
     மர�களி� ��க�ய��வ�

1. அரசமர� – அற�� த�� அ��
ெத�வ�
2. ஆலமர� – வணிக�க�
��மிட�
3. நாவ� மர� – பாரதவ�ேஷ
பரத�க�ேட
4. பலா மர� – க�த���
வ�தேதா
5. இ��ைப – ��க�
ச��கைரேயா ம�ேவா
6. ேவ�� – இ�த�யாவ��
ெபா�க�ஷ�
7. �ளியமர� – உணவ�� �ைவ –
உட���� ம���
8. ��க� – ப�ைம வ����
9. வ��வ� – ச��த�களி� க�பக�
10. இல�ைத – ஏைழகளி� கனி
11. ெந�� – இ�த�யாவ��
எத��கால�
12. மாவ�ல�க� – க�ைல��
13. அ�த� – அத�சய ம���
14. ேதன�த� – ெதா�ைம� 



ச�ற���ள �த� மர�
15. ேபய�த� – க�����
கா�பக�
16. மா – மாம���
17. த��ைல – பா�ண�� மர�
18. அைலயா�த� – �னாமி��
எம�
19. ெச�ச�தன� – அ��கத��
எத����
20. க��கா� – வா�� த�� த�
21. கமலா – ���ம�த��
ச�கம�
22. அேசாக மர� – காதேலா?
காத� ப�ரிேவா?
23. ம�த� – இதயேநா� நீ���
மர�
24. ச�தன மர� – ப�டா�தா�
வாசைன
25. �மி� மர� – ஐ�த�� ஒ��
26. பைன மர� – பழ���� தமி�
ேவ�த�களி� ச��ன�
27. மக�ழ� – ���க வய�ராேவா?
28. சர�ெகா�ைற –
ெபா�னிற��� ��சரேம
29. பாரிஜாத� – பாமா ��மணி 



இ�வ��காக
30. ெச�ம�தாைர – (ஆ�த�)
அழக�ய ம���வ� ெச�மல�
31. ேசரா�ெகா�ைட – ம�மத
ரகச�யேமா? ஆ�� வ���த�ேயா?
32. பலா� மர� – அ�க�னி�
��களி� ஆராதைன
33. தா�ற� மர� – ர�த�ேபா��
ந�வாரணி
34. ெவ�பாைல – பல ேநா�
ந�வாரணி
35. அக�த� – அக�த�ய �னிவரா?
ேநா�கைள ஆ��பவரா?
36. ர�ப� – ெதாழி��ர�ச� ெச�த
மர�
37. ச�தனேவ�� – ப�சவ�ய��
ஒ��
38. ேவ�ைக – �ற��ச�ய�� அர�
39. வ�னி மர� – வற�ச�ய���
வளைம
40. உ��த�ரா�ச� – ச�வனி�
��றாவ� க�
41. ச�பக� – ந�மண�
ெபா�மல�
42. ���ைக – தா� ��� 



ம���
43. வ�ளா – ப��த� ெதளிய
ம��ெதா�� உ��
44. வாதநாராயண� – வ�
ந�வாரண�
45. ெந����க� – ேபா�
அேசாக�
46. ெத�ைன – க�பகவ���ச�
47. வாைழ – வாைழய�
வாைழயாக
48. ெகா�யா – அமி�தமா?
ஏைழகளி� ஆ�ப�ளா?
49. ெகா��கா��ளி –
பறைவக��� வ����
50. வாதா மர� – �ழ���
ந�ப�
51. மா�ள� – மாம���
52. எ�மி�ைச – வ�ஷ�ற��
��ைக
53. கட�� – த�ைன மற�த
�ைலக�
54. ம�தாணி – மணமக�
அல�கார�
55. ெநா�ச� – ஜலேதாஷ
ந�வாரணி



56. ��ைன – ��ெசாரி�� மர�
57. தாைழ மர� – தாய��
கா�பக�
58. ேவ�ேவ� – ேமக ந�வாரணி
59. த�தாைழ – அ��த ச�சீவ�
60. க�ேவ�ப�ைல –
கற�ேவ�ப�ைல
61. அக�� – அக�ப�த� மர�
62. �வர� – மர�களி��
அர�தா�
63. ஆைன���ளி – மாயையய��
ேதா�றமா மாயா த��வமா?
64. ச�ேபா�டா – பாேலா� பழ�
65. ஆமண�� – அ�ம���
66. எ��� – �ரிய ��ைக
67. பத��க� – ேச�ப� ச�வ���
சாயமர�
68. மகாெகானி – ேத�க�� மா��
69. ��க�� – ஒ� ப�ைம�
த�க�
70. ச��நாக�� – ச��ன� �
அ�ல
71. நாக��க� – �னித�
ெச�மல�
72. ேதாதக�த� – மத��ப�� த�க�



73. க��கா� – க��� ைவர�
74. ேத�தா�ெகா�ைட – இைள��
ந�வாரணி
75. எ�� – அள�ட� ம���
மீற�னா� ந��
76. வாைக – ெவ�ற���ரிய மர�
77. இய�வாைக – ேத�க��
மா��
78. ேகா�� – ம�ணரி�ப��
மீ��


