
நம�சிவாய வாஅ
க நாத தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.001.1 

 இைம� ெபா��� எ ெந�சி� ந �காதா தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.001.2 

 ேகாகழி ஆ$ட ��மணி த_பதி.ெப.(த_தி'.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.001.3 

 ஆகம� ஆகிநி( அ$ணி�பா தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.001.4 

 ஏக அேநக இைறவ அ* 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.001.5 

 ேவக�_ெப.(ேவக�_ெப.) ெக+,�_வி.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ$ட ேவ.த_ெப.(ேவ.த_ெப.) அ* ெவ�க $தி�வா.8.002.1 

 பிற�/ 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பி�ஞக த_பதி.ெப.(த_தி'.) ெப2 கழ�க� ெவ�க $தி�வா.8.002.2 

 /ற,தா30�� ேசேயா த_பதி.ெப.(த_தி'.) 4� கழ�க� ெவ�க 

$தி�வா.8.002.3 

 கர�_ெப.(கர�_ெப.) �விவா3 உ� மகி�� ேகா கழ�க� ெவ�க 

$தி�வா.8.002.4 

 சிர� �விவா3 ஓ��வி0�� சீேரா கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ெவ�க 

$தி�வா.8.002.5 

 ஈச அ* ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) அ* 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.003.1 



 ேதச அ* ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.003.2 

 ேநய,ேத நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிமல அ* 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.003.3 

 மாய� பிற�/ 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மன_ெப.(மன_ெப.) அ* 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.003.4 

 சீ3 ஆ3 ெப�.�ைற ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ேதவ-ெப.(ேதவ_ெப.) அ* 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.003.5 

 ஆராத இப�_ெப.(இப�_ெப.) அ�<� மைல 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.003.6 

 சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) எ 

சி.ைத@� நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அதனா� 

$தி�வா.8.004.1 

 அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) அ�ளாேல 

அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

வண�கி_வி.எ�.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.004.2 

 சி.ைத மகிழ_�ைற.எ�.(மகி
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சிவ/ராண� தைன 

$தி�வா.8.004.3 

 �.ைத விைன ���� ஓய உைர�ப யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) 

$தி�வா.8.004.4 

 க$Bதலா த_பதி.ெப.(த_தி'.) க�ைண0 க$ கா>ட 

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

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.004.5 



 எ$Bத9� எ>டா எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைற�சி 

$தி�வா.8.004.6 

 வி$_ெப.(வி$_ெப.) நிைற.�_வி.எ�.(நிைற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ம$_ெப.(ம$_ெப.) நிைற.�_வி.எ�.(நிைற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மி0கா2 விள�� ஒளியா2 $தி�வா.8.005.1 

 எ$ இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலாதாேன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சீ3 $தி�வா.8.005.2 

 ெபா�லா விைனேய /க��_ெப.எ�.(/க
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆ( ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) $தி�வா.8.005.3 

 /�_ெப.(/�_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 4+ ஆ2 /� 

ஆ2 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.006.1 

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

பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ஆ2 பா�/_ெப.(பா�/_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.006.2 

 க� ஆ2 மனித3 ஆ2 ேப2_ெப.(ேப2_ெப.) ஆ2 கண�க� ஆ2 $தி�வா.8.006.3 

 வ� அ=ர3_ெப.(அ=ர3_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�னிவ3 ஆ2 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ஆ2 $தி�வா.8.006.4 

 ெச�லாஅ நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ,_=>.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ9.) தாவர ச�கம,�� $தி�வா.8.006.5 

 எ�லா� பிற�/� பிற.�_வி.எ�.(பிற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைள,ேத 

எ�ெப�மா $தி�வா.8.006.6 

 ெம2ேய உ ெபா அ*க� க$+ இ( வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) உ9ேற 

$தி�வா.8.006.7 



 உ2ய எ உ�ள,�� ஓ�கார� ஆ2 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.007.1 

 ெம2யா விமலா விைட� பாகா ேவத�க� $தி�வா.8.007.2 

 ஐயா என ஓ�கி_வி.எ�.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ
.� 

அகற_ெப.எ�.(அக�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) E$ணியேன 

$தி�வா.8.007.3 

 ெவ2யா2 தணியா2 இயமான ஆ� விமலா $தி�வா.8.008.1 

 ெபா2 ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ன_பட3.ப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேபா2 அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ.த�ளி $தி�வா.8.008.2 

 ெம2�ஞான� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மிளி3கிற 

ெம2� =டேர $தி�வா.8.008.3 

 எ�ஞான� இ�லாேத இப� ெப�மாேன $தி�வா.8.008.4 

 அ�ஞான� தைன அக�வி0�� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) அறிேவ 

$தி�வா.8.008.5 

 ஆ0க� அளF இ(தி இ�லா2 அைன,� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$தி�வா.8.009.1 

 ஆ0�வா2 கா�பா2 அழி�பா2 அ�� த�வா2 $தி�வா.8.009.2 

 ேபா0�வா2 எைன� /�வி�பா2 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெதா��பி� 

$தி�வா.8.009.3 

 நா9ற,தி ேந'யா2 ேசயா2 நணியாேன $தி�வா.8.009.4 

 மா9ற� மன�_ெப.(மன�_ெப.) கழிய_�ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைறேயாேன $தி�வா.8.009.5 

 கற.த பா� கனெலா+ ெந2 கல.தா� ேபால� $தி�வா.8.009.6 



 சிற.�_வி.எ�.(சிற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ*யா3 சி.தைன@� 

ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஊறிநி( $தி�வா.8.009.7 

 பிற.த_ெப.எ�.(பிற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிற�/ 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�க� ெப�மா $தி�வா.8.009.8 

 நிற�க� ஓ3 ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) உைடயா2 வி$ேணா3க� 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.010.01 

 மைற.�_வி.எ�.(மைற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�.தா2 எ�ெப�மா 

வ�விைனேய தைன $தி�வா.8.010.02 

 மைற.திட H*ய மாய இ�ைள $தி�வா.8.010.03 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எI� 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) கயி9றா� க>* $தி�வா.8.010.04 

 /ற�_ெப.(/ற�_ெப.) ேதா� ேபா3,� எ��� /� அ�0� H* $தி�வா.8.010.05 

 மல� ேசா�� ஒப� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) �*ைல $தி�வா.8.010.06 

 மல�க /ல_ெப.(/ல_ெப.) ஐ.�� வ�சைனைய� 

ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.010.07 

 வில�� மன,தா� விமலா உன0�0 $தி�வா.8.010.08 

 கல.த_ெப.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ/_ெப.(அ/_ெப.) 

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

$தி�வா.8.010.09 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) இலாத சிறிேய9� 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.010.10 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) ேம� வ.த�ளி ந � கழ�க� 

காஅ>* $தி�வா.8.010.11 



 நாயி கைடயா20 கிட.த_ெப.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ*ேய9� $தி�வா.8.010.12 

 தாயி சிற.த_ெப.எ�.(சிற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தயா ஆன த,�வேன 

$தி�வா.8.010.13 

 மா= அ9ற_ெப.எ�.(அ(_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாதி 

மல3.த_ெப.அ.(மல3.த_ெப.அ.) மல3� =டேர $தி�வா.8.011.01 

 ேதசேன ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஆ3 அ�ேத சிவ/ரேன $தி�வா.8.011.02 

 பாச� ஆ� ப9( அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா'0�� 

ஆ'யேன $தி�வா.8.011.03 

 ேநச அ�� /'.� ெந�சி� வ�ச� 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.011.04 

 ேபரா� நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைண� ேப3 ஆேற $தி�வா.8.011.05 

 ஆரா அ�ேத அளF இலா� ெப�மாேன $தி�வா.8.011.06 

 ஓராதா3 உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) ஒளி0�� ஒளியாேன 

$தி�வா.8.011.07 

 ந ரா2 உ�0கி எ ஆ3 உயி3 ஆ2 நிறாேன $தி�வா.8.011.08 

 இப�� �ப�� இ�லாேன உ�ளாேன $தி�வா.8.011.09 

 அப�0� அபேன யாைவ@� ஆ2 அ�ைல@� ஆ� $தி�வா.8.011.10 

 ேசாதியேன � இ�ேள ேதாறா� ெப�ைமயேன $தி�வா.8.011.11 

 ஆதியேன அ.த� ந+ ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�லாேன $தி�வா.8.011.12 

 ஈ3,� எைன ஆ>ெகா$ட எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ெப�மாேன 

$தி�வா.8.011.13 



 J3,த ெம2�ஞான,தா� 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண3வா3 த� க�,தி 

$தி�வா.8.011.14 

 ேநா0� அ'ய ேநா0ேக EB0� அ'ய E$ உண3ேவ $தி�வா.8.011.15 

 ேபா0�� வரF� /ண3F� இலா� /$ணியேன $தி�வா.8.011.16 

 கா0��_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ� 

காவலேன கா$/ அ'ய ேப3 ஒளிேய $தி�வா.8.011.17 

 ஆ9( இப ெவ�ளேம அ,தா மி0கா2 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.011.18 

 ேதா9ற� =ட3 ஒளி ஆ2 

ெசா�லாத_எதி3.ம.ெப.எ�.(ெசா�_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) E$ 

உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) ஆ2 $தி�வா.8.011.19 

 மா9ற� ஆ� ைவயக,தி ெவKேவேற 

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

$தி�வா.8.011.20 

 ேத9றேன ேத9ற, ெதளிேவ எ சி.தைன@� $தி�வா.8.011.21 

 ஊ9( ஆன உ$ ஆ3 அ�ேத உைடயாேன $தி�வா.8.011.22 

 ேவ9( விகார விட0� உட�பி உ� கிட�ப $தி�வா.8.012.01 

 ஆ9ேற எ� ஐயா அரேன ஓ எ( எ( $தி�வா.8.012.02 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) /க
.தி�.� ெபா2 

ெக>+ ெம2 ஆனா3 $தி�வா.8.012.03 

 மீ>+ இ�� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைன� பிறவி 

சாராேம $தி�வா.8.012.04 

 க�ள� /ல0 �ர�ைப_ெப.(�ர�ைப_ெப.) க>டழி0க வ�லாேன $தி�வா.8.012.05 



 ந� இ�ளி� ந>ட� பயி( ஆ+� நாதேன $தி�வா.8.012.06 

 தி�ைல@� J,தேன ெதபா$* நா>டாேன $தி�வா.8.012.07 

 அ�ல� பிறவி அ(�பாேன ஓ எ( $தி�வா.8.012.08 

 ெசா�ல9� அ'யாைன� ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தி�வ*0 கீ
� $தி�வா.8.012.09 

 ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பா>* 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

உண3.�_வி.எ�.(உண3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெசா�Mவா3 

$தி�வா.8.012.10 

 ெச�வ3 சிவ/ர,தி உ�ளா3 சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) அ*0 கீ
 $தி�வா.8.012.11 

 ப�ேலா�� ஏ,த� பணி.�_வி.எ�.(பணி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.012.12 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) HN3 

ஆ*ய_ெப.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�வ* $தி�வா.8.013.1 

 ப� உயி3 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பயிறன 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.013.2 

 எ$ இ� ப� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.013.3 

 ம$B� வி$B� வாேனா3 உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

$தி�வா.8.013.4 

 �னிய க�வி ேதா9றி@� அழி,�� $தி�வா.8.013.5 

 எIைட இ�ைள ஏற, �ர.�� $தி�வா.8.013.6 



 அ*யா3 உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) அ/_ெப.(அ/_ெப.) மீNர0 

$தி�வா.8.013.7 

 �*யா0 ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா�ைக@� 

சிற�/�_ெப.(சிற�/_ெப.+உ�_சா'.) $தி�வா.8.013.8 

 மI� மா மைல மேய.திர� அதனி� $தி�வா.8.014.1 

 ெசான_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆகம� ேதா9(வி,� 

அ�ளி@� $தி�வா.8.014.2 

 க�லாட,�0 கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� அ�ளி 

$தி�வா.8.015.1 

 ந�லாேளா+ நய�/றF எ2தி@� $தி�வா.8.015.2 

 ப�ச�ப�ளியி� பா�ெமாழி தெனா+� $தி�வா.8.016.1 

 எ�சா� ஈ$+� இ அ�� விைள,�� $தி�வா.8.016.2 

 கிராத ேவடெமா+ கி�=க வாயவ� $தி�வா.8.017.1 

 விராF ெகா�ைக ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) ப*.�� 

$தி�வா.8.017.2 

 ேகேவட3 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெகளி( 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ப+,�� $தி�வா.8.018.1 

 மா ேவ>+ ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆகம� 

வா�கி@� $தி�வா.8.018.2 

 ம9( அைவ த�ைம மேய.திர,� 

இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.019.1 

 உ9ற_ெப.எ�.(உ(_வி.+9_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ஐ� �க�களா� 

பணி,த�ளி@� $தி�வா.8.019.2 

 ந.த�பா*யி� நாமைறேயா ஆ2 $தி�வா.8.020.1 



 அ.த� இ� ஆ'ய ஆ2 அம3.த�ளி@� $தி�வா.8.020.2 

 ேவ( ேவ( உ�F� ேவ( ேவ( இய9ைக@� $தி�வா.8.021.1 

 O( O( ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) இய�பின� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.021.2 

 ஏ( உைட ஈச இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) /வனிைய 

உ2ய_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.021.3 

 J( உைட ம�ைக@� தாI� வ.த�ளி $தி�வா.8.021.4 

 �திைரைய0 ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �டநா+ 

அதமிைச $தி�வா.8.022.1 

 சதி3பட சா,� ஆ2 தா_த9.=.(தா_த9.=.) எ�.த�ளி@� $தி�வா.8.022.2 

 ேவல�/,N3 வி>ேட( அ�ளி $தி�வா.8.023.1 

 ேகால� ெபாலிF கா>*ய ெகா�ைக@� $தி�வா.8.023.2 

 த3�பண� அதனி� சா.த�/,N3 $தி�வா.8.024.1 

 வி� ெபா� ேவட9� ஈ.த விைளF� $தி�வா.8.024.2 

 ெமா0கணி அ�ளிய ��, தழ� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $தி�வா.8.025.1 

 ெசா0க� ஆக0 கா>*ய ெதாைம@� $தி�வா.8.025.2 

 அ'ெயா+ பிரம9� அளF அறி ஒ$ணா $தி�வா.8.026.1 

 ந'ைய0 �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) ஆ0கிய நைம@� $தி�வா.8.026.2 

 ஆ$+ெகா$+ அ�ள அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உ( தி�வ* $தி�வா.8.027.1 

 பா$*ய_ெப.(பா$*ய_ெப.) தன0�� ப'மா வி9( $தி�வா.8.027.2 

 ஈ$+ கனக� இைசய� ெபறாஅ� $தி�வா.8.027.3 

 ஆ$டா அ�� ஓ3 அ��வழி இ��ப $தி�வா.8.027.4 



 N$+ ேசாதி ேதா9றிய ெதாைம@� $தி�வா.8.027.5 

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

அ�ளி $தி�வா.8.028.1 

 இ.திர_ெப.அ.(இ.திர_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) கா>*ய இய�/� 

$தி�வா.8.028.2 

 ம�ைர� ெப� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மா நக3 

இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.029.1 

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

ெகா�ைக@� $தி�வா.8.029.2 

 ஆ�� அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) தனி� அ*யவ>� ஆக 

$தி�வா.8.030.1 

 பா�கா2 ம$_ெப.(ம$_ெப.) =ம.த�ளிய ப'=� $தி�வா.8.030.2 

 உ,தரேகாசம�ைக@� இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.031.1 

 வி,தக ேவட� கா>*ய இய�/� $தி�வா.8.031.2 

 4வண� அதனி� ெபாலி.�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� 

அ�ளி $தி�வா.8.032.1 

 N வண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கா>*ய ெதாைம@� $தி�வா.8.032.2 

 வாதP'னி� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� அ�ளி 

$தி�வா.8.033.1 

 பாத� சில�/_ெப.(சில�/_ெப.) ஒலி கா>*ய ப$/� $தி�வா.8.033.2 

 தி� ஆ3 ெப�.�ைற� ெச�வ_ெப.(ெச�வ_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.034.1 

 க� ஆ3 ேசாதியி� கர.த க�ள�� $தி�வா.8.034.2 



 4வல� அதனி� ெபாலி.�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� 

அ�ளி $தி�வா.8.035.1 

 பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) நாச� ஆ0கிய ப'=� $தி�வா.8.035.2 

 த$ண  3� ப.த3 சய� ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.036.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ந 3� ேசவக 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நைம@� $தி�வா.8.036.2 

 வி�.தின ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ$கா+ 

அதனி� $தி�வா.8.037.1 

 ��.தி கீ
 அ( இ�.த_ெப.எ�.(இர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�ைக@� $தி�வா.8.037.2 

 ப>டம�ைகயி� பா�கா2 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�� $தி�வா.8.038.1 

 அ>ட மா சி,தி அ�ளிய அ�F� $தி�வா.8.038.2 

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

ேவ$+_ஏவ.(ேவ$+_வி.) உ�0 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.039.1 

 கா+_ெப.(கா+_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) தனி� கர.த க�ள�� 

$தி�வா.8.039.2 

 ெம20கா>*>+ ேவ$+_ஏவ.(ேவ$+_வி.) உ�0 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.040.1 

 த0கா ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தைம@� $தி�வா.8.040.2 

 ஓ'Q'� உக.� இனி� அ�ளி $தி�வா.8.041.1 



 பா3 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பாலக 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப'=� $தி�வா.8.041.2 

 பா$R3 தனி� ஈ$ட இ�.�� $தி�வா.8.042.1 

 ேதP3, ெதபா� திக
த� த வி� $தி�வா.8.043.1 

 ேகா ஆ3 ேகால� ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா�ைக@� $தி�வா.8.043.2 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) அம3 ேசாைல, தி�வாS'� $தி�வா.8.044.1 

 ஞான� தைன ந�கிய நைம@� $தி�வா.8.044.2 

 இைடம�� அதனி� ஈ$ட இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.045.1 

 ப*ம� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ைவ,த அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ப'=� 

$தி�வா.8.045.2 

 ஏக�ப,தி� இய�பா2 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.046.1 

 பாக,�_ெப.(பாக�_ெப.+அ,�_சா'.) ெப$ேணா+ 

ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ன_பட3.ப.) ப'=� $தி�வா.8.046.2 

 தி�வா�சிய,தி� சீ3 ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.047.1 

 ம� ஆ3 �ழலிெயா+ மகி
.த_ெப.எ�.(மகி
_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ$ண�� $தி�வா.8.047.2 

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

தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) சிைல ஏ.தி $தி�வா.8.048.1 

 பாவக� பல பல கா>*ய ப'=� $தி�வா.8.048.2 



 கட�43 தனி� இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ�.�� $தி�வா.8.049.1 

 ஈ�ேகா2 மைலயி� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) 

கா>*@� $தி�வா.8.050.1 

 ஐயா( அதனி� ைசவ ஆகி@� $தி�வா.8.051.1 

 ��,தி தனி� அ�,திேயா+ இ�.�� $தி�வா.8.052.1 

 தி��பைனQ'� வி��ப ஆகி@� $தி�வா.8.053.1 

 க�மல� அதனி� கா>சி_ெப.(கா>சி_ெப.) ெகா+,�� $தி�வா.8.054.1 

 க�0�( அதனி� வ�0கா� இ�.�� $தி�வா.8.055.1 

 /ற�பய� அதனி� அற�_ெப.(அற�_ெப.) பல அ�ளி@� $தி�வா.8.056.1 

 �9றால,�0 �றியா2 இ�.�� $தி�வா.8.057.1 

 அ.த� இ� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அழ� உ�0 கர.� $தி�வா.8.058.1 

 =.தர ேவட,� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �த� உ�F 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.058.2 

 இ.திர_ெப.அ.(இ.திர_ெப.) ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ேபால வ.த�ளி 

$தி�வா.8.058.3 

 எெவவ3 தைம@� தவயி 

ப+,�_வி.எ�.(ப+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.058.4 

 தாேன ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தயாபர எ� இைற 

$தி�வா.8.058.5 

 ச.திரத ப,� சா,திர ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.058.6 



 அ.தர,� இழி.�_வி.எ�.(இழி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம3 

பாைல@� $தி�வா.8.058.7 

 =.தர, தைமெயா+ �ைத.� இ�.த�ளி@� $தி�வா.8.058.8 

 ம.திர மா மைல மேய.திர ெவ9ப $தி�வா.8.059.1 

 அ.த� இ� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அ�� உைட 

அ$ண�_ெப.(அ$ண�_ெப.) $தி�வா.8.059.2 

 எ�தைம ஆ$ட ப'=அ� பக'� $தி�வா.8.059.3 

 ஆ9ற�_ெப.(ஆ9ற�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) உைட 

அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம3 தி� உ� $தி�வா.8.059.4 

 ந 9(0 ேகா* நிமி3.�_வி.எ�.(நிமி3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*@� 

$தி�வா.8.059.5 

 ஊன� தைன ஒ��� உட 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.060.1 

 ஆன.த�ேம ஆறா அ�ளி@� $தி�வா.8.060.2 

 மாதி� J( உைட மா� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைணய 

$தி�வா.8.061.1 

 நாத� ெப��பைற நவி( கற�கF� $தி�வா.8.061.2 

 அ�0� அைடயாம� ஆ$+ெகா$ட��பவ $தி�வா.8.062.1 

 க�0கைட தைன0 ைக0ெகா$ட�ளி@� $தி�வா.8.062.2 

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

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.063.1 



 Nய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) =ட3வி+ ேசாதி $தி�வா.8.063.2 

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

க�ந 3 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�வா.8.063.3 

 ஏ�F உைட,�_வி.எ�.(உைட_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆக 

எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அணி.�� 

$தி�வா.8.063.4 

 அ'ெயா+ பிரம9� அளF அறியாதவ $தி�வா.8.064.1 

 ப'மாவிமிைச� பயிற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ$ண�� $தி�வா.8.064.2 

 மீ$+_வி.எ�.(மீ�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வாரா வழி அ�� /'பவ 

$தி�வா.8.065.1 

 பா$* நாேட பழ� பதி ஆகF� $தி�வா.8.065.2 

 ப,தி ெச2 அ*யைர� பர�பர,� உ2�பவ $தி�வா.8.066.1 

 உ,தரேகாசம�ைக ஊ3 ஆகF� $தி�வா.8.066.2 

 ஆதிH3,திக>� அ��/'.த�ளிய $தி�வா.8.067.1 

 ேதவ ேதவ-ெப.(ேதவ_ெப.) தி�� ெபய3 ஆகF� $தி�வா.8.067.2 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) க*.த�ளிய இப ஊ3தி $தி�வா.8.068.1 

 அ�ளிய ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அ�� மைல ஆகF� $தி�வா.8.068.2 

 எ�_=>.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தைம@� எெவவ3 

திறI� $தி�வா.8.069.1 

 அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ப'= அதனா� ஆ$+ெகா$ட�ளி $தி�வா.8.069.2 

 நாயிேனைன நல�_ெப.(நல�_ெப.) மலி தி�ைல@� $தி�வா.8.070.1 



 ேகால� ஆ3த� ெபா�வினி� 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) என $தி�வா.8.070.2 

 ஏல எைன ஈ�� ஒழி,த�ளி $தி�வா.8.070.3 

 அ( உட ெசற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�� 

ெப(�_ெப.எ�.(ெப(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ*யவ3 $தி�வா.8.070.4 

 ஒற ஒற உட கல.த�ளி@� $தி�வா.8.070.5 

 எ2த_�ைற.எ�.(எ2�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ.திலாதா3 எ'யி� பாயF� 

$தி�வா.8.071.1 

 மா� அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மய0க�_ெப.(மய0க�_ெப.) 

எ2தி@� $தி�வா.8.071.2 

 4தல� அதனி� /ர$+ வ  
.�_வி.எ�.(வ  
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அலறி@� $தி�வா.8.071.3 

 கா� விைச,� ஓ* கட�_ெப.(கட�_ெப.) /க ம$* $தி�வா.8.071.4 

 நாத நாத எ( அ��_வி.எ�.(அ�_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர9றி 

$தி�வா.8.071.5 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எ2தின3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எ2தF� $தி�வா.8.071.6 

 பத�சலி0� அ�ளிய பரம நாடக_ெப.அ.(நாடக�_ெப.) எ( $தி�வா.8.071.7 

 இத� சலி�/ எ2தநி( ஏ�கின3 ஏ�கF� $தி�வா.8.071.8 

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

இமய,� இய�/_ெப.(இய�/_ெப.) உைட அ� ெபா $தி�வா.8.072.1 

 ெபாலித� /லிQ3� ெபா�வினி� நட� நவி� $தி�வா.8.072.2 

 கனித� ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா2 உைமெயா+ காளி0� $தி�வா.8.072.3 



 அ�ளிய தி��க,� அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உ( சி( நைக $தி�வா.8.072.4 

 இைறவ ஈ$*ய_ெப.எ�.(ஈ$+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ*யவேரா+� 

$தி�வா.8.072.5 

 ெபாலித� /லிQ3� /0� இனி� அ�ளின $தி�வா.8.072.6 

 ஒலித� ைகைல உய3 கிழேவாேன $தி�வா.8.072.7 

 அ$ட� ப�தியி உ$ைட� பிற0க� $தி�வா.8.073.1 

 அள�/அ�� தைம_ெப.(தைம_ெப.) வள� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

கா>சி_ெப.(கா>சி_ெப.) $தி�வா.8.073.2 

 ஒறI0� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) பக' 

$தி�வா.8.073.3 

 O9( ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேகா*யி ேம9பட வி'.தன $தி�வா.8.073.4 

 இ� Eைழ கதி' � அB� /ைரய $தி�வா.8.073.5 

 சிறிய_ெப.அ.(சிறிய_ெப.அ.) ஆக� ெப'ேயா. ெத'யி $தி�வா.8.073.6 

 ேவதிய ெதாைகெயா+ மா� அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) 

மி�தி@� $தி�வா.8.074.1 

 ேதா9ற�� சிற�/�_ெப.(சிற�/_ெப.+உ�_சா'.) ஈ9ெறா+ /ண'ய 

$தி�வா.8.074.2 

 மா� ேப3 ஊழி@� ந 0க�� நிைல@� $தி�வா.8.074.3 

 T0கெமா+ Nல,� Tைற மா�த,� $தி�வா.8.074.4 

 எறிய� வளியி $தி�வா.8.074.5 

 ெகா>க� ெபய30�� �ழக $தி�வா.8.074.6 

 ��வ�� $தி�வா.8.075.01 



 பைட�ேபா பைட0�� பைழேயா பைட,தைவ $தி�வா.8.075.02 

 கா�ேபா_ெப.(கா�ேபா_ெப.) 

கா0��_ெப.எ�.(கா_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கடF�_ெப.(கடF�_ெப.) கா�பைவ $தி�வா.8.075.03 

 கர�ேபா கர�பைவ க�தா0 $தி�வா.8.075.04 

 க�,�ைட0 கடF�_ெப.(கடF�_ெப.) தி�,த�� $தி�வா.8.075.05 

 அ(வைக� சமய,� அ(வைகேயா30�� $தி�வா.8.075.06 

 வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) ேப( ஆ2 நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) ப�தி $தி�வா.8.075.07 

 கீட� /ைர@�_ெப.எ�.(/ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கிழேவா_ெப.(கிழேவா_ெப.) நா�ெதா(� $தி�வா.8.075.08 

 அ�0கனி� ேசாதி அைம,ேதா தி�,த� $தி�வா.8.075.09 

 மதியி� த$ைம_ெப.(த$ைம_ெப.) ைவ,ேதா தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) $தி�வா.8.075.10 

 த யி� ெவ�ைம_ெப.(ெவ�ைம_ெப.) 

ெச2ேதா_வி.அ.ெப.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+ஓ_பட3.ஒ�.) ெபா2 த 3 

$தி�வா.8.075.11 

 வானி� கல�/ ைவ,ேதா ேமத� $தி�வா.8.075.12 

 காலி� ஊ0க� க$ேடா நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) திக
 $தி�வா.8.075.13 

 ந '� இ=ைவ நிக
.ேதா ெவளி�பட $தி�வா.8.075.14 

 ம$ணி�_ெப.(ம$_ெப.+இ�_இட.ேவ.) தி$ைம ைவ,ேதா எ( எ( 

$தி�வா.8.075.15 

 எைன� பல ேகா* எைன� பல பிறF� $தி�வா.8.075.16 



 அைன,�அைன,� அKவயி அைட,ேதா. அஃதா( $தி�வா.8.075.17 

 �ேனா கா$க ��ேதா கா$க $தி�வா.8.076.01 

 த_பதி.ெப.(த_தி'.) ேந3 இ�ேலா தாேன கா$க $தி�வா.8.076.02 

 ஏன, ெதா�_ெப.அ.(ெதாைம_ெப.) எயி(_ெப.(எயி(_ெப.) அணி.ேதா கா$க 

$தி�வா.8.076.03 

 கான� /லி_ெப.(/லி_ெப.) உ' அைரேயா கா$க $தி�வா.8.076.04 

 ந 9ேறா கா$க நிைனெதா(� நிைனெதா(� $தி�வா.8.076.05 

 ஆ9ேற கா$க அ.ேதா ெக+ேவ $தி�வா.8.076.06 

 இ இைச வ  ைணயி� இைச.ேதா கா$க $தி�வா.8.076.07 

 அன� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) அKவயி அறி.ேதா கா$க $தி�வா.8.076.08 

 பரம கா$க பைழேயா கா$க $தி�வா.8.076.09 

 பிரம மா� காணா� ெப'ேயா கா$க $தி�வா.8.076.10 

 அ9/த கா$க அேநக கா$க $தி�வா.8.076.11 

 ெசா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) கட.த_ெப.எ�.(கட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதா�ேலா கா$க $தி�வா.8.076.12 

 சி,த�� ெச�லா� ேச>சிய கா$க $தி�வா.8.076.13 

 ப,தி வைலயி� ப+ேவா கா$க $தி�வா.8.076.14 

 ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) எI� ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) கா$க 

$தி�வா.8.076.15 

 வி' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ��தா2 வி'.ேதா கா$க $தி�வா.8.076.16 

 அB, த�� தைமயி� ஐேயா கா$க $தி�வா.8.076.17 



 இைண�/ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ஈச கா$க 

$தி�வா.8.076.18 

 அ'யதி� அ'ய அ'ேயா கா$க $தி�வா.8.076.19 

 ம�வி எ�_=>.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ெபா�<� வள3�ேபா கா$க 

$தி�வா.8.076.20 

 O� உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) உணரா E$ணிேயா கா$க $தி�வா.8.076.21 

 ேமெலா+ கீழா2 வி'.ேதா கா$க $தி�வா.8.076.22 

 அ.த�� ஆதி@� அகேறா கா$க $தி�வா.8.076.23 

 ப.த�� வ  +� பைட�ேபா கா$க $தி�வா.8.076.24 

 நி9ப�� ெச�வ�� ஆேனா கா$க $தி�வா.8.076.25 

 க9ப�� இ(தி@� க$ேடா கா$க $தி�வா.8.076.26 

 யாவ�� ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ(� ஈச கா$க 

$தி�வா.8.076.27 

 ேதவ�� அறியா� சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) கா$க $தி�வா.8.076.28 

 ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) ஆ$ அலி எI� ெப9றிய கா$க $தி�வா.8.076.29 

 க$ணா� யாI� க$ேட கா$க $தி�வா.8.076.30 

 அ�� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) =ர0�� அ�ேத கா$க $தி�வா.8.076.31 

 க�ைணயி ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) க$ேட கா$க $தி�வா.8.076.32 

 /வனியி� ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) த $*ன கா$க $தி�வா.8.076.33 

 சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) என யாI� ேதறின கா$க $தி�வா.8.076.34 

 அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) எைன ஆ>ெகா$+ அ�ளின 

கா$க $தி�வா.8.076.35 



 �வைள0 க$ணி Jற கா$க $தி�வா.8.076.36 

 அவ<� தாI� உடேன கா$க $தி�வா.8.076.37 

 பரம ஆன.த� பழ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�ேவ $தி�வா.8.077.01 

 க� மா �கிலி ேதாறி_வி.எ�.(ேதா(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.077.02 

 தி� ஆ3 ெப�.�ைற வைரயி� ஏறி $தி�வா.8.077.03 

 தி�,த� மி ஒளி திைச திைச வி'ய $தி�வா.8.077.04 

 ஐ� /ல� ப.தைன வா�_ெப.(வா�_ெப.) அரF இ'ய $தி�வா.8.077.05 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) �ய30 ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) மா, 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) கர�ப $தி�வா.8.077.06 

 ந + எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ேதாறி_வி.எ�.(ேதா(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

ஒளி மிளிர $தி�வா.8.077.07 

 எ� த� பிறவியி� ேகாப�_ெப.(ேகாப�_ெப.) மி�,� $தி�வா.8.077.08 

 �ர=_ெப.(�ர=_ெப.) எறி.�_வி.எ�.(எறி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைணயி 

�ழ�கி_வி.எ�.(�ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.077.09 

 4� /ைர அ�சலி க.த�_ெப.(கா.த�_ெப.) கா>ட $தி�வா.8.077.10 

 எ�சா இ அ�� E$ �ளி ெகா�ள_�ைற.எ�.(ெகா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.077.11 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) =ட3 ெவ�ள�_ெப.(ெவ�ள�_ெப.) திைச திைச 

ெதவி>ட_�ைற.எ�.(ெதவி>+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வைர உற0 

$தி�வா.8.077.12 



 ேகத0 �>ட� ைகயற ஓ�கி_வி.எ�.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.077.13 

 இ� �� சமய,� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேப2,ேத'ைன $தி�வா.8.077.14 

 ந 3 நைச தரவ�� ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) க$ மா கண�_ெப.(கண�_ெப.) 

$தி�வா.8.077.15 

 தவ� ெப� வாயிைட� ப�கி தள3ெவா+� $தி�வா.8.077.16 

 அவ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) தாப� ந �கா� அைச.தன $தி�வா.8.077.17 

 ஆயிைட வான� ேப3 யா9( அகவயி $தி�வா.8.077.18 

 பா2.�_வி.எ�.(பா2_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) =ழி ெகாழி,� $தி�வா.8.077.19 

 =ழி,� எ� ப.த மா0 கைர ெபா�� அைல,� இ*,� $தி�வா.8.077.20 

 ஊ
 ஊ
 ஓ�கிய_ெப.எ�.(ஓ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�க� 

$தி�வா.8.077.21 

 இ� விைன மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேவ3 

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

எ�.�_வி.எ�.(எ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.077.22 

 உ�வ அ�� ந 3 ஓ>டா அ� வைர� $தி�வா.8.077.23 

 ச.தி வா_ெப.(வா_ெப.) சிைற க>* ம>+ அவி
 $தி�வா.8.077.24 

 ெவறி மல30 �ளவா2 ேகாலி நிைற அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) $தி�வா.8.077.25 

 மா� /ைக0 கைர ேச3 வ$+_ெப.(வ$+_ெப.) உைட0 �ள,தி $தி�வா.8.077.26 

 மீ0ெகாள ேம� ேம� மகி
தலி 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.077.27 



 அ��சைன வயM� அ/_ெப.(அ/_ெப.) வி,� இ>+ $தி�வா.8.077.28 

 ெதா$ட உழவ3_ெப.(உழவ3_ெப.) ஆர, 

த.த_ெப.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.077.29 

 அ$ட,� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெபற�_ெதா.ெப.(ெப(_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேமக 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.077.30 

 க�� பண0 க�ைச0 கடF�_ெப.(கடF�_ெப.) 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.01 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ30� அ�<� ஆதி 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.02 

 அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) தவி3,த ேசவக 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.03 

 நி�சM� ஈ3,� ஆ>ெகா�ேவா 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.04 

 T
 இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) �ைட�ேபா 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.05 

 எ2தின30� ஆ3 அ�� அளி�ேபா 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.06 

 J3 இ��_ெப.(இ��_ெப.) J,ெதா+ �னி�ேபா 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.07 

 ேப3 அைம, ேதாளி காதல_ெப.(காதல_ெப.) 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.08 

 ஏதில30� ஏதி� எ� இைறவ 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.09 



 காதல30� எ2�பினி� ைவ�/_ெப.(ைவ�/_ெப.) 

வா
க_விய�.வி.�.(வா
_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.078.10 

 ந�= அரF ஆ>*ய ந�ப 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.079.01 

 பி�= எைம ஏ9றிய ெப'ேயா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.079.02 

 ந 9ெறா+ ேதா9ற வ�ேலா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா� திைச 

$தி�வா.8.079.03 

 நட�பன நடாஅ2 கிட�பன கிடாஅ2 $தி�வா.8.079.04 

 நி9பன நிற இ ெசா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

கட.த_ெப.எ�.(கட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா�ேலா $தி�வா.8.079.05 

 உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) உண3�சியி� ெகா�ளF� படாஅ 

$தி�வா.8.079.06 

 க$ �த� /லனா� கா>சி@� இ�ேலா $தி�வா.8.079.07 

 வி$_ெப.(வி$_ெப.) �த� 4த� ெவளி�பட வ�,ேதா $தி�வா.8.079.08 

 4வி� நா9ற�_ெப.(நா9ற�_ெப.) ேபா( 

உய3.�_வி.எ�.(உய3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ��� $தி�வா.8.079.09 

 ஒழிF அற நிைற.�_வி.எ�.(நிைற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

$தி�வா.8.079.10 

 இ( என0� எளிவ.� அ�ளி $தி�வா.8.079.11 

 அழித�� ஆ0ைக ஒழிய� ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ$_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) $தி�வா.8.079.12 



 இ( என0� எளிவ.� 

இ�.தன_வி.�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெபா�.உ�.+அ_பட3.ஒ�.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.079.13 

 அளித�� ஆ0ைக ெச2ேதா_வி.அ.ெப.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+ஓ_பட3.ஒ�.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.079.14 

 ஊ9றி�.� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) களி�ேபா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.079.15 

 ஆ9றா_ெப.எ�.(ஆ9(_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இப�_ெப.(இப�_ெப.) அல3.�_வி.எ�.(அல3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைல ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.079.16 

 ேபா9றா ஆ0ைகைய� ெபா(,த� /கேல $தி�வா.8.079.17 

 மரகத0 �வாஅ� மா மணி� பிற0க� $தி�வா.8.080.01 

 மி ஒளி ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா ஒளி 

திகழ $தி�வா.8.080.02 

 திைச�க ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேத*ன30� 

ஒளி,�� $தி�வா.8.080.03 

 �ைற@ளி ஒ9றி �யறவ30� ஒளி,�� $தி�வா.8.080.04 

 ஒ9(ைம ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேநா0��_ெப.(ேநா0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) $தி�வா.8.080.05 

 உ9றவ3 வ�.த_�ைற.எ�.(வ�.�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைற�பவ30� 

ஒளி,�� $தி�வா.8.080.06 

 மைற, திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ�.தின30� ஒளி,�� 

$தி�வா.8.080.07 



 இ,_=>.(இ_பதி.ெப.+,_ஒ9.) த.திர,தி� கா$+� எ( இ�.ேதா30� 

$தி�வா.8.080.08 

 அ,_=>.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ9.) த.திர,தி� அKவயி ஒளி,�� $தி�வா.8.080.09 

 �னிF_ெப.(�னிF_ெப.) அற 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) வர0 ெகௗவி $தி�வா.8.080.10 

 ஆ$_ெப.(ஆ$_ெப.) என, 

ேதாறி_வி.எ�.(ேதா(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அலி என� 

ெபய3.�_வி.எ�.(ெபய3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.080.11 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) Eத�_ெப.(Eத�_ெப.) ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) என ஒளி,�� 

ேச$_ெப.(ேச$_ெப.) வயி_ெசா.உ�.(வயி_ெசா.உ�.) $தி�வா.8.080.12 

 ஐ� /ல_ெப.(/ல_ெப.) ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி+,�_வி.எ�.(வி+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� வைரெதா(� ேபா2 

$தி�வா.8.080.13 

 �9றைவ �ற.த_ெப.எ�.(�ற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ9( உயி3 

ஆ0ைக $தி�வா.8.080.14 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ3 கா>சி@� தி�.த ஒளி,�� $தி�வா.8.080.15 

 ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) உ$+ இ�ைல எற அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) ஒளி,�� 

$தி�வா.8.080.16 

 ப$ேட பயி�ெதா(� இேற பயி�ெதா(� $தி�வா.8.080.17 

 ஒளி0�� ேசாரைன0 க$டன� $தி�வா.8.080.18 

 ஆ3மி ஆ3மி நா�_ெப.(நா�_ெப.) மல3� பிைணயலி� $தி�வா.8.080.19 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) தைள இ+மி $தி�வா.8.080.20 

 =9(மி T
மி ெதாட3மி விேடமி $தி�வா.8.080.21 



 ப9(மி எறவ3 ப9( �9( ஒளி,�� $தி�வா.8.080.22 

 த_பதி.ெப.(த_தி'.) ேந3 இ�ேலா தாேன ஆன தைம_ெப.(தைம_ெப.) 

$தி�வா.8.081.01 

 எ ேந3 அைனயா3 ேக>க வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இய�பி $தி�வா.8.081.02 

 அைற Jவி ஆ>ெகா$ட�ளி $தி�வா.8.081.03 

 மைறேயா3 ேகால� கா>* அ�ளM� $தி�வா.8.081.04 

 உைலயா அ/_ெப.(அ/_ெப.) எ/ உ�க ஓல� இ>+ $தி�வா.8.081.05 

 அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) திைரயி 

ஆ3,�_வி.எ�.(ஆ3_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ3,�_வி.எ�.(ஆ3_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ�கி_வி.எ�.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.081.06 

 தைல_ெப.(தைல_ெப.) த+மாறா 

வ  
.�_வி.எ�.(வ  
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) /ர$+ அலறி $தி�வா.8.081.07 

 பி,த' மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம,த' மதி,� 

$தி�வா.8.081.08 

 நா>டாவ3_�றி.வி.�.(நா+_ெப.+அ3_பட3.ப.) ம�ளF� ேக>டவ3 விய�பF� 

$தி�வா.8.081.09 

 கட0 களி(_ெப.(களி(_ெப.) ஏ9றா, தட� ெப� மத,தி $தி�வா.8.081.10 

 ஆ9ேற ஆக அவயவ� =ைவத� $தி�வா.8.081.11 

 ேகா� ேத_ெப.(ேத_ெப.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச2தன_வி.�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெபா�.உ�.+அ_பட3.ஒ�.) 

$தி�வா.8.081.12 



 ஏ9றா3 HN3 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) நைக எ'யி $தி�வா.8.081.13 

 வ  
வி,தா�� அ( $தி�வா.8.081.14 

 அ�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) த யி அ*ேயா� அ*0 �*� 

$தி�வா.8.081.15 

 ஒ�,த�� வழாைம ஒ+0கின $தி�வா.8.081.16 

 தட0 ைகயி ெந�லி0கனி என0� ஆயின $தி�வா.8.081.17 

 ெசா�Mவ� அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) 

வாழி_விய�.வி.�.(வா
_வி.+இ_விய�.வி.�.�றி.) �ைறேயா $தி�வா.8.082.01 

 த'ேய நாேய தா_த9.=.(தா_த9.=.) எைன� ெச2த� $தி�வா.8.082.02 

 ெத'ேய ஆ ஆ ெச,ேத அ*ேய9� $தி�வா.8.082.03 

 அ�ளிய� அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) ப�கி@� 

ஆேர $தி�வா.8.082.04 

 வி��கி@� ஒ�லகி�ேல $தி�வா.8.082.05 

 ெச�� த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) பா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) திைர /ைரவி,� 

$தி�வா.8.082.06 

 உவா0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந�<� ந 3 உ� அக�_ெப.(அக�_ெப.) த��ப 

$தி�வா.8.082.07 

 வா0� இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�த� 

மயி30கா�ேதா(� $தி�வா.8.082.08 

 ேத0கிட� 

ெச2தன_வி.�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெபா�.உ�.+அ_பட3.ஒ�.) 

ெகா*ேய ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) தைழ_ெப.(தைழ_ெப.) $தி�வா.8.082.09 

 �ர�ைபேதா(� நா2_ெப.(நா2_ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) அக,ேத 

$தி�வா.8.082.10 



 �ர�/ ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ 

ேத_ெப.(ேத_ெப.) பா2,தின நிர�பிய $தி�வா.8.082.11 

 அ9/தமான அ�த தாைரக� $தி�வா.8.082.12 

 எ9/, �ைளெதா(� ஏ9றின உ��வ� $தி�வா.8.082.13 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ3 உ�� ெச2தா�� 

என0� $தி�வா.8.082.14 

 அ�W( ஆ0ைக அைம,தன ஓ�ளிய_ெப.அ.(ஓ�ளிய_ெப.அ.) 

$தி�வா.8.082.15 

 கன� கனி ேத3 களி(_ெப.(களி(_ெப.) என கைட�ைற $தி�வா.8.082.16 

 எைன@� இ��ப� ஆ0கின எனி� $தி�வா.8.082.17 

 க�ைண வாேற கல0க_�ைற.எ�.(கல00_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.082.18 

 அ�ெளா� பரவ� தா0கின $தி�வா.8.082.19 

 பிரமமா� அ'யா� ெப9' ேயாேன $தி�வா.8.082.20 

 நா�க_ெப.(நா�க_ெப.) �தலா வானவ3_ெப.(வானவ3_ெப.) 

ெதா�ெதழ $தி�வா.8.083.01 

 ஈர* யாேல HFல கள.� $தி�வா.8.083.02 

 நா9றிைச �னிவ�� ஐ�ல மலர� $தி�வா.8.083.03 

 ேபா9றி�ெச2 கதி3�தி, தி�ெந+ மால $தி�வா.8.083.04 

 ஆ*�தி ய'@� ஆதர வதனி9 $தி�வா.8.083.05 

 க��ர$ ஏன� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �கல.(�) 

$தி�வா.8.083.06 



 ஏ
தல� உ�வ இட.� பிென2, $தி�வா.8.083.07 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த�வ சயசய எ( $தி�வா.8.083.08 

 வ�,தி@� காணா மல3 அ* இைணக� $தி�வா.8.083.09 

 வ�,�த9� எளி� ஆ2 வா3 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலகினி� $தி�வா.8.083.10 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) �தலா எ(�/ ஈ( ஆய $தி�வா.8.084.01 

 ஊன� இ� ேயானியி உ� விைன பிைழ,�� $தி�வா.8.084.02 

 மாIட� பிற�பிI� மாதா உதர,� $தி�வா.8.084.03 

 ஈன� இ� கி�மி� ெச�வினி� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.04 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மதி, தாறியி இ�ைமயி� பிைழ,�� 

$தி�வா.8.084.05 

 இ� மதி விைளவி ஒ�ைமயி� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.06 

 �� மதி தI� அ� மத�_ெப.(மத�_ெப.) பிைழ,�� $தி�வா.8.084.07 

 ஈ3_ெப.அ.(ஈ3_ெப.அ.) இ� தி�களி� ேப3 இ��_ெப.(இ��_ெப.) பிைழ,�� 

$தி�வா.8.084.08 

 அ�= தி�களி� ��=த� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.09 

 ஆ( தி�களி� ஊ( அல3 பிைழ,�� $தி�வா.8.084.10 

 ஏ� தி�களி� தா
 /வி பிைழ,�� $தி�வா.8.084.11 

 எ>+, தி�களி� க>ட�� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.12 

 ஒபதி� வ�த� �ப�� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.13 

 த0க தச மதி தாெயா+ தா_த9.=.(தா_த9.=.) ப+� $தி�வா.8.084.14 

 �0க சாகர, �ய'ைட� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.15 



 ஆ$+க�ேதா(� அைட.த_ெப.எ�.(அைட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ0_=>.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) காைல_ெப.(காைல_ெப.) $தி�வா.8.084.16 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) மலெமா+ க+� பக�_ெப.(பக�_ெப.) பசி நிசி 

$தி�வா.8.084.18 

 ேவைல நி,திைர யா,திைர பிைழ,�� $தி�வா.8.084.19 

 க�� �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா2 

ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) நைக கா3 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) $தி�வா.8.084.20 

 ஒ��கிய சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) 

ெந��கி_வி.எ�.(ெந���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ� மத3,� 

$தி�வா.8.084.21 

 க�= அற நிமி3.�_வி.எ�.(நிமி3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கதி3,� � 

பைண,� $தி�வா.8.084.22 

 எ2,� இைட வ�.த_�ைற.எ�.(வ�.�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

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

பர.�_வி.எ�.(பர_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.084.23 

 ஈ30� இைட ேபாகா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

மாத3_ெப.(மாத3_ெப.) த� $தி�வா.8.084.24 

 J3,த நயன0 ெகா�ைளயி� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.25 

 பி,த உலக3 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) �ைற� பர�பிI� $தி�வா.8.084.26 

 ம,த0 களி(_ெப.(களி(_ெப.) எI� அவாவிைட� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.27 

 க�வி எI� ப� கட�_ெப.(கட�_ெப.) பிைழ,�� $தி�வா.8.084.28 

 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) எI� அ�லலி� பிைழ,�� $தி�வா.8.084.29 

 ந��ரF எI� ெதா�_ெப.அ.(ெதாைம_ெப.) விட�_ெப.(விட�_ெப.) 

பிைழ,�� $தி�வா.8.084.30 



 /�_ெப.(/�_ெப.) வர�/_ெப.(வர�/_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பல �ைற பிைழ,�� 

$தி�வா.8.084.31 

 ெத2வ�_ெப.(ெத2வ�_ெப.) எப� ஓ3 சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) உ$டாகி 

$தி�வா.8.085.01 

 �னிF_ெப.(�னிF_ெப.) இலாத� ஓ3 ெபா��_அ� க�தM� $தி�வா.8.085.02 

 ஆ( ேகா* மாயா ச,திக� $தி�வா.8.085.03 

 ேவ(-ேவ(_அ.ெதா.(ேவ(-ேவ(_அ.ெதா.) த� மாையக� 

ெதாட�கின_வி.�.(ெதாட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_பட3.ப.) $தி�வா.8.085.04 

 ஆ,த� ஆனா3 அயலவ3 J*_வி.எ�.(J+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.085.05 

 நா,திக� ேபசி_வி.எ�.(ேப=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா, த��/ ஏறின3 

$தி�வா.8.085.06 

 =9ற�_ெப.(=9ற�_ெப.) எI� ெதா�_ெப.அ.(ெதாைம_ெப.) ப=0 �ழா�க� 

$தி�வா.8.085.07 

 ப9றி அைழ,�� பதறின3 ெப�கF� $தி�வா.8.085.08 

 விரதேம பர� ஆக ேவதிய�� $தி�வா.8.085.09 

 சரத� ஆகேவ சா,திர� கா>*ன3 $தி�வா.8.085.10 

 சமய வாதிக� த� த� மத�கேள $தி�வா.8.085.11 

 அைமவ� ஆக அர9றி மைல.தன3 $தி�வா.8.085.12 

 மி$*ய மாயா வாத� எI� $தி�வா.8.085.13 

 ச$ட மா�த� =ழி,� அ*,�_வி.எ�.(அ*_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆஅ3,� $தி�வா.8.085.14 



 உேலாகாயத எI� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) பா�பி 

$தி�வா.8.085.15 

 கலா ேபத,த க+ விட�_ெப.(விட�_ெப.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.085.16 

 அதி� ெப� மாைய எைன� பல TழF� $தி�வா.8.085.17 

 த�பாேம தா� பி*,த� சலியா $தி�வா.8.086.01 

 தழ� அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) 

க$ட_ெப.எ�.(கா$_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம�� 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேபால $தி�வா.8.086.02 

 ெதா��_வி.எ�.(ெதா�_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உள� உ�கி 

அ��_வி.எ�.(அ�_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) க�பி,� 

$தி�வா.8.086.03 

 ஆ*@� அலறி@� பா*@� பரவி@� $தி�வா.8.086.04 

 ெகா*(� ேபைத@� ெகா$ட� விடா� எI� $தி�வா.8.086.05 

 ப*ேய ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

இைட அறா அபி $தி�வா.8.086.06 

 ப=_ெப.(ப=_ெப.) மர,� ஆணி அைற.தா� ேபால $தி�வா.8.086.07 

 கசிவ� ெப�கி_வி.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) என ம(கி_வி.எ�.(ம(�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.086.08 

 அக�_ெப.(அக�_ெப.) �ைழ.� அI�ல� ஆ2 ெம2 விதி3,� $தி�வா.8.086.09 

 சக� ேப2_ெப.(ேப2_ெப.) எ( த�ைம� சி'�ப $தி�வா.8.086.10 

 நா$_ெப.(நா$_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஒழி.� நாடவ3 

பழி,�ைர $தி�வா.8.086.11 



 4$ அ�வாக ேகாBத� இறி $தி�வா.8.086.12 

 சதி3 இழ.�_வி.எ�.(இழ_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறி மா� 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சா�� $தி�வா.8.086.13 

 கதிய� பரம அதிசய� ஆக $தி�வா.8.086.14 

 க9றா மன�_ெப.(மன�_ெப.) என0 கதறி@� பதறி@� $தி�வா.8.086.15 

 ம9( ஓ3 ெத2வ�_ெப.(ெத2வ�_ெப.) கனவிM� நிைனயா� $தி�வா.8.086.16 

 அ� பர,� ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) அவனியி� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.086.17 

 ��பர ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�ளிய ெப�ைமைய 

$தி�வா.8.086.18 

 சி(ைம எ( இகழாேத தி�வ* இைணைய $தி�வா.8.086.19 

 பிறிவிைன அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேபால $தி�வா.8.086.20 

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

அ,_=>.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ9.) திைச $தி�வா.8.086.21 

 எ/ ைந.� உ�கி ெந0� ெந0� ஏ�கி $தி�வா.8.086.22 

 அ/_ெப.(அ/_ெப.) எI� ஆ( கைர அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) /ரள 

$தி�வா.8.086.23 

 ந_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) /ல_ெப.(/ல_ெப.) ஒறி நாத எ( அர9றி 

$தி�வா.8.086.24 

 உைர த+மாறி உேராம� சிலி3�ப $தி�வா.8.086.25 

 கர மல3 ெமா>*,� இ�தய� மலர_�ைற.எ�.(மல3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.086.26 



 க$ களி Jர E$ �ளி அ��ப $தி�வா.8.086.27 

 சாயா அபிைன நா�ெதா(� தைழ�பவ3 $தி�வா.8.086.28 

 தாேய ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வள3,தைன 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.086.29 

 ெம2 த� ேவதிய ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைன 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.087.1 

 ைகதர வ�ல கடF�_ெப.(கடF�_ெப.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.087.2 

 ஆடக ம�ைர அரேச ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.088.1 

 Jட� இல�� ��மணி ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.088.2 

 ெத தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) மறிI� ஆ* 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.088.3 

 இ( என0� ஆ3 அ�� ஆனா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.088.4 

 Hவா நாமைற �த�வா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.089.1 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) ஆ3 ெவ� ெகா*� சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.089.2 

 மி ஆ3 உ�வ விகி3தா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.090.1 

 க� நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ',த_ெப.எ�.(உ'_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கனிேய 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.090.2 



 காவா2 கனக0 �ேற ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.091.1 

 ஆ ஆ எ தன0� அ�ளா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.091.2 

 பைட�பா2 கா�பா2 �ைட�பா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.092.1 

 இடைர0 கைள@�_ெப.எ�.(கைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ.தா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.092.2 

 ஈச ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைறவ 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.093.1 

 ேதச� பளி�கி திரேள ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.093.2 

 அைரேச ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�ேத 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.094.1 

 விைர ேச3 சரண விகி3தா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.094.2 

 ேவதி ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விமலா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.095.1 

 ஆதி ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அறிேவ 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.095.2 

 கதிேய ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கனிேய 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.096.1 

 நதி ேச3 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சைட ந�பா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.096.2 



 உைடயா2 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உண3ேவ 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.097.1 

 கைடேய அ*ைம க$டா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.097.2 

 ஐயா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அBேவ 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.098.1 

 ைசவா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தைலவா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.098.2 

 �றிேய ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ணேம 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.099.1 

 ெநறிேய ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைனேவ 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.099.2 

 வாேனா30� அ'ய ம�.ேத 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.100.1 

 ஏேனா30� எளிய இைறவா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.100.2 

 H ஏ
 =9ற�� �ர$ உ( நரகிைட $தி�வா.8.101.1 

 ஆழாேம அ�� அரேச ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.101.2 

 ேதாழா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ைணவா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.102.1 

 வா
ேவ ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ ைவ�ேப 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.102.2 

 �,தா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �த�வா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.103.1 



 அ,தா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அரேன 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.103.2 

 உைர உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) 

இற.த_ெப.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ�வ 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.104.1 

 வி' கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலகி விைளேவ 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.104.2 

 அ�ைமயி� எளிய அழேக 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.105.1 

 க� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க$ேண 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.105.2 

 மனிய தி�அ�� மைலேய 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.106.1 

 எைன@� ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) ஆ0கி இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) $தி�வா.8.106.2 

 ெசனியி�_ெப.(ெசனி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ைவ,த ேசவக 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.106.3 

 ெதா�த ைக �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) �ைட�பா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.107.1 

 வ�F இலா ஆன.த வா' 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.107.2 

 அழிவ�� ஆவ�� கட.தா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.108.1 
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 ெகா�ேள /ர.தர மா� அய வா
F �* ெக*I� $தி�வா.8.130.1 

 ந�ேள நின� அ*யாெரா+ அ�லா� நரக� /கிI� $தி�வா.8.130.2 

 எ�ேள தி� அ�ளாேல இ�0க� ெபறி._நி.எ�.(ெப(_வி.+இ_நி.எ�.�றி.) 

இைறவா $தி�வா.8.130.3 

 உ�ேள_வி.�.(உ�<_வி.+ண_எதி3.ம.+ஏ_த.ஒ�.) பிற 

ெத2வ�_ெப.(ெத2வ�_ெப.) உைன அ�லா� எ�க� உ,தமேன 

$தி�வா.8.130.4 

 உ,தம அ,த உைடயா அ*ேய 

நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�கி $தி�வா.8.131.1 



 ம,த மன,ெதா+ மா� இவ_பதி.ெப.(இவ_பட3.ஒ�.) என மன நிைனவி� 

$தி�வா.8.131.2 

 ஒ,தன ஒ,தன ெசா�லிட ஊ3 ஊ3 தி'.� எவ�� $தி�வா.8.131.3 

 த� த� மன,தன ேபச_�ைற.எ�.(ேப=_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ�ஞா( ெகா� 

சாவ�ேவ $தி�வா.8.131.4 

 சாவ � நா�_ெப.(நா�_ெப.) த0க ேவ�வி, தக3 

தி(_வி.எ�.(தி_வி.+9_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ந�ச� அ�சி $தி�வா.8.132.1 

 ஆவ எ.தா2 எ( அவிதா இ+� ந�மவ3 அவேர $தி�வா.8.132.2 

 Hவ3 எேற எ�பிராெனா+� 

எ$ணி_வி.எ�.(எ$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி$_ெப.(வி$_ெப.) 

ஆ$+ ம$ேம� $தி�வா.8.132.3 

 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) எேற இ(மா.� என பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) 

தி'தவேர $தி�வா.8.132.4 

 தவேம /'.தில த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) மல3 இ>+ �>டா� இைற�ேச 

$தி�வா.8.133.1 

 அவேம பிற.த_ெப.எ�.(பிற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ� விைனேய 

உன0� அப3 உ� ஆ� $தி�வா.8.133.2 

 சிவேம_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சா'.) 

ெப(�_ெப.எ�.(ெப(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி� எ2தி9றிேல 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி�வ*0� ஆ� $தி�வா.8.133.3 

 பவேம அ�< க$டா2 அ*ேய9� எ� பர�பரேன $தி�வா.8.133.4 

 பர.�_வி.எ�.(பர_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� ஆ2 மல3 இ>+ �>டா� 

அ*ேய இைற�சி $தி�வா.8.134.1 

 இர.த எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எம0ேக ெபறலா� எI� அப3 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $தி�வா.8.134.2 



 கர.� நி�லா0 க�வேன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

வா3 கழ9� அ/_ெப.(அ/_ெப.) என0�� $தி�வா.8.134.3 

 நிர.தரமா2 அ�ளா2 நிைன ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

��வ�ேம $தி�வா.8.134.4 

 ��வ�� க$டவைன� பைட,தா �* சா2,� �நா� $தி�வா.8.135.1 

 ெச� மல3 ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ��� ேதட 

அ�பால இ�பா� எ�பிரா $தி�வா.8.135.2 

 க�ெதா+ கா>*ைட நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) ஆ* கதி இலியா2 

$தி�வா.8.135.3 

 உ�ைவயி ேதா� உ+,� உம,த� ேம�ெகா$+ உழித�ேம 

$தி�வா.8.135.4 

 உழித� காM� கனM� /னெலா+ ம$B� வி$B� $தி�வா.8.136.1 

 இழித� கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ0_=>.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) வ�வ� வ.தத பி $தி�வா.8.136.2 

 உழித� கா� அ,த உ அ*ேய 

ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ� விைனைய0 

$தி�வா.8.136.3 

 கழித� கால�� ஆ2 அைவ கா,� எ�ைம0 கா�பவேன $தி�வா.8.136.4 

 பவ எ�பிரா பனி மா மதி0 க$ணி வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) 

ெப�மா $தி�வா.8.137.1 

 சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) எ�பிரா எைன ஆ$+ெகா$டா எ சி(ைம 

க$+� $தி�வா.8.137.2 

 அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) எ�பிரா என 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) அ*ேய என இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ப'ேச 

$தி�வா.8.137.3 



 /வ எ�பிரா ெத'@� ப'= ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

இய�/கேவ $தி�வா.8.137.4 

 /கேவ தேக உன0� அப�� யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) எ ெபா�லா 

மணிேய $தி�வா.8.138.1 

 தகேவ எைன உன0� ஆ>ெகா$ட தைம_ெப.(தைம_ெப.) 

எ�_=>.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) /ைமயைர $தி�வா.8.138.2 

 மிகேவ உய3,தி வி$ேணாைர� பணி,தி அ$ணா அ�ேத $தி�வா.8.138.3 

 நகேவ த�� எ�பிரா எைன ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாடகேம $தி�வா.8.138.4 

 நாடக,தா� உ அ*யா3ேபா� ந*,� நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ந+ேவ 

$தி�வா.8.139.1 

 வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) அக,ேத /�.தி+வா மிக� ெப'�� விைரகிேற 

$தி�வா.8.139.2 

 ஆடக� சீ3 மணி0 �ேற இைட அறா அ/_ெப.(அ/_ெப.) உன0�� எ 

$தி�வா.8.139.3 

 ஊ+ அக,ேத நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�க, த.த�� 

எ� உைடயாேன $தி�வா.8.139.4 

 யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) ஏ�� பிற�/ அ�ேச இற�/ அதI0� எ 

கடேவ $தி�வா.8.140.1 

 வாேன@� ெபறி� ேவ$ேட ம$_ெப.(ம$_ெப.) ஆ�வா மதி,�� இேர 

$தி�வா.8.140.2 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஏ@� மல30 ெகாைற� சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) 

எ�ெப�மா எ� $தி�வா.8.140.3 

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

நா�_ெப.(நா�_ெப.) எ( எேற வ�.�வேன $தி�வா.8.140.4 



 வ�.�வ நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) மல3� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) அைவ 

கா$பா நா2_ெப.(நா2_ெப.) அ*ேய $தி�வா.8.141.1 

 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நல மல3 /ைனேய 

ஏ,ேத நா, த��/ ஏற $தி�வா.8.141.2 

 ெபா�.திய_ெப.எ�.(ெபா�.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா சிைல 

�னி,தா2 அ�� அ�த� /'யாேய� $தி�வா.8.141.3 

 வ�.�வ அ,_=>.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ9.) தமிேய ம9( எேன 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஆ� ஆேற $தி�வா.8.141.4 

 ஆ� ஆ( உ தி�வ*0ேக அக�_ெப.(அக�_ெப.) �ைழேய 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) உ�ேக $தி�வா.8.142.1 

 4மாைல_ெப.(4மாைல_ெப.) 

/ைன.�_வி.எ�.(/ைன_வி.+.,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,ேத 

/க
.�_வி.எ�.(/க
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரேய /,ேதளி3 

$தி�வா.8.142.2 

 ேகாமா_ெப.(ேகாமா_ெப.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி�0ேகாயி� 

Nேக ெம�ேக J,� ஆேட $தி�வா.8.142.3 

 சா� ஆேற விைரகிேற சதிராேல சா3வாேன $தி�வா.8.142.4 

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

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

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

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.143.1 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உயி3 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ$ைம@� ஆ2 இைம@� 

ஆ2 $தி�வா.8.143.2 



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

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) என� எ( அவ3_அவைர0 J,தா>+ 

$தி�வா.8.143.3 

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

எ ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா
,�வேன 

$தி�வா.8.143.4 

 வா
,�வ�� வானவ3க� தா� வா
வா மன�_ெப.(மன�_ெப.) நிபா� 

$தி�வா.8.144.1 

 தா
,�வ�� தா� உய3.�_வி.எ�.(உய3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த�ைம 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெதாழேவ$* $தி�வா.8.144.2 

 T
,� ம�கர� �ரM� தாேராைய நா2_ெப.(நா2_ெப.) அ*ேய 

$தி�வா.8.144.3 

 பா
,த பிற�/ அ(,தி+வா யாI� உைன� பரFவேன $தி�வா.8.144.4 

 பரFவா3 இைமேயா3க� பா+வன நா�ேவத� $தி�வா.8.145.1 

 �ரF வா3 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) மடவா� J( உைடயா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக� $தி�வா.8.145.2 

 விரFவா3 ெம2 அபி அ*யா3க� ேமேம� உ $தி�வா.8.145.3 

 அரF வா3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைணக� கா$பாேரா அ'யாேன 

$தி�வா.8.145.4 

 அ'யாேன யாவ30�� அ�பரவா அ�பல,� எ� $தி�வா.8.146.1 

 ெப'யாேன சிறிேயைன ஆ>ெகா$ட ெப2 கழ�கீ
 $தி�வா.8.146.2 

 விைர ஆ3.த மல3 Nேவ விய.� அலேற 

நய.�_வி.எ�.(நய_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�ேக $தி�வா.8.146.3 



 த'ேய நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஆ� ஆ( எ சாேவ 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) சாேவேன $தி�வா.8.146.4 

 ேவன� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) மல30 கைண0�� ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) 

நைக ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா2 க'ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) $தி�வா.8.147.1 

 பான� ஆ3 க$ணிய30�� பைத,� உ��� பா
 

ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.147.2 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) எலா� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�க /�.� ஆ$டா இ( ேபா2 $தி�வா.8.147.3 

 வா_ெப.(வா_ெப.) உளா காணா2 ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) மாளா 

வா
கிறாேய $தி�வா.8.147.4 

 வா
கிறா2 வாழாத ெந�சேம_ெப.(ெந�ச�_ெப.+ஏ_சா'.) வ� விைன� ப>+ 

$தி�வா.8.148.1 

 ஆ
கிறா2 ஆழாம� கா�பாைன ஏ,தாேத $தி�வா.8.148.2 

 T
கிறா2 ேக+ உன0� ெசா�கிேற ப�காM� $தி�வா.8.148.3 

 வ  
கிறா2 ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) அவல0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆய 

ெவ�ள,ேத $தி�வா.8.148.4 

 ெவ�ள�_ெப.(ெவ�ள�_ெப.) தா
 வி' சைடயா2 விைடயா2 $தி�வா.8.149.1 

 வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) ெப�மாேன என0 

ேக>+_வி.எ�.(ேக�_வி.+>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ>ட ெந�சா2 

$தி�வா.8.149.2 

 ப�ள�_ெப.(ப�ள�_ெப.) தா
 உ( /னலி� கீ
 ேமலாக $தி�வா.8.149.3 

 பைத,� உ��� அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) 

நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எைனஆ$டா20� 

$தி�வா.8.149.4 



 உ�ள.தா� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) அளF� ெந�சா2 $தி�வா.8.149.5 

 உ�காதா� உட�/_ெப.(உட�/_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) க$ணா2 

அ$ணா $தி�வா.8.149.6 

 ெவ�ள�_ெப.(ெவ�ள�_ெப.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) பாயாதா� 

ெந�ச�_ெப.(ெந�ச�_ெப.) க� ஆ� $தி�வா.8.149.7 

 க$ இைண@� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஆ� த விைனயிேன9ேக $தி�வா.8.149.8 

 விைனயிேல கிட.ேதைன /�.� 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) $தி�வா.8.150.1 

 விைன0ேகட எபா2 ேபால $தி�வா.8.150.2 

 இைனய நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) எ( உைன அறிவி,� எைன 

$தி�வா.8.150.3 

 ஆ>ெகா$+ எ�பிரா ஆனா20� இ��பி பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

$தி�வா.8.150.4 

 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) பாேட 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆேட அ.ேதா 

$தி�வா.8.150.5 

 அலறிேட உலறிேட ஆவி ேசாேர $தி�வா.8.150.6 

 �ைனவேன �ைறேயா நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஆன ஆ( $தி�வா.8.150.7 

 �*F அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) �த� அ.த� 

ஆயினாேன $தி�வா.8.150.8 

 ஆய நாமைறயவI� ந ேய ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

$தி�வா.8.151.1 



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

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) யாவ'I� கைடய ஆய $தி�வா.8.151.2 

 நாயிேன ஆதைல@� ேநா0கி0 க$+� $தி�வா.8.151.3 

 நாதேன நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) உன0� ஓ3 அப எேப 

$தி�வா.8.151.4 

 ஆயிேன ஆதலா� ஆ$+ெகா$டா2 $தி�வா.8.151.5 

 அ*யா3 தா� இ�ைலேய அறி ம9( ஓ3 $தி�வா.8.151.6 

 ேபயேன இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அேற $தி�வா.8.151.7 

 எ�ெப�மா எ ெசா�லி� ேப=ேகேன $தி�வா.8.151.8 

 ேபசி தா� ஈசேன எ.தா2 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) $தி�வா.8.152.1 

 ெப�மாேன எ( எேற ேபசி� ேபசி_வி.எ�.(ேப=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.152.2 

 4சி தா� தி�ந ேற நிைறய� 4சி $தி�வா.8.152.3 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�ெப�மாேன எ( 

பிறா $தி�வா.8.152.4 

 ேநச,தா� பிற�/ இற�ைப0 கட.தா3 த�ைம $தி�வா.8.152.5 

 ஆ$டாேன அவா ெவ�ள0 க�வேனைன $தி�வா.8.152.6 

 மா= அ9ற_ெப.எ�.(அ(_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணி0 �ேற எ.தா2 

அ.ேதா $தி�வா.8.152.7 

 எைன ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ஆ>ெகா$ட வ$ண�_ெப.(வ$ண�_ெப.) 

தாேன $தி�வா.8.152.8 



 வ$ண�_ெப.(வ$ண�_ெப.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) ேசய� அ( ெவளிேத 

அ( $தி�வா.8.153.1 

 அேநக ஏக அB அBவி� இற.தா2 எ( அ�� $தி�வா.8.153.2 

 எ$ண� தா_த9.=.(தா_த9.=.) த+மாறி இைமேயா3 

J>ட�_ெப.(J>ட�_ெப.) $தி�வா.8.153.3 

 எ2��_ெப.எ�.(எ2�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ( அறியாத எ.தா2 

உ த_பதி.ெப.(த_தி'.) $தி�வா.8.153.4 

 வ$ண�_ெப.(வ$ண�_ெப.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) கா>* வ*F கா>* $தி�வா.8.153.5 

 மல30 கழ�க� அைவ கா>* வழிஅ9ேறைன $தி�வா.8.153.6 

 தி$ண� தா_த9.=.(தா_த9.=.) பிறவாம� கா,� ஆ>ெகா$டா2 

$தி�வா.8.153.7 

 எ�ெப�மா எ ெசா�லி� சி.தி0ேகேன $தி�வா.8.153.8 

 சி.தைன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தன0� ஆ0கி நாயிேன 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) $தி�வா.8.154.1 

 க$ இைண நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி��பாத� ேபா�0�ஆ0கி 

$தி�வா.8.154.2 

 வ.தைன@� அ� மல30ேக ஆ0கி வா0� உ $தி�வா.8.154.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா3,ைத0� ஆ0கி ஐ�/லக� 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.154.4 

 வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ>ெகா$+ உ�ேள 

/�.த வி�ைச $தி�வா.8.154.5 

 மா� அ�த� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கடேல மைலேய உைன, 

$தி�வா.8.154.6 



 த.தைன_வி.�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெபா�.உ�.+ஐ_�.ஒ�.) 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தாமைர0_ெப.(தாமைர_ெப.+0_ஒ9.) கா+_ெப.(கா+_ெப.) 

அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ேமனி,_ெப.(ேமனி_ெப.+,_ஒ9.) $தி�வா.8.154.7 

 தனி� =டேர இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) இ� இ,தனியேன9ேக 

$தி�வா.8.154.8 

 தனியேன ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பிறவி� ெபௗவ,� 

எKவ�_ெப.(எKவ�_ெப.) $தி�வா.8.155.1 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) திைரயா� எ9($+ ப9(ஒ( இறி $தி�வா.8.155.2 

 கனியி ேந3 �வ3 வாயா3 எI� காலா� $தி�வா.8.155.3 

 கல0�$+ காம வா_ெப.(வா_ெப.) =றவி வா2�ப>+ $தி�வா.8.155.4 

 இனி எேன உ2@� ஆ( எ( எ( 

எ$ணி_வி.எ�.(எ$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.155.5 

 அ�= எ�,தி /ைண பி*,�0கிட0கிேறைன $தி�வா.8.155.6 

 �ைனவேன �த� அ.த� இ�லா ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) $தி�வா.8.155.7 

 கைர கா>* ஆ>ெகா$டா2 H30கேன9ேக $தி�வா.8.155.8 

 ேக>+_வி.எ�.(ேக�_வி.+>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�� அறியாதா ேக+ 

ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) இ�லா $தி�வா.8.156.1 

 கிைள இலா ேகளாேத எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேக>டா $தி�வா.8.156.2 

 நா>டா3க� விழி,தி��ப ஞால,��ேள $தி�வா.8.156.3 

 நாயிI0�, தவி= இ>+ நாயிேன9ேக $தி�வா.8.156.4 

 கா>டாதன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கா>* பிI� $தி�வா.8.156.5 

 ேகளாதன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேக>பி,� எைன $தி�வா.8.156.6 

 மீ>ேட@� பிறவாம� கா,� ஆ>ெகா$டா $தி�வா.8.156.7 



 எ�ெப�மா ெச2தி>ட வி�ைச தாேன $தி�வா.8.156.8 

 வி�ைச தா_த9.=.(தா_த9.=.) இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஒ�ப� 

உ$ேடா ேக>கி_நி.எ�.(ேக�_வி.+இ_நி.எ�.) $தி�வா.8.157.1 

 மி� காத�_ெப.(காத�_ெப.) அ*யா3 த� அ*ய ஆ0கி $தி�வா.8.157.2 

 அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) த 3,� ஆ>ெகா$டா அ�த� ஊறி $தி�வா.8.157.3 

 அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெநகேவ /�.� ஆ$டா அ/Jர $தி�வா.8.157.4 

 அ�ச ஆ$ ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) அலி ஆகாச� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.157.5 

 ஆ3 அழ� ஆ2 அ.த� ஆ2 அ�பா� 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.157.6 

 ெச�ைச மா மல3 /ைர@�_ெப.எ�.(/ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) எ�க� $தி�வா.8.157.7 

 சிவெப�மா எ�ெப�மா ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ேகாேவ $தி�வா.8.157.8 

 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ேகா அறியாத ேதவ ேதவ-ெப.(ேதவ_ெப.) 

$தி�வா.8.158.1 

 ெச�� ெபாழி�க� பய.�_வி.எ�.(பய_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா,� 

அழி0��ம9ைற $தி�வா.8.158.2 

 Hவ3 ேகானா2 நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �த�வ 

H3,தி $தி�வா.8.158.3 

 Hதாைத மா� ஆ<� பாக,� எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) $தி�வா.8.158.4 

 யாவ3 ேகா எைன@� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ$+ெகா$டா $தி�வா.8.158.5 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) ஆ30�� �* அ�ேலா� யா��_அ�ேசா� 

$தி�வா.8.158.6 



 ேமவிேனா� அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) அ*யா3 அ*யாேரா+ 

$தி�வா.8.158.7 

 ேம ேமM� �ைட.� ஆ* ஆ+ேவாேம $தி�வா.8.158.8 

 ஆ+கிறிைல J,�உைடயா கழ9� அ/_ெப.(அ/_ெப.) இைல எ/ 

உ�கிப $தி�வா.8.159.1 

 பா+கிறிைல பைத�ப�� ெச2கிைல பணிகிைல பாத மல3 $தி�வா.8.159.2 

 T+கிறிைல T>+கிற�� இைல �ைண இலி பிண 

ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.159.3 

 ேத+கிறிைல ெத�Fேதா( அலறிைல ெச2வ� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) 

அறிேயேன $தி�வா.8.159.4 

 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) இலாத எைன /�.� ஆ$+ெகா$+ அறிவைத அ�ளி 

ெம2. $தி�வா.8.160.1 

 ெநறி எலா� /ல� ஆ0கிய எ.ைதைய ப.தைன அ(�பாைன $தி�வா.8.160.2 

 பிறிF இலாத இ அ��க� ெப9றி�.�� மா( ஆ+தி பிண 

ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.160.3 

 கிறி எலா� மிக0 கீ
�ப+,தா2 ெக+,தா2 எைன0 ெக+மாேற $தி�வா.8.160.4 

 மாறி நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன0 ெகட0 

கிட.தைனைய எ� மதி இலி மட ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) 

$தி�வா.8.161.1 

 ேத(கிறில� இனி உைன சி0ெகன� சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) 

அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) திர� ேதா�ேம� $தி�வா.8.161.2 

 ந ( நிற�_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ�_பட3.ஒ�.) க$டைன 

ஆயிI�_நி.எ�.(ஆ2_வி.+இ_நி.எ�.�றி.+உ�_சா'.) ெந0கிைல 

இ0_=>.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) காய� $தி�வா.8.161.3 



 கீ(கிறிைல ெக+வ� உ ப'= இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேக>கF� 

கி�ேலேன $தி�வா.8.161.4 

 கி9ற வா மனேம ெக+வா2 உைடயா அ* நாேயைன $தி�வா.8.162.1 

 வி9( எலா� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ�வத9� 

உ'யவ_ெப.(உ'யவ_ெப.) விைர மல3, தி��பாத� $தி�வா.8.162.2 

 �9( இலா இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) தளி3 

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

இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

உ$டன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) � $தி�வா.8.162.3 

 அ9ற_ெப.எ�.(அ(_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ(� 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அறிF� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெப�ைம@� 
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 களF_ெப.(களF_ெப.) அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) 
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 உள க(,� உைன நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உள� 

ெப��கள ெச2,�� இைல ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.163.3 

 பள� அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) உைடயா 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பணி.திைல பரகதி /�வாேன $தி�வா.8.163.4 

 /�வ� ஆவ�� ேபாதரF இ�ல�� ெபா நக3 /க� ேபாத9� $தி�வா.8.164.1 

 உ�வ� ஆவ�� எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) எ�பிரா எைன ஆ$டவ கழ9� 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) $தி�வா.8.164.2 



 ெந�வ� ஆவ�� நி,தM� அ�ெதா+ ேதெனா+ பா� க>* $தி�வா.8.164.3 

 மி�வ� ஆவ�� இ( எனி ம9( இத9� எ ெச2ேக விைனேயேன 

$தி�வா.8.164.4 

 விைன எேபா� உைடயா3 பிற3_ெப.(பிற3_ெப.) ஆ3 உைடயா அ* 

நாேயைன, $தி�வா.8.165.1 

 திைனயி பாக�� பி'வ� தி�0�றி�/ அ( ம9( அதனாேல 

$தி�வா.8.165.2 

 �ைனவ பாத ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மல3 பி'.தி�.�� 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) �>*ேல தைல_ெப.(தைல_ெப.) கீேற 

$தி�வா.8.165.3 

 இைனய பாவைன இ��/ க� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெசவி 

இன�_�றி.வி.�.(இ_ெப.+அ�_பட3.ஒ�.) எ( அறிேயேன $தி�வா.8.165.4 

 ஏைன யாவ�� எ2திட� உ9( ம9( 

இன�_�றி.வி.�.(இ_ெப.+அ�_பட3.ஒ�.) எ( அறியாத $தி�வா.8.166.1 

 ேதைன ஆ ெநைய க��பி இ ேதறைல சிவைன எ சிவேலாக0 

$தி�வா.8.166.2 

 ேகாைன மா அன ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) Jறைன �(கிேல ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) $தி�வா.8.166.3 

 ஊைன யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) 

இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�/கிேற ெக+ேவ 

உயி3 ஓயாேத $தி�வா.8.166.4 

 ஓ2F இலாதன உவமனி� இற.தன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மல3, 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.167.1 



 நாயி� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ல,திI� 

கைட�ப+� எைன ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி கா>* $தி�வா.8.167.2 

 தாயி� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ அ�� /'.த 

எ தைலவைன நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) காேண $தி�வா.8.167.3 

 த யி� வ  
கிேல தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) வைர உ��கிேல ெச�� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) /�ேவேன $தி�வா.8.167.4 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கைண கிழி,திட மதி =+� 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) தைன நிைனயாேத $தி�வா.8.168.1 

 மா நிலாவிய ேநா0கிய3 ப*றிைட ம,� இ+ தயி3 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.168.2 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) நிலாவிய தி�அ�� /'.த எ சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) நக3 

/க� ேபாேக $தி�வா.8.168.3 

 ஊனி� ஆவிைய ஓ�/த� ெபா�>+ இI� உ$+ உ+,� இ�.ேதேன 

$தி�வா.8.168.4 

 இ� ைக யாைனைய ஒ,� இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ உள0 $தி�வா.8.169.1 

 க�ைவ யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) க$*ேல க$ட� எKவேம 

$தி�வா.8.169.2 

 வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( பணி,தைன 

வா_ெப.(வா_ெப.) உேளா30� $தி�வா.8.169.3 

 ஒ�வேன கி9றிேல கி9ப உ$ணேவ $தி�வா.8.169.4 

 உ$+ ஓ3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) எ( 

உண3வா30� எலா� $தி�வா.8.170.1 

 ெப$*3_ெப.(ெப$+_ெப.+இ3_பட3.ப.) ஆ$ அலி எ( அறி ஒ$கிைல 

$தி�வா.8.170.2 



 ெதா$டேன9� உ�ளவா வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதாறினா2 $தி�வா.8.170.3 

 க$+� க$*ேல என க$ மாயேம $தி�வா.8.170.4 

 ேமைல வானவ�� அறியாத� ஓ3 $தி�வா.8.171.1 

 ேகாலேம எைன ஆ>ெகா$ட J,தேன $தி�வா.8.171.2 

 ஞாலேம வி=�ேப இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� $தி�வா.8.171.3 

 காலேம உைன எ( ெகா� கா$பேத $தி�வா.8.171.4 

 காண� ஆ� பரேம க>� இற.த� ஓ3 $தி�வா.8.172.1 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிலா� ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) இ�� ஒ3 

பா3�/ என $தி�வா.8.172.2 

 பாணேன ப*9( ஆ0ைகைய வி>+ உைன� $தி�வா.8.172.3 

 4B� ஆ( அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) 

/ல_ெப.(/ல_ெப.) ேபா9றிேய $தி�வா.8.172.4 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ(� /ர$+� 

/க
.�� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.173.1 

 ஆ9ற�_ெப.(ஆ9ற�_ெப.) மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) அபா� 

அைழ0கிறிேல $தி�வா.8.173.2 

 ஏ9( வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி3 

தாமைர,_ெப.(தாமைர_ெப.+,_ஒ9.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) உ(� $தி�வா.8.173.3 

 J9ற� அன� ஓ3 ெகா�ைக எ ெகா�ைகேய $தி�வா.8.173.4 

 ெகா�<�கி� எைன அப'� J2� பணி $தி�வா.8.174.1 

 க�<� வ$+� அறா மல30 ெகாைறயா $தி�வா.8.174.2 



 ந�<� கீ
 உ<� ேம� உ<� யா உ<� $தி�வா.8.174.3 

 எ�<� எ$ெண@� ேபா� நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ.ைதேய $தி�வா.8.174.4 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) யா2 எ�பிரா ம9(� யாவ30�� $தி�வா.8.175.1 

 த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) தா2_ெப.(தா2_ெப.) த�பிரா தன0� 

அஃ�_பதி.ெப.(அஃ_=>.+�_பட3.ஒ�.) இலா $தி�வா.8.175.2 

 �.தி எI� /�.தன யாவ�� $தி�வா.8.175.3 

 சி.ைதயாM� அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெச�வேன 
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 ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ந��ரF இறி வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) 

/� $தி�வா.8.176.1 

 /�_ெப.(/�_ெப.) வர�/_ெப.(வர�/_ெப.) இறி யா30�� 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) $தி�வா.8.176.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) க$+� 

பி'.தன_வி.�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெபா�.உ�.+அ_பட3.ஒ�.) 

$தி�வா.8.176.3 

 க� வைக மன,ேத ப>ட க>டேம $தி�வா.8.176.4 

 க>+ அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ$+ க$ 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந ( $தி�வா.8.177.1 

 இ>ட அபெரா+ யாவ�� காணேவ $தி�வா.8.177.2 

 ப>*ம$டப� ஏ9றிைன ஏ9றிைன $தி�வா.8.177.3 

 எ>*ேனா+ இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) அறிேயைனேய 

$தி�வா.8.177.4 

 அறிவேன அ�ேத அ* நாயிேன $தி�வா.8.178.1 



 அறிவ_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+K_இ.இ.கா.+அ_பட3.ஒ�.) ஆக0 ெகா$ேடா 

எைன ஆ$ட�� $தி�வா.8.178.2 

 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) இலாைம அேற க$ட� ஆ$ட நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

$தி�வா.8.178.3 

 அறிவேனா அ�லேனா அ�� ஈசேன $தி�வா.8.178.4 

 ஈசேன எ எ�மாேன எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ெப�மா எ பிறவி 

$தி�வா.8.179.1 

 நாசேன நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) யா�� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) அ�லா� 

ெபா�லா நா2_ெப.(நா2_ெப.) ஆன $தி�வா.8.179.2 

 ந சேனைன ஆ$டா20� நிைன0கமா>ேட க$டாேய $தி�வா.8.179.3 

 ேதசேன அ�பலவேன ெச2வ� ஒ(� அறிேயேன $தி�வா.8.179.4 

 ெச2வ� அறியா� சி( நாேய ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா பாத மல3 காணா� 

$தி�வா.8.180.1 

 ெபா2ய3 ெப(�_ெப.எ�.(ெப(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேப( 
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 ெபா2யேன நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) உ$+ உ+,� இ�� இ��ப� 

ஆேன ேபா3 ஏேற $தி�வா.8.180.4 

 ேபா3 ஏேற நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெபா நக3வா2 ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

ேபா.த�ளி இ��_ெப.(இ��_ெப.) 

ந 0கி_வி.எ�.(ந 0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.181.1 

 வா3 ஏ( இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெம_ெப.அ.(ெம_ெப.அ.) �ைலயாேளா+ 

உட வ.த�ள அ�� ெப9ற_ெப.எ�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.181.2 



 சீ3 ஏ( அ*யா3 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ேசர0 

க$+� க$ ெக>ட $தி�வா.8.181.3 

 ஊ3 ஏ( ஆ2 இ�� உழ�ேவேனா ெகா*ேய உயி3 தா_த9.=.(தா_த9.=.) 

உலவாேத $தி�வா.8.181.4 

 உலவா0 கால�_ெப.(கால�_ெப.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ(�/� 

ெவ(,�_வி.எ�.(ெவ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�� உைன0 கா$பா 
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 பல மா �னிவ3 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

வாட_�ைற.எ�.(வா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பாவிேயைன� பணி ெகா$டா2 

$தி�வா.8.182.2 

 மல மா0 �ர�ைப_ெப.(�ர�ைப_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) மா20க 

மா>ேட மணிேய உைன0 கா$பா $தி�வா.8.182.3 

 அலவாநி9�� அ/_ெப.(அ/_ெப.) இேல எ 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�ேக எ�மாேன 

$தி�வா.8.182.4 

 மா ேந3 ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைமயா� 

ப�கா வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�� ஆ>ெகா$ட 

$தி�வா.8.183.1 

 ேதேன அ�ேத க��பி ெதளிேவ சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) ெத 

தி�ைல0 $தி�வா.8.183.2 

 ேகாேன உ த_பதி.ெப.(த_தி'.) தி�0�றி�/0 J+வா3 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) Jட $தி�வா.8.183.3 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) ஆ3 /�0J+ இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) கா,� 

இ�� இ��ப� ஆேன உைடயாேன $தி�வா.8.183.4 



 உைடயாேன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தைன உ�கி 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) உ��� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) $தி�வா.8.184.1 

 உைடயா3 உைடயா2 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ேசர0 

க$+ இ�� ஊ3 நாயி $தி�வா.8.184.2 

 கைட ஆேன ெந�=_ெப.(ெந�=_ெப.) உ�காேத க�லா மன,ேத 

கசியாேத $தி�வா.8.184.3 

 �ைட ஆ3 /�0 J+ இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) கா,� இ�� இ��ப� 

ஆக �*,தாேய $தி�வா.8.184.4 

 �*,த ஆ(� எ தன0ேக த0கேத � அ*யாைர� $தி�வா.8.185.1 

 பி*,த_ெப.எ�.(பி*_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ(� ேசாராம� ேசாரேன 

இ�� ஒ�,தி_ெப.(ஒ�,தி_ெப.) வா2 $தி�வா.8.185.2 

 �*,த ஆ(� �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) இைறேய ேசா3.த ஆ(� 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) �( ேவ3 $தி�வா.8.185.3 

 ெபா*,த ஆ(� இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) 

உண3.�_வி.எ�.(உண3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேக+ எ தன0ேக 

T
.ேதேன $தி�வா.8.185.4 

 ேதைன பாைல கனலி ெதளிைய ஒளிைய ெதளி.தா3 த� $தி�வா.8.186.1 

 ஊைன உ�0�� உைடயாைன உ�பராைன வ�பேன $தி�வா.8.186.2 

 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ*ேய 

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) எைன ஆ$டா2 எறா� அ*ேய9�, $தி�வா.8.186.3 

 தாI� சி',ேத அ�ளலா� தைம_ெப.(தைம_ெப.) ஆ� எ தைமேய 

$தி�வா.8.186.4 

 தைம_ெப.(தைம_ெப.) பிறரா� அறியாத தைலவா ெபா�லா 

நா2_ெப.(நா2_ெப.) ஆன $தி�வா.8.187.1 



 /ைமேயைன ஆ$+ ஐயா /றேம 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி+வாேயா $தி�வா.8.187.2 

 எைன ேநா0�வா3 யாேர எ நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ெச2ேக 

எ�ெப�மா $தி�வா.8.187.3 

 ெபாேன திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி�ேமனி 

எ.தா2 எ��� /�ேவேன $தி�வா.8.187.4 

 /�ேவ எனேத நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ேபா9(�_ெப.எ�.(ேபா9(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ*யா3 உ� 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.188.1 

 ந�ேவ ப$+ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) 

இ�லா நாயிேன $தி�வா.8.188.2 

 ெந�� அ/_ெப.(அ/_ெப.) இ�ைல நிைன0 காண ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

ஆ$+ அ�ள அ*ேயI� $தி�வா.8.188.3 

 த�வேன எ தைமேய எ.தா2 அ.ேதா த'ேயேன $தி�வா.8.188.4 

 த'0கிேல காய_�ைற.எ�.(கா2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா
0ைக_ெப.(வா
0ைக_ெப.) ச�கரா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வான $தி�வா.8.189.1 

 வி�,தேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�க� 

விடைலேய ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ�/ இ� 

$தி�வா.8.189.2 

 ஒ�,தேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உ�ப3_ெப.(உ�ப3_ெப.) த�பிரா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) $தி�வா.8.189.3 



 நி�,தேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�க� 

நிமலா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா9றி 

$தி�வா.8.189.4 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� நம�சிவாய 

/ய�கேன மய��கிேற $தி�வா.8.190.1 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� நம�சிவாய 

/க�_ெப.(/க�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) பிறி� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) இ�ைல 

$தி�வா.8.190.2 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� நம�சிவாய 

/ற�_ெப.(/ற�_ெப.) எைன� ேபா0க� க$டா2 $தி�வா.8.190.3 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ� நம�சிவாய சய சய 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா9றி $தி�வா.8.190.4 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ ேபாM� ெபா2ய3 

த�ைம ஆ>ெகா�<� வ�ள� $தி�வா.8.191.1 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நாதேன 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா9றி $தி�வா.8.191.2 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) க�ைண ெவ�ள� /�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) ம� 

/வன�_ெப.(/வன�_ெப.) ந 3 த  $தி�வா.8.191.3 

 கா9(_ெப.(கா9(_ெப.) இயமான வான�_ெப.(வான�_ெப.) இ� =ட3 

கடFளாேன $தி�வா.8.191.4 

 கடFேள_ெப.(கடF�_ெப.+ஏ_சா'.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைன0 க$+ெகா$+ 

அ�< ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.192.1 



 விட உேள உ�0கி எைன ஆ$*ட ேவ$+� 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.192.2 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) கைள.தி>+ ஒ�ைல 

உ�ப3_ெப.(உ�ப3_ெப.) த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�< 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.192.3 

 சைட@ேள க�ைக ைவ,த ச�கரா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா9றி $தி�வா.8.192.4 

 ச�கரா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம9( ஓ3 சர$ 

இேல ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேகால� 

$தி�வா.8.193.1 

 ெபா�� அரா அ��� ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா2 ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) 

நைக க'ய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) க$ $தி�வா.8.193.2 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ஓ3 ப�க 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா� விைட ஊ3தி 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.193.3 

 இ�� இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) வா
F ஆ9றகி�ேல எ�பிரா 

இழி,தி>ேடேன $தி�வா.8.193.4 

 இழி,தன எைன யாேன_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.+ஏ_சா'.) எ�பிரா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா9றி $தி�வா.8.194.1 

 பழி,திேல உைன எைன ஆ<ைட� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.194.2 

 பிைழ,தைவ ெபா(0ைக எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெப'யவ3 

கடைம_ெப.(கடைம_ெப.) ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.194.3 



 ஒழி,தி+ இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) வா
F 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ�ப3_ெப.(உ�ப3_ெப.) 

நா>+ எ�பிராேன $தி�வா.8.194.4 

 எ�பிரா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வான,தவ3 

அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) ஏ( 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.195.1 

 ெகா�ப3 ஆ3 ம���� ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) Jற 

ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) ந ற 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.195.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பிரா 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தி�ைல, 

தி��சி9ற�பலவ ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.195.3 

 உ�பரா2 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைன 

ஆ<ைட ஒ�வ ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.195.4 

 ஒ�வேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ�/ இ� 

அ�பேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வாேனா3 

$தி�வா.8.196.1 

 ��வேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�க� 

ேகாமள0 ெகா�.� ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.196.2 

 வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( எைன நிபா� 

வா�கிட ேவ$+� ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.196.3 



 த�க நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தமியேன தனிைம 

த 3,ேத $தி�வா.8.196.4 

 த 3.த_ெப.எ�.(த 3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அபாய அப30� அவ'I� 

அப ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.197.1 

 ேப3.�� எ ெபா2�ைம ஆ>ெகா$+ அ�ளி+� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.197.2 

 வா3.த ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) அயி( வாேனா30� அ�த� ஈ வ�ள� 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.197.3 

 ஆ3.த நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) நாேய9� அ�ளிட 

ேவ$+� ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.197.4 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) /வன�_ெப.(/வன�_ெப.) ந 3 த  காெலா+ 

வான�_ெப.(வான�_ெப.) ஆனா2 $தி�வா.8.198.1 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எK_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+K_ஒ9.) உயி30�� ேதா9ற� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

ேதா9ற� இ�லா2 $தி�வா.8.198.2 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�லா உயி30�� ஈ( 

ஆ2 ஈ( இைம_ெப.(இைம_ெப.) ஆனா2 $தி�வா.8.198.3 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐ� /லக� நிைன� 

/ண3கிலா� /ண30ைகயாேன $தி�வா.8.198.4 

 /ண3�ப� ஒ0க எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) எைன ஆ$+ 4ண ேநா0கினா2 

$தி�வா.8.199.1 

 /ண3�ப� அ( இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) எற ேபா� நிெனா+ 

எெனா+ எ இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆ� $தி�வா.8.199.2 



 /ண3�ப� ஆக அ( இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆக 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ�கேண $தி�வா.8.199.3 

 /ண3�ப� ஆக அ� கணாள /�க� ஆன ேபாகேம $தி�வா.8.199.4 

 ேபாக� ேவ$*_வி.எ�.(ேவ$+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ$*ேல 

/ர.தர ஆதி இப�� $தி�வா.8.200.1 

 ஏக நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைண அலா� இேல 

எ எ�பிரா $தி�வா.8.200.2 

 ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) வி$+_ெப.(வி$+_ெப.) க�ப� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ��சி அ�சலி0கேண 

$தி�வா.8.200.3 

 ஆக எ ைக க$க� தாைர ஆ( அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆக ஐயேன 

$தி�வா.8.200.4 

 ஐய நின� அ�ல� இ�ைல ம9( ஓ3 ப9( வ�சேன $தி�வா.8.201.1 

 ெபா2 கல.த� அ�ல� இ�ைல ெபா2ைமேய எ எ�பிரா $தி�வா.8.201.2 

 ைம கல.த_ெப.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க$ணி ப�க 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

கழ�கேண $தி�வா.8.201.3 

 ெம2 கல.த_ெப.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அப3 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) என0�� ஆகேவ$+ேம $தி�வா.8.201.4 

 ேவ$+� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ�க$ அ/_ெப.(அ/_ெப.) 

ெபா2ைம த 3,� ெம2�ைமேய $தி�வா.8.202.1 

 ஆ$+ெகா$+ நாயிேனைன ஆவ எ( அ�< ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

$தி�வா.8.202.2 



 4$+ெகா$+ அ*யேனI� 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா9றி எ(� எ(� 

$தி�வா.8.202.3 

 மா$+ மா$+ வ.�-வ.�_அ.ெதா.(வ.�-வ.�_அ.ெதா.) மன 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) வண�கேவ $தி�வா.8.202.4 

 வண���_ெப.எ�.(வண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நிைன 

ம$B� வி$B� ேவத�_ெப.(ேவத�_ெப.) நா�� ஓல� இ>+ 

$தி�வா.8.203.1 

 உண���_ெப.எ�.(உண��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நிைன எ2த� 

உ9( ம9( ஓ3 உ$ைம_ெப.(உ$ைம_ெப.) இைமயி $தி�வா.8.203.2 

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

யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) விேட�க� என 

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

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�<த9� $தி�வா.8.203.3 

 இண�� ெகா�ைக ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ப�க எ ெகாேலா நிைன�பேத 

$தி�வா.8.203.4 

 நிைன�ப� ஆக சி.ைத 

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

எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ஏய வா0கினா� $தி�வா.8.204.1 

 திைன,தைன@� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இ�ைல 

ெசா�ல� ஆவ ேக>பேவ $தி�வா.8.204.2 

 அைன,� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ஆய நிைன ஐ� /லக� 

கா$கிலா $தி�வா.8.204.3 

 எைன,� எைன,� அ� எ�_=>.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) /ற,த� 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) எ2தேவ $தி�வா.8.204.4 



 எ2த� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ( நிைன எ�பிரா 

இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) வ�சேன9� $தி�வா.8.205.1 

 உ2த�_ெதா.ெப.(உ2_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) உக$ அறி ம9( ஓ3 

உ$ைம_ெப.(உ$ைம_ெப.) இைமயி $தி�வா.8.205.2 

 ைபத� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ( பா�கா,� இர�� 

பாவிேய9� $தி�வா.8.205.3 

 இஃ� அலா� நிக$ ஒ(�வ$ண� இ�ைல ஈசேன $தி�வா.8.205.4 

 ஈசேன ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) அ�ல� இ�ைல இ��� அ��� எப�� 

$தி�வா.8.206.1 

 ேபசிேன ஓ3 ேபத� இைம_ெப.(இைம_ெப.) ேபைதேய. எ எ�பிரா 

$தி�வா.8.206.2 

 ந சேனைன ஆ$+ெகா$ட நிமலா ஒ3 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அலா� 

$தி�வா.8.206.3 

 ேதசேன ஓ3 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) உ$ைம_ெப.(உ$ைம_ெப.) சி.தியா� 

சி.ைதேய $தி�வா.8.206.4 

 சி.ைத ெச2ைக ேக�வி வா0� சீ3 இ� ஐ� /லகளா� $தி�வா.8.207.1 

 �.ைத ஆன கால�_ெப.(கால�_ெப.) நிைன எ2திடாத H30கேன 

$தி�வா.8.207.2 

 ெவ.�_வி.எ�.(ெவ_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஐயா வி�.திேல எ 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ெவ�கி வி$*ேல $தி�வா.8.207.3 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ஆய நிைன இன� எ2த� உ9( இ��பேன 

$தி�வா.8.207.4 

 இ��/ ெந�ச வ�சேனைன ஆ$+ெகா$ட நின தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

$தி�வா.8.208.1 



 க��/ ம>+ வா2 ம+,� எைன0 

கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாகF� $தி�வா.8.208.2 

 ெந��/� உ$+ யாI� உ$*�.த� உ$+ அ� 

ஆயிI�_நி.எ�.(ஆ2_வி.+இ_நி.எ�.�றி.+உ�_சா'.) $தி�வா.8.208.3 

 வி��/� உ$+ நிக$ எக$ எப� என வி�ைசேய $தி�வா.8.208.4 

 வி�=0 ேக+ ெபா20� 

ஆகா�_எதி3.ம.வி.எ�.(ஆ�_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) எ( இ�� எைன 

ைவ,தா2 $தி�வா.8.209.1 

 இ�ைச0� ஆனா3 எ�லா�� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேச3.தா3 $தி�வா.8.209.2 

 அ�ச,தாேல ஆ
.தி+கிேற ஆS3 எ� $தி�வா.8.209.3 

 பி�ைச, ேதவா எ நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ெச2ேக ேபசாேய 

$தி�வா.8.209.4 

 ேபச�ப>ேட நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ*யா'� தி�ந ேற $தி�வா.8.210.1 

 4ச�ப>ேட 4தலரா� உ அ*யா எ( $தி�வா.8.210.2 

 ஏச�ப>ேட இனி� ப+கிற� அைமயாதா� $தி�வா.8.210.3 

 ஆைச�ப>ேட ஆ>ப>ேட உ அ*ேயேன $தி�வா.8.210.4 

 அ*ேய அ�ேல ெகா�ேலா தா_த9.=.(தா_த9.=.) எைன 

ஆ>ெகா$*ைல ெகா�ேலா $தி�வா.8.211.1 

 அ*யா3 ஆனா3 எ�லா�� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேச3.தா3 $தி�வா.8.211.2 

 ெச* ேச3 உடல� இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ந 0க மா>ேட எ�க� 

சிவேலாகா $தி�வா.8.211.3 



 க*ேய உைன க$ ஆர0 

காB�_ெப.எ�.(கா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ( காேணேன 

$தி�வா.8.211.4 

 காB�_ெப.எ�.(கா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ( காேண 

உைன அ. நா�_ெப.(நா�_ெப.) க$ேடI� $தி�வா.8.212.1 

 பாேண ேபசி_வி.எ�.(ேப=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ தைன� ப+,த� 

என பர�ேசாதி $தி�வா.8.212.2 

 ஆேண ெப$ேண_ெப.(ெப$_ெப.+ஏ_சா'.) ஆ3 அ�ேத அ,தா ெச,ேத 

ேபாயிேன $தி�வா.8.212.3 

 ஏ$ நா$_ெப.(நா$_ெப.) இ�லா நாயிேன எ 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�ேக எ�மாேன 

$தி�வா.8.212.4 

 மா ேந3 ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைமயா� 

ப�கா மைற ஈ( அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைறேயாேன $தி�வா.8.213.1 

 ேதேன அ�ேத சி.ைத0� அ'யா2 சிறிேய பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா(0�� 

$தி�வா.8.213.2 

 ேகாேன சிறி� எ ெகா+ைம_ெப.(ெகா+ைம_ெப.) பைற.ேத சிவ மா நக3 

�(க� $தி�வா.8.213.3 

 ேபானா3 அ*யா3 யாI� ெபா2@� /றேம ேபா.ேதாேம $தி�வா.8.213.4 

 /றேம ேபா.ேதா� ெபா2@� யாI� ெம2 அ/_ெப.(அ/_ெப.) $தி�வா.8.214.1 

 ெபறேவ வ�ேல அ�லா வ$ண�_ெப.(வ$ண�_ெப.) 

