
தி�ேவா�� 	
ணிய� ெசயேலா�கி ய�ப�� $தி�வ�.0001.01 

 திறேலா�� ெச�வ ேமா�க� $தி�வ�.0001.02 

 ெசறிேவா�க வறிேவா�கி நிைறவான வி�ப� $தி�வ�.0001.03 

 திக�� ேதா�க அ�� ெகா� ! $தி�வ�.0001.04 

 ம�ேவா�� ெச�கமல மலேரா�� வணேமா�க $தி�வ�.0001.05 

 வள$க�ைண மயேமா�கி ேயா$ $தி�வ�.0001.06 

 வரேமா�� ெத�ள%த வயேமா�கி யான�த $தி�வ�.0001.07 

 வ&வாகி ேயா�கி ஞான $தி�வ�.0001.08 

 உ�ேவா�� %ண$வினிைற ெயாளிேயா�கி ேயா��மயி� $தி�வ�.0001.09 

 ஊ$�ேதா�கி ெய+,யி$-�. $தி�வ�.0001.10 

 உறேவா�� நி�பதெம� /ளேமா�கி வளேமா�க $தி�வ�.0001.11 

 உ0கி�ற நாெள�த நா�_ெப.(நா�_ெப.) $தி�வ�.0001.12 

 த�ேவா�� ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0001.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0001.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0001.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0001.16 

 பரேம! விைனெச4. பயேன! பதிேய! $தி�வ�.0002.01 

 ப5ேவ! பாச ேம! $தி�வ�.0002.02 

 ப திேய! அைடகி�ற % திேய! அ�ேள! $தி�வ�.0002.03 

 பாவ 	
ணிய�க ேள! $தி�வ�.0002.04 

 வரேம! தவேம! விரதேம! ஒ�7மிைல $தி�வ�.0002.05 



 மன.வி�. 	ண,
� ந� $தி�வ�.0002.06 

 வ திர மணி�!மட மாத$தைம நா&ந7 $தி�வ�.0002.07 

 மல$ 8&_வி.எ�.(8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) விைளயா& ேம1 

$தி�வ�.0002.08 

 கரேமவ வி2�%ைல ெதா2� வா��தவெரா� $தி�வ�.0002.09 

 கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகி�கி�ற 5கேம 

$தி�வ�.0002.10 

 க
க
ட 5கமிேத ைகக
ட பலென/� $தி�வ�.0002.11 

 கயவைர- ;டா த�� $தி�வ�.0002.12 

 தரேம, ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0002.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0002.14 

 த
%க  !0யமணி உ
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0002.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0002.16 

 !&ெய�/. இைடயன. பி&ெய�/ நைட%கி� $தி�வ�.0003.01 

 !ைணெய/. பிைணய லளக< $தி�வ�.0003.02 

 8ெத�/ %ைலெச=� தாெத�/ மைல	ன1 $தி�வ�.0003.03 

 5ழிெய�ன ெமாழிெச 4�தி $தி�வ�.0003.04 

 வ&ெய�/. விழிநிைற4 மதிெய�/. வதனெமன $தி�வ�.0003.05 

 ம�ைகய$த. அ�க %1ேற $தி�வ�.0003.06 

 மனெம�/. ஒ�பாவி மயெல�/. அ!ேமவி $தி�வ�.0003.07 

 மா�கநா� வா�க_விய�.வி.%.(வா�_வி.+க_விய�.வி.%.�றி.) வி�த? 

$தி�வ�.0003.08 



 ப&ெய�/ மாைசைய- க&ெய�ன ெவ�ெசாலி? $தி�வ�.0003.09 

 ப&ெய�ன வறியா! நி� $தி�வ�.0003.10 

 ப&ெய�ன ெவ�ெமாழி? ப&யி�ன வி ைதந@ $தி�வ�.0003.11 

 ப&ெய�/ ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) ெச0�ேவ� $தி�வ�.0003.12 

 த&!�/ மதி�ெச�ைன க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0003.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0003.14 

 த
%க  !0யமணி உ
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0003.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0003.16 

 வ�ளAைன 4�ளப& வா� !கி�ேறா$ தைம $தி�வ�.0004.01 

 மதி தி�வ த�றி ம1ைற $தி�வ�.0004.02 

 வானவைர மதிெய�னி னானவைர ெயா�கனவி� $தி�வ�.0004.03 

 மா2&/. மற�!_வி.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மதிேய� 

$தி�வ�.0004.04 

 க�ளம7 %�ள%7 நி� பதமலா� ேவ7 $தி�வ�.0004.05 

 கட,ள$ பத ைத_ெப.(பத._ெப.+அ !_சாB.+ஐ_ெச.ேவ.) யவ$_எ� 

$தி�வ�.0004.06 

 க
ெணதி$ அ� ைதய ந
ெணன வளி?பி/. $தி�வ�.0004.07 

 க�ெவன ெவ7 !_வி.எ�.(ெவ7_வி.+  _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி1ேப� 

$தி�வ�.0004.08 

 எ�ளள, மி.ெமாழியி ேல5ெமாழி ய�7
ைம $தி�வ�.0004.09 

 எ�ைன யா
ட�� 	B�வா0 $தி�வ�.0004.10 

 எ� த�ைதேய ெயன! தாேய ெய� இ�பேம $தி�வ�.0004.11 



 எ�றனறிேவ ெய�ன�ேப $தி�வ�.0004.12 

 த�ளBய ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0004.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0004.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0004.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0004.16 

 பதி Dைச %தலந1 கிBையயா� மனெம/. $தி�வ�.0005.01 

 ப5கரண. ஈ�க 5 த $தி�வ�.0005.02 

 பாவைன யற�5 த பாவைனயி� நி1�ெம0? $தி�வ�.0005.03 

 பதிேயாக நிைலைம யதனா� $தி�வ�.0005.04 

 மதிபாச ம1றதி னட�கி� மட�கேவ $தி�வ�.0005.05 

 மைலவி� ெம0<ஞான மயமா0 $தி�வ�.0005.06 

 வர,_ெப.(வர,_ெப.) ேபா-க1ற நிைல ;�ெமன ெவன!ேள $தி�வ�.0005.07 

 வ�!ண$, த�த ��ேவ $தி�வ�.0005.08 

 !திவா0ைம ெப7சா�த பதேம, மதியேம $தி�வ�.0005.09 

 !Bச7 5ய< ேசாதிேய $தி�வ�.0005.10 

 ேதாைக வாகனமீ தில��வ� ேதா�றேல $தி�வ�.0005.11 

 ெசா�லBய ந�ல !ைணேய $தி�வ�.0005.12 

 ததிெப7. ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0005.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0005.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0005.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0005.16 



 காம,2 பைகவ/1 ேகாபெவ� ெகா&ய/. $தி�வ�.0006.01 

 கனேலாப %= Gட/. $தி�வ�.0006.02 

 க�ேமாக வ @ண/. ெகா� மதெம/. !2ட $தி�வ�.0006.03 

 க
 ெக2ட ஆ�காB4. $தி�வ�.0006.04 

 ஏமம7 மா�சBய விழல/. ெகாைலெய� $தி�வ�.0006.05 

 றிய.	 பாதக/மா. இ+_52.(இ_பதி.ெப.++_ஒ1.) $தி�வ�.0006.06 

 ெவ=வ�. இவ$-�1ற ,றவான ேப$கJ. $தி�வ�.0006.07 

 எைன?ப1 றிடாம ல��வா0 $தி�வ�.0006.08 

 ேசமமி� மாமைறயி ேனாெம/. ம�2பத  $தி�வ�.0006.09 

 திறன�ளி மலய %னிவ� $தி�வ�.0006.10 

 சி�தைனயி� 

வ�தைன_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_%�.ஒ�.) 4வ�த 

ெம0<ஞானசிவ $தி�வ�.0006.11 

 ேதசிக சிகார னேம $தி�வ�.0006.12 

 தாமெமாளி$ ெச�ைனயி� க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0006.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0006.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0006.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0006.16 

 நிைல47 நிராைசயா %ய$�ல? ெப
&ெரா� $தி�வ�.0007.01 

 நிக� சா�தமா. 	த�வ/. $தி�வ�.0007.02 

 ெநறிெப7 %தார�ண ெம�/ந1 ெபா�Jம�� $தி�வ�.0007.03 



 ந@-� மறிவா. !ைணவ/. $தி�வ�.0007.04 

 மைலவ7 நிரா�கார ந
ப/. 5 த%7 $தி�வ�.0007.05 

 மனெம/. ந�ேல வA. $தி�வ�.0007.06 

 வ�சகல ேகவல மிலாத விட%. 

ெப17_வி.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.0007.07 

 வா�கி�ற வா� வ�Jவா0 $தி�வ�.0007.08 

 அைலயிலா� சிவஞான வாBேய யான�த $தி�வ�.0007.09 

 அ%தேம �%த மல$ வா0 $தி�வ�.0007.10 

 அணிெகா� ெபா1ெகா& ப5�ெகா& யி�	ற. பட$� $தி�வ�.0007.11 

 தழ�ெபற வ�ெபா� மைலேய $தி�வ�.0007.12 

 தைலவ$	க� ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0007.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0007.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0007.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0007.16 

 ஒ�ைம4ட� நின! தி�மலர& நிைன-கி�ற $தி�வ�.0008.01 

 உ தம$த. உற, ேவ
�. $தி�வ�.0008.02 

 உ�ெளா�7 ைவ !? 	ற.ெபா�7 ேப5வா$ $தி�வ�.0008.03 

 உற, கலவாைம ேவ
�. $தி�வ�.0008.04 

 ெப�ைமெப7. நின! 	க� ேபசேவ
�. ெபா0ைம $தி�வ�.0008.05 

 ேபசா தி�-க ேவ
�. $தி�வ�.0008.06 

 ெப�ெநறி பி& ெதா=க ேவ
�. மதமான ேப0 $தி�வ�.0008.07 



 பி&யா தி�-க ேவ
�. $தி�வ�.0008.08 

 ம�, ெப
ணாைசைய மற-கேவ ேவ
�. உைன $தி�வ�.0008.09 

 மறவா தி�-க ேவ
�. $தி�வ�.0008.10 

 மதி ேவ
�. நி�க�ைண நிதி ேவ
�. ேநாய1ற $தி�வ�.0008.11 

 வா�,னா� வாழ ேவ
�. $தி�வ�.0008.12 

 த�மமி� ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0008.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0008.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0008.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0008.16 

 ஈெய�7 நாெனா�வBட நி�7 ேகளாத $தி�வ�.0009.01 

 இய�	 ெம�னிட ெமா�வK $தி�வ�.0009.02 

 தி�ெவ�ற ேபாதவ$- கிைலெய�7 ெசா�லாம $தி�வ�.0009.03 

 லி�கி�ற திற%. இைறயா. $தி�வ�.0009.04 

 ந@ெய�7 ெமைனவிடா நிைல4. நாென�7 %� $தி�வ�.0009.05 

 னிைன விடா ெநறி4 மயலா$ $தி�வ�.0009.06 

 நிதிெயா�7 நயவாத மன% ெம0�நிைல நி�7 $தி�வ�.0009.07 

 ெநகிழாத திட% %லகி� $தி�வ�.0009.08 

 சீெய�7 ேபெய�7 நாெய�7 பிற$தைம  $தி�வ�.0009.09 

 த@�� ெசா�லாத ெதளி,. $தி�வ�.0009.10 

 திரெமா�7 வா0ைம4. M0ைம4. த�!நி� $தி�வ�.0009.11 

 தி�வ&- காளா-� வா0 $தி�வ�.0009.12 



 தாெயா�7 ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0009.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0009.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0009.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0009.16 

 கைரயி�வ @
 கைதெயலா %தி$க�� கா-ைகேபா� $தி�வ�.0010.01 

 கத7வா$ க�J
ட த@- $தி�வ�.0010.02 

 க�த. நாறிட N ைத காத. நாறிட ,7 $தி�வ�.0010.03 

 க�. ெபா0யி� காத. நாற $தி�வ�.0010.04 

 வைரயி�வா0 ெகா�த$-க வாதமி�வா$ சிவ $தி�வ�.0010.05 

 மண�கம� மல$?ெபா� வா0-� $தி�வ�.0010.06 

 ம,ன மி�வாBவைர Gடெரன ேவா!7 $தி�வ�.0010.07 

 வழ-�ந� வழ-ெகனி/. நா� $தி�வ�.0010.08 

 உைரயிலவ$ தைம4றா !ன!	க� ேப5மவ $தி�வ�.0010.09 

 ேரா�ற, ெபற_�ைற.எ�.(ெப7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ�Jவா0 

$தி�வ�.0010.10 

 உய$ெத0வ யாைனெயா� �றவ$மட மா/%� $தி�வ�.0010.11 

 Jவ?	7 �ண- ��றேம $தி�வ�.0010.12 

 தைரயிAய$ ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0010.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0010.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0010.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0010.16 



 நா.பிரம. நைமய�றி யா.பிரம. ேவறி�ைல $தி�வ�.0011.01 

 ந�ைம த@ைமகJ மி�ைல $தி�வ�.0011.02 

 நவி�கி�ற வாகியா� தரமிர
&/ ெமா�ற $தி�வ�.0011.03 

 ந�நி�ற ெத�7 வ @ணா� $தி�வ�.0011.04 

 ேபா.பிரம ந@தி ேக2ேபா$ பிரைமயாகேவ $தி�வ�.0011.05 

 ேபாதி?ப$ சாதி?ப$ தா. $தி�வ�.0011.06 

 	�ைமெநறி ைகவிடா$ த.பிரம. விைனெயா�7 $தி�வ�.0011.07 

 ேபா�தி&1 ேபாக வி�வா$ $தி�வ�.0011.08 

 சா.பிரமமா மிவ$க� தா. பிரமெம/ மறி, $தி�வ�.0011.09 

 தா.	 பா.ெப/ மறி, கா
 $தி�வ�.0011.10 

 ச !வ வக
டபB Dரணா கார,ப $தி�வ�.0011.11 

 சா�த சிவசி1 பிரம ந@ $தி�வ�.0011.12 

 தா.பிBவி� ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0011.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0011.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0011.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0011.16 

 பா$ெகா
ட நைடயி� வ�பசி 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�திர? $தி�வ�.0012.01 

 பா$ %க._ெப.(%க._ெப.) பா$ திர��. $தி�வ�.0012.02 

 ப
	நி� தி�வ&- க�	நிைற யா4J. $தி�வ�.0012.03 

 பதி4 ந�னிதி4 %ண$,. $தி�வ�.0012.04 



 சீ$ெகா
ட நிைற4%2 ெபாைற4 ெம0?	க=. ேநா0  $தி�வ�.0012.05 

 த@ைமெயா� ச17 மOகா  $தி�வ�.0012.06 

 திற%ெம0  திட% ந�லிட% நி�ன&ய$ 	க� $தி�வ�.0012.07 

 ெச?	கி�ேறா ரைடவ$கா
 $தி�வ�.0012.08 

 ;$ெகா
ட ெந2&ைல- கதி$ேவA மயிAெமா� $தி�வ�.0012.09 

 ேகாழிய� ெகா&4. வி
ேணா$_ெப.(வி
ேணா$_ெப.) $தி�வ�.0012.10 

 ேகாமா�ற� மகJெமா� மாமா�ற� மகJமா� $தி�வ�.0012.11 

 ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி� ேகால மறேவ� 

$தி�வ�.0012.12 

 தா$ெகா
ட ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0012.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0012.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0012.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0012.16 

 வ�ெப� ெந�?பிைன? 	�	=? ப17ேமா $தி�வ�.0013.01 

 வாைன ெயா�மா� தா,ேமா $தி�வ�.0013.02 

 வலி4�ள 	லிைய ேயா$ எலி சீ7ேமா ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) 

$தி�வ�.0013.03 

 மைலைய ேயா$ ஈ� சிறகினா� $தி�வ�.0013.04 

 !�	ற வைச-�ேமா வ�சிர  Mெணா� $தி�வ�.0013.05 

 !�.பினா� !
டமாேமா $தி�வ�.0013.06 

 8Bயைன யி��வ�! 8=ேமா கா1றி�_ெப.(கா17_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $தி�வ�.0013.07 



 ேதா4ேமா இ�ைலய! ேபா� $தி�வ�.0013.08 

 அ�	ைடய நி�ன&ய$ ெபா�ன&ைய 4�/மவ$ $தி�வ�.0013.09 

 அ&மல$ %&-கணி� ேதா$- $தி�வ�.0013.10 

 கவல%7ேமா காம ெவ�ளி 47ேமா மன  $தி�வ�.0013.11 

 த1ப%. விக1ப %7ேமா $தி�வ�.0013.12 

 த�	க�ெச0 ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0013.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0013.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0013.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0013.16 

 கானலிைட ந@�ெமா� க2ைடயி1 க�வ/. $தி�வ�.0014.01 

 காO7 கயி1றி லர,. $தி�வ�.0014.02 

 க&த� கிளி<சிலிைட ெவ�ளி4. ெபா�ைன- $தி�வ�.0014.03 

 கதி த பி தைளயி னிைட4. $தி�வ�.0014.04 

 மானலி1 க
�ள. மய�க�ேபா1 க1பைனைய $தி�வ�.0014.05 

 மாையயி1 க
� வ @ேண $தி�வ�.0014.06 

 மைனெய�7. மகெவ�7. உறெவ�7. நிதிெய�7. $தி�வ�.0014.07 

 வா�ெவ�7. மான ெம�7. $தி�வ�.0014.08 

 ஊனலி /ட.ெப�7. உயிெர�7. உளெம�7. $தி�வ�.0014.09 

 உ�ெள�7. ெவளிெய�7. வா�_ெப.(வா�_ெப.) $தி�வ�.0014.10 

 உலெக�7. அளவ7 விகார%றநி�ற ெவைன $தி�வ�.0014.11 

 உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) யறிவி த ��ேவ $தி�வ�.0014.12 



 தானமி� ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0014.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0014.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0014.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0014.16 

 க1ெறாளிெகா� உண$விேனா$ ேவ
டாத வி?ெப�� $தி�வ�.0015.01 

 க�ம ,டலி1 ப�வ._ெப.(ப�வ._ெப.) ேந$ $தி�வ�.0015.02 

 க
டழி4 மிளைமதா� பக�_ெப.(பக�_ெப.) ேவடேமா 	ைர- $தி�வ�.0015.03 

 கடன @$ ெகாேலா கபடேமா $தி�வ�.0015.04 

 உ1ெறாளியி� ெவயிலி2ட ம<சேளா வானி2ட $தி�வ�.0015.05 

 ஒ�விேலா ந@$- �மிழிேயா $தி�வ�.0015.06 

 உைலயன� ெபற- கா17� 

ஊ!._ெப.எ�.(ஊ!_வி.+உ._இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) !� திேயா 

$தி�வ�.0015.07 

 ஒ�7மறிேய னிதைன நா� $தி�வ�.0015.08 

 ப177தியா- ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வனிைதய$க
 வைலயினி� $தி�வ�.0015.09 

 ப2�மதி ெக2�ழ�ேற $தி�வ�.0015.10 

 பாவேம பயி�கி�ற த�லா! நி�ன&? $தி�வ�.0015.11 

 ப1றO, %1றறி கிேல� $தி�வ�.0015.12 

 ச1ைறயக� ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0015.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0015.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0015.15 



 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0015.16 

 சடமாகி யி�ப� தராதாகி மி�ெப�< $தி�வ�.0016.01 

 ச<சலா காரமாகி� $தி�வ�.0016.02 

 ச1றாகி ெவளிமய� ப1றாகி ேயா�மி  $தி�வ�.0016.03 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ெப7 ெச�வம�ேதா $தி�வ�.0016.04 

 விடமாகி ெயா� கபட நடமாகி யா1றிைட $தி�வ�.0016.05 

 விைர�!_வி.எ�.(விைர_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெசA. ெவ�ளமாகி 

$தி�வ�.0016.06 

 ேவைல யயாகி யா�கார வைலயாகி %தி$ $தி�வ�.0016.07 

 ேவனிA7 ேமக மாகி- $தி�வ�.0016.08 

 கடமாய சகட%7 காலாகி ந@�வா0- $தி�வ�.0016.09 

 காேலா� ந@ராகிேய $தி�வ�.0016.10 

 க1பிலா மகளி$_ெப.) ேபா1 ெபா1பிலா !ழAமி! $தி�வ�.0016.11 

 க�தாத வைக ய�Jவா0 $தி�வ�.0016.12 

 தடேம, ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0016.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0016.14 

 த
%க  !0ய மணி_ெப.(மணி_ெப.) 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0016.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0016.16 

 உ?	1ற பா
டெமன ெவா�ப! !வார !� $தி�வ�.0017.01 

 உ1ற5. ெபா=� %டைல $தி�வ�.0017.02 

 உய$கி�ற வானிைட ெயறி�தக�ெல�7. மைல $தி�வ�.0017.03 



 41றிழி4 ம�வி ெய�7. $தி�வ�.0017.04 

 ெவ?	1ற கா1றிைட விள-ெக�7. ேமக%7 $தி�வ�.0017.05 

 மி�ென�7. வ @5 கா1றி� $தி�வ�.0017.06 

 ேம1ப2ட ப<ெச�7. ம<ெச�7. விைன த�த $தி�வ�.0017.07 

 ெவ7மாய ேவட ெம�7. $தி�வ�.0017.08 

 க?	1ற பறைவ- �ட.ைப ெய�7. ெபா0 த $தி�வ�.0017.09 

 கனெவ�7. ந@B ெல=!. $தி�வ�.0017.10 

 ைகெய=  ெத�7%2 க
� ெகா
டதி லாைச $தி�வ�.0017.11 

 ைகவிேட ென� ெச0�ேவ� $தி�வ�.0017.12 

 த?ப1ற ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0017.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0017.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0017.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0017.16 

 எ�ைதநிைன வா� தாத ேபய$வா0 ;=-�. $தி�வ�.0018.01 

 ஏ-க1றி �-�. ெவ7வா0 $தி�வ�.0018.02 

 எ�க� ெப�மா/ைன வண�காத Gட$தைல $தி�வ�.0018.03 

 இக�விற ெக�-�� தைல $தி�வ�.0018.04 

 க�தமி� நி�ேமனி காணாத கயவ$க
 $தி�வ�.0018.05 

 கலந@$ ெசாB�த அ=க
 $தி�வ�.0018.06 

 கட,ணி� 	க�தைன- ேகளாத விண$ெசவி $தி�வ�.0018.07 



 ைக திழ, 

ேக2�._ெப.எ�.(ேக�_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெசவி 

$தி�வ�.0018.08 

 ப�தமற நிைனெயணா? பாவிக�த. ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) 

$தி�வ�.0018.09 

 பகீெரன ந��� ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) $தி�வ�.0018.10 

 பரமநி� றி�%�ன$- �வியாத வ<ச$ைக $தி�வ�.0018.11 

 பலிேய1க ந@� ெகா��ைக $தி�வ�.0018.12 

 ச�தமி� ெச�ைனயி1 க�தேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0018.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0018.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0018.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0018.16 

 ஐயநி� சீ$ேப5 ெச�வ$வா0 ந�லெத� $தி�வ�.0019.01 

 ள%!
� உவ�த தி�வா0 $தி�வ�.0019.02 

 அ?பநி� தி�வ& வண�கிேனா$ தைல%& $தி�வ�.0019.03 

 யணி�ேதா�கி வா=�தைல $தி�வ�.0019.04 

 ெம0யநி� தி�ேமனி க
ட	
ணிய$ க
க� $தி�வ�.0019.05 

 மி-கெவாளி ேம, க
க� $தி�வ�.0019.06 

 ேவலநி� 	க�ேக2ட வி தக$ தி��ெசவி $தி�வ�.0019.07 

 விழா�5ப. ேக2�.ெசவி $தி�வ�.0019.08 

 5க Pபமான ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) $தி�வ�.0019.10 

 ேதா�றA� றி�%� �வி த ெபBேயா$ ைகக� $தி�வ�.0019.11 



 5வ$ண மி�கி�ற ைகக� $தி�வ�.0019.12 

 ைசய%ய$ ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0019.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0019.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0019.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0019.16 

 உழA1ற ,ழ,%த A7ெதாழி லிய1றிமல. $தி�வ�.0020.01 

 ஒ தபல ெபா�ள @2& வ @
 $தி�வ�.0020.02 

 உ7வயி7 நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ
_ெப.அ.(ெவ
_ெப.அ.) ேசாறைட  தி+,டைல $தி�வ�.0020.03 

 ஒதிேபா� வள$ !_வி.எ�.(வள$_வி.+  _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நாJ. 

$தி�வ�.0020.04 

 விழA1ற வா�-ைகைய வி�.பிேன ைனயவி+ $தி�வ�.0020.05 

 ெவ0ய,ட� ெபா0 ெய�கிேல� $தி�வ�.0020.06 

 ெவளிமய- ேகாமாய விடமய-ேகா ெவன! $தி�வ�.0020.07 

 விதி மய-ேகா வறிகிேல� $தி�வ�.0020.08 

 கழA1ற நி�7ைண- கா�மல$ வண�கிநி� $தி�வ�.0020.09 

 க�ைணைய விைழ�! ெகா
ெட. $தி�வ�.0020.10 

 கைளகேண யரீா7 க
ெகா
ட ெவ�றனி� $தி�வ�.0020.11 

 க
ேண ெயன? 	க�கிேல� $தி�வ�.0020.12 

 தைழ,1ற ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0020.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0020.14 



 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0020.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0020.16 

 வானெம� ேகய%த பானெம�ேக யமர$ $தி�வ�.0021.01 

 வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) யபிமான ெம�ேக $தி�வ�.0021.02 

 மா2சி ெய�ேக யவ$க� 8��சி ெய�ேக ேதவ $தி�வ�.0021.03 

 ம�னனர சா2சி ெய�ேக $தி�வ�.0021.04 

 ஞான ெம�ேக %னிவ$ ேமான ெம�ேக ய�த $தி�வ�.0021.05 

 நா�%க�_ெப.(நா�%க�_ெப.) ெச0ைக ெய�ேக $தி�வ�.0021.06 

 நாரண� கா தைல நட த ெல�ேக மைற $தி�வ�.0021.07 

 நவி�றி� ெமா=-க ெம�ேக $தி�வ�.0021.08 

 ஈனம�ேக ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா�கைன ஆயிர 

$தி�வ�.0021.09 

 வில-க%7 சி�க %கைன $தி�வ�.0021.10 

 எ
ணBய திற�ெப1ற 8ரைன மற-க�ைண $தி�வ�.0021.11 

 ஈ�!பணி ெகா
&ைல ெயனி� $தி�வ�.0021.12 

 தானமி� ேக$ெச�ைன- க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0021.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0021.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0021.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0021.16 

 மனமான ெவா�சி7வ� மதியான ��ைவ4. $தி�வ�.0022.01 

 மதி திடா னி�ன&� சீ$ $தி�வ�.0022.02 



 மகி�க�வி க1றிடா� 5.மா விரா�காம $தி�வ�.0022.03 

 ம�வினிைட வ @��!_வி.எ�.(வ @�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 5ழ�வா� 

$தி�வ�.0022.04 

 சினமான ெவ<5ர  !ழAவ/ ேலாபமா. $தி�வ�.0022.05 

 சி7�ைகயி R� 	�வா� $தி�வ�.0022.06 

 ெச7ேமாக வி�ளிைட� ெச��வா� மதெம/. $தி�வ�.0022.07 

 ெச0��றி ேலறி வி=வா� $தி�வ�.0022.08 

 இனமான மா�சBய ெவ��ழியி /�ேள $தி�வ�.0022.09 

 இற��வா� சிறி! ம�ேதா $தி�வ�.0022.10 

 எ�ெசா� ேகளாெனன! ைக?படா� ம1றித1 $தி�வ�.0022.11 

 ேகைழேய ென�ெச0�ேவ� $தி�வ�.0022.12 

 தனந@� ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0022.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0022.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0022.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0022.16 

 வா0ெகா
 �ைர தலB ெத�ெச0ேக ென�ெச0ேக� $தி�வ�.0023.01 

 வ�ளA� ேசவ&- க
 $தி�வ�.0023.02 

 ம�னா! ெபா�னாைச ம
ணாைச ெப
ணாைச $தி�வ�.0023.03 

 வா0�!ழA ெமன! மன! $தி�வ�.0023.04 

 ேப0ெகா
� க�J
� ேகாலினா� ெமா !
� $தி�வ�.0023.05 

 பி !
ட வ��ர�ேகா $தி�வ�.0023.06 



 ேப57 �லாலனா1 5ழ�கி�ற திகிBேயா $தி�வ�.0023.07 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) விைளயா� ப�ேதா $தி�வ�.0023.08 

 கா0ெகா
� பா0கி�ற ெவ+வில�ேகா ெப�� $தி�வ�.0023.09 

 கா1றினா1 5ழ� கற�ேகா $தி�வ�.0023.10 

 காலவ&ேவா இ� ர சாலவ&ேவா என! $தி�வ�.0023.11 

 க$ம வ&ேவா அறிகிேல� $தி�வ�.0023.12 

 தா0ெகா
ட ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0023.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0023.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0023.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0023.16 

 க1ற ேமலவெரா�. ;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�ேல� 

க�வி $தி�வ�.0024.01 

 க1�ெநறி ேத$�! க�ேல� $தி�வ�.0024.02 

 கனி, ெகா
�ன! தி�வ&ைய ெயா�கனவிA. $தி�வ�.0024.03 

 க�திேல ன�ல ன�ேல� $தி�வ�.0024.04 

 �1றேம ெச0வெத� �ணமா� ம?ெப�� $தி�வ�.0024.05 

 �1றெம� லா��ணெமன- $தி�வ�.0024.06 

 ெகா�Jவ! நி�ன�2 �ணமா�. எ�னி� எ� $தி�வ�.0024.07 

 �ைறதவி$  த�� 	B�வா0 $தி�வ�.0024.08 

 ெப1றேம� வ�ெமா� ெப��தைக யின�J�? $தி�வ�.0024.09 

 ெப1ெற=� ேதா�� 5டேர $தி�வ�.0024.10 



 பிரண வாகார சி�மய விமல ெசாPபேம $தி�வ�.0024.11 

 ேபதமி� பர? பிரமேம $தி�வ�.0024.12 

 த1றைகய ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0024.13 

 தலேமா�� க�தேவேள $தி�வ�.0024.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0024.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0024.16 

 பா0?ப2ட 	லிய�ன நா0?ப2ட கயவ$த. $தி�வ�.0025.01 

 பா�?ப2ட மைனயி� ெந�நா� $தி�வ�.0025.02 

 ப
ப2ட க=ந@�. வி
ப2ட வி�ன%! $தி�வ�.0025.03 

 ப2ட பாடா� ம�றி? $தி�வ�.0025.04 

 ேபா0?ப2ட 	�Aமணி D?ப2ட பா�ந1 $தி�வ�.0025.05 

 D
ப2ட பா� தவி�. $தி�வ�.0025.06 

 	
ப2ட ,மி4%ய$ ெபா�ப2ட பாடவ$க� $தி�வ�.0025.07 

 ேபாக ெமா� ேபாக மாேமா $தி�வ�.0025.08 

 ஆ0?ப2ட மைற%&� ேச0?ப2ட நி�ன&- $தி�வ�.0025.09 

 கா2ப2ட ெப� வா�விேல $தி�வ�.0025.10 

 அ��ப2ட ெநறி4ெம0? ெபா��ப2ட நிைல4%ற $தி�வ�.0025.11 

 அம$ ேபாகேம ேபாகமா. $தி�வ�.0025.12 

 தா0?ப2ட ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0025.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0025.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0025.15 



 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0025.16 

 ேசவல� ெகா&ெகா
ட நிைனய�றி ேவ7சி7 $தி�வ�.0026.01 

 ேதவைர� சி�ைத ெச0ேவா$ $தி�வ�.0026.02 

 ெச�கனிைய வி2� ேவ?ப� கனிைய 4
Oெமா� $தி�வ�.0026.03 

 சி7க�� கா-ைக நிக$வா$ $தி�வ�.0026.04 

 நாவல� காரமற ேவ7	க� ேபசிநி� $தி�வ�.0026.05 

 ந1	க� வ= தாத ேப$ $தி�வ�.0026.06 

 நா0?பா� வி�.பியா� S0?பாைல நயவாத $தி�வ�.0026.07 

 நைவ4ைட? ேபயராவா$ $தி�வ�.0026.08 

 ந@வல� தரநின! �1ேறவ� 	Bயா! $தி�வ�.0026.09 

 நி�7ம1 ேறவ� 	Bேவா$ $தி�வ�.0026.10 

 ெந�A- கிைற-கா! 	�A- கிைற-கி�ற $தி�வ�.0026.11 

 ெந&ய ெவ7 வ @ணராவ$ $தி�வ�.0026.12 

 தாவல. ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !� வள$ $தி�வ�.0026.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0026.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0026.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0026.16 

 பிரமனினி ெய�ைன? பிற?பி-க வ�லேனா $தி�வ�.0027.01 

 ெப0சிைறயி லி�/. ஒ�கா� $தி�வ�.0027.02 

 பி�ப2� நி1�ேமா %�ப2ட �2&� $தி�வ�.0027.03 



 ெப7� !ய$ மற�!_வி.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி�ேமா 

$தி�வ�.0027.04 

 இர,நிற %ைடயியம� இனிெயைன- கனவி/. $தி�வ�.0027.05 

 இற?பி-க ெவ
ண %7ேமா $தி�வ�.0027.06 

 எ
Oறா /ைத4
� சிைத4
ட த�/ட� $தி�வ�.0027.07 

 இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ� எ
Oறாேனா 

$தி�வ�.0027.08 

 கர,ெப7 விைனவ�! நலி4ேமா அதைனெயா� $தி�வ�.0027.09 

 கா5-� மதிேய ெனலா. $தி�வ�.0027.10 

 க1றவ$க� ப17நி� தி�வ�ைள யா/. $தி�வ�.0027.11 

 கல�திட? ெப17_வி.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�ேற� 

$தி�வ�.0027.12 

 தரம�, ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0027.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0027.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0027.15 

 ச
%க  ெத0வமணிேய. $தி�வ�.0027.16 

 ந@�
� ெபாழிகி�ற கா�
� விைளகி�ற $தி�வ�.0028.01 

 நில/
� பல/%
� $தி�வ�.0028.02 

 நிதி4
� !தி4
� மதி4
� கதிெகா
ட $தி�வ�.0028.03 

 ெநறி4
� நிைல4 %
� $தி�வ�.0028.04 

 ஊ�
� ேப�
� மணி4
� பணி4
� $தி�வ�.0028.05 

 உைட4
� ெகாைட4 %
� $தி�வ�.0028.06 



 உ
�
� மகிழேவ 4ண,
� சா�த%7. $தி�வ�.0028.07 

 உள%
� வள% %
� $தி�வ�.0028.08 

 ேத�
� கB4
� பB4
� ம17�ள $தி�வ�.0028.09 

 ெச�வ�க� யா,%
� $தி�வ�.0028.10 

 ேத/
� வ
�7 கட.பணி4. நி�பத  $தி�வ�.0028.11 

 தியான %
டாயி னரேச $தி�வ�.0028.12 

 தா�
ட ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0028.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0028.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0028.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0028.16 

 உளெமன! வசநி�ற தி�ைலெய� ெதா�ைலவிைன $தி�வ�.0029.01 

 ஒ�ைலவி2 &ட, மி�ைல $தி�வ�.0029.02 

 உ�பத  த�பி�ைல ெய�றன- �1ற!ைண $தி�வ�.0029.03 

 4ைனய�றி ேவ7மி�ைல $தி�வ�.0029.04 

 இைளயனவ /-க�ள ேவ
�ெம� 7�பா� $தி�வ�.0029.05 

 இைச-கி�ற ேப�மி�ைல $தி�வ�.0029.06 

 ஏைழயவ/- க��வ ேதென�7 ெனதி$நி�7 $தி�வ�.0029.07 

 இய.	கி� ேறா� மி�ைல $தி�வ�.0029.08 

 வளம�, %ன! தி�வ�� �ைறவ தி�ைலேம� $தி�வ�.0029.09 

 ம1ெறா� வழ-� மி�ைல $தி�வ�.0029.10 

 வ�திர? ேபா$கJ- கிைலெய�ப தி�ைலந@ $தி�வ�.0029.11 



 வ�மன  தவ/ ம�ைல $தி�வ�.0029.12 

 தள$விலா� ெச�ைனயி1 க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0029.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0029.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0029.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0029.16 

 எ தி-� ெம�/ள. தி தி-�. இ�பேம $தி�வ�.0030.01 

 எ�/யி$- �யிரா� ேமா$ $தி�வ�.0030.02 

 ஏகேம ஆன�த ேபாகேம ேயாகேம $தி�வ�.0030.03 

 எ�ெப�< ெச�வேம ந� $தி�வ�.0030.04 

 % தி-� %தலான %த�வேன ெம0<ஞான $தி�வ�.0030.05 

 G$ திேய %&விலாத $தி�வ�.0030.06 

 %�கேன ெந&யமா� ம�கேன சிவபிரா� $தி�வ�.0030.07 

 % தா�. அ�ைம மகேன $தி�வ�.0030.08 

 ப தி-� வ�த�� பB�த�J. நி�ன&? $தி�வ�.0030.09 

 ப1ற�ளி ெய�ைன யி�த? $தி�வ�.0030.10 

 ப&யிேல 4ழ�கி�ற �&யிேல ஒ�வனா? $தி�வ�.0030.11 

 ப
ணாம லா
ட�Jவா0 $தி�வ�.0030.12 

 ச தி-� ந@$� ெச�ைன- க�த ேகா2ட !�வள$ $தி�வ�.0030.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0030.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0030.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0030.16 



 நா�ெகா
ட விரதநி� ன&யலா1 பிற$தைம $தி�வ�.0031.01 

 நாடாைம யா�மி�த $தி�வ�.0031.02 

 ந�விரத மா�கனிைய இ�ைமெய/ ெமா�!2ட $தி�வ�.0031.03 

 நா0வ�! க+வி_வி.எ�.(க+,_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ய�ேதா 

$தி�வ�.0031.04 

 தா�ெகா
� ேபாவதினி ெய�ெச0ேவ ென�ெச0ேவ� $தி�வ�.0031.05 

 தளராைம ெய�/. ஒ�ைக  $தி�வ�.0031.06 

 த&ெகா
 ட&-கேவா வலியிேல� சிறியேன� $தி�வ�.0031.07 

 த�%க. பா$  த�Jவா0 $தி�வ�.0031.08 

 வா�ெகா
ட ெத�ள%த வாBேய மி�க�ைண $தி�வ�.0031.09 

 மைழேய மைழ- ெகா
டேல $தி�வ�.0031.10 

 வ�ளேல ெய�னி�க
 மணிேய ெயனி�பேம $தி�வ�.0031.11 

 மயிேல7 மாணி-கேம $தி�வ�.0031.12 

 தா�ெகா
ட ெச�ைனயி1 க�தேகா2 ட !�வள$ $தி�வ�.0031.13 

 தலேமா�� க�த ேவேள $தி�வ�.0031.14 

 த
%க  !0யமணி 4
%க� ைசவமணி $தி�வ�.0031.15 

 ச
%க  ெத0வ மணிேய. $தி�வ�.0031.16 

 அ�ளா ர%ேத சரண. சரண. அழகா வமலா சரண. சரண. $தி�வ�.0032.1 

 ெபா�ளா ெவைனயா� 	னிதா சரண. ெபா�ேன மணிேய சரண. சரண. 

$தி�வ�.0032.2 

 ம��வா$- கBயா0 சரண. சரண. மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) வாகனேன சரண. 

சரண. $தி�வ�.0032.3 



 க�ணா லயேன சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0032.4 

 ப
ேண$ மைறயி� பயேன சரண. பதிேய பரேம சரண. சரண. 

$தி�வ�.0033.1 

 வி
ேண ெராளிேய ெவளிேய சரண. ெவளியி� விைளேவ சரண. சரண. 

$தி�வ�.0033.2 

 உ
ேண �யிேர உண$ேவ சரண. உ�ேவ ய�ேவ உறேவ சரண. 

$தி�வ�.0033.3 

 க
ேண மணிேய சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0033.4 

 %&யா %தேல சரண. சரண. %�கா �மரா சரண. சரண. $தி�வ�.0034.1 

 வ&ேவ லரேச சரண. சரண. மயிT$ மணிேய சரண. சரண. $தி�வ�.0034.2 

 அ&யா$- ெகளியா0 சரண. சரண. அBயா0 ெபBயா0 சரண. சரண. 

$தி�வ�.0034.3 

 க&யா- கதிேய சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0034.4 

 Dேவ மணேம சரண. சரண. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) அ�ேள 

சரண. சரண. $தி�வ�.0035.1 

 ேகாேவ �கேன சரண. சரண. ��ேவ தி�ேவ சரண. சரண. $தி�வ�.0035.2 

 ேதேவ ெதளிேவ சரண. சரண. சிவ ச
%கேன சரண. சரண. $தி�வ�.0035.3 

 காேவ$ த�ேவ சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0035.4 

 நட,. தனிமா மயிேலா0 சரண. ந�லா$ 

	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ�ேலா0 சரண. 

$தி�வ�.0036.1 

 திட%. தி�,. த�ேவா0 சரண. ேதவ$- கBயா0 சரண. சரண. 

$தி�வ�.0036.2 



 தடவ
 	யேன சரண. சரண. தனிமா %தேல சரண. சரண. $தி�வ�.0036.3 

 கட,
 மணிேய சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0036.4 

 ேகால- �றமா� கணவா சரண. �லமா மணிேய சரண. சரண. 

$தி�வ�.0037.1 

 சீல தவ�- க��ேவா0 சரண. சிவனா$ 	த�வா சரண. சரண. 

$தி�வ�.0037.2 

 ஞால  !ய$த@$ நலேன சரண. ந�வாகிய ந�ெலாளிேய சரண. $தி�வ�.0037.3 

 கால1 ெற7ேவா0 சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0037.4 

 ந�க2 கினியா0 சரண. சரண. ந�தா ,ய$ச. ப�தா சரண. $தி�வ�.0038.1 

 தி�க2 சைடயா� மகேன சரண. சிைவ த�த�J. 	த�வா சரண. 

$தி�வ�.0038.2 

 !�க� 5கந� ற��ேவா0 சரண. 5ர$ வா� தி�ந. !ைரேய சரண. 

$தி�வ�.0038.3 

 க�ைக- ெகா�மா மதலா0 சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. 

$தி�வ�.0038.4 

 ஒளி4� ெளாளிேய சரண. சரண. ஒ�ேற பலேவ சரண. சரண. 

$தி�வ�.0039.1 

 ெதளி4. ெத�ேள சரண. சரண. சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) தவேம 

சரண. சரண. $தி�வ�.0039.2 

 அளி4. கனிேய சரண. சரண. அ%ேத அறிேவ சரண. சரண. $தி�வ�.0039.3 

 களிெயா� ற��ேவா0 சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. 

$தி�வ�.0039.4 

 ம�ேன ெயைனயா� வரதா சரண. மதிேய ய&ேய� வா�ேவ சரண. 

$தி�வ�.0040.1 



 ெபா�ேன 	னிதா சரண. சரண. 	க�வா$ இதய._ெப.(இதய._ெப.) 	�வா0 

சரண. $தி�வ�.0040.2 

 அ�ேன வ&ேவ லரேச சரண. அ7மா %கேன சரண. சரண. $தி�வ�.0040.3 

 க�ேன$ 	யேன சரண. சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0040.4 

 ேவத? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) சரண. சரண. சரண. 

வி
ேணா$_ெப.(வி
ேணா$_ெப.) ெப�மா� சரண. சரண. $தி�வ�.0041.1 

 ேபாத  திறேன சரண. சரண. 	ைனமா மயிேலா0 சரண. சரண. 

$தி�வ�.0041.2 

 நாத  ெதாலிேய சரண. சரண. நைவ யி�லவேன சரண. சரண. 

$தி�வ�.0041.3 

 கா!- கினிதா. 	கேழா0 சரண. க�தா சரண. சரண. சரண.. $தி�வ�.0041.4 

 சீ$ெகா
டெத0வ வதன�க ளா7. திக�கட?ப� $தி�வ�.0042.1 

 தா$ெகா
டப�னி�ேதா�கJ.தாமைர  தா�கJேமா$ $தி�வ�.0042.2 

 ;$ெகா
டேவA. மயிA.ந1 ேகாழி- ெகா&4ம�2 $தி�வ�.0042.3 

 கா$ெகா
ட வ
ைம  தணிகாசல% ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

க
O1றேத. $தி�வ�.0042.4 

 க
 G�77 ெச�க�.பி� % ேத பத._ெப.(பத._ெப.) க
&�வா� 

$தி�வ�.0043.1 

 ம
_ெப.(ம
_ெப.) G�7ல�. வ= !. பவள மணி- ��றேம 

$தி�வ�.0043.2 

 தி
 G�7 நா�� 	ய�ெகா
 ெடாளி$ வ�சிர மணிேய $தி�வ�.0043.3 

 வ
G�றல$ மைலவா� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஏறிய மாணி-கேம. 

$தி�வ�.0043.4 



 மாணி த ஞான ம��ேத ெய� க
ணி/� மாமணிேய $தி�வ�.0044.1 

 ஆணி? ெபா�ேன ெயன தா�யிேர தணி காசலேன $தி�வ�.0044.2 

 தாணி1 கிேலனிைன  தாழாத வ<ச$ தமதிட. ேபா0? $தி�வ�.0044.3 

 ேபணி  திB�தன ன�ேதா ெவ� ெச0வனி? ேபைதயேன. $தி�வ�.0044.4 

 அ�ேன எைன த�த அ?பா எ�ேற�கி அல7கி�ேற� $தி�வ�.0045.1 

 எ�ேன யி+ேவைழ- கிர�கா! ந@2&  தி� த� எ�தா0 $தி�வ�.0045.2 

 ெபா�ேன 5�ண? ெபா�?ேப தணிைக? ெபா�?பம$�த $தி�வ�.0045.3 

 ம�ேன கலப மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ேம� அழகிய_ெப.அ.(அழ�_ெப.) 

மாமணிேய. $தி�வ�.0045.4 

 மணிேய திைன?	ன வ�லிைய 

ேவ
&_வி.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வள$ மைறவா� 

$தி�வ�.0046.1 

 கணிேய ெயனநி�ற க
ேண ெய� /�ள- களி நறேவ $தி�வ�.0046.2 

 பணிேய ெனனி/. எைனவலி�தா
 �� பத�தரேவ $தி�வ�.0046.3 

 நணிேய தணிைக-� வாெவன ேவா$ெமாழி ந��ைவேய. $தி�வ�.0046.4 

 ந�காத வ @ன$த. பா1ெச� றிர�! நைவ?ப�த� $தி�வ�.0047.1 

 ம�காத வ
ண ம��ெச0 க
டா0 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) வாகனேன 

$தி�வ�.0047.2 

 ப�காத� ந@-கிய ந�ேலா$- க�J. பர< 5டேர $தி�வ�.0047.3 

 அ�காத வ
ைம  தணிகா சல தி� அம$�தவேன. $தி�வ�.0047.4 

 அமராவதி யிைற- கா�யி K�த அ�2 ��றேம $தி�வ�.0048.1 

 சமரா 	B-கரேச தணிகாசல  த1பரேன $தி�வ�.0048.2 



 �மரா பரம��ேவ �கா ெவன- ;வி நி1ேப� $தி�வ�.0048.3 

 எமராச� வ�தி��கா� ஐயேன எைன ஏ�7 ெகா�ேள. $தி�வ�.0048.4 

 ெகா�J
ட வ<ச$த. ;2�
� வா�-ைகயி1 �2�
� ேம� 

$தி�வ�.0049.1 

 !�J
ட ேநாயினி1 8�
� ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) ேதா0 ெவ/ 

ேமா$ $தி�வ�.0049.2 

 க�J
ட நா0-�� க�ைண4
 ேடாந1 கடல%த  $தி�வ�.0049.3 

 ெத�J
ட ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) 	க� தணிகாசல� சி1பரேன. $தி�வ�.0049.4 

 சி1பக� ேம,மி  ேதக ைத ேயா.பி  தி�வைனயா$ $தி�வ�.0050.1 

 த1பகேம விைழ� தா��ேத� தணிைக தனிலம$�த $தி�வ�.0050.2 

 க1பகேம நி� கழ� க�ேதனி- கைட? ப�ெம� $தி�வ�.0050.3 

 ெபா1பக ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி�ன�� 

எ�ென�7 ேபா17வேத. $தி�வ�.0050.4 

 ேபா1ேற ெனனி/. ெபா7 திட� ேவ
�. 	வி நைடயா. $தி�வ�.0051.1 

 ேச1ேற வி=�!_வி.எ�.(வி=_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திய�� 

கி�ேறைன� சிறி!மினி $தி�வ�.0051.2 

 ஆ1ேற ெனனதர ேசய%ேத ெய� அ�2 ெச�வேம $தி�வ�.0051.3 

 ேம1ேற� ெப�� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தணிகாசல ேவலவேன. 

$தி�வ�.0051.4 

 ேவ�ெகா
ட ைக4. விற�ெகா
ட ேதாJ. விள�� மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) 

$தி�வ�.0052.1 

 ேம�ெகா
ட வ @7. மல$%க மா7. விைர-கமல- $தி�வ�.0052.2 

 கா�ெகா
ட வ @ர-கழA. க
டால�றி- காம ென04. $தி�வ�.0052.3 



 ேகா�ெகா
ட வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ய7ேமா தணிைக- ��பரேன. 

$தி�வ�.0052.4 

 ��ேவ யயனB யாதிய$ ேபா1ற- �ைற தவி$?பா� $தி�வ�.0053.1 

 வ�ேவ� பி& !_வி.எ�.(பி&_வி.+  _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகி� வ�ளேல 

�ண மாமைலேய $தி�வ�.0053.2 

 த�ேவ தணிைக  தயாநிதிேய !�ப� சாகரமா. $தி�வ�.0053.3 

 க�ேவ ர7 தி- கைடயைன- கா-க- கட� உன-ேக. $தி�வ�.0053.4 

 உன-ேக விைழ, ெகா
 ேடாலமி2 ேடா�கி 4ல7கி�ேற� $தி�வ�.0054.1 

 என-ேக ய�ளி  தமிேய� பிைழ4ள  ெத
ணி யிேட� $தி�வ�.0054.2 

 	ன-ேக� மணவ�லிைய? 	ண$� தா
ட�� 	
ணியேன $தி�வ�.0054.3 

 மன-ேகத மா17. தணிகாசல தம$ வானவேன. $தி�வ�.0054.4 

 வாேனா$ �&கைள வா�வி த ெத0வ மணி�5டேர $தி�வ�.0055.1 

 நாேனா ெரளிய ென�!�ப7  தாெளன ந
ணி நி�ேற� $தி�வ�.0055.2 

 ஏேனா நி�ென<ச. இர�காத வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) இ��கணி?D� 

$தி�வ�.0055.3 

 ேதேனா ட�வி பயிA. தணிைக� சிவ ��ேவ. $தி�வ�.0055.4 

 ைகயாத !�ப- கட�G�கி ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) கல�கி ெய�ற� 

$தி�வ�.0056.1 

 ஐயாநி� ெபா�ன&- ேகால மி2ேட ென�ைன யா
� ெகாளா0 

$தி�வ�.0056.2 

 ைமயா$ தட�க
 மைலமக� க
� மகி� ெச�வேம $தி�வ�.0056.3 

 ெச0யா$_வி.%.(ெச0_வி.+ஆ_எதி$.ம.+ஆ$_பட$.ப�.) தணிைக மைல யரேச 

யயி1 ெச�ைகயேன. $தி�வ�.0056.4 



 ெச�ைகய� கா�த ளைனயமி� னா$த. திற  !ழ�ேற $தி�வ�.0057.1 

 ெவ�கய %
ட விளவாயிேன� விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவலிைனேயா$ 

$தி�வ�.0057.2 

 அ�ைகயி ேல�திய ஐயா �றவ$_ெப.(�றவ$_ெப.) அBதி1 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.0057.3 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) மகி=. தணிேகசேன ய�� வ�ெதன-ேக. 

$தி�வ�.0057.4 

 ேகளா! ேபாலி�-கி�றைன ேயைழயி- கீ� நைடயி� $தி�வ�.0058.1 

 வாளா விட$_ெப.(விட$_ெப.) ெகா
டலறி�. ஓல ைத மாம��ேத 

$தி�வ�.0058.2 

 ேதாளா மணி�5டேர தணிகாசல  M0? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.0058.3 

 நாளாயி ென� ெச0�ேவ னிற?பாய நைவ வ�ேம. $தி�வ�.0058.4 

 நைவேய த�வ<ச ெந<சக மாய,. நா/ ன�ப$ $தி�வ�.0059.1 

 அைவேய யOக,. ஆன�த வாBயி� ஆ&ட,. $தி�வ�.0059.2 

 5ைவேய ய%த�ன நி�றி� நாம. !தி-க, மா. $தி�வ�.0059.3 

 இைவேய ெயென
ண. தணிகா சல !� இ�?பவேன. $தி�வ�.0059.4 

 இ�?பாய மாய மன தா� 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைள ! நி�ேற� 

$தி�வ�.0060.1 

 ெபா�?பாய க�ம? 	!வா�வி� ஆ��த! ேபா!மி�ேற $தி�வ�.0060.2 

 க�?பா� ெச4. உ� கழல&-ேக யி- கைடயவைன  $தி�வ�.0060.3 

 தி�?பா ெயனிெல� ெச0ேக� தணிகாசல  ெத�ள%ேத. $தி�வ�.0060.4 



 ெத�ளக  ேதா�கிய ெச<5டேர சிவ ேதசிகேன $தி�வ�.0061.1 

 க�ளக  ேதமல$ காவா$ தணிைகெய� க
மணிேய $தி�வ�.0061.2 

 எ�ளக  ேத4ழ� ெற�னி�றைல  ெத=� தி�� ம��. $தி�வ�.0061.3 

 !�ளக  ேத�சிர. ேச�� ெகாேலாநி� !ைணய&ேய. $தி�வ�.0061.4 

 அ&ேய� என� ெசா�வ த�லானி� றாளைட� தாைர- க
ேட $தி�வ�.0062.1 

 !&ேய ன�ணகிB பா�. நி�ன�� ேதா0 	கைழ? $தி�வ�.0062.2 

 ப&ேய� பைத  !�ேக� பணிேய� மன?ப�த ெமலா. $தி�வ�.0062.3 

 க&ேய� தணிைகைய- காேண�_எ� ெச0ேவ ென� காதலேன. $தி�வ�.0062.4 

 தலேன ய&ய$ தனிமனமா. 	க� சா$ தணிகா $தி�வ�.0063.1 

 சலேன யயனB யாதிய$ வா��திட  தா�கயி� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

$தி�வ�.0063.2 

 வலேன நி�ெபா� ன�� வாBயி� G�க மேனாலய. வா0� $தி�வ�.0063.3 

 திலேன� சனனமரண ெம�/. கட1 ெக� ெச0வேன. $தி�வ�.0063.4 

 எ�ெச0ைக எ�ெச0ைக எ�தா0நி� ெபா�ன&-ேக யல�க� $தி�வ�.0064.1 

 வ�ெச0ைக ந@�க_�ைற.எ�.(ந@��_வி.+அ�ைற.எ�.�றி.) மகி��தணிேய� !தி 

வா4ைர-க $தி�வ�.0064.2 

 ெம�ெச0 ைக;?ப விழிந@$ !ளி திட ெம0 சிலி$-க  $தி�வ�.0064.3 

 த�ெச0ைக எ�பத1ேற தணிகாசல. சா$�திலேன. $தி�வ�.0064.4 

 சா�. தணிைகயி1 சா$�ேதா0 நி� தாமைர  தா2�ைணைய� $தி�வ�.0065.1 

 ேச�._ெப.எ�.(ேச$-வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெதா=.ப$ தி�?பத 

ம�றியி� சி1ற&ேய� $தி�வ�.0065.2 



 ஊ�. தன%. உற,. 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உைர மடவா$ $தி�வ�.0065.3 

 வா�� தணி%ைல? ேபாக%. ேவ
&ல� ம
_ெப.(ம
_ெப.) வி
ணிேல. 

$தி�வ�.0065.4 

 ம
ண@ ரன�வளி வானாகி நி�ற�� வ ! ெவ�ேற $தி�வ�.0066.1 

 ெத
ண @$ ைமயா1 	க� மாலயேன %த� ேதவ$கட. $தி�வ�.0066.2 

 க
ண @$_ெப.(க
ண @$_ெப.) !ைட த�� க1பகேம 4ைன- க
� ெகா
ேட� 

$தி�வ�.0066.3 

 த
ண @$ ெபாழி1க
 மதிவ� !லா,. தணிைகயிேல. $தி�வ�.0066.4 

 தணியாத !�ப  தட�கட� ந@�க_�ைற.எ�.(ந@��_வி.+அ�ைற.எ�.�றி.) நி� 

ற
மல$  தா�_ெப.(தா�_ெப.) $தி�வ�.0067.1 

 பணியாத பாவி- க�J %
ேடா ப5 பாச ம1ேறா$- $தி�வ�.0067.2 

 கணியாக நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�2 ெச�வேம 

தணி காசலேன $தி�வ�.0067.3 

 அணி யாதவ� %தலா ம2ட G$ த. அைட�தவேன. $தி�வ�.0067.4 

 அைடயாத வ<சக$பா1 ெச�றிர�தி� கைல� தைல�ேத $தி�வ�.0068.1 

 கைடயான நா0-�� க�ைண 4
ேடா தணிைக-� ணி�ேற $தி�வ�.0068.2 

 உைடயாத ந�ென<ச$- �
ைமைய- கா
பி-�. உ தமேன 

$தி�வ�.0068.3 

 பைடயாத ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) சிைறமீ2 ட�ளி த�� ப
ணவேன. 

$தி�வ�.0068.4 

 ப
ணவேன நி� பதமல ேர !. பய/ைடேயா$ $தி�வ�.0069.1 

 க
ணவேன தணிகா சலேன யயி1 ைகயவேன $தி�வ�.0069.2 



 வி
ணவ ேர திய ேமலவேன மய� ேம,மன. $தி�வ�.0069.3 

 	
ணவ ேனைன4. ேச$�தா ெய�ேன 4�ற� ெபா�ன�ேள. $தி�வ�.0069.4 

 ெபா�னா$ 	ய த/. D,ைட ேயா/. 	க� மணிேய $தி�வ�.0070.1 

 எ�னாவி யி�7ைணேய தணிகாசல  ேதயம$�த $தி�வ�.0070.2 

 ம�னா நி� ெபா�ன& வா� தா! வ @ணி� வ��!7ேவ� $தி�வ�.0070.3 

 இ�னா விய17 மியம� வ�தாலவ1 ெக� ெசா�வேன. $தி�வ�.0070.4 

 ெசா�லா$ மல$	ைன அ�பக  ேதா$-க�� ெசா�A ெம�லா. 

$தி�வ�.0071.1 

 வ�லாெயன ேற த வறி�ேத� இனி ெய�ற� வ�விைனக� $தி�வ�.0071.2 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) விைட ெகா
&B4. எ�ேம� இயம� சின%. 

$தி�வ�.0071.3 

 ெச�லா!_எதி$.ம.வி.எ�.(ெச�_வி.+ஆ _எதி$.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) கா
 ஐயேன 

தணிகாசல� சீரரேச. $தி�வ�.0071.4 

 அணிெகா� ேவAைட ய
ணேல நி�றி� வ&கைள ய�ேபா�. 

$தி�வ�.0072.1 

 பணிகிேல னக%�கி நி� றா&ேல� பா&ேல� மனமாைய $தி�வ�.0072.2 

 தணிகிேல� றி�  தணிைகைய நிைனகிேல� சாமிநி� வழி ேபாக  

$தி�வ�.0072.3 

 !ணிகிேல னி��ெத� ெச0ேத� பாவிேய� !�ப%. எ<ேசேன. 

$தி�வ�.0072.4 

 ேச� பி& தவ� த�ைத யாதிய$ ெதா=. ெத0வேம சிவ?ேபேற $தி�வ�.0073.1 

 மா� பி& தவ$ அறிெயாணா  தணிைகமா மைல யம$�தி� வா�ேவ 

$தி�வ�.0073.2 



 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) பி& த�� வ�ளேல யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) ச!$ 

ேவத%. காணா நி� $தி�வ�.0073.3 

 கா� பி&-க,. க�ைணந@ ெச0ய,. க
�க
 களி?ேபேனா $தி�வ�.0073.4 

 களி ! நி� தி�- கழலிைண ேயைழேய� கா
பேனா அலத�ைப 

$தி�வ�.0074.1 

 ஒளி ! வ�7ய �ழ?பேனா வி�னெத� 7ண$�திேல ன�2ேபாத. 

$தி�வ�.0074.2 

 ெதளி ! நி�றி�. ேதசிக வ&வேம ேதவ$க�_ெப.(ேதவ$_ெப.+க�_ப�.) பணி 

ேதேவ $தி�வ�.0074.3 

 தளி$ த த
ெபாழி� தணிைகயி� வள$ சிவ தா�ேவ மயிேலாேன. 

$தி�வ�.0074.4 

 மயிலி� மீ!வ� த��த�. நி� தி� வரவி/- ெகதி$ 

பா$-�._ெப.எ�.(பா$_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.0075.1 

 ெசயலிேன� க�  ெத+வண. %&4ேமா ெதBகிேல� எ�ெச0ேக� 

$தி�வ�.0075.2 

 அயிலி� மா%த� த&�தி�. ஐயேன ஆ7மா %க  ேதேவ $தி�வ�.0075.3 

 கயிைலேந$ தி� தணிைகய. பதிதனி� க�த ென�றி�? ேபாேன. 

$தி�வ�.0075.4 

 இ�?	 ெந<சக- ெகா&யேன� பிைழதைன எ
Oேற� இனி வ<ச- 

$தி�வ�.0076.1 

 க�? 	காவண. கா த�� ஐயேன க�ைணய� கடேல எ� $தி�வ�.0076.2 

 வி�?	� ஊறிநி� ேறா�கிய அ%தேம ேவAைட ெய.மாேன $தி�வ�.0076.3 



 த�?	கா வின� வில�7. தணிைக வா� சா�த ச1�ண- ��ேற. 

$தி�வ�.0076.4 

 ��7ேந$ பிணி  !யBனா� வ��திநி� �ைர கழ� க�தாத $தி�வ�.0077.1 

 !�7 வ<சக- க�ளேன ென<சக  !யர7  த�� ெச0வா� $தி�வ�.0077.2 

 இ�7 மாமயி� மீதினி� ஏறியி+ ேவைழ%� வ�வாேய� $தி�வ�.0077.3 

 ந�7 ந�றத1 ெக�ெசா�வா$ தணிைகவா� நாத நி�ன&யாேர. 

$தி�வ�.0077.4 

 யாைர4. !ைண ெகா
&ேல னி�ன& இைண !ைண ய�லானி� 

$தி�வ�.0078.1 

 ேபைர 4�னிவா�� தி�.ப& ெச0ைவேயா ேப!ற� ெச0வாேயா 

$தி�வ�.0078.2 

 பாைர4. உயி$? பர?ைப4. பைட த�� பகவேன 4லேக !. $தி�வ�.0078.3 

 சீைர 41றி�. தணிைகய� கட,ணி� தி�,ள. அறிேயேன. $தி�வ�.0078.4 

 உள�ெகா� வ<சக ெந<ச$ த.மிடமிட �ழ�தக. உைல ,1ேற� 

$தி�வ�.0079.1 

 வள�ெகா� நி�பத மல$கைள நாெடா7. வா� திேல ென�ெச0ேக� 

$தி�வ�.0079.2 

 �ள�ெகா� க
ண/. க
ண/. பிரம/. �றி-க�. ெப�வா�ேவ 

$தி�வ�.0079.3 

 தள�ெகா� ெபா0ைக8� தணிைகய. பதியி�வா� தனி?ெப�. 	க�  ேதேவ. 

$தி�வ�.0079.4 

 ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) நாயக னாகிேய எ�மன� சிைலதனி லம$�ேதாேன 

$தி�வ�.0080.1 

 Gவ$ நாயக ெனனமைற வா� தி�. % தியி� வி ேத யி� $தி�வ�.0080.2 



 ேகவ ராயி/. நி�றி�  தணிைகெச� றிைற<சி& லவேரெய� 

$தி�வ�.0080.3 

 பாவ நாச< ெச0 ெத�றைன யா2ெகாJ. பர<5ட$ க
டாேய. $தி�வ�.0080.4 

 க
டேனக வா னவ$ெதா=. நி� தி�- கழலிைண தன-காைச $தி�வ�.0081.1 

 ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேனகமா0  

ெத
டனி2 டான�த- ; திைன 4க�தா&  $தி�வ�.0081.2 

 ெதா
ட ேன/.நி� அ&யB1 ெசறிவேனா !ய�ழ�தைல ேவேனா 

$தி�வ�.0081.3 

 அ
டேன தி� தணிைகவா� அ
ணேல அணி ெகா�ேவ� கர  ேதாேன. 

$தி�வ�.0081.4 

 ஊேண 4ைடேய ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ெய� 7�கி மன! 

த�மாறி $தி�வ�.0082.1 

 வ @ேண !யர  த=�! கி�ேற� ேவேறா$ !ைண நி�ன&ய�றி- 

$தி�வ�.0082.2 

 காேண ன%ேத ெப�� க�ைண- கடேல கனிேய க�.ேபந� $தி�வ�.0082.3 

 ேசேண$ தணிைகமைல ம��ேத ேதேன ஞான� ெச=<5டேர. $தி�வ�.0082.4 

 பா�. வி5.	. அறிய ெவைன? 

பய�த_ெப.எ�.(பய_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா4. த�ைத4. ந@ 

$தி�வ�.0083.1 

 ஓ�. ேபாதி� ெகனி ெலளிேய� ஓயா  !ய�1றிட ன�ேறா $தி�வ�.0083.2 

 யா�� காண ,ைன வா!- கி=?ேப ன�றிெய� ெச0ேக� $தி�வ�.0083.3 

 ேச�._ெப.எ�.(ேச$-வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தணிைக மைல ம��ேத 

ேதேன ஞான� ெச=<5டேர. $தி�வ�.0083.4 



 க<ச� !தி-�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ெய� க
ேண நி�ைன- 

க�தாத $தி�வ�.0084.1 

 வ<ச$ ெகா&ய %க._ெப.(%க._ெப.) 

பா$-க_�ைற.எ�.(பா$--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா2ேட னினிெய� 

வ� தம7  $தி�வ�.0084.2 

 த<செலன வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ளாேய� 

ஆ1ேற� க
டா0 அ&ேயேன $தி�வ�.0084.3 

 ெச<ச� தன<ேச$ தணிைக மைல  ேதேன ஞான� ெச=< 5டேர. 

$தி�வ�.0084.4 

 மி�ேன �லக நைடயதனா� ேம,� !ய�- காளாகி- $தி�வ�.0085.1 

 க�ேன$ மன ேத� நிைன மற�ெத� க
ேட� க
டா0 க1பகேம 

$தி�வ�.0085.2 

 ெபா�ேன கட,
 மாமணிேய ேபாத? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

Dரணேம $தி�வ�.0085.3 

 ெத�ேன$ தணிைக மைலயரேச ேதேவ ஞான� ெச=<5டேர. $தி�வ�.0085.4 

 வைள ேத வ� !. ெப��_ெப.அ.(ெப�._ெப.அ.) !யரா� வா&� சவைல 

மகவாகி $தி�வ�.0086.1 

 இைள ேத� ேத17. !ைண காேண� எ�ெச0 !0ேக� எ�தாேய 

$தி�வ�.0086.2 

 விைள ேத ெனா=�. மல$  த�ேவ வி
ேண விழி-� வி��ேத சீ$ 

$தி�வ�.0086.3 

 திைள ேதா$ பர,._ெப.எ�.(பர_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி� தணிைக  ேதேவ ஞான� ெச=<5டேர. $தி�வ�.0086.4 

 அ� ேத வ� !. !ய$- கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அறியா த�ேதா 

வி=�தி2ேட� $தி�வ�.0087.1 



 எ� ேத வி�வா$ தைம- காேண� எ�தா ெயளிேய� எ�ெச0ேக� 

$தி�வ�.0087.2 

 க� ேத$ க
ட  ெத.மா�ற� க
ேண த�ம- கடேல எ� $தி�வ�.0087.3 

 ெச& த@$ தணிைக மைல? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ேதேன ஞான� 

ெச=<5டேர. $தி�வ�.0087.4 

 உ
டா1 �ைற4 ெமன? பசி-�. உA த ர5 த 

%க ைத_ெப.(%க._ெப.+அ !_சாB.+ஐ_ெச.ேவ.) ெயதி$ $தி�வ�.0088.1 

 க
டா ன��கி ெயா!�கா! கைட கா திர�! கழி-கி�ேற� $தி�வ�.0088.2 

 ெகா
டா ர&ய$ நி�ன�ைள யாேனா ஒ�வ� �ைறப2ேட� $தி�வ�.0088.3 

 தி
டா ரணிேவ� தணிைக மைல  ேதேவ ஞான� ெச=<5டேர. 

$தி�வ�.0088.4 

 ேவ2ேட னின! தி�வ�ைள விைனேய னினியி  !ய$ெபா7-க 

$தி�வ�.0089.1 

 மா2ேட� மணிேய ய�ேனெய� ம�ேன வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) 

மா2�மன. $தி�வ�.0089.2 

 நா2ேட� அய�மா� எதி$வB/. நய-ேக ெனன-� ந�காேயா 

$தி�வ�.0089.3 

 ேச2ேட� அல�. ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தணிைக ேதேவ ஞான� 

ெச=<5டேர. $தி�வ�.0089.4 

 க�லா நாேய ெனனி/ ெமைன- கா-�. தா0ந@ ெய�7லக. $தி�வ�.0090.1 

 எ�லா மறி4. ஆதலினா� எ�தா0 அ�ளா தி� திெயனி� $தி�வ�.0090.2 

 ெபா�லா? பழி வ�தைட4 %ன- கரேச யினியா� 	க�வ ெத�ேன 

$தி�வ�.0090.3 



 ெச�லா$ ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 8� தி� தணிைக  ேதேவ ஞான� 

ெச=<5டேர. $தி�வ�.0090.4 

 அ�ேன ய?பா எனநி�றா2 கா$வ. ;$�தி� கைலகி�ேற� $தி�வ�.0091.1 

 எ�ேன ச17. இர�கிைல ந@ எ�ென< ேசரநி� ன�ென<ச. $தி�வ�.0091.2 

 ம�ேன ெயாளிெகா� மாணி-க மணிேய �ண? ெபா�மைலேய ந� 

$தி�வ�.0091.3 

 ெத�ேன$ ெபாழி�8� தி� தணிைக  ேதேவ ஞான� ெச=<5டேர. 

$தி�வ�.0091.4 

 நைடேய0 !யரா� ெமலி�!_வி.எ�.(ெமலி_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைன 

நாடா!ழA. நா� நாயி1 $தி�வ�.0092.1 

 கைடேய ெனனி/. கா த ெல�ற� க
ேண நின! கடன�ேறா 

$தி�வ�.0092.2 

 தைடடய� வ�வா0 வ�!ன�� த�வா யி!ேவ சமய�கா
 $தி�வ�.0092.3 

 ெச&த@$  த�J. தி�  தணிைக  ேதேவ ஞான� ெச=<5டேர. $தி�வ�.0092.4 

 சீ$D த வ�2கடேல க�.ேப ேதேன ெச.பாேக என! �ல  ெத0வேமந� 

$தி�வ�.0093.1 

 ;$D த ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) மல$-ைக யரேச சா�த �ண-��ேற 

தணிைகமைல- ேகாேவஞான? $தி�வ�.0093.2 

 ேப$D த நி�	கைழ- க�தி ேயைழ பிைழ-கவ�� ெச0வாேயா 

பிைழையேநா-கி? $தி�வ�.0093.3 

 பா$D த பவ திAற வி&ெல� ெச0ேக� பாவிேய ன�ேதா வ�பய� த@ேரேன. 

$தி�வ�.0093.4 

 த@ராத !ய$- கடலில=�தி நாJ. திய�கிய= ேத��மி�த� ேச0-� ந@க
 

$தி�வ�.0094.1 



 பாராத ெசயெல�ேன ெய�தா0 எ�தா0 பாவிெயன வி2டைனேயா ப�னாளாக 

$தி�வ�.0094.2 

 ஏராய வ�� த�வா ெய�ேற ேயமா� தி��ேதேன ெய�ெச0ேக� 

யா�மி�ேல� $தி�வ�.0094.3 

 சீரா�� தணிைகவைர ய%ேத யாதி ெத0வேம நி� க� ைத  ெதளி�திேலேன. 

$தி�வ�.0094.4 

 ெதளி-�மைற? ெபா�ேளெய� அ�ேப எ�ற� ெச�வேம தி� தணிைக  

ேதேவ ய�ப$ $தி�வ�.0095.1 

 களி-�மைற- க� ேத ெம0<ஞான ந@தி- கட,ேள நி�ன�ைள- காேண 

னி�/. $தி�வ�.0095.2 

 5ளி-�மி&  !ய�. யம� கயி7. ஈன  ெதாட$	 மல தட$	 மன�ேசா$, 

ம�ேதா $தி�வ�.0095.3 

 அளி-�ெமைன ெய�ெச4ேமா அறிேய னி�ற� அ& !ைணேய 47!ைண 

ம1ற�றி 4
ேடா. $தி�வ�.0095.4 

 உ
டாய ,ல�யி$க� த.ைம- கா-க ஒளி தி��த+ ,யி$விைனக� 

ஒ��ேக நாJ. $தி�வ�.0096.1 

 க
டாேய வி+ேவைழ கல��. த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) காணாேயா 

ப�னிர
� க
க� ெகா
ேடா0 $தி�வ�.0096.2 

 த
டாத நி�ன�2�  த�ேமா வி2டா�_நி.எ�.(வி�_வி.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) 

த�மேமா தணிைகவைர  தல தி� வா�ேவ $தி�வ�.0096.3 

 வி
டாதி ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) ெதா=. %தேல % தி வி ேத ெசா1பத. 

கட�த ேவ1ைகயாேன. $தி�வ�.0096.4 

 ைகயாத அ�	ைடயா$ அ�ைக ேம,. கனிேய ெய�/யிேர ெய�க
ேண 

ெய�7. $தி�வ�.0097.1 



 ெபா0யாத Dரணேம தணிைக ஞான? ெபா�ேளநி� ெபா�ன�ளி? ேபாதியா� 

ெப1றா� $தி�வ�.0097.2 

 உ0யாத �ைற4
ேடா !ய$ ெசா�லாம� ஓ�ேம யம�பாச. ஓ0�! 

ேபாெம� $தி�வ�.0097.3 

 ஐயாநி� அ&யெரா� வா�� ேவனி� கா�ைனய�லா ெலன-கி� 

ற��ெச0வாேய. $தி�வ�.0097.4 

 வா0-� %னத� ெள�ேற அ�ேதா நாJ. வழிபா$ தி� கிைள-கி�ேற� 

வ� !. ெபா�லா $தி�வ�.0098.1 

 ேநா0-�_ெப.(ேநா0_ெப.+-�_ெகா.ேவ.) %7 !ய$-�. இல-காேன� மா�கி 

ெநா�ேத னி�ன�� காேண� VவA. பாச  $தி�வ�.0098.2 

 ேத0-�மவ� வBலவ/- கியா! ெசா�ேவ� எ�ெச0ேக� !ைணயறியா 

ஏைழேயேன $தி�வ�.0098.3 

 M0-�மர ��ேவ ெத�தணிைக ேம,. ேசாதிேய யிர�காேயா 

ெதா=.பாள$-ேக. $தி�வ�.0098.4 

 ஆளாேயா !யரள-க$ வ @��!_வி.எ�.(வ @�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா�கி 

ஐயாேவா எ/.%ைறைய அ�ேதா ச17. $தி�வ�.0099.1 

 ேகளாேயா எ�ெச0ேக ென�தா0 அ�ப$ கிள ! %னத� ெளன-�- 

கிைடயாதாகி� $தி�வ�.0099.2 

 நாளாேயா$ ந�வ� வB� எ� ெச0வாேனா நாயிேன� எ�ெசா�ேவ� 

நாOேவேனா $தி�வ�.0099.3 

 ேதாளாேவா$ மணிேய ெத� தணிைக ேம,. 5டேர ெய�னறிேவ 

சி15க�ெகா� வா�ேவ. $தி�வ�.0099.4 

 வா�ேவ ந1ெபா�ேள ந�ம��ேத ஞான வாBதிேய தணிைகமைல வ�ளேல 

யா�_பதி.ெப.(யா�_த�.ஒ�.) $தி�வ�.0100.1 



 பா�ேவைல ெய/. ெகா&ய !ய�� மா�கி? ைத ைதயா %ைறேயா நி� 

பத !-ெக�ேற $தி�வ�.0100.2 
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பா$-�� $தி�வ�.0100.3 
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அ
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ணா�. $தி�வ�.0100.4 

 அ
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 ேதேவெய� வி
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ேமா சி�ைததனி னிைன-க 

வ��ெச0வா0 நாJ. $தி�வ�.0102.2 
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 ேசேவ7. ெப�மானி� கிவ$க� வா� த� ெச0!வ-�. நி�னிர�� 
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 ப
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வா� !. பாதமல ரழகிைன யி?பாவி பா$-கி� $தி�வ�.0103.1 



 க
ேண7 ப�ெம�ேறா கனவி ேல/. கா2ெட�றா1 கா2�கிலா0 க�ைண 

யேீதா $தி�வ�.0103.2 

 வி
ேண7 மB%தேலா$- கBய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ஞான விள-ேக 

ெய�க
ேண ெம0வ @2&� வி ேத $தி�வ�.0103.3 

 த
ேண7 ெபாழி1 றணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0103.4 

 ப
�மன !வ�! �ண. சிறி! மி�லா? பாவிேய� றைனயா
டா0 பBவா 

லி�7 $தி�வ�.0104.1 
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�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
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ேனைன- $தி�வ�.0104.2 

 க
�தி�  ெதா
ட$ நைக ெச0வா ெர�தா0 ைகவிேட A�னாைண 

கா
%- காA. $தி�வ�.0104.3 

 த
�ளவ� 	க� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0104.4 

 	�	ைலய வ<சக$பா1 ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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 வ�	ைலய வயிேறா.பி? பிறவி ேநா0-�_ெப.(ேநா0_ெப.+-�_ெகா.ேவ.) 

ம��தாய நி�ன&ைய 

மற�ேத_வி.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.+ஏ_சாB.) ன�ேதா 

$தி�வ�.0105.2 

 இ�	ைலய ,யி$ெகா�வா� வBென� பால+ வியம/-கி� 

ெக�ெசா�ேவ� எ�ெச0ேகேன $தி�வ�.0105.3 

 த�	க� காண��தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0105.4 



 ெப�� களப Gைல மடவா$ எ�7. ெபா�லா? ேப0- ேகா2ப2 டா�கி�ற 

பி தேன/- $தி�வ�.0106.1 

 கி�.	லவ$- கBயதி� வ�ள @ வாேய� எ�ெசாலா ர&யரத1 ெக�தா ெய�தா0 

$தி�வ�.0106.2 

 க�.பினிழி� ெதா=� ம�2 5ைவேய %-க
 கனிகனி�த ேதேன 

ெய�க
ேண ஞான. $தி�வ�.0106.3 

 த�. 	னித$ 	க� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0106.4 

 க�லளவா ெந<ச ெமன வ<சமாத$ க
மாய ெம/. கயி1றா1 க2�வி !� 

$தி�வ�.0107.1 

 ெசா�லளவா  !�பெம/. கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) வ @� த� 

ேசா$கி�ேற ன�ேதா ந�!ைண ெயா�றி� ேல� $தி�வ�.0107.2 

 ம�லளவா0? பவமா0-�. ம��தா %�ற� மல$?பாத? 	ைணத�தா� 

மய�ேக ென�தா0 $தி�வ�.0107.3 

 ச�ல%லா  த�� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0107.4 

 அ�ைன %தலா. ப�த  த=�கி நாJ. அைல�! வயிேறா.பி மனமய$�! 

நாேய� $தி�வ�.0108.1 

 %�ைன விைனயா1 ப�.பா ெட�லா. 

ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) %&ேய� ெச0பிைழ 

க�தி %னிேய� ஐயா $தி�வ�.0108.2 

 ெபா�ைனநிக ர�2��ேற ஒ�ேற %-க2 Dமணேம நறேவ ந1	லவ$ 

ேபா1ற  $தி�வ�.0108.3 

 த�ைன நிக$த�. தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0108.4 



 ப�ன�வ� 7யரா� ெந<சழி�! நாJ. பைத !�கி நி�ன�2 பா� ப�க- 

கி2டா $தி�வ�.0109.1 

 !�ன�. ெபா0 வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) ெய/. கான தி�த N$ 

நைக-க? பாவியழல உண$�திலாேயா $தி�வ�.0109.2 

 எ�ன�ைம ய?பா ெவ�_ஐயா எ�ற� இ�/யி$-�  தைலவா 

வி�ெகவ$-�. ேதவா $தி�வ�.0109.3 

 த�னிய� சீ$ வள$தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0109.4 

 ேகாேவ நி�பத. !தியா வ<ச ெந<ச- ெகா&ேயா$பா� மனவ� த. 

ெகா
டா�கி�ேற� $தி�வ�.0110.1 

 சாேவ/ ம�லனி�ெபா� ன�ைள- காேண� தனிேயைன 404. 

வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) த�வ ெத�ேறா $தி�வ�.0110.2 

 ேசேவ7< சிவெப�மா னBதி ன@�ற ெச�வேம ய��ஞான  ேதேன ய�ப$ 

$தி�வ�.0110.3 

 தாேவத. ெத7� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0110.4 

 ஓயா! வ�மி&யா� வ<ச$பா1 ெச� 7ள�கல�கி நாணியிர� 

!ழ�ெற�நாJ. $தி�வ�.0111.1 

 மாயாத !யரைட�! வ��தி  ெத0வ ம��தாய நி�ன&ைய மற�தி2ேடேன 

$தி�வ�.0111.2 

 தாயாகி  த�ைதயா0  தமரா0 ஞான ச1��வா0  ேதவாகி  தைழ த ஒ�ேற 

$தி�வ�.0111.3 

 சாயாத 	க�  தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச வா�ேவ. 

$தி�வ�.0111.4 



 மி�னாJ. இைட மடவா$ அ��லாய ெவ��ழியி� வ @��தா��! ெமலி�ேத 

ன�லா� $தி�வ�.0112.1 

 எ�நாJ %ைன? ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யறிேய 

ென�ேன ஏைழமதி ெகா
ேடனி� ெக�ெச0ேகேன $தி�வ�.0112.2 

 அ�னாெய� ன?பாெவ� றர17 ம�ப$- கார%ேத ய�2கடேல யமர$ ேகாேவ 

$தி�வ�.0112.3 

 த�னா$ வ தம$ தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0112.4 

 வ�ெசாலினா Bைடயைட�! மா�� மி�த மாபாவிேய� �ைறைய வ� ! 

நாJ. $தி�வ�.0113.1 

 எ�ெசாலி/ மிர�காம ல�ேதா வாளா இ�-கி�றா0 எ�ேன நி�னிர-க 

ெம�தா0 $தி�வ�.0113.2 

 இ�ெசால& யவ$மகி=. இ�பேம 4� இ�ளக17. ெச=<5டேர 

ெயவ$-�. ேகாேவ $தி�வ�.0113.3 

 த� ெசா�வள$ த��தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0113.4 

 மீளாத வ�7ய$ ெகா
Wன$ த.பா� ெமலி�!நிைன யைழ தலறி வி.மா 

நி�ேற� $தி�வ�.0114.1 

 ேகளாத ேக�வி ெயலா. ேக2பி?பா0 ந@ ேக2கிைலேயா ெவ�னளவி1 ேக�வி 

யி�ேறா $தி�வ�.0114.2 

 மாளாத ெதா
டரக வி�ைள ந@-�. மதிேயசி1 5கஞான மைழெப0 வி
ேண 

$தி�வ�.0114.3 

 தாளாள$ 	க�தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�தJ. சகச வா�ேவ. 

$தி�வ�.0114.4 



 ம
ணினா� ம�ைகயரா� ெபா�ளா ல�ேதா வ��திமன மய�கிமிக வா& 

நி�ேற� $தி�வ�.0115.1 

 	
ணியா நி�ன�ைள யி�/. காேண� ெபா7 ! %&ேய� !யர. 	க�வ 

ெத�ேன $தி�வ�.0115.2 

 எ
ணினா லள?பBய ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) ேமான இ�பேம அ�ப$தம 

திதய  ேதா��. $தி�வ�.0115.3 

 த
ணினா� ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 

நிைற�த�J. சகச வா�ேவ. $தி�வ�.0115.4 

 வ<சகரா. கானினிைட யைட�ேத ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 47க
 ெவயிலா� 

மாழா� த�ேதா $தி�வ�.0116.1 

 த<செம� பாB�றி ெயா�பாவி நாேன தனி த�ண @$  தாக%1ேற� 

றையெச0வாேயா $தி�வ�.0116.2 

 ெச<ெசா� மைற%& விள-ேக 4
ைம ஞான  ேதறேல % ெதாழி�ெச0 

ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) ேதேவ $தி�வ�.0116.3 

 ச<சல. ந@  த��தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0116.4 

 வாழாத வ
ணெமைன- ெக�-�. ெபா�லா வ<சக ெந<சா� உலகி� 

மாழா� த�ேதா $தி�வ�.0117.1 

 பாழான மட�ைதய$பா� சி�ைத 

ைவ-�._ெப.எ�.(ைவ_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பாவிேய� %க._ெப.(%க._ெப.) பா$-க? ப�வேதேயா $தி�வ�.0117.2 

 ஏழாய வ�பவ ைத ந@-�. ஞான வி�பேம ெவ�னரேச இைறேய ச17. 

$தி�வ�.0117.3 



 தாழாத 	க�  தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச வா�ேவ. 

$தி�வ�.0117.4 

 உள.தளர விழி5�-�. வ<ச$பா1 ெச� 7 தம நி�ன&ைய மற� 

ேதாயாெவ0யி� $தி�வ�.0118.1 

 இள�தளி$ேபா� நலி�திர�தி� �ழA. இ�த ஏைழ%க. பா$ திர�கா0 

எ�ேன எ�ேன $தி�வ�.0118.2 

 வள�த� ச1�ண மைலேய %-க2 ேசாதி மணியினி�� ெதாளிெராளிேய 

மயிT$ ம�ேன $தி�வ�.0118.3 

 தள�த�D. ெபாழி1 றணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0118.4 

 க�லாத வ<சக$பா� ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ @ணா� கழி ! 

நி1�._ெப.எ�.(நி�_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

கைடயனிவ� க�ைண யி�லா? $தி�வ�.0119.1 

 ெபா�லாத பாவிெயன எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெய�ைன? 	ற.ேபா-கி ைலயாயா� 	Bவ ெத�ேன $தி�வ�.0119.2 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெச0வ�லவேன ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) யா$-�. 

இைறவேன மயிேல7. எ.பிராேன $தி�வ�.0119.3 

 ச�லாப வள தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச வா�ேவ. 

$தி�வ�.0119.4 

 க�ேனய ெந<சக$மா2 டOகி ையேயா கைர�!�கி ெய�தா0 நி� க�ைண 

காணா $தி�வ�.0120.1 

 ெத�ேனெய� ேற�கி ய=. பாவிேய/- கி�-க விடமிைலேயா நி�னிதய. 

க�ேலா $தி�வ�.0120.2 



 ெபா�ேன ெய�/யி$- �யிரா0? ெபா��!_ஏவ.(ெபா��!_வி.) ஞான 

Dரணேம 	
ணியேம 	னித ைவ?ேப $தி�வ�.0120.3 

 த�ேனB� ெத� றணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0120.4 

 பாவவிைன- ேகாBடமா மடவா$ த�க� பா�� �ழி-க
 வ @ழமன. ப1றி 

ய�ேதா $தி�வ�.0121.1 

 மாவ� விைன4ட� ெமலி�தி� �ழ�கி�ேற னி� மலர&ைய? ேபா1ேற 

ென�மதிதா� எ�ேன $தி�வ�.0121.2 

 ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) ெதா=. ெபா�ேளெய� �ல !- ெக�லா. ெத0வேம 

ய&ய�ள. ெசழி-�� ேதேன $தி�வ�.0121.3 

 தாவக�ேறா$ 	க� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0121.4 

 க�னிய$த. மா$பிட� ெகா
டைல-�. 	�சீ�- க2&கைள- க�திமன. 

5ல�கி வ @ேண $தி�வ�.0122.1 

 அ�னியனா யைலகி�ேற� மய-க._ெப.(மய-க._ெப.) ந@-கி அ&ைமெகாள 

லாகாேதா அ�2ெபா1 ��ேற $தி�வ�.0122.2 

 ெச�னிமிைச- க�ைகைவ ேதா னBதி1 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�வேம ெய�	�-�. 

ேதேன ெய��. $தி�வ�.0122.3 

 த�னிய�ெகா
 �7�தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0122.4 

 உ�ளமன- �ர�கா2&  திB4 ெம�ற� உளவறி�ேதா ஐ0யாந@ 

4�ைன?ேபா1றா$ $தி�வ�.0123.1 

 க�ளமன- �ர��கைள யா2ட ைவ தா0 கைடயேன� ெபா7 ! 

%&கி�ேல� க
டா0 $தி�வ�.0123.2 



 ெத�ள%த? ெப��கடேல ேதேன ஞான  ெதளிேவெய� ெத0வேம 

ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) ேகாேவ $தி�வ�.0123.3 

 த�ளBய 	க�  தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச வா�ேவ. 

$தி�வ�.0123.4 

 வ�தா�வா0 ஐயாேவா வ<ச$ த.பா� வ��!கி�ேற ென�றல7 மா1ற. 

ேக2�. $தி�வ�.0124.1 

 எ�தா0 ந@ யிர�காம லி�-கி�றாயா� எ�மன.ேபா னி�மன%. 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேயா $தி�வ�.0124.2 

 க�தாெவ� 7ைர?பவ$த. க� !� X7. கனிரசேம க�.ேப க1க
ேட 

ந1சீ$ $தி�வ�.0124.3 

 த�தாJ. தி� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0124.4 

 ஊராதி யிக�மாய- கயி1றா1 க2�
 ேடா0�தலறி மன._ெப.(மன._ெப.) 

�ைழ�தி� �ழAகி�ேற� $தி�வ�.0125.1 

 பாராதி ய
டெமலா. கண தி1 கா
ேபா0 பாவிேய� %கவா2ட. பா$ தி 

லாேயா $தி�வ�.0125.2 

 சீராதி பகவன�2 ெச�வேம ெய� சி�ைத மல$�திட N7� ேதேன யி�ப. 

$தி�வ�.0125.3 

 சாராதி மைல  தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச வா�ேவ. 

$தி�வ�.0125.4 

 வாெவ�பா B�றி4ன த�ப$ எ�ைன வ<சக ென�ேற ம7 ! வ�கணா ந@ 

$தி�வ�.0126.1 

 ேபாெவ� பாராகி ெல��? ேபாேவ ன�ேதா ெபா0யேன� !ைணயி�றி? 

	ல.	ேவேன $தி�வ�.0126.2 



 ேகாெவ�பா$- க��த�ம- ��ேற ெயா�ேற �ண��றி ய1றிட வ�J. 

��ேவ வா�-ைக  $தி�வ�.0126.3 

 தாெவ�பா$ 	க� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0126.4 

 மாைய ெநறியா %லக வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) த�னி� வ��திநிைன 

யைழ தலறி மா�கா நி�ேற� $தி�வ�.0127.1 

 தாைய யறியா! வ�. 8A
ேடா ெவ� சாமிந@ யறியாேயா தைய யி�லாேயா 

$தி�வ�.0127.2 

 ேபைய நிக$ பாவிெயன நிைன�!_வி.எ�.(நிைன_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வி2டா�_நி.எ�.(வி�_வி.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) ேபைதேய ென�ெச0ேக� 

ெப�<சீ$- ��ேற $தி�வ�.0127.3 

 சாைய கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெசறி தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 

நிைற�த�J. சகச வா�ேவ. $தி�வ�.0127.4 

 மி�ைனநிக$� தழிவா�-ைக  !யரா� ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) 

ெமலி�!நின த��ப�க ேவ2� நி�ேற� $தி�வ�.0128.1 

 எ�ைனஇவ� ெப�.பாவி எ�ேற த�ளி� எ�ெச0ேக� தா�ெப7.ேச0 

இய17. �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) $தி�வ�.0128.2 

 அ�ைனெபா7  திட�ந@தி அ�ல ேவாஎ� ஐயாேவ ந@ெபா7-க� ஆகா ேதாதா� 

$தி�வ�.0128.3 

 த�ைனநிக$ த�.தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0128.4 

 %�ைத விைனயா னின! வழியி1 ெச�லா Gடேன� றைனய�ப$ %னி�! 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.0129.1 

 த�ைத வழி நி�லாத பாவி ெய�ேற த�ளிவி&� றைலசா0 !  

தய��ேவேன $தி�வ�.0129.2 



 எ�ைத நினத�� ச1ேற அளி தா� ேவேறா$ எ
ணமிேல� ஏகா�த  

தி��!_ஏவ.(தி��!_வி.) வா�ேவ� $தி�வ�.0129.3 

 ச�தன வா�ெபாழி� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. 

சகசவா�ேவ. $தி�வ�.0129.4 

 ப�னக ெநா�!7 வ<ச ,லகினி�7 பரதவி  !�ன�2 ெகதி$ேபா0? 

பா$-கி�ேறனி $தி�வ�.0130.1 

 ெபா�ன�ைள? 	ண$�!_வி.எ�.(	ண$_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மன 

மகி��! வாழ? 	
ணியேன நாேய1�? ெபா� த மி�ேறா $தி�வ�.0130.2 

 பி�ைன ெயா� !ைணயறிேய� தனிேய 

வி2டா�_நி.எ�.(வி�_வி.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) 

ெப�ம_ெப.(ெப�மா�_ெப.+ண_விளி.ேவ.) நின- கழேகேயா ேபைதயா 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) $தி�வ�.0130.3 

 த�ைன யளி த�� தணிைக மணிேய சீவ சா2சியா0 நிைற�த�J. சகச 

வா�ேவ. $தி�வ�.0130.4 

 வி
ணறா! வா� ேவ�த னாதிய$ 

ேவ
&_வி.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேய�க,. வி2ெட� 

ென<சக- $தி�வ�.0131.1 

 க
ணறா! ந@ கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி1பைத- க�ள 

நாயிேன� க
� ெகா
&ேல� $தி�வ�.0131.2 

 எ
ணறா  !ய$- கடA
 G�கிேய இய�கி மா��ேவ� யா! ெச0�ேவ� 

$தி�வ�.0131.3 

 த
ணறா? ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �ல,. ேபாBவா� சாமிேய 

தி� தணிைக நாதேன $தி�வ�.0131.4 

 வா2க
 ஏைழய$ மயலி1 ப2டக. 

மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மாலய� வ= !. 

நி�தி�  $தி�வ�.0132.1 



 தா2க
 ேநயம1 7லக வா�-ைகயி� ச<சB  !ழ� வ<சேனனிட. 

$தி�வ�.0132.2 

 ஆ2கேண 5ழ� அ�தக� வB� அ<5 ேவனலா� யா! ெச0�ேவ� 

$தி�வ�.0132.3 

 நா2கேண$ மல$? ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெகா� ேபாBவா� நாயகா 

தி� தணிைக நாதேன. $தி�வ�.0132.4 

 எ
ணி� 	�ெறாழி� எ0தி ஐயேவா இய�பி� வா�-ைகயி� இய�கி 

மா�கிேய $தி�வ�.0133.1 

 க
ணி/� மணியாய நி�றைன- க�தி டா!ழ� கபட ேன1க�� 

$தி�வ�.0133.2 

 ந
ணி வ�திவ� ஏைழயா ெமன ந�கி யா
&ட� நியாயேம ெசாலா0 

$தி�வ�.0133.3 

 த
ணி�. ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 8=. ேபாBவா� சாமிேய 

தி� தணிைக நாதேன. $தி�வ�.0133.4 

 ;வி ேயைழய$ �ைறக� த@ரவா2 ெகா�J. வ�ளேல �7�. வா�-ைகயி� 

$தி�வ�.0134.1 

 பாவிேய�ப�. பாடைன ைத4. பா$ தி��!. ந@ 

பB�!_வி.எ�.(பB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�திலா0 $தி�வ�.0134.2 

 ேசவிேய ெனனி1 ற�ள� ந@திேயா தி�வ�2 ெகா� சி�! வ�ைலேயா 

$தி�வ�.0134.3 

 தாவி ேய$வைள பயி�ெச0 ேபாBவா� சாமிேய தி� தணிைக நாதேன. 

$தி�வ�.0134.4 

 ச�ைத ேந$நைட த�னி ேல��ேவ� சாமிநி� தி� தாJ- க�பிேல� 

$தி�வ�.0135.1 



 எ�ைதந@ மகி�� ெத�ைன யா�ைவேய� எ�ைன ய�ப$க� எ� 

ெசா�வா$கேளா $தி�வ�.0135.2 

 நி�ைத ேய1பி/. க�ைண ெச0திட� நி த நி�ன� ண@தியா�மா� 

$தி�வ�.0135.3 

 த�ைத தாெயன வ�!_வி.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) சீ$த�. 

தைலவேன தி� தணிைக நாதேன. $தி�வ�.0135.4 

 ெச�A._ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வா�-ைகயி� 

திய�க வி2�நி� ெச0ய தா�!தி ெச0திடா !ழ� $தி�வ�.0136.1 

 க�A. ெவ�நிட- க
� மி
� ெச0 க�ள ெந<சிேன� கவைல த@$?ைபேயா 

$தி�வ�.0136.2 

 ெசா�A. இ�பவா� ேசாதிேய ய�� ேதா1றேம 5கெசாPப வ�ளேல 

$தி�வ�.0136.3 

 ச�லிய� ெகட_�ைற.எ�.(ெக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�� ேபாBவா� 

சாமிேய தி� தணிைக நாதேன. $தி�வ�.0136.4 

 எ! ெச0�வ ேன/ ெம�றைன ஈ�றந@ ெபா7 தி�த ல�லைத $தி�வ�.0137.1 

 ஈ! ெச0தவ ென�றி+ ேவைழைய எ�தவ
ண. ந@ ெய
ணி ந@-�வா0 

$தி�வ�.0137.2 

 வா! ெச0வனி? ேபா! வ�ளேல வறியேன� என மதி ! நி�றிேட� 

$தி�வ�.0137.3 

 தா! ெச0மல$? ெபாழி�ெகா� ேபாBவா� சாமிேய தி�  தணிைக நாதேன. 

$தி�வ�.0137.4 

 ேப4 ம<57. ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) யா$கைள? ேபOமி? ெப�. ேபயேன1 

ெகா� $தி�வ�.0138.1 

 தா4 ம?ப/. த�ம. ந2	மா0  த�ன�2 கட�த�த வ�ளேல 

$தி�வ�.0138.2 



 ந@4. நா/ேமா$ பாA ந@�மா0 நி1க ேவ
&ேன ன@தியா�ேமா $தி�வ�.0138.3 

 சா4. வ�பவ. த�ைன ந@-கி�. சாமிேய தி�  தணிைக நாதேன. 

$தி�வ�.0138.4 

 ெபா0ய$ த.மன. 	�தலி� ெறன? 	னித Yெல�லா. 	க�வ தாதலா� 

$தி�வ�.0139.1 

 ஐயநி� தி�வ�2 கிர?ப� க<சி நி�ெறனி+ வி<5 வ<சேன� $தி�வ�.0139.2 

 ெம0ய ��Jேள 

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

வி திலாத வா�_ெப.(வா�_ெப.) 

விைள�த_ெப.எ�.(விைள_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி�பேம 

$தி�வ�.0139.3 

 ைதயலா B�ேவா� ேம, ேதா� சாமிேய தி�  தணிைக நாதேன. 

$தி�வ�.0139.4 

 மாலி� வா�-ைகயி� மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி�பத. மற�!ழ�றி�. வ<ச ெந<சிேன� $தி�வ�.0140.1 

 பாலி ன@ெரன நி�ன&-கேண ப1றி வா��திட? ப
Oவா0 ெகாேலா 

$தி�வ�.0140.2 

 ேசலி� வா2கணா$ த@ய மாையயி� திய�கி நி�றிட� ெச0�வா0 ெகாேலா 

$தி�வ�.0140.3 

 சால நி�/ள. தா�_எ+ வ
ணேமா சா1றிடா0 தி� தணிைக நாதேன. 

$தி�வ�.0140.4 

 நாைள ேயகிேய வண��! ெமன தின. நாைளேய கழி-கி�ேறா. 

$தி�வ�.0141.1 

 ஊைள ெந<சேம எ�ைனேயா எ�ைனேயா உய$தி�  தணிேகச� 

$தி�வ�.0141.2 



 தாைள 4�னிேய வா��தில. உயி�ட� தண�திட� தைன யி�த 

$தி�வ�.0141.3 

 ேவைள ெய�றறி ,1றில. எ�ெச0ேவா. விள.ப�. விைடேயாேம. 

$தி�வ�.0141.4 

 விடய வா�-ைகைய வி�.பின� நி�தி� விைரமல$? பத._ெப.(பத._ெப.) 

ேபா1ேற� $தி�வ�.0142.1 

 கைடயனாயிேன ென+வண. நி� தி�- க�ைணெப1 70ேவேன 

$தி�வ�.0142.2 

 விைடயி ேலறிய சிவபர< 5ட�ேள 

விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவாளி- ��ேற 

$தி�வ�.0142.3 

 தைடயிலாத ேபரான�த ெவ�ளேம தணிைகெய. ெப�மாேன. $தி�வ�.0142.4 

 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) 

ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபைதயி1 

ேபைதேய� ெப��_ெப.அ.(ெப�._ெப.அ.) !ய�ழ- கி�ேற� $தி�வ�.0143.1 

 ஒ�ைம ய4ீநி� றி�?பத மிைற<சிேல� உ0வ ெத?ப&ேயேயா 

$தி�வ�.0143.2 

 அ�ைமயா. தவ  த.ைம4. அ?ப/. அளி தி�. ெப� வா�ேவ 

$தி�வ�.0143.3 

 த�ம வ�ளேல �ண? ெப����றேம தணிைக மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) 

யாேன. $தி�வ�.0143.4 

 மைல4. ேவ1கணா$ ைமயலி ல=�திேய வ�ளனி� பத._ெப.(பத._ெப.) 

ேபா1றா $தி�வ�.0144.1 

 தைல4மி? ெப�� �ைறயிைன ையயேகா யாவேரா �ைர ெச0ேக� 

$தி�வ�.0144.2 



 நிைலெகா ளான�த நி� த/- ெகா�ெபா�� நிக� திய ெப�வா�ேவ 

$தி�வ�.0144.3 

 தைலைம ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச1�� நாதேன 

தணிைகய. பதியாேன. $தி�வ�.0144.4 

 பதி4 ம?ப/ ம�ைன4. ��,ந1 பய�த� ெபா�ளாய $தி�வ�.0145.1 

 கதி4 நி� தி�-கழல& ய�ல! க
&ல ெனளிேயேன $தி�வ�.0145.2 

 விதி4 மாA நி� ேற தி�. ெத0வேம வி
ணவ$_ெப.(வி
ணவ$_ெப.) 

ெப�மாேன $தி�வ�.0145.3 

 வதி4._ெப.எ�.(வதி_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி�மய வ&வேம 
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$தி�வ�.0269.4 

 க�ள- கய1க
 மடவா$த. காம  !ழலா !ைனநிைன-�. $தி�வ�.0270.1 
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 வ�ெத� எதிB� நி�லாேரா மகிழ ஒ�ெசா� ெச�லாேரா $தி�வ�.0275.1 
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ேணேனா $தி�வ�.0276.1 

 ;2�. ெதா=.	 ப
ேணேனா �ைறயா வ�ண @$ உ
ேணேனா 

$தி�வ�.0276.2 

 82� மய-ைக ம
ேணேனா ெதா=.ப Bட ைத ய
ேணேனா $தி�வ�.0276.3 

 கா2� மவ�றா� க
ேணேனா கழியா வா�-ைக? 	
ேணேன. 

$தி�வ�.0276.4 

 காம? பயைல  த�?பாேரா கட?ப மல$ தா$ ெகா�?பாேரா $தி�வ�.0277.1 

 ஏம  தன ைத- க�?பாேரா எ�ேம ல�ைப வி�?பாேரா $தி�வ�.0277.2 

 மாம1 ெறா�வ @ ட�?பாேரா மன தி1 ேகாப. ெதா�?பாேரா $தி�வ�.0277.3 

 தாம  தா�ைவ- ெக�?பாேரா தணிைக தனி�ேவ ெல�?பாேர. $தி�வ�.0277.4 

 காவி மைல-க
 வதிேயேனா க
O
 மணிைய  !திேயேனா 

$தி�வ�.0278.1 

 பாவி மயைல மிதிேயேனா பரமா ன�த  !திேயேனா $தி�வ�.0278.2 

 ேவாவி ல�ைள? பதிேயேனா ,ய$�த ெதா=.பி1 கதிேயேனா $தி�வ�.0278.3 

 தாவி� 5க ைத மதிேயேனா ச17. பயனி� ெலாதிேயேன. $தி�வ�.0278.4 

 வ��!._ெப.எ�.(வ��!_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தனி%� 

ம�னாேரா வ� த._ெப.(வ� த._ெப.) உன-ேக� எ�னாேரா $தி�வ�.0279.1 

 இ��ெத� இட ேத !�னாேரா இைண தா� ஈய உ�னாேரா $தி�வ�.0279.2 

 ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கயலா$ அ�னாேரா 

ெபா��_ஈ ெத�7 ப�னாேரா $தி�வ�.0279.3 



 ெச��தி மல�._ெப.எ�.(மல$_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி� தணிைக  ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) எவ$-�. %�னாேர. $தி�வ�.0279.4 

 தணிகா சல.ேபா0  தைழேயேனா சாமி தி� தா� விைழேயேனா 

$தி�வ�.0280.1 

 பணிகா தலி !? பிைழேயேனா பா& மன! �ைழேயேனா $தி�வ�.0280.2 

 திணிகா Oலைக யைழேயேனா ேச$�த+ வ @2�� Vைழேயேனா 

$தி�வ�.0280.3 

 பிணிகா Oலகி1 பிற�!ழ�ேற ேப!1 றைல4. பிைழேய ன. $தி�வ�.0280.4 

 ம�/. �வைள ஈயாேரா மதேவ� மத ைத- காயாேரா $தி�வ�.0281.1 

 இ�/. ேகாப. ஓயாேரா எ�தா0 தன-�  தாயாேரா $தி�வ�.0281.2 

 !�/. இர-க. ேதாயாேரா !கேள� !யைர ஆயாேரா $தி�வ�.0281.3 

 ப�/. வள�க� ெசறி�ேதா��. பைணெகா� தணிைக  Mயாேர. 

$தி�வ�.0281.4 

 ேதேன உள�ெகா� ெதளிேவ அக
ட சித.ேமவி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.0282.1 

 ேகாேன கனி�த சிவேபாத ஞான ��ேவ விள�� �கேன $தி�வ�.0282.2 

 தாேன தன-� நிகரா0 விள�� தணிகா சல ெத. அரேச $தி�வ�.0282.3 

 நா�_ஏைழ இ�� மன.ெநா�! 

ெநா�!_வி.எ�.(ெநா_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நலிகி�ற ெச0ைக நலேம. 

$தி�வ�.0282.4 

 நலேம, ெதா
ட$ அய�_ஆதி ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) நைவஏக ந�� தணிகா 

$தி�வ�.0283.1 



 சலேமவி உ�ற� இ�தா� 	க��!_வி.எ�.(	க�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தBசி?ப ெத�7 	கலா0 $தி�வ�.0283.2 

 நிலேம, கி�ற சிவேயாக$ உ�ள. நிக�கி�ற ஞான நிைறேவ $தி�வ�.0283.3 

 வலேம, ேவ�ைக ஒளி$ேச$ கலாப மயி�_ஏறி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணிேய. $தி�வ�.0283.4 

 மணிேய கலாப மைலேம� அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மதிேய நிைன�ெசா� மலரா� $தி�வ�.0284.1 

 அணிேய� ந�ல�	. அைமேய� மன தி� அ&யா$ அ&-க
 மகி�வா0? 

$தி�வ�.0284.2 

 பணிேய� நிைன�!_வி.எ�.(நிைன_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பைதேய� 

இ��! ப�ேக� உவ�த ப&ேய $தி�வ�.0284.3 

 எணிேய நிைன-கி� அவமா._இ+ ேவைழ எ!ப1றி உ0வ தரேச. 

$தி�வ�.0284.4 

 உ0வ
ண மி�றி 4லகா தர தி� உழ�கி�ற மாயா மடவா$ $தி�வ�.0285.1 

 ெபா0வ
ண ெமா�றி� மனமா�கி ய�ைம 	Bத�! 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	ைலய� $தி�வ�.0285.2 

 ெம0வ
ண ெமா�7 தணிகா சல ! மிளி$கி�ற ேதவ விற�ேவ� 

$தி�வ�.0285.3 

 ைகவ
ண %�ற ன��வ
ண மான கழ�வ
ண. ந
ண Aளேதா. 

$தி�வ�.0285.4 

 ந
ணாத வ<ச Bட.நா& ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) நனிெநா�! ைந�! 

நைவயா. $தி�வ�.0286.1 

 	
ணாகி நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எளிேயைன 

அ<ச� 	Bயா! ந.ெபா� ன&ைய $தி�வ�.0286.2 



 எ
ணாத பாவி யிவென�7 த�ளி� எ�ெச0வ !0வ தறிேய� 

$தி�வ�.0286.3 

 த
ணா$ ெபாழி1க
 மதிவ� !லா, தணிகா சல தி ைறவேன. $தி�வ�.0286.4 

 இைறேய/. உ�ற� அ&ெய
ணி அ�கி இ=ெத�ன 

ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) இளேக� $தி�வ�.0287.1 

 மைறேயா!. உ�ற� அ��ெப1ற ெதா
ட$ வழிப2 டல�க� அணிேய� 

$தி�வ�.0287.2 

 �ைறேயா�. இ�� மய�ெகா
� 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா&ேயைன யாள Aளேதா 

$தி�வ�.0287.3 

 நிைறேயா$ வண�� தணிகா சல தி� நிைலெப1 றி�-� மவேன. 

$தி�வ�.0287.4 

 அவ.நா� கழி-க அறிேவ னலா!� அ&ேபணி நி1க அறிேய� $தி�வ�.0288.1 

 தவ.நா�. அ�ப ெரா�ேசர வ�!_வி.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தணிகா சல ைத அைடேய� $தி�வ�.0288.2 

 எவ�நா� என-�. அவ
ந@ இ�-�. இட._ஈயி� உ�ற� அ&யா$ 

$தி�வ�.0288.3 

 இவ�_ஆ$ இவ�ற� இய�ெப�ன எ�னி� எவ�_எ� 7ைர?ைப ெயைனேய. 

$தி�வ�.0288.4 

 எைனயா� அறி�!� அ&ேசர உ�ைன இைறேய/. ெந<சி னிதமா0 

$தி�வ�.0289.1 

 நிைனேய� அய$�! நிைலய1ற ேதக. நிச._எ� 7ழ�7 !ய$ேவ� 

$தி�வ�.0289.2 

 தைனேய� நி�_அ�ப� எனேவாதி லியாவ$ த�._எ� 7ைர?ப$ அரேச 

$தி�வ�.0289.3 



 வைனேய$ ெகாJ<ெச0 தணிகா சல ! மகி�ேவா டம$�த அ%ேத. 

$தி�வ�.0289.4 

 %!ேவா$ வண�� தணிகா சல ! %தேலயி+ ேவைழ %றிேய� 

$தி�வ�.0290.1 

 ம!வா� மய��. அளிேபா� 

மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மதியா! 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிைழயா� $தி�வ�.0290.2 

 வி!வாகி அ�ப$ உள.ேம,. ந@ைக வி&ேலைழ எ�� ெமலிேவ� 

$தி�வ�.0290.3 

 இ!ந@தி ய�ல எ�_உ� றன-�. எவ$ெசா�ல வ�ல$ அரேச. $தி�வ�.0290.4 

 அ� திேல� நி�ன&ய$ அைவ-�2 ச17. அ�பிேல� நி�ெதா=.ப� 

ஆேக� வ<ச. $தி�வ�.0291.1 

 த� திேல� தணிைகதனி� 

ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�ைன  தBசன.ெச0 

ேதம!ர  தமி��ெசா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�வ�.0291.2 

 ெதா� திேல� அ=!நின த�ைள ேவ
&  ெதா=!ெதா= தான�த  Mந@$ 

ஆேட� $தி�வ�.0291.3 

 எ� திேல� ந�லென/. ெபயைர அ�ேதா ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா 

இ�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0291.4 

 திர?ப�ேவ� ைமய�	B மாய வா�வி� திய��ேவ� சிறிேத/. ெதளிெவா� 

றி�ேல� $தி�வ�.0292.1 

 மர?ப�ேவ� சிதட�ட� திBேவ� வ @ேண ம�ைகய$த. க
க�_எ/. 

வைல-�� வ @�ேவ� $தி�வ�.0292.2 

 கர?பவ$-� %1ப�ேவ� க�ைண இ�ேல� க
ணைனயா0 நி�றணிைக 

மைலைய- காேண� $தி�வ�.0292.3 



 இர?பவ$-ேகா$ அOவள,. ஈேய� ேபேய� ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா 

இ�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0292.4 

 ெச0திேல� நி�ெதா
ட$ அ&-�1 ேறவ� தி� தணிைக மைலையவல< 

ெச0! க
ண @$? $தி�வ�.0293.1 

 ெப0திேல� 	லைன�!. ஒ�-கி வ @�த� பிற தெல/. கட�ந@�ேத� 

ெப
க� த.ைம $தி�வ�.0293.2 

 ைவதிேல� மல$ெகா0ேய� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 82ேட� மணிேயநி� 

தி�?	கைழ வ= ேத� நி�பா� $தி�வ�.0293.3 

 எ0திேல� இ+,ட�ெகா
 ேடைழ ேய�யா� ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா 

இ�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0293.4 

 சீ$ெகா
டா$ 	க�தணிைக மைலயி1 ேசேர� சிவெப�மா� ெப1றெப�< 

ெச�வ ேமநி� $தி�வ�.0294.1 

 ேப$ெகா
டா$ தைமவண�கி மகிேழ� பி ேத� ெப1றேத அைம4ெமன? 

பிற�ேக� மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) $தி�வ�.0294.2 

 வா$ெகா
டா$ %ைலமைலவ @�� !��ேவ னாJ. வ<சேம ெச0தி�ேவ� 

மதிெயா� றி�ேல� $தி�வ�.0294.3 

 ஏ$ெகா
டா$ இக��திடவி� ேகைழ ேய�யா� ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா 

இ�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0294.4 

 காமா�த காBயா0 மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) அ��� கட�வ @��ேத� 

மதிதா��ேத� கவைல 8��ேத� $தி�வ�.0295.1 

 நாமா�த கைன4ைத த நாத� ஈ�ற நாயகமா மணிேயந� நலேம உ�ற� 

$தி�வ�.0295.2 

 Dமா�த
 ேசவ&ைய? ேபா1ேற ேனா��. ெபாழி�ெகா�தணி காசல ைத? 

	க��!_வி.எ�.(	க�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பாேட� $தி�வ�.0295.3 



 ஏமா�த பாவிேய� அ�ேதா அ�ேதா ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா இ�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.0295.4 

 ந�றறிேய� த@�கைன !. பறிேய� ெபா�லா ந�ைகய$த. க
மாய 

நைவைய� ச17. $தி�வ�.0296.1 

 ெவ�றறிேய� ெகா�றறிவா$ த.ைம- 

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

தி� தணிைக ெவ1பி� நி�பா� $தி�வ�.0296.2 

 ெச�றறிேய� இைலெய�ப தறிேவ ெனா�7. ெச0தறிேய� சிவத�ம. 

ெச0ேவா$ ந�ேலா$ $தி�வ�.0296.3 

 எ�றறிேய� ெவறிேயனி� க�ேதா அ�ேதா ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா0 

இ�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0296.4 

 அ�லா$-�. �ழலா$ேம லாைச ைவ?ேப� ஐயாநி� தி� தா�ேம ல�	 

ைவேய� $தி�வ�.0297.1 

 ெச�லா$-�. ெபாழி1றணிைக ெய�ேக ெய�7 ேத&ேட� நி�	கைழ� 

சி�ைத ெச0ேய� $தி�வ�.0297.2 

 க�லா$-�. க�மன ேத� வ�க ேண�	� க
ணிேன /தவாத ைகேய� 

ெபா0ேய� $தி�வ�.0297.3 

 எ�லா$-�. ெபா�லாத பாவி ேய�யா� ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா0 

இ�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0297.4 

 அ�.பாய நைகமடவா$- காளா0 வாளா அைலகி�ேற னறிெவ�ப தறிேய 

னி�பா� $தி�வ�.0298.1 

 தி�.பாத பாதகேன� தி�ெவா� றி�ேல� தி� தணிைக மைல-ேகக� 

சி�ைத ெச0ேய� $தி�வ�.0298.2 

 க�.பாய ெவ7 !ேவ. ப��!. ெபா�லா- கா-ைகெயா ேத� ச1ேற/. 

கனித லி�லா $தி�வ�.0298.3 



 இ�.பாய வ�ென<ச- க�வ ேன�யா� ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா 

யி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0298.4 

 அ.பாத� ெந��க
ணா$- கி�ைச ெகா�ேவ� அகமலர %கமல$ேவா 

ட��ெச0 4�ற� $தி�வ�.0299.1 

 ெச.பாத மலேர ேத� இல, கா ேத� தி� தணிைக ேயநம! ெச�வ 

ெம�ேற $தி�வ�.0299.2 

 ந.பாத ெகா&ேயன� ேலாைர- க
டா� நாணிேல ெனா��கிேல னாயி1 

ெபா�ேல� $தி�வ�.0299.3 

 எ.பாத க ைதெய�  தியா$-�� ெசா�ேவ� ஏ�பிற�ேத� 	வி�5ைமயா 

யி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0299.4 

 ப
ேணனி� 	க�ெசா�ேவா$ தம-�? Dைச பாேடனி� தி��சீைர? பரம 

ன@�ற $தி�வ�.0300.1 

 க
ேணநி� தணிைகதைன- க
� ேபா1ேற� ைக�விேய� ெம0�ளிேர� 

க
ண @$_ெப.(க
ண @$_ெப.) பாேய� $தி�வ�.0300.2 

 உ
ேணன� லான�த வ%ைத ய�ப �டனாேக ேனகா�த  !றேவா ெர
ண. 

$தி�வ�.0300.3 

 எ
ேண�வ� 7ய$ம
ேண� மன<ெச. 	
ேண� ஏ�பிற�ேத� 

	வி�5ைமயா இ�-கி� ேறேன. $தி�வ�.0300.4 

 வர�ெகா ள&ய$ மனமலB� மகி�,1 றம$�த மாமணிேய $தி�வ�.0301.1 

 திர�ெகா� தணிைக மைலவா=. ெச�வ? ெப�-ேக சி1பரேம $தி�வ�.0301.2 

 தர�ெகா Jலக மயலகல  தா��!� J�க அ=த=! $தி�வ�.0301.3 

 கர�ெகா� சிர ேதா &யா/�ைன- க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0301.4 

 வ�லி ஒ�பா� வானவ$த. மகளா
 ெடா�பா� வரமயி�ேம� 

$தி�வ�.0302.1 



 எ�லி� இல�� ெந2&ைலேவ� ஏ�தி வ�._எ� இைறயவேன 

$தி�வ�.0302.2 

 ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யட�கா  !ய$_இய17. 

!க�ேச$ சனன? ெப�ேவைர- $தி�வ�.0302.3 

 க�லி எறி�!_வி.எ�.(எறி_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�_உ�ைவ- க
க� 

ஆர- க
&லேன. $தி�வ�.0302.4 

 உ� !� இகA. 8$%தைல ஒழி ! வான  ெதா
பதிைய  $தி�வ�.0303.1 

 தி� !. அரேச ெத�தணிைக  ெத0வ மணிேய சிவஞான. $தி�வ�.0303.2 

 அ� !. நின! தி�வ��ெகா
 டா&? பா& அ�பதனா� $தி�வ�.0303.3 

 க� !� உ�கி நி�/�ைவ- க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0303.4 

 ேபாத லி� த ெலனநிைனயா? 	னித$ சனன? ேபாேரா� $தி�வ�.0304.1 

 சாத லக17. தி� தணிைக� ைசவ- கனிேய த1பரேம $தி�வ�.0304.2 

 ஓத லறியா வ<சக$பா� உழ�ேற மாத$- ��J��. $தி�வ�.0304.3 

 காத லக1றி நி�/�ைவ- க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0304.4 

 வ @2ைட? ெப7ேவா ��ளக ! 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விள-ேக 

வி
ேணா$த. $தி�வ�.0305.1 

 நா2ைட நல<ெச0 தி� தணிைக நக தி லம$�த நாயகேம $தி�வ�.0305.2 

 ேக2ைட  த�வ< சக,லகி� கிைட த மாய வா�-ைகெய/. $தி�வ�.0305.3 

 கா2ைட- கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�/�ைவ- 

க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0305.4 

 ம2&  தள7 பட-கடைல மைல-�. ெகா&ய மா,�ைவ� $தி�வ�.0306.1 

 ச2&  த�J. தணிைகயிெல� தாேய தமேர ச1��ேவ $தி�வ�.0306.2 



 எ2&- கனியா மி+,லக  திட$வி2 டகல நி�பத ைத- $தி�வ�.0306.3 

 க2&  த=வி_வி.எ�.(த=,_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�/�ைவ- க
க 

ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0306.4 

 இல-க மறியா வி�விைனயா� இ.மா னிடெமா� ெற� த&ேய� 

$தி�வ�.0307.1 

 வில-க மைடயா வ<சக$பா� வ @ணா2 ேபா-கி ேமவிமன  $தி�வ�.0307.2 

 தல-க ணக17. ெபா0வா�வி� அைல�ேத� தணிைக யரேசய- 

$தி�வ�.0307.3 

 கல-க_�ைற.எ�.(கல_வி.+--_ெபா�.உ�.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மக�7 

நி�/�ைவ- க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0307.4 

 விைரவா0- கட?ப� தாரணி�! 

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

ேவேலாேன $தி�வ�.0308.1 

 தைரவா0  தவ தா� தணிைகயம$ த�ம- கடேல தனிய&ேய� 

$தி�வ�.0308.2 

 திைரவா0� சனன- கட1ப&�ேத திய�கி யைல�ேத� சிவஞான- 

$தி�வ�.0308.3 

 கைரவா ேயறி நி�/�ைவ- க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0308.4 

 ப�ள ,லக? ப��ழியி� பB�த� �ழலா தான�த $தி�வ�.0309.1 

 ெவ�ள  த=�! ம�ப$விழி வி��ேத தணிைக ெவ1பரேச $தி�வ�.0309.2 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) மகல அ��மி��. ஓ& யைல4. வ<செந<ச- 

$தி�வ�.0309.3 

 க�ள மக1றி நி�/�ைவ- க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0309.4 



 அடைல யணி�ேதா$ 	ற�கா2&� ஆ�. ெப�மா னளி த�J. 

$தி�வ�.0310.1 

 விடைல_ெப.(விடைல_ெப.) ெயனG வ�.	க=. ேவேலா0 தணிைக 

ேமேலாேய $தி�வ�.0310.2 

 நடைல 4லக நைடயள1ைற ந
ணா ேதா�� மான�த- $தி�வ�.0310.3 

 கடைல ய� ! நி�/�ைவ- க
க ளார- க
&லேன. $தி�வ�.0310.4 

 வ<சக? ேபைதய$ மய-கி_வி.எ�.(மய-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

லா��!ழ� $தி�வ�.0311.1 

 ெந<சக? பாவிேய� நிைன�தி ேலைனேயா $தி�வ�.0311.2 

 ெவ<சக? ேபாBைன வி2� ேளா$	க� $தி�வ�.0311.3 

 த<சக  தணிைகவா� த�ம வாைனேய. $தி�வ�.0311.4 

 வானிக$ ;�தலா$ வ�க ணா�மிக $தி�வ�.0312.1 

 மானிக� ேபைதேய� மதி தி ேலைனேயா $தி�வ�.0312.2 

 தானி�. 	க�ெகாJ. தணிைக ேமல�� $தி�வ�.0312.3 

 ேதனி�� ெதா=கிய ெச�க �.ைபேய. $தி�வ�.0312.4 

 க��க� நிக$ெந�� க
ணி னா$மய� $தி�வ�.0313.1 

 ஒ���7 மன திேன� உ�னிேல� ஐேயா $தி�வ�.0313.2 

 த�.	க� மி��தி�� தணிைக மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) $தி�வ�.0313.3 

 ம��கம$� த�ப�� ம�/. வா�ைவேய. $தி�வ�.0313.4 

 ைவவள$ வா2கணா$ மய-கி� வ @��தறா? $தி�வ�.0314.1 

 ெபா0வள$ ெந<சிேன� ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேல�_ஐேயா $தி�வ�.0314.2 



 ெம0வள$ அ�ப$க� ேமவி ஏ !7. $தி�வ�.0314.3 

 ெச0வள$ தணிைகயி� ெசழி-�. ேதைனேய. $தி�வ�.0314.4 

 ெசழி?ப�. ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) த@ய மாையயி� $தி�வ�.0315.1 

 பழி?ப�. ெந<சிேன� பரவி_வி.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேலைனேயா $தி�வ�.0315.2 

 வழி?ப�. அ�ப$க� வ7ைம_ெப.(வ7ைம_ெப.) ந@-கிேய $தி�வ�.0315.3 

 ெபாழி1ப�. தணிைகயி� ெபாதி�த ெபா�ைனேய. $தி�வ�.0315.4 

 ெபாதித�. ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) 	ளக- ெகா�ைகேம� 

$தி�வ�.0316.1 

 வதித�. ெந<சிேன� மதி தி ேல�_ஐேயா $தி�வ�.0316.2 

 மதித�. அ�ப$த. மன தி� 

எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.0316.3 

 கதித�. தணிைகவா� க1ப க ைதேய. $தி�வ�.0316.4 

 வா�பிற�தா$ 	க�தணிைக மைலைய- க
� வ�ளேல நி�	கைழ மகி��! 

;ேற� $தி�வ�.0317.1 

 ேத�பிற�த மல$-�ழலா$- காளா வாளா திBகி�ேற� 	Bகி�ேற� த@ைம 

நாJ. $தி�வ�.0317.2 

 ஊ�பிற�த உடேலா.பி அவேம வா�நா� ஒழி-கி�ேற� பழி-காளா0 

உ1ேற� அ�ேதா $தி�வ�.0317.3 

 ஏ�பிற�ேத� ஏ�பிற�ேத� பாவி ேய�யா� எ��ைறைய எவ$-ெக� தி� 

கிய.	 ேகேன. $தி�வ�.0317.4 

 ெம0யாேவா ந1றணிைக மைலைய� சா$�! ேம�ைம47. நி�	கைழ 

வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ ேத� $தி�வ�.0318.1 



 உ0யாேவா வ�ெனறிேய� பய�ப டாத ஒதியைனேய� எ2&தைன ஒ ேத� 

அ�ப$ $தி�வ�.0318.2 

 ெபா0யாேவா ெடனமடவா$ ேபாக. ேவ2ேட� 	ைலயேன� ச1ேற/. 

	னித. இ�ேல� $தி�வ�.0318.3 

 அ0யாேவா நாணாம� பாவி ேய�யா� யா$-ெக� ெத� �ைறத�ைன 

யைற� ேவேன. $தி�வ�.0318.4 

 வா2ெச�லா ெந��க
ணா$ மயலி� 

வ @��!_வி.எ�.(வ @�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மன.ேபான வழிெச�7 

வ��தா நி�ேற� $தி�வ�.0319.1 

 ேச2ெச�லா$ வைர தணிைக ேதவ ேதேவ சிவெப�மா� ெப1றெப�< ெச�வ 

ேமநா� $தி�வ�.0319.2 

 நா2ெச�லா நி�றதினி எ�ெச0 ேகேனா நாயிேன� பிைழத�ைன நா& 

நி�பா� $தி�வ�.0319.3 

 ேகா2ெசா�லா நி1பெரனி� எ�னா ேமாஎ� �ைறையஎ�  ெதவ$-ெகளிேய� 

;7 ேகேன. $தி�வ�.0319.4 

 ெபா�லாத ம�ைகய$த. மய1�� ளா�. 	ைலயமன  தா�வா&? 	ல.	 

கி�ேற� $தி�வ�.0320.1 

 க�லாத பாவிெய�7 ைகவி2 டாேயா க�ைண4� வாகியெச� க�.ேப ேம� 

$தி�வ�.0320.2 

 வி�லா�ற� ெச�வேம தணிைக ேம,. ெம0<ஞான ெவாளிேயஇ+ 

விைனேய� !�ப._ெப.(!�ப._ெப.) $தி�வ�.0320.3 

 எ�லா.ந@ அறிவாேய அறி�!. வாரா தி��தா�_எ� �ைறையஎவ$- கிய.	 

ேகேன. $தி�வ�.0320.4 

 %�னறிேய� பி�னறிேய� மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) பா�_எ� Gடமன. 

இ= ேதாட? பி�ெச� ெற0 ேத� $தி�வ�.0321.1 



 	�ெனறிேய� ெபா0யெரா�. பயி�ேற� நி�ற� 	னிதஅ�2 கடலாேட� 

	ளக. Gேட� $தி�வ�.0321.2 

 ெபா�னைரயா� ெதா=.ச&ல? 	னித� ஈ�ற 	
ணியேம தணிைகவள$ 

ேபாத வா�ேவ $தி�வ�.0321.3 

 எ�னைரேய எ�ன%ேத நி�பா� அ�றி எவ$-ெக� ெத� �ைறத�ைன 

இய.	 ேகேன. $தி�வ�.0321.4 

 வி�மா2&� திB�!மட மாத ரா$த. ெவ0யந@$- �ழிவ @��! மீளா ெந<ச  

$தி�வ�.0322.1 

 த�மா1ற  ெதா�.	ைலய உடைல ேயா.பி� சா$�தவ$-ேகா ரOவள,. 

தான @ யா! $தி�வ�.0322.2 

 ப�கா2&� பல/தவா? பைனேபா� நி�ேற� பாவிேய� உட15ைமைய? 

பல�. ;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.0322.3 

 இ�கா2&� ைவ-��கா� எ�ெச0 ேவேனா எ��ைறைய எவ$-ெக� தி� 

கிய.	 ேகேன. $தி�வ�.0322.4 

 மி�னேந Bைடமடவா$ மய�ெச0 கி�ற ெவ��ழியி� வ @��த=�தி 

ெவ7 ேத� ேபால? $தி�வ�.0323.1 

 பி�ைனேய ெய=�ெத=�! மீ2�. மீ2�. ேப0ேபால வ @��தா& மய1�� 

G�கி? $தி�வ�.0323.2 

 ெபா�ைனேய ெயா த,ன த�ைள ேவ
&? ேபா1றா! வ @ேணநா� ேபா-� 

கி�ற $தி�வ�.0323.3 

 எ�ைனேய யா�சிB?ேப னாகி ல�ேதா எ��ைறைய ெயவ$-ெக� தி� 

கிய.	 ேகேன. $தி�வ�.0323.4 

 %ைலெயா�பா� %கெமா�பா� கா2�. ெபா�லா Gடமட வா$கடைம 

%ய�கி_வி.எ�.(%ய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�ேற� 

$தி�வ�.0324.1 



 இைலெயா�பா லனெமா�பா� மல<ேச$  !
O. ஏைழமதி ேய�தணிைக 

ேய�த ேலெபா� $தி�வ�.0324.2 

 மைலெயா�பா� வா�கியெச+ வ
ண ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ�ள�த� 

ம��ேதநி� மல$ தா ேள ேத� $தி�வ�.0324.3 

 	ைல4�வா வ<சகெந< 5ைடேய ென�ற� 	�ைமதைன ெயவ$-ெக� !? 

	கA ேவேன. $தி�வ�.0324.4 

 ேவ0?பா�ெம� ேதா�மடவா$ 

மைற-�_ெப.எ�.(மைற_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) மாய 

ெவ.	=�ேச$ ெவ&?பினிைட 

வ @��!_வி.எ�.(வ @�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�ேற� $தி�வ�.0325.1 

 தா0?பாைல உ
ணா!_எதி$.ம.வி.எ�.(உ
_வி.+ஆ _எதி$.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா0?பா� உ
O._ெப.எ�.(உ
O_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தைகயேன� தி� தணிைக த�ைன� சா$�! $தி�வ�.0325.2 

 ஆ0?பாைல ெயா�ம��கா� ஈ�ற ெச�வ  தார%ேத நி�ன�ைள 

அைடேய� க
டா0 $தி�வ�.0325.3 

 ஏ0?பாைல ந��க��க� ேபா�நி� ெற0 ேத� எ��ைறைய 

எவ$-ெக� தி� கிய.	 ேகேன. $தி�வ�.0325.4 

 வ<சமட மாதரா$ ேபாக. எ�/. மல தினிைட- கி�மிெயன வாளா 

வ @��ேத� $தி�வ�.0326.1 

 க<சமல$ மைனயா/. மாA. ேதட- காணாத ெச�கனியி� கனி�த ேதேன 

$தி�வ�.0326.2 

 த<செம�ேபா$- க��	B4. வ�ள ேலந� தணிைகயைர ேச4ன! தாைள? 

ேபா1ேற� $தி�வ�.0326.3 

 எ<சலிலா விைன�ேசம விடமா0 உ1ேற� எ��ைறைய எவ$-ெக� தி� 

கிய.	 ேகேன. $தி�வ�.0326.4 



 ெபா�ைன? ெபா�ளா நிைன?ேபா$பா� ேபா�! மி&யா� இர�தA ேத� 

$தி�வ�.0327.1 

 நி�ைன? ெபா�ெள� 7ணராத ந@ச� இனிேயா$ நிைலகாேண� $தி�வ�.0327.2 

 மி�ைன? ெபா�,. சைட?பவள ெவ1பி� 

விைள�த_ெப.எ�.(விைள_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விய�க�.ேப 

$தி�வ�.0327.3 

 %�ைன? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) தணிைகயேன %ைறேயா 

%ைறேயா %ைறேயேயா. $தி�வ�.0327.4 

 ம-க2 பிறவி எ� !._உைன வ= தா- ெகா&ய மர._அைனேய� 

$தி�வ�.0328.1 

 !-க- கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) வ @��!மன. ேசா$கி� ேறேனா$ 

!ைணகாேண� $தி�வ�.0328.2 

 ெச-க$? ெபா�, வ&ேவ1ைக  ேதேவ ெதவி2டா  ெத�ள%ேத 

$தி�வ�.0328.3 

 %-க2 க�.பி� %=% ேத %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0328.4 

 அ�பி� உன! தி�வ&-ேக ஆளா0  ெதா
ெடா� றா1றாேத $தி�வ�.0329.1 

 !�பி� உைடேயா$ பா�_அOகி� ேசா$�ேத� இனிேயா$ !ைணகாேண� 

$தி�வ�.0329.2 

 எ�பி� மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாைல	ைன 

எ.மா� த�த ெப.மாேன $தி�வ�.0329.3 

 %�பி� ந�வா0 %ைள ேதாேன %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0329.4 

 அ�கா மல தி� அைல�திர-க. அறியா வ<ச ெந<சக$பா� $தி�வ�.0330.1 



 உ�கா வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உழ�றைல�ேத� உ�தா� அ�றி  !ைணகாேண� $தி�வ�.0330.2 

 ெப�கா தரவி� சிவ�ெப7.ந1 ேபேற தணிைக? ெப�வா�ேவ $தி�வ�.0330.3 

 %�கா %க.G விர
�ைடயா0 %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0330.4 

 ெபா�னி� ெறாளி�. மா$ப�_அய� 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ�தா� 

	க�மற�ேத $தி�வ�.0331.1 

 க�னி� றண��. மன தா$பா� கனி�ேத� இனிேயா$ !ைணகாேண� 

$தி�வ�.0331.2 

 மி�னி� றில�� சைட-கனி4� 

விைள�த_ெப.எ�.(விைள_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நறேவ ெம0ய&யா$ 

$தி�வ�.0331.3 

 %�னி� ற�J. தணிைகயேன %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0331.4 

 ெவதி�� ளவB� ெமாழிேகளா வ @ண Bட.ேபா0 மிகெமலி�ேத $தி�வ�.0332.1 

 அதி�. கழ1ேச வ&மற�ேத� அ�ேதா இனிேயா$ !ைணகாேண� 

$தி�வ�.0332.2 

 எதி�. �யி�ேம� தவ�தணிைக இைறேய %-க
 இய1கனியி� 

$தி�வ�.0332.3 

 %தி�. 5ைவேய %த1ெபா�ேள %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0332.4 

 ஈன  திவ7. மன-ெகா&ேயா$ இட.ேபா0 

ெமலி�!_வி.எ�.(ெமலி_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நா�ேதா7. 

$தி�வ�.0333.1 



 ஞான  தி� தா� !ைணசிறி!. நாேட� இனிேயா$ !ைணகாேண� 

$தி�வ�.0333.2 

 தான  த7க
 மைல4Bயி� ச2ைட 	ைன�ேதா� த�.ேபேற $தி�வ�.0333.3 

 ேமான  தவ$த. அகவிள-ேக %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0333.4 

 ேதேவ ெயனநி1 ேபா1றாத சிறிய Bட.ேபா0  திய�கிஎ�ற� $தி�வ�.0334.1 

 ேகாேவ நி�ற� தி� தாைள- �றி-க மற�ேத� !ைணகாேண� 

$தி�வ�.0334.2 

 மாேவ ழ தி� உB	ைன�த வ�ள1 கினிய மக?ேபேற $தி�வ�.0334.3 

 Gேவ தைனைய அ7 த��ேவா0 %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0334.4 

 ேவதா ன�த ெனா�ேபா1றி ேமவ? ப�.நி� பத.மற�ேத $தி�வ�.0335.1 

 ஈதா ன.த� தி�வ @$_எ� ற@ன Bட.ேபா0 இர�தைல�ேத� $தி�வ�.0335.2 

 ேபாதா ன�த? பரசிவ தி� ேபா�த ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) Dரணேம 

$தி�வ�.0335.3 

 Gதா ன�த வாBதிேய %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. $தி�வ�.0335.4 

 வ&யா- க�ைண வாBதியா. வ�ள� உ�தா� மல$மற�ேத $தி�வ�.0336.1 

 ெகா&யா Bட.ேபா0- �ைறயிர�ேத� ெகா&ேய� இனிேயா$ !ைணகாேண� 

$தி�வ�.0336.2 

 அ&யா$- ெகளிய %-கOைட ய.மா� 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�ம��ேத $தி�வ�.0336.3 

 %&யா %த
ைம? ெப�.ெபா�ேள %ைறேயா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.0336.4 



 இ=ைத ெந<சிேன� எ�ெச0வா� பிற�ேத� ஏைழ மா$%ைல- ேகவிைழ� 

!ழ�ேற� $தி�வ�.0337.1 

 ப=ைத பா.ெபன மய�கின� ெகா&ேய� பாவி ேய�_எ�த? பB5ெகா
 

டைடேவ� $தி�வ�.0337.2 

 அ=!_வி.எ�.(அ=_வி.+ _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க
க�ந@$ ஆ$�தி�. அ&ய$ 

அக !� ஊறிய ஆன�த அ%ேத $தி�வ�.0337.3 

 ெதா=! மா�	க� தணிைகெய� னரேச ேதா�ற ேலபர< 5ட$த�. ஒளிேய. 

$தி�வ�.0337.4 

 வ<ச ெந<சிேன� வ�வில� கைனேய� ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) மா$%ைல 

மைலதனி� உ��ேவ� $தி�வ�.0338.1 

 ப<ச பாதக. ஓ�� எ� ேத� பாவிேய� எ�த? பB5ெகா
 டைடேவ� 

$தி�வ�.0338.2 

 க<ச� மா�	க� க�ைணய� கடேல க
க� G�7ைட- க�.ெபாளி$ 

% ேத $தி�வ�.0338.3 

 அ<ச� அ<செல� ற�பைர- கா-�. அ
ண ேலதணி காசல  தரேச. 

$தி�வ�.0338.4 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ெந<சிேன� மதியிேல� ெகா&ய வா2க 

ணா$%ைல மைல-�ப சB ேத� $தி�வ�.0339.1 

 ைபய பா.பிைன நிக$ தெவ� ெகா&ய பாவிேய� எ�த? பB5ெகா
 

டைடேவ� $தி�வ�.0339.2 

 ெம0ய$ உ�ளக. விள�ெகாளி விள-ேக ேமைல ேயா$கJ. விள.ப�. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.0339.3 

 ெச0ய ேமனிெய. சிவபிரா னளி த ெச�வ ேமதி�  தணிைகய� ேதேவ. 

$தி�வ�.0339.4 



 மதியி� ெந<சிேன� ஒதியிைன யைனேய� மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) 

க
ெண/. வைலயிைட? ப2ேட� $தி�வ�.0340.1 

 பதியி� ஏைழேய� ப&17வ< சகேன� பாவி ேயென�த? பB5ெகா
 

டைடேவ� $தி�வ�.0340.2 

 ெபாதியி� ஆ&ய சிவபிரா� அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

	
ணி யாவ�2 ேபாதக நாதா $தி�வ�.0340.3 

 !தியி ராம/- க��ெச4. தணிைக  Mய ேனப5� ேதாைகவா கனேன. 

$தி�வ�.0340.4 

 !2ட ெந<சிேன� எ2&ைய அைனேய� !ய$ெச0 மாத$க� 8ழA� தின%. 

$தி�வ�.0341.1 

 ப2ட வ<சேன� எ�ெசய உதி ேத� பாவிேய� எ�த? பB5ெகா
 டைடேவ� 

$தி�வ�.0341.2 

 ந2ட மா&ய நாயக� அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�ல 

மாணி-க நாயக மணிேய $தி�வ�.0341.3 

 ம2ட றா?ெபாழி� 8�தி�  தணிைக வ�ள ேலமயி� வாகன  ேதேவ. 

$தி�வ�.0341.4 

 கா4. ெந<சிேன� ேபயிைன யைனேய� க&ெகா� ேகாைதய$ க
வைல? 

ப2ேட� $தி�வ�.0342.1 

 பா4._ெப.எ�.(பா0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ.	லி நிக$ தெவ< 

சின ேத� பாவிேய ென�த? பB5ெகா
 டைடேவ� $தி�வ�.0342.2 

 தா4. த�ைத4. சாமி4. என! சா$	 மாகிய தணிைகய� �கேன 

$தி�வ�.0342.3 

 ஆ4. ெகா�ைறெச< சைட-கணி� தா�. ஐய$ த�த� ளான�த? ேபேற. 

$தி�வ�.0342.4 



 த@�� ெந<சிேன� ேவ�ைகைய அைனேய� த@ய மாத$த. திற !ழ� 

கி�ேற� $தி�வ�.0343.1 

 பா�கி லாெரா�. பழகிய ெவறிேய� பாவிேய� எ�த? பB5ெகா
 டைடேவ� 

$தி�வ�.0343.2 

 ேத�� க�ைகைய� ெச<சைட யி� !. சிவபிரா� ெச�வ  தி�வ�2 ேபேற 

$தி�வ�.0343.3 

 ஓ�� ந1றணி காசல  தம$�த உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) ேயெயன- 

�1றி�. !ைணேய. $தி�வ�.0343.4 

 க�ள ெந<சிேன� ந<சிைன அைனேய� க&ய மாத$த. க�-�ழி எ/ேமா$ 

$தி�வ�.0344.1 

 ப�ள._ெப.(ப�ள._ெப.) ஆ��தி� 	ைலயேன� ெகாைலேய� பாவிேய� 

எ�த? பB5ெகா
 டைடேவ� $தி�வ�.0344.2 

 ெவ�ள வா$சைட வி தக? ெப�மா� ேவ
ட ந1ெபா�� விB !ைர  

ேதாேன $தி�வ�.0344.3 

 	�ள ல.	த
 வாவி8� தணிைக? ெபா�?ப ம$�தி�. 	னித Dரணேன. 

$தி�வ�.0344.4 

 ம த ெந<சிேன� பி தB� திBேவ� மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) க
களி� 

மய�கிநி� றைல�ேத� $தி�வ�.0345.1 

 ப தி எ�பேதா$ அO,%1 றி�ேல� பாவிேய� எ�த? பB5ெகா
 

டைடேவ� $தி�வ�.0345.2 

 பி த நாயக� அ��தி�? ேபேற பிரம� மாA-�. ேபச�. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.0345.3 

 த ைத பா�7. ெபாழி1ெசறி தணிகா சல தி� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த1பர ெவாளிேய. 

$தி�வ�.0345.4 



 அ=-� ெந<சிேன� ெபா0யல தறிேய� அண�க னா$மய லாழ தி� 

வி=�ேத� $தி�வ�.0346.1 

 ப=-� Gட�� ேச$�தி�� ெகா&ேய� பாவி ேயென�த? பB5ெகா
 

டைடேவ� $தி�வ�.0346.2 
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 அகமா �ைடேய� பதியா ெத�ேற� அைலவா0 எ�றா$ அஃெத�ேன. 

$தி�வ�.0400.4 

 வி!வா� சைடயா$ விைடேம� வ�வா$ விதிமா லறியா விமலனா$ 

$தி�வ�.0401.1 

 ம!வா� �ழலா� 	ைடவா� ,ைடயா$ மகனா$ �கனா$ மயிT$வா$ 

$தி�வ�.0401.2 

 %!வா� வைடயா தவேம யைலேவ� %�வ� திடயா� அறியாேத 

$தி�வ�.0401.3 

 	!வா� ,ைடயா ெரனேவ மதிேபா0 நி�ேற ன�ேதா ெபா�ேலேன. 

$தி�வ�.0401.4 

 காேயா �டனா0- கன�ைக ேய�தி- காேட யிடமா- கண�ெகா
ட 

$தி�வ�.0402.1 



 ேபேயா டா&? பலிேத$ த�ேமா$ பி த? ெப�மா� தி�மகனா$ $தி�வ�.0402.2 

 தாேயா �ற=. தணிகா சலனா$ தைகேச$ மயிலா$ தனிேவலா$ $தி�வ�.0402.3 

 ேவேயா �ற�ேதா2 பாைவய$ %�ென� ெவ�வைள ெகா
டா$ வினவாேம. 

$தி�வ�.0402.4 

 ெபா�னா$ 	யனா$ 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

	கழா$ 	லியி னதளா$ 	யநாலா$ $தி�வ�.0403.1 

 ெத�னா$ சைடயா$ ெகா&ேம� விைடயா$ சிவனா$ அ�ைம  தி�மகனா$ 

$தி�வ�.0403.2 

 எ�னா யகனா ெர�/யி$ ேபா�வா$ எழி�மா மயிலா$ இைமேயா$க� 

$தி�வ�.0403.3 

 த�நா யகனா$ தணிகா சலனா$ தனிவ� திவ
மா� த�தாேர. $தி�வ�.0403.4 

 க�லா ல&யா$ க�ல& 4
டா$ க
டா �லக� கைளேவத. $தி�வ�.0404.1 

 ெச�லா ெநறியா$ ெச�A7 %&யா$ சிவனா ர�ைம  தி�மகனா$ 

$தி�வ�.0404.2 

 எ�லா %ைடயா$ தணிகா சலனா$ எ�னா யகனா Bய�ேவலா$ $தி�வ�.0404.3 

 ந�லா Bைடெய� ெவ�வைள ெகா�பி� ந
ணா$ மயி�ேம னட�தாேர. 

$தி�வ�.0404.4 

 காP$ சைடயா$ கனலா$ ம=வா$ கலவா$ 	ரG� ெறBெச0தா$ 

$தி�வ�.0405.1 

 ஆ� �ைடயா$ பலிேத$� தி�ெம. அரனா$ அ�ைம  தி�மகனா$ 

$தி�வ�.0405.2 

 ேபாP �ைறவா$ தணிகா சலனா$ 	தியா$ எனெவ� %ன.வ�தா$ 

$தி�வ�.0405.3 

 ஏP$ எமM Bனி�வா எ�றா$ எளிேய ேனமா� தி��ேதேன. $தி�வ�.0405.4 



 க
ணா$ Vதலா$ விடமா$ களனா$ கரமா$ ம=வா$ கைளக
ணா$ 

$தி�வ�.0406.1 

 ெப
ணா$ 	யனா$ அய�மா1 கBயா$ ெபBயா$ கயிைல? ெப�மானா$ 

$தி�வ�.0406.2 

 த
ணா$ சைடயா$ த�மா மகனா$ தணிகா சலனா$ தணிேவலா$ 

$தி�வ�.0406.3 

 எ
ணா$ எளியா ளிவெள� ெறைனயா� எ�ெச0 ேகேனா இட$ெகா
ேட. 

$தி�வ�.0406.4 

 ம=வா$ த�ைக? ெப�மா� மகனா$ மயி�வா கனனா$ அயி�ேவலா$ 

$தி�வ�.0407.1 

 த=வா$ விைனைய  தணியா ரணியா$ தணிகா சலனா$ த.பாத. 

$தி�வ�.0407.2 

 ெதா=வா ர=வா$ வி=வா ெர=வா$ !தியா நி1பா ரவ$நி1க? $தி�வ�.0407.3 

 	=வா$ உடேலா. பி�ெம� %ன$வ� த��த� த�ளி? ேபானாேர. 

$தி�வ�.0407.4 

 நி� த. பயி�றா$ கடன< சயி�றா$ நிைனவா$ த�க� ெநறி-ேக1க 

$தி�வ�.0408.1 

 அ� த. பக$வா$ அ�ைம? 	த�வ$ அ7மா %கனா ரயி�ேவலா$ 

$தி�வ�.0408.2 

 தி� த. ெப7வா$ 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தணிைக  தி�மா மைலயா$ ஒ�மாதி� $தி�வ�.0408.3 

 வ� த._ெப.(வ� த._ெப.) பாரா$ 

வைள4._ெப.எ�.(வைள_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தாரா$ வாரா 

ரவ$த. மனெம�ேன. $தி�வ�.0408.4 



 பிரம� தைலயி1 பலிெகா
 ெட�தி� 

ெபய�._ெப.எ�.(ெபய$_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பி�ைச? ெப�மானா$ 

$தி�வ�.0409.1 

 திரம� றினிேல நடன. 	Bவா$ சிவனா$ மகனா$ திற�ேவலா$ $தி�வ�.0409.2 

 தரம� றைலவா� ெபாழி�சா$ எழி�ேச$ தணிகா சலனா$ தமிேய� %� 

$தி�வ�.0409.3 

 வரம� ற,மா� ெகாளநி� றனனா� மடவா ரலரா� மனெநா�ேத. 

$தி�வ�.0409.4 

 ேவ�ெகாJ. கமல- ைகயைன எைனயா� ெம0யைன ஐயைன 4லக 

$தி�வ�.0410.1 

 மா�ெகாJ. மன த$ அறிவ� ம��ைத மாணி-க மணியிைன மயி�ேம� 

$தி�வ�.0410.2 

 கா�ெகாJ. �கைன எ�ைதைய ெயன! க� தைன அயனB யறியா� 

$தி�வ�.0410.3 

 சா�ெகாJ. கட,� தனிய�� மகைன  தணிைகயி� க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0410.4 

 க
ணைன யயைன வி
ணவ$_ெப.(வி
ணவ$_ெப.) ேகாைன- கா-கைவ  

தி2டேவ1 கரைன? $தி�வ�.0411.1 

 ப
ணைன ய&ய$ பாடA- க�J. பதியிைன மதிெகா�த
 ண�ளா. 

$தி�வ�.0411.2 

 வ
ணைன ெய�லா வ
ண% %ைடய வரதன @� ெற� த�� மகைன  

$தி�வ�.0411.3 

 த
ணைன ெயன! க
ணைன யவைன  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0411.4 



 எ�/ைட 4யிைர யா�ெப7. ேப1ைற எ�/ைட? ெபா�ளிைன ெயளிேய� 

$தி�வ�.0412.1 

 எ�/ைட- ��வி� வ&விைன ெய�க
 மணியிைன யணியிைன வர ைத 

$தி�வ�.0412.2 

 மி�/ைட? பவள ெவ1பினி Aதி த மிளிர�� த�விைன ய&ேய� 

$தி�வ�.0412.3 

 த�/ைட  ேதைவ  த�ைதைய  தாைய  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0412.4 

 பர�கிB யம�. க1பக  த�ைவ? பராபர< 5டBைன ெயளிேய1 

$தி�வ�.0413.1 

 கிர�கிவ� த�J. ஏரக  திைன எ
Oத1 கBய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

ேபB�ைப $தி�வ�.0413.2 

 உர�கிள$ வாேனா$- ெகா�தனி %தைல_ெப.(%தைல_ெப.) ஒ?பிலா ேதா�கிய 

ெவா�ைற  $தி�வ�.0413.3 

 தர�கிள$ அ�ண கிB-க�� பவைன  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0413.4 

 அ�.ெபற� மணிைய ய%திைன ய�ப$ அ�பி/- ெகளிவ� மரைச 

$தி�வ�.0414.1 

 வி�.	மா தவ ேதா$ உ�ளக  ெதாளி�. விள-கிைன யள-க�. ெபா�ைள- 

$தி�வ�.0414.2 

 க�.பிைன ெய�/2 கனி�தி�. கனிைய %னி�திடா த�ள�2 கடைல  

$தி�வ�.0414.3 

 த�.பர சிவ !� கிள$�ெதாளி$ ஒளிைய  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0414.4 



 மாரைன ெயB ேதா� மகி�தி� மகைன வாைகய. 	ய தைன வ&ேவ� 

$தி�வ�.0415.1 

 த@ரைன யழியா� சீரைன ஞான� ெச�வைன வ�விைன ெந<ச� $தி�வ�.0415.2 

 8ரைன  த&�த வ @ரைன அழியா� 5க தைன  ேத�7ளி கட?ப  

$தி�வ�.0415.3 

 தாரைன- �கென� ேப�ைட யவைன  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0415.4 

 ேவதைன� சிைற-�� ேவதைன பட�ெச0 விமலைன யமலைன ய1ப$ 

$தி�வ�.0416.1 

 ேபாதைன- கட�கா? ேபாதைன ைய�தா. Dதைன மாதவ$ 

	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.0416.2 

 பாதைன 4ைமயா� பாலைன ெய�க� பரமைன மகி�வி-�. பரைன  

$தி�வ�.0416.3 

 தாதைன 4யி$-�� உயிரைன யவைன  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0416.4 

 �ழகைன யழியா- �மரைன ய2ட �ண தைன- �றி திட லBதா. 

$தி�வ�.0417.1 

 அழகைன� ெச�தி ல?பைன மைலேதா றாட�வா ழ
ணைல  

ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) $தி�வ�.0417.2 

 கழகைன  த
ைட- காலைன? பிணி-ேகா$ காலைன ேவலைன மனதி� 

$தி�வ�.0417.3 

 சழகிலா$- க�J. சாமிநா தைன ெத� தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0417.4 

 % தைன % தி- ெகா�தனி வி ைத %த�வைன %�கைன %-க
 

$தி�வ�.0418.1 



 பி தைன ய த� என-ெகாJ. ெச�வ? பி�ைளைய? ெபBயவ �ள<ேசா 

$தி�வ�.0418.2 

 5 தைன? ப தி வைல?ப� மவைன  !Bயைன  !Bய%. கட�த 

$தி�வ�.0418.3 

 ச தைன நி த நி�மல� 5டைர  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0418.4 

 வ�ளயி� கர�ெகா� வ�ளைல யிரவி� வ�ளிநா யகிதைன- கவ$�த 

$தி�வ�.0419.1 

 க�ளைன ய&யா$ உ�ளக  தவைன- க� தைன- க�!மா ன�த 

$தி�வ�.0419.2 

 ெவ�ளநி� றாட வ���� பரைன வி�?	7 ெபா�?பைன விைனைய  

$தி�வ�.0419.3 

 த�ளவ� த��ெசய தி��தயா நிதிைய  தணிைகயி1 க
&ைற< 5வேன. 

$தி�வ�.0419.4 

 இ�/. எ தைன நா�ெசA. ஏைழேய� இட$-கட� வி� ேதற 

$தி�வ�.0420.1 

 மி�/. ேவ1பைட மிளி$த�. ைக தல வி தக? ெப�மாேன $தி�வ�.0420.2 

 !�/ ந1றணி காசல  தம$�த�� ேதா�றேல மயிேலறி $தி�வ�.0420.3 

 ம�/ % தம வ�ளேல நி�றி� மன-க�  தறிேயேன. $தி�வ�.0420.4 

 ஈறி லாதநி� ன��ெபற ெவன-கி/. எ தைன நா2ெச�A. $தி�வ�.0421.1 

 மாறி லாதவ$ மன ெதாளி$ ேசாதிேய மயி�மிைச வ�.வா�ேவ 

$தி�வ�.0421.2 

 Mறி லாவள� ேசாைல8� தணிைகவா� 5 தசி� மய ேதேவ $தி�வ�.0421.3 

 ஊறி லா?ெப� நிைலயவா ன�தேம ஒ?பிலா ன�2ேபேற. $தி�வ�.0421.4 



 ;ைழ மா%கி லைனயவ$ %ைல தைல- �ளி !ழ� றைலகி�ற 

$தி�வ�.0422.1 

 ஏைழ ெந<சிேன ென தைன நா�ெசA. இட$-கட� வி� ேதற 

$தி�வ�.0422.2 

 மாைழ ேமனிய� வ= !மா ணி-கேம வா� !வா ரவ$ெபா�லா 

$தி�வ�.0422.3 

 ஊைழ ந@-கிந� ல��த�� ெத0வேம உ தம� 5கவா�ேவ. $தி�வ�.0422.4 

 ஐய வி�/நா� எ தைன நா2ெசA. அ�ல�வி2 ட��ேமவ  

$தி�வ�.0423.1 

 !0ய ந�ெனறி ம�னிய வ&ய$த. !ய$தவி$  த��ேவாேன $தி�வ�.0423.2 

 ெவ0ய_�றி.வி.%.(ெவ0_ெப.+அ_பட$.ப�.) ெந<சின$ எ2ெடாணா ெம0யேன 

ேவ�ெகாJ. கர ேதாேன $தி�வ�.0423.3 

 ெச0ய ேமனிெய< சிவபிரா� ெப1றந1 ெச�வேன திறேலாேன. $தி�வ�.0423.4 

 பாவி ேயனி�/. எ தைன நா�ெசA. ப�வர� வி� !0ய- $தி�வ�.0424.1 

 ;வி ேயய�ப$- க��த�. வ�ளேல �ண?ெப�� ��ேறெய� 

$தி�வ�.0424.2 

 ஆவி ேயெயைன யா��� வ&வேம ஆன�த? ெப�வா�ேவ $தி�வ�.0424.3 

 வாவி ேய$த�� தணிைகமா மைலமிைச ம�னிய வ��ேதேன. $தி�வ�.0424.4 
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ட  ெதா�ெப�� க�ைண- கட,ேள க
Oத1 க�.ேப 

$தி�வ�.0623.2 



 �ைறயி�. �ண தா� ெகா&யேன� எனி/. ெகா��!ய ரா�_அைல� 

ைதயா $தி�வ�.0623.3 

 %ைறயி� கி�ேற� அ��தரா ெத�ைன Gட�_எ� றிக�வ! %ைறேயா. 

$தி�வ�.0623.4 

 இக��திேட� எளிேய� த�ைனந@ அ�றி ஏ�7ெகா� பவBைல அ�ேதா 

$தி�வ�.0624.1 

 அக��ெதன !ள ைத� 8ைறெகா
 டைல-�. அஞெரலா. அ7 த�� 

	Bவா0 $தி�வ�.0624.2 

 	க��தி�� ெதா
ட$ உள தி/. ெவ�ளி? ெபா�?பி/. ெபா!வி/. 

நிைற�!_வி.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.0624.3 

 திக��த�� ப=-�. ெத0வத  த�ேவ ெச�வேம சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.0624.4 

 ெபா��_எலா. 	ண$-�. 	
ணிய? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

	 த% ேத�ண? ெபா�?ேப $தி�வ�.0625.1 

 இ��_எலா. அ7-�. ேபெராளி? பிழ.ேப இ�பேம எ�ெப�� !ைணேய 

$தி�வ�.0625.2 

 அ��_எலா. திர
ட_ெப.எ�.(திர�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ�சிவ 

G$ தி அ
ணேல நி�_அ&- கபய. $தி�வ�.0625.3 

 ம��_எலா. ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மன திேன� !�ப மய-ெகலா. மா1றிஆ
 ட�ேள. $தி�வ�.0625.4 

 ஆ
டநி� க�ைண- கடலிைட ஒ�சி1 றO !ைண  திவைலேய எனி/. 

$தி�வ�.0626.1 

 ஈ
டஎ� ற�ேம� ெதறி திேய� உ0ேவ� இ�ைலேய� எ�ெச0ேக� 

எளிேய� $தி�வ�.0626.2 



 ந@
டவ� அய�ம1 ேறைனவா னவ$க� நிைன?ப�. நிைலைமைய அ�ப$ 

$தி�வ�.0626.3 

 ேவ
&/. ேவ
டா வி&/._ஆ� களி-�. விமலேன விைட?ெப� மாேன. 

$தி�வ�.0626.4 

 ெப�ைமயி1 பிற��. ெபBயந1 �ண ேதா$ ெப1றேதா$ ெப��தனி? 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.0627.1 

 அ�ைமயி1 பிரம� ஆதிய ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) அைட�தந1 ெச�வேம 

அ%ேத $தி�வ�.0627.2 

 இ�ைமயி1 பய/. நி�தி� அ�ேள எ�7நி� அைட-கல. ஆேன� 

$தி�வ�.0627.3 

 க�ைமயி1 ெபாலி4. விடநிக$ !�ப- கைளகைள� ெதைனவிைள  த�ேள. 

$தி�வ�.0627.4 

 விைள தன� பவேநா0- ேக!வா. விடய வி�?பிைன ெந�?	ற� !�பி� 

$தி�வ�.0628.1 

 இைள தன� அ�ேதா ஏைழைம அதனா� எ�ெச0ேக� எ�பிைழ ெபா7 !  

$தி�வ�.0628.2 

 தைள தவ� !ய$ந@  தாளவ� லவ$நி� தைனஅ�றி அறி�திேல� தமிேய� 

$தி�வ�.0628.3 

 கிைள தவா� க�ைக நதி�சைட யவேன கிள$த�. சி1பர சிவேன. 

$தி�வ�.0628.4 

 சி1பர சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேதவ$த. தைலைம  ேதவேன 

தி�ைலஅ. பல ேத $தி�வ�.0629.1 

 த1பர நட<ெச0 தாOேவ அகில சராசர காரண? 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.0629.2 



 அ1ப$த. இட<ெச� ப1பல !யரா� அைலத� கி�றன� எளிேய� 

$தி�வ�.0629.3 

 க1பக. அைனயநி� தி�வ�2 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

களி?	ட� ஆ�வ ெத�ேறா. $தி�வ�.0629.4 

 எ�7நி� அ��ந@$ உ
�வ� தி�.நா� எ�7நி� உ�,க
 &�.நா� 

$தி�வ�.0630.1 

 எ�7நி� அ&ய$- ேகவ�ெச0 தி�.நா� எ�ெறன தக !ய$ அ7.நா� 

$தி�வ�.0630.2 

 ம�7�நி� றா�. பர<5ட$- ��ேற வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) கனவி/. 

ேதா�றா $தி�வ�.0630.3 

 ெதா�77. ஒ�ேற அ�
மய மான உ தம வி தக மணிேய. $தி�வ�.0630.4 

 வி தக. அறிேய� விைனயிேன� !�ப விBகட� ஆ��தன� அ�ேதா 

$தி�வ�.0631.1 

 அ தக ேவைன எ�?பவ$ நி�ைன அ�றிஎ� கO._இைல ஐயா 

$தி�வ�.0631.2 

 ம தக- கBயி� உB	ைன பவள வ
ணேன வி
ணவ$_ெப.(வி
ணவ$_ெப.) 

அரேச $தி�வ�.0631.3 

 	 தக நிைறவி� அ&யவ$ ேவ
�. ெபா��_எலா. 	B�த�� பவேன. 

$தி�வ�.0631.4 

 அ��பவ� நி�ைன அ�லைத இ��. அ��.ம1 ெற��._இ� ற!ேபா� 

$தி�வ�.0632.1 

 ம��பவ� எ�ைன அ�லைத ம
O. வான%. ேத&/. இ�ேற 

$தி�வ�.0632.2 

 இ��பவ. உைடேய� எ�ெச0ேக� நி�தா� இைண!ைண எனநிைன� 

!1ேற� $தி�வ�.0632.3 



 ம��பவ  ெதா�._எ� !ய$_அ7  தா�வா0 

வாழிய_விய�.வி.%.(வா�_வி.+இய_விய�.வி.%.�றி.) அ�2ெப�� !ைறேய. 

$தி�வ�.0632.4 

 !�சிைல வி�.பி  !ய$ெகாJ. ெகா&ேய� !2டேன� M0ைமஒ� றி�லா 

$தி�வ�.0633.1 

 எ�சிைல அைனேய� பாவிேய� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0633.2 

 ப�சிைல இ�வா$ ப-கேம ம�,. பரமேன எ.ப5 பதிேய $தி�வ�.0633.3 

 அ�சிைல வி�.	._ெப.எ�.(வி�.	_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அவ�ள  த%ேத ஐயேன ஒ1றி^$ அைரேச. $தி�வ�.0633.4 

 M�கிேன� ேசா.ப1 �ைறவிட மாேன� ேதாைகய1 மய-கிைட அ=�தி 

$தி�வ�.0634.1 

 ஏ�கிேன� அவேம இ��தன� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0634.2 

 வா�கிேம �விைன வைள தி�. பவள மாமணி- ��றேம ம��ேத 

$தி�வ�.0634.3 

 ஓ�கிவா� அள,. ெபாழி�ெசறி ஒ1றி ^$வ�. எ�/ைட உயிேர. 

$தி�வ�.0634.4 

 கர?பவ$- ெக�லா. %1ப�. ெகா&ய கைடயேன� விைடயேம உைடேய� 

$தி�வ�.0635.1 

 இர?பவ$- கO,. ஈ�திேல� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0635.2 

 திர?ப�. க�ைண� ெச�வேம சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) ெத0வேம 

ெத0வநா யகேம $தி�வ�.0635.3 



 உர?ப�. அ�ப$ உ�_ஒளி விள-ேக ஒ1றி^$ வா=._எ� உவ?ேப. 

$தி�வ�.0635.4 

 இ�ைலஎ� பத/- க<சிேட� நா0-�. இைணயிேல� இழிவிேன� 

!ய$-ேகா$ $தி�வ�.0636.1 

 எ�ைலம1 றறிேய� ஒதியேன� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0636.2 

 க�ைலவி� ஆ-�. க�ைணவா Bதிேய க
Oத� உைடயெச� கனிேய 

$தி�வ�.0636.3 

 தி�ைலவா� அரேச ெத0வமா மணிேய தி�ெவா1றி ^$வ�. ேதேவ. 

$தி�வ�.0636.4 

 ம
ணிேல மய��. மன திைன மீ2�� மலர& வ= திட� சி7!. 

$தி�வ�.0637.1 

 எ
ணிேல� ெகா&ய ஏைழேய� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0637.2 

 வி
ணிேல விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒளியி/� ஒளிேய விைடயி�வ� த��விழி வி��ேத $தி�வ�.0637.3 

 க
ணிேல விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�.ெபற� மணிேய கா2சிேய ஒ1றிய� க�.ேப. $தி�வ�.0637.4 

 %2&ேய மடவா$ %ைல தைல உழ-�. Gடேன� %=?	ைல %றிேய� 

$தி�வ�.0638.1 

 எ2&ேய அைனேய� பாவிேய� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0638.2 

 ஒ2&ேய அ�ப$ உள ெத=. களி?ேப ஒளி-�ளா. ேசாதிேய க�.பி� 

$தி�வ�.0638.3 



 க2&ேய ேதேன சைட4ைட- கனிேய கால%. கட�தவ$ க� ேத. 

$தி�வ�.0638.4 

 க�ெதன அ&யா$ கா2&4. ேதறா- க�மன- �ர�கேன� உதவா 

$தி�வ�.0639.1 

 எ�ெதன நி�ேற� பாவிேய� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0639.2 

 ம�திைட நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாணி-க மணிேய 

வ�பவ. த@$ தி�. ம��ேத $தி�வ�.0639.3 

 ஒ�திற. உைடேயா$ உ�ள !� ஒளிேய ஒ1றி^$ ேம,._எ� உறேவ. 

$தி�வ�.0639.4 

 ைவதிேல� வண�கா திக�பவ$ த.ைம வ<சேன� நி�ன& யவ$பா� 

$தி�வ�.0640.1 

 எ0திேல� ேபேய� ஏைழேய� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0640.2 

 ெகா0!மா மலB2 ட��சைன 	Bேவா$ ேகாலெந< ெசாளி$�ண- ��ேற 

$தி�வ�.0640.3 

 உ0திற. உைடேயா$ பர,ந� ஒ1றி ^$_அக  தம$�த�� ஒ�ேற. 

$தி�வ�.0640.4 

 ெத+வண மடவா$ சீ-�ழி வி=�ேத� த@யேன� ேபயேன� சிறிேய� 

$தி�வ�.0641.1 

 எ+வண. உ0ேவ� எ�ெச0ேவ� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0641.2 

 எ+வண? ெபா�?ேப எ�னி� க
ேண இைடயிடா? பசியெச. ெபா�ேன 

$தி�வ�.0641.3 



 ெச+வண மணிேய திக��ண- கடேல தி�ெவா1றி ^$�ெச=� ேதேன. 

$தி�வ�.0641.4 

 வாதேம 	Bேவ� ெகா�.	லி அைனேய� வ<சக மன திேன� ெபா�லா 

$தி�வ�.0642.1 

 ஏதேம உைடேய� எ�ெச0ேவ� எ�ைன எ�ெச0தா� த@�ேமா அறிேய� 

$தி�வ�.0642.2 

 ேபாதேம ஐ�தா. Dதேம ஒழியா? 	னிதேம 	!மண? Dேவ $தி�வ�.0642.3 

 பாதேம சரண. சரண._எ� த�ைன? பா!கா  தளி?ப!� பரேம. 

$தி�வ�.0642.4 

 திைரப டாதெச =�கட ேலச17. $தி�வ�.0643.1 

 உைரப டாம�_ஒ ளிெச0ெபா� ேன	க� $தி�வ�.0643.2 

 வைரப டா!வ ள$வ�லி ேகசந@ $தி�வ�.0643.3 

 தைரப டா-க�ைத சா திய ெத�ெகாேலா. $தி�வ�.0643.4 

 சி�ைத நி�றசி வாந�த� ெச�வேம $தி�வ�.0644.1 

 எ�ைத ேயஎைம ஆ2ெகா
ட ெத0வேம $தி�வ�.0644.2 

 த�ைத ேயவலி தாய  தைலவந@ $தி�வ�.0644.3 

 க�ைத 517. கண-க! எ�ெகாேலா. $தி�வ�.0644.4 

 ேவைல ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விட._உ
ட 

க
டேன $தி�வ�.0645.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வள$வ�லி ேகசேன 

$தி�வ�.0645.2 



 பாைல ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பராபர ந@பழ< 

$தி�வ�.0645.3 

 ேசைல ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திற._இ! 

எ�ெகாேலா. $தி�வ�.0645.4 

 ப�/ வா$-க� J.பர ேம2&ேய $தி�வ�.0646.1 

 ம�/. மாமணி ேயவ�லி ேகசேன $தி�வ�.0646.2 

 உ�ன ந@ இ� �� திய க�ைதைய  $தி�வ�.0646.3 

 !�/ வா$_இ�ைல ேயாபர< ேசாதிேய. $தி�வ�.0646.4 

 க� த !.பிய க
டஅ க
டேன $தி�வ�.0647.1 

 ம� த_ெப.எ�.(ம!_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந1	க� வா�வ�லி ேகசந@ 
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 வ�ள� எ�7ைம வ�தைட� ேத1றா� வா0தி ற�ெதா� வா$ ைத4. 

ெசா�]$ $தி�வ�.0675.2 

 எ�ள �.	க�  தியாக$_எ� ெறா�ேப$ ஏ�ெகா
 W$_இர? ேபா$-கிட 

அ�ேறா $தி�வ�.0675.3 

 உ�ள. இ�கறி வ @$_எைன ஆ�வ @$ ஓ�� சீ$_ஒ1றி ^$_உைட யேீர. 

$தி�வ�.0675.4 

 அ
ைம யா�.5� தர$-க�7 க�8$ ஆல- ேகாயிலி� ேசாறிர� தளி த 

$தி�வ�.0676.1 

 வ
ைம_ெப.(வ
ைம_ெப.) ேக2&�� வ�தைட� ேத1றா� வா0தி ற�ெதா� 

வா$ ைத4. ெசா�]$ $தி�வ�.0676.2 



 தி
ைம ேச$தி� மா�விைட ஊ$வ @$ ேதவ K�-�� சி7ைம4. உ
ேடா 

$தி�வ�.0676.3 

 உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) யா�_உைம அ�றிம1 றறிேய� ஓ�� சீ$_ஒ1றி 

^$_உைட யேீர. $தி�வ�.0676.4 

 சி�ைத ெநா�!ல கி�பிற$ த.ைம� ேச$�தி டா!V. தி�?ெபய$ 

ேக2�_வி.எ�.(ேக�_வி.+2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.0677.1 

 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைட�தஎ1 �
&ைல எனேவ 

வா0தி ற�ெதா� வா$ ைத4. ெசா�]$ $தி�வ�.0677.2 

 இ�த வ
ண.ந@$ இ��தி� வ @ேர� எ�ெசா லா$_உைம இ+,ல க தா$ 

$தி�வ�.0677.3 

 உ�தி வ�தவ ேனாடB ஏ த_�ைற.எ�.(ஏ !_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ�� 

சீ$_ஒ1றி ^$_உைட யேீர. $தி�வ�.0677.4 

 க�ைல 4.ப5. ெபா�_என? 	B�த க�ைண ேக2�ைம- காதலி  தி�� 

$தி�வ�.0678.1 

 வ�ைல வ�!நி� ேற1றி&� சிறி!. வா0தி ற�ெதா� வா$ ைத4. ெசா�]$ 

$தி�வ�.0678.2 

 இ�ைல ந@$பி�ைச எ�-கி�ற@ ேர/. இர-கி� ேறா$கJ. இ2�
ப$ க
W$ 

$தி�வ�.0678.3 

 ஒ�ைல இ�ெகன !ள�ெகா
ட தறிவ @$ ஓ�� சீ$_ஒ1றி ^$_உைட யேீர. 

$தி�வ�.0678.4 

 !ளி-�. க
Oட� ேசா$,ற ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) ேதா�ற ேலஉைம  

!ைணஎன ந.பி $தி�வ�.0679.1 

 வளி-�� ப<சைன ேய�_அைட� ேத1றா� வா0தி ற�ெதா� வா$ ைத4. 

ெசா�]$ $தி�வ�.0679.2 



 அளி-�. த�ைமய$ீ வா��திவ
 இ�-க அ&ய ேண�_அைல கி�ற!. 

அழேகா $தி�வ�.0679.3 

 ஒளி-�. த�ைமதா� உம-�._உ
 ேடேயா ஓ�� சீ$_ஒ1றி ^$_உைட யேீர. 

$தி�வ�.0679.4 

 �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) எ தைன அ தைன எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

�ண._எ ன-ெகாJ. �ண-கட� எ�ேற $தி�வ�.0680.1 

 ம17. நா�ந.பி ஈ��வ� ேத1றா� வா0தி ற�ெதா� வா$ ைத4. ெசா�]$ 

$தி�வ�.0680.2 

 க1ற ந1றவ$- ேகஅ�� வ @ேர� கைடய ேன�_எ�த- கைட தைல� ெச�ேக� 

$தி�வ�.0680.3 

 உ1ற ந17ைண உைமஅ�றி அறிேய� ஓ�� சீ$_ஒ1றி ^$_உைட யேீர. 

$தி�வ�.0680.4 

 ெபா0யி லா$-�%� ெபா1கிழி 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	லவ$_ெப.(	லவ$_ெப.) 

ஏெறன? 	க��திட- ேக2�_வி.எ�.(ேக�_வி.+2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.0681.1 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ெகா
&�. மன ெதா�. 

வ�தா�_நி.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) வா0தி ற�ெதா� 

வா$ ைத4. ெசா� ]$ $தி�வ�.0681.2 

 ஐய V._அ& அ�றிஓ$ !ைண4. அறி�தி ேல�_இஃத றி�த� ள @ேர� 

$தி�வ�.0681.3 

 உ04. வ
ண._எ+ வ
ண._எ� ெச0ேக� ஓ�� சீ$_ஒ1றி ^$_உைட 

யேீர. $தி�வ�.0681.4 

 தாயி லா$_என ெந<சக. தள$�ேத� த�ைத உ.தி�� ச�நிதி அைட�ேத� 

$தி�வ�.0682.1 



 வாயி லா$_என இ�-கி�ற@$ அ�லா� வா0தி ற�ெதா� வா$ ைத4. 

ெசா�]$ $தி�வ�.0682.2 

 ேகாயி லாகஎ� ெந<சக  தம$�த �ண தி ன@$_எ�த� �ைறஅறி யேீரா 

$தி�வ�.0682.3 

 ஓயி லா!ந� ெதா
ட�- க��வா� ஓ�� சீ$_ஒ1றி ^$_உைட யேீர. 

$தி�வ�.0682.4 

 ம�_அ%தா. உ�தா� வ= !கி�ற ந�ேலா$-ேக $தி�வ�.0683.1 

 இ�_அ%த. ஓ$ெபா=!. இ2டறிேய� ஆயி&/. $தி�வ�.0683.2 

 %�_அ%தா உ
டகள. %�னி%�னி வா�கி�ேற� $தி�வ�.0683.3 

 எ�_அ%ேத இ�/. இர-க�தா� ேதா�றாேதா. $தி�வ�.0683.4 

 ேதா�றா  !ைணயா�. ேசாதிேய நி�_அ&-ேக $தி�வ�.0684.1 

 ஆ�றா$ த அ�ேபா டக��ைழேய� ஆயி&/. $தி�வ�.0684.2 

 ஊ�றா$  தB ததைன உ�னிஉ�னி வா�கி�ேற� $தி�வ�.0684.3 

 ேத�றா$� சைடயா$_உ� சி த._ெப.(சி த._ெப.) இர�காேதா. $தி�வ�.0684.4 

 காதா$ க�விழியா$ காமவைல- ��ளாகி $தி�வ�.0685.1 

 ஆதார. இ�றி அைலத�ேத� ஆயி&/. $தி�வ�.0685.2 

 ேபாதா$ நின!கழ� ெபா�_அ&ேய ேபா17கி�ேற� $தி�வ�.0685.3 

 ந@தாேவா உ�/ைடய ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) இர�காேதா. $தி�வ�.0685.4 

 இைலேவ2ட மாத$தம த@னநல ேமவிைழ�! $தி�வ�.0686.1 

 ெகாைலேவ2 �ழA. ெகா&ய ன� ஆயி&/. $தி�வ�.0686.2 

 நிைலேவ2ட நி�_அ�2ேக நி�7நி�7 வா�கி�ேற� $தி�வ�.0686.3 

 கைலேவ2ட ேவணியேன க�ைணச17. ெகா
&ைலேய. $தி�வ�.0686.4 



 ெகா
ட�நிற  ேதா/. �ணி-கBய நி�_அ&-ேக $தி�வ�.0687.1 

 ெதா
டறி�! ெச0யாத !2டேன� ஆயி&/. $தி�வ�.0687.2 

 எ
டகநி� ெபா�_அ�ைள எ
ணிஎ
ணி வா�கி�ேற� $தி�வ�.0687.3 

 த
டைல8� ஒ1றி4ளா0 தய,ச17. சா$�திைலேய. $தி�வ�.0687.4 

 சாரா வ7<சா$பி� சா$�தைரேச உ�/ைடய $தி�வ�.0688.1 

 தாரா$ மலர&ைய  தா��ேத ேத� ஆயி&/. $தி�வ�.0688.2 

 ேநரா0நி� ச�நிதி-க
 நி�7நி�7 வா�கி�ேற� $தி�வ�.0688.3 

 ஓராேயா ச1ேற/. ஒ1றி^$ உ தமேன. $தி�வ�.0688.4 

 ஊ$மதி-க வ @ணி� உள7கி�ற த�ல!நி� $தி�வ�.0689.1 

 சீ$மதி-க நி�_அ&ைய  ேத$�ேத ேத� ஆயி&/. $தி�வ�.0689.2 

 கா$மதி-�. ந<ச._உ
ட க
டநிைன� !��கி�ேற� $தி�வ�.0689.3 

 ஏ$மதி-�. ஒ1றி^$ எ�ைதஅளி எ0தாேயா. $தி�வ�.0689.4 

 தா0-�._இனி தா�._உ�த� தா�மலைர ஏ தா! $தி�வ�.0690.1 

 நா0-�. கைடயா0 நலிகி�ேற� ஆயி&/. $தி�வ�.0690.2 

 வா0-�._உ�த� ச�நிதி-க
 வ�!வ�! வா�கி�ேற� $தி�வ�.0690.3 

 M0-�மர� த�தா0_எ� ேசா$வறி�! த@ராேயா. $தி�வ�.0690.4 

 அறியா? ப�வ  த&ேயைன ஆ2ெகா
ட $தி�வ�.0691.1 

 ெநறியா. க�ைண நிைன�!�ேக� ஆயி&/. $தி�வ�.0691.2 

 �றியா? ெபா�ேளஉ� ேகாயிலிைட வ�!நி�7. $தி�வ�.0691.3 

 பறியா? பிணிேய� பரதவி?ைப? பா$ திைலேய. $தி�வ�.0691.4 

 பா$நைடயா. கானி� பB�!ழ�வ த�ல!நி� $தி�வ�.0692.1 



 சீ$நைடயா. ந�ெனறியி� ேச$�திேல� ஆ&யி/. $தி�வ�.0692.2 

 ேந$நைடயா. நி�ேகாயி� நி�7நி�7 வா�கி�ேற� $தி�வ�.0692.3 

 வா$நைடயா$ காணா வள$_ஒ1றி ம�_அ%ேத. $தி�வ�.0692.4 

 ேதவிய� அறியா� சிறயேன� பிைழைய  தி�,ள  ெத
ணிந@ ேகாப. 

$தி�வ�.0693.1 

 ேமவிஇ� ைகேயா ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேவ7நா� 

யா!ெச0 ேவேன $தி�வ�.0693.2 

 Gவி� %க.ேச$ % திைன 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) %=�5ைவ %தி$�தெச�க 

�.ேப $தி�வ�.0693.3 

 ேசவி�ேம� ஓ��. ெச=மணி- ��ேற தி�ெவா1றி ^$மகிழ ேதேவ. 

$தி�வ�.0693.4 

 உ0யஒ� றறியா ஒதியேன� பிைழைய உ�தி� உ�ள தி� ெகா
ேட 

$தி�வ�.0694.1 

 ெவ0ய�_எ� ைறேயா ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேவ7நா� 

யா!ெச0 ேவேன $தி�வ�.0694.2 

 ெச0யெந2 &ைலேவ� ேச0தைன 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத0வேம ஆந�த  திர2ேட 

$தி�வ�.0694.3 

 ைமயல1 றவ$த. மன ெதாளி$ விள-ேக வள.ெப7. ஒ1றி^$ மணிேய. 

$தி�வ�.0694.4 

 கழ�ெகா�_உ� அ�ைம  தி�வ& மலைர- க�திடா? பிைழதைன- �றி ேத 

$தி�வ�.0695.1 

 விழல�_எ� ைறேயா ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேவ7நா� 

யா!ெச0 ேவேன $தி�வ�.0695.2 



 அழ�_அயி� கர ெத. ஐயைன ஈ�ற அ?பேன அய/மா� அறியா  

$தி�வ�.0695.3 

 தழ�நிற? பவள- ��றேம ஒ1றி  தனிநக$ அம$�த�� தைகேய. 

$தி�வ�.0695.4 

 வாடன- �ற=. வ�-கணா$- ���._ெப.(���_ெப.+உ._சாB.) வ<சேன� 

பிைழதைன- �றி ேத $தி�வ�.0696.1 

 ேவட�_எ� ைறேயா ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேவ7நா� 

யா!ெச0 ேவேன $தி�வ�.0696.2 

 ந@ைடயி� பைடேச$ கர தைன 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி� தேன நி தேன நிமலா 

$தி�வ�.0696.3 

 ஏடக  தம$�த ஈசேன தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) எ�ைதேய ஒ1றி^$ இைறேய. 

$தி�வ�.0696.4 

 நாண._ஒ� றி�லா நாயிேன� பிைழைய நா&நி� தி�,ள  தைட ேத 

$தி�வ�.0697.1 

 வ @ண�_எ� ைறேயா ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேவ7நா� 

யா!ெச0 ேவேன $தி�வ�.0697.2 

 காணநி� ற&யா$- க��த�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) க&மதி� 

ஒ1றி^$- கரேச $தி�வ�.0697.3 

 Dணயி� கர ேதா$ 	 த% ெத=�த 	
ணிய? 	னிதவா Bதிேய. 

$தி�வ�.0697.4 

 அ<ெச=  ேதாதி உ0�திடா? பிைழைய ஐயநி� தி�,ள  ெத
ணி 

$தி�வ�.0698.1 

 ெவ<ச�_எ� ைறேயா ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேவ7 நா� 

யா!ெச0 ேவேன $தி�வ�.0698.2 



 க<ச�மா� %தேலா$ உயி$ெபற விட ைத- கள தி�  தியஅ�2 கடேல 

$தி�வ�.0698.3 

 ச<சித ம7-�. ச
%க. உைடேயா� த�ைதேய ஒ1றிஎ. தவேம. 

$தி�வ�.0698.4 

 ந.பிேன� நி�ற� தி�வ& மலைர நாயிேன� பிைழதைன- �றிேய� 

$தி�வ�.0699.1 

 ெவ.பிேன� ஐேயா ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ேவ7நா� 

யா!ெச0 ேவேன $தி�வ�.0699.2 

 !.பிமா %கைன ேவலைன ஈ�ற ேதா�றேல வ�சிர  Mேண $தி�வ�.0699.3 

 அ.பிகா பதிேய அ
ணேல %-க
 அ தேன ஒ1றி^$ அ%ேத. 

$தி�வ�.0699.4 

 8��தவ< சகேன� பிைழதைன- �றிேய� !�பசா கர�தனி� அ=�தி 
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க�!. ஒ1றிய. க&நக$- ேககி- $தி�வ�.0806.2 

 ேகால. ெச0_அ�� ச
%க சிவஓ. �ழக ேவாஎன- ;விந. !யரா. 

$தி�வ�.0806.3 

 ஆல. ெசா�A!. ஐ4ற� எ�ேம� ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� ஆேம. 

$தி�வ�.0806.4 

 ம�2& வ<சக. மதி தி�. ெகா&யா$ வாயி� கா தி�/. வ��தி�_எ� 

பயேனா $தி�வ�.0807.1 

 இ�2&? ேபாகி�ற ெத=திஎ� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) எழி�ெகா� 

ஒ1றி^$ எ/.தல  ேதகி  $தி�வ�.0807.2 



 ெத�2& ற<ெச4. ச
%க சிவஓ. சிவந ேமாஎன� ெச?பிந. !யரா. 

$தி�வ�.0807.3 

 அB2ைட ஓ!!. ஐ4ற� எ�ேம� ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� ஆேம. 

$தி�வ�.0807.4 

 இ�ைல எ�பேத ெபா��_என- ெகா
ேடா$ ஈன வாயிலி� இட$?ப� கி�றா0 

$தி�வ�.0808.1 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ெச�கி�ற ெத=திஎ� 

ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) எழி�ெகா� ஒ1றி^$ எ/.தல  ேதகி  

$தி�வ�.0808.2 

 ெதா�ைல ஓ.சிவ ச
%க சிவஓ. Mய எ�ற& ெதா=!நா. உ1ற 

$தி�வ�.0808.3 

 அ�ல� ஓ!!. ஐ4ற� எ�ேம� ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� ஆேம. 

$தி�வ�.0808.4 

 கர, ெந<சின$ கைட தைல- �ழ�றா0 கல�கி இ�/.ந@ கA��தி&� 

க&ேத $தி�வ�.0809.1 

 இர, ேபா�தி�. எ=திஎ� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) எழி�ெகா� 

ஒ1றி^$ எ/.தல  ேதகி? $தி�வ�.0809.2 

 பர, ச
%க சிவசிவ சிவஓ. பர5 ய.	ச� கரச.	 நமஓ. $தி�வ�.0809.3 

 அரஎ� ேற !!. ஐ4ற� எ�ேம� ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� ஆேம. 

$தி�வ�.0809.4 

 ஏ0�! வ<சக$ கைட தைல 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�-கி� றா0_இனி 

இ�சி7 ெபா=!. $தி�வ�.0810.1 

 சா0�! ேபாகி�ற ெத=திஎ� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) தைகெகா� 

ஒ1றிய. தல தி/- ேககி $தி�வ�.0810.2 



 வா0�! ச
%க நமசிவ சிவஓ. வர5 ய.	ச� கரச.	 எனேவ $தி�வ�.0810.3 

 ஆ0�! ேபா17!. ஐ4ற� எ�ேம ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� ஆேம. 

$தி�வ�.0810.4 

 ஈ$�த ெந<சின$ இட�தனி� இ��ேத இட$ெகா
 டா0_இனி இ�சி7 ெபா=!. 

$தி�வ�.0811.1 

 ேப$�! ேபாகி�ற ெத=திஎ� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) பிற��. 

ஒ1றிய. ெப�நக$- ேககி $தி�வ�.0811.2 

 ஓ$�! ச
%க சரவண பவஓ. ஓ.5 ய.	ச� கரச.	 எனேவ $தி�வ�.0811.3 

 ஆ$�! ேபா17!. ஐ4ற� எ�ேம� ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� ஆேம. 

$தி�வ�.0811.4 

 கைம?பி� ஈகிலா வ<சக$ கைடைய- கா தி �-கைல க�கிஇ? ெபா=!. 

$தி�வ�.0812.1 

 இைம?பி� ேபாகி�ற ெத=திஎ� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) எழி�ெகா� 

ஒ1றி^$ எ/.தல  ேதகி $தி�வ�.0812.2 

 எைம?	 ர�தச
 %கசிவ சிவேவா. இைறவ ச�கர அரகர எனேவ 

$தி�வ�.0812.3 

 அைம?பி� ஏ !!. ஐ4ற� எ�ேம� ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� ஆேம. 

$தி�வ�.0812.4 

 உைற�! வ<ச$பா� �ைறயிர� தவேம உழ�கி� றா0_இனி உைர-�._இ? 

ெபா=!. $தி�வ�.0813.1 

 �ைற�! ேபாகி�ற ெத=திஎ� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) �ல,. 

ஒ1றிய. ேகாநக$- ேககி $தி�வ�.0813.2 

 நிைற�த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ச
%க ��நம சிவஓ. 

நிமல சி1பர அரகர எனேவ $தி�வ�.0813.3 



 அைற�! ேபா17!. ஐ4ற� எ�ேம� ஆைண கா
_அவ$ அ��ெபற� 

ஆேம. $தி�வ�.0813.4 

 ெசா�_அ வாவிய ெதா
ட$த. மன தி� 5த�த ர�ெகா� 

ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) !ைணைய- 

$தி�வ�.0814.1 

 க�_அ வாவிய ஏைழேய� ெந<5. கைர�! வ�திட- கல�தி�. களி?ைப� 

$தி�வ�.0814.2 

 ெச�_அ வாவிய ெபாழி�தி� ெவா1றி  ேதைன  தி�ைல�சி1 ற.பல  தா�. 

$தி�வ�.0814.3 

 ந�ல வா�விைன நா�மைற? ெபா�ைள நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0814.4 

 அ2ட G$ தம தாகிய ெபா�ைள அ
ட$ ஆதிேயா$ அறிகிலா  திற ைத 

$தி�வ�.0815.1 

 வி2ட ேவ2ைகய$- க�ைகயி� கனிைய ேவத Gல ைத வி தக விைளைவ 

$தி�வ�.0815.2 

 எ2ட �.பர மான�த நிைறைவ எ��. ஆகிநி� றில�கிய ஒளிைய 

$தி�வ�.0815.3 

 ந2ட. ஆ&ய நடனநா யக ைத நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0815.4 

 உ.ப$ வா�!ய$ ஒழி த�� சிவ ைத உலெக லா.	க� உ தம? ெபா�ைள  

$தி�வ�.0816.1 

 த.ப மா0_அகி லா
ட%. தா��. ச.	 ைவ�சிவ த�ம தி� பயைன? 

$தி�வ�.0816.2 

 ப.	 சீர�� ெபாழித� %கிைல? பரம ஞான ைத? பரமசி1 5க ைத 

$தி�வ�.0816.3 



 ந.பி ேனா$கைள வா�வி-�. நல ைத நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0816.4 

 மாலி� உ�சிேம� வதி�தமா மணிைய வ= !. நாஅக. மண-�.ந� 

மலைர? $தி�வ�.0817.1 

 பாலி� உ�_இனி  ேதா�கிய 5ைவைய? ப த$ த._உள. பBசி-�. பழ ைத 

$தி�வ�.0817.2 

 ஆலி� ஓ�கிய ஆன�த- கடைல அ.ப ல தி�_ஆ. அ%ைதேவ த�க� 

$தி�வ�.0817.3 

 நாலி� ஒ1றி^$ அம$�தி�. சிவ ைத நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0817.4 

 உ
ணி ைற�ெதைன ஒளி தி�. ஒளிைய உ
ண உ
ணேம� உவ2�றா 

நறைவ- $தி�வ�.0818.1 

 க
ணி ைற�தேதா$ கா2சிைய யா,. கட�த ேமலவ$ கல�தி�. உறைவ 

$தி�வ�.0818.2 

 எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ைற�தமா� அய�%த� 

ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) யா�. கா
கிலா இ�ப தி� நிைறைவ $தி�வ�.0818.3 

 ந
ணி ஒ1றி^$ அம$�த�� சிவ ைத நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0818.4 

 தி-� மாறி/. எ=கட� 	விேம� ச�7 மாறி/. ேச
விள� ெகாளிக� 

$தி�வ�.0819.1 

 உ-� மாறி/. ெபய�_இ�றி உலக. உண,_ெப.(உண,_ெப.) மாறி/. 

	விகேளா$ ஏ=. $தி�வ�.0819.2 

 மி-� மாறி/. அ
ட�க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

வி=�!_வி.எ�.(வி=_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாறி/. ேவத�க� 

உணரா $தி�வ�.0819.3 



 ந-க� எ.பிரா� அ��தி�? ெபயரா. நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0819.4 

 ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தா0தைன மகமற� தாA. 

பி�ைள ைய?ெப7. தா0மற� தாA. $தி�வ�.0820.1 

 உ1ற ேதக ைத உயி$மற� தாA. உயிைர 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உட�மற� தாA. 

$தி�வ�.0820.2 

 க1ற ெந<சக. கைலமற� தாA. க
க� நி�றிைம? ப!மற� தாA. 

$தி�வ�.0820.3 

 ந1ற வ தவ$ உ�ளி�� ேதா��. நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0820.4 

 உைடஉ � திட இைடமற� தாA. உல� ேளா$பசி- �ணமற� தாA. 

$தி�வ�.0821.1 

 பைடெய � தவ$ பைடமற� தாA. பரைவ தா�_த1.5.(தா�_த1.5.) அைல? 

ப!மற� தாA. $தி�வ�.0821.2 

 	ைடஅ � தவ$ தைமமற� தாA. ெபா�ைன ைவ தஅ? 	ைதமற� தாA. 

$தி�வ�.0821.3 

 நைடஅ � தவ$ வழிமற� தாA. நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0821.4 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ெச0தி�. வ7ைமவ� தாA. மகி�, ெச0ெப� 

வா�,வ� தாA. $தி�வ�.0822.1 

 	!ைம ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) 	ண$�சிேந$� தாA. 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) னாA.நி� 

றாA.ெச� றாA. $தி�வ�.0822.2 



 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) இ�லவ$ சா$பி�� தாA. சா�ற ேமலவ$ 

தைமஅைட� தாA. $தி�வ�.0822.3 

 ந�ைம எ�பன யாைவ4. அளி-�. நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0822.4 

 இ�/. ப1பல நாளி�� தாA. இ-க ண�தனி ேலஇற� தாA. $தி�வ�.0823.1 

 !�/. வா�கதி- ேக	�� தாA. ேசா$�! மாநர க !ழ� றாA. 

$தி�வ�.0823.2 

 எ�ன ேமA._இ� ெகன-�வ� தாA. எ.பி ரா�_என-� யா!ெச0 தாA. 

$தி�வ�.0823.3 

 ந�ன$ ெந<சக. நா&நி� ேறா��. நம�சி வாய ைத நா�மற ேவேன. 

$தி�வ�.0823.4 

 ேதா�ைட யா$	லி  ேதாAைட யா$கட� M��._ஒ� $தி�வ�.0824.1 

 மா�ைட யா$ம= மா�_உைட யா$பிர ம�தைலயா. $தி�வ�.0824.2 

 ஓ�ைட யா$_ஒ1றி ^$_உைட யா$	க� ஓ�கியெவ
 $தி�வ�.0824.3 

 கா�ைட யா$ெந1றி- க
_உைட யா$_எ. கட,ளேர. $தி�வ�.0824.4 

 வ
ண?ப� மாமல$ மா17. ப&-� மகி��ெதம! $தி�வ�.0825.1 

 தி
ண?ப$ சா !. ெச�?ப& ேம1ெகா
� த@<5ைவ தா0 $தி�வ�.0825.2 

 உ
ண? பB�!ந� ஊ�தர உ
�க
 ஒ த-க
ேட $தி�வ�.0825.3 

 க
ண?ப நி1க என-ைகெதா2 டா$_எ. கட,ளேர. $தி�வ�.0825.4 

 ெச�_இ&- �.�ர� கா$மத ேவழ� சின_உBயா$ $தி�வ�.0826.1 

 வ�_அ�- �.ெகா�ைக மாெதா� பாக$ வட?ெபா�ெவ1பா. $தி�வ�.0826.2 

 வி�_எ�- �.ைகய$ சா-கிய$ அ�7 விைர�ெதறி�த $தி�வ�.0826.3 



 க�ல&- �.கதி கா2&ன$ கா
_எ. கட,ளேர. $தி�வ�.0826.4 

 ஏழிய� ப
ெப1 ற%ேதா டளாவி இல��தமி�- $தி�வ�.0827.1 

 ேகழிய� ச.ப�த$ அ�தண$_ெப.(அ�தண$_ெப.) ேவ
ட- கிள$�தந1 சீ$ 

$தி�வ�.0827.2 

 வ @ழியி� த.பதி- ேகவிைட ேக2கெவ1 பா�_உடேன $தி�வ�.0827.3 

 காழியி� த�/�- கா2&ன ரா�_எ. கட,ளேர. $தி�வ�.0827.4 

 நா2&� 	க�ெப1ற நா,- கரச$%� நா�பதிக? $தி�வ�.0828.1 

 பா2&1 கிர-க._இ� ]$_எ. பிரா�_என? 

பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�ேற $தி�வ�.0828.2 

 ஆ2&1 கிைச�த மல$வா� தி ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) அைம தமைற- 

$தி�வ�.0828.3 

 கா2&� கதவ._ெப.(கதவ._ெப.) திற�தன ரா�_எ. கட,ளேர. $தி�வ�.0828.4 

 ைப�8$ அரவ? படநட  தா�_அய� ப1பலநா� $தி�வ�.0829.1 

 எ0�8$ தவ<ெச0 யி/.கிைட யா?பத. ஏ0�!ம
ேம� $தி�வ�.0829.2 

 ைவ�8ர� வ�ெதா
ட� 5�தர� எ�/ந. வ�ளA-�- $தி�வ�.0829.3 
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 உலக. ஏ திநி� ேறா�க ஓ�கிய ஒளிெகா� ம�றிைட அளிெகா� மாநட. 

$தி�வ�.0857.1 

 இல� ேசவ&-ேக அ�	 ;$�திைல ஏைழ ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.0857.2 

 திலக வாOத லா$-� ழ�றைன த@ைம ேய	B� தா0வி B�தைன 

$தி�வ�.0857.3 

 கலக ேமகனி�தா0 எ�ைன கா
நி� கைட-க � ேத. $தி�வ�.0857.4 

 அண�கணா$ களப  தனமைல- கிவ�. அறிவிேல� எ�	கா  !ழA. 

$தி�வ�.0858.1 

 5ண�கேன� தன-�� தி�வ�� கிைட-�. 5க%._உ
 டா�ெகாேலா 

அறிேய� $தி�வ�.0858.2 

 கண�க�ேந$ கா2&� எBஉக� தா�. கட,ேள கட,ள$- கிைறேய 

$தி�வ�.0858.3 

 உண��ெவ
 தைல தா$ 	ைனதி�? 	யேன ஒ1றி^$ உ தம ேதேவ. 

$தி�வ�.0858.4 

 ேதவேர அயேன தி�ெந� மாேல சி தேர %னிவேர %தலா $தி�வ�.0859.1 



 யாவேர எனி/. ஐயநி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறி�தில$ யா�_உைன 

அறித� $தி�வ�.0859.2 

 தாவி�வா� 5டைர- க
ணிலி அறி4. த�ைமய� ேறாெப�� தவ ேதா$ 

$தி�வ�.0859.3 

 ஓவி�மா தவ.ெச0 ேதா��சீ$ ஒ1றி ^$_அம$� த��ெச4. ஒ�ேற. 

$தி�வ�.0859.4 

 ஒ�7நி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அறி�தில மைறக� உ�ள.ெநா� 

திைள-கி�ற தி�/. $தி�வ�.0860.1 

 ந�7நி� த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) நா� அறி� ேத த� நாயர சாள�ேபா� 

அ�ேறா $தி�வ�.0860.2 

 ெச�7நி� ற&யா$ உ�ளக  M7. ெத�ளிய அ%த தி� திர2ேட 

$தி�வ�.0860.3 

 ம�7�நி� றா�. மாணி-க மைலேய வள�ெகாJ. ஒ1றி^$ மணிேய. 

$தி�வ�.0860.4 

 மணி தைல நாக._ெப.(நாக._ெப.) அைனயெவ� ெகா&யா$ வ<சக 

விழியினா� மய�கி? $தி�வ�.0861.1 

 பிணி தைல ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ��திநி� 7ழA. ேபைதேய1 ��ன�� உளேதா $தி�வ�.0861.2 

 கணி தைல அறியா? ேப$_ஒளி- ��ேற க
க�G� 7ைடயஎ� க
ேண 

$தி�வ�.0861.3 

 அணி தைல அ&ய$- க��தி� ெவா1றி அ?பேன ெச?ப�. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.0861.4 

 ஒ?பிலா0 உன! தி�வ�� ெப7வா� உ�னிைந கி�றன� மனேமா 

$தி�வ�.0862.1 



 ெவ?பி�_ஆ�� ெதன! ெமாழிவழி அைடயா ேவதைன- கிட�ெகா�  !ழ�ற 

$தி�வ�.0862.2 

 இ?பB சானா� எ�ெச0ேவ� எளிேய� எ+வண. நி�_அ�� கிைட-�. 

$தி�வ�.0862.3 

 !?	ர ெவாழி�ேதா$ உ�ளக  ேதா��. ேசாதிேய ஒ1றி^$  !ைணேய. 

$தி�வ�.0862.4 

 !ைணயிேல� நின! தி�வ& அ�லா� !2டேன� எனி/._எ� த�ைன 

$தி�வ�.0863.1 

 இைணயிலா0 உன! ெதா
ட$த. ெதா
ட� என�ெசய� நி�_அ�� 

இய�ேப $தி�வ�.0863.2 

 அைணயிலா த�ப$ உ�ளக  ேதா��. ஆன�த ெவ�ளேம அரேச 

$தி�வ�.0863.3 

 பைணயி�வா ைளக�பா0 ஒ1றிய. பதியி� பB�தம$� த��ெச4. பரேம. 

$தி�வ�.0863.4 

 பB�!நி� 7லக வா�-ைகயி� உழA. பBெசாழி� ெத�மல- க��� 

$தி�வ�.0864.1 

 இB�திட நின! தி�வ�� 	Bயா தி��திேய� எ�ெச0ேவ� எளிேய� 

$தி�வ�.0864.2 

 எB�திட எயி�G� றழ1றிய Vத1க
 எ�ைதேய என-�7� !ைணேய 

$தி�வ�.0864.3 

 விB�தD. ெபாழி�8� ஒ1றிய. பதியி� 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி தக வா�ேவ. 

$தி�வ�.0864.4 

 வா�வ! நி�ற� அ&யேரா ட�றி ம17._ஓ$ ெவ1ற�� வாேழ� 

$தி�வ�.0865.1 



 தா�வ! நின! தா2கலா� ம1ைற  தா2ெகலா. சர
_என  தாேழ� 

$தி�வ�.0865.2 

 8�வ! நின! தி� தளி அ�லா� 8�கிேல� ெதா
டேன� த�ைன 

$தி�வ�.0865.3 

 ஆ�வ! க�தி� அ�றிஎ� ெச0ேக� ஐயேன ஒ1றி^$ அரேச. $தி�வ�.0865.4 

 ஐயேன மாA. அய/.நி� றறியா அ?பேன ஒ1றி^$ அரேச $தி�வ�.0866.1 

 ெம0யேன நின! தி�வ�� விைழ�ேத� விைழவிைன %&?ைபேயா அ�றி? 

$தி�வ�.0866.2 

 ெபா0யேன� த�ைம- கடாத! க�தி? ெபா�_அ�� ெசயாதி�? பாேயா 

$தி�வ�.0866.3 

 ைகயேன� ஒ�7. அறி�திேல� எ�ைன- கா த�� ெச0வ!� கடேன. 

$தி�வ�.0866.4 

 ெச0வ!� கட�கா
 சிவெப� மாேன தி�ெவா1றி ^$வ�� ேதேன 

$தி�வ�.0867.1 

 உ0வெத� கட�கா
 அ�றிஒ� றி�ைல உலெகலா. உைடயநா யகேன 

$தி�வ�.0867.2 

 ைநவெத� ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) எ�ெச0ேக� நின! ந�_அ�� 

ெபறாவி&� எ�ைன $தி�வ�.0867.3 

 ைவவ!� அ&ய$ அ�றிஇ+ ,லக வா�-ைகயி� வ�.ெபாலா அண�ேக. 

$தி�வ�.0867.4 

 இ�றி�� தவைர நாைளஇ+ ,லகி� இ��திட- க
&ேல. ஆஆ 

$தி�வ�.0868.1 

 எ�றி��த தவ ேதா$ அர17கி� றனரா� ஏைழேய� உ
��  தவேம 

$தி�வ�.0868.2 



 ெச�றி�� !ற�கி விழி?பேத அ�லா� ெச0வன ெச0கில� அ�ேதா 

$தி�வ�.0868.3 

 ம�றி�� ேதா��. மணி�5ட$ ஒளிேய வ�ளேல ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0868.4 

 தாவிேய இயம� தம$வ�. அ�நா� ச.	நி� தி�வ�� அைடயா? 

$தி�வ�.0869.1 

 பாவிேய� ெச0வ ெத�_என ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) பைதபைத  !��கி� 

றன�கா
 $தி�வ�.0869.2 

 ;விேய என-�� அ��தB� அ�லா� ெகா&யேன� உ0வைக அறிேய� 

$தி�வ�.0869.3 

 வாவிஏ$ ெபற?D< ேசாைல8�� ேதா�கி வள.ெப7. ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0869.4 

 ந@B�ேம� எ=!. எ= தி/. 

விைர�!_வி.எ�.(விைர_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைலபடா உட.பிைன 

ஓ.பி? $தி�வ�.0870.1 

 பாB�ேம� அைல4. பாவிேய� தன-�? பB�த�� பாலியா0 எ�னி� 

$தி�வ�.0870.2 

 காB�ேம� வர�ேபா� கடாமிைச வ�._அ- கால�வ� தி&�_எ! ெச0ேவ� 

$தி�வ�.0870.3 

 வாB�ேம� வள�._ெப.எ�.(வள$_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தி�%ைல மைலயா� மணாளேன ஒ1றி^$ வா�ேவ. $தி�வ�.0870.4 

 க��கண. 8ழ- கசி4._இ+ ,டல. க�!._இ- கணமி�� த!தா� 

$தி�வ�.0871.1 

 வ��கண. ஏதா0 %&4ேமா ஐேயா வ<சேன� எ�ெசய வ�ேல� 

$தி�வ�.0871.2 



 ெப��கண. 8ழ_�ைற.எ�.(8�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வடவன  தா�. 

பி தேன உ தம தவ ேதா$ $தி�வ�.0871.3 

 ம��கண ,றநி� றரகர எ/<ெசா� வா�	�. ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0871.4 

 க�னிய$ அளக- கா2&ைட உழ�ற க�மன- �ர�கிேன� தைனந@ 

$தி�வ�.0872.1 

 அ�னிய� எ�ேற கழி தி&� உன-கி� கா$ெசால வ�லவ$ ஐயா 

$தி�வ�.0872.2 

 எ�னிய� அறிேய� நம�தம$ வ�நா� எ�ெச0ேவ� எ�ெச0ேவ� அ�ேதா 

$தி�வ�.0872.3 

 ம�னிய வ�னி மல$�சைட ம��ேத வள�ெகாJ. ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0872.4 

 பசி-�ண ,ழ�7� பாததா மைரைய? பா�த� ஒழி�!ந@$? ெபாறிேபா� 

$தி�வ�.0873.1 

 நசி-�._இ+ ,டைல ந.பிேன� எ�ைன நம�தம$ வ� தி�_எ� ெச0ேக� 

$தி�வ�.0873.2 

 விசி-�.ந� அரவ- க�சிேனா0 நின! ெம0_அ�� அலெதா�7. வி�.ேப� 

$தி�வ�.0873.3 

 வசி-�.ந� தவ ேதா$- க��ெசய ஓ�கி வள.ெப7. ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0873.4 

 கா�றேசா ற��!. 5ண�கனி� பலநா� க
ட	� 5க ைதேய 

வி�.	._ெப.எ�.(வி�.	_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.0874.1 

 நா�றெந< சகேன� நம�தம$ வ�நா� நாOவ த�றிஎ� ெச0ேக� 

$தி�வ�.0874.2 



 சா�றவ$ மதி-�. நி�தி� வ��தா� சா$�தி&� த�-�வ� ஐயா 

$தி�வ�.0874.3 

 மா�தனி- கர ெத. வ�ளேல எ�ைன வா�வி-�. ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0874.4 

 ம&-�7. ந@$ேம� எ= தி/- கிடேவ ைமவ&  ெத�-�ந$ ேபால 

$தி�வ�.0875.1 

 ெநா&-�ேள மைற4. உட.பிைன வள$-க ெநா�தன� ெநா�த!. அ�லா� 

$தி�வ�.0875.2 

 ப&-�ேள மன தா� பB,7 கி�ேற� பாவிேய� தன-க�� 	Bயா0 

$தி�வ�.0875.3 

 வ&-�7. தமி�ெகா
 ட�ப�- க�J. வ�ளேல ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0875.4 

 அ�ைகயி� 	
ேபா� உலகவா� வைன !. அழிதர- க
�ெந< சய$�ேத 

$தி�வ�.0876.1 

 ப�க%1 றைலவ த�றிநி� கமல பாத ைத? ப1றிேல� அ�ேதா 

$தி�வ�.0876.2 

 இ�ெகைன நிக�. ஏைழயா$ என-�� இ�ன�� எ+வண. அ��வா0 

$தி�வ�.0876.3 

 ம�ைகேயா$ 	ைடெகா� வ�ளேல அழியா வள�ெகாJ. ஒ1றி^$ வா�ேவ. 

$தி�வ�.0876.4 

 கண தினி� உலக. அழிதர- க
�. க
ணிலா$ ேபா�கிட� !ைழ-�. 

$தி�வ�.0877.1 

 �ண தினி� ெகா&ேய� தன-�நி� அ��தா� ;�வ ெத+வ
ண. 

அறிேய� $தி�வ�.0877.2 



 பண தினி� ெபாலி4. பா.பைர ஆ$ த பரமேன பிரம�மா� அறியா 

$தி�வ�.0877.3 

 வண தினா� நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாணி-க� 

5டேர வ�ளேல ஒ1றி^$ வா�ேவ. $தி�வ�.0877.4 

 ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ<ச$த. 	ற�கைட 

நி�7 திைக-க எ
O._எ� திற�_இலா ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.0878.1 

 ஒ�7. அ<சைல எ�/ட� ;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ1றி ^$-கி�7 வ�திேய� அ�� $தி�வ�.0878.2 

 ம�7� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ளலா$ 

மகி��! வா�கி� றா$_அவ$ மலர& 

வண�கி_வி.எ�.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.0878.3 

 ந�7 ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யாைவ4. 

வா�கி ந�� ேவ�_எைன ந.	தி மிகேவ. $தி�வ�.0878.4 

 த@! ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிறிய$த. 

மைனயி� ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�7ந@ 

திைக திட� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.0879.1 

 யா! ேவ
�தி வ�திஎ� /டேன யாண$_ெப.(யாண$_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$ அக ! 

$தி�வ�.0879.2 

 மா! ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நடனநா யகனா$ 
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 �ல, கி�றன$ ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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 ம�/ � திர$ வா�ைவேவ
 &ைனேயா மால வ�ெப7. வா�,ேவ
 

&ைனேயா $தி�வ�.0883.1 

 அ�ன ஊ$திேபா� ஆகேவ
 &ைனேயா அைம4. இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) 

ஆகேவ
 &ைனேயா $தி�வ�.0883.2 

 எ�ன ேவ
&/. தைடயிைல ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) இ�7 

வா�கிநா� ஈ�வ� உன-ேக $தி�வ�.0883.3 

 வ�னி அ<சைட எ.பிரா� ஒ1றி வள�ெகா� ஊBைட வ�திஎ� /டேன. 

$தி�வ�.0883.4 

 மற?பி லா�சிவ ேயாக.ேவ
 �கி/. வ= த �.ெப� வா�,ேவ
 

�கி/. $தி�வ�.0884.1 

 இற?பி லாதி�/. இ�-கேவ
 �கி/. யா! ேவ
&/. ஈ�வ� உன-ேக 

$தி�வ�.0884.2 

 பிற?பி லா�_எ�க� பரசிவ ெப�மா� பி த� எ�7ந@ ெபய$�திட� 

ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.0884.3 

 வற?பி லா�_அ�2 கட�_அவ� 

அம$�!_வி.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா=. ஒ1றியி� 

வ�திஎ� /டேன. $தி�வ�.0884.4 

 கால._ெப.(கால._ெப.) ெச�கி�ற தறி�திைல ேபாA. கால� வ�தி&� 

காBய. இைலகா
 $தி�வ�.0885.1 

 ந@ல. ெச�கி�ற மிட1றினா$ கர தி� நிமி$�த ெவ
ெந�? ேப�திய நிமல$ 

$தி�வ�.0885.2 

 ஏல. ெச�கி�ற �ழலிஓ$ 	ைடயா$ இ�-�. ஒ1றி^$- ெக�/ட� 

வ�தி_வி.%.(வா_வி.+� _(?)+இ_%�.ஒ�.) $தி�வ�.0885.3 

 ஞால. ெச�கி�ற !ய$ெகட வர�க� ந�� வா$_அைவ ந��வ� உன-ேக. 

$தி�வ�.0885.4 



 ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந@	�. வழிெயலா. 

எ�ைன  ேதட எ�வச. அ�லஎ� ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.0886.1 

 இ�ற ைர-கண. எ��.ேந$� ேதாடா திய�ெகா� ஒ1றி^$- ெக�/ட� 

வ�தி_வி.%.(வா_வி.+� _(?)+இ_%�.ஒ�.) $தி�வ�.0886.2 

 அ�7 வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) உயி$ெபற ந<ச. அ��தி நி�றஎ. 

அ
ணலா$ இட ேத $தி�வ�.0886.3 

 நி�7 ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யாைவ4. 

உன-� நிகழ வா�கிநா� ஈ�வ� அ�ேற. $தி�வ�.0886.4 

 ெக�-�. வ
ணேம_ெப.(வ
ண._ெப.+ஏ_சாB.) பல$_உன- �7தி கிள ! 

வா$_அவ$ ெக�ெமாழி ேகேள� $தி�வ�.0887.1 

 அ�-�. வ
ணேம_ெப.(வ
ண._ெப.+ஏ_சாB.) ெசா�கிேற� எைனந@ அ.ைம 

இ.ைம4. அக�றிடா ைமயினா� $தி�வ�.0887.2 

 த�-�. வ
ணேம_ெப.(வ
ண._ெப.+ஏ_சாB.) ெச0திேட� ஒ1றி  தல தி 

/-கி�ெற� ற�/ட� வ�தி_வி.%.(வா_வி.+� _(?)+இ_%�.ஒ�.) 

$தி�வ�.0887.3 

 ம�-�._ெப.எ�.(ம�_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ
ணேம_ெப.(வ
ண._ெப.+ஏ_சாB.) 

ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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 ப
க� ந@&ய பாடலா$ ம�றி� பாத ந@&ய ப�கய? பத தா$ $தி�வ�.0888.2 

 ஒ
க
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ெகா
 மாைலேபா. வ
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 ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) அ
ட�க� யாைவ4. பைட !. பி த$ 

எ�/._அ? ேப$தைன அகலா$ $தி�வ�.0889.2 
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 வBய க�றந� மல$ெகா� ெதB�!_வி.எ�.(ெதB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 
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 சா திய தி�மல$? பத தா$ 
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மகி��! $தி�வ�.0891.3 
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$தி�வ�.0892.1 
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 அ<ச ன.ெகாJ. ெந��கணா� எ�க� அ.ைம காணநி� றா&ய பத தா$ 
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மனேன. $தி�வ�.0894.4 
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 உள�ெகா� அ�ப$த. உ�ளக  தி�?ேபா$ ஒ1றி ^Bட. ப1றிய 	னித$ 
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 திணிெகா� வ�மத மைலஉB ேபா$ ேதா$ ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) நாயக$ 
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 அணிெகா� ஒ1றி^$ அம$�தி�. தியாக$ அழக$ அ�கவ$ அைம�!வ @1 

றி�-�. $தி�வ�.0897.3 
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 வாணைர விைட^$ வரதைன ஒ1றி வாணைன மலிகட� விடமா. 
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 ஊணைன அ&ேய. உள தைன எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடயைன 
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 % தி ந@றிடா$ %�ைகயா� ெதா&/. %�J 7 த�ேபா� %னி,ட� 

ந��க $தி�வ�.1003.1 

 ப தி ந@றி�. ப-த$க� காலா� 

பா0�!_வி.எ�.(பா0_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைத-கி/. பB�தைத 

மகி�க $தி�வ�.1003.2 

 	 தி ஈ!கா
 எ�/ைட உட.ேப 

ேபா1ற_�ைற.எ�.(ேபா17_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) லா$	ர. ெபா&பட 

நைக ேதா� $தி�வ�.1003.3 

 ச தி ேவ1கர  தனயைன மகி�ேவா� த�ைன நா._எ�7. சா$�திட1 

ெபா�2ேட. $தி�வ�.1003.4 

 இனிய ந@றிடா ஈனநா0? 	ைலய$- ெக�ளி� பாதி4. ஈ�த� ஒழிக 

$தி�வ�.1004.1 

 இனிய ந@றி�. சிவன& யவ$க� எ.ைம- ேக2கி/. எ� தவ$- கீக 

$தி�வ�.1004.2 

 இனிய ந�ெனறி ஈ!கா
 கர�கா� ஈச� ந.%ைட இைறயவ� !தி?ேபா$- 

$தி�வ�.1004.3 

 கினிய மா�விைட ஏறிவ� த��ேவா� இட�ெகா
 ெட.%ேள இைச�த1 

ெபா�2ேட. $தி�வ�.1004.4 



 நாட ந@றிடா Gட$க� கிட-�. நரக இ�லிைட நட?பைத ஒழிக $தி�வ�.1005.1 

 ஊட� ந@-�.ெவ
 ந@றி�. அவ$க� உல,. வ @2&ைட ஓ&4. நட-க 

$தி�வ�.1005.2 

 ;ட ந�ெனறி ஈ!கா
 கா�கா� �மர� த�ைதஎ. �&%= தா�ேவா� 

$தி�வ�.1005.3 

 ஆட அ.பல  தம$�தவ� அவ�தா� அ�2க ட�ப&� தா�த1 ெபா�2ேட. 

$தி�வ�.1005.4 

 நிைலெகா� ந@றிடா? 	ைலயைர மற�!. நிைன?ப ெத�பைத ெந<சேம ஒழிக 

$தி�வ�.1006.1 

 கைலெகா� ந@றி�. க� தைர நாJ. க�தி நி�7ேள கனி�!ெந- ��க 

$தி�வ�.1006.2 

 மைலெகா� வி�லினா� மா�விைட உைடயா� மல$_அ ய�தைல ம�னிய 

கர தா� $தி�வ�.1006.3 

 அைலெகா� ந<ச% தா-கிய மிட1றா� அவைன நா.மகி�� தைட�த1 

ெபா�2ேட. $தி�வ�.1006.4 

 வா$-ெகா
 ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) %ைலமைல- ேக1றி மறி !. 

அ�கவ$ ம�வினி� த�ள? $தி�வ�.1007.1 

 பா$-கி� றா0_எைன- ெக�?பதி� உன-�? பாவ ேமஅலா� பல�சிறி !ளேதா 

$தி�வ�.1007.2 

 ஈ$-கி� றா0க�� காமமா. 	ைலயா இ�7 ெச�7நா� ஏ$ெப7. ஒ1றி 

$தி�வ�.1007.3 

 ஊ$-�� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவ�_அ�� 

வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 7ணேர. $தி�வ�.1007.4 

 ெகா&ய மாத$க� இைட47. நரக- �ழியி� எ�தைன- ெகா
�ெச� 

ற= தி- $தி�வ�.1008.1 



 க&ய வ<சைன யா�_எைன- கல-க. 

க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவிேய காமேவ 2�வேன 

$தி�வ�.1008.2 

 இ&ய ெந<சக. இட$_உழ� தி��ேத� இ�/. எ�ைனந@ ஏ�_இ=- கி�றா0 

$தி�வ�.1008.3 

 ஒ&வி� ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1008.4 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) மாத$த. ம��கிைட ஆ��த பில தி� எ�தைன? 

பி& தழ வ @� தி_வி.எ�.(வ @�_வி.+  _இ.கா.+இ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1009.1 

 வாைத உ1றிட ைவ தைன ஐேயா மதியி� காமமா. வ<சக %றியா 

$தி�வ�.1009.2 

 ஏத. ந@ த�� அ&ய$த. சா$வா� எ=கி� ேற�_எைன இ�/.ந@ இ=-கி� 

$தி�வ�.1009.3 

 ஓ!. ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1009.4 

 ேகாவ. எ�/._ஓ$ ெகாைல?	ைல  தைலைம- ெகா&ய ேன�_எைன- 

;&ந@ நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.1010.1 

 பாவ வ�ைமயா� பைகஅ�  !யி$ேம� பBவி லாமேல பய�_இழ� 

தன�கா
 $தி�வ�.1010.2 

 சாவ ந@யில ேத�_எைன வி�க சல<ெச0 வா0_எனி� ச!$மைற %ழ-க. 

$தி�வ�.1010.3 

 ஓவி� ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1010.4 

 சா$�த ேலாபமா. தையயிலி ஏடா தா��தி ர?பவ$ தம-கO அத/� 

$தி�வ�.1011.1 



 ஈ$�த ஒ�றிைன ஈய,. ஒ2டா0 இர-கி� ேறா$தB� அ!ெகாள1 கிைசவா0 

$தி�வ�.1011.2 

 ேசா$�தி டா!நா� !0?ப,. ெச0யா0 5கமி லாதந@ Mரநி� இ�ேற� 

$தி�வ�.1011.3 

 ஓ$�த ஒ1றி^$� சிவன�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1011.4 

 ேமாக. எ�/._ஓ$ GடB� சிற�ேதா0 %&வி லா !ய$ Gல_இ� ஒ=-கி� 

$தி�வ�.1012.1 

 ேபாக. எ�/._ஓ$ அள1றிைட விழ,. ேபா17_ஏவ.(ேபா17_வி.) 

ம-க�ெப
 ட�ைனத� ைதயரா. $தி�வ�.1012.2 

 ேசாக வாBயி� அ=�த,. இய1றி� 8�கி� றா0_எைன  ெதாட$�திேட� 

ெதாடB� $தி�வ�.1012.3 

 ஓைக ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1012.4 

 மத._எ /.ெப� ம தேன எைனந@ வ� த� ஓதினா� வாயி/- கட�கா 

$தி�வ�.1013.1 

 சிதெம /.பர� ெசயலிைன அறியா0 த@�� ெச0தன$ ந�ைமயா. ெச0ேதா. 

$தி�வ�.1013.2 

 இதம றி�தன. எம-கினி ஒ?பா$ யாவ$ எ�ெறைன இழி�சிைன அ&யா$- 

$தி�வ�.1013.3 

 �த,. ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1013.4 

 அைமவ றி�திடா ஆணவ? பயேல அகில ேகா&4. ஆ2�கி� றவ�கா
 

$தி�வ�.1014.1 



 எைமந ட !ேவா� ஈ!ண ராம� இ�7 நா.பர� இைணய& ெதா=ேதா. 

$தி�வ�.1014.2 

 கைமவி� ஏ திேனா. அ&ய�. ஆேனா. கனிகி� ேறா._என- க�திட 

மய-ேக� $தி�வ�.1014.3 

 உைமய� ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1014.4 

 க�ைம யா._அக� காரம$- கடவா கைடய ேனஉைன- கல�தத னாேல 

$தி�வ�.1015.1 

 அ�ைம யாகநா. பா&ேனா. க�வி அறஅ றி�தன. அ�ைள4. அைட�ேதா. 

$தி�வ�.1015.2 

 இ�ைம இ�ப%. ெப1றன. எ�ேற எைனம தி !நா� இழிவைட� 

தன�கா
 $தி�வ�.1015.3 

 ஒ�ைம ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 

7ணேர. $தி�வ�.1015.4 

 ெவ
ைம ேச$_அக� காரமா. வ @ணா வி�வி ெட�றைன வி தக. உணரா0 

$தி�வ�.1016.1 

 த
ைம இ�றித1 கி!என  !ணி�ெத� தைன4. சா0?ப! தகெவன 

நிைன தா0 $தி�வ�.1016.2 

 அ
ைம நி�றிேட� ேச0ைமெச� றழிந@ அ�றி நி1றிேய� அB%த� ஏ !. 

$தி�வ�.1016.3 

 உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) ஒ1றி^$� சிவ�_அ�� வாளா� உ�ைன 

ெவ2�வ� உ
ைமஎ� 7ணேர. $தி�வ�.1016.4 

 ஊதி ய.ெபறா ஒதியேன� மதிேபா0 உழA. பாவிேய� உ
ைமஒ� 

றறிேய� $தி�வ�.1017.1 



 வாதி ய.	7. வ<சக$ உடேன வா0_இ =-�ற வ�ைமக� ேபசி 

$தி�வ�.1017.2 

 ஆதி எ.ெப� மா�_உைன மற�ேத� அ�பி லாதஎ� வ�பிைன நிைன-கி� 

$தி�வ�.1017.3 

 த@தி ய.பிய ந<ச%. கல��. 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1017.4 

 க�_இ க�தவ� ெந<சக- ெகா&ேய� கயவ$ த�கJ� கல�!நா� ேதா7. 

$தி�வ�.1018.1 

 ம�_இ க�தவா0 வாதமி2 �லறி வ��!_ஏவ.(வ��!_வி.) கி�ற!� 

மா$-க ைத நிைன-கி� $தி�வ�.1018.2 

 இ�_இ க�தஎ� மீெதன- ேகதா� இகA. ேகாப%. இ�-கி�ற தானா� 

$தி�வ�.1018.3 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) யா0_உ�த� உள !-ெக� னாேமா 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1018.4 

 ைகத வ த$த. களி?பினி� களி ேத கால._ெப.(கால._ெப.) ேபா-கிேன� 

கைளக
ம1 றறிேய� $தி�வ�.1019.1 

 ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ த$த. திற.சிறி !ணேர� 

ெச0வ ெத�ைனநி� தி�வ�� ெபறேவ $தி�வ�.1019.2 

 எ0த வ தி� அ�ெளன- கிர�கி ஈயி� உ
�ம1 றி�ெறனி� இ�ேற 

$தி�வ�.1019.3 

 ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ தி� மட�ைதய$ நடன. 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1019.4 



 அ=த_ெப.எ�.(அ=_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி�ைள-ேக பா�_உண 

வளி?பா� அ�ைன எ�ப$க� அழவலி இ�லா- $தி�வ�.1020.1 

 ெகா=! ேந$சி7 �ழவி-�. ெகா�?பா� �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) அ�ற! 

ம1றவ� ெசயேல $தி�வ�.1020.2 

 ெதா=! நி�ன& !தி-கி�ேறா$- ெகனேவ !2ட ேன/-�. 8��த�� 

ெசயலா. $தி�வ�.1020.3 

 ெச=! மாதவி மல$திைச மண-க  

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1020.4 

 உ�ளி ேயாஎன அலறிநி� ேற தி உ�கி ெந-கிலா உள த�யா� எனி/. 

$தி�வ�.1021.1 

 வ�ளி_ெப.(வ�ளி_ெப.) ேயா0_உைன மற-க,. மா2ேட� ம1ைற  ேதவைர 

மதி-க,. மா2ேட� $தி�வ�.1021.2 

 ெவ�ளி ேயாெவன? ெபா�மகி� சிற-க 

விைர�!_வி.எ�.(விைர_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) %.மதி� வி�வைள  

ெதB ேதா0 $தி�வ�.1021.3 

 ெத�ளி ேயா$	க�� தரகர எ�ன  

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1021.4 

 வி�?பி ேல�தி� மா�_அய� பதவி ேவ
&- ெகா�ெகன விள.பி/. 

ெகா�ேள� $தி�வ�.1022.1 

 ம�?பி� மாஉB யா0_உ�த� அ&யா$ மதி-�. வா�ைவேய மன�ெகா� 

நி�ேற� $தி�வ�.1022.2 

 ஒ�?ப டாத_இ+ ெவ�னள வினிஉ� உ�ள. எ?ப& அ?ப& அறிேய� 

$தி�வ�.1022.3 



 தி�?	 யாசல ம�ன$மா தவ ேதா$ 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1022.4 

 நிைலயி லாஉல கிய�ப�. மன ைத நி7 தி ேல�_ஒ� நியம%. அறிேய� 

$தி�வ�.1023.1 

 விைலயி லாமணி ேயஉைன 

வா� தி_வி.எ�.(வா� !_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ @2� ந�ெனறி- 

;2ெடன விள.ேப� $தி�வ�.1023.2 

 அைலயி� ஆ$�ெத=. !�.ெபன அைல�ேத� அ1ப ேன�தி� அ�ளைட 

ேவேன $தி�வ�.1023.3 

 சிைலயி� ஆ$_அழ� கைணெதா�  தவேன 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1023.4 

 காய. எ�பதா காய._எ� றறிேய� கல�கி ேன�_ஒ� கைளகO. இ�ேல� 

$தி�வ�.1024.1 

 ேசய ந�ெனறி அணி ெதன- கா2�. ெத0வ நி�_அ�� திற.சிறி தைடேய� 

$தி�வ�.1024.2 

 Mய நி�_அ& யவ�ட� ;&  ெதா=.	 ெச0வேத 5க._என  !ணிேய� 

$தி�வ�.1024.3 

 த@ய ேன�தைன ஆ�வெத+ வாேறா 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1024.4 

 	�/ னி?ப�. !ளியி/. சிறிய ேபாக. ேவ2�நி� ெபா�_அ& மற�ேத� 

$தி�வ�.1025.1 

 எ�னி னி?ப�. வ
ண._அஃ தறிேய� எ�ெச0 ேக�_எைன எ�ெசய? 

	�ேக� $தி�வ�.1025.2 



 மி�னி னி�ெபாலி ேவணிய. ெப�மா� ேவற ேல�_எைன வி�.ப�_உ� 

கடேன $தி�வ�.1025.3 

 ெத�ன னி?ப�. ேசாைல8�� ேதா�கி  

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1025.4 

 அ&ய ேன�_அல� எ�னி/. அ&ேய� ஆக நி�றன� அ.ைமஇ. 

ைமயி/. $தி�வ�.1026.1 

 க&ய ேன�பிைழ யாைவ4. ெபா7-க- கட�_உ ன-கலா� க
&ேல� ஐயா 

$தி�வ�.1026.2 

 ெபா&ெகா� ேமனிஎ. 	
ணிய %தேல 	�ைன_ெப.(	�ைன_ெப.) ய<சைட? 

	�கவ$ ஏேற $தி�வ�.1026.3 

 ெச&ய$ ேத�றா  தி+விய ஒளிேய 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தியாகமா 

மணிேய. $தி�வ�.1026.4 

 சழ-கி ��தெத� னிட தி�_ஆ யி/.ந@$ த�ைத ஆதலி� சா$�தந� ெநறியி� 

$தி�வ�.1027.1 

 பழ-கி ைவ?ப! ேதவK$- �Bய ப
ப� ேறாஎைன? பB�தி]$ ஆனா� 

$தி�வ�.1027.2 

 வழ-கி �?பதி� �ம-�ெம� றன-�. வ� !- ;7த� மர	ம1 ற�றா� 

$தி�வ�.1027.3 

 	ைழ-ைக மா,B ய$ீ_ஒ1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1027.4 

 அ=!_வி.எ�.(அ=_வி.+ _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெந<சய$� !ைமநிைன- 

கி�ேற� ஐய ந@$_அறி யாத!. அ�ேற $தி�வ�.1028.1 



 க=! !�றிய கா2டக  தா�. கதியி ]$_என- கழறின� அ�லா� 

$தி�வ�.1028.2 

 ப=! ேபசின ெதா�றிைல ஒ1றி? பதியி� வா�பட. ப-கநா யகேர 

$தி�வ�.1028.3 

 ெபா=! ேபாகி�ற ெத�ெச0ேக� எைனந@$ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1028.4 

 %�ைன மாதவ %ய1சிஒ� றி�லா Gட ேன�தைன %�வர வைழ !? 

$தி�வ�.1029.1 

 பி�ைன ஒ�7.வா0? ேப�சி] ரானா� பி த$ எ�7ைம? ேபசிட லாேம 

$தி�வ�.1029.2 

 எ�ைன நா�பழி  தி�கி�ற த�லா� இக�கி ேல�_உைம எழி�_ஒ1றி 

உைடய$ீ $தி�வ�.1029.3 

 	�ைன_ெப.(	�ைன_ெப.) அ<சைட ய$ீ_எைன உைடய$ீ ெபா0ய� 

எ�னி�யா� ேபா.வழி எ!ேவா. $தி�வ�.1029.4 

 வ�ைம_ெப.(வ�ைம_ெப.) ேபசிய_ெப.எ�.(ேப5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ�ெதா
ட$ ெபா�2டா0 வழ-�? 

ேபசிய_ெப.எ�.(ேப5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ள�ந@$ அ�ேறா 

$தி�வ�.1030.1 

 இ�ைம யாள$ேபா� வலியவ� தி&/. ஏைழ யா._இவ� எ�ெறாழி  

தி2டா� $தி�வ�.1030.2 

 த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) அ�ற! த�ம%. அ�றா� தமிய ேன�_இ�/. 

சா17வ ெத�ேன $தி�வ�.1030.3 

 ெபா�ைம அ<சைட ய$ீ_ஒ1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1030.4 



 உற�� கி�ற!. விழி?ப!. மகி�வா0 உ
O கி�ற!. உ�?ப!. 

மய-�� $தி�வ�.1031.1 

 இற�� கி�ற!. ஏ7கி� ற!மா0 எ0-கி� ேற�மன. எ�னி/. அ&ேய� 

$தி�வ�.1031.2 

 அற�ெகா� V._அ& அர
_என அைட�ேத� அய$, த@$ ெதைன ஆ2ெகாள 

நிைனய$ீ $தி�வ�.1031.3 

 	ற�ெகா� கா2டக  த@$_ஒ1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1031.4 

 க�.பி� க2&4. கனிைய4. ெகா� தா� கயவ$ 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) கச-�._எ� 7ைரயா$ 

$தி�வ�.1032.1 

 அ�.பி� க2&ள %ைலஉைம மகி=. ஐய ந@$_உம த��_என- களி-க 

$தி�வ�.1032.2 

 இ�.பி� க2&ேந$ ெந<சிேன� எனி/. ஏ17 வா�கிடா தி��த!
 ேடேயா 

$தி�வ�.1032.3 

 ெபா�.பி� க2�B ய$ீ_ஒ1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1032.4 

 வி�?	_ெப.(வி�?	_ெப.) நி�ற!. பதமல$ மிைசஅ+ வி�?ைப மா17த� 

விர�ம1 ற�றா� $தி�வ�.1033.1 

 க�?	 ேநB/. வ�ளிேயா$ 

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

கடைம ந@��றா$ உடைமயி� ேற/. $தி�வ�.1033.2 

 ெந�?	_ெப.(ெந�?	_ெப.) V._உ� 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) அ�கி� நி1க அ<5ேற� 

ந@ல/. அ�றா� $தி�வ�.1033.3 



 ெபா�?	 வி�Aைட ய$ீ_ஒ1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1033.4 

 ெகா&ய ந<ச% தா-கிய உம-கி- ெகா&ய ேனைனஆ2 ெகா�Jத� அBேதா 

$தி�வ�.1034.1 

 அ&ய$ த.ெபா�2 ட&ப� வ @$_எ. ஐய V.ம&- கா2பட விைர�ேத� 

$தி�வ�.1034.2 

 ெந&ய மா�_அய� கா
கில ேர/. நி�7 கா
�வ� எ�7ள. !ணி�ேத� 

$தி�வ�.1034.3 

 ெபா&ய ந@றளணி வ @$_ஒ1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1034.4 

 விைனயி னா�_உட� எ� தன ேன/. ேமைல நா�_உைம 

வி�.பிய_ெப.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ&ேய� 

$தி�வ�.1035.1 

 எைனஇ� னா�_என அறி�திலி ேராந@$ எ=ைம� ெச0ைக4. இ1ெறன அறிவ @$ 

$தி�வ�.1035.2 

 மைனயி னா�வ�. !ய$ெகட உம! மர	_ெப.(மர	_ெப.) ேவ
&ேய வ�!நி1 

கி�ேற� $தி�வ�.1035.3 

 	ைனயி னா�_அம$� த@$_ஒ1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1035.4 

 பிைழ	 B�தன� ஆகிA. உம! ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ேநா-கி�_அ? 

பிைழசிறி த�ேறா $தி�வ�.1036.1 

 மைழ	 B�தி�. வ
ைகைய மா1ற மதி-கி� ேறா$_எவ$ ம1றிைல அ!ேபா� 

$தி�வ�.1036.2 

 உைழ	 B�த�� வ @$_எனி� த�?பா$ உ.ப$ இ.பB� ஒ�வ�. இைலகா
 

$தி�வ�.1036.3 



 	ைழ	 B�தைக உலெவா1றி உைடய$ீ ெபா0ய� எ�னி�யா� ேபா.வழி 

எ!ேவா. $தி�வ�.1036.4 

 எ�ன த�7கா
 வா�-ைக42 சா$�த இ�ப !�ப�க� இ�விைன? பயனா� 

$தி�வ�.1037.1 

 ம�/. %.மல மட<ெசறி மனேன வா�தி ேயாஇ�� வ�விைன- கிடமா0 

$தி�வ�.1037.2 

 உ�ன ந�_அ% தா.சிவ ெப�மா� உ17 வா��தி�. ஒ1றி^$- கி�ேற 

$தி�வ�.1037.3 

 இ�ன� அ1றிட� ெச�கி�ேற� உன-�. இய.பி ேன�பழி இ�ைலஎ� மீேத. 

$தி�வ�.1037.4 

 !�ப வா�விைன� 5க._என மனேன 

8��!_வி.எ�.(8�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாைய4� ஆ��!நி1 

கி�றா0 $தி�வ�.1038.1 

 வ�ப தாகிய ந@4._எ� /டேன வ�தி_வி.%.(வா_வி.+� _(?)+இ_%�.ஒ�.) 

ேயாஅ�றி நி1றிேயா அறிேய� $தி�வ�.1038.2 

 ஒ�ப தாகிய உ�,ைட? ெப�மா� ஒ�வ� வா�கி�ற ஒ1றி^$- கி�ேற 

$தி�வ�.1038.3 

 இ�ப வா�,ற� ெச�கி�ேற� உன-�. இய.பி ேன�பழி இ�ைலஎ� மீேத. 

$தி�வ�.1038.4 

 ஆ2� கி�றத1 காகஅ. பல !� ஆ� கி�றேச வ&மல$ நிைனயா0 

$தி�வ�.1039.1 

 வா2� கி�றைன வ�விைன மனேன 

வா��!_வி.எ�.(வா�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந@5க மா0_இ� க
டா0 

$தி�வ�.1039.2 



 ;2� கி�றந. பரசிவ� மகி�வி� �ல,. ஒ1றி^$- ேகாயி�8�� தி�ப. 

$தி�வ�.1039.3 

 ஈ2� கி�றத1 ேககி�ேற� உன-�. இய.பி ேன�பழி இ�ைலஎ� மீேத. 

$தி�வ�.1039.4 

 வ<ச வா�-ைகைய வி� தன� ந@ேய வாB- ெகா
&�� வா��தி� மனேன 

$தி�வ�.1040.1 

 ந<ச. ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) உ
�ைவ ந@தா� 

நா/. அ�கைத நய?ப! ந�ேறா $தி�வ�.1040.2 

 த<ச. எ�றவ$- க��த�. ெப�மா� 

த��._ெப.எ�.(த��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$  தல தி/- 

கி�ேற $தி�வ�.1040.3 

 எ<ச� இ�றிநா� ெச�கி�ேற� உன-�. இய.பிேன� பழி இ�ைலஎ� 

மீேத. $தி�வ�.1040.4 

 உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) ஓதி/. ஓ$�திைல மனேன உ?பி லி-�வ� 

!
Oகி� றவ$ேபா� $தி�வ�.1041.1 

 ெவ
ைம வா�-ைகயி� Vக$விைன 

வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெவJ-கி� றா0_உைன 

ெவ7?பதி� எ�ேன $தி�வ�.1041.2 

 த
ைம ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சைட4ைட? 

ெப�மா� சா$�த ஒ1றிய� தல தி/- கி�ேற $தி�வ�.1041.3 

 எ
ைம ந@�கிட� ெச�கி�ேற� உன-�. இய.பி ேன�பழி இ�ைலஎ� மீேத. 

$தி�வ�.1041.4 

 ந@�. ஐ.ெபாறி ெநறிநட� !லக ெநறியி� ;&ந@ நிைன?ெபா� மற?	. 

$தி�வ�.1042.1 



 நா�. மாையயி� கிட�!ைழ- கி�றா0 ந�7 நி�ெசய� நி�றி� மனேன 

$தி�வ�.1042.2 

 ஆ�. அ.பல- ; த�_எ. ெப�மா� 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$ ஆலய  தி�ேற 

$தி�வ�.1042.3 

 ஈ� ந@�கிட� ெச�கி�ேற� உன-�. இய.பி ேன�பழி இ�ைலஎ� மீேத. 

$தி�வ�.1042.4 

 ;7. ஓ$கண  ெத
O7. நிைன, ேகா& ேகா&யா0- ெகா
டைத 

மற�!_வி.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1043.1 

 மா7 மாையயா� மய�கிய_ெப.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மனேன வ�தி_வி.%.(வா_வி.+� _(?)+இ_%�.ஒ�.) அ�ெறனி� நி1றிஇ+ 

வளவி� $தி�வ�.1043.2 

 ஆ7 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவணிஎ. ெப�மா� 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றி^$ 
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சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.1063.3 

 அல�� கி�றசீ$ ஒ1றி^$ இைறேய அ.ப ல தினி� றாட�ெச0 அ%ேத. 

$தி�வ�.1063.4 

 மைறவ ெத�ைன4. மைற?ப! ெபா�லா வ<ச ெந<செம� வச?பட� 

இைலகா
 $தி�வ�.1064.1 

 இைறவ நி�ன�2 ெக�ெச0ேவா. எனேவ 

எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ
ணிநா� 

ஏ��கி�றனனா� $தி�வ�.1064.2 



 உைறவ !�ன& மல$_அ�றி ம1ெறா� 7ண$ தி ேல�_இஃ !
ைமந@ அறிதி 

$தி�வ�.1064.3 

 அைறவ ெத�னநா� ஒ1றி^$ அரேச அ.ப ல தினி� றாட�ெச0 அ%ேத. 

$தி�வ�.1064.4 

 ஒ�க ண?ெபா= ேத/நி� அ&ைய உ�கி டா!ள. ஓ�கி� றதனா� 

$தி�வ�.1065.1 

 தி�க ண?ெப7. த@யேன� 

ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திற._அ றி�திேல� 

ெச?பெல� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.1065.2 

 வ�க_விய�.வி.%.(வா_வி.+க_விய�.வி.%.�றி.) ண !ட� நி1�ேமா 

வி=ேமா மா4 ேமாஎன மய��ேவ� த�ைன $தி�வ�.1065.3 

 அ�க ைண த�� ஒ1றி^$ இைறேய அ.ப ல தினி� றாட�ெச0 அ%ேத. 

$தி�வ�.1065.4 

 யா! நி�க�  தறி�திேல� மனேமா எ�வ ச?படா தி� தைல உைர ேத� 

$தி�வ�.1066.1 

 த@! ெச0யி/. ெபா7 ெதைன� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) த@ய 

வ�விைன ேச$�திடா வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) $தி�வ�.1066.2 

 பா! கா?ப!� பர._இ�ேற� பலவா0? பக$த� எ�னகா
 பழிவ�. 

உன-ேக $தி�வ�.1066.3 

 ஆ! கா
&எ. ஒ1றி^$ அரேச அ.ப ல தினி� றாட�ெச0 அ%ேத. 

$தி�வ�.1066.4 

 ந@ல_ெப.அ.(ந@ல._ெப.) ேன�ெகா�. ெபா0யல !ைரயா ந@ச� எ�பெத� 

ெந<சறி� த!கா
 $தி�வ�.1067.1 

 சால ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) நி�கழ� அ&-ேக 

சர
	 ��தி&� த�Jத� வழ-ேகா $தி�வ�.1067.2 



 ஆல. உ
டநி� த�ைமமா 7வேத� அகில ேகா&4. அழி�தி�. அ�ேற 

$தி�வ�.1067.3 

 சீல ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றிய. பரேன 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ.பல. திக�_ஒளி விள-ேக. $தி�வ�.1067.4 

 க
O
 மாமணி ேயஅ�2 க�.ேப க1ற ெந<சக. கனி�தி�. கனிேய 

$தி�வ�.1068.1 

 எ
O� உ2படா இ�பேம எ�ெற� ெற�ைத நி�றைன ஏ தில� எனி/. 

$தி�வ�.1068.2 

 ம
O� ம1றியா� வழிவழி அ&ேய� மாய ம�றி!� மன._அறி� த!ேவ 

$தி�வ�.1068.3 

 தி
ண. ஈ�த�� ஒ1றி^$ அரேச தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ.பல. 

திக�_ஒளி விள-ேக. $தி�வ�.1068.4 

 ந�லன அ�லனா� ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) 

சிறிேய� நா�_அ றி�தேதா நாடறி� த!கா
 $தி�வ�.1069.1 

 ெசா�ல வாயிைல ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) எைனந@ 

ெதா=.	 ெகா
&&� !0ய/. ஆேவ� $தி�வ�.1069.2 

 வ�ல உ�க�  தறி�திேல� மனேம மய��_ஏவ.(மய��_வி.) கி�றதியா� 

வா�கி� றன�கா
 $தி�வ�.1069.3 

 ெச�ல� ந@-கிய ஒ1றி^$ அரேச தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ.பல. 

திக�_ஒளி விள-ேக. $தி�வ�.1069.4 

 இர-க. எ�பெத� னிட தைல எனந@ இக�தி ேய�_அஃதி ய�	ம1 ற&ேய� 

$தி�வ�.1070.1 

 பர-க_�ைற.எ�.(பர--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�_அ�2 கிர-கேம 

அைட�ேத� பா$ தி லா0ெகாேலா பா$ தைன எனி�ந@ $தி�வ�.1070.2 



 கர?ப !�றன- கழக�7 க
டா0 காள க
டேன க�ைகநா யகேன 

$தி�வ�.1070.3 

 திர-க
 ெந1றியா0 ஒ1றியா0 தி�ைல  தி��சி1 ற.பல. திக�_ஒளி 

விள-ேக. $தி�வ�.1070.4 

 யா! நா�பிைழ ெச0யி/. ெபா7?பா� எ�ைத எ.மிைற எ�7வ� 

தைட�ேத� $தி�வ�.1071.1 

 த@! ேநா-கிந@ ெசயி$ தி&� அ&ேய� ெச0வ ெத�ைனநி� சி தமி� கறிேய� 

$தி�வ�.1071.2 

 ேபா! ேபாகி�ற த�றிஎ� மாய? 	ண$�சி_ெப.(	ண$�சி_ெப.) யாெதா�7. 

ேபாகி�ற திைலகா
 $தி�வ�.1071.3 

 சீத வா$ெபாழி� ஒ1றிய. பரேன தி��சி1 ற.பல. திக�_ஒளி விள-ேக. 

$தி�வ�.1071.4 

 தா0-�. த�ைத-�. நிக�.நி� இ�தா� சா$�த ேமலவ$ தைம ெதா= 

ேத தா $தி�வ�.1072.1 

 நா0-�. நா0_எ/. பாவிேய� பிைழைய நா& ந�ல�� ந�கிடா தி��தா� 

$தி�வ�.1072.2 

 ஏ0-�. மா�நிற- கால�வ� தி�.ேபா ெத�ெகா லா._இ�த எ
ண._எ� 

மன ைத  $தி�வ�.1072.3 

 த@0-� ெத�ெச0ேவ� ஒ1றிய. சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) அ.பல. திக�_ஒளி விள-ேக. $தி�வ�.1072.4 

 ஆ2� கி�றந@ அறி�திைல ேபாA. ஐவ$_ெப.(ஐவ$_ெப.) ப-க.நா� அ�கி� 

றதைன- $தி�வ�.1073.1 

 கா2� கி�றவா� கடலிைட எ=�த_ெப.எ�.(எ=_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காள %
டஅ- க�ைணைய உலகி� $தி�வ�.1073.2 



 நா2� கி�றைன ஆயி�_இ- ெகா&ய நா0-�. உ�ன�� ந�கிட ேவ
�. 

$தி�வ�.1073.3 

 த@2� கி�றந� 	க�_ஒ1றி அரேச தி��சி1 ற.பல. திக�_ஒளி விள-ேக. 

$தி�வ�.1073.4 

 உ0ய ஒ�றிேல� ெபா0ய�_எ� பதைன ஒளி தி ேல�_இ�த ஒதிய/- 

க��ந@ $தி�வ�.1074.1 

 ெச0ய ேவ
�வ தி�ெறனி� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� திைக?பைத அ�றி $தி�வ�.1074.2 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) ெந<சிேன� 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) உ�ைன மற�தி 

ேல�_இ! வ<ச%. அ�ேற $தி�வ�.1074.3 

 ெச0ய ேமனிஎ. ஒ1றி^$ வா�ேவ தி��சி1 ற.பல. திக�_ஒளி விள-ேக. 

$தி�வ�.1074.4 

 வா� கி�றன� எ�றைன இ�/. 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவ-கி/. மற�திேட� 

உ�ைன? $தி�வ�.1075.1 

 பா� கி�றன� பாவிேய� எ�ைன? பா! கா?ப!� பர._அ! க
டா0 

$தி�வ�.1075.2 

 ேத� கி�றமா� நா�%க�_ெப.(நா�%க�_ெப.) %தலா. 

ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) யாவ�. ெதBவ�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.1075.3 

 ேச� நி�றந� ஒ1றி^$ வா�ேவ தி��சி1 ற.பல. திக�_ஒளி விள-ேக. 

$தி�வ�.1075.4 

 சிறிய$ ெச0பிைழ ெபBயவ$ ெபா7-�. சீல ெம�ப!� தி�ெமாழி அ�ேற 

$தி�வ�.1076.1 



 வறிய ேன�பிைழ யாைவ4. உன! மன தி� ெகா�Jத� வழ-கல இனிந@ 

$தி�வ�.1076.2 

 இைற4. தா�-கைல அ&யேன� த�ைன ஏ�7 ெகா
ட�� ஈ�திட� 

ேவ
�. $தி�வ�.1076.3 

 ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓ�கிய ஒ1றிய. பரேம 

தி��சி1 ற.பல. திக�_ஒளி விள-ேக. $தி�வ�.1076.4 

 இ�7 நி�றவ$ நாைளநி� றிலேர எ�ெச0 ேவா._இத1 ெக�7ள. பைத !� 

$தி�வ�.1077.1 

 ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�7ேசா$ கி�றன� 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� 

$தி�வ�.1077.2 

 ந�7 நி�!ைண நாடக_ெப.அ.(நாடக._ெப.) மல$ தா� ந
ண எ�7ந@ 

நய�த�� வாேயா $தி�வ�.1077.3 

 ெபா�ற� இ�றிய எழி�_ஒ1றி அரேச 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1077.4 

 ம7ைம இ.ைம4. வள.ெபற ேவ
ேட� ம�,. நி�_அ�� வா�,ற 

அைடயா� $தி�வ�.1078.1 

 சி7ைம எ
ணிேய திைக-கி�ேற� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1078.2 

 வ7ைம_ெப.(வ7ைம_ெப.) யாளேன� வா2ட.ந@ அறியா 

வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) உ
�ெகா� மாணி-க மைலேய $தி�வ�.1078.3 

 ெபா7ைம யாளேன ஒ1றிஅ. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1078.4 



 உ0ய வ�லேன� உ�தி� அ�ளா. உைடைம ேவ
�._அ+ உைடைமைய  

ேதட� $தி�வ�.1079.1 

 ெச0ய வ�லேனா அ�லகா
 சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1079.2 

 ெப0ய வ�லநி� தி�வ�� ேநா-க. ெபறவி ைழ�தன� பிறஒ�7. 

வி�.ேப� $தி�வ�.1079.3 

 ெபா0யி த�லஎ. ஒ1றிஅ. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1079.4 

 ெவ�A கி�றன$ விைன?	ல ேவட$ ெமலிகி� ேற�_இ�� வ @ணினி� 

கால._ெப.(கால._ெப.) $தி�வ�.1080.1 

 ெச�A கி�றன ஐயேவா சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ ெத�ைனநா� 

சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1080.2 

 ெசா�A கி�றன� ேக2கி�றா0 ேக2�. Mர நி�றைன ஈரமி� லா$ேபா� 

$தி�வ�.1080.3 

 	�A கி�றசீ$ ஒ1றிஅ. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1080.4 

 ஏ7 கி�றிேல� இழிகிேல� ந�நி� ெற0-கி� ேற�பவ. எ�/._அ- 

�ழியி� $தி�வ�.1081.1 

 ேத7 கி�றிேல� சி-ெகன� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1081.2 

 ;7 கி�றெத� கட,�ந@ அறியா- ெகா�ைக ஒ�றிைல ��றவி� ேலாேன 

$தி�வ�.1081.3 



 D7 வ�ெகாJ. ஒ1றிஅ. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1081.4 

 க�த %.மல �._என நி�றா0 க
� ெகா
&ேல� காமவா� வதனா� 

$தி�வ�.1082.1 

 சி�ைத ெநா�ைதய$ கி�றன� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1082.2 

 எ�த ந�வழி யா�_உைன அைடேவ� யா!� ேத$�திேல� ேபா!ேபா வ!கா
 

$தி�வ�.1082.3 

 	�தி இ�பேம ஒ1றிஅ. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1082.4 

 அ�ல� எ�ைனவி2 டக�றிட ஒ1றி அ� ! நி1கேவா அ�றிந1 	லி^$  

$தி�வ�.1083.1 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ேமவேவா அறி�திேல� 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� 

$தி�வ�.1083.2 

 ஒ�ைல இ��வா எ�ற�� 	Bயா ெதாழிதி ேய�_உைன உ7வெத+ வணேமா 

$தி�வ�.1083.3 

 	�ல$ ேமவிடா ஒ1றிஅ. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1083.4 

 ஞால வா�-ைகைய ந.பிநி� 7ழA. நா0க J-ெகலா. நாயர சாேன� 

$தி�வ�.1084.1 

 சீல. ஒ�றிேல� திைக-கி�ேற� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1084.2 



 ஏல நி�_அ�� ஈதிேய� உ0ேவ� இ�ைல ேய�_என- கி�ைலஉ0 திறேம 

$தி�வ�.1084.3 

 ேபால எ�7ைர யாஒ1றி அரேச 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1084.4 

 5 த ெந<ச�� ேச$-கி/. அல! ேசா.ப� ெந<ச�� ேச$-கி/. நின! 

$தி�வ�.1085.1 

 சி த._ெப.(சி த._ெப.) எ�னள வ�ற! சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1085.2 

 நி த._ெப.(நி த._ெப.) நி�ன& அ�றிஒ� ேற ேத� நி த ேனஅ! ந@அறி 

யாேயா $தி�வ�.1085.3 

 	 த ��தமி� ஒ1றி^$ அரேச 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1085.4 

 த ! ம திைட  தயிெரன விைனயா� தள$�! G?பினி� த
�ெகா
 

�ழ�ேற $தி�வ�.1086.1 

 ெச ! மீள,. பிற?ெபனி� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1086.2 

 ெதா ! ேவ
�.நி� தி�வ&- ெகைனேய !2ட� எ�றிேய� !ைணபிறி 

தறிேய� $தி�வ�.1086.3 

 	 ைத ந@-கிய ஒ1றிய. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி� நி�றவேன. $தி�வ�.1086.4 

 பB�தி ேல�_அ�2 பா��7. ெபா�2டா0? ப�த பாச ைத? பறி தி�. 

வழிைய  $தி�வ�.1087.1 



 ெதB�தி ேல�திைக? 	
டன� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) ெச0வ 

ெத�ைனநா� சிறிய�� சிறிேய� $தி�வ�.1087.2 

 விB�த_ெப.எ�.(விB_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந<ச%. �வி�தில 

இ�/. ெவ0ய_�றி.வி.%.(ெவ0_ெப.+அ_பட$.ப�.) மாையயி� ைகயற 

வைட�ேத $தி�வ�.1087.3 

 	B�! சா$கி�ற ெதா1றிஅ. பரேன 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாவ$-�. 

ெபா!வி�நி� றவேன. $தி�வ�.1087.4 

 அ�ைனயி� ெபB!. இனியஎ� அரேச அ.பல  தாட�ெச0 அ%ேத 

$தி�வ�.1088.1 

 ெபா�ைனஒ  ெதாளி�. 	Bசைட- கனிேய ேபாதேம ஒ1றிஎ. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.1088.2 

 உ�ைனவி2 டயலா$ உற,ெகா
 டைடேய� உ
ைமஎ� உ�ள.ந@ அறிவா0 

$தி�வ�.1088.3 

 எ�ைனவி2 &&�நா� எ�ெச0ேவ� ஒதிேபா� இ�-கி�ற இ+ெவளி ேயேன. 

$தி�வ�.1088.4 

 எளியேன� ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) மன தினா� உழ�ேற� எ�ெச0ேவ� 

எ�ெச0ேவ� ெபா�லா- $தி�வ�.1089.1 

 களியேன� வா2ட. க
டைன இ�/. க�ைணெச0 திைலஅ�2 க�.ேப 

$தி�வ�.1089.2 

 அளியேன தி��சி1 ற.பல  ெதாளிேய அ�ம�� ேதவட வன !  

$தி�வ�.1089.3 

 தளியேன ஒ1றி  தல தம$ மணிேய தையயிலி ேபா�_இ�� தைனேய. 

$தி�வ�.1089.4 



 இ��தைன என! ெந<சி/� எ�தா0 எ�!ய$ அறி�திைல ேபாA. 

$தி�வ�.1090.1 

 %��தைன %7வ�_ெப.(%7வ�_ெப.) ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) 

மைலேந$ %ைல தைல உ�
டன ேன/. $தி�வ�.1090.2 

 ம��தைன யா0_உ� தி�வ& மலைர மற�திேல� வ= !கி� றன�கா
 

$தி�வ�.1090.3 

 வ��தைன ேய�_எ� 7ைர திைல ஐயா வ<சக. உன-�._உ
 ேடேயா. 

$தி�வ�.1090.4 

 உ
டந< சி�/. க
ட.வி2 டகலா !ைற�த! நாெடா7. அ&ேய� 

$தி�வ�.1091.1 

 க
டன� க�ைண- கட�_எ/. �றி?ைப- க
�க
 �ளம! ெநகேவ 

$தி�வ�.1091.2 

 வி
டன� எ�ைன- ைகவி&� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) விட தி/. 

ெகா&ய�நா� அ�ேறா $தி�வ�.1091.3 

 அ
ட$க2 கரேச அ.பல  த%ேத அைலகி�ேற� அறி�தி�� தைனேய. 

$தி�வ�.1091.4 

 தைனய$ெச0 பிைழைய  த�ைதய$ �றி !  த�Jத� வழ-கல எ�பா$ 

$தி�வ�.1092.1 

 விைனயேன� பிைழைய விைனயிலி ந@தா� விவகB  ெத
Oத� அழேகா 

$தி�வ�.1092.2 

 உைனயலா திற�!. பிற�!._இ+ ,லகி� உழ�றி�� ேதவைர மதிேய� 

$தி�வ�.1092.3 

 எைனயலா !ன-கி� காளிைல ேயாஉ
 ெட�னி/. ஏ�7ெகா
 ட�ேள. 

$தி�வ�.1092.4 



 ஏ�7ெகா
 ட�ள ேவ
�._இ+ எளிேய� இ�-கி/. இற-கி/. 

ெபா!,� $தி�வ�.1093.1 

 ஊ�7ெகா
 ட�J. நி�ன& ய�லா� உைர-�.மா� அய�%த� 

ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) $தி�வ�.1093.2 

 நா�7ெகா
 &�வ ேர/.ம1 றவ$ேம� நாஎழா !
ைமய ீதித1�� 

$தி�வ�.1093.3 

 சா�7ெகா
 ட�ள நிைன திேய� எ�/� சா$�தநி� சர
_இர
 ட�ேற. 

$தி�வ�.1093.4 

 சரணவா Bச._எ� தைலமிைச இ�/. தB திைல தா� தைன அ&ேய� 

$தி�வ�.1094.1 

 கரணவா தைன4. க�தவா தைன4. கல�கிட- கபமி=  !�!. 

$தி�வ�.1094.2 

 மரணவா தைன-ெக� ெச0�வ. எ�ேற வ��!கி� றன�மன. மாழா� 

$தி�வ�.1094.3 

 தரணG� ெறBய நைக தஎ. இைறேய அ&யைன ஆ�வ!� கடேன. 

$தி�வ�.1094.4 

 கட.ெபாழி ஓ�க� உBஉைட உ�-�. கட,ேள கட,ள$ ேகாேவ 

$தி�வ�.1095.1 

 மட.ெபாழி மன ேத� மல<ெசறி� M7. வாயி�_ஓ$ ஒ�பதி� வ�._இ+ 

$தி�வ�.1095.2 

 உட.ெபாழி� தி�ேம� மீ
�மீ
 ெட�த உட.	ெகா
 �ழ�வேனா எ�7 

$தி�வ�.1095.3 

 நட.ெபாழி பத தா0 ந���கி� றன�கா
 நா�ெச4. வைகஎ! நவிேல. 

$தி�வ�.1095.4 



 வைகஎ! ெதB�ேத� ஏைழேய� உ0வா� வ�ளேல வலி�ெதைன ஆJ. 

$தி�வ�.1096.1 

 தைகஅ! இ�ேற� எ�ெச0ேவ� உலக$ சழ-�ைட  தமிய� ந@ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.1096.2 

 திைகஎ! எ�றா� ெசாலஅறி யா! திைக தி�. சிறியேன� த�ைன? 

$தி�வ�.1096.3 

 பைகஅ! க�தா தா�வ!� பர�கா
 பவளமா நிற தக1 பகேம. 

$தி�வ�.1096.4 

 க1பன அறி�! க1கிேல� சழ-�- க�விக1 7ழ�றன� க�ைண 

$தி�வ�.1097.1 

 ெசா1பன மதிA. கா
கிேல� ெபா�லா� 8கர. எனமல. !0 ேத� 

$தி�வ�.1097.2 

 வி1பன� எனேவ நி1ப! விைழ�ேத� வ @ணேன� விரகிலா ெவறிேய� 

$தி�வ�.1097.3 

 அ1பேன� த�ைன ஆ
&நி� அ�ைள ஆய�தி&� அ�ைனயி� ெபBேத. 

$தி�வ�.1097.4 

 ஒ1றி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ தம ேனமணி  

$தி�வ�.1098.1 

 ெத1றி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�ைலஅ? பாவிழி 

$தி�வ�.1098.2 

 ெந1றி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி�மல ேனஉைன? 

$தி�வ�.1098.3 

 ப1றி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந<ச._உ� பாலேத. 

$தி�வ�.1098.4 

 பாலி� ந@17? பர<5ட ேரமல$- $தி�வ�.1099.1 



 காலி� ஈ17- கதிெபற ஏைழேய� $தி�வ�.1099.2 

 மாலி� ஈ17 மய-கற� எ�7க� $தி�வ�.1099.3 

 ஆலி� ஈ17? ெபா��_அ�� ஆதிேய. $தி�வ�.1099.4 

 ஆதி ேயதி�ைல அ.பல  தாட�ெச0 $தி�வ�.1100.1 

 ேசாதி ேயதி�  ேதாணி	 ர தேன $தி�வ�.1100.2 

 ஒதி ேயத�. ஒ1றிஅ? பாஇ! $தி�வ�.1100.3 

 ந@தி ேயஎைன ந@ம� வாதேத. $தி�வ�.1100.4 

 வாத. ஓதிய வ<சைர- காணி�_ஓ$ $தி�வ�.1101.1 

 காத. ஓ�. க&யைன ஆ�வ! $தி�வ�.1101.2 

 ந@த ேமாஅ�றி ேந�._அ ந@தேமா $தி�வ�.1101.3 

 ஓத. ஓெதாலி ஒ1றி த ல தேன. $தி�வ�.1101.4 

 தல த ேனதி�ைல� ச�கர ேனதைல- $தி�வ�.1102.1 

 கல த ேனெந1றி- க
Oைட யாளேன $தி�வ�.1102.2 

 நல த ேனஒ1றி நாயக ேனஇ�த $தி�வ�.1102.3 

 மல த ேனைன4. வா�வி த� மா
பேத. $தி�வ�.1102.4 

 மா
ெகா� அ.பல மாணி-க ேமவிட. $தி�வ�.1103.1 

 ஊ
ெகா� க
ட ெத. ஒ1றிஅ? பாஉ�த� $தி�வ�.1103.2 

 ஏ
ெகா� ேசவ& இ�	க� ஏ திடா- $தி�வ�.1103.3 

 ேகா
ெகா� ெந<ச- ெகா&ய/. உ0வேன. $தி�வ�.1103.4 

 உ04. வ
ண._இ� ��_அ�� எ0தநா� $தி�வ�.1104.1 



 ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ
ண.ெத B�தில� 

ெச�வேம $தி�வ�.1104.2 

 ெப04._ெப.எ�.(ெப0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ
ண?ெப �%கி 

ேல	ர. $தி�வ�.1104.3 

 எ04. வ
ண._எ B த�� எ�ைதேய. $தி�வ�.1104.4 

 எ�ைத ேயதி�ைல எ._இைற ேய�க� $தி�வ�.1105.1 

 த�ைத ேயஒ1றி  த
_அ% ேதஎ�த� $தி�வ�.1105.2 

 %�ைத ஏ�பவ Gடம ய-கற� $தி�வ�.1105.3 

 சி�ைத ஏத.தி ��தஅ ��ைவேய. $தி�வ�.1105.4 

 தி��த நா�மைற  தி�ைல�சி1 ற.பல  $தி�வ�.1106.1 

 தி��த ஞான_இ ய�_ஒளி ேயஒ1றி? $தி�வ�.1106.2 

 ெபா��த நி�ற�� 	
ணிய ேமஇ�� $தி�வ�.1106.3 

 வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ�தைன ைவ தத ழகேதா. 

$தி�வ�.1106.4 

 ைவ த நி�_அ�� வாழிய_விய�.வி.%.(வா�_வி.+இய_விய�.வி.%.�றி.) 

வாழிய $தி�வ�.1107.1 

 ெம0 த தி�ைலயி� ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ�பேம $தி�வ�.1107.2 

 உ0 த ந�_அ�� ஒ1றிஅ? பாஎைன? $தி�வ�.1107.3 

 ெபா0 த சி�ைதவி2 ��தைன? ேபா1றேவ. $தி�வ�.1107.4 

 ேபா1ற_�ைற.எ�.(ேபா17_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவ தைன 	
ணிய 

ேனஎைன� $தி�வ�.1108.1 

 சா1ற ைவ தைன நி�	க�  த�ைமைய  $தி�வ�.1108.2 



 ேத1ற ைவ தைன ெந<ைச ெத ளி�த�ைப $தி�வ�.1108.3 

 ஊ1ற ைவ தைன உ�_ஒ1றி ேமவிேய. $தி�வ�.1108.4 

 ப17 ேநா-கிய_ெப.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவிேய� 

தன-�? பB�!_வி.எ�.(பB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந@அ�2 பத._அளி  

திைலேய $தி�வ�.1109.1 

 ம17 ேநா-கிய_ெப.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�விைன 

அதனா� வ<ச மாையயி� வா�-ைகயி� மன தி� $தி�வ�.1109.2 

 அ17 ேநா-கிய_ெப.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநா0களி� 

G?பி� அைலத� தி+,ல க.ப�. பா2ைட $தி�வ�.1109.3 

 உ17 ேநா-கினா� உ��ெத� உ�ள. ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1109.4 

 ெகா&ய ெந<சிேன� ேகாபேம அைட�ேத� ேகா& ேகா&யா. �ண?ப= 

!ைடேய� $தி�வ�.1110.1 

 க&ய வ<சக- க�வேன� தன-�� க�ைண ஈ�திடா தி��தி&� கைடேய� 

$தி�வ�.1110.2 

 அ&ய� ஆ�வ ெத+வண. எ�ேற ஐய ஐயநா� அலறி� கி�ேற� 

$தி�வ�.1110.3 

 ஒ&ய %.மல. ஒ��க7  தவ$ேச$ ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1110.4 

 காம. எ�பேதா$ உ�-ெகா&+ ,லகி� கல�� கி�ற- கைடயேன� தன-�� 

$தி�வ�.1111.1 

 ேசம. எ�பதா. நி�_அ�� கிைடயா� சி7ைம ேயஇ�/. ெசறி�தி� 

மானா� $தி�வ�.1111.2 



 ஏம ெந<சின$ எ�றைன ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஏட ந@கைட எ�றி&� அவ$%� $தி�வ�.1111.3 

 ஊம� ஆ�வ த�றிஎ� ெச0ேவ� ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1111.4 

 ம
ணி�_ெப.(ம
_ெப.+இ�_இட.ேவ.) நி�றவ$ வா�வ!. கண தி� 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மா0வ!. ம1றிைவ 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.1112.1 

 க
ணி� ேந$நித� க
�._இ+ வா�வி� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ந@�கிலா- 

க�மன- ெகா&ேய� $தி�வ�.1112.2 

 எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�றஓ$ எ
ண%. 

%&யா ெத�ெச0 ேக�வ�. இ�விைன- கயி1றா� $தி�வ�.1112.3 

 உ
ணி ர.பநி� றா2�கி� றைனந@ ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1112.4 

 ெவ�2சி ேயத�. மல_இரா இ�/. வி&ய- க
&ேல� விைனயிேன� 

உ�ள. $தி�வ�.1113.1 

 ம�2சி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத�ெச0ேக� 

உ�பா� வ�வ த1ெகா� வழி4._இ� கறிேய� $தி�வ�.1113.2 

 ெத�2சி ேயத�. நி�_அ�� ஒளிதா� ேசB� உ0�ேவ� ேச$�தில தானா� 

$தி�வ�.1113.3 

 உ�2சி ஆழிஒ  !ழ�வ! ெம0கா
 ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1113.4 

 யா!. உ�ெசய லா._என அறி�!. ஐய ைவயேம� அவ$_இவ$ ஒழியா  

$தி�வ�.1114.1 



 த@! ெச0தன$ ந�ைமெச0 தன$நா. 

ெதB�!_வி.எ�.(ெதB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச0வேத திற._என 

நிைன !- $தி�வ�.1114.2 

 ேகா! ெச0மல- ேகா2ைடைய- காவ� 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா�கிேற� க
&ட 

இனிந@ $தி�வ�.1114.3 

 ஓ! ெச0வெதா� ெற�/யி$  !ைணேய ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1114.4 

 ப�த ம2&�_ஆ. பாவிெந< சக தா� பவ?ெப ��கட� ப&�!ழ� றய$�ேத� 

$தி�வ�.1115.1 

 இ�த ம2&�நா� உழ�றேத அைம4. ஏற ேவ
�._உ� எ
ணேம தறிேய� 

$தி�வ�.1115.2 

 அ�த ம2&னி� இ� திேயா அ�றி அ&ைம ேவ
&நி� அ�2ெப�. 

	ைணைய $தி�வ�.1115.3 

 உ�த ம2&னா� த�திேயா உைரயா0 ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1115.4 

 ஞான ெம�பதி� உ7ெபா�� அறிேய� ஞானி அ�ல�நா� 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) கைடேய� $தி�வ�.1116.1 

 ஆன ேபாதிA. என-�நி� அ��_ஓ$ அOவி� பாதிேய 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) அைட�தா� 

$தி�வ�.1116.2 

 வான ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அமர�. அய/. 

மாA. எ�%ன. வலியில$ அ�ேற $தி�வ�.1116.3 



 ஊன. ந@-கிந� அ��த�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1116.4 

 அளிய ெந<ச._ஓ$ அறி,� வா�. அ�ப$ த.	ைட அOகிய அ��ேபா� 

$தி�வ�.1117.1 

 எளிய ெந<சிேன1 ெக0திடா ேத/. எ�ளி� பாதிம2 W�த�� வாேய� 

$தி�வ�.1117.2 

 களிய மாமய� காடற எறி�தா� கார ேவBைன- கைள�!ெம0? ேபாத 

$தி�வ�.1117.3 

 ஒளிய வி தினா� ேபாக%. விைள?ேப� ஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1117.4 

 நாக நா2டதி� நல.ெபற ேவ
ேட� நரகி� ஏெகன நவிலி/. அைமேவ� 

$தி�வ�.1118.1 

 ஆக. நா2&ைட வி�ெகனி� வி�ேவ� அ�ல� ஆ.பவ. அைடஎனி� 

அைடேவ� $தி�வ�.1118.2 

 தாக. நா2&ய மய�_அற அ��ந@$ த�த� இ�_என� சா1றி&� தBேய� 

$தி�வ�.1118.3 

 ஓைக நா2&ய ேயாகிய$ பர,._ெப.எ�.(பர_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ1றி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உல�ைட ேயாேன. 

$தி�வ�.1118.4 

 அணிெகா� ேகாவண- க�ைதேய நம-கி� க� த ஆைடஎ� றறிமட 

ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.1119.1 

 கணிெகா� மாமணி- கல�க�ந. கட,� க
O� மாமணி- க
&ைக 

க
டா0 $தி�வ�.1119.2 



 பிணிெகா� வ�பவ. ந@-�.ெவ
 ண@ேற ெப�ைம� சா�தமா. பிற�ெகாளி 

ம�றி� $தி�வ�.1119.3 

 திணிெகா� ச�கர சிவசிவ எ�7 

ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா� தேல ெச0ெதாழி 

லாேம. $தி�வ�.1119.4 

 ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�றிேம� த@�கிைழ? பாB� 

தி�?	. எ�தைன  தி�?	கி� றைனந@ $தி�வ�.1120.1 

 ெப0த_ெப.எ�.(ெப0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாலிைன- கமBைட- 

கவி�-�. ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) யாதலி� பிற��தைன உைனநா� 

$தி�வ�.1120.2 

 ைவத ேபாதி/. வா� ெதன நிைன ! ம7 ! ந@-கிஅ+ வழிநட- கி�றா0 

$தி�வ�.1120.3 

 ெகா0த ேகா2&ைன ந2டைன வள$?பா0 ெகா&ய ெந<சேம ம&யகி1 

றிைலேய. $தி�வ�.1120.4 

 இைலஎ னாதO வள,._ஒ� றிய எ
O கி�றிைல எ�ெப7 வாேயா 

$தி�வ�.1121.1 

 ெகாைலஇ னாெதன அறி�திைல ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) ெகா�A 

கி�றஅ- ;1றி/. ெகா&யா0 $தி�வ�.1121.2 

 தைலயி� மாைலதா� சைட4ைட? ெப�மா� தா�நி ைன�திைல 

ஊ
நிைன� !லகி� $தி�வ�.1121.3 

 	ைலயி னா$க�பா� ேபாதிேயா வ @ணி� ேபாக? ேபாக_இ? ேபா-கினி� 

அழி�ேத. $தி�வ�.1121.4 

 அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா�-ைகயி� அவலமி� 

கைன !. ஐய. இ�றிந@ அறி�தைன ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.1122.1 



 கழி�த_ெப.எ�.(கழி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�சிைல விைழ�தி� 

வா$ேபா� கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மீ2�ந@ கல��கி� 

றைனேய $தி�வ�.1122.2 

 ெமாழி�த %�ைனேயா$ ெப7.சிவ கதி-ேக %�/ றாவைக எ�/7. 

உ�னா� $தி�வ�.1122.3 

 இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாயி/. கைடயனா0 

நி�ேற� எ�ெச0 ேவ�_உைன ஏ�_அ�  ேதேன. $தி�வ�.1122.4 

 ேத�ெந0 ஆ&ய ெச<சைட- கனிைய  ேதைன ெம0_அ�� தி�விைன 

அ&ய$ $தி�வ�.1123.1 

 ஊைன ெந-கிட உ�-கிய ஒளிைய உ�ள  ேதா�கிய உவ?பிைன Gவ$ 

$தி�வ�.1123.2 

 ேகாைன ஆன�த- ெகா=�கட� அ%ைத- ேகாம ள திைன- ��றவி� 

லிையஎ. $தி�வ�.1123.3 

 மாைன அ.பல வாணைன நிைனயா0 வ<ச ெந<சேம மா0�திைல இ/ேம. 

$தி�வ�.1123.4 

 இ�/. எ�ஙன. ஏ�கி� றைனேயா ஏைழ ெந<சேம இ��ம� ��தா� 

$தி�வ�.1124.1 

 %�ைன நா.பிற� !ழ�றஅ  !யைர %�னி� எ��ைல %7-�கி� 

றனகா
 $தி�வ�.1124.2 

 எ�ைன ந@என- �7!ைண அ�ேதா எ�ெசா� ஏ1றிைல எழி�ெகாJ. 

ெபா!வி� $தி�வ�.1124.3 

 ம�/ ந.%ைட வ�ளைல நிைன தா� ம17 நா.பிற வாவைக வ�ேம. 

$தி�வ�.1124.4 

 பிற�!_வி.எ�.(பிற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) %�ன$_இ+ ,லகினா. 

ெப
�_ெப.(ெப
�_ெப.) பி�ைள 



ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப��ெதாட- �ழ�ேத 

$தி�வ�.1125.1 

 இற�!_வி.எ�.(இற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ @�கதி இைடவி=� !ழ�ேற 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசட தி� இ தைன 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.1125.2 

 மற�!_வி.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வி2டைன_வி.%.(வி�_வி.+22_இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_%�.ஒ�.) 

ெந<சேம ந@தா� மதியி லா0_அ! மற�தில� எளிேய� $தி�வ�.1125.3 

 !ற�! நா.ெப7. 5க திைன அைடய� ெசா�A. வ
ண.ந@ ெதாட�கி&� 

ந�ேற. $தி�வ�.1125.4 

 ந�7 ெச0வத1 �ட�ப� வாேய� ந�ல ெந<சேம வ�ல_இ+ 

வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) $தி�வ�.1126.1 

 இ�7 ெச0திந@ நாைளஎ� பாேய� இ�றி ��தவ$ நாைளநி� றிலேர 

$தி�வ�.1126.2 

 ஒ�7 ேக
மதி 5க$%த� %னிேவா$ உ-க அ-கண. சி-ெகன  !ற�தா$ 

$தி�வ�.1126.3 

 அ�7 %�னேர கட�தன$ அ�றி அத1� %�னேர அக�றன$ அ�ேற. 

$தி�வ�.1126.4 

 அ�7 ேன$கிைல ந.%ைட? ெப�மா� அ<ெச = ைத4. அ&-க& மற�தா0 

$தி�வ�.1127.1 

 ஒ�றி ேம1கதி உறவைக அ�ேதா உண$கி லா0வயி1 7
ெபா�2 டயேலா$ 

$தி�வ�.1127.2 

 %�B�_ெப.(%�றி�_ெப.) கா தைன அ+வள ேவ/. 

%ய�7_வி.எ�.(%ய�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா திைல %�னவ� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வ�.1127.3 



 !�றி நி�றந� ெதா
ட$த. ெதா=.	 ெதாட�� வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) 

Mய%� றிைலேய $தி�வ�.1127.4 

 Mய ெந<சேம 5க.ெபற ேவ
&� ெசா�A வா._அ! ெசா�லள வ�றா� 

$தி�வ�.1128.1 

 காய மாயமா. கா�ெசறி� !ல,. க�வ$ ஐவைர- ைகவி�  தத�ேம� 

$தி�வ�.1128.2 

 பாய_�ைற.எ�.(பா0_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆணவ? பைகெகட %�-கி? 

பக�_இ ராஇலா? பா�கB� நி�ேற $தி�வ�.1128.3 

 ஆய வான�த- ; !ைட? பரமா காய ேசாதிக
 டம�த� அணிேய. 

$தி�வ�.1128.4 

 இ�ைச உ
ெடன- ��தி� மல$ தா� எ0!. வ
ண._இ� ெக�ெசய 

வ�ேல� $தி�வ�.1129.1 

 ெகா�ைச ெந<ச._எ� �றி?பி�நி� லா! �தி?பி� நி�ற! மதி?பி�_இ+ 

,லகி� $தி�வ�.1129.2 

 பி�ைச உ
ெடனி1 பி�சB1 சீ7. ேபய�
மைன நாெயன உைழ ேத� 

$தி�வ�.1129.3 

 ெச�ைச ேமனிஎ. தி�ெவா1றி அரேச தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய 

சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1129.4 

 ஐய நி�/ைட அ�ப$க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) அழிவி� இ�ப%1 

ற�கி�- கி�றா$ $தி�வ�.1130.1 

 ெவ0ய_�றி.வி.%.(ெவ0_ெப.+அ_பட$.ப�.) ெந<சக? பாவிேய� ெகா&ய வ @ண 

ேன�_இ�� வ @�கதி- கிடமா0 $தி�வ�.1130.2 

 ைவய வா�-ைகயி� மய��கி� றன�ேம� வ�வ ேதா$�தில� வா�வைட 

ேவேனா $தி�வ�.1130.3 



 ெச0ய வ
ணேன ஒ1றிய. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1130.4 

 ம&ெகா� ெந<சி� வ�ள�_உ� மல$ தா� 

மற�!_வி.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ<சக வா�-ைகைய 

மதி ேத� $தி�வ�.1131.1 

 !&ெகா� ேந$_இைட மடவிய$- ��கி� 5ழ�கி� ேற�_அ�� 5க.ெப7 

ேவேனா $தி�வ�.1131.2 

 வ&ெகா� ேவ�கர  த
ணைல ஈ�ற வ�ள ேலஎன வா� !கி� றவ$த. 

$தி�வ�.1131.3 

 ெச&க� ந@-கிய ஒ1றிய. பரேன தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய சிவான�த  

ேதேன. $தி�வ�.1131.4 

 இ�-க வா,ற உலெகலா. உ0ய எ� த ேசவ&- ெக�ளள ேவ/. 

$தி�வ�.1132.1 

 உ�-க. ஒ�றிேல� ஒதியினி� ெபBேய� ஒ
ைம எ0!த� ெவ
ைமம1 

ற�ேற $தி�வ�.1132.2 

 த�-க நி�றஎ� த�ைமைய நிைன-கி� தமிய ேன/-ேக தைலந�- 

�7�கா
 $தி�வ�.1132.3 

 தி�-க
 G�7ைட ஒ1றிஎ. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1132.4 

 எ
ெப றாவிைன- ேக!ெச0 உடைல எ� த நா�%த� இ�தநா� வைர-�. 

$தி�வ�.1133.1 

 ந
	 றா?பவ. இய1றின� அ�லா� ந�ைம எ�பேதா$ நாளி/. அறிேய� 

$தி�வ�.1133.2 

 வ
ெப றாெவன- ��தி� அ�ளா. வா�, ேந$�தி�. வைகஎ�த வைகேயா 

$தி�வ�.1133.3 



 தி
ெப றாநி1க அ��_ஒ1றி அ%ேத தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய 

சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1133.4 

 ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ெந<சிேன� ெச0பிைழ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

ேபசி னா�ெப�. பிண-கி/- கிடமா. $தி�வ�.1134.1 

 தாைத ந@அைவ எ
ணைல எளிேய� தன-� நி�தி�  த
_அளி 	Bவா0 

$தி�வ�.1134.2 

 ேகாைத ந@-கிய %னிவ$க� காண- ; ! க�த�� �ண?ெப�� ��ேற 

$தி�வ�.1134.3 

 த@ைத ந@-கிய ஒ1றிஎ. ெப�மா� தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய 

சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1134.4 

 வ<ச ெந<ச$த. ேச$-ைகைய  !ற�! வ�ள� உ�தி� மலர& 

ஏ தி_வி.எ�.(ஏ !_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1135.1 

 வி<5 ெந<ச$த. அ& !ைண- ேகவ� 

வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி1�._அ? ெப�.பய� 

ெபறேவ $தி�வ�.1135.2 

 த<ச. எ�ற�� நி�தி�- ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) சா$�! நி�றன� 

த�த�ம1 றி�ேறா $தி�வ�.1135.3 

 ெச<ெசா� ஓ�கிய ஒ1றிஎ. ெப�மா� தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய 

சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1135.4 

 	�ல ேன�	வி நைடயிைட அைல4. 	ைலய ெந<சினா� ெபா��தி�. 

ெகா&ய $தி�வ�.1136.1 

 அ�ல� எ�பத1 ெக�ைலஒ� றறிேய� அ��!_ஏவ.(அ��!_வி.) கி�றன� 

வி� தின� ஆகி $தி�வ�.1136.2 

 ஒ�ைல உ�தி�- ேகாயி�%� அ� ேத� உ த மாஉ�த� உ�ள._இ� 

கறிேய� $தி�வ�.1136.3 



 ெச�ல� ந@-கிய ஒ1றிய. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1136.4 

 எளிய ேன�பிைழ இய1றிய எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) /2பா ேவ/.ம1 

றைவைய $தி�வ�.1137.1 

 அளிய ந�ல�� ஈ�தி�. ெபா�2டா� ஆ0த� ந�றல ஆதலி� ஈ
ேட 

$தி�வ�.1137.2 

 களிய ெந<சமா. க��கைல- கைர !- க�ைண ஈ�த� கட�_உன- ைகயா 

$தி�வ�.1137.3 

 ெதளிய_�ைற.எ�.(ெதளி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ�கிய ஒ1றிஎ� அ%ேத 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1137.4 

 ெவறிபி &-கி/. மக�தைன? ெப1ேறா$ வி� தி டா$_அ�த ெவறிய! த@�. 

$தி�வ�.1138.1 

 ெநறிபி & !நி� றா0வெர� அரேச ந@4. அ?ப& ந@சேன� தன-�? 

$தி�வ�.1138.2 

 ெபாறிபி & தந� ேபாதக. அ�ளி? 	�ைம யாைவ4. ேபா-கிட� ேவ
�. 

$தி�வ�.1138.3 

 ெசறிபி & தவா� ெபாழி�_ஒ1றி அ%ேத தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ஓ�கிய 

சிவான�த  ேதேன. $தி�வ�.1138.4 

 வ<சக விைன-ேகா$ ெகா�கல. அைனய மன திேன� அைன தி/. 

ெகா&ேய� $தி�வ�.1139.1 

 த<ச._எ� றைட�ேத நி�தி�- ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ச�நிதி %�ன$நி1 

கி�ேற� $தி�வ�.1139.2 

 எ<சலி� அட�கா? பாவிஎ� ெறைனந@ இக��தி&� எ�ெச0ேவ� 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.1139.3 



 க<ச�மா� 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றிய� 

க�.ேப கதித�. க�ைணய� கடேல. $தி�வ�.1139.4 

 நி1ப! ேபா�7 நிைலபடா உடைல ேநச.ைவ  ேதா.	7. ெபா�2டா0? 

$தி�வ�.1140.1 

 ெபா1ப! தவி�. 	ைலய$த. மைனவா0? 	�திெநா� தய$�த= திைள ேத� 

$தி�வ�.1140.2 

 ெசா1பத� கட�த நி�தி� வ&-�  ெதா
�ெச0 நாJ._ஒ� 7ளேதா 

$தி�வ�.1140.3 

 க1ப! க1ேறா$ 	க�தி� ெவா1றி- காவ�ெகா� க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1140.4 

 %�ைனவ� விைனயா� வ<சக மடவா$ %=?	ைல- �ழிவி=� 

திைள ேத� $தி�வ�.1141.1 

 எ�ைனேயா ெகா&ேய� நி�தி� வ��தா� எ0தில ேன�_உயி$- �7தி? 

$தி�வ�.1141.2 

 பி�ைனஎ+ வண�தா� எ0!வ தறிேய� ேபைதயி� ேபைதநா� அ�ேறா 

$தி�வ�.1141.3 

 க�னேல ேதேன ஒ1றிஎ. அ%ேத கட,ேள க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1141.4 

 ம
ணி/� மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ<சக 

விைனயா� மன�தள$� த=�கிநா� ேதா7. $தி�வ�.1142.1 

 எ
ணி/� அட�கா  !யெரா�. 	ைலய$ இ�லிைட ம�லி� கி�ேற� 

$தி�வ�.1142.2 

 வி
ணி/� இல��. 5ட$நிக$ உன! ெம�_அ&- க&ைமெச0 ேவேனா 

$தி�வ�.1142.3 



 க
ணி/� மணிேய ஒ1றிய� கனிேய கட,ேள க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1142.4 

 அளவிலா உலக  தன�தேகா &களா. ஆ�யி$  ெதாைக-�J. எைன?ேபா� 

$தி�வ�.1143.1 

 இளகிலா வ<ச ெந<சக? பாவி ஏைழக� உ
�ெகா� இைலகா
 

$தி�வ�.1143.2 

 தள$விலா !ன! தி�வ& எ/.ெபா1 றாமைர- கணியனா �வேனா 

$தி�வ�.1143.3 

 களவிலா$- கினிய ஒ1றிஎ. ம��ேத கன�த�. க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1143.4 

 ஞான._எ� பதிேலா$ அO !ைண ேய/. ந
ணிேல� 	
ணிய. 

அறிேய� $தி�வ�.1144.1 

 ஈன._எ� பத/- கிைறஎன� ஆேன� எ+வண. உ0�வ தறிேய� 

$தி�வ�.1144.2 

 வானநா டவ�. ெபற1க� நின! மலர&  ெதா=.	ெச0 ேவேனா 

$தி�வ�.1144.3 

 கானேவ2 ��வா. ஒ�வேன ஒ1றி- கட,ேள க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1144.4 

 ஞாலவா� வைன !. கான�ந@$ எனேவ ந�கறி� !�தி� அ�ளா. 

$தி�வ�.1145.1 

 சீலவா� வைட4. ெச�வ._இ? ெபா�லா� சிறிய/. ெப7�வ ேதேயா 

$தி�வ�.1145.2 

 ந@லமா மிட17? பவளமா மைலேய நி�மல ஆன�த நிைலேய $தி�வ�.1145.3 

 கால�நா
 அவி�-�. காலேன ஒ1றி- கட,ேள க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1145.4 



 மாெலா� நா�� வதன/. காணா மலர&- க&ைமெச0 தினி?பா. 

$தி�வ�.1146.1 

 பாெலா� கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேத�_என உ�சீ$ 

பா�.நா� எ�தநா� அறிேய� $தி�வ�.1146.2 

 ேவெலா� மயிA. ெகா
&�< 5டைர விைளவி த வி தக விள-ேக 

$தி�வ�.1146.3 

 காெலா� Dத. ஐ�!மா. ஒ1றி- கட,ேள க�ைணய� கடேல. $தி�வ�.1146.4 

 ச17.ந1 �ண�தா� சா$�திடா- ெகா&யா$ த�தைல வாயிA� �ைர-�. 

$தி�வ�.1147.1 

 ெவ17நா0 தன-�. ேவ7நா யாக ெமலிகி�ேற� ஐ.	ல� ேச2ைட 

$தி�வ�.1147.2 

 அ17நி� றவ$-�. அBயநி� தி� தா2 க&ைமெச0 ெதா=�வ ேனேயா 

$தி�வ�.1147.3 

 க17%1 7ண$�ேதா$- க��த�. ஒ1றி- கட,ேள க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1147.4 

 மைறகJ. இ�/. தைல தைல 

மய�க_�ைற.எ�.(மய��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மைற�!ல �யி$ெதா7. 

ஒளி த $தி�வ�.1148.1 

 இைறவநி� தி� தா2 க�பிலா- ெகா&ய� எ�னி/. ஏைழேய� தன-� 

$தி�வ�.1148.2 

 நிைறத�. நின! தி�வ�� அளி-க_�ைற.எ�.(அளி--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நிைன தேல நி�கட� க
டா0 $தி�வ�.1148.3 

 கைறமணி மிட17  ெத0வேம ஒ1றி- காவ�ெகா� க�ைணய� கடேல. 

$தி�வ�.1148.4 



 உலக வா�-ைகயி� உழA._எ� ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) ஒ�7 

ேகா&யா0� ெச�7ெச� 7ைல�ேத $தி�வ�.1149.1 

 கலக மாையயி� கவி�-கி�ற ெதளிேய� கA�கி� ேற�ெசய- கடவெதா� 

றறிேய� $தி�வ�.1149.2 

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

எ0?பினி� ைவ?ேப இ�ப ெவ�ளேம எ�/ைட உயிேர $தி�வ�.1149.3 

 திலக ேமதி� ஒ1றிஎ. உறேவ ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.1149.4 

 எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) லாநிைன? 	1றதி� 

வழிேய இ�ப !�ப�க� ஏ0திஎ� ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) $தி�வ�.1150.1 

 க
ணி லா-�ர� ெகன_உழ� ற!கா
 கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� 

றறிேய� $தி�வ�.1150.2 

 ெப
நி லாவிய பாக ெத. அ%ேத பிரம� ஆதிய$ ேபச�. திறேன 

$தி�வ�.1150.3 

 ெத
நி லா%& ஒ1றிய� கனிேய ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1150.4 

 ஊ
_உ ற-கேம ெபா��_என நிைன த ஒதிய ேன�மன. ஒ�றிய தி�றா0- 

$தி�வ�.1151.1 

 காO ற-க�� காம<சா� ற!கா
 கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� 

றறிேய� $தி�வ�.1151.2 

 மாO ற-கள� க7 தெச. மணிேய வ�ள ேலஎைன வா�வி-�. ம��ேத 

$தி�வ�.1151.3 

 ேசO ற த�. ஒ1றிநா யகேம ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1151.4 

 யா! ெசா�லி/. ேக2பதி� ற�ேதா யா�ெச0 ேத�_என ெத�/._இ+ 

இ�ளி� $தி�வ�.1152.1 



 கா! கி�றெத� வ<சக ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) கைடய ேன�ெசய- 

கடவெதா� றறிேய� $தி�வ�.1152.2 

 ஓ! மாமைற உபநிட த தி� உ�சி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�சிர மணிேய 

$தி�வ�.1152.3 

 த@! ந@-கிய ஒ1றிய� ேதேன ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.1152.4 

 ெசா�A. ெசா�லள வ�7கா
 ெந<ச  !�-க ைன !._இ� ெகா�-�வ 

ெதவேனா $தி�வ�.1153.1 

 க�A. பி1ப�. இ�.பி/. ெபBதா� கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� 

றறிேய� $தி�வ�.1153.2 

 அ�A. எ�A.நி� றக��ைழ� ேத !. அ�ப�� ஊ7. ஆன�த? 

ெப�-ேக $தி�வ�.1153.3 

 ெச�A லா.ெபாழி� ஒ1றிய� க�.ேப ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1153.4 

 இ.ைம இ�பேம வ @ெடன- க�தி ஈன$ இ�லிைட இட$மிக உழ�ேத 

$தி�வ�.1154.1 

 ைக.ைம ெந<ச._எ� றைனவலி? ப!கா
 கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� 

றறிேய� $தி�வ�.1154.2 

 %.ைம யாகிய ேதவ$த. ேதேவ %-க
 G$ திேய % தியி� %தேல 

$தி�வ�.1154.3 

 ெச.ைம ேமனிஎ. ஒ1றி^$ அரேச ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1154.4 

 நி�ன &-க
_ஓ$ கண?ெபா= ேத/. நி1ப தி�றிேய ந@சம� ைகய$த. 

$தி�வ�.1155.1 



 க�ன வி�தன. விைழ�த! மன.கா
 கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� 

றறிேய� $தி�வ�.1155.2 

 அ�ன ஊ$தி4. மாA.நி� றலற அ&ய$ த�கJ� அம$�த�� அ%ேத 

$தி�வ�.1155.3 

 ெத�_இ ைச?ெபாழி� ஒ1றிஎ. வா�ேவ ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1155.4 

 	ைலய ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) 	ண$%ைல- �வ2&� ேபா�! 

�
ெடைன? 	ல�வழி? ப� தி- $தி�வ�.1156.1 

 கைலய நி�றதி- க�Aற� மன�தா� கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� 

றறிேய� $தி�வ�.1156.2 

 விைலயி லாஉய$ மாணி-க மணிேய ேவத உ�சியி� விள�ெகாளி விள-ேக 

$தி�வ�.1156.3 

 சிைலவி லா-ெகாJ. ஒ1றிஎ. ம��ேத ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1156.4 

 த�ைத தா0மைன ம-க�_எ� 7லக� சழ-கி ேலஇட$ உைழ-�._எ� 

மன�தா� $தி�வ�.1157.1 

 க�த வாதைன இய17கி� ற!கா
 கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� றறிேய� 

$தி�வ�.1157.2 

 எ�ைத ேயஎைன எ=ைம4. ெதாட$�த இ�ப ெவ�ளேம எ�_உயி$- �யிேர 

$தி�வ�.1157.3 

 சி�ைத ஓ�கிய ஒ1றிஎ� ேதேவ ெச�வ ேமபர சிவபர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1157.4 

 ெகா&ய வ<சக ெந<சக. எ/._ஓ$ �ர�கி1 ெக�_உ7 �ைறபல உைர !. 

$தி�வ�.1158.1 



 க&ய தாதலி� கசி�தில தினிஇ- கைடய ேன�ெசய- கடவெதா� றறிேய� 

$தி�வ�.1158.2 

 அ&ய ேன�பிைழ உள திைட நிைனேய� அ�ள� ேவ
�._எ� ஆ�யி$  

!ைணேய $தி�வ�.1158.3 

 ெச&க� ந@-கிய ஒ1றிஎ. உறேவ ெச�வ ேமபர சிவ.பர. ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1158.4 

 க
ண?பா எ�ற�J. காள தி அ?பா%� $தி�வ�.1159.1 

 வ
ண?பா� ேவ
�. மதைலைய?பா� வாBதிைய $தி�வ�.1159.2 

 உ
ண?பா எ�7ைர த ஒ1றிஅ?பா வ�த�ள $தி�வ�.1159.3 

 எ
ண?பா எ�ற=._இ+ ஏைழ%க. பாராேயா. $தி�வ�.1159.4 

 ம<5ப�. ெச<ச&ல வ�ளேல உ�Jகி�ேறா$ $தி�வ�.1160.1 

 உ<5ப�. வ
ண._அ�� ஒ1றி^$ உ தமேன $தி�வ�.1160.2 

 ந<5ப�. க
ட._உைட ந.பரேன வ�!யரா� $தி�வ�.1160.3 

 ப<5ப�. பா�ப�. பாவி%க. பாராேயா. $தி�வ�.1160.4 

 க
ணா$ அ%ேத க�.ேபஎ� க
ேணஎ� $தி�வ�.1161.1 

 அ
ணாஉ� ெபா�ன��தா� ஆ$�தி�ேமா அ�லெத�7. $தி�வ�.1161.2 

 ந
ணாேதா யா! நO�ேமா எ�7�கி $தி�வ�.1161.3 

 எ
ணா!. எ
O._இ�த ஏைழ%க. பாராேயா. $தி�வ�.1161.4 

 நா&யசீ$ ஒ1றி நக$_உைடயா0 நி�ேகாயி� $தி�வ�.1162.1 

 ந@&யந1 ச�நிதியி� நி�7நி�7 மா�_அய/. $தி�வ�.1162.2 

 ேத&அறி ஒ
ணா  தி�உ�ைவ- க
��கி? $தி�வ�.1162.3 

 பா&அ= ேத��._இ�த? பாவி%க. பாராேயா. $தி�வ�.1162.4 



 வா�கிமைல வி�லா-�. ம�னவேன எ�_அரேச $தி�வ�.1163.1 

 ஓ�கி வள�த=,. ஒ1றி^$ உ தமேன $தி�வ�.1163.2 

 M�கிய !�ப� 5ைம5ம-க மா2டா! $தி�வ�.1163.3 

 ஏ�கிஅ= கி�ற_இ�த ஏைழ%க. பாராேயா. $தி�வ�.1163.4 

 ெதா
ட$- க�J. !ைணேய இைணயி�விட. $தி�வ�.1164.1 

 உ
ட� 5த1க�J. ஒ1றி^$ உ தமேன $தி�வ�.1164.2 

 ச
ட? பவேநாயா� தாயிலா? பி�ைளெயன? $தி�வ�.1164.3 

 ப
ைட  !ய$ெகாJ._இ? பாவி%க. பாராேயா. $தி�வ�.1164.4 

 உ2&க��த ேமலவேன ஒ1றி^$ உ தமேன $தி�வ�.1165.1 

 ம2&ல��. உ�ற� மலர&ைய? ேபா1றா! $தி�வ�.1165.2 

 த2&ல�� ெந<ச தா� ச<சலி !� ச�நிதி-க
 $தி�வ�.1165.3 

 எ2&நி�7 பா$-�._இ�த ஏைழ%க. பாராேயா. $தி�வ�.1165.4 

 ந�ைச மிட1றணி�த நாயகேன ஓ$பாக. $தி�வ�.1166.1 

 ப�ைசநிற. ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பவள  

தனிமைலேய $தி�வ�.1166.2 

 மி�ைச தவி$-�._ஒ1றி வி தகேன நி�_அ�2ேக $தி�வ�.1166.3 

 இ�ைசெகா� வா�._இ�த ஏைழ%க. பாராேயா. $தி�வ�.1166.4 

 மா�_அய$�!. காணா மலர&யா0 வ<சவிைன- $தி�வ�.1167.1 

 கா�_அய$�! வாடஅ�2 க
Oைடயா0 வி
_உைடயா0 $தி�வ�.1167.2 

 ேச�_அய$�த க
ணா$ திய-க தி னா�_உ� அ�2 $தி�வ�.1167.3 



 பா�_அய$�! வா�._ெப.எ�.(வா�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ�த? 

