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னிவாின் பிங்கல நிகண்

நான்காம் பாகம் (சூத்திரங்கள் 3031 – 4121)
(சூத்திரங்கைளத் ெதாடர்ந்
பத்தாவ

அவற்றின் ெபயர்பிாி

ெகா க்கப்பட் ள்ள )

ஒ ெசாற்பல்ெபா ள்வைக 3031- 4121

அகரவ க்கம்
3031 அகப்பா - ாிைச

ள்

3032 அகம் - மன

மைன ம் பாவ ம் - வி

3033 அக

ள்

ள் - ஊ

3034 அகி - அர

நா

மக

யர் நில

மகப்பா. (1)

ளாகும். (3)

மி ம் மகிெயன லாகும். (4)

மரப்ெபா ப்ெபய

மகேம. (2)
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3035 அக்காரம் - ஆைட ஞ் ச க்கைர
3036 அக்கு - வைளமணிேயற்றின்
3037 அங்கணம் -

ம் வாயி

3038 அங்கதம் - அர

ாிப்பிைவ யக்ெகனல். (6)
ன்றி

மங்கணம். (7)

ேதாளணி வைசயிைவ யங்கதம். (8)

3039 அங்கம் - யாக்ைக
3040 அங்கி - அன

மக்கார மாகும். (5)

ப் ஞ் சயன

ஞ் சட்ைட

மங்கம் . (9)

மங்கியாகும். (10)

3041 அசனம் - பசி ங் ெகா ப் ம் பகுதி

மள ம் – ேவங்ைகமர

ண

மசனம்.

(11)
3042 அச்சம் - அகத்தி ம் பய
3043 அஞ்ச

- ெதா த

மச்ச மாகும். (12)

ம் வாவற் பறைவ

3044 அஞ்சனம் - காள நிற

மஞ்ச . (13)

ைம ந் திைசகளின் – யாைனயிெலான்

மஞ்சன

மாகும் (14)
3045 அடல் - வ
3046 அ

-

த

ஞ் ெச

மடெலன் றாகும். (15)

ங் கா

ெமா த்த

3047 அ ப் - த ம நா

த்தான

ம ெயனல். (16)
மன்றி - யச்சப்ெபய ம ப்ெபன லாகும். (17)

3048 அைட - இைல ங் கன ம் விைல ம் வழி

– மப்ப மற்றிைவ யைடெயன

லாகும் (18)
3049 அணங்கு - ெதய்வ ந் ெதய்வத்
வ த்த ங் ெகாைல

- மழகு மாைச

வைமெசான் மாத

– ைமய ேனா ம்

மணங்ெகன்றாேம. (19)
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3050 அணி - பைடயின

ப் ெமாப்பைன

மழகும் - ெப ைம ங் கல

மன்

மணிெயனல் (20)
3051 அ

- உயி

ண்ைம

ம

3052 அைண - விடய ஞ் ேச

ெவன லாகும். (21)
ெமத்ைத ஞ் சயன

– மைணெயன ெமாழிப

வறிந்திசி ேனாேர. (22)
3053 அண்டசம் - அர
பறைவ ம் - பல்

தவைள

மிப்பி

3054 அண்டம் - அண்ட

தைல யாைம - யாைன

ம் மீ ேனாந்தி ம்

மண்டச ெமன்ப. (23)
ட்ைட

மாகா ய ேம (24)

3055 அண்டர் - உயர்நிைல ம்ப ெரான்னல

டேன - இைடய ரண்ட ெரன்ன லாகும்

(25)
3056 அத்தம் - ஒ நாண் மீ

ெமாள்ளிய ெபான்

பாதி ங் - கர ம் பகர்ெசாற் ெபா
3057 அத்தி - யாைன

– ம ெநறி ங் கண்ணா

ம்

மத்தம். (26)

ெமா மரப் ெபய

ெமன் – மார்க ப்ெபய

மத்திெயன்

றாகும் . (27)
3058 அத்

- அைரப்பட்

ைக ந்

ன்ன

மைசச்ெசா

ஞ் – ெசந்நிற ம்மிைவ

ெதாியிலத் ெதன்ப. (28)
3059 அத்ைத - அைசநிைலச் ெசால்
3060 அந்தம் - அழகு மீ

ங் கு

மத்ைத. (29)

மந்த ெமன்ப. (30)

3061 அந்தரம் - அந்தரேமகந் தளியாகாயம் - இ தி திமிரங் கூட்டமாகும். (31)
3062 அந்தாி - அம்பிைகப் ெபய ந்

ர்க்ைக

மந்தாி. (32)
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3063 அந்தி - பாைலயாழ்த் திறத் ேதாாிைசப் ெபய

– மாைலக்கால

மற்றிைவ யந்தி.

(33)
3064 அபரம் - நரக ம் ெபாய் ம் பிறகு மபரம். (34)
3065 அமரர் - அைடயலர் ெபய ந் ேதவ
3066 அமலம் - அமல ம க்கின்ைம

மறி

3067 அ தம் - சுைவபா னீர்ைம ேசா
3068 அைம - அைம அழகு

ங்கி

3071 அம்பல் - சிலரறிந்

மழகும். (36)

ெதய்வ -

மைம

3069 அம்பணம் - அளைவ காராம்பி கத
3070 அம்பரம் - அம்பரங் கட

மமரர். (35)

ண

நீர்ேமாக்க

ப் ம தம். (37)

மைமேய. (38)
யம்பணம். (39)

மா ைட மா காய ம். (40)

றங்கூற

ம் பழறிெமாழி

3072 அம்ைம - அழகும் வ பிறப் ந் தா
3073 அயம் - அயெமன் கிளவி யா

மம்பல். (41)

மம்ைம. (42)

மி ம் ங் - குள

நீ ங் குதிைர ங் கூ வர். (43)

3074 அயிராவதம் - அயிராவதந்திைச யாைனயி ெலான் ம் - ரந்தரன் யாைனப்
ெபய ம் க

ம். (44)

3075 அயில் - ேவ
3076 அரணம் - கா

ங் கூர்ைம
ெமயி

மயிெலன விளம் வர். (45)

ங் கவச

மரணம். (46)

3077 அரண் - காவல் ேவல் காவற் கா ைவ யரேண. (47)
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3078 அரத்தம் - கடம் ஞ் சு வ

ங் க நீர்ப் ெபய

- மரக்குஞ் ெசந் நிற

மரத்த

மாகும். (48)
3079 அரந்ைத - குறிஞ்சியா ழிைச ந்

ன்ப

மரந்ைத. (49)

3080 அரம்ைப - அரம்ைப ெதய்வப்ெபண் வாைழ

மாகும். (50)

3081 அரைல - கழைல

சங் கற்றாைழ யரைல. (51)

3082 அரவம் - அரவ

ர ம் பாம் ேமாைச மாம். (52)

3083 அரற்றல் - அ ைக
3084 அராகம் -

ெமா த்த

மரற்ற ெலன்ப (53)

கியல் ெசந்நிறம் பாைல யாழ்த்திற - மாடகந் தக்கராக மராகம்.

(54)
3085 அாி - கிண்கிணிப் பர ங் கிளெராளி ம் பன்றி – மிந்தி ர ம் வண் ம்
பாம் ங் குரங்குங் - குதிைர ங் கிளி ந் தவைள
ங்கி ந் - திகிாி நிற ஞ்
சிங்க ந் ேத ஞ் - சயன ங் கண்ணின் வாி ந் யி - மியம ெந ப் ங் காற் ம்
ைக ம் - பைக ஞ் ேசகும் பைற ம
- மதி ம் ஞாயி ம் பஞ்சா த ம் ெபாள்ள ம் ெபௗவ ம் ெபான் ம் பசுைம ம் - வைர ைமம்ைம ஞ் ெசந்ெநற்
கதி ஞ் - ேசாைல ம் பைடக்கலப் ெபய ம் விசி - மாிசி ம் வாி மாிெயன லாகும்
(55)
3086 அாிட்டம் - காக ங் கள்

ம் பிறவியின் குற்ற

– மாிட்ட ெமன்ப வறிந்திசி

ேனாேர (56)
3087அ ணம் - ஆ

மா

ம ண ெமன்ப (57)

3088 அ ணன் - அ ணன க்க

மவன்ேறர்ப் பாக

ம் – த

ெமன்னப் கலப்

ெப ேம (58)
3089 அ ப்பம் - ஊர்ப்ெபா ப்ெபய ெமா ெப ம் பிணி
ம ப்ப ெமன்ப (59)

- மடவியின் ெபய
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3090 அ வி - மைலயின் ழ் ன
3091 அலகு - பலகைற
3092 அலங்கல் -

ந் திைனத்தா

ளம் மள

ம வி (60)

மலெகனல் (61)

வின் மாைல ந் தளி

மைச

- மிரங்க

ெமாளிர்த

மலங்க

லாகும் (62)
3093 அலாி - அலாி மல ந் தப*ன

மழகுங் - கண்வாி ேயார்மரம் என்மனார் லவர்

(63)
3094. அலர் - பழிெமாழி

ம்பல ரறிந்தலர்

ற்ற

- மல

மகிழ்

மலெரன்றாகும்.

(64)
3095. அைல - அைலேய ெகாைல ந் திைர
3096. அல் - இர

மி

மிைவயல் லாகும். (66)

3097. அல்கல் - அல்க ெலன்ப
3098. அல்

மாகும். (65)

தங்க

- ெவண்ணிற வாம்ப

நா

ம். (67)

ங் காயா மர

- மகவித

ம் மிைவ யல்

றாகும். (68)
3099. அவந்தி - கிளி

ஞ்ைசப் பதி

மவந்தி. (69)

3100. அவைல - கா ங் க ப் மவைலயின் கண்ண. (70)
3101. அழனம் - அழ
3102. அ க்கா

ம் பிண

- ெபாறாைம

3103. அளகம் - அளகம் ன

மழன ெமன்ப. (71)
மனத்த க்கு ம க்கா ெறன்ப. (72)
மயி

மாகும். (73)

ெயன்
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3104. அளக்கர் - கட
3105. அள

ம் வி ங் கார்த்திைக நா

- நரக ஞ் ேச

3106. அளி - அ பத

மளெறன நவில்வர். (75)

மன் ங் கள்

3107. அளித்தல் - ெகா த்த

மளிெயனல். (76)

ங்காத்த

3108. அைள - வைளதயிர் ற்
3109. அறல் - அ தி

- மள ஞ் ேச மளக்க ெரன்ப. (74)

ஞ் ெசறித்த

மளித்தல். (77()

மைளயா கும்ேம. (78)

மப் மறெலன ெமாழிப. (79)

3110. அ ைவ - ஆைட சித்திைர நாளிைவ ய ைவ. (80)
3111. அனந்தம் - அளவில் ெபா
3112. அனந்தன் - நா

ம் ெபான்

மனந்தம். (81)

ெதய்வ வரவிெலான் ம் நான் கன க - னாதியரன்மால் -

ேசடனநந்தெனன்றிசி ேனாேர. (82)
3113. அன

- தினகரன் ெபய ந்தீப்ெபய

3114. அன்றில் - அசுர நா
3115. அன்னம் - அ சி
3116. அன்ைன - தா

மன . (83)

ேமார் பறைவ ம் மன்றில். (84)
ெமகின

மன்னமாகும். (85)

ன்பிறந் தா

மன்ைன. (86)

ஆகரவ க்கம்
3117. ஆகம் - யாக்ைக

மார் மாகெமன் ைரப்பர். (87)

3118. ஆகாரம் - அசன ெநய் ம் ப வ

மாகாரம். (88)
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3119. ஆகு - எ

ம் ெப ச்சாளி

மாகு வாகும். (89)

3120. ஆகுலம் - வ த்த ஞ் சத்த ெவா
3121. ஆக்கம் - ஆக்கஞ் ெசல்வ
3122. ஆசாரம் - ஆைட

மாகுலம். (90)

ந்தி மக

ெமா க்க

மாகும். (91)

மறாப்ெப

மைழ

- மரசர்வாழ் கூட

மாசார

மாகும். (92)
3123. ஆசினி - ஈரப் பலாமரச் ேசகிைவ யாசினி. (93)
3124. ஆசு - ெமய் கு க வி ஞ் ச தி ங் குற்ற

- மற்ப

ேமார்கவி

மாெசன

லாகும். (94)
3125. ஆைச - ஆர்வ ம் ெபான்

ந் திைச

3126. ஆடல் - உைர ங் கூத் ம் ெவற்றி

மாைச. (95)
மாடல். (96)

3127. ஆடவர் - ஆண்ெபய ாிைளேயா ெரன்றிவ ராடவர். (97)
3128. ஆ

- வாய்ந்த கண்ணா

மாதத் ெதான்

- மாய்ந்த த் தராட

- ேமட ம் ெவற்றி

மாடா கும்ேம. (99)

மா

யாகும்.