ெப9ேற_வி.�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+ஏ_த.ஒ�.) 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) $தி�வா.8.214.2 



 அறேவ நிைன� ேச3.த_ெப.எ�.(ேச3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ*யா3 

ம9( ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) அறியாதா3 $தி�வா.8.214.3 

 சிறேவ ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�வா� 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) ேச3.தாேர $தி�வா.8.214.4 

 தாரா2 உைடயா2 அ*ேய9� உ தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைண 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) $தி�வா.8.215.1 

 ேபாரா உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) /0கா3 அ*யா3 /றேம ேபா.ேத 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) $தி�வா.8.215.2 

 ஊ3 ஆ மிைல0க ��>+ ஆ மிைல,தா�� உ தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைண 

அ/0� $தி�வா.8.215.3 

 ஆரா அ*ேய அயேல மய�ெகா$+ அ�ேகேன $தி�வா.8.215.4 

 அ�ேக நிபா� அ/_ெப.(அ/_ெப.) ஆ� மன�_ெப.(மன�_ெப.) ஆ2 அழ� 

ேச3.த_ெப.எ�.(ேச3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.216.1 

 ெம�ேக அனா3 மி ஆ3 ெபா ஆ3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) க$+ 

$தி�வா.8.216.2 

 ெதா�ேத உைன, ெதாட3.தாேரா+� ெதாடராேத $தி�வா.8.216.3 

 ப�ேத பிற.ேத எ ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைன� பணிேகேன $தி�வா.8.216.4 

 பணிவா3 பிணி த 3,த�ளி பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) அ*யா30� உ 

$தி�வா.8.217.1 

 அணி ஆ3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ெகா+,தி அ�F� அ'� எறா� 

$தி�வா.8.217.2 

 திணி ஆ3 H�கி�_ெப.(H�கி�_ெப.) அைனேய விைனைய� ெபா* ஆ0கி 

$தி�வா.8.217.3 



 தணி ஆ3 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�ைல தாரா2 ெபா2 த 3 ெம2யாேன $தி�வா.8.217.4 

 யாேன_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.+ஏ_சா'.) ெபா2 எ ெந�=� ெபா2 எ அ/� 

ெபா2 $தி�வா.8.218.1 

 ஆனா� விைனேய அ�தா� உைன� ெபறலாேம $தி�வா.8.218.2 

 ேதேன அ�ேத க��பி ெதளிேவ தி,தி0�� $தி�வா.8.218.3 

 மாேன அ�ளா2 அ*ேய உைன 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ(மாேற $தி�வா.8.218.4 

 மா( இலாத மா0 க�ைண ெவ�ளேம 

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

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) மல3ெகா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைண 

$தி�வா.8.219.1 

 ேவ( இலா� பத� ப'= ெப9ற_ெப.எ�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெம2�ைம அப3 உ ெம2�ைம ேமவினா3 

$தி�வா.8.219.2 

 ஈ( இலாத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) எளிைய 

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

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளிெச2 மானிட� ஆக 

ேநா0கி@� $தி�வா.8.219.3 

 கீ( இலாத ெந�=_ெப.(ெந�=_ெப.) உைடய நாயிேன கைடய ஆயிேன 

ப>ட கீ
ைமேய $தி�வா.8.219.4 

 ைம இல�� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) க$ணி ப�கேன 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன� பணிெகா$ட பி மழ0 

$தி�வா.8.220.1 

 ைக இல�� ெபா கி$ண� எ( அலா� அ'ைய எ( உைன0 

க��கிறிேல $தி�வா.8.220.2 



 ெம2 இல�� ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) ந 9( ேமனியா2 ெம2�ைம அப3 

உ ெம2�ைம ேமவினா3 $தி�வா.8.220.3 

 ெபா2யி� இ�� எைன� /�தவி>+ ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ேபாவேதா 

ெசாலா2 ெபா�,த�_ெப.(ெபா�,த�_ெப.) ஆவேத $தி�வா.8.220.4 

 ெபா�,த�_ெப.(ெபா�,த�_ெப.) இைமேய ெபா2�ைம உ$ைமேய 

ேபாத எ( எைன� /'.� ேநா0கF� $தி�வா.8.221.1 

 வ�,த�_ெப.(வ�,த�_ெப.) இைமேய வ�ச� உ$ைமேய 

மா$*ேல மல30 கமல பாதேன $தி�வா.8.221.2 

 அர,த ேமனியா2 அ��ெச2 அப�� ந @� அ�� எ�.த�ளி இ�� எைன 

$தி�வா.8.221.3 

 இ�,தினா2 �ைறேயா எ எ�பிரா வ�பேன விைன0� இ(தி 

இ�ைலேய $தி�வா.8.221.4 

 இ�ைல நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ9� அ/_ெப.(அ/_ெப.) அ� 

எகேண ஏல� ஏM� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) �ழலி ப�கேன $தி�வா.8.222.1 

 க�ைல ெம_ெப.அ.(ெம_ெப.அ.) கனி ஆ0�� வி�ைச 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ9� அப ஆ0கினா2 $தி�வா.8.222.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ�ைல நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) க�ைண 

எ�பிரா ஏ� ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஏ� ெச2யிI� $தி�வா.8.222.3 

 வ�ைலேய என0� இI� உ கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>* மீ>கF� ம( 

இ� வானேன $தி�வா.8.222.4 

 வான நாட�� அறி ஒணாத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) மைறயி� ஈ(� � 

ெதாட3 ஒணாத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) $தி�வா.8.223.1 



 ஏைன நாட�� ெத' ஒணாத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) எைன இனிதா2 

ஆ$+ெகா$டவா $தி�வா.8.223.2 

 ஊைன நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) ஆ+வி,தவா உ�கி 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) உைன� ப�க ைவ,தவா $தி�வா.8.223.3 

 ஞான நாடக�_ெப.(நாடக�_ெப.) ஆ+வி,தவா ைநய ைவயக,�ைடய 

வி�ைசேய $தி�வா.8.223.4 

 வி�= அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) இறிேய விைளF ெச2�வா2 

வி$B� ம$ணக� ���� யாைவ@� $தி�வா.8.224.1 

 ைவ�= வா��வா2 வ�சக� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) /ைலயேனைன உ 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) வாயிலி� $தி�வா.8.224.2 

 பி�ச ஆ0கினா2 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'�_ெப.) அப�0� உ'ய ஆ0கினா2 

தா� வள3,த� ஓ3 $தி�வா.8.224.3 

 ந�= மா மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

ஆயிI�_நி.எ�.(ஆ2_வி.+இ_நி.எ�.�றி.+உ�_சா'.) ெகாலா3 நாI� அ�ஙேன 

உைடய நாதேன $தி�வா.8.224.4 

 உைடய நாதேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அலா� ப9( ம9( என0� 

ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) இனி 

$தி�வா.8.225.1 

 உைடயேனா பணி ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உ�பரா3 த� பரா பரா ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா'I� $தி�வா.8.225.2 

 கைடய ஆயிேன ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைணயாளேன 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைன 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) $தி�வா.8.225.3 



 அ*ய ஆ0கினா2 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஆதி@� அ.த� ஆயினா2 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�பேன $தி�வா.8.225.4 

 அ�பேன என0� அ�தேன ஆன.தேன அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெநக அ�W( 

ேத_ெப.(ேத_ெப.) $தி�வா.8.226.1 

 ஒ�பேன உன0� உ'ய அப'� உ'யனா2 உைன� ப�க 

நிற�_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ�_பட3.ஒ�.) ஓ3 $தி�வா.8.226.2 

 ��பேன =ட3 �*யேன �ைணயாளேன ெதா��பாள3 எ2�பினி� 

$தி�வா.8.226.3 

 ைவ�பேன எைன ைவ�பேதா ெசாலா2 ைநய ைவயக,� எ�க� 

மனேன_ெப.(மன_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.226.4 

 மன எ�பிரா வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ எைன 

மாM� நா�க,�_ெப.(நா�க_ெப.+அ,�_சா'.) 

ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) யா'I� $தி�வா.8.227.1 

 �ன எ�பிரா வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ எைன 

���� யாைவ@� இ(தி உ9ற_ெப.எ�.(உ(_வி.+9_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) $தி�வா.8.227.2 

 பின எ�பிரா வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ எைன 

ெப2கழ9க$ அபா2 எ நாவினா� $தி�வா.8.227.3 

 பன எ�பிரா வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ எைன 

பாவநாச நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) சீ3க� பாடேவ $தி�வா.8.227.4 

 பாட_�ைற.எ�.(பா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ$+� 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைனேய பா* ைந.� 

ைந.� உ�கி ெந0� ெந0� $தி�வா.8.228.1 



 ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ$+� 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�பல,� ஆ+� 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேபா� நாயிேன 

$தி�வா.8.228.2 

 Jட ேவ$+� நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) /�0 J+ ந 0� எைன 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபா2 எலா� 

$தி�வா.8.228.3 

 வ  ட ேவ$+� நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) 

த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�< 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெம2ய3 ெம2யேன $தி�வா.8.228.4 

 கைடயவேனைன0 க�ைணயினா� 

கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$+ெகா$ட 

$தி�வா.8.229.1 

 விைடயவேன வி>*+தி க$டா2 விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ�ைகயி ேதா� 

$தி�வா.8.229.2 

 உைடயவேன மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.229.3 

 சைடயவேன தள3.ேத எ�பிரா எைன, தா�கி0ெகா�ேள $தி�வா.8.229.4 

 ெகா� ஏ3 பிளF அகலா, தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெகா�ைகய3 ெகாKைவ� 

ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா2 $தி�வா.8.230.1 

 வி�ேள எனிI� வி+தி க$டா2 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) வி�, 

ெதா��பி $தி�வா.8.230.2 



 உ�ேள_வி.�.(உ�<_வி.+ண_எதி3.ம.+ஏ_த.ஒ�.) /ற�_ெப.(/ற�_ெப.) 

அ�ேல உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.230.3 

 க�ேள ஒழியF� க$+ெகா$+ ஆ$ட� எ0_=>.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) 

காரணேம $தி�வா.8.230.4 

 கா3 உ( க$ணிய3 ஐ� /ல_ெப.(/ல_ெப.) ஆ9ற�கைர மரமா2 

$தி�வா.8.231.1 

 ேவ3 உ(ேவைன வி+தி க$டா2 

விள���_ெப.எ�.(விள��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி�வா 

$தி�வா.8.231.2 

 S3 உைறவா2 மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.231.3 

 வா3 உ( 4$ �ைலயா� ப�க எைன வள3�பவேன $தி�வா.8.231.4 

 வள3கிற நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) க�ைண0 ைகயி� வா�கF� 

நி�கி_வி.எ�.(ந ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�பா� $தி�வா.8.232.1 

 மிளி3கிற எைன வி+தி க$டா2 ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) மதி0 

ெகா�.� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) $தி�வா.8.232.2 

 ஒளி3கிற ந � �* உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.232.3 

 ெதளிகிற ெபாI� மிI� அன ேதா9ற� ெச�� =டேர $தி�வா.8.232.4 

 ெசழிகிற த � /� வி>*லி சி� ெமாழியா'� ப� நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

$தி�வா.8.233.1 

 வி�கிற எைன வி+தி க$டா2 ெவறி வா2 அ(கா� $தி�வா.8.233.2 

 உ�கிற 4 �* உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.233.3 

 வழி நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ�� ஆ3 அ�� 

ஊ>ட_�ைற.எ�.(ஊ>+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம(,தனேன $தி�வா.8.233.4 



 ம(,தன யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) உ அ�� அறியாைமயி எ 

மணிேய $தி�வா.8.234.1 

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

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) வி>*+தி க$டா2 விைனயி 

ெதா�தி_ெப.(ெதா�தி_ெப.) $தி�வா.8.234.2 

 ஒ(,� எைன ஆ$+ெகா� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.234.3 

 ெபா(�ப3 அேற ெப'ேயா3 சி( நா2க� த� ெபா2யிைனேய $தி�வா.8.234.4 

 ெபா2யவேனைன� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) என ஆ$+ 

ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) ெபா,தி0ெகா$ட $தி�வா.8.235.1 

 ெம2யவேன வி>*+தி க$டா2 விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ$ மிட9( 

$தி�வா.8.235.2 

 ைமயவேன மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.235.3 

 ெச2யவேன சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) சிறிேய பவ� த 3�பவேன 

$தி�வா.8.235.4 

 த 30கிற ஆ( எ பிைழைய நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) சீ3 அ�� எெகா� 

எ( $தி�வா.8.236.1 

 ேவ30கிற எைன வி+தி க$டா2 விரவா3 ெவ�வ $தி�வா.8.236.2 

 ஆ30கிற தா3_ெப.(தா3_ெப.) விைட உ,தர ேகாச ம�ைக0� அரேச 

$தி�வா.8.236.3 

 ஈ30கிற அ�ெசா+ அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) விைனேயைன இ�தைலேய 

$தி�வா.8.236.4 

 இ�தைல0 ெகா�ளியி உ� எ(�/ ஒ,� நிைன� 

�''.த_ெப.எ�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.237.1 

 வி'தைலேயைன வி+தி க$டா2 விய HFல�0� $தி�வா.8.237.2 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தைலவா மI� உ,தர ேகாச ம�ைக0� அரேச 

$தி�வா.8.237.3 

 ெபா� தைல_ெப.(தைல_ெப.) Hவிைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வல ஏ.தி� 

ெபாலிபவேன $தி�வா.8.237.4 

 ெபாலிகிற நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) /�த�ெப9( 

ஆ0ைகைய� ேபா0க� ெப9(_வி.எ�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.238.1 

 ெமலிகிற எைன வி+தி க$டா2 அளி ேத3 விள' $தி�வா.8.238.2 

 ஒலி நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 4� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.238.3 

 வலி நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) 

சிைலயா� எ',தா2 /ர� மா(ப>ேட $தி�வா.8.238.4 

 மா(ப>+_வி.எ�.(மா(ப+_வி.+>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�= எைன 

வ�சி�ப யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) உ மணி_ெப.(மணி_ெப.) மல3, 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வா.8.239.1 

 ேவ(ப>ேடைன வி+தி க$டா2 விைனேய மன,ேத $தி�வா.8.239.2 

 ஊ(� ம>ேட மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.239.3 

 ந ( ப>ேட ஒளி கா>+� ெபா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெந+.தைகேய 

$தி�வா.8.239.4 

 ெந+.தைக_ெப.(ெந+.தைக_ெப.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) எைன ஆ>ெகா�ள 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) ஐ� /லக� ெகா$ $தி�வா.8.240.1 

 வி+�_ெப.எ�.(வி+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தைகேயைன வி+தி 

க$டா2 விரவா3 ெவ�வ $தி�வா.8.240.2 

 அ+� தைக ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வ�ல உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச 

$தி�வா.8.240.3 



 க+� தைகேய உ$B�_ெப.எ�.(உ$B_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெத� ந 3 அ�த� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கடேல $தி�வா.8.240.4 

 கடலிI� நா2_ெப.(நா2_ெப.) ந0கி ஆ�� உ க�ைண0 கடலி 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $தி�வா.8.241.1 

 விட� அ'ேயைன வி+தி க$டா2 விட� இ� அ*யா3 $தி�வா.8.241.2 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) இலேம மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச 

$தி�வா.8.241.3 

 மடலி ம>ேட மணிேய அ�ேத எ ம� ெவ�ளேம $தி�வா.8.241.4 

 ெவ�ள,�� நா_ெப.(நா_ெப.) வ9றி ஆ�� உ அ�� ெப9(, �ப,தி 

[நி](� $தி�வா.8.242.1 

 வி�ள0கிேலைன வி+தி க$டா2 

வி��/�_ெப.எ�.(வி��/_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ*யா3 

$தி�வா.8.242.2 

 உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) உ�ளா2 மI� 

உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.242.3 

 க�ள,� உேள9� அ�ளா2 களியாத களி என0ேக $தி�வா.8.242.4 

 களிவ.த சி.ைதெயா+ உ கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) க$+� கல.த�ள 

$தி�வா.8.243.1 

 ெவளி வ.திேலைன வி+தி க$டா2 ெம2� =ட�0� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.243.2 

 ஒளிவ.த 4� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.243.3 

 எளிவ.த எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) பிரா எைன ஆ<ைட எ அ�பேன 

$தி�வா.8.243.4 



 எைன அ�பா அ�ச� எபவ3 இறி 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ2,� அைல.ேத 

$தி�வா.8.244.1 

 மிைன ஒ�பா2 வி>*+தி க$டா2 உவமி0கி ெம2ேய $தி�வா.8.244.2 

 உைன ஒ�பா2 மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.244.3 

 அைன_ெப.(அைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஒ�பா2 என0� அ,த ஒ�பா2 எ 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.244.4 

 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) தமிேய /க�_ெப.(/க�_ெப.) இடேம 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) /க
 இக
வா3 $தி�வா.8.245.1 

 ெவ�ேள எைன வி>*+தி க$டா2 ெம2�ைமயா3 வி���� $தி�வா.8.245.2 

 அ�ேள அணி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச 

$தி�வா.8.245.3 

 இ�ேள ெவளிேய இக பர� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�.தவேன $தி�வா.8.245.4 

 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ$+ெகா� 

வி9(0ெகா� ஒ9றி ைவ எனி அ�லா� $தி�வா.8.246.1 

 வி�.தினேனைன வி+தி க$டா2 மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) 

ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) அ�தா $தி�வா.8.246.2 

 அ�.தினேன மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.246.3 

 ம�.தினேன பிறவி� பிணி�ப>+ மட�கின30ேக $தி�வா.8.246.4 

 மட�க எ வ� விைன0 கா>ைட நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ம அ�� த 0 

ெகா<F� $தி�வா.8.247.1 

 விட�க எதைன வி+தி க$டா2 எ பிறவிைய ேவ $தி�வா.8.247.2 



 ெரா+� கைள.�_வி.எ�.(கைள_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$+ெகா� 

உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச $தி�வா.8.247.3 

 ெகா+� க'0�( உ',�_வி.எ�.(உ'_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�=வி,தா2 வ�சி0 ெகா�பிைனேய $தி�வா.8.247.4 

 ெகா�ப3 இ�லா0 ெகா*ேபா� அலம.தன ேகாமளேம $தி�வா.8.248.1 

 ெவ�/கிேறைன வி+தி க$டா2 வி$ணவ3_ெப.(வி$ணவ3_ெப.) 

ந$Bகி�லா $தி�வா.8.248.2 

 உ�ப3_ெப.(உ�ப3_ெப.) உ�ளா2 மI� உ,தரேகாசம�ைக0� அரேச 

$தி�வா.8.248.3 

 அ�பரேம நிலேன அன� காெலா+ அ�/ ஆனவேன $தி�வா.8.248.4 

 ஆைன ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேபா'� �(�_ெப.அ.(�(�_ெப.அ.) N( 

என� /லனா� அைல�/$ $தி�வா.8.249.1 

 ேடைன எ.தா2 வி>*+தி க$டா2 விைனேய மன,�, $தி�வா.8.249.2 

 ேதைன@� பாைல@� கனைல@� அ�த,ைத@� ஒ,� $தி�வா.8.249.3 

 ஊைன@� எபிைன@� உ�0காநிற ஒ$ைமயேன $தி�வா.8.249.4 

 ஒ$ைமயேன தி�ந 9ைற உ,Nளி,� ஒளி மிளி�� $தி�வா.8.250.1 

 ெவ$ைமயேன வி>*+தி க$டா2 ெம2 அ*யவ3க>� $தி�வா.8.250.2 

 அ$ைமயேன எ(� ேசயா2 பிற30� அறித9� அ'� ஆ� $தி�வா.8.250.3 

 ெப$ைமயேன ெதாைம ஆ$ைமயேன அலி� ெப9றியேன $தி�வா.8.250.4 

 ெப9ற� ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பிைழேய 

ெப�0கி =�0�� அபி $தி�வா.8.251.1 

 ெவ9( அ*ேயைன வி+தி க$டா2 வி*ேலா ெக+ேவ $தி�வா.8.251.2 

 ம9( அ*ேய தைன தா��ந3 இ�ைல எ வா
 �தேல $தி�வா.8.251.3 



 உ9( அ*ேய மிக, ேதறி நிேற_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+ஏ_த.ஒ�.) 

என0� உ�ளவேன $தி�வா.8.251.4 

 உ�ளனேவ நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) இ�லன 

ெச2@�_ெப.எ�.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) �ழனி $தி�வா.8.252.1 

 ெவ�ளனேலைன வி+தி க$டா2 விய மா, தட0 ைக� $தி�வா.8.252.2 

 ெபா�ள� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேவழ,�_ெப.(ேவழ�_ெப.+அ,�_சா'.) 

உ'யா2 /ல_ெப.(/ல_ெப.) நிக$ ேபாத� ஒ>டா $தி�வா.8.252.3 

 ெம�ெளனேவ ெமா20�� ெந20 �ட� தைன எ(�/ எனேவ $தி�வா.8.252.4 

 எ(�பிைட நா�J
 என /லனா� அ'�/$+ அல.த $தி�வா.8.253.1 

 ெவ(�_ெப.அ.(ெவ(�_ெப.அ.) தமிேயைன வி+தி க$டா2 

ெவ2ய_�றி.வி.�.(ெவ2_ெப.+அ_பட3.ப.) J9( 

ஒ+�க_�ைற.எ�.(ஒ+��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.253.2 

 உ(� க*� ேபா� அைவேய உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) உ9றவ3 

உ�ப3_ெப.(உ�ப3_ெப.) உ�ப3 $தி�வா.8.253.3 

 ெப(�_ெப.எ�.(ெப(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பதேம அ*யா3 ெபயராத 

ெப�ைமயேன $தி�வா.8.253.4 

 ெப� ந 3 அற சி( மீ_ெப.(மீ_ெப.) �வ$+ ஆ�� நிைன� 

�''.த_ெப.எ�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.254.1 

 ெவ� ந 3ைமேயைன வி+தி க$டா2 விய க�ைக 

ெபா�கி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.254.2 

 வ�� ந 3 ம+F� மைல� சி( ேதாணி வ*வி ெவ�ைள0 $தி�வா.8.254.3 

 �� ந 3 மதி ெபாதி@� சைட வான0 ெகா� மணிேய $தி�வா.8.254.4 



 ெகா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஏ3 நைகயா3 ெகா�ைக0 �றிைட� 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �றி $தி�வா.8.255.1 

 வி��_ெப.எ�.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ*ேயைன வி+தி 

க$டா2 ெம2� ���� க�பி,� $தி�வா.8.255.2 

 அ�� அ*யா'ைட ஆ3,�_வி.எ�.(ஆ3_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ>ெகா$ட�ளி எைன0 

$தி�வா.8.255.3 

 க� மணிேய இI� கா>+ க$டா2 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

/ல_ெப.(/ல_ெப.) கழேல $தி�வா.8.255.4 

 /லக� திைக�பி0க யாI� திைக,� இ�� ஒ3 ெபா2. ெநறி0ேக 

$தி�வா.8.256.1 

 வில��கிேறைன வி+தி க$டா2 வி$B� ம$B� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.256.2 

 கல�க_�ைற.எ�.(கல��_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) �.ந 3 ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) 

அ�� ெச2தா2_வி.�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) க�ணாகரேன 

$தி�வா.8.256.3 

 �ல��கிேற அ*ேய உைடயா2 எ ெதா��லேம $தி�வா.8.256.4 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) கைள.தா2 கைள.தா2 எைன0 

�9ற�_ெப.(�9ற�_ெப.) ெகா9ற� சிைல ஆ� $தி�வா.8.257.1 

 வில�க�_ெதா.ெப.(வில��_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ.தா2 வி>*+தி 

க$டா2 ெபானி மிI ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) $தி�வா.8.257.2 

 அல�க� அ� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�பா ஒ�/ 

இலாதவேன $தி�வா.8.257.3 

 மல�க� ஐ.தா� =ழ�வ தயி'� ெபா� ம,� உறேவ $தி�வா.8.257.4 



 ம,� உ( த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) தயி' /ல_ெப.(/ல_ெப.) த 0 க�வ0 

கல�கி_வி.எ�.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.258.1 

 வி,� உ(ேவைன வி+தி க$டா2 ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) மிைல�சி_வி.எ�.(மில�=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.258.2 

 ெகா,� உ( ேபா� மிைல.� �ட3 ெந+_ெப.அ.(ெந+_ெப.அ.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) =9றி_வி.எ�.(=9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.258.3 

 த,� உ( ந (ட ஆர� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சா.� அணி ச�ைசயேன 

$தி�வா.8.258.4 

 ச�ைசயேன மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) வி$_ெப.(வி$_ெப.) கா� நில�_ெப.(நில�_ெப.) 

ெந��/_ெப.(ெந��/_ெப.) ஆ� $தி�வா.8.259.1 

 வி�ைசயேன வி>*+தி க$டா2 ெவளியா2 க'யா2 $தி�வா.8.259.2 

 ப�ைசயேன ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேமனியேன 

ஒ$_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பட அரவ0 $தி�வா.8.259.3 

 க�ைசயேன கட.தா2 தட�_ெப.(தட�_ெப.) தாள அட� க'ேய $தி�வா.8.259.4 

 அட� க' ேபா� ஐ� /லக<0� அ�சி 

அழி.த_ெப.எ�.(அழி_வி.+.,_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) எைன $தி�வா.8.260.1 

 விட9� அ'யா2 வி>*+தி க$டா2 வி�, ெதா$ட30� அ�லா� 

$தி�வா.8.260.2 

 ெதாட9� அ'யா2 =ட3 மா மணிேய =+ த � 

=ழல_�ைற.எ�.(=ழ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.260.3 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) க'� ஆ2 எ� ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) அ�� ஆ0�� 

கைற0க$டேன $தி�வா.8.260.4 



 க$ட� ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க�ைண ம>+� 

ப�கி0 களி,�_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.261.1 

 மி$+கிேறைன வி+தி க$டா2 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) விைர மல3, 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வா.8.261.2 

 ப$+ த.தா� ேபா� பணி,�_வி.எ�.(பணி_வி.+,,_இ.இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பணிெசய0 Jவி,� எைன0 $தி�வா.8.261.3 

 ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ எ.தா2 கைளயா2 

கைள ஆய �����ேப $தி�வா.8.261.4 

 �����/ இறி நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ 

�றி�ேப ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) �றி�பி� $தி�வா.8.262.1 

 வி�வி��ேபைன வி+தி க$டா2 விைர 

ஆ3.�_வி.எ�.(ஆ3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

$தி�வா.8.262.2 

 ம� ம�� ேபா( எைன வாைழ� பழ,தி மன�_ெப.(மன�_ெப.) கனிவி,� 

$தி�வா.8.262.3 

 எதி3வ� எ�ேபா� பயி�வி கயிைல� பர�பரேன $தி�வா.8.262.4 

 பர�பரேன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பழ அ*யாெரா+� எ ப*( 

$தி�வா.8.263.1 

 வி��/ அரேன வி>*+தி க$டா2 ெம_ெப.அ.(ெம_ெப.அ.) �ய� 

கைறயி $தி�வா.8.263.2 

 அ��/ அர ேந3 ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அணி.தா2 

பிறவி ஐ வா2 அரவ� $தி�வா.8.263.3 

 ெபா�� ெப�மா விைனேய மன�_ெப.(மன�_ெப.) அ�சி ெபா��/ உறேவ 

$தி�வா.8.263.4 



 ெபா��/ உ( த �ேபா� /ைக.� எ'ய /ல_ெப.(/ல_ெப.) த 0 க�வ 

$தி�வா.8.264.1 

 ெவ��/(ேவைன வி+தி க$டா2 விைர ஆ3 நறவ� $தி�வா.8.264.2 

 த��/� ம.தார,தி� தார� பயி( ம.த� �ர� வ$+_ெப.(வ$+_ெப.) 

$தி�வா.8.264.3 

 அ��/� ெகா�� ேத_ெப.(ேத_ெப.) அவி3 சைட 

வான,�_ெப.(வான�_ெப.+அ,�_சா'.) அட� அைரேச $தி�வா.8.264.4 

 அைரேச அறியா� சிறிேய பிைழ0� அ�ச� எனி அ�லா� $தி�வா.8.265.1 

 விைர ேச3 �*யா2 வி+தி க$டா2 ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) நைக க�� 

க$ $தி�வா.8.265.2 

 திைர ேச3 மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) 

மண.த_ெப.எ�.(மண_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�� ெபா பத� /ய�கா 

$தி�வா.8.265.3 

 வைர ேச3.�_வி.எ�.(ேச3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அட3.� என வ� 

விைன தா_த9.=.(தா_த9.=.) வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அட3வனேவ $தி�வா.8.265.4 

 அட3 /லனா� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

�''.�_வி.எ�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�சி அ� ெசா� ந�லா3 

அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) த� $தி�வா.8.266.1 

 விட3_ெப.(விட3_ெப.) விடேலைன வி+தி க$டா2 வி'.ேத எ'@� 

$தி�வா.8.266.2 

 =ட3 அைனயா2 =+கா>+ அரேச ெதா��ப30� அ�ேத $தி�வா.8.266.3 

 ெதாட3F அ'யா2 தமிேய தனி 

ந 0��_ெப.எ�.(ந 0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தனி, �ைணேய 

$தி�வா.8.266.4 



 தனி, �ைண ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) 

த�0கி தைலயா� நட.த_ெப.எ�.(நட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.267.1 

 விைன, �ைணேயைன வி+தி க$டா2 விைனேயIைடய $தி�வா.8.267.2 

 மன, �ைணேய எ த_பதி.ெப.(த_தி'.) வா
 �தேல என0� எ2�பி� 

ைவ�ேப $தி�வா.8.267.3 

 திைன,�ைணேயI� ெபாேற �ய3 ஆ0ைகயி தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) 

வைலேய $தி�வா.8.267.4 

 வைல,தைல மா அன ேநா0கிய3 ேநா0கி வைலயி� ப>+ $தி�வா.8.268.1 

 மிைல,� அைல.ேதைன வி+தி க$டா2 ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) மதியி 

ஒ9ைற0 $தி�வா.8.268.2 

 கைல, தைலயா2 க�ணாகரேன கயிலாய� எI� $தி�வா.8.268.3 

 மைல, தைலவா மைலயா� மணவாள எ வா
 �தேல $தி�வா.8.268.4 

 �தைல� ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா2�சிய3 ேவ>ைக ெவ.ந '� க*�ப H
கி 

$தி�வா.8.269.1 

 விதைல� ெச2ேவைன வி+தி க$டா2 விட0� ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) 

மிைட.த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.269.2 

 சிதைல� ெச2 காய� ெபாேற சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) �ைறேயா 

�ைறேயா $தி�வா.8.269.3 

 திதைல� ெச2 4$ �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ப�கா 

எ சிவகதிேய $தி�வா.8.269.4 

 கதி அ*ேய9� உ கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) த.த�ளF� ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) 

கழியா $தி�வா.8.270.1 



 விதி அ*ேயைன வி+தி க$டா2 ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) �ைழயி� $தி�வா.8.270.2 

 பதி உைட வா�_ெப.(வா�_ெப.) அர� 

பா3,�_வி.எ�.(பா3_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற ைப,�� =��க அ�சி 

$தி�வா.8.270.3 

 மதி ெந+_ெப.அ.(ெந+_ெப.அ.) ந '� �ளி,� ஒளி0�� சைட மனவேன 

$தி�வா.8.270.4 

 மனவேன ஒ(� ஆ( அறியா� சிறிேய மகி
�சி_ெப.(மகி
�சி_ெப.) 

$தி�வா.8.271.1 

 மினவேன வி>*+தி க$டா2 மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) 

ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெம2. O� $தி�வா.8.271.2 

 ெசானவேன ெசா� கழி.தவேன கழியா, ெதா��ப3 $தி�வா.8.271.3 

 �னவேன பிI� ஆனவேன இ� ��ைத@ேம $தி�வா.8.271.4 

 ��� அயி� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க$ணிய3 எI� H', தழ� ���� 

$தி�வா.8.272.1 

 வி�� அைனேயைன வி+தி க$டா2 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெவறி 

மல3, தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வா.8.272.2 

 ெதா��_வி.எ�.(ெதா�_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச� வான, ெதா��ப'� 

J>*+ ேசா,த� பிரா $தி�வா.8.272.3 

 ப�� ெச2ேவைன விேட� உைடயா2 உைன� பா+வேன $தி�வா.8.272.4 

 பா*9றிேல பணிேய மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

ஒளி,தா20�� ப�T $தி�வா.8.273.1 

 வ  *9றிேலைன வி+தி க$டா2 விய.� ஆ�� அலறி, $தி�வா.8.273.2 



 ேத*9றிேல சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) எK_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+K_ஒ9.) 

இட,தா எவ3 க$டன3 எ( $தி�வா.8.273.3 

 ஓ*9றிேல கிட.�_வி.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� உ�ேக 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைழ,தனேன $தி�வா.8.273.4 

 உைழத� ேநா0கிய3 ெகா�ைக பலா�பழ,� ஈயி ஒ�பா2 $தி�வா.8.274.1 

 விைழத�ேவைன வி+தி க$டா2 வி*_நி.எ�.(வி+_வி.+இ_நி.எ�.�றி.) 

ேவைல ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) உ$ $தி�வா.8.274.2 

 மைழத� க$ட �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) இலி மானிட ேத2 மதிய 

$தி�வா.8.274.3 

 பைழத� மா பர எ( எ( அைறவ பழி�பிைனேய $தி�வா.8.274.4 

 பழி�/ இ� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பாத� பழ� ெதா��/ 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விழ பழி,� $தி�வா.8.275.1 

 விழி,தி�.ேதைன வி+தி க$டா2 ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) மணி� 

பணில� $தி�வா.8.275.2 

 ெகாழி,� ம.தார� ம.தாகினி E.�� ப.த� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

$தி�வா.8.275.3 

 தழி� சிைற ந '� பிைற0 கல�_ெப.(கல�_ெப.) ேச3த� தாரவேன $தி�வா.8.275.4 

 தாரைக ேபாM� தைல, தைல_ெப.(தைல_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தழ� 

அர� 4$ $தி�வா.8.276.1 

 வ  ர எ தைன வி+தி க$டா2 வி*_நி.எ�.(வி+_வி.+இ_நி.எ�.�றி.) 

எைன மி0கா3 $தி�வா.8.276.2 

 ஆ3 அ*யா எனி உ,தரேகாசம�ைக0� அரசி $தி�வா.8.276.3 

 சீ3 அ*யா3 அ*யா எ( நிைன� சி'�பி�பேன $தி�வா.8.276.4 

 சி'�பி�ப சீ(� பிைழ�ைப ெதா��ைப@� ஈச9� எ( $தி�வா.8.277.1 



 வி'�பி�ப எைன வி+தி க$டா2 வி*_நி.எ�.(வி+_வி.+இ_நி.எ�.�றி.) 

ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) க'யி $தி�வா.8.277.2 

 உ'� பி�ச ேதா� உைட� பி�ச ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) ஊ$ பி�ச ஊ3� 

=+கா>+ $தி�வா.8.277.3 

 எ'� பி�ச எைன@� ஆ<ைட� பி�ச எ( ஏ=வேன $தி�வா.8.277.4 

 ஏசிI� யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) உைன ஏ,திI� எ பிைழ0ேக 

�ைழ.� $தி�வா.8.278.1 

 ேவச(ேவைன வி+தி க$டா2 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) பவள ெவ9பி 

$தி�வா.8.278.2 

 ேத= உைடயா2 எைன ஆ<ைடயா2 சி9(யி30� 

இர�கி_வி.எ�.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.278.3 

 கா2 சின ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ$டா2 அ�� உ$ண0 கைடயவேன 

$தி�வா.8.278.4 

 ஆதி@� அ.த�� இ�லா அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) $தி�வா.8.279.1 

 ேசாதிைய யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) பாட0 ேக>ேட@� வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) க$ $தி�வா.8.279.2 

 மாேத வள�திேயா வ ெசவிேயா நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெசவி 

தா_த9.=.(தா_த9.=.) $தி�வா.8.279.3 

 மா ேதவ-ெப.(ேதவ_ெப.) வா3 கழ�க� 

வா
,திய_ெப.எ�.(வா
,�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா
,� ஒலி ேபா2 

$தி�வா.8.279.4 

 வ  திவா20 ேக>டMேம வி�மி வி�மி ெம2�மற.� $தி�வா.8.279.5 

 ேபா� ஆ3 அமளியிேம� நி(� /ர$+ இ�ங $தி�வா.8.279.6 



 ஏேதI� ஆகா� கிட.தா� எேன எேன $தி�வா.8.279.7 

 ஈேத எ� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ப'= ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.279.8 

 பாச� பர�ேசாதி0� எபா2 இரா� பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) $தி�வா.8.280.1 

 ேப=�ேபா� எ�ேபா� இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ேபா� ஆ3 அமளி0ேக 

$தி�வா.8.280.2 

 ேநச�� ைவ,தைனேயா ேந'ைழயா2 ேந'ைழய3ீ $தி�வா.8.280.3 

 சீ சீ இைவ@� சிலேவா விைளயா* $தி�வா.8.280.4 

 ஏ=� இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஈேதா வி$ேணா3க� ஏ,�த9�0 $தி�வா.8.280.5 

 J=� மல3� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) த.த�ள வ.த�<� $தி�வா.8.280.6 

 ேதச சிவேலாக தி�ைல� சி9ற�பல,�� $தி�வா.8.280.7 

 ஈசனா30� அ/_ெப.(அ/_ெப.) ஆ3 யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) ஆ3 ஏ� ஓ3 

எ�பாவா2 $தி�வா.8.280.8 

 �,� அன ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) நைகயா2 � 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி3 

எ�.�_வி.எ�.(எ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ $தி�வா.8.281.1 

 அ,த ஆன.த அ�த எ( அ�Wறி, $தி�வா.8.281.2 

 தி,தி0க� ேப=வா2 வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ கைட 

திறவா2 $தி�வா.8.281.3 

 ப,� உைடய3ீ ஈச பழ அ*ய3ீ பா�� உைடய3ீ $தி�வா.8.281.4 

 /,� அ*ேயா� /ைம த 3,� ஆ>ெகா$டா� ெபா�லாேதா $தி�வா.8.281.5 

 எ,ேதா நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ/ைடைம எ�ேலா� அறிேயாேமா 

$தி�வா.8.281.6 



 சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) அழகியா3 பாடாேரா ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) சிவைன 

$தி�வா.8.281.7 

 இ,தைன@� ேவ$+� எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) ஏ� ஓ3 

எ�பாவா2 $தி�வா.8.281.8 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நி,தில நைகயா2 இன� /ல3.திேறா 

$தி�வா.8.282.1 

 வ$ண0 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) ெமாழியா3 எ�லா�� வ.தாேரா $தி�வா.8.282.2 

 எ$ணி0ெகா+ உ�ளவா ெசா�Mேகா� அKவளF� $தி�வா.8.282.3 

 க$ைண, �யி( அவேம கால,ைத� ேபா0காேத $தி�வா.8.282.4 

 வி$B0� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ம�.ைத ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) வி�� 

ெபா�ைள $தி�வா.8.282.5 

 க$B0� இனியாைன பா*0 கசி.� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $தி�வா.8.282.6 

 உ� ெந0� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�க 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) மா>ேடா� ந ேய 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.282.7 

 எ$ணி_வி.எ�.(எ$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ைறயி� �யி� ஏ� ஓ3 

எ�பாவா2 $தி�வா.8.282.8 

 மா� அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா�கI� காணா 

மைலயிைன நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) $தி�வா.8.283.1 

 ேபா� அறிேவா� எ( உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெபா0க�கேள 

ேப=�_ெப.எ�.(ேப=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.283.2 

 பா� ஊ( ேத_ெப.(ேத_ெப.) வா2� ப*ற  கைட திறவா2 $தி�வா.8.283.3 

 ஞாலேம வி$ேண பிறேவ அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) அ'யா $தி�வா.8.283.4 



 ேகால�� ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ஆ>ெகா$ட�ளி0 

ேகாதா>+� $தி�வா.8.283.5 

 சீல�� பா* சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) சிவேன எ( $தி�வா.8.283.6 

 ஓல� இ*I� உணரா2 உணரா2 கா$ $தி�வா.8.283.7 

 ஏல0�ழலி ப'= ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.283.8 

 மாேன ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ெநனைல நாைள 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�கைள $தி�வா.8.284.1 

 நாேன எ��/வ எறM� நாணாேம $தி�வா.8.284.2 

 ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைச பகரா2 இன� 

/ல3.திேறா $தி�வா.8.284.3 

 வாேன நிலேன பிறேவ அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) அ'யா $தி�வா.8.284.4 

 தாேன வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�ைம, தைலயளி,� 

ஆ>ெகா$ட�<� $தி�வா.8.284.5 

 வா_ெப.(வா_ெப.) வா3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பா* வ.ேதா30� உ வா2 

திறவா2 $தி�வா.8.284.6 

 ஊேன உ�கா2 உன0ேக உ(� எம0�� $தி�வா.8.284.7 

 ஏேனா30�� த� ேகாைன� பா+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.284.8 

 அேன இைவ@� சிலேவா பல அமர3 $தி�வா.8.285.1 

 உன9� அ'யா ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) 

சீரா $தி�வா.8.285.2 

 சின�க� ேக>ப சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) எேற வா2 திற�பா2 $தி�வா.8.285.3 

 ெதனா எனா �ன� த  ேச3 ெம�� ஒ�பா2 $தி�வா.8.285.4 

 எனாைன எ அைரய இ அ�� எ( எ�ேலா�� $தி�வா.8.285.5 



 ெசாேனா� ேக� ெவKேவறா2 இன� �யிMதிேயா $தி�வா.8.285.6 

 வ ெந�ச� ேபைதய3ேபா� வாளா கிட,தியா� $தி�வா.8.285.7 

 எேன �யிலி ப'= ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.285.8 

 ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) சில�ப சில�/� ���_ெப.(���_ெப.) எ��� 

$தி�வா.8.286.1 

 ஏழி� இய�ப_�ைற.எ�.(இய�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இய�/� 

ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) ச�� எ��� $தி�வா.8.286.2 

 ேக
 இ� பர�ேசாதி ேக
 இ� பர�க�ைண $தி�வா.8.286.3 

 ேக
 இ� வி�� ெபா��க� பா*ேனா� ேக>*ைலேயா $தி�வா.8.286.4 

 வாழி_விய�.வி.�.(வா
_வி.+இ_விய�.வி.�.�றி.) ஈ� என உற0கேமா வா2 

திறவா2 $தி�வா.8.286.5 

 ஆழியா அ/ைடைம ஆ� ஆ(� இKவாேறா $தி�வா.8.286.6 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த�வனா2 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ�வைன $தி�வா.8.286.7 

 ஏைழ ப�காளைனேய பா+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.286.8 

 �ைன� பழ� ெபா�>�� �ைன� பழ� 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.287.1 

 பிைன� /�ைம0�� ேப3,�� அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ெப9றியேன 

$தி�வா.8.287.2 

 உைன� பிரானாக� ெப9ற_ெப.எ�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ 

சீ3 அ*ேயா� $தி�வா.8.287.3 

 உ அ*யா3 தா�_ெப.(தா�_ெப.) பணிேவா� ஆ�� அவ30ேக பா�� ஆேவா� 

$தி�வா.8.287.4 



 அனவேர எ� கணவ3 ஆவா3 அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) உக.� 

$தி�வா.8.287.5 

 ெசான_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப'ேச ெதா��பா2� பணி 

ெச2ேவா�_வி.�.(ெச2_வி.+K_இ.இ.கா.+ஓ�_த.ப.) $தி�வா.8.287.6 

 இன வைகேய எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) எ� ேகா 

ந��திேய� $தி�வா.8.287.7 

 என �ைற@� இேலா� ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.287.8 

 பாதாள� ஏழிI� கீ
 ெசா� கழிF பாத மல3 $தி�வா.8.288.1 

 ேபா� ஆ3 /ைன �*@�_ெப.எ�.(�*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�லா� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) �*ேவ $தி�வா.8.288.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ஒ�பா� தி�ேமனி ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) அ�ல 

$தி�வா.8.288.3 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) �த� வி$ேணா�� ம$B� �தி,தாM� 

$தி�வா.8.288.4 

 ஓத உலவா ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேதாழ� ெதா$ட3 உள $தி�வா.8.288.5 

 ேகா� இ� �ல,� அர த_பதி.ெப.(த_தி'.) ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

பிணா� பி�ைளகா� $தி�வா.8.288.6 

 ஏ� அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) ஊ3 ஏ� 

அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) ேப3 ஆ3 உ9றா3 ஆ3 அயலா3 

$தி�வா.8.288.7 

 ஏ� அவைன� பா+� ப'= ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.288.8 

 ெமா2 ஆ3 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ெபா2ைக_ெப.(ெபா2ைக_ெப.) /0� �ேக3 

என0 $தி�வா.8.289.1 

 ைகயா� �ைட.� �ைட.� உ கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பா* $தி�வா.8.289.2 



 ஐயா வழி அ*ேயா� வா
.ேதா� கா$ ஆ3 அழ�ேபா� $தி�வா.8.289.3 

 ெச2யா_எதி3.ம.ெப.எ�.(ெச2_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) ந ( ஆZ ெச�வா சி( ம���� $தி�வா.8.289.4 

 ைம ஆ3 தட�_ெப.(தட�_ெப.) க$ மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) மணவாளா 

$தி�வா.8.289.5 

 ஐயா ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ஆ>ெகா$ட�<� விைளயா>*� 

$தி�வா.8.289.6 

 உ2வா3க� உ2@� வைக எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ2.� ஒழி.ேதா� 

$தி�வா.8.289.7 

 எ2யாம� கா�பா2 எைம ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.289.8 

 ஆ3,த பிறவி, �ய3 ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ஆ3,�_வி.எ�.(ஆ3_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ+� $தி�வா.8.290.1 

 த 3,த ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) தி�ைல� சி9ற�பல,ேத த  ஆ+� 

$தி�வா.8.290.2 

 J,த இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) வாI� �வலய�� எ�ேலா�� 

$தி�வா.8.290.3 

 கா,�� பைட,�� கர.�� விைளயா* $தி�வா.8.290.4 

 வா3,ைத@� ேபசி_வி.எ�.(ேப=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வைள சில�ப 

வா3 கைலக� $தி�வா.8.290.5 

 ஆ3�/ அரவ� ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அணி �ழ�ேம� 

வ$+_ெப.(வ$+_ெப.) ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.290.6 



 4, திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெபா2ைக_ெப.(ெபா2ைக_ெப.) �ைட.� உைடயா ெபா பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

$தி�வா.8.290.7 

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

=ைன ந 3 ஆ+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.290.8 

 ைப� �வைள0 கா3 மலரா� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கமல� ைப� ேபாதா� 

$தி�வா.8.291.1 

 அ�க� ���_ெப.(���_ெப.) இன,தா� பிI� அரவ,தா� $தி�வா.8.291.2 

 த�க$ மல� க�Fவா3 வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சா3தலினா� $தி�வா.8.291.3 

 எ�க� பிரா>*@� எ� ேகாI� ேபா( 

இைச.த_ெப.எ�.(இைச_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.291.4 

 ெபா�� ம+வி� /க� பா2.�_வி.எ�.(பா2_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பா2.� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) $தி�வா.8.291.5 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) சில�ப சில�/_ெப.(சில�/_ெப.) 

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

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.291.6 

 ெகா�ைகக� ெபா�க_�ைற.எ�.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ைட@� 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ெபா�க_�ைற.எ�.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.291.7 

 ப�கய� 4� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

பா2.�_வி.எ�.(பா2_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 

$தி�வா.8.291.8 

 கா� ஆ3 �ைழ ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைப� 4$ கல 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.292.1 



 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ$* �ழா� 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.292.2 

 சீத� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) ஆ* சி9ற�பல� பா* $தி�வா.8.292.3 

 ேவத� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) பா* அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ஆமா பா* $தி�வா.8.292.4 

 ேசாதி திற�_ெப.(திற�_ெப.) பா* T
 ெகாைற, தா3_ெப.(தா3_ெப.) பா* 

$தி�வா.8.292.5 

 ஆதி திற�_ெப.(திற�_ெப.) பா* அ.த� ஆமா பா* $தி�வா.8.292.6 

 ேபதி,� ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) 

வள3,�_வி.எ�.(வள3_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ+,த_ெப.எ�.(எ+_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப2வைள 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) $தி�வா.8.292.7 

 பாத, திற�_ெப.(திற�_ெப.) பா* ஆ+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.292.8 

 ஓ3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� எ�ெப�மா எ( எேற 

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெப�மா $தி�வா.8.293.1 

 சீ3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� வா2 ஓவா� சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) களி Jர 

$தி�வா.8.293.2 

 ந 3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� ஓவா ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) தாைர க$ 

பனி�ப $தி�வா.8.293.3 

 பா3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா� வ.தைனயா� வி$ேணாைர, 

தா_த9.=.(தா_த9.=.) பணியா� $தி�வா.8.293.4 

 ேப3 அைரய9� இ�ஙேன பி,� ஒ�வ3_ெப.(ஒ�வ3_ெப.) ஆ� ஆ(� 

$தி�வா.8.293.5 



 ஆ3 ஒ�வ3_ெப.(ஒ�வ3_ெப.) இKவ$ண� ஆ>ெகா�<� வி,தக3 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வா.8.293.6 

 வா3 உ�வ� 4$ �ைலய3ீ வா2 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) பா* $தி�வா.8.293.7 

 ஏ3 உ�வ� 4� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

பா2.�_வி.எ�.(பா2_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 

$தி�வா.8.293.8 

 �னி கடைல =�0கி எ�.�_வி.எ�.(எ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைடயா� $தி�வா.8.294.1 

 என, திக
.� எ�ைம ஆ<ைடயா� இ>*ைடயி $தி�வா.8.294.2 

 மினி� ெபாலி.�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�பிரா>* 

தி�வ*ேம� $தி�வா.8.294.3 

 ெபா அ� சில�பி�_ெப.(சில�/_ெப.+இ�_இட.ேவ.) சில�பி_ெப.(சில�பி_ெப.) 

தி�� /�வ� $தி�வா.8.294.4 

 என� சிைல �லவி ந�த�ைம ஆ� உைடயா� $தி�வா.8.294.5 

 தனி� பி'F_ெப.(பி'F_ெப.) இலா எ� ேகாமா_ெப.(ேகாமா_ெப.) அப30� 

$தி�வா.8.294.6 

 �னி அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பட3.ஒ�.) 

நம0�_பதி.ெப.(ந�_த.ப.+0�_ெகா.ேவ.) � =ர0�� இ அ�ேள 

$தி�வா.8.294.7 

 என� ெபாழியா2 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.294.8 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க$ அவபா� திைச�கபா� ேதவ3க�பா� 

$தி�வா.8.295.1 

 எ��� இலாத� ஓ3 இப�_ெப.(இப�_ெப.) ந�பாலதா $தி�வா.8.295.2 



 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) உ$ க�� �ழலி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) த�ைம0 

ேகாதா>* $தி�வா.8.295.3 

 இ�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இ�ல�க�ேதா(� எ�.த�ளி $தி�வா.8.295.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கமல� ெபா பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) த.த�<� ேசவகைன 

$தி�வா.8.295.5 

 அ� க$ அரைச அ*ேயா�க>� ஆ3 அ�ைத $தி�வா.8.295.6 

 ந�க� ெப�மாைன பா* நல�_ெப.(நல�_ெப.) திகழ $தி�வா.8.295.7 

 ப�கய� 4� /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) 

பா2.�_வி.எ�.(பா2_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 

$தி�வா.8.295.8 

 அ$ணாமைலயா அ*0 கமல� 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற�=� $தி�வா.8.296.1 

 வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) �*யி மணி, ெதாைக வ  ( அ9றா�ேபா� 

$தி�வா.8.296.2 

 க$ ஆ3 இரவி கதி3 வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா3 கர�ப 

$தி�வா.8.296.3 

 த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) ஆ3 ஒளி 

ம��கி_வி.எ�.(ம���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தாரைகக� தா� 

அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.296.4 

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

ஆ$_ெப.(ஆ$_ெப.) ஆ2 அலி ஆ2 பிற�� ஒலி ேச3 $தி�வா.8.296.5 

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

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

இ,தைன@� ேவ( ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.296.6 



 க$ ஆ3 அ�த�� ஆ2 நிறா_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_பட3.ஒ�.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பா* $தி�வா.8.296.7 

 ெப$ேண_ெப.(ெப$_ெப.+ஏ_சா'.) இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) 4� 

/ன�_ெப.(/ன�_ெப.) பா2.�_வி.எ�.(பா2_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ+ 

ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.296.8 

 உ ைகயி� பி�ைள உன0ேக அைட0கல� எ( $தி�வா.8.297.1 

 அ�� அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பழ�ெசா� /�0�� எ� அ�ச,தா� 

$தி�வா.8.297.2 

 எ�க� ெப�மா உன0� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) உைர�ேபா� ேக� 

$தி�வா.8.297.3 

 எ� ெகா�ைக நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அப3 அ�லா3 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேசர9க $தி�வா.8.297.4 

 எ� ைக உன0� அ�லா� எ�_=>.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பணி@� ெச2ய9க 

$தி�வா.8.297.5 

 க���_ெப.(க���_ெப.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ� க$ ம9( ஒ(� காண9க 

$தி�வா.8.297.6 

 இ�� இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ப'ேச 

எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) எ� ேகா ந��திேய� 

$தி�வா.8.297.7 

 எ�� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) எ ஞாயி(_ெப.(ஞாயி(_ெப.) 

எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.297.8 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�<க 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ஆதி ஆ� பாத மல3 $தி�வா.8.298.1 



 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�<க 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ.த� ஆ� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தளி3க� 

$தி�வா.8.298.2 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�லா உயி30�� 

ேதா9ற� ஆ� ெபா பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�வா.8.298.3 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�லா உயி30�� 

ேபாக� ஆ� 4� கழ�க� $தி�வா.8.298.4 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�லா உயி30�� ஈ( 

ஆ� இைண அ*க� $தி�வா.8.298.5 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா� நா�கI� 

காணாத /$ட'க� $தி�வா.8.298.6 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) உ2ய_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ>ெகா$ட�<� ெபா மல3க�_ெப.(மல3க�_ெப.) $தி�வா.8.298.7 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) மா3கழி ந 3 ஆ+ ஏ� ஓ3 எ�பாவா2 $தி�வா.8.298.8 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க$ ெந+மாM� 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இட.�� கா$/ அ'ய 

$தி�வா.8.299.1 

 ெபா�� மல3� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 4தல,ேத ேபா.த�ளி $தி�வா.8.299.2 

 எ�க� பிற�/ அ(,தி>+ எ� தர�� ஆ>ெகா$+ $தி�வா.8.299.3 

 ெத��_ெப.(ெத��_ெப.) திர� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெதன 

ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.299.4 

 அ� கண அ.தண ஆ2 அைறJவி வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) அ�<� 

$தி�வா.8.299.5 



 அ� க�ைண வா3 கழேல பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.299.6 

 பாரா3 வி=�/ உ�ளா3 பாதாள,தா3 /ற,தா3 $தி�வா.8.300.1 

 ஆராM� கா$ட9� அ'யா எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) எளிய 

$தி�வா.8.300.2 

 ேபராள ெதன ெப�.�ைறயா பி�= ஏ9றி $தி�வா.8.300.3 

 வாரா வழி அ�ளி வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ உள� 

/�.த $தி�வா.8.300.4 

 ஆரா அ�� ஆ2 அைல கட�வா2 மீ_ெப.(மீ_ெப.) விசி(� $தி�வா.8.300.5 

 ேப3 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) வா'யைன பா+�� கா$ அ�மானா2 

$தி�வா.8.300.6 

 இ.திரI� மா� அயI� ஏேனா�� வாேனா�� $தி�வா.8.301.1 

 அ.தரேம நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) 

சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) அவனி வ.த�ளி $தி�வா.8.301.2 

 எ� தர�� ஆ>ெகா$+ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந 9ற ஆ2 

$தி�வா.8.301.3 

 சி.தைனைய வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�0�� சீ3 ஆ3 

ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.301.4 

 ப.த� பறிய ப' ேம�ெகா$டா 

த.த_ெப.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.301.5 

 அ.த� இலா ஆன.த� பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.301.6 

 வா_ெப.(வா_ெப.) வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதவ3க<� மா� அயேனா+ இ.திரI� $தி�வா.8.302.1 



 கா நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ9றி@� /9( 

எ�.�� கா$/ அ'ய $தி�வா.8.302.2 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நாேயைன, தா2ேபா� தைலயளி,தி>+ $தி�வா.8.302.3 

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

உேராம�க� உ�ேள உயி3�/ எ2� $தி�வா.8.302.4 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�தி 

ெதளிவி ஒளி வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.302.5 

 வா_ெப.(வா_ெப.) வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா3 

கழேல பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.302.6 

 க�லா மன,�0 கைட�ப>ட நாேயைன $தி�வா.8.303.1 

 வ�லாள ெதன ெப�.�ைறயா பி�= ஏ9றி $தி�வா.8.303.2 

 க�ைல� பிைச.� கனி ஆ0கி த_பதி.ெப.(த_தி'.) க�ைண $தி�வா.8.303.3 

 ெவ�ள,� அ�,தி விைன க*.த ேவதியைன $தி�வா.8.303.4 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) நக3 /0� சி9ற�பல� மI� $தி�வா.8.303.5 

 ஒ�ைல விைடயாைன பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.303.6 

 த >+ ஆ3 மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) /ைட T
 ெதன ெப�.�ைறயா 

$தி�வா.8.304.2 

 கா>டாதன எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கா>* சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) கா>* 

$தி�வா.8.304.3 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) கா>* த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

க�ைண, ேத_ெப.(ேத_ெப.) கா>* $தி�வா.8.304.4 



 நா>டா3 நைக ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ேமைல வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) 

எ2த_�ைற.எ�.(எ2�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.304.5 

 ஆ� தா_த9.=.(தா_த9.=.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$டவா பா+�� 

கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.304.6 

 ஓயாேத உ��வா3 உ� 

இ�0��_ெப.எ�.(இ�0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ�ளாைன 

$தி�வா.8.305.1 

 ேசயாைன ேசவகைன ெதன ெப�.�ைறயி $தி�வா.8.305.2 

 ேமயாைன ேவதியைன மா� 

இ�0��_ெப.எ�.(இ�0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பாதியைன 

$தி�வா.8.305.3 

 நா2_ெப.(நா2_ெப.) ஆன ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) த�ைம ஆ>ெகா$ட 

நாயகைன $தி�வா.8.305.4 

 தாயாைன த,�வைன தாேன உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ�� $தி�வா.8.305.5 

 ஆயாைன ஆ�வாைன பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.305.6 

 ப$ =ம.த பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப'= பைட,த�<� $தி�வா.8.306.1 

 ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) =ம.த பாக,த ெப�மா ெப�.�ைறயா 

$தி�வா.8.306.2 

 வி$_ெப.(வி$_ெப.) =ம.த கீ3,தி விய ம$டல,� ஈச $தி�வா.8.306.3 

 க$ =ம.த ெந9றி0 கடF�_ெப.(கடF�_ெப.) கலி ம�ைர $தி�வா.8.306.4 

 ம$_ெப.(ம$_ெப.) =ம.த Jலி 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ0_=>.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) ேகாவா� ெமா,�$+ $தி�வா.8.306.5 



 /$ =ம.த ெபா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) பா+�� கா$ அ�மானா2 

$தி�வா.8.306.6 

 �$ட� பிைறயா மைறயா ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.307.1 

 ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) /'Oலா ேகால மா 

ஊ3தியா $தி�வா.8.307.2 

 க$ட� க'யா ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ேமனியா ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) 

ந 9றா $தி�வா.8.307.3 

 அ$ட� �த� ஆயினா அ.த� இலா ஆன.த� $தி�வா.8.307.4 

 ப$ைட� ப'ேச பழ அ*யா30� ஈ.த�<� $தி�வா.8.307.5 

 அ$ட� விய�/_ெப.(விய�/_ெப.) உ(மா பா+�� கா$ அ�மானா2 

$தி�வா.8.307.6 

 வி$_ெப.(வி$_ெப.) ஆ<� ேதவ30�� ேம� ஆய ேவதியைன $தி�வா.8.308.1 

 ம$_ெப.(ம$_ெப.) ஆ<� மனவ30�� மா$/_ெப.(மா$/_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிறாைன $தி�வா.8.308.2 

 த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) ஆ3 தமி
 

அளி0��_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) பா$* நா>டாைன $தி�வா.8.308.3 

 ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) ஆ<� பாகைன ேபB ெப�.�ைறயி� $தி�வா.8.308.4 

 க$ ஆ3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>* நாேயைன ஆ>ெகா$ட $தி�வா.8.308.5 

 அ$ணாமைலயாைன பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.308.6 

 ெச�/ ஆ3 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ப�க ெதன ெப�.�ைறயா 

$தி�வா.8.309.1 

 த�பாேம தா�_ெப.(தா�_ெப.) அைட.தா3 ெந�=_ெப.(ெந�=_ெப.) உ�0�� 

தைமயினா $தி�வா.8.309.2 



 அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பா$* நா>ைட� சிவேலாக� ஆ0�வி,த 

$தி�வா.8.309.3 

 அ�/ ஆ3 சைட அ�ப ஆன.த வா3 கழேல $தி�வா.8.309.4 

 ஒ�/ ஆக ஒ�/வி,த உ�ள,தா3 உ� 

இ�0��_ெப.எ�.(இ�0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.309.5 

 அ�பாைல0� அ�பாைல பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.309.6 

 ைம�ெபாலி@� க$ணி ேக� மா� அயேனா+ இ.திரI� $தி�வா.8.310.1 

 எ�_=>.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிறவி@� ேதட எைன@� த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

இ அ�ளா� $தி�வா.8.310.2 

 இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிறவி ஆ>ெகா$+ இனி� பிறவாேம கா,� 

$தி�வா.8.310.3 

 ெம2�ெபா��க$ ேதா9ற� ஆ2 ெம2ேய நிைலேப( ஆ2 $தி�வா.8.310.4 

 எ�ெபா�>�� தாேன ஆ2 யாைவ0�� வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) 

ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.310.5 

 அ�ெபா�� ஆ� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) சிவைன� பா+�� கா$ அ�மானா2 

$தி�வா.8.310.6 

 ைகஆ3 வைள சில�ப0 கா�ஆ3 �ைழ 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.311.1 

 ைமஆ3 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) /ரழ, ேத_ெப.(ேத_ெப.) 

பாய_�ைற.எ�.(பா2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ$+_ெப.(வ$+_ெப.) ஒலி�ப� 

$தி�வா.8.311.2 

 ெச2யாைன ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) ந ( அணி.தாைன� 

ேச3.�_வி.எ�.(ேச3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறியா0 $தி�வா.8.311.3 

 ைகயாைன எ��� ெசறி.தாைன அப30� $தி�வா.8.311.4 



 ெம2யாைன அ�லாதா30� அ�லாத ேவதியைன $தி�வா.8.311.5 

 ஐயா( அம3.தாைன� பா+�� கா$ அ�மாைன $தி�வா.8.311.6 

 ஆைன ஆ20 கீட� ஆ2 மாIட3 ஆ2, ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ஆ2 

$தி�வா.8.312.1 

 ஏைன� பிற ஆ2 பிற.�_வி.எ�.(பிற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ2,ேதைன $தி�வா.8.312.2 

 ஊைன@� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�0கி எ 

விைனைய ஓ>+ உக.� $தி�வா.8.312.3 

 ேதைன@� பாைல@� கனைல@� ஒ,� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) 

$தி�வா.8.312.4 

 ேகா அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) ேபா� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

ெதா��பி� ெகா$ட�<� $தி�வா.8.312.5 

 வானவ 4� கழேல பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.312.6 

 ச.திரைன, ேத2,த�ளி த0க த_பதி.ெப.(த_தி'.) ேவ�வியினி� 

$தி�வா.8.313.1 

 இ.திரைன, ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ெந',தி>+ எ�ச தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ'.� $தி�வா.8.313.2 

 அ.தரேம ெச�M�_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அல3 

கதிேரா ப� தக3,� $தி�வா.8.313.3 

 சி.தி, திைச திைசேய ேதவ3கைள ஓ>+ உக.த $தி�வா.8.313.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தா3� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) /ைட T
 ெதன 

ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.313.5 

 ம.தார மாைலேய பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.313.6 



 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) ஆ2 உயி3 ஆ2 உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) ஆ2 எI� 

கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.314.1 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஆ2 அ�த�� ஆ2 த �_ெப.அ.(த �_ெப.அ.) க��பி 

க>*@� ஆ2 $தி�வா.8.314.2 

 வாேனா3 அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வழி எம0�, 

த.த�<� $தி�வா.8.314.3 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஆ3 மல30 ெகாைற� ேசவகனா3 சீ3 ஒளி ேச3 

$தி�வா.8.314.4 

 ஆனா அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) ஆ2 அளF 

இற.த_ெப.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப� உயி30�� $தி�வா.8.314.5 

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

அ�மானா2 $தி�வா.8.314.6 

 T+ேவ 4� ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) T*� சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) திர� 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி�வா.8.315.1 

 J+ேவ J*_வி.எ�.(J+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�ய�கி_வி.எ�.(�ய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.315.2 

 ஊ+ேவ ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா20� உ��ேவ உ� உ�கி, 

$தி�வா.8.315.3 

 ேத+ேவ ேத*_வி.எ�.(ேத+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) கழேல சி.தி�ேப $தி�வா.8.315.4 

 வா+ேவ ேப3,�� மல3ேவ அன� ஏ.தி $தி�வா.8.315.5 

 ஆ+வா ேசவ*ேய பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.315.6 



 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ 

ெமாழியா� ேக
 கிள�� பாதியைன $தி�வா.8.316.1 

 ெவளி வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா� அயI� கா$/ 

அ'ய வி,தகைன $தி�வா.8.316.2 

 ெதளி வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதறைல சீ3 ஆ3 

ெப�.�ைறயி� $தி�வா.8.316.3 

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

இர�கி_வி.எ�.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ$ அ'ய இ அ�ளா� 

$தி�வா.8.316.4 

 ஒளி வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ உ�ள,தி உ�ேள 

ஒளி திகழ $தி�வா.8.316.5 

 அளி வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.தணைன பா+�� 

கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.316.6 

 �னாைன Hவ30�� �9(� ஆ2 �9(0�� $தி�வா.8.317.1 

 பினாைன பி�ஞகைன ேபB ெப�.�ைறயி $தி�வா.8.317.2 

 மனாைன வானவைன மா� இயM� பாதியைன $தி�வா.8.317.3 

 ெத ஆைன0காவாைன ெத பா$* நா>டாைன $தி�வா.8.317.4 

 எனாைன எ அ�ப எபா3க>� இ அ�ைத $தி�வா.8.317.5 

 அனாைன அ�மாைன பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.317.6 

 ெப9றி பிற30� அ'ய ெப�மா ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.318.1 

 ெகா9ற0 �திைரயிேம� வ.த�ளி த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*யா3 

$தி�வா.8.318.2 



 �9ற�க� ந 0கி_வி.எ�.(ந 0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேகாதா>* $தி�வா.8.318.3 

 =9றிய_ெப.எ�.(=9(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) =9ற, ெதாட3F அ(�பா 

ெதா�_ெப.அ.(ெதாைம_ெப.) /கேழ $தி�வா.8.318.4 

 ப9றி இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பாச,ைத� ப9( அற 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ப9(வா $தி�வா.8.318.5 

 ப9றிய ேப3 ஆன.த� பா+�� கா$ அ�மானா2 $தி�வா.8.318.6 

 �,� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) தாம� 4 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) N0கி 

�ைள0�ட� Nப� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) த ப� ைவ�மி $தி�வா.8.319.1 

 ச,தி@� ேசாமி@� பா3 மக<� நா_ெப.(நா_ெப.) மகேளா+ ப�லா$+ 

இைசமி $தி�வா.8.319.2 

 சி,தி@� ெகௗ'@� பா3�பதி@� க�ைக@� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கவ' ெகா�மி $தி�வா.8.319.3 

 அ,த ஐயாற அ�மாைன� பா* ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.319.4 

 4 இய� வா3 சைட எ�பிரா9� ெபா தி�� =$ண� இ*0கேவ$+� 

$தி�வா.8.320.1 

 மாவி வ+ வகி3 அன க$ண  3_ெப.(க$ண  3_ெப.) வ�மிக� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட பா+மிக� 

$தி�வா.8.320.2 

 JFமி ெதா$ட3 /ற�_ெப.(/ற�_ெப.) நிலாேம �னிமி ெதா�மி எ� 

ேகா எ� J,த $தி�வா.8.320.3 

 ேதவி@� தாI� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�ைம ஆள 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா ெச2 =$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.320.4 



 =.தர ந ( அணி.�_வி.எ�.(அணி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெம�கி Nய 

ெபா சி.தி நிதி பர�பி_வி.எ�.(பர�/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.321.1 

 இ.திர_ெப.(இ.திர_ெப.) க9பக� நா>* எ��� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) =ட3 

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

எ+மி $தி�வா.8.321.2 

 அ.தர3 ேகா அய த_பதி.ெப.(த_தி'.) ெப�மா ஆழியா நாத 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேவல_ெப.(ேவல_ெப.) தாைத $தி�வா.8.321.3 

 எ� தர� ஆ� உைமயா� ெகா�ந9� ஏ2.த ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம 

$தி�வா.8.321.4 

 கா=_ெப.(கா=_ெப.) அணிமிக� உல0ைக_ெப.(உல0ைக_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கா�/_ெப.(கா�/_ெப.) அணிமிக� கைற உரைல 

$தி�வா.8.322.1 

 ேநச� உைடய அ*யவ3க� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

$தி�வா.8.322.2 

 ேதச� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

/க
.�_வி.எ�.(/க
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ+� க�சி, தி� ஏக�ப 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) பா* $தி�வா.8.322.3 

 பாச விைனைய� பறி,�_வி.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா* ெபா9=$ண� இ*,�� 

நாேம $தி�வா.8.322.4 

 அ(� எ+�பா3 அயI� அ'@� அறி ம9( இ.திரேனா+ அமர3 

$தி�வா.8.323.1 



 ந(�( ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) கண�க� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ந�மி� 

பி/ அ�ல� எ+0க_�ைற.எ�.(எ+00_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ>ேடா� 

$தி�வா.8.323.2 

 ெசறிF உைட �� மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 

எ2த_�ைற.எ�.(எ2�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி�லி தி� ஏக�ப 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) பா* $தி�வா.8.323.3 

 �(வ�_ெப.(�(வ�_ெப.) ெசK_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாயின  3 �0 க$ 

அ�ப9� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபா9=$ண� இ*,�� 

நாேம $தி�வா.8.323.4 

 உல0ைக_ெப.(உல0ைக_ெப.) பல ஓ�=வா3 ெப'ேயா3 உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

எலா� உர�_ெப.(உர�_ெப.) ேபாதா� எேற $தி�வா.8.324.1 

 கல0க_�ைற.எ�.(கல00_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ*யவ3 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிறா3 காண உலக�க� 

ேபாதா� எேற $தி�வா.8.324.2 

 நல0க அ*ேயாைம ஆ$+ெகா$+ நா�_ெப.(நா�_ெப.) மல3� பாத�க� Tட, 

த.த_ெப.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.324.3 

 மைல0� ம�கைன� பா*� பா* 

மகி
.�_வி.எ�.(மகி
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா9=$ண� இ*,�� 

நாேம $தி�வா.8.324.4 

 Tடக� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) வைள 

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெதா$ட3 �ழா� 

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

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.325.1 

 நாடவ3 ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) த�ைம 

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 



ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா�� 

அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) த�ைம 

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.325.2 

 பாடக� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ* ஆ30�� ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) 

ப�கின எ�க� பரா பரI0� $தி�வா.8.325.3 

 ஆடக மா மைல அன ேகாF0� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.325.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) தட�_ெப.(தட�_ெப.) க$ மட ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) 

ந�[3 வ' வைள ஆ3�ப_�ைற.எ�.(ஆ3��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ$ 

ெகா�ைக ெபா�க_�ைற.எ�.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.326.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) தி��$ட� �ைத.� இல�க ேசா,த� பிரா எ( 

ெசா�லி� ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.326.2 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) மல3� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) கா>* நாயி கைட�ப>ட 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) இ�ைம $தி�வா.8.326.3 

 ஆ>ெகா$ட வ$ண�க� பா*� பா* 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம 

$தி�வா.8.326.4 

 ைவயக�_ெப.(ைவயக�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உர�_ெப.(உர�_ெப.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆக மா ேம� எI� 

உல0ைக_ெப.(உல0ைக_ெப.) நா>* $தி�வா.8.327.1 

 ெம2 எI� ம�ச�_ெப.(ம�ச�_ெப.) 

நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ>* ேமத� ெதன 

ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.327.2 



 ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தி�வ* பா*� பா* 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா உல0ைக_ெப.(உல0ைக_ெப.) வல0 ைக ப9றி 

$தி�வா.8.327.3 

 ஐய அணி தி�ைலவாணI0ேக ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.327.4 

 �,� அணி ெகா�ைகக� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெமா2 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) 

வ$+_ெப.(வ$+_ெப.) இன�_ெப.(இன�_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.328.1 

 சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) சிவெனா+� 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க$ பனி ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.328.2 

 பி,� எ�பிராெனா+� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பிறவி பிறெரா+� 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.328.3 

 அ,த க�ைணெயா+ ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆட ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம 

$தி�வா.8.328.4 

 மா+ நைக வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிலா எறி�ப வா2 திற.� அ� 

பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) �*�ப $தி�வா.8.329.1 

 பா+மி ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) த�ைம ஆ$ட ஆ(� பணி 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ$ண�� பா*� 

பா*, $தி�வா.8.329.2 



 ேத+மி எ�ெப�மாைன ேத*_வி.எ�.(ேத+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) களி�ப திைக,� ேதறி $தி�வா.8.329.3 

 ஆ+மி அ�பல,� ஆ*னாI0� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.329.4 

 ைம அம3 க$டைன வான நாட3 ம�.திைன மாணி0க0 J,த தைன 

$தி�வா.8.330.1 

 ஐயைன ஐய3 பிராைன ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) அக�ப+,� 

ஆ>ெகா$+ அ�ைம_ெப.(அ�ைம_ெப.) கா>+� $தி�வா.8.330.2 

 ெபா2ய3 த� ெபா2யிைன ெம2ய3 ெம2ைய ேபா� அ'0 க$ இைண ெபா 

ெதா*, ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) $தி�வா.8.330.3 

 ைப அரF அ��� மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) ந�[3 பா* ெபா9=$ண� 

இ*,�� நாேம $தி�வா.8.330.4 

 மி இைட ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �வ3 வா2 க�� க$ 

ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) நைக ப$ அம3 ெம_ெப.அ.(ெம_ெப.அ.) 

ெமாழிய3ீ $தி�வா.8.331.1 

 எIைட ஆ3 அ�� எ�க� அ�ப எ�ெப�மா இமவா மக>�, 

$தி�வா.8.331.2 

 தIைட0 ேக�வ மக_ெப.(மக_ெப.) தக�ப_ெப.(தக�ப_ெப.) 

தைமய எ� ஐயன தா�க� பா* $தி�வா.8.331.3 

 ெபாIைட� 4$ �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ந�[3 

ெபா தி�� =$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.331.4 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) அர9ற சில�/_ெப.(சில�/_ெப.) ஒலி�ப தா
 

�ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) T
த�� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.332.1 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கனி வா2 இத�� �*�ப ேசயிைழய3ீ சிவேலாக� பா* 

$தி�வா.8.332.2 

 க�ைக இைர�ப அரா இைர0�� க9ைற� சைட �*யா கழ9ேக 

$தி�வா.8.332.3 

 ெபா�கிய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காதலி ெகா�ைக 

ெபா�க_�ைற.எ�.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபா தி�� =$ண� 

இ*,�� நாேம $தி�வா.8.332.4 

 ஞான0 க��பி ெதளிைய பாைக நாட9� அ'ய 

நல,ைத_ெப.(நல�_ெப.+அ,�_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) ந.தா, $தி�வா.8.333.1 

 ேதைன பழ� =ைவ ஆயினாைன சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) /�.� தி,தி0க வ�ல 

$தி�வா.8.333.2 

 ேகாைன பிற�/ அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ$+ெகா$ட J,தைன நா, த��/ ஏற 

வா
,தி_வி.எ�.(வா
,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.333.3 

 பான� தட�_ெப.(தட�_ெப.) க$ மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) ந�[3 பா* 

ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.333.4 

 ஆவைக நா�� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அப3 

த�ேமா+ ஆ>ெச@� வ$ண�க� பா* வி$ேம� $தி�வா.8.334.1 

 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) கனாவிM� க$+ அறியா� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) மல3� 

பாத�க� கா>+� ெச�வ� $தி�வா.8.334.2 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) வல ஏ.திய_ெப.எ�.(ஏ.�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ� ெகா*யா சிவெப�மா /ர� ெச9ற ெகா9ற� $தி�வா.8.334.3 

 ேசவக நாம�க� பா*� பா* ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா ெச2 =$ண� 

இ*,�� நாேம $தி�வா.8.334.4 



 ேத_ெப.(ேத_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) மா மல30 

ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) பா* சிவ/ர� பா* தி�� சைடேம� 

$தி�வா.8.335.1 

 வா_ெப.(வா_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) மா மதி� பி�ைள பா* மா� விைட 

பா* வல0 ைக ஏ.�� $தி�வா.8.335.2 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) மா ம� Tல�_ெப.(Tல�_ெப.) பா* 

உ�ப�� இ�ப�� உ2ய_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ( 

$தி�வா.8.335.3 

 ேபானக� ஆக ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) உ$ட� பா* ெபா தி�� =$ண� 

இ*,�� நாேம $தி�வா.8.335.4 

 அய தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச$+ 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ+_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) பா* அ�0க 

எயி(_ெப.(எயி(_ெப.) பறி,த�_ெதா.ெப.(பறி_வி.+,த�_ெதா.ெப.�றி.) பா* 

$தி�வா.8.336.1 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) தைன0 

ெகா(_வி.எ�.(ெகா�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ' ேபா3,த� பா* 

காலைன0 காலா� உைத,த� பா* $தி�வா.8.336.2 

 இைய.தன ��/ர� எ2த� பா* ஏைழ அ*ேயாைம ஆ$+ெகா$ட 

$தி�வா.8.336.3 

 நய�_ெப.(நய�_ெப.) தைன� பா*நி( ஆ* ஆ* நாத9� =$ண� இ*,�� 

நாேம $தி�வா.8.336.4 

 வ>ட மல30 ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) பா* 

ம,த�� பா* மதி@� பா* $தி�வா.8.337.1 

 சி>ட3க� வா�� ெத தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) பா* சி9ற�பல,� எ�க� 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) பா* $தி�வா.8.337.2 



 க>*ய மா=ண0 க�ைச பா* க�கண� பா* கவி,த ைக�ேம� $தி�வா.8.337.3 

 இ>+நி( ஆ+� அரவ� பா* ஈச9� =$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.337.4 

 ேவத�� ேவ�வி@� ஆயினா30� ெம2�ைம@� ெபா2�ைம@� 

ஆயினா30� $தி�வா.8.338.1 

 ேசாதி@� ஆ2 இ��_ெப.(இ��_ெப.) ஆயினா30� �ப�� ஆ2 

இப�_ெப.(இப�_ெப.) ஆயினா30� $தி�வா.8.338.2 

 பாதி@� ஆ2 �9(� ஆயினா30� ப.த�� ஆ2 வ  +� ஆயினா�0� 

$தி�வா.8.338.3 

 ஆதி@� அ.த�� ஆயினா�0� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெபா9=$ண� இ*,�� நாேம $தி�வா.8.338.4 

 4 ஏ( ேகாI� /ர.தரI� ெபா9/ 

அைம.த_ெப.எ�.(அைம_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.339.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) ஏ( ெச�வி@� நாரணI� நாமைற@� $தி�வா.8.339.2 

 மா ஏ( ேசாதி@� வானவ�� தா� அறியா� $தி�வா.8.339.3 

 ேச_ெப.அ.(ேச_ெப.அ.) ஏ( ேசவ*0ேக 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.339.4 

 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஆ3 எ உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ஆ3 ஞான�க� 

ஆ3 எைன யா3 அறிவா3 $தி�வா.8.340.1 

 வாேனா3 பிரா எைன ஆ$*லேன� மதி 

மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.340.2 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) ஆ3 உைட தைலயி�_ெப.(தைல_ெப.+இ�_இட.ேவ.) உ$ 

பலி ேத3 அ�பலவ $தி�வா.8.340.3 



 ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஆ3 கமலேம 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.340.4 

 திைன,தைன உ�ள� ஓ3 4வினி� ேத_ெப.(ேத_ெப.) உ$ணாேத 

$தி�வா.8.341.1 

 நிைன,ெதா(� கா$ெதா(� ேப=�ெதா(� எ�ேபா�� $தி�வா.8.341.2 

 அைன,� எM�/ உ� ெநக ஆன.த, ேத_ெப.(ேத_ெப.) ெசா'@� 

$தி�வா.8.341.3 

 �னி�/ உைடயாI0ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.341.4 

 க$ண�ப ஒ�ப� ஓ3 அ/_ெப.(அ/_ெப.) இைம_ெப.(இைம_ெப.) 

க$டபி $தி�வா.8.342.1 

 எ அ�ப எ ஒ�/ இ� எைன@� ஆ>ெகா$ட�ளி $தி�வா.8.342.2 

 வ$ண� பணி,�_வி.எ�.(பணி_வி.+,,_இ.இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன வா 

எற வா_ெப.(வா_ெப.) க�ைண� $தி�வா.8.342.3 

 =$ண� ெபா ந 9ற9ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.342.4 

 அ,_=>.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ9.) ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ேதவ3 

அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) எ( இ�ங 

$தி�வா.8.343.1 

 ெபா2, ேதF ேபசி_வி.எ�.(ேப=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) /ல�/கிற 

4தல,ேத $தி�வா.8.343.2 

 ப,� ஏ�� இ�லா� எ ப9( அற நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ப9றிநிற 

$தி�வா.8.343.3 



 ெம2, ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ேதவ9ேக 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.343.4 

 ைவ,த நிதி ெப$*3_ெப.(ெப$+_ெப.+இ3_பட3.ப.) ம0க�_ெப.(ம0க�_ெப.) 

�ல�_ெப.(�ல�_ெப.) க�வி எI� $தி�வா.8.344.1 

 பி,த உலகி� பிற�ேபா+ இற�/ எI� $தி�வா.8.344.2 

 சி,த விகார0 கல0க� ெதளிவி,த $தி�வா.8.344.3 

 வி,தக, ேதவ9ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 

ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.344.4 

 ச>ேடா நிைன0க_�ைற.எ�.(நிைன_வி.+00_ெபா�.உ�.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மன,�_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.) அ�� ஆ� ச�கரைன $தி�வா.8.345.1 

 ெக>ேட மற�ேபேனா ேக+படா, தி�வ*ைய $தி�வா.8.345.2 

 ஒ>டாத பாவி, ெதா��பைர நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) உ� அறிேயா� 

$தி�வா.8.345.3 

 சி>டாய சி>ட9ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 

ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.345.4 

 ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) ஆ2 �ைள,� 

எ�.�_வி.எ�.(எ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ,தைனேயா கவ+ வி>+ 

$தி�வா.8.346.1 

 ந(_ெப.(ந(_ெப.) ஆக ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எைன நா2_ெப.(நா2_ெப.) சிவிைக ஏ9(வி,த $தி�வா.8.346.2 

 எ தாைத தாைத0�� எ� அைன0�� த� ெப�மா $தி�வா.8.346.3 

 �றாத ெச�வ9ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.346.4 



 கரண�க� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கட.�நிற கைற மிட9ற 

$தி�வா.8.347.1 

 சரண�கேள ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சா3தMேம 

தா_த9.=.(தா_த9.=.) என0� $தி�வா.8.347.2 

 மரண� பிற�/ எ( இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) இர$* மய0� 

அ(,த_ெப.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.347.3 

 க�ைண0 கடM0ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.347.4 

 ேநா2_ெப.(ேநா2_ெப.) உ9( H,� நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) E.� கறா2 

இ�� இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.348.1 

 நா2_ெப.(நா2_ெப.) உ9ற_ெப.எ�.(உ(_வி.+9_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) நய.�_வி.எ�.(நய_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறியாவ$ண� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.348.2 

 தா2_ெப.(தா2_ெப.) உ9( வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எைன ஆ$+ெகா$ட த_பதி.ெப.(த_தி'.) க�ைண, $தி�வா.8.348.3 

 ேத2 உ9ற_ெப.எ�.(உ(_வி.+9_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�வ9ேக 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.348.4 

 வ� ெந�ச0 க�வ மன வலிய எனாேத $தி�வா.8.349.1 

 க� ெந�=_ெப.(ெந�=_ெப.) உ�0கி க�ைணயினா� ஆ$+ெகா$ட 

$தி�வா.8.349.2 

 அன�_ெப.(அன�_ெப.) திைள0�� அணி தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) 

அ�பலவ $தி�வா.8.349.3 

 ெபா அ� கழM0ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.349.4 



 நாேயைன, த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*க� பா+வி,த நாயகைன $தி�வா.8.350.1 

 ேபேயன� உ�ள� பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெபா(0�� ெப�ைமயைன 

$தி�வா.8.350.2 

 சீ ஏ�� இ�லா� எ ெச2 பணிக� ெகா$ட�<� $தி�வா.8.350.3 

 தா2_ெப.(தா2_ெப.) ஆன ஈச9ேக 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.350.4 

 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) தன0� அ/_ெப.(அ/_ெப.) இைம நாI� 

தாI� அறிேவா� $தி�வா.8.351.1 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) எைன ஆ>ெகா$ட� எ�லா�� தா� அறிவா3 

$தி�வா.8.351.2 

 ஆன க�ைண@� அ�� உ9ேற தா_த9.=.(தா_த9.=.) அவேன 

$தி�வா.8.351.3 

 ேகா எைன0 Jட �ளி3.�_வி.எ�.(�ளி3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.351.4 

 க� ஆ2 உலகிI0� அ�/ற� ஆ2 இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) /ற,ேத 

$தி�வா.8.352.1 

 ம� ஆ3 மல30 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) மாதிெனா+� வ.த�ளி $தி�வா.8.352.2 

 அ� ஆ2 மைற பயி� அ.தண ஆ2 ஆ$+ெகா$ட $தி�வா.8.352.3 

 தி� ஆன ேதவ9ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 

ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.352.4 

 நாI� எ சி.ைத@� நாயகI0� எK_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+K_ஒ9.) 

இட,ேதா� $தி�வா.8.353.1 



 தாI� த_பதி.ெப.(த_தி'.) ைதயM� தா
 சைடேயா ஆ$*லேன� 

$தி�வா.8.353.2 

 வாI� திைசக<� மா கடM� ஆய பிரா $தி�வா.8.353.3 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) உ.� ேசவ*0ேக 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.353.4 

 உ�ள�படாத தி�உ�ைவ உ�<தM� $தி�வா.8.354.1 

 க�ள�படாத களிவ.த வா_ெப.(வா_ெப.) க�ைண $தி�வா.8.354.2 

 ெவ�ள� பிரா எ�பிரா எைன ேவேற ஆ> $தி�வா.8.354.3 

 ெகா� அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிராI0ேக 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.354.4 

 ெபா2 ஆய ெச�வ,ேத /0� அ�.தி நா�ேதா(� $தி�வா.8.355.1 

 ெம2யா0 க�தி0 கிட.ேதைன ஆ>ெகா$ட $தி�வா.8.355.2 

 ஐயா எ ஆ3 உயிேர அ�பலவா எ( 

அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

$தி�வா.8.355.3 

 ெச2 ஆ3 மல3 அ*0ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.355.4 

 ேதாM� �கிM� �ைழ@� =�� ேதா+� $தி�வா.8.356.1 

 பா� ெவ�ைள_ெப.(ெவ�ைள_ெப.) ந (� ப=� சா.�� 

ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) கிளி@� $தி�வா.8.356.2 

 Tல�� ெதா0க வைள@�_ெப.எ�.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உைட, ெதாைம0 $தி�வா.8.356.3 



 ேகாலேம ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�ளி3.�_வி.எ�.(�ளி3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 ேகா,��ப ீ

$தி�வா.8.356.4 

 க�வ க*ய கலதி இவ_பதி.ெப.(இவ_பட3.ஒ�.) எனாேத 

$தி�வா.8.357.1 

 வ�ள� வரவர வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒழி.தா எ 

மன,ேத $தி�வா.8.357.2 

 உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) உ( �ய3 ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) 

ஒழியாவ$ண� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.357.3 

 ெத�<� கழM0ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊதா2 ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.357.4 

 4 ேம� அயேனா+ மாM� /க�_ெப.(/க�_ெப.) அ'� எ( $தி�வா.8.358.1 

 ஏமாறி நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) அ*ேய இ(மா0க 

$தி�வா.8.358.2 

 நா2_ெப.(நா2_ெப.) ேம� தவி= இ>+ நறா� ெபா�>ப+,த $தி�வா.8.358.3 

 த  ேமனியாI0ேக ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊதா2 

ேகா,��ப ீ$தி�வா.8.358.4 

 தி�மாM� பறியா2� ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உணரா, தி�வ*ைய $தி�வா.8.359.1 

 உ� நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஓ3 அ.தண ஆ2 ஆ$+ெகா$டா $தி�வா.8.359.2 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நாம� ஓ3 உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) ஒ(� 

இ�லா9� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) $தி�வா.8.359.3 

 தி�நாம� பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ெத�ேளண� ெகா>டாேமா 

$தி�வா.8.359.4 



 தி� ஆ3 ெப�.�ைற ேமய பிரா எ பிறவி0 $தி�வா.8.360.1 

 க� ேவ3 அ(,தபி யாவைர@� க$ட� இ�ைல $தி�வா.8.360.2 

 அ� ஆ2 உ�வ�� ஆய பிரா அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) 

ம�F� $தி�வா.8.360.3 

 தி�வாS3 பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ெத�ேளண� ெகா>டாேமா 

$தி�வா.8.360.4 

 அ'0�� பிரம9�� அ�லாத ேதவ3க>�� $தி�வா.8.361.1 

 ெத'0�� ப*,� அறி நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

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

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) $தி�வா.8.361.2 

 உ�0�� பணி ெகா�<�_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எப� ேக>+_வி.எ�.(ேக�_வி.+>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.361.3 

 சி'0�� திற�_ெப.(திற�_ெப.) பா* ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.361.4 

 அவ� ஆய ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) அவ கதியி� அ�.தாேம $தி�வா.8.362.1 

 பவ மாய� கா,� எைன ஆ$+ெகா$ட பர�ேசாதி $தி�வா.8.362.2 

 நவ� ஆய ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) =ட3 ந��தM� நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 

ஒழி.� $தி�வா.8.362.3 

 சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆனவா பா* ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.362.4 

 அ�ம.த ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) அய தி�மா9� அ'ய சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) 

$தி�வா.8.363.1 

 உ�வ.� 4தல,ேதா3 உக�/ எ2த_�ைற.எ�.(எ2�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெகா$ட�ளி $தி�வா.8.363.2 



 க� ெவ.�_வி.எ�.(ெவ_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ  ழ0 கைட0கணி,� எ 

உள� /�.த $தி�வா.8.363.3 

 தி� வ.தவா பா* ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.363.4 

 அைர ஆ+ நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

அைச,த_ெப.எ�.(அைச_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா அவனியிேம� 

$தி�வா.8.364.1 

 வைர ஆ+ ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) ப�ெகா+� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$ட திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

$தி�வா.8.364.2 

 உைர ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ� ஒளி 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா மல30 

க$களி� ந 3 $தி�வா.8.364.3 

 திைர ஆ+மா பா* ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.364.4 

 ஆ ஆ அ' அய இ.திர_ெப.(இ.திர_ெப.) வாேனா30� அ'ய 

சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) $தி�வா.8.365.1 

 வா வா எ( எைன@� 4தல,ேத வலி.� ஆ$+ெகா$டா 

$தி�வா.8.365.2 

 4 ஆ3 அ*� =வ+ எ தைலேம� ெபாறி,தMேம $தி�வா.8.365.3 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ஆனவா பா* ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.365.4 

 கற�� ஓைல ேபா�வ�ஓ3 காய� பிற�ேபா+இற�/ எI� $தி�வா.8.366.1 

 அற�_ெப.(அற�_ெப.) பாவ�_ெப.(பாவ�_ெப.) எ( இற$+_ெப.(இர$+_ெப.) 

அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) தவி3,� எைன ஆ$+ெகா$டா $தி�வா.8.366.2 

 மற.ேத@� த_பதி.ெப.(த_தி'.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) மறவாவ$ண� ந�கிய 

அ,_=>.(அ_பதி.ெப.+,_ஒ9.) $தி�வா.8.366.3 



 திற�_ெப.(திற�_ெப.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 

ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.366.4 

 க� நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ',�_வி.எ�.(உ'_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என 

எைன@� த_பதி.ெப.(த_தி'.) க�ைணயினா� $தி�வா.8.367.1 

 ெபா ஆ3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

பணி,�_வி.எ�.(பணி_வி.+,,_இ.இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$ட பிரா /க
 பா* 

$தி�வா.8.367.2 

 மி ேந3 Eட�� இைட ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �வ3 வா2 

ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) நைகய3ீ $தி�வா.8.367.3 

 ெதனா ெதனா எ( ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.367.4 

 கனேவ@� ேதவ3க�_ெப.(ேதவ3_ெப.+க�_ப.) கா$/ அ'ய கைன கழேலா 

$தி�வா.8.368.1 

 /ன ேவ2 அன வைள, ேதாளிெயா+� /�.த�ளி $தி�வா.8.368.2 

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

ஆ>ெகா$டவா நய.�_வி.எ�.(நய_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெந�ச�_ெப.(ெந�ச�_ெப.) $தி�வா.8.368.3 

 சின ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க$ ந 3 ம�க_�ைற.எ�.(ம��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.368.4 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) மா$ட க$ணி த_பதி.ெப.(த_தி'.) ப�க எைன0 

கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$டMேம $தி�வா.8.369.1 

 அய� மா$+ அ�விைன� =9ற�� மா$+ அவனியிேம� $தி�வா.8.369.2 

 மய� மா$+ ம9( உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) வாசக� மா$+ எIைடய 

$தி�வா.8.369.3 

 ெசய�_ெதா.ெப.(ெச2_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) மா$டவா பா* ெத�ேளண� 

ெகா>டாேமா $தி�வா.8.369.4 



 �,தி0� உழ( �னிவ3 �ழா� நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

வாட_�ைற.எ�.(வா+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.370.1 

 அ,தி0� அ�ளி அ*ேயைன ஆ$+ெகா$+ $தி�வா.8.370.2 

 ப,தி0 கடM� பதி,த பர�ேசாதி $தி�வா.8.370.3 

 தி,தி0�மா பா* ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.370.4 

 பா3 பா+� பாதாள3 பா+� வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) த� பா+� 

$தி�வா.8.371.1 

 ஆ3 பா+� சாரா வைக அ�ளி ஆ$+ெகா$ட $தி�வா.8.371.2 

 ேந3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பா* நிைன�/ அ'ய தனி� ெப'ேயா 

$தி�வா.8.371.3 

 சீ3 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ெத�ேளண� 

ெகா>டாேமா $தி�வா.8.371.4 

 மாேல பிரமேன ம9( ஒழி.த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதவ3கேள $தி�வா.8.372.1 

 Oேல EைழFஅ'யா E$ணிய ஆ2 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ*ேய $தி�வா.8.372.2 

 பாேல /�.� ப'.�_வி.எ�.(ப'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�0�� 

பாவக,தா� $தி�வா.8.372.3 

 ேச� ஏ3 க$ ந 3 ம�க_�ைற.எ�.(ம��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெத�ேளண� 

ெகா>டாேமா $தி�வா.8.372.4 

 உ�கி� ெப�கி_வி.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உள� 

�ளிர_�ைற.எ�.(�ளி3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �க.�ெகா$+ $தி�வா.8.373.1 

 ப�க9� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) பர� க�ைண, தட�_ெப.(தட�_ெப.) 

கடைல $தி�வா.8.373.2 



 ம�வி திக
 ெதன வா3 கழேல 

நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ*ேயா� $தி�வா.8.373.3 

 தி�ைவ� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.373.4 

 /,த /ர.தர ஆதிய3 அய மா� 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெச@� $தி�வா.8.374.1 

 பி,த ெப�.�ைற ேமய பிரா பிற�/ 

அ(,த_ெப.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.374.2 

 அ,த அணி தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பலவ அ�� கழ�க� 

$தி�வா.8.374.3 

 சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) /�.தவா ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.374.4 

 உவைல� சமய�க� ஒKவாத சா,திர� ஆ� $தி�வா.8.375.1 

 சவைல0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உளனா20 

கிட.�_வி.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த+மா(� $தி�வா.8.375.2 

 கவைல0 ெக+,�_வி.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைணக� த.த�<� $தி�வா.8.375.3 

 ெசயைல� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.375.4 

 வா_ெப.(வா_ெப.) ெக>+ மா�த� மா2.� அழ� ந 3 ம$_ெப.(ம$_ெப.) 

ெக*I� $தி�வா.8.376.1 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) ெக>ட� இறி சலி�/ அறியா, தைமயI0� 

$தி�வா.8.376.2 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) ெக>+ உயி3 ெக>+ உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) ெக>+ எ 

உ�ள�� ேபா2 $தி�வா.8.376.3 



 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ெக>டவா பா* ெத�ேளண� ெகா>டாேமா 

$தி�வா.8.376.4 

 வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) �� �த� பாதாள,தா3 வி,� 

$தி�வா.8.377.1 

 ம$ேணா3 ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) அய மா� உைடய 

ைவ�/_ெப.(ைவ�/_ெப.) அ*ேயா� $தி�வா.8.377.2 

 க$ ஆர_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ.�நிறா க�ைண0 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) பா* $தி�வா.8.377.3 

 ெதனா ெதனா எ( ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.377.4 

 �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) பா* ெகா0� இற�� பா* ேகா� வைளயா� 

$தி�வா.8.378.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) பா* ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) உ$டவா பா* நா�ேதா(� 

$தி�வா.8.378.2 

 அல�/ ஆ3 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல,ேத 

ஆ+கிற $தி�வா.8.378.3 

 சில�/_ெப.(சில�/_ெப.) ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ+_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) பா* 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ெத�ேளண� ெகா>டாேமா $தி�வா.8.378.4 

 4=வ�� ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) ந ( 4$ப�F� ெபா�� அரவ� 

$தி�வா.8.379.1 

 ேப=வ�� தி�வாயா� மைற ேபாM� கா$ ஏZ $தி�வா.8.379.2 

 4=வ�� ேப=வ�� 4$ப�F� 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன $தி�வா.8.379.3 

 ஈச அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) 

எK_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+K_ஒ9.) உயி30�� இய�/_ெப.(இய�/_ெப.) 

ஆனா சாழேலா $தி�வா.8.379.4 



 எ அ�ப எ�பிரா எ�லா30�� தா_த9.=.(தா_த9.=.) ஈச 

$தி�வா.8.380.1 

 �ன� ெப2 ேகாவணமா0 ெகா�<�_அ� எ ஏZ $தி�வா.8.380.2 

 மI கைல �I ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) மைற நாேக 

வா_ெப.(வா_ெப.) சரடா $தி�வா.8.380.3 

 தைனேய ேகாவணமா சா,தின கா$ சாழேலா $தி�வா.8.380.4 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) =+கா+ ெகா� /லி, ேதா� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) $தி�வா.8.381.1 

 தா@� இலி த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) இலி தா_த9.=.(தா_த9.=.) தனிய 

கா$ ஏZ $தி�வா.8.381.2 

 தா@� இலி த.ைத_ெப.(த.ைத_ெப.) ஒலி தா_த9.=.(தா_த9.=.) தனிய 

ஆயி*I� $தி�வா.8.381.3 

 காயி� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன,�� க� ெபா* கா$ சாழேலா 

$தி�வா.8.381.4 

 அயைன அன�கைன அ.தகைன ச.திரைன $தி�வா.8.382.1 

 வயன�க� மாயா வ+� ெச2தா கா$ ஏZ $தி�வா.8.382.2 

 நயன�க� H(_ெப.(H(_ெப.) உைடய நாயகேன த$*,தா� 

$தி�வா.8.382.3 

 சய� அேறா வானவ30� தா
 �ழலா2 சாழேலா $தி�வா.8.382.4 

 த0கைன@� எ�சைன@� தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) 

கண�_ெப.(கண�_ெப.) $தி�வா.8.383.1 

 ெதா0ெகன வ.தவ3த�ைம, ெதாைல,த�தா எ ஏZ $தி�வா.8.383.2 



 ெதா0ெகன வ.தவ3 த�ைம, ெதாைல,த�ளி அ�� ெகா+,� அ�� 

$தி�வா.8.383.3 

 எ�சI0� மிைக, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ம9( அ�ளின கா$ சாழேலா 

$தி�வா.8.383.4 

 அலரவI� மாலவI� அறியாேம அழ� உ� ஆ2 $தி�வா.8.384.1 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) �த� கீ
 அ$ட� உற நிற�தா எ ஏZ 

$தி�வா.8.384.2 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) �த� கீ
 அ$ட� உற நிறிலேன� இ�வ�� த� 

$தி�வா.8.384.3 

 சல� �க,த�_ெப.(�க�_ெப.+அ,�_சா'.+ஆ�_க�.ேவ.) ஆ�கார� தவிரா3 

கா$ சாழேலா $தி�வா.8.384.4 

 மைல மகைள ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக,�_ெப.(பாக�_ெப.+அ,�_சா'.) 

ைவ,தMேம ம9( ஒ�,தி_ெப.(ஒ�,தி_ெப.) $தி�வா.8.385.1 

 சல� �க,த�_ெப.(�க�_ெப.+அ,�_சா'.+ஆ�_க�.ேவ.) 

அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) சைடயி� 

பா@�_ெப.எ�.(பா2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) எ ஏZ $தி�வா.8.385.2 

 சல� �க,த�_ெப.(�க�_ெப.+அ,�_சா'.+ஆ�_க�.ேவ.) 

அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) சைடயி� பா2.திலேள� தரணி 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.385.3 

 பில �க,ேத /க�பா2.� ெப��ேக+ ஆ� சாழேலா $தி�வா.8.385.4 

 ேகாலால� ஆகி0 �ைர கட�வா2 அ( 

எ�.த_ெப.எ�.(எ�_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.386.1 

 ஆலால� உ$டா அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) ச�3 

தா_த9.=.(தா_த9.=.) எ ஏZ $தி�வா.8.386.2 



 ஆலால� உ$*லேன� அ( அய மா� உ�ளி>ட $தி�வா.8.386.3 

 ேம� ஆய ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) வ  +வ3 கா$ 

சாழேலா $தி�வா.8.386.4 

 ெத பா� உக.� ஆ+� தி�ைல� சி9ற�பலவ $தி�வா.8.387.1 

 ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) பா� உக.தா ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பி,த 

கா$ ஏZ $தி�வா.8.387.2 

 ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) பா� உக.திலேன� ேபதா2 இ� நில,ேதா3 

$தி�வா.8.387.3 

 வி$_ெப.(வி$_ெப.) பா� ேயா� 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ  +வ3 கா$ சாழேலா 

$தி�வா.8.387.4 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) அ.த� இ�லா தைன 

அைட.த_ெப.எ�.(அைட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாேயைன $தி�வா.8.388.1 

 ஆன.த ெவ�ள,� அ�.�வி,தா கா$ ஏZ $தி�வா.8.388.2 

 ஆன.த ெவ�ள,� அ�.�வி,த தி�வ*க� $தி�வா.8.388.3 

 வா_ெப.(வா_ெப.) உ.� ேதவ3க>� ஓ3 வா_ெப.(வா_ெப.) 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) கா$ சாழேலா $தி�வா.8.388.4 

 ந�கா2 இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) என தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) 

நர�ேபா+ எM�/ அணி.�_வி.எ�.(அணி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.389.1 

 க�காள� ேதா�ேமேல காதலி,தா கா$ ஏZ $தி�வா.8.389.2 

 க�காள� ஆமா ேக� கால அ.தர,� இ�வ3_ெப.(இ�வ3_ெப.) $தி�வா.8.389.3 

 த� கால�_ெப.(கால�_ெப.) ெச2ய, த',தன கா$ சாழேலா $தி�வா.8.389.4 



 கா ஆ3 /லி, ேதா� உைட தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஊ$ கா+_ெப.(கா+_ெப.) பதி 

$தி�வா.8.390.1 

 ஆனா� அவI0� இ�� ஆ>ப+வா3 ஆ3 ஏZ $தி�வா.8.390.2 

 ஆனாM� ேகளா2 அயI� தி�மாM� $தி�வா.8.390.3 

 வா_ெப.(வா_ெப.) நாட3 ேகாF� வழி அ*யா3 சாழேலா $தி�வா.8.390.4 

 மைல அைரய ெபா பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வா�_ெப.(வா�_ெப.) Eதலா� 

ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) தி�ைவ $தி�வா.8.391.1 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த  

ேவ>டா எI�_அ� எ ஏZ $தி�வா.8.391.2 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த  ேவளா� 

ஒழி.தனேன� உல�_ெப.(உல�_ெப.) அைன,�� $தி�வா.8.391.3 

 கைல நவிற_ெப.எ�.(நவி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா��க� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கல�கி+� கா$ சாழேலா $தி�வா.8.391.4 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) /0க த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) பைண T
 தி�ைல� 

சி9ற�பலவ $தி�வா.8.392.1 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) /0� ந>ட� பயிM�_அ� எ ஏZ $தி�வா.8.392.2 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) /0� ந>ட� பயிறிலேன� தரணி 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.392.3 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) /0க ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) காளி0� ஊ>+ ஆ� கா$ 

சாழேலா $தி�வா.8.392.4 

 கட க'@� ப' மாF� ேத�� உக.� ஏறாேத $தி�வா.8.393.1 

 இடப� உக.� ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ(_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ( என0� 

அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இய�/ ஏZ $தி�வா.8.393.2 

 தட மதி�க� அைவ H(� தழ� எ',த அ. நாளி� $தி�வா.8.393.3 



 இடப� அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆ2, தா�கினா தி�மா� கா$ 

சாழேலா $தி�வா.8.393.4 

 நறாக_வி.அ.(ந�_ெப.+ஆ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா�வ30�� 

நாமைறயி உ>ெபா�ைள $தி�வா.8.394.1 

 அ( ஆலி கீ
 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) உைர,தா கா$ ஏZ $தி�வா.8.394.2 

 அ( ஆலி கீ
 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� 

அற�_ெப.(அற�_ெப.) உைர,தா ஆயி*I� $தி�வா.8.394.3 

 ெகாறா கா$ /ர� H(� J>ேடாேட சாழேலா $தி�வா.8.394.4 

 அ�பல,ேத J,� ஆ* அ�� ெச2ய� பலி தி'@� $தி�வா.8.395.1 

 ந�பைன@� ேதவ-ெப.(ேதவ_ெப.) எ( ந$B�_அ� எ ஏZ 

$தி�வா.8.395.2 

 ந�பைன@� ஆமா ேக� நாமைறக� தா� 

அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.395.3 

 எ�ெப�மா ஈசா எ( ஏ,தின கா$ சாழேலா $தி�வா.8.395.4 

 சல� உைடய சல.தர த_பதி.ெப.(த_தி'.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) த*.த 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ஆழி $தி�வா.8.396.1 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) உைடய நாரண9� அ( அ�ளிய ஆ( எ ஏZ 

$தி�வா.8.396.2 

 நல�_ெப.(நல�_ெப.) உைடய நாரண த_பதி.ெப.(த_தி'.) நயன� இட.� 

அர அ*0கீ
 $தி�வா.8.396.3 

 அல3 ஆக இட_�ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆழி அ�ளின கா$ 

சாழேலா $தி�வா.8.396.4 

 அ�பர� ஆ� /�ளி, ேதா� ஆலால� ஆ3 அ�த� $தி�வா.8.397.1 



 எ�ெப�மா உ$ட சதி3 என0� அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இய�/� ஏZ $தி�வா.8.397.2 

 எ�ெப�மா ஏ� உ+,� அ�� ஏ� அ�� ெச2தி*I� $தி�வா.8.397.3 

 த� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) அறியா, தைமய 

கா$ சாழேலா $தி�வா.8.397.4 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�0� ஆலி கீ
 அற�_ெப.(அற�_ெப.) �தலா 

நாகிைன@� $தி�வா.8.398.1 

 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ�0� அ�<�_அ� 

என0� அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இய�/ ஏZ $தி�வா.8.398.2 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�0� அற�_ெப.(அற�_ெப.) �த� 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) அ( அ�ளி�ெச2திலேன� $தி�வா.8.398.3 

 தி�.த அவ�0� உல�_ெப.(உல�_ெப.) இய9ைக ெத'யா கா$ சாழேலா 

$தி�வா.8.398.4 

 இைண ஆ3 தி�வ* எ தைலேம� ைவ,தMேம $தி�வா.8.399.1 

 �ைண ஆன =9ற�க� அ,தைன@� �ற.ெதாழி.ேத $தி�வா.8.399.2 

 அைண ஆ3 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல,ேத 

ஆ+கிற $தி�வா.8.399.3 

 /ைணயாள சீ3 பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.399.4 

 எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) எ� தா2_ெப.(தா2_ெப.) =9ற�_ெப.(=9ற�_ெப.) ம9(� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எIைடய $தி�வா.8.400.1 

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

ஆ$+ெகா$ட பா$*� பிரா $தி�வா.8.400.2 

 அ.த இைடம�தி� ஆன.த, ேத_ெப.(ேத_ெப.) 