பாவி%க. பாராேயா. $தி�வ�.1167.4 

 ெசா�த%ற எ
ணி  ெதா=கி�ற ெம0ய&ய$ $தி�வ�.1168.1 

 ச�த%7. ெந<ச  தல தம$�த த !வேன $தி�வ�.1168.2 

 ந�தவன< 8�_ஒ1றி நாயகேன வா�-ைகஎ/. $தி�வ�.1168.3 

 ப�தமதி� வா�._இ�த? பாவி%க. பாராேயா. $தி�வ�.1168.4 

 தி�ைலயிைட ேம,._எ�க� ெச�வ? ெப�வா�ேவ $தி�வ�.1169.1 

 ஒ�ைலஅ& யா$-க�J. ஒ1றி^$ உ தமேன $தி�வ�.1169.2 

 அ�ைல நிக$-�. அளக தா$ ஆைசதன- $தி�வ�.1169.3 

 ெக�ைலஅறி யாத_இ�த ஏைழ%க. பாராேயா. $தி�வ�.1169.4 

 விதிஇழ�த ெவ
தைலெகா� வி தகேன ேவதியேன $தி�வ�.1170.1 

 மதிஇழ�ேதா$- ேகலா வள$_ஒ1றி வானவேன $தி�வ�.1170.2 

 நிதிஇழ�ேதா$ ேபா�_அய$�! நி�/ைடய வா�-ைக? $தி�வ�.1170.3 

 பதிவி�.பி வா�._இ�த? பாவி%க. பாராேயா. $தி�வ�.1170.4 

 ம�-�._ெப.எ�.(ம�_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந@$_உைட? பா��கிண றத/� வ=-கி வ @��தவ� வ��!றா 

வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) $தி�வ�.1171.1 

 எ�-கி� ேறா$_என இைடயி1ைக 

வி�த�_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இர-க %�ளவ$- கிய�ப�7 

க
W$ $தி�வ�.1171.2 

 த�-கி லாெதைன� ச<சல வா�வி� தா� ! கி�ற! த�ம._அ� 7ம-� 

$தி�வ�.1171.3 



 ந�-கி லா$ெதா=. ஒ1றி^$ உைடய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1171.4 

 ெவ
ைம ெந<சிேன� ெம0_எ�ப தறிேய� விமல V.மிைட ேவ2ைக4. 

உைடேய� $தி�வ�.1172.1 

 உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) ஓதிேன� வ<சக வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) 

உவB வ @�வேன� உ7திம1 றறிேய� $தி�வ�.1172.2 

 க
ைம உ�ளவ$ பா���ழி வ @ழ- க
& �?ப! க1றவ$- கழேகா 

$தி�வ�.1172.3 

 ந
ைம ஒ1றிய$ீ தி��சி1ற. பல !� ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1172.4 

 �1ற ேமபல இய1றி/. எைனந@$ ெகா&ய� எ�ப! �றி?பல உம! 

$தி�வ�.1173.1 

 ெபா1ைற ேந$	ய  ெதாளி$தி� ந@1ைற? D5 கி�றன� 	னிதV. அ&-க
 

$தி�வ�.1173.2 

 உ1ற ேதா$சிறி த�	._இ+ வைகயா� உ7தி ஈவதி� �ம-ெகா� கட�கா
 

$தி�வ�.1173.3 

 ந1ற வ த$வா� ஒ1றி^$ உைடய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1173.4 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ேதாதினா� ஒ7-கிேல. எ�ப$ உல� ேளா$_இ�த 

உ7திெகா
 ட&ேய� $தி�வ�.1174.1 

 க�ள. ஓதிேல� V.ம& அறிய- காம ேவ2ைகயி� கடலி/. ெபBேய� 

$தி�வ�.1174.2 

 வ�ள ேலஉம த��ெபற� சிறி! ைவ த சி�ைதேய� மய-கற அ��வ @$ 

$தி�வ�.1174.3 



 ந�ள� உ1றவ$ வா�_ஒ1றி உைடய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1174.4 

 அர�ைத ேயாெடா� வழி�ெச�ேவா� தைனஓ$ ஆ17 ெவ�ள._ஈ$  

தைல திட அவ/. $தி�வ�.1175.1 

 பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந@Bைட நி�ற= வாேன� 

பைகவ$_ெப.(பைகவ$_ெப.) ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) 

பா$ தி�? பாேரா $தி�வ�.1175.2 

 கர�ைத அ<சைட அ
ண�ந@$ அ&ேய� கல�க- க
&�- கி�ற! கடேனா 

$தி�வ�.1175.3 

 நர�த மா$ெபாழி� ஒ1றி^$ உைடய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1175.4 

 பிறவி- க
ணிலா� ைக-ெகாJ. ேகாைல? பி��கி வ @5த� ெபBயவ$- 

கறேமா $தி�வ�.1176.1 

 மறவி- ைகயைற மன திேன� உ.ேம� 

ைவ-�._ெப.எ�.(ைவ_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�ைபந@$ மா17த� அழேகா $தி�வ�.1176.2 

 உற_இ- ெகா�ைகேய உ�ளிேர� இதைன ஓதி- ெகா�ளிட. ஒ�றிைல க
W$ 

$தி�வ�.1176.3 

 நறவி- ேகா�கிய ஒ1றிய. பதிய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) நவி17கி� 

ற@ேர. $தி�வ�.1176.4 

 வலிய வ�தி� வி��திைன ஒழி-கா$ வ
ைக உ�ளவ$ ம1ற!ேபால- 

$தி�வ�.1177.1 

 கலிய ெந<சிேன� வ<சக வா�வி� கல�கி ஐயV� க�ைணயா. அ%ைத 

$தி�வ�.1177.2 



 மலிய உ
&ட வ�கி�ேற� வ�%� மா17 கி1பிேர� வ�ள�ந@$ அ�ேறா 

$தி�வ�.1177.3 

 நலிய� ந@-கி�. ஒ1றிய. பதிய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) நவி17கி� 

ற@ேர. $தி�வ�.1177.4 

 ெபா0ய� ஆகிA. ேபா-கிட. அறியா? 	ைலய� ஆ
டவ� 	க�_உைர? 

பாேன� $தி�வ�.1178.1 

 உ0ய ைவ?ப�_ஈ !
ைமஇ+ ,லகி� ஒதிய ேன�	க� ஓBட. அறிேய� 

$தி�வ�.1178.2 

 ஐய V.ம&- கா2ெசய� உைடேய� ஆ
ட ந@$_எைன அக17த� அழேகா 

$தி�வ�.1178.3 

 ைநய� அ1றிட அ��_ஒ1றி உைடய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1178.4 

 த�ைத ஆயவ$ தைனயைர- ெக�-க� சைமவ$ எ�ப! ச17._இ� 7லகி� 

$தி�வ�.1179.1 

 எ�ைத ந@$_எைன வ<சக வா�வி� இ��! வ @$_எனி� யா$-கி! 	க�ேவ� 

$தி�வ�.1179.2 

 ப�த ேமலிட எ�பB தாப. பா$?பி ேராஅ�2 ப�கய விழிய$ீ $தி�வ�.1179.3 

 ந�த ெவா
பைண ஒ1றி^$ உைடய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1179.4 

 க�வி ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மக�தைன? 

ெப1ேறா$ க� த� ஓ$சி7 கைதயிA. இைலகா
 $தி�வ�.1180.1 

 ெச�வ._ெப.(ெச�வ._ெப.) ேவ
&ேல� தி�வ�� விைழ�ேத� சிறிய 

ேனைனந@$ திய-�த� அழேகா $தி�வ�.1180.2 

 ப�வி த�களா� பணிெச4. உBைம? பா�� ந��._அ? பர._உம- க�ேற 

$தி�வ�.1180.3 



 ந�வி த தின$ 	க�_ஒ1றி உைடய$ீ ஞான நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) 

நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1180.4 

 ம
ணி�_ெப.(ம
_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ந�லவ� ந�லவ$ இட ேதா$ 

வண-க. இ�ைமய� வண��வ� ஆனா� $தி�வ�.1181.1 

 எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந.	ைட இ�என 

உைர?ப$ ஏ�வ ண�கிைன எ�7ைர? பாேரா $தி�வ�.1181.2 

 க
ணி� ந�லV. கழ�ெதாழ இைச�தா� கல-க. கா
ப! கட�_அ�7 

க
W$ $தி�வ�.1181.3 

 ந
ணி மாதவ�_ெப.(மாதவ�_ெப.) ெதா=._ஒ1றி உைடய$ீ ஞான 

நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) நவி17கி� ற@ேர. $தி�வ�.1181.4 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ஒ�7ேதா� 5�தர? ெப�மா� மண தி� ெச�றவ
 

வழ-கி2ட ெதனேவ $தி�வ�.1182.1 

 ஓைல ஒ�7ந@$ கா2�த� ேவ
டா. உவ�! ெதா
ட�_எ� 7ைர?பிேர� 

எ�ைன $தி�வ�.1182.2 

 ேவைல ஒ�றல மிக?பல எனி/. ெவ7?பி லா!ள. விய�!ெச0 �வ�கா
 

$தி�வ�.1182.3 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஒ�7சீ$ ஒ1றி^$ உைடய$ீ Mய மா�விைட  

!வச தி ன@ேர. $தி�வ�.1182.4 

 Dத. V.பைட எனி/.நா� அ<ேச� 	திய_ெப.அ.(	திய_ெப.அ.) பா.பி�D
 

D2ட,. ெவ�ேவ� $தி�வ�.1183.1 

 ேபத. இ�றிஅ. பல�தனி� M-�. ெப�ைம� ேசவ& பி&-க,. தளேர� 

$தி�வ�.1183.2 

 ஏத. எ
ணிடா ெத�ைன4. ெதா=.ப� எ�7 ெகா�விேர� என-க! சாA. 

$தி�வ�.1183.3 



 8த ஒ
ெபாழி� ஒ1றி^$ உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1183.4 

 உ?பி டாத;� இ�கி/. உ
ேப� உவ�தி+ ேவைலைய உண$�!ெச0 

எனந@$ $தி�வ�.1184.1 

 ெச?பி டா%ன. தைலயினா� நட�! ெச0ய வ�ல�யா� ெச04._அ? 

பணிக� $தி�வ�.1184.2 

 த?பி டாததி� த?பி�� ெத�ைன  த
&? ப$ீ_எனி� சலி !ள. ெவ�ேவ� 

$தி�வ�.1184.3 

 !?பி டாஎன- க��_ஒ1றி உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1184.4 

 ;லி எ�பேதா$ அO !ைண ேய/. �றி தி ேல�_அ! ெகா�-கி/. 

ெகா�ேள� $தி�வ�.1185.1 

 மாலி ேனாடய� %தலிய$- ேகவ� மற�!. ெச0திேட� ம�_உயி$? 

பயி$-ேக $தி�வ�.1185.2 

 ஆலி அ�னதா. ேதவK$ கைட-க
 அ�ைள ேவ
&ேன� அ&ைமெகா� 

கி1ப$ீ $தி�வ�.1185.3 

 8லி ஓ$	ைட மகி�_ஒ1றி உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1185.4 

 ேத$�! ேத&/. ேதவ$ேபா� தைலைம  ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) இ�ைலஅ  

ெதளி, ெகா
ட&ேய� $தி�வ�.1186.1 

 ஆ$�! V._அ&- க�ைமெச0 திட?ேப$ ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ைவ !ைம 

அ� தன� அ&ேக� $தி�வ�.1186.2 

 ஓ$�தி� ெக�றைன  ெதா=.	ெகா� ள @ேர� உ0கி ேல�_இஃ !.பத. கா
க 

$தி�வ�.1186.3 



 ேசா$�தி டா$	க� ஒ1றி^$ உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1186.4 

 	திய� எ�ெறைன? ேபா-�தி ேராந@$ D� வ தி/. ெபா�ன&- க&ைம 

$தி�வ�.1187.1 

 பதிய ைவ தன� ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) அ�த? 

பழ�க ண-கிைன? பா$?பதி� எ�ேன $தி�வ�.1187.2 

 %திய� அ�ல�யா� எ?பணி விைட4. 

%ய�7_வி.எ�.(%ய�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச0�ேவ� G$-க/. 

அ�ேல� $தி�வ�.1187.3 

 !திய ேதா�கிய ஒ1றி^$ உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1187.4 

 ஒ=-க. இ�லவ� ஓ$_இட  த&ைம- �த, வா�ெகா�_எ� 7�/கி1 

பேீர� $தி�வ�.1188.1 

 	=-க ெந<சிேன� உ.%ைட� ச%க. ேபா�! நி1பேன� 	
ணிய- கனிக� 

$தி�வ�.1188.2 

 ப=-க நி�றி�. �ண த� வாேவ� பா$ த ேப�._அ? பBசின$ ஆவ$ 

$தி�வ�.1188.3 

 ெதா=-க� எ�ைனயா� வ @$_ஒ1றி உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1188.4 

 பி�ைச ஏ17O. பி த$_எ� 7.ைம? ேப5 கி�றவ$ ேப�சிைன- ேக2�. 

$தி�வ�.1189.1 

 இ�ைச நி1கி�ற !.ம&- ேகவ� இய17 வா�_அ�த இ�ைசைய %&?ப$ீ 

$தி�வ�.1189.2 

 ெச�ைச ேமன @ய$ீ தி�,ள. அறிேய� சிறிய ேன�மிக  திய��கி� 

றன�கா
 $தி�வ�.1189.3 



 !�ைச ந@-கிேனா$- க��_ஒ1றி உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1189.4 

 ஆல. உ
டந@$ இ�/._அ+ வாேனா$- க%! ேவ
&மா ல-கட� கைடய 

$தி�வ�.1190.1 

 ஓல ெவ+விட. வB�_அைத ந@ேய உ
ெக� றாA.V. உைர?ப& உ
ேக� 

$தி�வ�.1190.2 

 சால. ெச0வ! தைகஅ�7 த�ம  தனி?ெபா1 ��றன @$ சராசர. நட !. 

$தி�வ�.1190.3 

 8ல பாணிய$ீ தி�ெவா1றி நகK$ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1190.4 

 % தி ேந$கிலா  ேதவ$க�_ெப.(ேதவ$_ெப.+க�_ப�.) தைமநா� %�! 

ேற�_அவ$ %1பட வB/. $தி�வ�.1191.1 

 5 தி யாகிய ெசா�Aைட அO-க  ெதா
ட$ த.%ட� 8��திW$ எனி/. 

$தி�வ�.1191.2 

 	 தி ேச$	ற  ெதா
ட$த. %டேன ெபா��த ைவ-கி/. ேபா!.ம1 ற!ேவ 

$தி�வ�.1191.3 

 ! தி யா$பணி ய$ீ_ஒ1றி உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1191.4 

 எ�ன நா�_அ& ேய�பல பலகா� இய.பி நி1பதி� ெக.ெப� மான @$ 

$தி�வ�.1192.1 

 இ�/. எ�ைனஓ$ ெதா
ட�_எ� 7ள தி� ஏ�7 ெகா�ளிேர� இ��கட1 

	விேயா$. $தி�வ�.1192.2 

 ப�ன எ�_உயி$ V.ெபா�2 டாக? பா1றி V.மிைச? பழி5ம  !வ�கா
 

$தி�வ�.1192.3 



 !�/ மாதவ$ 	க�_ஒ1றி உைடய$ீ Mய மா�விைட  !வச தி ன@ேர. 

$தி�வ�.1192.4 

 யா! ெச0�வ� ேபா!ேபா கி�ற த
ண ேலஉம த�ப�- க&ேய� 

$தி�வ�.1193.1 

 ேகா! ெச0யி/. ெபா7 த�� 	B4. ெகா�ைக ய$ீ_எைன- �7கிய �7.ப$ 

$தி�வ�.1193.2 

 வா! ெச0கி�றா$ மன�தள$ கி�ேற� வலியி ேல�ெச4. வைகஒ�7. 

அறிேய� $தி�வ�.1193.3 

 மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) ெச0ெபாழி� ஒ1றி^$ உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 

மணிஅைன யேீர. $தி�வ�.1193.4 

 என-� ந@$_இ�ேகா$ ஆ
ைடஅ� ]ேரா எ�ைன வ<சக$ யாவ�� ;&- 

$தி�வ�.1194.1 

 கன-�. வ�பவ- கடலிைட வ @� த- க
& � தேலா கட�_உம- ெகளிேய� 

$தி�வ�.1194.2 

 தன-� ம1ெறா� சா$பி�� தி�ேம� தய, ெச0திட  த-கத� றிைலகா
 

$தி�வ�.1194.3 

 மன-� ந�லவ$ வா�_ஒ1றி உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1194.4 

 எ<ச� இ�லேதா$ காமமா. கட�_ஆ�� திைள-கி� ேற�_இனி எ�ெச0வ� 

அ&ேய� $தி�வ�.1195.1 

 த<ச. எ�7ம திைணமல$ அ&-ேக சர
	 ��தன� தய,ெச0 வ @ேர� 

$தி�வ�.1195.2 

 வ<ச வா�-ைகயா. திமி�கில. எ/மீ� வாB- ெகா
ெடைன வா0ம�  

தி��கா
 $தி�வ�.1195.3 



 ம<ச ளாவிய ெபாழி�_ஒ1றி உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1195.4 

 எ�பி ற?பிைன யா$-ெக�  !ைர?ேப� எ�ெச0 ேவ�_எைன எ�ெசய 

நிைன-ேக� $தி�வ�.1196.1 

 %�பி ற?பிைட இ��தேச ட தா� Gட வா�-ைகயா. காடக  தைட�ேத 

$தி�வ�.1196.2 

 அ�பி ற�தெவ� காமேவ2 �வனா� அைல?	
 ேட�_உம த��ெபற 

விைழ�ேத� $தி�வ�.1196.3 

 வ�பி ற�தவ$ 	க�_ஒ1றி உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1196.4 

 காம. எ�/._ஓ$ காவலி� உழ�ேற கA�கி� ேற�_ஒ� கைளகO. 

அறிேய� $தி�வ�.1197.1 

 ேசம ந�ல�2 பத.ெப7� ெதா
ட$ 

ேச$�த_ெப.எ�.(ேச$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா2டக. ேச$,ற 

விைழ�ேத� $தி�வ�.1197.2 

 ஏம. உ1றி�. எைனவி� வி?பா$ இ�ைல எ�ெச0வ� யாB/. சிறிேய� 

$தி�வ�.1197.3 

 வாம மாதரா� ம�ெவா1றி உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1197.4 

 இ�ப. எ�ப! விைழ�திட$ உழ�ேத� எ�ைன ஒ தஓ$ ஏைழஇ� கறிேய� 

$தி�வ�.1198.1 

 !�ப._ெப.(!�ப._ெப.) எ�ப! ெப�<5ைம ஆக� 5ம-கி� ேற�_அ�� 

!ைணசிறி தி�ேல� $தி�வ�.1198.2 

 அ�ப$ உ�ளக  தம$�தி�� ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) அ&-�1 ேறவA- கா2ப� 

ேவேனா $தி�வ�.1198.3 



 வ�ப$ நா�றா ஒ1றி^$ உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1198.4 

 ஊ�வி ைன?ப& எ?ப& அறிேய� உஞ17 கி�றன� உமத�� ெபறேவ 

$தி�வ�.1199.1 

 தா�வி ைன த�. காமேமா எைன-கீ�  த�J கி�றேத உ�Jகி� ற!கா
 

$தி�வ�.1199.2 

 பா�வி ைன-ெகாJ. பாவிேய� 

ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பா�க றி�திேல� 

ஏ��கி� றனனா� $தி�வ�.1199.3 

 வா�வி ைன த�. ஒ1றி^$ உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1199.4 

 இற?பி லா$ெதா=. ேதவK$ பத ைத_ெப.(பத._ெப.+அ !_சாB.+ஐ_ெச.ேவ.) 

எ+வ. ந@-கிேய எ+வித  தா/. $தி�வ�.1200.1 

 மற?பி லா!ள. நிைன தி&� காம. வழிம றி தைத மய-�கி� ற!கா
 

$தி�வ�.1200.2 

 �றி?பி லாெத�னா� ;&ய ம2�. �ைற !. அ�க! �ைறகில த�ேதா 

$தி�வ�.1200.3 

 வறி?பி லாவய� ஒ1றி^$ உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1200.4 

 ச<சி த�த�. காம._எ� றி�._ஓ$ சலதி வ @��ததி� தைலமய- �1ேற 

$தி�வ�.1201.1 

 அ<சி அ<சிநா� அைலகி�ேற� எ�ைன அ<ச� எ�பவ$ யாைர4. 

அறிேய� $தி�வ�.1201.2 

 !<சி_வி.எ�.(!<5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) னா�பி�	 5க.பலி  

தி�ேமா !ைணயி லா$-ெகா� !ைணஎன இ�?ப$ீ $தி�வ�.1201.3 



 ம<சி� ந@�ெபாழி� ஒ1றி^$ உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 மணிஅைன யேீர. 

$தி�வ�.1201.4 

 அ�ல ஓதிய$ இைட?ப�. கம�- காைச ைவ தஎ� அறிவி�ைம அளைவ� 

$தி�வ�.1202.1 

 ெசா�ல ேவா%& யாெதைன ஆள  !ணி, ெகா�வ @ேரா Mயைர ஆள� 

$தி�வ�.1202.2 

 அ�ல ேவாஉம திய1ைகஆ யி/.ந� அ�2க ண@$_எைன ஆளA. த��கா
 

$தி�வ�.1202.3 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) ஓ�கிய ஒ1றி^$ உைடய$ீ வ
ைக ய$ீ_எ�க
 

மணிஅைன யேீர. $தி�வ�.1202.4 

 நி�ேபா�ற ெத0வ._ஒ� றி�ெறன ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) நிக� த,.நி� 

$தி�வ�.1203.1 

 ெபா�ேபா�ற ஞான? 	!மல$  தா�!ைண? ேபா17கிேல� $தி�வ�.1203.2 

 மி�ேபா�ற ேவணிய ேனஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவதியேன. $தி�வ�.1203.4 

 ேவதிய ேனெவ�ளி ெவ1பிைட 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி தகேன $தி�வ�.1204.1 

 ந@திய ேனம�றி� நி2கள ஆன�த நி$ தமி�. $தி�வ�.1204.2 

 ஆதிய ேனஎைம ஆ
டவ ேனமைல யா�மகி=. $தி�வ�.1204.3 

 பாதிய ேனஎ. பராபர ேன%-க2 ப
ணவேன. $தி�வ�.1204.4 

 ப
ணவ ேனப5 பாச ைத ந@-�. பர.பரேன $தி�வ�.1205.1 

 ம
ணவ ேனைன மகி��தவ ேனமல. மா17கி�ற $தி�வ�.1205.2 

 வி
ணவ ேனெவ� விைடயவ ேனெவ1றி ேம,ெந1றி- $தி�வ�.1205.3 



 க
ணவ ேனஎைன- கா தவ ேனஒ1றி- காவலேன. $தி�வ�.1205.4 

 காவல ேனஅ�7 மாணி-�? ெபா1கிழி- க2டவி� த $தி�வ�.1206.1 

 பாவல ேனெதா=. பாண�_ெப.(பாண�_ெப.) பB5ற? பா2டளி த 

$தி�வ�.1206.2 

 நாவல ேனதி�ைல நாயக ேனகட� ந<ைசஉ
ட $தி�வ�.1206.3 

 மாவல ேன%-க
 வானவ ேனஒ1றி ம�னவேன. $தி�வ�.1206.4 

 ம�னவேன ெகா�ைற மாைலயேனதி� மாலய1� $தி�வ�.1207.1 

 %�னவ ேனஅ�7 நா�வ$-�. ேயாக %ைறஅற�தா� $தி�வ�.1207.2 

 ெசா�னவ ேனசிவ ேனஒ1றி 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Mயவேன $தி�வ�.1207.3 

 எ�னவ ேனஐய. ஏ1பவேனஎைன ஈ�றவேன. $தி�வ�.1207.4 

 ஈ�றவேன அ�ப$ இ�/யி$- கி�	7. இ�ன%த. $தி�வ�.1208.1 

 ேபா�றவ ேனசிவ ஞானிக� உ�J7. 	
ணியேன $தி�வ�.1208.2 

 ஆ�றவ ேனஎம !�J. 	ற.	. அறி�!நி�ற $தி�வ�.1208.3 

 சா�றவ ேனசிவ ேனஒ1றி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ச�கரேன. $தி�வ�.1208.4 

 ச�கர ேனஅர ேனபர ேனந1 சராசரேன $தி�வ�.1209.1 

 க�கர ேனமதி- க
ணிய ேனVத� க
ணினேன $தி�வ�.1209.2 

 ந�கர ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�கனி ேபா�ற�� 

நாயகேன $தி�வ�.1209.3 

 ெச�கர ேன$வண ேனஒ1றி ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சி�மயேன. $தி�வ�.1209.4 



 சி�மய ேனஅன� ெச�ைகயி� ஏ�திய ேசவகேன $தி�வ�.1210.1 

 ந�ைமய ேனமைற நா�%க�_ெப.(நா�%க�_ெப.) மாA-� நாடBதா. 

$தி�வ�.1210.2 

 த�ைமய ேனசிவ ச�கர ேனஎ< சதாசிவேன $தி�வ�.1210.3 

 ெபா�மய ேன%? 	ரா�தக ேனஒ1றி? 	
ணியேன. $தி�வ�.1210.4 

 	
ணிய ேனஎைம? ேபா�வா$-�. இ�ப? ெபா��_அளி-�. $தி�வ�.1211.1 

 தி
ணிய ேனந1 சிவஞான ெந<சி� 

ெதளி�த_ெப.எ�.(ெதளி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�� $தி�வ�.1211.2 

 அ
ணிய ேனக�ைக ஆறம$ ேவணியி� ஆ$�தமதி- $தி�வ�.1211.3 

 க
ணிய ேனப1 பலவா�. அ
ட�க� க
டவேன. $தி�வ�.1211.4 

 க
டவ ேனச17. ெந<5�கா- ெகா��_ெப.அ.(ெகா�._ெப.அ.) க�வ$தைம 

$தி�வ�.1212.1 

 வி
டவ ேனகட� ேவ.ப& ெபா��. விட._ெப.(விட._ெப.) அைன !. 

$தி�வ�.1212.2 

 உ
டவ ேனம17. ஒ?ெபா� றிலாத உய$,தைன- $தி�வ�.1212.3 

 ெகா
டவ ேனஒ1றி- ேகாயிலி� ேம,. ��பரேன. $தி�வ�.1212.4 

 ம
ேண4. வா�-ைகயிைட மாழா�! வ�பிணியா� $தி�வ�.1213.1 

 	
ேண4. ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) 	=��கி�ற ெபா0யவேன� 

$தி�வ�.1213.2 

 ப
ேண4. இ�ப? பர<5டேர எ�_இர
� $தி�வ�.1213.3 

 க
ேணஉ� ெபா�%க ைத- காண- கிைட திேலேன. $தி�வ�.1213.4 

 ம��_ஆ$�த வ�விைனயா� வ�பிணியா� வ�!யரா� $தி�வ�.1214.1 



 இ��_ஆ$�த ெந<சா� இ&4
ட ஏைழயேன� $தி�வ�.1214.2 

 ெத��_ஆ$�த ெம0<ஞான� ெச�வ� சிவேமநி� $தி�வ�.1214.3 

 அ��_ஆ$�த %-க
 அழ�தைன- க
&லேன. $தி�வ�.1214.4 

 வ�லா$ %ைலயா$ மய�_உழ�த வ<சகேன� $தி�வ�.1215.1 

 ெபா�லா$ 	ர._எB த 	
ணியேன ெபா0ம7 த $தி�வ�.1215.2 

 ந�லா$ ெதா=�தி�ைல நாயகேன ந�றளி த $தி�வ�.1215.3 

 அ�லா$ கள தி� அழ�தைன- க
&லேன. $தி�வ�.1215.4 

 ேநாயா� ெமலி�!ன�� ேநா-�கி�ற ெநா0யவேன� $தி�வ�.1216.1 

 தாயா னவேனஎ� த�ைதேய அ�ப$தைம� $தி�வ�.1216.2 

 ேசயா0 வள$-�. சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) சிவேனஎ. $தி�வ�.1216.3 

 Mயாநி� ெபா1ேறாளி� 5�தர ைத- க
&லேன. $தி�வ�.1216.4 

 வ�ேன$ %ைலயா$ மய�_உழ�த வ�மன ேத $தி�வ�.1217.1 

 அ�ேனஎ� அ?பாஎ� ஐயாஎ� ஆர%ேத $தி�வ�.1217.2 

 ம�ேன மணிேய மைலயா� மகி�_உன! $தி�வ�.1217.3 

 ெபா�ேன$ இதழி? 	ய�காண? ெப1றிலேன. $தி�வ�.1217.4 

 ந
O. விைனயா� நலிகி�ற நாய&ேய� $தி�வ�.1218.1 

 எ
O. 5காத@த இ�பேம அ�	ைடேயா$ $தி�வ�.1218.2 

 க
O. க� !. களி-கவ�. க1பகேம $தி�வ�.1218.3 

 ெப
_ஒ�பா� வா=._உ�? ெப1றிதைன- க
&லேன. $தி�வ�.1218.4 

 ெத+வ
ண மாையயிைட� ெச.மா�த சி1ற&ேய� $தி�வ�.1219.1 

 இ+வ
ண. எ�றறித1 ெக2டாத வா�ெபா�ேள $தி�வ�.1219.2 



 அ+வ
ண மான அரேச அ%ேதநி� $தி�வ�.1219.3 

 ெச+வ
ண ேமனி  திற�காண? ெப1றிலேன. $தி�வ�.1219.4 

 அ�ைவ த ெந<சா� அ=��கி�ற நாய&ேய� $தி�வ�.1220.1 

 ெசா�ைவ த உ
ைம  !ைணேய இைண ேதா�ேம� $தி�வ�.1220.2 

 வி�வ  ெதாைடஅணி�த வி தகேன நி�/ைடய $தி�வ�.1220.3 

 ெச�வ  தி�வ&யி� சீ$காண? ெப1றிலேன. $தி�வ�.1220.4 

 ெபா ேத$ மயலா� 	=��கி�ற ெபா0ய&ேய� $தி�வ�.1221.1 

 ெகா ேத$ ெச=�ெகா�ைற- ��றேம ேகாவாத $தி�வ�.1221.2 

 % ேத எவ$-�. %=%தேல % தி-� $தி�வ�.1221.3 

 வி ேதநி� ெபா�ன&-கீ� ேமவிநி1க- க
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ணி லாவிய ஆன�த? ெப�-ேக ஒ1றி ஓ�கிய உ தம? ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1307.4 

 உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) நி�_அ�2 5க.பிற எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) அ�ெறன உண$ தி4. என! $தி�வ�.1308.1 

 ெப
ைம ெந<சக. ெவ
ைமெகா
 �லக? பி தி ேலஇ�/. ெதா !கி� 

ற!கா
 $தி�வ�.1308.2 

 வ
ைம_ெப.(வ
ைம_ெப.) ஒ�றிேல� எ
ைமயி� அ�ேதா 

வ��!_ஏவ.(வ��!_வி.) கி�றன� வா�வைட ேவேனா $தி�வ�.1308.3 

 ஒ
ைம அ.பல  ெதாளிெச4. 5டேர ஒ1றி ஓ�கிய உ தம? ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1308.4 

 ைந4 மாெறைன- காமமா திக�தா. நOகி வ<சக. நா2�கி� 7தநா� 

$தி�வ�.1309.1 

 ெச04 மாறித1 கறி�தில� எ�தா0 திைக-கி� ேற�_அ�� திற.ெப7 ேவேன 

$தி�வ�.1309.2 

 ைவ4 மாறிலா வ
ைகய$ உள தி� ம�னி வா�கி�ற மாமணி- ��ேற 

$தி�வ�.1309.3 

 உ04 மாற�� அ.பல  த%ேத ஒ1றி ஓ�கிய உ தம? ெபா�ேள. 

$தி�வ�.1309.4 

 ந�றி ஒ�றிய நி�ன& யவ$-ேக நா/. இ�ெகா� நாய& யவ�கா
 

$தி�வ�.1310.1 



 ��றி� ஒ�றிய இட$மிக உைடேய� �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) ந@-�.ந� 

�ணமிேல� எனி/. $தி�வ�.1310.2 

 எ�றி� ஒ�றிய சிவபர< 5டேர இ�ப வாBேய எ�/யி$  !ைணேய 

$தி�வ�.1310.3 

 ஒ�றி� ஒ�றிய உ தம? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) உைனஅ 

லா�_எைன உைடயவ$ எவேர. $தி�வ�.1310.4 

 த@! ெச0தன� ெச0கி�ேற� ெச0ேவ� த@ய ேன�ெகா�� த@-�ண இய�ேப 

$தி�வ�.1311.1 

 ஏ! ெச0தன ேன/._எ� த�ைன ஏ�7 ெகா�வெத. இைறவநி� இய�ேப 

$தி�வ�.1311.2 

 ஈ! ெச0தைன எ�ைனவி2 �லகி� இட$ெகா
 ேட�ெகன இய.பி&� 

அ&ேய� $தி�வ�.1311.3 

 ஓ! ெச0வெதா� ெற�/யி$  !ைணேய உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ 

எவேர. $தி�வ�.1311.4 

 ெச�ற நாளி/. ெச�கி�ற நாளி� சிறிய ேன�மிக  திய��7 கி�ேற� 

$தி�வ�.1312.1 

 ம�ற நா�_இவ
 இ+வைக ஆனா� வ�ள ேலநிைன வ= !மா ெற!ேவா 

$தி�வ�.1312.2 

 எ�ற னா�_இனி ஆவெதா� றிைலஉ� எ
ண. எ?ப& அ?ப& இைசக 

$தி�வ�.1312.3 

 உ�ற னா�களி  !வைகெகா� கி�ேற� உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ 

எவேர. $தி�வ�.1312.4 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) வா�-ைகயி� நா�ெதா7. அ&ேய� 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெந<சக. மா��வ 

ெத�லா. $தி�வ�.1313.1 



 ஐய ஐயேவா க
&டா தவ$ேபா� அட.பி &?ப!� அ�ளி/- கழேகா 

$தி�வ�.1313.2 

 ெச0ய ேம�_ஒ�7. அறி�தில� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) 

தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ம�றிைட  ெத�%க 

ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1313.3 

 உ0ய ைவ ததா� ந.பிநி1 கி�ேற� உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ எவேர. 

$தி�வ�.1313.4 

 ம
ண க�சி7 வா�-ைகயி� ெபா�2டா� 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம1றத� வ�ைமக� 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.1314.1 

 எ
ண_�ைற.எ�.(எ
O_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ
ணஎ� ெந<சக. 

பைத?	1 ேற�கி ஏ�கிநா� இைள?	7 கி�ேற� $தி�வ�.1314.2 

 அ
ண� நி�தி� அ�2�ைண அைட�தா� அைம�! வா��வ� அைடவைக 

அறிேய� $தி�வ�.1314.3 

 உ
ண ந�_அ% தைனயஎ. ெப�மா� உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ 

எவேர. $தி�வ�.1314.4 

 அ�ைன அ?ப/. ந@என மகி��ேத அக�� ளி$�!நா� ஆதB  தி��ேத� 

$தி�வ�.1315.1 

 எ�ைன இ?ப& இட$ெகாள வி� தா� எ�ெச0 ேக�_இைத யாெரா� 

	க�ேவ� $தி�வ�.1315.2 

 ெபா�ைன ஒ தநி� அ& !ைண மலைர? ேபா17_ஏவ.(ேபா17_வி.) வா$-�ந@ 

	B�வ தி!ேவா $தி�வ�.1315.3 

 உ�ைன எ?ப& ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) மறேவ� 

உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ எவேர. $தி�வ�.1315.4 



 ந@ல. இ2டக
 மடவிய$ மய-கா� ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) ஓ$வழி 

நா�_ஒ� வழியா0 $தி�வ�.1316.1 

 ஞால. இ2ட_இ+ வா�-ைகயி� அ&ேய� ந��கி உ�ளக. நலி4._எ� 

த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) $தி�வ�.1316.2 

 ஆல. இ2ட�� கள தந@ அறி�!. அ��_அ ளி திைல ஆகம1 றிதைன 

$தி�வ�.1316.3 

 ஓல. இ2ட= தர1றிஎ� �ைர?ேப� உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ எவேர. 

$தி�வ�.1316.4 

 ெகா&ய பாவிேய� ப�.பB தாப. �றி !- க
�._எ� �ைறஅக1 றா! 

$தி�வ�.1317.1 

 ெந&ய கால%. தா� தைன நின! ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) வ<சக. 

ேந$�த!
 ேடேயா $தி�வ�.1317.2 

 அ&ய$ த�!ய$ க
&&� தBயா$ ஐய$ எ�ப$_எ� அளவஃ திைலேயா 

$தி�வ�.1317.3 

 ஒ&ய மா!ய$ ந@-கிடா0 எ�னி� உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ எவேர. 

$தி�வ�.1317.4 

 எ�_எ� ேறைழேய� நாண.வி2 �ைர?ேப� இைறவ நி�றைன இைற?ெபா= 

ேத/. $தி�வ�.1318.1 

 உ�_எ� றா�_என !ைரம7  ெததிரா0 உல� மாையயி� திலகெம� 

7ைர-�. $தி�வ�.1318.2 

 மி�_எ� றா�_இைட மடவிய$ மய-கி� வ @��ெத� ெந<சக. ஆ��!வி2 

டதனா� $தி�வ�.1318.3 

 உ�_அ� ெப�பெத� னிட திைல ேய/. உைனஅ லா�_எைன உைடயவ$ 

எவேர. $தி�வ�.1318.4 



 அ&ய ேன�மிைச ஆ
டவ நின-ேகா$ அ�பி ��தெத� றக�கB  தி��ேத� 

$தி�வ�.1319.1 

 ெகா&ய ேன�ப�. இட$%= தறி�!. ;லி யாளைன? ேபா�_எைன 

நிைன ேத $தி�வ�.1319.2 

 ெந&ய இ !ைண? ேபா!._ஓ$ சிறி!. ெந<சி ர�கிைல ச<சல  தறி,. 

$தி�வ�.1319.3 

 ஒ&ய நி�றன� எ�ெச0ேக� சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) உைனஅ 

லா�_எைன உைடயவ$ எவேர. $தி�வ�.1319.4 

 த.பி ரா�தய வி�-க_இ� ெகன-ேகா$ தா�,
 ேடாஎன  த�-ெகா�. 

இ��ேத� $தி�வ�.1320.1 

 எ.பி ரா�நின- ேகைழேய� அளவி� இர-க. ஒ�றிைல எ�_எ�ப தி�/. 

$தி�வ�.1320.2 

 ந.பி ரா�_என ந.பிநி1 கி�ேற� ந.	. எ�றைன ெவ.பிட� ெசயி/. 

$தி�வ�.1320.3 

 ெச.பி ரா�_அ�� அளி-கி/. உன! சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1320.4 

 !2ட ெந<சக வ<சக- ெகா&ேய� ெசா�வ ெத�ைனஎ� ெதா�விைன 

வச தா� $தி�வ�.1321.1 

 இ2ட ந�வழி அ�வழி எனேவ எ
O. இ+வழி இர
&ைட எைனந@ 

$தி�வ�.1321.2 

 வி2ட ெத+வழி அ+வழி அக�ேற ேவ7. ஓ$வழி ேமவிட? ப�ேமா 

$தி�வ�.1321.3 

 சி2ட$ உ�J7. சிவெப� மா�நி� சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1321.4 



 ஊ2� கி�றைன உ
Oகி� றன�ேம� உற-� கி�றைன உற��கி� 

றன�பி� $தி�வ�.1322.1 

 கா2� கி�றைன காOகி� றன�ந@ களி?பி- கி�றைன களி?	7 கி�ேற� 

$தி�வ�.1322.2 

 ஆ2� கி�றைன ஆ�கி� றன�_இ+ அகில ேகா&4. அ+வைக யானா� 

$தி�வ�.1322.3 

 த@2�. அ�ப�- க�பநி� தன! சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1322.4 

 க
ணி லா�5ட$ காண_உ� /த�ேபா� க� தி ேல/.நி� க�ைணைய 

விைழ�ேத� $தி�வ�.1323.1 

 எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) லாஇைட ^ற�  

ததனா� இைள-கி� ேற�_எைன ஏ�7ெகா� வத1ெக� $தி�வ�.1323.2 

 உ
ணி லாவிய உயி$-�யி$ அைனயா0 உ�ைன ஒ தேதா$ %�னவ$ 

இைலகா
 $தி�வ�.1323.3 

 ெத
ணி லா%&� சிவபர. ெபா��நி� சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1323.4 

 ெம�5 கி�றவ$ ேவ
&ய_ெப.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) விழிஇ ைம-�%� ேமவ�க
 �ைனநா� 

$தி�வ�.1324.1 

 ந�5 கி�றன� ந�சி/. ெகா&ேய� ந�ைம எ0தேவா வ�ைம41 றிடேவா 

$தி�வ�.1324.2 

 இ�ைச ந�றறி வா0_அ�� ெச0யா தி�-கி� றா0_உன- கியா�ெச0த 

ெத�ேன $தி�வ�.1324.3 

 ெச�ைச ேமனிஎ. சிவபர< 5ட$நி� சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1324.4 



 நா�� தாயி/. ந�லவ� நம! நாத� எ�7ைன நா�._அ? ெபா=ேத 

$தி�வ�.1325.1 

 வா� ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) தளி$-கி�ேற� ம1ைற ைவக1 ேபாெதலா. 

வா�கி� றன�கா
 $தி�வ�.1325.2 

 பா�� ெதா
ட$க� இட$?ப&� தBயா? ப
ெப� ம2�.நி� பா�_இைல 

ேபாA. $தி�வ�.1325.3 

 ேத�. ப த$த. உள தம$ ேவா0நி� சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1325.4 

 ம��_அ ளி ெதைன மய-கிஇ+ உலகி� வ� ! கி�றைன ம1ெறன- 

��ற� $தி�வ�.1326.1 

 அ��_அ ளி-கிைல ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) 

நின-ேக அ&ைம யா-கிைல 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) ேவ17? $தி�வ�.1326.2 

 ெபா��_அ ளி-கிைல ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) 

ஒ�நி� ெபா�% க ைதஓ$ ேபா!க
 &டேவ $தி�வ�.1326.3 

 ெத��_அ ளி தி&� ேபா!._இ� �ன! சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1326.4 

 மா7 கி�றன� ெந<சக. அ<சி வ�ள� இ !ைண வ�தில� இனிேம� 

$தி�வ�.1327.1 

 ;7 கி�றெத� எ�றய$ கி�ேற� �லவி  ேத17._அ- ெகா�ைகய$ இ�றி 

$தி�வ�.1327.2 

 ஏ7 கி�றன� இர-க%� ளவ�ந. இைறவ� இ�ற�� ஈ�வ� எ�ேற 

$தி�வ�.1327.3 

 ேத7 கி�றன� எ�ெச0ேக� நின! சி த._ெப.(சி த._ெப.) அ�றியா� 

ெச0வெதா� றிைலேய. $தி�வ�.1327.4 



 தாயி /.ெப�� தய,ைட யவ�ந� தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) எ�7 நா� 

த�-ெகா�. திB�ேத� $தி�வ�.1328.1 

 நாயி /.கைட ேய�ப�. இடைர நாJ. க
டைன ந�_அ�� ெச0யா0 

$தி�வ�.1328.2 

 ஆயி /.தி� %க�க
� மகி=. அ�ப$ த.பணி ஆ1றிம1 7டல. 
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 ேதடா$- கBயா� ஒ1றிநக$  தியாக? ெப�மா� பவனிவர  $தி�வ�.1501.1 

 ேதாடா$ பைண ேதா2 ெப
கெளா�. 

8��!_வி.எ�.(8�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகி��! க
டத�றி 

$தி�வ�.1501.2 

 வாடா- காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெகா
டறிேய� 

வைள4._ெப.எ�.(வைள_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) !கிA. 

ேசா$�த!ட� $தி�வ�.1501.3 

 ஏடா$ ேகாைத எ�ன&நா� இ�ைச மயமா0 நி�ற!ேவ. $தி�வ�.1501.4 

 தி�மா1 கBயா� ஒ1றிநக$  தியாக? ெப�மா� பவனிவர? $தி�வ�.1502.1 
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ண� உம! பவனிக
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 ேதாடா$ �ைழயா$ ஒ1றியினா$ Mய$- கல! 5க._அ�ள $தி�வ�.1515.1 

 நாடா$ அவ$-� மாைலயி2ட நாேள %த�_இ� நா�_அள,. $தி�வ�.1515.2 

 8டா மல$ேபா� இ��தத�லா� 5கேமா$ அO,� !0 தறிேய� 

$தி�வ�.1515.3 

 ேகாடா ஒ��� ெகா&ேயஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1515.4 

 அ
ட$ எவ$-�. அறிெவா
ணா$ அணியா$ ஒ1றி யா$ந@ல $தி�வ�.1516.1 

 க
ட$ அவ$-� மாைலயி2ட கடேன அ�றி ம1றவரா� $தி�வ�.1516.2 

 ப
ட. அறிேய� பல�_அறிேய� பBேவா டைணய? பா$ தறிேய� 

$தி�வ�.1516.3 

 ெகா
ட� மண-�� ேகாதா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1516.4 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) கம=. பத._உைடயா$ பைணேச$ ஒ1றி? பதிஉைடயா$ 

$தி�வ�.1517.1 



 வாட� எனேவ மாைலயி2ட மா
ேப அ�றி ம1றவரா� $தி�வ�.1517.2 

 ஆட� அளி8� �ழலா0_உ� ஆைண ஒ�7. அறியன& $தி�வ�.1517.3 

 ;ட� ெபறேவ வ��!கி�ேற� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1517.4 

 !&ேச$ கர தா$ ஒ1றியி�வா� ேசாதி ெவ
ண@1 றழக$ 

அவ$_பதி.ெப.(அவ$_பதி.ெப.) $தி�வ�.1518.1 

 க&ேச$� ெத�ைன மாைலயி2ட கடேன அ�றி ம1றவரா� $தி�வ�.1518.2 

 பி&ேச$ நைடேந$ ெப
கைள?ேபா� பி�ைன யா!. ெப1றறிேய� 

$தி�வ�.1518.3 

 ெகா&ேந$ இைடயா0 எ�ன&எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1518.4 

 ஒ1றி நக$வா� உ தமனா$ உய$மா� விைடயா$ உைடயா$தா. 

$தி�வ�.1519.1 

 ப1றி எ�ைன மாைலயி2ட பBேச அ�றி? பைகெதB�! $தி�வ�.1519.2 

 ெவ1றி_ெப.(ெவ1றி_ெப.) மதன� வ @றட�க ேமவி அைண�தா$ அ�லர& 

$தி�வ�.1519.3 

 �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) அO,. ெச0தறிேய� �ைறைய எவ$-�- 

;7வேன. $தி�வ�.1519.4 

 வா/. 	வி4. 	க�_ஒ1றி வாண$ மல$-ைக ம=விெனா� $தி�வ�.1520.1 

 மா/. உைடயா$ எ�றன-� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யி2ட ெதா�ற�லா� 

$தி�வ�.1520.2 

 நா/. அவ�� ;&ெயா� நாJ. 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�ைலய& $தி�வ�.1520.3 



 ேகா/� தியேவ1 க
ணா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1520.4 

 ெதறி ! மணிக� அைலசிற-�. தி�வா� ஒ1றி  ேதவ$_எைன 

$தி�வ�.1521.1 

 வறி தி� ெகளிேய� வ��தாம� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யி2ட நா�_அல! 

$தி�வ�.1521.2 

 மறி !. ஒ�நா� வ�ெத�ைன ம�வி அைணய நானறிேய� $தி�வ�.1521.3 

 �றி !� �ழ�ேற� மாேதஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1521.4 

 மி�ேனா ெடா-�. ேவணியினா$ விமல$ ஒ1றி வாண$_எைன  

$தி�வ�.1522.1 

 ெத�ேனா ெடா-க மாைலயி2�� ெச�றா$ பி�	 ேச$�தறியா$ $தி�வ�.1522.2 

 எ�ேனா ெடா த ெப
கெள�லா. ஏசி நைக-க இட�ழ�ேத� $தி�வ�.1522.3 

 ெகா�ேனா ெடா த க
ணா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1522.4 

 உ� !. அதளா$ ஒ1றியினா$ உலக. 

	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உ தமனா$ 

$தி�வ�.1523.1 

 ெதா� தி� ெகன-� மாைலயி2ட 5கேம அ�றி எ�/டேன $தி�வ�.1523.2 

 ப� !. அறியா$ என-�Bய பBவி1 ெபா��_ஓ$ எ�ளள,. $தி�வ�.1523.3 

 ெகா� !. அறியா$ மாேதஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1523.4 

 உைழஒ� றணிைக  தல._உைடயா$ ஒ1றி உைடயா$ எ�றன-� 

$தி�வ�.1524.1 

 மைழஒ� றல$D மாைலயி2டா$ மறி !. 

வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) அ�லர& $தி�வ�.1524.2 



 பிைழஒ� றறிேய� ெப
கெளலா. ேபசி நைக-க? ெப1ேற�கா
 

$தி�வ�.1524.3 

 �ைழஒ� றியக
 மாேதஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1524.4 

 ஏடா$ ெபாழி�8� ஒ1றியினா$ எ�க
 அைனயா$ எ�தைலவ$ 

$தி�வ�.1525.1 

 படீா$ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ2டத�றி? பி�ேனா$ 5க%. ெப1றறிேய� 

$தி�வ�.1525.2 

 வாடா- காத1 ெப
கெளலா. வல! 

ேபச_�ைற.எ�.(ேப5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றன& $தி�வ�.1525.3 

 ேகாடா$ ெகா�ைக மாேதஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1525.4 

 க<ச� அறியா$ ஒ1றியினா$ க
G� 7ைடயா$ கனவினிA. $தி�வ�.1526.1 

 வ<ச. அறியா$ எ�றன-� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ2ட ெதா�ற�லா� 

$தி�வ�.1526.2 

 ம<ச. அதனி� எ�ேனா� ம�வி இ�-க நா�_அறிேய� $தி�வ�.1526.3 

 ெகா<ச. மதிேந$ Vதலா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1526.4 

 ஆல. இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கள தழக$ அணிேச$ 

ஒ1றி ஆலய தா$ $தி�வ�.1527.1 

 சால என-� மாைலயி2ட த�ைம_ெப.(த�ைம_ெப.) ஒ�ேற அ�லா! 

$தி�வ�.1527.2 

 கால நிர.ப அவ$	ய ைத- க2& அைண�த தி�ைலய& $தி�வ�.1527.3 

 ேகால மதிவா
 %க தா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1527.4 

 ெந0த�_ெப.(ெந0த�_ெப.) பைண8� ஒ1றியினா$ நி� த. பயி�வா$ 

மா�_அய/. $தி�வ�.1528.1 



 எ0த1 கBயா$ மாைலயி2டா$ என-ெக� 7ைர-�. ெப�ைமஅ�லா� 

$தி�வ�.1528.2 

 உ0த1 க&ேய� மைனயி�க
 ஒ�நா ேள/. உ1றறியா$ $தி�வ�.1528.3 

 ெகா0த1 கBதா� ெகா&ேயஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1528.4 

 ேபா$-�. உBயா$ மா�பிரம� ேபாகி %தலா. 	�கவ$க� $தி�வ�.1529.1 

 யா$-�. அBயா$ என-ெகளிய$ ஆகி எ�ைன மாைலயி2டா$ $தி�வ�.1529.2 

 ஈ$-�. 	�தா %ைலமத ைத இ�/� தவி$ தா$ அ�லர& $தி�வ�.1529.3 

 ;$-�. ெந�ேவ1 க
ணா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1529.4 

 இைறயா$ ஒ1றி ^Bனிைட இ��தா$ இனியா$ எ�கணவ$ $தி�வ�.1530.1 

 மைறயா$ என-� மாைலயி2டா$ ம�வா$ எ�ைன வ<சைனேயா 

$தி�வ�.1530.2 

 ெபாைறயா$ இர-க. மிக,ைடயா$ ெபா0_ஒ� 7ைரயா$ ெபா0யல& 

$தி�வ�.1530.3 

 �ைறயா மதிவா
 %க தா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1530.4 

 உ�?பா$ கB ேதா� ஒ1றிஎ/. ஊரா$ எ�ைன உைடயவனா$ $தி�வ�.1531.1 

 ம�?பா$ இ�ப மாைலயி2டா$ ம�வா$ என! பிைழஉைர !- $தி�வ�.1531.2 

 ெக�?பா$ இ�ைல எ�ெசாலி/. ேகளா$ உன! ேக�வ$_அவ$ $தி�வ�.1531.3 

 ெகா�?பா$ எ�ேறா மாேதஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1531.4 

 எ�தி� வ�வா$ ஒ1றி4ளா$ எ�நா யகனா$ என-கினியா$ $தி�வ�.1532.1 



 வ�தி_வி.%.(வா_வி.+� _(?)+இ_%�.ஒ�.) எனேவ மாைலயி2டா$ 

வ�தா�_நி.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) ஒ�7. வா0திறவா$ 

$தி�வ�.1532.2 

 க�தி அவ$த� க2டைளைய- கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நட�ேத� அ�லவ& $தி�வ�.1532.3 

 ���
 கர தா0 எ�ன&எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1532.4 

 மாெவ� 7B தா$ மாைலயி2ட மணாள$ எ�ேற வ�தைட�தா� 

$தி�வ�.1533.1 

 வாெவ� 7ைரயா$ ேபாஎ�னா$ ெமௗன< சாதி  தி��தன$கா
 

$தி�வ�.1533.2 

 ஆெவ� றலறி- க
ண @$வி2 ட=தா� !யர. ஆ7ம& $தி�வ�.1533.3 

 ேகாெவ� றி�ேவ� ெகா
டா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1533.4 

 நா2�. 	கழா$ தி�ஒ1றி நக$ வா� சிவனா$ ந�ைமெயலா. $தி�வ�.1534.1 

 கா2�. ப&-� மாைலயி2ட கணவ$ எனஓ$ காசளவி� $தி�வ�.1534.2 

 ேக2�. அறிேய� த�தறியா$ ேக2டா� எ�ன விைள4ம& $தி�வ�.1534.3 

 ேகா2� மணி?D
 %ைலயா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1534.4 

 ெவ1ைப வைள தா$ தி�ஒ1றி ேமவி அம$�தா$ அவ$_என! $தி�வ�.1535.1 

 க1ைப அழி தா$ மாைலயி2�- கணவ$ ஆனா$ எ�பத�லா� $தி�வ�.1535.2 

 சி1ப மணிேம ைடயி�_எ�ைன� ேச$�தா$ எ�ப தி�ைலய& $தி�வ�.1535.3 

 ெகா1ைப அரவி� இைடயா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1535.4 



 எ�ன ெகா� !. கிைட?பBயா$ எழிலா$ ஒ1றி நாத$_எைன� $தி�வ�.1536.1 

 சி�ன வயதி� மாைலயி2�� ெச�றா$ ெச�ற திற�_அ�லா� $தி�வ�.1536.2 

 இ�/. ம�வ வ�தில$கா
 யாேதா அவ$த. எ
ணம! $தி�வ�.1536.3 

 ெகா�/
 வ&ேவ1 க
ணா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1536.4 

 க�.பி� இனியா$ க
Oதலா$ க&ேச$ ஒ1றி- காவலனா$ $தி�வ�.1537.1 

 இ�.பி� மன ேத� தைனமாைல இ2டா$ இ2ட அ�றல! $தி�வ�.1537.2 

 தி�.பி ஒ�கா� வ�ெத�ைன� 

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

மகி��த_ெப.எ�.(மகி�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�ைலய& 

$தி�வ�.1537.3 

 ��.ைப அைனய %ைலயா0_எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1537.4 

 த@! தவி$?பா$ தி�ெவா1றி  தியாக$ அழியா  திற த$_அவ$ $தி�வ�.1538.1 

 மா! மகி�தி எனஎ�ைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யி2டா$ மாைலயி2ட 

$தி�வ�.1538.2 

 ேபா! க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�%க ைத? 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மறி !. க
டறிேய� 

$தி�வ�.1538.3 

 ேகா! க
ேட� மாேதஎ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1538.4 

 ெவ�றி- ெகா&ேம� விைடஉய$ தா$ ேமலா$ ஒ1றி ^ர$_எ�பா� 

$தி�வ�.1539.1 

 ெச�றி- �ளி$D மாைலயி2டா$ ேச$�தா$ அ�ல$ யா�_அவைர 

$தி�வ�.1539.2 



 அ�றி? பிறைர நா&னேனா அ.மா ஒ�7. அறியன& $தி�வ�.1539.3 

 ��றி1 7ய$ெகா
 ட=._என! �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. 

$தி�வ�.1539.4 

 ேதாளா மணிேந$ வ&வழக$ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 8��த ஒ1றியினா$ 

$தி�வ�.1540.1 

 மாளா நிைலய$ எ�றன-� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இ2டா$ ம�வில$கா
 

$தி�வ�.1540.2 

 ேகளா0 மாேத எ�னிைடேய ெக�தி 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதனி/._அைத- 

$தி�வ�.1540.3 

 ேகாளா$ உைர?பா$ எ�ன&எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1540.4 

 வாடா தி��ேத� மைழெபாழி4. மல$-கா வன<8� ஒ1றியினா$ 

$தி�வ�.1541.1 

 ஏடா$ அணிD மாைலஎன- கி2டா$ அவ$-� மாைலயி2ேட� $தி�வ�.1541.2 

 ேதடா தி��ேத� அ�ல&யா� ேத& அ�கி1 ேச$�!._எைன- $தி�வ�.1541.3 

 ;டா தி��தா$ எ�ன&எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1541.4 

 நல தி1 சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ1றிநக$ ந
O. 

என! நாயகனா$ $தி�வ�.1542.1 

 வல தி1 சிற�தா$ மாைலயி2� மறி !. ம�வா$ வாராேர� $தி�வ�.1542.2 

 நில தி1 சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உறவின$க� நி�தி  

ைதேயா எைன தம! $தி�வ�.1542.3 

 �ல தி1 ேசரா$ எ�ன&எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1542.4 

 ஈ$�ேத� அளி8� ஒ1றிஉளா$ எ�க
 மணியா$ எ�கணவ$ $தி�வ�.1543.1 



 வா$�ேத� சைடயா$ மாைலயி2�. வாழா தைல�! மனெமலி�! 

$தி�வ�.1543.2 

 ேசா$�ேத� பைத !  !ய$கடைல� 8��ேத� இ�/. !&-கி�ேற� 

$தி�வ�.1543.3 

 ;$�ேத� �ழலா0 எ�ன&எ� �ைறைய எவ$-�- ;7வேன. $தி�வ�.1543.4 

 ெவ�ள� சைடயா$ விைடயா$ெச+ ேவலா$ Yலா$ ேமலா$த. $தி�வ�.1544.1 

 உ�ள  !ைறவா$ நிைறவா$ந� ஒ1றி  தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1544.2 

 வ�ள1 �ண தா$ தி�?பவனி வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) 

எ�றா$ அ.ெமாழிைய $தி�வ�.1544.3 

 வி�ள1 ��ேள மன._எ�ைன வி2ட� கவ$%� ெச�ற!ேவ. $தி�வ�.1544.4 

 அ�தா$ அணி4. ெச<சைடயா$ அைடயா$ 	ரG� றைவஅனலி� 

$தி�வ�.1545.1 

 உ�தா நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ
ணைகயா$ 

ஒ1றி  தியாக$ பவனிஇ�� $தி�வ�.1545.2 

 வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) எ�றா$ அ�ேதாநா� மகி��! 

காண வ�%�ன. $தி�வ�.1545.3 

 ம�தா கினிேபா� மன._எ�ைன வ<சி  தவ$%� ெச�ற!ேவ. 

$தி�வ�.1545.4 

 ெபா�ேன$ சைடயா$ கீ�_உைடயா$ Dைவ தைனஓ$ 	ைடஉைடயா$ 

$தி�வ�.1546.1 

 ெத�ேன$ ெபாழி�8� ஒ1றி^$  திக=� தியாக$ தி�?பவனி $தி�வ�.1546.2 

 இ�ேன வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) எ�றா$நா� 

எ=�ேத� நா�_அ� ெக=வத1� $தி�வ�.1546.3 



 %�ேன மன._எ� தைனவி� ! %�தி அவ$%� ெச�ற!ேவ. 

$தி�வ�.1546.4 

 காண இனியா$ எ�_இர
� க
க� அைனயா$ கட�விட ைத $தி�வ�.1547.1 

 ஊணி� Vக$�தா$ உய$�தா$ந� ஒ1றி  தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1547.2 

 மாண வ @தி வ�கி�றா$ எ�றா$ காண வ�%�நா� $தி�வ�.1547.3 

 நாண எைனவி2 ெட�மன�தா� நய�த� கவ$%� ெச�ற!ேவ. 

$தி�வ�.1547.4 

 ெச=�ெத
 கட1ெற� அ%தைனயா$ தியாக$ எ/._ஓ$ தி�?ெபயரா$ 

$தி�வ�.1548.1 

 ெகா=�த
 ெபாழி�8� ஒ1றியினா$ ேகால? பவனி எ�றா$நா� 

$தி�வ�.1548.2 

 எ=�தி� கவி��த கைல	ைன�த� ேக� %�ன$ எைனவி� ேத 

$தி�வ�.1548.3 

 அ=�! ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) வி=�!;  தா& அவ$%� ெச�ற!ேவ. 

$தி�வ�.1548.4 

 சால மாA. ேமA._இட� தாA. அறியா  தழ�_உ�வா$ $தி�வ�.1549.1 

 ேசA. 	னA. 8�_ஒ1றி  திக=� தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1549.2 

 பாA� ேத/� கல�தெதன? பவனி 

வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) எ�றன$யா� $தி�வ�.1549.3 

 ேமA� ேக2� %�னமன. வி2ட� கவ$%� ெச�ற!ேவ. $தி�வ�.1549.4 

 பி�தா� சைடயா$ தியாக$_என? 

ேப5._ெப.எ�.(ேப5_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�ைம? ெப�மானா$ 

$தி�வ�.1550.1 



 ம�றா$ நட�தா$ ஒ1றிதனி� வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) 

பவனி எ�றா$நா� $தி�வ�.1550.2 

 ந�றா  !கிைல  தி� !%ன. நல<ேச$ ெகா�ைற நளி$?Dவி� 

$தி�வ�.1550.3 

 ெம�தா$ வா�க_�ைற.எ�.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மன._எ�ைன 

வி2ட� கவ$%� ெச�ற!ேவ. $தி�வ�.1550.4 

 க
ணா$ Vதலா$ மணிக
ட$ கனக வைரயா� கனசிைலயா$ $தி�வ�.1551.1 

 ெப
ணா$ பாக$ தியாக$_என? 

ேப5._ெப.எ�.(ேப5_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�ைம? ெப�மானா$ 

$தி�வ�.1551.2 

 த
ணா$ ெபாழி�8� ஒ1றிதனி� சா$�தா$ பவனி எ�றன$நா� 

$தி�வ�.1551.3 

 ந
ணா %�ன. எ�மன�தா� நா& அவ$%� ெச�ற!ேவ. $தி�வ�.1551.4 

 ஈம? 	ற�கா2 ெடBயா�. எழிலா$ தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) இனிதம$வா$ 

$தி�வ�.1552.1 

 ேசம? 	லவ$_ெப.(	லவ$_ெப.) ெதா=._ஒ1றி  திக=� தியாக? ெப�மானா$ 

$தி�வ�.1552.2 

 வாம? பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ெயா�.பவனி 

வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) எ�றா$ அ!கா
பா� 

$தி�வ�.1552.3 

 காம? பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ேபா�_எ�மன. க�கி அவ$%� ெச�ற!ேவ. 

$தி�வ�.1552.4 

 8ல? பைடயா$ Dத�க� 517. பைடயா$ !தி?பவ$த. $தி�வ�.1553.1 



 சீல? பதியா$ தி�ஒ1றி  

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தியாக? ெப�மானா$ 

$தி�வ�.1553.2 

 ந@ல- கள தா$ தி�?பவனி ேந$�தா$ எ�றா$ அ!கா
பா� $தி�வ�.1553.3 

 சால? பசி தா$ ேபா�மன�தா� தாவி அவ$%� ெச�ற!ேவ. $தி�வ�.1553.4 

 கா! நட�த க
மடவா� க&மா மைன-�- கா�வ��த  $தி�வ�.1554.1 

 !!_ெப.(M!_ெப.) நட�த ெபBயவ$சி1 5க தா ெரா1றி  ெதா�னகரா$ 

$தி�வ�.1554.2 

 வா! நட�தா�_வி.%.(நட_வி.+� _இ.கா.+ஆ�_பட$.ஒ�.) ெச0கி�றா$ மா! 

நட�! வாெவ�றா$ $தி�வ�.1554.3 

 ேபா! நட�த ெத�ேறென? ேபா! நட�த ெத�றாேர. $தி�வ�.1554.4 

 க�ைச யி�வா$ படவரைவ- க
G� 7ைடயா$ வாத தி� $தி�வ�.1555.1 

 ப�ைசயி�வா ெரா1றி 4�ளா$ பB�ெத� மைனயி1 பலி-�1றா$ 

$தி�வ�.1555.2 

 இ�ைச யி�வா �
&ெய�றா �
ேட ென�ேற ெனன-கி�7 $தி�வ�.1555.3 

 பி�ைச யி�வா ெய�றா$நா� பி�ைச ய�ேவ ென�ேறேன. $தி�வ�.1555.4 

 க�த1 கBயா$ கBயா$%� காண- கிைடயா- கழல&யா$ $தி�வ�.1556.1 

 ம�த  !ைறவா$ தி�ெவா1றி வாண B�ெற� மைன-�1றா$ $தி�வ�.1556.2 

 த�த1 ெக�பா லி�7வ�த@ ெர�ேற ன!ந@ தாென�றா$ $தி�வ�.1556.3 

 வ�த1 �Bய$ீ வா�ெம�ேற� வ�ேத ென�7 மைற�தாேர. $தி�வ�.1556.4 

 க�ைல 

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

ெப�மானா$ கழி8 ெழா1றி- க&நகரா$ $தி�வ�.1557.1 



 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) வைள-�� தி�ைல4�ளா ெர�ற� மைன-�? 

பலி-�1றா$ $தி�வ�.1557.2 

 அ�ைல வைள-�� �ழல�ன ம�பி /தவா வி&ேலாப. $தி�வ�.1557.3 

 இ�ைல வைள-� ெம�றா$நா னி�ைல வைள-� ெம�ேறேன. 

$தி�வ�.1557.4 

 ெவ1றி_ெப.(ெவ1றி_ெப.) யி��த ம=?பைடயா$ விைடயா$ ேம� 

வி�Aைடயா$ $தி�வ�.1558.1 

 ெப1றி யி��த மன த$த%2 பிற��� தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1558.2 

 51றி யி��த ெப
கெள�லா< 

ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நைக-க வ�கைண�தா$ 

$தி�வ�.1558.3 

 ஒ1றி யி�ெம� 7ைர ேதனா ெனா1றி யி��ேத ென�றாேர. $தி�வ�.1558.4 

 வி
ட� கமர$ !ய$தவி$-�. ேவ1ைக மகைன வி�.பிநி�ேறா$ 

$தி�வ�.1559.1 

 வ
ட� கிைச-�. ெபாழிெலா1றி வதிவா ெர�ற� மைனயைட�தா$ 

$தி�வ�.1559.2 

 த
ட� கழ1� நிகரான @$ த
ட� கழ1ெக� ேற�ெமாழியா1 $தி�வ�.1559.3 

 க
ட� க7 தா ெய�றா$ந@$ க
ட� க7 த@ ெர�ேறேன. $தி�வ�.1559.4 

 வி1க
 டாத Vத�மடவா� ேவ2ட நடன வி தகனா$ $தி�வ�.1560.1 

 ெசா1க
 டாத 	கெழா1றி  Mய B�ெற� மைன	��தா$ $தி�வ�.1560.2 

 நி்1க
 டா$க
 மயலைடவா ெர�றா$ ந@$தா நிக� தியெசா1 $தி�வ�.1560.3 

 க1க
 டாெம� 7ைர ேதனா� க1க
 டாெம� 7ைர தாேர. $தி�வ�.1560.4 

 விைடயா$ ெகா&ேம Aய$ த�J. ேவத கீத? ெப�மானா$ $தி�வ�.1561.1 



 உைடயா ெரா1றி ^ரம$�தா �வ�ெத� மைனயி லி�றைட�தா$ 

$தி�வ�.1561.2 

 இைடயா ைவய ெம�றா$நா னிைடதா ைனய ெம�ேறனா1 $தி�வ�.1561.3 

 கைடயா ரளியா ெர�றா$க2 கைடயா ரளியா ெர�ேறேன. $தி�வ�.1561.4 

 நாெடா� றியசீ$  தி�ெவா1றி நகர  தம$�த நாயகனா$ $தி�வ�.1562.1 

 ஈெடா� றி�லா ெர�மைன41 றி��தா$ D,
 ெடழி�ெகா
ட 

$தி�வ�.1562.2 

 மாெடா� ெற�ேக ெய�ேற/� மன தி ெல�றா$ மகி��தம$ெவ
 

$தி�வ�.1562.3 

 காெடா� 7ைடய ீெர�ேற�ெச� காெடா� 7ைடேய ென�றாேர. 

$தி�வ�.1562.4 

 ெசா�லா லிய�ற ெதாைட	ைனவா$ Mயா ெரா1றி  ெதா�னகரா$ 

$தி�வ�.1563.1 

 அ�லா லிய�ற மன தா$பா லOகா ெர�ெற� மைன	��தா$ $தி�வ�.1563.2 

 வ�லா லிய�ற %ைலெய�றா$ வ�லா$ ந@ெர� ேற/�ெசா1 $தி�வ�.1563.3 

 க�லா லிய�ற ெத�றா$%� க�லா லிய�ற ெத�ேறேன. $தி�வ�.1563.4 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) வள தா$ அ.பல தா$ தி�ேவ2 கள தா$ 

ெச+வண தா$ $தி�வ�.1564.1 

 க�ைல வைள தா$ எ�ற�மன- க�ைல- �ைழ தா$ க�கண தா� 

$தி�வ�.1564.2 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) வைள தா$ தியாக$தைம எழிலா$ ஒ1றி 

எ/.நகB� $தி�வ�.1564.3 

 ஒ�ைல வைள !- க
ேட�நா� ஒ�7. உைரயா தி��தாேர. 

$தி�வ�.1564.4 



 இ��தா$ தி�வா Pரக தி� எ
ணா- ெகா&யா$ இதய தி� $தி�வ�.1565.1 

 ெபா��தா$ ெகா�ைற? ெபால�D�தா$ 	ைன�தா$ த.ைம? 	க��தா$க
 

$தி�வ�.1565.2 

 வி��தா$ தி��தா$ 	ர%�த@ விைள தா$ ஒ1றி நக$கிைள தா$ 

$தி�வ�.1565.3 

 த��தா$ காம ம��தா$_இ  தரணி இட ேத த�வாேர. $தி�வ�.1565.4 

 த�வா$ த�வா$ ெச�வ%த� த�வா$ ஒ1றி  தல._அம$வா$ $தி�வ�.1566.1 

 ம�வா$ தம! மனம�வா$ ம�வா$ ெகா�ைற மல$	ைனவா$ $தி�வ�.1566.2 

 தி�வா$ 	ய/. மலேரா/. ேத�. தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1566.3 

 வ�வா$ வ�வா$ எனநி�7 வழிபா$  தி��ேத� வ�திலேர. $தி�வ�.1566.4 

 வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) அ�ல$ மாேதந@ வ��ேத� 

எ�7 மா$பில��. $தி�வ�.1567.1 

 த�தா$ அ�ல� தவி$�ேதா�க  த�தா$ அ�ல$ தையஉைடயா$ $தி�வ�.1567.2 

 ச�தா$ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வள$_ஒ1றி  தல தா$ தியாக? ெப�மானா$ 

$தி�வ�.1567.3 

 ப�தா$ %ைலயா$- கவ$ெகா�-�. பBேச ேதா�7. பா$ திலேம. 

$தி�வ�.1567.4 

 இலேம ெசறி தா$ தாய$_இனி எ�ெச0 �வெத� றி��ேத1� $தி�வ�.1568.1 

 நலேம த�வா$ ேபா�வ�ெத� நலேம 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந=வின$கா
 

$தி�வ�.1568.2 

 உலேம அைனய தி� ேதாளா$ ஒ1றி  தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1568.3 



 வலேம வல._எ�_அ வல._அவல. மாேத இனிஎ� வ= !வேத. 

$தி�வ�.1568.4 

 வ= தா$ 	ர ைத எB தா$ந� வல தா$ நடன மலர&யா$ $தி�வ�.1569.1 

 ெச= தா$ மா$ப$ தி�ஒ1றி  திக=� தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1569.2 

 க= தா$ விட தா$ தமதழைக- க
� கனி�! ெப��காம. $தி�வ�.1569.3 

 ப= தா$ த.ைம- கல�திடந1 	த தா$ எ�7. பா$ திலேர. $தி�வ�.1569.4 

 பாரா தி��தா$ தம!%க. பா$ !_வி.எ�.(பா$_வி.+  _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

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

$தி�வ�.1570.1 

 ேசரா தி��தா$ தி�ஒ1றி  திக=� தியாக? ெப�மானா$ $தி�வ�.1570.2 

 வாரா தி��தா$ இ�/._இவ� வ� த� ேக2�. மாைலதைன  

$தி�வ�.1570.3 

 தாரா தி��தா$ சலமகைள  தா��த_ெப.எ�.(தா�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சைடயி� தB தாேர. $தி�வ�.1570.4 

 சைடயி� தB தா$ ஒ� திதைன  

த=வி_வி.எ�.(த=,_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மகி�ம1 ெறா�ெப
ைண? 

$தி�வ�.1571.1 

 	ைடயி� தB தா$ மகேள ந@ ேபானா� எ�ேக தB?பாேரா $தி�வ�.1571.2 

 கைடயி� தB த விட._அதைன- கள தி� தB தா$ கB ேதாைல 

$தி�வ�.1571.3 

 இைடயி� தB தா$ ஒ1றி^$ இ��தா$ இ��தா$ எ�/�ள ேத. 

$தி�வ�.1571.4 

 உள ேத இ��தா$ தி�ஒ1றி ^B� இ��தா$ உவ$விட ைத- $தி�வ�.1572.1 



 கள ேத வதி�தா$ அவ$_எ�ற� க
O� வதி�தா$ கட�_அ%தா. 

$தி�வ�.1572.2 

 இள ேத ெமாழியா0 ஆதலினா� இைமேய� இைம த� இய�ப�ேற 

$தி�வ�.1572.3 

 வள ேத மன !. 	�கி�றா$ 

வ��ேத�_வி.%.(வ��!_வி.+ _இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) ச17. வ��ேதேன. 

$தி�வ�.1572.4 

 வ��ேத�_வி.%.(வ��!_வி.+ _இ.இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) மகளி$_ெப.) 

எைனஒ+வா$ வள<ேச$ ஒ1றி ம�னவனா$ $தி�வ�.1573.1 

 த��ேத� அ%த. உ
ெட�7. சலியா வா�வி� த�-கிமகி�� 

$தி�வ�.1573.2 

 தி��ேத� மணாள$ எைன?பிBயா$ எ�7. 	ண$�சி- ேக!விதா. 

$தி�வ�.1573.3 

 ம��ேத� ைமய1 ெப�ேநாைய மற�ேத� அவைர மற�திலேன. 

$தி�வ�.1573.4 

 மாெடா� 7ைடயா$ உணவி�றி ம
O
 ட!கா
 மலேரா�ற� 

$தி�வ�.1574.1 

 ஓெடா� 7ைடயா$ ஒ1றிைவ தா$ ஊைர மகி�ேவா �வ�தால� 

$தி�வ�.1574.2 

 காெடா� 7ைடயா$ க
டம2�� க7 தா$ Dத கண ேதா�. $தி�வ�.1574.3 

 ஈெடா� 7ைடயா$ மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1574.4 

 பி த$ எ/.ேப$ பிற�கநி�றா$ ேபேயா டா&? ப,Bெகா
டா$ $தி�வ�.1575.1 

 ப த$ தம-�? பணிெச0வா$ பணிேய பணியா? பB,1றா$ $தி�வ�.1575.2 

 சி த$ தி�வா� ஒ1றியினா$ தியாக$ எ�7� கைலகவ$�த $தி�வ�.1575.3 



 எ த$ அ�ேறா மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1575.4 

 க� தா� கள தா$ கB ேதாலா$ க
ணா� மதைன- கBெச0தா$ 

$தி�வ�.1576.1 

 உ� தா$ %�_ஓ$ ம
ேணா2ைட ஒளி ேத ெதா
ட ெனா�.வழ-�  

$தி�வ�.1576.2 

 ெதா� தா$ பா.	. 	லி4.ெம�சி  !தி-க ஒ�கா� அ.பல தி� 

$தி�வ�.1576.3 

 எ� தா$ அ�ேறா மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1576.4 

 உர?பா$ மிைசயி� D�8ட ஒ2டா$ சைடேம� ஒ�ெப
ைண- $தி�வ�.1577.1 

 கர?பா$ மல$M வியமதைன- க
ணா� 52டா$ க�_எறி� ேதா� 

$தி�வ�.1577.2 

 வர?பா$ மிைச-க
 வா��தி�-க ைவ தா$ பலி-� மைனெதா7.ேபா0 

$தி�வ�.1577.3 

 இர?பா$ அ�ேறா மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1577.4 

 க�!. அவைர ெவளி-கி=?பா$ காணா ெத�லா. கா2&நி1பா$ 

$தி�வ�.1578.1 

 ம�தி� உைறவா$ ஒ1றிதனி� வதிவா$ 	ர ைத மைலவி�லா� 

$தி�வ�.1578.2 

 ெபா�! %&?பா$ ேபா�நைக?பா$ D,
 �ற��. 	!ெவ�ைள 

$தி�வ�.1578.3 

 எ�தி� வ�வா$ மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1578.4 

 ஆ-க. இ�லா$ வ7ைமயிலா$ அ�வ. இ�லா$ உ�வமிலா$ $தி�வ�.1579.1 

 M-க. இ�லா$ 5க._இ�லா$ !�ப._ெப.(!�ப._ெப.) இ�லா$ ேதா�7மல 

$தி�வ�.1579.2 



 வ @-க. இ�லா$ ��.பம! வி� தி யாக ேவ
�ெம/. $தி�வ�.1579.3 

 ஏ-க. இ�லா$ மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1579.4 

 ஊ�. இ�லா$ ஒ1றிைவ தா$ உறெவா� றி�லா$ பைகஇ�லா$ 

$தி�வ�.1580.1 

 ேப�. இ�லா$ எ+விட !. பிறவா$ இறவா$ ேப�சி�லா$ $தி�வ�.1580.2 

 ேந�. இ�லா$ தா0த�ைத ேநய$ த.ேமா �ட�பிற�ேதா$ $தி�வ�.1580.3 

 யா�. இ�லா$ மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1580.4 

 த�� ம�?பா$ க
மணிைய  தB?பா$ எ�பி� தா$	ைனவா$ $தி�வ�.1581.1 

 !��. அ�2கா$ %கி�_அைனயா$ ெசா�A. நம! ெசா1ேக2ேட 

$தி�வ�.1581.2 

 இ��. இ�?பா$ அ�கி�?பா$ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) இய�பி� 

தா._உண$�ேத $தி�வ�.1581.3 

 எ��. இ�?பா$ மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1581.4 

 ! தி? பட தா$ சைட தைலயா$ ெதாைலயா? பலிேத$ ெதா�ைமயினா$ 

$தி�வ�.1582.1 

 % தி- �ைடயா$ ம
_எ�?பா$ ெமா !
 �ழ�வா$ ெமா0கழ1கா. 

$தி�வ�.1582.2 

 	 தி- �Bய ப த$க�த. ெபா�ைள உடைல யாைவ4ேம $தி�வ�.1582.3 

 எ தி? பறி?பா$ மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1582.4 

 மாறி  திBவா$ மன._அைடயா$ 

வண��._ெப.எ�.(வண��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ&யா$ 

மன�ேதா7. $தி�வ�.1583.1 

 வ @றி  திBவா$ ெவ7ெவளியி� ேமவா நி1பா$ விற�விைல $தி�வ�.1583.2 



 ;றி  திBவா$ �திைரயி�ேம1 ெகா�வா$ ப5வி1 ேகா�வைளேயா 

$தி�வ�.1583.3 

 ேடறி  திBவா$ மகேளந@ ஏ!- கவைர விைழ�தைனேய. $தி�வ�.1583.4 

 ேதனா$ கமல  தட<8=. தி�வா� ஒ1றி  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1584.1 

 வானா$ அமர$ %னிவ$ெதாழ ம
ேணா$ வண�க வ�.பவனி $தி�வ�.1584.2 

 தானா$ வ�ெகா
 டகமலர  தா��! 

8��!_வி.எ�.(8�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க
டல! $தி�வ�.1584.3 

 கானா$ அல�க1 ெப
ேணநா� க
க� உற-க� ெகா�ேளேன. $தி�வ�.1584.4 

 தி�மா� வண��._ெப.எ�.(வண��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ1றிநக$ ெசழி-�. ெச�வ  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1585.1 

 க�மா� அக17� ெதா
ட$�ழா. க
� களி-க வ�.பவனி $தி�வ�.1585.2 

 ம�மா
 	ைடய மனமகி��! மல$-ைக ;?பி- க
டல! $தி�வ�.1585.3 

 ெப�மா� வ�-க
 ெப
ேணநா� ெப1றா ேளா�. ேபேசேன. $தி�வ�.1585.4 

 ேச�_ஆ$ தட<8� ஒ1றிநக$ ேச�< ெச�வ  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1586.1 

 ஆ�_ஆ$ களேம� விள��%க. அழ�_ெப.(அழ�_ெப.) த!.ப வ�.பவனி 

$தி�வ�.1586.2 

 நா�_ஆ ரண<8� வ @தியிைட நா&? 	��! க
டல! $தி�வ�.1586.3 

 பா�_ஆ$ �தைல? ெப
ேணநா� பாயி1 ப�-ைக_ெப.(ப�-ைக_ெப.) 

ெபா��ேதேன. $தி�வ�.1586.4 

 ெச�வ  !ற=. ெபாழி�_ஒ1றி  ெத0வ  தல�ெகா� தியாக$_அவ$ 

$தி�வ�.1587.1 



 வி�வ� திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெச<சைடமி� வி=�கி விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ�.பவனி $தி�வ�.1587.2 

 ெசா�வ� ேதா�க- க
�நி�7 ெதா=! !தி த பி�_அல! $தி�வ�.1587.3 

 அ�வ� தளக? ெப
ேணநா� அவி��த �ழA. %&ேயேன. $தி�வ�.1587.4 

 ேசவா$ ெகா&யா$ ஒ1றிநக$ திக=< ெச�வ  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1588.1 

 Dவா$ ெகா�ைற? 	ய�க�மன. 	ணர? 	ணர வ�.பவனி $தி�வ�.1588.2 

 ஓவா- களி?ேபா டக��ளிர உடல� �ளிர- க
டல! $தி�வ�.1588.3 

 பாவா$ �தைல? ெப
ேணநா� 

பB�!_வி.எ�.(பB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந@�. ப�ேகேன. $தி�வ�.1588.4 

 சி1ற. பல தா$ ஒ1றிநக$ திக=< ெச�வ  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1589.1 

 உ1ற� �வ�ேதா$ விைனகெள�லா. ஓட நா& வ�.பவனி $தி�வ�.1589.2 

 517� க
க� களி;ர  ெதா=! 

க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி�_அல! $தி�வ�.1589.3 

 %17� கனிவா0? ெப
ேணநா� %&-ேகா$ 

மல�._ெப.எ�.(மல$_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) %&ேயேன. 

$தி�வ�.1589.4 

 சி�ைத- கினியா$ ஒ1றிநக$ திக=< ெச�வ  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1590.1 

 ச�த  தட�ேதா� க
டவ$க� த.ைம வி=�க வ�.பவனி $தி�வ�.1590.2 

 %�த? 	��! 	ளக%ட� G&- �ளிர- க
டல! $தி�வ�.1590.3 

 க�த- �ழ�வா0? ெப
ேணநா� க
ண @$_ெப.(க
ண @$_ெப.) ஒழிய- 

காேணேன. $தி�வ�.1590.4 



 ெத�ன< ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) வள$_ஒ1றி ^$வா� ெச�வ  

தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1591.1 

 பி�/< சைடேம� பிைறவிள�கி? பிற�கா நி1க வ�.பவனி $தி�வ�.1591.2 

 ம�/� கர�க�_ெப.(கர�க�_ெப.) தைல�வி ! 

வண�கி_வி.எ�.(வண��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வா� தி- க
டல! 

$தி�வ�.1591.3 

 !�/� !வ$வா0? ெப
ேணநா� ேசாெற� ளள,. உ
ேணேன. 

$தி�வ�.1591.4 

 சி�தா �ல�த@$  த��_ஒ1றி ^$வா� ெச�வ  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1592.1 

 வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) க
டா$ அவ$மன ைத 

வா�கி? ேபாக வ�.பவனி $தி�வ�.1592.2 

 ந�தா மகி�, தைலசிற?ப நா& ஓ&- க
டல! $தி�வ�.1592.3 

 ப�தா$ மல$-ைக? ெப
ேணநா� பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ஆட� பயிேலேன. 

$தி�வ�.1592.4 

 ெச-க$� சைடயா$ ஒ1றிநக$� ேச�< ெச�வ  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1593.1 

 மி-க1 	தவா
 %க தினைக 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ�.பவனி 

$தி�வ�.1593.2 

 ம-க2 பிறவி எ� தபய� வசி-க வண�கி- க
டல! $தி�வ�.1593.3 

 ந-க1 கிைய�த ெப
ேணநா� ஞால  ெதைவ4. நயேவேன. $தி�வ�.1593.4 

 மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) மணிேய மகேளந@ வா0 த தவ�தா� யாதறிேய� 

$தி�வ�.1594.1 



 ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) அன�த$ மா�_அன�த$ ேமவி வண�க- கா
பBயா$ 

$தி�வ�.1594.2 

 நாத$ நடன நாயகனா$ ந�ேலா$ உள !� ந
Oகி�ேறா$ $தி�வ�.1594.3 

 ேகாத$ அறியா  தியாக$தைம- ;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உடல. �ளி$�தைனேய. $தி�வ�.1594.4 

 தி�வி� ேதா�7. மகேளந@ ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தவ�தா� யா$_அறிவா$ $தி�வ�.1595.1 

 ம�வி� ேதா�7. ெகா�ைறய�தா$ மா$ப$ ஒ1றி மாநகரா$ $தி�வ�.1595.2 

 க�வி� ேதா�7. எ�க�_உயி$ கா-க நிைன த க�ைணயினா$ 

$தி�வ�.1595.3 

 ��வி1 ேறா�7. தியாக$தைம- 

;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உடல. �ளி$�தைனேய. 

$தி�வ�.1595.4 

 எ�னா �யி$ேபா� மகேளந@ எ�ன தவ�தா� இய1றிைனேயா $தி�வ�.1596.1 

 ெபா�னா$ 	ய/. மலேரா/. 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வண��._ெப.எ�.(வண��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா1பத தா$ 

$தி�வ�.1596.2 

 ெத�னா$ ஒ1றி  தி�நகரா$ தியாக$ எ/._ஓ$ தி�?ெபயரா$ $தி�வ�.1596.3 

 ெகா�னா$ 8ல? பைடயவைர- ;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உடல. �ளி$�தைனேய. $தி�வ�.1596.4 

 ேசைல நிக$க
 மகேளந@ ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தவ�தா� ெச?பBதா� $தி�வ�.1597.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அயைன வானவைர வ� !. ப&-� மதி ெத=�த 

$தி�வ�.1597.2 



 ேவைல விட ைத மிட1றணி�தா$ வ @2� ெநறியா. அரசிய1ெச� 

$தி�வ�.1597.3 

 ேகாைல அளி தா$ அவ$த.ைம- 

;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உடல. �ளி$�தைனேய. 

$தி�வ�.1597.4 

 ேதேன$ �தைல மகேளந@ ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தவ�தா� எ தவேமா $தி�வ�.1598.1 

 மாேன$ கர தா$ மழவிைடேம� வ�வா$ ம�வா$ ெகா�ைறயினா$ 

$தி�வ�.1598.2 

 பாேன$ ந@1ற$ ப5பதியா$ பவள வ
ண$ ப�சைடேம� $தி�வ�.1598.3 

 ேகாேன$ பிைறயா$ அவ$த.ைம- 

;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உடல. �ளி$�தைனேய. 

$தி�வ�.1598.4 

 வி�லா$ Vதலா0 மகேளந@ ேமைல நா2ெச0 தவ._எ!ேவா $தி�வ�.1599.1 

 க�லா$ உ�ள. கலவாதா$ காம� எBய- க
விழி தா$ $தி�வ�.1599.2 
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 மயிலி� இய�ேச$ மகேளந@ மகி��! 	B�த ெத தவேமா $தி�வ�.1603.1 

 ெவயிலி� இய�ேச$ ேமனியினா$ ெவ
ண@ 7ைடயா$ ெவ�விைடயா$ 

$தி�வ�.1603.2 
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$தி�வ�.1608.4 
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இ�
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 உ
� 	B4� க�ைணயினா$ ஒ1றி ^ர$ ஒ
பத ைத- $தி�வ�.1648.3 

 க
�� காேண� எ�ன&நா� கனேவா நனேவா க
ட!ேவ. $தி�வ�.1648.4 

 அ&ய$ வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உட�வ��!. 

ஆ
ைட அவ$தா. அ�றய/. $தி�வ�.1649.1 

 ெந&ய மாA� காணாத நிமல உ�ேவா ெட�_எதிேர $தி�வ�.1649.2 

 வ&ய� அறியா அ��கா2& மைற தா$ ம�
ேட� ம�ைகந�லா$ 

$தி�வ�.1649.3 

 க&ய அய$�ேத� எ�ன&நா� கனேவா நனேவா க
ட!ேவ. $தி�வ�.1649.4 

 ெகா1ற._ெப.(ெகா1ற._ெப.) உைடயா$ தி�ஒ1றி- ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

உைடயா$ எ�_எதிேர $தி�வ�.1650.1 

 ெபா1ைற மணி ேதா2 	ய�கா2&? ேபானா$ எ�ைன? 	ல.பைவ !- 

$தி�வ�.1650.2 

 �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) அறிேய� மனந�-க� ெகா
ேட� உடல� 

�ைழகி�ேற� $தி�வ�.1650.3 

 க1றி
 %ைலயா0 எ�ன&நா� கனேவா நனேவா க
ட!ேவ. $தி�வ�.1650.4 



 ஆல நிழ1கீ� அ�றம$�தா$ ஆதி ந�வ @ றாகிநி�றா$ $தி�வ�.1651.1 

 ந@ல் மிட1றா$ தி�ஒ1றி நியம  ெததிேர ந@17�வ- $தி�வ�.1651.2 

 ேகால நிகழ- க
ேட�பி� �றி-க- காேண� ;2�வி-�. $தி�வ�.1651.3 

 கால._ெப.(கால._ெப.) அறிேய� எ�ன&நா� கனேவா நனேவா க
ட!ேவ. 

$தி�வ�.1651.4 

 சல�கா தலி-�. தா�சைடயா$ தாேம தம-�  தாைதயனா$ $தி�வ�.1652.1 

 நில�கா தலி-�. தி�ஒ1றி நியம  ெததிேர நி�றன$கா
 $தி�வ�.1652.2 

 வில�கா தவைர  தBசி ேத� மீ2�� காேண� ெம0மற�ேத� 

$தி�வ�.1652.3 

 கல�கா நி�ேற� எ�ன&நா� கனேவா நனேவா க
ட!ேவ. $தி�வ�.1652.4 

 நிர�தா$ க�ைக ந@�சைடயா$ ெந1றி விழியா$ நி தியனா$ $தி�வ�.1653.1 

 சிர�தா$ ஆக? 	ய தணிவா$ தி�வா� ஒ1றி  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1653.2 

 பர�தா$ ேகாயி1 ெகதி$நி1க? பா$ ேத� மீ2�. பா$?பத�%� $தி�வ�.1653.3 

 கர�தா$ கA��ேத� எ�ன&நா� கனேவா நனேவா க
ட!ேவ. 

$தி�வ�.1653.4 

 அளி தா$ உலைக அ.பல தி� ஆ& விைனயா� ஆ2&நி�றா$ $தி�வ�.1654.1 

 தளி தா$ ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஒ1றியிைட  தம! வ&வ. கா2&4ட� 

$தி�வ�.1654.2 

 ஒளி தா$ நா/. மனமய�கி உழலா நி�ேற� ஒ
ெதா&-ைக- 

$தி�வ�.1654.3 

 களி தா$ �ழலா0 எ�ன&நா� கனேவா நனேவா க
ட!ேவ. $தி�வ�.1654.4 

 ம�தா கினிவா� மதிம த. ம�,. சைடயா$ மாசைடயா$ $தி�வ�.1655.1 



 V�தா விள-கி� 5ட$_அைனயா$ ேநாவ Vதலா$ க
Vதலா$ $தி�வ�.1655.2 

 உ�தா 

ஒலி-�._ெப.எ�.(ஒலி_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஓதமலி ஒ1றி ^B� உ1ெறன-�  $தி�வ�.1655.3 

 த�தா$ ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) எ�ேனாஎ� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. 

$தி�வ�.1655.4 

 Dேம� அவ/. மா�_அவ/. 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ= !. D�கழலா$ 

$தி�வ�.1656.1 

 ேசேம� வ�வா$ தி�ஒ1றி  தியாக$ அவ$த. தி�?	ய ைத  $தி�வ�.1656.2 

 ேதேம� அல�க� %ைலஅ=�த� ேச$�தா� அ�றி� சி தச�ைக  

$தி�வ�.1656.3 

 தாேம� அழ1D  தாழாெத� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1656.4 

 க�ைண- ெகா�ேந$ இ�லாதா$ க�ைல- கைர-�. கழல&யா$ 

$தி�வ�.1657.1 

 அ�ைண? பதியா$ ஆமா M$ அம$�தா$ தி�வா வ�!ைறயா$ $தி�வ�.1657.2 

 இ�ண� சியமா மணிக
ட$ எழிலா$ ஒ1றி இைறவ$_இ�த  $தி�வ�.1657.3 

 த�ண  தி�/. ேச$�தில$_எ� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1657.4 

 ஆரா அ%தா0 அ�	ைடேயா$ அக !� இனி-�. அ1	தனா$ $தி�வ�.1658.1 

 த@்ரா விைன4. த@$ த�J. ெத0வ ம��தா$ சி1சைபயா$ $தி�வ�.1658.2 

 பாரா$ 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தி�ஒ1றி? பரம$ 

தம! ேதா�_அைணய  $தி�வ�.1658.3 

 தாரா$ இ�/. எ�ெச0ேக� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1658.4 



 !திெச0 அ&யா$ த.பசி-�� ேசா7. இர?பா$ !0ய$_ஒ� $தி�வ�.1659.1 

 நதிெச0 சைடயா$ தி�ஒ1றி ந
O. என! நாயகனா$ $தி�வ�.1659.2 

 மதிெச0 !ய�. மத�வலி4. மா1ற இ�/. வ�திலேர $தி�வ�.1659.3 

 சதிெச0 தனேரா எ�ன&எ� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1659.4 

 எ�க� காழி- க,ணியைர எழிலா$ சிவிைக ஏ1றிைவ ேதா$ $தி�வ�.1660.1 

 தி�க� அணி4. ெச<சைடயா$ தியாக$ தி�வா� ஒ1றியினா$ $தி�வ�.1660.2 

 அ�க� அணிD� தா$?	ய தி� அைண தா$ அ�ல$ எைனமடவா$ 

$தி�வ�.1660.3 

 த�க� அலேரா தாழாெத� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1660.4 

 காவி மண�த_ெப.எ�.(மண_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க��கள தா$ 

க� த$ என! க
_அைனயா$ $தி�வ�.1661.1 

 ஆவி அைனயா$ தா0_அைனயா$ அணிேச$ ஒ1றி ஆ
தைகயா$ 

$தி�வ�.1661.2 

 Dவி� அல�க� 	ய தி�_எைன? 	�லா$_ெப.(	�லா$_ெப.) அ�தி? 

ெபா=தி�மதி $தி�வ�.1661.3 

 தாவி வ�ேம எ�ெச4ேமா சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1661.4 

 மல<சா தி-�. ம-க�தைம ம�வா$ ம�வா$ மதி�_அழி தா$ $தி�வ�.1662.1 

 வல<சா தி-�. பாBட தா$ மாA. அறியா மல$?பத தா$ $தி�வ�.1662.2 

 நில<சா தி-�. ஒ1றியினா$ நிைனயா$ எ�ைன அைணயாம� $தி�வ�.1662.3 

 சல<சா தி தா$ எ�ன&எ� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1662.4 

 நாக அணியா$ ந-க$_எ/. நாம._உைடயா$ நாரண�_ஓ$ $தி�வ�.1663.1 

 பாக. உைடயா$ மைலமக�_ஓ$ பா�க$ உைடயா$ ப5பதியா$ $தி�வ�.1663.2 



 ேயாக. உைடயா$ ஒ1றி4ளா$ உ1றா$ அ�ல$ உ7ேமாக $தி�வ�.1663.3 

 தாக. ஒழியா ெத�ெச0ேக� சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1663.4 

 த@$�தா$ தைலேய கலனாக� ெசறி ! ந&-�. தி�-; த$ $தி�வ�.1664.1 

 ேத$�தா$ த.ைம? பி தைடய� ெச0வா$ ஒ1றி  தியாக$_அவ$ $தி�வ�.1664.2 

 ேச$�தா$ அ�ல$ இ�/._எைன  ேத& வ�._அ  த@மதிய. $தி�வ�.1664.3 

 சா$�தா� அ!தா� எ�ெச4ேமா சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1664.4 

 ஆ4. ப&வ  த�தணனா0 ஆP ர�த� அணி%&ேம� $தி�வ�.1665.1 

 ேதா4. கமல  தி�வ&க� 82�. அதிைக  ெதா�னகரா$ $தி�வ�.1665.2 

 ஏ4. ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) ஒ1றி4ளா$ இ�/. அைணயா$ 

எைனஅளி த $தி�வ�.1665.3 

 தா4. தம�. ெநா&-கி�றா$ சகிேய இனிநா� சகிேயேன. $தி�வ�.1665.4 

 ெபா�ென� ெறாளி�. 	Bசைடயா$ 	ைனY� இைடயா$ 	ைடஉைடயா$ 

$தி�வ�.1666.1 

 ம�ென� 7லக. 	க�_ஒ1றி வாண$ பவனி வர-க
ேட� $தி�வ�.1666.2 

 மி�ென� றில�� மாதெரலா. ேவ2ைக 

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விள�கிநி�ற(!) 

$தி�வ�.1666.3 

 இ�ென� றறிேய� அவரழைக எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. 

$தி�வ�.1666.4 

 அ�ளி- 

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

க�ைணயினா$ அணிேச$ ஒ1றி ஆலய தா$ $தி�வ�.1667.1 

 வ�ளி- �வ�ேதா� தைனஈ�ற வ�ள� பவனி வர-க
ேட� $தி�வ�.1667.2 



 !�ளி- �தி ெத� மன._அவைர� 8��த தி�/. வ�ததிைல $தி�வ�.1667.3 

 எ�ளி- கணியா அவரழைக எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. $தி�வ�.1667.4 

 அன !? ப&வ. ெகா
டய/. அளவா %&யா$ வ&யாத $தி�வ�.1668.1 

 வன !� சைடயா$ தி�ஒ1றி வாண$ பவனி வர-க
ேட� $தி�வ�.1668.2 

 மன !- கட�கா தாகி�_அைத வா0ெகா
 �ைர-க வசமாேமா 

$தி�வ�.1668.3 

 இன !- �வ?பா. அவரழைக எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. 

$தி�வ�.1668.4 

 ெகா=தி அளிேத� உ=!
�. ெகா�ைற� சைடயா$ ;டAைட 

$தி�வ�.1669.1 

 வ=தி ம�க$ தி�ஒ1றி வாண$ பவனி வர-க
ேட� $தி�வ�.1669.2 

 ப=தி� அவனா� தி�மாA. பைட-�� கமல? ப
ணவ/. $தி�வ�.1669.3 

 எ=தி %&யா அவரழைக எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. $தி�வ�.1669.4 

 	�ைன_ெப.(	�ைன_ெப.) இதழி? ெபாலிசைடயா$ ேபாக ேயாக. 	B�!ைடயா$ 

$தி�வ�.1670.1 

 ம�/. விைடயா$ தி�ஒ1றி வாண$ பவனி வர-க
ேட� $தி�வ�.1670.2 

 உ�/. உடல. �ளி$�ேதா�க உவைக ெப�க உ17நி�ற $தி�வ�.1670.3 

 எ�ைன வி=��. அவரழைக எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. 

$தி�வ�.1670.4 

 ெசா�A� நிைற�த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா�ளானா$ 

!0ய$ உள ேத !�னிநி�றா$ $தி�வ�.1671.1 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) வய18� தி�ஒ1றி வாண$ பவனி வர-க
ேட� 

$தி�வ�.1671.2 



 க�A. மர%. ஆன�த- க
ண @$_ெப.(க
ண @$_ெப.) 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க
டெதனி� 

$தி�வ�.1671.3 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) யி�லா அவரழைக எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. 

$தி�வ�.1671.4 

 ந@$-�. மதி-�. நிைலயாக ந@
ட சைடயா$ நி�7நறா $தி�வ�.1672.1 

 ஆ$-�. ெபாழி�8� தி�ஒ1றி வாண$ பவனி வர-க
ேட� $தி�வ�.1672.2 

 பா$-�._ெப.எ�.(பா$_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அB-�. ப�கய1�. ப�மா தவ$-�. ப
ணவ$-�. $தி�வ�.1672.3 

 யா$-�. அட�கா அவரழைக எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. $தி�வ�.1672.4 

 கலக அமண- ைகதவைர- க=வி ேல17� க=மல ேதா� $தி�வ�.1673.1 

 வலைக �வி !? பா�._ஒ1றி வாண$ பவனி வர-க
ேட� $தி�வ�.1673.2 

 உலக நிக�ைவ- காேண�_எ� உ�ள. ஒ�ேற அறி4ம& $தி�வ�.1673.3 

 இல�._ெப.எ�.(இல�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அவ$த� தி�அழைக 

எ�ென� 7ைர?ப ேத�திைழேய. $தி�வ�.1673.4 

 க
ண� அறியா- கழ1பத தா$ க
ணா$ ெந1றி- கட,�_அ�� 

$தி�வ�.1674.1 

 வ
ண._ெப.(வ
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 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) இ!ேக� நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) 

ஒழிேய� கனவி/ேம. $தி�வ�.1699.4 

 எ�7. இறவா$ மிட1றி�விட. இ�-க அைம தா$ எ�றாA. $தி�வ�.1700.1 

 ஒ�7 நிைலயா$ நிைலயி�லா ேதா& உழ�வா$ எ�றாA. $தி�வ�.1700.2 

 ந�7 	Bவா$ த�ம�_உயி$ நலிய உைத தா$ எ�றாA. $தி�வ�.1700.3 

 க�7
 கர தா0 நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1700.4 

 எ�க
 அைனயா$ மைலமகைள இ�சி  தைண�தா$ ஆனாA. $தி�வ�.1701.1 

 வ�க
 அைடயா$ த@-க
ணா� மதைன எB தா$ ஆனாA. $தி�வ�.1701.2 

 	�க
_ெப.(	�க
_ெப.) அ7?பா$ 	�னைகயா� 	ர ைத அழி தா$ 

ஆனாA. $தி�வ�.1701.3 

 க�ன� ெமாழியா0 நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1701.4 

 வா�ைவ அளி?பா$ மாேடறி மகி��! திBவா$ எ�றாA. $தி�வ�.1702.1 



 தா�ைவ ம7?பா$ Dதகண  தாைன உைடயா$ எ�றாA. $தி�வ�.1702.2 

 ஊ�ைவ அ7?பா$ ேப0-;2ட  ெதா-க ந&?பா$ எ�றாA. $தி�வ�.1702.3 

 கா�ெகா� %ைலயா0 நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1702.4 

 விமைல இட தா$ இ�ப!�ப. ேவ
டா நல தா$ ஆனாA. $தி�வ�.1703.1 

 அமல. உைடயா$ த@வ
ண$ ஆெம� 7ைர?பா$ ஆனாA. $தி�வ�.1703.2 

 நமல. அ7?பா$ பி த$_எ/. நாம. உைடயா$ ஆனாA. $தி�வ�.1703.3 

 கமைல அைனயா0 நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1703.4 

 மா�ெகா� கர தா$ தைலமாைல மா$பி�_ெப.(மா$	_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

அணி�தா$ எ�றாA. $தி�வ�.1704.1 

 ஆ�ெகா� விட�க$ 5டைலஎB அடைல விைழ�தா$ எ�றாA. $தி�வ�.1704.2 

 கா�ெகா� �ழலா0 நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1704.4 

 ேபா$மா� விைடயா$ உலகெம�லா. ேபா-�� ெதாழில$ ஆனாA. 

$தி�வ�.1705.1 

 ஆ$வா� சைடயா$ தைமஅைட�ேதா$ ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) அழி?பா$ 

ஆனாA. $தி�வ�.1705.2 

 தா$வா� 	ய தா$ மாவிரத$ தவஞா னியேர ஆனாA. $தி�வ�.1705.3 

 கா$வா� �ழலா0 நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1705.4 

 ேகாேத ம�வா$ மா�_அய/. �றியா ெநறியா$ எ�றாA. $தி�வ�.1706.1 

 சாேத மகி�வா$ அ&யாைர  த.ேபா� நிைன?பா$ எ�றாA. $தி�வ�.1706.2 



 மாேத வ�-�. மாேதவ$ ெமௗன ேயாகி எ�றாA. $தி�வ�.1706.3 

 காேத$ �ைழயா0 நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1706.4 

 உைடயா$ உலகி1 காெச�பா$- ெகா�7. உதவா$ ஆனாA. $தி�வ�.1707.1 

 அைடயா$ கBயா$ ேவ
டா$-ேக அ��வா$ வலிய ஆனாA. $தி�வ�.1707.2 

 பைடயா$ கர த$ பழி-க<சா? பா5_ெப.(பா5_ெப.) பதேர ஆனாA. 

$தி�வ�.1707.3 

 கைடயா அ%ேத நா�_அவ$ேம� காத�_ெப.(காத�_ெப.) ஒழிேய� 

கனவி/ேம. $தி�வ�.1707.4 

 ஓண. உைடயா� ெதா=ேத !. ஒ1றி நக$வா� உ தம$பா� $தி�வ�.1708.1 

 மாண வலிய� ெச�ெற�ைன ம�வி அைனவ @$ எ�ேறநா� $தி�வ�.1708.2 

 நாண. வி� !_வி.எ�.(வி�_வி.+  _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நவி�றாA. நாமா$ 

ந@யா$ எ�பாேர� $தி�வ�.1708.3 

 ஏண விழியா0 எ�ெச0ேவ� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1708.4 

 காத. மண-�� க&மல$?D� காவா$ ஒ1றி- க
Vதலா$ $தி�வ�.1709.1 

 ேபாத. 

மண-�._ெப.எ�.(மண_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

	னித$_அவ$ ெபா�ன. 	ய ைத? 	ணேரேன� $தி�வ�.1709.2 

 சீத. மண��� �ழலா0_எ� சி�ைத மய�கி  திய��ம& $தி�வ�.1709.3 

 ஏத. மண-�._ெப.எ�.(மண_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ�ெச0ேவ� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1709.4 

 ப
ணா$ ெமாழியா$ உ�-கா2�. பைண8� ஒ1றி? பதியின$_எ� 

$தி�வ�.1710.1 



 க
ணா$ மணிேபா� ெற�_உயிB� 

கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா=. க�வ$_அவ$ 

$தி�வ�.1710.2 

 ந
ணா$ இ�/. தி�அைனயா0 நா�ெச� றி&/. நல._அ�ள 

$தி�வ�.1710.3 

 எ
ணா$ ஆயி�_நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.) எ�ெச0ேவ� எ�ைன 

மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1710.4 

 ஊ$_எ� 7ைடய$ீ ஒ1றிதைன உலக %ைடய$ீ எ�ைனஅைண $தி�வ�.1711.1 

 வ @$_எ� றவ$%� பல$_அறிய ெவ2க. வி� !- ேக2டாA. $தி�வ�.1711.2 

 ேச$_எ� 7ைர தா� அ�றிஅவ$ சிB !  தி�வா0 மல$�ெதைனந@ 

$தி�வ�.1711.3 

 யா$_எ� 7ைர தா� எ�ெச0ேவ� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. 

$தி�வ�.1711.4 

 ேசாம� நில,� M0�சைடயா$ ெசா�லி1 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 5ைவயானா$ $தி�வ�.1712.1 

 ேசம. நில,� தி�ஒ1றி  ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) இ�/. ேச$�தில$நா� 

$தி�வ�.1712.2 

 தாம. அ��வ @$ எ�கி/._இ  த�ண  திைசயா ெத�பாேர� $தி�வ�.1712.3 

 ஏம %ைலயா0 எ�ெச0ேவ� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1712.4 

 வி�ைல மைலயா0- ைக-ெகா
டா$ விட<8� க
ட$ விBெபாழி�8� 

$தி�வ�.1713.1 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) நகரா$ ஒ1றி4ளா$ ேச$�தா$ அ�ல$ 

நா�_அவ$பா� $தி�வ�.1713.2 



 ஒ�ைல அைட�!_வி.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி�றாA. 

உ�ைன அைணத� ஒ�ேபா!. $தி�வ�.1713.3 

 இ�ைல எனிேலா எ�ெச0ேக� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1713.4 

 தி��தா� அம$�தா$ தி�?	லி^$� சி1ற. பல தி� தி�நட.ெச0 

$தி�வ�.1714.1 

 ம��தா$ ஒ1றி வாண$_இ�/. 

வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) அ�ல$ நா�ேபா0_எ� 

$தி�வ�.1714.2 

 அ��தா� வகல அ��வ @ெர� றாA. ஒ�7. அறியா$ேபா� $தி�வ�.1714.3 

 இ��தா� அ.மா எ�ெச0ேவ� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1714.4 

 அைசயா தம$�!. அ
டெமலா. அைசய? 	லி^$ அ.பல ேத 

$தி�வ�.1715.1 

 நைசயா ந&-�. நாத$_ஒ1றி நா2டா$ இ�/. ந�ணில$நா� $தி�வ�.1715.2 

 இைசயா� ெச�றி� ெக�ைனஅைண வ @$_எ� 7ைர?ேப� எனி�_அத1�. 

$தி�வ�.1715.3 

 இைசயா$ ஆகி� எ�ெச0ேக� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1715.4 

 மா1கா தலி-�. மல$_அ&யா$ மாச1 றில��. மணிஅைனயா$ 

$தி�வ�.1716.1 

 ேச1கா தலி-�. வய�வள<8� தி�வா� ஒ1றி  ேதவ$_அவ$ $தி�வ�.1716.2 

 பா1கா தலி !� ெச�றாA. பாவி அ&ந@ யா�_அைணத1 $தி�வ�.1716.3 

 ேக1கா0 எ�றா� எ�ெச0ேவ� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1716.4 

 மாைழ மைலைய� சிைலயாக வைள தா$ அ�ப$ தைமவ� !. 

$தி�வ�.1717.1 



 ஊைழ அழி?பா$ தி�ஒ1றி ஊர$ இ�/. உ1றில$_எ� $தி�வ�.1717.2 

 பாைழ அக1ற நா�ெசலி/. பாரா தி��தா� ைப�ெகா&ேய $தி�வ�.1717.3 

 ஏைழ அ&நா� எ�ெச0ேவ� எ�ைன மடவா$ இகழாேரா. $தி�வ�.1717.4 

 திடனா� மைறயா$ தி�ஒ1றி  தியாக$ அவ$த. பவனிதைன $தி�வ�.1718.1 

 மடனா மக�7 காணவ�தா� மல$-ைக வைளக ளிைன-கவ$�! 

$தி�வ�.1718.2 

 படனா கணிய$ நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1718.3 

 உடனா ஓ& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1718.4 

 த-க வள<ேச$ ஒ1றியி�வா� த.பிரானா$ பவனிதைன  $தி�வ�.1719.1 

 !-க. அக�7_வி.எ�.(அக�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) காணவ�தா� 

!கிைல- கவ$�! !ணி,ெகா
ேட $தி�வ�.1719.2 

 ப-க ம�,. நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1719.3 

 ஒ-க ஓ& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1719.4 

 தாயா0 அளி-�� தி�ஒ1றி  தல தா$ தம! பவனிதைன $தி�வ�.1720.1 

 மாயா நல தி� காணவ�தா� ம�,. நம! மன�கவ$�! $தி�வ�.1720.2 

 பாயா விைரவி� நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1720.3 

 ஓயா ேதா& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1720.4 

 நிலவா$ சைடயா$ தி�ஒ1றி நி� த$ பவனி தைன-காண $தி�வ�.1721.1 

 நலவா தரவி� வ�!நி�றா� ந�கா0 என! நா
கவ$�! $தி�வ�.1721.2 



 பலவா தரவா� நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1721.3 

 உலவா ேதா& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1721.4 

 நாடா$ வள�ெகா� ஒ1றிநக$ நாத$ பவனி தைன-காண $தி�வ�.1722.1 

 ந@டா ைசயினா� வ�!வ�! நி�றா� நம! நிைறகவ$�! $தி�வ�.1722.2 

 பாடா$ வலரா. நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1722.3 

 ஓடா ேதா& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1722.4 

 அழியா வள தா$ தி�ஒ1றி ஐய$ பவனி தைன-காண $தி�வ�.1723.1 

 இழியா மகி�வி ெனா�.வ�தா� எ�ேன ெப
ேண எழி�கவ$�! 

$தி�வ�.1723.2 

 பழியா எழிலி� நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1723.3 

 ஒழியா ேதா& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1723.4 

 திைரயா$ ஓைத ஒ1றியி�வா� தியாக ரவ$த. பவனிதைன- $தி�வ�.1724.1 

 கைரயா மகி�வி1 காணவ�தா� க1பி� நல ைத- கவ$�!ெகா
� 

$தி�வ�.1724.2 

 பைரயா தB-க நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1724.3 

 உைரயா ேதா& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1724.4 

 க�-கா தலி தா$ தி�ஒ1றி- காைள அவ$த. பவனிதைன $தி�வ�.1725.1 



 வி�-கா மகி�வி1 காணவ�தா� 

விB4._ெப.எ�.(விB_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நம! விைனகவ$�! 

$தி�வ�.1725.2 

 ப�-கா மதி?பி� நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1725.3 

 உ�-கா ேதா& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1725.4 

 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) உைடயா$ தி�ஒ1றி  தியாக$ அவ$த. 

பவனிதைன- $தி�வ�.1726.1 

 க�ைல உ�-கி- காணவ�தா� கரண. நம! கர�திரவி $தி�வ�.1726.2 

 ப�ைல இ7 தா$ நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1726.3 

 ஒ�ைல ஓ& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1726.4 

 மைடயா$ வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) வய�_ஒ1றி வ�ள� பவனி தைன-காண 

$தி�வ�.1727.1 

 அைடயா மகி�வி ெனா�.வ�தா� அ.மா நம! விடயெமலா. $தி�வ�.1727.2 

 பைடயா1 கவ$�! நைம தி�.பி? பாரா ேதா� கி�றா$நா. $தி�வ�.1727.3 

 உைடயா ேதா& னாA._அவ$ ஓ2ட. 

பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ
ணாேத. $தி�வ�.1727.4 

 ெபா!நி� ற��வ @ ெரா1றி4ள @$ D,� தியெத� %ைலெய�ேற� 

$தி�வ�.1728.1 

 இ!ெவ� றறிநா ேம7கி�ற ெத�றா ேர7 கி�ற!தா� $தி�வ�.1728.2 

 எ!ெவ� 7ைர ேத ென!ந�ேவா ெர= தி2 டறிந@ ெய�7ைர தா$ 

$தி�வ�.1728.3 



 அ!வி� றண�ேக ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1728.4 

 ம�கா ெவா1றி வாண$பலி வா�க_�ைற.எ�.(வா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வைக4
 ேடெய�ேற� $தி�வ�.1729.1 

 ஒ�கா ெல� ேத� காெண�றா$ ஒ�கா ெல� !- கா2�ெம�ேற� 

$தி�வ�.1729.2 

 வ�கா விB?ெபா� ன.பல !� வ�தா1 கா2� ேவெம�றா$ $தி�வ�.1729.3 

 அ�கா விய?பா ெம�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1729.4 

 வி2ெடா1 றியி�வா� வ @ெரவனி+ ேவைள ய�ள நி�றெத�ேற� 

$தி�வ�.1730.1 

 52�< 5தேன ெய�றா$நா� 52& யறிய� ெசா�Aெம�ேற� $தி�வ�.1730.2 

 ப2�
 ம��ேக ந@�ழ�ைத? ப�வ மதனி� %& தெத�றா$ $தி�வ�.1730.3 

 அ2�
 டறியா ெர�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1730.4 

 ேவைல ஞால. 	கெழா1றி விள��� ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) ந@ரணி4. 

$தி�வ�.1731.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) யாெத� ேறனய�மா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

யக17 மாைலெய�றா$ $தி�வ�.1731.2 

 ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மலர� ேறெய�ேற� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) 

ேயநா� ெதா� தெத�றா$ $தி�வ�.1731.3 

 ஆA மிைடயா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1731.4 

 உயி� Jைறவ @$ தி�ெவா1றி 4�ள @$ ந@ெர� ேம1பி& த $தி�வ�.1732.1 



 வயிர மதைன வி�ெம�ேற� மா1றா ளலந@ மாேதய< $தி�வ�.1732.2 

 ெசயிர தக17� %ைல?பதிவா� ேதவ னலேவ ெதளிெய�றா$ $தி�வ�.1732.3 

 அயிர ெமாழியா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1732.4 

 த
கா வள<8� தி�ெவா1றி  தல தி லம$�த சாமிV�ைக $தி�வ�.1733.1 

 ெய
கா$ %கமா? ெபா�ென�ேற� எைடயி2 டறித லBெத�றா$ 

$தி�வ�.1733.2 

 ம
கா தலி-� மாெட�ேற� மதி-�� கைணவி� ல�ெற�றா$ 

$தி�வ�.1733.3 

 அ
கா$- �ழலா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1733.4 

 அல��. 	ன1ெச0 ெயா1றி4ள @ ரய�மா லாதி யாவ$க2�. $தி�வ�.1734.1 

 இல�� ைமகா ண@ெர�ேற னித�%� ேன�ந@ ெகா
டெத�றா$ 

$தி�வ�.1734.2 

 !ல�� ம!தா ென�ென�ேற� 52ெட� 7ைர தா ராெக2ேட� 

$தி�வ�.1734.3 

 அல�க1 �ழலா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1734.4 

 வி
�_ெப.(வி
�_ெப.) வண�� ெமா1றி4ள @$ ெம�D வி��!. வ�Dவி� 

$தி�வ�.1735.1 

 வ
�_ெப.(வ
�_ெப.) வி=�த_ெப.எ�.(வி=_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெத�ேறென. மல$-ைக வ
�. வி=�தெத�றா$ $தி�வ�.1735.2 

 ெதா
ட$- க��வ @$ ந@ெர�ேற� ேதாகா0 நாேம ெதா
டெர�றா$ 

$தி�வ�.1735.3 



 அ
ட$- கBயா ெர�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1735.4 

 மா2டா$ மல$-கா ெவா1றி4ள @$ மதி-�� கைலேம� வி=ெம�ேற� 

$தி�வ�.1736.1 

 எ2டா ெம= ைத ெய�-�ெம�றா ெர2டா ெம= தி� ெக!ெவ�ெற� 

$தி�வ�.1736.2 

 உ2டா வக17 ம�தண$க Jைர^$ மாேத 4ணெர�றா$ $தி�வ�.1736.3 

 அ2டா$ 	ர�க ெள�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1736.4 

 ஒ1றி நகK$ மனவாசி 4ைடயா$- க��வ @$ ந@ெர�ேற� $தி�வ�.1737.1 

 ப1றி யி7தி ெதாட�கிய! பயிA மவ$-ேக ய��வெத�றா$ $தி�வ�.1737.2 

 ம1றி !ண$கி ேலென�ேற� வ��ேத Aண�. வைகநா��. $தி�வ�.1737.3 

 அ1றி ெட�றா ெர�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1737.4 

 வா�ேறா0 ெபாழி18 ெழா1றி4ள @$ வ��தா தைணேவ ேனாெவ�ேற� 

$தி�வ�.1738.1 

 ஊ�ேறா 4ட1ெக� றா$ெதBய ,ைர?ப ீெர�ேற ேனாவி!தா� $தி�வ�.1738.2 

 சா�ேறா ��க
 மரேபா$�! தB த ெபய$-�  தகாெத�றா$ $தி�வ�.1738.3 

 ஆ�ேறா0 விட�க ெர�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1738.4 

 த@! தவி$-� ெமா1றி4ள @$ ெச�ல ல7?ப ெத�ெற�ேற� $தி�வ�.1739.1 

 ஈ! நம-�  ெதB4ெம�றா Bைறயா ேமாவி� கி!ெவ�ேற� $தி�வ�.1739.2 

 ஓ! ம&ய$ மன-க�� ேலா2� மியாேம 4ணெர�றா$ $தி�வ�.1739.3 



 ஆ! ெதBேய ென�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. $தி�வ�.1739.4 

 ஒ
ைக ம=ேவா டனAைடய ீெரா1றி நக$வா = தம$ந@$ $தி�வ�.1740.1 

 வ
ைக ெயா�ைம நாதெர�ேற� வ
ைக? ப�ைம நாதெர�றா$ 

$தி�வ�.1740.2 

 எ
க ணட�கா வதிசய�கா ெண�ேற� ெபா�ள� றித1ெக�றா$ 

$தி�வ�.1740.3 

 அ
ெகா ளண�ேக ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1740.4 

 ஒ�வ ெரனவா ெழா1றி4ள @ �ம-க. மைன4
 ேடெய�ேற� $தி�வ�.1741.1 

 இ�வ ெரா�ேப �ைடயவ$கா
 எ�றா ெர�ென� ேறென�ேப$ 

$தி�வ�.1741.2 

 ம�, மீற1 றயலகர. வய��_எவ.(வய��_வி.) மிகர மானெத�றா$ 

$தி�வ�.1741.3 

 ஆரா$ சைடய ெர�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. $தி�வ�.1741.4 

 ேபரா ெரா1றி ய�ீ.ைம? ெப1றா ெரவெர� ேறனவ$த. $தி�வ�.1742.1 

 ஏரா$ ெபயB� %�பினிர
 &ர
ட க தா ெர�றாெர� $தி�வ�.1742.2 

 ேநரா ,ைர?ப ீெர�ேறன @ ெந<ச ெநகி��தா லாெம�றா$ $தி�வ�.1742.3 

 ஆரா$ சைடய ெர�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. $தி�வ�.1742.4 

 தளிநா� மைறய ீெரா1றிநக$ தைழ ! வா�வ @$ தனிஞான $தி�வ�.1743.1 

 ெவாளிநா வைரைச ைய�ெத= தா AவB கட தி ன@ெர�ேற� $தி�வ�.1743.2 

 களிநா வலைன யெீர= தா1 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

வ @� தி_வி.எ�.(வ @�_வி.+  _இ.கா.+இ_வி.எ�.�றி.) ேனெம�றா$ $தி�வ�.1743.3 



 அளிநா
 �ழலா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1743.4 

 ஓG� ெறழி] ெரா1றி4ள @ �1ேறா$- களி?ப ீேராெவ�ேற� $தி�வ�.1744.1 

 தாG� ெற�பா$- கய�G�7� த�ேவ ெம�றா ர.மமிக  $தி�வ�.1744.2 

 ேதG� றினV. ெமாழிெய�ேற� ெச+வா 47%� %7வெல�றா$ 

$தி�வ�.1744.3 

 ஆG� ற7?பா ெர�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1744.4 

 ம�னி வள� ெமா1றி4ள @$ மடவா Bர-�. வைகய!தா� $தி�வ�.1745.1 

 %�னி ெலா�தா வாெம�ேற� % தா ெவனேல %ைறெய�றா$ 

$தி�வ�.1745.2 

 எ�னி லி!தா ைனயெம�ேற ெனவ$-�� ெதB4 ெம�7ைர தா$ 

$தி�வ�.1745.3 

 அ�னி ேலாதி ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1745.4 

 வள<ேச ெரா1றி ய�ீம! மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெகா�?ப ீேராெவ�ேற� 

$தி�வ�.1746.1 

 �ள<ேச$ ெமாழியா 4ன-க!%� ெகா� ேத ெம�றா Bைலெய�ேற� 

$தி�வ�.1746.2 

 உள<ேச$� த!கா ணிைலய�ேறா ��, ம�ற� க�ெவ�றா$ 

$தி�வ�.1746.3 

 அள<ேச$ வ&வா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1746.4 

 வ @1றா ெரா1றி ^ரம$�த@$ விள�� மதன� ெம�மலேர $தி�வ�.1747.1 



 மா1றா ெர�ேற னிைலகாெண. மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) %&ேம1 

காெண�றா$ $தி�வ�.1747.2 

 சா17� சலேம யெீத�ேற� சைடயி� %&ேம ல�ெற�றா$ $தி�வ�.1747.3 

 ஆ1றா விைடயா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1747.4 

 	ய?பா ெலா1றி யரீ�ச. ேபாேமா ெவ�ெற னாெம�றா$ $தி�வ�.1748.1 

 வய?பா வல�- கிைறயான @$ வ<சி? பாவி� �ைர?பெத�ேற� $தி�வ�.1748.2 

 விய?பா நைகய? பாெவ/.பா ெவ
பா கலி?பா ,டென�றா$ $தி�வ�.1748.3 

 அய?பா லிைடயா ெய�ன&ய+ ைவய$ ெமாழி�த வ�
ெமாழிேய. 

$தி�வ�.1748.4 

 த
ண. ெபாழி18 ெழா1றி4ள @$ ச�க� ைகயி1ேச$  தி�ெம�ேற� 

$தி�வ�.1749.1 

 தி
ண. பலேம� வ��ைகயி1 ேச$ ேதா %�ன$ ெதBெய�றா$ 

$தி�வ�.1749.2 

 வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) பலவி. ெமாழி-ெக�ேற� வா0�ெதா� 
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 ைமய லழகீ Pெரா1றி ைவ த@ �ளேவா மைனெய�ேற� $தி�வ�.1937.1 

 ைகயி னிைற�த தன தி/�த� க
ணி னிைற�த கணவைனேய 

$தி�வ�.1937.2 

 ெம0யி� விைழவா ெரா�மைனேயா விள.பி� மைன4. மிக?பலவா. 

$தி�வ�.1937.3 

 எ0யி லிைடயா ெய�கி�றா B!தா� ேச& ெய�ேனW. $தி�வ�.1937.4 

 காராய வ
ண மணிவ
ண எ
ண_�ைற.எ�.(எ
O_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கனச�� ச-ர தரந@� $தி�வ�.1938.1 

 சீராய Mய மல$வாய ேநய dராம ராம ெவனேவ $தி�வ�.1938.2 

 தாராய வா�, த�ெந<5 8�க தாேமாத ராய நமேவா. $தி�வ�.1938.3 

 நாராய ணாய நமவாம னாய நமேகச வாய நமேவ. $தி�வ�.1938.4 

 தி�மக�_எ. ெப�மா2& மகி=. வ
ண� ெச=�கனிேய ெகா=.பாேக 

ேதேன ெத0வ  $தி�வ�.1939.1 

 த�மகைன- கா த�ள- கர ேத ெவ�றி  த/எ� த ஒ�%தேல த�ம? 

ேபேற $தி�வ�.1939.2 

 இ�ைம4._எ� /ள தம$�த ராம நாம  ெத�_அரேச எ�_அ%ேத எ�தா 

ேயநி� $தி�வ�.1939.3 

 ம�மல$?ெபா� அ&வ= !. சிறிேய� அ�ேதா மன�தள$�ேத� 

அறி�!._அ�� வழ�கி லாேய. $தி�வ�.1939.4 



 கைல-கடேல க�ைணெய�� கடேல கான� கட�ததட� கடேலஎ� க� ேத 

ஞான $தி�வ�.1940.1 

 மைல-க
_எ=< 5டேரவா� 5டேர அ�ப$ மன ெதாளி�. 5ய<5டேர 

மணிேய வாேனா$ $தி�வ�.1940.2 

 தைல-க
_உ7 ம�டசிகா மணிேய வா0ைம  தசரத�த� �லமணிேய 

தமிேய� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) $தி�வ�.1940.3 

 நிைல-க
_உ7. dராம வ�ள ேலஎ� நிைலஅறி�!. அ�ள_இ�/. 

நிைன�தி லாேய. $தி�வ�.1940.4 

 ம
ணாளா நி�றவ$த. வா�, ேவ
ேட� ம1றவ$ேபா� ப1றைட�! மாள 

ேவ
ேட� $தி�வ�.1941.1 

 வி
ணாளா நி�றஒ� ேம�ைம ேவ
ேட� வி தகநி� தி�வ�ேள 

ேவ
&_வி.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி�ேற� $தி�வ�.1941.2 

 	
ணாளா நி�றமன %ைடேய� 

ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா0_அைன !. 

தி�,ள ேத ெபா7?பா0 அ�றி- $தி�வ�.1941.3 

 க
ணாளா 5ட$-கமல- க
ணா எ�ைன- ைகவி&�_எ� ெச0ேவேன 

கைடய ேனேன. $தி�வ�.1941.4 

 ெத+விைனயா$ அர-க$�ல. ெச1ற ெவ1றி� 

சி�கேம_ெப.(சி�க._ெப.+ஏ_சாB.) எ�க��ல ெத0வ ேமேயா $தி�வ�.1942.1 

 ெவ+விைனத@$  த��கி�ற ராம நாம விய�5டேர இ+,லக விடய- கா2&� 

$தி�வ�.1942.2 

 இ+விைனேய� அக?ப2ேட� 	லனா. க�வ$- கில-காேன� !ைணஒ�7. 

இ�ேல� அ�ேதா $தி�வ�.1942.3 

 ெச0விைனஒ� றறிேய�_இ� ெக�ைன எ�தா0 தி�,ள தி� 

ேச$ திைலேய� ெச0வ ெத�ேன. $தி�வ�.1942.4 



 வா�வ
ண- க�%கிேல மைழேய ந@ல_ெப.அ.(ந@ல._ெப.) மணிவ
ண- 

ெகா=<5டேர ம��ேத வான  $தி�வ�.1943.1 

 ேத�வ
ண� ெச=<5ைவேய ராம நாம  ெத0வேம நி�	கைழ  ெதளி�ேத 

ஓதா $தி�வ�.1943.2 

 ஊ�வ
ண? 	ைலவாயா$ இட ேத ெச�றா� �ைழ-கி�ேற� 

ெச0வைகஒ� 7ணேர� அ�ேதா $தி�வ�.1943.3 

 கா�வ
ண- ��.ப தி1 கில-கா எ�ைன- கா2&ைனேய எ�ேனநி� 

க�ைண ஈேதா. $தி�வ�.1943.4 

 ெபா�/ைடயா$ வாயிலி�ேபா0 வ @ேண கால._ெப.(கால._ெப.) 

ேபா-�கி�ேற� இ+,லக? 	ண$?ைப 

ேவ
&_வி.எ�.(ேவ
�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1944.1 

 எ�/ைடயா0 நி�ன&ைய மற�ேத� அ�ேதா எ�ெச0ேக� எ�ெச0ேக� 

ஏைழ ேய�தா� $தி�வ�.1944.2 

 பி�/ைடேய� பிைழஉைடேய� அ�லா� உ�ற� ேபர�J. உைடேயேனா 

பிற�ேத� வாளா $தி�வ�.1944.3 

 உ�/ைடய தி�,ள ெத� நிைனதி ேயாஎ� ஒ�%த�வா dராமா உண$கி 

ேலேன. $தி�வ�.1944.4 

 அற.ப=-�. த�ேவஎ� ��ேவ எ�ற� ஆ�யி�- ெகா�!ைணேய அரேச 

Dைவ $தி�வ�.1945.1 

 நிற.ப=-க அழெகா=�. வ&வ- ��ேற ெந��கடA- கைணயளி த 

நிைலேய ெவ0ய_�றி.வி.%.(ெவ0_ெப.+அ_பட$.ப�.) $தி�வ�.1945.2 

 மற.ப=-�. இல�ைகஇரா வணைன? ப
ேடா$ வாளினா1 பணிெகா
ட 

மணிேய வா0ைம  $தி�வ�.1945.3 

 திற.ப=-�. dராம வ�ள ேலநி� தி�வ�ேள அ�றிம1ேறா$ ெசயலி 

ேலேன. $தி�வ�.1945.4 



 க�லாய வ�மன த$ த.பா� ெச�ேற க
கல-க� ெகா�கி�ேற� கவைல 

வா�ைவ $தி�வ�.1946.1 

 எ�லா._உ� இ��தறி�தா0 அ�ேறா ச17. இர�கிைலஎ. ெப�மாேன 

எ�ேன எ�ேன $தி�வ�.1946.2 

 ெபா�லாத ெவ+விைனேய� எனி/. எ�ைன? 	
ணியேன 	ர?பத�2 

	க��சி அ�ேறா $தி�வ�.1946.3 

 அ�_ஆ$�த !ய$-கட�நி� ெற� தி டாேய� ஆ1ேற�நா� பழிநி�பா� 

ஆ-� ேவேன. $தி�வ�.1946.4 

 ைமயான ெந<சக ேதா$ வாயி� சா$�ேத மன.தள$�ேத� வ��!கி�ற 

வ� த._ெப.(வ� த._ெப.) எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.1947.1 

 ஐயாஎ� உள தம$�தா0 ந@தா� ச17. அறியாேயா அறியாேய� அறிவா$ 

யாேர $தி�வ�.1947.2 

 ெபா0யான த�ைமயிேன� எனி/. எ�ைன? 	ற.வி� த� அழேகேயா 

ெபா�ளா எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1947.3 

 ெம0யாஎ� றைனஅ�நா� ஆ
டா0 இ�நா� ெவ7 தைனேய� எ�ேகயா� 

ேம, ேவேன. $தி�வ�.1947.4 

 ;7வேதா$ �ணமி�லா- ெகா&தா. ெச�வ- ��2டறிேவா$ 

இைட?ப�._எ� �ைறக� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.1948.1 

 ஆ7வேதா$ வழிகாேண� அ�ேதா அ�ேதா அவலெம/. க��கடலி� அ=�! 

கி�ேற� $தி�வ�.1948.2 

 ஏ7வேதா$ வைகஅறிேய� எ�தா0 எ�தா0 ஏ17கி�ேறா$ நி�ைனஅ�றி 

இ�ேல� எ�ைன� $தி�வ�.1948.3 

 சீ7வேதா இர��வேதா யாேதா உ�ற� தி�,ள ைத  ெதBேயேன சிறிய 

ேனேன. $தி�வ�.1948.4 



 த
ணம$ மதிேபா� சா�த� தைழ தச  !வேன 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1949.1 

 வ
ணமா மணிேய ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மணிவ
ண  ேதவா ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.1949.2 

 அ
ணேல எ+, XB� அம$�த�� ஆதி 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1949.3 

 வி
ணவ$_ெப.(வி
ணவ$_ெப.) %த�வா ேபா1றி. வ @ரரா கவேன ேபா1றி. 

$தி�வ�.1949.4 

 பா
டவ$ Mத னாக? பலி த�� பரேன 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1950.1 

 ந@
டவ� எ�ன ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) நிக� !மா நிதிேய 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1950.2 

 M
டலி� லாம� ஓ��< ேஜாதிந� விள-ேக 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1950.3 

 ேவ
டவ$ எ+, X$வா� வ @ரரா கவேன ேபா1றி. $தி�வ�.1950.4 

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

ேவ�த$ வ @ெறலா. நினேத 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1951.1 

 ேகாதிலா மன ேத நி�7 �லாவிய ேகாேவ 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1951.2 

 ஓதிய எ+, XB� உைற�த�� 	Bவா0 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1951.3 

 ேவதிய� த�ைன ஈ�ற வ @ரரா கவேன ேபா1றி. $தி�வ�.1951.4 

 இள�ெகா& தைன-ெகா
 ேட�. இராவண� தைனய ழி ேத $தி�வ�.1952.1 



 கள�கமி� விபடீ ண$-�- கனவர சளி தா0 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1952.2 

 !ள��மா தவ ேதா$ உ1ற !யெரலா. தவி$ தா0 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1952.3 

 விள��ந� எ+, X$வா� வ @ரராக கவேன ேபா1றி. $தி�வ�.1952.4 

 அ1	த  தி�ைவ மா$பி�_ெப.(மா$	_ெப.+இ�_இட.ேவ.) அைண தேப ரழகா 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1953.1 

 ெபா1	7 திகிB ச�� ெபா��!ைக? 	னிதா 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1953.2 

 வ1	7 பிணித@$  ெத�ைன மகி�வி த வரதா 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.1953.3 

 ெவ1	ய$ எ+, X$வா� வ @ரராக கவேன ேபா1றி! $தி�வ�.1953.4 

 சீ$வள$ மதி4. தி�வள$ வா�-ைக� ெச�வ._ெப.(ெச�வ._ெப.) க�வி4%. 

ெபாைற4. $தி�வ�.1954.1 

 பா$வள$ திற/. பய�வள$ பB5. ப தி4. என-க�� பB�ேத $தி�வ�.1954.2 

 வா$வள$ தன தா0 ம�வள$ �ழலா0 மணிவள$ அணிமல$ %க தா0 

$தி�வ�.1954.3 

 உவ�ெதா� கா5. உதவிடா- ெகா&ய உA த$த. கைடெதா7. ஓ& 

$தி�வ�.1955.1 

 அவ�தனி� அைலயா வைகஎன- ��த� அகமமல$� த�Jத� ேவ
�. 

$தி�வ�.1955.2 

 நவ�த� மதிய நிவ�தD� ெகா&ேய நல�த� நைசமணி- ேகாைவ 

$தி�வ�.1955.3 



 இவ�ெதாளி$ ப5�ேதா� இைச!A- காண  திேரOைக எ/._ஒ� தி�ேவ. 

$தி�வ�.1955.4 

 வி��தின$_ெப.(வி��தின$_ெப.) த.ைம உபசB  திட,. விர,7. உறவின$ 

மகிழ  $தி�வ�.1956.1 

 தி��திய மன தா� ந�றிெச0 திட,. சிறியேன1 க�Jத� ேவ
�. 

$தி�வ�.1956.2 

 வ��திவ� தைட�ேதா$- க��ெச04. க�ைண வாBேய வ&,7 மயிேல 

$தி�வ�.1956.3 

 இ��திைச 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைச!A- 

காண  திேரOைக எ/._ஒ� தி�ேவ. $தி�வ�.1956.4 

 	
ணிய. 	B4. 	னித$த. சா$	. 	 திர$ மைனவிேய %தலா0 

$தி�வ�.1957.1 

 ந
ணிய ��.ப நல.ெபற? 	B4. ந��. என-க�� 	Bவா0 $தி�வ�.1957.2 

 வி
ணிய கதிB� ஒளிெச4. இைழயா0 விள�க�� 

ஒ=கிய_ெப.எ�.(ஒ=�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விழியா0 $தி�வ�.1957.3 
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ட. $தி�வ�.2063.3 

 எ தைன4. ேபாதாைம எ�7. $தி�வ�.2063.4 

 இ
ைட� சைடேயா0 என-க�ள எ
Oதிேய� $தி�வ�.2064.1 

 ெதா
ைட? ெப7ெம� !யெர�லா. - ச
ைட-கி� $தி�வ�.2064.2 

 �0<ேச ெமனஓ�. ஓ2ட தி1 ெக�/ைடய $தி�வ�.2064.3 

 ெந<ேச_ெப.(ெந<5_ெப.+ஏ_சாB.) பிறகி��கா
 நி�7. $தி�வ�.2064.4 

 க
ணா னி=ைதக�பா1 கா2&- ெகா�-கிெலைன $தி�வ�.2065.1 

 அ
ணா அ�J- கழக�ேற - உ
ணா� $தி�வ�.2065.2 

 நி�ன&யா$ ;2ட தி� ந@Bவைன� ேச$ தி�மி� $தி�வ�.2065.3 

 எ�ன&யா� எ�பா0 எ� !. $தி�வ�.2065.4 

 க
ண?ப� ஏ !Vத1 க
ண?ப ெம0<ஞான $தி�வ�.2066.1 

 வி
ண?ப நி�றன-ேகா$ வி
ண?ப. - ம
ணி1சி� $தி�வ�.2066.2 

 வானவைர? ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மத ேதா$ பல�
� $தி�வ�.2066.3 

 நானவைர� ேசராம� நா2�. $தி�வ�.2066.4 

 ெபா�னி� ெறாளி�. 	Bசைடேயா0 நி�ைனய�றி? $தி�வ�.2067.1 

 பி�ெனா� றறிேய� பிைழேநா-கி - எ�ைன $தி�வ�.2067.2 

 அ& தாA ந@ேய அைண தாA ந@ேய $தி�வ�.2067.3 



 பி& ேத/� ெபா1பாத? ேப7. $தி�வ�.2067.4 

 !1�ண தி� ேவ7 ெதாட$ேவ� எனி/ம1ைற $தி�வ�.2068.1 

 ந1�ண தி� உ�சீ$ நய?ேப�கா
 - சி1�ண ேதா0 $தி�வ�.2068.2 

 ;17ைத த நி�ெபா1 �ைரகழ1D� தாளறிக $தி�வ�.2068.3 

 ேவ17ைர ேத னி�ைல விB !. $தி�வ�.2068.4 

 இ?பாB� எ�பிைழக� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெபா7 த�ெள� 

$தி�வ�.2069.1 

 அ?பாநி� தா2ேக அைட-கல�கா
 - இ?பாB� $தி�வ�.2069.2 

 நானின! தாண @ழ� ந
Oம2�. நி�ன&ய$ $தி�வ�.2069.3 

 பானின! சீ$ேக2க? ப
. $தி�வ�.2069.4 

 க�ைணநிைற� தக.	ற%. !J.பிவழி� !யி$-ெக�லா. கைளக
 ஆகி  

$தி�வ�.2070.1 

 ெத��நிைற�த இ�பநிைல வள$-கி�ற க
Oைடேயா0 சிைதயா ஞான? 

$தி�வ�.2070.2 

 ெபா��நிைற�த மைறய%த. ெபாழிகி�ற மல$வாேயா0 ெபா0ய ேன�ற� 

$தி�வ�.2070.3 

 ம��நிைற�த மன-க��க� பாைற4._உ2 கசி�!�-�. வ&வ  ேதாேயா. 

$தி�வ�.2070.4 

 உலகநிைல %=தாகி ஆ�கா� ��ள உயிராகி உயி$-�யிரா. ஒளிதா� ஆகி  

$தி�வ�.2071.1 

 கலகநிைல அறியாத கா2சி ஆகி- கதியாகி ெம0<ஞான- க
ண தாகி 

$தி�வ�.2071.2 



 இல�சிதா காசமதா0? பரம காச இய�பாகி இைணெயா�7. இ�லா தாகி 

$தி�வ�.2071.3 

 அலகி�_அறி வான�த மாகி� ச�சி தான�த மயமாகி 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2071.4 

 உலகெமலா� தனிநிைற�த உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) யாகி ேயாகிய$த. 

அVபவ தி� உவ?பா0 எ�7. $தி�வ�.2072.1 

 கலக%றா உபசா�த நிைலய தாகி- கள�கம1ற அ�
ஞான- கா2சி யாகி 

$தி�வ�.2072.2 

 விலகAறா நிபிடஆ ன�த மாகி மீதான  ெதாளி$கி�ற விள-க மாகி 

$தி�வ�.2072.3 

 இல�பரா பரமா0�சி1 பரமா0 அ�ப$ இதயமல$ மீதி��த இ�ப  ேதேவ. 

$தி�வ�.2072.4 

 வி தாகி %ைளயாகி விைளவ தாகி விைளவி-�. ெபா�ளாகி ேமA மாகி- 

$தி�வ�.2073.1 

 ெகா தாகி? பயனாகி- ெகா�ேவா னாகி- �ைறவாகி நிைறவாகி- �ைறவி லாத 

$தி�வ�.2073.2 

 ச தாகி� சி தாகி இ�ப மாகி� சதாநிைலயா0 எ+,யி$-�< சா2சி யாகி 

$தி�வ�.2073.3 

 % தாகி மாணி-க மாகி  ெத0வ %=வயிர  தனிமணியா0 %ைள த ேதேவ. 

$தி�வ�.2073.4 

 ேவதா�த நிைலயாகி� சி தா� த தி� ெம0யாகி� சமரச தி� விேவக மாகி 

$தி�வ�.2074.1 

 நாதா�த ெவளியாகி % தா� த தி� ந�வாகி நவநிைல-� ந
ணா தாகி 

$தி�வ�.2074.2 



 Gதா
ட ேகா&ெய�லா. தா�கி 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) %தலாகி மேனாத@த % தி 

யாகி $தி�வ�.2074.3 

 வாதா
ட சமயெநறி- கைமயா ெத�7. ம,னவிேயா ம தினிைட வய��� 

ேதேவ. $தி�வ�.2074.4 

 ேதா�7!வி தா !வித மா0வி சி2டா  !விதமா0- ேகவலா  !வித மாகி� 

$தி�வ�.2075.1 

 சா�ற5 தா  !விதமா0� 5 த� 

ேதா0�த_ெப.எ�.(ேதா0_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சமரசா  !வித%மா0  

த�ைன ய�றி $தி�வ�.2075.2 

 ஊ�7நிைல ேவெறா�7 மிலதா0 எ�7. உ�ளதா0 நிரதிசய உண$வா0 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.2075.3 

 ஈ�ற�J� தாயாகி  த�ைத யாகி எழி1��வா0  ெத0வதமா0 இல��� 

ேதேவ. $தி�வ�.2075.4 

 பரமாகி� 8-�மமா0  Mல மாகி? பரமா$ த நிைலயாகி? பத தி� ேமலா. 

$தி�வ�.2076.1 

 சிரமாகி  தி�அ�ளா. ெவளியா0 ஆ�ம சி1ச தி யா0?பைரயி� ெச.ைம 

யாகி  $தி�வ�.2076.2 

 திரமாகி  த1ேபாத நிவி$ தி யாகி� சிவமாகி� சிவாVபவ� ெச�வ மாகி 

$தி�வ�.2076.3 

 அரமாகி ஆன�த ேபாத மாகி ஆன�தா த@தமதா0 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2076.4 

 இ�தியமா0- கரணாதி அைன ! மாகி இய�	�ட னா0-கால பர% மாகி? 

$தி�வ�.2077.1 



 ப�தம1ற விேயாமமா0? பரமா0 அ?பா� பர.பரமா0 வி5வ%
ட பா�ைம 

யாகி $தி�வ�.2077.2 

 வ�த_உப சா�தமதா0 ம,ன மாகி மகாம,ன நிைலயாகி வய�கா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2077.3 

 அ�தமி�ெதா. பதமா0 த1 பதமா0 ஒ�7. அசிபதமா0 அத@தமா0 அம�த 

ேதேவ. $தி�வ�.2077.4 

 நி�மயமா0 எ�மயமா0 ஒ�7� கா2டா நிராமயமா0 நி�விக1ப நிைலயா0 

ேமலா. $தி�வ�.2078.1 

 த�மயமா0  த1பரமா0 விமல மாகி  தட தமா0� ெசாPபமா0� சகச மாகி� 

$தி�வ�.2078.2 

 சி�மயமா0� சி1பரமா0 அசல மாகி� சி1ெசாலித மா0_அக
ட சிவமா0 

எ��. $தி�வ�.2078.3 

 ம�மயமா0 வாசகா த@த மாகி மனாத@த மா0_அம$�த ம,ன  ேதேவ. 

$தி�வ�.2078.4 

 அளவிற�த ெந��கால. சி த$ ேயாக$ அறிஞ$மல$ அய�%தேலா$ அன�த 

ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) $தி�வ�.2079.1 

 களவிற�!. கரணாதி இற�!. 

ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க��தவ !. 

கா
பBதா. கட, ளாகி $தி�வ�.2079.2 

 உளவிற�த எ.ேபா�வா$ உ�ள  !�ேள ஊ7கி�ற ெத�ள%த ஊற லாகி? 

$தி�வ�.2079.3 

 பிளவிற�! பி
டா
ட %=!� தானா0? பிற��கி�ற ெப��க�ைண? 

ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) ேதேவ. $தி�வ�.2079.4 

 வாயாகி வாயிற�த ம,ன மாகி மதமாகி மத�கட�த 

வா0ைம_ெப.(வா0ைம_ெப.) யாகி- $தி�வ�.2080.1 



 காயாகி? பழமாகி  த�வா0 ம1ைற- க�விகர ணாதிகளி� கல?பா0? 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2080.2 

 தாயாகி  த�ைதயா0? பி�ைள யாகி  தானாகி நானாகி� சகல மாகி 

$தி�வ�.2080.3 

 ஓயாத ச திெயலா. உைடய தாகி ஒ�றாகி? பலவாகி ஓ��� ேதேவ. 

$தி�வ�.2080.4 

 அ
ட�க� பலவாகி அவ1றி� ேமA. அளவாகி அளவாத அத@த மாகி? 

$தி�வ�.2081.1 

 பி
ட�க� அன�தவைக யாகி? பி
ட._ெப.(பி
ட._ெப.) பிற��கி�ற 

ெபா�ளாகி? ேபத� ேதா17. $தி�வ�.2081.2 

 ப
ட�க� பலவாகி இவ1ைற- கா-�. பதியாகி ஆன�த. ப= !� சா�த. 

$தி�வ�.2081.3 

 ெகா
ெட��. நிழ�பர?பி  தைழ�! ஞான- ெகா=�கட,� த�வாகி- 

�ல,� ேதேவ. $தி�வ�.2081.4 

 ெபா�னாகி மணியாகி? ேபாக மாகி? 	றமாகி அகமாகி? 	னித மாகி 

$தி�வ�.2082.1 

 ம�னாகி மைலயாகி- கடA மாகி மதியாகி ரவியாகி ம17 மாகி $தி�வ�.2082.2 

 %�னாகி? பி�னாகி ந�, மாகி %=தாகி நாத%ற 

%ழ�கி_வி.எ�.(%ழ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ��. $தி�வ�.2082.3 

 மி�னாகி? பரவிஇ�ப ெவ�ள� ேத-க விய�க�ைண ெபாழி%கிலா0 

விள��� ேதேவ. $தி�வ�.2082.4 

 அBதாகி அBயதி/. அBய தாகி அநாதியா0 ஆதியா0 அ�ள தாகி? 

$தி�வ�.2083.1 

 ெபBதாகி? ெபBயதி/. ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) தாகி? ேபதமா0 அேபதமா0? 

பிற�கா நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2083.2 



 கBதாகி ெவளிதாகி- கைலக ளாகி- கைலகட�த ெபா�ளாகி- கரணா த@த  

$தி�வ�.2083.3 

 ெதBதான ெவளிந�வி� அ�ளா. வ
ைம� ெச=�கிரண� 5டராகி  திக=� 

ேதேவ. $தி�வ�.2083.4 

 உ�வாகி உ�வினி�_உ� உ�வ மாகி உ�வ தி� உ�வாகி உ�,� ஒ�றா0 

$தி�வ�.2084.1 

 அ�வாகி அ�வினி�_உ� அ�வ மாகி அ�வ தி� அ�வாகி அ�,� 

ஒ�றா0- $தி�வ�.2084.2 

 ��வாகி� ச !வசி1 �ண த தாகி- �ணரகித? ெபா�ளாகி- �லவா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2084.3 

 ம�வாகி மலராகி வ�லி யாகி மக !வமா0 அO !வமா0 வய��� ேதேவ. 

$தி�வ�.2084.4 

 சகலமா0- ேகவலமா0� 5 த மாகி� சராசரமா0 அ�லவா0  தாேன தானா0 

$தி�வ�.2085.1 

 அகலமா0- �7-கமா0 ெந�ைம யாகி அைவயைன !. அOகாத அசல மாகி 

$தி�வ�.2085.2 

 இகAறா  !ைணயாகி  தனிய தாகி எ
�ணமா0 எ
�ண ெத. இைறயா0 

எ�7. $தி�வ�.2085.3 

 உகலிலா  த
ண��ெகா
 �யிைர ெய�லா. ஊ2&வள$  தி��க�ைண 

ஓவா  ேதேவ. $தி�வ�.2085.4 

 வாசகமா0 வா�சியமா0 ந�வா0 அ�த வாசகவா� சிய�கட�த ம,ன மாகி  

$தி�வ�.2086.1 

 ேதசகமா0 இ�ளகமா0 இர
�� கா2டா� சி தகமா0 வி தகமா0� சிறி!. 

ப�த $தி�வ�.2086.2 



 பாச%றா? பதியாகி? ப5, மாகி? பாசநிைல யாகிஒ�7. பகரா தாகி 

$தி�வ�.2086.3 

 நாசமிலா ெவளியாகி ஒளிதா னாகி நாதா�த %&வி�நட. நவி17. ேதேவ. 

$தி�வ�.2086.4 

 சகமாகி� சீவனா0 ஈச னாகி� ச!%கனா0  தி�மாலா0 அர�றா னாகி 

$தி�வ�.2087.1 

 மகமாைய %தலா0-; ட த னாகி வா�பிரம மாகிஅ�லா வழ-� மாகி 

$தி�வ�.2087.2 

 இகமாகி? பதமாகி� சமய ேகா& எ தைன4 மாகிஅைவ எ2டா வா�க1 

$தி�வ�.2087.3 

 பகமாகி? பரமாகி? பரம மாகி? பராபரமா0? பர.பரமா0? பதி4. ேதேவ. 

$தி�வ�.2087.4 

 விதியாகி அBயாகி- கீBச னாகி விள��மேக� 5ரனாகி விமல மான 

$தி�வ�.2088.1 

 நிதியா�< சதாசிவனா0 வி�! வாகி நிக�நாத மா0?பைரயா0 நிமலா ன�த? 

$தி�வ�.2088.2 

 பதியா�. பரசிவமா0? பரமா0 ேமலா0? ப-கமிர
 டாயிர
�. பகரா தாகி- 

$தி�வ�.2088.3 

 கதியாகி அளவிற�த கதிக ெள�லா. கட�!நி�7 நிைற�தெப�� க�ைண  

ேதேவ. $தி�வ�.2088.4 

 மானாகி ேமாகினியா0 வி�! மாகி ம1றைவயா� காணாத வான மாகி 

$தி�வ�.2089.1 

 நானாகி நான�ல னாகி நாேன நானா�. பதமாகி நா�றா� 

க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2089.2 

 தானாகி  தான�ல னாகி  தாேன தானா�. பதமாகி� சகச ஞான $தி�வ�.2089.3 



 வானாகி வா�ந�வி� வய��_எவ.(வய��_வி.) கி�ற ம,னநிைல 

யாகிெய��. வள�� ேதேவ. $தி�வ�.2089.4 

 ம�திரமா0? பதமாகி வ�ன மாகி வள$கைலயா0  த !வமா0? 	வன மாகி� 

$தி�வ�.2090.1 

 ச�திரனா0 இ�திரனா0 இரவி யாகி  தானவரா0 வானவரா0  தய�கா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2090.2 

 த�திரமா0 இைவெயா�7. அ�ல வாகி  தானாகி  தனதாகி  தானா� கா2டா 

$தி�வ�.2090.3 

 அ�தரமா0 அ?பாலா0 அத1க? பாலா0 அ?பாA- க?பாலா0 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2090.4 

 மைலேமA. கட�ேமA. மலB� ேமA. வா�கி�ற G,�வி� 

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

$தி�வ�.2091.1 

 நிைலேமA. ெநறிேமA. நி7 ! கி�ற ெந��தவ ேதா$ நிைறேமA. 

நிக� !. ேவத- $தி�வ�.2091.2 

 கைலேமA. எ.ேபா�வா$ உள தி� ேமA. க
ேமA. ேதா�ேமA. 

க� தி� ேமA. $தி�வ�.2091.3 

 தைலேமA. உயி$ேமA. உண$வி� ேமA. த�ம�பி� ேமA.வள$ 

தா
ெம0  ேதேவ. $தி�வ�.2091.4 

 ெபா1��ேற அக.	ற%. 

ெபாலி�!_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Dரணேம ஆரண !2 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) எ�7. $தி�வ�.2092.1 

 க1கி�ேறா$- கினிய5ைவ- க�.ேப தான க1பகேம க1பக த@� கனிேய 

வா0ைம� $தி�வ�.2092.2 



 ெசா1��றா நாவக !� மாறா இ�ப. ேதா17கி�ற தி�வ�2சீ$� ேசாதி 

ேயவி
 $தி�வ�.2092.3 

 நி1கி�ற 5டேரஅ� 5ட�� ஓ��. ந@ெளாளிேய அ+ெவாளி-�� 

நிைற�த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2092.4 

 ேத5விB  தி�ளக1றி எ�7. ஓ�கி  திக�கி�ற ெச=�கதிேர 

ெசறி�த_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) $தி�வ�.2093.1 

 மா5விB  தி�மன தி� பயிலா  ெத0வ மணிவிள-ேக ஆன�த வா�ேவ 

எ��. $தி�வ�.2093.2 

 கா5விB  தி�ெமாளிேபா� கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரணேம சா�தெமன- க�தா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2093.3 

 M5விB  !�-கி�ேறா$ த.ைம ந@�கா� 5கமயேம அ�2க�ைண !ல��. 

ேதேவ. $தி�வ�.2093.4 

 ேகாேவஎ
 �ண-��ேற ��றா ஞான- ெகா=�ேதேன ெச=.பாேக 

�ளி$�த_ெப.எ�.(�ளி$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேமான- $தி�வ�.2094.1 

 காேவெம0 அறிவி�ப மயேம எ�ற� க
ேண%- க
ெகா
ட க�.ேப 

வான  $தி�வ�.2094.2 

 ேதேவஅ  ேத,-�� ெதளிய_�ைற.எ�.(ெதளி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஒ
ணா  ெத0வேம வாடாம� திக�சி1 ேபாத? $தி�வ�.2094.3 

 Dேவஅ? DவிA7 மணேம எ��. Dரணமா0 நிைற�த�J. 	னித  ேதேவ. 

$தி�வ�.2094.4 

 வாேனஅ+ வா/ல,. கா1ேற கா1றி� வ�ெந�?ேப ெந�?	7ந@$ வ&ேவ 

ந@B� $தி�வ�.2095.1 



 தாேன4. 	விேயஅ? 	வியி� 

த��._ெப.எ�.(த��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தாபரேம ச�கமேம 

சா17 கி�ற $தி�வ�.2095.2 

 ஊேனந� உயிேரஉ� ஒளிேய உ�ள  !ண$ேவஅ+ ,ண$,கல� M7 கி�ற 

$தி�வ�.2095.3 

 ேதேன%- கனிேயெச� க�.ேப பாகி� த@<5ைவேய 5ைவயைன !. 

திர
ட_ெப.எ�.(திர�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2095.4 

 வி
ேணவி
 உ�ேவவி
 %தேல வி
O� ெவளிேயஅ+ ெவளிவிள�� 

ெவளிேய எ�ற� $தி�வ�.2096.1 

 க
ேணக
 மணிேயக
 ஒளிேய க
O2 கல�!நி�ற கதிேரஅ- கதிB� 

வி ேத $தி�வ�.2096.2 

 த
ேணத
 மதிேயஅ. மதியி� D த_ெப.எ�.(D_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த
ண%ேத த
ண%த சார ேமெசா� $தி�வ�.2096.3 

 ப
ேணப
 ணிைசேயப
 மயேம ப
ணி� பயேனெம0  தவ$வா� தி? 

பர,._ெப.எ�.(பர_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2096.4 

 மாேணய  தவ�ள ேத மல$�த_ெப.எ�.(மல$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�தா மைரமலB� வய��கி�ற மணிேய ஞான? $தி�வ�.2097.1 

 Dேணெம0? ெபா�ேளஅ1 	தேம ேமான? 	 த%ேத ஆன�த. 

ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா1ேப $தி�வ�.2097.2 

 ஆேணெப
 உ�வேம அலிேய ஒ�7. அ�லாத ேபெராளிேய அைன !� 

தா��� $தி�வ�.2097.3 

 Mேணசி1 5கேமஅ� 5கேம� ெபா��< ெசாPபான� த-கடேல ேசாதி  ேதேவ. 

$தி�வ�.2097.4 



 Dதேம அைவேதா�றி? 	��ெதா ���. 	கலிடேம இட.	B�த 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2098.1 

 ேவதேம ேவத தி� விைளேவ ேவத விய�%&ேவ அ.%&வி� 

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

$தி�வ�.2098.2 

 நாதேம நாதா�த நடேம அ�த நட திைன4� நட !கி�ற நலேம ஞான 

$தி�வ�.2098.3 

 ேபாதேம ேபாதெமலா. கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Dரணேம ேயாகிய�� 

ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2098.4 

 ஞாலேம ஞாலெமலா. விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ைவ த நாயகேம க1ப%த� நவிலா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2099.1 

 காலேம காலெமலா. கட�த ஞான- கதிேயெம0- கதியளி-�� கட, ேளசி1 

$தி�வ�.2099.2 

 ேகாலேம �ணேமஉ2 �றிேய ேகால� �ண��றிக� கட�!நி�ற ��ேவ 

அ�ப$ $தி�வ�.2099.3 

 சீலேம மாலறியா மன தி1 

க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச.ெபா�ேள உ.ப$பத< 

ெசழி-�. ேதேவ. $தி�வ�.2099.4 

 த !வேம த !வா த@த ேமசி1 சய.	ேவ எ��நிைற சா2சி ேயெம0� 

$தி�வ�.2100.1 

 ச !வேம ச !வ தி� பயனா. இ�ப. த�த�J. ெப�வா�வா. சாமி 

ேயஎ. $தி�வ�.2100.2 



 சி தநிைல ெதளிவி-�. ஒளிேய ச17. ெதவி2டாத ெத�ள%ேத ேதேன 

எ�7. $தி�வ�.2100.3 

 5 தெநறி திற.பாதா$ அறிவி� 

ேதா0�த_ெப.எ�.(ேதா0_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 5க?ெபா�ேள 

ெம0<ஞான. !ல��. ேதேவ. $தி�வ�.2100.4 

 ேயாகேம ேயாக தி� பயேன ேயாக  ெதா�%தேல ேயாக தி� ஓ��� Mய 

$தி�வ�.2101.1 

 ேபாகேம ேபாக தி� ெபாலிேவ ேபாக. 	B�த�J. 	
ணியேம 	னித ஞான 

$தி�வ�.2101.2 

 யாகேம யாக தி� விைளேவ யாக  திைறேயஅ+ விைற	B� இ�ேப அ�ப$ 

$தி�வ�.2101.3 

 ேமாகேம ேமாகெமலா. அழி ! வ @7 ேமானேம ேமான தி� %ைள த ேதேவ. 

$தி�வ�.2101.4 

 கா2சிேய கா
ப!ேவ ேஞய ேமஉ� க
Oைடயா$ க
ணிைற�த களி?ேப 

ஓ��. $தி�வ�.2102.1 

 மா2சிேய உ
ைமயறி வி�ப ெம�ன வய��கி�ற வா�ேவமா ம,ன- காணி 

$தி�வ�.2102.2 

 ஆ2சிேய ஆ2சிெச4. அரேச 5 த அறிேவெம0 அ�ேபெத� ள%ேத ந�ல 

$தி�வ�.2102.3 

 82சிேய 82சிெயலா. கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) !Bயேம !Bய%&� ேசாதி  

ேதேவ. $தி�வ�.2102.4 

 மைற%&-�? ெபா7 த%7 மணிேய ஞான வாBதிேய அ�ப$கட. மன ேத 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.2103.1 



 �ைற%&-�. �ண-��ேற ��றா ேமான- ேகாமளேம Mயசிவ- ெகா=�ேத 

ெவ�ைள? $தி�வ�.2103.2 

 பிைற%&-�. ெப�மாேன !ளவ மாைல? ெப.மாேன ெச�கமல? பிராேன 

இ�த $தி�வ�.2103.3 

 இைற%&-� Gவ$க2� ேமலா0 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறேயஇ+ ,�,மி�றி 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதேவ. $தி�வ�.2103.4 

 காதக�ற ேயாக$மன- �ைகயி� வா=. ��ேவச
 %க�ெகா
ட ேகாேவ 

வ<ச $தி�வ�.2104.1 

 வாதக�ற ஞானிய$த. மதியி� ஊ7. வான%ேத ஆன�த மைழேய மாைய 

$தி�வ�.2104.2 

 ேவதக�ற % த$கைள வி=�� ஞான ேவழேம ெம0யி�ப வி��ேத ெந<சி� 

$தி�வ�.2104.3 
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தாகி� $தி�வ�.2123.2 

 சலிவைகயி� லாத%த1 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) த�மயமா0 விள��கி�ற தனிேய ஆ
 

ெப
_ெப.(ெப
_ெப.) $தி�வ�.2123.3 

 அலிவைகயி� லாதவைக கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�2சிவேம சிவேபாக  

தைம�த ேதேவ. $தி�வ�.2123.4 

 ேபராய அ
ட�க� பல,. பி
ட ேபத�க� ப1பல,. பி
டா
 ட தி� 

$தி�வ�.2124.1 

 வாராய பலெபா�J. கடA. ம
O. மைல4ள,. கடAள,. 

மணA.வா/. $தி�வ�.2124.2 

 ஊராத வா�மீ/. அO,. ம1ைற உ�ளன,. அள�திடலா. ஒேகா 

உ�ைன $தி�வ�.2124.3 

 ஆராA. அள?பBெத� றன�த ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) அைற�திைள-க 

அதிMர மா�� ேதேவ. $தி�வ�.2124.4 

 க1ப�க� பலேகா& ெச�ல  த@ய கனலின� ஊசியி�ேம� காைல ஊ�றி? 

$தி�வ�.2125.1 

 ெபா1பறெம0 உணவி�றி உற-க மி�றி? 	ல$�ெதA.	 	ல?படஐ. 

ெபாறிைய ஓ.பி $தி�வ�.2125.2 

 நி1பவ�- ெகாளி !மைற- ெகாளி ! ேயாக ந@
%னிவ$- ெகாளி தமர$- 

ெகாளி ! ேமலா. $தி�வ�.2125.3 

 சி1பத தி� சி�மயமா0 நிைற�!_வி.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஞான  தி�வாள$ உ2கல�த ேதவ ேதேவ. $தி�வ�.2125.4 



 ம2டக�ற ெந��கால. மன தா� வா-கா� மதி தி&/. 	ல.பி&/. வாரா 

ெத�ேற $தி�வ�.2126.1 

 க2டக�ற ெம0யறிேவா$ கரண. ந@-கி- கைலயக1றி- க�வெயலா. கழ1றி 

மாைய $தி�வ�.2126.2 

 வி2டக�7 க�மமல ேபாத. யா,. வி� ெதாழி !� சகலமல வ @-க. ந@-கி� 

$தி�வ�.2126.3 

 52டக�7 நி1கஅவ$ த.ைம %17. 8��!கல� தி�<சிவேம !Bய  

ேதேவ. $தி�வ�.2126.4 

 உ�நா��. அ�நா��. ந�ேவ 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ�அ�வ ெமா�7._இைவ 

உட�ேம� உ1ற $தி�வ�.2127.1 

 ஒ�நா��. இைவகட�த ஒ�7 மா0_அ+ ெவா�றின� வா0ந�,� ஒ�றா0 

நி�ேற $தி�வ�.2127.2 

 இ�நா��. அைம�தவைர நா�கி ேன�. எ
ணா�கி� ேமலி� !. 

இைறேய மாைய- $தி�வ�.2127.3 

 க�நா��. ெபா�ணா��. கா2� %-க2 கட,ேள கட,ள$க� க�!� 

ேதேவ. $தி�வ�.2127.4 

 பா��ளநா. ெதB!ெமன  !ணி�! ேகா&? பழமைறக� தனி தனிேய பா&? 

பா& $தி�வ�.2128.1 

 ஈ��ளெத� ற��ளெத� ேறா� ேயா& இைள திைள !  ெதாட$�! 

ெதாட$�ெத2�� ேதா7. $தி�வ�.2128.2 

 வா��பர ெவளி%=!. ந@
� ந@
� மைற�!மைற� ெதாளி-கி�ற மணிேய 

எ��. $தி�வ�.2128.3 

 ேத��பர மான�த ெவ�ள ேமச� சிதான�த அ�&சிவேம ேதவ ேதேவ. 

$தி�வ�.2128.4 



 எ= தறி�! தைம4ண$�த ேயாக$ உ�ள  தியலறிவா. த�வினி�_அ� 

ெப/ேமா$ உ�சி $தி�வ�.2129.1 

 ப= தளி�! ம,னந7< 5ைவேம1 ெபா�கி? பத.ெபா��த அVபவி-�. 

பழேம மாைய- $தி�வ�.2129.2 

 க= தB�! கரமமல  தைலைய 

வ @5._ெப.எ�.(வ @5_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) க��ெதாழிேலா$ 

தம-ேகந1 க�ைண கா2& $தி�வ�.2129.3 

 வி= !ைணயா0 அம$�த�J. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ேமான 

ெவளியினிைற ஆன�த விைளவா� ேதேவ. $தி�வ�.2129.4 

 உ� திர$ நாரண$பிரம$ வி
ேணா$_ெப.(வி
ேணா$_ெப.) ேவ�த$ உ7க�ட$ 

கா�த�வ$ இய-க$ Dத$ $தி�வ�.2130.1 

 ம� !வ$ேயா கிய$சி த$ %னிவ$ ம1ைற வானவ$க� %தேலா$த. 

மன தா� ேத&- $தி�வ�.2130.2 

 க� தழி�! தனி தனிேய ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேவத� கைளவினவ ம1றைவ4� 

காேண._வி.%.(கா
_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ._த�.ப�.) எ�7 $தி�வ�.2130.3 

 வ� த%1றா� கவேரா� 	ல.ப_�ைற.எ�.(	ல.	_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ<செவளி ேயஇ�ப 

மயமா. ேதேவ. $தி�வ�.2130.4 

 பாயிரமா மைறஅன�த. அன�த. இ�/. பா$ தள�! கா
�._என? 

ப�கா� ேமவி $தி�வ�.2131.1 

 ஆயிரமா யிர%க�க ளாA. ப�னா� அள�தள�ேதா$ அO !ைண4. அள, 

காணா $தி�வ�.2131.2 

 ேதயிர�கி அ%!சிவ சிவெவ� ேற�கி  தி�.பஅ�2 பரெவளிவா� 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) ஈ�ற $தி�வ�.2131.3 



 தாயிர�கி வள$?ப!ேபா� எ.ேபா� வாைர  த
ண�ளா� வள$ ெத�7. 

தா��� ேதேவ. $தி�வ�.2131.4 

 அ�தரமி� கறிேவாம1 றதனி� அ
ட. அ�-க�-கா0 அைம�!ள வறிேவா. 

ஆ�ேக $தி�வ�.2132.1 

 உ�!7.ப� பி
டநிைல அறிேவா< சீவ� உ1றநிைல அறிேவாம1 றைன ! 

நா2�. $தி�வ�.2132.2 

 எ�தைனநின த��விைளயா2 ட�ேதா அ�ேதா எ�ளள,. அறி�திேலா. எ�7 

$தி�வ�.2132.3 

 %�தன�த மைறகெளலா. வ= த 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) %=%தேல அ�ப$�ைற 

%&-�. ேதேவ. $தி�வ�.2132.4 

 ேதா�7பர சா-கிர%. க
ேடா. அ�த� ெசா?பன%. க
ேடா.ேம� 5= தி 

க
ேடா. $தி�வ�.2133.1 

 ஆ�றபர !Bயநிைல க
ேடா. அ?பா� அ!க
ேடா. அ?பாலா. அ!,. 

க
ேடா. $தி�வ�.2133.2 

 ஏ1ற_உப சா�தநிைல க
ேடா. அ?பா� இ��தநிைன- கா
கிேலா. எ�ேன 

எ�7 $தி�வ�.2133.3 

 சா�ற,ப நிட�கெளலா. வ= த 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�மயேம சி�மயேம சகச  

ேதேவ. $தி�வ�.2133.4 

 பB-கிரக நிைல%=� ெதாட$�ேதா. ேமைல? பரவி�! நிைலயைன !. 

பா$ ேதா. பாச. $தி�வ�.2134.1 

 எB-�._இய1 பரநாத நிைல-க
 ெம�ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) எ0திேனா. 

அ?பாA. எ2&? ேபாேனா. $தி�வ�.2134.2 



 ெதB-கBய ெவளி%�7. ெதB�ேதா. எ��. சிவேமநி� சி�மய._ஒ$ 

சிறி!. ேதறா. $தி�வ�.2134.3 

 தB-கBெத� றாகம�க ெள�லா. ேபா1ற  தனிநி�ற பர.ெபா�ேள சா�த  

ேதேவ. $தி�வ�.2134.4 

 மண-�மல$  ேத/
ட வ
ேட ேபால வள$பரமா ன�த%
� மகி��ேதா$ 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.2135.1 

 இண-க%ற- கல�!கல� தத@த மாத1 கிய1ைகநிைல யாத!தா� எ.மா1 

;7. $தி�வ�.2135.2 

 கண-�வழ- கைன திைன4. கட�த த�ேதா கா
பBதி� ெகவ$-�._என- 

கைலக ெள�லா. $தி�வ�.2135.3 

 பிண-கறநி� ேறலமிட  தனி ! 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�.பதேம மதாத@த? 

ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) ேதேவ. $தி�வ�.2135.4 

 ெபா!ெவ�7. ெபா!வி�நட. 	Bயா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Dரணசி1 சிவெம�7. 

ேபாதா ன�த $தி�வ�.2136.1 

 ம!ெவ�7. பிரமெம�7. பரமெம�7. வ�-கி�ேறா$ வ� தி�க அ!தா� 

எ�7. $தி�வ�.2136.2 

 இ!ெவ�7. 52டெவாணா ததனா� 5.மா இ�?ப!ேவ !ணிெவன- 

ெகா
&�-கி� ேறாைர $தி�வ�.2136.3 

 வி!ெவ�ற த
ணளியா� கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விள��கி�ற 

ெப�ெவளிேய விமல  ேதேவ. $தி�வ�.2136.4 

 அ�மைறயா கம�க�%த� ந�வ @ ெற�லா. அைம�தைம�! ம1றைவ-�. 

அ?பா லாகி- $தி�வ�.2137.1 



 க�மைற�த உயி$க�ெதா7� கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேமவி- கலவாம� ப�ெனறி4. 

கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஞான  $தி�வ�.2137.2 

 தி�மணிம� றக தி�ப உ�வா0 எ�7. திக�க�ைண நட.	B4. 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) ேமான? $தி�வ�.2137.3 

 ெப�மைலேய பரம_இ�ப நிைலேய %-க2 ெப�மாேன எ திற !. 

ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) ேதேவ. $தி�வ�.2137.4 

 எ�/யி$ந@ எ�/யி$-ேகா$ உயி�. ந@எ� இ�/யி$-�  !ைணவன@ 

எ�ைன ஈ�ற $தி�வ�.2138.1 

 அ�ைனந@ எ�/ைடய அ?ப ன@எ� அ�.ெபா��ந@ எ�னிதய  த�	 ந@எ� 

$தி�வ�.2138.2 

 ந�ெனறிந@ என-�Bய உற, ந@எ� ந1��ந@ எைன-கல�த ந2	 ந@எ� 

$தி�வ�.2138.3 

 த�/ைடய வா�,ந@ எ�ைன- கா-�� தைலவ�ந@ க
G�7 தைழ த 

ேதேவ. $தி�வ�.2138.4 

 தானாகி  தான�ல ெதா�7 மி�லா  த�ைமயனா0 எ+ெவைவ-�� தைலவ 

னாகி $தி�வ�.2139.1 

 வானாகி வளியனலா0 ந@� மாகி மல$தைலய உலகாகி ம17மாகி  

$தி�வ�.2139.2 

 ேதனாகி  ேதனின7< 5ைவய தாகி  த@<5ைவயி� பயனாகி  ேத�கி�ற 

$தி�வ�.2139.3 

 நானாகி எ�னிைறயா0 நி�ேறா0 நி�ைன நாய&ேய� எ+வா7 நவி17 

மாேற. $தி�வ�.2139.4 

 ஆேன7. ெப�மாேன அரேச எ�ற� ஆ�யி�- ெகா�!ைணேய அ%ேத 

ெகா�ைற  $தி�வ�.2140.1 



 ேதேன7 மல$�சைடஎ< சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) தி�ைல� 

ெச=<5டேர ஆன�த  ெத0வ ேமஎ� $தி�வ�.2140.2 

 ஊேன7. உயி$-��நிைற ஒளிேய எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடயாேன 

நி�ன&�சீ$ உ�னி அ�ப$ $தி�வ�.2140.3 

 வாேன7 கி�ற$நா� ஒ�வ� பாவி ம
ேணறி மய-ேகறி 

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

$தி�வ�.2140.4 

 ெச<சைடஎ. ெப�மாேன சி7மா� ஏ1ற ெச=�கமல- கர தவேன 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) 

8��!_வி.எ�.(8�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2141.1 

 ம<சைட4. மதி1றி�ைல மணிேய ஒ1றி வள$ம��ேத எ�/ைடய வா�ேவ 

ேவ2ைக $தி�வ�.2141.2 

 அ<சைடய வ<சிய$மா� அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ<ச. அைடயெந�� !யரைடய 

அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாவி $தி�வ�.2141.3 

 ெந<சைடய நிைனதிேயா நிைனதி ேய�ெமய� ெநறி4ைடயா$ ெந<சம$�த ந@த 
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 மணிேயமா $தி�வ�.2488.07 

 ேதவி இ�ைச ஞானெமா� $தி�வ�.2488.08 

 வலக� தைழ-�� கிBைய இ�ப. $தி�வ�.2488.09 

 வழ��._ெப.எ�.(வழ��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஆதி பைரஎ�ன 

$தி�வ�.2488.10 

 வய��._ெப.எ�.(வய��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ�ேப$ 

அ�ேளஎ. $தி�வ�.2488.11 



 மதிைய விள-�. மணிவிள-ேக $தி�வ�.2488.12 

 அலக� தைழ-�� தி�வதிைக $தி�வ�.2488.13 

 ஐய$ வி�.	._ெப.எ�.(வி�.	_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெம04றேவ 

$தி�வ�.2488.14 

 அBய ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) நாயகி?ெப
 $தி�வ�.2488.15 

 அரேச எ�ைன ஆ
ட�ேள. $தி�வ�.2488.16 

 த�ேன$ அறியா? பரெவளியி� $தி�வ�.2489.01 

 ச தா. 5 த அVபவ ைத� $தி�வ�.2489.02 

 சா$�! நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபBயவ$-�. 

$தி�வ�.2489.03 

 தாேய எம-�  தனி தாேய $தி�வ�.2489.04 

 மி�ேன மி�ேன$ இைட?பி&ேய $தி�வ�.2489.05 

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

மல$_அனேம $தி�வ�.2489.06 

 ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) 	கA. ப5�கிளிேய $தி�வ�.2489.07 

 விமல- �யிேல இளமயிேல $தி�வ�.2489.08 

 ெபா�ேன எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லதிB $தி�வ�.2489.09 

 	ைரேய பைரேய Dரணேம $தி�வ�.2489.10 

 	னித மான 	
ணியேம $தி�வ�.2489.11 

 ெபா1ேப க1ப க?Dேவ. $தி�வ�.2489.12 

 அ�ேன %�ேன எ�ேனய  $தி�வ�.2489.13 

 தம$�த அதிைக அ�2சிைவேய $தி�வ�.2489.14 



 அBய ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) நாயகி?ெப
 $தி�வ�.2489.15 

 அரேச எ�ைன ஆ
ட�ேள. $தி�வ�.2489.16 

 வள�கிள$ சைட4. விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இதழி மாைல4. மா�_அய� வ= !. $தி�வ�.2490.1 

 �ள�கிள$ VதA. கள�கின$ மணி4. �ல,தி
 	ய%._அ. 	ய தி� 

$தி�வ�.2490.2 

 தள�கிள$ பத%. இள�கதி$ வ&,. தைழ-க ந@ இ� த�க
 �வ த� 

$தி�வ�.2490.3 

 உள�கின$ அ%ேத !ள��ெந< சகேன� உ1ற� ைணயி�ெபற அ�ேள. 

$தி�வ�.2490.4 

 அ�ப$த. மன ேத இ�ப%1 றைவக� அளி தவ$ களி திட? 	B4. 

$தி�வ�.2491.1 

 ெபா�ெபாலி ேமனி- க�ைணய� கடேல ெபா0யேன� ெபா0ைமக
 &�/. 

$தி�வ�.2491.2 

 !�ப%1 றைலய� ெச0திேட� அ�ைண  ெதா�நக Bட !ன ெதழி�க
 

$தி�வ�.2491.3 

 ெட�	ள. உ�க  !தி திட� ேவ
�. இ+வர. என-கிவ
 அ�ேள. 

$தி�வ�.2491.4 

 D தி�. அவ/. கா தி� பவ/. 	�வில� ��-ெகா� ேந& $தி�வ�.2492.1 

 ஏ தி�. %&4. ; தி�. அ&4. இ�ன%. கா
கில$ எ�7. 

$தி�வ�.2492.2 

 ேகா தி�. அ&ய$ மாைலயி� அளவி� �லவிைன எ�7ந� ேலா$க� 

$தி�வ�.2492.3 

 சா1றி�. அ!ேக2 �வ�தன� நின! ச�நிதி உறஎன- க�ேள. $தி�வ�.2492.4 



 அ��ப=  ேதா��. ஆன�த  த�ேவ அ1	த அமலநி  தியேம $தி�வ�.2493.1 

 ெத��ப=  ேதா��. சி த$த. உBைம� ெச�வேம அ�ைணய� ேதேவ 

$தி�வ�.2493.2 

 இ��ப=  ேதா��. ெந<சிேன� எனி/. எ�பிைழ ெபா7 !நி� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வ�.2493.3 

 ெபா��ப=  ேதா��. ச�நிதி %�ன$? ேபா�!ைன? ேபா17மாற�ேள. 

$தி�வ�.2493.4 

 மைற4._அ. மைறயி� வா0ைம4. ஆகி ம�னிய வ�ளேல மல$ேம� 

$தி�வ�.2494.1 

 இைற4.மா தவ/. இைற4._இ� னவ�_எ� ெற0திடா இைறவேன 

அ&ேய� $தி�வ�.2494.2 

 ெபாைற4.ந� னிைற4. அறி,.ந1 ெசறி,. ெபா��திடா? ெபா0யேன� 

எனி/. $தி�வ�.2494.3 

 அைற4.ந1 	க�ேச$ அ�ைணைய விைழ�ேத� அ�ெகைன அைட�வி  

த�ேள. $தி�வ�.2494.4 

 ேத�வா$ ேத�. ெச�வேம சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) தி�அ� ணா	B  

ேதேவ $தி�வ�.2495.1 

 ஏ�வா$ இதழி- க
ணிஎ� ேகாேவ எ�ைதேய எ.ெப� மாேன $தி�வ�.2495.2 

 பா�வா$- களி-�. பர.பர? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) பாவிேய� 

ெபா0ெயலா. ெபா7 ! $தி�வ�.2495.3 

 நா�வா$ 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நி�தி�- 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ந
Oமா என-கிவ
 அ�ேள. $தி�வ�.2495.4 

 உல�யி$ ெதா7.நி� S2�வி  தா2�. ஒ�வேன உ தம ேனநி� 

$தி�வ�.2496.1 



 இல�%- க
O. காளக
ட ட%.ெம0 இல-�ெவ
 ண@1றணி எழிA. 

$தி�வ�.2496.2 

 திலகஒ� Vத�_உ
 ணா%ைல உைமயா� ேச$_இட? பாA�க
 ட&ேய� 

$தி�வ�.2496.3 

 கலகஐ. 	ல�ெச0 !யர%. ம1ைற- கல-க%. ந@-�மா அ�ேள. 

$தி�வ�.2496.4 

 அ�2ெப�� கடேல ஆன�த நறேவ அ&ந� அ�த%� கட�த $தி�வ�.2497.1 

 ெத�2ெப� மைலேய தி�அணா மைலயி� திக�5ய< ேசாதிேய 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.2497.2 

 ம�2ெப�� கடலி� மய��கி� ேற�_என மய-ெகலா. ஒழி�!வ� பிறவி 

$தி�வ�.2497.3 

 இ�2ெப�� கட�வி2 ேடறநி� ேகாயி1 ெகளியேன� வரவர. அ�ேள. 

$தி�வ�.2497.4 

 க�ைணஅ� கடேல க
க�G� 7ைடய கட,ேள கமல�மா� அறியா 

$தி�வ�.2498.1 

 அ�ைணஎ� ேகாேவ பரசிவா ன�த அ%தேம அ1	த நிைலேய $தி�வ�.2498.2 

 இ��நில. 	�தா ெதைனஎ�  தா
ட இ�பேம அ�ப$த. அ�ேப 

$தி�வ�.2498.3 

 ெபா��நல. ெபறநி� ச�நிதி- ெகளிேய� ேபா�!ைன? ேபா17.வாற�ேள. 

$தி�வ�.2498.4 

 ஏ!ெச0 தி&/. ெபா7 த�� 	B4. எ�_உயி$- ெகா�ெப�� !ைணேய 

$தி�வ�.2499.1 

 த@!ெச0 மன தா$ த.%ட� ேசரா� ெசய�_என- களி தஎ� ேதேவ 

$தி�வ�.2499.2 



 வா!ெச0 	லனா� வ��த�ெச0 கி�ேற� வ��!றா வ
ண._எ1 க�ளி  

$தி�வ�.2499.3 

 தா!ெச0 பவ�_ஏ  த�ைணய� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ச�நிதி- 

கியா�வர அ�ேள. $தி�வ�.2499.4 

 தி�விள�க� சிவேயாக சி திெயலா. விள�க� சிவஞான நிைலவிள�க� 

சிவாVபவ. விள�க  $தி�வ�.2500.1 

 ெத�விள�� தி� தி�ைல  தி��சி1ற. பல ேத தி�-; ! விள�கஒளி 

சிற�ததி� விள-ேக $தி�வ�.2500.2 

 உ�விள�க உயி$விள�க உண$�சிய! 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உலகெமலா. விள�கஅ� 

Jத,ெப�� தாயா. $தி�வ�.2500.3 

 ம�விள�� �ழ�வ�லி மகி��ெதா�பா� 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வய�க�ண கிBவிள�க 

வள$�தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.2500.4 

 உலகியலி� உ7மயலி� அைட,ெப7. எனதிதய. $தி�வ�.2501.01 

 ஒளிெபற விள��5டேர $தி�வ�.2501.02 

 உதயநிைற மதிஅ%த உண,ெபற நில,சிவ $தி�வ�.2501.03 

 ேயாகநிைல அ�Jமைலேய $தி�வ�.2501.04 

 உன!ெசய� என!ெசய� உன!ைடைம என!ைடைம $தி�வ�.2501.05 

 உண$_என உண$ !நிைறேவ $தி�வ�.2501.06 

 உளஎன,. இலஎன,. உைரஉபய வசன._அற $தி�வ�.2501.07 

 ஒ�ெமாழிைய உத,நிதிேய $தி�வ�.2501.08 

 ஒ�7ட� இர
ெடனவி த
ைடஇ�. மி
டெரா�. $தி�வ�.2501.09 



 ஒ�ற�_அற நி�றநிைலேய $தி�வ�.2501.10 

 உ�ன�_அற உ�/நிைல இ�னெதன எ�/ைடய $தி�வ�.2501.11 

 உ�_உணர உ�Jமதிேய $தி�வ�.2501.12 

 உ�நிைல4. எ�நிைல4. அ�னிய._இ ைல�சிறி!. $தி�வ�.2501.13 

 உ1றறிதி எ�றெபா�ேள $தி�வ�.2501.14 

 உ
ைமெநறி அ
ைமதனி� உ
�ள._ஒ ��கி�_என $தி�வ�.2501.15 

 ஓ!ெம0? ேபாதெநறிேய. $தி�வ�.2501.16 

 அணிவா 4லக  த.	ய/. $தி�வ�.2502.01 

 அளி-�� ெதாழி1ெபா� அ.	ய/. $தி�வ�.2502.02 

 அறியா அ�ைம  தி�வ&ைய $தி�வ�.2502.03 

 அ&ேய� தBசி  தக��ளிர $தி�வ�.2502.04 

 மணிவா0 மல$�ெத. ேபா�வா$-� $தி�வ�.2502.05 

 மைற4
 %&ைப வ� த�ள $தி�வ�.2502.06 

 வய��� க�ைண வ&ெவ� ! $தி�வ�.2502.07 

 வ�!_வி.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விள�� மணி�5டேர 

$தி�வ�.2502.08 

 பிணிவா0 பிறவி- ெகா�ம��ேத $தி�வ�.2502.09 

 ேபரா ன�த? ெப�வி��ேத $தி�வ�.2502.10 

 பிற�� கதியி� அ�ளாேற $தி�வ�.2502.11 

 ெபBேயா$ மகி�வி1 ெப�.ேபேற $தி�வ�.2502.12 

 திணிவா0 எயி18� தி�ேவா M$ $தி�வ�.2502.13 



 திகழ அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவெநறிேய 

$தி�வ�.2502.14 

 ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) 	க=< சிவஞான  $தி�வ�.2502.15 

 ேதேவ ஞான சிகாமணிேய. $தி�வ�.2502.16 

 நி�பா� அறி,. நி�ெசயA. $தி�வ�.2503.01 

 ந@4. பிறித� ெறமத�ேள $தி�வ�.2503.02 

 ெந&ய விக1ப உண$�சிெகா� $தி�வ�.2503.03 

 நி�றா0 அதனா� ேந$�திைலகா
 $தி�வ�.2503.04 

 அ�பா� உ�பா� ஒ�ெமாழித� $தி�வ�.2503.05 

 தன._இ. ெமாழியா� அறி�ெதா��கி $தி�வ�.2503.06 

 அளவா அறிேவ உ�வாக $தி�வ�.2503.07 

 அமெர� 7ண$ !. அ�.ெபா�ேள $தி�வ�.2503.08 

 இ�பா� எ�பா� த�தாயி� $தி�வ�.2503.09 

 இனிய க�ைண இ��கடேல $தி�வ�.2503.10 

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

பர !_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) !ைணயாகி $தி�வ�.2503.11 

 எ�/� இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வியனிைறேவ 

$தி�வ�.2503.12 

 ெத�பா� விள��� தி�ேவா M$ $தி�வ�.2503.13 

 திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம!ர� ெச=�கனிேய 

$தி�வ�.2503.14 

 ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) 	க=< சிவஞான  $தி�வ�.2503.15 



 ேதேவ ஞான சிகாமணிேய. $தி�வ�.2503.16 

 அைச4. பBசா� த !வம� $தி�வ�.2504.01 

 றவ ைத அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அறிேவந@ 

$தி�வ�.2504.02 

 ஆ�._ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அதைன எமத�ளா� 

$தி�வ�.2504.03 

 அலவா. எ�ேற உலவாம� $தி�வ�.2504.04 

 இைச4. விக1ப நிைலையஒழி  $தி�வ�.2504.05 

 தி��த ப&ேய இ��தறிகா
 $தி�வ�.2504.06 

 எ�ெற� உண$ைவ  ெதளி தநின- $தி�வ�.2504.07 

 ெக�ேன ைக.மா றறிேயேன $தி�வ�.2504.08 

 நைச4. ெவ7.	. தவி$�தவ$பா� $தி�வ�.2504.09 

 ந
O. !ைணேய ந�ெனறிேய $தி�வ�.2504.10 

 நா�தா� எ�ன� அற திக��! $தி�வ�.2504.11 

 நாJ. ஒ�� ந�நிைலேய $தி�வ�.2504.12 

 திைச4. 	வி4. 	கேழா M$� $தி�வ�.2504.13 

 சீ$ெகா� ம!ர� ெச=.பாேக $தி�வ�.2504.14 

 ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) 	க=< சிவஞான  $தி�வ�.2504.15 

 ேதேவ ஞான சிகாமணிேய. $தி�வ�.2504.16 

 க
G� 7ைடயா� எவ�_அவேன கட,� அவ�த� க�ைணஓ�ேற 

$தி�வ�.2505.1 

 க�ைண அதைன- க�!கி�ற க� ேத க� தா. அ-க� ைத $தி�வ�.2505.2 



 ம
G� றற-ெகா
 &��தவேர வாேனா$ 

வண��._ெப.எ�.(வண��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ��தவரா. 

$தி�வ�.2505.3 

 ....... ......... ......... ........... ........... ........... ............... ........... $தி�வ�.2505.4 

 தி� த�சீ$  தமி�மைற-ேக %தலாய வா-கதனா� தி�?ேப$ 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2506.1 

 க� த$நம ேதக.ப- கட,ைள42 	ற�க
� களி-கி� ேறா0நி� 

$தி�வ�.2506.2 

 உ� த�ேச வ&-க&ேய� ஒ�ேகா& ெத
டனி2ேட உைர-கி� ேற�_உ� 

$தி�வ�.2506.3 

 க� தறிேய� எனி/ ( %ைன- ) ெகா�%ய�ேவ�( தைன ) ய�பா� கா-க 

அ�ேற. $தி�வ�.2506.4 

 ெபா�மக� வா� சி�க	B ேபாத�_அ7 மா%க�ேம� $தி�வ�.2507.1 

 ந�ைமமி� ெச�தமி�?பா நா._உைர-க� - சி�மய தி� $தி�வ�.2507.2 

 ெம0வ&வா. ந���தா� ேவழ%க� த�னி�தா� $தி�வ�.2507.3 

 ெபா0யகல? ேபா17வ._இ? ேபா!. $தி�வ�.2507.4 

 சீரா� மைறெயா�-க� தவிரா! நா�மர	 சிற-க வா=. $தி�வ�.2508.1 

 ஏரா� நிதிபதிஇ� திர�	ர%. மிகநாO. எழிலி� மி-க_ெப.அ.(மி�_ெப.அ.) 

$தி�வ�.2508.2 

 வாரா�� ெகா�ைகய$க� மணவாள$ உட�;& 

வா� த_�ைற.எ�.(வா� !_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நாJ. $தி�வ�.2508.3 

 ேதரா� ெந�வ @தி� சி�க	B தனி� 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2508.4 



 உ.ப$!ய$ கயிைலஅர1 ேகாதிடேவ அ?ெபா=ேத உவ�! நாத� 

$தி�வ�.2509.1 

 த.ெபா�வி� %கமா7 ெகா
�Vத� ஈ�றெபாறி சரவ ண தி� 

$தி�வ�.2509.2 

 ந.	மவ$ உயவி� ! வ�த�J. ந.�கேன நலி, த@$?பா0 $தி�வ�.2509.3 

 தி�க� தவ� மதி�8=. சி�க	B தனி�_அம$�த ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2509.4 

 ெபா�லாத 8$-கிைளைய  த&�தமர$ ப��!யர? 	�ைம ந@-�. 

$தி�வ�.2510.1 

 வ�லாேன என!பிணி ந@ நிைன�தா� ஒ�கண தி� மாறி டாேதா 

$தி�வ�.2510.2 

 க�லாேத� எனி/._எைன இகழாேத நினத&யா$ கழக� ;2டா0 

$தி�வ�.2510.3 

 ெச�லாதா$ வலிஅட-�. சி�க	B தனி�_அம$�த ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2510.4 

 ப
�7ச� க?	லவ$ அ�<சிைறைய  தவி$ த�J. பகவ ேனஎ� 

$தி�வ�.2511.1 

 	
த�இ� ேநா0தணி-க? 	ைரயிலிேயா0 யா�ெச04. 	�ைம தாேனா 

$தி�வ�.2511.2 

 த
ைடஎழி� கி
கிணிேச$ சரணமல$- க/தின%. தமிேய� அ�பா0  

$தி�வ�.2511.3 

 ெத
டனிட� ெச0த��வா0 சி�க	B தனி� 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2511.4 



 தாவாத வசிய$�ல? ெப
ணி/-ேகா$ கரமளி த ச!ர� அ�ேற 

$தி�வ�.2512.1 

 Gவாத மைற	கA. ெமாழிேக2�� %
டக தா� %ைறயி� தா��! 

$தி�வ�.2512.2 

 ேதவாதி ேதவ�_என? பலராA. !தி	B�! சிற?பி� மி-க_ெப.அ.(மி�_ெப.அ.) 

$தி�வ�.2512.3 

 த@வா0_இ? பிணிெதாைல?பா0 சி�க	B தனி�_அம$�த ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2512.4 

 வானவ$ேகா� ேமனாளி� தரமறியா திக��!விட விைரவி� 

ெச�7_வி.எ�.(ெச�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2513.1 

 மானமதி� வ @1றி��ேத அவ�	B�த ெகா�ைமதைன மா17. எ�க� 

$தி�வ�.2513.2 

 தானவ$த. �ல._அட$ த ச
%கேன இ?பிணிைய  தணி?பா0 வாச  

$தி�வ�.2513.3 

 ேதனவி=. ெபாழி�8=. சி�க	B தனி�_அம$�த ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2513.4 

 ம2டா�. ெபாழி�ேச�. பர�கிBெச� M$பழனி ம�, சாமி $தி�வ�.2514.1 

 ந2டா�. பணி	B4. ஆ7தைல மைல%தலா0 நOகி எ�க� $தி�வ�.2514.2 

 ஒ2டாதா$ வலிஅட-கி அ�ப$ !தி ஏ1ற�J. ஒ�வ காவா0 $தி�வ�.2514.3 

 ெத2டாதா$- க��	B4. சி�க	B தனி�_அம$�த ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2514.4 

 %�ெச0த மாதவ தா� அ�ணகிB நாத$%�ேன %ைறயி2 ேட !. 

$தி�வ�.2515.1 



 	�ெசய�த@$ தி�?	கைழ ஏ1ற�J. ெம0<ஞான 	னித� எ�ேற 

$தி�வ�.2515.2 

 எ�ெசயலி� இர,பக� ஒழியாம� ேபா1றியிட இர�கா ெத�ேன 

$தி�வ�.2515.3 

 ெத�திைசேச$� த��	B4. சி�க	B தனி�_அம$�த ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2515.4 

 வி
ணவ$-ேகா� அ��!யர ந@�கிட,. மா!தவ விைள,. ந��. 

$தி�வ�.2516.1 

 க
ணக�ற ேபர�ளி� க�ைணயினா� �<சBைய- காத ேலா� 

$தி�வ�.2516.2 

 ம
Oலேகா$ %த�_உயி$க� மகி��திட,. மண.	B�த வ�ள ேலஎ� 

$தி�வ�.2516.3 

 தி
ணியத@ விைனஒழி?பா0 சி�க	B தனி�_அம$�த ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2516.4 

 மாசக�ற சிவ%னிவ$ அ�ளாேல மானிடமா0 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாதி� $தி�வ�.2517.1 

 ஆசி�தவ? ேபறளி-க வ�ளிமைல தைன�சா$�ேத அ��- 

;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2517.2 

 ேநசமி� மண.	B�த நி�மலேன சிறிேயைன ந@ேய கா?பா0 $தி�வ�.2517.3 

 ேத5ல, ெபாழி�8=. சி�க	B தனி� 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத0வ- ��ேற. 

$தி�வ�.2517.4 

 அ<5%க  தா�மக�மா� அ<5%க  தா�_த1.5.(தா�_த1.5.) அ��வா� 

$தி�வ�.2518.1 

 அ<5%க  தா�_அ< சணிகர தா� - அ<5%க $தி�வ�.2518.2 



 வ<சைரயா� காணா வைகவைத தா� ஓ$ அைரேயா $தி�வ�.2518.3 

 ட<சைரயா� க
க� அைவ. $தி�வ�.2518.4 

 வாதாகா வ
ண மணிேயஎ. வ�லைபத� $தி�வ�.2519.1 

 நாதாகா வ
ண நல�ெகா�வா� - ேபாதா$ $தி�வ�.2519.2 

 வன�கா ! ந@$ அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ளேல 

அ�பா� $தி�வ�.2519.3 

 இன�கா  த�ளா0 எைன. $தி�வ�.2519.4 

 உலெகலா. தைழ?ப அ��மத அ�வி ஒ=�மா %க%._ஐ� கர%. 

$தி�வ�.2520.1 

 இல�ெச. ேமனி- கா2சி4. இர
ேடா &ர
ெடன ஓ��தி
 ேதாJ. 

$தி�வ�.2520.2 

 திலகவா� Vதலா$ சி தி	  திகைள� ேச$ தைண  தி�._இ� ம���. 

$தி�வ�.2520.3 

 வில�றா ெதளிேய� விைழ�தன� சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. 

$தி�வ�.2520.4 

 உ�ள%. உயி�. உண$�சி4. உட.	. உ7ெபா�� யா,.நி� தன-ேக 

$தி�வ�.2521.1 

 க�ள%. கB5. நிைன�திடா !தவி- கழ�_இைண நிைன�!நி� க�ைண 

$தி�வ�.2521.2 

 ெவ�ள._உ
 &ர, பக�_அறி யாத வ @2&னி� இ��!நி� ேனா�. 

$தி�வ�.2521.3 

 வி�ள�_இ� லாம� கல?பேனா சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. 

$தி�வ�.2521.4 



 நாத%.கட�! நிைற�!நி� மயேம நா�_என அறி�!நா� தானா. 

$தி�வ�.2522.1 

 ேபத%. கட�த ெமௗனரா� சிய ைத? ேபைதேய� பி&?பெத� நாேளா 

$தி�வ�.2522.2 

 ஏத%. சமய வாத%. வி� ேதா$ இதய%. ஏைழேய� சிர%. 

$தி�வ�.2522.3 

 ேவத%. தா��. பாதேன சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. $தி�வ�.2522.4 

 ச�சிதா ன�த வ&வ.ந. வ&வ. த�._அதி2 டான.ம1 றிர
�. 

$தி�வ�.2523.1 

 ெபா0�சிதா பாச- க1பைன இவ1ைற? ேபா-கியா� க+வ& வாகி 

$தி�வ�.2523.2 

 அ�சிதா கார ேபாத%. அத�ேம� ஆன�த ேபாத%. வி� த� $தி�வ�.2523.3 

 ெம0�சிதா. வ @ெட� 7ைர தைன சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. 

$தி�வ�.2523.4 

 ஒ�றல இர
�._ெப.(இர
�_ெப.+உ._சாB.) அல_இர
 ெடா�ேறா �� அல 

அ�அல உவ2ட $தி�வ�.2524.1 

 ந�றல ந�ற� லாதல வி�! நாத%. அல_இைவ அைன !. $தி�வ�.2524.2 

 ெபா�ற�_எ� றறி�!2 	ற தி/. அக
ட Dரண மா.சிவ. ஒ�ேற 

$தி�வ�.2524.3 

 ெவ�ற�_எ� றறிந@ எ�றைன சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. $தி�வ�.2524.4 

 ச லச  திய�ம1 றறி�!ெம0? ேபாத  த !வ நிைலெபற விைழேவா$ 

$தி�வ�.2525.1 

 சி த%1 றகலா ெதாளி தநி� கமல� ேசவ& ெதாழஎன- க��வா0 

$தி�வ�.2525.2 



 5 தச1 �ண ெத� அ%ெத= கடேல 5கபB Dரண? 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.2525.3 

 வி தக %-க
 அ தேன சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. $தி�வ�.2525.4 

 ம��_உ7 மன%. ெகா&யெவ� �ண%. மதி தறி யாத!� மதி4. 

$தி�வ�.2526.1 

 இ��_உ7 நிைல4. ந@�கிநி� அ&ைய எ�தநா� அைட�வ� எளிேய� 

$தி�வ�.2526.2 

 அ��_உ7. ஒளியா0 அ+ெவாளி- ��ேள அம$�தசி1 பரஒளி நிைறேவ 

$தி�வ�.2526.3 

 ெவ��_உ7 சமய  தறிெயாணா� சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. 

$தி�வ�.2526.4 

 ேகவல சகல வாதைன அதனா� கீ�?ப�. அவ-கட� G�கி $தி�வ�.2527.1 

 ஓவற மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உழA. 

இ�_52.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ1.) சிறிேய� உ� அ�� அைட4.நா� உளேதா 

$தி�வ�.2527.2 

 பாவல$ உள தி� பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிைறேவ 

பரமசி1 5கபர. பரேன $தி�வ�.2527.3 

 ேம,7. அ&யா$- க�ளிய சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. $தி�வ�.2527.4 

 கான�ந@$ விைழ�த மா�_என உலக- க2&ைன ந2�ழ� றைல4. 

$தி�வ�.2528.1 

 ஈனவ< சகெந< சக?	ைல ேயைன ஏ�7ெகா
 ட�J.நா� உளேதா 

$தி�வ�.2528.2 

 ஊன._ஒ� றி�லா உ தம$ உள ேத ஓ��சீ$? பிரணவ ஒளிேய 

$தி�வ�.2528.3 



 ேவ�நவி� கர ேதா$- கினியவா சி தி விநாயக வி-கிேன� 5ரேன. 

$தி�வ�.2528.4 

 ெப�.ெபா�2 கிடனா. பிரணவ வ&வி� 
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நா�ெக/. $தி�வ�.2542.3 
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ண� தைன-ெகாJ. ஒ�%- க
ணநி� கழல& ேபா1றி. 

$தி�வ�.2588.4 

 அ&யேன� பிைழக� ெபா7 த�� 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அய�_எைன வி2&ேட� 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2589.1 

 ெகா&யேன1 கி�ப� த�த�� 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) �ண?ெப�� ��றேம 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2589.2 

 ெந&யஎ� !�ப� !ைட த�� 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைனஅலா� பிறிதிேல� 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2589.3 

 ப&மிைச? பிற$பா� ெசA திேட� எ�க� பரமநி� அைட-கல. நாேன. 

$தி�வ�.2589.4 

 நா�ெச4. பிைழக� பல,.ந@ ெபா7 ! நல�தர� ேவ
�வ� 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2590.1 

 ஏ�ெச0தா0 எ�பா$ இ�ைலம1 ெறன-�� இ�ன�� ேநா-க<ெச0 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2590.2 

 ஊ�ெச0நா வா�_உ� ஐ�ெத=  ெதளிேய� ஓதந@ உவ�த�� 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2590.3 

 மா�ெச4. ெந��க
 மைலமக� இட�ெகா� வ�ளேல ேபா1றிநி� அ�ேள. 

$தி�வ�.2590.4 

 உலகி�_உயி$ வைகஉவைக உற_இனிய அ�ள%த. $தி�வ�.2591.01 

 உத,._ஆ ன�த சிைவேய $தி�வ�.2591.02 



 உவைமெசால அBயஒ� ெபBயசிவ ெநறிதைன $தி�வ�.2591.03 

 உண$ !ேப$ இ�ப நிதிேய $தி�வ�.2591.04 

 இல�பர அபரநிைல இைச4._அவ ரவ$ப�வ. $தி�வ�.2591.05 

 இயAற உள�ெகா� பைரேய $தி�வ�.2591.06 

 இ�ைமெநறி ஒ�ைம4ற அ�ைமெப7 ெப�ைமதைன $தி�வ�.2591.07 

 ஈ�ெதைன அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அறிேவ 

$தி�வ�.2591.08 

 கலக%7 சகசமல இ�ளகல ெவளியான $தி�வ�.2591.09 

 கா2சிேய க�ைண நிைறேவ $தி�வ�.2591.10 

 கடகரட விமலகய %கஅ%!. அ7%க- $தி�வ�.2591.11 

 கநஅ%!. உத, கடேல $தி�வ�.2591.12 

 அலகி�வள. நிைற4._ஒ� தி�ைலய. பதிேம,. $தி�வ�.2591.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2591.14 

 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2591.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2591.16 

 க1பைவஎ லா�க17� உண$பைவஎ லாமன- $தி�வ�.2592.01 

 கBசற உண$�!_வி.எ�.(உண$_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேக2�- 

$தி�வ�.2592.02 

 கா
பைவஎ லா�க
� ெச0பைவஎ லா<ெச0! $தி�வ�.2592.03 

 க�ெநறி அக�ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபBேயா$ 

$தி�வ�.2592.04 

 ெபா1பைவஎ லா<ெச�7 	க�பைவஎ லா�ெகா
� $தி�வ�.2592.05 



 	Bபைவ எலா.	 B�!� $தி�வ�.2592.06 

 	கழைவஎ லா.	க�� !7மைவஎ லா._உ7. $தி�வ�.2592.07 

 ேபாதைவ எலா._அ �Jவா0 $தி�வ�.2592.08 

 நி1பைவஎ லா.நி1ப அைசபைவஎ லா._அைசய $தி�வ�.2592.09 

 நிைறபைவ எலா<ெச0 நிைலேய $தி�வ�.2592.10 

 நிைனபைவஎ லா.ெநகிழ ெநறிஅைவஎ லா._ஓ��. $தி�வ�.2592.11 

 நி தியா ன�த வ&ேவ $தி�வ�.2592.12 

 அ1	ைடய அ&ய$	க� தி�ைலய. பதிம�,. $தி�வ�.2592.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2592.14 

 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2592.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2592.16 

 இ-கண._இ ��த_இ. ெம0_எ�ற ெபா0-;ைர $தி�வ�.2593.01 

 இனிவ� கண?ேபா திேல $தி�வ�.2593.02 

 இ&யாதி �-�ேமா இ&4ேமா எ�ெச0ேகா. $தி�வ�.2593.03 

 எ�ெச0ேகா. இ&4. எனி�யா. $தி�வ�.2593.04 

 ெத-கண. நட-கவ�. அ-கண. ெபா�லாத $தி�வ�.2593.05 

 த@-கண. இ�?ப ெத�ேற $தி�வ�.2593.06 

 சி�ைதைந� தயராத வ
ண.ந� அ��த�த $தி�வ�.2593.07 

 திக� பரம சிவச திேய $தி�வ�.2593.08 

 எ-கண%. ஏ !._ஒ� %-கணி பர.பைர $தி�வ�.2593.09 

 இமாசல �மாB விமைல $தி�வ�.2593.10 



 இைறவிைப ரவிஅமைல எனமைறக� ஏ திட $தி�வ�.2593.11 

 இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ��த�� ேதவிேய 

$தி�வ�.2593.12 

 அ-கOத� எ.பிரா� தி�ைலய. பதிம�,. $தி�வ�.2593.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2593.14 

 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2593.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2593.16 

 ெபா0யாத ெமாழி4.மய� ெச0யாத ெசயA.வ @
 $தி�வ�.2594.01 

 ேபாகாத நாJ. விடய. $தி�வ�.2594.02 

 	Bயாத மன%._உ2 பிBயாத சா�த%. $தி�வ�.2594.03 

 	�திதள ராத நிைல4. $தி�வ�.2594.04 

 எ0யாத வா�,.ேவ ெற
ணாத நிைற,.நிைன $தி�வ�.2594.05 

 எ�7.மற வாத ெநறி4. $தி�வ�.2594.06 

 இறவாத தக,.ேம1 பிறவாத கழி4._இ+ $தி�வ�.2594.07 

 ஏைழேய1 க��ெச0 க
டா0 $தி�வ�.2594.08 

 ெகா0யா! �வியா! �ைமயா! மண.வ @5 $தி�வ�.2594.09 

 ேகாமள  ெத0வ மலேர $தி�வ�.2594.10 

 ேகாவாத % தேம �ைறயாத மதியேம $தி�வ�.2594.11 

 ேகாடாத மணிவி ள-ேக $தி�வ�.2594.12 

 ஐயான ன.ெகா
ட தி�ைலய. பதிம�,. $தி�வ�.2594.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2594.14 



 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2594.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2594.16 

 பவமான எ=கட� கட�!ேம1 கதியான $தி�வ�.2595.01 

 பதிநிைல அைண�! வாழ? $தி�வ�.2595.02 

 பகலான சகல%ட� இரவான ேகவல? $தி�வ�.2595.03 

 பைக4� தடாத ப&ஓ$ $தி�வ�.2595.04 

 தவமான கலனி�_அ�� மீகாம னா�_அல! $தி�வ�.2595.05 

 தமிேய� நட த வ�ேமா $தி�வ�.2595.06 

 தானா நட-�ேமா எ�ெச0ேக� நி�தி�� $தி�வ�.2595.07 

 சரணேம சரண. அ��வா0 $தி�வ�.2595.08 

 உவமான ம1றபர சிவமான 5 தெவளி $தி�வ�.2595.09 

 உறவான % த$ உறேவ $தி�வ�.2595.10 

 உ�வான அ�வான ஒ�வான ஞானேம $தி�வ�.2595.11 

 உயிரான ஒளியி� உண$ேவ. $தி�வ�.2595.12 

 அவமான ந@-கிஅ�� தி�ைலய. பதிம�,. $தி�வ�.2595.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2595.14 

 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2595.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2595.16 

 8B2ட நைடயி�_எ� ேபாB2ட மனைதநா� $தி�வ�.2596.01 

 ெசா�லி2ட %ட�_அ ைண !  $தி�வ�.2596.02 

 !�றி2ட ேமான._எ/. ந�றி2ட அ%!
� $தி�வ�.2596.03 



 5.மா இ� தி எ�றா� $தி�வ�.2596.04 

 காB2& த1�%� யாB2ட சாபேமா $தி�வ�.2596.05 

 க
&ேல� அ.ம. மஓ$ $தி�வ�.2596.06 

 கணேம/. நி�லா! ெபா�லா! 	வியி� $தி�வ�.2596.07 

 கற�ெக ன�5ழ� கி�றேத $தி�வ�.2596.08 

 தாB2ட ந@அ�� சீB2& டா0_எனி� $தி�வ�.2596.09 

 தா�பிறவி த�னி� அ!தா� $தி�வ�.2596.10 

 த�ைனவ @�  !வத�றி எ�ைன4. வ @� !._இ  $தி�வ�.2596.11 

 தமிய ேன�_எ� ெச0�ேவ� $தி�வ�.2596.12 

 ஆறி2ட சைடயாள$ தி�ைலய. பதிம�,. $தி�வ�.2596.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2596.14 

 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2596.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2596.16 

 மாையஎ/. இரவி�_எ� மைனயக  ேதவிடய $தி�வ�.2597.01 

 வாதைனஎ /�க� வ$தா. $தி�வ�.2597.02 

 வ�!மன அ&ைமைய எ=?பிஅவ ைன தம! $தி�வ�.2597.03 

 வசமாக உள, க
� $தி�வ�.2597.04 

 ேமயமதி எ/?_ஒ� விள-கிைன அவி ெதன! $தி�வ�.2597.05 

 ெம0�நிைல� சாளிைக எலா. $தி�வ�.2597.06 

 ேவ7ற உைட !�ள ெபா��_எலா. ெகா�ைளெகாள $தி�வ�.2597.07 

 மிகந�- �17 நிைனேய $தி�வ�.2597.08 



 ேநய._உற ஓவா! ;,கி� ேற�ச17. $தி�வ�.2597.09 

 நி�ெசவி- ேகற இைலேயா $தி�வ�.2597.10 

 ந@திஇைல ேயாத�ம ெநறி4._இைல ேயாஅ�ளி� $தி�வ�.2597.11 

 நிைற,._இைல ேயாஎ� ெச0ேக� $தி�வ�.2597.12 

 ஆயமைற %&நி�ற தி�ைலய. பதிம�,. $தி�வ�.2597.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2597.14 

 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2597.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2597.16 

 ெவ+விைன- கீடான காய._இ! மாய._என $தி�வ�.2598.01 

 ேவத %த�_ஆ கம._எலா. $தி�வ�.2598.02 

 மி�பைறஅ ைற�!._இ! ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) ம<ச�_ெப.(ம<ச�_ெப.) 

நிற._எ/. $தி�வ�.2598.03 

 விேவக$ ெசா1ேக2 டறி�!. $தி�வ�.2598.04 

 க+ைவெப7 கடAலகி� ைவரமைல ஒ தவ$ $தி�வ�.2598.05 

 கண திைட இற த� பலகா� $தி�வ�.2598.06 

 க
Oற- க
�._இ? 	ைலஉடலி� மான._ஓ$ $தி�வ�.2598.07 

 க�அள,. வி�வ தறிேய� $தி�வ�.2598.08 

 எவவ._உ7 சிறியேன� ஏைழமதி எ�னமதி $தி�வ�.2598.09 

 இ�னமதி எ�7ண$ கிேல� $தி�வ�.2598.10 

 இ�தமதி ெகா
�நா� எ�தவைக அழியாத $தி�வ�.2598.11 

 இ�பநிைல க
� மகி�ேவ� $தி�வ�.2598.12 



 அ+விய._அ க1றிஅ�� தி�ைலய. பதிம�,. $தி�வ�.2598.13 
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 அகிலா
ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2598.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2598.16 

 ஒளிம�,. உன!தி� அ��_அO  !ைணேய/. $தி�வ�.2599.01 

 உ1றி&� சி7! �.	. $தி�வ�.2599.02 

 உலக. பைட த�%த� % ெதாழி� இய17._என $தி�வ�.2599.03 

 உய$மைறக� ஓ$_அ ன�த. $தி�வ�.2599.04 

 தியான. இ�லா ம�_அவேம $தி�வ�.2599.06 

 சி7ெத0வ ெநறிெச�A. மானிட? ேப0க�பா� $தி�வ�.2599.07 

 ேசராைம எ1க �Jவா0 $தி�வ�.2599.08 

 களிம�,. இமயவைர அைரய�மக� எனவ� $தி�வ�.2599.09 

 க�ைணத� கலாப மயிேல $தி�வ�.2599.10 

 க�!._அ& யவ$_இதய கமலமல$ மிைசஅ�2 $தி�வ�.2599.11 

 கைலகி ளரவள$ அ�னேம. $தி�வ�.2599.12 

 அளிநைறெகா� இதழிவைன தி�ைலஅ. பதிம�,. $தி�வ�.2599.13 
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ட %.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2599.15 

 வான�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2599.16 

 ந@றணி� ெதாளி$_அ-க மணிதB  !ய$ைசவ $தி�வ�.2600.01 

 ெநறிநி�7 ன-� Bயஓ$ $தி�வ�.2600.02 



 நிமல%7. ஐ�ெத=  !�நிைல4 ற-ெகா
� $தி�வ�.2600.03 

 நி�ன&? Dைச ெச0! $தி�வ�.2600.04 

 வ @றணி� ெத�7._ஒ� த�ைமெப7 சிவஞான $தி�வ�.2600.05 

 வி தக$ப த.பர ,._ஓ$ $தி�வ�.2600.06 

 ெம0�ெச�வ வா�-ைகயி� வி�?ப%ைட ேய�_இ! $தி�வ�.2600.07 

 விைர�த�ள ேவ
�. அ%ேத $தி�வ�.2600.08 

 ேபறணி� தய�மாA. இ�திர/. அறிவBய $தி�வ�.2600.09 

 ெப�ைமைய அணி�த அ%ேத $தி�வ�.2600.10 

 பிரசமல$ மக�கைலெசா� மக�விசய மக�%த� $தி�வ�.2600.11 

 ெப
க�சிர. ேம,. மணிேய $தி�வ�.2600.12 

 ஆறணி� தி�சைடய$ தி�ைலஅ. பதிம�,. $தி�வ�.2600.13 

 அ
ணலா$ மகி=. மணிேய $தி�வ�.2600.14 

 அகிலா
ட%.சரா சர%._ஈ� ற��பரசி $தி�வ�.2600.15 

 வாந�த வ�லி உைமேய. $தி�வ�.2600.16 

 பரசிவா ன�தபB Dரண சதான�த $தி�வ�.2601.01 

 பாவனா த@த%-த $தி�வ�.2601.02 

 பரமைக வலயைச த�யநிf களDத $தி�வ�.2601.03 

 ெபௗதிகா தார 4-த $தி�வ�.2601.04 

 ச$வம� களச�சி தான�த ெசௗபா-ய $தி�வ�.2601.05 

 சா.பவ விநாசரகித $தி�வ�.2601.06 

 சாgவத 	ராதர நிராதர அேபதவா $தி�வ�.2601.07 



 சாமேகா சரநிPபா $தி�வ�.2601.08 

 !�வக� ணாகர நிர�தர !ர�தர $தி�வ�.2601.09 

 5ேகாதய பதி வநிமல $தி�வ�.2601.10 

 5 தநி  தியபேரா hாVபவ அபேராh $தி�வ�.2601.11 

 ேசாமேச கரெசாPபா $தி�வ�.2601.12 

 அரஹர சிவாயநம எ�7மைற ஓலமி2 $தி�வ�.2601.13 

 டOவள,. அறிகிலாத $தி�வ�.2601.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2601.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2601.16 

 ேஜாதிமணி ேயஅக
 டான�த ைசத�ய $தி�வ�.2602.01 

 5 தமணிேய அBயந� $தி�வ�.2602.02 

 !Bயமணி ேய!Bய %�கட� த?பா� $தி�வ�.2602.03 

 !ல��மணி ேயஉய$�த $தி�வ�.2602.04 

 ஜாதிமணி ேயைசவ சமயமணி ேயச�சி $தி�வ�.2602.05 

 தான�த மானமணிேய. $தி�வ�.2602.06 

 சகஜநிைல கா2&விைன ேயா2&அ�� ந@2&உய$ $தி�வ�.2602.07 

 சமரச 5பாவமணிேய $தி�வ�.2602.08 

 ந@திமணி ேயநி� விக1பமணி ேயஅ�ப$ $தி�வ�.2602.09 

 நிைனவிலம$ கட,
மணிேய $தி�வ�.2602.10 

 நி�மல 5ய.பிர காச��ல,. அ ைவத $தி�வ�.2602.11 

 நி யஆ ன�தமணிேய $தி�வ�.2602.12 



 ஆதிமணி ேயஎழி� அநாதிமணி ேயஎன- $தி�வ�.2602.13 

 க�	த,. இ�பமணிேய $தி�வ�.2602.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2602.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2602.16 

 ேதனம$ ப5�ெகா�ைற மாைலயா ட-கவி� $தி�வ�.2603.01 

 ெச04மதி ேவணியாட $தி�வ�.2603.02 

 ெச04%? 	BYA மாடந� வB4B $தி�வ�.2603.03 

 சிற�தாட ேவகர தி� $தி�வ�.2603.04 

 மானிமி$� தாடஒளி$ ம=ெவ=� தாடமக $தி�வ�.2603.05 

 வானாதி ேதவராட $தி�வ�.2603.06 

 மா%னிவ$ உரக$கி� னர$வி<ைச ய�மா $தி�வ�.2603.07 

 மா�பிரம னாட_உ
ைம $தி�வ�.2603.08 

 ஞானஅறி வமள$தின மாட_உல க�ைனயா. $தி�வ�.2603.09 

 ந�ைகசிவ காமியாட $தி�வ�.2603.10 

 நாக%ட� ஊகமன நா&ஒ� 	றமாட $தி�வ�.2603.11 

 ந�திமைற ேயா$களாட $தி�வ�.2603.12 

 ஆைன%க னாடமயி ேலறிவிைள யா�%ய$ $தி�வ�.2603.13 

 ஆ7%க னாடமகி�வா0 $தி�வ�.2603.14 

 அ1	த சிதாகார மானஅ. பலபா�. $தி�வ�.2603.15 

 ஆன�த நடனமணிேய $தி�வ�.2603.16 

 ெபா0யான வா�-ைகயிைன ெம0யாக ந.பிவ @
 $தி�வ�.2604.01 



 ேபா-நிந� னாைளமடவா$ $தி�வ�.2604.02 

 ேபாகேம ெபBெதன- ெகா
டறி வழி�!நி� $தி�வ�.2604.03 

 ெபா�ன&- கானமணிைய� $தி�வ�.2604.04 

 ெச0யாத பாவிேய� எ�ைனந@ ைகவி&� $தி�வ�.2604.05 

 ெச0வதறி ேய�_ஏைழேய� $தி�வ�.2604.06 

 ேச0ெச0த பிைழெய�லா. தா0ெபா7? ப!ேபா� $தி�வ�.2604.07 

 சி�ைதயி� எ
ணிடாேயா $தி�வ�.2604.08 

 ெம0யன நிைலெபற- ைகயா லைண த�ள $தி�வ�.2604.09 

 ேவ
�மைற யாகம தி� $தி�வ�.2604.10 

 ேமலான 5 தச� மா$-கஅ/ பவசா� $தி�வ�.2604.11 

 ேமைதய$க� பரவிவா� !. $தி�வ�.2604.12 

 ஐயான ன�ெகா
ட ெத0வேம க�ைகஅர $தி�வ�.2604.13 

 வ.	லி4 மாட%&ேம� $தி�வ�.2604.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2604.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2604.16 

 ேபாதா� நா�%க? 	 ேதனி னா1ெபBய $தி�வ�.2605.01 

 Dமிவிைட வ�!நமனா1 $தி�வ�.2605.02 

 ேபா�%யி$ க�விைணைய ஒழிமி�_எ� ேற�ரவ$ $தி�வ�.2605.03 

 ேபாதி-�� உ
ைமெமாழிைய- $தி�வ�.2605.04 

 காதார ேவபல தர�ேக2�. Y1களி1 $தி�வ�.2605.05 

 க17._அறி வ1றிர
� $தி�வ�.2605.06 



 க
ெக2ட �
ைடெயன வ @ேண யைல�தி�. $தி�வ�.2605.07 

 கைடயேன� உ0வெத�தா� $தி�வ�.2605.08 

 மாதா, மா0ஞான ,�,மா0 அ��ெச4. $தி�வ�.2605.09 

 வ�ளேல உ�ள%தேல. $தி�வ�.2605.10 

 மாலாதி ேதவ$%னி ேவா$பரவி ேயெதா=! $தி�வ�.2605.11 

 வ�வ தி%& தா� !%�ற� $தி�வ�.2605.12 

 ஆதார மானஅ. ேபா�க  ைத-கா2& $தி�வ�.2605.13 

 யா
ட�ள ேவ
�._அணிசீ$ $தி�வ�.2605.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ? பலமா�. $தி�வ�.2605.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2605.16 

 ப
ணா� Gவ$ெசய1 பாேவ7 ேக�வியி1 $தி�வ�.2606.01 

 ப
படா ஏைழயி�ெசா1 $தி�வ�.2606.02 

 பாைவ4. இக��திடா ேத17ைம %&வான $தி�வ�.2606.03 

 பரமா$ த ஞான நிைலைய $தி�வ�.2606.04 

 க
ணார ெந�லிய� கனிெயன- கா2&ந1 $தி�வ�.2606.05 

 க�ைணெச0 தாளாவி&� $தி�வ�.2606.06 

 கைடயேன� ஈேட7. வைக எ�த நா�_அ�2 $தி�வ�.2606.07 

 கட,ேள க�ைணெச0வா0 $தி�வ�.2606.08 

 த
ணா Bள.பிைற த��& ேம�ேமணி $தி�வ�.2606.09 

 த�தஒ� 5�தBைய4. $தி�வ�.2606.10 

 த-கவா ம தினிைட ப�ைசயி லா._அBய $தி�வ�.2606.11 



 ச திைய4. ைவ !மகி�_எ� $தி�வ�.2606.12 

 அ
ணாஎ� அ?பாஎ� அறிேவஎ� அ�ேபஎ� $தி�வ�.2606.13 

 ற�ப$ எ2 ெபா=!. வா� !. $தி�வ�.2606.14 

 அ14த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2606.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2606.16 

 பவமான எ=வைக. பர?பான ேவைலயி1 $தி�வ�.2607.01 

 பகவான பாவி இ�/. $தி�வ�.2607.02 

 ப1றான �1றமைத உ1றைல !�.ெபன? $தி�வ�.2607.03 

 படரா!_எதி$.ம.வி.எ�.(பட$_வி.+ஆ _எதி$.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) மைறயைன !. 

$தி�வ�.2607.04 

 உவமான %ைரெச0ய அBதான சிவநிைலைய $தி�வ�.2607.05 

 உ1றதைன ெயா�றிவா=. $தி�வ�.2607.06 

 உளவான வழிய ீெதன-கா2& அ��ெச0யி� $தி�வ�.2607.07 

 உ0�ேவ� %&வானந� $தி�வ�.2607.08 

 தவமான ெநறிப1றி ர
ட1ற 5கவாB $தி�வ�.2607.09 

 த�னி�நிைன நா&ெய�லா. $தி�வ�.2607.10 

 தானான 5 தச� மா$-கஅ/ பவசா�த $தி�வ�.2607.11 

 த1பர$க ளகநிைற�ேத $தி�வ�.2607.12 

 அவமான க�ைண?பிர காசநி� ன��தைன $தி�வ�.2607.13 

 அ&ேய/- க��ெச0�வா0 $தி�வ�.2607.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2607.15 



 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2607.16 

 ச�தத%. அழியாம� ஒ�ப&  தாயில� $தி�வ�.2608.01 

 சாமிசிவ காமியிடமா$ $தி�வ�.2608.02 

 ச.	வா ெம�/மைறஆகம  !ணிவான $தி�வ�.2608.03 

 ச யெமாழி த�ைனந.பி $தி�வ�.2608.04 

 எ�ைதேய எ�றறிஞ$ யாவ�. நி�	கைழ $தி�வ�.2608.05 

 ஏ திவிைன தைனமா1றிேய $தி�வ�.2608.06 

 இ�பமய மாயினி! வா��திட? 	வியினிைட $தி�வ�.2608.07 

 ஏைழேய� ஒ�வ� அ�ேதா $தி�வ�.2608.08 

 சி�ைதயா ன!கல- க�ெகா
� வாடெல� $தி�வ�.2608.09 

 ெச?	வா0 ேவதனாதி $தி�வ�.2608.10 

 ேதவ$%னி வ$க�ட$ கா�த�வ$ வி<ைசய$ $தி�வ�.2608.11 

 சி த$கJ. ஏவ�	Bய $தி�வ�.2608.12 

 அ�தண$க� பலேகா& %கமனா ட?பிற� $தி�வ�.2608.13 

 க�
%க விலாச !ட� $தி�வ�.2608.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2608.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2608.16 

 ந@றணி� ெதாளி$_அ-க மணிD
� ச�மா$-க $தி�வ�.2609.01 

 ெநறிநி1�. அ�ப$மனமா. $தி�வ�.2609.02 

 நிலமீ! வள$ேதவ தா�ேவ நிைலயான $தி�வ�.2609.03 

 நிைறேவ ெம0 ய�2ச தியா. $தி�வ�.2609.04 



 வ @றணி� தழியாத நிதியேம ஒழியாத $தி�வ�.2609.05 

 வி
ேண அக
ட5 த $தி�வ�.2609.06 

 ெவளிேய விள��பர ஒளிேய வைர�திடா $தி�வ�.2609.07 

 ேவதேம ேவத%&ேவ $தி�வ�.2609.08 

 Mறணி� தைலகி�ற பாவிேய� நி�தி�  $தி�வ�.2609.09 

 !ைணமல$  தா2�Bயனா0  $தி�வ�.2609.10 

 !ய$த@$� திைள?பா7. இ�பஅ. ேபாதியி� $தி�வ�.2609.11 

 ேதாயஅ�� 	Bதிக
டா0 $தி�வ�.2609.12 

 ஆறணி� தி�ேவணி அ
ணேல அணி�ல,. $தி�வ�.2609.13 

 அ.ைமசிவ காமி4டேன $தி�வ�.2609.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2609.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2609.16 

 மணிெகா
ட ெந&ய_உல கா0_அதி� த��._ஆ� $தி�வ�.2609.01 

 மா-களா0 ஆ�மா-களி� $தி�வ�.2610.02 

 மலெமாழி  தறியாத ெப�வா� விைன த�. $தி�வ�.2610.03 

 வ�ளலா0 மாறாமிக  $தி�வ�.2610.04 

 திணிெகா
ட %?	ரா திகெளBய நைகெகா
ட $தி�வ�.2610.05 

 ேதவா0 அக
டஞான� $தி�வ�.2610.06 

 ெச�வமா0 ேவேல�! ேசயா0 கஜானன� $தி�வ�.2610.07 

 ெச.மலா0 அைணயாகெவ. $தி�வ�.2610.08 

 பணிெகா
ட கட,ளா0- கட,ள ெரலா.ெதா=. $தி�வ�.2610.09 



 பரமபதி யா0_எ�க� த. $தி�வ�.2610.10 

 பரேம2& யா0?பரம ேபாதமா0 நாதமா0 $தி�வ�.2610.11 

 பரமேமா hாதி-கமா0 $தி�வ�.2610.12 

 அணிெகா
ட 5 தஅ/ Dதியா0� ேசாதியா0 $தி�வ�.2610.13 

 ஆ$�!ம� களவ&வமா0 $தி�வ�.2610.14 

 அ1	த சிதாகாச ஞானஅ. பலமா�. $தி�வ�.2610.15 

 ஆன�த நடனமணிேய. $தி�வ�.2610.16 

 ஆன�த- ; தைன அ.பல  தாைன அ1	த  ேதைனஎ. ஆதி?பி ராைன  

$தி�வ�.2611.1 

 ேதன�த- ெகா�ைறஅ. ெச<சைட யாைன� ெச�க
வி ைடயைன எ�க
ம 

ணிைய $தி�வ�.2611.2 

 ேமான�த  தா$ெப7. தாள�த  தாைன % தைன % தியி� வி தைன 

% ைத $தி�வ�.2611.3 

 ஈன�த- காெதைன ஏ�7ெகா
 டாைன இ�ைறஇ ரவி�_எ தி$�!ெகா� 

ேவேன. $தி�வ�.2611.4 

 அ� தவ$- ெக�லா._அ ��	B வாைன அ.பல- ; தைன எ.ெப� 

மாைன  $தி�வ�.2612.1 

 த� ெதைம ஆ
�ெகா
 ட�பளி  தாைன� ச�கர� த�ைனஎ� 

த�ைதைய  தாைய- $தி�வ�.2612.2 

 க� த!. 	.மணி க
ட தி னாைன- க
Oத லாைனஎ. க
ணாக லாைன 

$தி�வ�.2612.3 

 எ� ெதைன  !�ப.வி2 ேடறைவ  தாேன இ�ைறஇ ரவி�_எ தி$ !ெகா� 

ேவேன. $தி�வ�.2612.4 



 மாலய� ேத&4. காணாம ைலைய 

வ�தைன_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_%�.ஒ�.) ெச0பவ$ 

க
டம ��ைத $தி�வ�.2613.1 

 ஆல._அ %தி�_அ ��த�ெச0 தாைன ஆதிைய ஆதிேயா ட�தமி லாைன- 

$தி�வ�.2613.2 

 கால�வ ��திவி ழ,ைத  தாைன- க�ைண-க டைலஎ� க
ணைன 

யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) $தி�வ�.2613.3 

 ஏலம ணி�ழ லா�_இட  தாைன இ�ைறஇ ரவி�_எ தி$�!ெகா� ேவேன. 

$தி�வ�.2613.4 

 5�தர$- காக%� M!ெச� றாைன  Mயைன யாவ�. ெசா�லB யாைன? 

$தி�வ�.2614.1 

 ப�த._அ 7-�.ப ராபர� த�ைன? ப த$_உ ள�ெகா�ப ர<5ட ராைன 

$தி�வ�.2614.2 

 ம�தர ெவ1பி�ம கி��தம$� தாைன வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) எ�லா.வ 

ண�கநி� றாைன $தி�வ�.2614.3 

 எ�தைம ஆ
�ந� இ�பளி  தாைன இ�ைறஇ ரவி�_எ தி$�!ெகா� ேவேன. 

$தி�வ�.2614.4 

 அ�ப$க� ேவ
�._அ ைவஅளி? பாைன அ.பல  ேதநட. ஆ�கி� றாைன 

$தி�வ�.2615.1 

 வ�ப$க� ெந<சி�ம �வ�_இ� லாைன வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) 

ேகாைனஎ. வா�%த லாைன  $தி�வ�.2615.2 

 !�ப.த வி$ !�5 க�ெகா�? பாைன� ேசாதிைய� ேசாதி4� ேசாதிைய 

நாJ. $தி�வ�.2615.3 

 எ�பணி ெகா
ெடைன ஏ�7ெகா
 டாைன இ�ைறஇ ரவி�_எ தி$�!ெகா� 

ேவேன. $தி�வ�.2615.4 



 க
Oத லாைனஎ� க
ணம$� தாைன- க�ணாநி திைய-க ைறமிட1 

றாைன $தி�வ�.2616.1 

 ஒ
Oத லா�_உைம வா�_இட  தாைன ஒ�வைன ஒ?பிலா உ தம� 

த�ைன $தி�வ�.2616.2 

 ந
Oத� யா$-�._அ �ைமயி னாைன நாதைன எ�லா$-�. ந�லவ� 

த�ைன $தி�வ�.2616.3 

 எ
Oத� ெச0ெதன- கி�பளி  தாைன இ�ைறஇ ரவி�_எ தி$ !ெகா� 

ேவேன. $தி�வ�.2616.4 

 ெவ�விைட ேம�வ�. வ @7ைட யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) ேவத% &வினி� 

வ @1றி�� தாைன- $தி�வ�.2617.1 

 க�விைர யா$மல$- ெகா�ைறயி னாைன- க1பக� த�ைன%- க
ெகா�க 

�.ைப $தி�வ�.2617.2 

 உ�விைன ந@-கிஎ� உ�ளம$� தாைன உல�ைட யாைனஎ� உ1ற! ைணைய 

$தி�வ�.2617.3 

 எ�விைன ஒ�7._இ லாதவ� த�ைன இ�ைறஇ ரவி�_எ திB�!ெகா� 

ேவேன. $தி�வ�.2617.4 

 ெப
ணம$ பாகைன? ேப$_அ� ேளாைன? ெபBயவ$ ெக�லா.ெப Bயவ� 

த�ைன- $தி�வ�.2618.1 

 க
ணம$ ெந1றி- கட,�பி ராைன- க
ணைன ஆ
ட%- க
ணைன 

எ�க� $தி�வ�.2618.2 

 ப
ணம$ பாட�ப Bசளி  தாைன பா$%த� அ
ட.ப பைட தளி? பாைன 

$தி�வ�.2618.3 

 எ
_அம ராதஎ ழிAைட யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) இ�ைறஇ ரவி�_எ 

தி$�!ெகா� ேவேன. $தி�வ�.2618.4 



 வள�ெகாJ. தி�ைல?ெபா� ம�7ைட யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) 

வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) ெச�னியி� மாணி-க. த�ைன- $தி�வ�.2619.1 

 கள�க._இ லாதக � !ைட யாைன- க1பைன %17.க ட�!நி� றாைன 

$தி�வ�.2619.2 

 உள�ெகாJ. எ�த�_உ யி$ !ைண யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) உ
ைமைய 

எ�லா._உ ைடயவ� த�ைன $தி�வ�.2619.3 

 இள.பிைற �&ய ெச<சைட யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) இ�ைறஇ ரவி�_எ 

தி$�!ெகா� ேவேன. $தி�வ�.2619.4 

 �1றெம� லா.�ண மாக-ெகா� வாைன- ; !ைட யாைன?ெப
 ;7ைட 

யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) $தி�வ�.2620.1 

 ம1றவ$ யா$-�._அ Bயவ� த�ைன வ�தி?ப வ$-�மி கஎளி யாைன? 

$தி�வ�.2620.2 

 ெப1றம ேத7.ெப Bயபி ராைன? பிைற%& ேயாைன?ெப. மாைனஎ. மாைன 

$தி�வ�.2620.3 

 எ1றிஎ� !�ப._எ லா._ஒழி  தாைன இ�ைறஇ ரவி�_எ தி$�!ெகா� 

ேவேன. $தி�வ�.2620.4 

 ேகளன� தா�_த1.5.(தா�_த1.5.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேபா!
 டைனமன- 

ேகத._அற $தி�வ�.2621.1 

 ந@ளன. ேத� %&யா� எ!நின- கீ�தெத�ேற $தி�வ�.2621.2 

 ேவளன. ேபா�நைட மி�னா�. ைம�த�. ேவ&-ைகயா0 $தி�வ�.2621.3 

 ஏளன. ெச0�வ$ ந@அ� ளாவி&� எ�_அ?பேன. $தி�வ�.2621.4 

 அ?பாநி� ெபா�_அ�ேள எ�ேம� தையெச0 தளி திைலேய� $தி�வ�.2622.1 

 !?பா ன,._ஒ� ேபா!!+ வா! 5ழ�றைனேய $தி�வ�.2622.2 

 இ?பாB� ஈச� தி�வ�� ந@ெப1ற ெத�ஙனேமா $தி�வ�.2622.3 



 ெச?பா0 எனவB? பா$சிB? பா$ இ�_52.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ1.) ெசக தவேர. 

$தி�வ�.2622.4 

 த@!ெச0 ேத1க�� ெச0வா� நி� சி த._ெப.(சி த._ெப.) தி�.பிைலேய� 

$தி�வ�.2623.1 

 தா!ெச0 ேதக ! ணாஒ� ேபா! தவி$�தநின- $தி�வ�.2623.2 

 ேக!ெச0 தா�சிவ� எ�ேற உலக$ இழி,ைர தா� $தி�வ�.2623.3 

 யா!ெச0 ேவ�ெத0வ ேமஎளி ேய� உயி$- கி�ன%ேத. $தி�வ�.2623.4 

 ெதBயாைம யா�சிறி ேய�ெச0�1 ற ைதநி� சி தமதி� $தி�வ�.2624.1 

 பிBயாைம ைவ த�� ெச0திைல ேய�_எைன? ெப1றவJ. $தி�வ�.2624.2 

 ெபBயாைச ெகா
டபி� ளா0_அர� எ�தர? ெப1றெத�ேற $தி�வ�.2624.3 

 பBயாைச ெச0�வ ளா�_அய லா$_எ� பக�வேத. $தி�வ�.2624.4 

 எ
ணாம� நாய& ேய�ெச0த �1ற�க� யா,._எ
ணி $தி�வ�.2625.1 

 அ
ணாநி� சி த._ெப.(சி த._ெப.) இர�கா0 எனி�_இ� கயலவ$தா. 

$தி�வ�.2625.2 

 ெப
_ஆ$ இட தவ� ேபர�� ச17. ெபறாதநின- $தி�வ�.2625.3 

 ெகா
ணாதி+ வ
ைம_ெப.(வ
ைம_ெப.) விரத._எ� றா�_எ� 

உைர?ப!ேவ. $தி�வ�.2625.4 

 ெபா0யான வ<சக ேன�பிைழ யா,. ெபா7 !ன�� $தி�வ�.2626.1 

 ெச0யா0 எனி�_எ! ெச0�வ� யா�_இ� ெசகதல ேதா$ $தி�வ�.2626.2 

 எ0யா விரத தி� யா!ெப1 றா0_எ� றிக�வ$க
டா0 $தி�வ�.2626.3 

 அ0யாஎ� இ�_அ% ேதஅர ேசஎன தா
டவேன. $தி�வ�.2626.4 



 உ�_உ�ள. ெகா
ேட1 க�ளா0 எனி� இ+_52.(இ_பதி.ெப.++_ஒ1.) 

உலக$ெபா0யா. $தி�வ�.2627.1 

 எ
_உ�ள. ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) களவறி 

யா!நி� ேறடவி�ேத $தி�வ�.2627.2 

 நி�_உ�ள. ெகா�விர த?பய� யா! நிக� ெதனேக $தி�வ�.2627.3 

 %�_உ�ள. ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெமாழிவ$க
 டா0_எ. %தலவேன. $தி�வ�.2627.4 

 %� ேதாைக ெகா
�நி� த
ண�� வாBயி� G��த1கி� $தி�வ�.2628.1 

 க�ேதாஎ� !�ப._ெப.(!�ப._ெப.) !ைட த� ளா0_எனி� ஆ��ல$ 

$தி�வ�.2628.2 

 வ�ேதா சிவவிர தாஎ! ெப1றைன வா0திறஎ� $தி�வ�.2628.3 

 றி�ேதா$ த�சைட யா0விைட யா0_எ�ைன ஏ5வேர. $தி�வ�.2628.4 

 ஆ5. ப&யி� அக�கா ர%._உைட யா�_எ�ெற
ணி? $தி�வ�.2629.1 

 ேப5._ெப.எ�.(ேப5_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ப&யி� என-� 

அ�ளா0_எனி� ேப�லேகா$ $தி�வ�.2629.2 

 ஏ5. ப&வ�. ெபா0ேவட� எ�றைத எ
ணிஎ
ணி- $தி�வ�.2629.3 

 ;5. ப&வ� ேமஎ�ெச0 ேக�_எ� �லெத0வேம. $தி�வ�.2629.4 

 ஐத2 &�.ெந< சக ேத� பிைழகைள ஆ0�!ெவ7. $தி�வ�.2630.1 

 ெபா0த2 &க�_உைட ேய1�� க�ைண 	B�திைலேய� $தி�வ�.2630.2 

 ெவ0த2& உ
ட விரதாநி� ேநா�	_ெப.(ேநா�	_ெப.) வி� த._எ�ேற 

$தி�வ�.2630.3 

 ைகத2& ெவ
ணைக ெச0வ$க
 டா0_அ�2 க1பகேம. $தி�வ�.2630.4 

 ேவக%7 ெந<ச ெமலி,. எளிேய�ற� $தி�வ�.2631.1 



 ேதம ெமலி,. ெதB�!. இர�காேய� $தி�வ�.2631.2 

 மாக நதி4. மதி4. வள$சைடஎ. $தி�வ�.2631.3 

 ஏக இனிம1 ெறன�கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2631.4 

 க�ள மன !- கைடேயா$பா� நா/7._எ� $தி�வ�.2632.1 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெமலி,. உட�ெமலி,. க
&��!. $தி�வ�.2632.2 

 எ�ளி� அள,. இர�கி அ�ளாேய� $தி�வ�.2632.3 

 எ�J. உலகி� என-கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2632.4 

 ெபா�ைன வள$?பாைர? ேபா1றாம� எ.ெப�மா� $தி�வ�.2633.1 

 உ�ைனமதி  !�/7._எ� உ�ள. அறி�தி��!. $தி�வ�.2633.2 

 அ�ைனயி/. சால அ��ேவா0 அ�ளாேய� $தி�வ�.2633.3 

 எ�ைன %க.பா$  ெதன-கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2633.4 

 !�/ைடய வியா-கிரம  ேதாAைடயா� தானி�-க? $தி�வ�.2634.1 

 ெபா�/ைடயா$ ப-க._ெப.(ப-க._ெப.) 	�வாேன� எ�றி�?ேப� 

$தி�வ�.2634.2 

 த�/ைடய !�ப._ெப.(!�ப._ெப.) தவி$ தி� க�ளாேய� $தி�வ�.2634.3 

 எ�/ைடயா0 ம1றி� ெகன-கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2634.4 

 வ�க
ண$ த.ைம மதியா!� ெபா�ன&யி� $தி�வ�.2635.1 

 த
க
 அ&ேய�த� ச<சலவ� ெந<சக தி� $தி�வ�.2635.2 

 	�க
_ெப.(	�க
_ெப.) உழ�ைவ? 	க�கி�ேற� கா திைலேய� 

$தி�வ�.2635.3 

 எ�க
 அைனயா0 என-கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2635.4 



 ேதா�7வ!. மா0வ!._ஆ. 8��சியிைட? ப2டைல�! $தி�வ�.2636.1 

 மா�7ெகாJ. ேதவ$_ெப.(ேதவ$_ெப.) மரைப மதியாேம $தி�வ�.2636.2 

 சா�7ெகாJ. நி�ைன� சரணைட�ேத� நாேயைன $தி�வ�.2636.3 

 ஏ�7-ெகாளா0 எ�னி� என-கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2636.4 

 த@!%17. நாJ. ெசயி/. ெபா7 த�J. $தி�வ�.2637.1 

 சா!%17. 8��த தயாநிதிந@ எ�றைட�ேத� $தி�வ�.2637.2 

 ேகா!%17. த@ர- �றியாேய� ந�ைமஎ�ப $தி�வ�.2637.3 

 ேத!._அ1ற பாவி- ெகவ$தா� இர��வேர. $தி�வ�.2637.4 

 !�றியமா பாதக ேதா� 8�விைனைய ஓ$கண தி� $தி�வ�.2638.1 

 அ�7தவி$  தா
ட அ�2கட�ந@ எ�ற� ேத� $தி�வ�.2638.2 

 க�77._எ� க
கல-க. க
�. இர�காேய� $தி�வ�.2638.3 

 எ�7._உளா0 ம1றி� ெகவ$தா� இர��வேர. $தி�வ�.2638.4 

 ேகாடாேம ப�றித�. �2&க2�  தாயாகி $தி�வ�.2639.1 

 வாடா %ைலெகா� த வ�ள�_என நா� அ� ேத� $தி�வ�.2639.2 

 வாடாஎ� 7� அ�ளி� வா�வா� அ�ளிைளேய� $தி�வ�.2639.3 

 ஈடா�. இ�லா0 என-கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2639.4 

 க0லா நைடேய� க�ைணயிேல� ஆனாA. $தி�வ�.2640.1 

 ந�லா$ 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நம�சிவா 

ய?ெபயேர $தி�வ�.2640.2 

 அ�லா! ப1ெறா� றறிேய� அ�ளாேய� $தி�வ�.2640.3 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடயா0 என-கா$ இர��வேர. $தி�வ�.2640.4 



 விைடஆ$-�. ெகா&உைடய வி தகஎ� 7._அ&யி� $தி�வ�.2641.1 

 இைடஆ$ ! நி�ற=._இ+ ஏைழ%க. பாராேம $தி�வ�.2641.2 

 நைடஆ$-�. வா�-ைகயிேல ந��ரேவா$- கீயாத $தி�வ�.2641.3 

 உைடயா$-ேகா எ�ைன உைடயா0 உத,வேத. $தி�வ�.2641.4 

 க1ேற அறியா- கைட?	ைலேய� ஆனாA. $தி�வ�.2642.1 

 உ1ேறநி� த�ைனநிைன� ேதா!கி�ேற� அ�லாேம $தி�வ�.2642.2 

 ம1ேற!. ேதேற�_எ� வ�!ய$த@$� !��ளிர� $தி�வ�.2642.3 

 ச1ேற இர�கி  தய,ெச0தா� ஆகாேதா. $தி�வ�.2642.4 

 க�லா ெரா�.திB�ெத� க
ேணநி� தா�வ= !. $தி�வ�.2643.1 

 ந�லா$ தைம-காண நாOகி�ேற� ஆனாA. $தி�வ�.2643.2 

 வ�லா0நி� த�ைனஅ�றி ம1ெறா� றறிேய�நா� $தி�வ�.2643.3 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) அறிவா0- கிதைனஇய. ப�_எ�ேன. 

$தி�வ�.2643.4 

 க�ளெநறி ெகா�J. கைடநாேய� எ�னி/.நி� $தி�வ�.2644.1 

 வ�ள� மல$ தாேன வ= !கி�ேற� எ�/ைடய $தி�வ�.2644.2 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெமலிேவா �ட�ெமலி,. க
�._அ�ேதா 

$தி�வ�.2644.3 

 எ�ளள,. எ�தா0 இர�கா தி��தைனேய $தி�வ�.2644.4 

 சீ$!ைணயா$ ேத�. சிவேனநி� த�ைனய�றி $தி�வ�.2645.1 

 ஓ$!ைண4. இ�ேல�நி� ஒ
ெபா1 பத._அறிய $தி�வ�.2645.2 

 கா$!ைணயா நா�. கலாபிஎன நா�கி�ேற� $தி�வ�.2645.3 



 ஆ$!ைணஎ� ைறயா அகல இ��தைனேய. $தி�வ�.2645.4 

 ேப0_அைனயா ேரா�. பிைழ	B�ேத� ஆனாA. $தி�வ�.2646.1 

 நா0_அைனேய� நி�/ைடய நாம. நவி17கி�ேற� $தி�வ�.2646.2 

 த@அைனய !�பி� திைக-கி�ேற� க
&��!. $தி�வ�.2646.3 

 தா0_அைனயா0 ச17. தய, 	B�திைலேய. $தி�வ�.2646.4 

 ெவ�ள ம�,. விBசைடயா0 எ�/ைடய $தி�வ�.2647.1 

 உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) விB,. உட�ெமலி,. க
&��!. $தி�வ�.2647.2 

 த�ளBய நி�ன��_ஓ$ ச17. 	Bயாேம $தி�வ�.2647.3 

 க�ளவிைன- ெக�_உள ைத- ைககா2& நி�றைனேய. $தி�வ�.2647.4 

 எ�/Bைம  தா0-�. இனியா0நி� ஐ�ெத= ைத $தி�வ�.2648.1 

 உ�/நிைல- ெக�ைன உB தா-க ேவ
�திேய� $தி�வ�.2648.2 

 ம�/லகி� ெபா�/ைடயா$ வாயி�தைன- கா தய$�ேத� $தி�வ�.2648.3 

 த�/ைடய எ
ண� தைன%&-க ேவ
�வேத. $தி�வ�.2648.4 

 �1ற._எலா. ந�ல �ணமாக- ெகா
ட�J. $தி�வ�.2649.1 

 உ1ற!ைண ந@ேயம1 ேறா$!ைண4. இ�ைலஎ�ேற $தி�வ�.2649.2 

 ந1றைலைம யா._உன! நாம. நவி�கி�ேற� $தி�வ�.2649.3 

 க1றவேன எ�றைனந@ ைகவி&�_எ� ெச0ேவேன. $தி�வ�.2649.4 

 அறியா? ப�வ  தறி,7 தி ஆ2ெகா
ட $தி�வ�.2650.1 

 ெநறியாேன நி�_ஆைண நி�_ஆைண நி�_ஆைண $தி�வ�.2650.2 

 ெபாறியா$நி� நாம. 	கAவேத அ�றிம1ைற $தி�வ�.2650.3 

 ெவறியா$வ� நாமெமா�7. ேவ
ேட�நா� ேவ
ேடேன. $தி�வ�.2650.4 



 தி�,. சீ�.சி ற?	.தி றA.ச1 $தி�வ�.2651.1 

 ��,. க�வி4. �1றமி� ேக�வி4. $தி�வ�.2651.2 

 ெபா�வி� அ�ைன4. ேபா-க! த�ைத4. $தி�வ�.2651.3 

 த�ம ெவ�விைட� சாமிநி� நாமேம. $தி�வ�.2651.4 

 ெபா0ய ேன�பிைழ யா,.ெபா 7 த�� $தி�வ�.2652.1 

 ெச0ய ேவ
�.நி� ெச.ெபா1ப தமலா� $தி�வ�.2652.2 

 அ0ய ேன%-க ணாஇ+ அ&யேன1 $தி�வ�.2652.3 

 �0ய ேவ7	 க�_இைல உ
ைமேய. $தி�வ�.2652.4 

 க�ள ெந<சக ேன/.க ைடயேன� $தி�வ�.2653.1 

 வ�ள� நி�மல$ வா$கழ1 பாதேம $தி�வ�.2653.2 

 உ�J ேவ�ம1ைற ஓ$ெத0வ ேநய%. $தி�வ�.2653.3 

 ெகா�ள_�ைற.எ�.(ெகா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேல�_எ�� றி?பறி� 

தா�கேவ. $தி�வ�.2653.4 

 வ<ச மாத$ம ய-க.க னவி/. $தி�வ�.2654.1 

 எ<5 றாதித1 ெக�ெச0� ேவ�_எ�ற� $தி�வ�.2654.2 

 ெந<ச._ெப.(ெந<ச._ெப.) அ.மய� ந@�கிட வ�ெதைன  $தி�வ�.2654.3 

 த<ச. எ�7�ச ர
த�! கா-கேவ. $தி�வ�.2654.4 

 ப17 ெந<சக? பாதக ேன�ெச4. $தி�வ�.2655.1 

 �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) யா,.� ண._என- ெகா
ட�� $தி�வ�.2655.2 

 உ1ற எ�!ைண ேய/._உ த,வா0 $தி�வ�.2655.3 

 க1ற ந1றவ$ ஏ !.%- க
ணேன. $தி�வ�.2655.4 



 மதி4. க�வி4. வா0ைம4. வ
ைம4. $தி�வ�.2656.1 

 பதி4. ஈ�ெத.ப 5பதி ெம0�ெநறி- $தி�வ�.2656.2 

 கதியி� ைவ?ப! நி�கட� வ�கட� $தி�வ�.2656.3 

 வதி4._ெப.எ�.(வதி_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந<ச._அ ணிமணி 

க
டேன. $தி�வ�.2656.4 

 ந@� வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) ெநறிவ� !�பினா� $தி�வ�.2657.1 

 வா�._ெப.எ�.(வா�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�ைனவ ��த�_எ� 

7�பத. $தி�வ�.2657.2 

 பா�. வ
ண.ந1 பா�க�� வா0ம�7� $தி�வ�.2657.3 

 ஆ�. %-க
_அ �2ெப� ெவ�ளேம. $தி�வ�.2657.4 

 சி�ைத ெநா�தி�சி றியஅ &யேன� $தி�வ�.2658.1 

 எ�ைத எ�7ைன எ
ணிநி1 கி�றன� $தி�வ�.2658.2 

 இ�! ேசகர ேனஉ�ற� இ� அ�� $தி�வ�.2658.3 

 த�! கர?ப!� த�கட� ஆ�ேம $தி�வ�.2658.4 

 உ�ைன நா�._எ� உ�ள. பிறBைட? $தி�வ�.2659.1 

 ெபா�ைன நா�.	 !ைமஇ ெத�ெகாேலா $தி�வ�.2659.2 

 மி�ைன நா�.ந� ேவணி?பி ரா�_இ�ேக $தி�வ�.2659.3 

 எ�ைன நா&எ ன-க�� ெச0கேவ. $தி�வ�.2659.4 

 இைழெபா 7 த% ைலயவ$- ேக1றஎ� $தி�வ�.2660.1 

 பிைழெபா 7?ப!� ேப$_அ�2 ேகத�. $தி�வ�.2660.2 

 மைழெபா 7-�.வ &,ைட ேயா�	க� $தி�வ�.2660.3 



 தைழெபா 7-�.ச ைட%&  த�ைதேய. $தி�வ�.2660.4 

 Gட ேன�பிைழ %17. ெபா7 !ைன? $தி�வ�.2661.1 

 பாட_�ைற.எ�.(பா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவஅ�2 பா�ெகன- கீதிேய� 

$தி�வ�.2661.2 

 நாட ேவ7ம ைனயிைட ந
ணிநா� $தி�வ�.2661.3 

 வாட_�ைற.எ�.(வா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவ
�வ ெத�ைனஎ. 

வ�ளேல. $தி�வ�.2661.4 

 மி�ெனா? பாகி விள��.வி Bசைட $தி�வ�.2662.1 

 எ�ன? பாஎன- கி�_அ�� ஈ�!நி� $தி�வ�.2662.2 

 ெபா�ெனா? பா�!ைண? D.பத. ேபா1றிேய $தி�வ�.2662.3 

 உ�ன? பா�கி�_உ ய$ெநறி உ0-கேவ. $தி�வ�.2662.4 

 உலக. பர,._ெப.எ�.(பர_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா�ேளஎ� 

உறேவ எ�ற� உயி$-�யிேர $தி�வ�.2663.1 

 இலக. பர ேத பர.பரமா0 இ�ப நட<ெச0 எ._இைறேய $தி�வ�.2663.2 

 கலக. பர,._ெப.எ�.(பர_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மன ேதைன- 

ைகவி2 &டந@ க�!திேயா $தி�வ�.2663.3 

 திலக._ெப.(திலக._ெப.) பர,._ெப.எ�.(பர_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

Vத1பாக� எ�ப த�ளி� திற த�ேற. $தி�வ�.2663.4 

 அ�ேறா$ ெபா�ளா0 அ&ேயைன ஆ2ெகா
 ட�ளி அறிவளி தா0 

$தி�வ�.2664.1 

 இ�ேறா சிறிேய� பிைழக�தி இர�கா தக1ற எ
Oதிேயா $தி�வ�.2664.2 



 ��ேறா$ அைனய �ைறெசயி/. 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ல.ேப 5த�_எ�தா0 

$தி�வ�.2664.3 

 ந�ேறா க�ைண? ெப��கடேல ஆளா0 இ�த நாயிைனேய. $தி�வ�.2664.4 

 நா0-�� கைடேய� பிைழஅைன !. நா&� தவ தா� ந�கியந� 

$தி�வ�.2665.1 

 தா0-�. ேகாப. உ7._எ�னி� யாேர ெய�பா� சலியாதா$ $தி�வ�.2665.2 

 வா0-�. க�ைண- கட�_உைடயா0 உ�பா� அ� ேத� வலி�ெதளிய 

$தி�வ�.2665.3 

 ேப0-�. தய, 	Bகி�ேறா0 ஆள ேவ
�. ேபைதையேய. $தி�வ�.2665.4 

 ேபைத? ப�வ  ெதைனவலிய? பி& தா2 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�மாேன 

$தி�வ�.2666.1 

 ேபாைத- கழி?பா� வ @
	B4. 	ைலேய� பிைழைய? ெபா7-கிைலேய� 

$தி�வ�.2666.2 

 வாைத? ப�._எ� உயிைரஉ�ற� மல$ தா� %�ன$ ம&வி ேத 

$தி�வ�.2666.3 

 ஓைத- கட�_ெப.(கட�_ெப.) 8� உலக ேத பழி8� வி?ேப� உைர ேதேன. 

$தி�வ�.2666.4 

 உைர தா$ சில$சி� னா�கழிய உ7ேவ. எ�ன உைர தவேர $தி�வ�.2667.1 

 நைர தா$ இற�தா$ அவ$த.ைம நா�க
 &��!. நாணாேம $தி�வ�.2667.2 

 விைர தா� மலைர? ெபறலா._எ� ெற
ணி வ @ேண இைள-கி�ேற� 

$தி�வ�.2667.3 



 திைர தா� கடலி1 ெப�.பிைழேய ெச0ேத� எ�ன ெச0ேவேன. 

$தி�வ�.2667.4 

 ெச0ேவ� த@ைம நல._ஒ�7. ெதBேய� 

ெதB�!_வி.எ�.(ெதB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதளி�ேதாைர 

$தி�வ�.2668.1 

 ைவேவ� அ�றி வா��ேத�_எ� வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) இ�த 

வ
ண._எனி� $தி�வ�.2668.2 

 உ0ேவ� எ�ப ெத+வாெற� உைடயா0 உ0ேவ� உ0வி தா� 

$தி�வ�.2668.3 

 ைநேவ� அலதி� ெக�ெச0ேவ� அ�ேதா 

எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நலிேவேன. 

$தி�வ�.2668.4 

 எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நலிேவ� நி�பாத. 

எ�நா� அைடேவா._வி.%.(அைட_வி.++_இ.இ.கா.+ஓ._த�.ப�.) எனஎ�பா� 

$தி�வ�.2669.1 

 ந
ணி நலிைவ  தவிராேய� எ�ெச0 தி�ேவ� நாயகேன $தி�வ�.2669.2 

 க
ணி நலிய? ப�.பறைவ- கா�ேபா� மன-கா� க2�
ண? 

$தி�வ�.2669.3 

 ப
ணி நல<ேச$ தி�-;2ட. 	�த எனி/. பB�த�ேள. $தி�வ�.2669.4 

 பB4. மன தா� க�ைணநட. பர,� ெதா
ட$ பத?பணிேய $தி�வ�.2670.1 

 	B4. இன தா ெரா��;&? 	னித னாக ேவ
�._என  $தி�வ�.2670.2 

 திB4. அ&ைம� சிறிேய/- கிர�கா தி��தா� சி�னா2பி� $தி�வ�.2670.3 

 எB4� ெகா�வா0 நரக !- ெக�ெச0 ேவ�_எ� ெச0வேன. $தி�வ�.2670.4 



 எ�ெச0 தி�ேவ� 	ைலநாேய� இய17. பிைழக� எ�லா.நி� 

$தி�வ�.2671.1 

 ெபா�ெச0 மல$ தா� !ைணஅ�ேதா ெபா7 !- க�ைண 	Bயாேத� 

$தி�வ�.2671.2 

 	�ெச0 விளவி? பயனிலியா0? 	ற தி1 கிட தி எனஅ&யா$ $தி�வ�.2671.3 

 வ�ெச0 உைரயி� சிB?பா$ம1 ற!க
 ெட�ங� வா�ேவேன. $தி�வ�.2671.4 

 வாழா மன தி� வழிெச�7 வாளா நாைள- கழி-கி�ற $தி�வ�.2672.1 

 பாழா. உலக� சி7நைடயி� பாவி ேயைன? பதிவி தா0 $தி�வ�.2672.2 

 ஊழா. எனி�_எ. ெப�மாேன இ�/. விைனயா� ஓதிஅைனேய� 

$தி�வ�.2672.3 

 ஏழா. நர�- காளாேவ� அ�லா� 	க�_எ� எளிேய1ேக. $தி�வ�.2672.4 

 எளிேய� க�ைண  தி�நட<ெச0 இைண தா� மல$க
 &தயெமலா. 

$தி�வ�.2673.1 

 களிேய� க��க1 பாைறஎன- கிட-கி� ேற�_இ- கைடேயைன 

$தி�வ�.2673.2 

 அளிேய ெப�க ஆJதிேயா ஆ�கி லாேயா யாெதா�7. $தி�வ�.2673.3 

 ெதளிேய� அ�ேதா அ�ேதாஎ� ெச0ேவ� வில�கி1 சிறிேயேன. 

$தி�வ�.2673.4 

 சிறிேய� பிைழைய  தி�உள ேத ேத$�தி� ெக�ைன� சீ7திேயா 

$தி�வ�.2674.1 

 எறிேய. என-ெகா
 &���திேயா இ+வா ற+வா ெறனஒ�7. 

$தி�வ�.2674.2 

 அறிேய� அவல- கட�_அ=�தி அ�ேதா அ=�கி அய$கி�ேற� 

$தி�வ�.2674.3 



 பிறிேய� எ�ைன? பிB-கி/.பி� !ைண4. காேண� ெப�மாேன. 

$தி�வ�.2674.4 

 காேண� நின! தி�அ�ைள- க
டா$ தம! கழ�தைலேம� $தி�வ�.2675.1 

 Dேண� உலக� சி7நைடயி� ேபா�! ெபா0ேய 	க�ற�ேதா $தி�வ�.2675.2 

 வ @ேண 5ழ�7_வி.எ�.(5ழ�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெமலிகி�ேற� 

எ�ேன இ�ன� மிக�5ம-�. $தி�வ�.2675.3 

 Mேண என_இ� ெகைனவிதி தா0 எ�தா0 யா! 8�ேவேன. $தி�வ�.2675.4 

 8�ேவ� நின! க�ைணநட. 8ழ. ெபBயா$ தைம�8��! $தி�வ�.2676.1 

 வா�ேவ� எளிேய� �றி?பி�த வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) என! 

மன-�ர�ேகா $தி�வ�.2676.2 

 தா�ேவ� நிைன4. தா�வி?ேப� அவல- 

கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) சலியாேம $தி�வ�.2676.3 

 வ @�ேவ� எ�றா� எ.ெப�மா� இத1ெக� ெச0ேக� விைனேயேன. 

$தி�வ�.2676.4 

 விைனேய ெப�-கி- கைடநாேய� விடய� ெச�-கா� மிகந@
ட 

$தி�வ�.2677.1 

 பைனேய எனநி� 7ல$கி�ேற� பாவி ேய/- க�Jதிேயா $தி�வ�.2677.2 

 நிைனேய நிைனயா? பிைழக�தி ெநகிழ விடேவ நிைனதிேயா $தி�வ�.2677.3 

 அைனேய அைனயா0 தி�-�றி?ைப அறிேய� ஈெத� ற&ேயேன. 

$தி�வ�.2677.4 

 அ&ேய� %�கி� ெச4.பிைழக� அன�த. அவ1ைற அ�ேதாஇ- 

$தி�வ�.2678.1 

 ெகா&ேய� நிைன-�� ெதா7. உ�ள. �ைம�! ந��கி- �ைலகி�ேற� 

$தி�வ�.2678.2 



 ெச&ேய� மனேமா விைனேயாநி� ெசயேலா ெச0ைக ெதBேய�ெவ
 

$தி�வ�.2678.3 

 ெபா&ேய திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ&,ைடயா0 யா! 	Bேவ� 	ைலேயேன. $தி�வ�.2678.4 

 	ைலேய 	B4. மன.ேபான ேபா-ேக அ�லா� 	
ணியந� $தி�வ�.2679.1 

 நிைலேய அறிேய� சிறிேய/- க�ள� அழேகா நிைற�த�ண $தி�வ�.2679.2 

 மைலேய மணிேய ம��ேதஎ� வா�ேவ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

வ�ேலாேன $தி�வ�.2679.3 

 கைலேய க�!. கழAைடயா0 அ�ளா ைம4.நி� கட�_அ�ேற. 

$தி�வ�.2679.4 

 கட�தா� கய.ேபா� ெச�-கிமய1 கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

அ= தி- க�விைனேய� $தி�வ�.2680.1 

 மட�தா� மனதேதா �ைலகி�ேற� கைரக
 ேட7. வைகஅறிேய� 

$தி�வ�.2680.2 

 ெதாட$�தா$ எ�?பா$ எைனெய�-�. !ைணநி� மல$ தா� !ைணக
டா0 

$தி�வ�.2680.3 

 அட$�தா$ தம-�. அ��கி�ேறா0 ஆைண ஆைண அ&ேயேன. 

$தி�வ�.2680.4 

 அ&யா$ இ�ப. அைட-கி�றா$ அ&ேய� ஒ�வ� அய$கி�ேற� 

$தி�வ�.2681.1 

 ப&யா$ பல�. பலேபசி� சிBயா நி�றா$ பர�திர,. $தி�வ�.2681.2 

 வி&யா நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத�	Bேவ� 

இ�/� க�ைண விைள திைலேய $தி�வ�.2681.3 



 ெகா&யா$ பிைழ4. �ணமாக- 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மகி=. �ண-��ேற. 

$தி�வ�.2681.4 

 ��றா நிைலநி� ற��_அைட�தா$ அ�ப$ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

ெகா&ேய�நா� $தி�வ�.2682.1 

 ந�றா. ெநறிெச� றறியாேத மன<ெச� வழிேய நட-கிேற� $தி�வ�.2682.2 

 ெபா�றா மணிேய அவ$-க�ளி எ�ைன வி� த� 	க�ேற $தி�வ�.2682.3 

 எ�றா� என-ேக நைகேதா�7. எ�தா0 உள !- ெகா�னாேம. 

$தி�வ�.2682.4 

 எ�_ஆ �யி�- �யி$_அைனயா0 எ�ைன? ெபா�ளா0 

எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மகிழி� $தி�வ�.2683.1 

 த�நா� அ&ைம ெகா
டளி தா0 யா$-ேகா 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி��ெதனேவ $தி�வ�.2683.2 

 இ�நா� இர�கா தி�-கி�றா0 எ�ேக 	�ேவ� எ�	Bேவ� $தி�வ�.2683.3 

 நி�னா� அ�றி? பிற$த.மா� ேவ
ேட� எ�7. நி�மலேன. 

$தி�வ�.2683.4 

 நி�பா� அைட�தா$ அ�பாேல அ&யா$ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

ெந�விைனேய� $தி�வ�.2684.1 

 வ�பா� மன?ேப0 த�பாேல வ��தி� 

5ழ�7_வி.எ�.(5ழ�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மய$கி�ேற� 

$தி�வ�.2684.2 

 ெத�பா� ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�பநட. 

ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இைறவா சி7வ/-கா 

$தி�வ�.2684.3 



 %�பா� அ%த- கட�_அளி�த %த�வா எ�ைன %�/திேய. 

$தி�வ�.2684.4 

 ெசறியாத ெந<சக வ<சக ேன�_இ� சி7தல ேத $தி�வ�.2685.1 

 அறியா தறி�தவ� ேபா1சில ெச0திட� ஐயநி�தா� $தி�வ�.2685.2 

 �றியா தB தல தாைணம1 றி�ைலஎ� ெகா1றவேன $தி�வ�.2685.3 

 %றியா த��ெச0தி ேயாெதB ேய�_எ�ைத %�னியேத. $தி�வ�.2685.4 

 த@ெதா�7 ேமக
 டறி�தத� லா�பல� ேசரநல. $தி�வ�.2686.1 

 யாெதா�7. நா�க
 டறிேய� அறி�தவ� எ�ன_இ�ேக $தி�வ�.2686.2 

 ேபாெதா�7 ேபா-�கி� ேற�பிைழ யா,. ெபா7 த��வா0 $தி�வ�.2686.3 

 மாெதா�7 பாக  !ைணஅ�றி ந17ைண ம1றிைலேய. $தி�வ�.2686.4 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெததி�த_ெப.எ�.(ெதB_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இைறவாநி� த
ண�� எ0!கிலா? $தி�வ�.2687.1 

 ெபா�லாத பாவி? 	ைலேய� பிைழைய? ெபா7 த��வா0 $தி�வ�.2687.2 

 க�லா மன-கைட யாேல கைடைவ !- க
ட!!� $தி�வ�.2687.3 

 ப�லா� அO !ைண 4._அறி ேய�_இ�ப. ஆவ!ேவ. $தி�வ�.2687.4 

 ம
Oைட யாBைய வாளா மன<ெசல ைவ ததலா� $தி�வ�.2688.1 

 எ
Oைட யாBைட எ0திநி� தா
மல$ ஏ !கிேல� $தி�வ�.2688.2 

 	
Oைட யாB1 	ல.	கி� ேறைன? ெபா7 த��%- $தி�வ�.2688.3 

 க
Oைடய யா0கழ1 காAைட யா0மணி க
ட தேன. $தி�வ�.2688.4 

 தாழாத !�ப� ச% திர  ேதஇ  தனி அ&ேய� $தி�வ�.2689.1 

 வ @ழாத வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) க�ைணெச0 வா0_எ�ைன 

ேவ
&அ�நா� $தி�வ�.2689.2 



 ஊழா. விைனதவி$  தா
டைன ேயஎ� உைடயவேன $தி�வ�.2689.3 

 வாழா வைகஎைன இ�நா� வி� த� வழ-கலேவ. $தி�வ�.2689.4 

 ஊ�ெச0த ெவ.	ைல- ;2&� ெபா�2&� �ைனமற�! $தி�வ�.2690.1 

 நா�ெச0த த@ைமைய நாேன நிைன-க ந���கி�ேற� $தி�வ�.2690.2 

 ஏ�ெச0 தைனஎன- ேகளா! ேமA. இர��கி�றா0 $தி�வ�.2690.3 

 வா�ெச0த நாதநி� த
ண�� வ
ண._எ� வா� !வேன. $தி�வ�.2690.4 

 ஆயா! நா�ெச4. �1ற� கைள-க
 டறியி�ெப1ற $தி�வ�.2691.1 

 தாயாயி /.ெபா7? பாளல ஆ�கைவ ச1றலேவ $தி�வ�.2691.2 

 ஓயா! ெச04� ெதா7.ெபா7  தாJ. உைனஎளிேய� $தி�வ�.2691.3 

 வாயா� உைர-க,. மா2ேட�_அ� ேதாஎ�ன வ�ைமஇேத. $தி�வ�.2691.4 

 ஒ�7� ெதB�திட மா2டா? ப�வ  !ண$,த�தா0 $தி�வ�.2692.1 

 இ�7� த�த1 கிைறவா நி�_உ�ள. இையதிெகாேலா $தி�வ�.2692.2 

 க�7� க� ெதா� மா��கி� ேற�_உ� கழ�_அ&-ேக $தி�வ�.2692.3 

 !�7� க� தறி ேய�சிறி ேய�_எ� !ணிவ!ேவ. $தி�வ�.2692.4 

 ஆவா எனஎைன ஆ2ெகாள ேவ
�. அ&ைமெகா
ட $தி�வ�.2693.1 

 ேதவா எ� �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) தி�,ள  ெத
ணி�_எ� ெச0தி�ேவ� 

$தி�வ�.2693.2 

 வாவா என அைழ? பா$பிற$ இ�ைல மற�!._எ�ற� $தி�வ�.2693.3 

 நாவா� உைர-க,. மா2ேட� சி7ெத0வ நாம�கேள. $தி�வ�.2693.4 

 ப�ள தி ேலெசA. ந@$ேபா�_எ� உ�ள. பர?பதலா� $தி�வ�.2694.1 

 எ�ள தி ேலசிறி தாயி/. நா�ெச�வ தி�ைலஎ�தா0 $தி�வ�.2694.2 



 க�ள தி ேலெசா�A கி�ேற� அலநி� கழலிைணஎ� $தி�வ�.2694.3 

 உ�ள தி ேலநி�ற ஆ�கைவ கா
க உைடயவேன. $தி�வ�.2694.4 

 ஆ�விைனயா� பய�_உ7வா$ அசதி ஆட அ�ேதாஇ? 	ைலநாேய� அ�பா� 

நி�பா� $தி�வ�.2695.1 

 ேவ�விெச4. ெப��தவ$-ேக ேவ�வி ெச0ய ேவ
�._இத1 ெக.ெப�மா� 

க�ைணெச04. $தி�வ�.2695.2 

 நா�விைளவி� சி�னாேள இ!தா� உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) ந.	._என 

நவி�7ைனேய ந.பி நி�ேற� $தி�வ�.2695.3 

 ேக�வியிலா  !ைர  தனேமா அல! நாேய� கிள-�%ைற கிள-கிலேனா 

ேக2& லாேய. $தி�வ�.2695.4 

 ேக2&லா0 அ&ேய�ெச0 %ைறைய அ�ேதா ேக&லா- �ண தவ$பா� கி2� 

கி�ேறா0 $தி�வ�.2696.1 

 ஏ2&�_ஆ யிர�ேகா& எனி/. ச17. எ=த%& யா-�ைறெகா
 

&ைள-கி� ேற� நா� $தி�வ�.2696.2 

 ேச2&யா வி&/ெமைன� ேச2&  த@$-�. சி7மன தா� ெச1பிைழைய  

ேத$தி ஆயி� $தி�வ�.2696.3 

 நா2&லா$ கா-கவ�லா$ எ�ைன ெய�தா0 நா�கழியா வ
ண._இனி ந�க� 

ேவ
�.. $தி�வ�.2696.4 

 ேவ
டாைம ேவ
�கி�ேறா$ நி1க ம1ைற ேவ
�வா$ ேவ
�வன 

வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ந��. $தி�வ�.2697.1 

 M
டாத மணிவிள-ேக ெபா!வி லா�. 5ட$- ெகா=�ேத எ�/யி$-�  

!ைணேய எ�ைன $தி�வ�.2697.2 

 ஆ
டா7 %�றா
&� ஆ
� 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�2கடேல 

எ�_உ�ள  தம$�த ேதேவ $தி�வ�.2697.3 



 ஈ
டாவ என�சிறய அ&ேய� உ�ள  ெத
ண._அறி� த�ளாேய� எ�ெச0 

ேகேன. $தி�வ�.2697.4 

 எ�ைனஅறி யா?ப�வ  தா
� 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ���ேவ என-�Bய 

இ�ப ேமஎ� $தி�வ�.2698.1 

 த�ைனஇ�7 விட !ணி�தா0 ேபாA. அ�ேதா த�ேமாநி� 

ெப��க�ைண  தக,- ெக�தா0 $தி�வ�.2698.2 

 உ�ைனஅலா ெதா�வ$த.பா� ெச�ேல�_எ�ைன உைடயாேன எ�/�ள  

!�ேள நி�7 $தி�வ�.2698.3 

 %�ைனவிைன? பய�_ஊ2ட நிைன?பி- கி�றா0 %&?பி-க  

!ணி�திைலேய� ெமாழிவ ெதா�ேன. $தி�வ�.2698.4 

 எ�நாைண அறி�!._எ�ைன அ�ேதா அ�ேதா இ+வைகெச0 திட !ணி�தா0 

எ�ேன எ�தா0 $தி�வ�.2699.1 

 நி�_ஆைண நி�ைனயலா ெதா�7. ேவ
ேட� ந@இதைன அ��திைலேயா 

நிைன?பி- கி�ற $தி�வ�.2699.2 

 ம�னாஎ� ஆ�யி$-� வா�ேவ எ�க
 மணிேயஎ� ��ேவஎ� ம��ேத 

இ�/. $தி�வ�.2699.3 

 உ�னா�_இ� �யி$தB ! வா�கி� ேற�_எ� உ�ள._அறி� !த,திேயா 

உண$கி ேலேன. $தி�வ�.2699.4 

 உ�ளமறி� !த,வ�ந. உைடயா� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

உைடயா�ம1 ெறா��ைறஇ� �
ேடா எ�ன- $தி�வ�.2700.1 

 க�ளமன  ேத�_அ�ேதா களி தி ��ேத� ைகவி�வா$ ேபா�_இ��தா0 

க�ைண- ��ேற $தி�வ�.2700.2 

 எ�ள�_உற? ப�ேவ�_இ� ேக!ெச0ேவ� எ�ெக=ேக� யா$-�ைர?ேப� 

இ�/. உ�ற� $தி�வ�.2700.3 



 வ�ள� அ�� திறேநா-கி நி1கி� ேற�_எ� மன !ய$ ேபா. வைகஅ�ள 

மதி ! டாேய. $தி�வ�.2700.4 

 வைக அறிேய� சிறிேய�ச� மா$-க ேம,. மா
	ைடய ெப��தவ ேதா$ 

மகிழ வா=. $தி�வ�.2701.1 

 தைகஅறிேய� நல._ஒ�7. அறிேய� ெபா0.ைம தா�_அறிேவ� 

ந�ேலாைர� சல<ெச0 கி�ற $தி�வ�.2701.2 

 மிைகஅறிேவ� த@�ெக�ப எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) இ�ேக மிகஅறிேவ� 

எனி/._எைன வி�தி ஆயி� $தி�வ�.2701.3 

 பைகஅறிேவ� நி�மீதி� பழிைவ  தி�த? பாவிஉயி$ விட !ணிேவ� 

பக$�தி2 ேடேன. $தி�வ�.2701.4 

 இ2டவைக வா�கி�ேற� எ�தா0 நாேன எ
Oகிேல� எ
Oவி தா� 

எ�ெச0 ேவ�நி� $தி�வ�.2702.1 

 ம2டல$ேச வ&ஆைண நிைன த வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) வா�வி-க 

ேவ
�._இ�த வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) அ�லா� $தி�வ�.2702.2 

 !2ட�_என விட !ணிதி யாயி� அ�ேதா 8ைற47 !�.ெபன,. 

5ழ�7_வி.எ�.(5ழ�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வானி� $தி�வ�.2702.3 

 வி2டசிைல என?பவ தி� வி=ேவ� அ�றி ேவெற!ெச0 ேவ�_இ�த விழல 

ேனேன. $தி�வ�.2702.4 

 விழ1கிைற ! ெமலிகி�ற வ @ண ேன�_இ+ விய�_உலகி� விைள தி2ட 

மிைகக� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.2703.1 

 அழ1கிைற த ப<ெசனேவ ஆ-கி ந@ேய ஆ2ெகா
டா� த�?பவB� காேர ஐயா 

$தி�வ�.2703.2 

 கழ1க&ைம என_உலக. அறிய ஒ�7. க�தறியா� சி7ப�வ  ெத�ைன 

ஆ
� $தி�வ�.2703.3 



 நிழ1க�ைண அளி தாய இ�நா� ந@ைக ெநகிழவி2டா� எ�ெச0ேவ� 

நிைலயிேலேன. $தி�வ�.2703.4 

 நிைலஅறிேய� நிைலஅறி�! 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�ேலா$ ெநறிஅறிேய� 

எனி/._உ�ற� ேநச ம�றி $தி�வ�.2704.1 

 இைலஅறிேய� ம1றவைர- கனவி ேல/. எ2�ைணஓ$ !ைணஎன,. 

எ
O ேற�ந� $தி�வ�.2704.2 

 கைலஅறிேய� க� திலி�� தறிவி  தா0நா� க
டறி�ேத� எனி/._அைவ 

கா2ட ேவ
�. $தி�வ�.2704.3 

 அைலஅறியா அ�2கடேல அ%ேத ேதேன அ.பல ெத� ��ேவநா� அ&ைம 

ஆேள. $தி�வ�.2704.4 

 மதிவா$ சைடமா மணிேய அ��வ� ளேலந� $தி�வ�.2705.1 

 நிதிேய தி�அ. பல தா ட�ெச0நி  தேனந� $தி�வ�.2705.2 

 !திேய� எனி/. உைனஅ� றி !ைணயி ேல�_எ� $தி�வ�.2705.3 

 பதிேய எனெத
 ண.ப லி-�.ப&- க�ேள. $தி�வ�.2705.4 

 ப&ேம� அ&ேய� உைனஅ� றிஓ$ப1றி ேல�_எ� $தி�வ�.2706.1 

 %&ேம� அ&ைவ  த��ெச0 திட%�/ க
டா0 $தி�வ�.2706.2 

 ெகா&ேம� விைடநா2 &யஎ
� ண-�� றேம $தி�வ�.2706.3 

 ெபா&ேம� விள��� தி�ேம னிஎ.	
 ணியேன. $தி�வ�.2706.4 

 	
ணா. மன.ச< சலி !� ள.	ல$�! நி�ேற� $தி�வ�.2707.1 

 அ
ணா எைனஆ2 ெகாளேவ
 �._அக17 வாேய� $தி�வ�.2707.2 

 க
ணா$ கைளக
 பிறிெதா� றிைலக�ள ேனைன $தி�வ�.2707.3 

 எ
ணா விைனஎ� ெச4ேமா இத1ெக�ெச0 ேவேன. $தி�வ�.2707.4 



 ெச0ேவ� அவ._அ� றி தவ. ஒ�7.ெச0 தறிேய� $தி�வ�.2708.1 

 ைநேவ� பிைழயா ,.ெபா7  த��ந�� வாேய� $தி�வ�.2708.2 

 உ0ேவ� அல!0 வைகஇ� 7ம�ேறா�� கி�றா0 $தி�வ�.2708.3 

 ைவேவ� !தி?ேப� உைனஎ� 7.மற�தி ேலேன. $தி�வ�.2708.4 

 மறவா !ைனவா�  !ெம0_அ� பைரமாநி ல ேத $தி�வ�.2709.1 

 இறவா வைகஆ2 ெகா
ட� ளியஈச ேனெம0 $தி�வ�.2709.2 

 உறவா கியநி� பத._அ� றிஒ� ேறா$கி ேல�நா� $தி�வ�.2709.3 

 பிறவா ெநறித� த��_எ� பெத� ேபசி டாேய. $தி�வ�.2709.4 

 எ�ேன இ/.நி� அ��_எ0 தில�_ஏைழ ேயைன $தி�வ�.2710.1 

 %�ேன வலி�தா2 ெகா
டதி� 7%னி�த ேதேயா $தி�வ�.2710.2 

 ெபா�ேன$ அணி அ. பல தா &ய	
ணி யாஎ� $தி�வ�.2710.3 

 அ�ேன அரேச அ%ேத அ�� ஆ
ட வேன. $தி�வ�.2710.4 

 ஆ
டா0_எைனஏ� பிற?	. உைனஅ�றி ஒ�7. $தி�வ�.2711.1 

 த@
டா ெதன!� ள._எ�றா� எ�சி7ைம த@$-க $தி�வ�.2711.2 

 ேவ
டா தயலா$ என-கா
 பெத�ெம0ய ேனெபா� $தி�வ�.2711.3 

 ஆ
டா� தி�எ0 தந<ைச- கள.நா2& ேனாேய. $தி�வ�.2711.4 

 நா2டா$ நைகெச0 வ$_எ�ேறா அ�� ந�கி லா0ந@ $தி�வ�.2712.1 

 வ @2டா$ நிைனஎ� னிைன?பா$ எைனேமவி லாேய� $தி�வ�.2712.2 

 தா2டா மைரஅ� றி !ைண ஒ�7.சா$� திேல�_எ� $தி�வ�.2712.3 

 மா2டா ைமஅறி� த��வா0 மணிம�7 ளாேன. $தி�வ�.2712.4 

 ம�றா &யமா மணிேய தனிவான வாஓ$ $தி�வ�.2713.1 



 மி�றா� சைடேவ தியேன நிைனேவ
� கி�ேற� $தி�வ�.2713.2 

 ெபா�றா தெம0_அ� ப�-க� 	ள.D
� நி�7 $தி�வ�.2713.3 

 ந�றா0 இர,. பகA. உைனநா�. ஆேற. $தி�வ�.2713.4 

 மாறா மனமா ையயினா� மதிமா�கி மா�கி $தி�வ�.2714.1 

 ஏறா ம�_இற� �கி�ேற� இத1ெக� ெச0ேவ� $தி�வ�.2714.2 

 ேதறா ,ள ேத� றைனஏ றிட�ெச0தி க
டா0 $தி�வ�.2714.3 

 ேபறா மணிஅ. பலேம வியெப1றி யாேன. $தி�வ�.2714.4 

 ஆேன றிவ�த� பைர ஆ2 ெகாJ._ஐய ேனஎ. $தி�வ�.2715.1 

 மாேன மணிம� றி�நட. 	Bவ�ள ேலெச� $தி�வ�.2715.2 

 ேதேன அ%ேத %தலா கியெத0வ ேமந@ $தி�வ�.2715.3 

 தாேன எைனஆ
 ட��வா0 நி�சர
 சரேண. $தி�வ�.2715.4 

 வ�தி-�. ெம0ய&யா$ மால1ற ஓ$மன தி� $தி�வ�.2716.1 

 ச�தி-�. எ�க� சய.	ேவ - ப�தி-�. $தி�வ�.2716.2 

 வ�மல-க2 ெட�லா. வலிெக2 டறநின! $தி�வ�.2716.3 

 நி�மல-க
 த
ண��தா� ேந$. $தி�வ�.2716.4 

 ச�கரா %-க2 சய.	ேவ தா�சைடேம� $தி�வ�.2717.1 

 ெபா�கரா  தி�க� ெபாலி�ேதாேன - ெவ�கரா $தி�வ�.2717.2 

 வா0நி�7 பி�ைள வர?பா�. வ�ெதா
ட$- $தி�வ�.2717.3 

 கா0நி�7 ச�!ைர த தா$. $தி�வ�.2717.4 

 ந@ல- கள�ெகா
ட ந@ெடாளிேய ந@�க�ைக $தி�வ�.2718.1 

 ேகால� சைட-கணி�த ேகாமளேம - ஞால தி� $தி�வ�.2718.2 



 அ�ேதா சிறிேய� அ�ளி�றி வா�வ! $தி�வ�.2718.3 

 ச�ேதாட ேமாநி� றன-�. $தி�வ�.2718.4 

 நா�சிறிேய� எ�னி/._இ� நானில தி� நா�ெச0பிைழ $தி�வ�.2719.1 

 தா�சிறிேதா அ�7லகி� தா�ெபBேத - மா�கர ேதா0 $தி�வ�.2719.2 

 அ�ஙனேம /._உ�_அ�2ெப�ைம- கி?ெப�ைம $தி�வ�.2719.3 

 எ�ஙன._எ� 7�ள. எ=.. $தி�வ�.2719.4 

 ஆவி  !ைணேயஎ� ஆர%ேத நி�வ&ைவ? $தி�வ�.2720.1 

 பாவி !� ைநேய�_இ? பாவிேய� - ேசவி ! $தி�வ�.2720.2 

 வா� ேத�நி� ெபா�ன&யி� வ�ெத� தைல�னி !  $தி�வ�.2720.3 

 தா� ேத�_எ� ெச0ேத� தவ.. $தி�வ�.2720.4 

 உ�ைனநிைன� தி�ேக உலா,கி�ேற� அ�றிஎ�தா0 $தி�வ�.2721.1 

 பி�ைன நிைன?ெபா�7. ெப1றிேல� - எ�ைன $தி�வ�.2721.2 

 விடாேதநி� ெபா�ன&ைய ேமவா$ேச$ !�ப._ெப.(!�ப._ெப.) 

$தி�வ�.2721.3 

 ெகாடாேத எைனஏ�7 ெகா�. $தி�வ�.2721.4 

 எ�னரேச நி�ன&-கீ� எ�னிடைர ந@-ெகனநா� $தி�வ�.2722.1 

 ெசா�னதலா� தா4ட/. ெசா�ேனேனா - இ�/._இ�த  $தி�வ�.2722.2 

 !�ப� 5ைமைய� 5ம-க%& யாெத�னா� $தி�வ�.2722.3 

 அ�ப$- க��ேவா0 அ��. $தி�வ�.2722.4 

 அ�ேனஎ� அ?பாஎ� ஆ�யி$-ேகா$ ஆதரேவ $தி�வ�.2723.1 

 எ�ேனநி� உ�ள. இர�கிைலேய - ெபா�ேன $தி�வ�.2723.2 



 உைடயா Bைடஎ� உளெநா�! வா&- $தி�வ�.2723.3 

 கைடேய� ப��!யைர- க
�. $தி�வ�.2723.4 

 ப�தி த�தி வி�திஎ/. பா2&� $தி�வ�.2724.1 

 இகலி� இைடைய இர2&  - தகவி� $தி�வ�.2724.2 

 அ��சி தா� %�னா. அ!கைடயா. க
W$ $தி�வ�.2724.3 

 தி��சி1 சைபயாைன  ேத$�!. $தி�வ�.2724.4 

 தாதாதா தாதாதா தா-�ைற-ெக� ெச0�!.யா. $தி�வ�.2725.1 

 தாதாதா எ�7லகி� தா�_த1.5.(தா�_த1.5.) அைல�ேதா. - ேபாதாதா 

$தி�வ�.2725.2 

 ந�தா மணிேய நம�சிவா யா?ெபா�ேள $தி�வ�.2725.3 

 எ�தா0 என?	கழேவ. $தி�வ�.2725.4 

 ெபா0க
டா0 காம? 	!மய-கி1 ேபா0_உழல- $தி�வ�.2726.1 

 ைகக
டா0 எ�னபல� க
டாேய - ெம0க
ட $தி�வ�.2726.2 

 ெபா�ேன அைனயா$பா� ேபா0வண�க- க1றிைலேயா $தி�வ�.2726.3 

 எ�ேனநி� த�ைமமன ேம. $தி�வ�.2726.4 

 இ+வழியி� ெச�லாேத எ�/ைடயா� த�ன&ேச$ $தி�வ�.2727.1 

 அ+வழியி� ெச�_எ� ற&-க&-�� - ெச+வழியி� $தி�வ�.2727.2 

 ெசா�னாA. ேக2கிைலந@ !2டமன ேமஉன-கி� $தி�வ�.2727.3 

 ெக�னா� உறேவ தினி. $தி�வ�.2727.4 

 கா�வா� கிய_உ2 கதவ._ெப.(கதவ._ெப.) ெகாJ. அக தி� $தி�வ�.2728.1 

 பா�வா� கியகா� பர.பரேன - மா�வா� $தி�வ�.2728.2 



 கBதார. ஊணாதி யா.மய�ெகா
 ேடைழ? $தி�வ�.2728.3 

 ெபBதார ஓ$ெமாழிைய? ேப5. $தி�வ�.2728.4 

 ந@$D த ேவணி4. ஆன�த. D !_வி.எ�.(D_வி.+  _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நிைறமதியி� $தி�வ�.2729.1 

 சீ$D  த%த இளநைக D த_ெப.எ�.(D_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி�%க%. $தி�வ�.2729.2 

 பா$D த ப�ைச? ப5�ெகா& D தெச. பாக%._ஓ$ $தி�வ�.2729.3 

 கா$D த க
ட%. க
D த காA._எ� க
வி��ேத. $தி�வ�.2729.4 

 வ @ழாக ஞா�றெச+ ேவணி? பிரா�_எ� விைனஇர
�. $தி�வ�.2730.1 

 கீழாக நா�_அத� ேமலாக ெந<ச- கிேலசெம�லா. $தி�வ�.2730.2 

 பாழாக இ�ப. பயிராக வா0-கி�_அ? பா1பிறவி $தி�வ�.2730.3 

 ஏழாக அ�றிம1 ெற2டாக இ�ெக�ைன எ�ெச4ேம. $தி�வ�.2730.4 

 ஆயிர� கா$%கி� ந@$விழி ந@$தர ஐயநி�பா� $தி�வ�.2731.1 

 ேசயிர� கா$_என- ெக�ேறநி� ெபா1பத. சி�தி-கி�ேற� $தி�வ�.2731.2 

 ந@இர� கா0_எனி� எ�ெச0� ேவ�_இ� நில தி1ெப1ற $தி�வ�.2731.3 

 தா0_இர� கா�_எ�ப !
ேடாத� பி�ைள தள$�சிக
ேட $தி�வ�.2731.4 

 ெச.பவள  தனி-��ேற அ�ளா ன�த� ெச=�கனிேய %-கOைட  ேதேவ 

Gவா $தி�வ�.2732.1 

 அ.	விந@$ அன�வளிவா� ஆதி யாய அரேசஎ� ஆ�யி$-ேகா$ அரண மா�. 

$தி�வ�.2732.2 

 ச.	சிவ சய.	ேவ ச�க ராெவ
 ைசல.வள$ ெத0வதவா� த�ேவ 

மி-க_ெப.அ.(மி�_ெப.அ.) $தி�வ�.2732.3 



 வ.பவி�ெம� �ழ� ஒ�பா� 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ��. மழவிைடேம� 

வ��கா2சி வழ�� வாேய. $தி�வ�.2732.4 

 ந@�கி�ற மாமைற4. ெந�மாA. திைச%க/. நிமல 

வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) $தி�வ�.2733.1 

 நா�கி�ற %னிவர�. உ� திர�. ேதடஅ�� நா2ட� 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2733.2 

 பா�கி�ற ெம0ய&ய$ உள.வி�.பி ஆந�த? ப&வ மாகி $தி�வ�.2733.3 

 ஆ�கி�ற மாமணிைய ஆர%ைத நிைன�!நிைன� த�	 ெச0வா.. 

$தி�வ�.2733.4 

 மைற%& விள-ேக ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மாணி-க மைலேய ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.2734.1 

 கைறமணி க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) க
Oத1 க�.ேப 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2734.2 

 பிைற%&� சைடெகா
 ேடா��. ேமர�2 ��ேற 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2734.3 

 சிைறதவி$  ெதைனயா2 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவசிவ 

ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா1றி. $தி�வ�.2734.4 

 ெச0வைக அறிேய� ம�7
மா மணிநி� தி�,ள- �றி?ைப4� ெதBேய� 

$தி�வ�.2735.1 

 உ0வைக அறிேய� உண$விேல� அ�ேதா உ7க
ேம� உ7�ெகா�_எ� 

7ைல�ேத� $தி�வ�.2735.2 



 ெம0வைக அைடேய� ேவெறவ$- �ைர?ேப� விைனயேன� எ�ெசய 

விைரேக� $தி�வ�.2735.3 

 ெபா0வைக உைடேய� எ�ஙன. 	�ேக� 	ைலயேன� 	ன�_அறி ேயேன. 

$தி�வ�.2735.4 

 நிதிையநிைன� !ைனமற�த மதிையநிைன� த=ேகேனா நிமலா ன�த- 

$தி�வ�.2736.1 

 கதிையஇக�� தி��விைழ�த விதிையநிைன� த=ேகேனா க
ேபா� வா0�த 

$தி�வ�.2736.2 

 பதிையஉைன? பாடாத பா2ைடநிைன� த=ேகேனா ப&17 ெந<ச� 

$தி�வ�.2736.3 

 சதிையநிைன� த=ேகேனா யா!�றி  த=ேக�_இ  தமிய ேனேன. 

$தி�வ�.2736.4 

 தா0தைட எ�ேற� பி�ன$  தாரேம தைடஎ� ேற�நா� $தி�வ�.2737.1 

 ேச0தைட எ�ேற� இ�த� சி7தைட எ�லா� த@$�!. $தி�வ�.2737.2 

 ேதா0தைட� சிறிேய� இ�/� !ற�திேல� எைன  த�-க $தி�வ�.2737.3 

 ஏ0தைட யாேதா எ�தா0 எ�ெச0ேக� எ�ெச0 ேகேன. $தி�வ�.2737.4 

 எ
கட�த உயி$க�ெதா7. ஒளியா0 ேமவி இ��த�J. ெப�வா�ேவ 

இைறேய நி�ற� $தி�வ�.2738.1 

 வி
கட�த ெப�.பத ைத வி�.ேப� M0ைம வி�.	கிேல� நி� அ�ைள 

விைழ�தி ேல�நா� $தி�வ�.2738.2 

 ெப
கட�த மய�_எ/._ஓ$ %�2�? ேபயா1 பி&உ
ேட� அ&உ
ட 

பி<5 ேபா�ேற� $தி�வ�.2738.3 

 க
கட�த ��2[ம$ கைதேபா� நி�சீ$ க
�ைர?ப� எ�ேகேனா கைடய 

ேனேன. $தி�வ�.2738.4 



 மி�ைன? ேபா�_இைட ெம�_இய லா$ எ�ேற விட ைத? ேபா�வ�. 

ெவ.மன? ேப0கைள? $தி�வ�.2739.1 

 ெபா�ைன? ேபா�மிக? ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இைடந�? 	ைழயி ேலவிர� ேபாத?	 � திஈ  $தி�வ�.2739.2 

 த�ைன? ேபா�%ைட நா1ற�ச ல ைதேய ச�த ன�சல� தா�_என- 

ெகா�கி�ேற� $தி�வ�.2739.3 

 எ�ைன? ேபா�வ! நா0-�ல. த�னிA. இ�ைல அ�ல ெதவ1றி/. 

இ�ைலேய. $தி�வ�.2739.4 

 க� உ��. மல$மண.ேபா� கல�ெத��. நிைற�ேதா0நி� க�ைண- 

க�ேதா $தி�வ�.2740.1 

 %�_உ��. வலியபரா0 %����. உ�காத %ைறேச$ க�A. 

$தி�வ�.2740.2 

 வ�_உ��. மைலஉ��. ம
_உ��. மர._உ��. மதியி ேல�ற� 

$தி�வ�.2740.3 

 உ�_உ��. வைகயிைலஎ� ெச0ேக�நா� ஏ�பிற�ேத� ஒதிய ேனேன. 

$தி�வ�.2740.4 

 ம�_உயி$-�  தா0த�ைத ��ெத0வ. உற,%த� ம17. ந@ேய 

$தி�வ�.2741.1 

 பி�_உயி$-ேகா$ !ைணேவ7 பிறிதிைலஎ� றியா�_அறி�த பி�ெபா0 யான 

$தி�வ�.2741.2 

 மி�_உட1�  தா0த�ைத ஆதியைர மதி ேதேனா 

வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேனேனா $தி�வ�.2741.3 

 எ�_உயி$-�  !ைணவாநி� ஆைணஒ�7. அறிேய� நா� இர�கி டாேய. 

$தி�வ�.2741.4 



 மா1றBய ப5.ெபா�ேன மணிேயஎ� க
ேணக
 மணிேய யா$-�� 

$தி�வ�.2742.1 

 ேதா1றBய 5ய<5டேர ஆன�த� ெச=�ேதேன ேசாதி ேயந@ $தி�வ�.2742.2 

 ேபா1றBய சிறிேயைன? 	ற.வி&/. ேவ1றவ$பா1 ேபாேக� 

ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) $தி�வ�.2742.3 

 ேத1றBய தி�வ&-க
 பழிவிைள?ேப� நி�_ஆைண� சிறிய ேனேன. 

$தி�வ�.2742.4 

 உ�_உண$ேவா$ உள !நிைற� M1ெற=�த ெத�ள%ேத உைடயா0 வ<ச 

$தி�வ�.2743.1 

 ந�_உண$ேவ� சிறிேத/. நலமறிேய� ெவறி !ழA. நாயி1 ெபா�ேல� 

$தி�வ�.2743.2 

 ெவ�_உண$ேவ� எனி/._எ�ைன வி�திேயா வி�திேய� ேவெற� 

ெச0ேக� $தி�வ�.2743.3 

 த�_உண$ேவா� எனி/.மக� தைனஈ�ேறா$ 	ற.பாக  த�ளா$ அ�ேற. 

$தி�வ�.2743.4 

 கைலபயி�7 ெநறிஒ=�. க� !ைடேய� அல�நி�ைன- கனவி ேல/. 

$தி�வ�.2744.1 

 மைலபயி�ற ெப���ண ெத. வ�ளேல என  !திேய� வ<ச மி�லா 

$தி�வ�.2744.2 

 நிைலபயி�ற ந�ேலா$த. ேநசமிேல� ைகதவேம நிைன?ேப� அ�ேதா 

$தி�வ�.2744.3 

 உைலபயி�ற அர-ெகனெந< 5�ேக�நா� ஏ�பிற�ேத� ஒதிய ேனேன. 

$தி�வ�.2744.4 

 இ�.	�ைன மல$�சைடயா0 இ+,லகி� சில$த�க2 ெக�7 வா0 த 

$தி�வ�.2745.1 



 அ�.பி�ைன மா$பக ேதா� அயனாதி சி7ெத0வ மரெப� ேறா!. 

$தி�வ�.2745.2 

 க�.ெபா�ைன� ெச.ெபா�னி� ைகவிடா தி�-கி�றா$ கைடய ேன1ேக 

$தி�வ�.2745.3 

 த�.ெபா�ைன மா1றழி-�. அ�.ெபா�ந@ கிைட !. உைன  

த=விேலேன. $தி�வ�.2745.4 

 க<சமல$  தவிசி��த நா�%க/. ெநமாA�. க�தி? 

ேபா1ற_�ைற.எ�.(ேபா17_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.2746.1 

 அ<சநைட அ.ைமக
� களி-க?ெபா� அ.பல தி� ஆ� கி�ற 

$தி�வ�.2746.2 

 எ<ச�_இலா? பர.ெபா�ேள எ���ேவ ஏைழயிேன னிட ! ந@4. 

$தி�வ�.2746.3 

 வ<ச.நிைன  தைனயாயி� எ�ெச0ேவ� எ�ெச0ேவ� மதியி ேலேன. 

$தி�வ�.2746.4 

 ேவ.	-�. த
ணிய ந@$ வி�கி�றன$ ெவ+விட<ேச$ $தி�வ�.2747.1 

 பா.	-�. பாAண வ @கி� றன$_இ? ப&மிைசயா� $தி�வ�.2747.2 

 வ @.	-�. த@.	-�. ஆேன� எனி/. விேட�_எைனந@ $தி�வ�.2747.3 

 ேத.	-�. வா$சைட  ேதேவ க�ைண� சிவ-ெகா=�ேத. $தி�வ�.2747.4 

 அட%& யா!ப� ஆ1றாA. ஏைழ- க� த!�ப. $தி�வ�.2748.1 

 பட%& யாெத�ைன ெச0ேக�_எ� த�%ம. பா$ திர�கா0 $தி�வ�.2748.2 

 திட%& யா�_அய� மா�வண� ��!ைண� ேசவ&யா0 $தி�வ�.2748.3 

 தட%& யா0ெச< சைட%& யா0ந� தயாநிதிேய. $தி�வ�.2748.4 



 ெபா�லா வா�-ைக  !யர._எ/. 	ணB? ெப�-கி� வ @��த=�தி? 

$தி�வ�.2749.1 

 ப�லா$ நைக-க? பாவிப�. பா2ைட %=!. பா$ தி��!. $தி�வ�.2749.2 

 க�லா� அம$�த@$ எ�னிர
� க
க� அைனய$ீ கைறமிட1ற@$ 

$தி�வ�.2749.3 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடய$ீ மா�விைடய$ீ எ�ேன இர�கி அ�ள @ேர. 

$தி�வ�.2749.4 

 ெபா�ைன உைடயா$ மி��க�வி? ெபா�ைள உைடய$ இவ$%�ேன 

$தி�வ�.2750.1 

 இ�ன� எ/._ஓ$ கட�வ @��தி+ ேவைழ ப�.பா டறி�தி��!. 

$தி�வ�.2750.2 

 மி�ைன நிக�. சைட%&ய$ீ விட�ெகா� மிட1ற@$ விைனதவி$?ப$ீ 

$தி�வ�.2750.3 

 எ�ைன உைடய$ீ ெவ�விைடய$ீ எ�ேன இர�கி அ�ள @ேர. $தி�வ�.2750.4 

 ஆ4. வ<சக ெந<ச�_இ+ அ&யேன� ஐயா $தி�வ�.2751.1 

 ந@4. வ<சக ெந<ச�_எ� றா�_இ�த நில ேத $தி�வ�.2751.2 

 ஏ4. இ�கித1 ெக�ெச0ேவ� எ�ெச0ேவ� எைவ-�. $தி�வ�.2751.3 

 தா4. த�ைத4. ஆகிஉ� நி1கி�ேறா0 சா1றா0. $தி�வ�.2751.4 

 நா/. ெபா0ய�நி� அ&யேன� த
ண�� நிதிந@ $தி�வ�.2752.1 

 தா/. ெபா0ய�_எ� றா�_இத1 ெக�ெச0ேவ� தைலவா $தி�வ�.2752.2 

 ேத/. பாA�த@� க2&4. ஆகிநி1 ெறளி�ேதா$ $தி�வ�.2752.3 

 ஊ/. உ�ள%. உயி�._அ
 ணி-கி�ற உரேவா0. $தி�வ�.2752.4 

 ேநச/. ந@ 51ற%.ந@ ேந$நி� றளி !வ�. $தி�வ�.2753.1 



 ஈச/.ந@ ஈ�றாJ. எ�ைத4.ந@ எ�ேறநி� $தி�வ�.2753.2 

 ேத57ந@$ ஐ�ெத= !. ெச?	கி�ற நாேயைன $தி�வ�.2753.3 

 ஆசகA. வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) அ��	B�தா� ஆகாேதா. 

$தி�வ�.2753.4 

 ஆ1றா� விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சைடேயா0_இ+ ேவைழ அ&ய/.ப� $தி�வ�.2754.1 

 ஆ1றா� வ��!._ெப.எ�.(வ��!_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வ��!._எ� லா.%1 றறி�!._இ�ன. $தி�வ�.2754.2 

 ஆ1றா தி� த�தநி� ேபர�� ஆ17-கழ�ெகாேலா $தி�வ�.2754.3 

 ஆ1றாைம ேம1ெகா
ட=தா� எவ$_எைன ஆ17வேர. $தி�வ�.2754.4 

 அ�ளா$ அ%ேத அரேசநி� அ&ேய� ெகா&ேய� %ைறேயேயா 

$தி�வ�.2755.1 

 இ��ேச$ மனேனா &ட$_உழ�ேத� எ�தா0 இ!தா� %ைறேயேயா 

$தி�வ�.2755.2 

 ம��ேச$ மடவா$ மயலாேல மா�கி� ேற�நா� %ைறேயேயா 

$தி�வ�.2755.3 

 ெத�ேளா$ சிறி!. அறியாேத திைகயா நி�ேற� %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.2755.4 

 ஒழியா- கவைல உ7கி�ேற� உைடயா0 %ைறேயா %ைறேயேயா 

$தி�வ�.2756.1 

 அழியா- க�ைண- கடேலஎ� அரேச %ைறேயா %ைறேயேயா $தி�வ�.2756.2 

 ெபாழியா? 	யேல அைனயா$பா� 	�வி  தைனேய %ைறேயேயா 

$தி�வ�.2756.3 



 இழியா  திBத� !ழ�கி�ேற� இைறவா %ைறேயா %ைறேயேயா. 

$தி�வ�.2756.4 

 மதிஒளி$ க�ைக� சைட?ெப�� க�ைண வ�ளேல ெத�ளிய அ%ேத 

$தி�வ�.2757.1 

 நிதிஒளி$ வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) இ�திர�_ெப.(இ�திர�_ெப.) %தேலா$ 

நிைல தவா� ெச�வ%. ம
ணி�_ெப.(ம
_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

$தி�வ�.2757.2 

 பதிஒளி$ வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) மணி%& அரச$_ெப.(அரச$_ெப.) 

பைட தி�. ெச�வ%. ேவ
ேட� $தி�வ�.2757.3 

 கதிஒளி$ நின! தி�வ�2 ெச�வ- களி?ைபேய க�!கி� றனேன. 

$தி�வ�.2757.4 

 ெவ�ள�ெகா
 ேடா��. விBசைட யா0மி� ேம2&னி�7. $தி�வ�.2758.1 

 ப�ள�ெகா
 ேடா��. 	ன�ேபா�நி� த
ண�2 ப
	ந�ேலா$ 

$தி�வ�.2758.2 

 உ�ள�ெகா
 ேடா��. அவேம 

ப� த_ெப.எ�.(ப�_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒதிஅைனேய� 

$தி�வ�.2758.3 

 க�ள�ெகா
 ேடா��. மன !7 ேமாஉறி1 கா
�வேன. $தி�வ�.2758.4 

 ஐயா%- க
ெகா
ட ஆர% ேதஅ� ளா$பவள $தி�வ�.2759.1 

 ெம0யாெம0< ஞான விள-ேக க�ைண விள�கைவ த $தி�வ�.2759.2 

 ைமயா$ மிட17 மணிேயஅ� ெற�ைன மகி��தத�ேதா $தி�வ�.2759.3 

 ெபா0யாஎ� ெச0வ� அ�ளா ெயனி�_எ��? ேபா!வேன. $தி�வ�.2759.4 

 நாரா யண�திைச நா�%க�_ெப.(நா�%க�_ெப.) ஆதிய$ ந
ணிநி�7 

$தி�வ�.2760.1 



 பாரா யண<ெசய? ப2டநி� ேசவ&? ப�கயேம� $தி�வ�.2760.2 

 சீரா யண.ெபற? பா�� திற._ஓ$ சிறி!._இேல� $தி�வ�.2760.3 

 ஆரா யண��ற நி�ேற�ெபா� ம�ற  தம$�தவேன. $தி�வ�.2760.4 

 ேப0ெகா
ட ெந<சக? பாழா� வ�._எ� ெப��!யைர $தி�வ�.2761.1 

 வா0ெகா
 டன�த$ அன�த$-�. ெசா�ல வராெதனி�_இ� $தி�வ�.2761.2 

 நா0ெகா
 �ைர-க வ�ேமாஎ� ெச0�வ� ந�5மர- $தி�வ�.2761.3 

 கா0ெகா
� வாைழ- கனிைய-ைக வி2ட கைடயவேன. $தி�வ�.2761.4 

 வ�மா� கர ேத�!. மாமணிேய மணிக
ட மணிேய அ�ப$ $தி�வ�.2762.1 

 ந�மான� கா த�J. அ�2கடேல ஆன�த நட<ெச0 வா�ேவ 

$தி�வ�.2762.2 

 ெபா�மான. பிைன?ெபா��!? அ.பிைனைவ  தா
ட�J. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ந@இ� $தி�வ�.2762.3 

 ெக�மான� கா த�ள ேவ
�திேயா ேவ
டாேய� எ�ெச0ேவேன. 

$தி�வ�.2762.4 

 ைவவ ெம�ெற= கி�றவ$ தம-�.ந� வா�, $தி�வ�.2763.1 

 ெச0வ. எ�ெற% கி�றெம0  தி�வ�2 ெசயA. $தி�வ�.2763.2 

 ைசவ ெம�ப!. ைசவ தி1 சா1றி�� தைலைம  $தி�வ�.2763.3 

 ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) எ�ப!. எ�னள வி�ைலஎ� ெச0ேவ�. 

$தி�வ�.2763.4 

 ஐய ேரஉம த&ய�நா� ஆகி� அ&க� ந@$_என தா
டவ$ ஆகி� $தி�வ�.2764.1 

 ெபா0ய ேன�_உள  தவல%. பய%. 	�கO. தவி$  த�Jத� ேவ
�. 

$தி�வ�.2764.2 



 ைதய ேலா$	ற. நி�7ள� களி?ப� ச�சி தான�த  தனிநட. 	B4. 

$தி�வ�.2764.3 

 ெம0ய ேரமி� !0யேர த�மவிைடய ேரஎ�ற� விழிஅம$� தவேர. 

$தி�வ�.2764.4 

 எ=வி/. வலிய மன திேன� மல<சா$ ஈயி/. நாயி/. இழி�ேத� 

$தி�வ�.2765.1 

 	=வி/< சிறிேய� ெபா0விைழ� !ழ�ேவ� 	�ைமேய� 	ைல ெதாழி1 

கைடேய� $தி�வ�.2765.2 

 வ=வி/. ெபBேய� மட தி/. ெபBேய� மா
பிலா வ<சக ெந<ச- 

$தி�வ�.2765.3 

 �=வி/. ெபBேய� அ.பல- ; த� �றி?பி/- ெக�கட ேவேன. 

$தி�வ�.2765.4 

 ெபா�_அ ளி-�.ந1 4 தி4� த�!நி� $தி�வ�.2766.1 

 த�ன �2�ைண  தா
மல$  தியானேம $தி�வ�.2766.2 

 ம�ன ைவ திட ேவ
�._எ. வ�ளேல $தி�வ�.2766.3 

 எ�ைன நா�பல கா�_இ�கி ய.பேல. $தி�வ�.2766.4 

 தா4. த�ைத4. ச1�� நாத/. $தி�வ�.2767.1 

 ஆ4. ெத0வ%. ந@எ� றறி�தன� $தி�வ�.2767.2 

 பா4._ெப.எ�.(பா0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா�விைட ஏ7. 

பரமேன $தி�வ�.2767.3 

 ந@4. ைகவிட எ�ைன நிைன திேயா. $தி�வ�.2767.4 

 ஒழியா மய�ெகா
 �ழ�ேவ� அவேம $தி�வ�.2768.1 

 அழியா வைகேய அ��வா0 அ��வா0 $தி�வ�.2768.2 



 ெபாழியா மைறயி� %தேல Vத�_ஏ0 $தி�வ�.2768.3 

 விழியா0 விழியா0 விைனM� படேவ. $தி�வ�.2768.4 

 உலெக லா.நிைற� ேதா�� ேபர�� உ�வ மாகிஎ+ உயி�. உ0�திட 

$தி�வ�.2769.1 

 இல� வாெனாளி யா.மணி ம�றிைட எ�7.நி�ேற $தி�வ�.2769.2 

 அலகி� ஆன�த நாடக< 

ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ?ெபா1 ேசவ&- 

கபய. எ�ைன4. $தி�வ�.2769.3 

 திலக ந@விைழ வா0நட ராசசி காமணிேய. $தி�வ�.2769.4 

 எ�னி�க
 கா�_உம! ெப��தவ._எ? 	வன தி� யா$தா� ெச0வ$ 

$தி�வ�.2770.1 

 %�னி�வ$ காணாம� அைல�தனரா� இ/�காண %யலா நி�றா$ 

$தி�வ�.2770.2 

 ந�னி�ப$ ெதா=ேத !. அ.பல ேத ஓBட ேதா$ நா�_ஆ தி த$ 

$தி�வ�.2770.3 

 ப�னி�வ$ ஒளிமா17. பரஒளிைய? பா$ !ய$�த@$ ப
பி ன@ேர. 

$தி�வ�.2770.4 

 ேசணாட$ %னிவ$_உய$ திைச%க�மா� உ� திர�_அ  திரேளா$ ச17. 

$தி�வ�.2771.1 

 காணாத கா2சிையநா� க
ேட�சி1 ற.பல தி� க
ேண ப�னா� 

$தி�வ�.2771.2 

 ஆணாக? பிற�த&ேய� அ��தவ._எ� 	B�ேதேனா அறிகி ேல�%� 

$தி�வ�.2771.3 



 ேபணாத பிற?ெப�லா. பிற?பல_இ? பிற?ேபஎ� பிற?பா. அ�ேதா. 

$தி�வ�.2771.4 

 இ�ளற ஓ��. ெபா!விேல நட<ெச0 எ��� நாத�_எ. ெப�மா� 

$தி�வ�.2772.1 

 அ�ெள/. வ&வ� கா2&ஒ
 %க ேத அழ�7. 

	�னைக_ெப.(	�னைக_ெப.) கா2&  $தி�வ�.2772.2 

 ெத�Jற அ�ைம  தி�-ைகயா� தடவி  தி�மணி வா0மல$� த�கி� 

$தி�வ�.2772.3 

 ெபா�Jற இ��ேதா$ வா-களி  ெத�/� 	��தன� 	!ைமஈ த�ேதா. 

$தி�வ�.2772.4 

 ெபா�_எ�ேகா மணிஎ�ேகா 	னிதஒளி  திர�_எ�ேகா ெபா1பி� ஓ��. 

$தி�வ�.2773.1 

 மி�_எ�ேகா விள-ெக�ேகா விB5ட$-ேகா$ 5ட$_எ�ேகா விைனய 

ேன�யா� $தி�வ�.2773.2 

 எ�_எ�ேகா எ�_எ�ேகா எ.ெப�மா� தி�ேமனி 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) 

$தி�வ�.2773.3 

 %�_எ�ேகா த7தவ தா� க
�களி  திட?ெப1ேற� %-க
G$ தி. 

$தி�வ�.2773.4 

 வ<சக$-ெக� லா.%தலா0 அற-கைடயா0 மற ெதாழிேல வலி-�. பாவி 

$தி�வ�.2774.1 

 ெந<சக !� மா$-கைனமா பாதகைன- ெகா&ேயைன ந@ச ேனைன 

$தி�வ�.2774.2 

 அ<ச�_என- க�ைண	B� தா
�ெகா
ட அ�2கடைல அ%ைத  ெத0வ- 

$தி�வ�.2774.3 



 க<சமல ரவ�ெந�மா1 க�.ெபா�ைள? ெபா! வினி�யா� க
�0� 

ேதேன. $தி�வ�.2774.4 

 நாதாெபா� அ.பல  ேதஅறி வான�த நாடக<ெச0 $தி�வ�.2775.1 

 பாதா !�.பி/. ப1றாத எ�ைன? பணிெகா
ெட�லா. $தி�வ�.2775.2 

 ஓதா !ணர உண$ திஉ� ேளநி� 7ள,ெசா�ன $தி�வ�.2775.3 

 ந@தா நிைனமற� ெத�நிைன- ேக�_இ�த ந@ணில ேத. $தி�வ�.2775.4 

 க�த நா
மல$- கழலிைண 4ள !ற- க�!கி� றவ$-ெக�லா. 

$தி�வ�.2776.1 

 ப�த நா
வைல அவி� த�� சித.பைர பர.பைர 4ட�_ஆ�. 

$தி�வ�.2776.2 

 அ�த நா�மகி� வைடபவ$ உள$சில$ அவ$_எவ$ எனி�_இ�ேக $தி�வ�.2776.3 

 இ�த நா�%ைற திற.பல ரா0_உயி$- கித.ெச4. அவ$_அ�ேற. 

$தி�வ�.2776.4 

 ெவ2ைட மா2& விடா?ெப�� !�பேநா0 விைளவ ெத
ணில$ 

ேவ
&�ெச� ேறெதா=- $தி�வ�.2777.1 

 க2ைட_ெப.(க2ைட_ெப.) மா2&- ெகா�வா$_என ேவ
&?ெப
 

க2ைட_ெப.(க2ைட_ெப.) மா2&- ெகா�வா$த� க= திேல $தி�வ�.2777.2 

 !2ைட மா2&� க= த&- க2ைடேயா !ணி-�. க2ைடய தா._இ�த- 

க2ைடதா� $தி�வ�.2777.3 

 எ2ைட மா2& உயி$விட- க2ைடேம� ஏ7. ேபா!. இ=-கி�ற க2ைடேய. 

$தி�வ�.2777.4 

 	
ைண- க2&-ெகா
 ேடஅத� ேம�_ஒ� 	டைவ க2&? 	!ைமக� 

கா2&�. $தி�வ�.2778.1 



 ெப
ைண- க2&-ெகா� வா$_இவ$ ெகா�ளிவா0? ேபைய- க2&-ெகா
 

டாA. பிைழ?ப$கா
 $தி�வ�.2778.2 

 ம
ைண- க2&-ெகா
 ேடஅ= கி�ற_இ. மைடய? பி�ைளக� வா�விைன 

ேநா-��கா� $தி�வ�.2778.3 

 க
ைண- க2&-ெகா
 [$வழி ேபா.கிழ- க=ைத வா�வி� கைடஎன� 

ஆ�ேம. $தி�வ�.2778.4 

 உ�-க ேவாஒ� க�ைத-� ேமலிைல உ
ண ேவாஉண ,-�. வழியிைல 

$தி�வ�.2779.1 

 ப�-க ேவாபழ. பா0-�. கதியிைல பாB� ந�லவ$ பா�ெச�7 பி�ைசதா� 

$தி�வ�.2779.2 

 எ�-க ேவாதிட. இ�ைலஎ� பா�_உன- கிர-க. எ�ப!. இ�ைல 

உயிைர தா� $தி�வ�.2779.3 

 வி�-க ேவாமன. இ�ைலஎ� ெச0�ேவ� ெவ
பி ைற�சைட வி தக 

வ�ளேல. $தி�வ�.2779.4 

 ெதா�-க ேவாந�ல ெசா�மல$ இ�ைலநா� !தி-கேவா ப தி 5 த%. 

இ�ைலஉ� $தி�வ�.2780.1 

 ஒ�-க ேவாமன. எ�வச. இ�ைலஊ �1ற ஆணவ மாதிம ல�கைள  

$தி�வ�.2780.2 

 த�-க ேவாதிட. இ�ைலஎ� ம2&ேல தய, தா�நின- கி�ைல உயிைர4. 

$தி�வ�.2780.3 

 வி�-க ேவாமன. இ�ைலஎ� ெச0�ேவ� விள�� ம�றி� 

விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ளேல. 

$தி�வ�.2780.4 

 இறெக� த அமண$�ல. ேவர7 த ெசா-ேகஈ ெத�ன ஞாய. $தி�வ�.2781.1 



 அ7க� த சைட%&ேம� ம
ெண�-க மா2டாம� அ&ப2 ைடேயா 

$தி�வ�.2781.2 

 பிறெக� த@$ வைள ய�வி1ற@$ ெசா1ேகளா? பி�ைளகைள? 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதாஷ. $தி�வ�.2781.3 

 விறெக� த@$ எ�ெச0வ @$ விதிவச�தா� யாவைர4. விடா! தாேன. 

$தி�வ�.2781.4 

 ச�சிதா ந�தசி1 சைபயி� நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) $தி�வ�.2782.1 

 ப�சிதா� தி�,�? பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ேநா-கிட $தி�வ�.2782.2 

 ெம�சிதா காரமா விைள?ப$ ெம�ல& $தி�வ�.2782.3 

 உ�சிதா� �வ$நம- �ைடய$ ெந<சேம. $தி�வ�.2782.4 

 த தா தன த ைத  தாெவ� றர�க� றனிந&?பா $தி�வ�.2783.1 

 த தா தன த ைத  தாெவ� றர�க� றனிந&?பா $தி�வ�.2783.2 

 த தா தன த ைத  தாெவ� றர�க� றனிந&?பா $தி�வ�.2783.3 

 த தா தன த ைத  தாெவ� றர�க� றன<ெசா�Aேம. $தி�வ�.2783.4 

 இ.ைம யைறயைனய ேவ8ர மாத�மா $தி�வ�.2784.1 

 இ.ைம4ைம யி.ைமையேயா எ�ெச0த - த.ைமமத� $தி�வ�.2784.2 

 மாமாமா மாமாமா மாமாமா மாமாமா $தி�வ�.2784.3 

 மாமாமா மாமாமா மா. $தி�வ�.2784.4 

 ஆவிய ீைர�ைத அபர ேத ைவ ேதாதி� $தி�வ�.2785.1 

 ஆவிய ீைர�ைத அக1றலா. - ஆவிய$ீ $தி�வ�.2785.2 

 ஐ�!றலா மாவிய ீைர�தறலா மாவிய ீ$தி�வ�.2785.3 

 ைர�திடலா ேமாBர
ேடா டா0�!. $தி�வ�.2785.4 



 ஆ17- ேகபிைற- கீ17- ேகசைட $தி�வ�.2786.1 

 ஆ-கி� ேசவ& M-கி ஆ�யி$? $தி�வ�.2786.2 

 ேப17-ேக ந&?பா0 மணிம�றி� ெப��தைகேய $தி�வ�.2786.3 

 ேசா17- ேகஇத< ெசா�லி? ேபைதய$ $தி�வ�.2786.4 

 8ழ� வா0 !ய$ 8��!_வி.எ�.(8�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேம1றிைச- $தி�வ�.2786.5 

 கா17-ேக கற�கா0� 5ழ�ேறைன- க�!திேயா. $தி�வ�.2786.6 

 ஞால  தா$தைம? ேபால  தா._இ�� $தி�வ�.2787.1 

 ந
O வா$நி�ைன எ
O வா$மி� $தி�வ�.2787.2 

 சீல தா$ சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) எைவ4._என  ேத$�தனரா� 

$தி�வ�.2787.3 

 சால  தா�ெகா�< சால  தால ைத  $தி�வ�.2787.4 

 தாவி நா�ெப�. பாவி ஆயின� $தி�வ�.2787.5 

 ஏல தா$ �ழலா ளிட தா0_எைன எ
Oதிேயா. $தி�வ�.2787.6 

 அ
ண ேலநி�ைன எ
ண_�ைற.எ�.(எ
O_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேல�_எ�ைன $தி�வ�.2788.1 

 ஆ
� ெகா
டைன மீ
�. வி
டன� $தி�வ�.2788.2 

 ந
ணேல அறிேய� கைடேய�சி7 நாயைனேய� $தி�வ�.2788.3 

 ெப
ண ேல�_இய� ஆண ேல�_அலி? $தி�வ�.2788.4 

 ேபய ேன�ெகா�. ேபைத_ெப.(ேபைத_ெப.) ேய�பிைழ $தி�வ�.2788.5 

 க
ணேல 	Bயா தி/.மீ2க- க�!திேயா. $தி�வ�.2788.6 

 வ�லி ஆன�த வ�லி ேச$மண $தி�வ�.2789.1 



 வாள ேனஅ� ளாள ேனமைல $தி�வ�.2789.2 

 வி�லியா0 நைக ேத 	ர.வ @� த விைடயவேன $தி�வ�.2789.3 

 	�லி யா�	ைல? ேபாக. ேவ2�நி� $தி�வ�.2789.4 

 ெபா�ன & !ைண? ேபாக. ேபா-கிேன� $தி�வ�.2789.5 

 இ�லிஆ$ கட.ேபா லி��ேத�_எைன எ
Oதிேயா. $தி�வ�.2789.6 

 தி�க� விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சைட த�ைவ  த@.பா1 5ைவைய� ெச�ேதைன� $தி�வ�.2790.1 

 ெச�ைக ம�,. ெச=�கனிைய� சீரா$ %-க2 ெச�க�.ைப $தி�வ�.2790.2 

 ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) மைலயா� மண�தெப� வா�ைவ? பவள 

மைலத�ைன $தி�வ�.2790.3 

 எ�க� ெப�மா� தைனஅ�ேதா எ�ேன எ
ணா தி��ேதேன. $தி�வ�.2790.4 

 அ�ப$ இதய மல$-ேகாயி� 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பரமா ன�த ைத  

$தி�வ�.2791.1 

 !�ப._ெப.(!�ப._ெப.) அகல� 5கமளி-�. Mய !ைணைய� 5ய<5டைர 

$தி�வ�.2791.2 

 வ�ப Bட தி� ம�வாத மணிைய மணியா$ மிட1றாைன $தி�வ�.2791.3 

 இ�ப நிைறைவ இைறேயாைன எ�ேன எ
ணா தி��ேதேன. $தி�வ�.2791.4 

 ஒ�ைம? பயைன ஒ�ைமெநறி உண$�தா$ உண$வி� உ�Jண$ைவ? 

$தி�வ�.2792.1 

 ெப�ைம- கதிைய? ப5பதிைய? ெபBேயா$ எவ$-�. ெபBேயாைன 

$தி�வ�.2792.2 

 அ�ைம- கள தி� க�ைமஅணி அ.மா� த�ைன எ.மாைன $தி�வ�.2792.3 



 இ�ைம? பய/� த�வாைன எ�ேன எ
ணா தி��ேதேன. $தி�வ�.2792.4 

 கைறேயா$ க
ட  தணி�த�J. க�ணா நிதிைய- க
Oதைல 

$தி�வ�.2793.1 

 மைறேயா� ெந�மா1 கBயசிவ மைலைய அைலயி� வாBதிைய? 

$தி�வ�.2793.2 

 ெபாைறேயா$ உ�ள. 	��ெதாளி�. 	னித ஒளிைய? Dரணனா. 

$தி�வ�.2793.3 

 இைறேயா� த�ைன அ�ேதாநா� எ�ேன எ
ணா தி��ேதேன. 

$தி�வ�.2793.4 

 விதிஎ லா.வில- ெகனவில- கி�ேவ� வில-ெக லா�ெகா
� விதிஎன 

விதி?ேப� $தி�வ�.2794.1 

 நிதிஎ லா.ெபற நிைன ெத= கி�ேற� நிலெம லா�ெகாJ. நிைன?	7 

கி�ேற� $தி�வ�.2794.2 

 எதிஎ லா.ெவ7  தி2டசி1 Sைழ இ�ெப லா�ெகாள எ
ணிநி� றய$ேவ� 

$தி�வ�.2794.3 

 பதிஎ லா�கட� ெத+வண. உ0ேவ� பரம ராசிய? பர.பர? ெபா�ேள. 

$தி�வ�.2794.4 

 ெச&ய ேன�க�� த@ைமேய 	Bேவ� ெதளிவி ேல�மன� ெசறிெவ�ப தறிேய� 

$தி�வ�.2795.1 

 ெகா&ய ேன�ெகா�� ெகாைலபயி� இன ேத� ேகாள ேன�ெந� ந@ளவ< 

சகேன� $தி�வ�.2795.2 

 அ&ய ேன�பிைழ அைன ைத4. ெபா7 !� அ�ப$ த�கேளா &�	ற 

அ��வா0 $தி�வ�.2795.3 

 ப&அ ேனக%� கட�தசி1 சைபயி� பரம ராசிய? பர.பர? ெபா�ேள. 

$தி�வ�.2795.4 



 தி�,ள� ெதBேய� திைக?	7 கி�ேற� சிறியB1 சிறியேன� வ<ச- 

$தி�வ�.2796.1 

 க�,ள- கைடேய� பாவிேய� ெகா& க�மன- �ர�கேன� அ�ேதா 

$தி�வ�.2796.2 

 ெவ�,7 கி�ேற� அ<ச�_எ� றி�ேன 

வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ2ெகா�Jத� 

ேவ
�. $தி�வ�.2796.3 

 ம�,மா க�ைண? ெப��கட� அ%ேத வ�ளேல எ�ெப� வா�ேவ. 

$தி�வ�.2796.4 

 தா4. த�ைத4. ெத0வ%. ��,. தா�� கி�றேதா$ தைலவ/. 

ெபா�J. $தி�வ�.2797.1 

 ஆ4. இ�ப%. அ�	.ெம0 அறி,. அைன !. ந@என ஆதB  தி��ேத� 

$தி�வ�.2797.2 

 ஏ4. எ�னள விர-க._ஒ� றிைலேய� எ�ெச0 ேவ�_இைதயா$-ெக�  

!ைர?ேப� $தி�வ�.2797.3 

 ேச4. நி�ன�� நைசஉ7� க
டா0 தி�ைல_ெப.(தி�ைல_ெப.) ம�றிைட  

திக�_ஒளி விள-ேக. $தி�வ�.2797.4 

 அ��ப=  ேதா��. க1பக  த�ேவ அ�
ம�� ெதாளி$�ண- ��ேற 

$தி�வ�.2798.1 

 அ��_எ/. அ%த� த�._ஒ� கடேல அ�2கிர ண�ெகாJ. 5டேர 

$தி�வ�.2798.2 

 அ��_ஒளி வ @5._ெப.எ�.(வ @5_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�.ெபற� 

மணிேய அ�25ைவ கனி�தெச. பாேக $தி�வ�.2798.3 

 அ��மண. வ @5._ெப.எ�.(வ @5_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஒ�தனி 

மலேர அ�
மய மா.பர சிவேம. $தி�வ�.2798.4 



 பனகஅைண  தி�ெநா�மா� அய�ேபா1ற? 	லவெரலா. பரவ ஓ��. 

$தி�வ�.2799.1 

 கனகமணி அ.பல ேத ெபBயம�� ெதா�றி�-க- க
ேட� க
ேட� 

$தி�வ�.2799.2 

 அனகநட  த!ச�சி தான�த வ&வ!ேப ர��வா0� !�ள $தி�வ�.2799.3 

 ெதனகமம$� தி�?பெத�லா. வ�ல!ேப$ நடராச� எ�ப த.மா. 

$தி�வ�.2799.4 

 தி�ெந�மா� அய�ேதட  !Bயந� ஒளி தெதன  ெதளி�ேதா$ெசா�A. 

$தி�வ�.2800.1 

 ஒ�க�ைண ம��!தி� அ.பல ேத இ��திட-க
 �வ�ேத� அ�ேதா 

$தி�வ�.2800.2 

 அ�,�வ� கட�த!ேப$ ஆன�த வ&வ!ந� அ��வா0� !�ள 

$தி�வ�.2800.3 

 தி�ைம4.ந� களி?பெத�லா. வ�ல!ேப$ நடராச� எ�ப த.மா. 

$தி�வ�.2800.4 

 ஆ
டவ�ந@ ஆகி�_உன- க&ய/.நா� ஆகி� அ�Jைடயா0 இ�றிரவி� 

அ��_இைறயா0 வ�!_வி.எ�.(வா_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.2801.1 

 ந@
டவேன %தலிய�. த@
டBதா. ெபா�ளி� நிைலகா2& அ&%&யி� 

ெநறி%=!. கா2& $தி�வ�.2801.2 

 வ @
டவேன காைலயி�ந@ விழி த,ட� எ=�! விதி%& !? 	Bதிஇ! 

விள��._என? 	க�வா0 $தி�வ�.2801.3 

 தா
டவேன அ�2ெபா!வி� தனி%தேல க�ைண  தட�கடேல 

ெந��தைகேய ச�கரேன சிவேன. $தி�வ�.2801.4 



 தி�ெநறிெம0  தமி�மைறயா. தி�-கைட-கா? பதனா� தி�,ள�கா2 

&யநாளி� ெதB�தில�_இ� சிறிேய� $தி�வ�.2802.1 

 ெப�ெநறிஎ� உள தி��! கா2&யநா� அறி�ேத� பிைழபடா  ெத0வமைற 

இ!ெவன?பி� 	ண$�ேத� $தி�வ�.2802.2 

 ஒ�ெநறியி� என!கர  !வ�தளி த நாளி� உணராத உளைவஎலா. 

ஒ���ண$�! ெதளி�ேத� $தி�வ�.2802.3 

 ெத�ெணறித� த�J.மைற� சில.பணி�த பத தா� சிவகாம வ�லிமகி� 

தி�நட ெத� ள%ேத. $தி�வ�.2802.4 

 உலக %<சரா சர%. நி�7நி� 7ல, கி�றேப$ உலக. எ�ப!. 

$தி�வ�.2803.1 

 கலக. இ�றிஎ� கOநி ைற�தசி1 கன.வி ள��சி1 ககன. எ�ப!. 

$தி�வ�.2803.2 

 இலக ஒ�றிர
 ெடன�_அ க�றேதா$ இைணயி� இ�பமா. 

இதய._ெப.(இதய._ெப.) எ�ப!. $தி�வ�.2803.3 

 திலக._ெப.(திலக._ெப.) எ�றந� ��சி த.பர. சிவசி த.பர. சிவசி த.பர... 

$தி�வ�.2803.4 

 வர% 7<5த� தர5 க�த�. மனம ட��சி1 கனந ட�த�. $தி�வ�.2804.1 

 உர% 7.பத. ெபறவ ழ��ேப$ ஒளிந ட�த�. ெவளிவி ட�த�. 

$தி�வ�.2804.2 

 பர% 7��ண� �றிக ட�தசி1 பரம மாகிேய பர, மாமைற� $தி�வ�.2804.3 

 சிர% 7.பர. பரசி த.பர. சிவசி த.பர. சிவசி த.பர.. $தி�வ�.2804.4 

 நி தி ய.பரா பரநி ராதர. நி$-� ண<சதா நிலய நி2கள. $தி�வ�.2805.1 

 ச தி ய.கனா கனமி ��தேதா$ த1ப ர.சிவ. சமர ச !வ. $தி�வ�.2805.2 



 வி தி ய<5ேகா தயநி ேகதன. விமல. எ�7நா� ேவத %�ெதா=. 

$தி�வ�.2805.3 

 சி தி ய��ச1 கனசி த.பர. சிவசி த.பர. சிவசி த.பர.. $தி�வ�.2805.4 

 அ��_அ ளி !ெம0 அ�ப$ த.ைமஉ� அ�ைக ெந�லிேபா� ஆ-� கி�ற!. 

$தி�வ�.2806.1 

 ெபா��_அ ளி !நா� மைறயி� அ�தேம 	கA கி�றேதா$ 	க�_அ ளி?ப!. 

$தி�வ�.2806.2 

 ெவ��_அ ளி திடா விமல ஞானவா� ெவளியி ேலெவளி விரவி நி1பதா. 

$தி�வ�.2806.3 

 ெத��_அ ளி?ப!. இ��ெக �?ப!. சிவசி த.பர. சிவசி த.பர.. 

$தி�வ�.2806.4 

 ெப த %<சதா % தி 4.ெப�. ேபத மாயேதா$ ேபாத வாத%. 

$தி�வ�.2807.1 

 5 த %�ெதறா வி த %�த�. ெசாPப இ�பேம !0-�. வா�-ைக4. 

$தி�வ�.2807.2 

 நி த %�ெதB� !1ற ேயாக$த. நிமல மாகிெம0� நிைற, ெகா
டசி1 

$தி�வ�.2807.3 

 சி த %<ெசலா? பரம ராசிய. சிவசி த.பர. சிவசி த.பர.. $தி�வ�.2807.4 

 அர�காய மனமாைய அள-க$ ஆழ. அறியாம� காலி2&� க=�! கி�ேற� 

$தி�வ�.2808.1 

 இர�காேயா சிறி!._உயி$ இர-க. இ�லா எ�மனேமா நி�மன%. இைறவி 

உ�ற� $தி�வ�.2808.2 

 உர�காO. அரசிய1ேகா� ெகா��ேகா� ஆனா� ஓ&எ�ேக 	��ெதவ�- 

�ைர?ப த.மா $தி�வ�.2808.3 



 திர�காணா? பி�ைளஎன  தா0வி டாேள சிவகாம வ�லி எ/. ெத0வ தாேய. 

$தி�வ�.2808.4 

 தன தா� இய�ற தனி�சைபயி� ந&-�. ெப�மா� தன-க�ேற 

$தி�வ�.2809.1 

 இன தா� உய$�த_ெப.எ�.(உய$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மணமாைல 

இ2�- களி த !ைர?ெப
ேண $தி�வ�.2809.2 

 மன தா� விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சிவகாம வ�லி- கனிேய மாெலா�._ஓ$ $தி�வ�.2809.3 

 அன தா� 	க=._ெப.எ�.(	க�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ.ேமஇ+ 

வ&ேய� உன-ேக அைட-கலேம. $தி�வ�.2809.4 

 தி�ேவ திக=� கைலமகேள தி�ேவ மைலயா� தி�மகேள $தி�வ�.2810.1 

 உ�ேவ இ�ைச மயேமெம0 உண$வி� வணேம உய$_இ�ப- $தி�வ�.2810.2 

 ��ேவ ஆதி  தனி தாேய �ல,. பைரயா. ெப��தாேய $தி�வ�.2810.3 

 ம�ேவ மலேர சிவகாம வ�லி மணிேய வ�த�ேள. $தி�வ�.2810.4 

 அ�ேள அறிேவ அ�ேபெத� அ%ேத மாத$_ெப.(மாத$_ெப.) அரேசெம0? 

$தி�வ�.2811.1 

 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ெத�ேள மா1றறியா? ெபா�ேன மி�ேன 

D�கிளிேய $தி�வ�.2811.2 

 இ�ேள0 மன தி� எ0தாத இ�ப? ெப�-ேக இ+வ&ேய� $தி�வ�.2811.3 

 ம�ேள தவி$ த சிவகாம வ�லி நின-ேக வ�தனேம. $தி�வ�.2811.4 

 த�வா0 இ!ந� த�ண�க
 டா0_எ�ைன  தா�கி-ெகா
ட $தி�வ�.2812.1 

 உ�வா0_எ� உ�ள தி� உ�ேள அம$�!�ள உ
ைமஎலா. $தி�வ�.2812.3 



 தி�வா0 மல$�த_ெப.எ�.(மல$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவகாம 

வ�லிநி� சீ$_அ�ேள. $தி�வ�.2812.4 

 உ� தி ர�தி� மா�_அய� ஒ?ப%- �ணமா0 $தி�வ�.2813.1 

 இ� த� இ�றிஅ- �ண�கைள எ�7._ஆ
 ட�J� $தி�வ�.2813.2 

 க� த� ஆைகயி1 �ேணச�_அ- �ணவிகா ர தி1 $தி�வ�.2813.3 

 ெபா� த மி�ைமய� ஆைகயா� 	க��ண ரகித�. $தி�வ�.2813.4 

 கள�க அ-�ண. கட�தி�  தலி��ணா த@த� $தி�வ�.2814.1 

 வள�ெகா ள த�. உலெகலா. ம�விநி1 றலினா� $தி�வ�.2814.2 

 விள�� வி�5வ வியாபிஇ+ வி5வ ைத யா
� $தி�வ�.2814.3 

 !ள�� றாநல� ேதா1றலி� வி�5ல க� த�. $தி�வ�.2814.4 

 ெவ0ய_�றி.வி.%.(ெவ0_ெப.+அ_பட$.ப�.) னா0_உல கழி தலி� வி5வச� 

காB $தி�வ�.2815.1 

 ைபய ேமெலன? ப�வன பலவ1றி� ேமலா. $தி�வ�.2815.2 

 ஐய� ஆதலி1 பராபர னா._என? ப2ட $தி�வ�.2815.3 

 ெச0ய னாகிய சிவபிரா� ஒ�வ/
 டமK$. $தி�வ�.2815.4 

 உ0வ தா._இ! ந.�� வாைணெயா� 7ைர?ேப� $தி�வ�.2816.1 

 ைசவ மாதிசி  தா�த ! மைற%&  தல !. $தி�வ�.2816.2 

 ைநவ தி�றிஆ� க!வ! வாய! நம! $தி�வ�.2816.3 

 ெத0வ மாகிய சிவபர. ெபா�ெளன  ெதளிவ @$. $தி�வ�.2816.4 

 இர
ேட கா1ைக %க�த�த@$ இ�ப நட<ெச0 ெப�மான @$ $தி�வ�.2817.1 

 இர
ேட கா1ைக %க�ெகா
W$ எ�ேன அ&க� எ�7ைர ேத� 

$தி�வ�.2817.2 



 இர
ேட கா1ைக %க.	ைட-க இ��தா0 எைன-ெக� றி�ேகந@ 

$தி�வ�.2817.3 

 இர
ேட கா1ைக %க�ெகா
டா0 எ�றா$ ம�றி� நி�றாேர. $தி�வ�.2817.4 

 இர
ேட கா1ைக %க�ெகா
W$ எ�ைன உைடய$ீ அ.பல த@$ 

$தி�வ�.2818.1 

 இர
ேட கா1ைக %க� த�த@$ எ�ைன இ!தா� எ�7ைர ேத� 

$தி�வ�.2818.2 

 இர
ேட கா1ைக %க�ெகா
&� கி��த ந@4. எைன-க
ேட $தி�வ�.2818.3 

 இர
ேட கா1ைக %க�ெகா
டா0 /�றா$ ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

இவ$வாழி $தி�வ�.2818.4 

 ஆ�� க�ைண  தி�நட த@$ ஆ�. இட�தா� யாெத�ேற� $தி�வ�.2819.1 

 பா�� தி�,< ச,�தர%. பழ%� கா2�. இடெம�றா$ $தி�வ�.2819.2 

 நா�. ப&ந� க�Jெம�ேற� ந�கா0 %�பி� ஒ�ேறயா. $தி�வ�.2819.3 

 ஈ�� தியப� ன�,ளதா� எ�றா$ ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) இவ$ வாழி. 

$தி�வ�.2819.4 

 அ.பல தி� ஆ�கி�றா$ பா�கிமா ேர - அவ$_பதி.ெப.(அவ$_பதி.ெப.) 

$தி�வ�.2820.1 

 ஆ2ட�க
� நா2ட�ெகா
ேட� பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2820.2 

 ஆ�கி�ற ேசவ&ேம1 பா�கிமா ேர - மி்க $தி�வ�.2821.1 

 ஆைசெகா
� வா�கி�ேற� பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2821.2 

 இ�பவ& வா0�சைபயி1 பா�கிமா ேர - நட $தி�வ�.2822.1 

 மி2டவ$ேம லி2ட.ைவ ேத� பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2822.2 

 ஈன,ட1 கி�ைசைவேய� பா�கிமா ேர - நட $தி�வ�.2823.1 



 ேனச$தைம ெய0!.வ
ண. பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2823.2 

 உ தம$ெபா� ன.பல ேத பா�கிமா ேர - இ�ப $தி�வ�.2824.1 

 உ�வாகி ஓ��கி�றா$ பா�கிமா ேர $தி�வ�.2824.2 

 ஊன,ல ைக-க�ேத� பா�கிமா ேர - ம�றி� $தி�வ�.2825.1 

 உ தம�- �றவாேவ� பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2825.2 

 க1பைனெய� லா�கட�தா$ பா�கிமா ேர - எ�ற� $தி�வ�.2826.1 

 க1பைன-�2 ப�வாேரா பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2826.2 

 க
&ல$நா� ப�.பா� பா�கிமா ேர - G�7 $தி�வ�.2827.1 

 க
Oைடயா ெர�பாைரேயா பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2827.2 

 க�மனெம� லா�கைர?பா$ பா�கிமா - ேர - மன� $தி�வ�.2828.1 

 கைரயாெர� னளவிேல பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2828.2 

 க�ளெமா�7 மறிேயனா� பா�கிமா ேர - எ�ைன- $தி�வ�.2829.1 

 ைகவிட,� !ணிவாேரா பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2829.2 

 க1பழி !- கல�தாேர பா�கிமா ேர - இ�7 $தி�வ�.2830.1 

 ைகந=வ வி�வாேரா பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2830.2 

 க
டவெர� லா.பழி-க? பா�கிமா ேர - எ�ற� $தி�வ�.2831.1 

 க�னியழி  ேதெயாளி தா$ பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2831.2 

 காமைன-க
 ணாெலB தா$ பா�கிமா ேர - எ�ற� $தி�வ�.2832.1 

 காதைல-க
 டறிவாேரா பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2832.2 

 காவைலெய� லா�கட�! பா�கிமா ேர - எ�ைன- $தி�வ�.2833.1 

 ைககல�த க�ளரவ$ பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2833.2 



 காணவிைழ� ேதனவைர? பா�கிமா ேர - 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.2834.1 

 கா2�வாைர யறி�திேல� பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2834.2 

 கி2டவர ேவ
�ெம�றா$ பா�கிமா ேர - நா� $தி�வ�.2835.1 

 கி2�%�ேன ெய2டநி�றா$ பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2835.2 

 கி�னர�ேக ெள�றிைச தா$ பா�கிமா ேர - நா� $தி�வ�.2836.1 

 ேக2பத�%� ேச2ப� தா$ பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2836.2 

 கி�ைளைட M தாவி� ேத� பா�கிமா ேர - அ! $தி�வ�.2837.1 

 ேக2�வர- காேணைனேயா பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2837.2 

 கீதவைக பா&நி�றா$ பா�கிமா ேர - அ! $தி�வ�.2838.1 

 ேக2�மதி மய�கிேன� பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2838.2 

 கீ�ைம�றி யாமெல�ைன? பா�கிமா ேர - மன- $தி�வ�.2839.1 

 ேக
ைம�றி  தாேரய�7 பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2839.2 

 கீடமைன ேயெனைன4. பா�கிமா ேர - அ&- $தி�வ�.2840.1 

 ேகய&ைம ெகா
டார�7 பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2840.2 

 �1றெம�லா� �ணமாக? பா�கிமா ேர - ெகா�J� $தி�வ�.2841.1 

 ெகா1றவெர� ெகா=ந$கா
 பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2841.2 

 �1றெமா�7< ெச0தறிேய� பா�கிமா ேர - எ�ைன- $தி�வ�.2842.1 

 ெகா
��ல. ேப5வாேரா பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2842.2 

 �<சித?ெபா1 பாத�க
டா1 பா�கிமா ேர - உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) 

$தி�வ�.2843.1 



 �ைறெய�லா� தி�Wக
W$ பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2843.2 

 ;17ைத த பாத�க
W$ பா�கிமா ேர - ந�க� $தி�வ�.2844.1 

 �&-ெக�லா� �லெத0வ. பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2844.2 

 ;றBய பத�க
� பா�கிமா ேர - களி $தி�வ�.2845.1 

 ெகா
�நி1க விைழ�ேதனா� பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2845.2 

 ;ட�விைழ� ேதனவைர? பா�கிமா ேர - அ! $தி�வ�.2846.1 

 ;�.வ
ண. ;2&�வ @$ பா�கிமா ேர. $தி�வ�.2846.2 

 த�ைனயறி� தி�ப%ற ெவ
ணிலா ேவ - ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$தி�வ�.2847.1 

 த�திரந@ ெசா�லேவ
�. ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2847.2 

 நாத%& ேமலி��த ெவ
ணிலா ேவ - அ�ேக $தி�வ�.2848.1 

 நா/.வர ேவ
�கி�ேற� ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2848.2 

 ச�சிதா ன� த-கடலி� ெவ
ணிலா ேவ - நா/  $தி�வ�.2849.1 

 தா��!விழ ேவ
�கி�ேற� ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2849.2 

 இரா?பகலி� லாவிட ேத ெவ
ணிலா ேவ - நா/. $தி�வ�.2850.1 

 இ�-கெவ
ணி வா�கி�ேற� ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2850.2 

 ேத5நிற மா0நிைற�த ெவ
ணிலா ேவ - நா/< $தி�வ�.2851.1 

 சிவமயம தா0விைழ�ேத� ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2851.2 

 ேபாதந� N&��த ெவ
ணிலா ேவ - மல? $தி�வ�.2852.1 

 ேபாதமற ேவ
�கி�ேற� ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2852.2 

 ஆ�மறி யாமலி�ேக ெவ
ணிலா ேவ - அ� $தி�வ�.2853.1 



 ளாள$வ� வாேராெசா�லா0 ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2853.2 

 அ�தர�க ேசைவெச0ய ெவ
ணிலா ேவ - ெய�க� $தி�வ�.2854.1 

 ஐய$வ� வாேராெசா�லா0 ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2854.2 

 ேவத%& ேமலி��த ெவ
ணிலா ேவ - மல $தி�வ�.2855.1 

 ேவைத4ள ேவ!ெசா�லா0 ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2855.2 

 �
டலி?பா� நி�றில��. ெவ
ணிலா ேவ - அ�த- $தி�வ�.2856.1 

 �
டலி?பா� ேவ
�கி�ேற� ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2856.2 

 ஆதிய�த ெம�7ைர தா$ ெவ
ணிலா ேவ - அ�த $தி�வ�.2857.1 

 ஆதிய�த மாவெத�ன ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2857.2 

 வி திலாம ேலவிைள�த ெவ
ணிலா ேவ - ந@ தா�_த1.5.(தா�_த1.5.) 

$தி�வ�.2858.1 

 விைள�தவ
ண ேம!ெசா�லா0 ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2858.2 

 %?ெபா�J ெமா�றெத�பா$ ெவ
ணிலா ேவ - அ�த $தி�வ�.2859.1 

 G�7ெமா�றா0 %&�தெத�ன ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2859.2 

 நான!வா0 நி1�.வ
ண. ெவ
ணிலா ேவ - ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$தி�வ�.2860.1 

 ஞானெநறி ெசா�Aக
டா0 ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2860.2 

 ஞானமய மா0விள��. ெவ
ணிலா ேவ - எ�ைன $தி�வ�.2861.1 

 நானறிய� ெசா�Aக
டா0 ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2861.2 

 வாசிவாசி ெய�7ைர தா$ ெவ
ணிலா ேவ - அ�த $தி�வ�.2862.1 

 வாசிெய�ன ேப5க
டா0 ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2862.2 



 ஐ�தைல?பா. பா2�கி�றா$ ெவ
ணிலா ேவ - அவ$_பதி.ெப.(அவ$_பதி.ெப.) 

$தி�வ�.2863.1 

 அ.பல தி� நி�றெத�ன ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2863.2 

 ஓெர= தி ைல�!
ெட�பா$ ெவ
ணிலா ேவ - அ! $தி�வ�.2864.1 

 ஊைமெய=  தாவெத�ன ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2864.2 

 அ.பல தி� ஆ�கி�றா$ ெவ
ணிலா ேவ - அவ$_பதி.ெப.(அவ$_பதி.ெப.) 

$தி�வ�.2865.1 

 ஆ�கி�ற வ
ணெம�ன ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2865.2 

 அ�தர தி� ஆ�கி�றா$ ெவ
ணிலா ேவ - அவ$_பதி.ெப.(அவ$_பதி.ெப.) 

$தி�வ�.2866.1 

 ஆ�.வைக எ?ப&ேயா ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2866.2 

 அOவிலO வாயி��தா$ ெவ
ணிலா ேவ - எ��. $தி�வ�.2867.1 

 ஆகிநி�ற வ
ணெம�ன ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2867.2 

 அ
டபகி ர
டெம�லா. ெவ
ணிலா ேவ - ஐய$ $தி�வ�.2868.1 

 ஆ2டெம�7 ெசா�வெத�ன ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2868.2 

 அ.பர தி லா�கி�றா$ ெவ
ணிலா ேவ - எ�ைன $தி�வ�.2869.1 

 ஆ2�கி�றா$ இ.பர ேத ெவ
ணிலா ேவ. $தி�வ�.2869.2 

 ப17 நிைன ெத=மி? பாவிமன  த@ைமெயலா. $தி�வ�.2870.1 

 உ17 நிைன-கிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2870.2 

 எ�ேளத நி�னிட ேத எ
Oகி�ற ேதா7மைத $தி�வ�.2871.1 

 உ�ேள நிைன-கிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2871.2 

 !�/கி�ற த@ைமநி�பா1 8��!ைர-�� ேதா7மைத $தி�வ�.2872.1 



 உ�/கி�ற ேபாதிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2872.2 

 எ�Jகி�ற த@ைமநி�பா ெல
Oகி�ற ேதா7மைத $தி�வ�.2873.1 

 உ�Jகி�ற ேபாதிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2873.2 

 மி-க_ெப.அ.(மி�_ெப.அ.) நிைலநி1க வி�.ேப� பிைழகெளலா. 

$தி�வ�.2874.1 

 ஒ-க நிைன-கிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2874.2 

 ேகாேகா ெவ/�ெகா&ேய� ;றிய�1 ற�கெளலா. $தி�வ�.2875.1 

 ஓேகா நிைன-கிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2875.2 

 பி ! மன-ெகா&ேய� ேபசியவ� ெசா�ைலெயலா. $தி�வ�.2876.1 

 ஒ ! நிைன-கிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2876.2 

 ேத$�! ெதளியா� சிறியவேன� த@ைமெயலா. $தி�வ�.2877.1 

 ஓ$�! நிைன-கிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2877.2 

 நி7 தி யறிேய நிக� தியவ� ெசா�ைல $தி�வ�.2878.1 

 உ7 தி நிைன-கிெலன- ;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2878.2 

 ேதா�றி விB4மன  !2டேன� வ�பிைழைய $தி�வ�.2879.1 

 ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நிைன-கிெலன- 

;��வி? ேபா�தடா. $தி�வ�.2879.2 

 எ
ணிைன?ப தி�றிநிைன ெய�ளி 4ைர ததைன $தி�வ�.2880.1 

 உ
ணிைன-�� ேதா7ெமன- ��ள %��தடா. $தி�வ�.2880.2 

 கைடயவேன� ைவதக�< ெசா�னிைன-�� ேதா7. $தி�வ�.2881.1 

 உைடயவேன ெய�/ைடய ,�ள %��தடா. $தி�வ�.2881.2 



 பி தெனன  த@ைம பித1றியெத
 O�ேதா7. $தி�வ�.2882.1 

 உ தமேன ெய�/ைடய ,�ள %��தடா. $தி�வ�.2882.2 

 ம�7ைடயா0 நி�ன�ைள ைவதெகா�< ெசா1ெபா�ளி� $தி�வ�.2883.1 

 ஒ�ைற நிைன-கிெலன- ��ள %��தடா. $தி�வ�.2883.2 

 ெவ�வாம ைலேயா விள.பியெசா� ெல�லா. $தி�வ�.2884.1 

 ஒ�வா நிைன-கிெலன- ��ள %��தடா. $தி�வ�.2884.2 

 	ைல-ெகா&ேய� 	�ெசா1 	க�றெத
 O�ேதா7. $தி�வ�.2885.1 

 உைல-க
ெம= காகெவ�ற /�ள %��தடா. $தி�வ�.2885.2 

 ஈ&�ெப�� தாயி லினியா0நி� ற
ண�2பா� $தி�வ�.2886.1 

 ஊ&யெசா� A�னிெலன- ��ள %��தடா. $தி�வ�.2886.2 

 	ைர தமன வ<ச? 	ைலேய� றி�வ�ைள $தி�வ�.2887.1 

 உைர தபிைழ ெய
ணிெலன- ��ள %��தடா. $தி�வ�.2887.2 

 நா& நிைனயா நைவ4ைடேய� 	�ெசாெலலா. $தி�வ�.2888.1 

 ஓ& நிைன-கிெலன- ��ள %��தடா. $தி�வ�.2888.2 

 ெவ?பி� க�ைண விள-கைனயா ெய�பிைழைய $தி�வ�.2889.1 

 ஒ?பி நிைன-கிெலன ��ள %��தடா. $தி�வ�.2889.2 

 அ<செல�றா0 நி�பா� அடாதெமாழி ேபசியைத $தி�வ�.2890.1 

 அ<சி நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2890.2 

 ெம0ேயா$ சிறி!மிேல� வ @
ெமாழியா T&யைத $தி�வ�.2891.1 

 ஐேயா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2891.2 

 இ தா ரணி-�ெள�� மி�லாத த@ைமெச0ேத� $தி�வ�.2892.1 



 அ தா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2892.2 

 ெபா0யா� விB�த_ெப.எ�.(விB_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	ைலமன ேத� 

ெச0பிைழைய $தி�வ�.2893.1 

 ஐயா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2893.2 

 இ?பாவி ெந<சா லி=-�ைர ேத னா�கதைன $தி�வ�.2894.1 

 அ?பா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2894.2 

 எ
ணா- ெகா�ைமெயலா ெம
ணி4ைர  ேதனதைன $தி�வ�.2895.1 

 அ
ணா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2895.2 

 ெவ.மா� மன ! விைனேய� 	க�றெதலா. $தி�வ�.2896.1 

 அ.மா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2896.2 

 எ�ேசா� மி�லா திழி�ேத� பிைழகெளலா. $தி�வ�.2897.1 

 அ�ேசா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2897.2 

 வ�ேதா& ைநமன ! வ<சகேன� வ<செமலா. $தி�வ�.2898.1 

 அ�ேதா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2898.2 

 ஓவா- ெகா&ேய /ைர த பிைழகெளலா. $தி�வ�.2899.1 

 ஆவா நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2899.2 

 கைரேசர ெவ
ணா- கைடேய� பிைழைய $தி�வ�.2900.1 

 அைரேச நிைன-கிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2900.2 

 ம�Jைடேய� வ<ச மன த@ைம ெய�லா. $தி�வ�.2901.1 

 அ�Jைடயா ெய
ணிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2901.2 

 ஈ
டவேன� வ�ெசா� இய.பியைத ெய�/ைடய $தி�வ�.2902.1 



 ஆ
டவேன ெய
ணிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2902.2 

 வ1	தேன� வ<ச மன?பிைழைய ம�றா�. $தி�வ�.2903.1 

 அ1	தேன ெய
ணிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2903.2 

 !�	ைடேய� 	�ெமாழிக� M1றியைத ெய+,யி$-�. $தி�வ�.2904.1 

 அ�	ைடயா ெய
ணிெலன- க<5� கல��தடா. $தி�வ�.2904.2 

 ெகாதி-கி�ற வ�ெமாழியா1 ;றியைத ையேயா $தி�வ�.2905.1 

 மதி-கி�ற ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2905.2 

 சின�ெகா
ட ேபாெத�லா< ெச?பிய வ�ெசா�ைல $தி�வ�.2906.1 

 மன�ெகா�J� ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2906.2 

 ெச0தந�றி ெய
ணா� சிறியவேன னி�ன�ைள $தி�வ�.2907.1 

 ைவ ெத
O� ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2907.2 

 ெபா0 த மன ேத� 	க�றெகா�< ெசா1கெளலா. $தி�வ�.2908.1 

 ைவ !நிைன- ��ேதா7. வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2908.2 

 ெபா��கி�ற த@ைம 	க�றெதலா ெம
ணிெய
ணி $தி�வ�.2909.1 

 ம��கி�ற ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2909.2 

 ஊ�கி�ற ெசா�லா Aைர ததைன ெய
ணிெய
ணி $தி�வ�.2910.1 

 வா�கி�ற ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2910.2 

 உய��கி�ேற� வ�ெசா� Aைர ததைன ெய
ணி $தி�வ�.2911.1 

 மய��கி�ற ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2911.2 

 ெசா�விைள, ேநா-காேத ெசா�னெதலா ெம
Oெதா7. $தி�வ�.2912.1 

 வ�விைனேய /�ளக ேத வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2912.2 



 ேம�விைள, ேநா-காேத ேவ7ெசா�ன ெத
Oெதா7. $தி�வ�.2913.1 

 மா�விைனேய /�ளக ேத வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2913.2 

 வி<சக தா ல�ேதா விள.பியைத ெய
Oெதா7. $தி�வ�.2914.1 

 வ<சக ேத /�ளக ேத வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2914.2 

 விள��கி�ற ெந<ச விைளைவெய
 O�ேதா7. $தி�வ�.2915.1 

 மல��கி�ேற /�ளக ேத வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2915.2 

 M0ைமயிலா வ�ெமாழியா1 ெசா�னெவலா ெம
Oெதா7. 

$தி�வ�.2916.1 

 வா0ைமயிேல /�ளக ேத வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2916.2 

 கலி-கி�ற வ<சக- க� ைத- க�தி $தி�வ�.2917.1 

 வலி-கி�ற ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2917.2 

 ந@2�கி�ற வ<ச ெந�<ெசாெலலா ெந<சக ேத $தி�வ�.2918.1 

 மா2�கி�ற ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2918.2 

 ெபா��!கி�ற வ<ச? 	!ைமெய
ணி ையேயா $தி�வ�.2919.1 

 வ��!கி�ற ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2919.2 

 ெவ�வி-�. வ<ச ெவ7<ெசாெலலா. ெந<சி� $தி�வ�.2920.1 

 வ�வி-�� ேதா7%�ேள வாளி2 ட7-�தடா. $தி�வ�.2920.2 

 ஊ�.ேபா !�ைன Vைர தெவலா நாய&ேய� $தி�வ�.2921.1 

 நா�.ேபா ெத�லாெம� னா& ந���தடா. $தி�வ�.2921.2 

 வா0-கைடயா வ�ெசா� வழ�கியெவ� வ�மன ைத $தி�வ�.2922.1 

 நா0-கைடேய ென
Oெதா7. நா& ந���தடா. $தி�வ�.2922.2 



 க�றி 4ைர த க�<ெசா1 க�ைவெயலா. $தி�வ�.2923.1 

 ந�றியிேல ென
Oெதா7 நா& ந���தடா. $தி�வ�.2923.2 

 	�ைமயினா� வ�ெசா1 	க�ற	ைல  த�ைமெயலா. $தி�வ�.2924.1 

 ந�ைமயிேல� எ
Oெதா7. நா& ந���தடா. $தி�வ�.2924.2 

 ஊென
O. வ<ச ,ள தா Aைர தெவலா. $தி�வ�.2925.1 

 நாென
O� ேதா7ெம�ற னா& ந���தடா. $தி�வ�.2925.2 

 வ<சைனயா ல<சா! வ�ெசா� 	க�றெவலா. $தி�வ�.2926.1 

 ந<சைனேய ென
Oெதா7. நா& ந���தடா. $தி�வ�.2926.2 

 ேகாணெந� ெந<ச- �ர�கா1 �தி தெவலா. $தி�வ�.2927.1 

 நாணமிேல ென
Oெதா7. நா& ந���தடா. $தி�வ�.2927.2 

 ஊனமிலா நி�ைன 4ைர தெகா�< ெசா�ைலெயலா. $தி�வ�.2928.1 

 ஞானமிேல ென
Oெதா7. நா& ந���தடா. $தி�வ�.2928.2 

 எ1ேற மதியிலிேய ென
ணா !ைர ததைன� $தி�வ�.2929.1 

 ச1ேற நிைன தி&/� தா! கல��தடா. $தி�வ�.2929.2 

 இனிேய! ெச0ேவ னிக��!ைர த ெசா�ைல  $தி�வ�.2930.1 

 தனிேய நிைன தி&/� தா! கல��தடா. $தி�வ�.2930.2 

 நாயைனேய ென
ணாம னல�கியவ� ெசா�ைலெயலா. $தி�வ�.2931.1 

 தாயைனயா ெய
Oெதா7. தா! கல��தடா. $தி�வ�.2931.2 

 நி1��கா வ<ச நிைனவா� நிைன தெவலா< $தி�வ�.2932.1 

 ச1��ேவ ெய
Oெதா7� தா! கல��தடா. $தி�வ�.2932.2 



 ெவ�நரகி� வ @=._ெப.எ�.(வ @�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விைளவா� 

விள.பியைத $தி�வ�.2933.1 

 எ�னரேச ெய
Oெதா7 ெம�ைன வி=��தடா. $தி�வ�.2933.2 

 ந�கறிேய� வாளா நவி�ற நைவயைன !. $தி�வ�.2934.1 

 எ���ேவ ெய
Oெதா7. எ�ைன வி=��தடா. $தி�வ�.2934.2 

 ஆவ தறியா த&ேய னிக��தெகா�. $தி�வ�.2935.1 

 பாவ நிைன-கி1 பகீெர� றைல-�தடா. $தி�வ�.2935.2 

 வ�தி? பறிேய� வழ�கியவ� ெசா�ைலெயலா. $தி�வ�.2936.1 

 சி�தி-கி A�ேள தி�-கி2 ட=��தடா. $தி�வ�.2936.2 

 �1ற நிைன த ெகா�<ெசாெலலா ெம�/ள ேத $தி�வ�.2937.1 

 ப1ற நிைன-கி1 பயமா யி�-�தடா. $தி�வ�.2937.2 

 எ�Jகி�ற த@ைம ெய� !ைர ேத னா�கதைன $தி�வ�.2938.1 

 வி�Jகி�ற ேதா7%�ள. ெவ�!_வி.எ�.(ெவ_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெவ!.	தடா. $தி�வ�.2938.2 

 மி�னிைடயா� காண விள��ம�றி லா�கி�றா0 $தி�வ�.2939.1 

 எ�/ைடயா 4�ற னிைணய&தா� ேநாவாதா. $தி�வ�.2939.2 

 வ�ன%ேத யி�ப மலியம�றி லா�கி�றா0 $தி�வ�.2940.1 

 எ�ன%ேத 4�ற னிைணய&தா� ேநாவாதா. $தி�வ�.2940.2 

 ந
ணியெம0 ய�ப$ நய-கம�றி லா�கி�றா0 $தி�வ�.2941.1 

 	
ணியேன 4�றன! ெபா�ன&தா� ேநாவாதா. $தி�வ�.2941.2 

 அ�பB�ப� ெகா�ளநட ம.பல ேத யா�கி�றா0 $தி�வ�.2942.1 



 இ�	�வா %�ற னிைணய&தா� ேநாவாதா. $தி�வ�.2942.2 

 YAண$வா V
Oண$வி ேனா-கநட மா�கி�றா0 $தி�வ�.2943.1 

 மாலறியா ,�ற� மல$?பாத. ேநாவாதா. $தி�வ�.2943.2 

 எ�ளலற வ.பல ேத யி�பநட மா�கி�றா0 $தி�வ�.2944.1 

 வ�ளேல 4�ற� மலர&தா� ேநாவாதா. $தி�வ�.2944.2 

 ைசவ நிைல !  தைழ ேதா�க வா�கி�றா0 $தி�வ�.2945.1 

 ெத0வ மணிேய தி�வ&தா� ேநாவாதா. $தி�வ�.2945.2 

 எ�லா� மி�	1 றி�-கநட மா�கி�றா0 $தி�வ�.2946.1 

 வ�லாB� வ�லா0 மல$?பாத. ேநாவாதா. $தி�வ�.2946.2 

 அவேம கழி�தி�ப ம�ப$ெகாள வா�கி�றா0 $தி�வ�.2947.1 

 சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) நின! தி�வ&தா� ேநாவாதா. $தி�வ�.2947.2 

 த1பரமா ம�றி1 றனிநடன மா�கி�றா0 $தி�வ�.2948.1 

 சி1பரேம 4�ற� தி�ேமனி ேநாவாதா. $தி�வ�.2948.2 

 வி�வேவ$ மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மிள$�தைசய வா�கி�றா0 

$தி�வ�.2949.1 

 ெச�வேம 4�ற� தி�ேமனி ேநாவாதா. $தி�வ�.2949.2 

 க1றெத�7< சாகாத க�விெய�7 க
�ெகா
�� $தி�வ�.2950.1 

 அ1	த�சி1 ற.பல தி ல�	ைவ ேத� ஐயாேவ. $தி�வ�.2950.2 

 ஈடைணக� ந@-கிநம- கி�பளி-� ெம�7ம�றி� $தி�வ�.2951.1 

 ஆ�� தி�வ&-ேக ஆைசைவ ேத� ஐயாேவ. $தி�வ�.2951.2 

 நான�த ெம0தா நல.ெபறேவ ெய
ணிம�றி� $தி�வ�.2952.1 



 ஆன�த நாடக !- க�	ைவ ேத� ஐயாேவ. $தி�வ�.2952.2 

 வாடலற� சாகா வர�ெகா�-� ெம�7 ம�றி� $தி�வ�.2953.1 

 ஆன�த நாடக !- அ�	ைவ ேத� ஐயாேவ. $தி�வ�.2953.2 

 ெபா1	றேவ ெபா�றா? ெபா�ளளி-� ெம�7ம�றி� $தி�வ�.2954.1 

 அ1	த?ெபா1 ேசவ&-ேக அ�	ைற ேத� ஐயாேவ. $தி�வ�.2954.2 

 ஈனம7  ெத��. இறவாைம ந��ெம�ேற $தி�வ�.2955.1 

 ஞானமணி ம�றிட ேத ந
	ைவ ேத� ஐயாேவ. $தி�வ�.2955.2 

 ஓ$ !ைணநி� ெபா�ன&ெய� 7�/கி�ேற /�ைனய�றி $தி�வ�.2956.1 

 ஆ$ !ைண4. ேவ
ேடென� அ�	ைடய ஐயாேவ. $தி�வ�.2956.2 

 Dைசெச0! ெப1ற,�ற� ெபா�ன&ேம ல�றியய� $தி�வ�.2957.1 

 ஆைசெயா�7 மி�ைலெயன- க�	ைடய ஐயாேவ. $தி�வ�.2957.2 

 இ�ைசநி�ேம ல�றிெயன- ெக�ளள,. ேவ7ெமா�றி� $தி�வ�.2958.1 

 இ�ைசயிைல நி�னாைண ெய�ன�ைம ஐயாேவ. $தி�வ�.2958.2 

 எ?ப&நி� /�ள மி�-கி�ற ெத�னளவி� $தி�வ�.2959.1 

 அ?ப&ந@ ெச0கெவன- க�	ைடய ஐயாேவ. $தி�வ�.2959.2 

 எ+வ
ண. நி�க� தி� ெக�னளவி ெல
ணியேதா $தி�வ�.2960.1 

 அ+வ
ண< ெச0கெவன- க�	ைடய ஐயாேவ. $தி�வ�.2960.2 

 ேத57நி� ற
ண�ளா� ெத�ள%த� ெகா�ள,�ேள $தி�வ�.2961.1 

 ஆைசெபா�� கி�றெதன- க�	ைடய ஐயாேவ. $தி�வ�.2961.2 

 மாச7நி� ெபா�ன�ளா மாமணிெப1 றாட,�ேள $தி�வ�.2962.1 

 ஆைசெபா�� கி�றெதன- க�பைடய ஐயாேவ. $தி�வ�.2962.2 



 நாசமிலா நி�ன�ளா. ஞானம�� !
ண,�ேள $தி�வ�.2963.1 

 ஆைசெபா�� கி�றெதன- க�	ைடய ஐயாேவ. $தி�வ�.2963.2 

 ெகா.மிய &?ெப
க� ெகா.மி ய& - இ� $தி�வ�.2964.1 

 ெகா�ைக� A�கேவ ெகா.மி ய&. $தி�வ�.2964.2 

 ந.ைம யாJ.ெபா� ன.பல வாணைன $தி�வ�.2965.1 

 நா&- ெகா.மிய &4�க & - பத._ெப.(பத._ெப.) $தி�வ�.2965.2 

 பா&- ெகா.மிய &4�க &. ெகா.மி $தி�வ�.2965.3 

 காம மக1றிய Mய ன& - சிவ $தி�வ�.2966.1 

 காம ச,�தB ேநய ன& $தி�வ�.2966.2 

 மாமைற ேயா!ெச+ வாய ன& - மணி_ெப.(மணி_ெப.) $தி�வ�.2966.3 

 ம�ெற/ ஞானவா காய ன&. ெகா.மி $தி�வ�.2966.4 

 ஆன�த  தா
டவ ராஜ ன& - நைம $தி�வ�.2967.1 

 ஆ2ெகா
 ட�ளிய ேதஜ ன& $தி�வ�.2967.2 

 வான�த மாமைல_ெப.(மாமைல_ெப.) ம�ைக_ெப.(ம�ைக_ெப.) மகி� - வ& 

$தி�வ�.2967.3 

 வாளன &மண வாள வ&. ெகா.மி $தி�வ�.2967.4 

 க�ைல- கனிவி-�< 5 த ன& - %& $தி�வ�.2968.1 

 க�ைக- க�ளிய க$ த ன& $தி�வ�.2968.2 

 தி�ைல�சி த.பர சி த ன& - ேதவ $தி�வ�.2968.3 

 சி�கம &4ய$ த�க ம& ெகா.மி $தி�வ�.2968.4 

 ெப
ெணா� பா�ைவ த ம த ன& - சி7 $தி�வ�.2969.1 



 பி�ைள- கறிெகா
ட பி த ன& $தி�வ�.2969.2 

 ந
ணி நம-க� ள த ன& - மிக_�ைற.எ�.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.2969.3 

 ந�லன &ெய�லா. வ�ல ன&. ெகா.மி $தி�வ�.2969.4 

 அ.பல  தாட�ெச0 ஐய ன& - அ�ப$ $தி�வ�.2970.1 

 அ�	- ெகளித� ெம0ய ன& $தி�வ�.2970.2 

 !.ைப %&-கணி Mய ன& - 5ய< $தி�வ�.2970.3 

 ேசாதிய &பர< ேசாதி ய&. ெகா.மி $தி�வ�.2970.4 

 த
மதி ெயா
%க? ெப
மணி ேய - உ�ைன  $தி�வ�.2971.1 

 தா�ெகா
ட நாயக ராேர & $தி�வ�.2971.2 

 அ
ைமயி1 ெபா�னணி ய.பல  தாட�ெச0 $தி�வ�.2971.3 

 ஐய ர%த ரழக ர&. $தி�வ�.2971.4 

 ெச�கய1 க
மட ம�ைகந� லா0 - உ�ற� $தி�வ�.2972.1 

 ெச�ைக பி& தவ ராேர & $தி�வ�.2972.2 

 அ�கய லார�7 ெபா�ன.ப ல ெத�க� $தி�வ�.2972.3 

 ஆன�த  தா
டவ ராஜ ன&. $தி�வ�.2972.4 

 க�ன1 5ைவெமாழி மி�னிைட யா0 - உ�ைன- $தி�வ�.2973.1 

 க�னி_ெப.(க�னி_ெப.) யழி தவ ராேர & $தி�வ�.2973.2 

 உ�ன1 கBயெபா� ன.பல  தாட�ெச0 $தி�வ�.2973.3 

 உ தம ரான�த சி த ர&. $தி�வ�.2973.4 

 த@ைமயி லாதெப
 மாமயி ேல - உ�ைன� $தி�வ�.2974.1 



 ேச$�!_வி.எ�.(ேச$_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கல�தவ ராேர & 

$தி�வ�.2974.2 

 தாம% &-கணி� த.பல  ேதயி�ப  $தி�வ�.2974.3 

 தா
டவ< ெச04< ச!ர ர&. $தி�வ�.2974.4 

 அ�னந ைட?ெப
க ளார%ேத - உ�ைன $தி�வ�.2975.1 

 அ�பி1 	ண$�தவ ராேர & $தி�வ�.2975.2 

 !�ன Aைடயின ர.பல  ேதநி�ற $தி�வ�.2975.3 

 Mய தி�நட ராய ர&. $தி�வ�.2975.4 

 காரள க?ெப
 சிகாமணி ேய - உ�ற� $தி�வ�.2976.1 

 க1ைப ய� தவ ராேர & $தி�வ�.2976.2 

 ேபரள ைவ-கட� த.பல  ேதநி�ற $தி�வ�.2976.3 

 பி த$ பரான�த நி த ர& $தி�வ�.2976.4 

 ெத
டனி2ேட ென�7 ெசா�ல& - 5வாமி-�நா� $தி�வ�.2977.1 

 ெத
டனி2ேட ென�7 ெசா�ல&. $தி�வ�.2977.2 

 வ
டைல விள-�� தி�ைல  தல தி1ெபா� ன.பல ேத $தி�வ�.2978.1 

 க
டவ$ மய�கேவட� க2&யா� கி�றவ$-� ( ெத
ட ) $தி�வ�.2978.2 

 க1Dர வாச.வ @5. ெபா1பா�தி �%க ேத $தி�வ�.2979.1 

 கனி�த	� னைகயாட- க�ைண-க ைட-கணாட $தி�வ�.2979.2 

 அ1பா$ெபா� ன.பல ேத ஆன�த  தா
டவ. $தி�வ�.2979.3 

 ஆ&-ெகா
 ேடெய�ைன ஆ2ட�க
 டா�-� ( ெத
ட ) $தி�வ�.2979.4 

 இழி�தாA ந.ைமயி�ேக ேய17வா ெர�றைட�தா� $தி�வ�.2980.1 



 ஏ17வா$ ேபாேலபி�/ மிழியைவ? பா�-�? $தி�வ�.2980.2 

 பழ�தா� ந=விெம�ல? பாலி� வி=�தெத�ன? $தி�வ�.2980.3 

 பச?பி? பச?பிய�ப$ ப
ட. பறி?பவ$-� ( ெத
ட ) $தி�வ�.2980.4 

 52டதி� ந@7Dசி  ெதா�ேதாெம� றா�வா$-�  $தி�வ�.2981.1 

 ேதா�7தைல மாைலயணி ேதா�விள�க வ�வா$-�? $தி�வ�.2981.2 

 பி2�-காைச? ப2�மாற� பிர.ப& ப2டவ$-�? $தி�வ�.2981.3 

 பி�ைள-கறி- காைசெகா
ட க�ள தவ ேவடவ�-� ( ெத
ட ) 

$தி�வ�.2981.4 

 வா��தாைர ேம�ேமA. வாழ�ெச0 பவ�-� $தி�வ�.2982.1 

 மா5பறி  தள$ைகயி1 கா5பறி- கி�றவ$-�  $தி�வ�.2982.2 

 தா��தாைர ய&-க& தாழ-கா
 பவ�-�  $தி�வ�.2982.3 

 தானாகி நானாகி  தனிேயநி� றவ�-� ( ெத
ட ) $தி�வ�.2982.4 

 ஆதிய த ந�வி�லா ஆன�த நாட�-� $தி�வ�.2983.1 

 அ
ட�யி$ கா தமணி க
டசசி க
ட� �� $தி�வ�.2983.2 

 ேசாதிமய மா0விள��� Mயவ& வாள�-�  $தி�வ�.2983.3 

 ெதா
ட$�& ெக�-கேவ !ஜ�க2&- ெகா
டவ$-� $தி�வ�.2983.4 

 பா2�-காைச? ப2�%�ன. பரைவத� வாயிலி1ேபா0. $தி�வ�.2984.1 

 ப
	ைர !  Mதென�ேற ப2ட�க2&- ெகா
டவ$-� $தி�வ�.2984.2 

 வ @2�-காைச? ப�வாைர வ @2ைடவி2�  !ர திேய $தி�வ�.2984.3 

 ேவ2டா
& யா4லகி� ஓ2டா
& யா-�வா$-� ( ெத
ட ) $தி�வ�.2984.4 

 தா0வயி1றி1 பிறவா! தாேன %ைள தவ$-�� $தி�வ�.2985.1 



 சாதி�ல மறியா! தா
டவ<ெச0 கி�றவ$-� $தி�வ�.2985.2 

 ஏய ெதாழில�J ெம�பிராண நாயக$-� $தி�வ�.2985.3 

 ஏமா�த வைரெய�லா. ஏமா ! மீச�-� $தி�வ�.2985.4 

 ெத
டனி2ேட ென�7 ெசா�ல & - 5வாமி-�நா� $தி�வ�.2985.5 

 ெத
டனி2ேட ென�7 ெசா�ல &. $தி�வ�.2985.6 

 இ�ன� தய,ைர விைலயா - உன-ெக�மீதி� $தி�வ�.2986.1 

 எ�ன வ$ம< ெசாைலயா. $தி�வ�.2986.2 

 அ�ன. பாலி-� தி�ைல? ெபா�ன. பல திலா�. $தி�வ�.2987.1 

 அரேச - அர ச - அரேசெய� றலற,. ( இ�ன� ) $தி�வ�.2987.2 

 சி�ன< சி7வயதி ெல�ைன ய&ைமெகா
ட $தி�வ�.2988.1 

 சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) - சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) - சிவேமெய� 

றலற,. ( இ�ன� ) $தி�வ�.2988.2 

 %�ன. பிைழெபா7 தா யி�ன. ெபாறா!வி2டா� $தி�வ�.2989.1 

 %ைறேயா - %ைறேயா - %ைறேயாெவ� றலற,. ( இ�ன� ) $தி�வ�.2989.2 

 த�ைன யறியாெவ�ைன யி�ன Aற�ெச0தாேய $தி�வ�.2990.1 

 த�ேமா - த�ேமா - த�ேமாெவ� றலற,. ( இ�ன� ) $தி�வ�.2990.2 

 ப
� மகி��ெதைனயா2 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க�ைணெச0த 

$தி�வ�.2991.1 

 பரேம - பரேம - பர மெய� றலற,. ( இ�ன� ) $தி�வ�.2991.2 

 ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ல.ேப5வ �
ேடா 

,லகிெல�க� $தி�வ�.2992.1 



 ��ேவ - ��ேவ - ��ேவெய� றலற,. ( இ�ன� ) $தி�வ�.2992.2 

 இ�ன� தய,வர விைலயா - உன-ெக�மீதி� $தி�வ�.2992.3 

 எ�ன வ$ம< ெசாைலயா. $தி�வ�.2992.4 

 ஆகம% மாரண% ம�.ெபா�ெள� ெறா���ைர த $தி�வ�.2993.1 

 ஏக,� வாகிநி�றா Bவரா$ெசா� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $தி�வ�.2993.2 

 மாகநதி %&-கணி�! மணிம�7 ளனவரத $தி�வ�.2993.3 

 நாகமணி மிளிரநட நவி�வா$கா
 ெப
ேண $தி�வ�.2993.4 

 அ�ளாேல அ�ளிைற அ��கி�ற ெபா=த� $தி�வ�.2994.1 

 க/பவ மாகி�ற ெத�ன& தாேய $தி�வ�.2994.2 

 ெத�ளாேல ம�ளாேல 

ெதBயா!_எதி$.ம.வி.எ�.(ெதB_வி.+ஆ _எதி$.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதB4. 

$தி�வ�.2994.3 

 தி�நட இ�ப._எ� றறிேயா மகேள $தி�வ�.2994.4 

 அறிவாேல அறிவிைன அறிகி�ற ெபா=த� $தி�வ�.2995.1 

 க/பவ மாகி�ற ெத�ன& தாேய $தி�வ�.2995.2 

 ெசறிவாேல பிறிவாேல 

ெதBயா!_எதி$.ம.வி.எ�.(ெதB_வி.+ஆ _எதி$.ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதB4. 

$தி�வ�.2995.3 

 தி�வ�� உ�வ._எ� றறியாேயா மகேள. $தி�வ�.2995.4 

 தி�அ�2 	னிைத மகிழநி� றா�. தி�ைலம� றழகேன எ�பா� 

$தி�வ�.2996.1 

 ம�வ�2 கடேல மாணி-க மைலேய மதி�சைட வ�ளேல எ�பா� 

$தி�வ�.2996.2 



 இ�வ�- கBய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ஒ�வேன என-கி� கியா$!ைண நி�னலா 

ெத�பா� $தி�வ�.2996.3 

 ெவ�விஉ2 �ைழவா� விழிகண @$ !ளி?பா� ெவ0!யி$? பா�_எ�ற� 

மி�ேன $தி�வ�.2996.4 

 ஓ�வா� தி�ைல  தி��சி1ற. பல._எ� 7��வா� உண$வில� ஆகி  

$தி�வ�.2997.1 

 ேத�வா� திைக?பா� திய��வா� ஐேயா ெத0வேம ெத0வேம எ�பா� 

$தி�வ�.2997.2 

 பா�வா� பைத?பா� பத7வா� நா�ெப
 பாவிகா
 பாவிகா
 எ�பா� 

$தி�வ�.2997.3 

 வா�வா� மய�கி_வி.எ�.(மய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ��!வா�_வி.%.(வ��!_வி.++_இ.இ.கா.+ஆ�_பட$.ஒ�.) இ��! 

வ�விைன ேய�ெப1ற மகேள. $தி�வ�.2997.4 

 உலெகலா� தைழ?ப? ெபா!வினி� ஓ��. ஒ�தனி  ெத0வ._எ� கி�றா� 

$தி�வ�.2998.1 

 இல�ேப B�ப வாBஎ� கி�றா� எ�/யி$- கிைறவ�_எ� கி�றா� 

$தி�வ�.2998.2 

 அலகிலா- க�ைண அ%த�_எ� கி�றா� அ�ப$க2 க�ப�_எ� கி�றா� 

$தி�வ�.2998.3 

 திலகவா Oதலா� இ+வண. 	ல.பி  திய-க%1 ற=��கி� றாேள. 

$தி�வ�.2998.4 

 தி�எலா. அளி-�. ெத0வ._எ� கி�றா� தி��சி1ற. பலவ�_எ� 

கி�றா� $தி�வ�.2999.1 

 உ�எலா. உைடய ஒ�வ�_எ� கி�றா� உ�சிேம� கர��வி- கி�றா� 

$தி�வ�.2999.2 



 க�எலா� கட�தா� கவ�தி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) கா
பெத� 

நா�ெகா�_எ� கி�றா� $தி�வ�.2999.3 

 ம�எலா. மய��. மல$-�ழ� %&யா� வ��!கி� றா�_எ�ற� மகேள. 

$தி�வ�.2999.4 

 மி�_இைண� ச&ல விட�க�_எ� கி�றா� விைட-ெகா& விமல�_எ� 

கி�றா� $தி�வ�.3000.1 

 ெபா�_இைண மல$ தா� 	னித�_எ� கி�றா� ெபா!விேல ந&?ப�_எ� 

கி�றா� $தி�வ�.3000.2 

 எ�_இைண விழிக� அவ�தி� அழைக எ�7ெகா� கா
பெத� கி�றா� 

$தி�வ�.3000.3 

 !�_இைண %ைலகள வி.%ற இைடேபா� !வ�கி�றா� பசியெபா1 

ெறா&ேய. $தி�வ�.3000.4 

 க��களி1 7Bேபா$  த.பல  தா�. க�ைணஎ� கட,�_எ� கி�றா� 

$தி�வ�.3001.1 

 ெப��களி !J.ப வடவன  ேதா��. பி தB� பி த�_எ� கி�றா� 

$தி�வ�.3001.2 

 ஒ��களி மிழ17. �ழலினா$ எ�ேபா� உ7வேரா அவைனஎ� கி�றா� 

$தி�வ�.3001.3 

 த��களி உ
டா� ேபா�கி�றா� நாO. தவி$-கி�றா� எ�_அ�� தவேள. 

$தி�வ�.3001.4 

 ம�றிைட ந&-�. மணாளைன அ�லா� மதி?பேனா பிறைரஎ� கி�றா� 

$தி�வ�.3002.1 

 வ�!ய$ ந@-�. அவ�தி� வ&ைவ மற?பேனா கண%._எ� கி�றா� 

$தி�வ�.3002.2 



 ஒ�7மி� லவ�_எ� 7ைர-கி/. எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடயவ� 

ஆ�._எ� கி�றா� $தி�வ�.3002.3 

 ெபா�7த� பிற�த� இனி4ேற� எ�ேற ெபா1ெறா& ெபா��கி� றாேள. 

$தி�வ�.3002.4 

 தி� த� தி�ைல� தி��சி1ற. பல ேத ெத0வ._ஒ� 7
ெடம- ெக�பா� 

$தி�வ�.3003.1 

 ெப� த�� �ம?ெபா1 கலசவா
 %ைலயா$ ேப5க பலபல எ�பா� 

$தி�வ�.3003.2 

 ம� த� �ழலா� மனெமாழி உடல. ம1ற,. அவ�கழ1 ெக�பா� 

$தி�வ�.3003.3 

 �� த� �வைள- க
ணி�ந@$ ெகாழி?பா� �!�லி? பா�ப5� ெகா&ேய. 

$தி�வ�.3003.4 

 அ.பல  தா�. அழகைன- காணா த��த,. ெபா��!ேமா எ�பா� 

$தி�வ�.3004.1 

 க.ப%1 றி�வா� க
க�ந@$ உ�?பா� ைக�வி? பா�_உள� கனிவா� 

$தி�வ�.3004.2 

 வ.பணி %ைலக� இர
�.ேநா- கி�வா� வ�ளைல? பBகி]$ எ�பா� 

$தி�வ�.3004.3 

 உ.பர� தவ<ெச0 தி�மின @$ எ�பா� உய��வா� மய��வா� உண$ேவ. 

$தி�வ�.3004.4 

 5�தர ந@றணி 5�தர$ நடன  ெதாழி�வ�லா$ $தி�வ�.3005.1 

 வ�தன$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ$_பட$.ப�.) இ�ேக 

வ�தன._வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ._த�.ப�.) எ�ேற� 

மாேதந@ $தி�வ�.3005.2 

 ம�தண. இ!ேக� அ�தன. இலந. வா�ெவ�லா. $தி�வ�.3005.3 



 அ�தர. எ�றா$ எ�ன& அ.மா அவ$8ேத. $தி�வ�.3005.4 

 ந.பல மா._எ� ந�மைன 	-க$ நடராஜ$ $தி�வ�.3006.1 

 எ.பல மாவ @$ எ.ெப� மான @ ேரஎ�ேற� $தி�வ�.3006.2 

 வ.பல மடவா0 எ.%ைட இ�ப வா�ெவ�லா. $தி�வ�.3006.3 

 அ.பல. எ�றா$ எ�ன& அ.மா அவ$8ேத. $தி�வ�.3006.4 

 ெவ7 !ைர ேத� பிைழக�_எலா. ெபா� த�ள� ேவ
�. விள�கறி,- 

கறிவாகி ெம0?ெபா!வி� ந&?ேபா0 $தி�வ�.3007.1 

 க� !ைர தா$ தம-�._அ�� கனி�!ைர-�. ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) 

க�ைணெந�� கடேல%- க
ேணா�� க�.ேப $தி�வ�.3007.2 

 ம7 !ைர?ப ெதவ�_அ��ந@ வழ��கி/. அ�றி ம7 தி&/. 

உ�ைனஅலா� ம1ெறா�சா$ பறிேய� $தி�வ�.3007.3 

 ெச7 !ைர த உைரகெளலா. தி�வ�ேள எ�7 சி�தி?ப த�லாம� 

ெச0வைகஒ� றிலேன. $தி�வ�.3007.4 

 மி� !ைர ேத� பிைழக�_எலா. சகி த�ள� ேவ
�. ெம0யறிவி� 

	�வாகி விய�ெபா!வி� ந&?ேபா0 $தி�வ�.3008.1 

 ெதா� !ைர த மைறகJ.பி� விB !ைர !. காணா  !Bயந� ேவஇ��த 

ெபBயபர. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3008.2 

 ப� !ைர த பய�_உைர-ேகா$ ெபா�ளாகி 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பர<5டேர 

பர.பரேன ப5பதிேய அ&ேய� $தி�வ�.3008.3 

 வ� !ைர?ப ெதவ�_அ��ந@ வழ��கி/. அ�றி ம7 தி&/. 

உ�ைனயலா� ம1ெறா�சா$ பிலேன. $தி�வ�.3008.4 

 %�னவேன சிறிேய�நா� சிறி!._அறி யாேத %னி�!ைர த 

பிைழெபா7 !- கனி�த�ள� ேவ
�. $தி�வ�.3009.1 



 எ�னவேன எ�!ைணேய எ�_உறேவ எ�ைன ஈ�றவேன எ�தாேய 

எ���ேவ என! $தி�வ�.3009.2 

 ம�னவேன எ�/ைடய வா�%தேல எ�க
 மாமணிேய மணிமிட1ேறா$ 

மாணி-க மைலேய $தி�வ�.3009.3 

 அ�னவேன அ.பல!� ஆ�கி�ற அ%ேத ஆறணி த கைடயா0யா� 

ேவ7!ைண இலேன. $தி�வ�.3009.4 

 சின�!ைர ேத� பிைழகெளலா. மன.ெபா7 த� ேவ
�. த@னதயா 

நிதிேயெம0< ஞானசபா பதிேய $தி�வ�.3010.1 

 	ைன�!ைர?பா$ அக ெதா�7. 	ற ெதா�7. நிைன ேத ெபா04லக$ 

ஆ�கவ$ேபா� 	ைன�!ைர ேத� அல�நா� $தி�வ�.3010.2 

 இன�தி� தி எைனயா2ெகா
 ெட�/�_அம� ெதைன தா� எ+,ல�. 

ெதாழநிைலேம� ஏ1றியச1 ��ேவ $தி�வ�.3010.3 

 கன�த�சி1 5கஅ%த. களி�தளி த நிைறேவ க�ைண நட  தரேசஎ� 

க
ணில�� மணிேய. $தி�வ�.3010.4 

 ஊ�த1ேகா$ இட�காேண� உவ-�._இட. உளேதா உ�னிட%. 

எ�னிட%. ஓ$_இட._ஆ தலினா� $தி�வ�.3011.1 

 வா�த1� ேந$�தி&ேலா மா2டாைம யாA. மன.பி&யா ைமயினாA. 

சின�!ைர ேத� சிலேவ $தி�வ�.3011.2 

 ;�த1� வ�லவ�ந@ ;2&எைன- ெகா
ேட �ல.ேபச ேவ
டா._எ� 

�றி?பைன !. அறி�தா0 $தி�வ�.3011.3 

 நா�த1கி� ெக�னாேல %&யா! ந@ேய நா�வி !- ெகா
ட��வா0 

ஞானசபா பதிேய. $தி�வ�.3011.4 

 எ�/ள.ந@ கல�!ெகா
டா0 உ�/ள.நா� கல�ேத� எ�ெசய�_உ� 

ெசய�_உ�ற� இ�<ெசய�_எ� ெசயேல $தி�வ�.3012.1 



 பி�/ளநா� பித1ற�_எலா. ேவ7�றி  ெதைனந@ பிைழஏ1ற 

நிைன தி&ேலா ெப�வழ-கி2 &�ேவ� $தி�வ�.3012.2 

 அ�ைனயி/. தய,ைடயா0 அ?ப�_என- கானா0 அ�றி4._எ� 

ஆ�யி�- கா�யிரா0 நிைற�தா0 $தி�வ�.3012.3 

 ம�/மணி? ெபா!நட<ெச0 ம�னவேன க�ைண மாநிதிேய எ�-க��வா0 

மன-கல-க� தவி$ ேத. $தி�வ�.3012.4 

 எண��றிேய� இய��றிேய� ஏ!நிைன யாேத எ�பா2�- கி��ேத�_இ� 

ெகைனவலி�! ந@ேய $தி�வ�.3013.1 

 மண��றி !- ெகா
டா0ந@ ெகா
ட!ெதா2 ெடன! மன.ேவ7 ப2டதிைல 

மா2டாைம யாேல $தி�வ�.3013.2 

 கண��றி !� சில	க�ேற� 	க�றெமாழி என! க� தி�_இைல 

உ�/ைடய க� தி�_உ
ேடா உ
ேட� $தி�வ�.3013.3 

 �ண��றி?பா� �1ற._ஒ�7� �றியா�_எ� றறேவா$ ;றி�._அ+ 

வா$ ைதஇ�7 மாறி�ேம அரேச. $தி�வ�.3013.4 

 மன.பி&யா ைமயினாேலா மா2டாைம யாேலா மறதியினா ேலாஎன! 

வ� தமத னாேலா $தி�வ�.3014.1 

 தின.பி&யா மய-காேலா திைக?பாேலா பிற$ேவ� சின தாேலா எதனாேலா 

சில	க�ேற� இதைன� $தி�வ�.3014.2 

 சின.பி&யா  ேதவ$தி� உள.பி&யா ெதனேவ சி�ைதகளி  தி�-கி�ேற� 

தி�,ள ைத அறிேய� $தி�வ�.3014.3 

 இன. பி&யா ைம4. உ
ேடா உ
ெடனி�_அ� 	ைடயா$ ஏச�	க� 

ேபச�_என இய.	த�_எ� உலேக. $தி�வ�.3014.4 

 நாயகேர உம!வச. நா�_இ�-கி� ற!ேபா� நா&யத  !வ ேதாழி 

ந�ைகய$_எ� வச ேத $தி�வ�.3015.1 



 ேமயவ$_ஆ காைமயினா� அவ$ேம�_அ� ெக=�த ெவ�ளியினா� 

சில	க�ேற� ேவ7நிைன  தறிேய� $தி�வ�.3015.2 

 Mயவேர ெவ7?	வB� விதிெவ7-க எ�றா$ 8ழவிதி  தாைரெவ7  

தி�த�_அவ$ !ணிேவ $தி�வ�.3015.3 

 த@யவ$_ஆ யி/.�1ற. �றியா! 	க�றா� த@ெமாழிஅ� ெறன ேதவ$ 

ெச?பிய!. உளேத. $தி�வ�.3015.4 

 �1ற._ஒ� சிறிெதனி/. �றி தறிேய� ேலேறா$ �ைறஅதனா� 

சில	க�ேற� �றி தறிேய� மீ2�. $தி�வ�.3016.1 

 ச17மன. ேவ7ப2ட தி�ைலக
W$ என! சாமிஉ.ேம� ஆைணஒ� 

ச!�.நிைன  தறிேய� $தி�வ�.3016.2 

 ெப1றவJ. உ1றவ�. 51ற%.ந@$ எ�ேற பி& தி�-கி� ேற�பிறிேதா$ 

ெவ&?	._உைர  தறிேய� $தி�வ�.3016.3 

 இ1ைறெதா�  ெத�_அளவி� ேவ7நிைன யாத@$ /�/ைடய நாயகேர 

எ�_ஆைச இ!ேவ. $தி�வ�.3016.4 

 வி
பைட த ெபாழி1றி�ைல அ.பல தா� எவ$-�. ேமலானா� 

அ�ப�ளம ேம,நட ராஜ� $தி�வ�.3017.1 

 ப
பைட த எைனஅறியா இள.ப�வ� தனிேல பB�!வ�! மாைலயி2டா� 

பா$ தறியா� மீ2�. $தி�வ�.3017.2 

 ெப
பைட த ெப
கெள�லா. அவமதி ேத வல! ேப5கி�றா$ ;5கி�ேற� 

பி�சிஎன� ஆேன� $தி�வ�.3017.3 

 க
பைட !. �ழியி�விழ- கண-�._உ
ேடா அவ�ற� கண-கறி�!. 

வி�ேவேனா க
டா0_எ� ேதாழ@ $தி�வ�.3017.4 

 சீ தமணி அ.பல தா� எ.பிராண நாத� சிவெப�மா� எ.ெப�மா� 

ெச�வநட ராஜ� $தி�வ�.3018.1 



 வா0 தஎ�ைன அறியாத இள.ப�வ� தனிேல மகி��!வ�! மாைலயி2டா� 

மறி !.%க. பாரா� $தி�வ�.3018.2 

 ஆ0 தகைல க17ண$�த அண�கைனயா$ தம-�� ஆ$ெச0த ேபாதைனேயா 

ஆனாA. இ!ேக� $தி�வ�.3018.3 

 கா0 தமர. வைளயாத கண-�._உ
ேடா அவ�ற� கண-கறி�!. 

வி�ேவேனா க
டா0_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3018.4 

 எ�/யிB� கல�!கல� தினி-கி�ற ெப�மா� எ�_இைறவ� 

ெபா!வி�நட. இய17.நட ராஜ� $தி�வ�.3019.1 

 த�ைனஅறி யா?ப�வ  ெத�ைனமண. 	B�தா� தைனஅறி�த ப�வ ேத 

எைனஅறிய வி�.பா� $தி�வ�.3019.2 

 பி�ைனஅ�றி %�/._ஒ� பிைழ	B�ேத� இ�ைல ெப
பBதா ப�காண� 

ெப��தைக-�. அழேகா $தி�வ�.3019.3 

 க�ன�_எ�றா� ைக-கி�ற கண-�._உ
ேடா அவ�ற� கண-கறி�!. 

வி�ேவேனா க
டா0_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3019.4 

 ெத�ள%த  தனிேயாக$ சி�ைதயிA. ஞான� ெச�வ$_அறி விட !.நட< 

ெச04.நட ராஜ� $தி�வ�.3020.1 

 அ�ள%த. அளி?ப�_எ�ேற அ�7மண. 	ண$�தா� அளி தறியா� 

அO !ைண4. அOபவி !. அறிேய� $தி�வ�.3020.2 

 ம�Jைடயா� அ�ல�_ஒ� வ<சக/. அ�ல� மன._இர-க. 

மிக_உைடயா� வ�விைனேய� அளவி� $தி�வ�.3020.3 

 இ�Jைடயா$ ேபாலி�-�. இய�ெப�ைன அவ�ற� இய�யறி�!. 

வி�ேவேனா இனி தா�_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3020.4 

 சி�மயமா. ெபா!வினிேல த�மயமா0 நி�7 தி�நட<ெச0 

ெப��க�ைண� ெச�லவநட ராஜ� $தி�வ�.3021.1 



 எ�மய.நா� அறியாத இள.ப�வ� தனிேல எ�ைனமண. 	B�தன�_ஈ 

ெத�லா�. அறிவா$ $தி�வ�.3021.2 

 இ�மய._இ� லாதவ$ேபா� இ�7மண� த�ளா� இைறஅள,. 

பிைழ	B�ேத� இ�ைலஅவ� இதய._ெப.(இதய._ெப.) $தி�வ�.3021.3 

 க�மயேமா அ�75ைவ- கனிமயேம எ�/. கண-கறி�!. வி�ேவேனா 

க
டா0_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3021.4 

 எ
�ண தா� எ�லா$-�. இைறவ�_எ�லா. வ�லா� எ�_அக !. 

	ற !._உளா� இ�பநட ராஜ� $தி�வ�.3022.1 

 ெப
�ண ைத அறியாத இள.ப�வ� தனிேல பி�ேச1றி மண.	B�தா� 

ெபB!களி  தி��ேத� $தி�வ�.3022.2 

 வ
�ண தா� அ/பவ.நா� அறியநி�ற ெபா=தி� வ�தறியா� 

இ�ப._ஒ�7. த�தறியா� அவ/. $தி�வ�.3022.3 

 ெவ
�ண தா� அ�ல�மி� ந�ல�_என? பலகா� விழி தறி�!. 

வி�ேவேனா விள.பா0_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3022.4 

 ெபா0யாத 	க=ைடயா� ெபா!வி�நட. 	Bவா� 	
ணிய$பா� 

ந
ணியந1 	னிதநட ராஜ� $தி�வ�.3023.1 

 ெகா0யாத அ�.பைனய இள.ப�வ� தனிேல �றி !மண. 	B�தன�நா� 

மறி !.வர- காேண� $தி�வ�.3023.2 

 ெச0யாத ெச0ைகஒ�7. ெச0தறிேய� சிறி!. தி�,ளேம அறி4.ம1ெற� 

ஒ�உள தி� ெசய�க� $தி�வ�.3023.3 

 ைநயாத எ�ற�_உயி$ நாத� அ�2 ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) நா�றி�!. 

வி�ேவேனா நவிலா0_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3023.4 

 க
ணைனயா� எ�/யிB� கல�!நி�ற கணவ� கண-கிறவா� 

பிண-கறியா� க�ைணநட ராஜ� $தி�வ�.3024.1 



 த
ணைனயா. இள.ப�வ� த�னி�_எைன  தனி !  தாேனவ� 

த��	B�! தனிமாைல 	ைன�தா� $தி�வ�.3024.2 

 ெப
ணைனயா$ க
டப& ேபச,.நா� ;சா? ெப�ைமெயா�. 

இ��ேத�_எ� அ�ைமஎலா. அறி�தா� $தி�வ�.3024.3 

 உ
ணைனயா வைகவர, தா� தன�_இ� றவ�ற� உள._அறி�!. 

வி�ேவேனா உைரயா0_எ� ேதாழ@- $தி�வ�.3024.4 

 ஊ�மற�த உயிரக ேத ஒளிநிைற�த ஒ�வ� உலகெமலா. உைடயவ�_எ� 

/ைடயநட ராஜ� $தி�வ�.3025.1 

 பா�மற�த சிறிய_இள. ப�வமதி� மாைல? பB�தணி�தா� ெதB�ததனி? 

ப�வமிதி1 பBயா� $தி�வ�.3025.2 

 தா�மற�தா� எனி/._இ�� நா�மற-க மா2ேட� தவ ேதறி அவ திழிய� 

ச.மத%. வ�ேமா $தி�வ�.3025.3 

 ேகா�மற�த �&ேயேபா� மி&ேய�நா� அவ�ற� �ண._அறி�!. 

வி�ேவேனா ;றா0_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3025.4 

 தனி தபர நாத%&  தல தி�மிைச  தல ேத தைலவெரலா. வண�கநி�ற 

தைலவ�நட ராச� $தி�வ�.3026.1 

 இனி த5க. அறி�!ெகாளா இள.ப�வ� தனிேல எ�	�வ ந�இ��தா� 

பி�	க
ேட� இ�ைல $தி�வ�.3026.2 

 அனி த._இலா இ�சBத. யா$-�ைர?ேப� அ�ேதா 

அவ�_பதி.ெப.(அவ�_பதி.ெப.) அறிவா� நா�_அறிேவ� அயலறிவா$ உளேரா 

$தி�வ�.3026.3 

 !னி தநிைல வி� ெதா�கா� 5 தநிைல அதனி� 5க�க
�. வி�ேவேனா 

ெசா�லா0_எ� ேதாழ@. $தி�வ�.3026.4 



 ம�வாைண? ெப
ணா-கி ஒ�கண தி� க
விழி ! 

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

$தி�வ�.3027.1 

 உ�வாைண உ�வா-கி இற�தவைர எ=?	கி�ற உ7வ ேன/. 

$தி�வ�.3027.2 

 க�வாைண 4ற_இர�கா !யி�ட.ைப- க&�!
O� க� த ேன�_எ� 

$தி�வ�.3027.3 

 ��வாைண எம!சிவ- ெகா=�தாைண ஞானிஎன- ;ெறா ணாேத. 

$தி�வ�.3027.4 

 ெம0விள-ேக விள-க�லா� ேவ7விள- கி�ைலஎ�றா$ ேமேலா$ நா/. 

$தி�வ�.3028.1 

 ெபா0விள-ேக விள-ெகன_உ2 ெபா�கிவழி கி�ேற�_ஓ$ 	!ைம அ�ேற 

$தி�வ�.3028.2 

 ெச0விள-�. 	க=ைடய ெச�னநக$ ந
ப$கேள ெச?ப- ேகள @$ 

$தி�வ�.3028.3 

 ெந0விள-ேக ேபா�ெறா�த
 ண@$விள-�. எB�த!ச�நிதியி� %�ேன. 

$தி�வ�.3028.4 

 அ1	த?ெபா� அ.பல ேத ஆ�கி�ற அரேச ஆர%ேத அ&ேய�ற� அ�ேபஎ� 

அறிேவ $தி�வ�.3029.1 

 க1பத, ெப��க�ைண- கடேலஎ� க
ேண க
Oதேல ஆன�த- 

களி?ேபெம0- கதிேய $தி�வ�.3029.2 

 ெவ1	த, ப5�ெகா&ைய ம�,ெப�� த�ேவ ேவதஆ கம%&யி� 

விள��._ஒளி விள-ேக $தி�வ�.3029.3 

 ெபா1	றேவ இ+,லகி� ெபா��!சி த� ஆேன� ெபா� த%. 

நி�தி�வ�ளி� ெபா� தம! தாேன. $தி�வ�.3029.4 



 நிைறஅணி�த சிவகாமி ேநயநிைற ஒளிேய நி தபB Dரணமா. 5 தசிவ 

ெவளிேய $தி�வ�.3030.1 

 கைறஅணி�த கள தரேச க
Oைடய க�.ேப க1க
ேட கனிேயஎ� 

க
ேணக
 மணிேய $தி�வ�.3030.2 

 பிைறஅணி�த %&மைலேய ெப��க�ைண- கடேல ெபBயவெர� 

லா.வண��. ெபBயபர. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3030.3 

 �ைறஅணி�! திBகி�ேற� �ைறகெளலா� தவி$ ேத �1றெமலா� 

�ணமாக- ெகா�வ!நி� �ணேம. $தி�வ�.3030.4 

 ஆ
பைனெப
 பைனயா-கி அ�கமத� கைனயா0 ஆ-கிஅ�
 

மண தி�_ஒளி அைனவைர4. ஆ-�. $தி�வ�.3031.1 

 மா
பைனமி- �வ�தளி த மாக�ைண மைலேய வ� தெமலா� 

தவி$ ெதன-� வா�வளி த வா�ேவ $தி�வ�.3031.2 

 நா
பைன4� த�ைத4._எ� ந1��,. ஆகி நாய&ேய� உ�ளக ! 

ந
ணியநா யகேன $தி�வ�.3031.3 

 வ @
பைனேபா� மிகந@
� விழ1கிைற?ேப� எனி/. வி�?பெமலா. 

நி�_அ�ளி� வி�?ப._அ�றி இைலேய. $தி�வ�.3031.4 

 சி தமேன க.	B�! திB�!ழA< சிறிேய� ெச0வைகஒ� றறியா! 

திைக-கி�ேற� அ�ேதா $தி�வ�.3032.1 

 உ தமேன உ�ைனயலா� ஒ�!ைணம1 றறிேய� உ�னாைண உ�னாைண 

உ
ைமஇ! க
டா0 $தி�வ�.3032.2 

 இ தமேன ய�சலன. இனி?ெபா7-க மா2ேட� இர�கிஅ�� 

ெசய�ேவ
�. இ!த�ண. எ�தா0 $தி�வ�.3032.3 

 5 தமேன ய தவ$-�. எைன?ேபாA மவ$-�. !ய$ தவி?பா� மணிம�றி� 

!ல��நட  தரேச. $தி�வ�.3032.4 



 !?பா� தி�ேமனி� ேசாதிமணி� 5டேர !Bயெவளி- ��ளி��த 5 தசிவ 

ெவளிேய $தி�வ�.3033.1 

 அ?பா� சைட%&எ. ஆன�த மைலேய அ�2கடேல ��ேவஎ� ஆ
டவேன 

அரேச $தி�வ�.3033.2 

 இ?பா� படஎன-� %&யா! !ைரேய இர�கிஅ�� ெசய�ேவ
�. 

இ!த�ண� க
டா0 $தி�வ�.3033.3 

 த?பா� ேவ�_எனி/. எ�ைனவிட  !ணிேய� தனிம�7� நட.	B4� 

தா
மல$_எ� தாேய. $தி�வ�.3033.4 

 க
ேணா�� Vத1க�.ேப க�.பினிைற அ%ேத க1க
ேட ச$-கைரேய 

கதலிந7� கனிேய $தி�வ�.3034.1 

 வி
ேணா�� விய�5டேர விய�5ட$-�2 5டேர விைடயவேன 

சைடயவேன ேவத%&? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3034.2 

 ெப
ேணா��. ஒ�பாக. பிற��ெப�� தைகேய ெப�மாைன 

ஒ�கர�ெகா� ெபBயெப� மாேன $தி�வ�.3034.3 

 எ
ேணா�� சிறியவேன� எ�னி/.நி� ன&ேய� எ�ைனவிட  

!ணிேய�நி� இ�ன��த� த�ேள. $தி�வ�.3034.4 

 தி�ெநறிேச$ ெம0_அ&யா$ திற�_ஒ�7. அறிேய� ெசறிவறிேய� 

அறிவறிேய� ெச0வைகைய அறிேய� $தி�வ�.3035.1 

 க�ெநறிேச$� !ழ�கி�ற கைடயB/� கைடேய� க1கி�ேற� சாகாத 

க�விநிைல காேண� $தி�வ�.3035.2 

 ெப�ெநறிேச$ ெம0<ஞான சி திநிைல ெப7வா� பித17கி�ேற� அத1�Bய 

ெப1றியிேல� அ�ேதா $தி�வ�.3035.3 

 வ�ெநறியி� எ�ைனவலி� தா2ெகா
ட மணிேய ம�7ைடய ெப�வா�ேவ 

வழ��கநி� அ�ேள. $தி�வ�.3035.4 



 ��றாத �ண-��ேற ேகாவாத மணிேய ��ேவஎ� �&%=தா2 

ெகா
டசிவ- ெகா=�ேத $தி�வ�.3036.1 

 எ�றாைத யாகிஎன- க�ைன4மா0 நி�ேற எ=ைம4._எ� றைனஆ
ட 

எ�_உயிB� !ைணேய $தி�வ�.3036.2 

 ெபா�றாத ெபா�ேளெம0? 	
ணிய தி� பயேன ெபா0ய&ேய� 

பிைழகெளலா. ெபா7 தெப��தைகேய $தி�வ�.3036.3 

 அ�றால நிழ� அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ��_இைறேய எளிேய� ஆைசெயலா. நி�ன&ேம� அ�றிஒ�7. 

இைலேய. $தி�வ�.3036.4 

 Dணாத D
கெளலா. D
டபர. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

ெபா0ய&ேய� பிைழ%=!. ெபா7 த�ளி எ�7. $தி�வ�.3037.1 

 காணாத கா2சிெயலா� கா2&என- ��ேள க�ைணநட. 	Bகி�ற 

க�ைணையஎ� 	க�ேவ� $தி�வ�.3037.2 

 மாணாத �ண-ெகா&ேய� இைதநிைன-�� ேதா7. மன%�கி இ�க
ண@$ 

வ&-கி�ேற� க
டா0 $தி�வ�.3037.3 

 ஏணாத� எ�னி/.யா� அ.ைமயி�நி� அ&ேய� என அறி�ேத� 

அறி�தபி�ன$ இதயமல$� ேதேன. $தி�வ�.3037.4 

 அ�ேதாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அறிவறியா� சிறிேயைன 

அறிவறிய� ெச0ேத $தி�வ�.3038.1 

 இ�ேதா�� சைடமணிநி� அ&%&4� கா2& இ!கா2& அ!கா2& 

எ�நிைல4� கா2&� $தி�வ�.3038.2 

 ச�ேதாட சி த$க�த� தனி�8!� கா2&� சாகாத நிைலகா2&� சகசநிைல 

கா2& $தி�வ�.3038.3 

 வ�ேதா� நிக$மன.ேபா0- கைர�த_இட� கா2& மகி�வி தா0 நி� அ�ளி� 

வ
ைமஎவ$- �ளேத. $தி�வ�.3038.4 



 அ�ப$_உள- ேகாயிலிேல அம$�த�J. பதிேய அ.பல தி� ஆ�கி�ற 

ஆன�த நிதிேய $தி�வ�.3039.1 

 வ�ப$_உள  ேதமைற�! வழ��._ஒளி மணிேய மைற%&ஆ கம%&யி� 

வய��நிைற மதிேய $தி�வ�.3039.2 

 எ�ப�வ� �றியாம� எ�ைனவலி� தா2ெகா
 &�பநிைல தைனஅளி த 

எ��றி,- கறிேவ $தி�வ�.3039.3 

 %�ப�வ. பி�ப�வ� க
ட�ளி� 

ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) %ைறைமநின 

த��ெநறி-� ெமாழித�_அறி� திலேன. $தி�வ�.3039.4 

 பா�கா2�. ஒளிவ
ண? ப&கமணிமைலேய ப தி-� நிைலதனிேல 

தி தி-�. பழேம $தி�வ�.3040.1 

 ேச�கா2�. விழி-கைடயா� தி�வ�ைள- கா2�. சிவகாம வ�லிமகி� 

தி�நடநா யகேன $தி�வ�.3040.2 

 மா�கா2& மைறயாெத� மதி-�மதி யாகி வழிகா2& வழ��கி�ற 

வைகயதைன- கா2&- $தி�வ�.3040.3 

 கா�கா2&- காலாேல கா
ப!,. என-ேக கா2&யநி� க�ைண-�- 

ைக.மாெறா� றிலேன. $தி�வ�.3040.4 

 எ�ைனஒ�7. அறியாத இள.ப�வ� தனிேல எ�_உள ேத அம$�த�ளி 

யா�மய��� ேதா7. $தி�வ�.3041.1 

 அ�ைன என? பB�த�ளி அ?ேபாைத- க?ேபா த?ப�_என  ெதளிவி ேத 

அறி,7 தி நி�றா0 $தி�வ�.3041.2 
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7பயநிைல யாகி $தி�வ�.3060.1 

 இலகியநி� ேசவ&க� வ��தியிட நட�ேத இரவி�_எளி ேய�_இ�-�. 

இட�ேத& அைட�!_வி.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3060.2 

 கலகமிலா  ெத�-கதவ� கா?பவி�-க? 	B�! களி ெதைனஅ� 

கைழ ெதன! ைகயி�_ஒ�7 ெகா� தா0 $தி�வ�.3060.3 

 அலகி�_அ�2 கடலா._உ� ெப�ைமையஎ� எ�ேப� ஆன�த வ�லிமகி� 

அ��நடநா யகேன. $தி�வ�.3060.4 

 ஒளிவ
ண. ெவளிவ
ண. எ�றன�த ேவத உ�சிெயலா. ெம�5கி�ற 

உ�சமல ர&க� $தி�வ�.3061.1 

 அளிவ
ண. வ��தியிட நட�த�ளி அ&ேய� அைட�தவிட  தைட�!கத 

வ�திற-க? 	B�! $தி�வ�.3061.2 

 களிவ
ண. எைனஅைழ ெத� ைகயி�வ
ண. 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைணவ
ண� 

தைனவிய�! க�!.வ
ண. அறிேய� $தி�வ�.3061.3 

 ெதளிவ
ண %ைடய$_அ�	 ெச04.வ
ண. ெபா!வி� ெத0வநட. 

	Bகி�ற ைசவபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.3061.4 

 தி�மாA. உ�மாறி� சிர<சீவி யாகி  ேத&4�க
 டறியாத ேசவ&க� 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3062.1 

 வ�மாைல ம
O7 த? ெபய$ !நட� த�ளி வ<சகேன� இ�-�மிட. 

வலி�திரவி� ேத&  $தி�வ�.3062.2 

 ெத�மாைல- கத,தைன  திற?பி ! நி�7 ெச+வ
ண  திைட?பச�த 

தி�ேமனி கா2&- $தி�வ�.3062.3 



 ��மாைல? ெப�வ
ண- ெகா=�ெதா�7 ெகா� தா0 ��மணிநி� 

தி�வ�ைள- �றி !மகி�� தனேன. $தி�வ�.3062.4 

 அ�ெறா�நா� இரவிைடவ� தணி-கதவ� திற?பி  த�
மல$�ேச 

வ&வாயி1 ப&?	ற !. அக !. $தி�வ�.3063.1 

 ம�றைவ !- ெகா
ெட�ைன வரவைழ ! மகேன வ��தாேத இ�கிதைன 

வா�கி-ெகா� ெள�ன $தி�வ�.3063.2 

 ஒ�7சிறி ேய�ம7?ப மறி !.வலி� ெதன! ஒ�ைகதனி1 ெகா� தி�ேக 

உைறதிஎ�7 மைற�தா0 $தி�வ�.3063.3 

 இ�ற!தா� அ/பவ !- கிைச�த!நா ய&ேய� எ�னதவ. 	B�ேதேனா 

இனி !யெரா� றிலேன. $தி�வ�.3063.4 

 இரவி�_அ& வ��தநட� ெதழி1கதவ� திற?பி  ெதைனஅைழ ! மகேனந@ 

இ+,லகி1 சிறி!. $தி�வ�.3064.1 

 கரவிைடெந< சய$ �திைள !- கல�காேத இதைன- களி?ெபா�வா� 

ெகனஎன! ைகதனிேல ெகா� ! $தி�வ�.3064.2 

 உரவிைடஇ� �ைறகமகி�� ெதன தி�வா0 

மல$�த_ெப.எ�.(மல$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ�/ைடய 

ெப��க�ைண- ெகா?பிைலஎ� 	க�ேவ� $தி�வ�.3064.3 

 அரவிைடயி� அைச�தாட அ.பல தி ன�ேவ ஆன�த  தி�நட<ெச0 

தா2�கி�ற அரேச. $தி�வ�.3064.4 

 இய�காத இரவிைடஅ� ெறா�நா�வ� ெதளிேய� இ�-�மிட� தைன ேத&- 

கத,திற? பி !- $தி�வ�.3065.1 

 கய�காத மலர&க� கவி�வாயி1 ப&யி� கைட?	ற !. 

அக !.ைவ !-களி  ெதைனஅ� கைழ ! $தி�வ�.3065.2 

 மய�காேத இ�கிதைன வா�கி-ெகா
 �லகி� மகேனந@ விைளயா& 

வா�கஎன உைர தா0 $தி�வ�.3065.3 



 	ய�காநி� அ�ள�ைம அறியா! திB�ேத� ெபா0ய&ேய� அறி�தி�7 

DB ேத� உளேம. $தி�வ�.3065.4 

 ஒ�நாள� றிரவி�_அ& வ��தநட� த&ேய� உ1ற_இட� தைன ேத&- 

கத,திற? பி ! $தி�வ�.3066.1 

 ம�நா� மலர&ஒ� 7�ளக ேத ெபய$ ! ைவ !மகி�� ெதைனஅைழ ! 

வா�கிதைன எ�7 $தி�வ�.3066.2 

 த�நாளி� யா�ம7?ப மறி !.வலி� ெதன! தட�ைகதனி1 ெகா� தி�ேக 

சா$கஎன உைர தா0 $தி�வ�.3066.3 

 வ�நாளி� அதன�ைம அறி�!மகி� கி�ேற� மணிம�7� நட.	B4. 

மாணி-க மணிேய. $தி�வ�.3066.4 

 ெந�மாA. ப�றிஎன ெந��கால. 

விைர�!_வி.எ�.(விைர_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேந&4�க
 டறியா! 

ந@&யD. பத�க� $தி�வ�.3067.1 

 ெதா�மாைல ெயனவ�D மக�%&யி1 82&  ெதா�விைனேய� 

இ�-�மிட� தைன ேத&  ெதாட$�! $தி�வ�.3067.2 

 க�மாைல ந�இரவி1 கத,திற? பி !- கைடேயைன அைழ ெதன! 

ைகயி�_ஒ�7 ெகா� !- $தி�வ�.3067.3 

 ெகா�மாைல வி� !மகி� என தி�வா0 மல$�தா0 �ண-��ேற 

இ�நா�நி� ெகாைடையஅறி� தனேன. $தி�வ�.3067.4 

 மைற%&-� மணியாகி வய�கியேச வ&க� ம
மீ! படநட�! வ�த�ளி 

அ&ேய� $தி�வ�.3068.1 

 �ைற%&-�. ப&-கதவ� திற?பி ! நி�7 ;விஎைன அைழ ெதா�7 

ெகா� த�ளி� ெச0தா0 $தி�வ�.3068.2 

 கைற%&-�� கள தரேச க�ைணெந�� கடேல க
ேணா��. ஒளிேயசி1 

கனெவளி-�� ெவளிேய $தி�வ�.3068.3 



 பிைற%&-�< சைட-கட,2 ெப��த�ேவ ��ேவ ெபBயம�7� 

நட.	B4. ெபBயபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.3068.4 

 அ�றக ேத அ&வ��த நட�ெத�ைன அைழ தி� க<சாேத மகேனஎ� 

றளி தைனஒ� றதைன  $தி�வ�.3069.1 

 !�றக !� சிறிேய�நா� அறியா! வறிேத 5ழ�ற!க
 &ர�கிமிக  

!ணி�!மகி� வி?பா� $தி�வ�.3069.2 

 இ�றக ேத 	��த�ளி என-கதைன  ெதBவி  தி�	ற�ெச0 த�ளியநி� 

இர-க._எவ$- �ளேதா $தி�வ�.3069.3 

 ம�றக ! நட.	B�! வய��._ஒ� ��ேவ வ�லவெர� லா.வண��. 

ந�லபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.3069.4 

 அ�ப$மன- ேகாயிலிேல அம$�த�ளி 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�.ெபா�ளா. 

உன!மல ர&வ��த நட�! $தி�வ�.3070.1 

 வ�ப$களி� தைலநி�ற வ<சகேன� 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைன-கத, திற?பி ! 

மகி��ெதைனஅ� கைழ !  $தி�வ�.3070.2 

 !�பெமலா. ந@��க_இ� கி!தைனவா� �கந@ ெதா=.ப�_எ�ற எ�/ைடய 

!ைரேயநி� ன�ைள $தி�வ�.3070.3 

 எ�பக$ேவ� எ�விய?ேப� எ�ஙன.நா� மற?ேப� எ�_உயி�- �யிராகி 

இல�கியச1 ��ேவ. $தி�வ�.3070.4 

 ஞாலநிைல அ&வ��த நட�த�ளி அ&ேய� ந
O._இட� தனி1கதவ. 

ந�7திற? பி !- $தி�வ�.3071.1 

 காலநிைல க�திமன� கல��கி�ற மகேன கல�காேத எ�ெறன! ைகயி� 

ஒ�7 ெகா� !� $தி�வ�.3071.2 



 சீலநிைல உறவா�க என தி�வா0 

மல$�த_ெப.எ�.(மல$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சிவெப�மா� 

நி�ெப�ைம  தி�வ��_எ� ென�ேப� $தி�வ�.3071.3 

 ஆலநிைல மணிக
ட  த�.ெப�<சீ$ ஒளிேய அ.பல தி� தி�நட<ெச0 

தா2�கி�ற அரேச. $தி�வ�.3071.4 

 இ��நிைற�த இரவி� அ& வ��தநட� த&ேய� இ�-�மிட� தைன ேத&- 

கத,திற? பி ! $தி�வ�.3072.1 

 ம��நிைற�த மன தாேல மய��கி�ற மகேன மய�காேத எ�ெற�ைன 

வரவைழ !? 	க�7 $தி�வ�.3072.2 

 ெத�� நிைற�த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதா�ெறன! 

ெச�ைகதனி1 ெகா� !  திக��!நி�ற பர.ெபா��நி� தி�வ��_எ� 

ென�பே� $தி�வ�.3072.3 

 அ��நிைற�த ெம0?ெபா�ேள அ&%&ஒ� றி�லா ஆன�த ம�றி�நட. 

ஆ�கி�ற அரேச. $தி�வ�.3072.4 

 க�மய%� கனிவி-�� தி�வ&க� வ��த- கைட?	ைலேய� இ�-�மிட� 

தைன ேத& நட�! $தி�வ�.3073.1 

 ெதா�மயமா. இரவினிைட- கத,திற? பி !  !ணி�தைழ ெத� ைகதனிேல 

Mயஒ�ைற யளி ! $தி�வ�.3073.2 

 வ�மயமி� லாமன தா� வா�கஎன 

உைர த_ெப.எ�.(உைர_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாமணிநி� தி�வ�ளி� 

வ
ைமையஎ� எ�ேப� $தி�வ�.3073.3 

 த�மயேம சி�மய?ெபா� அ.பல ேத இ�ப  தனிநட<ெச0 த�Jகி�ற 

த !வ?ேப ெராளிேய. $தி�வ�.3073.4 

 பிரணவ தி� அ&%&யி� ந�வி/.நி� ேறா��. ெப��க�ைண  

தி�வ&க� ெபய$�!வ�� திடேவ $தி�வ�.3074.1 



 கரண%17 நட�த&ேய� இ�-�மிட� ேத&- கத,திற? பி த�ளி- 

கைடேயைன அைழ !� $தி�வ�.3074.2 

 சரண%17 வ��தியஎ� மகேனஇ� கிதைன  தா��கஎ� ெறா�ெறன! 

தட�ைகதனி1 ெகா� ! $தி�வ�.3074.3 

 மரணம17 வா�கஎன  தி�வா$ ைத அளி தா0 ம�7ைடயா0 நி�_அ�ளி� 

வ�ைமஎவ$- �ளேத. $தி�வ�.3074.4 

 ஓ�கார  !�ெளாளியா0 அ+ெவாளி-�� ஒளியா0 உபயவ& வாகிய நி� 

அபயபத. வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3075.1 

 ஈ�கார நட�திரவி� யானி�-�. இட.ேபா� ெதழி1கதவ� திற?பி த� 

ெக�ைனவலி� தைழ !? $தி�வ�.3075.2 

 பா�கா�. வ
ண._ஒ�ெற� ைகதனிேல அளி !? ப
ெபா�வா�� 

தி�கஎன? பணி தபர. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3075.3 

 ஆ�கார வ
ண._அக� றைதஅறி�! மகி��ேத அ/பவி-கி� 

ேற�ெபா!வி� ஆ�கி�ற அரேச. $தி�வ�.3075.4 

 அBபிரமா தியெர�லா. அறி�தOக ஒ
ணா அ�.ெப�<சீ$ அ&மல$க� 

அ�ெறா�நா� வ��த- $தி�வ�.3076.1 

 கBஇரவி� நட�த�ளி யானி�-� மிட ேத கத,திற? பி ெதன! 

ைகயி�_ஒ�7 ெகா� ! $தி�வ�.3076.2 

 உBைமெயா� வா�கஎன உைர த!,. அ�றி உவ�தி�ைற இரவி/.வ� 

!ண$ திைனஎ� மீ! $தி�வ�.3076.3 

 பிBய%ன- கி��தவ
ண. எ�	க�ேவ� ெபா!வி� ெப�நட<ெச0 

அரேசஎ� பிைழெபா7 த ��ேவ. $தி�வ�.3076.4 

 காரண�_எ� 7ைர-கி�ற நாரண/. அய/. கனவிட !� கா
பBய 

கழல&க� வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3077.1 



 ஊரணவி நட�ெதளிேய� உைற4._இட� ேத& உவ�ெதன! ைகதனிேல 

ஒ�7ெகா�  தி�ேக $தி�வ�.3077.2 

 ஏரணவி உைறகமகி�� ெதன_உைர தா0 நி�சீ$ யாதறி�! 	க�ேற�%� 

யா!தவ. 	B�ேத� $தி�வ�.3077.3 

 பாரணவி அ�பெரலா. பB�!	க�� ேத த? பணிஅணி�! மணிம�7� 

அணிநட<ெச0 பதிேய. $தி�வ�.3077.4 

 !Bயெவளி தனி1பரம நாதஅைண ந�ேவ 5ய<5டB� !ல��கி�ற 

!ைணய&க�வத? $தி�வ�.3078.1 

 பிBயெமா� நட�ெதளிேய� இ�-�மிட� ேத&? ெப��கதவ� திற?பி !? 

ேபய�_எைன அைழ ! $தி�வ�.3078.2 

 உBயெபா�� ஒ�ெறன! ைகயி�_அளி  தி�ேக உைறகமகி�� ெதன_உைர த 

உ தம நி� ன�ைள? $தி�வ�.3078.3 

 ெபBயெபா� ெளவ1றி/-�. ெபBயெபா� ெள�ேற பி�ன$_அறி� 

ேத�_இவ1� %�ன$_அறி ேயேன. $தி�வ�.3078.4 

 ந@ளாதி Gலெமன நி�றவ/. ெந�நா� ேந&4�க
 டறியாத நி�ன&க� 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3079.1 

 ஆளாநா� இ�-�மிட. அ!ேத& நட�ேத அணி-கதவ� திற?பி !� 

ள�ெபாெடைன அைழ ! $தி�வ�.3079.2 

 வாளாந@ மய�காேத மகேனஇ� கிதைன வா�கி-ெகா� எ�ெறன! 

மல$-ைகதனி1 ெகா� தா0 $தி�வ�.3079.3 

 ேகளா0_எ� உயி$ !ைணயா0- கிள$ம�றி� ேவத கீதநட. 	Bகி�ற 

நாத%&? ெபா�ேள. $தி�வ�.3079.4 

 ச த_உ� வாமைற?ெபா1 சில.பணி�த. பல ேத தனிநட<ெச0 

த�J._அ& தாமைரக� வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3080.1 



 சி த_உ� வாகிஇ�ேக எைன ேத& நட�! ெத�-கதவ� திற?பி ெத� 

ெச�ைகயி�_ஒ� றளி ! $தி�வ�.3080.2 

 ம த_உ� வாமன தா� மய-க%ேற� மகேன மகி��!ைறக என தி�வா0 

மல$�த�ண மைலேய $தி�வ�.3080.3 

 5 த_உ� வா0�5 த அ�வாகி அழியா� 5 தஅ� உ�வான 5 தபர. 

ெபா�ேள. $தி�வ�.3080.4 

 பலேகா& மைறகெளலா. உலேகா& மய�க? பரநாத %&ந&-�. பாதமல$ 

வ��த� $தி�வ�.3081.1 

 சிலேகா& நட�ெதளிேய� இ�-�மிட  தைண�! ெத�-கதவ� திற?பி ெத� 

ெச�ைகயி�_ஒ� றளி ேத $தி�வ�.3081.2 

 அலேகா& வ��ேத� இ� கம$கஎன  தி�வா0 அல$�தஅ�2 ��ேவெபா� 

ன.பல ெத. அரேச $தி�வ�.3081.3 

 விலேகா& என !ய$க� ஒ�ெறாெடா�7 	க�7 

விைர�ேதாட�ெச0தைனஇ+ விைளவறிேய� விய?ேப. $தி�வ�.3081.4 

 ெச0வைகஒ� றறியா! திைக?பிெனாேட இ��ேத� 

தி�-ெகன_இ�ெக=�தி�?ப  ெத�-கதவ� திற?பி  $தி�வ�.3082.1 

 !0வைகஒ� ெறன!கர  !வ�தளி ! மகேன உ0கமகி�� தி�7%த� 

ஒ�7. அ<ேச� எ�7 $தி�வ�.3082.2 

 ெம0வைகயி� 	க�றபி�/. அ<சியி�� ேதைன மீ2�._இ�ைற 

இரவி�_உண$ N2&அ�ச� தவி$ தா0 $தி�வ�.3082.3 

 ஐவைகயா0 நி�7ம�றி� ஆ�கி�ற அரேச அ1	த தா� மல$வ� த. 

அைட�தனஎ� ெபா�2ேட. $தி�வ�.3082.4 

 உ�ளிரவி மதியா0நி� 7லகெமலா. நட !. உபயவைக யாகியநி� 

அபயபத. வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3083.1 



 ந�ளிரவி� மிகநட�! நா�_இ�-�. இட ேத நைட-கதவ� திற?பி ! 

நைட-கைடயி� அைழ ! $தி�வ�.3083.2 

 எ�ளிர, நிைன�!மய- ெக0தியிேட� மகேன எ�ெற�ைக தனி�_ஒ�ைற 

ஈ�!மகி� வி தா0 $தி�வ�.3083.3 

 அ�ளிர, ேபா�மிட1றி� அழ�கிள$ �தாட அ.பல தி� ஆ�கி�ற 

ெச.பவள- ��ேற. $தி�வ�.3083.4 

 விள�கறி,- கறிவாகி ெம0 !Bய நில ேத விைள4._அ/ பவமயமா. 

ெம�ல&க� வ��த  $தி�வ�.3084.1 

 !ள��சிறி ேய� இ�-�. இட�ேத& நட�! ெதாட$-கதவ� திற?பி !  

ெதா=.ப�_எைன அைழ !- $தி�வ�.3084.2 

 கள�கமிலா ஒ�ெறன! ைகதனிேல ெகா� !- களி !ைறக என தி�வா- 

களி தஅ�2 கடேல $தி�வ�.3084.3 

 �ள�ெகா�விழி? ெப��தைகேய மணிம�றி� நட<ெச0 ��மணிேய 

அ�ப$மன- ேகாயிலி�வா� ��ேவ. $தி�வ�.3084.4 

 ேவத%& ேம15டரா0 ஆகம தி� %&ேம� விள��._ஒளி யாகியநி� 

ெம�ல&க� வ��த? $தி�வ�.3085.1 

 Dத%& ேம�நட�! நானி�-� மிட ேத ேபா�திரவி1 கத,தைன- 

கா?பவி�-க? 	B�! $தி�வ�.3085.2 

 நாத%& ேம�விள��� தி�ேமனி கா2& ந1ெபா��_எ� ைகதனிேல 

ந�கியநி� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $தி�வ�.3085.3 

 ஓத%& யாெதனி�_எ� 	க�ேவ�_அ. பல ேத உயி$-கி�ப� தரநடன. 

உைடயபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.3085.4 

 த��சரா சர%=!. அளி த�ளி நட !� தா�மல$க� மிகவ��த  

தனி !நட� ெதா�நா� $தி�வ�.3086.1 



 க��லி�யா� இ�-�மைன- கத,திற? பி !- ைகயி�_ஒ�7 

ெகா� த_உ�ற� க�ைணையஎ� எ�ேப� $தி�வ�.3086.2 

 இ��சிறி ேய�பிைழக� எ தைன4. ெபா7 த எ���ேவ எ�_உயி�- 

கி�ப�J. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3086.3 

 தி�களணி சைட?பவள� ெச=<ேசாதி மைலேய சிவகாம வ�லிமகி� 

தி�நடநா யகேன. $தி�வ�.3086.4 

 மாமாைய அைச�திட�சி1 ற.பல ேத ந& !. வ��தாத மலர&க� 

வ��தநட� த�ளி $தி�வ�.3087.1 

 ஆமாற� றிரவினிைட அணி-கதவ� திற?பி  த�ைகயி�_ஒ� றளி தினிந@ 

அ<ேச�_எ� 7வ�! $தி�வ�.3087.2 

 ேதமாவி� பழ.பிழி�! வ& !ந7 ெந04� ேத/._ஒ-க- கல�தெதன  

தி�வா$ ைத அளி தா0 $தி�வ�.3087.3 

 ேகாமா�நி� அ�2ெப�ைம எ�_உைர?ேப� ெபா!வி� ; தா& 

எ�கைளஆ2 ெகா
டபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.3087.4 

 பைட?பவ/� கா?பவ/. ப1பலநா� 

%ய�7_வி.எ�.(%ய�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பா$-கவி�. 

பி/�கிைடயா? பாதமல$ வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3088.1 

 நைட?	ைலேய� ெபா�2டாக நட�திரவி1 கதவ._ெப.(கதவ._ெப.) ந��திற? 

பி ெதா�7 ந�கிய!. அ�றி $தி�வ�.3088.2 

 இைட?ப�நா ளி/.வ�ெத� இதயமய- ெக�லா. இB�திட�ெச0 

தைனஉ�ற� இ�ன��_எ� எ�ேப� $தி�வ�.3088.3 

 தைட?ப�மா றி�லாத ேபB�ப? ெப�-ேக தனிம�றி� ஆன�த  

தா
டவ<ெச0 அரேச. $தி�வ�.3088.4 



 %�ைனமைற %&மணியா. அ&மல$க� 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) %=திரவி� நட�ெதளிேய� 

%ய��மிட  தைட�! $தி�வ�.3089.1 

 அ�ைனயி/. பB�த�ளி அணி-கதவ� திற?பி  த�ைகயி�_ஒ� 

றளி ெதைன4. அ�பிெனா� 

ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3089.2 

 எ�ைனஇனி மய�காேத எ�மகேன மகி�ேவா &� திஎன உைர தா0நி� 

இ�ன��_எ� எ�ேப� $தி�வ�.3089.3 

 மி�ைனநிக$ ெச<சைடேம� மதிய._அைச� தாட விய�ெபா!வி� 

தி�நட<ெச0 விமலபர. ெபா�ேள. $தி�வ�.3089.4 

 மீதான  த��_ஒளியா0 விள�கியநி� அ&க� மிகவ��த நட�திரவி� 

விைனேய�ற� ெபா�2டா� $தி�வ�.3090.1 

 சீதான- கத,தைன  திற?பி !� சிறிேய� ெச�ைகயி�_ஒ� றளி தினிந@ 

சிறி!ம<ேச� இ�� $தி�வ�.3090.2 

 மாதான  தவ$8ழ வா�கஎன உைர தா0 மாமணிநி� தி�வ�ளி� 

வ
ைமஎவ$- �ளேத $தி�வ�.3090.3 

 ஓதான  தவ$தம-�. உண$வBதா. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

ஓ�கியசி1 ற.பல ேத ஒளிநட<ெச0 பதிேய. $தி�வ�.3090.4 

 ேவதா�த சி தா�த. எ�/._அ�த. இர
�._ெப.(இர
�_ெப.+உ._சாB.) 

விள�கஅம$� த�ளியநி� ெம�ல&க� 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3091.1 

 நாதா�த ெவளிதனிேல நட�த�J. அ!ேபா� நட�த�ளி- கைடநாேய� 

ந
O._இட  தைட�! $தி�வ�.3091.2 

 ேபாதா�த மிைசவிள��� தி�ேமனி கா2&? 	ைலேய�ைக யிட ெதா�7 

ெபா��தைவ த ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3091.3 



 8தா�த மைன தி/-�. அ?பா1ப2 &��த !Bயெவளி- ேகவிள��. 

ெபBயஅ�2 ��ேவ. $தி�வ�.3091.4 

 ஒ�ைமயிேல இ�ைமஎன உ�-கா2&? ெபா!வி� ஒளிநட<ெச0 

த�Jகி�ற உபயபத. வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3092.1 

 அ�ைமயிேல நட�ெதளிேய� இ�-�மிட  தைட�ேத அணி-கதவ� 

திற?பி ெத� அ�ைகயி�_ஒ� றளி !? $தி�வ�.3092.2 

 ெப�ைமயிேல பிற��கந@ என தி�வா0 

மல$�த_ெப.எ�.(மல$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப��க�ைண- 

கடேலநி� ெப1றிையஎ� எ�ேப� $தி�வ�.3092.3 

 க�ைமயிேல ெந��கால� கல�!கல- �1ற கல-கெமலா� தவி$ ெத.ைம- 

கா த�J. பதிேய. $தி�வ�.3092.4 

 வி�!நிைல நாதநிைல இ�நிைல-�. அரசா0 விள�கியநி� ேசவ&க� 

மிகவ��த நட�! $தி�வ�.3093.1 

 வ�!நிைல ெபற�சிறிேய� இ�-�மிட  தைட�! மணி-கதவ� திற?பி ! 

மகேனஎ� றைழ ! $தி�வ�.3093.2 

 இ�!நிைல %&%தலா� தி�உ�வ� கா2& எ�ைகஒ� றளி தி�ப. 

எ0!கஎ� 7ைர தா0 $தி�வ�.3093.3 

 %�!நிைல� சிறிேய�ெச0 தவமறிேய� ெபா!வி� % த$மன� தி தி-க 

நி� தமி�. ெபா�ேள. $தி�வ�.3093.4 

 நவநிைல-�. அதிகார. நட !கி�ற அரசா0 ந
ணியநி� ெபா�ன&க� 

நட�!வ�� திடேவ $தி�வ�.3094.1 

 அவநிைல-�� கைட?	ைலேய� இ�-�._இட  திரவி� அைண த�ளி- 

கத,தி$� த&ேயைன அைழ ேத $தி�வ�.3094.2 



 சிவநிைல-�. ப&என! ெச�ைகயி�_ஒ� றளி !� சி தமகி�� !ைறகஎன  

தி�?பவள� திற�தா0 $தி�வ�.3094.3 

 பவநிைல-�� கைடநாேய� பயி�றதவ. அறிேய� பர.பரமா ம�றி�நட? 

பயி�றப5 பதிேய. $தி�வ�.3094.4 

 	
ணிய$த. மன-ேகாயி� 	��தம$�! 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெபா�மல$�ேச 

வ&வ� த. ெபா��தநட� ெதளிேய� $தி�வ�.3095.1 

 ந
ணியஓ$ இட தைட�! கத,திற? பி ! ந1ெபா��_ஒ� ெற�ைகதனி� 

ந�கியநி� ெப�ைம_ெப.(ெப�ைம_ெப.) $தி�வ�.3095.2 

 எ
ணியேபா ெத�லா._எ� மன%�-�. எ�றா� எ.ெப�மா� நி� 

அ�ைள எ�ெனனயா� 	க�ேவ� $தி�வ�.3095.3 

 த
ணியெவ
 மதிஅணி�த ெச<சைடநி� றாட  தனி தம�றி� ஆன�த  

தா
டவ<ெச0 அரேச. $தி�வ�.3095.4 

 Gவ�-�. எ2டா! G ததி� அ&க� %=திரவி� வ��தியிட %ய�கிநட� 

த�ளி $தி�வ�.3096.1 

 யாவ�-�. இழி�ேத�_இ� கி�-�._இட  தைட�ேத எழி1கதவ� 

திற?பி !� எைனஅைழ ! மகேன $தி�வ�.3096.2 

 ேதவ�-�. அBதிதைன வா�ெகனஎ� கர ேத சி தமகி�� தளி தைனநி� 
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 ெவ1பைன4. இ�றிஒ� தனியாக நட�! விைர�திரவி1 கத,தைன- 
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ணிந@ எ
ணியவா நட !கஎ� 

7ைர தா0 $தி�வ�.3105.3 
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 த��ம& ேயைனஅைழ  த�ைகயி�_ஒ� றளி ேத தயவிெனா� வா�கஎன  
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 ெத0வெநறி எ�றறிஞ$ 	க��!	க�� ேத !� தி�வ&க� மிகவ��த  

ெத�வினிைட நட�! $தி�வ�.3131.2 

 ைகவரயா� இ�-�மைன- கத,திற? பி !- களி ெதைனஅ� கைழ ெதன! 

ைகயி�_ஒ�7 ெகா� தா0 $தி�வ�.3131.3 

 ைசவமணி ம�றிட ேத தனிநடன. 	B4. த1பரநி� அ�2ெப�ைம 

சா1ற%& யாேத. $தி�வ�.3131.4 

 அ�Jதி-�� த�ண ேத அ%தவ& வாகி ஆன�த மயமாகி அம$�ததி� வ&க� 

$தி�வ�.3132.1 

 இ�Jதி-�. இரவினிைட வ��தநட� த�ளி யானி�-�. மைன-கதவ� 

திற?பி த� கைட�! $தி�வ�.3132.2 



 ம�Jதி-�. மன ேதைன வரவைழ ! 

ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மகி��ெதன! 

கர ெதா�7 வழ�கியச1 ��ேவ $தி�வ�.3132.3 

 ெத�Jதி-�. மணிம�றி� தி�நட<ெச0 அரேச சிவெப�மா� 

நி�க�ைண  திற ைதவிய- ேகேன. $தி�வ�.3132.4 

 நா�க
ட ேபா!5ய< ேசாதிமய மாகி நா�பி& த ேபா!மதி நளினவ
ண 

மாகி  $தி�வ�.3133.1 

 ேத�ெகா
ட பாெலனநா� சி�தி-�� ேதா7� தி தி?ப தாகிஎ�ற� 

ெச�னிமிைச மகி��! $தி�வ�.3133.2 

 தா�ெகா
� ைவ தஅ�நா� சி�ெல�ெற� உட.	. தக_உயி�� �ளி$வி த 

தா
மல$க� வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3133.3 

 வா�ெகா
� நட�தி�� வ�ெதன-�. அளி தா0 ம�றி�நட� தரேசநி� 

மாக�ைண விய?ேப. $தி�வ�.3133.4 

 ேயாகா�த மிைசஇ�?ப ெதா�7கலா� த ேத உவ�தி�?ப ெதா�ெறனெம0 

4ண$,ைடேயா$ உண$வா� $தி�வ�.3134.1 

 ஏகா�த  தி��!ண�. இைணய&க� 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ�ெபா�2டா0 

யானி�-�. இட�ேத& நட�! $தி�வ�.3134.2 

 வாகா�த� சணி-கதவ� திற?பி த�ெக�ைன வரவைழ ெத� ைகதனிேல 

மகி��ெதா�7 ெகா� தா0 $தி�வ�.3134.3 

 ேமாகா�த கார._அ7  தவ$_ஏ த? ெபா!வி� %ய�கிநட. 	Bகி�ற 

%-கOைட அரேச. $தி�வ�.3134.4 

 மகமதி-� மைற4.மைற யா.மதி-�. அய/. மகி��தயனா� 

மதி-�.ெந� மாA.ெந� மாலா� $தி�வ�.3135.1 



 மிகமதி-�. உ� திர/. உ� திரனா� மதி-�. ேமலவ/. அவ�மதி-க 

விள��சதா சிவ/._ெப.(சிவ�_ெப.+உ._சாB.) $தி�வ�.3135.2 

 தகமதி-�� ேதா7._அவ$ அவ$_உள தி� ேமA. தைலேமA. 

மைற�!ைற4� தா�மல$க� 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3135.3 

 அகமதி-க நட�ெத�பா� அைட�ெதா�7 ெகா� தா0 அ.பல தி� 

ஆ�கி�றா0 அ�2ெப�ைம விய?ேப. $தி�வ�.3135.4 

 இ�விைனஒ? பாகிமல பBபாக. ெபா��த� எ த�ண. அ த�ண  

திய�ஞான ஒளியா. $தி�வ�.3136.1 

 உ�விைன41 7�ளக !. பிரணவேம வ&வா0 உ17ெவளி? 	ற !._எ=� 

!ண$ திஉைர  த�J. $தி�வ�.3136.2 

 தி�வ&க� மிகவ��த நட�ெதளிேய� ெபா�2டா  ெத�-கதவ� திற?பி !� 

சிறிேயைன அைழ !- $தி�வ�.3136.3 

 ��வ&வ� கா2&ஒ�7 ெகா� தா0 எ� கர ேத �ண-��ேற 

நி�ன�2ெக� �1றெமலா� �ணேம $தி�வ�.3136.4 

 த.ம&யா$ வ��தில! சகியாத- கண ேத சா$�!வ�  த�கெளலா� 

தயவிெனா� தவி$ ேத $தி�வ�.3137.1 

 எ.ம&யா$ எ�7ெகாJ. இைணய&க� 

வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இரவினிைட நட�ெதளிேய� 

இ�-�._இட  தைட�! $தி�வ�.3137.2 

 க.ம&யா- கத,ெப�� கா?பவிழ? 	B�! கைடேயேன அைழ ெதன! 

ைகயி�_ஒ�7 ெகா� ! $தி�வ�.3137.3 

 ந.ம&யா� எ�ெறைன4� தி�,ள ேத அைட தா0 நட.	B4. நாயகநி� 

ந1க�ைண விய?ேப. $தி�வ�.3137.4 



 உ.ப�-�� கிைட?பBதா. மணிம�றி� Dத உ�வ&வ� கட�தா�� தி�வ&க 

ளிட ேத $தி�வ�.3138.1 

 ெச.ப�-ைக- க�A7 த  ெத�வி�நட� திரவி� ெத�-கதவ� திற?பி !� 

சிறிேயைன அைழ ! $தி�வ�.3138.2 

 வபவ�-�? ெபறலBதா. ஒ�ெபா�� எ� கர ேத மகி��தளி !  !ய$த@$�! 

வா�கஎன உைர தா0 $தி�வ�.3138.3 

 உ�வ._ஒ� நா�காகி அ�வ%._அ+ வளவா0 உ�அ�ஒ� றாகிஇைவ 

ஒ�பா/� கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3139.1 

 !�வ%ட யா?பரம !Bயந� வி��த ெசா�பஅ/ பவமயமா� !ைணய&க� 

வ��த  $தி�வ�.3139.2 

 ெத�வமிைச நட�!சி7 ெச.பர1க� உ7 த� சிறிேய�பா� அைட�ெதன! 

ெச�ைகயி�_ஒ� றளி தா0 $தி�வ�.3139.3 

 ம�வ_இனி யா0ம�றி� நட.	Bவா0 க�ைண மாகடேல நி�ெப�ைம 

வ= த%& யாேத. $தி�வ�.3139.4 

 ப-�வ தா� உய$வாைழ? பழ�கனி�தா1 ேபாA. பர�க�ைண யா1கனி�த 

ப த$சி த� தனிேல $தி�வ�.3140.1 

 ெபா-கமிலஅ? பழ�தனிேல ெத�ள%த� க�தா1 ேபா1க��! தி தி-�. 

ெபா�ன&க� வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3140.2 

 மி-க_இ�� இரவினிைட நட�ெதளிேய� இ�-�. விய�மைனயி� 

அைட�!கத வ�திற-க? 	B�! $தி�வ�.3140.3 

 ஒ-க எைன அைழ ெதா�7 ெகா� தி�ேக இ�எ� 7ைர தைனஎ. 