(98)
3129. ஆ

3130. ஆைண - ஏவன் ெமய்ப்பாேட விறல்ெசய ற த்தல் - சூ

ற

மிலாஞ்சைன

மாைண யாகும். (100)
3131. ஆண்ைம - வ

ம் ெவன்றி ம் வாய்ைம

3132. ஆதி - ஆதி பழைம
(102)

மர

மா

-

த

மாண்ைம. (101)
ேநேராட்ட

ெமாழியப் ெப ேம.
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3133. ஆம்பல் - இைசயின் குழ

ங் கள்

ங்கி

- மல்

ம் யாைன

மாம்ப

லாகும். (103)
3134. ஆரம் - சந்தன மணிவடந் தரளம் பதக்க - மாபரணப் ெபா
3135. ஆரல் - கார்த்திைக நா
3136. ஆரவாரம் - ஆகுல ந்

ெமா மீன் ெபய
க்க

மதி

மாரல். (105)

மாரவார மாகும். (106)

3137. ஆைர - ாிைச ற் பாேயார் த
3138. ஆர் - ஆர் ங் கூர்ைம

- மங்கா ரக

மார மாகும். (104)

மாைர. (107)

மாத்தி

மாெரனல். (108)

3139. மற் ம்ஆர் - ேதராழி யகத்திற் ெசறி

ப் மாகும். (109)

3140. ஆர்தல் - அணித

மார்தல். (110)

நிைறத

ண்ட

3141. ஆர்ப் - அம ஞ் சிாிப் மார்ப்ெபன லாகும். (111)
3142. ஆர்வம் - ஆைச

நரகத் ெதான்

மார்வம். (112)

3143. ஆர்வலர் - காதலர் ேவட்ேடார் கனிந்ேதா ரார்வலர். (113)
3144. ஆலம் -

நீ

3145. ஆலவன் - அம்

ெமா மரப் ெபய
ப் ெபய

3146. ஆலாலம் - அலர்ந்த

மாைச

- மாழ்கடல் விட

மாலமாகும். (114)

மாலவன். (115)

நீ ேமார் மர

- மைலகடல் விட ம் வாவ

மாலாலம். (116)
3147. ஆ

-

ளி

நீர்ெகாளாலங் கட்

- மைழ

மா

ெயனவகுத்தனேர (117)
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3148. ஆலயம் - யாைனக் கூட

நகர ந் ேதவர் - ேகாட்ட

மாலயெமன்னக் கூ ம்

(118)
3149. ஆவணம் - உாிைம யங்கா

ெத

னர் ச – மிைவெயா

நான்கு மாவண

ெமன்ப. (119)
3150. ஆவலர் - காதலர் ேவட்ேடா ராவல ராகும். (120)
3151. ஆழி ேநழி - சாகரந் ேதர்க்கால் சக்கரம் வட்ட - ேமாதிர ெமன்ன ெமாழிந்தைவ
ையந்

- ேநமி

3152. ஆ

மாழி

- வழி

3153. ஆற்றல் - வ

ெமனநிகழ்த் தினேர. (121)

நதி ேமா ெரண்

மாெறனல். (12)

ம் ெவன்றி ம் வாய்ைம

ஞான ம் ெபாைற ங் - கூட் த
3154. ஆனி - அழி

ல

மாண்ைம

- மிகுதி ம் பாித்த

ம்மிைவ யாற்ற லாகும். (123)

மானிெயன் றாகும். (124)

இகரவ க்கம்
3155. இகத்தல் - ெபா த்த

நடத்த

3156. இகல் - பைக ம் வ

மம

3157. இ ைள - சுற்ற ந் ேதாழி
3158. இைச - இைசேய க

3160. இடம் 3161. இ

ம் வ

மிகெலனல். (126)
மிகுைள ெயன்ப. (127)

ெமாழி

3159. இடக்கர் - குடத்தின் ெபய

நாத ம். (128)

மைறெமாழி

ம் ப ப்ப

- உ திெமாழி பிண்

மிகத்த லாகும். (125)

மிடக்கர். (129)

மிடெமனல். (130)
மி ேய. (131)
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3162. இைட - இட

சுப் ந

3163. இந்தளம் - ெந ப்பி

மிைடெயனல். (132)

கல

மிைச

மிந்தளம். (133)

3164. இபம் - மரத்தின் ெகாம் ம் யாைன
3165. இரசதம் - அைரப்பட்

மிபெமனல். (134)

ைக ம் ெவள்ளி

3166. இரதம் - ணர்ச்சி ஞ் சூத

மிரசதம். (135)

மளி ந் ேத

– மைரயா

ஞ் சுைவ

மிரத

ெமன்ப. (136)
3167. இரைல - இரைலக் கிளவி மானி ேன ந் - தைலநா

ங் ெகாம் மாகும்.