இ�.த_ெப.எ�.(இர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.400.3 



 ெபா.ைத� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.400.4 

 நாயி கைட�ப>ட ந�ைம@� ஓ3 ெபா�>ப+,� $தி�வா.8.401.1 

 தாயி ெப'�� தயா உைடய த� ெப�மா $தி�வா.8.401.2 

 மாய� பிற�/ அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$டா எ 

வ� விைனயி $தி�வா.8.401.3 

 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ெபா* அ>* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.401.4 

 ப$ ப>ட தி�ைல� பதி0� அரைச� பரவாேத $தி�வா.8.402.1 

 எ$ ப>ட த0க அ�0க எ�ச இ.� அன� $தி�வா.8.402.2 

 வி$_ெப.(வி$_ெப.) ப>ட 4த� பைட வ  ரப,திரரா� $தி�வா.8.402.3 

 /$ ப>டவா பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.402.4 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஆ+ ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) சைட0� 

அணி.த_ெப.எ�.(அணி_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவெப�மா 

$தி�வா.8.403.1 

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

உ>/�.தா உலக3 �ேன $தி�வா.8.403.2 

 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஆ* ஆ* 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓல� 

இட_�ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட� பயிM� $தி�வா.8.403.3 

 வா_ெப.(வா_ெப.) நாட3 ேகாF0ேக 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.403.4 

 எ' H(_ெப.(H(_ெப.) ேதவ30� 

இர�கி_வி.எ�.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ��ெச2த�ளி 

$தி�வா.8.404.1 



 சிர� H(_ெப.(H(_ெப.) அற த_பதி.ெப.(த_தி'.) தி�� /�வ� 

ெந',த�ளி $தி�வா.8.404.2 

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

உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) அ'� ஆ� ஒ�வIேம $தி�வா.8.404.3 

 /ர� H(_ெப.(H(_ெப.) எ',தவா3 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.404.4 

 வண�க தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

வா2 வா
,த_�ைற.எ�.(வா
,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.405.1 

 இண�க த_பதி.ெப.(த_தி'.) சீ3 அ*யா3 J>ட�� 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�ெப�மா $தி�வா.8.405.2 

 அண�ேகா+ அணி தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல,ேத ஆ+கிற 

$தி�வா.8.405.3 

 �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) Jர பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 4வ�லி 

ெகா2யாேமா $தி�வா.8.405.4 

 ெநறி ெச2த�ளி த_பதி.ெப.(த_தி'.) சீ3 அ*யா3 ெபா அ*0ேக 

$தி�வா.8.406.1 

 �றி ெச2�ெகா$+ எைன ஆ$ட பிரா �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.406.2 

 �றி ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந�ைம_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) ��� உழ9(� பழ விைனைய0 

$தி�வா.8.406.3 

 கிறி ெச2தவா பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.406.4 

 ப� நா�_ெப.(நா�_ெப.) பரவி� பணி 

ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பாத மல3 $தி�வா.8.407.1 



 எ ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) �னைவ,த ெப'ேயா எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) =ட3 

ஆ2 $தி�வா.8.407.2 

 க� நா3_ெப.(நா3_ெப.) உ',�_வி.எ�.(உ'_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன 

ஆ$+ெகா$டா கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைணக� $தி�வா.8.407.3 

 ெபா ஆனவா பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.407.4 

 ேப3 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ஆ� இ.த� பி$ட�_ெப.(பி$ட�_ெப.) அற 

ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.408.1 

 சீ3 ஆ3 தி�வ* எ தைலேம� ைவ,த பிரா $தி�வா.8.408.2 

 கா3 ஆ3 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந�ைச உ$+ உக.த காபாலி $தி�வா.8.408.3 

 ேபா3 ஆ3 /ர� பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.408.4 

 பாM� அ�த�� ேதIட ஆ� பரா பர� ஆ2 $தி�வா.8.409.1 

 ேகால� �ளி3.�_வி.எ�.(�ளி3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா �ைர கழ�க� 

$தி�வா.8.409.2 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) பரFவா3 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி ஆ� அ. 

ெநறிேய $தி�வா.8.409.3 

 ேபாM� /க
 பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.409.4 

 வானவ மா� அய ம9(� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ேதவ3க>�� 

$தி�வா.8.410.1 

 ேகா அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) ஆ2 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Jட� இலா0 �ண0 

�றிேயா $தி�வா.8.410.2 



 ஆன ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆலால� அ�� 

ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.410.3 

 ேபானக� ஆனவா 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.410.4 

 அ( ஆல ந ழ� கீ
 அ� மைறக� தா_த9.=.(தா_த9.=.) அ�ளி 

$தி�வா.8.411.1 

 ந(_ெப.(ந(_ெப.) ஆக வானவ3_ெப.(வானவ3_ெப.) மா �னிவ3 நா�ேதா(� 

$தி�வா.8.411.2 

 நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆர_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏ,�� நிைற கழேலா /ைன 

ெகாைற� $தி�வா.8.411.3 

 ெபா தா�_ெப.(தா�_ெப.) பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 4வ�லி 

ெகா2யாேமா $தி�வா.8.411.4 

 பட� ஆக எ உ�ேள த_பதி.ெப.(த_தி'.) இைண� ேபா� அைவ அளி,� 

இ�� $தி�வா.8.412.1 

 இட�_ெப.(இட�_ெப.) ஆக0 ெகா$*�.த ஏக�ப� ேமய பிரா $தி�வா.8.412.2 

 தட�_ெப.(தட�_ெப.) ஆ3 மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) 

அ�பலேம தா_த9.=.(தா_த9.=.) இடமா $தி�வா.8.412.3 

 நட� ஆ+மா பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.412.4 

 அ�கி அ�0க இராவண அ.தக J9ற $தி�வா.8.413.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க$ அ' அய இ.திரI� ச.திரI� $தி�வா.8.413.2 

 ப�க� இ� த0கI� எ�சI� த� ப'= 

அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.413.3 

 ெபா�கிய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 பா* 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.413.4 



 தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) ேபா3 விைடயா சிவ/ர,தா3 ேபா3 ஏ( 

$தி�வா.8.414.1 

 ம$பா� ம�ைரயி� பி>+ அ�� ெச2த�ளி $தி�வா.8.414.2 

 த$டாேல பா$*ய_ெப.(பா$*ய_ெப.) தைன� பணிெகா$ட 

$தி�வா.8.414.3 

 /$ பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 4வ�லி 

ெகா2யாேமா $தி�வா.8.414.4 

 � ஆய மா� அயI� வானவ�� தானவ�� $தி�வா.8.415.1 

 ெபா ஆ3 தி�வ* தா� 

அறியா3_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி3.ம.+அ3_பட3.ப.) ேபா9(வேத 

$தி�வா.8.415.2 

 எனாக� உ� /�.� ஆ$+ெகா$டா இல�� அணியா� $தி�வா.8.415.3 

 ப� நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) பா* நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 4வ�லி 

ெகா2யாேமா $தி�வா.8.415.4 

 சீ3 ஆ3 தி�வ*, தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) சில�/_ெப.(சில�/_ெப.) சில�/ 

ஒலி0ேக $தி�வா.8.416.1 

 ஆராத ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆ2 அ*ேய 

அக�_ெப.(அக�_ெப.) மகிழ_�ைற.எ�.(மகி
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.416.2 

 ேத3 ஆ3.த வ  தி� ெப�.�ைறயா தி� நட� ெச2 $தி�வா.8.416.3 

 ேபரான.த� பா* 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.416.4 

 அ,தி உ',�_வி.எ�.(உ'_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேபா3,த�<� ெப�.�ைறயா 

$தி�வா.8.417.1 



 பி,த வ*F ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) உலகி� பி�ைள@� ஆ2 $தி�வா.8.417.2 

 �,தி �� �த� உ,தரேகாசம�ைக வ�ள� $தி�வா.8.417.3 

 /,தி /�.தவா 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.417.4 

 மாவார ேவறி ம�ைரநக3 /�.த�ளி, $தி�வா.8.418.1 

 ேதவா3.த ேகால, திகழ� ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.418.2 

 ேகாவாகி வ.ெத�ைம0 �9ேறவ� ெகா$ட�<� $தி�வா.8.418.3 

 4வா3 கழ�பரவி� 4வ�லி ெகா2யாேமா $தி�வா.8.418.4 

 வைள.த� வி�M விைள.த� 4ச�_ெப.(4ச�_ெப.) $தி�வா.8.419.1 

 உைள.தன ��/ர� உ.த  பற $தி�வா.8.419.2 

 ஒ��� உட ெவ.தவா( உ.த  பற $தி�வா.8.419.3 

 ஈ3_ெப.அ.(ஈ3_ெப.அ.) அ�/_ெப.(அ�/_ெப.) க$*ல� ஏக�ப3 த� ைகயி� 

$தி�வா.8.420.1 

 3 அ�ேப ��/ர� உ.த  பற $தி�வா.8.420.2 

 ஒ(� ெப� மிைக உ.த  பற $தி�வா.8.420.3 

 த�= வி+,தM� தா� அ*யி>டM� $தி�வா.8.421.1 

 �= �றி.த� எ( உ.த  பற அழி.தன ��/ர� உ.த  பற $தி�வா.8.421.2 

 உ2ய_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�லா3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

Hவைர0 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.422.1 

 2ய வ�லாI0ேக உ.த  பற இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) 

ெபா�க_�ைற.எ�.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ.த  பற $தி�வா.8.422.2 



 சா*ய ேவ�வி ச'.திட ேதவ3க�_ெப.(ேதவ3_ெப.+க�_ப.) $தி�வா.8.423.1 

 ஓ*யவா பா* உ.த  பற உ�,திர நாதI0� உ.த  பற $தி�வா.8.423.2 

 ஆ ஆ தி�மா� அவி� பாக,�_ெப.(பாக�_ெப.+அ,�_சா'.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ( $தி�வா.8.424.1 

 சாவா� இ�.தா எ( உ.த  பற ச�3�க தாைத எ( உ.த  பற 

$தி�வா.8.424.2 

 ெவ2யவ அ�கி வி��க, திர>*ய $தி�வா.8.425.1 

 ைகைய, தறி,தா எ( உ.த  பற கல�கி9( ேவ�வி எ( உ.த  பற 

$தி�வா.8.425.2 

 பா3�பதிைய� பைக சா9றிய த0கைன� $தி�வா.8.426.1 

 பா3�ப� எேன ஏ* உ.த  பற பைண �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) பாகI0� உ.த  

பற $தி�வா.8.426.2 

 /ர.தரனா3 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 4� �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.427.1 

 � தனி� ஏறினா3 உ.த  பற வானவ3_ெப.(வானவ3_ெப.) ேகா எேற உ.த  பற 

$தி�வா.8.427.2 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) சின ேவ�வி வியா,திரனா3 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$தி�வா.8.428.1 

 ��சினவா பா* உ.த  பற 

ெதாட3.த_ெப.எ�.(ெதாட3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிற�/ அற உ.த  பற 

$தி�வா.8.428.2 

 ஆ>* தைலைய விதி0�, தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஆக0 $தி�வா.8.429.1 

 >*யவா பா* உ.த  பற ெகா�ைக �M�க 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ.த  பற $தி�வா.8.429.2 



 உ$ண� /�.த பக ஒளி,� ஓடாேம $தி�வா.8.430.1 

 $ைண� பறி,தவா( உ.த  பற க�0 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) உ.த  பற $தி�வா.8.430.2 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) நாசி சிர� பிரம பட $தி�வா.8.431.1 

 ேசாம �க�_ெப.(�க�_ெப.) ெந',� உ.த  பற ெதா�ைல விைன 

ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ.த  பற $தி�வா.8.431.2 

 நாமைறேயாI� மக,� இயமா பட $தி�வா.8.432.1 

 ேபா� வழி ேத+�_ெப.எ�.(ேத+_ெப.எ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ( 

உ.த  பற /ர.தர ேவ�வியி� உ.த  பற $தி�வா.8.432.2 

 T'யனா3 ெதா$ைட வாயினி� ப9கைள $தி�வா.8.433.1 

 வா' ெந',த ஆ( உ.த  பற மய�கி9( ேவ�வி எ( உ.த  பற $தி�வா.8.433.2 

 த0கனா3 அேற தைல_ெப.(தைல_ெப.) இழ.தா3 த0க $தி�வா.8.434.1 

 0கைள� Tழ_�ைற.எ�.(T
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ.த  பற ம*.த� ேவ�வி 

எ( உ.த  பற $தி�வா.8.434.2 

 பாலகனா30� அ( பா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஈ.தி>ட $தி�வா.8.435.1 

 ேகால� சைடய9ேக உ.த  பற �மர த_பதி.ெப.(த_தி'.) தாைத0ேக உ.த  பற 

$தி�வா.8.435.2 

 ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மல'ேம� நா�கனா3 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

$தி�வா.8.436.1 

 �ைல அ'.த� எ( உ.த  பற உகிரா� அ'.த� எ( உ.த  பற $தி�வா.8.436.2 

 ேதைர நி(,தி மைல எ+,தா சிர� $தி�வா.8.437.1 



 3 ஐ.�� இ9ற ஆ( உ.த  பற இ�ப�� இ9ற� எ( உ.த  பற $தி�வா.8.437.2 

 ஏகாச மி>ட இ�*க� ேபாகாம� $தி�வா.8.438.1 

 ஆகாச� காவெல (.த பற அத9க�பா\� காவெல (.த பற $தி�வா.8.438.2 

 4,�_வி.எ�.(4_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ�� 

ெபா2ைக�_ெப.(ெபா2ைக_ெப.+�_ஒ9.) /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) இ�ேவ என0 

க�தி_வி.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.439.1 

 ேப2,ேத3 �க0க உ(� ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

ஆகாேம $தி�வா.8.439.2 

 த 3,தா2 திக
 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல,ேத தி� நட� ெச2 

$தி�வா.8.439.3 

 J,தா உ ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) J+�வ$ண� 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� $தி�வா.8.439.4 

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

இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆழாேம ஆ$+ெகா$டா 

$தி�வா.8.440.1 

 கறா� விளF எறி.தா பிரம கா$/ அ'ய $தி�வா.8.440.2 

 �றாத சீ3, தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பலவ �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.440.3 

 �( ஆ3 �ழலின  3 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.440.4 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ப9றி� ெச2கிற 4சைனக� ேபா� 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.441.1 

 ெச��/ உ9ற_ெப.எ�.(உ(_வி.+9_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 அ* வா20 கலச� 

ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) அ�த� $தி�வா.8.441.2 



 வி��/_ெப.(வி��/_ெப.) உ9( ேவடனா3 ேச+ 

எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெம2 

�ளி3.�_வி.எ�.(�ளி3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� $தி�வா.8.441.3 

 அ�� ெப9(_வி.எ�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிறவா 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.441.4 

 க� ேபாM� ெந�ச�_ெப.(ெந�ச�_ெப.) கசி.� உ�க க�ைணயினா� 

$தி�வா.8.442.1 

 நி9பாைன� ேபால எ ெந�சி உ�ேள /�.த�ளி $தி�வா.8.442.2 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) பா� ப+,�_வி.எ�.(ப+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எைன நா+ அறிய, தா_த9.=.(தா_த9.=.) இ�ங $தி�வா.8.442.3 

 ெசா� பால� ஆனவா ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.442.4 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ந 3 ெந��/_ெப.(ெந��/_ெப.) உயி3 ந � வி=�/ நிலா 

பகேலா $தி�வா.8.443.1 

 /ல_ெப.(/ல_ெப.) ஆய ைம.தேனா+ எ$ வைகயா2� /ண3.�நிறா 

$தி�வா.8.443.2 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ
 என திைச ப,� என தா_த9.=.(தா_த9.=.) 

ஒ�வIேம $தி�வா.8.443.3 

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

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.443.4 

 /,த �த� ஆய /�_ெப.(/�_ெப.) அறிவி சி� சமய� $தி�வா.8.444.1 

 த� த� மத�களி� த>+<�/� ப>+ 

நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) $தி�வா.8.444.2 

 சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ0கி ெச2தனேவ 

தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ஆ0�� $தி�வா.8.444.3 



 அ,த க�ைணயினா� ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா 

$தி�வா.8.444.4 

 த �_ெப.(த �_ெப.) இ�ைல மாணி சிவ க�ம� சிைத,தாைன $தி�வா.8.445.1 

 சாதி@� ேவதிய தாைத தைன தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) $தி�வா.8.445.2 

 ேசதி�ப ஈச தி�வ�ளா� ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ெதாழ $தி�வா.8.445.3 

 பாதகேம ேசா( ப9றினவா ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� $தி�வா.8.445.4 

 மான� அழி.ேதா� மதி மற.ேதா�_வி.�.(மற_வி.+.,_இ.கா.+ஓ�_த.ப.) 

ம�ைகந�[3 $தி�வா.8.446.1 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) ெதா�� ெதன வா3 கழேல 

நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ*ேயா� $தி�வா.8.446.2 

 ஆன.த0 J,த அ�� ெபறி._நி.எ�.(ெப(_வி.+இ_நி.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அKவணேம $தி�வா.8.446.3 

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

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆடாேமா 

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� $தி�வா.8.446.4 

 எ$ உைட Hவ3 இரா0கத3க� எ' பிைழ,� $தி�வா.8.447.1 

 க$ Eத�_ெப.(Eத�_ெப.) எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) கைட,தைல� நிறத 

பி $தி�வா.8.447.2 

 எ$ இலி இ.திர3 எ,தைனேயா பிரம3க<� $தி�வா.8.447.3 

 ம$மிைச மா� பல3_பதி.ெப.(பல3_ெப.) மா$டன3 கா$ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ேநா0க� $தி�வா.8.447.4 

 ப�கய� ஆயிர�_ெப.(ஆயிர�_ெப.) 4வினி� ஓ3 40 

�ைறய_�ைற.எ�.(�ைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.448.1 



 த� க$ இட.� அர ேசவ*ேம� சா,தMேம $தி�வா.8.448.2 

 ச�கர எ� பிரா ச0கர�_ெப.(ச0கர�_ெப.) மா9� அ�ளிய ஆ( 

$தி�வா.8.448.3 

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

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா 

$தி�வா.8.448.4 

 காம உட�_ெப.(உட�_ெப.) உயி3 கால ப� கா2 கதிேரா $தி�வா.8.449.1 

 நா_ெப.(நா_ெப.) மக�_ெப.(மக�_ெப.) நாசி சிர� பிரம கர�_ெப.(கர�_ெப.) 

எ'ைய $தி�வா.8.449.2 

 ேசாம கைல தைல_ெப.(தைல_ெப.) த0கைன@� எ�சைன@� $தி�வா.8.449.3 

 N2ைமக� ெச2தவா ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.449.4 

 பிரம அ' எற இ�வ�� த� ேபைதைமயா� $தி�வா.8.450.1 

 பரம� யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) பரம� எறவ3க� பைத�/ 

ஒ+�க_�ைற.எ�.(ஒ+��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.450.2 

 அரனா3 அழ� உ� ஆ2 அ�ேக அளF 

இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.450.3 

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

ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.450.4 

 ஏைழ, ெதா��பேன எ,தைனேயா கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.451.1 

 பா�0� இைற,ேத பர�பரைன� பணியாேத $தி�வா.8.451.2 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) �த� 

சி.தாத_எதி3.ம.ெப.எ�.(சி.�_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+அ_ெப.எ�.�றி.) 



ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ பிறவி, $தி�வா.8.451.3 

 தாைழ� பறி,தவா ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.451.4 

 உைர மா$ட உ� ஒளி உ,தம 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உள� /கM� $தி�வா.8.452.1 

 கைர மா$ட காம� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கடைல0 கட,தMேம 

$தி�வா.8.452.2 

 இைர மா$ட இ.தி'ய� பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) இ'.� ஓட $தி�வா.8.452.3 

 �ைர மா$டவா பா* ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) ேநா0க� ஆடாேமா $தி�வா.8.452.4 

 சீ3 ஆ3 பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) கா� �,த�_ெப.(�,த�_ெப.) 

கயி(_ெப.(கயி(_ெப.) ஆக $தி�வா.8.453.1 

 ஏ3 ஆ�� ெபா பலைக ஏறி இனி� 

அம3.�_வி.எ�.(அம3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.453.2 

 நாராயண அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) மல3, தா�_ெப.(தா�_ெப.) நா2_ெப.(நா2_ெப.) அ*ேய9� 

$தி�வா.8.453.3 

 ஊ3 ஆக, த.த�<� உ,தரேகாசம�ைக $தி�வா.8.453.4 

 ஆரா அ�தி அ�� தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைண பா* $தி�வா.8.453.5 

 ேபா3 ஆ3 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க$ மடவ  3 ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) 

ஆடாேமா $தி�வா.8.453.6 

 H( அ�� இல�� நயன,த Hவாத $தி�வா.8.454.1 

 வா_ெப.(வா_ெப.) த�� ேதவ3க<� காணா மல3 அ*க� $தி�வா.8.454.2 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) த�கி தி,தி,� அ�� ஊறி தா_த9.=.(தா_த9.=.) 

ெதளி.�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� $தி�வா.8.454.3 



 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) த�கிநி( உ�0�� உ,தரேகாசம�ைக0 $தி�வா.8.454.4 

 ேகா த�� இைடம�� பா* �ல ம�ைஞ_ெப.(ம�ைஞ_ெப.) $தி�வா.8.454.5 

 ேபா( அ�� அன நைடய3ீ ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆடாேமா 

$தி�வா.8.454.6 

 � ஈ(� ஆதி@� இ�லா �னிவ3 �ழா� $தி�வா.8.455.1 

 ப� O( ேகா* இைமேயா3க� தா� நி9ப $தி�வா.8.455.2 

 த_பதி.ெப.(த_தி'.) ந ( என0� அ�ளி த_பதி.ெப.(த_தி'.) க�ைண 

ெவ�ள,� $தி�வா.8.455.3 

 ம ஊற மI� மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ,தரேகாசம�ைக $தி�வா.8.455.4 

 மி ஏ(� மாட விய�_ெப.(விய�_ெப.) மாளிைக பா* $தி�வா.8.455.5 

 ெபா ஏ( 4$ �ைலய3ீ ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆடாேமா 

$தி�வா.8.455.6 

 ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) அம3 க$ட,த அ$ட,தவ3 நாத $தி�வா.8.456.1 

 ம�= ேதா2 மாட மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ,தரேகாசம�ைக $தி�வா.8.456.2 

 அ� ெசாலா� தேனா+� J*_வி.எ�.(J+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ*யவ3க� $தி�வா.8.456.3 

 ெந�=ேள நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�த� ஊறி 

க�ைண ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.456.4 

 ��ச� பிற�/ அ(�பா Nய /க
 பா* $தி�வா.8.456.5 

 /�ச� ஆ3 ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) வைளய3ீ ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) 

ஆடாேமா $தி�வா.8.456.6 

 ஆேணா அலிேயா அ'ைவேயா எ( இ�வ3_ெப.(இ�வ3_ெப.) $தி�வா.8.457.1 



 காணா0 கடF�_ெப.(கடF�_ெப.) க�ைணயினா� ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) 

�ழா� $தி�வா.8.457.2 

 நாணாேம உ2ய_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ>ெகா$ட�ளி 

ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) தைன $தி�வா.8.457.3 

 ஊ$ ஆக உ$ட�<� உ,தரேகாசம�ைக0 $தி�வா.8.457.4 

 ேகா$ ஆ3 பிைற� ெசனி0 J,த �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.457.5 

 4$ ஆ3 வன �ைலய3ீ ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆடாேமா $தி�வா.8.457.6 

 மா� ஆ+ பாக,த உ,தரேகாசம�ைக, $தி�வா.8.458.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ+ ெகாைற� சைடயா அ*யா�� $தி�வா.8.458.2 

 ேகாதா>* நாேயைன ஆ>ெகா$+ எ ெதா�_ெப.அ.(ெதாைம_ெப.) பிறவி, 

$தி�வா.8.458.3 

 த �_ெப.(த �_ெப.) ஓடாவ$ண� திகழ பிற�/ அ(�பா $தி�வா.8.458.4 

 கா� ஆ+ �$டல�க� பா* கசி.� அபா� $தி�வா.8.458.5 

 ேபா� ஆ+ 4$ �ைலய3ீ ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆடாேமா 

$தி�வா.8.458.6 

 உன9� அ'ய தி� உ,தரேகாசம�ைக $தி�வா.8.459.1 

 மனி� ெபாலி.�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�.த_ெப.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா மைறேயா 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) /கேழ $தி�வா.8.459.2 

 பனி� பணி.�_வி.எ�.(பணி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற�ச 

பாவ�க� ப9( அ(�பா $தி�வா.8.459.3 

 அன,தி ேம� ஏறி ஆ+� அணி மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ேபா� $தி�வா.8.459.4 



 எ அ,த எைன@� ஆ>ெகா$டா எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) பா* 

$தி�வா.8.459.5 

 ெபா ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 4$ �ைலய3ீ ெபா 

ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆடாேமா $தி�வா.8.459.6 

 ேகால வைர0 �+மி_ெப.(�+மி_ெப.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �வலய,�� $தி�வா.8.460.1 

 சால அ�� உ$+ தா
 கடலி மீ� 

எ�.�_வி.எ�.(எ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.460.2 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப' 

ேம9ெகா$+ நைம ஆ$டா $தி�வா.8.460.3 

 சீல� திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி� 

உ,தரேகாசம�ைக $தி�வா.8.460.4 

 மாM0� அ'யாைன வா2 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) பா* $தி�வா.8.460.5 

 4லி,� அக�_ெப.(அக�_ெப.) �ைழ.� ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆடாேமா 

$தி�வா.8.460.6 

 ெத��_ெப.(ெத��_ெப.) உலF ேசாைல, தி� உ,தரேகாசம�ைக 

$தி�வா.8.461.1 

 த�� உலF ேசாதி, தனி உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) வ.த�ளி $தி�வா.8.461.2 

 எ�க� பிற�/ அ(,தி>+ எ� தர�� ஆ>ெகா�வா $தி�வா.8.461.3 

 ப�� உலF ேகாைத@� தாI� பணி 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.461.4 

 ெகா��_ெப.(ெகா��_ெப.) உலF ெகாைற� சைடயா 

�ண�_ெப.(�ண�_ெப.) பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.461.5 



 ெபா�� உலF 4$ �ைலய3ீ ெபா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆடாேமா 

$தி�வா.8.461.6 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ெமாழிய3 ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) ந 9ற3 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ேமனிய3 $தி�வா.8.462.1 

 நாத� பைறயின3 அேன எI� $தி�வா.8.462.2 

 நாத� பைறயின3 நா�க_ெப.(நா�க_ெப.) மாM0�� $தி�வா.8.462.3 

 நாத3 இ. நாதனா3 அேன எI� $தி�வா.8.462.4 

 க$ அ�சன,த3 க�ைண0 கடலின3 $தி�வா.8.463.1 

 உ� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�0�வ3 அேன 

எI� $தி�வா.8.463.2 

 உ� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�0கி உல�/ இலா 

ஆன.த0 $தி�வா.8.463.3 

 க$ண  3_ெப.(க$ண  3_ெப.) த�வரா� அேன எI� $தி�வா.8.463.4 

 நி,த மணாள3 நிர�ப_�ைற.எ�.(நிர�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அழகிய3 

$தி�வா.8.464.1 

 சி,த,� இ��பரா� அேன எI� $தி�வா.8.464.2 

 சி,த,� இ��பவ3 ெதன ெப�.�ைற $தி�வா.8.464.3 

 அ,த3 ஆன.தரா� அேன எI� $தி�வா.8.464.4 

 ஆ+ அர� 4$ உைட, ேதா� ெபா*� 4சி9( ஓ3 $தி�வா.8.465.1 

 ேவட� இ�.த_ெப.எ�.(இர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ( அேன எI� 

$தி�வா.8.465.2 

 ேவட� இ�.தவா க$+ க$+ எ உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $தி�வா.8.465.3 



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

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) எேன அேன எI� $தி�வா.8.465.4 

 ந $ட_ெப.எ�.(ந �_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கர,த3 ெநறித� ��சிய3 

$தி�வா.8.466.1 

 பா$* ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நாடரா� அேன எI� $தி�வா.8.466.2 

 பா$* ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) நாட3 

பர.�_வி.எ�.(பர_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� சி.ைதைய $தி�வா.8.466.3 

 ஆ$+ அ/_ெப.(அ/_ெப.) ெச2வரா� அேன எI� $தி�வா.8.466.4 

 உன9� அ'ய சீ3 உ,தரம�ைகய3 $தி�வா.8.467.1 

 மIவ� எ ெந�சி� அேன எI� $தி�வா.8.467.2 

 மIவ� எ ெந�சி� மா� அய கா$கிலா3 $தி�வா.8.467.3 

 என அதிசய� அேன எI� $தி�வா.8.467.4 

 ெவ�ைள0 கலி�க,த3 ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) தி��$ட,த3 

$தி�வா.8.468.1 

 ப�ளி0 ��பாய,த3 அேன எI� $தி�வா.8.468.2 

 ப�ளி0 ��பாய,த3 பா2 ப' ேம9ெகா$+ எ $தி�வா.8.468.3 

 உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) கவ3வரா� அேன எI� $தி�வா.8.468.4 

 தாளி அ(கின3 ச.தன� சா.தின3 $தி�வா.8.469.1 

 ஆ� எ�ைம ஆ�வரா� அேன எI� $தி�வா.8.469.2 

 ஆ� எ�ைம ஆ<� அ*களா3 த� ைகயி� $தி�வா.8.469.3 

 தாள� இ�.த_ெப.எ�.(இர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ( அேன எI� 

$தி�வா.8.469.4 



 ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) ஓ3 ப�கின3 தாபத ேவட,த3 $தி�வா.8.470.1 

 ஐய� /�வரா� அேன எI� $தி�வா.8.470.2 

 ஐய� /�.� அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) ேபாதM� எ 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $தி�வா.8.470.3 

 ைந@� இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) எேன அேன எI� 

$தி�வா.8.470.4 

 ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) மதிய�� Jவிள� ம,த�� $தி�வா.8.471.1 

 �றிய ெசனிய3 அேன எI� $தி�வா.8.471.2 

 �றிய ெசனியி ம,த� உம,தேம $தி�வா.8.471.3 

 இ( என0� ஆன ஆ( அேன எI� $தி�வா.8.471.4 

 கீத� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) �யிேல ேக>*ேய� எ�க� ெப�மா 

$தி�வா.8.472.1 

 பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) வினவி 

பாதாள� ஏழிI0� அ�பா� $தி�வா.8.472.2 

 ேசாதி மணி_ெப.(மணி_ெப.) �* ெசா�லி_நி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_நி.எ�.�றி.) 

ெசா� இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதாைம $தி�வா.8.472.3 

 ஆதி �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ஒ(� இ�லா அ.த� இலா வர0 Jவா2 

$தி�வா.8.472.4 

 ஏ3 த�� ஏ
 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எK_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+K_ஒ9.) உ�F� த_பதி.ெப.(த_தி'.) உ� ஆ2 

$தி�வா.8.473.1 

 ஆ3கலி T
 ெத இல�ைக அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) அம3 வ$ேடாத'0� 

$தி�வா.8.473.2 



 ேப3 அ�� இப�_ெப.(இப�_ெப.) 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�.�ைற ேமய பிராைன 

$தி�வா.8.473.3 

 சீ'ய வாயா� �யிேல ெத பா$* நாடைன Jவா2 $தி�வா.8.473.4 

 ந ல_ெப.அ.(ந ல�_ெப.) உ�வி �யிேல ந � மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) நிலாF� $தி�வா.8.474.1 

 ேகால அழகி திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) உ�<ைற 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வா.8.474.2 

 சீல� ெப'�� இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) தி� உ,தரேகாசம�ைக 

$தி�வா.8.474.3 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ�.த_ெப.எ�.(இர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாயகைன வர0 Jவா2 

$தி�வா.8.474.4 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) பழ� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) பயிM� சி( �யிேல 

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேக� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) $தி�வா.8.475.1 

 வா_ெப.(வா_ெப.) பழி,� இ� ம$_ெப.(ம$_ெப.) /�.� மனிதைர 

ஆ>ெகா$ட வ�ள� $தி�வா.8.475.2 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) பழி,� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) /�.� எ 

உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆய ஒ�,த 

$தி�வா.8.475.3 

 மா பழி,� ஆ$ட ெம_ெப.அ.(ெம_ெப.அ.) 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மணாளைன 

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) வர0 Jவா2 $தி�வா.8.475.4 

 =.தர,� இப0 �யிேல T
 =ட3 ஞாயி(_ெப.(ஞாயி(_ெப.) ேபால 

$தி�வா.8.476.1 



 அ.தர,ேத நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழி.�_வி.எ�.(இழி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�� அ*யவ3 

ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அ(�பா $தி�வா.8.476.2 

 �.�� ந+F� �*F� ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

Hவ3 அறியா� $தி�வா.8.476.3 

 சி.�ர� ேசவ*யாைன ேசவகைன வர0 Jவா2 $தி�வா.8.476.4 

 இப�_ெப.(இப�_ெப.) த�வ �யிேல ஏ
 

உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ��� ஆளி $தி�வா.8.477.1 

 அப அ�� அளி,� ஊ(� ஆன.த வா_ெப.(வா_ெப.) 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ-ெப.(ேதவ_ெப.) 

$தி�வா.8.477.2 

 ந_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெபா மணி� =வ+ 

ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ப'ேம� 

வ�வாைன $தி�வா.8.477.3 

 ெகா�பி மிழ9(� �யிேல ேகாகழி நாதைன Jவா2 $தி�வா.8.477.4 

 உைன உக�ப �யிேல உ �ைண, ேதாழி@� ஆவ $தி�வா.8.478.1 

 ெபாைன அழி,த_ெப.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ9.) /கழி 

திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அழக $தி�வா.8.478.2 

 மன_ெப.(மன_ெப.) ப'மிைச 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ள� ெப�.�ைற ேமய 

$தி�வா.8.478.3 

 ெதனவ_ெப.(ெதனவ_ெப.) ேசரல ெசாழ_ெப.(ேசாழ_ெப.) சீ3� 

/ய�க வர0 Jவா2 $தி�வா.8.478.4 



 வா இ�ேக ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) பி�ளா2 மாெலா+ 

நா�க_ெப.(நா�க_ெப.) 

ேத*_வி.எ�.(ேத+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.479.1 

 ஓவி அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) உனிநி9ப ஒ$_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

தழ� வி$_ெப.(வி$_ெப.) பிள.�_வி.எ�.(பிள_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ�கி_வி.எ�.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.479.2 

 ேமவி அ( அ$ட� கட.�_வி.எ�.(கட_வி.+.,_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) வி' 

=ட3 ஆ2 நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம2ய 

$தி�வா.8.479.3 

 தாவி வ�� ப'� பாக தா
 சைடேயா வர0 Jவா2 $தி�வா.8.479.4 

 கா3 உைட� ெபா திக
 ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) க* ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

வா�� �யிேல $தி�வா.8.480.1 

 சீ3 உைட� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கமல,தி� திக
 உ� 

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

ெச�வ_ெப.(ெச�வ_ெப.) $தி�வா.8.480.2 

 பா'ைட� பாத�க� கா>* பாச� 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ$ட $தி�வா.8.480.3 

 ஆ3 உைட அ� ெபானி ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ�திைன 

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) வர0 Jவா2 $தி�வா.8.480.4 

 ெகா.� அணF� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ேசாைல0 J� �யிேல 

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேக� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) $தி�வா.8.481.1 

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

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

அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) கா>* $தி�வா.8.481.2 

 எ� தம3 ஆ� இவ_பதி.ெப.(இவ_பட3.ஒ�.) எ( இ�� எைன@� 

ஆ>ெகா$ட�<� $தி�வா.8.481.3 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தழ� ேபா� தி�ேமனி, ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) பிரா வர0 

Jவா2 $தி�வா.8.481.4 

 ஏ3 ஆ3 இள�_ெப.அ.(இள�_ெப.அ.) கிளிேய எ�க� ெப�.�ைற0 ேகா 

$தி�வா.8.482.1 

 சீ3 ஆ3 தி� நாம� ேத3.�_வி.எ�.(ேத3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைரயா2 

ஆSர $தி�வா.8.482.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெப�மா ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) மலரா பா� 

கடலா ெச�/வ ேபா� $தி�வா.8.482.3 

 எ� ெப�மா ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) பிரா எ( $தி�வா.8.482.4 

 ஏத� இலா இ ெசா� மரகதேம ஏ
 ெபாழி9�� $தி�வா.8.483.1 

 நாத நைம ஆ<ைடயா நா+ உைரயா2 காதல30� $தி�வா.8.483.2 

 அ/_ெப.(அ/_ெப.) ஆ$+ மீளா அ�� /'வா நா+ எ(� $தி�வா.8.483.3 

 ெத பா$* நாேட ெதளி $தி�வா.8.483.4 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ஆ+ 4�ேசாைல, த,தா2 நைம ஆ<� $தி�வா.8.484.1 

 மா� ஆ+� பாக,த வா
 பதி எ ேகாதா>*� $தி�வா.8.484.2 

 ப,த3 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பா3ேம� சிவ/ர�ேபா� ெகா$டா+� 

$தி�வா.8.484.3 

 உ,தரேகாசம�ைக ஊ3 $தி�வா.8.484.4 

 ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா2� ைப� சிறகி ெச�வ   

ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) சி.ைத ேச3 $தி�வா.8.485.1 

 ஐய ெப�.�ைறயா ஆ( உைரயா2 ைதயலா2 $தி�வா.8.485.2 



 வா_ெப.(வா_ெப.) வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி.ைத 

மல� க�வ வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இழி@� 

$தி�வா.8.485.3 

 ஆன.த� கா$ உைடயா ஆ( $தி�வா.8.485.4 

 கி�=க வா2 அ� =கேம ேக+ இ� ெப�.�ைற0 ேகா $தி�வா.8.486.1 

 ம�= ம�F மைல பகரா2 ெந.ச,�_ெப.(ெந.ச�_ெப.+அ,�_சா'.) 

$தி�வா.8.486.2 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) வ  சி இ/_ெப.(இ/_ெப.) அம�� �,தி $தி�வா.8.486.3 

 அ�<� மைல எப� கா$ 

ஆ2.�_வி.எ�.(ஆ2_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.486.4 

 இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பாேட 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இய�/ J+ /க�_ெப.(/க�_ெப.) 

எ கிளிேய $தி�வா.8.487.1 

 ஒ�/ ஆடா� சீ3 உைடயா ஊ3வ� எேன எ�ேபா�� $தி�வா.8.487.2 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) /ைர@�_ெப.எ�.(/ைர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சி.ைதய3 ஆ2 ெத2வ� ப$ ஏ,�_ஏவ.(ஏ,�_வி.) இைச�ப $தி�வா.8.487.3 

 வா_ெப.(வா_ெப.) /ரவி_ெப.(/ரவி_ெப.) 

ஊ��_ெப.எ�.(ஊ3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மகி
.�_வி.எ�.(மகி
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.487.4 

 ேகா� ேத_ெப.(ேத_ெப.) ெமாழி0 கி�ளா2 ேகா� இ� ெப�.�ைற0 ேகா 

$தி�வா.8.488.1 

 மா9றாைர ெவ�M�_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) பைட 

பகரா2 ஏ9றா3 $தி�வா.8.488.2 



 அ�0� அைடயா ெந�=_ெப.(ெந�=_ெப.) உ�க �� மல�க� 

பா@�_ெப.எ�.(பா2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.488.3 

 க�0கைட கா$ ைக0ெகா� பைட $தி�வா.8.488.4 

 இ பா� ெமாழி0 கி�ளா2 எ�க� ெப�.�ைற0 ேகா $தி�வா.8.489.1 

 �பா� �ழ���_ெப.எ�.(�ழ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ர=_ெப.(�ர=_ெப.) இய�பா2 அபா� $தி�வா.8.489.2 

 பிறவி� பைக கல�க_�ைற.எ�.(கல��_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) ேப'ப,� 

ஓ���_ெப.எ�.(ஓ��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.489.3 

 ப� மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) நாத� பைற $தி�வா.8.489.4 

 ஆய ெமாழி0 கி�ளா2 அ�W(� அப3பா� $தி�வா.8.490.1 

 ேமய ெப�.�ைறயா ெம2, தா3_ெப.(தா3_ெப.) எ த ய விைன $தி�வா.8.490.2 

 நா<� அBகாவ$ண� நாேயைன ஆ<ைடயா $தி�வா.8.490.3 

 தாளி அ(� ஆ� உவ.த_ெப.எ�.(உவ_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தா3_ெப.(தா3_ெப.) $தி�வா.8.490.4 

 ேசாைல� ப=� கிளிேய N ந 3� ெப�.�ைற0 ேகா $தி�வா.8.491.1 

 ேகால� ெபாலி@� ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) Jறா2 சாலF� $தி�வா.8.491.2 

 ஏதிலா3 �$ என ேம� 

விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ3 கா>+� 

$தி�வா.8.491.3 

 ேகா� இலா ஏ( ஆ� ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) $தி�வா.8.491.4 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ வா
 �த� 

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

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) /ல3.த� 4� கழ9� இைண �ைணமல3 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.492.1 



 ஏ9றி நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி��க,� 

எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) அ�� 

மல��_ெப.எ�.(மல3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

நைக க$+ நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி�வ*ெதா�ேகா� $தி�வா.8.492.2 

 ேச9( இத
0 கமல�க� 

மல��_ெப.எ�.(மல3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) T
 தி��ெப�.�ைற 

உைறசிவெப�மாேன $தி�வா.8.492.3 

 ஏ9( உய3 ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) உைடயா2 எைம உைடயா2 எ�ெப�மா 

ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.492.4 

 அ�ண இ.திர_ெப.(இ.திர_ெப.) திைச அBகின இ��_ெப.(இ��_ெப.) 

ேபா2 அகற� உதய� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) மல3,தி��க,தி 

$தி�வா.8.493.1 

 க�ைணயி T'ய_ெப.(T'ய_ெப.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எழ_�ைற.எ�.(எ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நயன0 க* மல3 

மலர_�ைற.எ�.(மல3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம9( 

அ$ண�_ெப.(அ$ண�_ெப.) அ�க$ ஆ� $தி�வா.8.493.2 

 திர� நிைர அ(பத� �ர�வன இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) ஓ3 

தி��ெப�.�ைற உைறசிவெப�மாேன $தி�வா.8.493.3 

 அ�� நிதி தர வ�� ஆன.த மைலேய அைல கடேல ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) 

எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.493.4 

 Jவின 4� �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) Jவின ேகாழி_ெப.(ேகாழி_ெப.) ���க� 

இய�பின இய�பின ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) $தி�வா.8.494.1 

 ஓவின தாரைக ஒளி ஒளி உதய,� ஒ��ப+கிற� வி��ெபா+ 

நம0�_பதி.ெப.(ந�_த.ப.+0�_ெகா.ேவ.) $தி�வா.8.494.2 



 ேதவ ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெசறி கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

இைண கா>டா2 தி��ெப�.�ைற உைற சிவெப�மாேன $தி�வா.8.494.3 

 யாவ�� அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) அ'யா2 

எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) எளியா2 எ�ெப�மா 

ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.494.4 

 இ இைச வ  ைணய3 யாழின3 ஒ�பா� இ�0ெகா+ ேதா,திர� இய�பின3 

ஒ�பா� $தி�வா.8.495.1 

 �னிய பிைண மல30 ைகயின3 ஒ�பா� ெதா�ைகய3 அ�ைகய3 

�வ�ைகய3 ஒ�பா� $தி�வா.8.495.2 

 ெசனியி�_ெப.(ெசனி_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அ�சலி J�பின3 ஒ�பா�. 

தி��ெப�.�ைற உைற சிவெப�மாேன $தி�வா.8.495.3 

 எைன@� ஆ$+ெகா$+ இ அ�� /'@� எ�ெப�மா 

ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.495.4 

 4த�க�ேதா(� நிறா2 எனி அ�லா� ேபா0� 

இல_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ_பட3.ஒ�.) வரF_ெப.(வரF_ெப.) 

இல_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ_பட3.ஒ�.) என நிைன� /லேவா3 

$தி�வா.8.496.1 

 கீத�க� பா+த� ஆ+த� அ�லா� 

ேக>+_வி.எ�.(ேக�_வி.+>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறிேயா� உைன0 க$+ 

அறிவாைர $தி�வா.8.496.2 

 சீத� ெகா� வய�_ெப.(வய�_ெப.) தி��ெப�.�ைற மனா சி.தைன0�� 

அ'யா2 எ�க� �வ.� $தி�வா.8.496.3 

 ஏத�க� அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�ைம ஆ$+ 

அ��/'@� எ�ெப�மா ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய 

$தி�வா.8.496.4 



 ப�/ அற வ  >+ இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண�� 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ*யா3 ப.தைன 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ(,தா3 அவ3பல�� 

$தி�வா.8.497.1 

 ைம�/ உ( க$ணிய3 மானிட,� இய�பி வண��கிறா3. அண�கி 

மணவாளா $தி�வா.8.497.2 

 ெச�/ உ( கமல�க� மல��_ெப.எ�.(மல3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

த$_ெப.அ.(த$_ெப.அ.) வய�_ெப.(வய�_ெப.) T
 தி��ெப�.�ைற 

உைறசிவெப�மாேன $தி�வா.8.497.3 

 இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிற�/ 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைம ஆ$+ அ��/'@� 

எ�ெப�மா ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.497.4 

 அ� பழ� =ைவ என அ�� என அறித9� அ'� என எளி� என 

அமர��_அறியா3 $தி�வா.8.498.1 

 இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) 

தி�உ� இவ_பதி.ெப.(இவ_பட3.ஒ�.) அவ_பதி.ெப.(அவ_பட3.ஒ�.) 

எனேவ எ�கைள ஆ$+ெகா$+ இ�� எ�.த�<� $தி�வா.8.498.2 

 ம� வள3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தி� உ,தரேகாச ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) 

உ�ளா2 தி��ெப�.�ைற மனா $தி�வா.8.498.3 

 எ� எைம� பணி ெகா<� ஆ( அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேக>ேபா� 

எ�ெப�மா ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.498.4 

 �.திய �த� ந+ இ(தி@� ஆனா2 Hவ�� அறிகில3 யாவ3 ம9(அறிவா3 

$தி�வா.8.499.1 

 ப.�_ெப.(ப.�_ெப.) அைண விரலி@� ந @� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

அ*யா3 பழ� �*�ெதா(� எ�.த�ளியபரேன $தி�வா.8.499.2 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தழ� /ைர தி�ேமனி@� கா>* தி��ெப�.�ைற உைற 

ேகாயிM� கா>* $தி�வா.8.499.3 

 அ.தண ஆவ�� கா>* வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ$டா2 ஆ3 அ�ேத ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.499.4 

 வி$ணக, ேதவ�� ந$ணF� மா>டா வி�� 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) உன ெதா��/ அ*ேயா�க� $தி�வா.8.500.1 

 ம$ணக,ேத வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வாழ� ெச2தாேன 

வ$ தி��ெப�.�ைறயா2 வழி அ*ேயா� $தி�வா.8.500.2 

 க$ அக,ேத நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) களித� ேதேன 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ�ேத க��ேப வி��/ அ*யா3 $தி�வா.8.500.3 

 எ$ அக,தா2 உல�0� உயி3 ஆனா2 எ�ெப�மா ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) 

எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.500.4 

 /வனியி� ேபா2� பிறவாைமயி நா�_ெப.(நா�_ெப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ேபா0�கிேறா� அவேம இ.த� 4மி $தி�வா.8.501.1 

 சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) உ2ய0 ெகா�கிற ஆ( எ( 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தி��ெப�.�ைற 

உைறவா2 தி�மா�_ஆ� $தி�வா.8.501.2 

 அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) வி��/_ெப.(வி��/_ெப.) எ2தF� 

அலரவ ஆைச� படF� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

அல3.த_ெப.எ�.(அல3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம20க�ைண@� ந @� 

$தி�வா.8.501.3 

 அவனியி� /�.� எைம ஆ>ெகா�ள வ�லா2 ஆ3 அ�ேத 

ப�ளி_ெப.(ப�ளி_ெப.) எ�.த�ளாேய $தி�வா.8.501.4 

 உைடயா� உ த_பதி.ெப.(த_தி'.) ந+F 

இ�0��_ெப.எ�.(இ�0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உைடயா� ந+F� 

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) இ�,தி $தி�வா.8.502.1 



 அ*ேய ந+F� இ�வ  �� இ��பதானா� அ*ேய உ $தி�வா.8.502.2 

 அ*யா3 ந+F� இ�0��_ெப.எ�.(இ�0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ைள� /'யா2 ெபான�பல,� எ� $தி�வா.8.502.3 

 �*யா �தேல எ க�,� �*@�வ$ண� � நிேற $தி�வா.8.502.4 

 � நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$டா2 எைன 

�ன� யாI� அ�ேவ �ய�F உ9( $தி�வா.8.503.1 

 பி நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏவ� ெச2கிேற 

பி9ப>+ ஒழி.ேத ெப�மாேன $தி�வா.8.503.2 

 எ எ( அ�� இவர நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபா.தி+ எனாவி*� அ*யா3 $தி�வா.8.503.3 

 உ நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இவ_பதி.ெப.(இவ_பட3.ஒ�.) ஆ3 எனாேரா ெபான�பல0 J,� 

உக.தாேன $தி�வா.8.503.4 

 உக.தாேன அ/_ெப.(அ/_ெப.) உைட அ*ைம0� உ�கா 

உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) இலிேய 

$தி�வா.8.504.1 

 சக� தா_த9.=.(தா_த9.=.) அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�ைறயி>டா� த0க ஆ( அ( எனாேரா $தி�வா.8.504.2 

 மக� தா_த9.=.(தா_த9.=.) ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வழி வ.தா3_வி.�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+ஆ3_பட3.ப.) வாழ வா
.தா2 

அ*ேய9� உ $தி�வா.8.504.3 

 �க�_ெப.(�க�_ெப.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) தாராவி* �*ேவ 

ெபான�பல,� எ� �� �தேல $தி�வா.8.504.4 

 �� �தேல ஐ� /லI0�� Hவ30�� எ தன0�� $தி�வா.8.505.1 



 வழி �தேல நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) பழ அ*யா3 திர� 

வா_ெப.(வா_ெப.) ��மி0 $தி�வா.8.505.2 

 ெக� �தேல அ�� த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�0க 

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

$தி�வா.8.505.3 

 அ�� அ�ேவ அறி ம9( எ ெச2ேக ெபான�பல,� அைரேச 

$தி�வா.8.505.4 

 அைரேச ெபான�பல,� ஆ+� அ�ேத எ( உ அ�� 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.506.1 

 இைர ேத3 ெகா0� ஒ,� இரF_ெப.(இரF_ெப.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஏச9( 

இ�.ேத ேவச9ேற $தி�வா.8.506.2 

 கைர ேச3 அ*யா3 களி சிற�ப_�ைற.எ�.(சிற��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கா>சி_ெப.(கா>சி_ெப.) ெகா+,� உ அ*ேயபா� $தி�வா.8.506.3 

 பிைர ேச3 பாலி ெந2 ேபால ேபசா� இ�.தா� ஏசாேரா $தி�வா.8.506.4 

 ஏசா நி9ப3 எைன உன0� அ*யா எ( பிற3_ெப.(பிற3_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.507.1 

 ேபசா நி9ப3 யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) தாI� ேபணா நி9ேப 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ�ேள $தி�வா.8.507.2 

 ேதசா ேநச3 T
.�_வி.எ�.(T
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�0��_ெப.எ�.(இ�0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி�ேவால0க� 

ேசவி0க $தி�வா.8.507.3 

 ஈசா ெபான�பல,� ஆ+� எ.தா2 இனி,தா இர�காேய $தி�வா.8.507.4 

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

நம0�_பதி.ெப.(ந�_த.ப.+0�_ெகா.ேவ.) அ�பல0 J,த எ( எ( 

ஏமா.தி��ேபைன $தி�வா.8.508.1 



 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) க9பைன க9பி,� ஆ$டா2 ஆ�வா3 இலி மா+ 

ஆேவேனா $தி�வா.8.508.2 

 ெந���� அ*யா3க<� ந @� 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிலாவி விைளயா+� 

$தி�வா.8.508.3 

 ம��ேக சா3.� வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) எ�க� வா
ேவ வா 

எ( அ�ளாேய $தி�வா.8.508.4 

 அ�ளா� ஒழி.தா� அ*ேயைன அ�ேச� எபா3 ஆ3 இ�� $தி�வா.8.509.1 

 ெபா�ளா எைன� /�.� ஆ$ட ெபாேன ெபான�பல0 J,தா 

$தி�வா.8.509.2 

 ம�� ஆ3 மன,ேதா+ உைன� 

�''.�_வி.எ�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�.�ேவைன வா எ( 

உ $தி�வா.8.509.3 

 ெத�� ஆ3 J>ட�_ெப.(J>ட�_ெப.) கா>டாேய� ெச,ேத ேபானா� சி'யாேரா 

$தி�வா.8.509.4 

 சி'�பா3 களி�பா3 ேதனி�பா3 

திர$+_வி.எ�.(திர�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திர$+ உ 

தி�வா3,ைத $தி�வா.8.510.1 

 வி'�பா3 ேக>பா3 ெம�=வா3 ெவKேவ( 

இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ தி�நாம� 

$தி�வா.8.510.2 

 த'�பா3 ெபான�பல,� ஆ+� தைலவா எபா3 

அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) �ேன $தி�வா.8.510.3 

 ந'�/ ஆ2 நாேய இ��ேபேனா ந�பி இனி,தா ந�காேய $தி�வா.8.510.4 



 ந�கா� ஒழியா நம0�_பதி.ெப.(ந�_த.ப.+0�_ெகா.ேவ.) எ( உ 

நாமா� பித9றி நயன ந 3 $தி�வா.8.511.1 

 ம�கா வா
,தா வா2 �ழறா வண�கா மன,தா� 

நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�கி $தி�வா.8.511.2 

 ப�கா� உைன� பாவி,� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெபான�பல� எேற $தி�வா.8.511.3 

 ஒ�கா_எதி3.ம.ெப.எ�.(ஒ��_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நி9��_ெப.எ�.(நி�_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உயி30� 

இர�கி_வி.எ�.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ�ளா2 எைன 

உைடயாேன $தி�வா.8.511.4 

 மாறி நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன மய0கி+� 

வ�ச� /ல_ெப.(/ல_ெப.) ஐ.தி வழி அைட,� அ�ேத $தி�வா.8.512.1 

 ஊறி நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ உ� எ� பர�ேசாதி 

உ�ளவா காண வ.த�ளா2 $தி�வா.8.512.2 

 ேதறலி ெதளிேவ சிவெப�மாேன தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.512.3 

 ஈ( இலா� பத�க� யாைவ@� 

கட.த_ெப.எ�.(கட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இபேம எIைட அேப 

$தி�வா.8.512.4 

 அபினா� அ*ேய ஆவிேயா+ ஆ0ைக ஆன.தமா20 கசி.� உ�க 

$தி�வா.8.513.1 

 எ பர� அ�லா இ அ�� த.தா2_வி.�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) இத9� 

இல_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ_பட3.ஒ�.) ஒ3 ைக�மா( $தி�வா.8.513.2 



 �/� ஆ2 பி/� ���� ஆ2 

பர.த_ெப.எ�.(பர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �,தேன �*F இலா �தேல 

$தி�வா.8.513.3 

 ெத ெப�.�ைறயா2 சிவெப�மாேன சீ3 உைட� சிவ/ர,� அரேச 

$தி�வா.8.513.4 

 அைரசேன அப30� அ*யேன உைடய அ�பேன ஆவிேயா+ ஆ0ைக 

$தி�வா.8.514.1 

 /ைர /ைர கனிய� /�.�நி( உ�0கி ெபா2 இ��_ெப.(இ��_ெப.) க*.த 

ெம2� =டேர $தி�வா.8.514.2 

 திைர ெபாரா மI� அ�த, ெத$_ெப.அ.(ெத$_ெப.அ.) கடேல 

தி��ெப�.�ைற உைற சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.514.3 

 உைர உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) இற.�நி( உண3வ� ஓ3 உண3ேவ 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) உைன உைர0�� ஆ( உண3,ேத 

$தி�வா.8.514.4 

 உண3.த_ெப.எ�.(உண3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா �னிவ3 உ�பேரா+ 

ஒழி.தா3 உண3F0�� ெத'F அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.515.1 

 இண�� இலி எ�லா உயி3க>�� உயிேர எைன� பிற�/ 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ� 

ம�.ேத $தி�வா.8.515.2 

 திணி.த� ஓ3 இ�ளி� ெதளி.த_ெப.அ.(ெதளிF_ெப.) N ஒளிேய 

தி��ெப�.�ைற உைற சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.515.3 

 �ண�க� தா� இ�லா இபேம உைன0 �(கிேன9� இனி என �ைறேய 

$தி�வா.8.515.4 

 �ைறF இலா நிைறேவ ேகா� இலா அ�ேத ஈ( இலா0 ெகா�� =ட30 �ேற 

$தி�வா.8.516.1 



 மைற@� ஆ2 மைறயி ெபா�<� ஆ2 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ மன,திைட மனிய 

மேன $தி�வா.8.516.2 

 சிைற ெபறா ந 3 ேபா� சி.ைதவா2� 

பா@�_ெப.எ�.(பா2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.516.3 

 இைறவேன ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) எ உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா$டா2 இனி உைன எ இர0ேகேன $தி�வா.8.516.4 

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

இர.�_வி.எ�.(இர_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�க எ மன,��ேள 

எ�கிற ேசாதிேய இைமேயா3 $தி�வா.8.517.1 

 சிர� தனி� ெபாலி@� கமல� ேசவ*யா2 தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.517.2 

 நிர.த ஆகாய�_ெப.(ஆகாய�_ெப.) ந 3 நில�_ெப.(நில�_ெப.) த  கா� ஆ2 அைவ 

அ�ைல ஆ2 ஆ�ேக $தி�வா.8.517.3 

 கர.த� ஓ3 உ�ேவ களி,தன உைன0 க$ உற0 க$+ெகா$+ இேற 

$தி�வா.8.517.4 

 இ( என0� அ�ளி இ��_ெப.(இ��_ெப.) க*.� 

உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) எ�கிற ஞாயிேற ேபா( 

$தி�வா.8.518.1 

 நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

தைம_ெப.(தைம_ெப.) நிைன�/ அற நிைன.ேத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

அலா� பிறி� ம9( இைம $தி�வா.8.518.2 

 ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அBவா2, ேத2.� 



ேத2.� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) ஆ� தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.518.3 

 ஒ(� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) அ�ைல அறி ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) 

இ�ைல யா3 உைன அறியகி9பாேர $தி�வா.8.518.4 

 பா3 பத�_ெப.(பத�_ெப.) அ$ட� அைன,�� ஆ2 �ைள,�� பட3.த� ஓ3 

பட3 ஒளி�பர�ேப $தி�வா.8.519.1 

 ந 3 உ( த ேய நிைனவேத� அ'ய நிமலா நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ�� 

ெவ�ள� $தி�வா.8.519.2 

 சீ3 உ( சி.ைத எ�.த� ஓ3 ேதேன தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.519.3 

 ஆ3 உறF_ெப.(உறF_ெப.) என0� இ�� யா3 அய� உ�ளா3 ஆன.த� ஆ0�� 

எ ேசாதி $தி�வா.8.519.4 

 ேசாதியா2, ேதா(�_ெப.எ�.(ேதா(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உ�வேம அ� ஆ� ஒ�வேன ெசா�Mத9� அ'ய $தி�வா.8.520.1 

 ஆதிேய ந+ேவ அ.தேம ப.த� 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆன.த மா கடேல $தி�வா.8.520.2 

 த �_ெப.(த �_ெப.) இலா நைம, தி�வ�� �ேற தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.520.3 

 யா� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ேபாவ� ஓ3 வைக என0� அ�ளா2 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

இைண அ* த.ேத $தி�வா.8.520.4 

 த.த� உ தைன ெகா$ட� எ தைன ச�கரா ஆ3 ெகாேலா ச�ர3 

$தி�வா.8.521.1 



 அ.த� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) இ�லா ஆன.த� 

ெப9ேற_வி.�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+ஏ_த.ஒ�.) யா� 

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ெப9ற� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) எபா� $தி�வா.8.521.2 

 சி.ைதேய ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ெப�மா 

தி��ெப�.�ைற உைற சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.521.3 

 எ.ைதேய ஈசா உட�_ெப.(உட�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) ெகா$டா2 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) இத9� 

இல_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ_பட3.ஒ�.) ஓ3 ைக�மாேற $தி�வா.8.521.4 

 ெபா2யேன அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெநக� /�.� அ�� ஊ(� 

/�_ெப.அ.(/�_ெப.அ.) மல30 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைண அ*பி'.�� 

$தி�வா.8.522.1 

 ைகயேன இI� ெச,திேல அ.ேதா விழி,தி�.� உ�ள0 க�,திைன 

இழ.ேத $தி�வா.8.522.2 

 ஐயேன அரேச அ�� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கடேல அ,தேன அய 

மா9� அறி ஒ$ணா� $தி�வா.8.522.3 

 ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேமனியேன ெச2வைக 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) தி��ெப�.�ைற 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.522.4 

 /9(� ஆ2 மர�_ெப.(மர�_ெப.) ஆ2 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) காேல உ$* ஆ2 

அ$ட வாண�� பிற�� $தி�வா.8.523.1 

 ம9( யா�� நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) மல3 அ* காணா மன எைன ஓ3 

வா3,ைத@� ப+,�_வி.எ�.(ப+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.523.2 



 ப9றினா2 பைதேய மன�_ெப.(மன�_ெப.) 

மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ�ேக ப'கிேல ப'யா 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) தைன� $தி�வா.8.523.3 

 ெச9றிேல இI� தி'த�கிேற தி��ெப�.�ைற 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.523.4 

 /ைலயேனைன@� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) என 

நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ அ�� /'.தைன 

/'தM� களி,�, $தி�வா.8.524.1 

 தைலயினா� நட.ேத விைட� பாகா ச�கரா எ$ இ� வானவ30� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.524.2 

 நிைலயேன அைல ந 3 விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ$ட நி,தேன அைடயா3 /ர� 

எ',த $தி�வா.8.524.3 

 சிைலயேன எைன� ெச,திட� பணியா2 தி��ெப�.�ைற 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.524.4 

 அப3 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம9( 

அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) �ய�வா3 அயI� மாM� 

ம9( அழ� உ(ெம�� ஆ� $தி�வா.8.525.1 

 எப3 ஆ2 நிைனவா3 எைன� பல3_பதி.ெப.(பல3_ெப.) 

நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) இ�� எைன எ9றிI0� 

ஆ$டா2 $தி�வா.8.525.2 

 வ பரா2 ��+ ஒ0��_ெப.எ�.(ஒ0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ 

சி.ைத மர0 க$ எ ெசவி இ��பிI� வலி� $தி�வா.8.525.3 



 ெத பரா2,�ைறயா2 சிவேலாகா தி��ெப�.�ைற 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.525.4 

 ஆ>+, ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) த� விதி 

ஒழி,�_வி.எ�.(ஒழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அபா� ஐயேன எ( உ 

அ�� வழி இ��ேப $தி�வா.8.526.1 

 நா>+, ேதவ�� நா+ அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) நாதேன உைன� பி'F_ெப.(பி'F_ெப.) உறா 

அ�ைள0 $தி�வா.8.526.2 

 கா>* ேதவ நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைண கா>* 

காய_�ைற.எ�.(கா2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மாய,ைத0 கழி,� அ��ெச2யா2 

$தி�வா.8.526.3 

 ேச>ைட, ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) த� ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) பிராேன 

தி��ெப�.�ைற ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.526.4 

 அ(0கிேல உட�_ெப.(உட�_ெப.) �ணிபட த � /0� ஆ3கிேல தி�வ�� 

வைக அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) $தி�வா.8.527.1 

 ெபா(0கிேல உட�_ெப.(உட�_ெப.) ேபா0� இட�_ெப.(இட�_ெப.) காேண 

ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா9றி எ ேபா3 

விைட� பாகா $தி�வா.8.527.2 

 இற0கிேல உைன� �''.�_வி.எ�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� 

இ�0க எ ெச2ேக இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) 

ெச2க_விய�.வி.�.(ெச2_வி.+க_விய�.வி.�.) எ(அ�ளா2 $தி�வா.8.527.3 

 சிைற0கேண /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) நிலவிய வய�_ெப.(வய�_ெப.) T
 

தி��ெப�.�ைற ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.527.4 



 மாயேன மறி கட�_ெப.(கட�_ெப.) விட�_ெப.(விட�_ெப.) உ$ட வானவா 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) க$ட,� எ� அ�ேத $தி�வா.8.528.1 

 நாயிேன உைன நிைனயF� மா>ேட நம�சிவாய எ( உ அ* பணியா� 

$தி�வா.8.528.2 

 ேபய ஆகிM� ெப� ெநறி கா>டா2 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) �லா� சைட� 

பி�ஞகேன ஓ $தி�வா.8.528.3 

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

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல(வ� அழேகா 

தி��ெப�.�ைற ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.528.4 

 ேபா� ேச3 அய ெபா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கிட.ேதா /ர.தர ஆதிக� 

நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) ம9(எைன0 

$தி�வா.8.529.1 

 ேகா� மா>* நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) �ைர கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>* 

�றி0ெகா�க எ( நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெதா$ட'�J>டா2 

$தி�வா.8.529.2 

 யா� ெச2வ� எ( 

இ�.தன_வி.�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெபா�.உ�.+அ_பட3.ஒ�.) 

ம�.ேத அ*யேன இட3�ப+வ�� இனிேதா $தி�வா.8.529.3 

 சீத வா3 /ன�_ெப.(/ன�_ெப.) நிலவிய வய�_ெப.(வய�_ெப.) T
 

தி��ெப�.�ைற ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.529.4 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) இ.திர_ெப.(இ.திர_ெப.) 

நா�க_ெப.(நா�க_ெப.) வாேனா3 

நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) ம9( எைன 

நய.�_வி.எ�.(நய_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� ஆ$டா2 

$தி�வா.8.530.1 



 கால ஆ3 உயி3 ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 4� 

கழலா2 க�ைகயா2 அ�கி த�கிய_ெப.எ�.(த��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைகயா2 $தி�வா.8.530.2 

 மாM� ஓல� இ>+ அல(� அ� மல30ேக மர0கேணைன@� வ.திட� 

பணியா2 $தி�வா.8.530.3 

 ேசM� ந ல�� நிலவிய வய�_ெப.(வய�_ெப.) T
 தி��ெப�.�ைற 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.530.4 

 அளி,� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என0� ஆவ எ( 

அ�ளி அ�ச�_ெப.(அ�ச�_ெப.) த 3,த நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ�� 

ெப��கடலி� $தி�வா.8.531.1 

 திைள,�� ேத0கி@� ப�கி@� உ�ேக தி��ெப�.�ைற 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.531.2 

 வைள0 ைகயாெனா+ மலரவ 

அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வானவா மைல மா� 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாகா $தி�வா.8.531.3 

 களி�/ எலா� மிக0 கல�கி+கிேற கயிைல மா மைல 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கடேல $தி�வா.8.531.4 

 ெச�0 கமல, திர� அன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) 

ேச3.�_வி.எ�.(ேச3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைம.த_ெப.எ�.(அைம_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.532.1 

 ப�,த மன,�_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.) அ*ய3 உட 

ேபாயின3_வி.�.(ேபா_வி.+இ_இ.கா.+அ3_பட3.ப.) 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) பாவிேய $தி�வா.8.532.2 



 /�0க$ உைட� / �ர�ைப_ெப.(�ர�ைப_ெப.) ெபா�லா க�வி ஞான� இலா 

$தி�வா.8.532.3 

 அ�0� மன,�_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.) அ*ேய உைடயா2 உ 

அைட0கலேம $தி�வா.8.532.4 

 ெவ(�பனேவ ெச2@�_ெப.எ�.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ 

சி(ைமைய நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெப�ைமயினா� $தி�வா.8.533.1 

 ெபா(�பவேன அரா� 4$பவேன ெபா�� க�ைக சைட� $தி�வா.8.533.2 

 ெச(�பவேன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி�வ�ளா� எ பிறவிைய ேவ3 

$தி�வா.8.533.3 

 அ(�பவேன உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.533.4 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ெப�மா எ பிறவிைய ேவ3 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

பி�=, $தி�வா.8.534.1 

 த�� ெப�மா ச�ர� ெப�மா எ மன,தி உ�ேள $தி�வா.8.534.2 

 வ�� ெப�மா மலேரா ெந+மா� அறியாம� 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.534.3 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெப�மா உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம 

$தி�வா.8.534.4 

 ெபாழிகிற �ப� /ய�_ெப.(/ய�_ெப.) ெவ�ள,தி� 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) /ைண 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.535.1 

 இழிகிற அப3க� ஏறின3 வா_ெப.(வா_ெப.) 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) இட30 கட�வா2� $தி�வா.8.535.2 

 =ழி ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாத3, திைர ெபார 

காம� =றF எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.535.3 



 அழிகிறன உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.535.4 

 =�� /' Jைழய3 Tழலி� ப>+ உ திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

மற.�_வி.எ�.(மற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�� $தி�வா.8.536.1 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) /' யா0ைகயிேல 

கிட.�_வி.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ2,தன ைம, 

தட�_ெப.(தட�_ெப.) க$ $தி�வா.8.536.2 

 ெவ�� /' மா அன ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) ப�க வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) ெப�மா 

$தி�வா.8.536.3 

 அ�� /'யா2 உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.536.4 

 மாைழ ைம� பாவிய க$ணிய3 வ ம,� 

இட_�ைற.எ�.(இ+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உைட.� $தி�வா.8.537.1 

 தாழிைய� பாF தயி3 ேபா� தள3.ேத தட மல3, தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

$தி�வா.8.537.2 

 வாழி_விய�.வி.�.(வா
_வி.+இ_விய�.வி.�.�றி.) எ�ேபா� 

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

வண��வ வ� விைனேய $தி�வா.8.537.3 

 ஆழி அ�பா உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.537.4 

 மி கணினா3 Eட���_ெப.எ�.(Eட��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இைடயா3 ெவ�ளி வைலயி� அக�ப>+ $தி�வா.8.538.1 

 / கண ஆ2 /ர�ேவைன /ரளாம� /�.� அ�ளி $தி�வா.8.538.2 

 எகணிேல அ�� ஊறி தி,தி,� எ பிைழ0� 

இர���_ெப.எ�.(இர��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.538.3 

 அ� கணேன உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.538.4 



 மா வ+ வகி3 அன க$ணி ப�கா நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) மல3 அ*0ேக 

$தி�வா.8.539.1 

 Jவி+வா2 ��பி0ேக இ+வா2 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

�றி�/_ெப.(�றி�/_ெப.) அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) 

$தி�வா.8.539.2 

 பா இைட ஆ+ �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ேபா� கர.� பர.த� 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) $தி�வா.8.539.3 

 ஆ ெக+ேவ உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.539.4 

 பிறிF அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அப3 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ�� ெப2 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) இைண0 கீ
 $தி�வா.8.540.1 

 மறிF அறியா� ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெப9றா3 உைன வ.தி�ப� ஓ3 

$தி�வா.8.540.2 

 ெநறி அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) நிைனேய 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) நிைனேய 

அறி@�_வி.�.(அறி_வி.2_இ.இ.கா.+உ�_பட3.ஒ�.) $தி�வா.8.540.3 

 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) 

உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.540.4 

 வழ��கிறா20� உ அ�� ஆ3 அ�த,ைத வா'0ெகா$+ $தி�வா.8.541.1 

 வி���கிேற வி0கிேன விைனேய எ விதி இைமயா� 

$தி�வா.8.541.2 

 தழ�� அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ேத_ெப.(ேத_ெப.) அன த$ண  3 ப�க, 

த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2ய0 ெகா�ளா2 

$தி�வா.8.541.3 



 அ���கிேற உைடயா2 அ*ேய உ அைட0கலேம $தி�வா.8.541.4 

 க�ள0 ெகா*ேயா காணமா>டா0 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) எI� $தி�வா.8.542.1 

 ெபா�ைள, த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�� எைன 

ஆ$ட ெபா�லா மணிேய ஓ $தி�வா.8.542.2 

 இ�ைள, �ர.தி>+ இ�ேக வா எ( அ�ேக JF� $தி�வா.8.542.3 

 அ�ைள� ெப(வா ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.542.4 

 ெமா2�பா� நர�/_ெப.(நர�/_ெப.) கயி(_ெப.(கயி(_ெப.) ஆக Hைள எ/ 

ேதா� ேபா3,த $தி�வா.8.543.1 

 ��பாய� /0� இ�0ககி�ேல Jவி0ெகா�ளா2 ேகாேவ ஓ $தி�வா.8.543.2 

 எ�பாலவ30�� அ�பா� ஆ� எ ஆ3 அ�ேத ஓ $தி�வா.8.543.3 

 அ�பா காண ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.543.4 

 சீ வா3.� ஈ ெமா2,� அ�0ெகா+ தி'@� சி( �*� 

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) சிைதய0 $தி�வா.8.544.1 

 Jவா2 ேகாேவ J,தா கா,� ஆ>ெகா�<� �� மணிேய $தி�வா.8.544.2 

 ேதவா ேதவ30� அ'யாேன சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) சிறி� எ 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.544.3 

 ஆ ஆ என ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.544.4 

 மிைட.� எM�/ ஊ,ைத மி0� அ�0� ஊற� வ  ( இலி நைட0 Jட� 

$தி�வா.8.545.1 

 ெதாட3.�_வி.எ�.(ெதாட3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன நைலய �ய3 

உ(கிேற ேசா,த� எ� ெப�மாேன $தி�வா.8.545.2 



 உைட.� ைந.� உ�கி உ� ஒளி 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ தி� மல3� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�வா.8.545.3 

 அைட.�_வி.எ�.(அைட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிறி+வா 

ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.545.4 

 அளி /$ அக,� /ற�_ெப.(/ற�_ெப.) ேதா� H* அ*ேய உைட யா0ைக 

$தி�வா.8.546.1 

 /ளிய�பழ� ஒ,� இ�.ேத இ�.�� விைடயா2 ெபா* ஆZ $தி�வா.8.546.2 

 எளிவ.� எைன ஆ$+ெகா$ட எ ஆ3 அ�ேத ஓ $தி�வா.8.546.3 

 அளிேய என ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.546.4 

 எ2,ேத நாேய இனி இ�� இ�0ககி�ேல இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) 

வா
0ைக_ெப.(வா
0ைக_ெப.) $தி�வா.8.547.1 

 ைவ,தா2 வா�கா2 வாேனா3 

அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல3� ேசவ*யாேன 

$தி�வா.8.547.2 

 �,தா உ த_பதி.ெப.(த_தி'.) �க ஒளி 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

�(வ�_ெப.(�(வ�_ெப.) நைக காண $தி�வா.8.547.3 

 அ,தா சால ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.547.4 

 பாேரா3 வி$ேணா3_ெப.(வி$ேணா3_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ,�� பரேன பர�ேசாதி 

$தி�வா.8.548.1 

 வாரா2_வி.�.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) வாரா 

உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ>ெகா�வாேன $தி�வா.8.548.2 



 ேப3 ஆயிர�� பரவி, தி'.� எ� ெப�மா என 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.548.3 

 ஆரா அ�ேத ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.548.4 

 ைகயா� ெதா��. உ கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேசவ*க� க�ம, 

த�வி0ெகா$+ $தி�வா.8.549.1 

 எ2யா�_வி.எ�.(எ2@_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) எ 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம� 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� ெப�மா ெப�மா 

எ( $தி�வா.8.549.2 

 ஐயா எ த_பதி.ெப.(த_தி'.) வாயா� அர9றி அழ� ேச3 ெம�� 

ஒ�ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ�/_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.549.3 

 ஐயா9( அரேச ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.549.4 

 ெச* ஆ3 ஆ0ைக, திற�_ெப.(திற�_ெப.) அற வ  சி சிவ/ர நக3 /0� 

$தி�வா.8.550.1 

 க* ஆ3 ேசாதி க$+ெகா$+ எ க$ இைண களி Jர $தி�வா.8.550.2 

 ப* தா_த9.=.(தா_த9.=.) இ�லா� பர�பரேன உ பழ அ*யா3 

J>ட�_ெப.(J>ட�_ெப.) $தி�வா.8.550.3 

 அ*ேய காண ஆைச�ப>ேட க$டா2 அ�மாேன $தி�வா.8.550.4 

 ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ேச� அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) க$ணா3 த� 

ெவ�ளி வைலயி� அக�ப>+ $தி�வா.8.551.1 

 ைந�ேச நாேய ஞான� =டேர நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஓ3 �ைண 

காேண $தி�வா.8.551.2 

 ப�= ஏ3 அ*யா� பாக,� ஒ�வா பவள, தி�வாயா� $தி�வா.8.551.3 



 ைவ�/_ெப.(ைவ�/_ெப.) மா+ எ( மாணி0க,� ஒளி எ( மன,திைட 

உ�காேத $தி�வா.8.552.1 

 ெச�/ ேந3 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மடவரலிய3த�க� திற,திைட ைநேவைன 

$தி�வா.8.552.2 

 ஒ�/ இலாதன உவமனி� இற.தன ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மல3, தி�� பாத,� 

$தி�வா.8.552.3 

 அ�ப ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம 

$தி�வா.8.552.4 

 ந தி ஆவன யாைவ@� நிைன0கிேல நிைன�பவெரா+� Jேட 

$தி�வா.8.553.1 

 ஏதேம பிற.�_வி.எ�.(பிற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உழ�ேவ தைன எ 

அ*யா எ( $தி�வா.8.553.2 

 பாதி மாெதா+� J*ய பர�பர நிர.தரமா2 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.553.3 

 ஆதி ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம 

$தி�வா.8.553.4 

 �ைன எIைட வ� விைன ேபாயிட �0க$ 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) உைட எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) $தி�வா.8.554.1 

 தைன யாவ�� அறிவத9� அ'யவ எளியவ அ*யா30� $தி�வா.8.554.2 

 ெபாைன ெவற� ஓ3 /' சைட �* தனி� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மதி 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ைவ,த $தி�வா.8.554.3 

 அைன_ெப.(அைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம $தி�வா.8.554.4 



 பி,த எ( எைன உலகவ3 பக3வ� ஓ3 காரண� 

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேகள  3 $தி�வா.8.555.1 

 ஒ,�� ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) தி�வ�� J*+� உபாய� 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) அறியாேம $தி�வா.8.555.2 

 ெச,��ேபா2 அ� நரகிைட வ  
வத9� ஒ��ப+கிேறைன $தி�வா.8.555.3 

 அ,த ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம 

$தி�வா.8.555.4 

 பரFவா3 அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) பா+ 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைணகிேல ப� மல3 

பறி,�_வி.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,ேத $தி�வா.8.556.1 

 �ரF வா3 �ழலா3 திற,ேத நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�* ெக+கிேறைன $தி�வா.8.556.2 

 இரF_ெப.(இரF_ெப.) நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' 

ஆ*ய_ெப.எ�.(ஆ+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ� இைற எ' சைட 

மிளி3கிற $தி�வா.8.556.3 

 அரவ ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம 

$தி�வா.8.556.4 

 எ$ணிேல தி�நாம� அ�= எ�,�� எ ஏைழைம அதனாேல 

$தி�வா.8.557.1 

 ந$ணிேல கைல ஞானிக� த�ெமா+ ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) விைன 

நயவாேத $தி�வா.8.557.2 

 ம$ணிேல பிற.�_வி.எ�.(பிற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம$_ெப.(ம$_ெப.) ஆவத9� 

ஒ��ப+கிேறைன $தி�வா.8.557.3 



 அ$ண�_ெப.(அ$ண�_ெப.) ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய 

அதிசய� க$டாேம $தி�வா.8.557.4 

 ெபா,ைத ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) =வ3_ெப.(=வ3_ெப.) /�� ெபாதி.� உ<,� 

அ=�/ ஒ�கிய_ெப.எ�.(ஒ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா20 Jைர 

$தி�வா.8.558.1 

 இ,ைத ெம2 என0 க�திநி( இட30 கட�_ெப.(கட�_ெப.) =ழி,தைல� 

ப+ேவைன $தி�வா.8.558.2 

 �,� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) மாணி0க வயிர,த பவள,தி ��� ேசாதி 

$தி�வா.8.558.3 

 அ,த ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம 

$தி�வா.8.558.4 

 ந 0கி_வி.எ�.(ந 0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) � எைன, 

தெனா+_ெப.(த_பதி.ெப.+ஒ+_க�.ேவ.) நிலாவைக �ர�ைபயி� /க� 

ெப2�_வி.எ�.(ெப2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.559.1 

 ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

E$ணிய_ெப.எ�.(E$_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநா*யன ெசா� 

ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Eக� இறி விளா0ைக,� 

$தி�வா.8.559.2 

 N0கி � ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா2 அற, 

�க�_ெப.(�க�_ெப.) அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ�த�_வி.(எ�_வி.+த�_�.வி.) =ட3� ேசாதி $தி�வா.8.559.3 

 ஆ0கி ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம 

$தி�வா.8.559.4 

 உ9ற_ெப.எ�.(உ(_வி.+9_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ0ைகயி உ( 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ந(_ெப.அ.(ந(_ெப.அ.) மல3 

எ�த�_வி.(எ�_வி.+த�_�.வி.) நா9ற�_ெப.(நா9ற�_ெப.) ேபா� $தி�வா.8.560.1 



 ப9ற� ஆவ�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஓ3 நிைல இலா� பர� 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) பாராேத $தி�வா.8.560.2 

 ெப9றவா ெப9ற_ெப.எ�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பய_ெப.(பய_ெப.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) Eக3.தி+� பி,த3 

ெசா� ெதளியாேம $தி�வா.8.560.3 

 அ,த ஆ$+ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*ய'� J>*ய அதிசய� க$டாேம 

$தி�வா.8.560.4 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) திணி.� எ�.தி>ட� ஓ3 வ�விைன� சி( �*� 

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) இ,ைத� $தி�வா.8.561.1 

 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) என0 

களி,�_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ� நரக,திைட விழ� 

/�கிேறைன $தி�வா.8.561.2 

 ெத�<� ��மதி� ெநா* வைர இ*தர சின� பத,ெதா+ ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) த  

$தி�வா.8.561.3 

 அ�<� ெம2.ெநறி ெபா2.ெநறி ந 0கிய அதிசய� க$டாேம $தி�வா.8.561.4 

 =ட3 ெபா �ைற ேதாளா �,ைத வாளா ெதா��/ உக.� $தி�வா.8.562.1 

 கைட ப>ேடைன ஆ$+ெகா$ட க�ணாலயைன க� மா� பிரம 

$தி�வா.8.562.2 

 தைட ப>+ இI� சாரமா>டா, தைன, 

த.த_ெப.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ ஆ3 அ�ைத $தி�வா.8.562.3 

 /ைட ப>+ இ��ப� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.562.4 

 ஆ9றகி�ேல அ*ேய அரேச அவனி தல,� ஐ� /ல_ெப.(/ல_ெப.) ஆய 

$தி�வா.8.563.1 



 ேச9றி� அ�.தா� சி.ைத ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) எ�ெப�மா எ( 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.563.2 

 ஊ9( மண�_ெப.(மண�_ெப.) ேபா� ெந0� ெந0� உ�ேள உ�கி ஓல� இ>+ 

$தி�வா.8.563.3 

 ேபா9றி� /க
வ� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.563.4 

 ந $ட_ெப.எ�.(ந �_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாM� அயI� ெவ�வ 

ந $ட_ெப.எ�.(ந �_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந��ைப வி��பிேலைன 

$தி�வா.8.564.1 

 ஆ$+ ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ ஆ3 

அ�ைத அ�W( உ�ள,�_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.) அ*யா3 � 

$தி�வா.8.564.2 

 ேவ$+�தைன@� வா2 வி>+ அலறி விைர ஆ3 மல3 Nவி $தி�வா.8.564.3 

 4$+ கிட�ப� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.564.4 

 அ�லி0 கமல,� அயI� மாM� அ�லாதவ�� அமர3 ேகாI� 

$தி�வா.8.565.1 

 ெசா�லி� பரF�_ெப.எ�.(பர_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நாம,தாைன 

ெசா�M� ெபா�<� இற.த_ெப.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) =டைர 

$தி�வா.8.565.2 

 ெந�லி0 கனிைய ேதைன பாைல நிைற இ அ�ைத அ�தி =ைவைய 

$தி�வா.8.565.3 

 /�லி� /ண3வ� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.565.4 



 திகழ, திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ*@� 

�*@�_ெப.எ�.(�*_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கா$பா கீ
 ேம� 

அயI� மாM� $தி�வா.8.566.1 

 அகழ� பற.�� காணமா>டா அ�மா இ� மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) ���� 

$தி�வா.8.566.2 

 நிகழ� பணி ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன 

ஆ>ெகா$+ ஆ ஆ எற ந 3ைம எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.566.3 

 /கழ� ெப(வ� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.566.4 

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

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பரம ஆன.த� ப$ேட 

அ*ேய9� அ��ெச2ய $தி�வா.8.567.1 

 �''.�_வி.எ�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா.� ெப� மா 

நில,தி�_ெப.(நில�_ெப.+அ,�_சா'.+இ�_இட.ேவ.) அ� மா� உ9ேற எ( 

எ( $தி�வா.8.567.2 

 ெசா'.த_ெப.எ�.(ெசா'_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க$ண  3_ெப.(க$ண  3_ெப.) ெசா'ய உ� ந 3 உேராம� சிலி3�ப உக.� 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) ஆ2 $தி�வா.8.567.3 

 /'.� நி9ப� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.567.4 

 நிைனய� பிற�0� அ'ய ெந��ைப ந ைர காைல_ெப.(காைல_ெப.) நிலைன 

வி=�ைப $தி�வா.8.568.1 

 தைன ஒ�பாைர இ�லா, தனிைய 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தைழ,� த�,த க$ட� 

$தி�வா.8.568.2 



 கைனய க$ண  3_ெப.(க$ண  3_ெப.) அ�வி 

பாய_�ைற.எ�.(பா2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைக@� J�பி க* மலரா� 

$தி�வா.8.568.3 

 /ைனய� ெப(வ� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.568.4 

 ெந0� ெந0� உ� உ�கி உ�கி நி(� இ�.�� கிட.�� எ�.�� 

$தி�வா.8.569.1 

 ந0�� அ��� ெதா��� 

வா
,தி_வி.எ�.(வா
,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நானா வித,தா� J,� 

நவி9றி $தி�வா.8.569.2 

 ெச0க3 ேபாM� தி�ேமனி திகழ 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) சிலி3 சிலி3,� 

$தி�வா.8.569.3 

 /0� நி9ப� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.569.4 

 தாதா2 H ஏ
 உல�0�� தாேய நாேய தைன ஆ$ட $தி�வா.8.570.1 

 ேபதா2 பிறவி� பிணி0� ஓ3 ம�.ேத ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ேத_ெப.(ேத_ெப.) பி�க எ�ேபா�� $தி�வா.8.570.2 

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

இரF� பகM� எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ஆ3 பாத� $தி�வா.8.570.3 

 ேபா� ஆ2.� அைணவ� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.570.4 

 கா�பா2 பைட�பா2 கர�பா2 ���� க$ ஆ3 வி=�பி வி$ேணா30� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.571.1 



 H�பா2 Hவா �தலா2 நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�த�வா �ேன எைன ஆ$ட $தி�வா.8.571.2 

 பா3�பாேன எ� பரமா எ( பா*� பா*� 

பணி.�_வி.எ�.(பணி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பாத� $தி�வா.8.571.3 

 4� ேபா� அைணவ� எ( ெகா�ேலா எ ெபா�லா மணிைய� /ண3.ேத 

$தி�வா.8.571.4 

 பாெரா+ வி$ணா2 பர.த_ெப.எ�.(பர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ� பரேன 

ப9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ம9( இேல க$டா2 $தி�வா.8.572.1 

 சீெரா+ ெபாலிவா2 சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.572.2 

 ஆெரா+ ேநாேக ஆ30� எ+,�_வி.எ�.(எ+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைர0ேக ஆ$ட ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) அ�ளிைலயானா� $தி�வா.8.572.3 

 வா3 கட�_ெப.(கட�_ெப.) உலகி� வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ�� /'யாேய 

$தி�வா.8.572.4 

 வ�பேன தைன ஆ$ட மா மணிேய ம9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ப9( இேல க$டா2 $தி�வா.8.573.1 

 உ�ப�� அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ�வேன 

இ�வ30� உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) 

இற.�_வி.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) 

ஊ+�F� $தி�வா.8.573.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெப�மாேன சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.573.3 

 எ�ெப�மாேன எைன ஆ�வாேன எைன ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

Jவி0ெகா$ட�ேள $தி�வா.8.573.4 



 பா* மா� /க��_ெப.எ�.(/க
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பாதேம 

அ�லா� ப9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ம9( இேல க$டா2 

$தி�வா.8.574.1 

 ேத*_வி.எ�.(ேத+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

ஆ$டா2 சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.574.2 

 ஊ+வ� உேனா+ உவ�ப�� உைன உண3,�வ� உன0� என0� உ(தி 

$தி�வா.8.574.3 

 வா*ேன இ�� வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ��/'யாேய 

$தி�வா.8.574.4 

 வ�ைல வா�_ெப.(வா�_ெப.) அர0க3 /ர� எ',தாேன ம9( 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ப9( இேல க$டா2 $தி�வா.8.575.1 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) வா
 J,தா சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற 

உைற சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.575.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) H உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) உ�வி அ( 

இ�வ3_ெப.(இ�வ3_ெப.) 

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

ஆதி ஈ( இைம_ெப.(இைம_ெப.) $தி�வா.8.575.3 

 வ�ைலயா2 வள3.தா2 வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ��/'யாேய 

$தி�வா.8.575.4 

 ப$ணி ேந3 ெமாழியா� ப�க ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) அ�லா� ப9( 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ம9( இேல க$டா2 $தி�வா.8.576.1 

 தி$ணேம ஆ$டா2 சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.576.2 



 எ$ணேம உட�_ெப.(உட�_ெப.) வா2 H0ெகா+ ெசவி க$ எ( 

இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) நிகேண 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.576.3 

 ம$ணிேம� அ*ேய வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ��/'யாேய 

$தி�வா.8.576.4 

 ப�சி ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) அ*யா� ப�க ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

அ�லா� ப9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ம9( இேல க$டா2 

$தி�வா.8.577.1 

 ெச�ெசேவ ஆ$டா2 சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.577.2 

 அ�சிேன நாேய ஆ$+ ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�ளிைன ம�ளினா� 

மற.த_ெப.எ�.(மற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.577.3 

 வ�சேன இ�� வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ��/'யாேய 

$தி�வா.8.577.4 

 ப�தி வா
 ஒளியா2 பாதேம அ�லா� ப9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ம9( இேல க$டா2 $தி�வா.8.578.1 

 தி� உய3 ேகால� சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.578.2 

 க�ைணேய ேநா0கி0 கசி.� உள� உ�கி0 

கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

வா�� ஆ( அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.578.3 



 ம�ளேன உலகி� வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ��/'யாேய 

$தி�வா.8.578.4 

 ப.�_ெப.(ப.�_ெப.) அைண விரலா� ப�க ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) அ�லா� 

ப9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ம9( இேல க$டா2 $தி�வா.8.579.1 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) தழ� ேபா�வா2 சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.579.2 

 அ.த� இ� அ�ேத அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) ஆ3 அ�ேத அ*ேயைன $தி�வா.8.579.3 

 வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உய ஆ$டா2 வா
கிேல 

க$டா2 வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( 

அ��/'யாேய $தி�வா.8.579.4 

 பாவ நாசா உ பாதேம அ�லா� ப9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ம9( 

இேல க$டா2 $தி�வா.8.580.1 

 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) த� ேதேவ சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.580.2 

 H உல�_ெப.(உல�_ெப.) உ�வ இ�வ3_ெப.(இ�வ3_ெப.) கீ
 ேமலா2 

�ழ��_ஏவ.(�ழ��_வி.) அழலா2 நிமி3.தாேன $தி�வா.8.580.3 

 மா உ'யாேன வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ��/'யாேய 

$தி�வா.8.580.4 

 ப�� இ� ெதா�_ெப.அ.(ெதாைம_ெப.) /கழா� ப�க ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

அ�லா� ப9( நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ம9( இேல க$டா2 

$தி�வா.8.581.1 

 ெச� மதி அணி.தா2 சிவ/ர,� அரேச தி��ெப�.�ைற உைற 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.581.2 



 ெதா�வேனா பிறைர �தி�பேனா என0� ஓ3 �ைண என நிைனவேனா 

ெசா�லா2 $தி�வா.8.581.3 

 மழ விைடயாேன வா
கிேல க$டா2 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( அ��/'யாேய 

$தி�வா.8.581.4 

 ேசாதிேய =டேர T
 ஒளி விள0ேக =' �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) பைண 

�ைல_ெப.(�ைல_ெப.) மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) $தி�வா.8.582.1 

 பாதிேய பரேன பா� ெகா� ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) ந 9றா2 ப�கய,� 

அயI� மா� அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.582.2 

 ந திேய ெச�வ, தி��ெப�.�ைறயி� நிைற மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.582.3 

 ஆதிேய அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.582.4 

 நி�,தேன நிமலா ந 9றேன ெந9றி0 க$ணேன வி$_ெப.(வி$_ெப.) உளா3 

பிராேன $தி�வா.8.583.1 

 ஒ�,தேன உைன ஓல� இ>+ அலறி உல�_ெப.(உல�_ெப.) எலா� ேத*@� 

காேண $தி�வா.8.583.2 

 தி�,த� ஆ� ெபா2ைக, தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.583.3 

 அ�,தேன அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.583.4 

 எ�க� நாயகேன எ உயி3, தைலவா ஏல வா3 �ழலிமா3 

இ�வ3_ெப.(இ�வ3_ெப.) $தி�வா.8.584.1 



 த�க� நாயகேன த0க ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) காம தன� 

உட�_ெப.(உட�_ெப.) தழ� எழ_�ைற.எ�.(எ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விழி,த 

$தி�வா.8.584.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) க$ நாயகேன தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.584.3 

 அ� கணா அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.584.4 

 கமல நா�கI� கா3 �கி�_ெப.(�கி�_ெப.) நிற,�0 க$ணI� 

ந$Bத9� அ'ய $தி�வா.8.585.1 

 விமலேன எம0�_பதி.ெப.(எ�_பதி.ெப.+0�_ெகா.ேவ.) ெவளி�படா2 என 

விய தழ� ெவளி�ப>ட எ.தா2 $தி�வா.8.585.2 

 திமில நாமைற ேச3 தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.585.3 

 அமலேன அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.585.4 

 �* ெகா� ேந3 இைடயா� =' �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) 

மட.ைத_ெப.(மட.ைத_ெப.) �ைண �ைல0க$க� ேதா2 =வ+ $தி�வா.8.586.1 

 ெபா* ெகா� வா_ெப.(வா_ெப.) தழலி� /�ளி_ெப.(/�ளி_ெப.) ேபா� 

இற$+_ெப.(இர$+_ெப.) ெபா�� ஒளி த�� மா3பினேன $தி�வா.8.586.2 

 ெச* ெகா� வா_ெப.(வா_ெப.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) T
 

தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� ேமவியசீ3 $தி�வா.8.586.3 

 அ*கேள அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.586.4 

 ��பேன Nயா2 Nய ெவ�_ெப.எஅ.(ெவ�_ெப.அ.) ந ( �ைத.� எ� �ள�� 

ஒளி வயிர,� $தி�வா.8.587.1 



 ஒ�பேன உைன உ��வா3 

மன,தி�_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.+இ�_இட.ேவ.) உ( =ைவ 

அளி0��_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ3 

அ�ேத $தி�வா.8.587.2 

 ெச�ப� ஆ� மைற ேச3 தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.587.3 

 அ�பேன அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.587.4 

 ெம2யேன விகி3தா ேம�ேவ வி�லா ேமவல3 /ர�க� H(_ெப.(H(_ெப.) 

எ',த $தி�வா.8.588.1 

 ைகயேன காலா� காலைன0 

கா2.த_ெப.எ�.(கா2_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க+� தழ� பிழ�/ அன 

ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ9.) $தி�வா.8.588.2 

 ெச2யேன ெச�வ, தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.588.3 

 ஐயேன அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.588.4 

 �,தேன �த�வா �0கணா �னிவா ெமா>+ அறா மல3 

பறி,�_வி.எ�.(பறி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற�சி $தி�வா.8.589.1 

 ப,தியா2 நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பரFவா3 

தம0�� பர கதி ெகா+,� அ��ெச2@� $தி�வா.8.589.2 

 சி,தேன ெச�வ, தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.589.3 

 அ,தேன அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.589.4 



 ம�ளேன மன,ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) மய0� அற 

ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம(ைமேயா+ இ�ைம@� 

ெக+,த_ெப.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.590.1 

 ெபா�ளேன /னிதா ெபா�� வா�_ெப.(வா�_ெப.) அரவ� க�ைக ந 3 த�� 

ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) சைடயா2 $தி�வா.8.590.2 

 ெத�<� நாமைற ேச3 தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.590.3 

 அ�ளேன அ*ேய ஆத',� அைழ,தா� அெத.�ேவ எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.590.4 

 தி�.�_ஏவ.(தி�.�_வி.) வா3 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) T
 

தி��ெப�.�ைறயி� ெச� மல30 ��.த� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ3 $தி�வா.8.591.1 

 இ�.தவா( எ$ணி_வி.எ�.(எ$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏசறா 

நிைன.தி>+ எIைட எ�பிரா எ( எ( $தி�வா.8.591.2 

 அ�.தவா நிைன.ேத ஆத',� அைழ,தா� அைல கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

அதIேள நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.591.3 

 ெபா�.த_�ைற.எ�.(ெபா�.�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வா கயிைல /� ெநறி 

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) கா$ ேபாதரா2 எ( அ�ளாேய 

$தி�வா.8.591.4 

 பிண0� இலாத ெப�.�ைற� ெப�மா உ நாம�க� ேப=வா30� 

$தி�வா.8.592.1 

 இண0� இலாத� ஓ3 இபேம வ�� �பேம �ைட,� எ�பிரா 

$தி�வா.8.592.2 

 உண0� இலாத� ஒ3 வி,� ேம� விைளயாம� எ விைன 

ஒ,த_�ைற.எ�.(ஒ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பி $தி�வா.8.592.3 



 கண0� இலா, தி�0ேகால� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*னா2 க�0�றிேல 

$தி�வா.8.592.4 

 பி>+ ேந3பட ம$_ெப.(ம$_ெப.) =ம.த ெப�.�ைற� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பி,தேன $தி�வா.8.593.1 

 ச>ட ேந3பட வ.திலாத சழ0கேன உைன� சா3.திேல $தி�வா.8.593.2 

 சி>டேன சிவேலாகேன சி( நாயிI� கைட ஆய ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) 

$தி�வா.8.593.3 

 க>டேனைன@� ஆ>ெகா�வா 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*னா2 க�0�றிேல 

$தி�வா.8.593.4 

 மல�கிேன க$ணி ந ைர மா9றி மல� 

ெக+,த_ெப.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�.�ைற $தி�வா.8.594.1 

 வில�கிேன விைன0ேகடேன இனி ேம� விைளவ� அறி.திேல 

$தி�வா.8.594.2 

 இல��கிற நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ேசவ*க� 

இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) ைவ�பிட� இறிேய $தி�வா.8.594.3 

 கல�கிேன_வி.�.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ஏ_த.ஒ�.) கல�காமேல 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*னா2 க�0�றிேல 

$தி�வா.8.594.4 

 4$ ஒணாத� ஓ3 அ/_ெப.(அ/_ெப.) 4$+ 

ெபா�.தி_வி.எ�.(ெபா�.�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா�ெதா(� 

ேபா9றF� $தி�வா.8.595.1 

 நா$_ெப.(நா$_ெப.) ஒணாத� ஒ3 நாண�_ெப.(நாண�_ெப.) 

எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந+0 கடM� அ�.தி 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) $தி�வா.8.595.2 



 ேப$ ஒணாத ெப�.�ைற� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதாணி ப9றி 

உைக,தM� $தி�வா.8.595.3 

 கா$ ஒணா, தி�0ேகால� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*னா2 க�0�றிேல 

$தி�வா.8.595.4 

 ேகால ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வராகேம �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ஆ� 

ெப�.�ைற0 ெகா$டேல $தி�வா.8.596.1 

 சீல� ஏ�� அறி.திலாத எ சி.ைத ைவ,த சிகாமணி $தி�வா.8.596.2 

 ஞாலேம க' ஆக நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) உைன ந�சி ந�சிட வ.தி+� 

$தி�வா.8.596.3 

 காலேம உைன ஓத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*னா2 க�0�றிேல 

$தி�வா.8.596.4 

 ேபத� இ�ல� ஒ3 க9/_ெப.(க9/_ெப.) 

அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�.�ைற� ெப� 

ெவ�ளேம $தி�வா.8.597.1 

 ஏதேம பல ேபச_�ைற.எ�.(ேப=_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

எைன ஏதிலா3 �ன� எ ெச2தா2_வி.�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) 

$தி�வா.8.597.2 

 சாத� சாத� ெபா�லாைம அ9ற_ெப.எ�.(அ(_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தனி� சர$ சர$ ஆ� என $தி�வா.8.597.3 

 காதலா� உைன ஓத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*னா2 க�0�றிேல 

$தி�வா.8.597.4 

 இய0கிமா3 அ(ப,� நா�வைர எ$ �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈசேன $தி�வா.8.598.1 



 மய0க�_ெப.(மய0க�_ெப.) ஆய� ஓ3 �� மல� பழ வ� விைன0�� 

அ�.தF� $தி�வா.8.598.2 

 �ய0� அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன 

ஆ$+ெகா$+ நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) N மல30 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன0 $தி�வா.8.598.3 

 கய0க ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ*யா3 �ேன 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா>*னா2 க�0�றிேல 

$தி�வா.8.598.4 

 இ.தி'ய வய� மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இற�பத9ேக காரண� ஆ2 $தி�வா.8.599.1 

 அ.தரேம தி'.� ேபா2 அ� நரகி� வ  
ேவைன� $தி�வா.8.599.2 

 சி.ைத தைன, ெதளிவி,� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ0கி எைன ஆ$ட 

$தி�வா.8.599.3 

 அ.த� இலா ஆன.த� அணி ெகா� தி�ைல0 க$ேடேன $தி�வா.8.599.4 

 விைன� பிறவி எகிற ேவதைனயி� அக�ப>+ $தி�வா.8.600.1 

 தைன� சிறி�� நிைனயாேத தள3F எ2தி0 கிட�ேபைன $தி�வா.8.600.2 

 எைன� ெப'�� ஆ>ெகா$+ எ பிற�/ 

அ(,த_ெப.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைண இலிைய 

$தி�வா.8.600.3 

 அைன,� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) ெதா�� 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல,ேத க$ேடேன $தி�வா.8.600.4 

 உ�, ெத'யா0 கால,ேத உ� /�.� எ உள� மனி $தி�வா.8.601.1 

 க�,� இ�,தி ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) /0� க�ைணயினா� ஆ$+ெகா$ட 

$தி�வா.8.601.2 



 தி�,��,தி ேமயாைன தி,தி0�� சிவபத,ைத $தி�வா.8.601.3 

 அ�,தியினா� நா2_ெப.(நா2_ெப.) அ*ேய அணிெகா� தி�ைல0 க$ேடேன 

$தி�வா.8.601.4 

 க�லாத /�_ெப.(/�_ெப.) அறிவி கைட�ப>ட நாேயைன $தி�வா.8.602.1 

 வ�லாள ஆ2 வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வன�/_ெப.(வன�/_ெப.) எ2தி_வி.எ�.(எ2�_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இ�0��வ$ண� $தி�வா.8.602.2 

 ப�ேலா�� காண எத ப=பாச� அ(,தாைன $தி�வா.8.602.3 

 எ�ேலா�� இைற�= தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல,ேத க$ேடேன 

$தி�வா.8.602.4 

 சாதி �ல�_ெப.(�ல�_ெப.) பிற�/ எI� =ழி�ப>+, த+மா(� 

$தி�வா.8.603.1 

 ஆத� இலி நாேயைன அ�ல� 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ>ெகா$+ $தி�வா.8.603.2 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) பிற3_ெப.(பிற3_ெப.) 

உ�வ�_ெப.(உ�வ�_ெப.) யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) என� எ உைர 

மா2,� $தி�வா.8.603.3 

 ேகா� இ� அ�� ஆனாைன �லாF தி�ைல0 க$ேடேன $தி�வா.8.603.4 

 பிறவி தைன அற மா9றி பிணி H�/ எற இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) 

இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) $தி�வா.8.604.1 

 உறவிெனா+� ஒழிய� ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) உைடய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

�தைல_ெப.(�தைல_ெப.) $தி�வா.8.604.2 

 ெசறி ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) T
 தி�ைலநக3, தி��சி9ற�பல� மனி 

$தி�வா.8.604.3 



 மைறயவ�� வானவ�� வண�கிட நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) க$ேடேன 

$தி�வா.8.604.4 

 ப,திைம@� ப'=� இலா� ப=_ெப.(ப=_ெப.) பாச� அ(,த�ளி $தி�வா.8.605.1 

 பி,த இவ_பதி.ெப.(இ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) என எைன ஆ0�வி,� 

ேபராேம $தி�வா.8.605.2 

 சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) எI� தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) கயி9றா� தி��பாத� 

க>+வி,த $தி�வா.8.605.3 

 வி,தகனா3 விைளயாட� விள�� தி�ைல0 க$ேடேன $தி�வா.8.605.4 

 அளF இலா� பாவக,தா� அ�0� உ$+ இ�� அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) இறி 

$தி�வா.8.606.1 

 விைளF ஒ(� அறியாேத ெவ(வியனா20 கிட�ேபI0� $தி�வா.8.606.2 

 அளF இலா ஆன.த� அளி,� எைன ஆ$டாைன $தி�வா.8.606.3 

 களF_ெப.(களF_ெப.) இலா வானவ�� ெதா�� தி�ைல0 க$ேடேன 

$தி�வா.8.606.4 

 பா�கிெனா+ ப'= ஒ(� அறியாத நாேயைன $தி�வா.8.607.1 

 ஓ�கி_வி.எ�.(ஓ��_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உள,� ஒளி 

வளர_�ைற.எ�.(வள3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உல�/ இலா அ/_ெப.(அ/_ெப.) 

அ�ளி $தி�வா.8.607.2 

 வா�கி விைன மல� அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா_ெப.(வா_ெப.) க�ைண த.தாைன $தி�வா.8.607.3 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) மைற பயி� தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ�பல,ேத 

க$ேடேன $தி�வா.8.607.4 



 4த�க� ஐ.�_ெப.(ஐ.�_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

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

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.608.1 

 ேபத�க� அைன,�� ஆ2 ேபத� இலா� ெப�ைமயைன $தி�வா.8.608.2 

 ேகத�க� ெக+,�_வி.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$ட கிள3 

ஒளிைய மரகத,ைத $தி�வா.8.608.3 

 ேவத�க� ெதா��_வி.எ�.(ெதா�_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ,�� விள�� 

தி�ைல0 க$ேடேன $தி�வா.8.608.4 

 கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

அ*யாேரா+ அ( வாளா களி,தி�.ேத $தி�வா.8.609.1 

 /ல3.�_வி.எ�.(/ல3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கால�க� /�.� 

நிற�_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ�_பட3.ஒ�.) இட3 பி 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) $தி�வா.8.609.2 

 உல3.�_வி.எ�.(உல3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாேன உைடயாேன 

உலவா இப� =ட3 கா$பா $தி�வா.8.609.3 

 அல.� ேபாேன அ�� ெச2யா2 ஆ3வ� Jர அ*ேய9ேக $தி�வா.8.609.4 

 அ*யா3 சில3_ெப.(சில3_ெப.) உ அ�� ெப9றா3 ஆ3வ� Jர 

யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) அவேம $தி�வா.8.610.1 

 �ைட ஆ3 பிண,தி �*F இறி �னிவா� அ*ேய H0கிேற 

$தி�வா.8.610.2 

 க*ேயIைடய க+ விைனைய0 

கைள.�_வி.எ�.(கைள_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ க�ைண0 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெபா�க_�ைற.எ�.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.610.3 



 உைடயா2 அ*ேய உ�ள,ேத ஓவா� உ�க அ�ளாேய $தி�வா.8.610.4 

 அ�� ஆ3 அ�த� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) கட�வா2 அ*யா3 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) /0� அ�.த $தி�வா.8.611.1 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) ஆ3 ஆ0ைக இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) 

ெபா(,ேத எ2,ேத க$டா2 எ�மாேன $தி�வா.8.611.2 

 ம�� ஆ3 மன,�_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.) ஓ3 உம,த வ�மா� எ( 

இ�� எைன0 க$டா3 $தி�வா.8.611.3 

 ெவ�ளாவ$ண� ெம2 அைப உைடயா2 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ேவ$+ேம $தி�வா.8.611.4 

 ேவ$+� ேவ$+� ெம2 அ*யா3 உ�ேள 

வி��பி_வி.எ�.(வி��/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைன அ�ளா� 

$தி�வா.8.612.1 

 ஆ$டா2 அ*ேய இட3 கைள.த அ�ேத அ� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

�,ேத $தி�வா.8.612.2 

 N$டா விள0கி =ட3 அைனயா2 ெதா$டேன9�� உ$டா�ெகா� 

$தி�வா.8.612.3 

 ேவ$டா� ஒ(� ேவ$டா� மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) அேப ேமFதேல 

$தி�வா.8.612.4 

 ேமF� உ த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*யா�� 

வி��பி_வி.எ�.(வி��/_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யாI� ெம2�ைமேய 

$தி�வா.8.613.1 

 காவி ேச��_ெப.எ�.(ேச3-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க$ணா� ப�கா உ த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

க�ைணயினா� $தி�வா.8.613.2 



 பாவிேய9�� உ$டாேமா பரம ஆன.த� பழ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ேச3.�_வி.எ�.(ேச3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.613.3 

 ஆவி யா0ைக யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) என� எ( யா�� இறி 

அ(தேல $தி�வா.8.613.4 

 அறேவ ெப9றா3 நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அப3 அ.த� இறி 

அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெநகF� $தி�வா.8.614.1 

 /றேம கிட.�_வி.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) /ைல நாேய 

/ல�/கிேற உைடயாேன $தி�வா.8.614.2 

 ெபறேவ ேவ$+� ெம2 அ/_ெப.(அ/_ெப.) ேபரா ஒழியா 

பி'F_ெப.(பி'F_ெப.) இ�லா $தி�வா.8.614.3 

 மறவா நிைனயா அளF இலா மாளா இப மா கடேல $தி�வா.8.614.4 

 கடேல அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) ஆன.த� க$டா3 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) கவ3.�_வி.எ�.(கவ3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ$ண_�ைற.எ�.(உ$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.615.1 

 இடேர ெப�0கி ஏச9( இ�� 

இ�,த�_ெதா.ெப.(இ�_வி.+,,_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) அழேகா அ* நாேய 

$தி�வா.8.615.2 

 உைடயா2 ந ேய அ�<தி எ( உண3,தா� ஒழி.ேத கழி.ெதாழி.ேத 

$தி�வா.8.615.3 

 =ட3 ஆ3 அ�ளா� இ��_ெப.(இ��_ெப.) 

ந �க_�ைற.எ�.(ந ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேசாத  இனி,தா �ணியாேய 

$தி�வா.8.615.4 

 �ணியா உ�கா அ�� ெப�க, 

ேதா(�_ெப.எ�.(ேதா(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதா$ட3 

இைட� /�.� $தி�வா.8.616.1 



 திணி ஆ3 H�கி�_ெப.(H�கி�_ெப.) சி.ைதேய 

சிவேன_ெப.(சிவ_ெப.+ஏ_சா'.) 

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேத2கிேற $தி�வா.8.616.2 

 அணி ஆ3 அ*யா3 உன0� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) அ/� தாரா2 அ�� 

அளிய, $தி�வா.8.616.3 

 தணியா�_எதி3.ம.வி.எ�.(தணி_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�ைல 

வ.த�ளி தளி3 ெபா பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) தாராேய $தி�வா.8.616.4 

 தாரா அ�� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) இறிேய 

த.தா2_வி.�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) எ( உ தம3 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.617.1 

 ஆரா நிறா3 அ*ேயI� அயலா3 ேபால அய3ேவேனா $தி�வா.8.617.2 

 சீ3 ஆ3 அ�ளா� சி.தைனைய, தி�,தி ஆ$ட சிவேலாகா $தி�வா.8.617.3 

 ேப3 ஆன.த� ேபராைம ைவ0கேவ$+� ெப�மாேன $தி�வா.8.617.4 

 மா ஓ3 ப�கா வ.தி�பா3 ம�ர0 கனிேய மன�_ெப.(மன�_ெப.) ெநகா 

$தி�வா.8.618.1 

 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஓ3 ேதாளா� =ைர ஒ,தா� ந�பி இனி,தா 

வா
.தாேய $தி�வா.8.618.2 

 ஊேன /�.த உைன உண3.ேத உ�கி� ெப��� 

உ�ள,ைத_ெப.(உ�ள�_ெப.+அ,�_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) $தி�வா.8.618.3 

 ேகாேன அ�<� கால�_ெப.(கால�_ெப.) தா_த9.=.(தா_த9.=.) ெகா*ேய9� 

எேறா J+வேத $தி�வா.8.618.4 

 J*0 J*_வி.எ�.(J+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ அ*யா3 �னி�பா3 

சி'�பா3 களி�பாரா2 $தி�வா.8.619.1 

 வா* வா* வழி அ9ேற வ9ற� மர�_ெப.(மர�_ெப.) ேபா� நி9ேபேனா 

$தி�வா.8.619.2 



 ஊ* ஊ* உைடயாெயா+ கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� 

உ�கி ெப�கி_வி.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெந0� 

$தி�வா.8.619.3 

 ஆ* ஆ* ஆன.த� அ�ேவ ஆக அ�� கல.ேத $தி�வா.8.619.4 

 �ைழ,தா� ப$ைட0 ெகா+ விைன ேநா2_ெப.(ேநா2_ெப.) காவா2 உைடயா2 

ெகா+ விைனேய $தி�வா.8.620.1 

 உைழ,தா� உ(தி உ$ேடா தா_த9.=.(தா_த9.=.) உைமயா� கணவா 

எைன ஆ�வா2 $தி�வா.8.620.2 

 பிைழ,தா� ெபா(0க ேவ$டாேவா பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேச3 சைடயா2 

�ைறேயா எ( $தி�வா.8.620.3 

 அைழ,தா� அ�ளா� ஒழிவேத அ�மாேன உ அ*ேய9ேக $தி�வா.8.620.4 

 அ*ேய அ�ல� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) � 

அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ$டா2 எ( இ�.ேத 

$தி�வா.8.621.1 

 ெகா*_ெப.(ெகா*_ெப.) ஏ3 இைடயா� Jறா எ� ேகாேவ ஆ ஆ எ( அ�ளி 

$தி�வா.8.621.2 

 ெச* ேச3 உடைல� சிைதயாத� எ,�0� எ�க� சிவேலாகா $தி�வா.8.621.3 

 உைடயா2 Jவி� பணி 

ெகா�ளா�_எதி3.ம.வி.எ�.(ெகா�_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+உ_பட3.ஒ�.) ஒ(,தா� 

ஒ(� ேபா�ேம $தி�வா.8.621.4 

 ஒ(� ேபாதா நாேயைன உ2ய0 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) க�ைண $தி�வா.8.622.1 

 இேற இறி� ேபா2,ேதா தா_த9.=.(தா_த9.=.) ஏைழ ப�கா எ� ேகாேவ 

$தி�வா.8.622.2 



 �ேற அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) �9ற�க� �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) 

ஆ� எேற ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ெகா$டா� $தி�வா.8.622.3 

 எ தா_த9.=.(தா_த9.=.) ெக>ட� இர�கிடா2 எ$ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

�0 க$ எ�மாேன $தி�வா.8.622.4 

 மா ேந3 ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மணவாளா 

மேன நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) சீ3 மற�பி,� இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) 

$தி�வா.8.623.1 

 ஊேன /க எ தைன O0கி உழல� ப$Bவி,தி>டா2 $தி�வா.8.623.2 

 ஆனா� அ*ேய அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) 

அறி.�_வி.எ�.(அறி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந ேய அ�� 

ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.623.3 

 ேகாேன Jவி0ெகா�<� நா�_ெப.(நா�_ெப.) எ( எ( உைன0 J(வேத 

$தி�வா.8.623.4 

 J(� நாேவ �தலாக0 J(� கரண� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) $தி�வா.8.624.1 

 ேத(� வைக ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) திைக�/ ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) த ைம 

நைம ���� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) $தி�வா.8.624.2 

 ேவ( ஓ3 ப'= இ�� ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) இ�ைல ெம2�ைம உைன 

வி',� உைர0கி $தி�வா.8.624.3 

 ேத(� வைக எ சிவேலாகா திைக,தா� ேத9ற ேவ$டாேவா $தி�வா.8.624.4 

 ேவ$ட, த0க� அறிேவா2 ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ேவ$ட ���� 

த�ேவா2 ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) $தி�வா.8.625.1 

 ேவ$+� அய மா9� அ'ேயா2 ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

ேவ$*_வி.எ�.(ேவ$+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எைன� பணி 

ெகா$டா2 $தி�வா.8.625.2 



 ேவ$*_வி.எ�.(ேவ$+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

யா� அ�� ெச2தா2_வி.�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) யாI� 

அ�ேவ ேவ$*_நி.எ�.(ேவ$+_வி.+இ_நி.எ�.�றி.) அ�லா� $தி�வா.8.625.3 

 ேவ$+� ப'= ஒ(_ெப.(ஒ(_ெப.) உ$+ எனி� அ�F� உ 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) வி��/_ெப.(வி��/_ெப.) அேற $தி�வா.8.625.4 

 அேற எ த_பதி.ெப.(த_தி'.) ஆவி@� உடM� 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) எ�லா�� $தி�வா.8.626.1 

 �ேற அைனயா2 எைன ஆ>ெகா$ட ேபாேத ெகா$*ைலேயா 

$தி�வா.8.626.2 

 இ( ஓ3 இைடQ( என0� உ$ேடா எ$ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) �0 க$ 

எ�மாேன $தி�வா.8.626.3 

 நேற ெச2வா2_வி.�.(ெச2_வி.+K_இ.இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) 

பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெச2வா2_வி.�.(ெச2_வி.+K_இ.இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) 

நாேனா இத9� நாயகேம $தி�வா.8.626.4 

 நாயி கைட ஆ� நாேயைன நய.�_வி.எ�.(நய_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந ேய ஆ>ெகா$டா2 $தி�வா.8.627.1 

 மாய� பிறவி உ வசேம ைவ,தி>+ 

இ�0��_ெப.எ�.(இ�0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) அறி $தி�வா.8.627.2 

 ஆய0 கடேவ நாேனா தா_த9.=.(தா_த9.=.) எனேதா இ�� அதிகார� 

$தி�வா.8.627.3 

 காய,� இ+வா2 உIைடய கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கீ
 ைவ�பா2 க$ Eதேல 

$தி�வா.8.627.4 

 க$ ஆ3 Eதேலா2 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைணக� க$ேட க$க� களி Jர 

$தி�வா.8.628.1 



 எ$ணா� இரF� பகM� நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) அைவேய 

எ$B�_இ� அ�லா� $தி�வா.8.628.2 

 ம$ேம� யா0ைக வி+�_ெப.எ�.(வி+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆ(� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ கழ9ேக /�� ஆ(� 

$தி�வா.8.628.3 

 அ$ணா எ$ண0 கடேவேனா அ*ைம சால அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) உைட,ேத 

$தி�வா.8.628.4 

 அழேக /'.தி>+ அ* நாேய அர9(கிேற உைடயாேன $தி�வா.8.629.1 

 திகழா நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�ேமனி கா>* 

எைன� பணிெகா$டா2 $தி�வா.8.629.2 

 /கேழ ெப'ய_ெப.அ.(ெப'�_ெப.) பத�_ெப.(பத�_ெப.) என0� /ராண 

ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) த.த�ளாேத $தி�வா.8.629.3 

 �ழகா ேகால மைறேயாேன ேகாேன எைன0 �ைழ,தாேய $தி�வா.8.629.4 

 ைப._ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) நா� பட அரF ஏ3 அ���_ெப.(அ���_ெப.) உைம 

பாக,�_ெப.(பாக�_ெப.+அ,�_சா'.) அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஆ2 எ 

$தி�வா.8.630.1 

 ெம2. நா�ெதா(� பி'யா விைன0 ேகடா விைட� பாகா $தி�வா.8.630.2 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) நாவல3 பர=� /க
, தி��ெப�.�ைற உைறவா2 

$தி�வா.8.630.3 

 எ. நா�_ெப.(நா�_ெப.) களி,�_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ. 

நா�_ெப.(நா�_ெப.) இ(மா0ேக இனி யாேன_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.+ஏ_சா'.) 

$தி�வா.8.630.4 

 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) ஆ3 அ* அைணவா ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

நா20�, தவி= இ>+ இ�� $தி�வா.8.631.1 



 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) ஆ3 உட�_ெப.(உட�_ெப.) /�.தா உயி3 கல.தா உள� 

பி'யா $தி�வா.8.631.2 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஆ3 சைட �*யா மI தி��ெப�.�ைற உைறவா 

$தி�வா.8.631.3 

 வாேனா3க<� அறியாத� ஒ3 வள�_ெப.(வள�_ெப.) ஈ.தன என0ேக 

$தி�வா.8.631.4 

 எைன நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) எப� 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

இரF_ெப.(இரF_ெப.) ஆவ�� 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) $தி�வா.8.632.1 

 மன வாசக� கட.தா எைன ம,த உம,த ஆ0கி $தி�வா.8.632.2 

 சின மா� விைட உைடயா மI தி��ெப�.�ைற 

உைற@�_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.632.3 

 பனவ எைன� ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப*( 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) பர� =டேர $தி�வா.8.632.4 

 விைன0ேகட�� உளேரா பிற3_ெப.(பிற3_ெப.) ெசா�[3 விய உலகி� 

$தி�வா.8.633.1 

 எைன தா_த9.=.(தா_த9.=.) /�.� ஆ$டா என� எபி /ைர உ�0கி 

$தி�வா.8.633.2 

 பிைன தா_த9.=.(தா_த9.=.) /�.� எ�ேல ெப�.�ைறயி� உைற 

ெப�மா $தி�வா.8.633.3 

 மன,தா க$ணி அக,தா ம( மா9ற,திைடயாேன $தி�வா.8.633.4 

 ப9( ஆ�� அைவ அ9ற 3 

ப9(�_ெப.எ�.(ப9(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப9( ஆ�� 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ப9றி $தி�வா.8.634.1 



 ந9( ஆ� கதி அைடேவா�_வி.�.(அைட_வி.+K_இ.இ.கா.+ஓ�_த.ப.) எனி 

ெக+வ  3 ஓ* வ�மி $தி�வா.8.634.2 

 ெத9( ஆ3 சைட�*யா மI தி��ெப�.�ைற இைற சீ3 $தி�வா.8.634.3 

 க9( ஆ�� அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

ேபணினெரா+� J+மி கல.ேத $தி�வா.8.634.4 

 கடலி திைர அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ேபா� வ� கல0க� மல� 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ $தி�வா.8.635.1 

 உடM� என� உயி�� /�.� ஒழியாவண� நிைற.தா $தி�வா.8.635.2 

 =ட��_ெப.எ�.(=ட3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) =ட3 மதி 

T*ய_ெப.எ�.(T+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி��ெப�.�ைற 

உைற@�_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.635.3 

 பட��_ெப.எ�.(பட3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சைட ம�ட,� எ�க� 

பர தா_த9.=.(தா_த9.=.) ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப*ேற $தி�வா.8.635.4 

 ேவ$ேட /க
 ேவ$ேட ெச�வ�_ெப.(ெச�வ�_ெப.) ேவ$ேட 

ம$B� வி$B� $தி�வா.8.636.1 

 ேவ$ேட பிற�/ இற�/ சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ேவ$டா3 தைம நா<� 

$தி�வா.8.636.2 

 த $ேட ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச3.ேத 

மI தி��ெப�.�ைற இைற தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வா.8.636.3 

 4$ேட /ற�_ெப.(/ற�_ெப.) ேபாேக இனி /ற�ேபாக� ஒ>ேடேன 

$தி�வா.8.636.4 

 ேகா�ேத என0� எேகா�ைர கட�வா2 அ�� எேகா $தி�வா.8.637.1 

 ஆ9ேற எ�க� அரேன அ� ம�.ேத என� அரேச $தி�வா.8.637.2 



 ேச9( ஆ3 வய�_ெப.(வய�_ெப.) /ைட T
த� தி��ெப�.�ைற 

உைற@�_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.637.3 

 ந 9( ஆ3த� தி�ேமனி நிமலேன உைன 

யாேன_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.637.4 

 எ�ச� அறிேவ நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) என0� இ�0கிறைத 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) $தி�வா.8.638.1 

 அ�ேசா எ�க� அரேன அ� ம�.ேத என� அ�ேத $தி�வா.8.638.2 

 ெச�ைச மல3 /ைர ேமனிய தி��ெப�.�ைற உைறவா $தி�வா.8.638.3 

 நி�ச� என ெந�சி� மனி யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிறாேன $தி�வா.8.638.4 

 வா_ெப.(வா_ெப.) பாவிய உலக,தவ3 தவேம 

ெசய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அவேம $தி�வா.8.639.1 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) பாவிய உடைல� =ம.� அடவி மர�_ெப.(மர�_ெப.) 

ஆேன $தி�வா.8.639.2 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) பா2 மல30 ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) மI 

தி��ெப�.�ைற உைறவா2 $தி�வா.8.639.3 

 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) பாவிய ஆனா� உைன ந�கா2 என� ஆேம 

$தி�வா.8.639.4 

 /9றி� வா�_ெப.(வா�_ெப.) அரF� அ�ேச ெபா2ய3 த� ெம2@� அ�ேச 

$தி�வா.8.640.1 

 க9ைற வா3 சைட எ� அ$ண�_ெப.(அ$ண�_ெப.) க$ Eத�_ெப.(Eத�_ெப.) 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) ந$ணி_வி.எ�.(ந$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.640.2 



 ம9(� ஓ3 ெத2வ�_ெப.(ெத2வ�_ெப.) தைன உ$+ என 

நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� ெப�மா9� 

$தி�வா.8.640.3 

 அ9றிலாதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�=மாேற 

$தி�வா.8.640.4 

 ெவ�வேர ேவ>ைக வ.தா�_நி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) 

விைன0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகாளிI� அ�ேச $தி�வா.8.641.1 

 இ�வரா� மா( காணா எ�பிரா த�பிரா ஆ� $தி�வா.8.641.2 

 தி� உ� அறி ம9( ஓ3 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) 

எ,_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+,_ஒ9.) ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) என $தி�வா.8.641.3 

 அ�வராதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�=மாேற 

$தி�வா.8.641.4 

 வ /லா�_ெப.(/லா�_ெப.) ேவM� அ�ேச வைள0 ைகயா3 கைட0 க$ 

அ�ேச $தி�வா.8.642.1 

 எ/ எலா� உ�க ேநா0கி_வி.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ�பல,� ஆ+கிற $தி�வா.8.642.2 

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

அ�� ப�க மா>டா $தி�வா.8.642.3 

 அ/_ெப.(அ/_ெப.) இலாதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 

அ�=மாேற $தி�வா.8.642.4 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) அனா3 கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) அ�ேச 

அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) கிறி �(வ�_ெப.(�(வ�_ெப.) அ�ேச 

$தி�வா.8.643.1 

 ெவளிய ந ( ஆ+� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேவதிய பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ந$ணி_வி.எ�.(ந$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.643.2 



 �ளி உலா� க$ண3 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

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

அ��_வி.எ�.(அ�_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) 

ெந0� இ�� $தி�வா.8.643.3 

 அளி இலாதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�=மாேற 

$தி�வா.8.643.4 

 பிணி எலா� வ'I� அ�ேச பிற�பிேனா+ இற�/� அ�ேச $தி�வா.8.644.1 

 �ணி நிலா அணியினா த_பதி.ெப.(த_தி'.) ெதா��பேரா+ அ�.தி அ� 

மா� $தி�வா.8.644.2 

 திணி நில�_ெப.(நில�_ெப.) பிள.�� காணா� ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) 

பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) ந ( 

$தி�வா.8.644.3 

 அணிகிலாதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�=மாேற 

$தி�வா.8.644.4 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உலா� எ'@� அ�ேச வைர /ர$**I� அ�ேச 

$தி�வா.8.645.1 

 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உலா� ந 9ற ஏ9ற ெசா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

கட.த_ெப.எ�.(கட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�ப $தி�வா.8.645.2 

 தாள தாமைரக� ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தட மல3 

/ைன.�_வி.எ�.(/ைன_வி.+.,_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) ைந@� $தி�வா.8.645.3 

 ஆ� அலாதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�=மாேற 

$தி�வா.8.645.4 

 தைகF இலா� பழி@� அ�ேச சாதைல �ன� அ�ேச $தி�வா.8.646.1 



 /ைக �க.�_வி.எ�.(�க_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' ைக வ  சி 

ெபாலி.த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�பல,�� ஆ+� 

$தி�வா.8.646.2 

 �ைக நைக0 ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

�னவ பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

ஏ,தி_வி.எ�.(ஏ,�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.646.3 

 அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெநகாதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 

அ�=மாேற $தி�வா.8.646.4 

 தறி ெச( களி(� அ�ேச தழ� விழி உ�ைவ அ�ேச $தி�வா.8.647.1 

 ெவறி கம
 சைடய அ�ப வி$ணவ3_ெப.(வி$ணவ3_ெப.) ந$ண மா>டா� 

$தி�வா.8.647.2 

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

சிற.�_வி.எ�.(சிற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� இ�0க மா>டா 

$தி�வா.8.647.3 

 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) இலாதவைர0 க$டா� அ�ம 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�=மாேற $தி�வா.8.647.4 

 ம�= உலா� உ��� அ�ேச மனேரா+ உறF� அ�ேச $தி�வா.8.648.1 

 ந�சேம அ�த� ஆ0�� ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பிரா எ�பிரா ஆ2 

$தி�வா.8.648.2 

 ெச�ெசேவ ஆ$+ ேகா$டா_வி.�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+ஆ_பட3.ஒ�.) 

தி��$ட� த >ட மா>டா� $தி�வா.8.648.3 

 அ�=வா3 அவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�=மாேற 

$தி�வா.8.648.4 

 ேகா$ இலா வாளி அ�ேச J9(வ_ெப.(J9(வ_ெப.) சீ9ற� அ�ேச 

$தி�வா.8.649.1 



 ந � நிலா அணியினாைன நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ைந.� உ�கி ெந0� $தி�வா.8.649.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) நிலா� க$க� ேசார வா
,திநி( ஏ,தமா>டா 

$தி�வா.8.649.3 

 ஆ$_ெப.(ஆ$_ெப.) அலாதவைர0 க$டா� அ�ம நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) 

அ�=மாேற $தி�வா.8.649.4 

 ப� வைர ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) ப�கைர பா$*ய9� 

ஆ3 அ�� ஆ� $தி�வா.8.650.1 

 ஒ�வைர ஒ(� இலாதவைர கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேபா� இைற�சி 

$தி�வா.8.650.2 

 ெத'வர நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ�0கி ப' 

ேம9ெகா$ட ேசவகனா3 $தி�வா.8.650.3 

 ஒ�வைர அறி உ�F 

அறியா�_எதி3.ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) எ 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) அேத $தி�வா.8.650.4 

 சதிைர மற.�_வி.எ�.(மற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அறி மா� ெகா�வ3 

சா3.தவ3 சா9றி� ெசாேனா� $தி�வா.8.651.1 

 கதிைர மைற,தன ேசாதி க�0கைட ைக� 

பி*,�_வி.எ�.(பி*_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.651.2 

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

�* ேக+ க$Z3 $தி�வா.8.651.3 

 ம�ைரய3 மன_ெப.(மன_ெப.) ம( பிற�/ ஓட மறி,தி+ேம 

$தி�வா.8.651.4 

 ந 3 இப ெவ�ள,�� ந .தி0 �ளி0கிற ெந�ச�_ெப.(ெந�ச�_ெப.) ெகா$Z3 

$தி�வா.8.652.1 



 பா3 இப ெவ�ள�_ெப.(ெவ�ள�_ெப.) ெகாள ப' ேம9ெகா$ட பா$*யனா3 

$தி�வா.8.652.2 

 ஓ3 இப ெவ�ள,� உ�0 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதா$டைர 

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) ெகா$டா3 $தி�வா.8.652.3 

 ேப3 இப ெவ�ள,�� ெப2 கழேல 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபBமிேன $தி�வா.8.652.4 

 ெசறி@� பிறவி0� ந�லவ3 ெச�ல�மி ெதன ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

நா>+ $தி�வா.8.653.1 

 இைறவ கிள3கிற கால�_ெப.(கால�_ெப.) இ0_=>.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) எ0_=>.(அ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) கால,��<� 

$தி�வா.8.653.2 

 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) ஒ$_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கதி3 வா�_ெப.(வா�_ெப.) உைற 

கழி,� ஆன.த மா0 கடவி $தி�வா.8.653.3 

 எறி@� பிற�ைப எதி3.தா3 /ரள இ� நில,ேத $தி�வா.8.653.4 

 கால�_ெப.(கால�_ெப.) உ$டாகேவ காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2�மி க�� அ'ய 

$தி�வா.8.654.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) உ$டாெனா+ நா�க_ெப.(நா�க_ெப.) 

வானவ3_ெப.(வானவ3_ெப.) ந$ அ'ய $தி�வா.8.654.2 

 ஆல�_ெப.(ஆல�_ெப.) உ$டா எ�க� பா$*� பிரா த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

அ*யவ30� $தி�வா.8.654.3 

 Hல ப$டார� வழ��கிறா 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �.�மிேன $தி�வா.8.654.4 



 ஈ$*ய_ெப.எ�.(ஈ$+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாய 

இ��_ெப.(இ��_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

எ�_=>.(எ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ெபா�<� 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.655.1 

 N$*ய ேசாதிைய மீனவI� 

ெசா�ல_�ைற.எ�.(ெசா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�ல அ�ல 

$தி�வா.8.655.2 

 ேவ$*ய_ெப.எ�.(ேவ$+_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபாேத வில0� இைல 

வா2த� வி��/மி தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வா.8.655.3 

 பா$*யனா3 அ��ெச2கிற �,தி� ப'= இ�ேவ $தி�வா.8.655.4 

 மாய வன� ப' ேம9ெகா$+ ம9( அவ3_பதி.ெப.(அ_=>.+அ3_பட3.ப.) 

ைக0ெகாளM� $தி�வா.8.656.1 

 ேபா2 அ(� இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிற�/ எI� பைகக� /�.தவ�0� 

$தி�வா.8.656.2 

 ஆய அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சீ3 உைட, 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ�ேள அ�<� $தி�வா.8.656.3 

 ேசய ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) ெகாைட, ெதனவ_ெப.(ெதனவ_ெப.) 

ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) ேச3மிகேள $தி�வா.8.656.4 

 அழிF_ெப.(அழிF_ெப.) இறி 

நிற�_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ�_பட3.ஒ�.) ஒ3 ஆன.த ெவ�ள,திைட 

அ�,தி $தி�வா.8.657.1 

 கழிF இ� க�ைணைய0 கா>* க*ய விைன அக9றி $தி�வா.8.657.2 

 பழ மல� ப9( அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$டவ 

பா$*� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) பதேம $தி�வா.8.657.3 



 ��� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) த�வா ெகாைடேய 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �.�மிேன $தி�வா.8.657.4 

 விரவிய த  விைன ேமைல� பிற�/ �.ந 3 

கட0க_�ைற.எ�.(கட00_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.658.1 

 பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அபைர எ/ உ�0�� பர� 

பா$*யனா3 $தி�வா.8.658.2 

 /ரவியி ேம� வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) /.தி ெகாள�ப>ட 4� 

ெகா*யா3 $தி�வா.8.658.3 

 மர இய� ேம9ெகா$+ த�ைம@� தா� 

அறியா3_வி.�.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி3.ம.+அ3_பட3.ப.) 

மற.ேத_வி.எ�.(மற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.658.4 

 J9ைற ெவ(_வி.எ�.(ெவ�_வி.+9_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) ஆ�� 

ஐவ3_ெப.(ஐவ3_ெப.) ேகா0கைள@� 

ெவ(_வி.எ�.(ெவ�_வி.+9_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழகா� $தி�வா.8.659.1 

 வ  9றி�.தா ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) ேதவி@� தாI� ஒ3 மீனவபா� 

$தி�வா.8.659.2 

 ஏ9( வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ3 உயி3 உ$ட 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஒ9ைற� ேசவகேன $தி�வா.8.659.3 

 ேத9ற� இலாதவ3 ேசவ*_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.) சி0ெகன� ேச3மிகேள 

$தி�வா.8.659.4 

 உ�ப3க>� அரேச ஒழிF அற 

நிைற.த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேயாகேம ஊ,ைதேய 

தன0� $தி�வா.8.660.1 

 வ�/ என� ப�,� எ �* ��� ஆ$+ வா
F அற வா
வி,த ம�.ேத 

$தி�வா.8.660.2 



 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) �ணிேவ சீ3 உைட0 கழேல 

ெச�வேம சிவெப�மாேன $தி�வா.8.660.3 

 எ�ெபா�>+ உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய 

$தி�வா.8.660.4 

 விைட விடா� உக.த வி$ணவ3_ெப.(வி$ணவ3_ெப.) ேகாேவ 

விைனயேனIைடய ெம2� ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.661.1 

 �ைட விடா� அ*ேய H,� அற ம$_ெப.(ம$_ெப.) ஆ2 ��� /�0 

�ர�ைபயி� கிட.�_வி.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.661.2 

 கைடபடாவ$ண� கா,� எைன ஆ$ட கடFேள_ெப.(கடF�_ெப.+ஏ_சா'.) 

க�ைண மா கடேல $தி�வா.8.661.3 

 இைடவிடா� உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய 

$தி�வா.8.661.4 

 அ�ைமேய அ�பா ஒ�/ இலா மணிேய அபினி� 

விைள.த_ெப.எ�.(விைள_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ3 அ�ேத 

$தி�வா.8.662.1 

 ெபா2�ைமேய ெப�0கி ெபா�திைன� =�0�� /�, தைல� /ைலயேன 

தன0� $தி�வா.8.662.2 

 ெச�ைமேய ஆய சிவபத� அளி,த_ெப.எ�.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�வேம சிவெப�மாேன $தி�வா.8.662.3 

 இ�ைமேய உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய 

$தி�வா.8.662.4 

 அ�� உைட� =டேர அளி.த� ஓ3 கனிேய ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) தவ30� அரேச $தி�வா.8.663.1 



 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) உைட0 கைலேய /க
�சிைய0 

கட.த_ெப.எ�.(கட_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபாகேம ேயாக,தி 

ெபாலிேவ $தி�வா.8.663.2 

 ெத�� இட,�_ெப.(இட�_ெப.+அ,�_சா'.) அ*யா3 சி.ைத@� /�.த 

ெச�வேம சிவெப�மாேன $தி�வா.8.663.3 

 இ��_ெப.(இ��_ெப.) இட,�_ெப.(இட�_ெப.+அ,�_சா'.) உைன� சி0ெகன� 

பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய $தி�வா.8.663.4 

 ஒ�/ உன0� இ�லா ஒ�வேன அ*ேய உ�ள,�� ஒளி3கிற ஒளிேய 

$தி�வா.8.664.1 

 ெம2� பத�_ெப.(பத�_ெப.) அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ  ( இலிேய9� வி�மிய� 

அளி,த�_ெதா.ெப.(அளி_வி.+,,_இ.கா.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ஓ3 அேப 

$தி�வா.8.664.2 

 ெச�/த9� அ'ய ெச�� =ட3 H3,த  ெச�வேம சிவெப�மாேன $தி�வா.8.664.3 

 எ2�/ இட,�_ெப.(இட�_ெப.+அ,�_சா'.) உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� 

எ�.த�<வ� இனிேய $தி�வா.8.664.4 

 அறைவேய மனேம ேகாயிலா0 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ$+ அளF இலா 

ஆன.த� அ�ளி $தி�வா.8.665.1 

 பிறவி ேவ3 அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ �* ��� 

ஆ$ட பி�ஞகா ெப'ய_ெப.அ.(ெப'�_ெப.) எ� 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.665.2 

 திறவிேல க$ட_ெப.எ�.(கா$_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா>சிேய 

அ*ேய ெச�வேம சிவெப�மாேன $தி�வா.8.665.3 

 இறவிேல உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய 

$தி�வா.8.665.4 



 பாச ேவ3 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பழ� 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) தைன� 

ப9(�_ெப.எ�.(ப9(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆ( அ*யேன9� 

அ�ளி $தி�வா.8.666.1 

 4சைன உக.� எ சி.ைத@� /�.� 4� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>*ய 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) $தி�வா.8.666.2 

 ேத= உைட விள0ேக ெச�� =ட3 H3,த  ெச�வேம சிவெப�மாேன 

$தி�வா.8.666.3 

 ஈசேன உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய 

$தி�வா.8.666.4 

 அ,தேன அ$ட3 அ$ட� ஆ2 

நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆதிேய யா�� ஈ( இ�லா� 

$தி�வா.8.667.1 

 சி,தேன ப,த3 சி0ெகன� பி*,த_ெப.எ�.(பி*_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�வேம சிவெப�மாேன $தி�வா.8.667.2 

 பி,தேன எ�லா உயி�� ஆ2, தைழ,� பிைழ,� அைவ அ�ைல ஆ2 

நி9��_ெப.எ�.(நி�_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.667.3 

 எ,தேன உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய 

$தி�வா.8.667.4 

 பா� நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ>+� தாயிI� 

சால� ப'.�_வி.எ�.(ப'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

பாவிேயIைடய $தி�வா.8.668.1 

 ஊனிைன உ�0கி உ� ஒளி ெப�0கி உல�/ இலா ஆன.த� ஆய $தி�வா.8.668.2 



 ேதனிைன� ெசா'.�_வி.எ�.(ெசா'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

/ற�_ெப.(/ற�_ெப.) /ற�_ெப.(/ற�_ெப.) தி'.த ெச�வேம சிவெப�மாேன 

$தி�வா.8.668.3 

 யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) உைன, 

ெதாட3.�_வி.எ�.(ெதாட3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சி0ெகன� பி*,ேத 

எ�� எ�.த�<வ� இனிேய $தி�வா.8.668.4 

 / /லா�_ெப.(/லா�_ெப.) யா0ைக /ைர /ைர கனிய ெபா 

ெந+�_ெப.அ.(ெந+�_ெப.அ.) ேகாயிலா� /�.� எ $தி�வா.8.669.1 

 எ/ எலா� உ�0கி எளிைய ஆ2 ஆ$ட ஈசேன மா= இலா மணிேய 

$தி�வா.8.669.2 

 �பேம பிற�ேப இற�ெபா+ மய0� ஆ� ெதாட0� எலா� 

அ(,த_ெப.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

ேசாத  $தி�வா.8.669.3 

 இபேம உைன� சி0ெகன� பி*,ேத எ�� எ�.த�<வ� இனிேய 

$தி�வா.8.669.4 

 இ��/_ெப.(இ��/_ெப.) த� மன,ேதைன ஈ3,� ஈ3,� எ எ/ உ�0கி 

$தி�வா.8.670.1 

 க��/_ெப.(க��/_ெப.) த� =ைவ என0�0 கா>*ைன உ 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைணக� $தி�வா.8.670.2 

 ஒ��� திைர உலF சைட உைடயாேன ந'க� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

$தி�வா.8.670.3 

 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) �திைர_ெப.(�திைர_ெப.) ஆ0கிய ஆ( அேற 

உ ேப3 அ�ேள $தி�வா.8.670.4 

 ப$ ஆ3.த ெமாழி ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ப�கா நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

ஆ� ஆனா30� $தி�வா.8.671.1 



 உ$ ஆ3.த ஆ3 அ�ேத உைடயாேன அ*ேயைன $தி�வா.8.671.2 

 ம$_ெப.(ம$_ெப.) ஆ3.த பிற�/ அ(,தி>+ ஆ�வா2 ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

வா என $தி�வா.8.671.3 

 க$ ஆர_�ைற.எ�.(ஆ3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ2.த ஆ( அேற உ 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) க$ேட $தி�வா.8.671.4 

 ஆத� இலி யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) பிற�/ இற�/ எI� அ� நரகி� 

$தி�வா.8.672.1 

 ஆ3 தம�� இறிேய அ�.�ேவ9� ஆ ஆ எ( $தி�வா.8.672.2 

 ஓத�_ெப.(ஓத�_ெப.) மலி ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) உ$ட உைடயாேன அ*ேய9� 

உ $தி�வா.8.672.3 

 பாத மல3 கா>*ய ஆ( அேற எ� பர� பரேன $தி�வா.8.672.4 

 ப�ைச, தா�_ெப.(தா�_ெப.) அரF ஆ>Z பட3 சைடயா2 பாத மல3 

$தி�வா.8.673.1 

 உ�ச,தா3 ெப�மாேன அ*ேயைன உ2ய0ெகா$+ $தி�வா.8.673.2 

 எ�ச,� ஆ3 சி( ெத2வ�_ெப.(ெத2வ�_ெப.) ஏ,தாேத அ�ேசா எ 

$தி�வா.8.673.3 

 சி,த,� ஆ( உ2.த ஆ( அேற உ திற�_ெப.(திற�_ெப.) நிைன.ேத 

$தி�வா.8.673.4 

 க9( அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) கைல ஞான� கசி.� 

உ�ேக ஆயி*I� $தி�வா.8.674.1 

 ம9( அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) பிற 

ெத2வ�_ெப.(ெத2வ�_ெப.) வா0� இயலா� வா3 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.674.2 

 உ9( இ(மா.� இ�.ேத எ�ெப�மாேன அ*ேய9�� $தி�வா.8.674.3 



 ெபா தவி= நா20� இ+� ஆ( அேற நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) ெபா 

அ�ேள $தி�வா.8.674.4 

 ப�= ஆய அ* மடவா3 கைட0 க$ணா� இட3�ப>+ $தி�வா.8.675.1 

 ந�=_ெப.(ந�=_ெப.) ஆய �ய3 Jர ந+��ேவ நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

அ�ளா� $தி�வா.8.675.2 

 உ2�ேச எ�ெப�மாேன உைடயாேன அ*ேயைன $தி�வா.8.675.3 

 அ�ேச� எ( ஆ$ட ஆ( அேற அ�பல,� அ�ேத $தி�வா.8.675.4 

 எபாைல� பிற�/ அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�� 

இைமயவ30�� அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ$ணா 

$தி�வா.8.676.1 

 ெதபாைல, தி��ெப�.�ைற 

உைற@�_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சிவெப�மா 

$தி�வா.8.676.2 

 அபா� ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) அக�_ெப.(அக�_ெப.) ெநகேவ /�.த�ளி 

ஆ>ெகா$ட� $தி�வா.8.676.3 

 எபாேல ேநா0கிய_ெப.எ�.(ேநா0�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ( அேற 

எ�ெப�மாேன $தி�வா.8.676.4 

 H,தாேன Hவாத �தலாேன �*F இ�லா $தி�வா.8.677.1 

 ஒ,தாேன ெபா�ளாேன உ$ைம@� ஆ2 இைம@� ஆ2 $தி�வா.8.677.2 

 4,தாேன /�.� இ��� /ர�ேவைன க�ைணயினா� $தி�வா.8.677.3 

 ேப3,ேத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) ஆ$ட ஆ( அேற எ�ெப�மாேன 

$தி�வா.8.677.4 



 ம�F இனிய_ெப.அ.(இனிைம_ெப.) மல3� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) 

மன,தி�_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.+இ�_இட.ேவ.) 

வள3.�_வி.எ�.(வள3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ� உ�க $தி�வா.8.678.1 

 ெத�Fெதா(� மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அலறி 

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

$தி�வா.8.678.2 

 ப�கிய_ெப.எ�.(ப��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

பர� க�ைண, தட�_ெப.(தட�_ெப.) கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ப*F 

ஆ� ஆ( $தி�வா.8.678.3 

 அ�� என0� இ�� இைடம�ேத இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�மாேன 

$தி�வா.8.678.4 

 நாேனேயா தவ�_ெப.(தவ�_ெப.) ெச2ேத சிவாய நம என� 

ெப9ேற_வி.�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+ஏ_த.ஒ�.) $தி�வா.8.679.1 

 ேத_ெப.(ேத_ெப.) ஆ2 இ அ�த�� ஆ2 தி,தி0�� சிவெப�மா 

$தி�வா.8.679.2 

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

உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) /�.� அ*ேய9� அ�� ெச2தா $தி�வா.8.679.3 

 ஊ_ெப.(ஊ_ெப.) ஆ�� உயி3 வா
0ைக_ெப.(வா
0ைக_ெப.) ஒ(,� அேற 

ெவ(,திடேவ $தி�வா.8.679.4 

 4� கமல,� அயெனா+_ெப.(அய_ெப.+ஒ+_க�.ேவ.) மா� அறியாத 

ெநறியாேன $தி�வா.8.680.1 

 ேகா��_ெப.(ேகா��_ெப.) அல3 ேச3 �வி �ைலயா� Jறா 

ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) ந ( ஆZ $தி�வா.8.680.2 

 ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) எயி� T
 தி�வாS3 உைடயாேன அ*ேய 

நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) $தி�வா.8.680.3 



 4� கழ�க� அைவ அ�லா� எைவ யா�� /கேழேன $தி�வா.8.680.4 

 சைடயாேன தழ� ஆZ தய��_வி.(தய��_வி.) H இைல� Tல� $தி�வா.8.681.1 

 பைடயாேன பர�ேசாத  ப=பத  மழ ெவ�ைள_ெப.(ெவ�ைள_ெப.) $தி�வா.8.681.2 

 விைடயாேன வி' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) T
 ெப�.�ைறயா2 அ*ேய 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) $தி�வா.8.681.3 

 உைடயாேன உைன அ�லா� உ( �ைண ம9( அறிேயேன $தி�வா.8.681.4 

 உ9றாைர யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) ேவ$ேட ஊ3 ேவ$ேட ேப3 

ேவ$ேட $தி�வா.8.682.1 

 க9றாைர யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) ேவ$ேட க9பனF� இனி அைம@� 

$தி�வா.8.682.2 

 �9றால,� அம3.�_வி.எ�.(அம3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைற@�_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) J,தா உ �ைர 

கழ9ேக $தி�வா.8.682.3 

 க9றாவி மன�_ெப.(மன�_ெப.) ேபால கசி.� உ�க ேவ$+வேன 

$தி�வா.8.682.4 

 ஓ+�_ெப.எ�.(ஓ+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கவ.தி@ேம 

உறF_ெப.(உறF_ெப.) எறி>+ உ� கசி.� $தி�வா.8.683.1 

 ேத+�_ெப.எ�.(ேத+_ெப.எ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா�<� 

சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) கழேல என, 

ெதளி.�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.683.2 

 J+�_ெப.எ�.(J+_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உயி�� �ம$ைடயிட0 

�னி,� அ*ேய $தி�வா.8.683.3 

 ஆ+� �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.683.4 



 �* ஏ3 இ+� இைட, N ெமாழியா3 ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) நைசயா� 

$தி�வா.8.684.1 

 ெச* ஏ( த ைமக� எ,தைன@� ெச2தி*I� $தி�வா.8.684.2 

 �*ேய பிறேவ எைன, தன தா�_ெப.(தா�_ெப.) �ய��வி,த 

$தி�வா.8.684.3 

 அ*ேய �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.684.4 

 எ/ உ� உ�0கி இ� விைனைய ஈ+ 

அழி,�_வி.எ�.(அழி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.685.1 

 �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) கைள.�_வி.எ�.(கைள_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

�வ.�வ�க� N2ைம ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.685.2 

 �/ உ�ளவ9ைற ��� அழிய_�ைற.எ�.(அழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ� 

/�.த $தி�வா.8.685.3 

 அபி �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.685.4 

 �றி@� ெநறி@� �ண�� இலா0 �ழா�க� தைம� $தி�வா.8.686.1 

 பிறி@� மன,தா3 பிறிF அ'ய ெப9றியைன $தி�வா.8.686.2 

 ெசறி@� க�,தி� உ�,� அ�� ஆ� சிவ 

பத,ைத_ெப.(பத�_ெப.+அ,�_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) $தி�வா.8.686.3 

 அறி@�_வி.�.(அறி_வி.2_இ.இ.கா.+உ�_பட3.ஒ�.) �லா 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற $தி�வா.8.686.4 

 ேப�� �ண�� பிணி�/ உ(� இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிறவி தைன, 

$தி�வா.8.687.1 



 N�� ப'= �'= அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதா$ட3 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.687.2 

 ேச��_ெப.எ�.(ேச3-வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைகயா� 

சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) க�ைண, ேத_ெப.(ேத_ெப.) ப�கி $தி�வா.8.687.3 

 ஆ�� �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.687.4 

 ெகா�பி�_ெப.(ெகா�/_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அ��/ ஆ2 �வி மல3 ஆ2 கா2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.688.1 

 வ�/ ப�,� உடல� மா$+ இ�ங ேபாகாேம $தி�வா.8.688.2 

 ந�/� எ சி.ைத நB��வ$ண� நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) அB�� 

$தி�வா.8.688.3 

 அ� ெபா �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.688.4 

 மதி0�� திற�_ெப.(திற�_ெப.) உைடய வ� அர0க ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

ெந'ய $தி�வா.8.689.1 

 மிதி0��_ெப.எ�.(மிதி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி�வ* எ தைல_ெப.(தைல_ெப.) ேம� வ  9றி��ப $தி�வா.8.689.2 

 கதி0�� ப=_ெப.(ப=_ெப.) பாச� ஒ(� இேலா� என0 

களி,�_வி.எ�.(களி_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�� $தி�வா.8.689.3 

 அதி30�� �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.689.4 

 இட0�� க� ��>+ ஏன� பி கானக,ேத $தி�வா.8.690.1 

 நட0��_ெப.எ�.(நட_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி�வ* 

எ தைலேம� ந>டைமயா� $தி�வா.8.690.2 



 கட0��_ெப.எ�.(கட_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) ஐவ3_ெப.(ஐவ3_ெப.) க$டக3 த� வ� அர>ைட 

$தி�வா.8.690.3 

 அட0�� �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.690.4 

 பா
� ெச2 விளாவி பய_ெப.(பய_ெப.) இலியா20 கிட�ேப9� $தி�வா.8.691.1 

 கீ
� ெச2 தவ,தா� கிளிய+ீ ேந3ப>+ $தி�வா.8.691.2 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ9.) ைசவI0� எ / தைலயா� 

$தி�வா.8.691.3 

 ஆ>ெச2 �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.691.4 

 ெகா�ைம வ' �ைல0 ெகா�/_ெப.(ெகா�/_ெப.) அைனயா� JறI0� 

$தி�வா.8.692.1 

 ெச�ைம மன,தா� தி�� பணிக� ெச2ேவI0� $தி�வா.8.692.2 

 இ�ைம த�� பய_ெப.(பய_ெப.) இ,தைன@� ஈ�� ஒழி0�� 

$தி�வா.8.692.3 

 அ�ைம �லா தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஆ$டாைன0 ெகா$டேற 

$தி�வா.8.692.4 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ஆ2 இ.த ம$ணிைட வா
F எI� ஆழி@� 

அக�ப>+ $தி�வா.8.693.1 

 ைதயலா3 எI� =ழி,தைல� ப>+ நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) த+மாறாேம $தி�வா.8.693.2 

 ெபா2 எலா� விட தி�வ�� த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) ெபா அ* இைண கா>* $தி�வா.8.693.3 



 ெம2ய ஆ2 ெவளி கா>* � 

நிற�_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ�_பட3.ஒ�.) ஓ3 அ9/த� விள�ேபேன 

$தி�வா.8.693.4 

 ஏ2.த மா மல3 இ>+ �>டாத� ஓ3 இய�ெபா+� வண�காேத $தி�வா.8.694.1 

 சா.த�_ெப.(சா.த�_ெப.) ஆ3 �ைல, ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) ந�லாெரா+� 

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

$தி�வா.8.694.2 

 ேபா.� யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) �ய3 /காவண� அ��ெச2� ெபா 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) இைண கா>* $தி�வா.8.694.3 

 ேவ.த_ெப.(ேவ.த_ெப.) ஆ2 ெவளிேய எ � 

நிற�_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ�_பட3.ஒ�.) ஓ3 அ9/த� விள�பேன 

$தி�வா.8.694.4 

 ந*,� ம$ணிைட ெபா2யிைன� பல 

ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

என� எI� மாய� $தி�வா.8.695.1 

 க*,த வாயிேல நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) � விைன 

மிக0 கழறிேய தி'ேவைன $தி�வா.8.695.2 

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

நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) 

ெப� மைற ேத*ய அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

அ*ேயைன $தி�வா.8.695.3 

 அ*,�_வி.எ�.(அ*_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ*,� அ0கார� � 

த 9றிய அ9/த� அறிேயேன $தி�வா.8.695.4 

 ெபா�.�� இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிற�/ இற�/ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) நிைனயா� ெபா2கேள /க( ேபா2 

$தி�வா.8.696.1 



 க�� �ழலினா3 க$களா� ஏ($+ கல�கிேய கிட�ேபைன $தி�வா.8.696.2 

 தி�.�_ஏவ.(தி�.�_வி.) ேசவ*�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ*_ெப.+�_ஒ9.) 

சில�/_ெப.(சில�/_ெப.) அைவ சில�பிட தி�ெவா+� அகலாேத $தி�வா.8.696.3 

 அ��_ெப.அ.(அ��_ெப.அ.) �ைணவ ஆ2 ஆ$+ெகா$+ அ�ளிய அ9/த� 

அறிேயேன $தி�வா.8.696.4 

 மா+� =9ற�� ம9( உள ேபாக�� ம�ைகய3_ெப.(ம�ைகய3_ெப.) 