ெப�மா�நி� உய$க�ைண விய?ேப. $தி�வ�.3140.4 

 உளவறி�ேதா$ தம-ெக�லா. உபநிடத? ெபா�ளா0 உளவறியா$- கிகபர%. 

உ7வி-�. ெபா�ளா0 $தி�வ�.3141.1 



 அளவறி�த அறிவாேல அறி�திடநி� றா�. அ&மல$க� வ��தியிட 

நட�திரவி� அைட�!_வி.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3141.2 

 களவறி�ேத� தைன-;வி- கத,திற? பி !- ைகயி�_ஒ�7 

ெகா� தா0நி� க�ைணையஎ� எ�ேப� $தி�வ�.3141.3 

 விளெவறி�ேதா� அய�%தேலா$ பணி�ேத த? ெபா!வி� விள��நட. 

	Bகி�ற !ள�ெகாளிமா மணிேய. $தி�வ�.3141.4 

 எ+,ல�. எ+,யி�. எ�ெசயA. ேதா�றி இய��._இட மாகிஎ�லா. 

%ய��._இட மாகி  $தி�வ�.3142.1 

 ெத�,ல�. ந
	ல�< சமனாக- 

க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி த$க�த. சி த ேத 

தி தி-�. பத�க� $தி�வ�.3142.2 

 இ+,லகி� வ��தநட� ெத�ெபா�2டா� இரவி� எழி1கதவ� திற?பி த� 

ெக�ைகயி�_ஒ� றளி தா0 $தி�வ�.3142.3 

 அ+,லக %த�_உலக. அைன !மகி�� ேத த அ.பல ேத நட. 	B4. 

ெச.பவள- ��ேற. $தி�வ�.3142.4 

 மானிெனா� ேமாகினி4. மாமாைய 4டேன ைவ�!வ%. ஒ�றிெனா�7 

வதி�தைசய அைச ேத $தி�வ�.3143.1 

 ஊனிெனா�. உயி�ண$வ� கல�!கல? 	7மா 77வி !? பி�க�ம 

ஒ?	வ�� த�ண. $தி�வ�.3143.2 

 ேதனிெனா� கல�தஅ% ெதன�சி-க 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�வ&க� வ��தநட� 

த&ேய�பா� அைட�!_வி.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3143.3 

 வானிெனா� விள��ெபா�� ஒ�ெறன-�. அளி தா0 ம�றி�நட  

தரேசநி� மாக�ைண விய?ேப. $தி�வ�.3143.4 



 ப5பாச ப�த._அ7. பா��தைன- கா2&? பரமாகி உ�ளி��! ப1றற,. 

	B�ேத $தி�வ�.3144.1 

 அசமான மானசிவா ன�தஅ/ பவ%. அைடவி த+ வ/பவ�தா. ஆகியேச 

வ&க� $தி�வ�.3144.2 

 வ5மீ! வ��தியிட நட�த&ேய� இ�-�. மைனையஅைட� தணி-கதவ� 

திற?பி ! நி�7 $தி�வ�.3144.3 

 வி5வாச %றஎைனஅ� கைழ ெதா�7 ெகா� தா0 விைடயவநி� 

அ�2ெப�ைம எ�	க�ேக� விய�ேத. $தி�வ�.3144.4 

 ஆதி4மா0 அ�த%மா0 ந�வாகி ஆதி அ�தந� வி�லாத ம�தணவா� 

ெபா�ளா0� $தி�வ�.3145.1 

 ேசாதி4மா0� ேசாதிெயலா� ேதா�7பர மாகி  !Bய%மா0 விள��கி�ற 

!ைணய&க� வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3145.2 

 பாதியிர விைடநட�! நா�_இ�-�. இட ேத பட$�!ெத�- கதவ�கா? 

பவி� திட,. 	B�! $தி�வ�.3145.3 

 ஓதியில� ெகைனயைழ ெத� கர ெதா�7 ெகா� தா0 உைடயவநி� 

அ�2ெப�ைம எ�/ைர?ேப� உவ�ேத. $தி�வ�.3145.4 

 பா�கி�ற மைறகெளலா. ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 	ற<8�� தாட? ப தெரா� 

% தெரலா. பா$ தாட? ெபா!வி� $தி�வ�.3146.1 

 ஆ�கி�ற தி�வ&க� வ��தநட� த&ேய� அைட4._இட  தைட திரவி1 

கா?பவி�-க? 	B�! $தி�வ�.3146.2 

 நா�கி�ற சிறிேயைன அைழ த�ளி 

ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நைக%க<ெச0 

ெத�கர ேத ந�கிைனஒ� றிதனா� $தி�வ�.3146.3 



 வா�கி�ற வா2டெமலா� தவி$ !மகி� கி�ேற� ம�னவநி� ெபா�ன�ைள 

எ�ெனனவா�  !வேன. $தி�வ�.3146.4 

 எ.மத தி� எவெரவ$-�. இைய�தஅ/ பவமா0 எ�லாமா0 அ�ல,மா0 

இ��தப& இ��ேத $தி�வ�.3147.1 

 அ.மத?ெபா� ன.பல தி� ஆன�த நட<ெச0 அ�.ெப�<ேச 

வ&யிைணக� அைச�!மிக வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3147.2 

 இ.மத தி� எ� ெபா�2டா0 இரவி�நட� த�ளி எழி1கதவ� திற?பி த� 

ெகைனஅைழ ெத� கர ேத $தி�வ�.3147.3 

 ச.மத தா� ஒ�றளி த தயவிைனஎ� 	க�ேவ� த.ைமஅறி� 

தவ$_அறிவி� ம�/._ஒளி மணிேய. $தி�வ�.3147.4 

 Dதெவளி கரணெவளி ப�திெவளி மாயா ேபாகெவளி மாமாயா ேயாகெவளி 

	கA. $தி�வ�.3148.1 

 ேவதெவளி அபரவி�! ெவளிஅபர நாத ெவளிஏக ெவளிபரம ெவளிஞான 

ெவளிமா $தி�வ�.3148.2 

 நாதெவளி 5 தெவ7 ெவளிெவ2ட ெவளியா நவி�கி�ற ெவளிகெளலா. 

ந&-�._அ& வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3148.3 

 ஏதஎளி ேய� ெபா�2டா நட�ெத�பா� அைட�ேத எ�ைகயி�_ஒ� 

றளி தைனநி� இர-க._எவ$- �ளேத. $தி�வ�.3148.4 

 வான!வா0? ப5மல.ேபா0  தனி !நி1�. த�ண. வய��பரா ன�த5க. 

வைள�!ெகா�J� த�ண. $தி�வ�.3149.1 

 தான!வா0 அ!தானா0� சகச%7� த�ண. தைடய1ற அ/பவமா� 

த�ைமய& வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3149.2 

 மான!வா0 நட�ெதளிேய� இ�-�மிட  தைட�! மணி-கதவ� திற?பி ! 

மகி��ெதைனஅ� கைழ ! $தி�வ�.3149.3 



 ஆனெதா� ெபா�ளளி தா0 நி�ன��_எ� எ�ேப� அ.பல ேத நட.	B4. 

எ.ெப�<ேசா தியேன. $தி�வ�.3149.4 

 	�றைலஎ� தைலெயனநா� அறியாம� ஒ�நா� ெபா� தியேபா 

தினி1சிவ�! ெபா��தியெபா� ன&க� $தி�வ�.3150.1 

 இ�றைலயி� மிக�சிவ�! வ��தநட� ெதளிேய� இ�-�மிட  தைட�!கத 

வ�திற-க? 	B�! $தி�வ�.3150.2 

 ம�றலி�_அ� ெகைன அைழ ெத� ைகயி�_ஒ�7 ெகா� தா0 ம�னவநி� 

ெப��க�ைண வ
ைமையஎ� எ�ேப� $தி�வ�.3150.3 

 ெபா�றலிலா� சி த$% த$ ேபா1றமணி ம�றி� 	ய�கநட. 	Bகி�ற 

வய�ெகாளிமா மணிேய. $தி�வ�.3150.4 

 த<ச%7. உயி$-�ண$வா0 இ�ப%மா0 

நிைற�த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த.ெப�ைம தாமறியா  

த�ைமயவா0 ஒ�நா� $தி�வ�.3151.1 

 வ<சகேன� 	�றைலயி� ைவ திட,< சிவ�! வ��தியேச வ&பி�/. 

வ��தநட� த�ளி $தி�வ�.3151.2 

 எ<சலிலா இரவினிைட யானி�-�. இட<ேச$� ெதழி1கதவ� திற?பி த� 

ெகைன அைழ ெதா� றளி தா0 $தி�வ�.3151.3 

 வி<5பரா ன�தநட. விய�ெபா!வி1 	B4. ேமலவநி� அ�2ெப�ைம 

விள.பெலவ� விய�ேத. $தி�வ�.3151.4 

 எ= திெனா� பதமாகி ம�திரமா0? 	வன._ெப.(	வன._ெப.) எ�லாமா0  

த !வமா0 இய.	கைல யாகி $தி�வ�.3152.1 

 வ= !மிைவ- ��ளாகி? 	றமாகி நட !. வழியாகி நட !வி-�. 

ம�னிைற4 மாகி $தி�வ�.3152.2 

 அ= !7மி� கிைவெய�லா. அ�லனவா0 அ?பா� ஆகியத1 க?பாA. 

ஆனபத. வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3152.3 



 இைழ !நட� திரவி�_எ�பா� அைட�ெதா�7 ெகா� தா0 எ.ெப�மா� 

நி�ெப�ைம எ�/ைர?ேப� விய�ேத. $தி�வ�.3152.4 

 மாவி�மண? ேபா$விைடேம� ந�திவிைட ேமA. வய�கிஅ�ப$ 

�ைறதவி$ ! வா�வளி?ப த�றி? $தி�வ�.3153.1 

 Dவி�மண. ேபா�_உயி�- �யிராகி 

நிைற�!_வி.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபாக._அளி  த��கி�ற 

ெபா�ன&க� வ��த  $தி�வ�.3153.2 

 தாவிநட� திரவி�மைன- கத,திற? பி ேத தய,ட�_அ� ெகைனஅைழ !  

த-கெதா�7 ெகா� தா0 $தி�வ�.3153.3 

 நாவி�மண� !ற?	லவ$ விய�ேத !. ெபா!வி� நட.	B4. நாயகநி� 

ந1க�ைண இ!ேவ. $தி�வ�.3153.4 

 மண?ேபா! வ @1றி��தா� மாலவ�ம1 றவ�. மனஅ=-கா 7ற�சிறிேய� 

வ��தியநா� அ�ேதா $தி�வ�.3154.1 

 கண?ேபா!� தBயாம1 க�ைணஅ& வ��த- க��லிேல நட�ெத�ைன- 

க�திஒ�7 ெகா� தா0 $தி�வ�.3154.2 

 உண?ேபா! ேபா-கின�%� உளவறியா ைமயினா� உளவறி�ேத� 

இ�நா�_எ� உ�ளமகி� ,1ேற� $தி�வ�.3154.3 

 தண?ேபா! மைறகெளலா� தனி தனிநி� ேற த  தனிம�றி� ஆன�த  

தா
டவ<ெச0 அரேச. $தி�வ�.3154.4 

 ந��கமல- க
�7கி ெந��கமல- க
விள-�. ந�லதி� வ&வ��த 

வ�_இரவி� நட�! $தி�வ�.3155.1 

 ெதா��கதவ� திற?ப !  !ணி�ெதைனய� கைழ !  !யரெமலா. 

வி�க_இ! ெதா�கஎன- ெகா� தா0 $தி�வ�.3155.2 

 ெகா���ண ேத� அளவினி�_எ� �1றெமலா� �ணமா- ெகா
ட�ண- 

��ேறநி� �றி?பிைனஎ� 	க�ேவ� $தி�வ�.3155.3 



 இ��க�க எ�7ண$ தி ஏ17கி�ற அறிேவா$ ஏ தமணி? ெபா!வி�_அ�2 

; !ைடய ெபா�ேள. $தி�வ�.3155.4 

 ெவ0யபவ- ேகாைடயிேல மிக_இைள ! 

ெமலி�த_ெப.எ�.(ெமலி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம0ய&ய$ 

தம-ெக�லா. வி�.	�ளி$ ேசாைல  $தி�வ�.3156.1 

 !0யநிழ லா0_அ%தா0 ெமலிவைன !� தவி$-�. !ைணய&க� 

மிகவ��த  !ணி�!நட� த&ேய� $தி�வ�.3156.2 

 உ0யந� இரவினி�யா� இ�-�மிட  தைட�ேத உய$கதவ� திற?பி த� 

�வ�தைழ ெதா� றளி தா0 $தி�வ�.3156.3 

 ைவயக%. வானக%. வாழமணி? ெபா!வி� மாநட<ெச0 அரேசநி� 

வ
ைமஎவ$- �ளேத. $தி�வ�.3156.4 

 சிறியவேன� சி7ைமெயலா. தி�,ள�ெகா� ளாெத� ெச�னிமிைச 

அம$�த�J. தி�வ&க� வ��த� $தி�வ�.3157.1 

 ெசறியிரவி� நட�தைண�! நானி�-� மிட ேத ெத�-கதவ� திற?பி !� 

சிற?பி�_எைன அைழ !? $தி�வ�.3157.2 

 பிறிவிலதி� கி!தைன ந@ ெப7கெவன? 

பB�!_வி.எ�.(பB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபசிஒ�7 ெகா� தா0நி� 

ெப�ைமையஎ� எ�ேப� $தி�வ�.3157.3 

 ெபாறியி�ற ேவா$!தி-க? ெபா!வி� நட. 	B4. ெபா�ேளநி� 

அ�ேளெம0? ெபா��_என ேத$�தனேன. $தி�வ�.3157.4 

 அ&நாளி� அ&ேயைன அறி,�றி- ெகா�ளா தா2ெகா
ெட� ெச�னிமிைச 

அம$�தபத. வ��த? $தி�வ�.3158.1 

 ப&நாளி� நட�திரவி� அைட�த�ளி  ெத�வி� படாகதவ� திற?பி !? 

பB�ெதைனஅ� கைழ !? $தி�வ�.3158.2 



 பி&நாJ மகி��!ன! மன�ெகா
ட ப&ேய ேபரற<ெசய !றகஎன? 

ேபசிஒ�7 ெகா� தா0 $தி�வ�.3158.3 

 ெபா&நாJ. அணி�!மணி? ெபா!விலநட. 	B4. ெபா�ேளநி� 

அ�ேளெம0? ெபா��_என  ேத$�தனேன. $தி�வ�.3158.4 

 உலகியேலா ட�ளியA. ஒ��கறிய� சிறிேய� உண$விலி�� !ண$ திஎன 

!யி$-�யிரா0 விள�கி  $தி�வ�.3159.1 

 திலகெமன  திக��ெதன! ெச�னிமிைச 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி�வ&க� வ��தநைட 

ெச0த�ளி அ&ேய� $தி�வ�.3159.2 

 இல�மைன- கதவிரவி� திற?பி த� ெக�ைன இனிதைழ ெதா� 

றளி !மகி�� தி�/.ெந�� கால._ெப.(கால._ெப.) $தி�வ�.3159.3 

 	லவ$ெதாழ வா�கஎ�றா0 ெபா!வி�நட. 	B4. ெபா�ேளநி� 

அ�ேளெம0? ெபா��_என ேத$�தனேன. $தி�வ�.3159.4 

 தி�உ�-ெகா
 ெட=�த�ளி� சிறிேய�%� 

அைட�!_வி.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தி�ந@17? 

ைபஅவி� !� ெச<5ட$D அளி-க  $தி�வ�.3160.1 

 த�,�-ெகா
 ெடதி$வண�கி வா�கியநா� மீ2�. தயாநிதிேய தி�ந@�. 

த�கஎன- ேக2ப $தி�வ�.3160.2 

 ம�,�-ெகா
 ட�றளி தா. தி�ந@றி� 7ன-� மகி��தளி தா. 

இைவஎ�7 வா0மல$�! நி�றா0 $தி�வ�.3160.3 

 ��உ�-ெகா
 ட.பல ேத அ�� நடன. 	B4. ��மணிேய 

எ�ைன%�னா2 ெகா
ட�ண- ��ேற. $தி�வ�.3160.4 

 எ�வ&வ� தைழ?பஒ� ெபா�வ&வ� தB ேத எ�%� அைட� ெதைனேநா-கி 

இளநைகெச0 த�ளி  $தி�வ�.3161.1 



 த�வ&வ  தி�ந@17  தனி?ைபஅவி�  ெதன-�  த�5ட$?D 

அளி-க,.நா� தா�வா�கி- களி ! $தி�வ�.3161.2 

 மி�வ&வ? ெப��தைகேய தி�ந@7. த�த� ேவ
�ெமன %�னர! 

வி�.பியளி  தன.நா. $தி�வ�.3161.3 

 உ�வ&வி1 கா
&ெயன உைர த�ளி நி�றா0 ஒளிநட<ெசய அ.பல ேத 

ெவளிநட<ெச0 அரேச. $தி�வ�.3161.4 

 அழ�நிைற�திலகஒ� தி�ேமனி தB ேத அ&ேய�%� எ=�த�ளி 

அ��நைகெகா
 ட&யா$ $தி�வ�.3162.1 

 கழகந� எைன இ� தி அவ$-ெக�லா. ந@7 களி த�ளி எ�னளவி1 

க�ைண%க மல$�!_வி.எ�.(மல$_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3162.2 

 �ழகிய1ெச< 5ட$?Dைவ? ெபா-கண தி� எ� !- ெகா� த�ளி நி�றைன 

நி� �றி?பறிேய� ��ேவ $தி�வ�.3162.3 

 மழகளி1றி� உBவிள�க மணி?ெபா!வி1 ேசாதி மயவ&ேவா &�பநட. 

வா0�திய17. பதிேய. $தி�வ�.3162.4 

 விைலகட�த மணிஎன ஓ$ தி�ேமனி தB ! விைனேய�%� எ=�த�ளி 

ெம0ய&யா$ வி�.ப- $தி�வ�.3163.1 

 கைலகட�த ெபா�2ெக�லா� கைரகட�! நாத- கதிகட�த ெப��க�ைண- 

கைட-க
மல$� த�ளி $தி�வ�.3163.2 

 அைலகட�த கட�மல$�த மண�ெச=.D அ&ேய� அ�ைகதனி� 

அளி தைனநி� அ�2�றி?ேப தறிேய� $தி�வ�.3163.3 

 மைலகட�த ெந��ேதாளி� இதழிஅைச� தாட ம�றி�நட. 	Bகி�ற வ�ள� 

அ�2 ��ேவ. $தி�வ�.3163.4 

 உல$�தமர� தைழ-�._ஒ� தி�உ�வ� தா�கி உண$விலிேய� 

%�ன$_உவ� !7க�ைண !J.ப $தி�வ�.3164.1 



 மல$�த%க. கா2&நி�7 தி�ந@17? ைபைய மல$-கர தா� அவி� த�� 

வதி�தவ$க2 ெக�லா. $தி�வ�.3164.2 

 அலா�ததி� ந@றளி !? பி�ன$_எ�ற� கர தி� அ��மண?D 

அளி தைனநி� அ�2�றி?ேப தறிேய� $தி�வ�.3164.3 

 கல�தவைர- கல�!மணி- கனகம�றி� நட<ெச0 க�ைணெந�� கடேலஎ� 

க
_அம$�த ஒளிேய. $தி�வ�.3164.4 

 பிைழஅலெதா� றறியாத சிறிேய�%� 	B�த ெப��தவேமா தி�வ�ளி� 

ெப�ைமயிேதா அறிேய� $தி�வ�.3165.1 

 மைழஎனநி� றில�தி� மணிமிட1றி� ப&க வட�திகழ நட�!�� 

வ&வ!ெகா
 டைட�! $தி�வ�.3165.2 

 விைழவிெனாெட� எதி$நி�7 தி�ந@17- ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

விB த�ளி அ�
மண?D விள-க._ஒ�7 ெகா� தா0 $தி�வ�.3165.3 

 �ைழஅைசய� சைடஅைசய- �ல,ெபா�ன. பல ேத ; திய1றி 

எ�ைன%�னா2 ெகா
டசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3165.4 

 % ேதவ$ அ=-கா1றி� G�கியிட  தனி த %=மணிேபா� 

ெறா�வ&ெவ� %�ெகா�வ� த�ளி $தி�வ�.3166.1 

 எ ேதவ$ தம-�மிக அBயஎ/. மண?D எ�கர ேத ெகா� தைனநி� 

எ
ண._இெத� றறிேய� $தி�வ�.3166.2 

 சி ேதஎ� பவ�._ஒ� ச ேதஎ� பவ�. ேதறியபி� ஒ�றாக  

ெதB�!ெகா�J. ெபா!வி� $தி�வ�.3166.3 

 அ ேதவ$ வ= த_இ�ப உ�வாகி நட<ெச0 ஆர%ேத எ�/யி�- 

கானெப�� !ைணேய. $தி�வ�.3166.4 

 ெத�ள%த. அைனயஒ� தி�உ�வ� தா�கி� சிறிேய�%� எ=�த�ளி� 

ெச=மண?D அளி தா0 $தி�வ�.3167.1 



 உ�ள%த. ஆகியநி� தி�-�றி?ேப !ணேர� உைடயவைள உைடயவேன 

உல�ணரா ஒளிேய $தி�வ�.3167.2 

 க�ளமிலா அறிவாகி அ+வ�,- கறிவா0- கல�!நி�ற ெப��க�ைண- 

கடேலஎ� க
ேண $தி�வ�.3167.3 

 ெகா�Jெதா7. கரணெமலா� கைர�!கனி� தினி-�. ெகா=�கனிேய 

ேகா1ேறேன ெபா!விள��� ��ேவ. $தி�வ�.3167.4 

 க
வி�?ப� ெகாள-கரண� கனி�!கனி� !�க- க�ைணவ& ெவ� த�ளி- 

கைடேய�%� கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3168.1 

 ம
வி�?ப� ெகாJமண?D மகி��ெதன-�- ெகா� ! வா�கஎன 

நி�றைனநி� மன-�றி?ேப தறிேய� $தி�வ�.3168.2 

 ெப
வி�?ப� தவி$-�._ஒ� சிவகாம வ�லி? ெப
வி�?ப. ெபற_இ�வ$ 

ெபBய$ உள� களி?ப? $தி�வ�.3168.3 

 ப
வி�?ப� த�மைறக� பலபலநி� ற த? பரமசித. பரநடன. பயி�றப5 

பதிேய. $தி�வ�.3168.4 

 உ�/த1�. உண$வத1�. உவ2டாத வ&வ. ஒ�ெற� ! ெம0ய�ப$ 

உவ-கஎ=� த�ளி $தி�வ�.3169.1 

 %�/த1ேகா$ அO !ைண4� தரமி�லா� சிறிேய� %கேநா-கி� 

ெச=மண?D %கமல$�! ெகா� தா0 $தி�வ�.3169.2 

 !�/த1கி� கBதா.நி� தி�உ�ள- �றி?ைப  !ணி�தறிேய� 

எ�னி/._ஓ$ !ணிவி�_உவ- கி� ற� $தி�வ�.3169.3 

 ெபா�/த1�  திலகெம/< சிவகாம வ�லி? Dைவஒ� 	ற�களி?ப? 

ெபா!நட<ெச0 ெபா�ேள. $தி�வ�.3169.4 

 தி�வ��� தி�வ&?ெபா1 சில.பைசய நட�ெத� சி�ைதயிேல 	��!நி�பா1 

ேச$�!கல� தி��தா� $தி�வ�.3170.1 



 ெத�மரல1 7ய$�தமைற� சிர தம$�த 	னிைத சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப? $தி�வ�.3170.2 

 ெபா�வ�ெம0 ய�	ைடயா$ இ�வ��க
 �வ�! ேபா1றமணி? 

ெபா!வி�நட. 	Bகி�ற !ைரேய $தி�வ�.3170.3 

 ப�வர�_அ1 ற&� சிறிேய� ெப�வர.ெப1 7ைனேய பா�கி�ேற� 

ெபBயஅ�2 ப�வமைட� தனேன. $தி�வ�.3170.4 

 ச
ைபமைற- ெகா=�!மகி� தரஅ%த� ெகா� தா� தய,ைடயா� 

எைன4ைடயா� ச$வச தி 4ைடயா� $தி�வ�.3171.1 

 ெச
பக?ெபா� ேமனியினா� ெச0யமல$? பத தா� சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப? $தி�வ�.3171.2 

 ப
பக$ெபா� அ.பல ேத ஆன�த நட<ெச0 பர.பரநி� தி�வ�ைள? 

பா�கி�ேற� மகி��! $தி�வ�.3171.3 

 எ
பக$�1 ற�கெளலா� �ணமாக- ெகா�J. எ�!ைரஎ� ெற
Oகி�ற 

எ
ணமத னாேல. $தி�வ�.3171.4 

 அ�Jைடய நாயகிஎ� அ.ைமஅ& யா$ேம� அ�	ைடயா� அ%தைனயா� 

அ1	த?ெப
 ணரசி $தி�வ�.3172.1 

 ெத�Jைடய சி�ைதயிேல தி தி-�. பத தா� சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப $தி�வ�.3172.2 

 ம�Jைடய மாையெயலா� ேதயமணி ம�றி� மாநட<ெச0 !ைரேயநி� 

ம�ன�ளி� திற ைத $தி�வ�.3172.3 

 இ�Jைடய மன�சிறிேய� பா�கி�ேற� ப�வ._ெப.(ப�வ._ெப.) 

எ0தின�_எ� றறிஞெர லா. எ
ணிமதி  திடேவ. $தி�வ�.3172.4 

 மா5ைடேய� பிைழஅைன !. ெபா7 !வர மளி தா� ம�ைகய$க� 

நாயகிநா� மைறஅணி�த பத தா� $தி�வ�.3173.1 



 ேத5ைடயா� ஆன�த  ெத�ள%த வ&வா� சிவகாம வ�லிெப�� ேதவிஉள� 

களி?ப- $தி�வ�.3173.2 

 கா5ைடய பவ-ேகாைட- ெகா�நிழலா. ெபா!வி� கனநட<ெச0 !ைரேயநி� 

க�ைணையேய க�தி $தி�வ�.3173.3 

 ஆ5ைடேய� பா�கி�ேற� !யரெமலா� தவி$�ேத� அ�ப$ெப7. 

இ�பநிைல அ/பவி-கி�ேறேன. $தி�வ�.3173.4 

 ெபா0யாத வர._என-�? 	B�தபர. பைரவா� Dத%த1 க�விெயலா. 

D2�வி-�� திற தா� $தி�வ�.3174.1 

 ெச0யாJ� கைலயவJ. உ� திைர4. 

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

வ+லிெப�� ேதவிஉள� களி?ப- $தி�வ�.3174.2 

 ைகயாத இ�பநட� கனகமணி? ெபா!வி� களி திய17� !ைரேயநி� 

க�ைணையநா� க�தி $தி�வ�.3174.3 

 ைநயாத வ
ணெமலா. பா�கி�ேற� ப�வ._ெப.(ப�வ._ெப.) ந
ணிய	
 

ணியெர�லா. நய�!மகி�� திடேவ. $தி�வ�.3174.4 

 அற�கனி�த அ�2ெகா&எ� அ.ைமஅ% தளி தா� அகிலா
ட வ�லிசிவா 

ன�திெசௗ� தBசீ$  $தி�வ�.3175.1 

 திற�கல�த நாதமணி� சில.பணி�த பத தா� சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப $தி�வ�.3175.2 

 மற�கனி�தா$ மய-கெமலா� ெதளியமணி? ெபா!வி� மாநட<ெச0 

!ைரேயநி� வ
ைமதைன அ&ேய� $தி�வ�.3175.3 

 	ற�கவிய? பா�கி�ேற� அக�கவிய? பா�. 	
ணியெர� லா._இவ�_ஓ$ 

	திய�_என- ெகாளேவ. $தி�வ�.3175.4 

 உ�ள%த. ஊ17வி-�. உ தமிஎ� அ.ைம ஓ�கார படீமிைச? பா�காக 

இ��தா� $தி�வ�.3176.1 



 ெத�ள%த வ&,ைடயா� ெச�வந��. பத தா� சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப- $தி�வ�.3176.2 

 க�ளம7  த��விள-�. வ�ள�மணி? ெபா!வி� கா�நி7 தி- 

கா�_எ� !- களி தா�� !ைரேய $தி�வ�.3176.3 

 எ�ளலற? பா�கி�ேற� நி�ன�ைள அ�ளா� இ?பா2&1 பிைழ�றி த� 

எ�ஙன._இ� ஙனேம. $தி�வ�.3176.4 

 பா$D த ப5�ெகா&ெபா1 பாைவய$க� அரசி பர.பைரசி1 பைரபரா 

பைரநிமைல யாதி $தி�வ�.3177.1 

 சீ$D த ெத0வமைற� சில.பணி�த பத தா� சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப $தி�வ�.3177.2 

 ஏ$D த மணிம�றி� இ�பநட. 	B4. எ�ன�ைம !ைரேயநி� 

இ�ன�ைள நிைன�!_வி.எ�.(நிைன_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3177.3 

 கா$D த கைனமைழேபா� க
களி� ந@$ ெசாB�! கனி�!மிக? பா�கி�ற 

களி?ைபஅைட� தனேன. $தி�வ�.3177.4 

 Dரணிசி1 ேபாைதசிவ ேபாகிசிவ ேயாகி Dைவய$க� நாயகிஐ. Dத%�தா 

னானா� $தி�வ�.3178.1 

 ேதரணி4. ெந�விதி  தி�ைலநக �ைடயா� சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப $தி�வ�.3178.2 

 ஏரணி4. மணிம�றி� இ�பவ& வாகி இ�பநட. 	Bகி�ற எ.%ைடய 

!ைரேய $தி�வ�.3178.3 

 தாரணியி� உைன?பா�� தர ைதஅைட� தன�_எ� த�ைமெயலா. 

ந�ைமஎன� ச.மதி த வாேற. $தி�வ�.3178.4 

 த�ெனாளியி� உலகெமலா� தா��கி�ற விமைல த1பைர அ. பைரமாசி 

த.பைரசி1 ச தி $தி�வ�.3179.1 



 சி�னவய தினி�_எ�ைன ஆளநிைன- கிைச தா� சிவகாம வ�லிெப�� 

ேதவிஉள� களி?ப $தி�வ�.3179.2 

 ம�னியெபா� மணி?ெபா!வி� இ�பநட. 	B�! வய��கி�ற !ைரேயநி� 

மாக�ைண  திற ைத $தி�வ�.3179.3 

 உ�னிஉவ� !ண$�!�கி? பா�கி�ேற� எ�க� உைடயாேன நி�ன�ளி� 

அைடயாள. இ!ேவ. $தி�வ�.3179.4 

 அ�Jைடயா0 அ&ேய�நா� அ�ள�ைம அறிேய� அறியாேத ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3180.1 

 ம�Jைடேய� தைனஅைழ !  தி�.ப,._எ� கர ேத மகி��தளி த 

ெப��க�ைண வ
ண._எ�ற� மன%. $தி�வ�.3180.2 

 ெத�Jைடய க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. ெதBகி�ற தாயி/._எ� 

சி�ைதஉ� கிலேத $தி�வ�.3180.3 

 இ�Jைடய சிைல4._இத1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3180.4 

 அ�	ைடயா0 அ&ேய�நா� அ�ள�ைம அறிேய� அறியாேத ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3181.1 

 வ�	ைடேய� தைனஅைழ !  தி�.ப,._எ� கர ேத வலி�தளி த 

ெப��க�ைண வ
ணஎ�ற� மன%. $தி�வ�.3181.2 

 இ�	ைடய க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. விள��கி�ற தாயி/._எ� 

ெவ0யமன. உ�கா $தி�வ�.3181.3 

 எ�	ைடய உடA._இத1 ��க�_அB தலேவ. இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3181.4 

 ஆJைடயா0 சிறிேய�நா� அ�ள�ைம அறிேய� அறியாேத ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3182.1 



 வாJைடேய� தைனஅைழ !  தி�.ப,._எ� கர ேத வலி�தளி த 

ெப��க�ைண வ
ண._எ�ற� மன%. $தி�வ�.3182.2 

 ந@Jைடய க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. நிக�கி�ற தாயி/._எ� 

ெந<ச._உ� கிலேத $தி�வ�.3182.3 

 ஏJைடய மைல4._இத1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3182.4 

 ஆர%ேத அ&ேய�நா� அ�ள�ைம அறிேய� அறியாேத ம7 தபிைழ 

ஆயிர%. ெபா7 ! $தி�வ�.3183.1 

 வார%ற எைனயைழ !  தி�.ப,._எ� கர ேத மகி��தளி த 

ெப��க�ைண வ
ண._எ�ற� மன%. $தி�வ�.3183.2 

 சீ�ைடய க
கJ. வி2டகலாேத இ�/. ெதBகி�ற தாயி/._எ� 

சி�ைதஉ� கிலேத $தி�வ�.3183.3 

 ஈரமிலா மர%._இத1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3183.4 

 அ1	தநி� அ�ள�ைம அறிேய�நா� சிறி!. அறியாேத ம7 தபிைழ 

ஆயிர%. ெபா7 ! $தி�வ�.3184.1 

 வ1	7ேவ� தைனஅைழ !  தி�.ப,._எ� கர ேத வலி�தளி த 

ெப��க�ைண வ
ண._எ�ற� மன%. $தி�வ�.3184.2 

 க1	ைடய க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. கா
கி�ற ெத�னி/._எ� 

க�மனேமா உ�கா $தி�வ�.3184.3 

 இ1	ைடய இ�.	._இத1 ��க� அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3184.4 

 ஆ
டவநி� அ�ள�ைம அறியாேத திB�ேத� அ�றிரவி� ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3185.1 



 ேவ
&எைன அ�கைழ-!  தி�.ப,._எ� கர ேத மிகஅளி த 

அ��வ
ண. விைன4ைடேய� மன%. $தி�வ�.3185.2 

 கா
தைகய க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. கா
கி�ற தாயி/._எ� 

க� !�க- காேண� $தி�வ�.3185.3 

 ஈ
��கா- கர�._இத1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3185.4 

 அரேசநி� தி�வ�ளி� அ�ைமஒ�7. அறிேய� அறியாேத ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3186.1 

 விர,._அ�பி� எைனஅைழ ! வலிய,._எ� கர ேத விய தளி�த 

ெப��க�ைண விள-க._எ�ற� மன%. $தி�வ�.3186.2 

 உர,மல$- க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. ஒளி$கி�ற தாயி/._எ� 

உ�ள._உ� கிலேத $தி�வ�.3186.3 

 இர,நிற  தவ�._இத1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா= ேத. $தி�வ�.3186.4 

 ஐயாநி� அ�2ெப�ைம அ�ைமஒ�7. அறிேய� அறியாேத ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3187.1 

 ெம0யாஅ� ெறைன அைழ ! வலிய,ெம� கர ேத விய�தளி த 

ெப��க�ைண விள-க._எ�ற� மன%. $தி�வ�.3187.2 

 ைகயா! க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. கா
கி�ற தாயி/._எ� 

க� !�க- காேண� $தி�வ�.3187.3 

 எ0யாவ� பரA._இத1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3187.4 

 அ?பாநி� தி�வ�2ேப$ அ%த�ைம அறிேய� அ�றிரவி� ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3188.1 



 இ?பாB� எைனஅைழ ! வலிய,._எ� கர ேத இனிதளி த ெப��க�ைண 

இ�பெம�ற� மன%. $தி�வ�.3188.2 

 !?பாய க
கJ.வி2 டகலாேத இ�/. ேதா�7கி�ற தாயி/._இ  

!2டெந<ச. உ�கா $தி�வ�.3188.3 

 எ?பாவி ெந<5மித1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3188.4 

 அ.மா�நி� அ�2ச தி அ�ைமஒ�7. அறிேய� அ�றிரவி� ம7 தபிைழ 

அ தைன4. ெபா7 ! $தி�வ�.3189.1 

 ெவ.மாைய அக1றிஎைன அ�கைழ ெத� கர ேத மிகஅளி த ெப��க�ைண 

விள-க._எ�ற� மன%. $தி�வ�.3189.2 

 ைம.மாைழ விழிகJ.வி2 டகலாேத இ�/. வதிகி�ற தாயி/._எ� 

வ<செந<ச. உ�கா $தி�வ�.3189.3 

 எ.மாய ெந<5. இத1 ��க�_அB தலேவ இனி தநட. 	B�!ம�றி� 

தனி தசிவ- ெகா=�ேத. $தி�வ�.3189.4 

 ேசேலா�. இைண�தவிழி� ெச�விெப�� ேதவி சிவகாம வ�லிெயா� 

சிவேபாக வ&வா0 $தி�வ�.3190.1 

 ேமேலா� கீ�ந�,� கட�ேதா�� ெவளியி� விள�கியநி� தி�உ�ைவ 

உள�ெகா�J.ேபா ெத�லா. $தி�வ�.3190.2 

 பாேலா� பழ.பிழி�! ேத�கல�! பா�. ப5ெந04� ;2&உ
ட ப&இ�?ப 

ெத�றா� $தி�வ�.3190.3 

 மாேலா� கா
கி�ற க
கJ-க� கி��த வ
ண._இ�த வ
ண._என 

எ
ண,. ஒ
_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ணாேத. $தி�வ�.3190.4 

 இ�ப�J. ெப��தா0_எ� இதய ேத இ��தா� இைறவிெயா�. 

அ.பல ேத இல�கியநி� வ&ைவ $தி�வ�.3191.1 



 வ�	7க� மன-ெகா&ேய� நிைன-�._இட  ெத�லா. மன�கைர�! 

5கமயமா0 வய��._எனி� அ�ேதா $தி�வ�.3191.2 

 அ�	ைடயா$ நி�7நி�7 க
�ெகா
ட கால._ெப.(கால._ெப.) ஆ�கவ$க2 

கி��தவ
ண. ஈ�ெகவ$க� 	க�வா$ $தி�வ�.3191.3 

 !�	7த� இ�லாத 5 தநிைல உைடயா$ ெதா=கி�ற ேதா7மகி�� 

ெத=கி�ற !ைரேய. $தி�வ�.3191.4 

 சிவேயாக ச�தித�. ேதவிஉல �ைடயா� சிவகாம வ�லிெயா�< 

ெச.ெபா�மணி? ெபா!வி� $தி�வ�.3192.1 

 நவேயாக உ�%&-க
 விள�கியநி� வ&ைவ நா0-கைடேய� 

நா�நிைன த நா�_என-ேக மன%. $தி�வ�.3192.2 

 பவேயாக இ�திய%. இ�பமய மான ப&எ�றா� ெம0யறிவி1 ப= தெப�� 

�ண !  $தி�வ�.3192.3 

 தவேயாக$ க
டவிட  தவ$-கி��த வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) 

த�ைனஇ�த வ
ண._என எ�ைன உைர?ப!ேவ. $தி�வ�.3192.4 

 சி திெயலா. அளி தசிவ ச திஎைன4ைடயா� சிவகாம வ�லிெயா� 

சிவஞான? ெபா!வி� $தி�வ�.3193.1 

 % திெயலா� தரவிள��. %�னவநி� வ&ைவ Gடமன� சிறிேய�நா� 

நாடவ�. ெபா=! $தி�வ�.3193.2 

 	 திெயலா. ஒ�றாகி? 	 த%த. உ
டா1 ேபாA._இ�? ப!அத1� 

ேமA._இ�? ப!ேவ� $தி�வ�.3193.3 

 ப திஎலா. உைடயவ$க� காOமிட  தி�-�. ப&தா�_எ? ப&ேயாஇ? 

ப&எ�ப தBேத. $தி�வ�.3193.4 

 ெத0வெமலா. வண��கி�ற ேதவிஎைன அளி தா� சிவகாம வ�லிெயா� 

தி�மலிஅ. பல ேத $தி�வ�.3194.1 



 ைசவெமலா� தரவிள�� நி�வ&ைவ- ெகா&ேய� தா�நிைன த 

ேபாெதைனேய நா�நிைன த திைலேய� $தி�வ�.3194.2 

 ஐவைகஇ� திய�கட�தா$ க
டவிட  தி��த அ/பவ தி� வ
ணமைத 

யா$	கல வ�லா$ $தி�வ�.3194.3 

 உ0வைக அ�நா�_உைர த த�றி4._இ� நாளி� உ�திரவி� வ�!ண$, 

த�தசிவ ��ேவ. $தி�வ�.3194.4 

 ேத�ெமாழி?ெப
 ணரசிஅ�2 ெச�வ._என- களி தா� சிவகாம 

வ�லிெயா� ெச.ெபா�மணி? ெபா!வி� $தி�வ�.3195.1 

 வா�ெமாழிய நி�றில�� நி�வ&ைவ� சிறிேய� மன�ெகா
ட கால ேத 

வா0 தஅ/ பவ ைத $தி�வ�.3195.2 

 நா�ெமாழிய %&யாேத� அ�ப$க
ட கால._ெப.(கால._ெப.) ந
ணியெம0 

வ
ணமைத எ
ணிஎவ$ 	க�வா$ $தி�வ�.3195.3 

 Y�ெமாழி-�. ெபா�2�.மிக V
ணியதா0 ஞான ேநா-�ைடயா$ 

ேநா-கினிேல ேநா-கியெம0? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.3195.4 

 சி1றிைடஎ. ெப�மா2& ேதவ$ெதா=. பத தா� சிவகாம வ�லிெயா� 

சிற�தமணி? ெபா!வி� $தி�வ�.3196.1 

 உ1றிைடநி� றில��கி�ற நி�வ&ைவ- ெகா&ேய� உ�/ெதா7. 

உள._இளகி  தளதளஎ� 7�கி $தி�வ�.3196.2 

 ம1றிைடயி� வலியாம� ஆ�கி�ற ெத�றா� வழிய&ய$ விழிகளினா� 

மகி��!க
ட கால._ெப.(கால._ெப.) $தி�வ�.3196.3 

 ப1றிைடயா தா�கவ$க2 கி��தவ
ண� தைனயா$ பக$வாேர பக$வாேர� 

பகவ�நிக$ வாேர. $தி�வ�.3196.4 



 ஆர%த. அைனயவ�_எ� அ.ைமஅபி ராமி ஆன�த வ�லிெயா�. 

அ.பல ேத விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3197.1 

 ேபர%த மயமா._உ� தி�வ&ைவ- �றி !? ேப5கி�ற ேபா!மண. 

வ @5கி�ற ெதா�ேறா $தி�வ�.3197.2 

 சீர%த மாகிஎ�லா� தி தி?ப த�ேபா$ சிறி!மிலா- கைட?	ைலேய� 

திற !-கி� ெக�றா� $தி�வ�.3197.3 

 ஊர%த? ேபர�ப$ ேப5மிட  தவ$பா� உ1றவ
ண. இ1றிெத�ன 

உ�ன%& யாேத. $தி�வ�.3197.4 

 ெபா1பத தா� எ�னளவி1 ெபா�னாைச தவி$ தா� Dரணிஆ ன�தசிவ 

ேபாகவ�லி ேயா� $தி�வ�.3198.1 

 ெசா1பத%� கட�தம�றி� விள�கியநி� வ&ைவ  M0ைமயிேல� 

நா�_எ
ணி� ேதா7.மன. இளகி� $தி�வ�.3198.2 

 சி1பத தி1 பரஞான மயமா�. எ�றா� ெதளி,ைடயா$ கா
கி�ற 

திற தி�_அவ$- கி�-�. $தி�வ�.3198.3 

 ந1பத._எ  த�ைமையேதா உைர?பB! மிக,. நாத%& தனி1	B4. 

ஞானநட  தரேச. $தி�வ�.3198.4 

 எ�பிைழயா ைவ4.ெபா7 தா� எ�ைன%�ேன அளி தா� இைறவிசிவ 

காமவ�லி எ�ன.ைம 4டேன $தி�வ�.3199.1 

 இ�பவ& வா0?ெபா!வி� இல�கியநி� வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) 

இ1ெறனநா� நிைன தி��கா� எ1ெறன,. ெமாழிேவ� $தி�வ�.3199.2 

 அ�	�வா0 அ!அ!வா0 அளி�தபழ. ஆகி அ?பழ�சா றாகிஅத� 

அ�<5ைவ4. ஆகி $தி�வ�.3199.3 

 எ�	�க மனஞான மயமா�. எ�றா� எ1ேறாெம0 அ�	ைடயா$ 

இைய�!க
ட இட ேத. $தி�வ�.3199.4 



 க�.பைனயா� எ�னிர
� க
களிேல இ��தா� க1பக?ெபா� வ�லிசிவ 

காமவ�லி 4டேன $தி�வ�.3200.1 

 வி�.	மணி? ெபா!வினிேல விள�கியநி� வ&ைவ விைன4ைடேய� 

நிைன-கி�ற ேவைளயி�_எ� 	க�ேவ� $தி�வ�.3200.2 

 இ�.பைனய மன.ெநகி��! ெநகி��!�கி ஒ�ேப$ இ�பமய மா�._எனி� 

அ�ப$க
ட கால._ெப.(கால._ெப.) $தி�வ�.3200.3 

 அ�.பிமல$� தி2டசிவா ன�தஅ/ பவ ைத யாரறிவா$ ந@அறிவா0 

அ.பல ெத. அரேச. $தி�வ�.3200.4 

 காமச தி 4ட�களி-�� காைலயிேல அ&ேய� கனஞான ச திைய4� 

கல�!ெகாள? 	B�தா� $தி�வ�.3201.1 

 வாமச தி சிவகாம வ�லிெயா�. ெபா!வி� வய�கியநி� தி�வ&ைய 

மன�ெகாJ.ேபா ெத�லா. $தி�வ�.3201.2 

 ஆமச த� எ/._என-ேக ஆன�த ெவ�ள._ெப.(ெவ�ள._ெப.) அ!த!.பி? 

ெபா�கிவழி� தா�._எனி� அ�ேதா $தி�வ�.3201.3 

 ஏமச த$ எ/._அறிஞ$ க
டவிட  தி��த இ�பஅ/ பவ?ெப�ைம 

யாவ$	க� வாேர. $தி�வ�.3201.4 

 அ-ேகாஈ ததிசய._ஈ தசிசய._எ� 	க�ேவ� அய�%தேலா$ ெந��கால. 

மய�%த�ந@  தி��!_ஏவ.(தி��!_வி.) $தி�வ�.3202.1 

 மி-ேகால மிட,. அவ$- க�ளாம� இ�ளா� மிகம�
� மதியிலியா0 

விைனவிBய விB ! $தி�வ�.3202.2 

 இ-ேகால  !டனி��ேத� அ�பறிேய� சிறிேய� எைன-க�தி எ�னிட ேத 

எ=�த�ளி எைன4. $தி�வ�.3202.3 

 த-ேகா�_எ� 7லகிைச?ப  த�வண._ஒ� றளி தா� தனி தசிவ 

காமவ�லி- கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3202.4 



 அ�ேசாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அB%தேலா$ ெந��கால. 

பB%த�ந@  தி��!_ஏவ.(தி��!_வி.) $தி�வ�.3203.1 

 ந�ேசால மிட,. அவ$- க�ளாம� ம�ளா� நா�கழி !- ேகா�ெகாழி-�. 

நைடநாயி1 கைடேய� $தி�வ�.3203.2 

 எ�ேசா�. இழிவி/-ெகா� றி�ேல�நா� ெபா�ேல� எைன-க�தி 

யானி�-�. இட திெல=� த�ளி  $தி�வ�.3203.3 

 த�ேசாதி வண?ெபா��_ஒ� ெறன-களி !- களி தா� தனி தசிவ 

காமவ�லி- கினி தநட� தவேன. $தி�வ�.3203.4 

 அ ேதாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அ�தணெர� லா�.மைற 

ம�தணேம 	க�7 $தி�வ�.3204.1 

 ஒ ேதால மிட,. அவ$- ெகா�சிறி!. அ�ளா� ஓதியைனேய� 

விதியறிேய� ஒ��ேக�வ� �ர�ேக� $தி�வ�.3204.2 

 இ ேதாட மிக,ைடேய� கைடநா0-�� கைடேய� எைன-க�தி 

யானி�-�. இட�ேத& நட�! $தி�வ�.3204.3 

 ச ேதாட %றஎன-�. சி திெயா�7 ெகா� தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3204.4 

 அ�ேதாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அறி,ைடயா$ ஐ.	ல/. 

ெசறி,ைடயா$ ஆகி $தி�வ�.3205.1 

 வ�ேதால மிட,. அவ$- க�ளாம� ம�ளா� மன<ெச�ற வழிெய�லா� 

தின<ெச�ற மதிேய� $தி�வ�.3205.2 

 எ�ேதாஎ� 7லகிய.ப விழிவழிேய உழ�ேவ� எைன-க�தி எளிேய�நா� 

இ�-�மிட  தைட�! $தி�வ�.3205.3 

 ச�ேதாட %றஎன-�. த�வண._ஒ� றளி தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3205.4 



 அ?பாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அ��தவ$க� வி�.பிமிக 

வ��திஉள. %ய�7_வி.எ�.(%ய�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3206.1 

 இ?பாB� இர�திட,. அவ$க�ளா� ம�ளா� இ+,லக நைடவிைழ�! 

ெவ+விைனேய 	B�! $தி�வ�.3206.2 

 எ?பாA. இழி�!மன  தி�ைச	B கி�ேற� எைன-க�தி யானி�-�. 

இட�ேத& அைட�!_வி.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3206.3 

 த?பாத ஒளிவ
ண� த�ெத�ைன அளி தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3206.4 

 அ.மாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அ�பெரலா. %ய�7%ய� 

றி�பைடவா� வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3207.1 

 எ.மாென� ேற திட,. அவ$-க�ளா� ம�ளா� இ!ந�ைம இ!த@ைம 

எ�7நிைன யாேம_பதி.ெப.(யா._த�.ப�.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3207.2 

 ைம.மாலி1 களிசிற�! வ�விைனேய 	B4. வ<சகேன� தைன-க�தி 

வ�!மகி�� ெதன-�. $தி�வ�.3207.3 

 த.மான %றவிய�! ச.மான மளி தா�. தனி தசிவ காமவ�லி- கினி தநட  

தவேன. $தி�வ�.3207.4 

 ஆவாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அ&யெரலா. நிைன�!நிைன� 

தவி��தகெந- ��கி $தி�வ�.3208.1 

 ஓவாம� அர1றிட,. அவ$-க�ளா� மாைய உலகவிட யான�த. 

உவ�!வ�! %ய�7_வி.எ�.(%ய�_வி.+�1_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3208.2 

 த@வாய நரகினிைட விழ-கடேவ� எைன தா� சிவாயநம என?	கA. 

ெதளி,ைடய� ஆ-கி� $தி�வ�.3208.3 



 சாவாத வர�ெகா� !  தன-க&ைம பணி தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3208.4 

 அ
ணாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அற�கைர�த நாவின$க� 

அக�கைர ! கைர�! $தி�வ�.3209.1 

 க
ணார ந@$ெப�-கி வ��த,._அ� க�ளா� கைடநாயி1 கைடேய�ெம0- 

கதிையஒ� சிறி!. $தி�வ�.3209.2 

 எ
ணாத ெகா�.பாவி? 	ைலமன !� சிறிேய� எைன-க�தி வலிய,.நா� 

இ�-�மிட  தைட�! $தி�வ�.3209.3 

 த
ணா$ெவ
 மதிய%த. உணெவா�7 ெகா� தா� தனி தசிவ 

காமவ�லி- கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3209.4 

 ஐயாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அ�ைமஅறி� த��வி�.பி 

உBைமபல இய1றி? $தி�வ�.3210.1 

 ெபா0யாத நிைலநி�ற 	
ணிய$க� இ�-க? 	ைலமன !� சிறிேய�_ஓ$ 

	�Aநிக$ இ�ேல� $தி�வ�.3210.2 

 ெச0யாத சி7ெதாழிேல ெச0!ழA� கைடேய� ெச�-�ைடேய� 

எைன தன! தி�,ள தி� அைட ேத $தி�வ�.3210.3 

 ைசயாதி அ�தந�- கா2&ஒ�7 ெகா� தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3210.4 

 அ�ேனாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அ�ள�ைம அறி�தவ$க� 

அ�ள%த. வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3211.1 

 எ�ேனாஇ� க�ளாைம எ�7கவ� றி�?ப யா!ெமா� ந�றியிேல� த@!ெநறி 

நட?ேப� $தி�வ�.3211.2 

 %�ேனாபி� /._அறியா Gடமன? 	ைலேய� %=-ெகா&ேய� 

எைன-க�தி %�ன$_எ=� த�ளி  $தி�வ�.3211.3 



 த�ேனா�. இைண�தவ
ண. ஒ�ெறன-�- ெகா� தா� தனி தசிவ 

காமவ�லி- கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3211.4 

 ஐேயாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� 	க�ேவ� அ�விைனக� அOகாம� 

அறெநறிேய நட�! $தி�வ�.3212.1 

 ெம0ேயா!. அறிஞெரலா. வி�.பியி�  திட,. ெவ0யவிைன- 

கட��ளி ! விழ1கிைற !- களி !? $தி�வ�.3212.2 

 ெபா0_ஓதி? 	ைலெப�-கி நிைல5�-கி உழA. 	ைரமன ேத� 

எைன-க�தி? 	��த�ளி- க�ைண� $தி�வ�.3212.3 

 ைசேயாக %றஎன-�. வலி�ெதா�7 ெகா� தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3212.4 

 எ1ேறஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� இைச?ேப� இ�ைசெயலா. வி� !வன  

திட !.மைல யிட !. $தி�வ�.3213.1 

 உ1ேறெம0  தவ.	Bவா$ உ�னிவிழி  தி�?ப உலகவிட ய�கைளேய 

விலகிவிட மா2ேட� $தி�வ�.3213.2 

 க1ேற!. அறியகிேல� கைடயB/� கைடேய� க�ைணயிலா- 

க�மன !- க�வ� எைன- க�தி� $தி�வ�.3213.3 

 ச1ேற4. அ�7மிக? ெபBெதன-கி� களி தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3213.4 

 எ�ேனஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� இைச?ேப� இர,பக� அறியாம� 

இ��த_இட  தி��!_ஏவ.(தி��!_வி.) $தி�வ�.3214.1 

 %�ேனெம0  தவ.	B�தா$ இ�ேன4. இ�?ப Gட$களி� தைலநி�ற 

ேவடமன- ெகா&ேய� $தி�வ�.3214.2 

 ெபா�ேனய. மிக?	B�த 	ைல-கைடேய� 

இழி�த_ெப.எ�.(இழி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	=வி/._இ� கிழி�திழி�! 

	��தஎைன- க�தி  $தி�வ�.3214.3 



 த�ேனய %றஎன-�. ஒ�றளி !- களி தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3214.4 

 ஓேகாஈ ததிசய._ஈ ததிசய._எ� /ைர?ேப� உ�ளப& உ�ளஒ�ைற 

உ�ள%ற வி�.பி? $தி�வ�.3215.1 

 பாேகா%? பழரசேமா என�சி-க? பா&? ப திெச0வா$ இ�-க,._ஓ$ 

ப தி4._இ� லாேத. $தி�வ�.3215.2 

 ேகாேகாஎ� 7ல�ைர?ப  திBகி�ற ெகா&ேய� �1றம�றி- �ணமறியா? 

ெப த�_எைன- க�தி  $தி�வ�.3215.3 

 தாேகாத ர��ளிர�த த�ைமஒ�7 ெகா� தா� தனி தசிவ காமவ�லி- 

கினி தநட  தவேன. $தி�வ�.3215.4 

 ெச0வைகந� கறியாேத தி�வ�ேளா [&� சில	க�ேற� அறிவறியா� 

சிறியB/< சிறிேய� $தி�வ�.3216.1 

 ெபா0வைகேய� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. 	
ணியேன 

மதியணி�த 	Bசைடயா0 விைடயா0 $தி�வ�.3216.2 

 ெம0வைகேயா$ விழி தி�?ப வி�.பிஎைன அ�ேற மிகவலி�தா2 

ெகா
ட�ளி விைனதவி$ த விமலா $தி�வ�.3216.3 

 ஐவைகய கட,ள�. அ�தண�. பரவ ஆன�த  தி�நட<ெச0 அ.பல ெத. 

அரேச. $தி�வ�.3216.4 

 நிைலநா& அறியாேத நி�ன�ேளா [& ந@$ைமயல 	க�ேற�ந� ெனறிஒ=கா- 

கைடேய� $தி�வ�.3217.1 

 	ைலநாேய� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. Dதகண< 8ழநட. 

	Bகி�ற 	னிதா $தி�வ�.3217.2 

 கைலநா� மதியணி�தகனபவள� சைடயா0 க� தறியா- காைலயிேல 

க�ைணஅளி  தவேன $தி�வ�.3217.3 



 தைலஞான %னிவ$க�த� தைலமீ! 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தாJைடயா0 

ஆJைடய ச1��எ� அரேச. $தி�வ�.3217.4 

 கைல-கைடந� கறியாேத கனஅ�ேளா [&- கB5	க� ேற�கவைல- 

கட1	ைணஎ� 7ணேர� $தி�வ�.3218.1 

 	ைல-கைடேய� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. ேபா1றிசிவ 

ேபா1றிசிவ ேபா1றிசிவ ேபா1றி_வி.எ�.(ேபா17_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3218.2 

 தைல-கைடவா0 அ�றிரவி� தா�மலெரா� றம$ தி  தனி?ெபா��_எ� 

ைகயிலளி த தய,ைடய ெப�மா� $தி�வ�.3218.3 

 ெகாைல-கைடயா$- ெக0தBய �ணமைலேய ெபா!வி� ; தா&- 

ெகா
�லைக- கா தாJ� ��ேவ. $தி�வ�.3218.4 

 நி�	க�ந� கறியாேத நி�ன�ேளா [& ெநறியலேவ 	க�ேற�ந� 

னிைலவி�.பி நி�ேல� $தி�வ�.3219.1 

 	�	ைலேய� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. Dரணசி1 சிவேனெம0? 

ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) அ�J. 	னிதா $தி�வ�.3219.2 

 எ�	ைடஅ� நாளிரவி� எ=�த�ளி 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ���ேவ எ�னி�க
 

இல�கியந� மணிேய $தி�வ�.3219.3 

 அ�	ைடயா$ இ�பைட4. அழகியஅ. பல ேத ஆ தாJ. அ?ப/மா0- 

; தா�. பதிேய. $தி�வ�.3219.4 

 !ைல-ெகா&ந� கறியாேத !ைணஅ�ேளா [&  !B5	க� ேற�க�ைண? 

பB5	க� றறிேய� $தி�வ�.3220.1 

 	ைல-ெகா&ேய� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. ெபா��திைர- 

க�ைகமதி த�கியெச< சைடயா0 $தி�வ�.3220.2 



 மைல-ெகா&எ� அ.ைமஅ�� மா!சிவ காம வ�லிமைற வ�லி!தி 

ெசா�லிநி�7 காண- $தி�வ�.3220.3 

 கைல-ெகா&ந� �ண$%னிவ$ க
�	க�� ேத த- கனகசைப தனி�ந&-�� 

காரணச1 ��ேவ. $தி�வ�.3220.4 

 ப= தைலந� �ணராேத பதிய�ேளா [&? ப=!	க� ேற�க�ைண? 

பா�கறியா? ப&ேற� $தி�வ�.3221.1 

 	= தைலேய� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. 	
ணிய$த. 

உ�ளக ேத ந
ணியெம0? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

$தி�வ�.3221.2 

 க= தைலந< சணி�த�J� க�ைணெந�� கடேல கா�மல$_எ� தைலமீ! 

தா�மலர அளி தா0 $தி�வ�.3221.3 

 வி= தைலவ$ ேபா1றமணி ம�றி�நட. 	B4. ெம0.ைமஅறி வி�	�வா0 

விள�கியச1 ��ேவ. $தி�வ�.3221.4 

 ைகயைடந� கறியாேத கனஅ�ேளா [&- கா5	க� ேற�க�ைண  ேதசறியா- 

கைடேய� $தி�வ�.3222.1 

 ெபா0ய&ேய� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. 	 த%ேத 5 த5க 

Dரணசி1 சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3222.2 

 ஐய&க� காடவ$ேகா� அகமகி��! 

ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ.பல ேத 

அ��நட<ெச0 ெச.பவள மைலேய $தி�வ�.3222.3 

 ெம0ய&ய$ உ�ளக தி� விள��கி�ற விள-ேக ேவத%& மீதி��த ேமத�ச1 

��ேவ. $தி�வ�.3222.4 

 திற?படந� �ணராேத தி�வ�ேளா [&  த@ைம	க� ேற�க�ைண  

திற<சிறி!� ெதளிேய� $தி�வ�.3223.1 



 	ற?ப&ேற� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. Dத%த� நாதவைர? 

	ண�வி த 	னிதா $தி�வ�.3223.2 

 உற?ப�ெம0 உண$,ைடயா$ உ�ளக ேத 

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

வான�த உ�,ைடய ��ேவ $தி�வ�.3223.3 

 சிற?பைடமா தவ$ேபா1ற� ெச.ெபா�மணி? ெபா!வி� தி� ெதாழி�_ஐ� 

திய17வி-�� தி�நடநா யகேன. $தி�வ�.3223.4 

 ேத$�!ண$�! ெதளியாேத தி�வ�ேளா [&� சில	க�ேற� தி�-க�ைண  

திற<சிறி!� ெதBேய� $தி�வ�.3224.1 

 ேபா�தகேன� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. ேபாதா�த மிைசவிள�� 

நாதா�த விள-ேக $தி�வ�.3224.2 

 ஊ$�தபண- க�கணேம %த1பணிக� ஒளிர உய$ெபா!வி� ந&-கி�ற 

ெசயAைடய ெப�மா� $தி�வ�.3224.3 

 சா$�தவைர எ+வைக4� தா�கிஅளி- கி�ற தய,ைடய ெப��தைலைம  

தனி%த�_எ� தாேய. $தி�வ�.3224.4 

 ஒ�A.வைக அறியாேத உ�ன�ேளா [& ஊ7	க� ேற�!யர. ஆ7.வைக 

உணேர� $தி�வ�.3225.1 

 	�லியேன� 	க�றபிைழ ெபா7 த�ள� ேவ
�. Dதியணி� ெதாளி$கி�ற 

ெபா�ேமனி? ெப�மா� $தி�வ�.3225.2 

 ெசா�லியA. ெபா�ளியA. கட�தபர நாத  !Bயெவளி? ெபா�ளான 
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 வில�7� கால  த&-க& ஏற வி� !?பி� வில�றா தளி தா0 
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 பயிAG வா
&� சிைவத� ஞான? பா�மகி�� !
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$தி�வ�.3227.3 

 பயி$தைழ� !றைவ  த�ளிய ஞான ப�த�_எ� ேறா��ச1 ��ேவ. 

$தி�வ�.3227.4 

 த !வநிைலக� தனி தனி ஏறி  தனி?பர நாதமா� தல ேத $தி�வ�.3228.1 

 ஒ தத� மயமா. நி�ைனந@ இ�றி உ1றிட� உயிர/ பவ._எ� 

$தி�வ�.3228.2 

 றி !ைண ெவளியி� எ�ைனஎ� னிட ேத இ��தவா றளி தைன அ�ேறா 

$தி�வ�.3228.3 

 சி தந1 காழி ஞானச. ப�த� ெச�வேம என!ச1 ��ேவ. $தி�வ�.3228.4 

 தனி?பர நாத ெவளியி�ேம� நின! த�மய� த�மய. ஆ-கி? $தி�வ�.3229.1 
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$தி�வ�.3229.4 
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ஒ�ெப� ெவளிேம� உ�ளதா0 %17._உ� ள!வா0 $தி�வ�.3230.1 
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$தி�வ�.3230.2 
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 7�Jற அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞானச. ப�த 
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$தி�வ�.3231.3 

 % திய1 சிவிைக இவ$�த�� ெநறியி� %தலர சிய1றிய !ைரேய. 
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$தி�வ�.3232.1 

 ப&4ற வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ��தஎ� 

வ� த._ெப.(வ� த._ெப.) பா$ த� ளா�_எ=� த�ளி $தி�வ�.3232.2 

 மி&யற எைன தா� கைட-கணி  !ன-�� விள��வ அ&%& எ�றா0 

$தி�வ�.3232.3 
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$தி�வ�.3233.3 

 ெத0வைக அமண இ�ளற எ=�த_ெப.எ�.(எ=_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 
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$தி�வ�.3234.2 
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$தி�வ�.3235.2 

 ெப�மண ந�T$  தி�மண� காண? ெப1றவ$ தைமெயலா. ஞான 

$தி�வ�.3235.3 
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 சீரா$ ச
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தி தி-�. ேதேன அழியா� ச�வேம $தி�வ�.3236.1 

 காரா$ மிட17? பவளமைல- க
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ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	
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 வா0ைமயிலா� சமணாத$ பலகா1 
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அைம�த ேதேவ. $தி�வ�.3238.4 
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எனி/._எ�ைன வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 
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ன�த $தி�வ�.3279.3 

 ஊ1றதா. சமரசஆ ன�தசைப தனிேல ஓ��கி�ற தனி-கட,� 
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%த1பலவா� �ண�கJ-�. 	�த� $தி�வ�.3280.1 
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 மி� !உ7? பதிசாண. காரண.ப� கால._ெப.(கால._ெப.) விதி தி�ம1 

றைவ%=!. ஆதிஅ�லா$ ஆகி $தி�வ�.3280.3 

 உக?	7._ஓ$ 5 தசிவா ன�தசைப தனிேல ஓ��கி�ற தனி-கட,� 

ஒ�வ$_உ
ேட க
W$. $தி�வ�.3280.4 

 இய1ைகயிேல பாச�க� ஒ�7._இலா$ �ண�க� ஏ!மிலா$ த !வ�க� 
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$தி�வ�.3284.1 

 உ1றேம தகேவா$ உவ2�ற இ��ேத� உலகிய1 ேபாகேம உவ�ேத� 
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க�ைமயிேன� கிறிேப5. ெவறிேய� $தி�வ�.3294.3 

 கள-கறியா? 	வியிைடநா� ஏ�பிற�ேத� அ�ேதா க�ைணதட  தரேசநி� 

க� ைதஅறி ேயேன. $தி�வ�.3294.4 
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�றி?பாA. �றிேய� $தி�வ�.3295.2 

 ெசறியாத மன-கைடேய� த@ைமெயலா. உைடேய� சின தாA. மத தாA. 

ெசறி�த	த� அைனேய� $தி�வ�.3295.3 

 எறியாத 	வியிைடநா� ஏ�பிற�ேத� உ�ற� தயமறி ேய�ம�றி� 

இனி தநட  திைறேய. $தி�வ�.3295.4 

 இனி தபழ� சா7வி�  திழி தமல� ெகாJ._ஓ$ இழிவில�கி� 

இழி�!நி�ேற� இர-க._ஒ�7. இ�ேல� $தி�வ�.3296.1 

 அனி தெநறி யிைட ெதாட$�! மனி த_உட. ெப� த அற-கைடய$ 

தம-ெக�லா. அற-கைடய� ஆேன� $தி�வ�.3296.2 

 பனி தமன- �ர�கா2&? பலி-�ழA. ெகா&ேய� பாதக%. 8தக%. 

பயி�றெப�. ப&ேற� $தி�வ�.3296.3 

 தனி தக�� �ண ேத�நா� ஏ�பிற�ேத� நின! தனி-க� ைத 

அறி�திேல� சைப-ேக17. ஒளிேய. $தி�வ�.3296.4 

 ஏ7கி�ேற. எனமதி ேத இற��கி�ற கைடேய� ஏதெமலா. 

நிைறமன ேத� இர-கமிலா? 	ைலேய� $தி�வ�.3297.1 

 சீ7கி�ற 	லியைனேய� சி7ெதாழிேல 	Bேவ� ெச0வைகஒ� றறியாத 

சிறியB/. சிறிேய� $தி�வ�.3297.2 

 மா7கி�ற �ண?ேபைத மதியதனா� இழி�ேத� வ<ச._எலா. �&ெகா
ட 

வா�-ைகமிக உைடேய� $தி�வ�.3297.3 

 வ @7கி�ற உலகிைடநா� ஏ�பிற�ேத� நின! ெம0-க� ைத அறி�திேல� 

விள��நட  தரேச. $தி�வ�.3297.4 



 அரச$_எலா. மதி திட?ேப$ ஆைசயிேல அரேசா டா�_எனேவ 

மிக-கிைள ேத� அ�ளறியா- கைடேய� $தி�வ�.3298.1 

 	ரசமர. ேபா1ப� ேத� எ2&என  தைழ ேத� 	�ெகன,. 	ளிஎன,. 

ம�கிஉதி$ கி�ேற� $தி�வ�.3298.2 

 பர5.வைக ெதB�!ெகாேள� ெதB�தாைர? பணிேய�. பைச அறியா- 

க��க�மன? பாவிகளி1 சிற�ேத�. $தி�வ�.3298.3 

 விர5நில  ேத�பிற�ேத� நி�க� ைத அறிேய� விய-�மணி ம�ேறா�கி 

விள��பர. ெபா�ேள. $தி�வ�.3298.4 

 ெபா�ளறிேய� ெபா�ளறி�தா$ ேபா�7ந&  தி�ேக ெபா�கிவழி� 

!ைடகி�ேற� ெபா0யக ேத� 	ைலேய� $தி�வ�.3299.1 

 ம�ளறியா  தி�வாள$ உள�கய-க  திBேவ� ைவ4
�. உழ,வா 

மாெடனேவ த& ேத� $தி�வ�.3299.2 

 ெவ�ளறியா- ெகா�மன ேத� விழ1கிைற !- களி?ேப� வ @ண$களி� 

தைலநி�ேற� வில-கைன !. 	Bேவ� $தி�வ�.3299.3 

 ெத�ளறிேய� உலகிைடநா� ஏ� பிற�ேத� நின! தி�,ள ைத அறி�திேல� 

ெத0வநட  தவேன. $தி�வ�.3299.4 

 தவ.	Bேய� தவ.	B�தா$ தைம?ேபால ந& !  த�-�கி�ேற� 

உண$�சியிலா� சட.ேபால இ��ேத� $தி�வ�.3300.1 

 பவ.	Bேவ� கமBனிைட? பா�கவி�-�. கைடேய� பயனறியா வ<சமன? 

பாைற5ம� !ழ�ேவ� $தி�வ�.3300.2 

 அவ.	Bேவ� அறிவறிேய� அ�பறிேய� அ�பா� ஐயாநி� அ&யைட�தா$- 

கO !ைண4. உதேவ� $தி�வ�.3300.3 

 நவ.	B4. உலகிைடநா� ஏ�பிற�ேத� நின! ந�லதி� உள. அறிேய� 

ஞானநட  திைறேய. $தி�வ�.3300.4 



 இைறஅள,. அறிெவா=-க  தி�ைசயிேல� நரகி� இ��!ழ�7 

வா�கி�ேறா$ எ�லா$-�. இழி�ேத� $தி�வ�.3301.1 

 ெபாைறஅளேவா ந�ைமஎலா. ேபா-கி�வி2�  த@ைம 	Bகி�ேற� எBகி�ற 

	!ெந�?பி1 ெகா&ேய� $தி�வ�.3301.2 

 நிைறஅளேவா %ைறஅளேவா நிைலஅள,� தவி$�த ெந�<சால 

ெந<சக ேத� ந@லவிட. ேபா�ேவ� $தி�வ�.3301.3 

 சைறயளவா உலகிைடநா� ஏ�பிற�ேத� நின! க� தறிேய� க�ைணநட� 

கா2�கி�ற ��ேவ. $தி�வ�.3301.4 

 கா2�கி�ற உவ$-கட�ேபா� கைலகளிA.ெச�வ- களி?பினிA. 

சிற�!மிக- களி !நிைற கி�ேற� $தி�வ�.3302.1 

 ந@2�கி�ற ஆப தி� ஒ�சிறி!. உதேவ� ெந��Mர. ஆ��!தவா? 

ப��கிண7 ேபா�ேவ� $தி�வ�.3302.2 

 ஆ2�கி�ற அ�2ெப�ைம ஒ�சிறி!. ெதBேய� அ�சமிேல� நாணமிேல� 

அட-க._ஒ�7. இ�ேல� $தி�வ�.3302.3 

 ;2�கி�ற உலகிைடநா� ஏ�பிற�ேத� நின! �றி?பறிேய� ம�றி�நட� 

�ல,�ல மணிேய. $தி�வ�.3302.4 

 தா, மா�_என- �தி !-ெகா
ேடா&  ைதய லா$%ைல  தட.ப�� 

கைடேய� $தி�வ�.3303.1 

 ;, கா-ைக-�� ேசா1றி�_ஓ$ ெபா�-�. ெகா�-க ேந$�திடா- ெகா&யB� 

ெகா&ேய� $தி�வ�.3303.2 

 ஓ, றா!ழ� ஈஎன? பலகா� ஓ& ஓ&ேய ேத�7. ெதாழிேல� $தி�வ�.3303.3 

 சா, றாவைக- ெக�ெசய- கடேவ� த�ைத ேயஎைன  தா�கி-ெகா
 ட�ேள. 

$தி�வ�.3303.4 

 ேபாக மாதிைய விைழ�தன� வ @ணி� ெபா=! ேபா-கி�. இ=ைதேய� 

அழியா  $தி�வ�.3304.1 



 ேதக மாதிைய? ெப7%ய� றறிேய� சிர�� ெந<சக- �ர�ெகா�. 

உழ�ேவ� $தி�வ�.3304.2 

 காக மாதிக� அ��தஓ$ ெபா�-�. கா2ட ேந$�திடா- கைடயB� கைடேய� 

$தி�வ�.3304.3 

 ஆக மாதிெசா� அறிவறி ேவேனா அ?ப ேனஎைன ஆ
�ெகா
 ட�ேள. 

$தி�வ�.3304.4 

 விழிைய  M$-கி�ற வ<சைர விைழ�ேத� வி��தி ேலஉண வ��திஓ$ 

வயி17- $தி�வ�.3305.1 

 �ழிைய  M$-கி�ற ெகா&யB� ெகா&ேய� ேகாப ெவ0யேன� பாபேம 

பயி�ேற� $தி�வ�.3305.2 

 வழிைய  M$?பவ$- �ள,ைர  தி�ேவ� மாய ேம	B ேபயB� ெபBேய� 

$தி�வ�.3305.3 

 பழிைய  M$?பத1 ெக�ெசய- கடேவ� பரம ேனஎைன? பB�!ெகா
 

ட�ேள. $தி�வ�.3305.4 

 மத தி ேலஅபி மான�ெகா
 �ழ�ேவ� வா2ட ேமெச4. ;2ட தி� 

பயி�ேவ� $தி�வ�.3306.1 

 இத தி ேலஒ� வா$ ைத4. 	கேல� ஈ4. ெமா0 திட1 கிைச,றா !
ேப� 

$தி�வ�.3306.2 

 �த தி ேலஇழி மல தி/� கைடேய� ேகாைட_ெப.(ேகாைட_ெப.) ெவ0யலி� 

ெகா�ைமயி1 ெகா&ேய� $தி�வ�.3306.3 

 சித தி ேலஉற1 ெக�ெசய- கடேவ� ெத0வ ேமஎைன� ேச$ !-ெகா
 

ட�ேள. $தி�வ�.3306.4 

 ெகா&ய ெவ.	லி- �ண திேன� உதவா- ;வ. ேந$�!ேள� பாவேம 

பயி�ேற� $தி�வ�.3307.1 



 க&ய ெந<சிேன� ���ம. 5ம�த க=ைத ேய�_அவ? ெபா=ைதேய 

கழி?ேப� $தி�வ�.3307.2 

 வி&4 %�னேர எ=�திடா !ற��. ேவட ேன�%= GடB� ெபBேய� 

$தி�வ�.3307.3 

 அ&ய னாவத1 ெக�ெசய- கடேவ� அ?ப ேனஎைன ஆ
�ெகா
 ட�ேள. 

$தி�வ�.3307.4 

 M�� கி�றேத 5க._என அறி�ேத� ேசாற ேதெப7. ேபறெத� 7ண$�ேத� 

$தி�வ�.3308.1 

 ஏ�� கி�றேத ெதாழிெலன? பி& ேத� இர-கி� ேறா$கேள எ�னி/. 

அவ$பா� $தி�வ�.3308.2 

 வா�� கி�றேத ெபா��_என வலி ேத� வ<ச ெந<சினா� ப<ெசன? 

பற�ேத� $தி�வ�.3308.3 

 ஓ�� கி�றத1 ெக�ெசய- கடேவ� உைடய வாஎைன உவ�!ெகா
 ட�ேள. 

$தி�வ�.3308.4 

 வ� த ேந$ெப�. பாரேம 5ம�! 

வா�._ெப.எ�.(வா�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஓ$ெபாதி மாெடன 

உழ�ேற� $தி�வ�.3309.1 

 ப� த_ெப.எ�.(ப�_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஊெனா� மல._உண  

திB4. ப�றி_ெப.(ப�றி_ெப.) ேபா�7ேள� ந�றிெயா� றறிேய� 

$தி�வ�.3309.2 

 க� தி லாதய� �ைர தA? பைட�த கைடய நாயினி1 கைடயேன� அ�2�? 

$தி�வ�.3309.3 

 ெபா� த� ஆவத1 ெக�ெசய- கடேவ� 	
ணி யாஎைன? 	B�!ெகா
 

ட�ேள. $தி�வ�.3309.4 



 !�-க ேலாெகா�� க��கேலா வயிர� 8�க ேலாஎன- கா�ெகாJ. 

மன ேத� $தி�வ�.3310.1 

 த�-க� ஆணவ- க�-கேலா �ழ�ேவ� ச�ைத நாெயன? ப�த%1 

றைலேவ� $தி�வ�.3310.2 

 தி�-ெக லா.ெப7 ெவ�-ெகன? 	�ேவ� த@ய ேன�ெப�. ேபயேன� 

உள�தா� $தி�வ�.3310.3 

 உ�-க� ஆ�த1 ெக�ெசய- கடேவ� உைடய வாஎைன உவ�!ெகா
 

ட�ேள. $தி�வ�.3310.4 

 கான ேமஉழ� வில�கினி1 கைடேய� காம மாதிக� கைளகணி1 பி& ேத� 

$தி�வ�.3311.1 

 மான ேமலிட� சாதிேய மதேம வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) ேயஎன 

வாB-ெகா
 டைல�ேத� $தி�வ�.3311.2 

 ஈன ேமெபா�� என-களி  தி��ேத� இர-க. எ�பேதா$ எ2�ைண அறிேய� 

$தி�வ�.3311.3 

 ஞான ேம,த1 ெக�ெசய- கடேவ� நாய காஎைன நய�!ெகா
 ட�ேள. 

$தி�வ�.3311.4 

 இ�ைள ேயஒளி எனமதி  தி��ேத� இ�ைச ேயெப� வி�ைசஎ� றல�ேத� 

$தி�வ�.3312.1 

 ம�ைள ேயத� மன-�ர� ேகா�. வனெம லா<5ழ� றின._என  திB�ேத� 

$தி�வ�.3312.2 

 ெபா�ைள நா�ந1 	�திெச0 தறிேய� ெபா!வி ேலநட. 	Bகி�ேறா0 உ�ற� 

$தி�வ�.3312.3 

 அ�ைள ேம,த1 ெக�ெசய- கடேவ� அ?ப ேனஎைன ஆ
�ெகா
 ட�ேள. 

$தி�வ�.3312.4 



 ம��தறிேய� மணிஅறிேய� ம�திர._ஒ� றறிேய� மதிஅறிேய� 

விதிஅறிேய� வா�-ைகநிைல அறிேய� $தி�வ�.3313.1 

 தி��தறிேய� தி�வ�ளி� ெசயலறிேய� அற�தா� ெச0தறிேய� 

மனமட��. திற தினி�_ஓ$ இட ேத $தி�வ�.3313.2 

 இ��தறிேய� அறி�ேதாைர ஏ திட,. அறிேய� எ�ைதபிரா� மணிம�ற. 

எ0தஅறி ேவேனா $தி�வ�.3313.3 

 இ��ததிைச ெசாலஅறிேய� எ�ஙன.நா� 	�ேவ� யா$-�ைர?ேப� 

எ�னெச0ேவ� ஏ!._அறி� திலேன. $தி�வ�.3313.4 

 அக�கார- ெகா��கிழ�ைக அக��ெதறிய அறிேய� அறிவறி�த அ�தண$பா� 

ெசறி4.ெநறி அறிேய� $தி�வ�.3314.1 

 நக�கான. உ7தவ$ேபா� நல.	B�!. அறிேய� ந�5மர- கனிேபால 

இ�ைசகனி� !ழ�ேவ� $தி�வ�.3314.2 

 மக�காO. 	லவெரலா. வ�!ெதாழ ந&-�. மணிம�ற� தைனஅைட4. 

வழி4._அறி ேவேனா $தி�வ�.3314.3 

 இக�காண  திBகி�ேற� எ�ஙன.நா� 	�ேவ� யா$-�ைர?ேப� 

எ�னெச0ேவ� ஏ!._அறி� திலேன $தி�வ�.3314.4 

 க1�%ைற க1றறிேய� க1பனக1 றறி�த க� த$தி�- ;2ட தி� 

களி தி�-க அறிேய� $தி�வ�.3315.1 
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 க�A� கனிய  தி�ேநா-க. 	B4. க�ைண- கடேலநா� $தி�வ�.3333.1 

 அ�A. பகA� தி�-�றி?ைப எதி$பா$  தி�ேக அய$கி�ேற� $தி�வ�.3333.2 
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$தி�வ�.3360.4 

 த
�கா0 கிழ�� D%த� ஒ�7. தவறவி2 &�வத1 கைமேய� 

$தி�வ�.3361.1 

 ெகா
�ேபா0 வயி17- �ழிஎலா. நிர.ப- ெகா2&ேன� �ணமிலா- 

ெகா&ேய� $தி�வ�.3361.2 

 வ
�ேபா� விைர�!_வி.எ�.(விைர_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வய�_எலா. நிர.ப மல�ெகா2ட ஓ&ய 	ைலேய� $தி�வ�.3361.3 

 ப
�ேபா� பசி M
 வ�வழி பா$ த பாவிேய� எ�ெச0ேவ� எ�தா0. 

$தி�வ�.3361.4 

 வ7 தேல ெபா& ! மல$ தேல 	ர2& ைவ தேல !வ2டலி� 5ைவக� 

$தி�வ�.3362.1 



 உ7 தேல %தலா உ1றப� உணைவ ஒ�மல வயி17?ைப உ�ேள 

$தி�வ�.3362.2 

 !7 தேல என-�  ெதாழி�_என  !ணி�ேத� !ணி�தைர- கண !.வ� 

பசிைய? $தி�வ�.3362.3 

 ெபா7 தேல அறிேய� மல?	ைல- ;2ைட? ெபா7 தன� எ�ெச0ேவ� 

எ�தா0. $தி�வ�.3362.4 

 ப�?பி& யBவா லி&களா திகளா� ப
ணிய ப
ணிகா ர�க� $தி�வ�.3363.1 

 உ�?பி& நிர.ப வரவர எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ஒ�ெப� வயி1றிேல 

அைட ேத� $தி�வ�.3363.2 

 க�?பி& உலகி� எ�?பி& அைனய கைடயB� கைடயேன� உதவா  

$தி�வ�.3363.3 

 !�?பி& இ�?	  !
�ேபா� 

கிட�!_வி.எ�.(கிட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) M�கிேன� எ�ெச0ேவ� 

எ�தா0. $தி�வ�.3363.4 

 அ&-க& V
ைம விைழ�!ேபா0 அைவக� அ�-கிய இட�ேதா7. 

அைல�ேத $தி�வ�.3364.1 

 த&-க& நா0ேபா� Vக$�!வா0 5ைவ !  தவ.	B� தா�_என ந& ேத� 

$தி�வ�.3364.2 

 ெபா&-க& நாசி  !ைளயிேல 	� தி? ெபா�கிேன� அ0யேகா என! 

$தி�வ�.3364.3 

 %&-க& 	ைனய_�ைற.எ�.(	ைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) %ய�றிேல� 

அறிவி� Gடேன� எ�ெச0ேவ� எ�தா0. $தி�வ�.3364.4 

 உ
&ேய விைழ�ேத� எனி/._எ� த�ைன உைடயவா அ&யேன� 

உைனேய $தி�வ�.3365.1 



 அ
&ேய இ��ேத� இ�-கி�ேற� இ�?ேப� அ?பநி� ஆைணநி� தன-ேக 

$தி�வ�.3365.2 

 ெதா
�றா தவ$ைக� ேசா1றிைன வி�.ேப� Mயேன !ைணநிைன அ�லா� 

$தி�வ�.3365.3 

 க
&ேல� எ�ைன- கா?ப!� கட�கா
 ைகவிேட� ைகவிேட� எ�தா0. 

$தி�வ�.3365.4 

 இ?பாB� உட�_ஆவி ெபா�J._உ�பா1 ெகா� ேத�ம1 ெறன-ெக� 

றி�ேக $தி�வ�.3366.1 

 எ?பாA. 5த�தர._ஓ$ இைற4._இைல அ�2ேசாதி இய1ைக எ�/. 

$தி�வ�.3366.2 

 !?பாய உடலாதி த�வாேயா இ�/._எைன� ேசாதி? பாேயா $தி�வ�.3366.3 

 அ?பாநி� தி�,ள ைத அறிேய�_இ+ வ&ேயனா� ஆவ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3366.4 

 எ�ேனஎ. ெப�மா�_இ� கி�/._அைண� தில�_எ�ேற ஏ�கி ஏ�கி 

$தி�வ�.3367.1 

 ம�ேனஎ� மணிேயக
 மணிேயஎ� வா�ேவந� வர தா1 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.3367.2 

 ெபா�ேனஅ1 	தேமெச. ெபா�ேளஎ� 	கேலெம0? ேபாத ேமஎ� 

$தி�வ�.3367.3 

 அ�ேனஎ� அ?பாஎ� றைழ தல�றி அ&ேயனா� ஆவ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3367.4 

 ெபா&எ�-க? ேபா0_அதைன மற�!ம& எ� !ைரயி� 	ைனேவ� சி�ேலா$ 

$தி�வ�.3368.1 

 த&எ�-க- காணி�_அத1 �ள�கல�கி ஓ�வனி  தர ேத� இ�ேக 

$தி�வ�.3368.2 



 %&எ�-க வ�ேலேனா இைறவாநி� அ��_இலேத� %�ேன ைவ த 

$தி�வ�.3368.3 

 அ&எ�-க %&யாேத அ�ேதாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. $தி�வ�.3368.4 

 பா2�வி தா� பா�கி�ேற� பணிவி தா� பணிகி�ேற� பதிேய நி�ைன- 

$தி�வ�.3369.1 

 ;2�வி தா� ;�கி�ேற� �ைழவி தா� �ைழகி�ேற� �றி த ஊைண 

$தி�வ�.3369.2 

 ஊ2�வி தா� உ
கி�ேற� உற-�வி தா� உற��கி�ேற� உற�கா 

ெத�7. $தி�வ�.3369.3 

 ஆ2�வி தா� ஆ�கி�ேற� அ�ேதாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3369.4 

 உ�?பவ/. உ
பவ/. நாேனஎ� ன,.நாண. உ7வ ெத�தா0 

$தி�வ�.3370.1 

 த�?பவ/. தைடத@$ !- ெகா�?பவ/. பிற?பிற?	  த�ைன ந@-கி 

$தி�வ�.3370.2 

 எ�?பவ/. கா?பவ/. இ�பஅ/ பவ_உ�வா0 எ�/� ஓ�கி 

$தி�வ�.3370.3 

 அ�?பவ/. ந@ எ�றா� அ�ேதாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3370.4 

 சாவெத�7. பிற?பெத�7. சா17கி�ற ெப�.பாவ. த�ைன 

எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3371.1 

 ேநாவதி�7 	தித�ேற எ�7._உள தா�_இ�த ேநாைவ ந@-கி $தி�வ�.3371.2 

 ஈவ!ம� றிைடந&?ேபா0 நி�னாேல ஆ�.ம1ைற இைறவ ராேல 

$தி�வ�.3371.3 



 ஆவெதா�7. இ�ைலஎ�றா� அ�ேதாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3371.4 

 இைச திட,. நிைன திட,. ெபBதBதா. தனி தைலைம இைறவா உ�ற� 

$தி�வ�.3372.1 

 நைச தி�ேப$ அ�2ெசயலா� அைசவத�றி ஐ�ெதாழி�ெச0 நாத ராA. 

$தி�வ�.3372.2 

 தைச தி�	� !�.பிைன4. ஆக�கB !  த�க�5த� தர தா� இ�ேக 

$தி�வ�.3372.3 

 அைச திட1� %&யாேத� அ�ேதாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3372.4 

 க�லாய மன ைத4._ஒ$ கண தினிேல கனிவி !- க�ைண யாேல 

$தி�வ�.3373.1 

 ப�லா�. அதிசயி-க? ப-�வ�த� த�2பத%. பாலி- கி�ேறா0 

$தி�வ�.3373.2 

 எ�லா<ெச0 வ�ேலா0சி1 ற.பல ேத ஆட�_இ� கி�ேறா0 நி�னா� 

$தி�வ�.3373.3 

 அ�லா�_ஒ� றாகாேத� அ�ேதாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3373.4 

 கைரேசர? 	B�தாA. கைடேய�ெச0 �1றெமலா. க�தி மாைய  

$தி�வ�.3374.1 

 திைரேசர? 	B�தாA. தி�உளேம !ைணஎனநா� சி�தி  தி�ேக 

$தி�வ�.3374.2 

 உைரேசர இ� த�_அ�றி உைடயா0_எ� உறேவஎ� உயிேர எ�ற� 

$தி�வ�.3374.3 

 அைரேசஎ� அ.ேமஎ� அ?பாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. $தி�வ�.3374.4 



 இ�ேபந� ற�ளிஅ�� இய1ைகயிேல ைவ தாA. இ�ேக எ�ைன  

$தி�வ�.3375.1 

 !�ேபெச0 வி தாA. எ�ெச0ேவ� நி�ன�ேள !ைணஎ� ற�ேதா 

$தி�வ�.3375.2 

 எ�ேபைத மனமட�கி இ�?பத�றி எ�லா�க
 &�-�. எ�ற� 

$தி�வ�.3375.3 

 அ�ேபஎ� அ.ேமஎ� அ?பாஇ� சிறிேயனா� ஆவ ெத�ேன. $தி�வ�.3375.4 

 தி� த�ெபா� அ.பல ேத தி�நட<ெச0 த�J. தி�வ&க� அ&�சிறிேய� 

ெச�னிமிைச வ�ேமா $தி�வ�.3376.1 

 உ� த�நா னில திைடந@� மல திைடேபா0 ஞான உ�?ப&வ. 

அைடேவேனா ஒ�றிர
ெட� னாத $தி�வ�.3376.2 

 ெபா� த%7 5 தசிவா ன�தெவ�ள. த!.பி? ெபா�கி்_அக. 	ற�காணா 

ெத��நிைற� தி�ேமா $தி�வ�.3376.3 

 அ� த�._அ+ ெவ�ள ேத நா�G�கி நா�ேபா0 அ!வாக? ெப7ேவேனா 

அறி�தில�ேம� விைளேவ. $தி�வ�.3376.4 

 கரணெமலா. கைர�ததனி- கைரகா
ப !ளேதா கைரக
ட ெபா=ெதைன4� 

க
�ெதளி ேவேனா $தி�வ�.3377.1 

 அரணெமலா. கட�ததி� அ��ெவளிேந$ ப�ேமா அ+ெவளி-�� ஆன�த 

அ/பவ�தா� உ7ேமா $தி�வ�.3377.2 

 மரணெமலா. தவி$�!சிவ மயமாகிநிைறத� வா0 தி�ேமா Gலமல 

வாதைன4. ேபாேமா $தி�வ�.3377.3 

 சரணெமலா. தரம�றி� தி�நட<ெச0 ெப�மா� தன!தி� உள._எ!ேவா 

ச17மறி  திலேன. $தி�வ�.3377.4 

 நாதா�த  தி�வ @தி நட�!கட? ேபேனா ஞானெவளி ந�இ�ப நட�தBசி? ேபேனா 

$தி�வ�.3378.1 



 ேபாதா�த  தி�வ&எ� ெச�னிெபா�� தி�ேமா 	!ைமயற� சிவேபாக. 

ெபா�கிநிைற� தி�ேமா $தி�வ�.3378.2 

 ேவதா�த சி தா�த சமரச%. வ�ேமா ெவ7ெவளியி� 5 தசிவ 

ெவளிமய�தா� உ7ேமா $தி�வ�.3378.3 

 பாதா�த வைரந@7 மண-கம�றி� ஆ�. பரம$தி� உள._எ!ேவா பரம._அறி� 

திலேன. $தி�வ�.3378.4 

 சித.பர ேத ஆன�த சி த$தி� 

நட�தா�_வி.%.(நட_வி.+� _இ.கா.+ஆ�_பட$.ஒ�.) சிறிதறி�த ப&இ�/. 

%=!._அறி ேவேனா $தி�வ�.3379.1 

 பத.ெபற ேத. பழ.பிழி�! பாA.ந7. பா�. ப5ெந04. கல�தெதன? 

பா&மகி� ேவேனா $தி�வ�.3379.2 

 நித.பரவி ஆன�த நி திைரந@� காத நி த$பணி 	B�தி�ப சி திெப7 ேவேனா 

$தி�வ�.3379.3 

 மத.பர, மைல�ெச�-கி� சிற�தசிறி ேய�நா� வ�ள��� நாத$தி� 

உ�ள._அறி ேயேன. $தி�வ�.3379.4 

 கள-க._அற? ெபா!நட.நா� க
�ெகா
ட த�ண. கைட�சிறிேய� 

உள.D !- கா0 தெதா� கா0தா� $தி�வ�.3380.1 

 விள-க%ற? ப= தி�ேமா ெவ.பிஉதி$� தி�ேமா ெவ.பா! ப=-கி/._எ� 

கர தி�_அக? ப�ேமா $தி�வ�.3380.2 

 ெகாள-க�! மலமாைய- �ர��கவ$� தி�ேமா �ர��கவ ராெதன! 

�றி?பி�_அக? ப&/. $தி�வ�.3380.3 

 !ள-க._அற உ
Oவேனா ெதா
ைடவி-கி- ெகாJேமா ேஜாதிதி� 

உள._எ!ேவா ஏ!._அறி� திலேன. $தி�வ�.3380.4 

 தி�?ெபா!வி� தி�நட.நா� ெச�7க
ட த�ண. சி திஎ/. ெப
ணரசி 

எ திஎ�ைக பி& தா� $தி�வ�.3381.1 



 க�?பறியா ெதைனஅத�%� கல�த	 தி எ/._ஓ$ காBைகதா� 

க
டளவி� கனி�!மகி�� தி�ேமா $தி�வ�.3381.2 

 வி�?ப%றா ெதைன%னி�! வி� தி�ேமா ேநய. விைள�தி�ேமா 

இவ$-�நித. ச
ைடவிைள� தி�ேமா $தி�வ�.3381.3 

 த�?ெபா!வி� இ�வ$-�. ச�ததிஉ
 டாேமா தைடப�ேமா தி�உள�தா� 

ச17._அறி� திலேன. $தி�வ�.3381.4 

 ஆன த நட.ெபா!வி� க
டத� ண ேத அ�ம��ெதா� ெற�க� தி� 

அைட�தம$� த!தா� $தி�வ�.3382.1 

 கான�த மத தாேல காரமைற ப�ேமா க��கார மாகிஎ�ற� க� தி�_உைற� 

தி�ேமா $தி�வ�.3382.2 

 ஊன�த மற-ெகாJ.ேபா தினி-கரச. த�ேமா உண-கச�! �ம2&எதி$ 

எ� திடேந$� தி�ேமா $தி�வ�.3382.3 

 நான�த உளவறி�! பிற$-கீய வ�ேமா ந�லதி� உள._எ!ேவா வ�லதறி� 

திலேன. $தி�வ�.3382.4 

 தா0ெகா
ட தி�?ெபா!வி� எ�க��� நாத� ச�நிதிேபா0 வரவி� த 

தனி-கரண? Dைவ $தி�வ�.3383.1 

 கா0ெகா
� வ�தி�ேமா பழ�ெகா
� வ�ேமா கனி�தபழ� ெகா
�வ�� 

காலதைன மதமா. $தி�வ�.3383.2 

 ேப0ெகா
� ேபா0வி�ேமா பில திைடவ @�� தி�ேமா பி�ப�ேமா 

%�ப�ேமா பிண�கிஒளி  தி�ேமா $தி�வ�.3383.3 

 வா0ெகா
� ெவ�றி�ேமா ேதா1றி�ேமா எ�ைன மற�தி�ேமா 

தி�உள தி� வ
ண._அறி� திலேன. $தி�வ�.3383.4 

 த@2�மணி? ெபா!நட<ெச0 தி�வ&க
 ேட த� ெச�கி�ேற� சிறிேய�%� 

ெச�றவழி அறிேய� $தி�வ�.3384.1 



 கா2�வழி கிைட தி�ேமா நா2�வழி த�ேமா கா�_இைள?	- க
&�ேமா 

காணாேதா களி?பா. $தி�வ�.3384.2 

 ேம2&னிைட வி� தி�ேமா ப�ள ேத வி�ேமா விேவக._எ/. 

!ைண47ேமா ேவட$பய. உ7ேமா $தி�வ�.3384.3 

 ஈ2�தி� அ&�ச%க. காண,.ேந$� தி�ேமா எ?ப&ேயா தி�,ள�தா� 

ஏ!._அறி� திலேன. $தி�வ�.3384.4 

 ஞானமணி? ெபா!நட<ெச0 தி�வ&க
 &டேவ நட-கி�ேற� அ�ேதா%� 

நட�தவழி அறிேய� $தி�வ�.3385.1 

 ஊனமி�. ஆணவமா. பாவிஎதி$? ப�ேமா உைடைமஎலா. பறி தி�ேமா 

நைடெமலி�! ேபாேமா $தி�வ�.3385.2 

 ஈன%7. அக�கார? 	லி�7-ேக வ�ேமா இ�ைசஎ/. இரா-கத?ேப0 

எைன?பி& !- ெகாJேமா $தி�வ�.3385.3 

 ஆனமல  தைடந@-க அ�2�ைணதா� உ7ேமா ஐய$தி� உள._எ!ேவா 

யா!மறி� திலேன. $தி�வ�.3385.4 

 த& தஓ$ மகைன  த�ைதஈ
 ட& தா� தா4ட� அைண?ப�தா0 அ& தா� 

$தி�வ�.3386.1 

 பி& ெதா� த�ைத அைண?ப�_இ� ெகன-�? 

ேபசிய_ெப.எ�.(ேப5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�ைத4. தா4. 

$தி�வ�.3386.2 

 ெபா& தி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) அ.பல  தா�. 	னிதந@ ஆதலா� எ�ைன 

$தி�வ�.3386.3 

 அ& த! ேபா!. அைண திட� ேவ
�. அ.ைமஅ? பாஇனி ஆ1ேற�. 

$தி�வ�.3386.4 

 ெப1றத. பி�ைள- �ண�கைள எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெப1றவ$ 

அறிவேர அ�லா� $தி�வ�.3387.1 



 ம1றவ$ அறியா$ எ�றைன ஈ�ற வ�ளேல ம�றிேல ந&-�. $தி�வ�.3387.2 

 ெகா1றவ ஓ$_எ
 �ண தவ ந@தா� �றி-ெகா
ட ெகா&யேன� �ண�க� 

$தி�வ�.3387.3 

 %17.ந� கறிவா0 அறி�!._எ� றைனந@ %னிவெத� %னி,த@$� த�ேள. 

$தி�வ�.3387.4 

 ெவ.மதி- ெகா&ய மக�ெகா�< ெச0ைக வி�.பி/. அ�ஙன. 	Bய� 

$தி�வ�.3388.1 

 ச.மதி- கி�றா$ அவ�றைன? 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�ைததா0 மக�வி�? 

பாேல $தி�வ�.3388.2 

 இ.மதி� சிறிேய� விைழ�தெதா� றிைலந@ எ�றைன விைழவி-க 

விைழ�ேத� $தி�வ�.3388.3 

 ெச.மதி- க�ைண  தி�ெநறி இ!நி� தி�,ள. அறி4ேம எ�தா0. 

$தி�வ�.3388.4 

 ெபா0பிைழ அன�த. 	க�கி�ேற� அதி�_ஓ$ 	�%ைன 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) பிற$-� $தி�வ�.3389.1 

 ைநபிைழ உளேத� நவி�றிேட� பிற$பா� ந
ணிய க�ைணயா� பலேவ. 

$தி�வ�.3389.2 

 ெச0பிைழ ேவெறா� றறிகிேல� அ�ேதா தி�,ள. அறி4ேம எ�தா0. 

$தி�வ�.3389.4 

 அ?பணி %& எ� அ?பேன ம�றி� ஆன�த நட.	B அரேச $தி�வ�.3390.1 

 இ?	வி தனிேல அறி,வ� த!ெதா2 &�தநா� வைர4._எ� தன-ேக 

$தி�வ�.3390.2 

 எ?பணி இ2டா0 அ?பணி அலெத� இ�ைசயா� 	B�தெதா� றிைலேய 

$தி�வ�.3390.3 



 ெச?	வ ெத�நா� ெச0தைவ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) தி�,ள. அறி4ேம 

எ�தா0. $தி�வ�.3390.4 

 %�ெனா� பி�/. ந@த� மடவா$ %ய-கினி� ெபா��திேன� அ!,. 

$தி�வ�.3391.1 

 ெபா�ெனா� விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சைபநட  தர5� 	ண$?பலா� எ�	ண$? பலேவ $தி�வ�.3391.2 

 எ�ெனா�. இ��தி� கறிகி�ற நின-ேக எ�ைதேவ றிய.	வ ெத�ேனா 

$தி�வ�.3391.3 

 ெசா�ென� வான  தர.ைபய$ எனி/. !�.ெபன- கா
கி�ேற� தனி ேத. 

$தி�வ�.3391.4 

 இ�/மி� ெகைனந@ மட�ைதய$ %ய-கி� எ0!வி  தி�திேய� அ!,� 

$தி�வ�.3392.1 

 த�/ள? 	ண$?பி� ெகன�ெகா� சிறி!. ச.மத. அ�7நா� இதைன? 

$தி�வ�.3392.2 

 ப�/வ ெத�ேன இதி�_அ� வ�?	? பா�_உO. காைலேய உளதா� 

$தி�வ�.3392.3 

 ம�/._அ. பல ேத நட.	B ேவா0_எ� மதி?ெபலா. தி�வ& மல$-ேக. 

$தி�வ�.3392.4 

 அறிவிலா� சிறிய ப�வ தி1 றாேன அ��தலி� என-�ள ெவ7?ைப? 

$தி�வ�.3393.1 

 பிறிவிலா ெத�/2 கல�தந@ அறிதி இ�7நா� ேப5வ ெத�ேன $தி�வ�.3393.2 

 ெசறிவிலா- கைடேய� எ�னி/. அ&ேய� தி�வ�� அ%தேம 

விைழ�ேத� $தி�வ�.3393.3 

 எறிவிலா� 5ைவேவ ெறவ1றி/. விைழேவா$ எ2�ைண ேய/._இ� 

ெற�தா0. $தி�வ�.3393.4 



 இ�5ைவ உண,_ெப.(உண,_ெப.) பலபல என-கி� ெக�ைதந@ ெகா�?பி-க� 

சிறிேய� $தி�வ�.3394.1 

 நி�5ைவ உணெவ� 7
கி�ேற� இ�/. ந@த� வி தி&� அ!நி� 

$தி�வ�.3394.2 

 த�5த� தர._இ� ெகன-கதி� இைற4. ச.மத. இ�ைலநா� தாேன 

$தி�வ�.3394.3 

 எ�5த� தர தி� ேத�ேவ� அ�ேல� ேத&ய !._இைல ஈ
ேட. 

$தி�வ�.3394.4 

 ெசறிவதி� மன ேத� காசிேல ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெச0திேல� இ�தநா� 

அ�றி $தி�வ�.3395.1 

 அறிவதி� லாத சி7ப� வ !. அ� தவ$ ெகா� தகா சவ$ேம� 

$தி�வ�.3395.2 

 எறிவ!. ேம2&� எறி�த!. என-�� இ�-கி�ற ந@அறி� த!ேவ 

$தி�வ�.3395.3 

 பிறிவதி� லாநி� அ�2ெப�. ெபா�ைள? ெப1றன� ேப5வ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3395.4 

 பண திேல சிறி!. ஆைசஒ� றிைலநா� பைட தஅ? பண�கைள? பலகா� 

$தி�வ�.3396.1 

 கிண1றிேல எறி�ேத� �ள திA. எறி�ேத� ேகணியி� 

எறி�தன�_வி.%.(எறி_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட$.ஒ�.) எ�தா0 

$தி�வ�.3396.2 

 �ண திேல ந@தா� ெகா�-கி�ற ெபா�ைள எறிகேல� ெகா�-கி�ேற� 

பிற$-ேக $தி�வ�.3396.3 

 கண திேல எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) கா2�.நி� அ�ைள- க
டன� 

இனி�ெசா�வ ெத�ேன. $தி�வ�.3396.4 



 கிைள த_இ+ ,ட.பி� ஆைசஎ� அள,. கிைள திேல� பசிஅற 

உண,_ெப.(உண,_ெப.) $தி�வ�.3397.1 

 திைள தி�� ேதா7. ெவ7?ெபா�. உ
ேட� இ�7ேம ெவ7?பி�_உ
 

கி�ேற� $தி�வ�.3397.2 

 தைள தி� %ைடஊ� உட.ெபா�சிறி!. த& திட நிைன திேல� இ�7. 

$தி�வ�.3397.3 

 இைள திட விைழகி� ேற�_இ! நா�தா� இய.ப�_எ� ந@அறி� த!ேவ. 

$தி�வ�.3397.4 

 இ+,ல கதிேல இைறஅர சா2சி இ�ப !. ம1ைறஇ� ப !. $தி�வ�.3398.1 

 எ+வள ெவனி/. இ�ைசஒ� றறிேய� எ
Oேதா ற�வ�- கி�ேற� 

$தி�வ�.3398.2 

 அ+,ல கதிேல இ�திர$ பிரம$ அB%த ேலா$_அைட கி�ற $தி�வ�.3398.3 

 க+ைவஇ� ப !. ஆைசச1 றறிேய� எ�ைதஎ� க� தறி� த!ேவ. 

$தி�வ�.3398.4 

 சBையஓ$ நா��. கிBையஓ$ நா��. சா1றி�. ேயாகேமா$ நா��. 

$தி�வ�.3399.1 

 	Bய,. பத�க� ெபா��த,. என! 	�தியி� ஆைசச1 றறிேய� 

$தி�வ�.3399.2 

 ெபBயேதா$ ஞான. நா�கி/. ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) ெப1றிேல� % திெப1 

றிட,. $தி�வ�.3399.3 

 உBயேதா$ இ�ைச என-கிைல எ�ற� உ�ள.ந@ அறி�தேத எ�தா0. 

$தி�வ�.3399.4 

 இற-க,. ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இ�ைலஇ? ப&நா� இ�-க,. ஆைசஇ� 

றினிநா� $தி�வ�.3400.1 



 பிற-க,. ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இைலஉல ெக�லா. ெபBயவ$ ெபBயவ$ 

எனேவ $தி�வ�.3400.2 

 சிற-க,. ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இைலவிசி  திர�க� ெச0ய,. ஆைசஒ� 

றி�ைல $தி�வ�.3400.3 

 !ற-க,. ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இைல!ய$ 

அைட�!_வி.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) M�க,. ஆைசஒ� 

றிைலேய. $தி�வ�.3400.4 

 ச1சைப- �Bயா$ த.ெமா�. ;&  தனி தேப$ அ�	ெம0 அறி,. 

$தி�வ�.3401.1 

 ந1சைப- �Bய ஒ=-க%. அழியா ந�லெம0 வா�-ைக4. ெப1ேற 

$தி�வ�.3401.2 

 சி1சைப நட%. ெபா1சைப நட%. தின�ெதா7. பா&நி� றா&  

$தி�வ�.3401.3 

 ெத1சைப உலக  !யி$-ெகலா. இ�ப. ெச0வெத� இ�ைசயா. எ�தா0 

$தி�வ�.3401.4 

 உ�மலி உலகி� உ�ைனநா� கல�ேத ஊழிேதா Sழி4. பிBயா 

$தி�வ�.3402.1 

 ெதா�ைம41 றழியா? ெப�ைமெப1 ற&ேய� உ�ைனேய பா& நி�றா& 

$தி�வ�.3402.2 

 இ�நில  ேதா�கி- களி-க,. பிற�- கி�-கO1 றா�_அைவ தவி$ ேத 

$தி�வ�.3402.3 

 தி�மணி? ெபா!வி� அ�	ைட யவரா� ெச0ய,. இ�ைசகா
 எ�தா0. 

$தி�வ�.3402.4 

 எ+,யி$  திரJ. எ�/யி$ எனேவ எ
ணிந� இ�	ற� ெசய,. 

$தி�வ�.3403.1 



 அ+,யி$ கJ-� வ�._இைட ^1ைற அக1றிேய அ�சந@- கிட,. 

$தி�வ�.3403.2 

 ெச+ைவ41 7ன! தி�?பத. பா&� சிவசிவ எ�7;  தா& $தி�வ�.3403.3 

 ஒ+,7 களி?பா� அழி,றா தி�ேக ஓ�க,. இ�ைசகா
 எ�தா0. 

$தி�வ�.3403.4 

 உலகறி ெவன-கி� �1றநா� ெதாட�கி உ�_அறி வைட4.நா� வைரயி� 

$தி�வ�.3404.1 

 இலகிஎ� ேனா� பழகி4. எைன தா� எ
ணி4. ந
ணி4. பி�ன$ 

$தி�வ�.3404.2 

 விலகிய மா�த$_ெப.(மா�த$_ெப.) அைனவ�. இ�ேக ெம04ற- ;&நி� 

7ைனேய $தி�வ�.3404.3 

 அலகி�ேப$ அ�பி� ேபா1றிவா�� திட,. அ&யேன1 கி�ைசகா
 எ�தா0. 

$தி�வ�.3404.4 

 தி�வள$ தி��சி1 ற.பல. ஓ��. சித.பர. எ/.ெப�� 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $தி�வ�.3405.1 

 உ�வள$ மைற4. ஆகம- கைல4. உைர தவா றிய�ெபற? 	!-கி 

$தி�வ�.3405.2 

 ம�வள$ மலB� விள-கிநி� ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ
ண�க
 �ள�களி  

திட,. $தி�வ�.3405.3 

 க�வள$ உலகி� தி�விழா- கா2சி காண,. இ�ைசகா
 எ�தா0. 

$தி�வ�.3405.4 

 த�கேம_ெப.(த�க._ெப.+ஏ_சாB.) அைனயா$ ;&ய ஞான சமரச 5 தச� 

மா$-க� $தி�வ�.3406.1 

 ச�கேம க
� களி-க,. ச�க._ெப.(ச�க._ெப.) சா$தி�- ேகாயி�க
 

&ட,. $தி�வ�.3406.2 



 !�கேம ெப7<ச1 ச�க.ந@ [ழி !ல�க,. ச�க தி� அ&ேய� 

$தி�வ�.3406.3 

 அ�கேம �ளிர_�ைற.எ�.(�ளி$_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றைன? பா& 

ஆட,. இ�ைசகா
 எ�தா0. $தி�வ�.3406.4 

 க�ைணேய வ&வா0? பிற$கJ- க� த க��!ய$ அ�சமா திகைள  

$தி�வ�.3407.1 

 த�ணநி� அ�ளா� தவி$ தவ$- கி�ப. தர,.வ� 	ைலெகாைல 

இர
�._ெப.(இர
�_ெப.+உ._சாB.) $தி�வ�.3407.2 

 ஒ�விய ெநறியி� உலெகலா. நட-க உஞ1ற,. அ.பல� தனிேல 

$தி�வ�.3407.3 

 ம�விய 	கைழ வ= த,. நி�ைன வா� த,. இ�ைசகா
 எ�தா0. 

$தி�வ�.3407.4 

 ம
Oல கதிேல உயி$க�தா. 

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

ஒ�சிறி ெதனி/. $தி�வ�.3408.1 

 க
Oற? பா$ !. ெசவி4ற- ேக2�. கண%.நா� சகி திட மா2ேட� 

$தி�வ�.3408.2 

 எ
O7. என-ேக நி�ன�� வல தா� இைச தேபா திைச தேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3408.3 

 ந
O._அ+ வ� த._ெப.(வ� த._ெப.) தவி$-�.ந� வர�தா� ந��த� 

என-கி�ைச எ�தா0. $தி�வ�.3408.4 

 இைவயலா� பிறிேதா$ விடய தி� இ�ைச என-கிைல இைவஎலா. எ�/� 

$தி�வ�.3409.1 

 சிைவெயா�. அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப��தயா 

நிதிநி� தி�,ள  தறி�த! தாேன $தி�வ�.3409.2 



 தவ._இேல� எனி/. இ�ைசயி� ப&ந@ த�தேல ேவ
�._இ+ வி�ைச 

$தி�வ�.3409.3 

 நைவஇலா இ�ைச எனஅறி வி-க அறி�தன� நவி�றன� எ�தா0. 

$தி�வ�.3409.4 

 தனி?ெப�< ேசாதி  தைலவேன என! த�ைதேய தி��சி1ற. பல ேத 

$தி�வ�.3410.1 

 கனி?ெப�� க�ைண- கட,ேள அ&ேய� க�திநி� 7ைர-�.வி
 ண?ப. 

$தி�வ�.3410.2 

 இனி?	7. நின! தி�,ள  தைட ேத என-க�� 	Bகந@ விைர�ேத 

$தி�வ�.3410.3 

 இனி�சி7 ெபா=!. தB திேட� உ�ற� இைணமல$? ெபா�ன& ஆைண. 

$தி�வ�.3410.4 

 திBபிலா? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) தி��சி1ற. பல ேத திக�கி�ற 

ெத0வேம அ�ப$ $தி�வ�.3411.1 

 பB,7� ேதா7. விைர�!வ� த�J. ப
பேன பைரயிட? பாகா 

$தி�வ�.3411.2 

 ெபBயெபா1 சைபயி� நட.	B கி�ற ேபர�2 ேசாதிேய என-ேக $தி�வ�.3411.3 

 உBயந� த�ைத வ�ளேல அ&ேய� உைர-கி�ேற� ேக2ட�� இ!ேவ. 

$தி�வ�.3411.4 

 தானலா திைற4. உயி$-கைச வி�லா  தைலவேன தி��சி1ற. பல ேத 

$தி�வ�.3412.1 

 வானலா� ேவெறா� றிைலஎன உைர?ப 

வய�கிய_ெப.எ�.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெம0யி�ப வா�ேவ 

$தி�வ�.3412.2 



 ஊனலா� உயி�. உள%._உ� உண$,. உவ?	ற இனி-��ெத� ள%ேத 

$தி�வ�.3412.3 

 ஞானநா டக<ெச0 த�ைதேய அ&ேய� நவி�கி�ேற� ேக2ட�� இ!ேவ. 

$தி�வ�.3412.4 

 எ�/யி$- �யிரா. ெத0வேம எ�ைன எ=ைம4. கா த�� இைறவா 

$தி�வ�.3413.1 

 எ�/ள  தினி-�. த@<5ைவ- கனிேய என-கறி ,ண$ திய ��ேவ 

$தி�வ�.3413.2 

 எ�/ைட அ�ேப தி��சி1ற. பல ேத என-க�� 	B�தெம0 இ�ேப 

$தி�வ�.3413.3 

 எ�ைனஈ� ெற� த த�ைதேய அ&ேய� இைச-கி�ேற� ேக2க_இ. 

ெமாழிேய. $தி�வ�.3413.4 

 க�ைணயா$ அ%ேத எ�/யி$- �யிேர கனி�தசி1 ற.பல- கனிேய 

$தி�வ�.3414.1 

 வ�ணமா மைறயி� ெம0?ெபா�� ஆகி 

வய�கிய_ெப.எ�.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ�ளேல அ�ப$ 

$தி�வ�.3414.2 

 ெத��நிைற உள ேத திக�தனி  தைலைம  ெத0வேம தி�வ�2 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3414.3 

 த�ண._எ� ஒ�ைம  த�ைதேய தாேய தB த�� தி��ெசவி- கி!ேவ. 

$தி�வ�.3414.4 

 எ�ைனஆ
 ட�ளி எ�பிைழ ெபா7 த இைறவேன தி��சி1ற. பல ேத 

$தி�வ�.3415.1 

 எ�ைனஆ
 ட<ேச� உன-�ந� அ�ளி� கீ�!. எ�றஎ� ��ேவ 

$தி�வ�.3415.2 



 எ�ைனேவ ெற
ணா !�ளேத உண$ தி என-�ேள விள��ேப$ ஒளிேய 

$தி�வ�.3415.3 

 எ�ைனஈ� றளி த த�ைதேய விைர�தி� ேக1ற�� தி��ெசவி- கி!ேவ. 

$தி�வ�.3415.4 

 இ�.	ேந$ மன ேத� பிைழெயலா. ெபா7 ெத� இதய தி� எ=�தி�� 

த�ளி $தி�வ�.3416.1 

 வி�.	ெம0? ெபா�ளா. த�னிய� என-� விள�கிட விள-கி42 கல�ேத 

$தி�வ�.3416.2 

 க�.	%- கனிபா� அ%ெதா� ெச=�ேத� கல�ெதன இனி-கி�ேறா0 

ெபா!வி� $தி�வ�.3416.3 

 அ�.ெப�< ேசாதி அ?பேன உள ேத அைட த�� எ�ெமாழி இ!ேவ. 

$தி�வ�.3416.4 

 மல திேல கிட�ேத� தைனெய�  த�ளி ம�னிய வ&வளி  தறிஞ$ 

$தி�வ�.3417.1 

 �ல திேல பயிA� தர%மி� ெகன-�- ெகா� !ேள விள-�ச1 ��ேவ 

$தி�வ�.3417.2 

 பல திேல சி1ற. பல திேல ெபா�ன. பல திேல அ�ப$த. அறிவா. 

$தி�வ�.3417.3 

 தல திேல ஓ��. தைலவேன என! த�ைதேய ேக2கஎ� ெமாழிேய. 

$தி�வ�.3417.4 

 வி
டேபா தக�. அறிவ�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ெம0யேன 

ஐயேன உலகி� $தி�வ�.3418.1 

 ெதா
டேன� த�ைன அ� தவ$ ேநய$ 8��தவ$ உறவின$ தாய$ 

$தி�வ�.3418.2 



 ெகா
�ட� பிற�ேதா$ அயலவ$ எ/._இ- �றி?பின$ %க�களி� 

இைள?ைப- $தி�வ�.3418.3 

 க
டேபா ெத�லா. மய�கிஎ� /�ள. கல�கிய கல-க.ந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3418.4 

 சீ$ தசி1 சைபஎ� அ?பேன என! ெத0வேம எ�ெப�< சிற?ேப 

$தி�வ�.3419.1 

 ஆ$ த_இ+ ,லகி� அ.ைமய$ !ைணவ$ அ� தவ$ உறவின$ ேநய$ 

$தி�வ�.3419.2 

 ேவ$ தம1 றயலா$ பசியினா� பிணியா� ெம04ள. ெவ!.பிய ெவ!?ைப? 

$தி�வ�.3419.3 

 பா$ தேபா ெத�லா. பய�ெதன !�ள. பைத த!� உள._அறி யாேத. 

$தி�வ�.3419.4 

 பைர தனி ெவளியி� நட.	B� த�J. பரமேன அ�.ெப�. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3420.1 

 தைர தல  திய�ற வா�-ைகயி� வ7ைம� ச�கட? பாவியா� 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3420.2 

 நைர தவ$ இைளஞ$ %தலிேனா$ எைனேயா$ ந
ப�_எ� றவரவ$ �ைறக� 

$தி�வ�.3420.3 

 உைர தேபா ெத�லா. ந��கிஎ� /�ள. உைட�த!� உள._அறி யாேதா. 

$தி�வ�.3420.4 

 அ�ைனேய அ?பா தி��சி1ற. பல ெத� ஐயேன இ+,ல கதிேல 

$தி�வ�.3421.1 

 ெபா�ைனேய உைடயா$ வறியவ$ மடவா$ 	கA._ஆ டவ$_இவ$ கJ-�� 

$தி�வ�.3421.2 



 த�ைனேய அறியா? பிணியினா� ஆவி தள$கி�றா$ த�ண._ஈ ெதனேவ 

$தி�வ�.3421.3 

 ெசா�னேபா ெத�லா. பய�!நா� 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசாப ைத ந@அறி யாேயா. 

$தி�வ�.3421.4 

 உ
டேதா ெற�லா. அ%ெதன இனி-�. ஒ�வேன சி1சைப உைடயா0 

$தி�வ�.3422.1 

 வி
டேப$ உலகி� அ.ம_இ+ வ @தி ேம,._ஓ$ அக திேல ஒ�வ$ 

$தி�வ�.3422.2 

 ஒ
�யி$ ம&�தா$ அல7கி� றா$_எ� ெறா�வேரா ெடா�வ$தா. ேபசி- 

$தி�வ�.3422.3 

 ெகா
டேபா ெத�லா. ேக2ெடன !�ள. �ைலந�� கியதறி� திைலேயா. 

$தி�வ�.3422.4 

 காவிேந$ க
ணா� ப�கேன தைலைம- கட,ேள சி1சைப தனிேல 

$தி�வ�.3423.1 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒளிேய இ+,ல கதி�_ஊ$ 

வ @திஆ திகளிேல மனித$ $தி�வ�.3423.2 

 ஆவிேபா ன!ெகா
 �றவின$ அ=த_ெப.எ�.(அ=_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ=�ர� ேக2டேபா ெத�லா. $தி�வ�.3423.3 

 பாவிேய� உ�ள. பகீ$_என ந��கி? பைத த!� உள._அறி யாேதா. 

$தி�வ�.3423.4 

 நாதேன எ�ைன ந.பிய மா�த$_ெப.(மா�த$_ெப.) ஞால தி� பிணிபல 

அைட�ேத $தி�வ�.3424.1 

 ஏதேந$� திட-க
 ைடயேகா அ&ேய� எ0திய ேசாப%. இைள?	. 

$தி�வ�.3424.2 



 ஓதேந$ உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ந�-க%. திைக?	. உ1றேப$ ஏ-கமா திகJ. 

$தி�வ�.3424.3 

 த@தேன� இ�7 நிைன திட உ�ள. தி�-கிட� ந@அறி� திைலேயா. 

$தி�வ�.3424.4 

 க1றவ$ உள ேத க�.பினி� இனி-�. க
Oத1 கட,ேள எ�ைன? 

$தி�வ�.3425.1 

 ெப1றதா0 ேநய$ உறவின$ !ைணவ$ 

ெப�கிய_ெப.எ�.(ெப��_வி.+இ_இ.க.+அ_ெப.எ�.�றி.) பழ-கமி- �ைடேயா$ 

$தி�வ�.3425.2 

 ம1றவ$ இ�ேக தனி தனி ?BB�!_வி.எ�.(பிB_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மைற�தி2ட ேதா7._அ? பிBைவ $தி�வ�.3425.3 

 உ17நா� நிைன-�� ேதா7._உ� ந��கி உைட�தன� உைடகி�ேற� 

எ�தா0. $தி�வ�.3425.4 

 எ�7.நா �7ேவா$- கி�பேம 	B4. எ�ைதேய எ�றைன� 8��ேத 

$தி�வ�.3426.1 

 ந�7நா &யந� ேலா$ உயி$? பிBைவ நாயிேன� க
�ேக2 �1ற 

$தி�வ�.3426.2 

 அ�7நா� அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�-க%� 

!ய�. அளவிைல அளவிைல அறிவா0 $தி�வ�.3426.3 

 இ�றவ$ பிBைவ நிைன தி�� ேதா7. எ0தி�. !ய�.ந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3426.4 

 நிைல	B� த�J. நி தேன உலகி� ெநறியலா ெநறிகளி� ெச�ேற 

$தி�வ�.3427.1 

 ெகாைல	B� தி2ட ெகா&யவ$ இவ$_எ� றயலவ$ �றி தேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3427.2 



 உைல	B� தி�ெவ� த@வயி1 7�ேள உ1ெறன ந�ந�- �1ேற $தி�வ�.3427.3 

 !ைல	B� ேதா&- க
கைள G&  !ய$�த!. ந@அறி� த!ேவ. $தி�வ�.3427.4 

 ஓ$�த_உ� அக ேத நிைற�ெதாளி$ கி�ற ஒ�வேன உலகிய� அதிேல 

$தி�வ�.3428.1 

 மா�த$க� இற?ைப- �றி தி�. பைறயி� வ�ெலாலி ேக2டேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3428.2 

 கா�திஎ� உ�ள. கல�கிய கல-க. கட,�ந@ ேயஅறி� தி�வா0 

$தி�வ�.3428.3 

 ஏ�!._இ+ ,லகி� இற?ெபனி� எ�தா0 எ�/ள. ந���வ திய�ேப. 

$தி�வ�.3428.4 

 மைற%& வய��._ெப.எ�.(வய��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ�தனி  தைலைம வ�ளேல உலகர சா�ேவா$ $தி�வ�.3429.1 

 உைற%& வா�ெகா
 ெடா�வைர ஒ�வ$ உயிரற� ெச0தன$ எனேவ 

$தி�வ�.3429.2 

 தைற4ற� சிறிேய� ேக2டேபா ெத�லா. தள$�!ள ந��கிநி� றய$�ேத� 

$தி�வ�.3429.3 

 இைற4._இ+ ,லகி� ெகாைலஎனி� எ�தா0 எ�/ள. ந���வ திய�ேப. 

$தி�வ�.3429.4 

 தா0ெமாழி �றி ேத கண-கிேல ம1ேறா$ தா0-�நா� எ�பைத இர
டா0 

$தி�வ�.3430.1 

 வா0ெமாழி வ<ச. 	க�றன� வைர�ேத� ந��கிேன� நிைன தைத 

மன ேத $தி�வ�.3430.2 

 M0ெமாழி ேநய$ ந.பிேனா$ இ�லி� 8��தன� நிைன த! !ய$�ேத� 

$தி�வ�.3430.3 



 கா0ெமாழி 	க�ேற� ெபா0ெமாழி 	க�ேற� 

கல�கிேன�_வி.%.(கல��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) அ!நிைன  

ெத�தா0. $தி�வ�.3430.4 

 எ2ட�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) தி��சி1ற. பல ேத இலகிய 

இைறவேன உலகி� $தி�வ�.3431.1 

 ப2&னி உ1ேறா$ பசி தன$ கைளயா� பரதவி- கி�றன$ எ�ேற 

$தி�வ�.3431.2 

 ஒ2&ய பிறரா� ேக2டேபா ெத�லா. உள.பகீ$ எனந�- �1ேற� 

$தி�வ�.3431.3 

 இ2ட_இ+ ,லகி� பசிஎனி� எ�தா0 எ�/ள. ந���வ திய�ேப. 

$தி�வ�.3431.4 

 ப�லிக� பலவா யிட !._உ� சியி/. பக�.ேந$ %த1பல வயி/. 

$தி�வ�.3432.1 

 ெசா�லிய ேதா7. பிற$!ய$ ேக2க� ெசா�கி� றேவாஎன� 8��ேத 

$தி�வ�.3432.2 

 ெம�லிய மன.ெநா� திைள தன� ;ைக ெவ��ர� ெச4�ெதா7. எ�தா0 

$தி�வ�.3432.3 

 வ�லிய- �ர�ேக2 டய$ப5? ேபால வ��திேன� எ�ைதந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3432.4 

 கா-ைகக� ;வ- கல�கிேன�_வி.%.(கல��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) 

ப��தி� க���ர� ேக2�ள� �ைல�ேத� $தி�வ�.3433.1 

 தா-கிய ஆ�ைத �ர�ெசய? பய�ேத� சா-�ர� பறைவயா� தள$�ேத� 

$தி�வ�.3433.2 

 வ @-கிய ேவ7 ெகா�<ச� ன<ெச0 வ @-களா� மய�கிேன� விட தி� 

$தி�வ�.3433.3 



 ஊ-கிய பா.ைப- க
டேபா !�ள. ஒ��கிேன� ந��கிேன� எ�தா0. 

$தி�வ�.3433.4 

 ேவ7ப� விட<ெச0 உயி$கைள- க
� ெவ�விேன� ெவ0யநா0- �=வி� 

$தி�வ�.3434.1 

 சீறிய �ரேலா ட=�ர� ேக2�  திய�கிேன� ம1ைறெவ< ச�ன- 

$தி�வ�.3434.2 

 ;றதா. வில�� பறைவஊ$ வனெவ� ேகா�ெச4. ஆடவ$_ெப.(ஆடவ$_ெப.) 

மடவா$ $தி�வ�.3434.3 

 ஊ7ெச0 ெகா�<ெசா� இைவ-ெகலா. உ�ள. உய�கிேன� மய�கிேன� 

எ�தா0. $தி�வ�.3434.4 

 நிற%7 விழி-கீ�? 	ற ெதா� ேதாJ. நிைறஉட. பி1சில உ7?	. 

$தி�வ�.3435.1 

 உற,ேதா� த& !  !& தி�� ேதா7. உ�னிம1 றைவகைள அ�ேதா 

$தி�வ�.3435.2 

 பிற$!ய$ கா2ட  !& தேவா எ�7 ேப!17 மய�கிெந< 5ைட�ேத� 

$தி�வ�.3435.3 

 ந7விய !கிலி� கைறஉற- க
ேட ந��கிேன� எ�ைதந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3435.4 

 ம�ைகய$_ெப.(ம�ைகய$_ெப.) எைன தா. வலி�!7� ேதா7. மய�கிநா. 

இவெரா� %ய�கி_வி.எ�.(%ய��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3436.1 

 இ��ள� களி தா� களி தவ$- �டேன இ�ன�_உ1 றி�.நம- கி�ன� 

$தி�வ�.3436.2 

 த�கிய_ெப.எ�.(த��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பிற$த. !ய$தைன- கா
ட� 

ஆ�._அ  !ய$_உற  தBேய. $தி�வ�.3436.3 



 ப�கமீ ெதனேவ எ
ணிநா� உ�ள. பய�த!. எ�ைதந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3436.4 

 வலி�ெதைன அைழ-�. மட�ைதய$ ெத�வி� மைற�!வ� த� தபி� 

நிைன�ேத $தி�வ�.3437.1 

 மலி�திவ$ காணி� வி�வ$_அ� றிவரா� மய�கிஉ� மகி��தன. எனிேலா 

$தி�வ�.3437.2 

 நலி�தி� பிற$த� !ய$தைன- க
ேட ந���ற வ�._என? பய�ேத 

$தி�வ�.3437.3 

 ெமலி�!ட� ஒளி ! வ @திேவ ெறா�றி� ேமவிேன� எ�ைதந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3437.4 

 களி?	7 5கமா. உணவிைன- 

க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கால !. உ
டகா 

ல !. $தி�வ�.3438.1 

 ெநளி?	7 மன ேதா ட<சிேன� எைன தா� ேந$�தப� 5ப�களி� ேநய$ 

$தி�வ�.3438.2 

 அளி?	7 வி��!
 டம$கஎ� றைழ-க அவ$கJ- க�பிேனா டா�ேக 

$தி�வ�.3438.3 

 ஒளி?	7 வா$ ைத உைர தய� ஒளி ேத பய ெதா�. உ1றன� எ�தா0. 

$தி�வ�.3438.4 

 இ�	7. உண,_ெப.(உண,_ெப.) ெகா
டேபா ெத�லா. இ�5க  தா�_இனி 

யா! $தி�வ�.3439.1 

 !�	7� ெகா�ேலா எ�7ள. ந��கி� 8�ெவ7 வயி1ெறா�. இ��ேத� 

$தி�வ�.3439.2 

 அ�பிேல அ�பா ெகா� தைவ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ஐயேகா ெத0வேம 

இவ1றா� $தி�வ�.3439.3 



 வ�	ற� ெச0ேய� எ�7ள. பய�!_வி.எ�.(பய_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வா�கி4
 &��தன� எ�தா0. $தி�வ�.3439.4 

 உ1றதா ரணியி� என-�ல �ண$�சி உ1றநா� %த�_ஒ� சிலநா� 

$தி�வ�.3440.1 

 ெப1றதா0 வா2ட. பா$?பத1 க<சி? ேப�ண ,
டன� சிலநா� 

$தி�வ�.3440.2 

 உ1றவ$ ேநய$ அ�	ளா$ வா2ட. உ7வத1 க<சிேன� உ
ேட� 

$தி�வ�.3440.3 

 ம1றிைவ அ�லா� 5க_உணா- 

ெகா�ள_�ைற.எ�.(ெகா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மனந�� கிய!ந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3440.4 

 ெதா=�தைக உைடய ேசாதிேய அ&ேய� ேசா.பலா� 

வ��திய_ெப.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதா7. $தி�வ�.3441.1 

 அ=�தஎ� உ�ள. பய�தைத எ�னா� அளவிட1 ெக0!ேமா பகலி� 

$தி�வ�.3441.2 

 வி=�!7 M-க. வரவ! த� !. வி2&டா வ�ைமயா� M�கி 

$தி�வ�.3441.3 

 எ=�தேபா ெத�லா. பய ெதா�. எ=�ேத� எ�ெச0ேவ� எ�ெச0ேவ� 

எ�ேற. $தி�வ�.3441.4 

 அ�தேமா டாதி இ�லேதா$ ெபா!வி� அ�.ெப�< ேசாதிேய அ&ேய� 

$தி�வ�.3442.1 

 ெசா�தேமா அறிேய� பகலிர ெவ�லா. M-கேம க
டன� M-க. 

$தி�வ�.3442.2 

 வ�தேபா ெத�லா. பய ெதா� ப� ேத� ம17நா� எ=�தேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3442.3 



 ெதா�தமா. பய தா� சிவசிவ M-க. ெதாைலவெத- கால._எ� ெற=�ேத�. 

$தி�வ�.3442.4 

 உைடயஅ. பல தி� ஒ�வேன எ�ற� உயி$-�யி$ 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒளிேய $தி�வ�.3443.1 

 கைடய�நா� நனவி� ந��கிய ந�-க. கண-கிேல சிறி!7. கனவி� 

$தி�வ�.3443.2 

 இைட^7 ந�-க. க�த,. ெசால,. எ
ண,. எ=த,. ப�ேமா 

$தி�வ�.3443.3 

 நைட47 சிறிேய� கன,க
 ��ள. ந��கிடா நாJ._ஒ� 7ளேதா. 

$தி�வ�.3443.4 

 பகலிர வ&ேய� ப� தேபா ெத�லா. M-கமா. பாவிவ� தி�ேம 

$தி�வ�.3444.1 

 இகA7 கனவா. ெகா&யெவ. பாவி எ0!ேம எ�ெச0ேவா. எ�ேற 

$தி�வ�.3444.2 

 உகAற உ�ேள ந��கிய ந�-க. உ�/ள. அறி4ேம எ�தா0 $தி�வ�.3444.3 

 நகAற� சிறிேய� கன,க
 ��ள. ந��கிடா நாJ._ஒ� 7ளேதா. 

$தி�வ�.3444.4 

 ெதா�?	7 சி7வ$ பயிA�கா� பயி17. ெதாழிலிேல வ�தேகா ப தி� 

$தி�வ�.3445.1 

 சகி?பிலா ைமயினா� அ& தன� அ& த த�ண.நா� கல�கிய கல-க. 

$தி�வ�.3445.2 

 வ�?	ற நின! தி�,ள. அறி4. ம17<சி� உயி$களி� ேகாப. 

$தி�வ�.3445.3 

 மிக?	�� த& !? ப2டபா ெட�லா. ெம0யந@ அறி�தேத அ�ேறா. 

$தி�வ�.3445.4 



 ஒ& த_இ+ ,லகி� சி7வ$பா� சிறிய உயி$க�பா� த@ைமக
 டா�ேக 

$தி�வ�.3446.1 

 அ& திட1 க<சி உைள�தன� எ�னா� ஆ1றிடா- 

கால தி�_ெப.(கால._ெப.+அ !_சாB.+இ�_இட.ேவ.) சிறிேத $தி�வ�.3446.2 

 ெபா& !நா� பய�த_ெப.எ�.(பய_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பயெமலா. 

உன! 	�தியி� அறி�தேத எ�தா0 $தி�வ�.3446.3 

 ெவ& தெவ< சின._எ� உள%ற- க
ேட ெவ!.பிய ந�-க.ந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3446.4 

 ேகாபேம வ�ேமா காமேம வ�ேமா ெகா&யேமா க�கேள வ�ேமா 

$தி�வ�.3447.1 

 சாபேம அைனய தைடமத. வ�ேமா தாமத? பாவிவ� தி�ேமா $தி�வ�.3447.2 

 பாபேம 	B4. ேலாபேம வ�ேமா பயனி�மா1 சBய.வ� தி�ேமா 

$தி�வ�.3447.3 

 தாபஆ� கார ேமஉ7 ேமாஎ� ைறயநா� தள$�த!. அறிவா0. $தி�வ�.3447.4 

 காமமா மதமா� காரமா திக�_எ� க� தினி� உ1றேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3448.1 

 நாம._ஆ$ உள ேதா ைடயேவா நா�தா� ந��கிய ந�-க.ந@ அறிவா0 

$தி�வ�.3448.2 

 ேசமமா$ உலகி� காமமா திகைள� ெசறி�தவ$ த�கைள- க
ேட 

$தி�வ�.3448.3 

 ஆைமேபா� ஒ��கி_வி.எ�.(ஒ���_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அட�கிேன� அ!,. ஐயநி� தி�,ள. அறி4.. $தி�வ�.3448.4 

 க� !ேவ றாகி- ேகாயிலி� 	��!� கா2சிைய- க
டேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3449.1 



 வ� தேம அைட�ேத� பய ெதா�. தி�.பி வ�!ெநா� திைள தன� எ�தா0 

$தி�வ�.3449.2 

 நி� தேன நி�ைன  !தி தேபா ெத�லா. ெநகி��சிஇ� லாைமயா� 

ந��கி? $தி�வ�.3449.3 

 ப� தஎ� உட.ைப? பா$ திடா த<சி? ப� த!. ஐயந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3449.4 

 	�	லா� உட.பி� அ5 த%. இதனி� 	��!நா� இ�-கி�ற 	ண$?	. 

$தி�வ�.3450.1 

 எ�ெபாலா மணிேய எ
ணிநா� 

எ
ணி_வி.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ�கிய ஏ-க.ந@ அறிவா0 

$தி�வ�.3450.2 

 வ�	லா� உ
O._ெப.எ�.(உ
O_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மனிதைர- க
� மய�கிஉ� ந��கிஆ1 றாம� $தி�வ�.3450.3 

 எ�ெபலா. க�க இைள தன� அ�த இைள?ைப4. ஐயந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3450.4 

 இ�தவி$ சைடஎ. இைறவேன எ�ேனா &ய�கைல  த�-க<ெச0 திடேவ 

$தி�வ�.3451.1 

 வ�தவ$ த.ைம- க
டேபா ெத�லா. மன.மிக ந��கிேன� அறிவா0 

$தி�வ�.3451.2 

 ச�தி41 ெறா�கா� ப& தசா  திர ைத  தமியேன� மீள,� க
ேட 

$தி�வ�.3451.3 

 ெநா�த!. உலக? ப&?பி�_எ� உ�ள. ெநா�த!. ஐயந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3451.4 

 %னி தெவ+ விைனேயா நி�ன�2 ெசயேலா ெதB�திேல� ேமாகேம 

லி�றி  $தி�வ�.3452.1 



 தனி தனி ஒ�சா$ மட�ைதய$ தம-�� ஒ� திைய- ைகெதாட� சா$�ேத� 

$தி�வ�.3452.2 

 �னி தம1 றவைர  ெதா2டன� அ�றி- கல?பிேல� ம1றி! �றி ேத 

$தி�வ�.3452.3 

 பனி தன� நிைன த ேதா7._உ� உைட�ேத� பக$வெத� எ�ைதந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3452.4 

 பதியேன ெபா!வி� பரமநா டக<ெச0 ப
பேன ந
பேன உலகி� 

$தி�வ�.3453.1 

 ஓதியேன� பிற$பா� உர தவா$  ைதகளா� ஒ�சில வாத�க� 	B�ேத 

$தி�வ�.3453.2 

 மதியிலா ைமயினா� அக�கB  தபி�த� வ�ள�_உ� அ�ளினா� அறி�ேத 

$தி�வ�.3453.3 

 விதிையநா� ெநா�!_வி.எ�.(ெநா_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந��கிய 

ெத�லா. ெம0யேன ந@அறி� த!ேவ. $தி�வ�.3453.4 

 அ�ளிைன அளி-�. அ?பேன உலகி� அ�	ளா$ வலி ெதன- கீ�த 

$தி�வ�.3454.1 

 ெபா�ளிைன வா�கி? ேபானேபா ெத�லா. 	=�கிய 	=-க.ந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3454.2 

 ம�J._அ? ெபா�ைள� சாலக  ெதறி�! மனமிக இைள த!.ெபா�ளா� 

$தி�வ�.3454.3 

 இ�J7. எனநா� உள.ந�� கிய!. எ�ைதநி� தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3454.4 

 ெபா�ளிேல உலக. இ�?பதா தலினா� 	B�!நா. ஒ�வ$பா� பலகா� 

$தி�வ�.3455.1 



 ம�வினா� ெபா�ளி� இ�ைசயா� பலகா� ம�,கி� றா�_என- க�தி 

$தி�வ�.3455.2 

 ெவ�,வ$ எனநா� அ<சிஎ+ விட !. ேமவிேல� எ�ைதந@ அறிவா0 

$தி�வ�.3455.3 

 ஒ�,._அ? ெபா�ைள நிைன தேபா ெத�லா. உவ2&ேன� இ!,.ந@ 

அறிவா0. $தி�வ�.3455.4 

 தைக தேப$ உலகி� ஐயேன அ&ேய� த& த_உ� ள ெதா� களி ேத 

$தி�வ�.3456.1 

 நைக தேபா ெத�லா. ந��கிேன� இ�ேக ந�லவா கன�களி� ஏறி 

$தி�வ�.3456.2 

 உைக தேபா ெத�லா. ந��கிேன� விைர�ேத ஒ2&ய ேபாெதலா. பய�ேத� 

$தி�வ�.3456.3 

 பைக தேபா தயலா$ பைககJ- க<சி? ப!�கிேன� ஒ!�கிேன� எ�தா0. 

$தி�வ�.3456.4 

 சக?	ற வா�ைவ? பா$ தி&� ேக2கி� ச<சல. உ7._என? பய�ேத 

$தி�வ�.3457.1 

 நக$?	ற  தி�-�� ேதா2ட�க� ேதா7. ந
ணி4. பிறவிட  தைல�!. 

$தி�வ�.3457.2 

 பக1ெபா= ெத�லா. நாெடா7� கழி ேத� பகல�றி இர,._அ? ப&ேய 

$தி�வ�.3457.3 

 மிக?பல விட !. திB�தன� அ&ேய� விள.பெல� ந@அறி� த!ேவ. 

$தி�வ�.3457.4 

 உ�,ள மடவா$ த�கைள நா�க
 உ1றேபா !ளந�- �1ேற� 

$தி�வ�.3458.1 



 ஒ�,ள  தவேர வலி�திட ேவேறா$ உவளக  ெதாளி தய� இ��ேத� 

$தி�வ�.3458.2 

 க�,ள� ச
ைட- ;-�ர� ேக2ட 

கால தி�_ெப.(கால._ெப.+அ !_சாB.+இ�_இட.ேவ.) நா�_உ1ற கல-க. 

$தி�வ�.3458.3 

 தி�விள. அறி4. உர தெசா� என! ெசவி	கி� கன�	� வ!ேவ. 

$தி�வ�.3458.4 

 ப
ணிகா ர�க� ெபாசி தஅ? ேபா!. பரா-கிேல ெசA திய ேபா!. 

$தி�வ�.3459.1 

 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மடவா$ த�கைள 

விைழ�ேத இைச�த/ பவி தஅ? ேபா!. $தி�வ�.3459.2 

 ந
ணிய தயில. %=-�1ற ேபா!. நவி�றச� கீத%. நட%. 

$தி�வ�.3459.3 

 க
Oற- க
� ேக2டஅ? ேபா!. கல�கிய கல-க.ந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3459.4 

 நய�தெபா1 சBைக  !கி�_என- ெகன! ந
பின$ உ� திய ேபா! 

$தி�வ�.3460.1 

 பய�தஅ? பய ைத அறி�தவ$ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) பய�தன$ ெவ0யலி1 

கவிைக $தி�வ�.3460.2 

 விய�!ேம1 பி& த_ெப.எ�.(பி&_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபாெதலா. 

உ�ள. ெவ�விேன� ைக !கி� வ @சி $தி�வ�.3460.3 

 அய�த� ெத�வி� நட?பத1 க<சி அைர-�ேம� வ @-கின� எ�தா0. 

$தி�வ�.3460.4 

 ைக4ற வ @சி நட?பைத நாணி- ைககைள- க2&ேய நட�ேத� $தி�வ�.3461.1 



 ெம04ற- கா2ட ெவ�விெவ
 !கிலா� ெம0_எலா. ஐயேகா மைற ேத� 

$தி�வ�.3461.2 

 ைவயேம� பிற$த� ேகால%. நைட4. வ
ண%. அ
ணேல சிறி!. 

$தி�வ�.3461.3 

 ைபயநா� ஊ�றி? பா$ தேத இ�ைல? பா$?பேன� பயமிக? பைட?ேப�. 

$தி�வ�.3461.4 

 ைவகிய_ெப.எ�.(ைவ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நகB� எழிAைட மடவா$ 

வலி�ெதைன- ைகபி&  தி= !. $தி�வ�.3462.1 

 ைசைகேவ 7ைர !. சரசவா$  ைதகளா� தனி ெதைன? பலவிைச அறி�!. 

$தி�வ�.3462.2 

 ெபா0கைர� தாைண 	க�7ேம� வி=�!. ெபா��%த லியெகா�  

திைச !. $தி�வ�.3462.3 

 ைககல? பறிேய� ந��கிேன� அவைர- க&�த!. இ�ைலந@ அறிவா0. 

$தி�வ�.3462.4 

 எளியைர வலியா$ அ& தேபா! ஐேயா எ�மன. கல�கிய கல-க. 

$தி�வ�.3463.1 

 ெதளியநா� உைர-க வ�லவ� அ�ேல� தி�,ள. அறி4ேம எ�தா0 

$தி�வ�.3463.2 

 களியைர- க
� பய�தஎ� பய�தா� கடலி/. ெபBய! க
டா0 

$தி�வ�.3463.3 

 அளிய$பா� ெகா&ய$ ெச0தெவ� ெகா�ைம அறி�தஎ� ந�-க._ஆ$ அறிவா$. 

$தி�வ�.3463.4 

 இரவிேல பிற$த. இட திேல 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ�?ெபலா. க�ள$க� 

;&- $தி�வ�.3464.1 



 கரவிேல கவ$�தா$ ெகா�ைளஎ� ெறன! காதிேல வி=�தேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3464.2 

 விரவிேல ெந�?ைப ெம0யிேல G2& ெவ!?ப�ேபா� ெவ!.பிேன� 

எ�தா0 $தி�வ�.3464.3 

 உரவிேல ஒ�வ$ தி�-ெகன வர-க
 �ள.ந�- �1றன� பலகா�. 

$தி�வ�.3464.4 

 உர ெதா� வ�-க� ெகா�வ$ ேபசியேபா !�ளக. ந��கிேன� பலகா� 

$தி�வ�.3465.1 

 கர தினா� உர !- கத,த2 &யேபா ைதயேவா 

கல�கிேன�_வி.%.(கல��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) க� தி� 

$தி�வ�.3465.2 

 	ர திேல அ.மா அ?பேன ஐேயா என?பிற$ 	க�றெசா� 	��ேத 

$தி�வ�.3465.3 

 தர தி�_எ� உள ைத- கல-கிய கல-க. த�ைதந@ அறி�த! தாேன. 

$தி�வ�.3465.4 

 ம
ணின @� நைடயி� வ�தெவ� !யைர மதி !ள. 

வ��திய_ெப.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிற$த. $தி�வ�.3466.1 

 க
ணின @$ விட-க
 ைடயேவா நா/. க
ணின @$ வி2�ள� கவ�ேற� 

$தி�வ�.3466.2 

 ந
ணிநி� ெறா�வ$ அச?பிேல எ�ைன அைழ தேபா த&யேன� எ
ணா 

$தி�வ�.3466.3 

 ெத
ணியா !1ற ேதாஎன- கல�கி ஏ�_என� 

மற�தன�_வி.%.(மற_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட$.ஒ�.) எ�தா0 

$தி�வ�.3466.4 



 ேத2&ேல மி��த_ெப.எ�.(மி�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�ைனயி� 

இ��தா� சிA�7. எ�7ள. பய�ேத $தி�வ�.3467.1 

 நா2&ேல சிறிய ஊ$?	ற� களிேல ந
ணிேன� ஊ$?	ற. அ� த 

$தி�வ�.3467.2 

 கா2&ேல ப�-ைக- க�லிேல 	�ெச0- கள திேல திB�!1ற இைள?ைப 

$தி�வ�.3467.3 

 ஏ2&ேல எ=த %&4ேமா இைவக� எ�ைதந@ அறி�த! தாேன. $தி�வ�.3467.4 

 எ�	ைட வ�தா$_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+ஆ$_பட$.ப�.) த.%க. 

ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ�ெகாேலா எ�ெகாேலா 

இவ$தா. $தி�வ�.3468.1 

 !�	ைட யவேரா இ�	ைட யவேரா ெசா�Aவ ெத�ைனேயா எ�ேற 

$தி�வ�.3468.2 

 வ�	ைட மன! கல�கிஅ� கவைர வாஎன� 

மற�தன�_வி.%.(மற_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட$.ஒ�.) எ�தா0 

$தி�வ�.3468.3 

 அ�	ைட யவைர- க
டேபா ெத�லா. எ�ெகாேலா எ�றய$� ேதேன. 

$தி�வ�.3468.4 

 காO7 ப5-க�_ெப.(ப5-க�_ெப.) க�7க ளாதி கதறிய ேபாெத�லா. 

பய�ேத� $தி�வ�.3469.1 

 ஏO7 மா� %த�பல வி�க. இைள தைவ க
�ள. இைள ேத� 

$தி�வ�.3469.2 

 ேகாO7 ேகாழி %த�பல பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) ;,த� ேக2�ள� 

�ைல�ேத� $தி�வ�.3469.3 

 வ @O்7 ெகா&ய$ ைகயிேல வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) விதி$ த�க
 ெட�_என 

ெவ�
ேட�. $தி�வ�.3469.4 



 பிதி$�தம
 உட.ைப மைற திட வலியா$ பி�%�ேநா- கா!ேம� 

ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3470.1 

 அதி$�திட நட�த ேபாெத�லா. பய�ேத� அவ$	க� றி2டத@ ெமாழிக� 

$தி�வ�.3470.2 

 ெபாதி�தி� ெசவியி� 	��ெதா7. பய�ேத� 	
ணியா நி�!தி எ/._ஓ$ 

$தி�வ�.3470.3 

 %தி$�தத@� கனிைய- க
&ேல� ேவ$ ! %றி�தகா0 க
�ள. தள$�ேத�. 

$தி�வ�.3470.4 

 வா&ய பயிைர- க
டேபா ெத�லா. வா&ேன� பசியினா� இைள ேத 

$தி�வ�.3471.1 

 வ @�ேதா ரறி�!. பசியறா தய$�த ெவ1றைர- க
�ள. பைத ேத� 

$தி�வ�.3471.2 

 ந@&ய பிணியா� வ��!கி� ேறா$_எ� ேந$_உற- க
�ள� !& ேத� 

$தி�வ�.3471.3 

 ஈ&�மா னிகளா0 ஏைழகளா0ெந< சிைள தவ$ தைம-க
ேட இைள ேத�. 

$தி�வ�.3471.4 

 நலித� சிறிய ெத0வெம� ைறேயா நா2&ேல பலெபய$ நா2&? $தி�வ�.3472.1 

 பலிதர ஆ� ப�றி- �ட�க� பலி-கடா %தலிய உயிைர? $தி�வ�.3472.2 

 ெபாலி,ற- ெகா
ேட ேபாக,. க
ேட 	�திெநா� !ளந�- �1ேற� 

$தி�வ�.3472.3 

 கலி47 சிறிய ெத0வெவ� ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) க
டகா ல திA. 

பய�ேத�. $தி�வ�.3472.4 

 !
ெணன- ெகா&ேயா$ பிற,யி$ ெகா�ல  ெதாட�கிய ேபாெதலா. 

பய�ேத� $தி�வ�.3473.1 



 க
ணினா� ஐேயா பிற_உயி$ பைத-க- க
டகா ல திA. பைத ேத� 

$தி�வ�.3473.2 

 ம
ணினி� வைல4. M
&A. க
ணி வைககJ. க
டேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3473.3 

 எ
ணிஎ� உ�ள. ந��கிய ந�-க. எ�ைதநி� தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3473.4 

 ந�நிைல இ�லா- ;2ட ைத- க�ைண ந
ணிடா அைரயைர நாJ. 

$தி�வ�.3474.1 

 ெக�நிைல நிைன-�. சி1றதி கார- ேகடைர? ெபா0யலா� கிள தா? 

$தி�வ�.3474.2 

 ப�நிைல யவைர? பா$ தேபா ெத�லா. பய�தன� 5 தச� மா$-க. 

$தி�வ�.3474.3 

 வி�நிைல உலக நைடஎலா� க
ேட ெவ�விேன� ெவ�விேன� எ�தா0. 

$தி�வ�.3474.4 

 ஓ�கிய தி��சி1 ற.பல %ைடய ஒ�தனி  தைலவேன எ�ைன  

$தி�வ�.3475.1 

 தா�கிய_ெப.எ�.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தாேய த�ைதேய ��ேவ 

தயாநிதி- கட,ேள நி�பா� $தி�வ�.3475.2 

 ந@�கிய_ெப.எ�.(ந@��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மன தா$ யாவேர எனி/. 

அவ$தைம நிைன தேபா ெத�லா. $தி�வ�.3475.3 

 ேத�கிய உ�ள. பய�தன� அ!நி� தி�,ள. அறி4ேம எ�தா0. 

$தி�வ�.3475.4 

 கா2�ய$ அைணேம� இ�-க,. பய�ேத� காலி�ேம� கா�ைவ-க? 

பய�ேத� $தி�வ�.3476.1 



 பா2டய� ேக2க? பாட,. பய�ேத� ப<சைண ப�-க,. பய�ேத� 

$தி�வ�.3476.2 

 நா2&ய உய$�த_ெப.எ�.(உய$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி
ைணேம� 

இ��! ந��ற- களி !- கா�கீேழ $தி�வ�.3476.3 

 ந@2ட,. பய�தன� ந@2&?ேப 5தைல நிைன-க,. பய�தன� எ�தா0. 

$தி�வ�.3476.4 

 தைலெநறி ஞான 5 தச� மா$-க. சா$�திட %யAறா த�ேதா $தி�வ�.3477.1 

 கைலெநறி உலக- கதியிேல க� ைத- கனி,ற ைவ தன$ ஆகி? 

$தி�வ�.3477.2 

 	ைலெநறி வி�.பி_வி.எ�.(வி�.	_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) னா$_உல 

�யி$க� ெபா!என- க
&ர� கா! $தி�வ�.3477.3 

 ெகாைலெநறி நி�றா$ தம-�ள. பய�ேத� எ�ைதநா� ;7வ ெத�ேன. 

$தி�வ�.3477.4 

 இ+வண< சிறிேய1 �லகிய� அறிவி� ெக0திய நாள! ெதாட�கி 

$தி�வ�.3478.1 

 ைநவண. இ1ைற? பக�வைர 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�-க%. !�ப%. 

உைர-க $தி�வ�.3478.2 

 எ+வண  தவ$-�. அல�றா ெதனி�யா� இைச?பெத� இைச தேத 

அைம4. $தி�வ�.3478.3 

 ெச+வண  த�ண. இ!தைல வாநி� தி�,ள. அறி�தேத எ�லா.. 

$தி�வ�.3478.4 

 தைர தல  ெதைனந@ எ=ைம4. பிBயா  த.பிரா� அ�ைலேயா மன ைத- 

$தி�வ�.3479.1 



 கைர !ேள 	��ெத� உயிB/2 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட,�ந@ அ�ைலேயா 

எைன தா� $தி�வ�.3479.2 

 இைர திவ ணளி ேதா$ சி1சைப 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ�ைதந@ 

அ�ைலேயா நி�பா� $தி�வ�.3479.3 

 உைர த�_எ� ஒ=-க. ஆதலா� உைர ேத� ந@அறி யாெதா� 7
ேடா. 

$தி�வ�.3479.4 

 ைகதல  ேதா��. கனியி� எ�/�ேள கனி�தஎ� கைளக
ந@ அைலேயா 

$தி�வ�.3480.1 

 ெம0தல  தக !. 	ற !.வி2 டகலா ெம0ய�ந@ அ�ைலேயா என! 

$தி�வ�.3480.2 

 ைபத�த@$  த�J� த�ைதந@ அைலேயா பB�!நி� தி�%�வி
 ண?ப. 

$தி�வ�.3480.3 

 ெச0த�_எ� ஒ=-க. ஆதலா� ெச0ேத� தி�,ள. ெதB�தேத எ�லா.. 

$தி�வ�.3480.4 

 இ�னவா ற&ேய� அ�ச%� !ய�. எ0திநி� றிைள தன� அ�ேதா 

$தி�வ�.3481.1 

 !�ன ஆணவ%. மாைய4. விைன4. 8��தி�. மைற?	._இ� 

�ைன தா� $தி�வ�.3481.2 

 உ�னவா ச1ேற உைர-கவா ஓ2ேட. எ�பவா� எ�ெச0ேவ� என! 

$தி�வ�.3481.3 

 ம�னவா ஞான ம�றவா எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லவா இ!த� ேமேயா. 

$தி�வ�.3481.4 



 எ�ளலா. பய தா� !யBனா� 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைள?ெப�லா. 

இ��தா� ஆ1றி- $தி�வ�.3482.1 

 ெகா�ளேவ அ� ேத� மாையயா திக�_எ� ;டேவ அ� தெத� அ�ேதா 

$தி�வ�.3482.2 

 வ�ளேல என! வா�%த1 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ம�னவா 

நி�னலா� அறிேய� $தி�வ�.3482.3 

 உ�ள�ேவ றிைலஎ� உட�ெபா�� ஆவி உ�னேத எ�னத� ெற�தா0. 

$தி�வ�.3482.4 

 எ�5த� தர._ஓ$ எ2�ைண ேய/. இ�ைலேய எ�ைதஎ� லா._உ� 

$தி�வ�.3483.1 

 த�5த� தரேம அ� த_இ  த�ண. தமியேன� தைன?பல !ய�. 

$தி�வ�.3483.2 

 வ�5ைம மய-�._ெப.எ�.(மய-�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�ச%. 

மைற?	. மாைய4. விைன4._ஆ ணவ%. $தி�வ�.3483.3 

 இ�5ைவ- கனிேபா� உ
கி�ற தழேகா இைவ-ெகலா. நா�_இல- கலேவ. 

$தி�வ�.3483.4 

 அறிெவா� சிறிதி� கறி�தநா� %த�_எ� அ?பேன நிைனமற� தறிேய� 

$தி�வ�.3484.1 

 ெசறிவிலா� சிறிய ப�வ !. ேவ7 சி�ைதெச0 தறி�திேல� உலகி� 

$தி�வ�.3484.2 

 பிறிெதா� பிைழ4< ெச0திேல� அ�ேதா பிைழ தன� 

ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) எ�ைன- $தி�வ�.3484.3 

 �றி4ற- ெகா
ேட �ல��றி? ப!நி� �ண?ெப�� ��றி/- கழேகா. 

$தி�வ�.3484.4 



 ஐயநா� ஆ�. ப�வ தி1 றாேன அ� தந� ேனயேனா ட?பா $தி�வ�.3485.1 

 ெபா04ல காைச என-கிைல உன-ெக� 	க�_என அவ/._அ� கிைச�ேத 

$தி�வ�.3485.2 

 ெம04ற  !ற?ேபா. எ�7ேபா0 நின! ெம0ய�� மீ2&ட மீ
ேட. 

$தி�வ�.3485.3 

 !0யநி� உ�ள. அறி�தேத எ�தா0 இ�7நா� ெசா�Aவ ெத�ன. 

$தி�வ�.3485.4 

 ேத$விலா� சிறிய ப�வ தி1 றாேன ெத0வேம ெத0வேம எனநி� 

$தி�வ�.3486.1 

 சா$,ெகா
 ெட�லா� சா$ைவ4. வி� ேத� த�ைத4. ��,.ந@ எ�ேற� 

$தி�வ�.3486.2 

 ேப$விலா !ள ேத வ�தவா பா&? பித1றிேன� பிற$மதி? பறிேய� 

$தி�வ�.3486.3 

 ஓ$விலா? பிைழக� ஒ�ைற4. அறிேய� இ�7நா� உைர?பதி� ெக�ேன. 

$தி�வ�.3486.4 

 ெபாறி !ைன? பதியா? ெப1றநா� அ&ைம 	B�த! ேபாலேவ இ�7. 

$தி�வ�.3487.1 

 ெசறி !நி1 கி�ேற� அ�றிஎ� உBைம  ெத0வ%. ��,. ெம0? 

ெபா�J. $தி�வ�.3487.2 

 ெநறி தந1 றா4� த�ைத4. இ�	. ேநய%. ந@என? ெப1ேற $தி�வ�.3487.3 

 �றி தறி� தத�பி� எ�ைதநா� ஏறி- �தி தெத� ;7க ந@ேய. $தி�வ�.3487.4 

 பB�!ைன? பதியா? ெப1றநா� அ&ைம பணி	B� தா�கி! வைரயி� 

$தி�வ�.3488.1 



 	B�!7 கி�ேற� அ�றிஎ� உயி�. ெபா�J._எ� 	ண$?	._எ� அறி,. 

$தி�வ�.3488.2 

 விB�தஎ� 5க%. த�ைத4� ��,. ெம0.ைம4. யா,.ந@ எ�ேற 

$தி�வ�.3488.3 

 ெதB�தபி� அ�ேதா ேவ7நா� 

ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச0ைகஎ� ெச?	க ந@ேய. 

$தி�வ�.3488.4 

 ைமதவ� விழிஎ� அ.ைமஓ$ 	ைடெகா� வ�ளேல நி�ைனஅ� பாA. 

$தி�வ�.3489.1 

 ைவதவ$ தைமநா� மதி திேல� அ�பா� வா� !கி� ேறா$தைம 

வா� தி_வி.எ�.(வா� !_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3489.2 

 உ0தவ$ இவ$_எ� 77கி�ேற� அ�லா� உ�_அ�� அறியநா� ேவ7 

$தி�வ�.3489.3 

 ெச0தெதா� றிைலேய ெச0தன� எனி/. தி�,ள  தைட திட� அழேகா. 

$தி�வ�.3489.4 

 ஆரண. உைர த_ெப.எ�.(உைர_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைர?ெபலா. 

பலவா. ஆகம. உைரவைர? ெப�லா. $தி�வ�.3490.1 

 காரண நின! தி�வ�2 ெச�ேகா� கணி?ப�� களி?பிேல ஓ�கி 

$தி�வ�.3490.2 

 நாரண$ %தேலா$ ேபா1றிட 

விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நட-கி�ற 

ெப�ைமநா� அறி�!. $தி�வ�.3490.3 

 தாரணி யிைடஇ  !�பமா திகளா� தைனயேன� தள�த� அழேகா. 

$தி�வ�.3490.4 



 பா$%த� நாத? பதிஎலா� கட�த? பாA._அ? பாA._அ? பாA. 

$தி�வ�.3491.1 

 ஓ$%த� ஆகி  தி�வ�2 ெச�ேகா� உைர?ப�. ெப�ைமயி� ஓ�கி� 

$தி�வ�.3491.2 

 சீ$ெபற விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட திெம0? 

ெபா!வி� சிற�தெம0  த�ைதந@ இ�-க $தி�வ�.3491.3 

 வா$கட� உலகி� அ�சமா திகளா� மக�மன. வ��!த� அழேகா. 

$தி�வ�.3491.4 

 ஆ$�தேவ தா�த? பதி%த� ேயாகா� த?பதி வைர4._அ? பாA. 

$தி�வ�.3492.1 

 ேத$�த�� ஆைண  தி�ெநறி� ெச�ேகா� ெச�லஓ$ சி1சைப இட ேத 

$தி�வ�.3492.2 

 சா$�தேப$ இ�ப  தனியர சிய17. த�ைதேய தனி?ெப�� தைலவா 

$தி�வ�.3492.3 

 ேப$�திேட� எ�த வித தி/. நின-ேக பி�ைளநா� வ��!த� அழேகா. 

$தி�வ�.3492.4 

 சி திக� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லேதா$ ஞான  தி��சைப த�னிேல 

திக=._ெப.எ�.(திக�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.3493.1 

 ச திக� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ச த$க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

தைழ திட  தனிஅ�2 ெச�ேகா� $தி�வ�.3493.2 

 ச திய ஞான. விள-கிேய நட !. தனி%த� த�ைதேய தைலவா 

$தி�வ�.3493.3 

 பி திய� உைடேய� எனி/.நி� தன-ேக பி�ைளநா� வா�த� அழேகா. 

$தி�வ�.3493.4 



 சா17ேப$ அ
ட? ப�திக� அைன !. தனி தனி அவ17ேள நிர.பி  

$தி�வ�.3494.1 

 ேதா17மா பி
ட? ப�திக� அைன !. ேசாதியா� விள-கிஆ ன�த 

$தி�வ�.3494.2 

 ஆ1றிேல நைன�! வள$ தி�. ெபா!வி� அ�.ெப�� த�ைதேய இ�ப? 

$தி�வ�.3494.3 

 ேப1றிேல விைழ�ேத� தைலவநி� தன-ேக பி�ைளநா� ேப!ற� அழேகா. 

$தி�வ�.3494.4 

 சிற�தத  !வ�க� அைன !மா0 அலவா0  திக�_ஒளி யா0_ஒளி 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3495.1 

 பிற�கிய_ெப.எ�.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவளியா0 ெவளிஎலா. 

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

யா0_அத1 க?பா� $தி�வ�.3495.2 

 நிைற�தசி1 சைபயி� அ�ளர சிய17. ந@திந� த�ைதேய இனிேம� 

$தி�வ�.3495.3 

 பிற�திேட� இறேவ� நி�ைனவி2 டகேல� பி�ைளநா� வா�த� அழேகா. 

$தி�வ�.3495.4 

 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லேப$ அ�ளா. இைணயிலா  தனிெந�< 

ெச�ேகா� $தி�வ�.3496.1 

 ந
ணிய தி��சி1 ற.பல  தம$�ேத நட !._ஓ$ ஞானநா யகேன 

$தி�வ�.3496.2 

 த
ண�� அளி-�. த�ைதேய உலகி� தைனய�நா� பய தினா� !யரா� 

$தி�வ�.3496.3 



 அ
ணிய மல�க� ஐ�தினா� இ�/. ஐயேகா வா�த� அழேகா. 

$தி�வ�.3496.4 

 கைலஎலா. 	கA. கதிஎலா. கதியி� கா
கி�ற கா2சிக� 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3497.1 

 நிைலெயலா. நிைலயி� ேந$�த/ பவ<ெச0 நிைறெவலா. விள�கிட? 

ெபா!வி� $தி�வ�.3497.2 

 மைலவிலா� ேசாதி அ�2ெப�< ெச�ேகா� வா0ைமயா� நட !._ஓ$ 

தனிைம  $தி�வ�.3497.3 

 தைலவேன என! த�ைதேய நின! தைனய�நா� தள�த� அழேகா. 

$தி�வ�.3497.4 

 ஆதிேய ந�ேவ அ�தேம எ/._இ+ வைடெவலா. இ�றிஒ� றான 

$தி�வ�.3498.1 

 ேசாதிேய வ&வா0  தி��சி1ற. பல ேத Mயேப$ அ��தனி� ெச�ேகா� 

$தி�வ�.3498.2 

 ந@திேய நட !. தனி?ெப�� தைலைம நி� தேன ஒ� தேன நி�ைன 

$தி�வ�.3498.3 

 ஓதிேய வ= !. தைனய�நா� இ�ேக உ7கணா� தள�த� அழேகா. 

$தி�வ�.3498.4 

 அ தேன தி��சி1 ற.பல  தரேச அ�.ெப�< ேசாதிேய அ&யா$ 

$தி�வ�.3499.1 

 பி தேன எனி/. ேபயேன எனி/. ெபBத�� 	Bதனி  தைலைம� 

$தி�வ�.3499.2 

 சி தேன எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெச0திட வ�ல ெச�வேன சிற?பேன 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3499.3 



 5 தேன நின! தைனய�நா� மய�கி  !ய$�!ள. வா�த� அழேகா. 

$தி�வ�.3499.4 

 உ1றேதா$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��. ஒ�தனி  த�ைதேய நி�பா� 

$தி�வ�.3500.1 

 �1ற.நா� 	B�தி� கறி�திேல� �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) �யி1றிேன� 

எ�னி�_அ- �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) $தி�வ�.3500.2 

 இ1ெறன அறிவி  தறி,த� ெத�ைன இ�	ற? பயி17த� ேவ
�. 

$தி�வ�.3500.3 

 ம1றய லா$ேபா� றி� தேலா த�ைத வழ-கி! ந@அறி யாேயா. $தி�வ�.3500.4 

 �1றேமா �ணேமா நா�_அறி ேய�_எ� �றி?ெபலா. தி��சி1ற. பல ேத 

$தி�வ�.3501.1 

 உ1றதா தலினா� உலகிய� வழ-கி� உ1றன ம1ெறன தலேவ $தி�வ�.3501.2 

 ெத1ெறன அ�2ேக �1ற._எ� ப!நா� ெச0தி&� தி� தேல அ�றி 

$தி�வ�.3501.3 

 ம1றய லா$ேபா� றி�?பேதா த�ைத மரபி! ந@அறி யாேயா. $தி�வ�.3501.4 

 மாையயா� விைனயா� அBபிர மாதி வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) மனமதி 

மய�கி  $தி�வ�.3502.1 

 த@யகா Bய�க� ெச0தி&� அ�ேதா சிறியேன� ெச0வ! 	திேதா 

$தி�வ�.3502.2 

 ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) த@ய இைவஎன அறிேய� 

அறிவி !  தி� !த� அ�றி $தி�வ�.3502.3 

 ந@யிவ
 பிற$ேபா� றி�?ப! த�ைத ெநறி-கழ க�லேவ எ�தா0. 

$தி�வ�.3502.4 



 க�ைண4. சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) ெபா��_என- காO. கா2சி4. 

ெப7கம1 ெற�லா. $தி�வ�.3503.1 

 ம��ெநறி எனந@ என-கறி வி த வ
ணேம_ெப.(வ
ண._ெப.+ஏ_சாB.) 

ெப1றி�- கி�ேற� $தி�வ�.3503.2 

 இ��ெநறி மாைய விைனகளா� கல-க. எ0திய ெத�ெச0ேவ� எ�தா0 

$தி�வ�.3503.3 

 ெத��நிைல இ�றி- 

கல�கிேன�_வி.%.(கல��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) எனி/. சி7ெநறி 

பி& தெதா� றிைலேய. $தி�வ�.3503.4 

 கல�கிய ேபா!. தி��சி1ற. பல தி� க�ைணய� கட,ேள நி�பா� 

$தி�வ�.3504.1 

 இல�கிய ேநய. வில�கிய_ெப.எ�.(வில��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

திைலேய எ�ைதநி� உள._அறி யாேதா $தி�வ�.3504.2 

 மல�கிய மன ேத� 	க�வெத� விைனயா� மாையயா� வ�.பிைழ 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3504.3 

 அல��._எ� பிைழக� அ�லஎ� 7�ேனா ட&-க& அைற�தன� ஆ
ேட. 

$தி�வ�.3504.4 

 இ�.பி/. ெகா&ய மன<ெச4. பிைழ4. எ�பிைழ அ�ெறன? பலகா� 

$தி�வ�.3505.1 

 வி�.பிநி� அ&-ேக வி
ண?பி  தி��ேத� ேவ7நா� ெச0ததி� ெக�ேன 

$தி�வ�.3505.2 

 அ�.ெபாேன தி��சி1 ற.பல  த%ேத அ?பேன எ�றி�- கி�ேற� 

$தி�வ�.3505.3 

 !�.பி/< சிறிேய� 	க�வெத� நின! Mயதா. தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3505.4 



 வ�%யி$ இர-க. ப1றிேய உலக வழ-கி�_எ� மன<ெச�ற ேதா7. 

$தி�வ�.3506.1 

 ெவ�விநி� அ&-ேக வி
ண?பி  தி��ேத� வி
ண?ப< ெச0கி�ேற� 

இ�7. $தி�வ�.3506.2 

 உ�வஎ� உயி$தா� உயி$_இர- க�தா� ஒ�றேத இர
&ைல இர-க. 

$தி�வ�.3506.3 

 ஒ�வி�_எ� உயி�. ஒ�,._எ� உ�ள  ெதா�வேன நி�பத  தாைண. 

$தி�வ�.3506.4 

 தைலவ$க� எ�லா.த னி தனி 

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

இ�7._எ� உள%. $தி�வ�.3507.1 

 மைலவி�_எ� அறி,. நா/._இ+ ,லக வழ-கிேல உயி$_இர- க தா� 

$தி�வ�.3507.2 

 இல�கி� றன.நா� எ�ெச0ேவ� இர-க. எ�/யி$ எ�னேவ றிைலேய 

$தி�வ�.3507.3 

 நிைலெப7. இர-க. ந@�கி�_எ� உயி�. ந@��.நி� தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3507.4 

 ஆதலா� இர-க. ப1றிநா� உலகி� ஆடேல அ�றிஓ$ விடய- $தி�வ�.3508.1 

 காதலா� ஆட� க�திேல� விடய- க� ெதன- கி�ைலஎ� றிட�_இ? 

$தி�வ�.3508.2 

 ேபாதலா� சிறிய ேபா!._உ
ட ட!நி� 	�தியி� அறி�த! தாேன 

$தி�வ�.3508.3 

 ஈதலா� ேவேறா$ த@ெதன திட ேத இ�ைலநா� இைச?பெத� எ�தா0. 

$தி�வ�.3508.4 



 எ�ைன4. இர-க� த�ைன4. ஒ�றா0 இ�-கேவ இைசவி  தி+,லகி� 

$தி�வ�.3509.1 

 ம�னிவா� ,றேவ வ�வி த க�ைண வ�ள�ந@ நின-கி! விடய. 

$தி�வ�.3509.2 

 ப�ன�_எ� அ&ேய� ஆயி/._நி.எ�.(ஆ0_வி.+இ�_நி.எ�.�றி.+உ._சாB.) 

பி�ைள? பா�கினா� உைர-கி�ேற� எ�தா0 $தி�வ�.3509.3 

 இ�னவா ெறனந@ ெசா�னவா றிய1றா தி��தேதா$ இைற4._இ� கிைலேய. 

$தி�வ�.3509.4 

 உ7விைன தவி$-�. ஒ�வேன உலகி� ஓ&4. ஆ&4. உழ�7. 

$தி�வ�.3510.1 

 சி7வ$தா. த�ைத ெவ7?பஆ$- கி�றா$ சிறியேன� ஒ�தின ேம/. 

$தி�வ�.3510.2 

 ம7கிநி� றா& ஆ$ ததி� �
ேடா நி�பணி மதி?பலா� என-�� 

$தி�வ�.3510.3 

 சி7விைள யா2&� சி�ைதேய இைலநி� தி�,ள. அறி4ேம எ�தா0. 

$தி�வ�.3510.4 

 த�ைதய$ ெவ7?ப_�ைற.எ�.(ெவ7??_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம-க�தா. 

பயனி� சழ-�ைர யா&ெவ� காம� $தி�வ�.3511.1 

 சி�ைதய ராகி  திBகி�றா$ அ�ேதா சிறியேன� ஒ�தின ேம/. 

$தி�வ�.3511.2 

 எ�ைதநி� உ�ள. ெவ7?பநி� பணிவி2 &+,ல கியலி�_அ+ வா7 

$தி�வ�.3511.3 

 ெத�தன எ�ேற திB�த!
 ேடேயா தி�,ள. அறியநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3511.4 



 அ.	வி தனிேல த�ைதய$ ெவ7?ப_�ைற.எ�.(ெவ7??_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ&-க& அயலவ$ உடேன $தி�வ�.3512.1 

 வ.	7 ச
ைட விைள-கி�றா$ சி7வ$ வ�ளேல நி�பணி வி� ேத 

$தி�வ�.3512.2 

 இ.ப$_இ+ ,லகி� ஒ�தின ேம/. ஏைழேய� பிறெரா� ெவ�
ேட 

$தி�வ�.3512.3 

 ெவ.	7 ச
ைட விைள த!
 ேடேயா ெம0யநி� ஆைணநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3512.4 

 வ�ள�_இ+ ,லகி� த�ைதய$ 

ெவ7?ப_�ைற.எ�.(ெவ7??_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம-க�தா. ஒ=-க ைத 

மற�ேத_வி.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3513.1 

 க�ள�� !த�8 தா�த� காம- கைடெதா7. மய��த� ெபா0ேய 

$தி�வ�.3513.2 

 வி�Jத� 	Bவா$ ஐயேகா அ&ேய� ெம0யநி� தி�?பணி வி� ேத 

$தி�வ�.3513.3 

 எ�ளிஅ+ வா7 	B�தெதா� 7
ேடா எ�ைதநி� ஆைணநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3513.4 

 மைலவிலா  தி��சி1 ற.பல  தம$�த வ�ளேல உலகினி� ெப1ேறா$ 

$தி�வ�.3514.1 

 �ைலந�- �றேவ க�க�  ேதா&- ெகா&யத@ ெநறியிேல 

ம-க�_ெப.(ம-க�_ெப.) $தி�வ�.3514.2 

 	ைலெகாைல களேவ 	Bகி�றா$ அ&ேய� 	
ணிய நி�பணி வி� ேத 

$தி�வ�.3514.3 

 உைலயஅ+ வா7 	B�தெதா� 7
ேடா உ�பத  தாைணநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3514.4 



 தனி?ெப�< ேசாதி  த�ைதேய உலகி� த�ைதய$ ப1பல காA. 

$தி�வ�.3515.1 

 இனி?	7 ெமாழியா� அறி,ற ம-க2 ேக1கேவ பயி1றி�� ேதா7. 

$தி�வ�.3515.2 

 பனி?	ற ஓ&? ப!�கி� கி�றா$ ப
பேன எ�ைனந@ பயி1ற  $தி�வ�.3515.3 

 திைன தைன ேய/. ப!�கிய !
ேடா தி�,ள. அறியநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3515.4 

 த�ைனேந B�லா  த�ைதேய உலகி� த�ைதய$ த�கைள அைழ ேத 

$தி�வ�.3516.1 

 ெசா�னெசா� ம7 ேத ம-க�த. மன.ேபா. 8ழேல ேபாகி�றா$ அ&ேய� 

$தி�வ�.3516.2 

 எ�ைனந@ உண$ த� யாத! மைலயி� இல-ெகன- ெகா�கி�ேற� அ�லா� 

$தி�வ�.3516.3 

 பி�ைனஓ$ இைற4. ம7 தெதா� 7
ேடா ெபBயநி� ஆைணநா� 

அறிேய�. $தி�வ�.3516.4 

 ேபா17வா$ ேபா17._ெப.எ�.(ேபா17_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

	னிதேன ம-க�_ெப.(ம-க�_ெப.) ெபா��!த. த�ைதய$ தைமேய 

$தி�வ�.3517.1 

 ேவ17வா� வைடய வ @�தா பண�தா ெம�லிய சBைகவ  திர�தா 

$தி�வ�.3517.2 

 ஏ1றஆ பரண� தாஎன- ேக2ேட இர��வா$ இைவ�றி  த&ேய� 

$தி�வ�.3517.3 

 ேத17வா0 நி�ைன- ேக2டெதா� 7
ேடா தி�,ள. அறியநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3517.4 

 �ண.	B என! த�ைதேய உலகி� ;&ய ம-க�த� ைதயைர? $தி�வ�.3518.1 



 பண.	B காணி Dமிக� 	Bந1 பதி	B ஏ1றெப
 பா$ ேத $தி�வ�.3518.2 

 மண.	B எனேவ வ� !கி� றா$_எ� மன திேல ஒ�சிறி ேத/. 

$தி�வ�.3518.3 

 எண.	B� !ைனநா� வ� திய !
ேடா எ�ைதநி� ஆைணநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3518.4 

 இக திேல எைனவ� தா
டெம0? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

எ�/யி$  த�ைதேய இ�த� $தி�வ�.3519.1 

 சக திேல ம-க�_ெப.(ம-க�_ெப.) த�ைதய$ இட ேத தா��தவ ரா0?	ற� 

கா2& $தி�வ�.3519.2 

 அக திேல வ<ச. ைவ தி�- கி�றா$ ஐயேவா வ<ச.நி� அளவி� 

$தி�வ�.3519.3 

 %க திேல எ�ற� அக திேல உ
ேடா %த�வநி� ஆைணநா� அறிேய�. 

$தி�வ�.3519.4 

 த�ைமகா
 பBய_�ைற.எ�.(பB_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தைலவேன என! 

த�ைதேய சக திேல ம-க�_ெப.(ம-க�_ெப.) $தி�வ�.3520.1 

 வ�ைமவா$  ைதகளா� த�ைதய$ த.ைம ைவகி�றா$ வ�ளேல ம��ேத 

$தி�வ�.3520.2 

 எ�மன- கனிேவ எ�னி� க
ேண எ�/யி$- கிைச�தெம0  !ைணேய 

$தி�வ�.3520.3 

 நி�மன. ெவ7?ப? ேபசிய_ெப.எ�.(ேப5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) !
ேடா 

நி�பத  தாைணநா� அறிேய�. $தி�வ�.3520.4 

 ஒ?பிலா மணிஎ� அ?பேன உலகி� உ1றி� ம-க�த� ைதயைர $தி�வ�.3521.1 

 ைவ?பி�ேவ ெறா�வ$ ைவதிட-ேக2� மன._ெப.(மன._ெப.) ெபா7  

தி�-கி�றா$ அ&ேய� $தி�வ�.3521.2 



 த?பிலா0 நிைனேவ 7ைர திட- ேக2டா� தB?பேனா தB திேட� அ�றி 

$தி�வ�.3521.3 

 ெவ?பி�_எ� உயி$தா� தB-�ேமா யாதா0 விைள4ேமா அறி�திேல� 

எ�தா0. $தி�வ�.3521.4 

 இ தைக உலகி� இ�ஙன. சிறிேய� எ�ைதநி� தி�?பணி வி� ேத 

$தி�வ�.3522.1 

 சி த.ேவ றாகி  திB�தேத இைலநா� ெதB�தநா� %த�_இ! வைர4. 

$தி�வ�.3522.2 

 அ தேன அரேச ஐயேன அ%ேத அ?பேன அ.பல  தா�. $தி�வ�.3522.3 

 சி தேன சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) எ�ெறன !ள ேத சி�தி ேத 

இ�-கி�ேற� இ�7.. $தி�வ�.3522.4 

 ெபா0வைக மன ேத� எ�னி/. எ�தா0 ெபா04ல காைசச1 றறிேய� 

$தி�வ�.3523.1 

 ைநவைக தவிர  தி��சி1ற. பல ேத ந
ணிய ெம0?ெபா�� நம! 

$தி�வ�.3523.2 

 ைகவைக? பட�_எ- கண திேலா எனநா� க�திேன� க� திைன %&-க� 

$தி�வ�.3523.3 

 ெச0வைக அறிேய� எ�ெச0ேவ� ஐேயா ெத0வேம எ�றி�- கி�ேற�. 

$தி�வ�.3523.4 

 அ�ைனேய எ�ற� அ?பேன தி��சி1 ற.பல  த%தேன எனநா� 

$தி�வ�.3524.1 

 உ�ைனேய க�தி உ�பணி 	B�தி� �லகிேல க�ைணஎ� ப!தா� 

$தி�வ�.3524.2 



 எ�ைனேய நிைலயா0 இ� த_உ� 

வ��தி_வி.எ�.(வ��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இ�-கி�ேற� எ�_உள 

ெமலி,. $தி�வ�.3524.3 

 ம�/._உ� உட.பி� ெமலி,.நா� இ�-�. வ
ண%. தி�,ள. 

அறி4.. $தி�வ�.3524.4 

 ெபா0படா? பயேன ெபா1சைப நட<ெச0 	
ணியா க
ணி/� மணிேய 

$தி�வ�.3525.1 

 ைகபடா- கனேல கைறபடா மதிேய கனி?ப�� க�ைணய� கடேல 

$தி�வ�.3525.2 

 ெத0வேம எனநா� நி�ைனேய க�தி  தி�?பணி 	B�தி�- கி�ேற� 

$தி�வ�.3525.3 

 ைமபடா உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெமலி,.நா� இ�-�. வ
ண%. தி�,ள. 

அறி4.. $தி�வ�.3525.4 

 த�னிக$ அறியா  தைலவேன தாேய த�ைதேய தா��ந1 7ைணேய 

$தி�வ�.3526.1 

 எ�னி� க
ேண எ�/யி$- �யிேர எ�/ைட எ0?பினிேல ைவ?ேப 

$தி�வ�.3526.2 

 உ�/த1 கினிய ெவா�வேன எனநா� உ�ைனேய நிைன தி�- கி�ேற� 

$தி�வ�.3526.3 

 ம�/._எ� உ�ள_ெப.அ.(உ�_ெப.) ெமலி,.நா� இ�-�. வ
ண%. 

தி�,ள. அறி4.. $தி�வ�.3526.4 

 தி�வள$ தி�அ. பல திேல அ�நா� ெச?பிய ெம0.ெமாழி? ெபா�J. 

$தி�வ�.3527.1 

 உ�வள$ தி�ம� திர தி� %ைறயா� உண$ திேய ெம0.ெமாழி? ெபா�J. 

$தி�வ�.3527.2 



 க�வள$ அ&ேய� உள திேல நி�7 கா2&ய ெம0.ெமாழி? ெபா�J. 

$தி�வ�.3527.3 

 ம�விஎ� உள ேத ந.பிநா� இ�-�. வ
ண%. தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3527.4 

 உவ�ெதன !ள ேத உண$ திய எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உ7மைல 

இல-ெகன ந.பி $தி�வ�.3528.1 

 நிவ�தேதா� பைண?ப மிக_உள� களி?ப நி�ற!. நிைல தெம0? 

ெபா��_இ? $தி�வ�.3528.2 

 பவ�தனி� ெப7த�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ச திய. எனேவ 

ப1பல �றிகளா� அறி�ேத $தி�வ�.3528.3 

 சிவ�தெபா� மைலேபா� இ��த!. இ�நா� திைக?ப!. தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3528.4 

 ஏ0�தெபா� மைலேம� த.ப தி� ஏறி ஏக,. ஏக,. VOகி  $தி�வ�.3529.1 

 ேத0�தேபா த&ேய� பய�தெவ. பய ைத  த@$ !ேம� ஏ1றிய திற ைத 

$தி�வ�.3529.2 

 வா0�!ேள க�தி மைலஎன? பைண ேத மன�களி? 	17ெம0 இ�ப. 

$தி�வ�.3529.3 

 ேதா0�!நி� றா&� 5ழ�ற!. இ�நா� 5ழ�வ!. தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3529.4 

 வா2டேமா &��த சிறியேன� தன! வா2ட%. மாையயா திகளி� 

$தி�வ�.3530.1 

 ஈ2ட%. தவி$-க  தி�,ள  திர�கி எ�ைனஓ$ ெபா��_என மதி ேத 

$தி�வ�.3530.2 

 த@2ட�. 	க�ேச$ தி�வ&  !ைணக� ெசA திய தி��சில. ெபாலிநா� 

$தி�வ�.3530.3 



 ேக2டேபா தி��த கிள$�சி4. இ�நா� கிேலச%� தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3530.4 

 க1றவ$ க�லா$ பிற$பிற$ �ர�_எ� காதிேல கிைட தேபா ெத�லா. 

$தி�வ�.3531.1 

 ம1றவ$ தம-ெக� உ1றேதா அவ$த. மரபின$ உறவின$ தம-�� 

$தி�வ�.3531.2 

 உ1றதி� ெக!ேவா எ�7ள. ந��கி ஓ&?பா$  ேதா&?பா$  திர,. 

$தி�வ�.3531.3 

 எ1ற� பகA. ஏ�கிநா� 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ-க%� தி�,ள. 

அறி4.. $தி�வ�.3531.4 

 க�ைணய. பதிந� க
O�மா மணிந. க� திேல கல�தெத� ள%த. 

$தி�வ�.3532.1 

 ம��ெநறி தவிர-�. ம��ெதலா. வ�ல வ�ள�சி1 ற.பல. ம�/. 

$தி�வ�.3532.2 

 ெபா��நிைற இ�ப. ந.ைமஆ
 டளி த 	
ணிய. வ�கி�ற த�ண. 

$தி�வ�.3532.3 

 த�ண._இ? ேபாெத� ெற
ணிநா� இ�-�. த�ைம4. தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3532.4 

 இைமயவ$ பிரம$ நாரண$ %தேலா$ எ0!த1 கBயேப$ இ�ப. $தி�வ�.3533.1 

 தைமஅறி� தவ�2 சா$�தேப$ ஒளிந. தயாநிதி தனி?ெப�� த�ைத 

$தி�வ�.3533.2 

 அைம4.ந. உயி$-�  !ைணதி�? ெபா!வி� ஐய$தா. வ�கி�ற சமய. 

$தி�வ�.3533.3 



 சமய._இ? ேபாெத� ெற
ணிநா� இ�-�. த�ைம4. தி�,ள. அறி4.. 

$தி�வ�.3533.4 

 அ&யேன� உ�ள. தி��சி1ற. பல ெத� அ%தநி� ேம�ைவ த 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) $தி�வ�.3534.1 

 ெந&யஏ� கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ெபBெதன- கி�நா� நிக�கி�ற 

ஆவA. விைர,. $தி�வ�.3534.2 

 ப&யஎ� த�னா� ெசால%& யா! பா$?பற? பா$ தி�- கி�ேற� 

$தி�வ�.3534.3 

 ெச&யேன� இ�-�. வ
ண�க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) தி�,ள� 

க
டேத எ�தா0. $தி�வ�.3534.4 

 ப�னிர
 டா
� ெதாட�கிநா� இ1ைற? பக�வைர அைட�தைவ 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3535.1 

 உ�னிநி� 7ைர தா� உல?	றா ததனா� ஒ�சில உைர தன� எனி/. 

$தி�வ�.3535.2 

 எ�/ள  தக !. 	ற !._உ2 	ற !. இய�	ற? 	ற தி/. 

விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3535.3 

 ம�னிய ேசாதி யா,.ந@ அறி�த வ
ணேம_ெப.(வ
ண._ெப.+ஏ_சாB.) 

வ�?பெத� நின-ேக. $தி�வ�.3535.4 

 இ!வைர அ&ேய� அைட�தெவ. பய%. இட$கJ. !�ப%. 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3536.1 

 ெபா!வள$ ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) பிற$ெபா�2 ட�லா� 

	ைலயேன� ெபா�2டல இ!நி� $தி�வ�.3536.2 

 ம!வள$ மல$?ெபா1 பத !ைண அறிய வ� தன� அ&யேன� தன-ேக 

$தி�வ�.3536.3 



 எதிA._ஓ$ ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) இைலஇைல பய%. இட�.ம1 

றிைலஇைல எ�தா0. $தி�வ�.3536.4 

 எ�னள விைலேய எ�னி/. பிற$பா� எ0திய க�ைணயா� எ�தா0 

$தி�வ�.3537.1 

 உ�/7 பய%. இட�ெம� த�ைன உயிெரா�. தி�கி�ற த�ேதா 

$தி�வ�.3537.2 

 இ�/._எ� றன-கி+ விடெரா� பய%. இ��தி&� எ�_உயி$ தBயா 

$தி�வ�.3537.3 

 த�ைன4. ��,. அ?ப/. ஆன அ%தேன அளி த�� எைனேய. 

$தி�வ�.3537.4 

 பய ெதா� !ய�. மைற?	மா மாைய? ப1ெறா� விைன4._ஆ ணவ%. 

$தி�வ�.3538.1 

 கய தவ� மய-�._ெப.எ�.(மய-�_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம�2சி4. என! க� திேல இனிஒ� கண%. $தி�வ�.3538.2 

 விய திட  தBேய� இைவெயலா� தவி$ !� ெம0ய�� அளி திட� 

ேவ
�. $தி�வ�.3538.3 

 உய த� வாேய� இ�-கி�ேற� இைலேய� உயி$வி� கி�றன� இ�ேற. 

$தி�வ�.3538.4 

 ஐயநா� பய தா� !யBனா� 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அைடைவஉ� 

நிைன தி�� ேதா7. $தி�வ�.3539.1 

 ெவ0யத@ G2& வி�த�_ெதா.ெப.(வி�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ஒ?ப!நா� 

மிக_இவ1 றா�_இைள  தி2ேட� $தி�வ�.3539.2 

 ைவயேம� இனிநா� இைவகளா� இைள-க வசமிேல� இைவஎலா. 

தவி$ ேத $தி�வ�.3539.3 



 உ0யைவ? பாேய� இ�-கி�ேறன இைலேய� உயி$வி� கி�றன� இ�ேற. 

$தி�வ�.3539.4 

 பய�!ய$ இட$_உ� ம�2சியா திய_இ? பைகஎலா. ப1றற  தவி$ ேத 

$தி�வ�.3540.1 

 நய�தநி� அ�ளா$ அ%தளி  த&ேய� நா&ஈ
 ெட
ணிய 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3540.2 

 விய�திட  த�த� ேவ
�._ஈ ெதன! வி
ண?ப. நி�தி� உள ேத 

$தி�வ�.3540.3 

 வய�தர- க�தி  தய,ெச0 த��க வ�ளேல சி1சைப வா�ேவ. 

$தி�வ�.3540.4 

 எ�/யி$ கா த� கட�_உன- க&ேய� இைச தவி
 ண?ப._ஏ1 ற�ளி 

$தி�வ�.3541.1 

 உ�/ெம� உ�ள  !7.பய. இட$க� உ7க
ம1 றிைவஎலா. ஒழி ேத 

$தி�வ�.3541.2 

 நி�ன�� அ%த. அளி ெதன ெத
ண. நிர?பியா2 ெகா�Jத� ேவ
�. 

$தி�வ�.3541.3 

 ம�/ெபா1 சைபயி� வய�கிய_ெப.எ�.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மணிேய வ�ளேல சி1சைப வா�ேவ. $தி�வ�.3541.4 

 பB-கிேல� பய%. இட�.ெவ� !ய�. ப1றற  தவி$ த�� இனிநா� 

$தி�வ�.3542.1 

 தB-கிேல� சிறி!. தB-கிேல� உ�ள. தB-கிேல� தB-கிேல� அ�ேதா 

$தி�வ�.3542.2 

 	B-கிேல ச ைத அக1றிஆ2 ெகா�J. ெபா1சைப அ
ணேல க�ைண 

$தி�வ�.3542.3 



 வB-கேன$ மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) பாகேன 

சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) வ�ளேல சி1சைப வா�ேவ. $தி�வ�.3542.4 

 தி�-கற எைன தா� வள$ திட? பைரயா. ெசவிலிபா1 ேச$ தைன அவேளா 

$தி�வ�.3543.1 

 எ�-க,. நிைனயா� ப�-க,. ஒ2டா� எ�ெச0ேவ� இ�/._எ� 

னிைட?பா� $தி�வ�.3543.2 

 ம�-கந1 றா4. வ�தில� ந@4. வ�ெதைன? பா$ திைல அ�ேதா 

$தி�வ�.3543.3 

 த�-க�� க�ைண  த�ைதேய தள$�ேத� தைனயேன� தள$�திட� அழேகா. 

$தி�வ�.3543.4 

 தள$�திேட� மகேன எ�ெறைன எ� ேதா$ தா0ைகயி� ெகா� தைன 

அவேளா $தி�வ�.3544.1 

 வள$�திடா வைகேய நிைன�தன� ேபா�7 மாயேம 	B�தி�- கி�றா� 

$தி�வ�.3544.2 

 கிள$�திட எைன தா� ெப1றந1 றா4. ேக2பத1 கைட�தில� அ�ேதா 

$தி�வ�.3544.3 

 உள�த� க�ைண  த�ைதேய ந@4. உ1றிைல ெப1றவ$- கழேகா. 

$தி�வ�.3544.4 

 தா�கஎ� தைனஓ$ தா0ைகயி� ெகா� தா0 தாயவ� நா�தனி  !ண$�! 

$தி�வ�.3545.1 

 M�க,. ஒ2டா� எ�-க,. !ணியா� 8ைதேய நிைன தி�- கி�றா� 

$தி�வ�.3545.2 

 ஓ��ந1 றா4. வ�திலா� அ�ேதா உள�தள$ ,1றன� ந@4. $தி�வ�.3545.3 

 ஈ��வ� திைலேய� எ�ெச0ேக� இ!தா� எ�ைதநி� தி�வ�2 கழேகா. 

$தி�வ�.3545.4 



 அ தந@ எைனஓ$ தா0ைகயி� ெகா� தா0 ஆ�கவ� மக�ைகயி� 

ெகா� தா� $தி�வ�.3546.1 

 நி திய மக�_ஓ$ ந@லிபா1 ெகா� தா� ந@லிேயா த�	ைட ஆ�. $தி�வ�.3546.2 

 த !வ மடவா$ த�ைகயி� ெகா� தா� தனி தனி அவ$_அவ$ எ� ேத 

$தி�வ�.3546.3 

 க தெவ. பயேம கா2&ன$ நாO. 

கல�கிேன�_வி.%.(கல��_வி.+இ�_இ.கா.+ஏ�_த�.ஒ�.) கல�கிட� 

அழேகா. $தி�வ�.3546.4 

 வா�கிய ெசவிலி அறிெவா�. !யி1ற மக�ைகயி� ெகா� தன� 

எைன தா� $தி�வ�.3547.1 

 ஈ�கிவ� க� தி� எ!நிைன  தனேளா எ�ெச0ேவ� எ�ைனேய 

உண$�!_வி.எ�.(உண$_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3547.2 

 M�க,. ஒ2டா� அ&-க& கி�ளி  ெதா2&A. ஆ2&� கி�றா� 

$தி�வ�.3547.3 

 ஏ��7 கி�ேற� பி�ைளத� அ�ைம ஈ�றவ$ அறிவேர எ�தா0. 

$தி�வ�.3547.4 

 வல திேல ெசவிலி எ� திட� ேசா.பி ம-க�பா� கா2&வி2 &��தா� 

$தி�வ�.3548.1 

 மல திேல உைழ !- கிட�தழ� ேக2�. வ�ெதைன எ� திலா$ அவ�. 

$தி�வ�.3548.2 

 இல திேல ;&_வி.எ�.(;�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ�கி� றன$நா� 

எ�ெச0ேவ� எ�/ைட அ�ைம $தி�வ�.3548.3 

 நில திேல அவ$க� அறி�திலா$ ெப1ேறா0 ந@ய._இ� கறி�திைல ேயேயா. 

$தி�வ�.3548.4 



 !.மிேன� ெவ!.பி  ெதா2&லி1 கிட�ேத ேசா$�த= திைள !ெம� �ரA. 

$தி�வ�.3549.1 

 க.மிேன� ெசவிலி அ.மிேபா� அைசயா� கா!ற- ேக2&�- கி�றா� 

$தி�வ�.3549.2 

 ெச.மிேய மடவா$ ெகா.மிேய பா&� சிB தி�- கி�றன$ அ�ேதா 

$தி�வ�.3549.3 

 இ.மிேய எனி/. ஈ�திடா$ ேபால இ�?பேதா ந@4._எ� தாேய. $தி�வ�.3549.4 

 !�விலா வயிர  ெதா2&ேல த�க  ெதா2&ேல பல_இ�� திட,. 

$தி�வ�.3550.1 

 தி�விலா? ெபா ைத  ெதா2&லி1 ெசவிலி சிறியைன- கிட தின� எ�தா0 

$தி�வ�.3550.2 

 பிBவிலா  தனிைம  தைலவந@ 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி�ைளநா� என-கி! 

ெப7ேமா $தி�வ�.3550.3 

 க�விலா0 ந@இ  த�ண.வ� திதைன- க
&&� சகி-�ேமா நின-ேக. 

$தி�வ�.3550.4 

 கா0�தி� மன தா� ேபா�றன� சிறி!. கனிவிலா� காமமா திகளா. 

$தி�வ�.3551.1 

 பா0�தி� ேவட? பய�களா� என-�? பய.	B வி தன� பலகா� 

$தி�வ�.3551.2 

 ேத0�தி� மதிஎ� ெற
ணினா� �ைறயா  தி�மதி எனநிைன� தறியா� 

$தி�வ�.3551.3 

 சா0�த_இ� ெசவிலி ைகயிேல எ�ைன  த�த! சாA._எ� தாேய. 

$தி�வ�.3551.4 

 ஞானஆ ன�த வ�லியா. பிBயா நாயகி 4ட�_எ=� த�ளி $தி�வ�.3552.1 



 ஈன._ஆ$ இட$ந@  ெத� ெதைன அைண ேத இ�_அ% தைன ைத4. 

அ� தி $தி�வ�.3552.2 

 ஊன._ஒ� றி�லா ேதா��ெம0  தல தி� உற?	B� ெதைன?பிBயாம� 

$தி�வ�.3552.3 

 வான%. 	வி4. மதி-கவா�� த��க மாமணி ம�றி�_எ� தாேய. 

$தி�வ�.3552.4 

 ஆடக மணி?ெபா1 ��றேம எ�ைன ஆ
�ெகா
 ட�ளிய 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3553.1 

 வ @டக  ேத17. விள-கேம விள-கி� ெம0ெயாளி- ��ெளாளி விய?ேப 

$தி�வ�.3553.2 

 வாடக� சிறிேய� வா2ட�க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) தவி$ த�� 

வழ�கிய ம�றி� $தி�வ�.3553.3 

 நாடக-_ெப.அ.(நாடக._ெப.+-_ஒ1.) க�ைண நாதேன உ�ைன ந.பிேன� 

ைகவிேட� எைனேய. $தி�வ�.3553.4 

 வ2டவா� 5டேர வள$_ஒளி விள-ேக வய��சி1 ேசாதிேய அ&ேய� 

$தி�வ�.3554.1 

 இ2டேம இ2ட  திைய�!ேள கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ�பேம எ�ெப�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3554.2 

 க2டேம தவி$ தி� ெக�ைனவா� வி த கட,ேள கனகம� றக ேத 

$தி�வ�.3554.3 

 ந2டேம 	B4. ேபர�� அரேச ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3554.4 

 	�லவா மன ேத� எ�னி/. சமய. 	�தவா ெபா0�ெநறி ஒ=-க. 

$தி�வ�.3555.1 



 ெசா�லவா பிறைர  !தி-கவா சிறிேதா$ ெசா?பன  தாயி/. நிைனேய� 

$தி�வ�.3555.2 

 க�லவா மன ேதா$ உறைவ4� க�ேத� கனகமா ம�றிேல ந&-�. 

$தி�வ�.3555.3 

 ந�லவா எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லவா உைனேய ந.பிேன� 

ைகவிேட� எைனேய. $தி�வ�.3555.4 

 	
படா உட.	. 	ைரபடா மன%. ெபா0படா ஒ=-க%. ெபா��தி- 

$தி�வ�.3556.1 

 க
படா திர,. பகA.நி� தைனேய க� தி�ைவ  ேத !த1 கிைச�ேத� 

$தி�வ�.3556.2 

 உ
பேன எனி/. உ�?பேன எனி/. உலகைர ந.பிேல� என! 

$தி�வ�.3556.3 

 ந
பேன நல<சா$ ப
பேன உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3556.4 

 	
ணிேல 	��த ேகா�_என  !யர. 	��ெதைன- கல-கிய ேபா!. 

$தி�வ�.3557.1 

 க
ணிேல என! க� திேல கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க� தேன நி�றைன அ�லா� $தி�வ�.3557.2 

 ம
ணிேல வய��._ெப.எ�.(வய��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

வானிேல பிறைர மதி திேல� மதி-கி�றா$ தைம4. $தி�வ�.3557.3 

 ந
ணிேல� ேவெறா� ெற
ணிேல� உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� 

எைனேய. $தி�வ�.3557.4 

 ஊ�ெப7. உயி�. உண$�சி4._அ�	. ஊ-க%. உ
ைம4. எ�ைன  

$தி�வ�.3558.1 



 தா�ெப7 தா4. த�ைத4. ��,. தனி?ெப�� ெத0வ%� தவ%. 

$தி�வ�.3558.2 

 வா�ெப7 ெபா�J. வா�,.ந1 7ைண4. ம-கJ. மைனவி4. உற,. 

$தி�வ�.3558.3 

 நா�ெப7 ந
	. யா,.ந@ எ�ேற ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3558.4 

 வா2ட%. !ய�. அ�ச%. தவி$ ெத� வ&வ%. வ
ண%. உயி�. 

$தி�வ�.3559.1 

 ேத2ட%. ந@ேய ெகா
�நி� க�ைண  ேதக%. உ�,.ெம0� சிவ%. 

$தி�வ�.3559.2 

 ந2ட%. எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லநி� அ�2ேப$ இ�ப%. 

அ�	.ெம0< ஞான $தி�வ�.3559.3 

 நா2ட%. ெகா� !- கா?ப!� கட�நா� ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3559.4 

 வ.பேன� பிற$ேபா� ைவய%. வா/. ம1ற,. மதி திேல� மத<சா$ 

$தி�வ�.3560.1 

 உ.பேன$ அக�கா ர�தவி$� ெத�லா உலக%. வா�கெவ� றி��ேத� 

$தி�வ�.3560.2 

 ெச.ெபாேன க�ைண  ெத0வேம எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெசயவ�ல 

சி தேன சிவேன_ெப.(சிவ�_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3560.3 

 ந.பேன ஞான நாதேன உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3560.4 

 ஆயகா� இ��!. நட�திட வலியி� லாைமயா� அ=��வா$ என_உ
 

$தி�வ�.3561.1 



 ேமயகா� இ��!. தி�வ�� உறஓ$ வி?பிலா ைமயி�மிக ெமலி�ேத� 

$தி�வ�.3561.2 

 த@யகா� வில�ைக  Mயமா னிட<ெச0 சி தேன ச திய சைப-� 

$தி�வ�.3561.3 

 நாயகா உயி$-� நாயகா உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3561.4 

 அ1ற%. 

மைற-�_ெப.எ�.(மைற_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

அறிவிலா ேதா& ஆ&ய சி7ப� வ ேத $தி�வ�.3562.1 

 �1ற%. �ண�ெகா
 ெட�ைனஆ2 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ண?ெப�� ��றேம 

��ேவ $தி�வ�.3562.2 

 ெச1ற%. வி�?	. த@$ தெம0  தவ$த. சி�ைதயி� இனி-கி�ற ேதேன 

$தி�வ�.3562.3 

 ந1றக ,ைடய நாதேன உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3562.4 

 பட.	B பா.பி1 ெகா&யேன� ெகா&ய பாவியி1 பாவிேய� த@ைம- 

$தி�வ�.3563.1 

 கிட.	B மன ேத� இர-க._ஒ� றி�ேல� எ�னி/. !ைணஎ�த வித !. 

$தி�வ�.3563.2 

 திட.	B நி�ெபா� அ& !ைண எனேவ சி�தைன ெச0தி�- கி�ேற� 

$தி�வ�.3563.3 

 நட.	B க�ைண நாயகா உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3563.4 



 ப& தன� உலக? ப&?ெபலா. ெம0�Y� ப& தவ$ த�கைள? 

பா$ !_வி.எ�.(பா$_வி.+  _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3564.1 

 ெநா& தன� க&�! ேநா-கிேன� காம ேநா-கிேன� ெபா0ய$த. உற, 

$தி�வ�.3564.2 

 பி& தன� உலகி� ேபைதய$ மய�க? ெபBயB� ெபBய$ேபா� ேபசி 

$தி�வ�.3564.3 

 ந& தன� எனி/. நி�ன&  !ைணேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3564.4 

 ப<5ேந$ உலக? பா2&ேல 
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 நா&ேன� எனி/. பா&ேன� உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 
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$தி�வ�.3568.3 

 நா2&ேல ெபBேய� எ�னி/. உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3568.4 
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$தி�வ�.3569.1 
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$தி�வ�.3569.2 
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$தி�வ�.3569.3 

 நனி தவ 7ைடேய� எ�னி/. உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 
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$தி�வ�.3570.1 
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$தி�வ�.3573.2 

 இ2டேம இரவி� உ
டய� 	ண$�ேத இ=ைதயி1 S�கிேன� களி ! 
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$தி�வ�.3574.3 

 நாணிேல� உலர ேத� எ�னி/. உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� 

எைனேய. $தி�வ�.3574.4 
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$தி�வ�.3575.3 
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$தி�வ�.3577.3 

 நைலயல எனேவ திB�தன� எனி/. ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 

$தி�வ�.3577.4 
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$தி�வ�.3578.1 
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 நாெயன  திB�ேத� எ�னி/. உைனேய ந.பிேன� ைகவிேட� எைனேய. 
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ணா அரேச இனி�சிறி!. ஆ1ற மா2ேட� க
டாேய. $தி�வ�.3583.4 
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!ைணேய அபய. $தி�வ�.3620.3 
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டாேய. $தி�வ�.3621.4 
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 ெசா�ல மா2ேட� இனி-கண%� !யர மா2ேட� ேசா.ப�மி& $தி�வ�.3622.2 
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 ெவ7-க மா2ேட� நி�றைனேய வி�.பி? பி& ேத� !ய$சிறி!. 
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 ம7-க மா2ேட� வழ��வன எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வழ�கி வாழியேவ. 
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 வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) ப= த தனி?பழேம ம�றி� விள�� 

மணி�5டேர $தி�வ�.3625.2 

 த
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 ஏம  த�2ேப றைட�ேத�நா� எ�ன தவ<ெச0 தி��ேதேன. $தி�வ�.3629.4 

 பாதி இரவி� எ=�த�ளி? பாவி ேயைன எ=?பிஅ�2 $தி�வ�.3630.1 



 ேசாதி அளி ெத� உ�ளக ேத 

8��!_வி.எ�.(8�_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) !ல��கி�றா0 

$தி�வ�.3630.2 

 ந@தி நட<ெச0 ேபB�ப நிதிநா� 

ெப1ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+11_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந�.ேப1ைற 

$தி�வ�.3630.3 

 ஓதி %&யா ெத�ேபா�_இ+ ,லக. 

ெப7த�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ேவ
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 ேச$�த/ பவி த5கேம $தி�வ�.3655.10 

 சி ெதலா< ெசயவ�ல ெத0வேம எ�மன  $தி�வ�.3655.11 

 தி�மாளி ைக த@பேம $தி�வ�.3655.12 

 !
Oறா� சா�தசிவ ஞானிக� உள ேத $தி�வ�.3655.13 

 5த�தB  ெதாளிெச0_ஒளிேய $தி�வ�.3655.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3655.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3655.16 



 அ.	வியி ேல	வியி� அ&யிேல %&யிேல $தி�வ�.3656.01 

 அ.ம
ட ல�த�னிேல $தி�வ�.3656.02 

 அக தி ேல	வியி� அகில தி ேலஅைவ- $தி�வ�.3656.03 

 கானவ& வாதிதனிேல $தி�வ�.3656.04 

 வி.ப%ற ேவநிைற� தா�கைவ நிக��திட $தி�வ�.3656.05 

 விள��._அைவ அைவயாகிேய $தி�வ�.3656.06 

 ேமA._அைவ அைவயாகி அைவஅைவஅ லாதெதா� $தி�வ�.3656.07 

 ெம0�நிைல4. ஆனெபா�ேள $தி�வ�.3656.08 

 த.பமிைச எைனஏ1றி அ%M1றி அழியா  $தி�வ�.3656.09 

 தல திAற ைவ தஅரேச $தி�வ�.3656.10 

 சாகாத வி ைத- கில-கண இல-கிய. $தி�வ�.3656.11 

 தானா0_இ ��தபரேம. $தி�வ�.3656.12 

 ெதா.பத%. உட/1ற த1பத%. அசிபத� $தி�வ�.3656.13 

 5க%._ஒ� றாசிவேம $தி�வ�.3656.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3656.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3656.16 

 ந@Bேல ந@$_உ1ற நிைறயிேல நிைறஉ1ற $தி�வ�.3657.01 

 நிைலயிேல V
ைமதனிேல $தி�வ�.3657.02 

 நிக�விேல நிக�,1ற திக�விேல நிழலிேல $தி�வ�.3657.03 

 ெநகிழிேல த
ைமதனிேல $தி�வ�.3657.04 

 ஊBேல அ�ந@B� உ?பிேல உ?பிA7. $தி�வ�.3657.05 



 ஒ
5ைவயி ேலதிைரயிேல $தி�வ�.3657.06 

 உ1றந@$ கீழிேல ேமலிேல ந�விேல $தி�வ�.3657.07 

 உ1றிய� உ7 !._ஒளிேய $தி�வ�.3657.08 

 காBேல ஒ�ேகா& ெபாழியி/. !ைணெபறா- $தி�வ�.3657.09 

 க�ைணமைழ ெபாழிேமகேம $தி�வ�.3657.10 

 கனகசைப ந�நி�ற கட,ேள சி1சைப- $தி�வ�.3657.11 

 க
ேணா��. ஒ�ெத0வேம $தி�வ�.3657.12 

 MBேல பலமளி  MBேல வள$கி�ற $தி�வ�.3657.13 

 5கெசா�ப மானத�ேவ $தி�வ�.3657.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3657.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3657.16 

 ஒ�ளிய ெந�?பிேல உ?பிேல ஒ?பிலா $தி�வ�.3658.01 

 ஒளியிேல 5டBேலேம� $தி�வ�.3658.02 

 ஓ2&ேல 82&ேல உ�ளா�. ஆ2&ேல $தி�வ�.3658.03 

 உ7._ஆதி அ�த திேல $தி�வ�.3658.04 

 ெத�ளிய நிற திேல அ�வ தி ேலஎலா. $தி�வ�.3658.05 

 ெசயவ�ல ெச0ைகதனிேல $தி�வ�.3658.06 

 சி தா0 வின�கிஉப சி தாய ச திக� $தி�வ�.3658.07 

 சிற-கவள$ கி�றஒளிேய $தி�வ�.3658.08 

 வ�ளிய சிவான�த மைலேய 5காத@த $தி�வ�.3658.09 

 வானேம ஞானமயேம $தி�வ�.3658.10 



 மணிேயஎ� இ�க
O� மணிேயஎ� உயிேரஎ� $தி�வ�.3658.11 

 வா�ேவஎ� வா�-ைகைவ?ேப $தி�வ�.3658.12 

 !�ளிய மன?ேபைய உ�Jற அட-கிெம0� $தி�வ�.3658.13 

 5க._என- கீ�த!ைணேய $தி�வ�.3658.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3658.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3658.16 

 அைறகி�ற கா1றிேல கா17?பி ேலகா1றி� $தி�வ�.3659.01 

 ஆதிந� அ�த திேல $தி�வ�.3659.02 

 ஆனபல பலேகா& ச திகளி� உ�வாகி $தி�வ�.3659.03 

 ஆ�._அத� ஆ2ட திேல $தி�வ�.3659.04 

 உைறகி�ற நிைறவிேல ஊ-க தி ேலகா1றி� $தி�வ�.3659.05 

 உ1றபல ெப1றிதனிேல $தி�வ�.3659.06 

 ஓ�கிஅைவ தா�கிமி� பா�கி/7 ச த$க2 $தி�வ�.3659.07 

 �பகB  த�J._ஒளிேய $தி�வ�.3659.08 

 �ைறகி�ற மதிநி�7 ;சஓ$ ஆயிர._ெப.(ஆயிர._ெப.) $தி�வ�.3659.09 

 ேகா&கிர ண�க�வ @சி- $தி�வ�.3659.10 

 �லஅ%த மயமாகி எ+,யி Bட !. $தி�வ�.3659.11 

 �லா,._ஒ� த
மதியேம $தி�வ�.3659.12 

 !ைறநி�7 ெபாைறஒ�7 !ய$_அறி வா1க
ட $தி�வ�.3659.13 

 ெசா�பேம !Bயபதேம $தி�வ�.3659.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3659.15 



 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3659.16 

 வானிேல வா/1ற வா0?பிேல வானி�_அ� $தி�வ�.3660.01 

 வ திேல வா�_இயலிேல $தி�வ�.3660.02 

 வா�_அ&யி ேலவானி� ந�விேல %&யிேல $தி�வ�.3660.03 

 வ
ண தி ேலகைலயிேல $தி�வ�.3660.04 

 மானிேல நி திய வல திேல Dரண $தி�வ�.3660.05 

 வர திேல ம1ைறயதிேல $தி�வ�.3660.06 

 வளரன� தான�த ச த$ச  திக�த.ைம $தி�வ�.3660.07 

 ைவ தஅ�� உ1றஒளிேய $தி�வ�.3660.08 

 ேதனிேல பாலிேல ச$-கைரயி ேலகனி  $தி�வ�.3660.09 

 திரளிேல தி தி-�._ஓ$ $தி�வ�.3660.10 

 தி தி?ெப லா�;2& உ
டாA. ஒ?ெபன� $தி�வ�.3660.11 

 ெச?பிடா  ெத�ள%தேம $தி�வ�.3660.12 

 Mநிலா வ
ண தி� உ�ேளா��. ஆன�த $தி�வ�.3660.13 

 ெசா�பேம ெசா�ப5கேம $தி�வ�.3660.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3660.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3660.16 

 எ�றிரவி த�னிேல இரவிெசா� ப திேல $தி�வ�.3661.01 

 இய� உ�வி ேலஅ�விேல $தி�வ�.3661.02 

 ஏறி2ட 5டBேல 5டB�_உ2 5டBேல $தி�வ�.3661.03 

 எறிஆத ப திரளிேல $தி�வ�.3661.04 



 ஒ�றிரவி ஒளியிேல ஓ�ெகாளியி� ஒளியிேல $தி�வ�.3661.05 

 ஒளிஒளியி� ஒளிந�விேல $தி�வ�.3661.06 

 ஒ�றாகி ந�றாகி நி�றா� கி�றஅ�� $தி�வ�.3661.07 

 ஒளிேயஎ� உ1ற!ைணேய $தி�வ�.3661.08 

 அ�றிரவி� வ�ெதன- க��_ஒளி அளி தஎ� $தி�வ�.3661.09 

 அ0யேன அரசேனஎ� $தி�வ�.3661.10 

 அறிவேன அ%தேன அ�பேன இ�பேன. $தி�வ�.3661.11 

 அ?பேன அ�ளாளேன $தி�வ�.3661.12 

 !�றியஎ� உயிB/- கினியேன தனியேன $தி�வ�.3661.13 

 Mயேன எ�ேநயேன $தி�வ�.3661.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3661.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3661.16 

 அணிமதியி ேலமதியி� அ�விேல உ�விேல $தி�வ�.3662.01 

 அ+,�வி� உ�வ திேல $தி�வ�.3662.02 

 அ%தகிர ண திேல அ-கிரண ஒளியிேல $தி�வ�.3662.03 

 அ+ெவாளியி� ஒளித�னிேல $தி�வ�.3662.04 

 பணிமதியி� அ%திேல அ+வ% தினி?பிேல $தி�வ�.3662.05 

 ப-கந� அ&%&யிேல $தி�வ�.3662.06 

 பா��ெபற ஓ��._ஒ� சி ேதஎ� உ�ேள $தி�வ�.3662.07 

 பலி தபர மான�தேம $தி�வ�.3662.08 

 மணிஒளியி� ஆ�._அ�� ஒளிேய நிைல தெப� $தி�வ�.3662.09 



 வா�ேவ நிைற�தமகி�ேவ $தி�வ�.3662.10 

 ம�ேனஎ� அ�பான ெபா�ேனஎ� அ�ேனஎ� $தி�வ�.3662.11 

 வரேம வய��பரேம $தி�வ�.3662.12 

 !ணிமதியி� இ�பஅ/ பவமா0 இ��த�� $தி�வ�.3662.13 

 !Bயேம ெபBயெபா�ேள $தி�வ�.3662.14 

 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3662.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3662.16 

 அ
டஒ� ைமய?ப�தி இ�ைமயா. ப�திேம� $தி�வ�.3663.01 

 ஆ�காB ய?ப�திேய $தி�வ�.3663.02 

 ஆதிபல ப�திக� அன�தேகா &களி�ந� $தி�வ�.3663.03 

 அ&யிெனா� %&4. அைவயி� $தி�வ�.3663.04 

 க
டபல வ
ண%த லானஅக நிைல4. $தி�வ�.3663.05 

 கணி த	ற நிைல4.ேம�ேம� $தி�வ�.3663.06 

 க
டதிக B-கி�ற ;2ட%. விள�க- $தி�வ�.3663.07 

 கல�!நிைற கி�றஒளிேய $தி�வ�.3663.08 

 ெகா
டபல ேகாலேம �ணேம �ண�ெகா
ட $தி�வ�.3663.09 

 �றிேய �றி-கஒ
ணா- $தி�வ�.3663.10 

 ��!Bய ேம5 த சிவ!Bய ேமஎலா. $தி�வ�.3663.11 

 ெகா
டதனி ஞானெவளிேய $தி�வ�.3663.12 

 ெதா
ட$_இத ய திேல க
ெடன இனி-கி�ற $தி�வ�.3663.13 

 5கேயாக அ/ேபாகேம $தி�வ�.3663.14 



 5 தசிவ ச�மா$-க நிதிேய அ�2ெப�< $தி�வ�.3663.15 

 ேசாதிநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3663.16 

 கைரயிலா- கடலிேல கட�_உ?பி ேலகட1 $தி�வ�.3664.01 

 கைடயிேல கட�_இைடயிேல $தி�வ�.3664.02 

 கட�%தலி ேலகட� திைரயிேல Vைரயிேல $தி�வ�.3664.03 

 கட�_ஓைச அத�ந�விேல $தி�வ�.3664.04 

 வைரயிலா ெவ�ள? ெப�-க தி ேலவ2ட $தி�வ�.3664.05 

 வ&விேல வ
ண._அதிேல $தி�வ�.3664.06 

 ம1றத� வள திேல உ1றபல ச தி4� $தி�வ�.3664.07 

 வய�கிஅைவ கா-�. ஒளிேய $தி�வ�.3664.08 

 	ைரயிலா ஒ�ெத0வ மணிேயஎ� உ�ேள $தி�வ�.3664.09 

 	��தறி வளி தெபா�ேள $தி�வ�.3664.10 

 ெபா0யாத ெச�வேம ைநயாத க�விேய $தி�வ�.3664.11 

 	ட.ைவ  திடாதெபா�ேன $தி�வ�.3664.12 

 மைரயிலா வா�ேவ மைற?பிலா ைவ?ேப $தி�வ�.3664.13 

 ம7?பிலா த��வ�ளேல $தி�வ�.3664.14 

 மணிம�றி� ந�நி�ற ஒ�ெத0வ ேமஎலா. $தி�வ�.3664.15 

 வ�லநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3664.16 

 உ1றியA. அOவாதி மைலஅ�த மான_உட� $தி�வ�.3665.01 

 உ1றக� வாகி%தலா0 $தி�வ�.3665.02 

 உயிரா0 உயி$-��_உ7. உயிராகி உண$வாகி $தி�வ�.3665.03 



 உண$,�_உண$ வாகிஉண$,� $தி�வ�.3665.04 

 ப1றியA. ஒளியாகி ஒளியி�_ஒளி யாகிஅ. $தி�வ�.3665.05 

 பரமா0� சித.பர%._ஆ0? $தி�வ�.3665.06 

 ப
	7சி த.பர? ெபா1சைப4. ஆ0_அத� $தி�வ�.3665.07 

 பா�ேகா�� சி1சைப4._ஆ0  $தி�வ�.3665.08 

 ெத1றியA. அ�சைபயி� ந�வி�நட. இ�கி�ற $தி�வ�.3665.09 

 சிவமா0 விள��ெபா�ேள $தி�வ�.3665.10 

 சி ெதலா. ெச0_என  தி�வா- களி ெதைன  $தி�வ�.3665.11 

 ேத1றிஅ�� ெச0த��ேவ $தி�வ�.3665.12 

 ம1றியA. ஆகிஎைன வா�வி த ெம0<ஞான $தி�வ�.3665.13 

 வா�ேவஎ� வா�வி�வரேம $தி�வ�.3665.14 

 மணிம�றி� ந�நி�ற ஒ�ெத0வ ேமஎலா. $தி�வ�.3665.15 

 வ�லநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3665.16 

 எ+,ல�. எ+,யி�. எ?ெபா�J. உைடயதா0 $தி�வ�.3666.01 

 எ�லா<ெச0 வ�லதாகி $தி�வ�.3666.02 

 இய1ைகேய உ
ைமயா0 இய1ைகேய அறிவா0 $தி�வ�.3666.03 

 இய1ைகேய இ�பமாகி $தி�வ�.3666.04 

 அ+ைவயி� அனாதிேய பாசமில தா0�5 த $தி�வ�.3666.05 

 அ�ளாகி அ��ெவளியிேல $தி�வ�.3666.06 

 அ��ெநறி விள�கேவ அ��நட. ெச0த�� $தி�வ�.3666.07 
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 ேபாகாத ப&விைர�ேத $தி�வ�.3677.06 

 	னித%7 5 தச� மா$-கெநறி கா2&ெம0? $தி�வ�.3677.07 

 ெபா�ளிைன உண$ திஎ�லா. $தி�வ�.3677.08 

 ஏ�1ற 5கநிைல அைட�திட? 	Bதிந@ $தி�வ�.3677.09 

 எ�பி�ைள ஆதலாேல $தி�வ�.3677.10 

 இ+ேவைல 	Bகஎ� றி2டன. மன தி�ேவ $தி�வ�.3677.11 

 ெற
ண1க எ�ற��ேவ $தி�வ�.3677.12 

 ந@�1ற ஒ�ளிய ெந�?ேப ெந�?பி/� $தி�வ�.3677.13 

 நிைற�தி�� அக17._ஒளிேய $தி�வ�.3677.14 

 நி$-�ணா ன�தபர நாதா�த வைரஓ�� $தி�வ�.3677.15 

 ந@திநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3677.16 

 சாகாத க�விேய க�விஒ� ேறசிவ. $தி�வ�.3678.01 

 தா�_என அறி�தஅறிேவ $தி�வ�.3678.02 

 த�._அறி, மல$_ஐ�!. ெவ�றவ� லபேம $தி�வ�.3678.03 

 தனி தD ரணவ�லப. $தி�வ�.3678.04 

 ேவகாத காலாதி க
�ெகா
 ெட?ெபா�J. $தி�வ�.3678.05 



 விைளயவிைள வி தெதாழிேல $தி�வ�.3678.06 

 ெம0 ெதாழில தா�._இ� நா�ைக4. ஒ��ேக $தி�வ�.3678.07 

 விய�தைட� !லக._எ�லா. $தி�வ�.3678.08 

 மாகாத Aறஎலா. வ�லசி  தாகிநிைற $தி�வ�.3678.09 

 வானவர ேமஇ�பமா. $தி�வ�.3678.10 

 ம�/._இ! ந@ெப1ற 5 தச� மா$-க தி� $தி�வ�.3678.11 

 மரெப� 7ைர த��ேவ $தி�வ�.3678.12 

 ேதகாதி G�7.நா� த�%�_அ�� ெச0ெதைன  $தி�வ�.3678.13 

 ேத1றிஅ�� ெச0தசிவேம $தி�வ�.3678.14 

 சி1சைபயி� ந�நி�ற ஒ�றான கட,ேள $தி�வ�.3678.15 

 ெத0வநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3678.16 

 ந@�லகி� உ1றவ$க� ந��ற உைர-கி�ற $தி�வ�.3679.01 

 நி�வா$ ைத யா,.நம! $தி�வ�.3679.02 

 ந@�வா$ ைத யா�._இ! உ
ைமமக ேனச17. $தி�வ�.3679.03 

 ெந<ச._அ< ேச�_உன-ேக $தி�வ�.3679.04 

 ஆ�7. அ�2ெப�< ேசாதிஈ� தன._எ�7. $தி�வ�.3679.05 

 அழியாத நிைலயி�நி�ேற $தி�வ�.3679.06 

 அ�பினா� எ�ெக��. 

எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப&-�ந@ 

$தி�வ�.3679.07 

 ஆ&வா� ெக�ற��ேவ $தி�வ�.3679.08 



 நா�ந� நா2ட தி� உ1றஅ/ பவஞான. $தி�வ�.3679.09 

 நா�_இள� காைலஅைடய $தி�வ�.3679.10 

 ந�கிய ெப��க�ைண அ?பேன அ.ைமேய $தி�வ�.3679.11 

 ந
பேன !ைணவேனஎ� $தி�வ�.3679.12 

 ஊ�பிB யா!1ற இ�பேன அ�பேன $தி�வ�.3679.13 

 ஒ�வேன அ�வேனஉ� $தி�வ�.3679.14 

 ஊ7._அ% தாகிஓ$ ஆறி�%னி மீதிேல $தி�வ�.3679.15 

 ஓ��நட ராசபதிேய. $தி�வ�.3679.16 

 அ�நாளி� அ.பல  தி�வாயி� இைடஉன- $தி�வ�.3680.01 

 க�	ட� உைர தப&ேய $தி�வ�.3680.02 

 அ1	த._எ லா.வ�ல ந._அ�2 ேபெராளி $தி�வ�.3680.03 

 அளி தன. மகி��!�_உ�ேள $தி�வ�.3680.04 

 இ�நா� ெதா� !ந@ எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப&-ேக $தி�வ�.3680.05 

 இய1றிவிைள யா&மகி�க $தி�வ�.3680.06 

 எ�7._இற வாநிைலயி� இ�பஅ/ பவனாகி $தி�வ�.3680.07 

 இய�5 த. ஆதிG�7. $தி�வ�.3680.08 

 எ�நாJ. உ�_இ�ைச வழிெப17 வா�கயா. $தி�வ�.3680.09 

 எ0திநி� /2கல�ேத. $தி�வ�.3680.10 

 இனிஎ�த ஆ1றி/. பிB,ேற. உ
ைமஈ $தி�வ�.3680.11 

 ெத.மாைண எ�ற��ேவ $தி�வ�.3680.12 



 ம�னாகி எ�ெபBய வா�வாகி அழியாத $தி�வ�.3680.13 

 வரமாகி நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3680.14 

 மணிம�றி� ந�நி�ற ஒ�ெத0வ ேமஎலா. $தி�வ�.3680.15 

 வ�லநட ராசபதிேய. $தி�வ�.3680.16 

 கா0_எலா. கனிஎன- கனிவி-�. ஒ�ெப�� $தி�வ�.3681.01 

 க�ைணஅ% ேதஎன-�- $தி�வ�.3681.02 

 க
க
ட ெத0வேம கலிக
ட அ1	த- $தி�வ�.3681.03 

 கா2சிேய கனகமைலேய $தி�வ�.3681.04 

 தா0_எலா. அைனயஎ� த�ைதேய ஒ�தனி  $தி�வ�.3681.05 

 தைலவேன நி�ெப�ைமைய� $தி�வ�.3681.06 

 சா1றிட நிைன திட மதி திட அறி�திட� $தி�வ�.3681.07 

 சா$கி�ற ேதா7._அ�ேதா $தி�வ�.3681.08 

 வா0_எலா� தி தி-�. மன._எலா� தி தி-�. $தி�வ�.3681.09 

 மதிஎலா� தி தி-�._எ� $தி�வ�.3681.10 

 ம�னியெம0 அறிெவலா� தி தி-�. எ�னி�_அதி� $தி�வ�.3681.11 

 வ�._இ�ப. எ�	கAேவ� $தி�வ�.3681.12 

 M0_எலா. ெப1றநிைல ேம�_அ�2 5க._எலா. $தி�வ�.3681.13 

 ேதா�றிட விள��5டேர $தி�வ�.3681.14 

 !Bயெவளி ந�நி�ற ெபBயெபா� ேளஅ�2 $தி�வ�.3681.15 

 ேசாதிநட ராச��ேவ. $தி�வ�.3681.16 



 எ0?பற என-�- கிைட தெப� நிதியேம $தி�வ�.3682.01 

 எ�லா<ெச0 வ�லசி தா0 $தி�வ�.3682.02 

 எ�ைகயி� அக?ப2ட ஞானமணி ேயஎ�ைன $தி�வ�.3682.03 

 எ=ைம4. விடாதந2ேப $தி�வ�.3682.04 

 ைக?பறஎ� உ�ேள இனி-கி�ற ச$-கைர- $தி�வ�.3682.05 

 க2&ேய க�ைணஅ%ேத $தி�வ�.3682.06 

 க1பக வன ைத கனி�தகனி ேயஎன! $தி�வ�.3682.07 

 க
காண வ�தகதிேய $தி�வ�.3682.08 

 ெம0?பய� அளி-கி�ற த�ைதேய தாேயஎ� $தி�வ�.3682.09 

 விைனெயலா� த@$ தபதிேய $தி�வ�.3682.10 

 ெம0யான ெத0வேம ெம0யான சிவேபாக $தி�வ�.3682.11 

 விைளேவஎ� ெம0.ைமஉறேவ $தி�வ�.3682.12 

 !0?	7._எ� அ�பான !ைணேயஎ� இ�பேம $தி�வ�.3682.13 

 5 தச� மா$-கநிைலேய $தி�வ�.3682.14 

 !Bயெவளி ந�நி�ற ெபBயெபா� ேளஅ�2 $தி�வ�.3682.15 

 ேசாதிநட ராச��ேவ. $தி�வ�.3682.16 

 !�	7 மன தனா0 எ
ணாத எ
ணிநா� $தி�வ�.3683.01 

 ேசா$�ெதா� 	ற.ப� !  $தி�வ�.3683.02 

 M��த� ண ெத�ற� அ�கிA1 ற�பினா� $தி�வ�.3683.03 

 Mயதி� வா0மல$�ேத $தி�வ�.3683.04 

 இ�	7 %க திேல 	�னைக_ெப.(	�னைக_ெப.) த!.பேவ $தி�வ�.3683.05 



 இ�ைகமல$ ெகா
�M-கி $தி�வ�.3683.06 

 எ�றைன எ� தைண  தா��ம1 ேறாBட  $தி�வ�.3683.07 

 தியAற இ� திமகி�வா0 $தி�வ�.3683.08 

 வ�ப7 ெப��க�ைண அ%தளி  திட$ந@-கி $தி�வ�.3683.09 

 ைவ தநி� தயைவஅ�ேதா $தி�வ�.3683.10 

 வ�ளேல உ�Jெதா7. உ�ளக ெமலா._இ�ப $தி�வ�.3683.11 

 வாBஅ% Mறிஊறி  $தி�வ�.3683.12 

 !�ப._அற ேம1ெகா
� ெபா�கி  த!.	._இ� $தி�வ�.3683.13 

 5கவ
ண. எ�	கAேவ� $தி�வ�.3683.14 

 !Bயெவளி ந�நி�ற ெபBயெபா� ேளஅ�2 $தி�வ�.3683.15 

 ேசாதிநட ராச��ேவ. $தி�வ�.3683.16 

 ஓ�கிய ெப��க�ைண ெபாழிகி�ற வானேம $தி�வ�.3684.01 

 ஒ�ைமநிைல உ7ஞானேம $தி�வ�.3684.02 

 உபயபத சததள%. எனதிதய சததள  $தி�வ�.3684.03 

 ேதா�கந� ேவா��சிவேம $தி�வ�.3684.04 

 பா�கிய� அளி ெத�ைன அறியாத ஒ�சிறிய $தி�வ�.3684.05 

 ப�வ தி� ஆ
டபதிேய $தி�வ�.3684.06 

 பாசெநறி ெச�லாத ேநச$தைம ஈசரா. $தி�வ�.3684.07 

 ப&ைவ-க வ�லபரேம $தி�வ�.3684.08 

 ஆ�கிய�வ ெத�7ம1 ற@�கிய�வ ெத�7.வா0 $தி�வ�.3684.09 

 ஆ�ேவா$- கBய5கேம $தி�வ�.3684.10 



 ஆன�த மயமாகி அ!,� கட�தெவளி $தி�வ�.3684.11 

 ஆகிநிைற கி�றநிைறேவ $தி�வ�.3684.12 

 M�கிவி= சிறியைன  தா�கிஎ= ெக�ெறன! $தி�வ�.3684.13 

 M-க� ெதாைல த!ைணேய $தி�வ�.3684.14 

 !Bயெவளி ந�நி�ற ெபBயெபா� ேளஅ�2 $தி�வ�.3684.15 

 ேசாதிநட ராச��ேவ. $தி�வ�.3684.16 

 மா1றறி யாதெச =.ப5. ெபா�ேன மாணி-க ேம5ட$ வ
ண- ெகா=�ேத 

$தி�வ�.3685.1 

 ;1றறி யாதெப ��தவ$ உ�ள- ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

இ��த_ெப.எ�.(இ�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ண?ெப�� ��ேற 

$தி�வ�.3685.2 

 ேவ1றறி யாதசி1 ற.பல- கனிேய வி�ைசயி� வ�லவ$ ெம�5வி ��ேத 

$தி�வ�.3685.3 

 சா1றறி யாதஎ� சா17� களி தா0 தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3685.4 

 க1கைர 4.ப& கைரவி-�� க� ேத க
மணி ேயமணி கல�தக
 ஒளிேய 

$தி�வ�.3686.1 

 ெசா1கைர யி�றிய ஒளியி/� ஒளிேய !Bய%� கட�தி2ட ெபBயெச. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3686.2 

 சி1கைர திைரய7 தி�வ�2 கடேல ெத�ள% ேதகனி ேயெச=. பாேக 

$தி�வ�.3686.3 

 ச$-கைர ேயஅ! சா$�தெச� ேதேன தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3686.4 



 எ�/யி ேரஎன தி�/யி$- �யிேர எ�_அறி ேவஎன தறிவி/- கறிேவ 

$தி�வ�.3687.1 

 அ�ைனயி� இனியஎ� அ.பல  த%ேத அ1	த ேமபத ேமஎன த�ேப 

$தி�வ�.3687.2 

 ெபா�னிைண அ&மல$ %&மிைச ெபா��த? ெபா� திய தய,ைட? 

	
ணிய? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3687.3 

 த�னிய� அறிவ�< ச திய நிைலேய தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3687.4 

 கா0மன- கைடயைன- கா தெம0? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

கைலகJ� க�த�. ஒ�ெப�. பதிேய $தி�வ�.3688.1 

 ேத0மதி� சமய�- கBயஒ
 5டேர சி ெதலா. வ�லேதா$ ச திய %தேல 

$தி�வ�.3688.2 

 ஆ0மதி? ெபBய�� அம$�தசி1 பரேம அ.பல  தாட�ெச0 ெச.பத  தரேச 

$தி�வ�.3688.3 

 தா0மதி? பBயேதா$ தய,ைட� சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) தனிநட ராஜஎ� 

ச1�� மணிேய. $தி�வ�.3688.4 

 உ�வ%. அ�வ%. உபய%. உளதா0 உளதில தா0_ஒளி$ ஒ�தனி %தேல 

$தி�வ�.3689.1 

 க�வினி� என-க�� கனி�தளி  தவேன க
Oைட யா0ெப�� கட,ள$ 

பதிேய $தி�வ�.3689.2 

 தி�நிைல ெபறஎைன வள$-கி�ற பரேம சிவ�� !Bய தி� ெதளிஅ/ பவேம 

$தி�வ�.3689.3 

 த�வள$ ெபாழி�வட� சைபநிைற ஒளிேய தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3689.4 



 ஆற�த நிைலகளி� அ/பவ நிைறேவ அ!அ! வா0_ஒளி$ ெபா!,7 நிதிேய 

$தி�வ�.3690.1 

 ;ெற�த நிைலகJ. ஒ�நிைல எனேவ ;றிஎ� உ�ள தி� �லவிய களி?ேப 

$தி�வ�.3690.2 

 ேபறி�த ெநறிஎன- கா2&எ� தைனேய ெப�ெநறி- ேக1றிய ஒ�ெப�. 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3690.3 

 சாெற�த நா�கJ. விள��._ஓ$ வட�வா0  தனிநட ராசஎ� ச1�� 

மணிேய. $தி�வ�.3690.4 

 சாகாத தைலஇ! ேவகாத காலா. தர._இ! கா
_என  தய,ெச0 !ைர ேத 

$தி�வ�.3691.1 

 ேபாகாத 	னைல4. ெதBவி ெத� உள ேத ெபா1	ற அம$�தேதா$ அ1	த� 

5டேர $தி�வ�.3691.2 

 ஆகாத ேப$கJ- காகாத நிைனேவ 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) என-ெக�7. 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 5கேம $தி�வ�.3691.3 

 தாகாத� என த�. த�மச  திரேம தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3691.4 

 த !வ மசிநிைல இ!இ! தாேன ச திய. கா
_என  தனி !ைர  ெதன-ேக 

$தி�வ�.3692.1 

 எ !வ� தைனகJ. ந@-கிெம0� நிைல-ேக ஏ1றிநா� இறவாத இய�_அளி  

த�ளா� $தி�வ�.3692.2 

 சி !வ� !லக�க� எவ1றி/. ஆட� ெச0வி த ேபர�2 சிவபர< 5டேர 

$தி�வ�.3692.3 

 ச !வ ெநறித� வட�_அ�2 கடேல தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3692.4 



 இ!பதி இ!ெபா�� இ!5க. அைடவா0 இ!வழி எனஎன- கிய�	ற உைர ேத 

$தி�வ�.3693.1 

 வி!அ% ெதா�சிவ அ%த%. அளி ேத ேமனிைல- ேக1றிய ெம0�நிைல� 

5டேர $தி�வ�.3693.2 

 ெபா!நட. இ�கி�ற 	
ணிய? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

	ைரய7. உள திைட? 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��ேத 

$தி�வ�.3693.3 

 ச!மைற %&களி� %&47 சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) தனிநட ராசஎ� 

ச1�� மணிேய. $தி�வ�.3693.4 

 எ�னிைல இ!,7 நி�னிைல இ!வா. இ�நிைல கJ._ஒ� நிைலஎன 

அறிவா0 $தி�வ�.3694.1 

 %�னிைல சிறி!ற� இ!மய� உறலா. %�னிைல பி�னிைல எ=நிைல 

உளவா. $தி�வ�.3694.2 

 இ�நிைல அறி�தவ
 எ=நிைல கட�ேத இயனிைல அைடகஎ� றிய.பிய 

பரேம $தி�வ�.3694.3 

 த�னிைல ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�னிைல அரேச 

தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. $தி�வ�.3694.4 

 காரண. இ!	B காBய. இ!ேம� காரண காBய- க�வி! பலவா0 

$தி�வ�.3695.1 

 ஆரண. ஆகம. இைவவிB  !ைர ேத அன�தி�. ந@அைவ அள�திட� மகேன 

$தி�வ�.3695.2 

 Dரண நிைலஅ/ பவ%றி� கணமா. ெபா=தினி� அறிதிஎ? ெபா��நிைல 

கJேம $தி�வ�.3695.3 



 தாரணி தனி�_எ�ற தய,ைட அரேச தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3695.4 

 ப�ெனறி� சமய�க� மத�க�_எ� றி�._ஓ$ பவெநறி இ!வைர 

பரவிய_ெப.எ�.(பர_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திதனா� $தி�வ�.3696.1 

 ெச�ெநறி அறி�தில$ இற�திற� !லேகா$ ெசறிஇ�� அைட�தன$ ஆதலி� 

இனிந@ $தி�வ�.3696.2 

 	�ெனறி தவி$ ெதா� ெபா!ெநறி எ/.வா� 	 த% த��கி�ற 5 தச� 

மா$-க  $தி�வ�.3696.3 

 த�ெனறி ெசA !க எ�றஎ� அரேச தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3696.4 

 அ&இ! %&இ! ந�நிைல இ!ேம� அ&ந� %&யிலா த!இ! மகேன 

$தி�வ�.3697.1 

 ப&மிைச அ&ந� %&அறி� தைனேய பதிஅ& %&யிலா? பBைச4. அறிவா0 

$தி�வ�.3697.2 

 ெச&யற உலகினி� அ��ெநறி இ!ேவ ெசயAற %யAக எ�றசி1 பரேம 

$தி�வ�.3697.3 

 த&%கி� எனஅ�� ெபாழிவட� அரேச தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3697.4 

 ந
ணிய மதெநறி பலபல அைவேய ந�றற நி�றன ெச�றன சிலேவ 

$தி�வ�.3698.1 

 அ
ணிய உலகின$ அறிகில$ ெந�நா� அைலத� கி�றன$ அைலவற மகேன 

$தி�வ�.3698.2 

 	
ணிய. உ7தி� அ��ெநறி இ!ேவ ெபா!ெநறி எனஅறி ,ற%ய Aதிந@ 

$தி�வ�.3698.3 



 த
ணிய அ%!ண  த�தன. எ�றா0 தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3698.4 

 அ<சைல ந@ஒ� சிறி!._எ� மகேன அ�2ெப�< ேசாதிைய அளி தன. 

உன-ேக $தி�வ�.3699.1 

 !<சிய_ெப.எ�.(!<5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா�தைர_ெப.(மா�த$_ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) எ=?	க நலேம 8��தச� மா$-க தி� 

ெசA !க 5கேம $தி�வ�.3699.2 

 வி<்5ற ெம0?ெபா�� ேமனிைல தனிேல வி<ைசக� பல,ள விள-�க 

எ�றா0 $தி�வ�.3699.3 

 த<ச._எ� றவ$-க�� ச திய %தேல தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3699.4 

 ேவத தி� %&மிைச விள��._ஓ$ விள-ேக ெம0ெபா�� ஆகம விய�%&� 

5டேர $தி�வ�.3700.1 

 நாத தி� %&ந� நடமி�. ஒளிேய நைவஅ7. உள திைட ந
ணிய நலேம 

$தி�வ�.3700.2 

 ஏத தி� நி�ெறைன எ� த�� நிைல-ேக ஏ1றிய க�ைணஎ� இ�_உயி$  

!ைணேய $தி�வ�.3700.3 

 தா!1ற உட.பழி யாவைக 	B�தா0 தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3700.4 

 ச�திர 8Bய$ ஒளிெபற 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) தனிஅ�2 

ெப�ெவளி  தல ெத=< 5டேர $தி�வ�.3701.1 

 வ�திர விைடஎன- க�ள% தளி ேத வா�கஎ� ற�ளிய வா�%த1 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3701.2 



 ம�திர ேமஎைன வள$-கி�ற ம��ேத மாநில  திைடஎைன வ�வி த பதிேய 

$தி�வ�.3701.3 

 த�திர. யாைவ4. உைடயெம0? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) தனிநட 

ராசஎ� ச1�� மணிேய. $தி�வ�.3701.4 

 அமர�. %னிவ�. அதிசயி  திடேவ அ�2ெப�< ேசாதிைய அ�	ட� 

அளி ேத $தி�வ�.3702.1 

 கம%7 சிவெநறி- ேக1றிஎ� றைனேய கா ெதன !ள தினி� கல�தெம0? 

பதிேய $தி�வ�.3702.2 

 எம�_எ/. அவ�_இனி இைலஇைல மகேன எ0?பற வா�கஎ� றிய.பிய 

அரேச $தி�வ�.3702.3 

 சமரச ச�மா$-க ச�க தி� %தேல தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3702.4 

 ந�மா$-க  தவ$_உள. ந
ணிய வரேம ந�ெவளி ந�நி�7 நட<ெச4. 

பரேம $தி�வ�.3703.1 

 !�மா$-க வாதிக� ெபற1க� நிைலேய 5 திசி வான�த? 	 த% !வ?ேப 

$தி�வ�.3703.2 

 எ�மா$-க. என-களி  ெதைன4ேம� ஏ1றி இறவாத ெப�நல. ஈ�தெம0? 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3703.3 

 மா$க� ச�க தா$ த=விய பதிேய தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3703.4 

 ஆதி4. அ�த%. இ�றிஒ� றாகி அக.	ற. அக?	ற. 	ற?	ற. நிைற�ேத 

$தி�வ�.3704.1 

 ஓதி4. உண$�!._இ� கறிவ�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

உள�ெகா�சி1 சைபந� விள��ெம0? பதிேய $தி�வ�.3704.2 



 ேசாதி4. ேசாதியி� %தA�தா� ஆகி� 8��ெதைன வள$-கி�ற 5த�தர 

அ%ேத $தி�வ�.3704.3 

 சாதி4. சமய%. தவி$ தவ$ உறேவ தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3704.4 

 க1பைன %=வ!. கட�தவ$ உள ேத கல�!ெகா
 &னி-கி�ற க1பக- 

கனிேய $தி�வ�.3705.1 

 அ1பைன யா
�ெகா
 டறிவளி  தழியா அ��நிைல தனி�_உற அ�ளிய 

அ%ேத $தி�வ�.3705.2 

 ப1பல உலக%. விய?பஎ� தன-ேக பதமல$ %&மிைச? பதி தெம0? பதிேய 

$தி�வ�.3705.3 

 த1பர பர.பர சித.பர நிதிேய தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. $தி�வ�.3705.4 

 பவெநறி ெசAமவ$ கனவி/. அறியா? பர.ெபா� ளாகிஎ� உள.ெப7. 

ஒளிேய $தி�வ�.3706.1 

 நவெநறி கட�ேதா$ ஞானெம0� 5கேம நா�_அ�� நிைலெபற ந�கிய நலேம 

$தி�வ�.3706.2 

 சிவெநறி ேயசிவ ெநறித� நிைலேய சிவநிைல தனி�_உ7. அ/பவ நிைறேவ 

$தி�வ�.3706.3 

 தவெநறி ெசA._அவ$- கினியந� !ைணேய தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3706.4 

 அறியாம� அறிகி�ற அறிவி/� அறிேவ அைடயாம� அைடகி�ற 

அைடவி/� அைடேவ $தி�வ�.3707.1 

 ெசறியாம� ெசறிகி�ற ெசறிவி/2 ெசறிேவ திைளயாம� திைள-கி�ற 

திைள?	7 திைள?ேப $தி�வ�.3707.2 

 பிBயாம� எ�/ள. கல�தெம0- கல?ேப பிறவாம� இறவாம� 

எைனைவ த ெப�-ேக $தி�வ�.3707.3 



 தறியாகி உண$வா�. உண$வ�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) தனிநட 

ராசஎ� ச1�� மணிேய. $தி�வ�.3707.4 

 க�தாம� க�!._ஓ$ க� தி/2 க� ேத காணாம� காO._ஓ$ கா2சியி� 

விைளேவ $தி�வ�.3708.1 

 எ�தாக  திB�ேத/- கிகபர. அளி ேத இறவாத வர%�த� த�ளிய ஒளிேய 

$தி�வ�.3708.2 

 வ�தாக� தவி$ திட வ�தெத� அ%ேத மாணி-க மைலந� ம�விய பரேம 

$தி�வ�.3708.3 

 த�தான %ணெவன� சா1றிய பதிேய தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3708.4 

 ஏகாஅ ேனகாஎ� ேற தி� மைற-ேக எ2டாத நிைலேயநா� எ2&ய மைலேய 

$தி�வ�.3709.1 

 ஓகாள மத�கைள %=வ!. மா1றி ஒ�நிைல ஆ-கஎ� 7ைர தெம0? பரேம 

$தி�வ�.3709.2 

 ஈகாத� உைடயவ$- கி�நிதி அளி ேத இ�	ற? 	Bகி�ற இய�	ைட இைறேய 

$தி�வ�.3709.3 

 சாகாத வர�த�தி� ெகைன-கா த அரேச தனிநட ராசஎ� ச1�� மணிேய. 

$தி�வ�.3709.4 

 அ+வ
ண. ப= தவ�. அறி�தில$ச1 ெறனி/. அறி�தன._ஓ$ சிறி!�� 

அ�ளாேல அ�த� $தி�வ�.3710.1 

 ெச+வ
ண. ப= ததனி  தி�உ�-க
 ெடவ$-�. ெதBயாம� 

இ�?ப._என� சி�தைனெச0 தி��ேத� $தி�வ�.3710.2 

 இ+வ
ண. இ��தஎைன? பிற$_அறிய  ெத�வி� இ= !வி�  த!கட,� 

இய1ைகஅ�2 ெசயேலா $தி�வ�.3710.3 



 ம+வ
ண? ெப�மாைய த�ெசயேலா அறிேய� மன._அைல பா0வ!கா
 

ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3710.4 

 க�ளி��த மல$_இதழி� சைட-கனிநி� வ&வ. க
�ெகா
ேட� 

சிறித&ேய� க
�ெகா
ட ப&ேய $தி�வ�.3711.1 

 ந�ளி��த வ
ண._இ�/. க
�க
� களி ேத நாடறியா 

தி�?ப._எ�ேற ந�7நிைன� ெதா�சா$ $தி�வ�.3711.2 

 உ�ளி��த எைன ெத�வி� இ= !வி�  த!தா� உ�ெசயேலா 

ெப�மாைய த�ெசயேலா அறிேய� $தி�வ�.3711.3 

 வ�ளி��த �ண-கைடேய� இைதநிைன- ��ேதா7. மன._அைல 

பா0வ!கா
 ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3711.4 

 இக தி��த வ
ண._எலா. மிக தி��த அ�2ேப$ இ�பவ& வ.சிறிேய� 

%�	B�த தவ தா� $தி�வ�.3712.1 

 சக தி��தா$ காணாேத சிறி!க
� 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தர.நிைன�! 

ெபBதி�/. தா�கா
ேப. எ�ேற $தி�வ�.3712.2 

 அக தி��த எைன?	ற ேத இ= !வி�  த!தா� ஆ
டவநி� 

அ�2ெசயேலா ம�2ெசயேலா அறிேய� $தி�வ�.3712.3 

 மக தி��தா$ எ�_அளவி� எ�நிைன?பா$ அ�ேதா மன._ெப.(மன._ெப.) 

அைலபா0வ!கா
 ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3712.4 

 க��களி7 ேபா�மத தா� க
ெச�-கி வ @ேண கால._எலா. கழி-கி�ற 

கைடய$கைட  தைலவா0 $தி�வ�.3713.1 

 ஒ���சிறி ேய�தைன%� வலி�த�ேள வ&வா0 உ�_அம$�ேத உ�ளதைன 

உ�ளப& உண$ தி? $தி�வ�.3713.2 

 ெப��க�ைண யா�_அளி த ேபறதைன இ�/. பிற$_அறியா வைகெபB!. 

ெப7!._என உ�ேள $தி�வ�.3713.3 



 ம��கி��த எைனெவளியி� இ= !வி2ட ெத�ேனா மன._அைல 

பா0வ!கா
 ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3713.4 

 நா�கி�ற மைறக�_எலா. நா._அறிேயா. எ�7 நாணிஉைர  தலமரேவ 

ந�லமணி ம�றி� $தி�வ�.3714.1 

 ஆ�கி�ற ேசவ&க
 டான�த- கடலி�_ெப.(கட�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ஆ�._அ�ப$ ேபா�நம-�. அ��கிைட த ெதனி/. $தி�வ�.3714.2 

 வ @�கி�ற பிற$சிறி!. அறியாம� இ�-க ேவ
�._என இ��ெத�ைன 

ெவளியி�_இ=  தி2� $தி�வ�.3714.3 

 வா�கி�ற வைக	B�த விதிையநிைன� ைதேயா மன._அைல பா0வ!கா
 

ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3714.4 

 நதிகல�த சைடஅைசய  தி�ேமனி 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�லதி�- ; தாட 

வ�லதி� அ&க� $தி�வ�.3715.1 

 கதிகல�! ெகாள�சிறிேய� க� திைடேய 

கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) க�ள._அற உ�ளப& 

கா2&ட-க
 &�/. $தி�வ�.3715.2 

 பதிகல�! ெகாJ.ம2�. பிற$_அறியா தி�-க? பB�!�ேள இ��தஎ�ைன 

ெவளியி�_இ=  தி2� $தி�வ�.3715.3 

 மதிகல�! கல�கைவ த விதிையநிைன� ைதேயா மன._அைல பா0வ!கா
 

ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3715.4 

 ம<சைனய �ழல.ைம எ�க�சிவ காம வ�லிமகி� தி�ேமனி வ
ணம! 

சிறிேத $தி�வ�.3716.1 

 ந<சைனய ெகா&ேய�க
 &ட?	B�த அ�ைள நாடறியா வைகஇ�/. 

ந@டநிைன  தி��ேத� $தி�வ�.3716.2 



 அ<சைனய பிற$_எ�லா. அறி�!பல ேபசி அல$M1ற அளியஎைன ெவளியி� 

இ=  தி2� $தி�வ�.3716.3 

 வ<சைனெச0 திடவ�த விதிையநிைன� ைதேயா மன._ஆைல பா0வ!கா
 

ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3716.4 

 அBபிரம$ உ� திர�. அறி�!ெகாள மா2டா தலமர,. ஈெத�ன அதிசயேமா 

மல தி� $தி�வ�.3717.1 

 	B	=வி� இழி� தைன? ெபா�ளா-கி அ�ளா. ெபா��_ெப.(ெபா��_ெப.) 

அளி-க? ெப1றன�_இ? 	!ைமபிற$ அறியா $தி�வ�.3717.2 

 !Bைமெபற இ�?ப�_என உ�_இ��த எ�ைன உலகறிய ெவளியி�_இ=  

தலகி�வி�  தியினா� $தி�வ�.3717.3 

 வBதைலயி2 டா2�கி�ற விதிையநிைன� ைதேயா மன._அைல 

பா0வ!கா
 ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3717.4 

 விழ1கிைற !- களி-கி�ற வ @ண$களி 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன-ெகா&ேய. 

ெபா�2டாக வி�.பிஎ=� த�ளி- $தி�வ�.3718.1 

 கழ1கிைச�த ெபா� அ&ந. தைலேமேல அைம ! க�ைணெசய? 

ெப1றன._இ- க�ைணந.ைம இ�/. $தி�வ�.3718.2 

 நிழ1கிைச த ேம�நிைலயி� ஏ17._என மகி��! நி�றஎ�ைன 

ெவளியி�_இ=  !லகவியா பார $தி�வ�.3718.3 

 வழ-கி�வைள  தைல-கவ�த விதிையநிைன� ைதேயா மன._அைல 

பா0வ!கா
 ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3718.4 

 அ&பி& !  திBகி�ற மைறக�_எலா. காணா அ��வ&ைவ- கா2&ந.ைம 

ஆ
�ெகா
ட க�ைண- $தி�வ�.3719.1 

 ெகா&பி& த ��மணிைய- ;�ம2�. ேவேறா$ �றி?பி�றி இ�?ப._என- 

ெகா
டக ேத இ��ேத� $தி�வ�.3719.2 



 ப&பி& த பல$பல,. பக$�திட_இ� ெகைன தா� ப�வழ-கி2 �லகியலா. 

ெவளியி�_இ=  தைல ேத $தி�வ�.3719.3 

 ம&பி& !? பறி-கவ�த விதிையநிைன� ைதேயா மன._அைல பா0வ!கா
 

ம�றி�நட  தரேச. $தி�வ�.3719.4 

 மாைழ மாமணி? ெபா!நட. 	Bகி�ற வ�ளேல அளிகி�ற $தி�வ�.3720.1 

 வாைழ_ெப.(வாைழ_ெப.) வா�பழ� 5ைவஎன? ப த$த. மன !ேள 

தி தி?ேபா0 $தி�வ�.3720.2 

 ஏைழ நாயிேன� வி
ண?ப. தி��ெசவி- ேக1ற�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3720.3 

 ேகாைழ மானிட? பிற?பிதி� உ�ன�2 ��உ�- ெகாJ._ஆேற. 

$தி�வ�.3720.4 

 ெபா�னி� மாமணி? ெபா!நட. 	Bகி�ற 	
ணியா கனி�ேதா�கி 

$தி�வ�.3721.1 

 ம�/ வாைழயி� பழ�5ைவ என?ப த$ மன !ேள தி தி?ேபா0 

$தி�வ�.3721.2 

 சி�ன நாயிேன� வி
ண?ப. தி��ெசவி ேச$ த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3721.3 

 இ�ன எ�/ைட  ேதக.ந� ஒளிெப7. இய�_உ�- ெகாJ._ஆேற. 

$தி�வ�.3721.4 

 வி<5 ெபா�_அணி அ.பல  த��நட. விைள !யி$- �யிராகி 

$தி�வ�.3722.1 

 எ<5 றாதேப$ இ�ப�� கி�றஎ� இைறவநி� அ��_இ�றி $தி�வ�.3722.2 

 அ<5. நாயிேன� வி
ண?ப. தி��ெசவி அைம த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3722.3 



 !<5. இ+,ட� இ.ைமேய !<சிடா� 5க_உட� ெகாJ._ஆேற. 

$தி�வ�.3722.4 

 ஓ�� ெபா�_அணி அ.பல  த��நட. உயி$-ெகலா. ஒளிவ
ண? 

$தி�வ�.3723.1 

 பா�� ேமவநி� றாட�ெச0 இைறவநி� பதமல$ பணி�ேத தா  

$தி�வ�.3723.2 

 த@�� நாயிேன� வி
ண?ப. தி��ெசவி ேச$ த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3723.3 

 ஈ�� வ @=ட� இ.ைமேய வ @��திடா இயAட� உ7._ஆேற. $தி�வ�.3723.4 

 இல�� ெபா�னணி? ெபா!நட. 	Bகி�ற இைறவ_இ+ ,லெக�லா. 

$தி�வ�.3724.1 

 !ல��. வ
ணநி� ற�Jநி� தி�வ&  !ைண!ைண எ�னாம� 

$தி�வ�.3724.2 

 கல�� நாயிேன� வி
ண?ப. தி��ெசவி கல�த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3724.3 

 அல��. இ+,ட� இ.ைமேய அழி,றா அ��_உட� உ7._ஆேற. 

$தி�வ�.3724.4 

 சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா�_அணி  தி��சி1ற. 

பல திேல தி�நட. 	Bகி�ற $தி�வ�.3725.1 

 அற�த வாதேச வ&மல$ %&மிைச அணி�தக மகி��ேத த $தி�வ�.3725.2 

 மற�த_ெப.எ�.(மற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாயிேன� வி
ண?ப. 

தி��ெசவி ம� த�� ெசய�ேவ
�. $தி�வ�.3725.3 

 பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ+,ட� இ.ைமேய 

அழி,றா? ெப�நல. ெப7._ெப.எ�.(ெப7_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆேற. $தி�வ�.3725.4 



 விள�� ெபா�_அணி? ெபா!நட. 	Bகி�ற விைரமல$  தி� தாைள 

$தி�வ�.3726.1 

 உள�ெகா� அ�ப$த. உள�ெகாJ. இைறவநி� ஒ?பிலா? ெப��த�ைம 

$தி�வ�.3726.2 

 கள�ெகா� நாயிேன� வி
ண?ப. தி��ெசவி கல�த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3726.3 

 !ள��. இ+,ட� இ.ைமேய அழி,றா  ெதா�Aட� உ7._ஆேற. 

$தி�வ�.3726.4 

 வா0�த ெபா�_அணி? ெபா!நட. 	Bகி�ற வ�ளேல மைறஎ�லா. 

$தி�வ�.3727.1 

 ஆ0�!. இ�னஎ� றறி�திலா நி�தி� அ&மல$ பணியாம� $தி�வ�.3727.2 

 சா0�த நாயிேன� வி
ண?ப. தி��ெசவி தB த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3727.3 

 ஏ0�த இ+,ட� இ.ைமேய தி�வ�� இய�_உட� உ7._ஆேற. 

$தி�வ�.3727.4 

 மா1றி லாதெபா� அ.பல  த��நட. வய�கநி� ெறாளி$கி�ற 

$தி�வ�.3728.1 

 ேப1றி� ஆ�யி$- கி�ப�� இைறவநி� ெப0கழ1 கணிமாைல 

$தி�வ�.3728.2 

 சா1றிட டாதஎ� வி
ண?ப. தி��ெசவி தB த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3728.3 

 கா1றி�_ெப.(கா17_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ+,ட� இ.ைமேய 

கதி4ட� உ7._ஆேற. $தி�வ�.3728.4 

 த@2� ெபா�_அணி அ.பல  த��நட. ெச0!யி$  திர2கி�ப. $தி�வ�.3729.1 



 கா2� கி�றேதா$ க�ைணய� கட,�நி� கழலிைண க�தாேத $தி�வ�.3729.2 

 ந@2� கி�றஎ� வி
ண?ப. தி��ெசவி ேந$�த�� ெசய�ேவ
�. 

$தி�வ�.3729.3 

 வா2�. இ+,ட� இ.ைமேய அழி,றா வளமைட� தி�._ஆேற. 

$தி�வ�.3729.4 

 உர தவா� அக ேத உர தவா ஞான ஒளியினா� ஓ��._ஓ$ சி தி 

$தி�வ�.3730.1 

 	ர தவா ெபBேயா$ 	ர தவா �1ற._ெப.(�1ற._ெப.) ெபா7 த& ேய�தன- 

களி த $தி�வ�.3730.2 

 வர தவா உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) வர தவா ஆக ம�கJ. மைறகJ. 

காணா  $தி�வ�.3730.3 

 தர தவா அறிவா தர தவா ெபா!வி� தனி தவா இனி தவா� வ�ேள. 

$தி�வ�.3730.4 

 %�னவா திப$-� %�னவா ேவத %&%& ெமாழிகி�ற %த�வா 

$தி�வ�.3731.1 

 பி�னவா திப$-�? பி�னவா எவ$-�. ெபBயவா ெபBயவ$ மதி-�. 

$தி�வ�.3731.2 

 சி�னவா சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி�னவா ஞான 

சித.பர ெவளியிேல ந&-�. $தி�வ�.3731.3 

 ம�னவா அ%த�ம அ�னவா எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லவா ந�லவா� 

வ�ேள. $தி�வ�.3731.4 

 விைடயவா தைனத@$ விைடயவா 5 த வி ைத%� சிவவைர கட�த 

$தி�வ�.3732.1 

 நைடயவா ஞான நைடயவா இ�ப நட.	B� !யி$-ெகலா. உத,. 

$தி�வ�.3732.2 



 ெகாைடயவா ஓவா- ெகாைடயவா எைனயா2 ெகா
ெட/� அம$�த� ளிய 

எ� $தி�வ�.3732.3 

 உைடயவா எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடயவா உண$�ேதா$- �Bயவா 

ெபBயவா� வ�ேள. $தி�வ�.3732.4 

 வல தவா நாத வல தவா ேசாதி மைலயவா மன%த� கட�த $தி�வ�.3733.1 
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ெபா�ேனநி� வ&வ!கா2 டாேயா $தி�வ�.3761.1 

 கணி-கறியா? ெபBநிைலயி� எ�ேனா�ந@ கல�ேத கைர கட�த ெப�.ேபாக. 
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 இைரகட�ெத� உ�ளக ேத எ=�!ெபா�கி  த!.பி எ�காத� ெப�ெவ�ள. 

எ�ைன%17. வி=�கி- $தி�வ�.3762.2 

 கைரகட�! ேபானதினி  தா�க%&யா! க
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 திைரகட�த ��மணிேய சிவஞான மணிேய சி தசிகா மணிேயஎ� தி�நடநா 

யகேன. $தி�வ�.3762.4 
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ஆைசெவ�ள. அைணகட�த தரேச $தி�வ�.3763.2 

 எ�	ைடவ� தைணகஎன இய.	கி�ேற� உலேகா$ எ�ெசாலி/. 
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 	ற�த=வி அக.	ண$�ேத கல�!ெகா
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 ேசதி ெத� உ�ள. தி�-ேகாயி லா-ெகா
� சி திஎலா. $தி�வ�.3866.2 

 ேபாதி  !ட.ைப4. ெபா�/ட. பா-கிந1 	 த%!. $தி�வ�.3866.3 

 சாதி  த�ளிய நி�ன�2 கியா�ெசய  த-கெத�ேன. $தி�வ�.3866.4 

 ெச தா$ எ=ெகன� சி�ைதெச0 %�ன< சிB ெதழேவ $தி�வ�.3867.1 

 இ தா ரணியி� அ�2ெப�< ேசாதி என-களி தா0 $தி�வ�.3867.2 

 எ தாA. எ�7. அழியா வ&,த� ெத�/�நி�ைன $தி�வ�.3867.3 



 ைவ தா0 மணிம�ற வாணநி� ேபர�� வா0ைமெய�ேன. $தி�வ�.3867.4 

 ஆ-க�_ஒ� ேறாெதாழி� ஐ�ைத4. த�தி�த அ
டபி
ட $தி�வ�.3868.1 

 வ @-க._எ� லா.ெச�7� இ�ைசயி� வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) 

விள��கந@ $தி�வ�.3868.2 

 ஏ-க% ேற�_எ� 7ைர த�2 ேசாதி4. ஈ�ெதன-ேக $தி�வ�.3868.3 

 ஊ-க._எ லா._உற உ2கல� தா�_எ� உைடயவேன. $தி�வ�.3868.4 

 எ�ேனஎ� மீெத. ெப�மா� க�ைண இ��தவ
ண. $தி�வ�.3869.1 

 த�ேன$ இலாத அ�2ெப�< ேசாதிைய  த�!ல�- $தி�வ�.3869.2 

 க�ேன எனவிைள யா�க எ�றழி யாதெச=. $தி�வ�.3869.3 

 ெபா�ேன$ வ&,. அளி ெத� உயிB� 	ண$�தனேன. $தி�வ�.3869.4 

 அ�ேசா எ�_எ�7 	க�ேவ�_எ� ஆ
டவ� அ.பல தா� $தி�வ�.3870.1 

 எ�ேசா தைன4. இய1றாெத� /2கல� தி�ன�ளா.. $தி�வ�.3870.2 

 ெம0�ேசாதி ஈ�ெதைன ேமனிைல- ேக1றி விைர�!ட.ைப $தி�வ�.3870.3 

 இ�ேசாதி ஆ-கி அழியா நல�த�த வி�ைசையேய. $தி�வ�.3870.4 

 வாழிஎ� ஆ
டவ� வாழிஎ� ேகா�_அ�� வா0ைமஎ�7. $தி�வ�.3871.1 

 வாழிஎ. மா�	க� வாழிஎ� நாத� மல$?பத�க� $தி�வ�.3871.2 

 வாழிெம0� 5 தச� மா$-க? ெப�ெநறி மா
	ெகா
� $தி�வ�.3871.3 

 வாழிஇ+ ைவய%. வான%. ம1ற,. வாழியேவ. $தி�வ�.3871.4 

 அ�2ெப�< ேசாதி அ%தேம அ%த. அளி ெதைன வள$ திட அ�ளா. 

$தி�வ�.3872.1 

 ெத�2ெப�� தா0த� ைகயிேல ெகா� த ெத0வேம ச திய� 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3872.2 



 இ�2ெப� நில ைத- கட திஎ� றைனேம� ஏ1றிய இ�பேம எ�லா? 

$தி�வ�.3872.3 

 ெபா�2ெப� ெநறி4. கா2&ய ��ேவ ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3872.4 

 சி ெதலா. வ�ல சி தேன ஞான சித.பர ேஜாதிேய சிறிேய� $தி�வ�.3873.1 

 க ெதலா. தவி$ !- க� ெதலா. 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கட,ேள க�ைணய� 

கடேல $தி�வ�.3873.2 

 ச ெதலா. ஒ�ேற ச திய. எனஎ� தன-கறி வி தேதா$ தையேய 

$தி�வ�.3873.3 

 	 ெதலா. ந@-கி? ெபா�ெளலா. கா2�. ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3873.4 

 கைலகேளா$ அன�த. அன�தேம� ேநா-கி- க1ப�க� கண-கில கட?ப 

$தி�வ�.3874.1 

 நிைலகேளா$ அன�த. ேந&4. காணா நி திய நி1�ண நிைறேவ 

$தி�வ�.3874.2 

 அைலகள1 7யி�- க%தளி  த�J. அ�2ெப�� கட�_எ/. அரேச 

$தி�வ�.3874.3 

 	ைலகள வக1றி என-�ேள 

நிைற�!_வி.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா!நட. 	Bகி�ற 

ெபா�ேள. $தி�வ�.3874.4 

 த
ணிய மதிேய தனி தெச< 5டேர ச திய சா திய- கனேல $தி�வ�.3875.1 

 ஒ
ணிய ஒளிேய ஒளி-��_ஓ$ ஒளிேய உலெகலா� தைழ-கெம0 உள ேத 

$தி�வ�.3875.2 



 ந
ணிய விள-ேக எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ப&-ேக ந�கிய ஞானேபா னகேம $தி�வ�.3875.3 

 	
ணிய நிதிேய க
ணிய நிைலேய ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3875.4 

 அ1	த நிைறேவ ச1	த$ அறிவி� அறிெவன அறிகி�ற அறிேவ $தி�வ�.3876.1 

 ெசா1	ைன மாைய- க1பைன கட�த !Bயந� நில திேல !ல��. 

$தி�வ�.3876.2 

 சி1பர< 5டேர த1பர ஞான� ெச�வேம சி ெதலா. 	B4. $தி�வ�.3876.3 

 ெபா1	ல. அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந1	ல- 

க� ேத ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. $தி�வ�.3876.4 

 த !வ பதிேய த !வ. கட�த தனி தேதா$ ச திய பதிேய $தி�வ�.3877.1 

 ச !வ ெநறியி� சா$�தச� மா$-க$ தம-�ேள சா$�தந1 சா$ேப 

$தி�வ�.3877.2 

 பி !7 சமய? பிண-�7. அவ$-�? ெபற�_அB தாகிய ேபேற $தி�வ�.3877.3 

 	 த% தளி ெத� உள திேல கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. $தி�வ�.3877.4 

 ேம�ெவளி கா2& ெவளியிேல 

விைள�த_ெப.எ�.(விைள_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைளெவலா. 

கா2&ெம0 ேவத $தி�வ�.3878.1 

 Y�வழி கா2& எ�/ேள 

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

ஆ-க%. திறA. $தி�வ�.3878.2 

 நா�வைக? பய/. அளி ெதைன வள$-�. நாயக- க�ைணந1 றாேய 

$தி�வ�.3878.3 



 ேபாAயி$- �யிரா0? 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��ேத ெபா!நட. 

	Bகி�ற ெபா�ேள. $தி�வ�.3878.4 

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

அ�2ெப� விள-ேக அ�.ெப�< ேசாதிேய 5டேர $தி�வ�.3879.1 

 மல?பிணி அ7 த வா0ைமஎ. ம��ேத ம��ெதலா. 

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

$தி�வ�.3879.2 

 உல?ப7 க�ைண� ெச�வேம எ�லா உயி$-�J. நிைற�தேதா$ உண$ேவ 

$தி�வ�.3879.3 

 	ல?பைக தவி$-�. Dரண வரேம ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3879.4 

 பர.பர நிைறேவ பராபர ெவளிேய பரமசி1 5க�த�.பதிேய $தி�வ�.3880.1 

 வர.ெப7 சிவச� மா$-க$த. மதியி� 

வய�கிய_ெப.எ�.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப�<5ட$ மணிேய 

$தி�வ�.3880.2 

 கர.ெப7 கனிேய கனி,7 5ைவேய க�திய க� !7 களி?ேப $தி�வ�.3880.3 

 	ர.	க� நிதிேய சிர.	க� கதிேய ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3880.4 

 ெவ1	7 %&யி� த.பேம� ஏ1றி ெம0�நிைல அம$வி த விய?ேப 

$தி�வ�.3881.1 

 க1	7 க� தி� இனி-கி�ற க�.ேப க�ைணவா� அ%த ெத
 கடேல 

$தி�வ�.3881.2 

 அ1	7. அறிவி� அ��_ஒளி ஆகி ஆன�த ம$மஅ/ பவேம $தி�வ�.3881.3 

 ெபா1	7 பதிேய அ1	த நிதிேய ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. $தி�வ�.3881.4 



 த�ைமகா
 பBய_�ைற.எ�.(பB_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தைலவேன 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) தரவ�ல ச.	ேவ சமய? $தி�வ�.3882.1 

 	�ைமந@  தக%. 	ற%._ஒ  தைம�த 	
ணிய$ ந
ணிய 	கேல 

$தி�வ�.3882.2 

 வ�ைமேச$ மன ைத ந�ைமேச$ மனமா வய��வி  தம$�தெம0 வா�ேவ 

$தி�வ�.3882.3 

 ெபா�ைமசா$ கனக? ெபா!ெவா� ஞான? ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3882.4 

 Gவி� %&பி� %&�தேதா$ %&ேப %&ெபலா. கட�தேதா$ %தேல 

$தி�வ�.3883.1 

 தாவிய %தA. கைட4.ேம1 கா2டா� ச திய  தனிந� நிைலேய 

$தி�வ�.3883.2 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேம,_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�வி� 

விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைளேவ 

விைளெவலா. த�கி�ற ெவளிேய $தி�வ�.3883.3 

 Dவிய� அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	னிதச1 ��ேவ 

ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. $தி�வ�.3883.4 

 ேவத%. ெபா�J. பய/._ஓ$ அைட,. விள.பிய அ/பவ விைள,. 

$தி�வ�.3884.1 

 ேபாத%. 5க%. ஆகிஇ� கிைவக� ேபான! மா0_ஒளி$ 	லேம 

$தி�வ�.3884.2 

 ஏத%1 றி��த ஏைழேய� ெபா�2&+ வி�நில  திய�_அ�� ஒளியா� 

$தி�வ�.3884.3 

 Dதந� வ&வ. கா2&எ� உள ேத ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3884.4 



 அ&யேன� ெபா�2&+ வவனிேம� க�ைண அ��வ& ெவ� ெத=� த�ளி 

$தி�வ�.3885.1 

 ெந&யேன %தேலா$ ெபற1க�. சி தி நிைலஎலா. அளி தமா நிதிேய 

$தி�வ�.3885.2 

 ம&,றா ெத�7. 5 தச� மா$-க. வய�கந� வர�த�த வா�ேவ 

$தி�வ�.3885.3 

 ெபா&அணி கனக? ெபா�?ெபாளி$ ெந�?ேப ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3885.4 

 எ�பிைழ அைன !. ெபா7 த�� 	B�ெத� இதய தி� இ�-கி�ற ��ேவ 

$தி�வ�.3886.1 

 அ�	ைட அரேச அ?பேன எ�ற� அ.ைமேய அ�2ெப�< ேசாதி 

$தி�வ�.3886.2 

 இ�	7 நிைலயி� ஏ1றிய !ைணேய எ�/யி$ நாதேன எ�ைன? 

$தி�வ�.3886.3 

 ெபா�	ைன மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 	ைன�தஓ$ பதிேய ெபா!நட. 	Bகி�ற 

ெபா�ேள. $தி�வ�.3886.4 

 ச திய பதிேய ச திய நிதிேய ச திய ஞானேம ேவத $தி�வ�.3887.1 

 நி திய நிைலேய நி திய நிைறேவ நி திய வா�வ�� ெநறிேய $தி�வ�.3887.2 

 சி திஇ� 	�ேவ சி தியி� க�ேவ சி தியி1 சி திேய என! $தி�வ�.3887.3 

 	 தியி� ெதளிேவ 	 த% தளி !? ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3887.4 

 சித ெதாளி$ பரேம பர ெதாளி$ பதிேய சிவபத அ/பவ� 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3888.1 



 மத தைட தவி$ த மதிமதி மதிேய மதிநிைற அ%தந� வா0?ேப 

$தி�வ�.3888.2 

 சத தி� ெநறிேய தனிெநறி  !ைணேய சாமிேய த�ைதேய தாேய 

$தி�வ�.3888.3 

 	த?ெப� வரேம 	க1க�� தரேம ெபா!நட. 	Bகி�ற ெபா�ேள. 

$தி�வ�.3888.4 

 கைலவள$ கைலேய கைலயி/2 கைலேய கைலஎலா. த�._ஒ� க�ேவ 

$தி�வ�.3889.1 

 நிைலவள$ க�,2 க�என 

வய��._ெப.எ�.(வய��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நி திய வானேம 

ஞான $தி�வ�.3889.2 

 மைலவள$ ம��ேத ம��!7 பலேன மாபல. த�கி�ற வா�ேவ 

$தி�வ�.3889.3 

 	ைலதவி$  ெதைன4. ெபா�ெளன- 

ெகா
�_வி.எ�.(ெகா�_வி.+
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 ெச+வைக ெத� றறிஞெரலா< ேச$ெபBய ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) 

சி1சைபயி� விள��கி�ற ெத0வமேத ெத0வ.. $தி�வ�.3912.4 



 ச தியமா� தனி ெத0வ. தைடயறியா  ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) 

ச திக�_எ� லா.விள�க  தாேனா��. ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) 

$தி�வ�.3913.1 

 நி�தியத� மயமாகி நி�றெத0வ. எ�லா நிைலகJ�த� அ��ெவளியி� 

நிைல-கைவ த ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) $தி�வ�.3913.2 

 ப திவைல? ப�கி�ற ெத0வ._என- ெக�லா? பB5மளி  தழியாத 

பத தி�ைவ த ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) $தி�வ�.3913.3 

 சி திஎலா� த�ெத0வ. சி தா�த  ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) சி1சைபயி� 

விள��கி�ற ெத0வமேத ெத0வ.. $தி�வ�.3913.4 

 அணிவள$ தி��சி1 ற.பல  தா�. ஆன�த ேபாகேம அ%ேத $தி�வ�.3914.1 

 மணிவள$ ஒளிேய ஒளியி/� ஒளிேய ம�/._எ� ஆ�யி$  !ைணேய 

$தி�வ�.3914.2 

 !ணி,7 சி தா� த?ெப�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) Mயேவ 

தா�த தி� பயேன $தி�வ�.3914.3 

 பணி,7. உள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. 

$தி�வ�.3914.4 

 தி�வள$ தி��சி1 ற.பல  தா�. ெத0வேம ெம0?ெபா�2 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3915.1 

 உ�வள$ ஒளிேய ஒளியி/� ஒளிேய ஓ��._எ� உயி$?ெப�� !ைணேய 

$தி�வ�.3915.2 

 ஒ�தனி  தைலைம அ��ெவளி ந�ேவ உவ�தர சளி-கி�ற அரேச 

$தி�வ�.3915.3 

 ப�வர� ந@-கி இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. $தி�வ�.3915.4 

 !திவள$ தி��சி1 ற.பல  தா�. ேசாதி42 ேசாதிேய என! $தி�வ�.3916.1 



 மதிவள$ ம��ேத ம�திர மணிேய ம�னிய ெப���ண மைலேய 

$தி�வ�.3916.2 

 கதித� !Bய  தனிெவளி ந�ேவ கல�தர சா�கி�ற களி?ேப $தி�வ�.3916.3 

 பதி47. உள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. 

$தி�வ�.3916.4 

 சீ$வள$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��< ெச�வேம எ�ெப�< சிற?ேப 

$தி�வ�.3917.1 

 ந@$வள$ ெந�?ேப ெந�?பி/� ஒளிேய நிைறஒளி வழ��._ஓ$ ெவளிேய 

$தி�வ�.3917.2 

 ஏ$த� கலா�த மாதிஆ ற�த  தி��தர சளி-கி�ற பதிேய $தி�வ�.3917.3 

 பா�7. உள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. $தி�வ�.3917.4 

 உைரவள$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��. ஒ�ளிய ெத�ளிய ஒளிேய 

$தி�வ�.3918.1 

 வைரவள$ ம��ேத ம,னம� திரேம ம�திர  தா1ெப1ற மணிேய 

$தி�வ�.3918.2 

 நிைரத� 5 த நிைல-�ேம� நிைலயி� நிைற�தர சா�கி�ற நிதிேய 

$தி�வ�.3918.3 

 பைர47. உள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. 

$தி�வ�.3918.4 

 ேம�வள$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��. ெம0யறி வான�த விள-ேக 

$தி�வ�.3919.1 

 கா�வள$ கனேல கன�வள$ கதிேர கதி$ந� வள$கி�ற கைலேய 

$தி�வ�.3919.2 

 ஆA7. உபசா� த?பர ெவளி-க? பா�_அர சா�கி�ற அரேச $தி�வ�.3919.3 



 பாA7. உள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. $தி�வ�.3919.4 

 இைசவள$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��. இ�பேம எ�/ைட அ�ேப 

$தி�வ�.3920.1 

 திைசவள$ அ
ட ேகா&க� அைன !. திக=ற  திக�கி�ற 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3920.2 

 மிைச47 ெமௗன ெவளிகட� தத�ேம� ெவளிஅர சா�கி�ற பதிேய 

$தி�வ�.3920.3 

 பைச47. உள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. 

$தி�வ�.3920.4 

 அ��வள$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��. அ�.ெப�< ேசாதிேய என! 

$தி�வ�.3921.1 

 ெபா��வள$ அறி,- கறி,த� ெத�ைன? 	ற.விடா தா
டெம0? 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3921.2 

 ம�,._ஓ$ நாத ெவளி-�ேம� ெவளியி� மகி��தர சா�கி�ற வா�ேவ 

$தி�வ�.3921.3 

 ப�வர� ந@-கி இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. $தி�வ�.3921.4 

 வா�வள$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��. மாெப�� க�ைணஎ. பதிேய 

$தி�வ�.3922.1 

 ஊ�வள$ உயி$க2 �யிரதா0 எ�லா உலக%. நிைற�தேப$ ஒளிேய 

$தி�வ�.3922.2 

 மா�%த� G$ தி மானிைல- க?பா� வய��._ஓ$ ெவளிந� மணிேய 

$தி�வ�.3922.3 

 பா�ைம41 7ள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. 

$தி�வ�.3922.4 



 தல.வள$ தி��சி1 ற.பல  ேதா��. தனி தெம0? ெபா�2ெப�< 

சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.3923.1 

 நல.வள$ க�ைண நா2ட.ைவ  ெதைனேய ந
	ெகா
 ட�ளிய ந
ேப 

$தி�வ�.3923.2 

 வல%7 நிைலக� யாைவ4� கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வய�கிய_ெப.எ�.(வய��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனிநிைல வா�ேவ 

$தி�வ�.3923.3 

 பல%7. உள ேத இனி திட என-ேக ப= தேப ரான�த? பழேம. 

$தி�வ�.3923.4 

 உல�ப� ேகா& ேகா&க� இட�ெகா� உல?பிலா அ
ட தி� ப�தி 

$தி�வ�.3924.1 

 அல�கா
 பBய_�ைற.எ�.(பB_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபBய;2 ட த 

அைவஎலா. 	ற திைற� சா$பி� $தி�வ�.3924.2 

 வில�றா அOவி� ேகா&4� ஒ�;1 றி��ெதன வி��தன மிைட�ேத 

$தி�வ�.3924.3 

 இல�ெபா1 ெபா!வி� நட.	B த�ண  ெத�ப$வா� தி�வ& நிைலேய. 

$தி�வ�.3924.4 

 தைட4றா? பிரம� வி
��  திர�மா ேய�5ர� சதாசிவ� வி�! 

$தி�வ�.3925.1 

 நைட4றா? பிரம. உய$பரா ச தி நவி�பர சிவ._எ/. இவ$க� 

$தி�வ�.3925.2 

 இைட4றா  தி��சி1 ற.பல  தா�. இட!கா1 கைடவிர� நக தி� 

$தி�வ�.3925.3 

 கைட47 !க�_எ� றறி�தன� அத�ேம1 க
டன� தி�வ& நிைலேய. 

$தி�வ�.3925.4 



 அட$மல  தைடயா� தைட47. அய�மா� அர�மேய� 5ர�சதா சிவ�வா� 

$தி�வ�.3926.1 

 பட$த� வி�! பிரணவ? பிரம. பைரபர. பர�_எ/. இவ$க� $தி�வ�.3926.2 

 5ட$மணி? ெபா!வி� தி�நட. 	B4. !ைணய&? பா!ைக? 	ற ேத 

$தி�வ�.3926.3 

 இட$ெகட வய��_எவ.(வய��_வி.) !க�_என அறி�ேத ஏ !வ� தி�வ& 

நிைலேய. $தி�வ�.3926.4 

 இக !ழ� ப�தி  ேதவ$_இ� திர�மா� பிரம�_ஈ சானேன %தலா. 

$தி�வ�.3927.1 

 மக !ழ� சமய வானவ$_ெப.(வானவ$_ெப.) ம�றி� மலர&? பா!ைக? 

	ற !. $தி�வ�.3927.2 

 	க தர. ெபா��தா மல !7 சிறிய 	=-க�_எ� றறி�தன� அத�ேம� 

$தி�வ�.3927.3 

 ெசக ெதாட$ பிக�தா$ உள தம$ ஒளியி� ெதB�தன� தி�வ& நிைலேய. 

$தி�வ�.3927.4 

 ெபா�வண? ெபா�?ெபா� ற!ச� ணா�த. ேபா�தவா� %&யதா� கத�ேம� 

$தி�வ�.3928.1 

 ம�வண� ேசாதி  த.ப._ஒ� ற!மா வயி�!வா� த ததா
 டத�ேம� 

$தி�வ�.3928.2 

 எ�வண� ேசாதி- ெகா&பர நாதா� த திேல இல�கிய தத�ேம� 

$தி�வ�.3928.3 

 த�வண. 

மண-�._ெப.எ�.(மண_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒளிமல ராக  த=வின� தி�வ& நிைலேய. $தி�வ�.3928.4 



 ம
%த� பக$ெபா� வ
ண த ,ளவா� ம1றவ1 72	ற� கீ�ேம� 

$தி�வ�.3929.1 

 அ
O7 நன�த$ ப-க._எ� றிவ1றி� அைம�தன ச திக� அவ1றி� 

$தி�வ�.3929.2 

 க
O7 ச தா எ/._இ� 

	ைட-�._ெப.எ�.(	ைட_வி.+--_ெபா�.உ�.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

க�!� %தலிய விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3929.3 

 ந
O7. உபய. எனம�றி� எ�7 நவி�றன$ தி�வ& நிைலேய. 

$தி�வ�.3929.4 

 ெதாைகயள விைவஎ� றறிவ�. ப�தி  ெதா�ைலயி� எ�ைல4. அவ1றி� 

$தி�வ�.3930.1 

 வைகெயா� விB4._ெப.எ�.(விB_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) உள?பட 

ஆ�ேக ம�னிஎ� கO._இ� பா1�  $தி�வ�.3930.2 

 தைக47 %தலா வண�கைட யாக  தய�கம1 ற!வ! க�வி� 

$தி�வ�.3930.3 

 சிைக4ற உபய. எனம�றி� ஆ�. எ�பரா� தி�வ& நிைலேய. 

$தி�வ�.3930.4 

 ம�றஓ� கியமா மாையயி� ேபத வைகெதாைக விBஎன 

மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.3931.1 

 ஒ�றி�_ஒ� றன�த ேகா&ேகா &களா உ1றன ம1றைவ 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3931.2 

 நி�றஅ� நிைலயி� உ��5ைவ 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நி�றச  திகெளா� ச த$ 

$தி�வ�.3931.3 



 ெச�றதி கB?ப ந& தி�. ெபா!வி� எ�பரா� தி�வ& நிைலேய. 

$தி�வ�.3931.4 

 ேப5._ஓ� கார. ஈறதா? ேபசா? ெபBயஓ� காரேம %தலா $தி�வ�.3932.1 

 ஏச7. அ�க. உபா�க.ேவ ற�க. எ�றவ1 றவ
_அவ
 

இைச�த_ெப.எ�.(இைச_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.3932.2 

 மாச7 ச தி ச த$_ஆ
 டைம ! ம�_அதி கார._ஐ� திய1ற  $தி�வ�.3932.3 

 ேத5ெச0 தணிெபா� அ.பல  தா�. எ�பரா� தி�வ& நிைலேய. 

$தி�வ�.3932.4 

 பைரத� 5 த நிைல%த� அத@த? பதிவைர நி7விஆ� கத�ேம� 

$தி�வ�.3933.1 

 உைரதர ஒ
ணா ெவ7ெவளி ெவ2ட ெவ7ெவளி என_உல �ண$�த 

$தி�வ�.3933.2 

 	ைரஅ7. இ�ப அ/பவ. தர1ேகா$ தி�,�- ெகா
�ெபா1 ெபா!வி� 

$தி�வ�.3933.3 

 திைரஅ7. இ�ப நட.	B கி�ற எ�பரா� தி�வ& நிைலேய. $தி�வ�.3933.4 

 அறி�தாைன அறிவறி,- கறிவா னாைன அ�2ெப�<ேசா தியினாைன 

அ&ேய� அ�பி� $தி�வ�.3934.1 

 ெசறி�தாைன எ�லா<ெச0 வ�ல சி தா0� சிற�தாைன� சி7ெநறியி� 

ெச�றா$ த.ைம? $தி�வ�.3934.2 

 பிறி�தாைன எ�/ள தி� கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிBய%ள 

ெப�மாைன? பிறவி த�ைன $தி�வ�.3934.3 

 எறி�தாைன எைனஎறியா ெத� தா
 டாைன எ.மாைன- க
�களி  

தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3934.4 



 பாலாைன  ேதனாைன? பழ தி னாைன? பல/7ெச� க�.பாைன? 

பா0�!_வி.எ�.(பா0_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவகா- $தி�வ�.3935.1 

 காலாைன- கைலசாகா  தைலயி னாைன- கா�_எ�7. தைலெய�7. 

க�த1 ெக0தா $தி�வ�.3935.2 

 ேமலாைன ேம�நிைலேம� அ%தா னாைன ேம�ேமA. என!ள ேத 

விள�க� அ�றி $தி�வ�.3935.3 

 ஏலாைன எ�பாட� ஏ17- 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ.மாைன- 

க
�களி  தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3935.4 

 உ�ளாைன- கத,திற� !�ேள காண உளெவன-ேக உைர தாைன உணரா$ 

பா2ைட- $தி�வ�.3936.1 

 ெகா�ளாைன எ�பா2ைட- �றி-ெகா
 டாைன- ெகா�லாைம விரத._என- 

ெகா
டா$ த.ைம  $தி�வ�.3936.2 

 த�ளாைன- ெகாைல	ைலைய  த�ளா தாைர  த=வாைன யா�	B�த தவ7 

ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $தி�வ�.3936.3 

 எ�ளாைன இட$தவி$  தி�ெக�ைன ஆ
ட எ.மாைன- க
�களி  

தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3936.4 

 உறவாைன எ�/யி$-�� உயிரா னாைன உ7பிைழக� ெசயி/._அைவ 

உ�னி எ�ைன $தி�வ�.3937.1 

 மறவாைன அறவாழி வழ�கி னாைன வ<சக$-�  தி�-ேகாயி� வழி-க 

பாட� $தி�வ�.3937.2 

 திறவாைன எ�னளவி� திற�! கா2&� சி1சைப4. ெபா1சைப4. ேச$வி  

தாைன $தி�வ�.3937.3 

 இறவாைன? பிறவாைன இய1ைக யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) எ.மாைன- 

க
�களி  தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3937.4 



 அக தாைன? 	ற தாைன அOவா னாைன அOவி/-�� அOவாைன 

அத/� ளாைன $தி�வ�.3938.1 

 மக தாைன மக தி/._ஓ$ மக தா னாைன மாமக தா0 இ��தாைன 

வய�கா நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.3938.2 

 சக தாைன அ
டெமலா. தானா னாைன  தனிஅ�ளா. ெப��க�ைண  

தாயா னாைன $தி�வ�.3938.3 

 இக தாைன? பர தாைன? ெபா!வி� ஆ�. எ.மாைன- க
�களி  

தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3938.4 

 ெச0யாைன- கBயாைன? ப5ைம_ெப.(ப5ைம_ெப.) யாைன  திக��தி�ெபா� 

ைமயினாைன ெவ
ைம யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) $தி�வ�.3939.1 

 ெம0யாைன? ெபா0யாைன ெம0ெபா0 இ�லா ெவளியாைன ஒளியாைன 

விள.	 வா$-�- $தி�வ�.3939.2 

 ைகயாைன எ�ைனெய�  தைண !- 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகயாைன எ�ைன 

எ�7. ைகயா தாைன $தி�வ�.3939.3 

 எ0யாைன எ+,ல�. ஏ த_�ைற.எ�.(ஏ !_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ�ைன 

ஈ�றாைன- க
�களி  தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3939.4 

 ம� தாைன மணியாைன வ= தா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம�திர�க ளானாைன வான 

நா2� $தி�வ�.3940.1 

 வி��தாைன உறவாைன ந
பி னாைன ேமலாைன- கீழாைன ேம�கீ� எ�ன? 

$தி�வ�.3940.2 

 ெபா��தாைன எ�/யிB� 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) னாைன? 

ெபா�னாைன? ெபா�ளாைன? ெபா!வா0 எ��. $தி�வ�.3940.3 



 இ��தாைன இ�?பாைன இ�-கி� றாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3940.4 

 ஆ�றாைன அறிவாைன அழிவி லாைன அ�2ெப�<ேஜா தியினாைன 

அல$�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.3941.1 

 G�றாைன இர
டாைன ஒ�றா னாைன %�னாைன? பி�னாைன Gட 

ெந<சி� $தி�வ�.3941.2 

 ேதா�றாைன  Mய�ேள ேதா�றி னாைன� 5 தசிவ ச�மா$-க� !ல�க 

எ�ைன $தி�வ�.3941.3 

 ஈ�றாைன எ�லாமா0 அ�லா தாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3941.4 

 ேதா0�தாைன எ�/ள ேத எ�பா� அ�பா� 8��தாைன யா�ெதா� த 

ெசா1D மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $தி�வ�.3942.1 

 ேவ0�தாைன எ�/ைடய விைனத@$  தாைன ேவதா�த %&%&ேம� 

விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) னாைன $தி�வ�.3942.2 

 வா0�தாைன எ0?பிட ேத ைவ?பா னாைன மணிம�றி� ந&?பாைன வர�க� 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3942.3 

 ஈ0�தாைன ஆ0�தவ$த. இதய  தாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3942.4 

 ந�றாைன ம�றக ேத ந&-கி� றாைன நாடாைம நாடலிைவ ந�ேவ ஓ�கி 

$தி�வ�.3943.1 

 நி�றாைன? ெபா�றாத நிைலயி னாைன நிைல அறி�! நி�லாதா$ ெந<சி 

ேலச. $தி�வ�.3943.2 

 ஒ�றாைன எ+,யி$-�. ஒ�றா னாைன ஒ�சிறிேய� தைனேநா-கி உள.ந@ 

அ<ேச� $தி�வ�.3943.3 



 எ�றாைன எ�7._உள இய1ைக யாைன_ெப.(யாைன_ெப.) எ.மாைன- 

க
�களி  தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3943.4 

 அ� தாைன அ&ேயைன அ<ேச� எ�றி� கா
டாைன� சி7ெநறிக� 

அைடயா ெத�ைன  $தி�வ�.3944.1 

 த� தாைன? ெப�ெநறி-�  தைடத@$  தாைன  த�ன�J. த�ெபா�J. 

தாேன எ�பா� $தி�வ�.3944.2 

 ெகா� தாைன- �1ற._எலா. �ணமா- ெகா�J. �ண தாைன� சமயமத- 

�ழிநி� ெற�ைன $தி�வ�.3944.3 

 எ� தாைன எ�லா<ெச0 வ�ல சி ேத ஈ�தாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3944.4 

 விB தாைன- க�விஎலா. விBய ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) விதி தாைன 

ெம0�ெநறிைய ெம0ேய எ1�  $தி�வ�.3945.1 

 ெதB தாைன நட.ெபா!வி� ெச0கி� றாைன� சிறிேய/- க��_ஒளியா� 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப2ட. $தி�வ�.3945.2 

 தB தாைன  தாேனநா னாகி எ�7. தைழ தாைன எைன த� த தைடக� 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.3945.3 

 எB தாைன எ�_உயி�- கி�பா னாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3945.4 

 ந2டாைன ந2டஎைன நய�! ெகா
ேட ந.மக�ந@ அ<ச�_என நவி�ெற� 

ெச�னி $தி�வ�.3946.1 

 ெதா2டாைன எ2&ர
�. 

ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) னாைன  !�ப._எலா. 

ெதாைல தாைன� ேசா$�! M�க $தி�வ�.3946.2 



 ஒ2டாைன ெம0_அறிேவ உ�வா0 எ�/� உ1றாைன உண$�தா$-�. 

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

ெகா�ள_�ைற.எ�.(ெகா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3946.3 

 எ2டாைன எ�னளவி� எ2& னாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3946.4 

 ேசா1றாைன� ேசா1றி�_உ7. 5க தி னாைன  !ள-க._இலா? பாராைன ந@ரா 

னாைன- $தி�வ�.3947.1 

 கா1றாைன ெவளியாைன- கனலா னாைன- க�ைணெந�� கடலாைன- 

கள�க$ காண  $தி�வ�.3947.2 

 ேதா1றாைன நா�காண  ேதா1றி னாைன� ெசா�லறிேய� ெசா�லிய	� 

ெசா�ைல ெய�லா. $தி�வ�.3947.3 

 ஏ1றாைன எ�/ள தி� எ0தி னாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3947.4 

 ேச$ தாைன எ�றைன த� அ�ப ேரா� ெசறியாத மன<ெசறிய� ெச.ெபா1 

றாளி� $தி�வ�.3948.1 

 ஆ$ தாைன அ.பல தி� ஆடா 

நி�ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+�1_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆன�த நட தாைன 

அ�2க
 ேநா-க. $தி�வ�.3948.2 

 பா$ தாைன? பாராைர? பாரா தாைன? பா$?பறேவ பா$ தி�-க? ப
ணி 

எ�ைன $தி�வ�.3948.3 

 ஈ$ தாைன ஐ�ெதாழி�ந@ இய1ெற� றாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3948.4 

 %ைளயாைன� 5 திசிவ ெவளியி� தாேன %ைள தாைன Gவாத %தலா 

னாைன- $தி�வ�.3949.1 



 கைளயாைன- கள�க._எலா. கைளவி  ெத�ைன- கா தாைன 

எ�பிைழைய- க�தி- ேகாப. $தி�வ�.3949.2 

 விைளயாைன� சிவேபாக. விைளவி  தாைன ேவ
டாைம ேவ
ட�_இைவ 

ேமவி எ�7. $தி�வ�.3949.3 

 இைளயாைன G தாைன G?பி லாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3949.4 

 	யலாைன மைழயாைன அதி$?பி னாைன? ேபா1றியமி� ஒளியாைன? 	னித 

ஞான� $தி�வ�.3950.1 

 ெசயலாைன� ெசய�_எ�லா� திக�வி  தாைன  தி��சி1ற. பல தாைன  

ெதளியா$ உ�ேள $தி�வ�.3950.2 

 அயலாைன உறவாைன அ�	 ளாைன அறி�தாைர அறி�தாைன அறிவா� 

அ�றி $தி�வ�.3950.3 

 இயலாைன எழிலாைன? ெபாழிலா னாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3950.4 

 தாயாைன  த�ைதஎன- காயி னாைன� ச1��, மானாைன  தமிேய� 

உ�ேள $தி�வ�.3951.1 

 ேமயாைன- க
காண விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

னாைன ெம0.ைமஎன- களி தாைன ேவத< ெசா�ன $தி�வ�.3951.2 

 வாயாைன வ<ச._இலா மன தி னாைன வர�ெகா�-க வ�லாைன மணிம� 

ற�றி $தி�வ�.3951.3 

 ஏயாைன  !Bயந� வி�-கி� றாைன எ.மாைன- க
�களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3951.4 

 தைழ தாைன  த�ைனஒ?பா$ இ�லா தாைன  தாேனதா னானாைன  தமிய 

ேனைன- $தி�வ�.3952.1 



 �ைழ தாைன எ�ைகயிேலா$ ெகாைடத� தாைன- �ைறெகா
� 

நி�ேறைன- �றி ! ேநா-கி_வி.எ�.(ேநா-�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3952.2 

 அைழ தாைன அ�ள%த. அளி-கி� றாைன அ�செமலா. தவி$ தாைன 

அ�ேப எ�பா� $தி�வ�.3952.3 

 இைழ தாைன எ�னிதய  தி�-கி� றாைன எ.மாைன- க
�களி  

தி�-கி� ேறேன. $தி�வ�.3952.4 

 உைடயாைன அ�2ேசாதி உ�வி னாைன ஓவாைன Gவாைன உலவா இ�ப- 

$தி�வ�.3953.1 

 ெகாைடயாைன எ��ைறத@$  ெத�ைன ஆ
� ெகா
டாைன- ெகா�லாைம 

�றி தி டாைர $தி�வ�.3953.2 

 அைடயாைன  தி��சி1ற. பல தி னாைன அ&ேய/- க�ள%த. 