(137)
3168. இரவி - மைல

ம க்க

ம் வாணிகத் ெதாழி

- மிரவி யாெமன் றிைசக்கப்

ப ேம. (138)
3169. இராகம் - இைசநிறங் கீதஞ் ெசம்ைம
3170. இ ள் - நரக

மயக்க ங் க ைம

மிராகம். (139)

மி ெளனல். (140)

3171. இெரௗரவம் - ஆகமத்ெதான் நரகு மிெரௗரவம். (141)
3172. இலஞ்சி - மகிழ்மரங் ெகாப் ழ் ம விைவ யிலஞ்சி. (142)
3173. இலம்பகம் 3174. இலாங்க

தலணி யத்தி யாயஇ மிலம்பகம். (143)

- நாளிேநர ஞ் ெசங்காந்த

3175. இைலயம் - கூத் ங் கூத்தின் விகற்ப

மிலாங்க . (144)
மிைலயம். (145)
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3176. இல் - மைன ங் கு

மில்ைல ெயன்ற

- மிட

மிராசி

மில்ெலன்றாகும்.

(146)
3177. இ க்கு - பிைழத்தல் ெபால்லாங் கிைவயி க் காகும். (147)
3178. இளி - யாழிேனார் நரம் ஞ் சிாிப் மிளிெயனல். (148)
3179. இறப் - மிகுதி

மரண ம் ேபாக்கு மிறப்ேப. (149)

3180. இறால் - எாிநா ேடன்கூ ெட
3181. இ ம் - குன் ங் கா

மீ னிறாேல. (150)

மிைட

மி ம்ேப. (151)

3182. மற் ம் இ ம் - தாமைர ந ந்தண்

ஞ் சாற் ம். (152)

3183. இைற - சிறந்ேதான் ெபய ஞ் ெசம்ைம ஞ் சி ைம ந் - தைலவ ந்
தைலைம ம் ெப ைம ந் தங்க - மய மர மாதியின் ெபய ம் - ள்ளி னிறகுங்
கட

ம் வைர

- மில்

னிறப் ங் கடைம

3184. இைறைவ - ஏணி ம் ட்ட

மிைறேய. (153)

மிைறைவ யாகும். (154)

ஈகாரவ க்கம்
3185. ஈைக - ஈங்ைக ம் ெகா த்த

ம் ெபான்

மீைக. (155)

3186. ஈழம் - இரணியஞ் சிங்கள மீழ மாகும். (156)
உகரவ க்கம்
3187. உஞற்

- உற்சாக ந் தப்

3188. உடல் - யாக்ைக

ஞற்ெறன ெமாழிப. (157)

மாட க ம் ட ெலன்ப. (158)
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3189. உ

- அம் மா

ேயாட் ங் ேகா

மம் த் தைல

- ெமாளிவான் மீ

ெவன லாகும். (159)

3190. உைட - உ க்ைக ஞ் ெசல்வ ங் குைடேவ
3191. உணர்

ங் கிடங்கு நாவா -

- அறி ந் ெதளி

ெமாழி

ணர்ெவனல். (161)

3192. உண்ைட - பைடயின் வகுப் ந் திரட்சி
3193. உத்தரம் - வடக்குேம

ைடேய. (160)

ண்ைட. (162)

ழித்தீ வார்த்ைத

த்தரம். (163)

3194. உத்தி - உரக படப்ெபாறி சுணங்குைரயாட - ேலார் தி

ப்

த்தி யாகும்.

(164)
3195. உத்திரம் - உத்திர ெமன்ப ேவார்நா

டேன - சித்திர மாளிைக ேசர்ந்தேதா

ப்ேப. (165)
3186. உந்தி - ேபைதயர் வி ம்பியாட
கட

நதி ம் யாழி - ேனா

ப்

3187. உப்பளம் - அள ங் கழிநில
3198. உப் - ேவைல

நீ

- நீாின் சுழி ந் ேதாின்றட்

- நாபியிங்

ந்தி யாகும். (166)
ப்பள மாகும். (167)

மதனில் விைள ம் விைளயாட்

- ேமா

வ மினிைம

ப்ேப. (168)
3199. உம்பர் - உயர்நிைல ேயா

மிைச

ம்பர். (169)

3200. உம்பல் - யாைன ம் விலங்கி னாண்பாற் ெபய ங் – கு
ம்பலாகும். (170)
3201. உயைவ - கான்யாற் ப்ெபயர் க விைள
3202. உரம் - வ மார்

யைவ. (171)

க்க ஞானந் திட ரம். (172)

ம் வழித்ேதான்ற
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3203. உைர - சத்தெவா

வி த்தி

3204. உலகம் - உலகம் வி திைச

ைரத்த

ைரேய. (173)

யர்குண மாேம. (174)

3205. உலகு - அவனி திைசயா காய

யர்ந்ேதார் - குலமிைவ

லெகனக் கூற லாகும்.