த�ேமா+� $தி�வா.8.697.1 

 J*_வி.எ�.(J+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ��ள �ண�களா� ஏ($+ 

�லாவிேய தி'ேவைன $தி�வா.8.697.2 

 வ  +_ெப.(வ  +_ெப.) த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) ெவ�_ெப.அ.(ெவ�_ெப.அ.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

வ  >*ட ெம_ெப.அ.(ெம_ெப.அ.) மல30 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>* 

$தி�வா.8.697.3 

 ஆ+வி,� என� அக�_ெப.(அக�_ெப.) /�.� ஆ$ட� ஓ3 அ9/த� அறிேயேன 

$தி�வா.8.697.4 

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

இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிற�/ இற�/ இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) 

நிைனயா� ம�ைகய3_ெப.(ம�ைகய3_ெப.) த�ேமா+� $தி�வா.8.698.1 

 பிைண.� வா2 இத
� ெப� ெவ�ள,� அ�.தி நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

பி,தனா2, தி'ேவைன $தி�வா.8.698.2 

 �ண�க<� �றிக<� இலா0 �ண0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேகாமள,ெதா+� 

J*_வி.எ�.(J+_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.698.3 

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

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ$+ெகா$+ அ�ளிய 

அ9/த� அறிேயேன $தி�வா.8.698.4 



 இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிற�பினி� இைண மல3 

ெகா2�_வி.எ�.(ெகா2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) இய�ெபா+ அ�= எ�,� ஓதி $தி�வா.8.699.1 

 த�/ இலா� ெபா கழ�க<0� இடா� நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) தட 

�ைலயா3 த�க� $தி�வா.8.699.2 

 ைம�/ உலா� க$ணா� ஏ($+ கிட�ேபைன மல3 அ* இைண கா>* 

$தி�வா.8.699.3 

 அ�ப எைன வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ$+ெகா$+ அ�ளிய அ9/த� அறிேயேன $தி�வா.8.699.4 

 ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ஆ+� இK_=>.(இ_பதி.ெப.+K_ஒ9.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

உயி3 ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ன_பட3.ப.) இ� விைன 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன $தி�வா.8.700.1 

 ஓைசயா� உண3வா30� உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) அ'யவ 

உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒளி 

ஆ0கி $தி�வா.8.700.2 

 பாச� ஆனைவ ப9( அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உய3.த_ெப.எ�.(உய3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) பர� 

ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைணயா� $தி�வா.8.700.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) த 3,� அ*யா3 அ*0 J>*ய அ9/த� அறிேயேன 

$தி�வா.8.700.4 

 ெபா�ைச ஆன இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிறவியி� 

கிட.�_வி.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

/�,� அைல நா2ேபால $தி�வா.8.701.1 

 இ�ைச ஆயின_வி.�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ன_பட3.ப.) ஏைழய30ேக 

ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� இண�கிேய தி'ேவைன 

$தி�வா.8.701.2 



 வி�சக,� அ' அயI� எ>டாத த_பதி.ெப.(த_தி'.) விைர மல30 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>* $தி�வா.8.701.3 

 அ�ச எைன@� ஆ$+ெகா$+ அ�ளிய அ9/த� அறிேயேன 

$தி�வா.8.701.4 

 ெசறி@� இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) பிற�/ இற�/ 

இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) நிைனயா� ெசறி �ழலா3 

ெச2@�_ெப.எ�.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.702.1 

 கிறி@� கீ
ைம@� ெக$ைட_ெப.(ெக$ைட_ெப.) அ� க$க<� உனிேய 

கிட�ேபைன $தி�வா.8.702.2 

 இைறவ எ�பிரா எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ�லாத த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

இைண மல30 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>* $தி�வா.8.702.3 

 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன 

ஆ$+ெகா$+ அ�ளிய அ9/த� அறிேயேன $தி�வா.8.702.4 

 ேதவ ேதவ-ெப.(ேதவ_ெப.) ெம2� ேசவக ெத ெப�.�ைற நாயக 

$தி�வா.8.703.1 

 HவராM� அறிஒணா �த� ஆய ஆன.த H3,தியா $தி�வா.8.703.2 

 யாவ3 ஆயிI�_நி.எ�.(ஆ2_வி.+இ_நி.எ�.�றி.+உ�_சா'.) அப3 அறி 

அறிஒணா மல3� ேசாதியா $தி�வா.8.703.3 

 Nய மா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) 

மனி =ட�ேம $தி�வா.8.703.4 

 அ>ட H3,தி அழக இ அ�� ஆய ஆன.த ெவ�ள,தா $தி�வா.8.704.1 

 சி>ட ெம2� சிவேலாக நாயக ெத ெப�.�ைற� ேசவக $தி�வா.8.704.2 

 ம>+ வா3 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ம�ைகயாைள ஒ3 

பாக,�_ெப.(பாக�_ெப.+அ,�_சா'.) ைவ,த அழக தன $தி�வா.8.704.3 



 வ>ட மா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) 

மனி மல�ேம $தி�வா.8.704.4 

 ந�ைகமீ3 எைன ேநா0�மி ந�க� நாத ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) பணி 

ெகா$டவ $தி�வா.8.705.1 

 ெத��_ெப.(ெத��_ெப.) ேசாைலக� T
 ெப�.�ைற ேமய ேசவக நாயக 

$தி�வா.8.705.2 

 ம�ைகமா3 ைகயி� 

வைள@�_ெப.எ�.(வைள_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� உயி�� 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� பணி ெகா�வா 

$தி�வா.8.705.3 

 ெபா�� மா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) மனி ெபாலி@ேம $தி�வா.8.705.4 

 ப,த3 Tழ_�ைற.எ�.(T
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பரா பர பா'� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா3�பா என $தி�வா.8.706.1 

 சி,த3 Tழ_�ைற.எ�.(T
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) சிவபிரா 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) HN3 நட� 

ெச2வா_வி.�.(ெச2_வி.+K_இ.இ.கா.+ஆ_பட3.ஒ�.) $தி�வா.8.706.2 

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

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ� /�.� எைம 

ஆ<�ெகா$+ எ� பணி ெகா�வா $தி�வா.8.706.3 

 ைவ,த மா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) மனி மல�ேம $தி�வா.8.706.4 

 மாய வா
0ைகைய ெம2 எ( 

எ$ணி_வி.எ�.(எ$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மதி,திடா வைக 

ந�கினா $தி�வா.8.707.1 



 ேவய ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) உைம ப�க எ�க� தி��ெப�.�ைற 

ேமவினா $தி�வா.8.707.2 

 காய,�� அ�� ஊற ஊற ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) க$+ெகா� எ( கா>*ய 

$தி�வா.8.707.3 

 ேசய மா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) 

மனி திக�ேம $தி�வா.8.707.4 

 சி,தேம /�.� எ�ைம ஆ>ெகா$+ த  விைன 

ெக+,�_வி.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ2ய� ஆ� $தி�வா.8.708.1 

 ப,தி த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

ெபா கழ�கேண ப மல3 ெகா2�_வி.எ�.(ெகா2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேச3,தM� $தி�வா.8.708.2 

 �,தி த.�_வி.எ�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ.த H உல�0�� 

அ�/ற,� எைம ைவ,தி+� $தி�வா.8.708.3 

 ம,த மா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) மனி மல�ேம $தி�வா.8.708.4 

 பிறவி எI� இ0_=>.(இ_பதி.ெப.+0_ஒ9.) கடைல 

ந .த_�ைற.எ�.(ந .�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) ேப3 அ�� 

த.த�ளினா $தி�வா.8.709.1 

 அறைவ எ( அ*யா3க� த�க� அ�� �ழா� /கவி>+ 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) $தி�வா.8.709.2 

 உறF_ெப.(உறF_ெப.) ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன 

உ2ய0ெகா$ட பிரா த_பதி.ெப.(த_தி'.) உ$ைம� ெப�0க� ஆ� 

$தி�வா.8.709.3 

 திறைம கா>*ய ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) 

மனி திக�ேம $தி�வா.8.709.4 



 /�வினா� ெபாதி.தி+ �ர�ைபயி� ெபா2 தைன ஒழிவி,தி+� $தி�வா.8.710.1 

 எழி�ெகா� ேசாதி எ� ஈச எ�பிரா எIைட அ�ப எ( எ( 

$தி�வா.8.710.2 

 ெதா�த ைகயின3 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) N மல30 

க$க� ந 3 ம�� ெதா$ட30� $தி�வா.8.710.3 

 வ� இலா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) மனி மல�ேம $தி�வா.8.710.4 

 வ�பனா2, தி'ேவைன வா எ( வ� விைன� பைக மா2,தி+� 

$தி�வா.8.711.1 

 உ�பரா உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஊ+ 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�_=>.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) 

/ற,த ஆ2 நிற_ெப.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�பிரா 

$தி�வா.8.711.2 

 அப3 ஆனவ30� அ�ளி ெம2 அ*யா3க>� இப�_ெப.(இப�_ெப.) 

தைழ,தி+� $தி�வா.8.711.3 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) ெபா மா மல3� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) மனி திக�ேம $தி�வா.8.711.4 

 �,தைன �த� ேசாதிைய �0 க$ அ�பைன �த� வி,திைன 

$தி�வா.8.712.1 

 சி,தைன சிவேலாகைன தி� நாம� பா*, தி'த�� $தி�வா.8.712.2 

 ப,த3கா� இ�ேக வ�மி ந 3 உ�க� பாச� த ர� பணிமிேனா $தி�வா.8.712.3 

 சி,த�_ெப.(சி,த�_ெப.) ஆ3த�� ேசவ*0க$ ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) 

ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) மனி திக�ேம $தி�வா.8.712.4 



 மா� இவ3_பதி.ெப.(இ_=>.+அ3_பட3.ப.) பாக மைற 

பயிற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாசக மா மல3 ேமய 

ேசாதி $தி�வா.8.713.1 

 ேகா� இ� பர� க�ைண அ*யா3 �லாF� ந தி �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ஆய 

ந���_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.713.2 

 ேபா� அல3 ேசாைல� ெப�.�ைற எ� /$ணிய ம$ணிைட வ.திழி.� 

$தி�வா.8.713.3 

 ஆதி� பிரம� ெவளி�ப+,த அ�� அறிவா3 எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.713.4 

 மா� அய வானவ3_ெப.(வானவ3_ெப.) ேகாI� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வண�க அவ30� அ��ெச2த 

ஈச $தி�வா.8.714.1 

 ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) அதனிைட வ.திழி.� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) ெநறி 

கா>* நல�_ெப.(நல�_ெப.) 

திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.714.2 

 ேகால மணி_ெப.(மணி_ெப.) அணி மாட�_ெப.(மாட�_ெப.) ண + �லாF� 

இடைவ மட ந�லா>� $தி�வா.8.714.3 

 சீல� மிக0 க�ைண 

அளி0��_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) அறிவா3 எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.714.4 

 அணி �* ஆதி அமர3 ேகாமா_ெப.(ேகாமா_ெப.) ஆன.த0 J,த அ( 

சமய� $தி�வா.8.715.1 

 பணி வைக ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) படF 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஏறி பாெரா+ வி$B� 

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

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.715.2 



 பிணி ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந���_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெப�.�ைற எ� ேப3 

அ�ளாள ெப$பா� உக.� $தி�வா.8.715.3 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா_ெப.(வா_ெப.) 

மீ_ெப.(மீ_ெப.) விசி(� வைக அறிவா3 எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.715.4 

 ேவ+ உ� ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மேய.திர,� மி� 

�ைற வானவ3_ெப.(வானவ3_ெப.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைன, $தி�வா.8.716.1 

 ேதட இ�.த_ெப.எ�.(இர_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவெப�மா சி.தைன 

ெச2�_வி.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ*ேயா�க� 

உ2ய_�ைற.எ�.(உ2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.716.2 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ+_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

அம3.த_ெப.எ�.(அம3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப'மா ஏறி ஐய 

ெப�.�ைற ஆதி அ. நா�_ெப.(நா�_ெப.) $தி�வா.8.716.3 

 ஏட3கைள எ��� ஆ$+ெகா$ட இய�/_ெப.(இய�/_ெப.) அறிவா3 எ�பிரா 

ஆவாேர $தி�வா.8.716.4 

 வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைமேயா3க� 

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

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா0 க�ைண0 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ2 அ*யா3 $தி�வா.8.717.1 

 ப.தைன வி$+_ெப.(வி$+_ெப.) அற 

ந���_ெப.எ�.(ந��_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�க� பரம 

ெப�.�ைற ஆதி அ. நா�_ெப.(நா�_ெப.) $தி�வா.8.717.2 

 உ.� திைர0 கடைல0 கட.�_வி.எ�.(கட_வி.+.,_இ.கா.+உ_ெப.எ�.�றி.) அ( 

ஓ��_ஏவ.(ஓ��_வி.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) இல�ைக அதனி� $தி�வா.8.717.3 



 ப.�_ெப.(ப.�_ெப.) அைண ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விரலா>� அ�<� ப'= 

அறிவா3 எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.717.4 

 ேவவ தி'/ர� ெச9ற வி�லி ேவ+வ ஆ2 க* நா2க� 

Tழ_�ைற.எ�.(T
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.718.1 

 ஏவ� ெசய�_ெதா.ெப.(ெச2_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெச2@�_ெப.எ�.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) 

�ேன எ�ெப�மா தா_த9.=.(தா_த9.=.) இய�� கா>*� $தி�வா.8.718.2 

 ஏ உ$ட பறி0� இர�கி_வி.எ�.(இர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஈச 

எ.ைத_ெப.(எ.ைத_ெப.) ெப�.�ைற ஆதி அ( $தி�வா.8.718.3 

 ேகவல� ேகழ�_ெப.(ேகழ�_ெப.) ஆ2 பா� 

ெகா+,த_ெப.எ�.(ெகா+_வி.+,,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கிட�/ அறிவா3 

எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.718.4 

 நாத� உைடய� ஒ3 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) கமல� ேபாதினி� ந$ணிய 

ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) Eதலா3 $தி�வா.8.719.1 

 ஓதி பணி.�_வி.எ�.(பணி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல3 Nவி 

ஏ,த_�ைற.எ�.(ஏ,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒளி வள3 ேசாதி எ� ஈச மI� 

$தி�வா.8.719.2 

 ேபா� அல3 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ெப�.�ைற எ� /$ணிய 

ம$ணிைட வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதாறி_வி.எ�.(ேதா(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.719.3 

 ேபத� ெக+,�_வி.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� ெச2 

ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) அறியவ�லா3 எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.719.4 

 4 அல3 ெகாைற_ெப.(ெகாைற_ெப.) அ� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மா3ப 

ேபா3 உகி3_ெப.(உகி3_ெப.) வ /லி_ெப.(/லி_ெப.) ெகாற வ  ர_ெப.(வ  ர_ெப.) 

$தி�வா.8.720.1 



 மா� ந�லா� உைம ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) ப�க வ$ 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) T
 ெத ெப�.�ைற0 ேகா $தி�வா.8.720.2 

 ஏ� இ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) /க
 எ�க� ஈச 

இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) வாண9�, த யி� 

ேதா(�_ெப.எ�.(ேதா(_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.720.3 

 ஓவிய ம�ைகய3_ெப.(ம�ைகய3_ெப.) ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) 

/ண��_ெப.எ�.(/ண3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ�F அறிவா3 

எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.720.4 

 N ெவ�ைள_ெப.(ெவ�ைள_ெப.) ந ( அணி எ�ெப�மா ேசாதி மேய.திர 

நாத வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.721.1 

 ேதவ3_ெப.(ேதவ3_ெப.) ெதா�� பத�_ெப.(பத�_ெப.) ைவ,த ஈச ெதன 

ெப�.�ைற ஆளி அ( $தி�வா.8.721.2 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெப�க க�ைண கா>* த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா>* கசி.� உ�க $தி�வா.8.721.3 

 ேகத� ெக+,�_வி.எ�.(ெக+_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன 

ஆ$ட�<� கிட�/ அறிவா3 எ�பிரா ஆவாேர $தி�வா.8.721.4 

 அ� கண எ�க� அமர3 ெப�மா அ*யா30� அ�த அவனி 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.722.1 

 எ�க� பிரா இ��_ெப.அ.(இ��_ெப.அ.) பாச� 

த ர_�ைற.எ�.(த 3_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இக பர� ஆய� ஒ3 

இப�_ெப.(இப�_ெப.) எ2த_�ைற.எ�.(எ2�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.722.2 

 ச�க�_ெப.(ச�க�_ெப.) கவ3.�_வி.எ�.(கவ3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ$ சா,திேனா+� ச�ர ெப�.�ைற ஆளி அ( $தி�வா.8.722.3 



 ம�ைகய3_ெப.(ம�ைகய3_ெப.) ம�� ம�ைர 

ேச3.த_ெப.எ�.(ேச3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைக அறிவா3 எ�பிரா 

ஆவாேர $தி�வா.8.722.4 

 பா3 உ� ஆய பிற�/ அற ேவ$+� ப,திைம@� 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப(_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ$+� $தி�வா.8.723.1 

 சீ3 உ� ஆய சிவெப�மாேன ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கமல மல3 ேபால 

$தி�வா.8.723.2 

 ஆ3 உ� ஆய எ ஆ3 அ�ேத உ அ*யவ3 ெதாைக ந+ேவ $தி�வா.8.723.3 

 ஓ3 உ� ஆய நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி�வ�� கா>* எைன@� 

உ2ய0ெகா$ட�ேள $தி�வா.8.723.4 

 உ'ேய அ�ேல உன0� அ*ைம உைன� 

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

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெபா��� $தி�வா.8.724.1 

 த'ேய நாேய இன�_�றி.வி.�.(இ_ெப.+அ�_பட3.ஒ�.) எ( 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) ச�கரா க�ைணயினா� 

$தி�வா.8.724.2 

 ெப'ேயா ஒ�வ_ெப.(ஒ�வ_ெப.) க$+ ெகா� எ( உ ெப2 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) அ* கா>* $தி�வா.8.724.3 

 பி'ேய_வி.�.(பி'_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ_த.ஒ�.) எ( எ( அ�ளிய 

அ�<� ெபா2ேயா எ�க� ெப�மாேன $தி�வா.8.724.4 

 எேப உ�க நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ�� அளி,� உ இைண மல3 அ* 

கா>* $தி�வா.8.725.1 

 �ேப எைன ஆ$+ெகா$ட �னிவா �னிவ3 �� �தேல 

$தி�வா.8.725.2 

 இேப அ�ளி எைன உ�0கி உயி3 உ$கிற எ�மாேன $தி�வா.8.725.3 



 நேப அ�ளா2 எ உயி3 நாதா நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) அ�� நாணாேம 

$தி�வா.8.725.4 

 ப,� இல_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ_பட3.ஒ�.) ஏI� பணி.தில ஏI� உ 

உய3.த_ெப.எ�.(உய3_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைப� கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

காண� $தி�வா.8.726.1 

 பி,� இல_�றி.வி.�.(இ�_ெப.+அ_பட3.ஒ�.) ஏI� பித9றில ஏI� 

பிற�/ அ(�பா2 எ�ெப�மாேன $தி�வா.8.726.2 

 �,� அைனயாேன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைனயாேன �த�வேன �ைறேயா 

எ( $தி�வா.8.726.3 

 எ,தைனயாI� யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) 

ெதாட3.�_வி.எ�.(ெதாட3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைன இனி� 

�''.�_வி.எ�.(பி'_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ9ேறேன $தி�வா.8.726.4 

 காB�_ெப.எ�.(கா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஒழி.ேத நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) தி�� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) க$+ க$ களி Jர $தி�வா.8.727.1 

 ேபB�_ெப.எ�.(ேபB_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஒழி.ேத பித9(� 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஒழி.ேத பிைன எ�ெப�மாேன 

$தி�வா.8.727.2 

 தாBேவ அழி.ேத நி_பதி.ெப.(நி_�.ஒ�.) 

நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ��� 

தைம_ெப.(தைம_ெப.) எ /ைமகளா� $தி�வா.8.727.3 

 காB�_ெப.எ�.(கா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஒழி.ேத ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) இனி 

வ'I� காணF� நாBவேன $தி�வா.8.727.4 

 பா� தி� ந 9( எ� பரமைன பர� க�ைணெயா+� எதி3.� $தி�வா.8.728.1 



 ேதா9றி ெம2 அ*யா30� அ�� �ைற 

அளி0��_வி.எ�.(அளி_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேசாதிைய ந தி இேல $தி�வா.8.728.2 

 ேபா9றி_வி.எ�.(ேபா9(_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ அ�ேத என 

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

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

/க
.�_வி.எ�.(/க
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைழ,� அலறி எ உ�ேள 

$தி�வா.8.728.3 

 ஆ9(வ ஆக உைடயவேன எைன ஆவ எ( அ�ளாேய $தி�வா.8.728.4 

 4 ஆ3 ெசனி_ெப.(ெசனி_ெப.) மன_ெப.(மன_ெப.) எ� /ய�க� 

ெப�மா சிறிேயாைம $தி�வா.8.729.1 

 ஓவா� உ�ள�_ெப.(உ�ள�_ெப.) 

கல.�_வி.எ�.(கல_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உண3F_ெப.(உண3F_ெப.) 

ஆ2 உ�0�� ெவ�ள0 க�ைணயினா� $தி�வா.8.729.2 

 ஆ ஆ என� ப>+ அ/_ெப.(அ/_ெப.) ஆ2 ஆ>ப>Z3 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ��ப+மி $தி�வா.8.729.3 

 ேபாேவா�_வி.�.(ேபா_வி.+K_இ.இ.கா.+ஓ�_த.ப.) கால�_ெப.(கால�_ெப.) 

வ.த� கா$ ெபா2 வி>+ உைடயா கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) /கேவ 

$தி�வா.8.729.4 

 /கேவ ேவ$டா� /லகளி� ந 3 /ய�க� ெப�மா 4� கழ�க� 

$தி�வா.8.730.1 

 மிகேவ நிைனமி மி0க_ெப.அ.(மி0க_ெப.அ.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) 

ேவ$டா ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி+மிக� 

$தி�வா.8.730.2 

 நகேவ ஞால,� உ� /�.� நாேய அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) நைம 

ஆ$ட $தி�வா.8.730.3 



 தகேவ உைடயா தைன� சார, 

தளரா�_எதி3.ம.வி.எ�.(தள3_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) இ��பா3 தா� 

தாேம $தி�வா.8.730.4 

 தாேம தம0�� =9ற�� தாேம தம0� விதி வைக@� $தி�வா.8.731.1 

 யா�_பதி.ெப.(யா�_த.ப.) ஆ3 எம� ஆ3 பாச� ஆ3 என மாய� 

இைவ_பதி.ெப.(இ_=>.+ஐ_பட3.ப.) 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.731.2 

 ேகாமா_ெப.(ேகாமா_ெப.) ப$ைட, ெதா$டெரா+� 

அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) த_பதி.ெப.(த_தி'.) �றி�ேப 

�றி0ெகா$+ $தி�வா.8.731.3 

 ேபா� ஆ( அைமமி ெபா2 ந 0கி_வி.எ�.(ந 0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

/ய�க ஆ�வா ெபா அ*0ேக $தி�வா.8.731.4 

 அ*யா3 ஆன 3 எ�[�� அகலவி+மி விைளயா>ைட $தி�வா.8.732.1 

 க* ேச3 அ*ேய வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைட.�_வி.எ�.(அைட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கைட0ெகா$+ இ�மி 

தி�0 �றி�ைப $தி�வா.8.732.2 

 ெச* ேச3 உடைல� ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந 0கி_வி.எ�.(ந 0�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) சிவேலாக,ேத நைம ைவ�பா 

$தி�வா.8.732.3 

 ெபா* ேச3 ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ9.) /ய�க த_பதி.ெப.(த_தி'.) 4 ஆ3 

கழ9ேக /கவி+ேம $தி�வா.8.732.4 

 வி+மி ெவ�ளி ேவ>ைக ேநா2_ெப.(ேநா2_ெப.) மிகேவ 

கால�_ெப.(கால�_ெப.) இனி இ�ைல $தி�வா.8.733.1 

 உைடயா அ*0கீ
 ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) சா,ேதா+ உட 

ேபாவத9ேக ஒ��ப+மி $தி�வா.8.733.2 



 அைடேவா�_வி.�.(அைட_வி.+K_இ.இ.கா.+ஓ�_த.ப.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ேபா2� சிவ/ர,�� அணி ஆ3 கதF 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) அைடயாேம $தி�வா.8.733.3 

 /ைடப>+ உ�கி� ேபா9(ேவா� /ய�க ஆ�வா /க
கைளேய 

$தி�வா.8.733.4 

 /க
மி ெதா�மி 4� /ைனமி /ய�க தாேள /.தி ைவ,தி>+ 

$தி�வா.8.734.1 

 இக
மி எ�லா அ�லைல@� இனி ஓ3 இைடQ( அைடயாேம $தி�வா.8.734.2 

 திக��_ெப.எ�.(திக
_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சீ3 ஆ3 சிவ/ர,�� 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) 

தா�_ெப.(தா�_ெப.) வண�கி_வி.எ�.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) $தி�வா.8.734.3 

 நிக�� அ*யா3 � ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெந�ச�_ெப.(ெந�ச�_ெப.) உ�கி நி9ேபாேம $தி�வா.8.734.4 

 நி9பா3 நி9க_விய�.வி.�.(நி�_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) நி�லா உலகி� 

நி�ேலா� இனி நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) ெச�ேவாேம $தி�வா.8.735.1 

 ெபா9பா� ஒ�பா� தி�ேமனி� /ய�க ஆ�வா ெபா அ*0ேக 

$தி�வா.8.735.2 

 நி9ப3ீ எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) தாழாேத 

நி9��_ெப.எ�.(நி�_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப'ேச 

ஒ��ப+மி $தி�வா.8.735.3 

 பி9பா� நி(_வி.எ�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேப
கணி,தா� 

ெப(த9� அ'ய ெப�மாேன $தி�வா.8.735.4 

 ெப�மா ேப3 ஆன.த,�� பி'யா� இ�0க� ெப9ற 3கா� $தி�வா.8.736.1 

 அ� மா� உ9(� பிைன ந 3 அ�மா அ��கி அர9றாேத $தி�வா.8.736.2 



 தி� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேச3 தி�0 கதவ�_ெப.(கதவ�_ெப.) திற.தேபாேத 

சிவ/ர,� $தி�வா.8.736.3 

 தி�மா� அறியா, தி�� /ய�க தி�, தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேச3ேவாேம $தி�வா.8.736.4 

 ேசர0 க�தி_வி.எ�.(க��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) சி.தைனைய, தி�.த 

ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சி.திமி $தி�வா.8.737.1 

 ேபா'� ெபாலி@� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க$ணா� ப�க /ய�க அ�� 

அ�த� $தி�வா.8.737.2 

 ஆர� ப�கி ஆராத ஆ3வ� Jர அ�.�வ  3 $தி�வா.8.737.3 

 ேபார� /'மி சிவ_ெப.(சிவ_ெப.) கழ9ேக ெபா2யி� 

கிட.�_வி.எ�.(கிட_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) /ரளாேத $தி�வா.8.737.4 

 /ர�வா3 ெதா�வா3 /க
வா3 ஆ2 இேற 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ� ஆகாத 3 $தி�வா.8.738.1 

 ம��வ  3 பிைன மதி�பா3 ஆ3 மதி@� 

கல�கி_வி.எ�.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மய��வ  3 $தி�வா.8.738.2 

 ெத��வ  3 ஆகி� இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ெச2மி சிவேலாக0 

ேகா தி��/ய�க $தி�வா.8.738.3 

 அ�� ஆ3 ெப(வா3 அக� இட,ேத அ.ேதா அ.ேதா அ.ேதாேவ $தி�வா.8.738.4 

 ஞான வா�_ெப.(வா�_ெப.) ஏ.�� ஐய3 நாத� பைற அைறமி $தி�வா.8.739.1 

 மான மா ஏ(� ஐய3 மதி ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) �ைட கவிமி 

$தி�வா.8.739.2 

 ஆன ந 9(0 கவச� அைடய� /�மிக� $தி�வா.8.739.3 

 வான ஊ3 ெகா�ேவா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) மாய� பைட வாராேம 

$தி�வா.8.739.4 



 ெதா$ட3கா� Nசி_ெப.(Nசி_ெப.) ெச�[3 ப,த3கா� Tழ� ேபாகீ3 

$தி�வா.8.740.1 

 ஒ$_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேயாகிகேள ேப3 அணி உ.த 3க� 

$தி�வா.8.740.2 

 தி$_ெப.அ.(தி$_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) சி,த3கேள கைட0 Jைழ 

ெச�மிக� $தி�வா.8.740.3 

 அ$ட3 நா+ ஆ�ேவா� நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) அ�ல� பைட வாராேம 

$தி�வா.8.740.4 

 ெவ2ய_�றி.வி.�.(ெவ2_ெப.+அ_பட3.ப.) விைன 

இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) 

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

அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெம2 உ�கி $தி�வா.8.741.1 

 ெபா2@� ெபா* ஆகா�_எதி3.ம.வி.எ�.(ஆ�_வி.+ஆ,_எதி3.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ ெச2ேக ெச2ய_�ைற.எ�.(ெச2_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.741.2 

 தி� ஆ3 ெப�.�ைறயா ேத_ெப.(ேத_ெப.) உ.� ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) த  

$தி�வா.8.741.3 

 ம�வா� இ�.ேத மன,�_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.) $தி�வா.8.741.4 

 ஆ30ேகா அர9(ேகா ஆ+ேகா பா+ேகா $தி�வா.8.742.1 

 பா30ேகா பர�பரேன எ ெச2ேக த 3�/ அ'ய $தி�வா.8.742.2 

 ஆன.த மா� ஏ9(� அ,த ெப�.�ைறயா $தி�வா.8.742.3 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) எபா3 ஆ3 ஒ�வ3_ெப.(ஒ�வ3_ெப.) தா
.� 

$தி�வா.8.742.4 

 ெச2த_ெப.எ�.(ெச2_வி.+,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) ேசவ*ேய ைக ெதா�ேத 

$தி�வா.8.743.1 



 உ2@� வைகயி உயி3�/ 

அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) ைவய,� $தி�வா.8.743.2 

 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற@� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம+,� எ சி.தைன0ேக ேகா,தா $தி�வா.8.743.3 

 ெப�.�ைறயி� ேமய பிரா $தி�வா.8.743.4 

 �ைன விைன இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) ேவ3 

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

நிறா_வி.�.(நி�_வி.+9_இ.கா.+அ_பட3.ஒ�.) $தி�வா.8.744.1 

 பிைன� பிற�/ 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேபராள ெதன $தி�வா.8.744.2 

 ெப�.�ைறயி� ேமய ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைணயாள 

$தி�வா.8.744.3 

 வ�� �யர�_ெப.(�யர�_ெப.) த 30�� ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) $தி�வா.8.744.4 

 அைறேயா அறிவா30� அைன,� உல��_ெப.(உல�_ெப.+உ�_சா'.) 

ஈற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+9_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.745.1 

 மைறேயாI� மாM� மா� 

ெகா�<�_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைறேயா 

$தி�வா.8.745.2 

 ெப�.�ைற@� ேமய ெப�மா பி'யா� $தி�வா.8.745.3 

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

உைற@�_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ 

ெந.ச,�_ெப.(ெந.ச�_ெப.+அ,�_சா'.) இ( $தி�வா.8.745.4 



 பி,� எைன ஏ9(� பிற�/ 

அ(0��_ெப.எ�.(அ(_வி.+00_ெபா�.உ�.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேப�= 

அ'� ஆ� $தி�வா.8.746.1 

 ம,தேம ஆ0�� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ 

மன,ைத_ெப.(மன�_ெப.+அ,�_சா'.+ஐ_ெச.ேவ.) அ,த $தி�வா.8.746.2 

 ெப�.�ைறயா ஆ>ெகா$+ ேப3 அ�ளா� 

ேநா0��_ெப.(ேநா0�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.746.3 

 ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) இறவா� ேப'ப� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.746.4 

 வாரா வழி அ�ளி வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என0� மா( 

இறி $தி�வா.8.747.1 

 ஆரா அ�தா2 அைம.தேற சீ3 ஆ3 $தி�வா.8.747.2 

 தி�,த ெப�.�ைறயா எ சி.ைத ேமய $தி�வா.8.747.3 

 ஒ�,த ெப�0�� ஒளி $தி�வா.8.747.4 

 யாவ30�� ேம� ஆ� அளF இலா� சீ3 உைடயா $தி�வா.8.748.1 

 யாவ30�� கீ
 ஆ� அ*ேயைன யாவ�� $தி�வா.8.748.2 

 ெப9(_வி.எ�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) இப,�� ைவ,தா20� 

எ எ�ெப�மா $தி�வா.8.748.3 

 ம9( அறிேய_வி.�.(அறி_வி.+ஏ_எதி3.ம.+எ_த.ஒ�.) 

ெச2@�_ெப.எ�.(ெச2_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வைக $தி�வா.8.748.4 

 Hவ�� ��ப,� Hவ�� ம9( 

ஒழி.த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.749.1 

 ேதவ�� காணா� சிவெப�மா மா ஏறி $தி�வா.8.749.2 



 ைவயக,ேத வ.திழி.த வா3 கழ�க� வ.தி0க $தி�வா.8.749.3 

 ெம2யக,ேத இப�_ெப.(இப�_ெப.) 

மி��_ெப.எ�.(மி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.749.4 

 இ�.�_வி.எ�.(இ�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ$டா இைண 

அ*ேய சி.தி,� $தி�வா.8.750.1 

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

ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) த�� கா$ 

$தி�வா.8.750.2 

 ெப�.�ைறயி� ேமய ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) க�ைணயாள 

$தி�வா.8.750.3 

 ம�.�_ெப.(ம�.�_ெப.) உ�வா2 எ மன,ேத 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.750.4 

 இப�_ெப.(இப�_ெப.) ெப�0கி இ��_ெப.(இ��_ெப.) அக9றி எ�ஞா(� 

$தி�வா.8.751.1 

 �ப�_ெப.(�ப�_ெப.) ெதாட3F 

அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேசாதி ஆ2 

அ/_ெப.(அ/_ெப.) அைம,� $தி�வா.8.751.2 

 சீ3 ஆ3 ெப�.�ைறயா எIைடய சி.ைதேய $தி�வா.8.751.3 

 ஊ3 ஆக0 ேகா$டா_வி.�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+ஆ_பட3.ஒ�.) 

உவ.�_வி.எ�.(உவ_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.751.4 

 ப$+ ஆய நாமைற@� பா� அBகா மா� அயI� $தி�வா.8.752.1 

 க$டா�� இ�ைல கைடேயைன, ெதா$+ ஆக0 $தி�வா.8.752.2 

 ெகா$ட�<� ேகாகழி எ� ேகாமா9� ெந�சேம_ெப.(ெந�ச�_ெப.+ஏ_சா'.) 

$தி�வா.8.752.3 



 உ$டாேமா ைக�மா( உைர $தி�வா.8.752.4 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) மல� H(� மாய உ� ெப��_ெப.அ.(ெப��_ெப.அ.) 

ேத_ெப.(ேத_ெப.) $தி�வா.8.753.1 

 ெவ�ள�_ெப.(ெவ�ள�_ெப.) த�� ப'யி ேம� 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ள� $தி�வா.8.753.2 

 ம�F� ெப�.�ைறைய வா
,�மிக� 

வா
,த_�ைற.எ�.(வா
,�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.753.3 

 க�F� ெக+� பிறவி0 கா+_ெப.(கா+_ெப.) $தி�வா.8.753.4 

 கா>டக,� ேவட கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

வைல_ெப.(வைல_ெப.) வாண $தி�வா.8.754.1 

 நா>*� ப'� பாக ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) விைனைய வ  >* $தி�வா.8.754.2 

 அ�<� ெப�.�ைறயா அ� கமல பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) $தி�வா.8.754.3 

 ம�<� ெகட_�ைற.எ�.(ெக+_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) வா
,� $தி�வா.8.754.4 

 வா
.தா3க� ஆவா�� வ� விைனைய மா2�பா�� $தி�வா.8.755.1 

 தா
.� உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) ஏ,த, த�வா�� 

T
.�_வி.எ�.(T
_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமர3 $தி�வா.8.755.2 

 ெச(_வி.எ�.(ெச�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைற�சி ஏ,�� தி� ஆ3 

ெப�.�ைறைய $தி�வா.8.755.3 

 ந(_ெப.(ந(_ெப.) இைற�சி ஏ,�� நம3 $தி�வா.8.755.4 

 ந$ணி� ெப�.�ைறைய ந�_பதி.ெப.(ந�_பதி.ெப.) இட3க� ேபா2 

அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வா.8.756.1 

 எ$ணி_வி.எ�.(எ$B_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ� ேகாகழி0� அரைச 

ப$ணி $தி�வா.8.756.2 



 ெமாழியாேளா+ உ,தரேகாசம�ைக மனி0 $தி�வா.8.756.3 

 கழியா� இ�.தவைன கா$ $தி�வா.8.756.4 

 காB�_ெப.எ�.(கா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கரண�க� 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ேப'ப� என $தி�வா.8.757.1 

 ேபB�_ெப.எ�.(ேபB_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ*யா3 பிற�/ 

அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

காB�_ெப.எ�.(கா$_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.757.2 

 ெப'யாைன ெந�ேச_ெப.(ெந�=_ெப.+ஏ_சா'.) ெப�.�ைறயி� எ(� 

$தி�வா.8.757.3 

 பி'யாைன வா2 ஆர� ேப= $தி�வா.8.757.4 

 ேப=�_ெப.எ�.(ேப=_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா�<0� இல0கித� 

ஆ2 ேப�= இற.த_ெப.எ�.(இற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வா.8.758.1 

 மா= இ� மணியி மணி_ெப.(மணி_ெப.) வா3,ைத 

ேபசி_வி.எ�.(ேப=_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வா.8.758.2 

 ெப�.�ைறேய எ( பிற�/ அ(,ேத ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

$தி�வா.8.758.3 

 ம�.தி அ* எ மன,ேத ைவ,�_வி.எ�.(ைவ_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.758.4 

 க$க� இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) அவகழ� க$+ களி�பன 

ஆகாேத $தி�வா.8.759.1 

 கா'ைக யா3க�த� வா
விெல வா
F கைட�ப+� ஆகாேத $தி�வா.8.759.2 

 ம$களி� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பிற.தி+ மா( 

மற.தி+� ஆகாேத $தி�வா.8.759.3 



 மாலறி யாமல3� பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) இர$+�_ெப.(இர$+_ெப.+உ�_சா'.) 

வண���� ஆகாேத $தி�வா.8.759.4 

 ப$களி J3த� பாடெலா டாட� பயிறி+� ஆகாேத $தி�வா.8.759.5 

 பா$*ந னா+ைட யாபைட யா>சிக� பா+�� ஆகாேத $தி�வா.8.759.6 

 வி$களி J3வேதா3 ேவதக� வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவளி�ப+� ஆகாேத $தி�வா.8.759.7 

 மீவைல வ  சிய_ெப.எ�.(வ  =_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கானவ_ெப.(கான�_ெப.+அ_பட3.ப.) 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவளி�ப+ மாயி*ேல 

$தி�வா.8.759.8 

 ஒறிெனா+ ஒ(� ஒ3 ஐ.திெனா+ ஐ.�� உயி3�ப�� ஆகாேத 

$தி�வா.8.760.1 

 உ அ*யா3 அ*யா3 அ*ேயா� என உ2.தன ஆகாேத $தி�வா.8.760.2 

 கைற நிைந.�_வி.எ�.(நிைன_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ� 

தா2_ெப.(தா2_ெப.) என வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கண0� 

அ�� ஆகாேத $தி�வா.8.760.3 

 காரண� ஆ��_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன ஆதி 

�ண�க� க�,� உ(� ஆகாேத $தி�வா.8.760.4 

 ந(_ெப.(ந(_ெப.) இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) த �_ெப.(த �_ெப.) என 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந+0க� நட.தன ஆகாேத 

$தி�வா.8.760.5 

 நா�� ேம� ஆ� அ*யா�டேன ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந$B�� ஆகாேத $தி�வா.8.760.6 



 எ(� எ அ/_ெப.(அ/_ெப.) 

நிைற.த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பராஅ�� எ2�வ� 

ஆகாேத $தி�வா.8.760.7 

 ஏ( உைடயா எைன ஆ<ைட நாயக எI� /�.தி*ேல $தி�வா.8.760.8 

 ப.த விகார �ண�க� பறி.� மறி.தி+� ஆகாேத $தி�வா.8.761.1 

 பாவைன ஆய க�,தினி� வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரா 

அ�� ஆகாேத $தி�வா.8.761.2 

 அ.த� இலாத அக$ட�� ந��� 

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

$தி�வா.8.761.3 

 ஆதி �த� பர� ஆய பர� =ட3 அ$Bவ� ஆகாேத $தி�வா.8.761.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) �வ3 வா2 மடவா3 இட3 ஆனைவ சி.தி+� ஆகாேத 

$தி�வா.8.761.5 

 ேச� அன க$க� அவ_பதி.ெப.(அ_=>.+அ_பட3.ஆ$.ஒ�.) தி�ேமனி 

திைள�பன ஆகாேத $தி�வா.8.761.6 

 இ.திரஞால இட3� பிறவி, �ய3 ஏ�வ� ஆகாேத $தி�வா.8.761.7 

 எIைட நாயக ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஈச 

எதி3�ப+� ஆயி*ேல $தி�வா.8.761.8 

 எ அணி ஆ3 �ைல_ெப.(�ைல_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக�_ெப.) அைள.� உட 

இ/(� ஆகாேத $தி�வா.8.762.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இ� மா0 க�ைண0 கட�_ெப.(கட�_ெப.) இ( 

இனி� ஆ+��_வி.�.(ஆ+_வி.+,_இ.இ.கா.+உ�_த.ப.) ஆகாேத 

$தி�வா.8.762.2 



 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாத� 

�ழ�கி_வி.எ�.(�ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ உ� உற ந$Bவ� 

ஆகாேத $தி�வா.8.762.3 

 நாத அணி, தி� ந 9றிைன நி,தM� ந$Bவ� ஆகாேத $தி�வா.8.762.4 

 மனிய அப'� எ பணி �.�ற ைவ�வ� ஆகாேத $தி�வா.8.762.5 

 மா மைற@� அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல3� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வண���� ஆகாேத $தி�வா.8.762.6 

 இ இய� ெச�க�ந 3 மல3 எ தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ2�வ� ஆகாேத 

$தி�வா.8.762.7 

 எைன உைட� ெப�மா அ�� ஈச எ�.த�ள� ெபறிேல $தி�வா.8.762.8 

 ம$ணினி� மாைய மதி,� வ�,த மய0� அ(� ஆகாேத $தி�வா.8.763.1 

 வானவ�� அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மல3� 

பாத�_ெப.(பாத�_ெப.) வண���� ஆகாேத $தி�வா.8.763.2 

 க$ இலி கால�_ெப.(கால�_ெப.) அைன,திI� 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கல0� அ(� ஆகாேத 

$தி�வா.8.763.3 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெச@� அ*யா3 மன�_ெப.(மன�_ெப.) இ( களி,தி+� 

ஆகாேத $தி�வா.8.763.4 

 ெப$_ெப.(ெப$_ெப.) அலி ஆ$ என நா�_பதி.ெப.(நா�_த.ப.) என 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிண0� அ(� ஆகாேத 

$தி�வா.8.763.5 

 ேப3 அறியாத அேனக பவ�க� பிைழ,தன ஆகாேத $தி�வா.8.763.6 

 எ$ இலி ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி,திக� 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன எ2�வ� ஆகாேத 

$தி�வா.8.763.7 



 எைன உைட� ெப�மா அ�� ஈச எ�.த�ள� ெபறிேல $தி�வா.8.763.8 

 ெபா இயM� தி�ேமனி ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) ந ( ெபாலி.தி+� 

ஆகாேத $தி�வா.8.764.1 

 4 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மாதவ3 ைகக� �வி.� ெபாழி.தி+� ஆகாேத 

$தி�வா.8.764.2 

 மி இய� E$ இைடயா3க� க�,� ெவளி�ப+� ஆகாேத $தி�வா.8.764.3 

 வ  ைண �ர( எ�� ஓைசயி� இப�_ெப.(இப�_ெப.) மி�,தி+� ஆகாேத 

$தி�வா.8.764.4 

 த_பதி.ெப.(த_தி'.) அ*யா3 அ* எ தைலமீ� தைழ�பன ஆகாேத 

$தி�வா.8.764.5 

 தா_த9.=.(தா_த9.=.) அ*ேயா�டேன உய 

வ.�_வி.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைல�ப+� ஆகாேத 

$தி�வா.8.764.6 

 இ இய�_ெப.(இய�_ெப.) எ��� 

நிைற.�_வி.எ�.(நிைற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இனி� ஆக இய�பி+� 

ஆகாேத $தி�வா.8.764.7 

 எைன � ஆ<ைட ஈச எ அ,த எ�.த�ள� ெபறிேல $தி�வா.8.764.8 

 ெசா� இயலா� எ� N மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஓைச =ைவ த�� ஆகாேத 

$தி�வா.8.765.1 

 �$ என எ உள� மனிய ேசாதி 

ெதாட3.�_வி.எ�.(ெதாட3_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�� ஆகாேத 

$தி�வா.8.765.2 

 ப� இய�/_ெப.(இய�/_ெப.) ஆய பர�/ அற 

வ.த_ெப.எ�.(வா_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரா பர� ஆகாேத $தி�வா.8.765.3 



 ப$+ அறியாத பர அIபவ�க� 

பர.�_வி.எ�.(பர_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ�� ஆகாேத $தி�வா.8.765.4 

 வி� இய� ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) Eதலா3 மய� இ( விைள.தி+� ஆகாேத 

$தி�வா.8.765.5 

 வி$ணவ�� அறியாத வி�� ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

இ�_=>.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ9.) ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ஆகாேத $தி�வா.8.765.6 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) இலாதன எ$ �ண�_ெப.(�ண�_ெப.) ஆனைவ 

எ2தி+� ஆகாேத $தி�வா.8.765.7 

 இ.� சிகாமணி எ�கைள ஆள எ�.த�ள� ெபறிேல $தி�வா.8.765.8 

 ச�� திர$+_வி.எ�.(திர�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ர( எ�� ஓைச 

தைழ�பன ஆகாேத $தி�வா.8.766.1 

 சாதி விடாத �ண�க� ந�ேமா+ சலி,தி+� ஆகாேத $தி�வா.8.766.2 

 அ�� இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ந(_ெப.(ந(_ெப.) 

இ�_பதி.ெப.(இ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ந(_ெப.(ந(_ெப.) எI� மாைய 

அட�கி+� ஆகாேத $தி�வா.8.766.3 

 ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) எலா� அ*யா3 அ*ேயா� எI� அ,தைன ஆகாேத 

$தி�வா.8.766.4 

 ெச�_ெப.(ெச�_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ஒ$_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) க$ 

மட.ைதய3 சி.ைத திைள�பன ஆகாேத $தி�வா.8.766.5 

 சீ3 அ*யா3க� சிவ அIபவ�க� ெத'.தி+� ஆகாேத $தி�வா.8.766.6 

 எ��� நிைற.�_வி.எ�.(நிைற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�� ஊ( 

பர�=ட3 எ2�வ� ஆகாேத $தி�வா.8.766.7 

 ஈ( அறியா_ெப.எ�.(அ'_வி.+ஆ_எதி3.ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைறேயா எைன 

ஆள எ�.த�ள� ெபறிேல $தி�வா.8.766.8 



 மி ேந3 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) 4� கழ�க� அைட.தா3 கட.தா3 

விய உலக�_ெப.(உலக�_ெப.) $தி�வா.8.767.1 

 ெபா ேந3 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மல3 

ெகா$+_வி.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா9றா நிறா3 அமர3 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) $தி�வா.8.767.2 

 க� ேந3 அைனய_ெப.அ.(அைனய_ெப.அ.) மன0 கைடயா2 கழி�/$+ அவல0 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ  
.த_ெப.எ�.(வ  
_வி.+.,_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.767.3 

 எ ேந3 அைனேய இனி உைன0 J+�வ$ண� இய�பாேய 

$தி�வா.8.767.4 

 எனா� அறியா� பத�_ெப.(பத�_ெப.) 

த.தா2_வி.�.(தா_வி.+.,_இ.கா.+ஆ2_�.ஒ�.) யா_பதி.ெப.(யா_த.ஒ�.) 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) அறியாேத ெக>ேட $தி�வா.8.768.1 

 உனா� ஒ(� �ைறF இ�ைல உைடயா2 அ*ைம0� யா3 எேப 

$தி�வா.8.768.2 

 ப� நா�_ெப.(நா�_ெப.) உைன� 

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

பைழய_ெப.அ.(பைழைம_ெப.) அ*யெரா+� Jடா� $தி�வா.8.768.3 

 எ நாயகேம பி9ப>+ இ�� இ�.ேத 

ேநா20�_ெப.(ேநா2_ெப.+0�_ெகா.ேவ.) வி�.தாேய $தி�வா.8.768.4 

 சீல� இறி ேநா/_ெப.(ேநா/_ெப.) இறி ெசறிேவ இறி 

அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) இறி $தி�வா.8.769.1 

 ேதாலி பாைவ0 J,தா>+ ஆ2 

=ழ(_வி.எ�.(=ழ�_வி.+9_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வி�.�_வி.எ�.(வி�_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கிட�ேபைன $தி�வா.8.769.2 

 மாM� கா>* வழி கா>* வாரா உலக ெநறி ஏற $தி�வா.8.769.3 



 ேகால� கா>* ஆ$டாைன ெகா*ேய எேறா J+வேத $தி�வா.8.769.4 

 ெக+ேவ ெக+மா ெக+கிேற ேக+ இலாதா2 பழி ெகா$டா2 

$தி�வா.8.770.1 

 ப+ேவ ப+வ� எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

ப>டா� பிைன� பய_ெப.(பய_ெப.) எேன $தி�வா.8.770.2 

 ெகா+ மா நரக,� அ�.தாேம கா,� ஆ>ெகா�<� ��மணிேய 

$தி�வா.8.770.3 

 ந+ ஆ2 நி�லா� ஒழி.த0கா� நேறா எ�க� நாயகேம $தி�வா.8.770.4 

 தா2_ெப.(தா2_ெப.) ஆ2 �ைலைய, த�வாேன தாரா� ஒழி.தா� 

சவைலயா2 $தி�வா.8.771.1 

 நாேய கழி.�_வி.எ�.(கழி_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாேவேனா ந�பி 

இனி,தா ந��திேய $தி�வா.8.771.2 

 தாேய எ( உ தா�_ெப.(தா�_ெப.) அைட.ேத தயா ந _பதி.ெப.(ந _�.ஒ�.) 

எபா� இ�ைலேய $தி�வா.8.771.3 

 நாேய அ*ைம உட ஆக ஆ$டா2 நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) 

தா_த9.=.(தா_த9.=.) ேவ$டாேவா $தி�வா.8.771.4 

 ேகாேவ அ�ள ேவ$டாேவா ெகா*ேய ெகடேவ அைம@ேம $தி�வா.8.772.1 

 ஆ ஆ எனாவி*� எைன அ�ேச� எபா3 ஆேரா த_பதி.ெப.(த_தி'.) 

$தி�வா.8.772.2 

 சாவா3 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) எ அளேவா த0க ஆ( அ( எனாேரா 

$தி�வா.8.772.3 

 ேதேவ தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) நட� ஆZ திைக,ேத இனி,தா 

ேத9றாேய $தி�வா.8.772.4 



 ந'ைய0 �திைர� ப' ஆ0கி ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) நிக
வி,� $தி�வா.8.773.1 

 ெப'ய_ெப.அ.(ெப'�_ெப.) ெதன ம�ைர எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) பி�= 

அ�_பதி.ெப.(அ_=>.+�_பட3.ஒ�.) ஏ9(� ெப�.�ைறயா2 $தி�வா.8.773.2 

 அ'ய ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சா'.) அவிநாசி அ�பா பா$* ெவ�ளேம 

$தி�வா.8.773.3 

 ெத'ய அ'ய பர�ேசாத  ெச2வ� ஒ(� அறிேயேன $தி�வா.8.773.4 

 �,தி ெநறி அறியாத H30கெரா+� �ய�ேவைன $தி�வா.8.774.1 

 ப,தி ெநறி அறிவி,� பழ விைனக� பா(�வ$ண� $தி�வா.8.774.2 

 சி,த மல� அ(வி,� சிவ�_ெப.(சிவ�_ெப.) ஆ0கி எைன ஆ$ட $தி�வா.8.774.3 

 அ,த என0� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.774.4 

 ெநறி அ�லா ெநறி தைன ெநறியாக நிைனேவைன $தி�வா.8.775.1 

 சி( ெநறிக� ேசராேம தி�அ�ேள ேச��வ$ண� $தி�வா.8.775.2 

 �றி ஒ(� இ�லாத J,த த_பதி.ெப.(த_தி'.) J,ைத என0� 

$தி�வா.8.775.3 

 அறி@�வ$ண� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.775.4 

 ெபா2 எ�லா�_ெப.(எ�லா�_ெப.) ெம2 எ( /ண3 �ைலயா3 ேபாக,ேத 

$தி�வா.8.776.1 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) உற0 கடேவைன மாளாேம கா,த�ளி $தி�வா.8.776.2 

 ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) இட�_ெப.(இட�_ெப.) 

ெகா$ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+$>_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிரா 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) கழேல ேச��வ$ண� $தி�வா.8.776.3 

 ஐய என0� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.776.4 



 ம$_ெப.(ம$_ெப.) அதனி� பிற.�_வி.எ�.(பிற_வி.+.,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ2,� மா$+ விழ0 கடேவைன $தி�வா.8.777.1 

 எ$ண� இலா அ/_ெப.(அ/_ெப.) அ�ளி எைன ஆ$*>+ எைன@� 

த_பதி.ெப.(த_தி'.) $தி�வா.8.777.2 

 =$ண ெவ$_ெப.அ.(ெவ$_ெப.அ.) ந ( அணிவி,� N ெநறிேய 

ேச��வ$ண� $தி�வா.8.777.3 

 அ$ண�_ெப.(அ$ண�_ெப.) என0� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ 

$தி�வா.8.777.4 

 ப�= ஆய அ* மடவா3 கைட0 க$ணா� இட3�ப>+ $தி�வா.8.778.1 

 ெந�=_ெப.(ெந�=_ெப.) ஆய �ய3Jர நி9ேப உ அ�� 

ெப9ேற_வி.�.(ெப(_வி.+99_இ.கா.+ஏ_த.ஒ�.) $தி�வா.8.778.2 

 உ2�ேச நா_பதி.ெப.(நா_த.ஒ�.) உைடயாேன அ*ேயைன 

வ�க_விய�.வி.�.(வா_வி.+க_விய�.வி.�.�றி.) எ( $தி�வா.8.778.3 

 அ�ேச� எ( அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.778.4 

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

வி��_ெப.எ�.(வி�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

பிறவி ெம2 எ( விைன ெப�0கி $தி�வா.8.779.1 

 ெகா.� �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ேகா� வைளயா3 �வி �ைலேம� வி�ேவைன 

$தி�வா.8.779.2 

 ப.த� அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எைன ஆ$+ ப'= 

அற எ �'=� அ(,�_வி.எ�.(அ(_வி.+,,_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வா.8.779.3 

 அ.த� என0� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.779.4 

 ைதயலா3 ைமயலிேல தா
.� விழ0 கடேவைன $தி�வா.8.780.1 



 ைபயேவ ெகா+ ேபா.� பாச� எI� தா
 உ�வி $தி�வா.8.780.2 

 உ2@� ெநறி கா>+வி,தி>+ ஓ�கார,� உ>ெபா�ைள $தி�வா.8.780.3 

 ஐய என0� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.780.4 

 சாத� பிற�/ எI� தட�_ெப.(தட�_ெப.) =ழியி� த+மாறி $தி�வா.8.781.1 

 காதலி மி0� அணி இைழயா3 கலவியிேல வி�ேவைன $தி�வா.8.781.2 

 மா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) J( உைடய பிரா த_பதி.ெப.(த_தி'.) கழேல 

ேச��வ$ண� $தி�வா.8.781.3 

 ஆதி என0� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.781.4 

 ெச�ைம நல�_ெப.(நல�_ெப.) அறியாத சிதடெரா+� தி'ேவைன $தி�வா.8.782.1 

 ��ைம மல� அ(வி,� �த� ஆய �த�வ_ெப.(�த�வ_ெப.) 

தா_த9.=.(தா_த9.=.) $தி�வா.8.782.2 

 ந�ைம@� ஓ3 ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) ஆ0கி நா2_ெப.(நா2_ெப.) சிவிைக 

ஏ9(வி,த $தி�வா.8.782.3 

 அ�ைம என0� அ�ளிய ஆ( ஆ3 ெப(வா3 அ�ேசாேவ $தி�வா.8.782.4 