அளி-க_�ைற.எ�.(அளி--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேவபி� $தி�வ�.3953.3 

 இைடயாைன எ�னாைச எ�லா� த�த எ.மாைன- க
� களி  தி�-கி� 

ேறேன. $தி�வ�.3953.4 

 அ�ெளலா. அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.பல  

த%ைத அ�2ெப�< ேஜாதிைய அரைச $தி�வ�.3954.1 

 ம�ெளலா. தவி$ ! வா�வி த ம��ைத வ�ளைல மாணி-க மணிைய? 

$தி�வ�.3954.2 

 ெபா�ெளலா. ெகா� ெத� 	�தியி� 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	
ணிய நிதிையெம0? 

ெபா�ைள  $தி�வ�.3954.3 

 ெத�ெளலா. வ�ல சி ைதெம0< ஞான த@ப ைத- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3954.4 



 !�ெபலா. தவி$ த !ைணையஎ� உ�ள  !Bெசலா� ெதாைல தெம0� 

5க ைத $தி�வ�.3955.1 

 எ�ெபாலா மணிைய எ�சிகா மணிைய எ�னி� க
O�மா மணிைய 

$தி�வ�.3955.2 

 அ�ெபலா. அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.பல  

த%ைத அ�2ெப�< ேஜாதிைய அ&ேய� $தி�வ�.3955.3 

 எ�ெபலா. உ�-கி இ�ெபலா. 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ைதைய- க
� ெகா
 

ேடேன. $தி�வ�.3955.4 

 சித திேல ஊறி  ெதளி�தெத� அ%ைத� சி ெதலா. வ�லெம0� சிவ ைத? 

$தி�வ�.3956.1 

 பத திேல ப= த தனி?ெப�. பழ ைத? பர.பர வா�ைவஎ. பதிைய 

$தி�வ�.3956.2 

 மத திேல மய�கா மதியிேல 

விைள�த_ெப.எ�.(விைள_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��ைதமா ம�திர� 

த�ைன $தி�வ�.3956.3 

 இத திேல எ�ைன இ� திஆ2 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறவைன- 

க
�ெகா
 ேடேன. $தி�வ�.3956.4 

 உண$�தவ$ உள.ேபா� ெற�/ள  தம$�த ஒ�ெப�. பதிையஎ� உவ?ைப? 

$தி�வ�.3957.1 

 	ண$�ெதைன- கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபாக ைத 

என! ெபா�ைளஎ� 	
ணிய? பயைன- $தி�வ�.3957.2 

 ெகாண$�ெதா� ெபா��_எ� கர திேல ெகா� த ��ைவஎ
 �ண?ெப�� 

��ைற $தி�வ�.3957.3 



 மண�தெச� �வைள மல$_என- களி த வ�ளைல- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3957.4 

 	�லிய ெநறிந@  ெதைனஎ�  தா
ட ெபா1சைப அ?பைன 

ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) $தி�வ�.3958.1 

 ெசா�லிய ப&எ� ெசா�_எலா. 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேஜாதிைய� ேசாதியா 

ெத�ைன $தி�வ�.3958.2 

 ம�லிைக மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அணி�!ேள 

கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம�னிய பதிையஎ� வா�ைவ 

$தி�வ�.3958.3 

 எ�லி4. இர,. எ�ைனவி2 டகலா இைறவைன- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3958.4 

 ப
ணிய தவ%. பல%.ெம0? பல<ெச0 பதி4மா. ஒ�ப5 பதிைய 

$தி�வ�.3959.1 

 ந
ணிஎ� உள ைத  த�/ள. ஆ-கி ந�கிய க�ைணநா யகைன 

$தி�வ�.3959.2 

 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப&ேய என-க�� 

	B�த இைறவைன மைற%& இல��. $தி�வ�.3959.3 

 த
ணிய விள-ைக  த�னிக$ இ�லா  த�ைதைய- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3959.4 

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

ஆ
ைமைய அைன !. 

பிற�கிய_ெப.எ�.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா!ைமைய? 

ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) $தி�வ�.3960.1 

 த
ைமைய எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லஓ$ சி த சாமிைய  தயாநிதி 

த�ைன $தி�வ�.3960.2 



 வ
ைமைய அழியா வர திைன ஞான வா�ைவஎ� மதியிேல 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.3960.3 

 உ
ைமைய எ�ற� உயிைரஎ� உயி�� ஒ�வைன- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3960.4 

 ஆதிைய ஆதி அ�தமீ ெதன_உ� அறிவி த அறிைவஎ� அ�ைப� 

$தி�வ�.3961.1 

 ேசாதிைய என! !ைணையஎ� 5க ைத� 5 தச� மா$-க தி� !ணிைப 

$தி�வ�.3961.2 

 ந@திைய எ�லா நிைலகJ. கட�த நிைலயிேல நிைற�தமா நிதிைய 

$தி�வ�.3961.3 

 ஓதிைய ஓதா !ண$ திய ெவளிைய ஒளிதைன- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3961.4 

 எ�ெசய� அைன !. த�ெசய� ஆ-கி எ�ைனவா� வி-கி�ற பதிைய? 

$தி�வ�.3962.1 

 ெபா�ெசய� வைகைய உண$ திஎ� உள ேத 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��!_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��ைதெய� 

ெபா�ைள $தி�வ�.3962.2 

 வ�ெசய� அக1றி உலெகலா. 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவ தச� மா$-கச1 

��ைவ- $தி�வ�.3962.3 

 ெகா�ெசய� ஒழி த ச திய ஞான- ேகாயிலி� க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3962.4 

 	�னிக$ இ�ேல� ெபா�2&�2 &ரவி� ேபா�த�� அளி தச1 ��ைவ- 

$தி�வ�.3963.1 



 க�னிக$ மன ைத- கைர ெத/2 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைணய� கட,ைள  தன! 

$தி�வ�.3963.2 

 ெசா�னிக$ எனஎ� ெசா�_எலா� ெகா
ேட ேதாJற? 	ைன�தெம0  

!ைணைய  $தி�வ�.3963.3 

 த�னிக$ இ�லா  தைலவைன என! த�ைதைய- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3963.4 

 ஏ�கைல மகேன M�கைல எனவ� ெத� ெதைன அைண தஎ� தாைய 

$தி�வ�.3964.1 

 ஓ�கிய என! த�ைதைய எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடயஎ� ஒ�ெப�. 

பதிைய? $தி�வ�.3964.2 

 பா�கனி� எ�ைன? பB�!ெகா
 ெட�லா? பB5._இ� களி தத1 பர ைத  

$தி�வ�.3964.3 

 தா��._ஓ$ ந@தி  தனி?ெப�� க�ைண  தைலவைன- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3964.4 

 !�	ேற� மகேன M�கைல எனஎ� ேசா$ெவலா� தவி$ தந1 றாைய 

$தி�வ�.3965.1 

 அ�	ேள கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த�ைதைய எ�ற� 

ஆவிைய? பாவிேய� உள ைத $தி�வ�.3965.2 

 இ�பிேல நிைறவி  த��_உ� வா-கி இனிதம$� த�ளிய இைறைய 

$தி�வ�.3965.3 

 வ�பிலா- க�ைண மாநிதி எ/._எ� வ�ளைல- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3965.4 

 நனவி/. என! கனவி/. என-ேக ந
ணிய த
ணிய அ%ைத 

$தி�வ�.3966.1 



 மன/7 மய-க._ெப.(மய-க._ெப.) தவி$ த�2 ேசாதி வழ�கிய ெப��தயா 

நிதிைய� $தி�வ�.3966.2 

 சின%த� ஆ7� த@$ !ேள அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சிவ�� பதிையஎ� சிற?ைப $தி�வ�.3966.3 

 உனல�. ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) !Bயேம� ெவளியி� ஒளிதைன- 

க
�ெகா
 ேடேன. $தி�வ�.3966.4 

 க�.பிலி� சா1ைற- கனி�த%- கனிைய- க�!ேகா1 ேற�ந7< 5ைவைய 

$தி�வ�.3967.1 

 அ�.ெபற� அ%ைத அறிைவஎ� அ�ைப ஆவிைய ஆவி42 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.3967.2 

 ெப��தனி? பதிைய? ெப�<5க- களி?ைப? ேப5த1 க�.ெப�. ேப1ைற 

$தி�வ�.3967.3 

 வி�.பிஎ� உள ைத இட�ெகா
� 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விள-கிைன- 

க
�ெகா
 ேடேன. $தி�வ�.3967.4 

 கள�ெகாJ� கைடேய� கள�ெகலா� தவி$ !- களி?ெபலா. அளி தச$- 

கைரைய $தி�வ�.3968.1 

 உள�ெகாJ� ேதைன உண,ண  ெதவி2டா !�ளக  M7._இ� அ%ைத 

$தி�வ�.3968.2 

 வள�ெகாJ. ெபBய_ெப.அ.(ெபB!_ெப.) வா�ைவஎ� க
O� மணிையஎ� 

வா�-ைகமா நிதிைய- $தி�வ�.3968.3 

 �ள�ெகாJ. ஒளிைய ஒளி-�ேள 

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

க
�ெகா
 ேடேன. $தி�வ�.3968.4 



 சித.பர ஒளிைய� சித.பர ெவளிைய� சித.பர நட.	B சிவ ைத? 

$தி�வ�.3969.1 

 பத�த� பத ைத? பர.பர பத ைத? பதிசிவ பத ைத த1 

பத ைத_ெப.(பத._ெப.+அ !_சாB.+ஐ_ெச.ேவ.) $தி�வ�.3969.2 

 இத�த�. உ
ைம? ெப��தனி நிைலைய யா,மா0 அ�லவா. ெபா�ைள� 

$தி�வ�.3969.3 

 சத�த�< ச�சி தான�த நிைறைவ� சாமிைய- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3969.4 

 ஆரண %&ேம� அம$பிர ம ைத ஆகம %&அம$ பர ைத- $தி�வ�.3970.1 

 காரண வர ைத- காBய தர ைத- காBய காரண- க�ைவ  $தி�வ�.3970.2 

 தாரண நிைலைய  த !வ பதிைய� ச திய நி திய தல ைத? $தி�வ�.3970.3 

 Dரண 5க ைத? Dரண சிவமா. ெபா�ளிைன- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3970.4 

 5 தேவ தா�த பிரமரா சிய ைத� 5 தசி  தா�தரா சிய ைத  $தி�வ�.3971.1 

 த !வா த@த  தனி?ெப�. ெபா�ைள� சமரச ச திய? ெபா�ைள� 

$தி�வ�.3971.2 

 சி ெதலா. வ�ல சி ைதஎ� அறிவி� ெதளி�தேப ரான�த  ெதளிைவ 

$தி�வ�.3971.3 

 வி தமா ெவளிைய� 5 தசி1 சைபயி� ெம0ைமைய- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3971.4 

 சமய%. மத%. கட�தேதா$ ஞான சைபநட. 	Bகி�ற தனிைய  

$தி�வ�.3972.1 

 தைமஅறி� தவ�2 சா$�தெம0� சா$ைவ� ச !வ நி தச1 ��ைவ 

$தி�வ�.3972.2 



 அைமயஎ� மன ைத  தி� திந� அ�ளா$ அ%தளி  தம$�தஅ1 	த ைத 

$தி�வ�.3972.3 

 நிமலநி1 �ண ைத� சி1�ணா கார ந@திைய- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3972.4 

 அளைவக� அைன !. கட�!நி� ேறா��. அ�2ெப�< ேசாதிைய உலக- 

$தி�வ�.3973.1 

 களைவவி2 டவ$த� க� !ேள 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கா2சிைய- 

க�ைணய� கடைல $தி�வ�.3973.2 

 உளைவஎ� றன-ேக உைர ெதலா. வ�ல ஒளிைய4. உதவிய ஒளிைய- 

$தி�வ�.3973.3 

 �ளவயி� நிைற�த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ��சிவ 

பதிைய- ேகாயிலி� க
�ெகா
 ேடேன. $தி�வ�.3973.4 

 சா$கலா� தாதி� சடா�த%� கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

சமரச ச திய ெவளிைய� $தி�வ�.3974.1 

 ேசா$ெவலா� தவி$ ெத� அறிவி/- கறிவா0  !ல�கிய ேஜாதிைய� ேசாதி? 

$தி�வ�.3974.2 

 பா$ெபறா? பத ைத? பத._எலா� கட�த பரமச� மா$-கெம0? பதிைய� 

$தி�வ�.3974.3 

 ேச$�ணா� த தி1 சிற�தேதா$ தைலைம  ெத0வ ைத- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3974.4 

 அ&ந� %&ேயா$ அO !ைண ேய/. அறி�திட? படாதெம0 அறிைவ? 

$தி�வ�.3975.1 

 ப&%த� அ
ட? பர?ெபலா� கட�த பதியிேல விள��ெம0? பதிைய- 

$தி�வ�.3975.2 



 க&யஎ� மனனா� க�ைல4. கனியி1 கைட-கணி  த�ளிய க�ைண- 

$தி�வ�.3975.3 

 ெகா&வள$ இட !? ெப��தயா நிதிைய- ேகாயிலி� க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3975.4 

 பய%.வ� கவைல இட$%த� அைன !. ப1றற  தவி$ த�2 பB5. 

$தி�வ�.3976.1 

 நய%.ந1 றி�,. உ�,._ஈ� ெகன-� ந�கிய ந
ைபந� னாத 

$தி�வ�.3976.2 

 இய%ற ெவன! �ளந� நட<ெச0 எ�ைதைய எ�/யி$- �யிைர? 

$தி�வ�.3976.3 

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

	
ணிய ஒளிைய? ெபா1	ற- க
�ெகா
 ேடேன. $தி�வ�.3976.4 

 கைலநிைற மதிைய- கனைல�ெச� கதிைர- ககன ைத- கா1றிைன அ%ைத 

$தி�வ�.3977.1 

 நிைலநிைற அ&ைய அ&%& ேதா1றா நி�மல நி1�ண நிைறைவ 

$தி�வ�.3977.2 

 மைலவ7. உள ேத வய��ெம0 வா�ைவ வர,ேபா- க1றசி� மய ைத 

$தி�வ�.3977.3 

 அைலய7 க�ைண  தனி?ெப�� கடைல அ�பினி1 க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3977.4 

 %.ைமைய எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) உைடயேப$ அரைச %=ெதா�� 

�ண$ திய உண$ைவ $தி�வ�.3978.1 

 ெவ.ைமைய  தவி$  தி� ெகன-க�� அ%த. விய?	ற அளி தெம0 

விைளைவ� $தி�வ�.3978.2 



 ெச.ைமைய எ�லா� சி தி4. எ�பா� ேச$�திட? 	Bஅ�2 &ற ைத 

$தி�வ�.3978.3 

 அ.ைமைய- க�ைண அ?பைன எ�ேப$ அ�பைன- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3978.4 

 க� தைன என! க
_அைன யவைன- க�ைணயா$ அ%ெதன- களி த 

$தி�வ�.3979.1 

 ஒ� தைன எ�ைன உைடயநா யகைன உ
ைமேவ தாகம %&யி� 

$தி�வ�.3979.2 

 அ� தைன வரைன அபயைன  தி��சி1 ற.பல  த��நட. 	B4. 

$தி�வ�.3979.3 

 நி� தைன என! ேநயைன ஞான நிைலயைன- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3979.4 

 வி ெதலா. அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விமலைன 

எ�லா விைளைவ4. விைள-கவ� லவைன $தி�வ�.3980.1 

 அ ெதலா� கா2�. அ�.ெபற� மணிைய ஆன�த- ; தைன அரைச� 

$தி�வ�.3980.2 

 ச ெதலா. ஆன சய.	ைவ ஞான சைப தனி  தைலவைன  தவைன� 

$தி�வ�.3980.3 

 சி ெதலா. வ�ல சி தைன ஒ�றா� ெத0வ ைத- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3980.4 

 உ தர ஞான சி திமா 	ர தி� ஓ�கிய ஒ�ெப�. பதிைய $தி�வ�.3981.1 

 உ தர ஞான சித.பர ஒளிைய உ
ைமைய ஒ�தனி உண$ைவ $தி�வ�.3981.2 

 உ தர ஞான நட.	B கி�ற ஒ�வைன உலெகலா. வ= !. $தி�வ�.3981.3 

 உ தர ஞான 5 தச� மா$-க. ஓதிைய- க
�ெகா
 ேடேன. $தி�வ�.3981.4 



 	ைலெகாைல தவி$ த ெநறியிேல எ�ைன? 

	ண$ திய_ெப.எ�.(	ண$ !_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 	னிதைன எ�லா 

$தி�வ�.3982.1 

 நிைலகJ. கா2& அ�2ெப� நிைலயி� நி7 திய நிமலைன என-� 

$தி�வ�.3982.2 

 மைலவற  ெதளி�த_ெப.எ�.(ெதளி_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ%தளி  

தழியா வா�-ைகயி� வாழைவ  தவைன  $தி�வ�.3982.3 

 தைலவைன ஈ�ற தாையஎ� உBைம  த�ைதைய- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3982.4 

 பனிஇட$ பய�த@$  ெதன-க% தளி த பரமைன எ�/ேள ப= த 

$தி�வ�.3983.1 

 கனிஅைன யவைன அ�2ெப�< ேசாதி- கட,ைள- க
ணி/� மணிைய? 

$தி�வ�.3983.2 

 	னிதைன எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லஓ$ ஞான? ெபா��_என- 

களி தெம0? ெபா�ைள  $தி�வ�.3983.3 

 தனியைன ஈ�ற தாையஎ� உBைம  த�ைதைய- க
�ெகா
 ேடேன. 

$தி�வ�.3983.4 

 வானி�-�. பிரம$கJ. நாரண�. பிற�. மாதவ.ப� னா2	B�! 

மணிமாட ந�ேவ $தி�வ�.3984.1 

 ேதனி�-�. மலரைணேம� பளி-கைறயி Rேட தி�வ&ேச$  த��கஎன� 

ெச?பிவ�� திட,. $தி�வ�.3984.2 

 நானி�-�. �&ைசயிேல வலி�!Vைழ� ெதன-ேக ந�லதி� அ�ள%த. 

ந�கியத� றி4._எ� $தி�வ�.3984.3 

 ஊனி�-�. �&ைசயிA. உவ�!Vைழ� த&ேய� உ�ளெம/. சி7�&ைச 

உ�J.Vைழ� தைனேய. $தி�வ�.3984.4 



 ப&ெச0பிர ம�%தேலா$ ப1பலநா� வ��தி? ப�மணிக� ஒளிவிள�க? 

பதி தசி�கா தன ேத $தி�வ�.3985.1 

 அ&ெச0ெத=� த�ளிஎைம ஆ
ட�ள� ேவ
�. அரேசஎ� றவரவ�. 

ஆ�கா�ேக வ�� _�ைற.எ�.(வ��!_+வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.3985.2 

 வ&ெச0மைற %&ந�ேவ ம�றக ேத ந&-�. மலர&க� சிவ?பஒ� 

வள%._இலா அ5 த- $தி�வ�.3985.3 

 �&ைசVைழ� தைனேயஎ� ேற5வேர அ�ப$ ;சாம� எ�/ளமா. 

�&ைசVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3985.4 

 உ�ளப& உ�ள!வா0 உலகெமலா. 	கி/. ஒ�சிறி!. தைடயிலதா0 

ஒளிய!ேவ மயமா0 $தி�வ�.3986.1 

 ெவ�ளெவளி ந�,ளதா0 இய1ைகயிேல 

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

இல-கியமா ேமைடயிேல அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3986.2 

 வ�ள�மல$ அ&சிவ?ப வ�ெதன! க� தி� வ
ண._எலா. உவ�தளி ! 

வய�கியேப$ இ�ப. $தி�வ�.3986.3 

 ெகா�ைளெகாள- ெகா� த!தா� ேபாதாேதா அரேச ெகா�.	ைலேய� 

�&ைசயிA. �லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3986.4 

 தைடயறியா  தைகயினதா0  த�னிகB� ல!வா0  த !வ�க� 

அைன தி/-�. தாரகமா0 அைவ-� $தி�வ�.3987.1 

 விைடயறியாத தனி%தலா0 விள��ெவளி ந�ேவ விள��கி�ற ச தியமா 

ேமைடயிேல அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3987.2 

 நைடயறியா  தி�வ&க� சிவ�திடவ� ெதன! நலிவைன !. தவி$ த�ளி 

ஞானஅ% தளி தா0 $தி�வ�.3987.3 



 ெகாைடயி!தா� ேபாதாேதா எ�னரேச அ&ேய� �&ைசயிA. ேகாணாேத 

�லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3987.4 

 இைறஅள,. !Bசிலதா0  M0ைமயதா0 நிைறவா0 இய1ைகயதா0 

அ/பவ�க� எைவ-�.%த� இடமா0 $தி�வ�.3988.1 

 மைற%&ேயா டாகம தி� மணி%&ேம� %&யா0 ம�/கி�ற ெம0<ஞான 

மணிேமைட அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3988.2 

 நிைறய�2சீ$ அ&மல$க� சிவ�திடவ� த&ேய� நிைன தஎலா. 

ெகா� த�ளி நிைலெபற�ெச0 தைனேய $தி�வ�.3988.3 

 �ைறவிலதி? ெப�வர�தா� ேபாதாேதா அரேச ெகா�.	ைலேய� 

�&ைசயிA. �லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3988.4 

 உ�வினதா0 அ�வினதா0 உ�அ�வா0 உண$வா0 உ�ள!வா0 

ஒ�த�ைம உைடயெப�. பதியா0 $தி�வ�.3989.1 

 ம�வியேவ தா�த%த� வ� தி��க லா�த வைரஅத�ேம� அ��ெவளியி� 

வய�கியேம ைடயிேல $தி�வ�.3989.2 

 தி�,றேவ அம$�த�J. தி�வ&க� ெபய$ ேத சிறிேய�க
 

அைட�த�ளி  தி�அைன !. ெகா� தா0 $தி�வ�.3989.3 

 ��ேவஎ� அரேசஈ தைமயாேதா அ&ேய� �&ைசயிA. ேகாணாேத 

�லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3989.4 

 மண%ளதா0 ஒளியினதா0 ம�திரஆ தரமா0 வ�ல!வா0 ந�ல!வா0 

மத�கட�த வைர?பா0 $தி�வ�.3990.1 

 வண%ளதா0 வள%ளதா0 வய��._ஒ� ெவளியி� மணிேமைட 

அம$�ததி� அ&மல$க� ெபய$ ேத $தி�வ�.3990.2 

 எண%ளஎ� பா�_அைட�ெத� எ
ணெமலா. அளி தா0 இ�கி!தா� 

ேபாதாேதா எ�னரேச ஞான- $தி�வ�.3990.3 



 �ணமைலேய அ�ள%ேத ��ேவஎ� பதிேய ெகா�.	ைலேய� 

�&ைசயிA. �லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3990.4 

 சிர.ெப7ேவ தாகம தி� அ&ந�,. %&4. ெச�லாத நிைலஅ!வா0 

எ�லா.வ� ல!வா0 $தி�வ�.3991.1 

 பர.பரமா0? பர.பரேம1 பர,சித. பரமா0? பதிெவளியி� விள��கி�ற 

மதிசிவேம ைடயிேல $தி�வ�.3991.2 

 தர��லவ அம$�ததி� அ&க�ெபய$  ெதன! சா$பைட�ெத� எ
ணெமலா. 

த�தைனஎ� அரேச $தி�வ�.3991.3 

 �ர��மன� சிறிேய/- கி�கி!ேபா தாேதா ெகா�.	ைலேய� �&ைசயிA. 

�லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3991.4 

 ப1றியப1 றைன திைன4. ப1றற வி2 டறிவா. பா�ைமஒ�ேற வ&வாகி? 

ப= தெபB யவ�. $தி�வ�.3992.1 

 உ1றறித1 கBயஒ� ெப�ெவளிேம� ெவளியி� ஓ��மணி ேமைடஅம$� 

ேதா�கியேச வ&க� $தி�வ�.3992.2 

 ெப1றறிய? ெபய$ !வ�ெத� க� தைன !� ெகா� ேத பிறவாம� 

இறவாம� பிற�கைவ தா0 அரேச $தி�வ�.3992.3 

 ெகா1ற%ேள� தன-கி!தா� ேபாதாேதா ெகா&ேய� �&ைசயிA. 

ேகாணாேத �லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3992.4 

 க�விெயா� கரணெமலா. கட !கட� தத�ேம� கா2சிெயலா. 

கட�தத�ேம� காணா! கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.3993.1 

 ஒ�நிைலயி� அ/பவேம உ�வாகி? ப= த உண$�சியி/. காணாம� 

ஓ��._ஒ� ெவளியி� $தி�வ�.3993.2 

 ம�வியேதா$ ேமைடயிேல வய�கியேச வ&க� மல$ திவ�ெத� 

க� தைன !. வழ�கிைனஇ� 	றேவ $தி�வ�.3993.3 



 ��மணிேய எ�னரேச என-கி!ேபா தாேதா ெகா�.	ைலேய� �&ைசயிA. 

�லவிVைழ� தைனேய. $தி�வ�.3993.4 

 ெபா�	ைன 	ய/. அய/.ம1 றவ�. 	கல�. ெபBயஓ$ நிைலயி� 

$தி�வ�.3994.1 

 இ�	� வாகி அ�ெளா�. 

விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இய1றேல ஆதிஐ� 

ெதாழிA. $தி�வ�.3994.2 

 த�ெபா!� சGக  ைதவ$க� இய1ற  தனிஅர சிய17._ஓ$ 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $தி�வ�.3994.3 

 அ�ெப/. �&ைச Vைழ�தன னானா� அவ�தைன ம7?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.3994.4 

 ம�பைத வ�-�. பிரம$நா ரண$க� ம�/�  திர$கேள %தலா 

$தி�வ�.3995.1 

 ஒ�ப! ேகா&  தைலவ$க� ஆ�கா� �7ெப�� ெதாழி�பல இய1றி 

$தி�வ�.3995.2 

 இ�	ற� சிறிேத கைட-கணி  த�ளி இல��._ஓ$ இைறவ�_இ� ற&ேய� 

$தி�வ�.3995.3 

 அ�ெப/. �&ைச Vைழ�தன� அ�ேதா அவ�தைன ம7?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.3995.4 

 த�னிக$ இ�லா  தைலவஎ� றர1றி  தனி தனி மைறக�_ஆ கம�க� 

$தி�வ�.3996.1 

 உ�னிநி� ேறா& உண$�!ண$� !ணரா ஒ�தனி? ெப�.பதி உவ�ேத 

$தி�வ�.3996.2 

 	�னிக$ இ�லா? 	ைலயேன� பிைழக� ெபா7 த�2 Dரண வ&வா0 

$தி�வ�.3996.3 



 எ�/ள. 	��ேத நிைற�தன� அ�ேதா எ�ைதைய  த�?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.3996.4 

 பா�வைக ஆேணா ெப
ெகாேலா இ�ைம? பாலேதா பா�_உறா அ!ேவா 

$தி�வ�.3997.1 

 ஏ�வைக ஒ�ேறா இர
டேதா அனாதி இய1ைகேயா ஆதியி� இய�ேபா 

$தி�வ�.3997.2 

 ேம�வைக யாேதா எனமைற %&க� விள.பிட விள��._ஓ$ 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $தி�வ�.3997.3 

 மா�வைக மன ேத� உள-�&� 	��தா� வ�ளைல  த�?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.3997.4 

 வர.ெப7. ஆ�ம உண$�சி4. ெச�லா வ�பர உண$�சி4. மா2டா? 

$தி�வ�.3998.1 

 பர.பர உண$�சி தா/.நி� றறியா? பராபர உண$�சி4. ப1றா $தி�வ�.3998.2 

 உர.ெபற உண$வா$ யா$_என? ெபBய$ உைர திட ஓ��._ஓ$ 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $தி�வ�.3998.3 

 கர.ெப7 கனிேபா� எ�/ள. 	��தா� கட,ைள  த�?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.3998.4 

 பைட திட� %த�_ஐ� ெதாழி�	B� தில��. பர.பர ஒளிஎலா. அOவி� 

$தி�வ�.3999.1 

 கிைட திட- கீ�ேம� ந�என- கா2டா- கிள$_ஒளி யா0_ஒளி- ெக�லா. 

$தி�வ�.3999.2 

 அைட தகா ரணமா0- காரண� கட�த அ�2ெப�< ேஜாதியா. ஒ�வ� 

$தி�வ�.3999.3 

 கைட தனி� சிறிேய� உள.	�� தம$�தா� கட,ைள  த�?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.3999.4 



 அளெவலா. கட�த ெப��தைல அ
ட அ�-ெகலா. அ.மஓ$ அOவி� 

$தி�வ�.4000.1 

 பிளவி�_ஓ$ ேகா&- ;1றி�_ஒ� றாக? ேபசநி� ேறா�கிய ெபBேயா� 

$தி�வ�.4000.2 

 களெவலா� தவி$ ெத� க� ெதலா. நிர?பி- க�ைணஆ$ அ%தளி  !ளமா. 

$தி�வ�.4000.3 

 வளவிேல 	��! வள$கி�றா� அ�ேதா வ�ளைல  த�?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.4000.4 

 உ�ளவா. அ
ட ேகா& ேகா&களி� உள,யி$ %=வ!. ஒ��ேக 

$தி�வ�.4001.1 

 ெகா�ைளெகா
 &&/. அO !ைண எனி/. �ைறபடா? ெப��ெகாைட  

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $தி�வ�.4001.2 

 க�ளெந< சக ேத� பிைழஎலா. ெபா7 !- க� ெதலா. இனி!த� த�ளி  

$தி�வ�.4001.3 

 த�ள�. திற ெத� உ�ளக. 	��தா� த�ைதைய  த�?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.4001.4 

 அறி�தன அறி�தா� கறி�தறி� தறியா ைதயேகா ஐயேகா அறிவி� 

$தி�வ�.4002.1 

 மறி�தன மய$�ேத. எனமைற அன�த. வா0�ைழ� !ைர !ைர  !ைர4. 

$தி�வ�.4002.2 

 %றி�திட வாளா இ��தஎ� றறிஞ$ ெமாழி4._ஓ$ தனி?ெப�� 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $தி�வ�.4002.3 

 ெசறி�ெதன !ள தி� 

ேச$�தன�_வி.%.(ேச$_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+அ�_பட$.ஒ�.) 

அவ�ற� தி�,ள. த�?பவ$ யாேர. $தி�வ�.4002.4 



 க�%த1 க�வா0- க�வி/2 க�வா0- க�எலா� கா2�._ஓ$ க�வா0- 

$தி�வ�.4003.1 

 ��%த1 ��வா0- ��எலா. கிைட த ெகா�ைகயா0- ெகா�ைகேயா 

டளவா $தி�வ�.4003.2 

 அ�%த� அ�வா0 அ�லவா0 அ?பா� அ�2ெப�< ேஜாதியா� 

தைலவ�_ெப.(தைலவ�_ெப.) $தி�வ�.4003.3 

 ம�விஎ� உள தி� 	��தன� அவ�த� வ
ைமைய  த�?பவ$ யாேர. 

$தி�வ�.4003.4 

 அ�ளரைச அ�2��ைவ அ�2ெப�< ேஜாதிைய எ� அ.ைமையஎ� 

அ?பைனஎ� ஆ
டவைன அ%ைத  $தி�வ�.4004.1 

 ெத�J7._எ� உயிைரஎ�ற� உயி$-�யிைர எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

ெச0யவ�ல தனி தைலைம� சி தசிகா மணிைய $தி�வ�.4004.2 

 ம�,ெப� வா�ைவஎ�லா வா�,._என- களி த வா�%தைல 

ம��திைனமா மணிையஎ�க
 மணிைய- $தி�வ�.4004.3 

 க�ைணநட. 	Bகி�ற கனகசபா பதிைய- க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4004.4 

 தி� த�ேவ தா�தெமா� சி தா�த %தலா  திக�கி�ற அ�த._எலா. 

ேத&4�க
 டறியா $தி�வ�.4005.1 

 ஒ� தைனஉ� ஒளிையஒளி$ உ�_ஒளி-�� ஒளிைய உ�ளப& உ�ளவைன 

உைடயெப�� தைகைய $தி�வ�.4005.2 

 நி� தைனெம0? ெபா�ளான நி�மலைன� சிவைன நி தியைன� ச தியைன 

நி1�ணைன என! $தி�வ�.4005.3 

 க� தைன�சி1 சைபேயா�� கட,ைளஎ� க
ணா� க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4005.4 



 பா2�வ�! பBசளி த பதிையஅ�2 பதிைய? ப5பதிைய- கனகசபா 

பதிையஉமா பதிைய  $தி�வ�.4006.1 

 ேத2டமி�. ெப�.பதிைய� சிவபதிைய எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

ெச0யவ�ல தனி?பதிைய  திக�ெத0வ? பதிைய $தி�வ�.4006.2 

 ஆ2&ய�ெச0 த��பரம பதிையநவ பதிைய ஆன�த நா2&/-ேகா$ 

அதிபதிைய ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) $தி�வ�.4006.3 

 கா2&எைன மண.	B�ெத� ைகபி& த பதிைய- க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4006.4 

 மதி தி�த� அBயஒ� மாணி-க மணிைய வய�கியேப$ ஒளி4ைடய 

வ�சிரமா மணிைய  $தி�வ�.4007.1 

 !தி தி�ேவ தாகம தி� %&%& த மணிைய� 5ய<ேசாதி  தி�மணிைய� 

5 தசிவ மணிைய $தி�வ�.4007.2 

 விதி த�%த� ெதாழி�_இய17 வி த�� மணிைய வி
மணிைய 

அ.மணி-�� விள�கியெம0. மணிைய- $தி�வ�.4007.3 

 கதி த5க மயமணிைய� சி தசிகா மணிைய- க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4007.4 

 மா1ைறஅள� தறி�தில._எ� ற�மைறஆ கம�க� வ= தமணி ம�ேறா�கி 

வய��._அ�2 ெபா�ைன $தி�வ�.4008.1 

 ஆ1ற�மி� ெப�.ெபா�ைன ஐ�ெதாழிA. 	B4. அ�.ெபா�ைன 

எ�த�ைன ஆ
டெச=. ெபா�ைன  $தி�வ�.4008.2 

 ேத1றமி� ப5.ெபா�ைன� ெச.ெபா�ைன ஞான சித.பர ேத விள�கிவள$ 

சிவமயமா0 ெபா�ைன- $தி�வ�.4008.3 

 கா1றன�_ஆ காய._எலா. கல�தவ
ண? ெபா�ைன- க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4008.4 



 ஆ0த�ேவ தாகம தி� அ&%&நி� றில��. அBயெப�. ெபா�ைளஅைவ- 

க/பவமா. ெபா�ைள $தி�வ�.4009.1 

 ேவ0த�த  !வ?ெபா�ைள  த !வ�க� 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) விள��கி�ற 

பர.ெபா�ைள  த !வ�க� அைன !. $தி�வ�.4009.2 

 ேதா0தர�_இ� லாததனி� 5ய<ேசாதி? ெபா�ைள� 5 தசிவ மயமான 

5காத@த? ெபா�ைள- $தி�வ�.4009.3 

 கா0தர�_இ� லாெத�ைன- கா தஅ�2 ெபா�ைள- க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4009.4 

 தி� தமி� %னிவ$கJ. ேதவ$கJ. அழியா� சி த$கJ. சி�2&ெச4. 

திற த$கJ. கா-�. $தி�வ�.4010.1 

 அ� தமி� தைலவ$கJ. அட-கிடவ� லவ�. அைல	Bகி� 

றவ$கJ._உ� அ/-கிரகி? பவ�. $தி�வ�.4010.2 

 ெபா� !ம1ைற� ச திகJ. ச த$கJ. எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

ெபா��_எ!ேவா என ேத&? ேபாகஅவ$ அவ$த. $தி�வ�.4010.3 

 க� தி�_ஒளி  தி�-கி�ற க�வைனஎ� க
ணா� க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4010.4 

 ேகாணாத நிைலயினரா0- �றி�ண�க
 &ட,. ;டாத வ
ண.மைல- 

�ைக%தலா. இட தி� $தி�வ�.4011.1 

 ஊணாதி வி� !யி$?ைப அட-கிமன. அட-கி உ7ெபாறிக� அட-கிவ�. 

உக�க�பல ேகா&  $தி�வ�.4011.2 

 Mணாக அைசத�_இ�றி  M�கா! விழி த Mயசதா நி2ட$கJ. !Bயநிைல 

இட !. $தி�வ�.4011.3 

 காணாத வைகஒளி த க�வைனஎ� க
ணா� க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4011.4 



 ந@2டாய சி தா�த நிைலயினிட  தம$�!. நிக�கி�ற ேவதா�த ெநறியினிட  

தி��!. $தி�வ�.4012.1 

 ஆ2டாய ேபாதா�த. அைலவ7நா தா�த. ஆதிம1ைற அ�த�க� 

அைன தி/._உ1 றறி�!. $தி�வ�.4012.2 

 ேவ2டாைச? ப1றைன !. வி2�லக. 

ேபா1ற_�ைற.எ�.(ேபா17_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வி தகரா0 விள��கி�ற 

% த$க2�. த�ைன- $தி�வ�.4012.3 

 கா2டாம� ஒளி தி�-�� க�வைனஎ� க
ணா� க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4012.4 

 ம��ெநறிேச$ மல_உட.ைப அழியாத விமல வ&வா-கி எ�லா<ெச0 

வ�லசி தா. ெபா�ைள  $தி�வ�.4013.1 

 த�ணம! ெதB�ெதன-�  தாேனவ� தளி த தயாநிதிைய எைனஈ�ற 

த�ைதையஎ� தாைய? $தி�வ�.4013.2 

 ெபா��நிைறசி1 ற.பல ேத விள��கி�ற பதிைய? 	க�_அBதா. 5 தசிவ 

Dரணெம0� 5க ைத- $தி�வ�.4013.3 

 க�ைணஅ�2 ெப�<ேசாதி- கட,ைளஎ� க
ணா� க
�ெகா
ேட� 

கனி�!ெகா
ேட� கல�!ெகா
ேட� களி ேத. $தி�வ�.4013.4 

 அ.பல  தா�. அ%தேம எ�ேகா அ&யேன� ஆ�யி$ எ�ேகா $தி�வ�.4014.1 

 எ.பல  ெத�லா. வ�லசி  ெத�ேகா எ�னி� க
மணி எ�ேகா 

$தி�வ�.4014.2 

 ந.பி&� அைண-�. ந17ைண எ�ேகா நா�ெப1ற ெப�<ெச�வ. எ�ேகா 

$தி�வ�.4014.3 

 இ.ப$_இ? பிற?ேப ெம0?பிற? பா-கி எ�ைன ஆ
 ட�ளிய நிைனேய. 

$தி�வ�.4014.4 



 அ.ைமேய எ�ேகா அ?பேன எ�ேகா அ�2ெப�< ேசாதிேய எ�ேகா 
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 இ.ைமேய அழியா  தி�உ� அளி தி� ெக�ைனஆ
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$தி�வ�.4017.1 
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$தி�வ�.4021.3 
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$தி�வ�.4026.1 

 அ�ெபலா. அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�பேன 

எ�ேகா அ.ைமேய அ?பேன எ�ேகா $தி�வ�.4026.2 

 இ�ெபலா. 	B�த இைறவேன எ�ேகா எ�_உயி$- கி�_அ% ெத�ேகா 

$தி�வ�.4026.3 

 எ�ெபாலா மணிேய எ�கேண எ�ேகா எ�/யி$ நாதநி� றைனேய. 
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 ேயாகெம0< ஞான. பலி தேபா !ள தி� ஓ�கிய கா2சிேய எ�ேகா 
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 திற�ேத$ %னிவ$ ேதவெரலா� ேத$�! நய?ப நி1கி�ேற� $தி�வ�.4068.3 

 அற�ேத$ உலகி� இனிஅ&ேய� 

ெச04._ெப.எ�.(ெச0_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பணிைய அ�Jகேவ. 

$தி�வ�.4068.4 

 தி�எலா. த�._ஓ$ ெத0வமா0 ஒ�வ� தி��சி1ற. பல�திக� கி�றா� 

$தி�வ�.4069.1 

 உ�எலா. உண$�சி உட�ெபா�� ஆவி உளஎலா. ஆ�கவ� தன-ேக 

$தி�வ�.4069.2 

 ெத�எலா. அறிய- ெகா� தன� ேவ7 ெசயலிேல� எனநிைன  தி��ேத� 

$தி�வ�.4069.3 

 அ�எலா. உைடயா0 ந@அறி� த!ேவ அ&-க& உைர?பெத� நின-ேக. 

$தி�வ�.4069.4 

 நிைன தேபா ெத�லா. நி�ைனேய நிைன ேத� நிைன?பற நி�றேபா 

ெத�லா. $தி�வ�.4070.1 

 எைன தனி ஆ-கி நி�கேண நி�ேற� எ�ெசய� எ�னஓ$ ெசயA. 

$தி�வ�.4070.2 

 திைன தைன எனி/. 	B�திேல� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) சிவ�ெசய 

லா._என? 	B�ேத� $தி�வ�.4070.3 

 அைன !._எ� அரேச ந@அறி� த!ேவ அ&-க& உைர?பெத� நின-ேக. 

$தி�வ�.4070.4 



 களி தேபா ெத�லா. நி�_இய� உண$�ேத களி தன� க
க�ந@$ த!.பி  

$தி�வ�.4071.1 

 !ளி தேபா ெத�லா. நி�_அ�� நிைன ேத !ளி தன� 8��தவ$ உள ைத  

$தி�வ�.4071.2 

 ெதளி தேபா ெத�லா. நி�திற. 	க�ேற ெதளி தன� ெச0ைகேவ றறிேய� 

$தி�வ�.4071.3 

 ஒளி தி� உளேம அறி�ததி+ வைன !. உைர?பெத� அ&-க& உன-ேக. 

$தி�வ�.4071.4 

 உ
ட!. ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��!_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உவ�த!. 

உற�கி உண$�த!. உலகிய� உண$வா� $தி�வ�.4072.1 

 க
ட!. க�தி- களி த!. கைலக� க1ற!. கைர�த!. 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) $தி�வ�.4072.2 

 ெகா
ட!. நி�ேனா ட�றிநா� தனி ெத� �றி?பினி� �றி தெதா� 

றிைலேய $தி�வ�.4072.3 

 ஒ
த�. உன! தி�,ள. அறி�த !ைர?பெத� அ&-க& உன-ேக. 

$தி�வ�.4072.4 

 கனவிேல களி த கால !. ந@ேய களி தைன நா�களி  தறிேய� 

$தி�வ�.4073.1 

 உளவிேல உவ�த ேபா!.ந@ தாேன உவ�தைன நா�_உவ� தறிேய� 

$தி�வ�.4073.2 

 ெகாள_இேல ச%._ஓ$ �றி?பிேல� அைன !. �றி தைன ெகா
டைன 

ந@ேய $தி�வ�.4073.3 

 அளவிேல எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) அறி�தைன அரேச அ&-க& 

உைர?பெத� நின-ேக. $தி�வ�.4073.4 



 திலகவா� Vதலா$ தைம-கன விட !. சிறி!.நா� விைழ�திேல� இ�த 

$தி�வ�.4074.1 

 உலகவா� வதி�_ஓ$ அO !ைண எனி/. உவ?பிேல� உல�7 மாைய- 

$தி�வ�.4074.2 

 கலகவா தைனத@$ கால._எ� 77ேமா கட,ேள என !ய$� தி��ேத� 

$தி�வ�.4074.3 

 அலகிலா  திறேலா0 ந@அறி� த!நா� அ&-க& உைர?பெத� நின-ேக. 

$தி�வ�.4074.4 

 சாதி4. மத%. சமய%. தவி$�ேத� சா திர- �?ைப4. தண�ேத� 

$தி�வ�.4075.1 

 ந@தி4. நிைல4. ச திய? ெபா�J. நி திய வா�-ைக4. 5க%. 

$தி�வ�.4075.2 

 ஆதி4. ந�,. அ�த%. இ�லா அ�2ெப�< ேசாதிஎ� றறி�ேத� 

$தி�வ�.4075.3 

 ஓதிய அைன !. ந@அறி� த!நா� உைர?பெத� அ&-க& உன-ேக. 

$தி�வ�.4075.4 

 பி ெதலா. உைடய உலக$த� கலக? பித1ெறலா. எ�ெறாழி� தி�ேமா 

$தி�வ�.4076.1 

 ச ெதலா. ஒ�ெற� 7ண$�தச� மா$-க ச�க._எ� ேறா��ேமா தைலைம� 

$தி�வ�.4076.2 

 சி ெதலா. வ�ல சி த�_எ� 77ேமா ெதB�திேல� என !ய$� தி��ேத� 

$தி�வ�.4076.3 

 ஒ ெதலா. உன! தி�,ள. அறி�த !ைர?பெத� அ&-க& உன-ேக. 

$தி�வ�.4076.4 



 ஒ�ெறன- காO. உண$�சிஎ� 77ேமா ஊழிேதா Sழிெச� றி&/. 

$தி�வ�.4077.1 

 எ�7._இ� கிறவா இய1ைகஎ� 77ேமா இய�_அ�2 நி திக� எைனவ� 

$தி�வ�.4077.2 

 ெதா�ற�_எ� 77ேமா அைன !._எ� வச ேத உ7த�_எ� ேறாஎன  

!ய$�ேத� $தி�வ�.4077.3 

 உ�தி� உளேம அறி�ததி+ வைன !. உைர?பெத� அ&-க& உன-ேக. 

$தி�வ�.4077.4 

 க�ளவா தைனைய- கைள�த�� ெநறிைய- காதலி  ெதா�ைமயி� கல�ேத 

$தி�வ�.4078.1 

 உ�ளவா றி�த உலெகலா. களி?	1 ேறா��த� எ�7வ� !7ேமா 

$தி�வ�.4078.2 

 வ�ளேல அ!க
 ட&யேன� உ�ள. மகி�த�_எ� ேறாஎன  !ய$�ேத� 

$தி�வ�.4078.3 

 ஒ�ளிேயா0 நின! தி�,ள. அறி�த !ைர?பெத� அ&-க& உன-ேக. 

$தி�வ�.4078.4 

 அ?பாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. ஆ�யி$க2 ெக�லா.நா� 

அ�	ெசய� ேவ
�. $தி�வ�.4079.1 

 எ?பா�. எ?பத%. எ�கO.நா� ெச�ேற எ�ைதநின த�2	கைழ 

இய.பியிட� ேவ
�. $தி�வ�.4079.2 

 ெச?பாத ேமனிைலேம� 5 தசிவ மா$-க. திக��ேதா�க அ�2ேசாதி 

ெசA தியிட� ேவ
�. $தி�வ�.4079.3 

 த?ேப! நா�ெசயி/. ந@ெபா7 த� ேவ
�. தைலவநிைன? பிBயாத 

நிைலைம4.ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4079.4 



 ஐயாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. அ&%&க
 ெட�நாJ. 

அ/பவி த� ேவ
�. $தி�வ�.4080.1 

 ெபா0யாத வா0ைமகேள 	க�றி�த� ேவ
�. 	க�றப& 	க�றப& 

	B�தி�த� ேவ
�. $தி�வ�.4080.2 

 எ0யாத அ�2ேசாதி எ�ைக4ற� ேவ
�. இ�த_உயி$ தைமமீ2�. 

எ=?பியிட� ேவ
�. $தி�வ�.4080.3 

 ைநயாத வ
ண._உயி$ கா தி�த� ேவ
�. நாயகநி� தைன?பிBயா 

!7தA.ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4080.4 

 அ
ணாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. அழியாத தனிவ&வ. 

யானைடத� ேவ
�. $தி�வ�.4081.1 

 க
ணார நிைனஎ��. க
�வ த� ேவ
�. காணாத கா2சிஎலா. 

க
�ெகாள� ேவ
�. $தி�வ�.4081.2 

 ப
ணார நி�றைனேய பா&4ற� ேவ
�. பரமான� த?ெப��;  

தா&யிட� ேவ
�. $தி�வ�.4081.3 

 உ
ணா& உயி$க�_உ7. !ய$தவி$ த� ேவ
�. உைன?பிBயா !7கி�ற 

உறவ!ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4081.4 

 அ தாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. அ�2ெப�<ேசா 

திைய?ெப1ேற அக�களி த� ேவ
�. $தி�வ�.4082.1 

 ெச தாைர மீ2�._இ�ேக எ=?பியிட� ேவ
�. தி��சைப-ேக 

அ&ைமகளா� ெச0வி த� ேவ
�. $தி�வ�.4082.2 

 ஒ தா�. உய$�தா�. தா��தா�. எவ�. ஒ�ைமஉள$ ஆகிஉல 

கிய�நட த� ேவ
�. $தி�வ�.4082.3 

 எ தாA. அழியாத வ&வதிேல நா/. எ�தா4. ஒ�றாக இனி!ற�ேவ
 

�வேன. $தி�வ�.4082.4 



 அைரேசநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. அ�2ெப�<ேசா 

திைய?ெப1ேற அகமகி�த� ேவ
�. $தி�வ�.4083.1 

 வைரேச$_எ+ ,லக%._ஓ$ ஒ=-க%ற� ேவ
�. ம&�தாைர மீள,.நா� 

வ�வி த� ேவ
�. $தி�வ�.4083.2 

 	ைரேச�. ெகாைலெநறி4. 	ைலெநறி4. சிறி!. ெபா��தாம� 

எ+,யி�. 	B�!வ த� ேவ
�. $தி�வ�.4083.3 

 உைரேச$ெம0  தி�வ&வி� எ�தா4. நா/. ஒ�றாகி எ<ஞா�7. 

ஓ��த�ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4083.4 

 அ&ேக�நா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. அ
ட._எலா. 

பி
ட._எலா. க
�ெகாள� ேவ
�. $தி�வ�.4084.1 

 !&ேச$_எ+ ,லக%._எ  ேதவ�._எ+ ,யி�. 5 தசிவ ச�மா$-க. 

ெப1றி�த� ேவ
�. $தி�வ�.4084.2 

 ப&வா/. பைட த�%த� ஐ�ெதாழிA. ஞான. பைட த�%த� 

ஐ�ெதாழிA. நா�	Bத� ேவ
�. $தி�வ�.4084.3 

 ஒ&யாத தி�வ&வி� எ�தா4. நா/. ஒ�றாகி எ<ஞா�7. ஓ��த�ேவ
 

�வேன. $தி�வ�.4084.4 

 அ.மாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. ஆணவ._ஆதி ய%=!. 

அ7 !நி1ற� ேவ
�. $தி�வ�.4085.1 

 இ.மாைல  த !வ�க� எ�லா._எ� வச ேத இய�கிஒ� த@ைம4._இ� 

லாதி� த� ேவ
�. $தி�வ�.4085.2 

 எ.மா�நா� ேவ
�த�ேவ
 டாைமயற� ேவ
�. ஏகசிவ ேபாகஅ/ 

ேபாக._உற� ேவ
�. $தி�வ�.4085.3 

 த.மான  தி�வ&வி� எ�தா4. நா/. சா$�!கல� ேதா��கி�ற 

த�ைம4.ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4085.4 



 அ�சாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. ஆற�த நிைலக�_எலா. 

அறி�தைடத� ேவ
�. $தி�வ�.4086.1 

 எ�சா$	. ஆகிஉயி$- கித.	Bத� ேவ
�. எைனஅ� தா$ தம-ெக�லா. 

இ�	தர� ேவ
�. $தி�வ�.4086.2 

 இ�சாதி சமயவிக1 ப�கெளலா. தவி$ ேத எ+,ல�. ச�மா$-க? 

ெபா!வைடத� ேவ
�. $தி�வ�.4086.3 

 உ�சாதி அ�தமிலா  தி�வ&வி� யா/. உைடயா4. கல�ேதா��. 

ஒ�ைம4.ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4086.4 

 அறிவாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. ஐ�ெதாழி�நா� 

	B�!லகி� அ��விள-க� ேவ
�. $தி�வ�.4087.1 

 ெசறியாத கரண._எலா. ெசறி தட-க� ேவ
�. சி தா�த ேவதா�த? 

ெபா!சிற த� ேவ
�. $தி�வ�.4087.2 

 எறியாெத� எ
ண._எலா. இனித�ள� ேவ
�. எ�லா<ெச0 

வ�லசி ேத என-களி த� ேவ
�. $தி�வ�.4087.3 

 பிBயாெத� ெனா�கல�! ந@இ� த� ேவ
�. ெப�மா�நி� தைன?பா& 

ஆ�த�ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4087.4 

 அ�ளாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. அO !ைண4. 

சின�காம. அைடயாைம ேவ
�. $தி�வ�.4088.1 

 ம�ளாய உலக._எலா. ம��ந@�கி ஞான ம�றிட ேத வ�ள�_உைன 

வா� தியிட� ேவ
�. $தி�வ�.4088.2 

 இ�ளாைம உற�ேவ
�. எைனஅ� தா$ 5க.வா0� திட�ேவ
�. 

எ+,யி�._இ�பைடத� ேவ
�. $தி�வ�.4088.3 

 ெபா�ளா._ஓ$ தி�வ&வி� உைடயா4. நா/. 	ண$�!கல� ெதா�றாகி? 

ெபா��!த�ேவ
 �வேன. $தி�வ�.4088.4 



 அமலாநா� ேவ
�த�ேக2 ட��	Bத� ேவ
�. ஆ&நி1�< ேசவ&ைய? 

பா&நி1க ேவ
�. $தி�வ�.4089.1 

 எமனாதி  தைடஎ�7. எ0தாைம ேவ
�. எ�லா.ெச0 வ�லதிற� 

என-களி த� ேவ
�. $தி�வ�.4089.2 

 கைமயாதி அைட�!யி$க� எ�லா.ச� மா$-க. காதலி ேத தி�?ெபா!ைவ- 

களி ேத த� ேவ
�. $தி�வ�.4089.3 

 விமலாதி உைடயஒ� தி�வ&வி� யா/. விமலாந@ 4�கல�ேத விள��த� 

ேவ
�வேன. $தி�வ�.4089.4 

 அ��விள-ேக அ�25டேர அ�2ேசாதி� சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) 

அ��_அ%ேத அ��நிைறேவ அ��வ&வ? 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.4090.1 
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 ஐய%1 ேறைனஇ+ ைவய� கBயாக $தி�வ�.4436.1 

 ஐய. தவி$ த@ேர வாK$ $தி�வ�.4436.2 

 ெம0ய. பல த@ேர வாK$. வாK$ $தி�வ�.4436.3 

 ஐய$ நட.	B ெம0ய$_எ� ேறஉண$� $தி�வ�.4437.1 

 ைதய$ ெதாழநி�ற@$ வாK$ $தி�வ�.4437.2 

 !0ய$ உளநி�ற@$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4437.3 

 ஐவண� கா2�V. ெம0வண. ேவ2�நி� $தி�வ�.4438.1 

 ைறவண$ ஏ !வ @$ வாK$ $தி�வ�.4438.2 

 ெபா0வண. ேபா-�வ @$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4438.3 

 ஒ�ேற சிவ._அைத ஒ�7ச� மா$-க%. $தி�வ�.4439.1 

 ஒ�ேறஎ� ற@$_இ�� வாK$ $தி�வ�.4439.2 

 ந�ேறநி� ற@$_இ�� வாK$. வாK$ $தி�வ�.4439.3 



 ஒ?பாB� ]$_உம- கி?பாB� பி�ைளநா� $தி�வ�.4440.1 

 ஒ?பாB அ�லகா
 வாK$ $தி�வ�.4440.2 

 %?பா� கட�த@ேர வாK$. வாK$ $தி�வ�.4440.3 

 ஒ த_�ைற.எ�.(ஒ !_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இட�த�னி� நி திைர 

ெச0_எ�ற@$ $தி�வ�.4441.1 

 ஒ த_�ைற.எ�.(ஒ !_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இட�கா2ட வாK$ $தி�வ�.4441.2 

 சி த சிகாமணி வாK$. வாK$ $தி�வ�.4441.3 

 ஒ2�ம1 றி�ைலநா� வி2�? பிBகேல� $தி�வ�.4442.1 

 ஒ2�ைவ  ேத/. வாK$ $தி�வ�.4442.2 

 எ2�- �ண த@ேர வாK$. வாK$ $தி�வ�.4442.3 

 ஒ�ைம நிைலயி� இ�ைம4. த�த $தி�வ�.4443.1 

 ஒ�ைமயி ன@$ இ�� வாK$ $தி�வ�.4443.2 

 ெப�ைமயி ன@$_இ�� வாK$. வாK$ $தி�வ�.4443.3 

 ஒ
ைம வி�.பிேன� அ
ைமயி� ஈ�வ @$ $தி�வ�.4444.1 

 உ
ைமெசா� ேன�_இ�� வாK$ $தி�வ�.4444.2 

 ெப
ைம இட�ெகா
W$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4444.3 

 ஓ�கார நாடக._ெப.(நாடக._ெப.) பா�காக� ெச0கி�ற $தி�வ�.4445.1 

 ஓ�கார நாடேர வாK$ $தி�வ�.4445.2 

 ஆ�கார ந@-கின @$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4445.3 

 ஓ��.பி
 டா
ட�க� தா��. ெப�ெவளி $தி�வ�.4446.1 

 ஓ�� நேடசேர வாK$ $தி�வ�.4446.2 



 பா��ெசய வ @$_இ�� வாK$. வாK$ $தி�வ�.4446.3 

 ஓைசயி� உ�ேளஓ$ ஆைச_ெப.(ஆைச_ெப.) உதி-கெம� $தி�வ�.4447.1 

 ஓைசெச0 வி த@ேர வாK$ $தி�வ�.4447.2 

 பாச. அ7 த@ேர வாK$. வாK$ $தி�வ�.4447.3 

 ஓரா !லகிைன? பாரா தி�நின- $தி�வ�.4448.1 

 ேகாரா வைகஎ�ற@$ வாK$ $தி�வ�.4448.2 

 ேபரா நிைலத�த@$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4448.3 

 ஓடா! மாைய நாடா! ந�ெனறி $தி�வ�.4449.1 

 ஊடா தி�எ�ற@$ வாK$ $தி�வ�.4449.2 

 வாடா தி�எ�ற@$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4449.3 

 ஓல- கபாட ைத� சால  திற�த�� $தி�வ�.4450.1 

 ஓல-க� கா2&ன @$ வாK$ $தி�வ�.4450.2 

 கால- கண-கி�]$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4450.3 

 ஓட தி� நி�ெறா� மாட தி� ஏ1றிெம0 $தி�வ�.4451.1 

 ^ட ைத- கா2&ன @$ வாK$ $தி�வ�.4451.2 

 ேவட ைத? D2&ன @$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4451.3 

 ஓம தி ேலந�� சாம தி ேலஎைன $தி�வ�.4452.1 

 ஓம த� ஆ-கின @$ வாK$ $தி�வ�.4452.2 

 சாம த ந@-கின @$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4452.3 

 ஓெம�ப த1�%� ஆெம� 7ைர !ட� $தி�வ�.4453.1 

 ஊெம�7 கா2&ன @$ வாK$ $தி�வ�.4453.2 



 நாெம�7 நா2&ன @$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4453.3 

 ஒளவிய மா$-க தி� ெவ+விய� ந@-கிேய $தி�வ�.4454.1 

 ெச+விய� அ-கின @$ வாK$ $தி�வ�.4454.2 

 ஒ+விஒ� றா-கின @$ வாK$ வாK$. வாK$ $தி�வ�.4454.3 

 க
ணைன ய$ீ_உ.ைம- காணஎ� ஆைச- $தி�வ�.4455.1 

 கட�ெபா�� கி�ற! வாK$ $தி�வ�.4455.2 

 உட�த�� கி�ற! வாK$. வாK$ $தி�வ�.4455.3 

 க
டைன� தா�_அ�றி- காத�_ெப.(காத�_ெப.) அட�காெத� $தி�வ�.4456.1 

 க
மணி ய$ீ_இ�� வாK$ $தி�வ�.4456.2 

 உ
மணி ய$ீ_இ�� வாK$. வாK$ $தி�வ�.4456.3 

 க2&-ெகா
 �.ைம- கல�!_வி.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகாள�ேவ
�. $தி�வ�.4457.1 

 காரண ேரஇ�� வாK$ $தி�வ�.4457.2 

 Dரண ேரஇ�� வாK$ வாK$. $தி�வ�.4457.3 

 ஆடவா K$ எ�ேனா டாடவா K$ $தி�வ�.4458.1 

 அ.பல தி� ஆ�கி�ற@$ ஆடவா K$. $தி�வ�.4458.2 

 த�ைமபிற$- கறிவBய$ீ ஆடவா K$ தனி தைலைம? ெப�.பதிய$ீ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4459.1 

 வ�ைமமன  தவ$-கBய$ீ ஆடவா K$ வ<சமிலா ெந<சக த@$ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4459.2 

 ெதா�ைமமைற %&யம$�த@$ ஆடவா K$ !Bயபத� கட�தவேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4459.3 



 இ�ைமதவி$  ெதைனமண�த@$ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. 

ஆடவா K$ $தி�வ�.4459.4 

 தி�வாள$ ேபா1ற_�ைற.எ�.(ேபா17_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ�ேனா டாடவா 

K$ தி�வ ைனயா$ வா� த_இ�ேக ஆடவா K$ $தி�வ�.4460.1 

 ெப�வா0ைம? ெப��தைகய$ீ ஆடவா K$ ேபராைச ெபா��கி�ேற� ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4460.2 

 உ�வாகி ஓ��கி�ற@$ ஆடவா K$ உ தமேர இ!த�ண. ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4460.3 

 இ�வாண$ ஏ தநி�ற@$ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4460.4 

 ேவ17%க. பாேர�_எ�ேனா டாடவா K$ ெவ2கெம�லா. வி2�வி2ேட� 

ஆடவா K$ $தி�வ�.4461.1 

 மா17த1ெக
 ணாதி$_எ�ேனா டாடவா K$ மா1றி�_உயி$ 

மா0?ேப�க
W$ ஆடவா K$ $தி�வ�.4461.2 

 ;17ைத த ேசவ&ய$ீ ஆடவா K$ ெகா
��ல� �றியாத@$ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4461.3 

 ஏ1றதனி  த�ணமீேத ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4461.4 

 இ�லாைம ந@-கிநி�ற@$ ஆடவா K$ எ�ைனமண மாைலயி2W$ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4462.1 

 ெகா�லாைம ெநறிஎ�ற@$ ஆடவா K$ �1றெமலா� �ண�ெகா
W$ ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4462.2 

 ந�லா$ெசா� ந�லவேர ஆடவா K$ ந1றாயி� இனியவேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4462.3 



 எ�லா.ெச0 வ�லவேர ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4462.4 

 ஆைசெகா
ேட� ஆடஎ�ேனா டாடவா K$ ஆைசெவ2க. அறியாதா� ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4463.1 

 ஓைசெகா
ட ெத��மி�ேக ஆடவா K$ உ._ஆைண உ.ைமவிேட� ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4463.2 

 கா5பண  தாைசயிேல� ஆடவா K$ ைகபி& தா1 ேபா!. எ�ேனா டாடவா K$ 

$தி�வ�.4463.3 

 ஏசற�ந@  ெதைன ஆ
W$ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4463.4 

 ச�மா$-க ெநறிைவ த@$ ஆடவா K$ சாகாத வர�த�த@$ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4464.1 

 க�மா$-க மன�கைர த@$ ஆடவா K$ க
ணிைச�த கணவேரந@$ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4464.2 

 ெசா�மா$-க? ெபா�ளான @$ ஆடவா K$ 5 தஅ�2 ேசாதியேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4464.3 

 எ�மா$-க. உள !க�த@$ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4464.4 

 அ
டெமலா. க
டவேர ஆடவா K$ அக
டபB Dரணேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4465.1 

 ப
டெமலா. பைட தவேர ஆடவா K$ ப1ெறா�வ @ &�லவேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4465.2 

 ெகா
ெடைனவ� தா
டவேர ஆடவா K$ ; தாட வ�லவேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4465.3 



 எ�த�ெபா1 சைப4ைடய$ீ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. 

ஆடவா K$ $தி�வ�.4465.4 

 ேபதநிைன யா!விைர� தாடவா K$ பி�பா2�- காைலயிேத ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4466.1 

 ஓத_உல வாதவேர ஆடவா K$ உ�ளாைச ெபா��கி�ற தாடவா K$ 

$தி�வ�.4466.2 

 சாதல7  ெதைனயா
W$ ஆடவா K$ தனி தைலைம? ெப�.பதிய$ீ ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4466.3 

 ஏதம7  தவ$-கினிய$ீ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4466.4 

 க�ளெமா�7. அறிேய�நா� ஆடவா K$ ைககல�! ெகா
W$_எ�ேனா 

டாடவா K$ $தி�வ�.4467.1 

 உ�ளப& உைர-கி�ேற� ஆடவா K$ உ.மாைச ெபா��கி�ற தாடவா K$ 

$தி�வ�.4467.2 

 த�ளBேய� எ�ேனா&�ேக ஆடவா K$ தா�-கி�_இைற 4.தBேய� ஆடவா 

K$ $தி�வ�.4467.3 

 எ�ள�_அ7  தா
�ெகா
W$ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. 

ஆடவா K$ $தி�வ�.4467.4 

 ந�5கி�ேற� நி�சலி�ேக ஆடவா K$ நாணம�ச. வி2ேடென�ேனா டாடவா 

K$ $தி�வ�.4468.1 

 வி�ைசெயலா. த�!களி  தாடவா K$ விய�!ைர த த�ணமிேத ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4468.2 

 எ�5க%. ஆகிநி�ற@$ ஆடவா K$ எ�லா.ெச0 வ�லவேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4468.3 



 இ�ைசமய மா0_இ��ேத� ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. 

ஆடவா K$ $தி�வ�.4468.4 

 எ�/யி�- �யிரான @$ ஆடவா K$ எ�_அறி,- கறிவான @$ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4469.1 

 எ�/ைடஎ� பி1கல�த@$ ஆடவா K$ எ�/ைடஉ� ள தி��த@$ ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4469.2 

 எ�/Bைம  தாயைனய$ீ ஆடவா K$ என!தனி  த�ைதயேர ஆடவா K$ 

$தி�வ�.4469.3 

 எ�ெனா�ைம� ச1��ேவ ஆடவா K$ எ�/ைடய நாயகேர ஆடவா K$. 

$தி�வ�.4469.4 

 ஆடவா K$ எ�ேனா டாடவா K$ $தி�வ�.4469.5 

 அ.பல தி� ஆ�கி�ற@$ ஆடவா K$. $தி�வ�.4469.6 

 அைணயவா K$ எ�ைன அைணயவா K$ $தி�வ�.4470.1 

 அணிவள$ சி1 ற.பல த@$ அைணயவா K$. $தி�வ�.4470.2 

 இய1ைகஉ
ைம வ&வினேர அைணயவா K$ எ�லா.ெச0 வ�லவேர 

அைணயவா K$ $தி�வ�.4471.1 

 இய1ைகவிள- க தவேர அைணயவா K$ எ�லா$-�. ந�லவேர அைணயவா 

K$ $தி�வ�.4471.2 

 இய1ைகஇ�ப மானவேர அைணயவா K$ இைறைமெயலா. உைடயவேர 

அைணயவா K$ $தி�வ�.4471.3 

 இய1ைகநிைற வானவேர அைணயவா K$ எ�/ைடய நாயகேர அைணயவா 

K$. அைணயவா K$ $தி�வ�.4471.4 

 உலகெம�லா. உைடயவேர அைணயவா K$ உ
ைம4ைர- கி�றவேர 

அைணயவா K$ $தி�வ�.4472.1 



 கலகம7  தா
டவேர அைணயவா K$ க
ணைனய காதலேர அைணயவா K$ 

$தி�வ�.4472.2 

 அலகறியா? ெப�ைமயேர அைணயவா K$ அ1	த?ெபா1 ேசாதியேர 

அைணயவா K$ $தி�வ�.4472.3 

 இல�சபா பதியவேர அைணயவா K$ எ�/ைடய நாயகேர அைணயவா K$. 

அைணயவா K$ $தி�வ�.4472.4 
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 காம- ெகா&ைய- கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��!. 

ஞான $தி�வ�.4538.4 

 ஆணவ. த@$-� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - பர $தி�வ�.4539.1 

 மான�த  தா
டவ மா�. ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4539.2 



 மாணவ வ
ண ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4539.3 

 வலிய அைழ ! வள$-� ம��!. ஞான $தி�வ�.4539.4 

 வான� வான ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4540.1 

 மாமணி ேமைடேம� ைவ த ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4540.2 

 ஊன. தவி$ த ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - கல� $தி�வ�.4540.3 

 !�ேள இனி-கி�ற உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) ம��!. ஞான $தி�வ�.4540.4 

 மைலயில- கான ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�ற� $தி�வ�.4541.1 

 மைற?ைப தவி$ தெம0 வா�-ைக_ெப.(வா�-ைக_ெப.) 

ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4541.2 

 கைலநல. கா2� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ��. $தி�வ�.4541.3 

 க
ணாகி- காO. கன த ம��!. ஞான $தி�வ�.4541.4 

 அ1	த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) $தி�வ�.4542.1 

 ஆகிய� றாகி அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4542.2 

 த1பத. த�த ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ��. $தி�வ�.4542.3 

 தாேனதா னாகி  தனி த ம��!. ஞான $தி�வ�.4542.4 

 த�ைன அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�7. $தி�வ�.4543.1 

 சாகாத ந�வர. த�த ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4543.2 

 ெபா�ன& ஈ�த ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - அ�2 $தி�வ�.4543.3 

 ேபானக. த�த 	னித ம��!. ஞான $தி�வ�.4543.4 



 க
O- கினிய ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�ற� $தி�வ�.4544.1 

 ைக?ெபா� ளா�த�க- க2& ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4544.2 

 எ
O- கட�கா ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4544.3 

 ஏத-�ழிவி2 ெட� த ம��!. ஞான $தி�வ�.4544.4 

 52ட? படாத ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�ற� $தி�வ�.4545.1 

 M-க%. ேசா$,. ெதாைல த ம��!. $தி�வ�.4545.2 

 எ2�த1 ெகா
ணா ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - நா� $தி�வ�.4545.3 

 எ2&? பி&-க_�ைற.எ�.(பி&--_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இைச�த_ெப.எ�.(இைச_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��!. ஞான 

$தி�வ�.4545.4 

 உ�ன1 கBதா ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - என- $தி�வ�.4546.1 

 ��J. 	ற !. உலா, ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4546.2 

 த�ன� தனி த ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - 5 த� $தி�வ�.4546.3 

 சா-கிரா த@த� சேபச ம��!. ஞான $தி�வ�.4546.4 

 ஒ�றி� ஒ�றான ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - அ�த $தி�வ�.4547.1 

 ஒ�றி� இர
டாகி ஓ�� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4547.2 

 அ�றிG� றான ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - நா� $தி�வ�.4547.3 

 காகிஐ� தாகி அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��!. 

ஞான $தி�வ�.4547.4 

 ெவளி-�� ெவளியா ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�லா $தி�வ�.4548.1 

 ெவளி4. கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விள�� 

ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4548.2 



 ஒளி-�� ஒளியா ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�லா $தி�வ�.4548.3 

 ஒளி4.தா னாகிய உ
ைம_ெப.(உ
ைம_ெப.) ம��!. ஞான $தி�வ�.4548.4 

 ஆறா7- க?பா� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - அத1 $தி�வ�.4549.1 

 க?	ற  த@ரா7- க?பா� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4549.2 

 ஈறாதி யி�லா ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4549.3 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெசய�ெச0த இ�ப ம��!. ஞான $தி�வ�.4549.4 

 ஆரண  ேதா�� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - அ�� $தி�வ�.4550.1 

 ஆகம மாகிஅ
 ணி-� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4550.2 

 காரண. கா2� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

$தி�வ�.4550.3 

 க
ட_ெப.எ�.(கா
_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��ெத�/� 

ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம��!. ஞான 

$தி�வ�.4550.4 

 மலைம�! ந@-� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - 	வி $தி�வ�.4551.1 

 வான
ட ெம�லா. வள$-� ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) $தி�வ�.4551.2 

 நலமி- க�J ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - தாேன $தி�வ�.4551.3 

 நானாகி  தானாJ நா2� ம��!. ஞான $தி�வ�.4551.4 

 ஞான ம��தி. ம��!_ெப.(ம��!_ெப.) - 5க. $தி�வ�.4551.5 

 ந�கிய சி1சபா நாத ம��!. $தி�வ�.4551.6 

 சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - சிவ $தி�வ�.4552.1 

 சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4552.2 

 சிவசிவ சிவசிவ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4552.3 



 சி1பர மா.பர< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அ�2 $தி�வ�.4553.1 

 சி ெத�லா. வ�ல சித.பர ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4553.2 

 த1பர த !வ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன  $தி�வ�.4553.3 

 தானா-கி- ெகா
ட_ெப.எ�.(ெகா�_வி.+
2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தயாநிதி 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4553.4 

 சி !� வா.5ய< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

$தி�வ�.4554.1 

 ெச0திட வ�ல சித.பர ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4554.2 

 அ !வி தான�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4554.3 

 ஆ2ெகா
 ட�J.சி1 ற.பல ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4554.4 

 சி�மய மா.ெப�< ேசாதி - அ�2 $தி�வ�.4555.1 

 ெச�வ மளி-�. சித.பர ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4555.2 

 த�மய மா0நிைற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன  $தி�வ�.4555.3 

 த�தெம0 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சதான�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4555.4 

 ஆதிஈ றி�லா%1 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அர� $தி�வ�.4556.1 

 ஆதிய$ த.ைம அளி தபி1 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4556.2 

 ஓதி உண$வ�. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�லா $தி�வ�.4556.3 

 உயி$களி� உ�J. ஒளி$கி�ற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4556.4 

 ம�னிய ெபா�வ
ண ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5க $தி�வ�.4557.1 

 வ
ண த தா.ெப� மாணி-க ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4557.2 

 !�னிய வ�சிர ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - % ! $தி�வ�.4557.3 



 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) மரகத ேஜாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4557.4 

 பா$%த� ஐ�!மா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ஐ�தி� $தி�வ�.4558.1 

 ப-கேம� கீ�ந�? ப1றிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4558.2 

 ஓ$_ஐ. ெபாறி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ெபாறி- $தி�வ�.4558.3 

 ��J. 	ற !. ஒளி$கி�ற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4558.4 

 ஐ.	ல %.தானா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 	ல  $தி�வ�.4559.1 

 தக !. 	ற ! மல$�ெதாளி$ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4559.2 

 ெபா0.மய� ேபா-�._உ� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ம17. $தி�வ�.4559.3 

 ெபாறி	ல� உ�J. 	ற !மா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4559.4 

 மனமாதி எ�லாமா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அைவ $தி�வ�.4560.1 

 வாழ அக.	ற. வா�கி�ற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4560.2 

 இனமான உ�ளக ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ச17. $தி�வ�.4560.3 

 ஏறா திற�கா திய-�ேமா$ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4560.4 

 %-�ண %.G�றா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) -அைவ $தி�வ�.4561.1 

 G�பி� இய�க %�-கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4561.2 

 எ-�ண  !�Jமா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - �ண. $தி�வ�.4561.3 

 எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) கட�தேத இல�கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4561.4 

 ப�திG� றாகிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - Gல? $தி�வ�.4562.1 

 ப�திக� G�7. பைட த�� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4562.2 



 ப�தி பலவா-�. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ச17. $தி�வ�.4562.3 

 வி�திஒ� றி�றி விள-கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4562.4 

 கால %த1கா2�. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - கால $தி�வ�.4563.1 

 காரண  த?பா� கட�ெதாளி$ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4563.2 

 ேகால. பலவா�. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ஒ�7ம $தி�வ�.4563.3 

 �றி-க? படா�சி1 �ண?ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4563.4 

 த !வ. எ�லாமா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அ�த  $தி�வ�.4564.1 

 த !வ. எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) த�வி-�. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4564.2 

 அ !வி த?ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

$தி�வ�.4564.3 

 அ�ளி� விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அம$ திய 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4564.4 

 ச த$க� எ�லாமா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அவ$_பதி.ெப.(அவ$_பதி.ெப.) 

$தி�வ�.4565.1 

 ச திக� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) தைழ?பி-�. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4565.2 

 % த$ அ/பவ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - பர $தி�வ�.4565.3 

 % தியா. ேசாதிெம0� சி தியா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4565.4 

 ஆற�த  ேதநிைற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அைவ- $தி�வ�.4566.1 

 க?	ற  த?பாA. ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4566.2 



 வ @7. ெப�ெவளி ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ேமA. $தி�வ�.4566.3 

 ெவ2ட ெவளியி� விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4566.4 

 ேபர�2 ேசாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அ
ட $தி�வ�.4567.1 

 பி
ட�க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

பிற�கிய_ெப.எ�.(பிர��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4567.2 

 வார%1 ேறா�கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - மன $தி�வ�.4567.3 

 வா-�- ெக2டாதேதா$ மாமணி ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4567.4 

 ஒ�றான Dரண ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அ�பி� $தி�வ�.4568.1 

 ஒ�றாத உ�ள தி� ஒ�றாத ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4568.2 

 எ�றா ஒளி$கி�ற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�/� $தி�வ�.4568.3 

 எ�7. விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�/யி$ 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4568.4 

 ெம0ேயெம0 யாகிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5 த $தி�வ�.4569.1 

 ேவதா�த வ @2&� விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4569.2 

 !0ய சிவான�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - �� $தி�வ�.4569.3 

 !Bய  தல ேத !ல�கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4569.4 

 சிவமய மா.5 த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5 த $தி�வ�.4570.1 

 சி தா�த வ @2&� சிற�ெதாளி$ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4570.2 

 உவைமயி� லா?ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - என $தி�வ�.4570.3 



 !�ேள நிர.பி ஒளி$கி�ற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4570.4 

 எ�ைன தா னா-கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - இ�ேக $தி�வ�.4571.1 

 இற�தாைர எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) எ=?	ேமா$ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4571.2 

 அ�ைன-� மி-க�2 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4571.3 

 ஆ
ட% த.த�த ஆன�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4571.4 

 சி த._ெப.(சி த._ெப.) சிவமா-�. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - நா� 

$தி�வ�.4572.1 

 ெச0த_ெப.எ�.(ெச0_வி.+ _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தவ தா� ெதB�த_உ2 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4572.2 

 	 த% தாகிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5க $தி�வ�.4572.3 

 Dரண மா0_ஒளி$ காரண ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4572.4 

 த.ப தி� ஏ1றிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அ?பா� $தி�வ�.4573.1 

 சா$மணி ேமைடேம� தா�ைவ த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4573.2 

 வி.ப? ெப�ெவளி ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - அ�ேக $தி�வ�.4573.3 

 வ @தி4. வ @�. விள-கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4573.4 

 5கமய மாகிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�லா $தி�வ�.4574.1 

 ேஜாதி4 மான ெசாPப_உ2 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4574.2 

 அகமித� த@$ த�� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ச�சி $தி�வ�.4574.3 

 தான�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சாதான�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4574.4 

 நி த பரான�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5 த $தி�வ�.4575.1 



 நிரதிச யான�த நி திய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4575.2 

 அ !வி தான�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�லா $தி�வ�.4575.3 

 ஆன�த வ
ண%. ஆகிய_ெப.எ�.(அ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4575.4 

 ெபா0யாத 	
ணிய. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�லா? $தி�வ�.4576.1 

 ெபா�J. விள�க? 	ண$ திய_ெப.எ�.(	ண$ !_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4576.2 

 ைநயா த��ெச0த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

$தி�வ�.4576.3 

 நா/.தா /._ஒ�றா0 ந
ணிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4576.4 

 க
ணி1 கல�த�� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - உள- $தி�வ�.4577.1 

 க
Oயி$- க
ண�2 க
Oமா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4577.2 

 எ
ணி1ப டா?ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - நா� $தி�வ�.4577.3 

 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) இய1றிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4577.4 

 வி�! ஒளிந� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - பர $தி�வ�.4578.1 

 வி�! ஒளி-�� விள�கிய_ெப.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4578.2 

 ந.!ய$ த@$ த�� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - பர $தி�வ�.4578.3 

 நாதா�த நா2�-� நாயக ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4578.4 

 தா�_அ�றி ஒ�றிலா ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன  $தி�வ�.4579.1 



 த�மய. ஆ-கிய ச திய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4579.2 

 நா�_இ�7 க
டேதா$ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - தாேன $தி�வ�.4579.3 

 நானாகி வா��திட ந�கிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4579.4 

 த�னிக$ இ�லேதா$ ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5 த $தி�வ�.4580.1 

 ச�மா$-க ச�க._ெப.(ச�க._ெப.) த=விய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4580.2 

 எ�/� நிைற�தெம0 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4580.3 

 ஈ�ைற� ெதாழி�ெச0 எ� ேறவிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4580.4 

 அ�ச. தவி$ தெம0 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4581.1 

 ஆ2ெகா
 ட�ளிய அ.பல ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4581.2 

 இ�ைச எலா.த�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - உயி$- $தி�வ�.4581.3 

 கி��ம� ெக�னாம� எ��மா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ 

$தி�வ�.4581.4 

 காைலயி� நா�க
ட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�லா- $தி�வ�.4582.1 

 கா2சி4. நா�காண- கா2&ய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4582.2 

 ஞால%. வா/மா. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�/� $தி�வ�.4582.3 

 நானாகி  தானாகி ந
ணிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4582.4 

 ஏகா�த மாகிய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�/� $தி�வ�.4583.1 

 எ�7. பிBயா தி�-கி�ற ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4583.2 

 சாகாத வர�த�த ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன  $தி�வ�.4583.3 

 தானா-கி- ெகா
டேதா$ ச திய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4583.4 



 5 த சிவமய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - எ�ைன $தி�வ�.4584.1 

 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) மணி%& 82&ய ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4584.2 

 ச திய மா.ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - நாேன $தி�வ�.4584.3 

 தானாகி ஆள  தய,ெச0 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவசிவ $தி�வ�.4584.4 

 ேஜாதி4� ேஜாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5 த $தி�வ�.4585.1 

 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவேஜாதி ேஜாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4585.2 

 ேஜாதி4� ேஜாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4585.3 

 சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) ெபா�ெள�7 ேத1றி - எ�ைன� $தி�வ�.4586.1 

 சிவெவளி- ேக7. சிகர தி� ஏ1றி� $தி�வ�.4586.2 

 சிவமா-கி- ெகா
ட! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4586.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4586.4 

 வி ெத�லா. ஒ�ெற�7 நா2& - அதி� $தி�வ�.4587.1 

 விைள, பலபல ேவெற�7 கா2&� $தி�வ�.4587.2 

 சி ெத�லா. த�த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4587.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4587.4 

 ெசா�வ�த அ�த�க� ஆ7. - ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $தி�வ�.4588.1 

 ெச�வ._ெப.(ெச�வ._ெப.) ெகா� த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4588.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4588.4 



 த�ேகா� அளெவன- ேகாதி� - 5 த $தி�வ�.4589.1 

 சமரச ச திய ச�மா$-க ந@தி� $தி�வ�.4589.2 

 ெச�ேகா� அளி த!_ெதா.ெப.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ!_ெதா.ெப.�றி.) பாK$ - 

தி�� $தி�வ�.4589.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4589.4 

 ஆப ைத ந@-கி வள$ ேத - ச17. $தி�வ�.4590.1 

 அைசயாம� அவியாம� அ&ேய� உள ேத $தி�வ�.4590.2 

 த@ப ைத ைவ த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4590.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4590.4 

 ெம0ெயா�7 ச�மா$-க ேமதா� - எ�7. $தி�வ�.4591.1 

 விள�க? பைட?பாதி ெம0 ெதாழி� ந@தா� $தி�வ�.4591.2 

 ெச0ெய�7 த�த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4591.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4591.4 

 எ�பா� வ�பவ$- கி�ேற - அ�� $தி�வ�.4592.1 

 ஈகி�ேற� ஈகி�ேற� ஈகி�ேற� எ�ேற $தி�வ�.4592.2 

 ெத�பா� இ��த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4592.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4592.4 

 !Bய  தலG�றி� ேமேல - 5 த  $தி�வ�.4593.1 



 !Bய? பதியி� அ!அத னாேல $தி�வ�.4593.2 

 ெதBய  ெதBவ! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4593.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4593.4 

 பைரM-கி- கா2&ய காேல - ஆதி $தி�வ�.4594.1 

 பைரஇவ$- க?பா�_அ? பா�_எ�7 ேமேல $தி�வ�.4594.2 

 திைரM-கி- கா2�த� பாK$ - தி�� $தி�வ�.4594.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4594.4 

 த1பர ேமவ& வாகி - அ! $தி�வ�.4595.1 

 த�ைன- கட�!_வி.எ�.(கட_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தனிஉ� வாகி� 

$தி�வ�.4595.2 

 சி1பர  !�ள! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4595.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4595.4 

 நவெவளி நா�வைக யாதி - ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) $தி�வ�.4596.1 

 ந�ெவளி- ��ேள நட திய ந@தி� $தி�வ�.4596.2 

 சிவெவளி யா._இ! பாK$ -தி�� $தி�வ�.4596.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4596.4 

 ேம�ெவ1 	�சியி� பாேல - நி�7 $தி�வ�.4597.1 

 விள��ேமா$ த.ப தி� ேமA-� ேமேல $தி�வ�.4597.2 



 ேச�ேமா$ ேமைடேம� பாK$ - தி�� $தி�வ�.4597.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4597.4 

 ஆரண வ @தி- கைட4. - 5 த $தி�வ�.4598.1 

 ஆகம வ @திக� அ�த- கைட4. $தி�வ�.4598.2 

 ேசர ந�-கைட பாK$ - தி�� $தி�வ�.4598.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4598.4 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) மைறகேளா$ ேகா& - அ�2 $தி�வ�.4599.1 

 பாத உ�வ ெசாPப�க� பா& $தி�வ�.4599.2 

 ேதட இ��த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4599.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4599.4 

 ந@� சிவாகம� ேகா& - அ�� $தி�வ�.4600.1 

 ேந�ற? பா&4. ஆ&4. ஓ&  $தி�வ�.4600.2 

 ேதட இ��த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4600.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4600.4 

 ப தி ெநறியி� ெசழி ேத - அ�பி� $தி�வ�.4601.1 

 பா�ெம0 ய�ப$ பதியி� ப= ேத $தி�வ�.4601.2 

 தி தி  தி�?ப! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4601.3 



 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4601.4 

 பி தா� மாைய-� ேமேல - 5 த? $தி�வ�.4602.1 

 பிரம ெவளியினி� ேபர� ளாேல $தி�வ�.4602.2 

 சி தா� கி�ற! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4602.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4602.4 

 த�ெநறி எ�லா._உ� 

வா��._ெப.எ�.(வா��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) - 5 த 

$தி�வ�.4603.1 

 ச�மா$-க. எ�ேறா$ தனி?ேப$ெகா
 ேடா��. $தி�வ�.4603.2 

 தி�ெநறி- ேகெச�7 பாK$ - தி�� $தி�வ�.4603.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4603.4 

 எ.ெபா�� எ.ெபா�� எ�ேற - ெசா�A. $தி�வ�.4604.1 

 எ�லா� சமய !� எ�லா$-�. ஒ�ேற $தி�வ�.4604.2 

 ெச.ெபா�� எ�ப! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4604.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4604.4 

 ைசவ %தலாக நா2�. - பல $தி�வ�.4605.1 

 சமய�க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) தனி தனி- கா2�. $தி�வ�.4605.2 

 ெத0வ._ெப.(ெத0வ._ெப.) இ!வ�! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4605.3 



 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4605.4 

 எ�ளலி� வா�%த� ம
O. -அ% $தி�வ�.4606.1 

 ெத�லா. இதிேலா$ இைறயள ெவ�/. $தி�வ�.4606.2 

 ெத�ள% தா._இ! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4606.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4606.4 

 எ தாA. ஆகாேத அ.மா - எ�ேற $தி�வ�.4607.1 

 எ�லா உல�._ெப.(உல�_ெப.+உ._சாB.) இய.	த� 5.மா $தி�வ�.4607.2 

 ெச தாைர மீ2ப! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4607.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4607.4 

 பிற�!_வி.எ�.(பிற_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பிற�!ழ� ேறைன - எ�7. 

$தி�வ�.4608.1 

 பிறவா திறவா? ெப�ைமத� Mைன� $தி�வ�.4608.2 

 சிற�ெதாளி$ வி த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4608.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4608.4 

 வ�வி த வ
ண%. நாேன - இ�த $தி�வ�.4609.1 

 மாநில  ேதெச4. வ
ண%. தாேன $தி�வ�.4609.2 

 ெதBவி  த�ளி17? பாK$ - தி�� $தி�வ�.4609.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4609.4 



 பாBட. வானிட ம17. - இட._ெப.(இட._ெப.) $தி�வ�.4610.1 

 ப1றிய % த$க� சி த$க� %17. $தி�வ�.4610.2 

 ேசBட மா._இ! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4610.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4610.4 

 உ0பி�ைள ப1பல$ ஆவ� - ெகா
ேட $தி�வ�.4611.1 

 உலக  தி�?ப_இ� ெக�ைன த� ஏவ� $தி�வ�.4611.2 

 ெச0பி�ைள ஆ-கி17? பாK$ - தி�� $தி�வ�.4611.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட. ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4611.4 

 உ�,. உண$,.ெச0 ந�றி -அறி $தி�வ�.4612.1 

 உள%. என-ேக உதவிய த�றி  $தி�வ�.4612.2 

 தி�,. ெகா� த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4612.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4612.4 

 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ
ண�க� 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) - நா� $தி�வ�.4613.1 

 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாேற இனி!த� 

ெத�ைன  $தி�வ�.4613.2 

 தி
ணிய� ஆ-கி17? பாK$ - தி�� $தி�வ�.4613.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4613.4 

 ேப�ல ெக�லா. மதி-க  - த� $தி�வ�.4614.1 



 பி�ைளஎ� ெற�ைன? ெபயB2 டைழ ேத $தி�வ�.4614.2 

 சீ�ற� ெச0த! பாK$ - தி�� $தி�வ�.4614.3 

 சி1ற. பல ேத தி�நட ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4614.4 

 ேஜாதி4� ேஜாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) - 5 த $தி�வ�.4614.5 

 ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) சிவேஜாதி ேஜாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4614.6 

 ேஜாதி4� ேஜாதி4� ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4614.7 

 அ�2ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) அ�2ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4615.1 

 அ�2ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) அ�2ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) 

$தி�வ�.4615.2 

 அ�2சிவ ெநறிசா$ அ�2ெப� நிைலவா� $தி�வ�.4615.3 

 அ�2சிவ பதியா. அ�2ெப�< ேஜாதி_ெப.(ேஜாதி_ெப.) $தி�வ�.4615.4 

 அ�2சைப நட.	B அ�2ெப�< ேசாதி $தி�வ�.4616.1 

 ெத�2ெப�< சீ$ெசால  திக�வ சி திேய $தி�வ�.4616.2 

 அ�2ெப� ெவளியி� அ�2ெப� உலக  த�2ெப�� தல !ேம� நிைலயி� 

$தி�வ�.4617.1 

 அ�2ெப�. படீ  த�2ெப� வ&வி� அ�2ெப�� தி�விேல 

அம$�த_ெப.எ�.(அம$_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $தி�வ�.4617.2 

 அ�2ெப�. பதிேய அ�2ெப� நிதிேய அ�2ெப�< சி திஎ� அ%ேத 

$தி�வ�.4617.3 

 அ�2ெப�� களி?ேப அ�2ெப�< 5கேம அ�2ெப�< ேசாதிஎ� அரேச 

$தி�வ�.4617.4 



 �ல,ேப$ அ
ட? ப�திஓ$ அன�த ேகா&ேகா &கJ._ஆ� கா�ேக 

$தி�வ�.4618.1 

 நிலவிய பி
ட? ப�திக� %=!. நிக��தப1 பலெபா�� திரJ. 

$தி�வ�.4618.2 

 வில�றா தக !. 	ற !ேம� இட !. ெம0_அறி வான�த. 

விள�க_�ைற.எ�.(விள��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $தி�வ�.4618.3 

 அல�றா ெதாழியா த!அதி� 

விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ�2ெப�< 

ேசாதிஎ� அரேச. $தி�வ�.4618.4 

 க
%த� ெபாறியா� மன%த� கரண- க�வினா� ப�தியி� க�வா� 

$தி�வ�.4619.1 

 எ
%த� 	�ட தர தினா� பர தா� இைச-�._ஓ$ பர.பர உண$வா� 

$தி�வ�.4619.2 

 வி
%த� பைரயா� பராபர அறிவா� விள��வ தBெதன உண$�ேதா$ 

$தி�வ�.4619.3 

 அ
%த� த& !? ப& திட ஓ��. அ�2ெப�< ேசாதிஎ� அரேச. 

$தி�வ�.4619.4 

 நைச தேம� நிைலஈ ெதன,ண$� தா�ேக ந
ணி4. க
Oறா த�ேதா 

$தி�வ�.4620.1 

 திைச தமா மைறக� உய�கின மய�கி  தி�.பின எனி�_அத� இயைல 

$தி�வ�.4620.2 

 இைச த�_எ� ஙனேமா ஐயேகா சிறி!. இைச தி� ேவ._என நாைவ 

$தி�வ�.4620.3 

 அைச திட1 கBெத� 7ண$�!ேளா$ வ= !. அ�2ெப�< ேசாதிஎ� அரேச. 

$தி�வ�.4620.4 



 5 தேவ தா�த ம,னேமா அல! 5 தசி  தா�தரா சியேமா $தி�வ�.4621.1 

 நி தநா தா�த நிைலஅ/ பவேமா நிக�பிற %&பி�ேம� %&ேபா 

$தி�வ�.4621.2 

 	 த% தைனய சமரச  த!ேவா ெபா��_இய� அறி�தில. எனேவ 

$தி�வ�.4621.3 

 அ தைக உண$�ேதா$ உைர !ைர  ேத !. அ�2ெப�< ேசாதிஎ� அரேச. 

$தி�வ�.4621.4 

 ஏகேமா அ�றி அேனகேமா எ�7. இய1ைகேயா ெசய1ைகேயா சி ேதா 

$தி�வ�.4622.1 

 ேதகேமா ெபா!ேவா சிற?பேதா ெப
ேணா திக��தி�. ஆணேதா அ!ேவா 

$தி�வ�.4622.2 

 ேயாகேமா பிBேவா ஒளியேதா ெவளிேயா உைர?பெத1 ேறாஎன உண$�ேதா$ 

$தி�வ�.4622.3 

 ஆகேமா �ைர ! வ= தநி� ேறா��. அ�2ெப�< ேசாதிஎ� அரேச. 

$தி�வ�.4622.4 

 த !வ. அைன !. தனி தனி கட�ேத. த !வா த@தேம� நிைலயி� 

$தி�வ�.4623.1 

 சி திய� %=!. ெதB�தன. அைவேம� சிவநிைல ெதB�திட� ெச�ேற. 

$தி�வ�.4623.2 

 ஒ தஅ� நிைல-க
 யா%._எ. உண$,. ஒ���ற- கைர�!ேபா 

யின._எ� $தி�வ�.4623.3 

 ற தைக உண$�ேதா$ வ= தநி� ேறா��. அ�2ெப�< ேசாதிஎ� அரேச. 

$தி�வ�.4623.4 

 எ��மா0 விள��._ெப.எ�.(விள��_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சி1சைப இட ேத இ!அ! என_உைர? பBதா0  $தி�வ�.4624.1 



 த��._ஓ$ இய1ைக  தனிஅ/ பவ ைத  த�ெதைன  த�மய. ஆ-கி? 

$தி�வ�.4624.2 

 ெபா��._ஆ ன�த ேபாகேபா- கியனா0? 	 த% த� திஎ� உள ேத 
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 ஓவாெத� உ�ளக ேத ஊ1ெற=.ேப$ அ�ேப உ�ளப& எ�னறிவி� 

உ�ளெப�< 5கேம $தி�வ�.4635.3 

 ந@வாஎ� ெமாழிக�_எலா. நிைல தபய� ெபறேவ நி திைரத@$� ேத�_இர, 

ந@�கிவி&� த!ேவ. $தி�வ�.4635.4 

 ஆராA. அறி�!ெகாள1 கBயெப�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

அ.ேமஎ� அ?பாஎ� ஐயாஎ� அரேச $தி�வ�.4636.1 



 காராA. கனலாA. கா1றாA. ககன- கைலயாA. கதிராA. கடலாA. 

கட�8� $தி�வ�.4636.2 

 பாராA. பைடயாA. பிறவாA. த�-க? ப�தலிலா  தனிவ&வ. 

என-களி த பதிேய $தி�வ�.4636.3 

 சீராA. �ண தாA. சிற�தவ$ேச$ ஞான சி தி	ர  த%ேதஎ� நி திைரத@$� 

த!ேவ. $தி�வ�.4636.4 

 ஆதிஅ�த. ேதா1றாத அ�.ெப�<ேசா தியேன அ.ேமஎ� அ?பாஎ� ஐயாஎ� 

அரேச $தி�வ�.4637.1 

 ஓதிஎ�த வைகயாA. உண$�!ெகாள1 கBதா0 உ�ளப& இய1ைகயிேல 

உ�ளஒ� ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.4637.2 

 ஊதிய.த� ெதைனயா2ெகா
 ��ளிட !. 	ற !. ஓவாம� விள��கி�ற 

உைடயவேன இ�த� $தி�வ�.4637.3 

 சாதிஇ�த மத._எ/.வா0� சழ-ைகஎலா. தவி$ த ச தியேன உ
கி�ேற� 

ச திய ெத� ள%ேத. $தி�வ�.4637.4 

 அ�செமலா. தவி$ த�ளி இ�ைசஎலா. 

அளி த_ெப.எ�.(அளி_வி.+  _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ.ேமஎ� அ?பாஎ� 

ஐயாஎ� அரேச $தி�வ�.4638.1 

 !�ச,ல காசார  !�-கைன !. தவி$ ேத 5 தெநறி வழ��வி த சி தசிகா 

மணிேய $தி�வ�.4638.2 

 உ�சநிைல ந�விள��. ஒ�தைலைம? பதிேய உலகெமலா. எ� தி&/. 

உலவாத நிதிேய $தி�வ�.4638.3 

 இ�சமய. எ=�த�ளி இறவாத வர%. எ�லா<ெச0 வ�லசி தி� 

இய1ைக4�த� தைனேய. $தி�வ�.4638.4 

 அ�	ைடய எ�னறிேவ அ�Jைடய ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) 

அ.ேமஎ� அ?பாஎ� ஐயாஎ� அரேச $தி�வ�.4639.1 



 !�	ைடய உலகெரலா. 5க%ைடயா$ ஆக  !�மா$-க. தவி$ த�ளி� 

ச�மா$-க. வழ�க $தி�வ�.4639.2 

 இ�	ைடய ேபர�ளி� ெகைன?ெபா��ெச0 தளி த எ�_அ%ேத எ�_உறேவ 

என-கினிய !ைணேய $தி�வ�.4639.3 

 எ�	ைடந@ இ�-கி�றா0 உ�	ைடநா� மகி��ேத இ�-கி�ேற� 

இ+ெவா�ைம யா$ெப7வா$ ஈ
ேட. $தி�வ�.4639.4 

 அ�-கியேப$ அ
ட._எலா. அO-க�_என விB த அ.ேமஎ� அ?பாஎ� 

ஐயாஎ� அரேச $தி�வ�.4640.1 

 ந�-கியஎ� அ�ச._எலா. தவி$ த�ளி அழியா ஞானஅ% தளி !லகி� 

நா2&யேப$ அறிேவ $தி�வ�.4640.2 

 இ�-கியைக? பி�ைளஎன இ��தசிறி ேய/- ெக�லா<ெச0 வ�லசி தி 

ஈ�தெப�� தைகேய $தி�வ�.4640.3 

 %�-கியஅ< ஞானான�த காரெமலா. தவி$ ! % த�ள  ேத%ைள த 

5 தபர< 5டேர. $தி�வ�.4640.4 

 ஆ�கார. தவி$�தவ�� ஓ�காநி� றவேன அ.ேமஎ� அ?பாஎ� ஐயாஎ� 

அரேச $தி�வ�.4641.1 

 ஓ�கார நிைலகா2& அத�ேம�_உ1 ெறாளி�. ஒ�நிைல4. கா2&அ?பா� 

உய$�ததனி நிைலயி� $தி�வ�.4641.2 

 பா�காக ஏ1றி எ�த? பத தைலவ ராA. பைட-கெவாணா� சி திையநா� 

பைட-கைவ த பதிேய $தி�வ�.4641.3 

 M�கா! ெப�<5கேம 5கி திட_இ+ ,லைக� 5 தச�மா$- க�தனிேல 

ைவ த��க விைர�ேத. $தி�வ�.4641.4 

 ஆடக?ெபா1 சைபந�ேவ நாடக<ெச0 த�J. அ.ேமஎ� அ?பாஎ� ஐயாஎ� 

அரேச $தி�வ�.4642.1 



 ஏடக ேத எ=தாத மைறகெளலா. களி ேத எ�_உள ேத எ=!வி த 

எ�_உBைம? பதிேய $தி�வ�.4642.2 

 பாடக-கா� மட�ைதய�. ைம�த�.ச� மா$-கக? பய�ெபறந� அ�ளளி த 

பர.பரேன மாைய- $தி�வ�.4642.3 

 காடக ைத வள<ெசறி�த நாடகமா? 	B�த க�ைணயேன சி1சைபயி� 

கனி�தந7� கனிேய. $தி�வ�.4642.4 

 அ&யாெத� றறி�!ெகாள1 க�.ெபBய நிைலேய அ.ேமஎ� அ?பாஎ� 

ஐயாஎ� அரேச $தி�வ�.4643.1 

 %&யாெத� றறி�திட1� %&யாெத� 7ண$�ேதா$ ெமாழி�திடேவ %&யா! 

%&�ததனி %&ேப $தி�வ�.4643.2 

 க&யாத ெப��க�ைண- க� ேதஎ� க� தி� கனி�!கனி� தினி-கி�ற 

கனிேயஎ� களி?ேப $தி�வ�.4643.3 

 ம&யாத வ&ெவன-� வழ�கியந� வரேம மணிம�றி� நட.	B4. 

வா�-ைகஇய1 ெபா�ேள. $தி�வ�.4643.4 

 ஆன�தமைற ஆகம�க� அள?பBய சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) அ.ேமஎ� 

அ?பாஎ� ஐயாஎ� அரேச $தி�வ�.4644.1 

 மன�த�வா தைனதவி$ ேதா$ அறிவினி�_ஓ$ அறிவா0 வய��கி�ற 

��ேவஎ� வா2ட._எலா. தவி$ ேத $தி�வ�.4644.2 

 இன�த=வி எ�/ள ேத இ��!யிB� கல�ெத� எ
ணெமலா. 

களி தளி த எ�/Bைம? பதிேய $தி�வ�.4644.3 

 சின�தவி$�ெத+ ,லக%._ஓ$ ச�மா$-க. அைட�ேத சிற?	றைவ  

த��கி�ற சி தசிகா மணிேய. $தி�வ�.4644.4 

 காரண காBய- க�விக� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) க1பி ெத� /�ேள 

கல�!ெகா
 ெட�ைன $தி�வ�.4645.1 



 நாரண$ நா�%க$ ேபா1றேம� ஏ1றி நாதா�த நா2�-ேகா$ நாயக� ஆ-கி? 

$தி�வ�.4645.2 

 Dரண மா._இ�ப. ெபா�கி  த!.ப? 	 த% தா._அ�2 ேபானக. த�ேத 

$தி�வ�.4645.3 

 ஆரண வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4645.4 

 ேதக._எ? ேபா!. சிைதயாத வ
ண._ெப.(வ
ண._ெப.) ெச0வி  

ெதலா.வ�ல சி தி4. த�ேத $தி�வ�.4646.1 

 ேபாக._எ� லா._எ�ற� ேபாகம தா-கி? ேபாதா�த நா2ைட? 	ர-கேம� ஏ1றி 

$தி�வ�.4646.2 

 ஏகசி வான�த வா�-ைகயி� எ�7. இ�	17 வா=. இய�பளி  ெத�ைன 

$தி�வ�.4646.3 

 ஆகம வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4646.4 

 தான�த. இ�லாத த�ைமைய- கா2�. சாகாத க�விைய  த�ெதன- ��ேள 

$தி�வ�.4647.1 

 ேதன�த  ெத�ள% M1றி? ெப�-கி  தி தி !� சி த._ெப.(சி த._ெப.) 

சிவமய மா-கி $தி�வ�.4647.2 

 வான�த. ஆதி4. க
�ெகா
 டழியா வா�-ைகயி� இ�	17� 5 தேவ 

தா�த $தி�வ�.4647.3 

 ஆன�த வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆணவட$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4647.4 

 சி1சைப இ�ப  தி�நட� கா2&  ெத�ள% M2&எ� சி�ைதைய  ேத1றி? 

$தி�வ�.4648.1 



 ெபா1சைப த�னி� ெபா� திஎ� லா.ெச0 Dரண சி திெம0? ேபாக%. 

த�ேத $தி�வ�.4648.2 

 த1பர மா._ஓ$ சதான�த நா2&� ச திய� ஆ-கிஓ$ 5 தசி  தா�த 

$தி�வ�.4648.3 

 அ1	த வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4648.4 

 த !வ. எ�லா._எ� த�வச. ஆ-கி� சாகாவ ர ைத4. த�ெதைன  ேத1றி 

$தி�வ�.4649.1 

 ஒ !வ� !�ேள கல�!ெகா
 ெட�லா உலக%. 

ேபா1ற_�ைற.எ�.(ேபா17_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உய$நிைல ஏ1றி� 

$தி�வ�.4649.2 

 சி திஎ லா.ெசய� ெச0வி !� ச !. சி !. ெவளி?பட� 5 தநா தா�த 

$தி�வ�.4649.3 

 அ தி� வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4649.4 

 இ தைன எ�7நி� ெற
ணிட� ஒ
ணா எ�பிைழ யாைவ4. அ�பினி� 

ெகா
ேட $தி�வ�.4650.1 

 ச திய மா.சிவ சி திைய எ�பா� த�ெதைன யாவ�. 

வ�தைன_வி.%.(வா_வி.+� _இ.கா.+அ�_ெபா�.உ�.+ஐ_%�.ஒ�.) ெசயேவ 

$தி�வ�.4650.2 

 நி திய� ஆ-கிெம0� 5 தச� மா$-க ந@திைய ஓதிஓ$ 5 தச� மா$-க 

$தி�வ�.4650.3 

 அ தனி வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4650.4 



 ம��தி! மணிஇ! ம�திர. இ!ெச0 வைகஇ! !ைறஇ! வழிஇ! எனேவ 

$தி�வ�.4651.1 

 இ��ெத/� அறிவி !  ெத�ள% தளி ேத எ�ைன4. த�ைன4. ஏகம 

தா-கி? $தி�வ�.4651.2 

 ெபா��திஎ லா<ெசய வ�லஓ$ சி தி? 	
ணிய வா�-ைகயி� ந
ணிேயா 

கா�த $தி�வ�.4651.3 

 அ��தவ வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4651.4 

 பதிசார ைவ !%1 ப5நிைல கா2&? பாசவி ேமாசன? ப-�வ� ஆ-கி 

$தி�வ�.4652.1 

 நிதிசார நா�_இ�த ந@�_உல க ேத நிைன தன நிைன தன ேந�ற? 	B�! 

$தி�வ�.4652.2 

 திதிேசர ம�/யி$- கி�ப<ெச0 கி�ற சி திஎ லா�த�! 5 தக லா�த 

$தி�வ�.4652.3 

 அதிகார வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4652.4 

 இ�ளான மல._அ7  திகபர� க
ேட எ�லா உயி$கJ. இ�	17 வாழ 

$தி�வ�.4653.1 

 ம�ளான ப1பல மா$-க�க� எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வழி!ைற 

ெதBயாம� ம
G&? ேபாக  $தி�வ�.4653.2 

 ெத�ளான 5 தச� மா$-க. ெதா�ேற சிற�! விள�கஓ$ சி1சைப கா2�. 

$தி�வ�.4653.3 

 அ�ளான வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4653.4 



 இ�2சாதி  த !வ� சா திர- �?ைப இ�வா0?	? 	�ெசயி� எ�வா-கி? 

ேபா2� $தி�வ�.4654.1 

 ம�2சாதி சமய�க� மத�களா� சிரம வழ-ெகலா. �ழி-ெகா2& ம
G&? 

ேபா2�  $தி�வ�.4654.2 

 ெத�2சா�< 5 தச� மா$-கந� ன@தி சிற�! விள�கஓ$ சி1சைப கா2�. 

$தி�வ�.4654.3 

 அ�2ேசாதி வ @தியி� ஆட�ெச0 த@ேர அ�2ெப�< ேஜாதிஎ� ஆ
டவ$ ந@ேர. 

$தி�வ�.4654.4 

 அ�பேன அ?பா அ.ைமேய அரேச அ�2ெப�< ேசாதிேய அ&ேய� 

$தி�வ�.4655.1 

 !�ெபலா. ெதாைல த !ைணவேன ஞான 5க திேல ேதா1றிய 5கேம 

$தி�வ�.4655.2 

 இ�பேன எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) வ�லசி  தாகி எ�/ேள இல�கிய 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.4655.3 

 வ�பேன� பிைழக� ெபா7 த�2 ேசாதி வழ�கிைன வாழிநி� மா
ேப. 

$தி�வ�.4655.4 

 ெப��மா க�ைண? ெப��கட� இ�ப? ெப�-கேம எ�ெப�. ேபேற 

$தி�வ�.4656.1 

 உ��._ஓ$ உ�ள  !வ2�றா தினி-�. உ
ைமவா� அ%தேம எ�பா� 
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 பிBயஅBய பிBய%ைடய ெபBய$_இதய படனேன. $தி�வ�.5197.2 

 அகில	வன உயி$க�தைழய அபய._உத,. அமலேன $தி�வ�.5198.1 

 அய/._அB4. அர/.மகிழ அ�J.நடன விமலேன. $தி�வ�.5198.2 

 அகர_உகர மகரவகர அ%தசிகர சரணேம $தி�வ�.5199.1 

 அபரசபர அமனசமன அமலநிமல சரணேம. $தி�வ�.5199.2 

 தகரககன நடனகடன சகளவகள சரணேம $தி�வ�.5200.1 

 ச�ணநி�ண சகமநிகம சகிதவிகித சரணேம. $தி�வ�.5200.2 

 அனகவனஜ அமிதஅமி$த அசலஅகில கரணேம $தி�வ�.5201.1 

 அ!லவனத அ5தவசல அநிலவனல சரணேம. $தி�வ�.5201.2 

 தனககனக சைபயஅபய சரதவரத சரணேம $தி�வ�.5202.1 

 ச!ரசதர சகசசBத த�ணசரண சரணேம. $தி�வ�.5202.2 

 உள%._உண$,. உயி�._ஒளிர ஒளி�._ஒ�வ சரணேம $தி�வ�.5203.1 

 உ�வி�_உ�,. உ�,�_உ�,. உைடயதைலவ சரணேம. $தி�வ�.5203.2 

 இள�._இதய கமல._அதைன இைறெகா�_இைறவ சரணேம $தி�வ�.5204.1 

 இ�ைமஒ�ைம நல%._அ�J. இனியச%க சரணேம. $தி�வ�.5204.2 

 அ&4.ந�,. %&4._அறிய அBயெபBய சரணேம $தி�வ�.5205.1 

 அ&ய$_இதய ெவளியி�நடன. அ!ெச0_அதிப சரணேம. $தி�வ�.5205.2 

 ஒ&வி�க�ைண அ%த._உத,. உபலவ&வ சரணேம $தி�வ�.5206.1 

 உலக%=!. உைறயநிைற4. உபயசரண சரணேம. $தி�வ�.5206.2 

 அறி,�_அறி4. அறிைவஅறிய அ�J.நிமல சரணேம $தி�வ�.5207.1 

 அவச._உ7ெம0 ய&ய$_இதய. அம�._அமல சரணேம. $தி�வ�.5207.2 



 எறிவி�_உலகி� உயிைரஉடலி� இைணெச0_இைறவ சரணேம 

$தி�வ�.5208.1 

 எைன4._ஒ�வ� என,�_உண�. என!தைலவ சரணேம. $தி�வ�.5208.2 

 நிைன4.நிைன, கனிய_இனிய நிைற,த�க சரணேம $தி�வ�.5209.1 

 நிைன4. எைன4. ஒ�ைம	B4. ெநறியி�நி7, சரணேம. $தி�வ�.5209.2 

 வைன4ம!ர அ%த_உண, மலிய_உத, சரணேம $தி�வ�.5210.1 

 ம�,சைபயி� நடனவரத வ�கவ�க சரணேம. $தி�வ�.5210.2 

 நிைன-கி�ெந<ச. இனி-�._எ�ற நி� தம�றி� ஒ� தேன 

$தி�வ�.5211.1 

 நிைன-�._அ�ப$ நிைல-கநி�7 ெபா� !கி�ற க� தேன. $தி�வ�.5211.2 

 மய�கிெந<5 கல�கிநி�7 மல�கிேனைன ஆ
டவா $தி�வ�.5212.1 

 வய�கிநி�7 !ல��ம�றி� இல��ஞான தா
டவா. $தி�வ�.5212.2 

 கள�கவாத கள�ெகா�8த$ உள�ெகாளாத பாதேன $தி�வ�.5213.1 

 கள�கிலாத உள�ெகா�வா�� விள��ஞான நாதேன. $தி�வ�.5213.2 

 த� தமல ைத- ெக� !நல ைத- ெகா� தக�ைண  த�ைதேய 

$தி�வ�.5214.1 

 தனி தநில தி� இனி த�ல தி� �னி தஅ&ெகா� எ�ைதேய. 

$தி�வ�.5214.2 

 எ�சந@2& வி�ைசகா2& இ�ைசஊ2�. இ�பேல $தி�வ�.5215.1 

 அ�ச._ஓ2& அ�5நா2& ைவ�5�_ஆ2�. அ�பேன. $தி�வ�.5215.2 

 சபாசிவா மஹாசிவா சகாசிவா சிகாசிவா $தி�வ�.5216.1 

 சதாசிவா சதாசிவா சதாசிவா சதாசிவா. $தி�வ�.5216.2 



 வாசிவா சதாசிவ மஹாசிவா தயாசிவா $தி�வ�.5217.1 

 வாசிவா சிவாசிவா சிவாசிவா சிவாசிவா. $தி�வ�.5217.2 

 ந@&ய ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) ேத&ய பாத. $தி�வ�.5218.1 

 ேந&ய கீத. பா&ய_ெப.எ�.(பா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாத. 

$தி�வ�.5218.2 

 ஆ&ய ேபாத. ;&ய பாத. $தி�வ�.5218.3 

 ஆ&ய பாத. ஆ&ய பாத.. $தி�வ�.5218.4 

 சா-கிய ேவத._ெப.(ேவத._ெப.) ேத-கிய பாத. $தி�வ�.5219.1 

 தா-கிய ஏத. ேபா-கிய பாத. $தி�வ�.5219.2 

 ேசா-கிய வாத. ஆ-கிய பாத. $தி�வ�.5219.3 

 M-கிய பாத. M-கிய பாத.. $தி�வ�.5219.4 

 ஏ�றிய 8த. ேதா�றிய_ெப.எ�.(ேதா�7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாத. 

$தி�வ�.5220.1 

 ஈ�றிய நாத. ஆ�றிய பாத. $தி�வ�.5220.2 

 ஒ�றிய Dத. ஞா�றிய பாத. $தி�வ�.5220.3 

 ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாத. 

ஊ�றிய_ெப.எ�.(ஊ�7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாத.. $தி�வ�.5220.4 

 ச<சித. வ @�. ெந<சித பாத. $தி�வ�.5221.1 

 த<சித மா�. ச<சித பாத. $தி�வ�.5221.2 

 ெகா<சித ேம,. ர<சித பாத. $தி�வ�.5221.3 

 �<சித பாத. �<சித பாத.. $தி�வ�.5221.4 



 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நாேன தி
ணிய� 

ஆேன� $தி�வ�.5222.1 

 எ
ணிய_ெப.எ�.(எ
O_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வாேற ந
ணிய ேபேற 

$தி�வ�.5222.2 

 	
ணிய� ஆேன� அ
ணிய� ஆேன� $தி�வ�.5222.3 

 	
ணிய வாேன 	
ணிய வாேன. $தி�வ�.5222.4 

 ெதா திய சீேர ெபா திய ேபேர $தி�வ�.5223.1 

 ! திய பாேவ ப திய நாேவ $தி�வ�.5223.2 

 ச திய. நாேன நி திய. ஆேன� $தி�வ�.5223.3 

 ச திய வாேன ச திய வாேன. $தி�வ�.5223.4 

 எ.	ல? பைகேய எ.	ல  !றேவ $தி�வ�.5224.1 

 எ.�ல  தவேம எ.�ல� சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.5224.2 

 அ.பினி� கனேல அ�தண$- கிைறேய $தி�வ�.5224.3 

 அ.பல  தரேச அ.பல  தரேச. $தி�வ�.5224.4 

 இ�	ைட? ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) இ�5ைவ- கனிேய எ
�ண� 

5டேர இ�தக  ெதாளிேய $தி�வ�.5225.1 

 அ�	ைட- ��ேவ அ.	ய1 கிைறேய அ.பல  த%ேத அ.பல  த%ேத. 

$தி�வ�.5225.2 

 பசியாத அ%ேத பைகயாத பதிேய பகராத நிைலேய பைறயாத 5கேம 

$தி�வ�.5226.1 

 நசியாத ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) நலியாத உறேவ நடராஜ மணிேய 

நடராஜ மணிேய. $தி�வ�.5226.2 



 	ைரயாத மணிேய 	கலாத நிைலேய 	ைகயாத கனேல 	ைதயாத 

ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.5227.1 

 நைரயாத வரேம ந&யாத நடேம நடராஜ நிதிேய நடராஜ நிதிேய. $தி�வ�.5227.2 

 சிவஞான நிைலேய சிவேயாக நிைறேவ சிவேபாக உ�ேவ சிவமான உண$ேவ 

$தி�வ�.5228.1 

 நவந@த மதிேய நவநாத கதிேய நடராஜ பதிேய நடராஜ பதிேய. $தி�வ�.5228.2 

 தவேயாக பலேம சிவஞான நிலேம தைலேய7. அணிேய விைலேய7 மணிேய 

$தி�வ�.5229.1 

 நவவார நடேம 5வகார 	டேம நடராஜ பரேம நடராஜ பரேம. $தி�வ�.5229.2 

 !திேவத உறேவ 5கேபாத நறேவ !னித@�. இடேம தனிஞான நடேம 

$தி�வ�.5230.1 

 நதியார நிதிேய அதிகார பதிேய நடராஜ ��ேவ நடராஜ ��ேவ. $தி�வ�.5230.2 

 வயமான வரேம வியமான பரேம மனேமான நிைலேய கனஞான மைலேய 

$தி�வ�.5231.1 

 நயமான உைரேய ந�வான வைரேய நடராஜ !ைரேய நடராஜ !ைரேய. 

$தி�வ�.5231.2 

 பதி47 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ெபா�J7 பயேன பய/7 

நிைறேவ நிைற,7 ெவளிேய $தி�வ�.5232.1 

 மதி47. அ%ேத அ%!7 5ைவேய மைற%& மணிேய மைற%& மணிேய. 

$தி�வ�.5232.2 

 அ�J7 ெவளிேய ெவளி47 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) அ!,7 

ம!ேவ ம!,7 5ைவேய $தி�வ�.5233.1 

 ம�ள7 ெத�ேள ெத�J7 ெமாளிேய மைற%& மணிேய மைற%& மணிேய. 

$தி�வ�.5233.2 



 த�வள$ நிழேல நிழ�வள$ 5கேம தட.வள$ 	னேல 	ன�வள$ நலேன 

$தி�வ�.5234.1 

 தி�வள$ உ�ேவ உ�வள$ உயிேர தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய. 

$தி�வ�.5234.2 

 உயி�7. உண$ேவ உண$,7. ஒளிேய ஒளி47 ெவளிேய ெவளி47 

ெவளிேய $தி�வ�.5235.1 

 ெசயிர7 பதிேய சிவநிைற நிதிேய தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய. 

$தி�வ�.5235.2 

 கைலநிைற மதிேய மதிநிைற அ%ேத கதிநிைற கதிேர கதி$நிைற 5டேர 

$தி�வ�.5236.1 

 சிைலநிைற நிைலேய நிைலநிைற சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) தி�நட 

மணிேய தி�நட மணிேய. $தி�வ�.5236.2 

 மிக,ய$ ெநறிேய ெநறி4ய$ விைளேவ விைள,ய$ 5கேம 5க%ய$ பதேம 

$தி�வ�.5237.1 

 திக=ய$ உய$ேவ உய�ய$ உய$ேவ தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய. 

$தி�வ�.5237.2 

 இய�கிள$ மைறேய மைறகிள$ இைசேய இைசகிள$ !திேய !திகிள$ இைறேய 

$தி�வ�.5238.1 

 ெசய�கிள$ அ&ேய அ&கிள$ %&ேய தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய. 

$தி�வ�.5238.2 

 	ைரய7 	கேழ 	க�ெப7 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) ெபா�ள! 

%&ேப %&,7 	ண$ேவ $தி�வ�.5239.1 

 திைரய7 கடேல கடெல= 5ைதேய தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய. 

$தி�வ�.5239.2 



 நிக�நவ நிைலேய நிைல4ய$ நிைலேய நிைறய�� நிதிேய நிதித� பதிேய 

$தி�வ�.5240.1 

 திக�சிவ பதேம சிவபத 5கேம தி�நட மணிேய தி�நட மணிேய. $தி�வ�.5240.2 

 ேவத சிகாமணிேய ேபாத 5ேகாதயேம ேமத� மாெபா�ேள ஓத�. ஓ$நிைலேய 

$தி�வ�.5241.1 

 நாத பராபரேம 8த பராவ%ேத ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய. 

$தி�வ�.5241.2 

 ஏக சதாசிவேம ேயாக 5காதரேம ஏம பராநலேம காம விேமாசனேம 

$தி�வ�.5242.1 

 நாக விகாசனேம நாத 5ேகாடணேம ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய. 

$தி�வ�.5242.2 

 Mய சதாகதிேய ேநய சதாசிவேம ேசாம சிகாமணிேய வாம உமாபதிேய 

$தி�வ�.5243.1 

 ஞாய பராகரேம காய 	ராதரேம ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய. 

$தி�வ�.5243.2 

 ஆரண ஞாபகேம Dரண ேசாபனேம ஆதிஅ னாதியேன ேவதிய னாதியேன 

$தி�வ�.5244.1 

 நாரண னாதரேம காரண ேமபரேம ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய. 

$தி�வ�.5244.2 

 ஆகம ேபாதகேம யாதர ேவதகேம ஆமய ேமாசனேம ஆர% தாகரேம 

$தி�வ�.5245.1 

 நாக நேடாதயேம நாத 	ேராதயேம ஞான சபாபதிேய ஞான சபாபதிேய. 
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 நல�ெகா� க�ைண� ச�மா$-க நா2&� வி� த ந1ெகா&ேய $தி�வ�.5463.2 

 வல�ெகா� ஞான சி திஎலா. 

வய�க_�ைற.எ�.(வய��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

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

$தி�வ�.5463.3 

 �ல�ெகா� ெகா&ேய ெம0<ஞான- ெகா&ேய அ&ேய1 க�Jகேவ. 

$தி�வ�.5463.4 

 ெவறி-�. சமய- �ழியி�விழ விைர�ேத� த�ைன விழாதவைக 

$தி�வ�.5464.1 

 மறி-�. ஒ�ேப ரறிவளி த வ�ள1 ெகா&ேய மன-ெகா&ைய� $தி�வ�.5464.2 



 ெசறி-�. ெபBய$ உள ேதா��. ெத0வ- ெகா&ேய சிவஞான. 

$தி�வ�.5464.3 

 �றி-�. ெகா&ேய ஆன�த- ெகா&ேய அ&ேய1 க�Jகேவ. $தி�வ�.5464.4 

 க� த விட$வ� பய.கவைல எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) தவி$ !- 

க� !�ேள $தி�வ�.5465.1 

 அ� த ெகா&ேய அ�ள%த. அளி ெத� தைனெம0 அ�2கர தா� 

$தி�வ�.5465.2 

 எ� த ெகா&ேய சி திஎலா. இ�தா மகேன எ�ெறன-ேக $தி�வ�.5465.3 

 ெகா� த ெகா&ேய ஆன�த- ெகா&ேய அ&ேய1 க�Jகேவ. $தி�வ�.5465.4 

 ஏ2ைட  தவி$ெத� எ
ண._எலா. எ0த ஒளித� தியா� வைன�த 

$தி�வ�.5466.1 

 பா2ைட? 	ைன�! பBசளி த பரம ஞான? பதி-ெகா&ேய $தி�வ�.5466.2 

 ேத2ைட  தனி?ேப$ அ�2ெச�ேகா� ெசA !. 5 த ச�மா$-க- 

$தி�வ�.5466.3 

 ேகா2ைட- ெகா&ேய ஆன�த- ெகா&ேய அ&ேய1 க�Jகேவ. $தி�வ�.5466.4 

 உல�	க� தி�வ%த. தி��சி1ற. பல ேத உைடயவ$_இ� 7தவின$நா� 

உ
��ைற த@$�ேத� $தி�வ�.5467.1 

 இல�சிவ ேபாகவ& வாகிமகி� கி�ேற� இைள?பறிேய� தவி?பறிேய� 

இட$ெச0பசி அறிேய� $தி�வ�.5467.2 

 விலக�_இலா  தி�வைனய$ீ ந@வி$_எலா. ெபாசி ேத விைர�!வ.மி� 

அ.பல ேத விள��தி�- ; தி� $தி�வ�.5467.3 

 அலகறியா  திற.பா& ஆ�!.நா. இ!ேவ அ��_அைட4. ெநறிஎனேவ 

தாகம._ஆ$? பனேவ. $தி�வ�.5467.4 



 மாதவ தா� நா�ெப1ற வான%ேத என! வா�ேவஎ� க
ணம$�த 

மணிேயஎ� மகி�ேவ $தி�வ�.5468.1 

 ேபாதவ தா� கழி ேதைன வலி�!கல� தா
ட ெபா�ேனெபா� அ.பல ேத 

	னிதநட  தரேச $தி�வ�.5468.2 

 த@தவ ைத? பிற?பி!ேவ சிவமா�. பிற?பா� ெச0வி ெத� அவ ைதெயலா. 

த@$�தெப�. ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) $தி�வ�.5468.3 

 Dதல ேத அ&�சிறிேய� நின!தி� வ&-ேக 	க�மாைல 82�கி�ேற� 

	ைன�!கல� த�ேள. $தி�வ�.5468.4 

 அள�தி�ேவ தாகம தி� அ&4.ந� %&4. அ?	ற%. அ?பாA. 

அத�ேமA. விள�கி_வி.எ�.(விள��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$தி�வ�.5469.1 

 வள$�தி�சி1 ற.பல ேத வய�கியேப ெராளிேய மா1றறியா? ெபா�ேனஎ� 

ம�ேனக
 மணிேய $தி�வ�.5469.2 

 தள$�தஎைன அ-கண ேத தள$ெவாழி தா ன�த. த�தெப�� தைகேயஎ� 

தனி தனி  !ைணவா $தி�வ�.5469.3 

 உள�த�ச. மதமான பணிஇ2டா0 என-ேக உ�பணிேய பணிய�லா� 

எ�பணிேவ றிைலேய. $தி�வ�.5469.4 

 நா�கல� தா�கி�ேறா$ எ�லா�. விய?ப ந
ணிஎைன மாைலஇ2ட 

நாயகேன நா2&� $தி�வ�.5470.1 

 ஈ�கைர� திட1கBதா. தி��சி1ற. பல ேத இ�பநட. 	Bகி�ற இைறவேன 

எைனந@ $தி�வ�.5470.2 

 பா�கஎ� ேனா�கல� தா�கஎ� ெறன-ேக பணிஇ2டா0 நா�ெச0ெப�. 

பா-கிய._எ� 7வ�ேத� $தி�வ�.5470.3 

 ேகா�தவ றா!ைனநா� பா�த1கி� ேக1ற �ண?ெபா�J. இல-கிய%. 

ெகா� !மகி�� த�ேள. $தி�வ�.5470.4 



 ந
	ைடயா0 எ�/ைடய நாயகேன என! ந�_உறேவ சி1சைபயி� 

நட.	B4. தைலவா $தி�வ�.5471.1 

 எ
	ைடயா மைற%&-�. எ2டாநி� 	கைழ யாதறிேவ� பா�கஎ� 

ெறன-ேகவ� இ2டா0 $தி�வ�.5471.2 

 ப
	ைடநி� ெம0ய�ப$ பா&யேப ர�பி� ப= தபழ. பா2&�_ஒ� 

பா2�._அறி ேயேன $தி�வ�.5471.3 

 த
	ைடந� ெமாழி திரJ. 5ைவ?ெபா�J. அைவ-ேக த-க_இய� 

இல-கிய%. த�த��வா0 என-ேக. $தி�வ�.5471.4 

 பணி�தட��. மன தவ$பா� பB�தம�. பதிேய பா�கி�ேறா$ உ�ளக ேத 

;�கி�ற ��ேவ $தி�வ�.5472.1 

 கணி�தமைற பலேகா& ஆகம.ப� ேகா& கட,�நின த�2	கைழ- 

கணி?பத1�? பலகா� $தி�வ�.5472.2 

 !ணி�!!ணி� ெத=�ெத=�! ெதாட$�!ெதாட$� த&க� 5ம�!5ம� 

திைள திைள !� ெசா�லியவ� லனெவ� $தி�வ�.5472.3 

 றணி�தெமாழி மா1றிவலி தணி�தஎ�றா� அ�ேதா அ&ேய�நி� 

	க�_உைர-க� ஆவ!ேவா அறி�ேத. $தி�வ�.5472.4 

 விதி?பவ$க� பலேகா& திதி?பவ$ப� ேகா& ேமலவ$க� ஒ�ேகா&விைர�! 

விைர� !ைனேய $தி�வ�.5473.1 

 மதி?பவ$க� ஆகிஅவ$ மதியாேல பலகா� மதி !மதி  தவ$மதிெப
 

மதியாகி அல�ேத $தி�வ�.5473.2 

 !தி?ப!ேவ நல._என-ெகா
 &1ைறவைர ஏ1ற ெசா1ெபா��க� காணாேத 

5ழ�கி�றா$ எ�றா� $தி�வ�.5473.3 

 �தி?ெபாழியா மன�சிறிய �ர�ெகா�ழ� கி�ேற� �றி !ைர?ேப� 

எ�ன_உள. ;5கி�ற தரேச. $தி�வ�.5473.4 



 ஒளியாகி உ�_ஒளியா0 உ�_ஒளி-�� ஒளியா0 ஒளிஒளியி� ஒளியா0_அ+ 

ஒளி-�J._ஓ$ ஒளியா0 $தி�வ�.5474.1 

 ெவளியாகி ெவளிெவளியா0 ெவளியிைடேம� ெவளியா0 ேம�ெவளிேம� 

ெப�ெவளியா0? ெப�ெவளி-ேகா$ ெவளியா0 $தி�வ�.5474.2 

 அளியாகி அ!ஆகி அ!,._அ�லா தாகி அ?பாலா0 அ?பாA. அ�ல!வா0 

நிைறவா. $தி�வ�.5474.3 

 தளியாகி எ�லாமா0 விள��கி�ற ஞான சைப தைலவா நி�_இயைல� 

சா17வெத+ வணேம. $தி�வ�.5474.4 

 வா-ெகாழி�! மன._ஒழி�! மதிஒழி�! மதியி� வாதைன4. ஒழி�தறிவா0 

வய�கிநி�ற இட !. $தி�வ�.5475.1 

 ேபா-ெகாழி�!. வரெவாழி�!. Dரணமா0 அ!,. ேபானெபா= !�ளப& 

	கAவெத? ப&ேயா $தி�வ�.5475.2 

 ந@-ெகாழி�த நிைறேவெம0� நிைலேயஎ� /ைடய ேநயேம ஆன�த 

நி� தமி�. பதிேய $தி�வ�.5475.3 

 ஏ-ெகாழி�தா$ உள தி�-�. இைறேயஎ� ��ேவ எ�லாமா0 அ�ல!மா0 

இல�கியெம0? ெபா�ேள. $தி�வ�.5475.4 

 எ�_இயேல யா�_அறிேய� இ+,லகி� இய�_ஓ$ எ�_அள,. 

தா�_அறிேய� எ�லா%. உைடேயா0 $தி�வ�.5476.1 

 நி�_இயைல அறிேவேனா அறி�தவேன ேபால நிக� !கி�ேற� பி�ைளஎன 

நிைல?ெபய$ெப1 றி��ேத� $தி�வ�.5476.2 

 த�_இயலா. தனிஞான சைப தைலைம? பதிேய ச தியேன நி தியேன 

தயாநிதிேய உலக. $தி�வ�.5476.3 

 பி�_இய�மா னிட?பி�ைள ேப�சி/._ஓ$ பறைவ? பிற?பி�_உ7. 

கிளி?பி�ைள? ேப�5வ-கி� ற!ேவ. $தி�வ�.5476.4 



 !னிநா� அைன !. ெதாைல !வி2ேட� M-க. தவி$ ேத� 5க.பலி-�. 

$தி�வ�.5477.1 

 கனிநா� இ!ேவ எ�றறி�ேத� க� ! மல$�ேத� களி?	1ேற� 

$தி�வ�.5477.2 

 தனிநா யகேன கனகசைப  தைலவா ஞான சபாபதிேய $தி�வ�.5477.3 

 இனிநா� இைற4. கல-க%ேற� இைள-க மா2ேட� என-க�ேள. 

$தி�வ�.5477.4 

 அ�J. ெபா�J. யா�ெபறேவ அ� த த�ண. இ!எ�ேற $தி�வ�.5478.1 

 ெத�J. ப&நி� அ��_உண$ த  ெதB�ேத� !�ப  திைக?ெபாழி�ேத� 

$தி�வ�.5478.2 

 ம�J. மன�தா� எ�/ைடய வச ேத நி�7 வய�கியதா� $தி�வ�.5478.3 

 இ�J. ெதாைல�த தினி�சிறி!. இைள-க மா2ேட� என-க�ேள. 

$தி�வ�.5478.4 

 அ�ேள உண$ த அறி�!ெகா
ேட� அ� த த�ண. இ!எ�ேற 

$தி�வ�.5479.1 

 இ�ேள ெதாைல�த திட$_அைன !. எைனவி2 டக�ேற ஒழி�தனவா� 

$தி�வ�.5479.2 

 ெத�ேள சி1ற. பல தா�. சிவேம_ெப.(சிவ._ெப.+ஏ_சாB.) 

எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) ெச0யவ�ல $தி�வ�.5479.3 

 ெபா�ேள_ெப.(ெபா��_ெப.+ஏ_சாB.) இனிநா� வ @
ேபா! ேபா-க மா2ேட� 

க
டாேய $தி�வ�.5479.4 

 க
ேட களி-�. பி�பா2�- காைல இ!எ� ற��_உண$ த- $தி�வ�.5480.1 

 ெகா
ேட அறி�! ெகா
ேட�ந� �றிக� பல,� ;�கி�ற $தி�வ�.5480.2 



 ெதா
ேட 	Bவா$- க�J._அ�2 ேசாதி- க�ைண? ெப�மாேன 

$தி�வ�.5480.3 

 உ
ேட� அ%த. உ
கி�ேற� உ
ேப� !�ைப ஒழி ேதேன. 

$தி�வ�.5480.4 

 ஒழி ேத� அவல. அ�ச._எலா. ஓட  !ற�ேத� உ7க
_எலா. 

$தி�வ�.5481.1 

 கழி ேத� மரண- கைள?ப1ேற� களி ேத� பிறவி- கட�கட�ேத� 

$தி�வ�.5481.2 

 பழி ேத� சி1ற.பல. எ�னா? பா2ைட மற�ேத� பர.பர ேத $தி�வ�.5481.3 

 விழி ேத� க� தி� ப&எ�லா. விைளயா �த1� விைர�ேதேன. 

$தி�வ�.5481.4 

 விைர�!_வி.எ�.(விைர_வி.+� _இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைர�! ப&கட�ேத� 

ேம1பா� அ%த. விய�!
ேட� $தி�வ�.5482.1 

 கைர�! கைர�! மன._உ�க- க
ண @$_ெப.(க
ண @$_ெப.) ெப�க- 

க� தல$�ேத $தி�வ�.5482.2 

 வைர�! ஞான மண.ெபா�க மணிம� றரைச- க
�ெகா
ேட� 

$தி�வ�.5482.3 

 திைர�! ெநகி��த ேதாAட.	. ெச=.ெபா� உட.பா0 திக��ேதேன. 

$தி�வ�.5482.4 

 ேதேன க�ன� ெச=.பாேக எ�ன மிக,. தி தி ெத� $தி�வ�.5483.1 

 ஊேன 	��ெத� உ�ள தி�_அம$� !யிB� 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒ�ெபா�ைள $தி�வ�.5483.2 

 வாேன நிைற�த_ெப.எ�.(நிைற_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப��க�ைண 

வா�ைவ மணிம� 7ைடயாைன $தி�வ�.5483.3 



 நாேன பா&- களி-கி�ேற� நா2டா$ 

வா��த_ெப.எ�.(வா�_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நானில ேத. 

$தி�வ�.5483.4 

 நில ேத அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இட$_அைன !. நிமிட  ெதாழி ேத நிைலெப1ேற� $தி�வ�.5484.1 

 வல ேத அழியா வர.ெப1ேற� மணிம� ேற !. வா�வைட�ேத� 

$தி�வ�.5484.2 
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எ�மாைல- கிைறவ$_இைல எனேவ. $தி�வ�.5794.4 

 நா�ெதா�-�. மாைலஇ! Dமாைல_ெப.(Dமாைல_ெப.) எனேவ நா2டா$க� 

%&ேமேல நா2டா$க� க
டா0 $தி�வ�.5795.1 

 வா�ெதா�-�. மைறெதா�-�. ஆகம�க� ெதா�-�. ம1றைவைய 

அணிவா$க� மத !Bைம யாேல $தி�வ�.5795.2 

 தா�ெதா� த மாைலஎலா. பர ைதய$ேதா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

தனி தி�._எ� மாைலஅ�2 சைபந�ேவ ந&-�. $தி�வ�.5795.3 

 ஊ�ெற� த மல$க�_அ�றி ேவ7�றி யாேத ஓ��வதா தலி�_அைவ-ேக 

உB தா�. ேதாழி. $தி�வ�.5795.4 

 வா�ெகா� த மணிம�றி� தி�நடன. 	B4. வ�ள�_எலா. வ�லவ$ந� 

மல$_எ� ெத� உள ேத $தி�வ�.5796.1 

 தா�ெகா�-க நா�வா�கி  ெதா�-கி�ேற� இதைன  தைலவ$பிற$ 

அணி�வேரா அணிதர�தா. உளேரா $தி�வ�.5796.2 

 ேத�ெகா� த 5ைவேபாேல தி தி ெத� உள ேத தி�-; !- கா2�கி�ற 

தி�வ&-ேக உB தா. $தி�வ�.5796.3 

 யா�ெகா�-�. பBசி�த மாைலம2ேடா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) எ�_ஆவி 

உட�ெபா�J. ெகா� தன�_உ� இைச�ேத. $தி�வ�.5796.4 

 எ�மாைல மா திரேமா யா$மாைல எனி/. இைறவைரேய இல-கியமா0 

இைச?பெதனி� அைவதா. $தி�வ�.5797.1 



 ந�மாைல ஆ�._அ�த� ெசா�மாைல தன-ேக நா�_அ&ைம த�தன�ப� 

வ�தன.ெச0 கி�ேற� $தி�வ�.5797.2 

 	�மாைல பலபலவா? 	க�கி�றா$ அ.மா ெபா0	��தா� ேபா�ெசவியி� 

	��ேதா7. தனி ேத $தி�வ�.5797.3 

 வ�மாைல ேநா0ெச4ேம ேக2&ட,. ப�ேமா ம�றா& பத.பா& நி�றா�. 

அவ$-ேக. $தி�வ�.5797.4 

 உBயெப�� தனி தைலவ$ ஓ��சடா� த தி� உ2	ற !. அ?	ற !. 

ஒ�ெச�ேகா� ெசA !. $தி�வ�.5798.1 

 !Bய$!B ய�கட�த 5கெசா�ப$ ெபா!வி� 5 தநட. 	Bகி�ற சி த$_அ&- 

கழேல $தி�வ�.5798.2 

 ெபBயபத  தைலவ$_எலா. நி1�நிைல இ!ஓ$ ெப
_உைரஎ� ெற�Jதிேயா 

ெகா�Jதிேயா ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $தி�வ�.5798.3 

 அBயெப�. ெபா��மைறக� ஆகம�க� உைர-�. ஆைண4._இ� 

கீதித1ேகா$ ஐய._இைல அறிேய. $தி�வ�.5798.4 

 மத._எ/.ேப0 பி& தா2ட ஆ�கி�ேறா$ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

ம�றிட ேத வ�ள�ெச4. மாநட. கா
 �வேரா $தி�வ�.5799.1 

 சத._எனேவ இ�-கி�றா$ ப�வதறி� திலேர சாகாத க�விக1�. 

தர._இவ$-�. உளேதா $தி�வ�.5799.2 

 பத._அறியா இ�தமத வாதிகேளா சி1ற. பலநட�க
 �0�ேதைன� 

சில	க�றா$ எ�றா0 $தி�வ�.5799.3 

 கைதெமாழிந@ அ�7ெசா�ன வா$ ைதஅ�ேறா இ�7 ேதா திர<ெச0 

தா�கா�ேக ெதா=கி�றா$ காேண. $தி�வ�.5799.4 

 எ+,லகி� எ+ெவவ$-�. அ�.ெப�<ேசா தியேர இைறவ$_எ�ப தறியாேத 

இ.மதவா திக�தா. $தி�வ�.5800.1 



 க+ைவெப7 ��ட$கB க
டகைத ேபாேல கைத-கி�றா$ சாகாத க�விநிைல 

அறியா$ $தி�வ�.5800.2 

 ந+விவிழி யா0 இவேரா சில	க�றா$ எ�றா0 ஞானநட. க
ேட�ெம0  

ேத�_அ%த. உ
ேட� $தி�வ�.5800.3 

 ெச+ைவெப7 சமரச� மா$-கச�க� தனிேல ேச$�ேத�_அ  த@ெமாழி4. 

ேதெமாழிஆ யினேவ. $தி�வ�.5800.4 

 ெப�கியேப$ அ�Jைடயா$ அ.பல ேத ந&-�. ெப��தைகஎ� 

கணவ$தி�? ேப$	க�_எ� கி�றா0 $தி�வ�.5801.1 

 அ�க$	 த$ ஆதிஎ�ேப� அய�_எ�ேப� நாரா யண�_எ�ேப� 

அர�_எ�ேப� ஆதிசிவ� எ�ேப� $தி�வ�.5801.2 

 ப��சதா சிவ._எ�ேப� ச திசிவ. எ�ேப� பரம._எ�ேப� பிரம._எ�ேப� 

பர?பிரம. எ�ேப� $தி�வ�.5801.3 

 !�,5 த? பிரம._எ�ேப� !Bயநிைற ெவ�ேப� 5 தசிவ. எ�ப�_இைவ 

சி !விைள யா2ேட. $தி�வ�.5801.4 

 சி1சைபயி� ந&-கி�ற நாயகனா$ தம-�� ேச$�த	ற� சமய?ேப$ 

ெபா��!வேதா எ�றா0 $தி�வ�.5802.1 

 பி1சமய  தா$ெபய�. அவ$ெபயேர க
டா0 பி த$_எ�ேற 

ெபய$பைட தா$- ெக?ெபய$_ஒ+ வாேதா $தி�வ�.5802.2 

 அ�சமய  ேதவ$ம2ேடா நி�ெபய$_எ� 

ெபய�._ெப.எ�.(ெபய$_வி.+உ._இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அவ$ெபயேர 

எ+,யிB� ெபய�._அவ$ ெபயேர $தி�வ�.5802.3 

 சி1சைபயி� எ�கணவ$ ெச04._ஒ� ஞான  தி�-; !- க
டளேவ 

ெதளி4._இ! ேதாழி. $தி�வ�.5802.4 

 எ?ெபா�2�. எ+,யி$-�. உ�ளக !. 	ற !. இய�_உ
ைம அறிவி�ப 

வ&வாகி ந&-�. $தி�வ�.5803.1 



 ெம0?ெபா�ளா. சிவ._ஒ�ேற எ�றறி�ேத� உன-�. விள.	கி�ேற� 

மடவா0ந@ கிள.	கி�றா0 மீ2�. $தி�வ�.5803.2 

 இ?ெபா��_அ? ெபா��_எ�ேற இைச?பெத�ேன ெபா!வி� இைறவ$ெச4. 

நிரதிசய இ�பநட� தைனந@ $தி�வ�.5803.3 

 ைப?பறேவ காOதிேய� அ த�ண  ெத�லா. ப2டந�? பக�ேபால 

ெவ2டெவளி யாேம. $தி�வ�.5803.4 

 காணாத கா2சிெயலா. கா
கி�ேற� ெபா!வி� க�ைணநட. 	Bகி�ற 

கணவைரஉ2 கல�ேத� $தி�வ�.5804.1 

 ேகாணாத ேம�நிைலேம� இ�பஅ/ பவ தி� �ைறயாத வா�வைட�ேத� 

தா�வைன !. தவி$�ேத� $தி�வ�.5804.2 

 நாணாJ. தி�?ெபா!வி� நட.பா&? பா& நய-கி�ேற� ந1றவ�. 

விய-கி�ற ப&ேய $தி�வ�.5804.3 

 மாணாக. ெபா�_ஆக. ஆகவர. ெப1ேற� வ�ள�_அ�� ேநா-கைட�ேத� 

க
டா0_எ� ேதாழி. $தி�வ�.5804.4 

 சாதிசம ய�களிேல வ @திபல வ� த சா திர-�? ைபக�_எ�லா. பா திர._அ� 

ெறனேவ $தி�வ�.5805.1 

 ஆதியி�_எ� உள தி��ேத அறிவி த ப&ேய அ�பா�_இ� 7
ைமநிைல 

அறிவி-க அறி�ேத� $தி�வ�.5805.2 

 ஓதிஉண$� ேதா$	க=. சமரசச� மா$-க. உ1ேற�சி1 சைபகாண? 

ெப1ேற�ெம0? ெபா�ளா. $தி�வ�.5805.3 

 ேசாதிநட  தரைசஎ�ற� உயி$-�யிரா. பதிைய� 5 தசிவ நிைறைவஉ�ேள 

ெப17மகி�� ேதேன. $தி�வ�.5805.4 

 சBையநிைல நா��._ஒ� கிBையநிைல நா��. தனிேயாக நிைலநா��. 

தனி தனிக
 டறி�ேத� $தி�வ�.5806.1 



 உBயசிவ ஞானநிைல நா��._அ�� ஒளியா� ஒ�ெறா�றா அறி�ேத�ேம� 

உ
ைமநிைல ெப1ேற� $தி�வ�.5806.2 

 அBயசிவ சி தா�த ேவதா�த %தலா. ஆற�த நிைலஅறி�ேத� அ?பா�நி� 

ேறா��. $தி�வ�.5806.3 

 ெபBயசிவ அ/பவ தா� சமரசச� மா$-க. ெப1ேற�_இ� கிறவாைம 

உ1ேற�கா
 ேதாழி. $தி�வ�.5806.4 

 நா�பசி த ேபாெத�லா. தா�பசி தா$ ஆகி ந�லதி� அ%தளி ேத 

அ�ல�பசி தவி$ ேத $தி�வ�.5807.1 

 ஊ�பதி த எ�/ைடய உள ேதத. %ைடய உபயபத. பதி த�ளி 

அபய._என- களி தா$ $தி�வ�.5807.2 

 வா�பதி-�. கிைட?பBயா$ சி1சைபயி� ந&-�. மணவாள$ எைன?	ண$�த 

	ற?	ண$�சி  த�ண. $தி�வ�.5807.3 

 தா�பதி த ெபா�வ&வ. தைனஅைட�! களி ேத� சா17._அக? 

	ண$�சியி�_ஆ. ஏ1ற. உைர? ப!ேவ. $தி�வ�.5807.4 

 !�,பர சா-கிர ைத- க
�ெகா
ேட� பரம ெசா?பன�க
 ேட�பரம 

5= தி4�க
 �ண$�ேத� $தி�வ�.5808.1 

 ��பிரம சா-கிர ைத- க
ேட�பி� பிரம. �லவியெசா? பன�க
ேட� 

சிவ5= தி க
ேட� $தி�வ�.5808.2 

 ��!Bய. கா
கி�ேற� சமரசச� மா$-க. ;&ேன� ெபா!வி�_அ�2 

; தா�.க ணவ$ $தி�வ�.5808.3 

 ம�விட?ெபா1 றவ$வ&வ. நா�_ஆேன� களி ! வா�கி�ேற� எதி$_அ1ற 

வா�-ைகயி�_எ� ேதாழி. $தி�வ�.5808.4 

 தனி?ப�._ஓ$ 5 தசிவ சா-கிரந� நிைலயி� தனி தி��ேத� 5 தசிவ 

ெசா?பன ேத சா$�ேத� $தி�வ�.5809.1 



 கனி?ப�ெம0� 5 தசிவ 5= தியிேல களி ேத� கல�!ெகா
ேட� 5 தசிவ 

!Bயநிைல அ!வா0� $தி�வ�.5809.2 

 ெசனி?பிலதா0 எ�லாமா0 அ�ல!வா. 5 த சிவ!Bயா த@த ேத சிவமயமா0 

நிைற�ேத� $தி�வ�.5809.3 

 இனி?	7சி1 சைபஇைறைய? ெப1றபB சதனா� இ தைன4. ெப1றி�ேக 

இ�-கி�ேற� ேதாழி. $தி�வ�.5809.4 

 அ�2ேசாதி  தைலவ$_என- க�	ைடய கணவ$ அழகியெபா� ேமனிையநா� 

த=விநி�ற த�ண. $தி�வ�.5810.1 

 இ�2சாதி  த !வ�க� எ�லா.ேபா யினவா� எ�கO.ேப$ ஒளிமயமா0 

இ��தனஆ� கவ$தா. $தி�வ�.5810.2 

 ம�2சாதி ந@-கிஎைன? 	ண$�தஒ� த�ண. ம�/சிவா ன�தமய. ஆகிநிைற 

,1ேற� $தி�வ�.5810.3 

 ெத�2சா$பி� இ��ேதா�� சமரசச� மா$-க  தி��சைப-க
 உ1ேற�_எ� 

தி�-கணவ$ உடேன. $தி�வ�.5810.4 

 	ற?	ண$�சி எ�கணவ$ 	B�தத� ண�தா� 	 த%த. நா�_உ
� DB த 

த�ண. $தி�வ�.5811.1 

 சிற?	ண$�சி மயமாகி அக?	ண$�சி அவ$தா. ெச0தத� ண�5க ைத� 

ெச?	வெத? ப&ேயா $தி�வ�.5811.2 

 பிற?	ண$�சி விடயமிைல 5 தசிவா ன�த? ெப�.ேபாக? ெப�<5க�தா� 

ெப�கிஎ��. நிைற�ேத $தி�வ�.5811.3 

 மற?	ண$�சி இ�லாேத நா�_அ!வா0 அ!எ� மயமா0�சி� மயமா0 த� 

மயமான நிைலேய. $தி�வ�.5811.4 

 தாயி/.ேப$ அ�Jைடயா$ எ�/யிB� 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+� _இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி தைலவ$ 

நா�ெச0ெப�� தவ தாேல கிைட தா$ $தி�வ�.5812.1 



 வாயி/._ஓ$ மன தி/.மா மதியி/._எ  திற !. மதி தள த1 

க��!Bய ம�றி�நட. 	Bவா$ $தி�வ�.5812.2 

 ஆயி/._எ� அளவி�மிக எளிய$_என எ�ைன அக.	ண$�தா$ 

	ற.	ண$�தா$ 	ற?	ண$�சி  த�ண. $தி�வ�.5812.3 

 Mயஒளி ெப1றழியா ேதா��வ& வாேன� 5கமயமா. அக?	ண$�சி 

ெசா�Aவெத? ப&ேயா. $தி�வ�.5812.4 

 அறியாத ப�வ ேத எ�ைனவலி� தைழ ேத ஆட�ெச4. தி�வ&-ேக 

பாட�ெசய? பணி தா$ $தி�வ�.5813.1 

 ெசறியாத மன�சிறிேய� ெச0தபிைழ எ�லா._ெப.(எ�லா._ெப.) 

தி�விைளயா2 ெடன-ெகா
ேட தி�மாைல அணி�தா$ $தி�வ�.5813.2 
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