(175)
3206. உலக்ைக - ஓண நா

ேராங்க

லக்ைக. (176)

3207. உலைவ - மாக்களின் ம ப் மர

மரத்தின் - ேகா ங் காற்

லைவயின்

கூற்ேற. (177)
3208. உவளகம் - பிாித

மிைடயர் ேசாி

பள்ள ம் - வாவி ம் விசால

மதி

3212. உ கண் -

க்க

ப் ம்

வாெவனல். (179)

ம் யாழ்நரம் ம் ைழ. (180)

3211. உைள - ஆண்பான் மயி
மிைச ஞ் - சத்த ெவா

ெமயி

வளக மாகும். (178)

3209. உவா - அ மதி யாைன யிைளேயா
3210. உைழ - இட ம் மா

- ெமா சிைற யிட

மஃறிைண மயி ம் - பாியின் க த்தணி மயி

ைளெயன லாகும். (181)
ேநா

க ெணன்ப. (182)

3213. உ வன் - அேசாகமர் கட

னிவ

வன். (183)

3214. உைற - நீர்த் ளி தலாந் ளி நீேணாய் - ேபாக்கு ம ந் ம் ெபா
ம்
ேபார்ைவ ம் - ெவண்கலப் ெபய ம் வி ம ம் ெப ைம - ெமண்குறிப் ெபண்ணிப்
ெபா ந் ழி யி வ ம் - பா
பிைர ங் கார
ண ங் - குைற வர் நீ ம்
பைடயின் கூ

- ேமாாிைடச் ெசால்

ம் வாழ்நா

3215. உைற ள் - ஊர்ப்ெபா ப் ெபய

மகார

ைறெயனல். (184)
ைற ள். (185)
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3216. உன்னல் - மன

நிைன

ன்ன லாகும். (186)

ஊகாரவ க்கம்
3217. ஊக்கம் - உற்சாகம் வ மன மிகுதி
3218. ஊழ் - பழைம
3219. ஊ

மர ம் பைக

ெழனல். (188)

- தீ ங் ெகாைல ந் தீண்ட

3220. ஊனம் - பிண ங் ேக

க்கம். (187)

ெறனல். (189)

ன மாகும். (190)

எகரவ க்கம்
3221. எகினம் - அன்ன ங் கவாிமா

மாண்மர

நா ம் – ளி ம் ளிமரப் ெபய

ெமகினம். (191)
3222. எக்கல் - குவித்த

ஞ் ெசாாித

ெமக்க ெலன்ப. (192)

3223. எ ைவ - க குஞ் ெசம் ங் ெகா க்ைக
3224. எ

- ஆகு

ம

ம்

3225. எல் - நல்ெலாளிப்ெபய

ரநா

ெம ைவ. (193)

ம்ெம . (194)

ஞாயி ம் பக

- ெமல்

ைவப்பர். (195)
3226. எ ழ் - தண்டா தம் வ
3227. என்

ழ் - விாிகதி ரவ

ெய ழா கும்ேம. (196)
ம் ெவயி

ெமன்

ஏகாரவ க்கம்
3228. ஏதம் - குற்ற ந்

ன்ப

ேமத மாகும். (198)

ழ். (197)

மிகழ்ச்சி

ெமல்ெலன
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3229. ஏதி - ஆ த ந்

ண்ட ம் வா

3230. ஏந்தல் - ெப ைம
3231. ஏமம் - இன்ப

ேமதி. (199)

யர் ந் தைலவ

நீ ம் ெபான்

ங் காவ

ேமந்தல். (200)
- மிர ஞ் ேசம

ேமமாப் மயக்க

ெமன்பன ேவமப் ெபயெரன வாகும். (201)
3232. ஏரண்டம் - ஆமணக் குஞ்சித் திர ேம ரண்டம். (202)
3233. ஏல்ைவ - ம

ம் ெபா

3234. ஏ

ெம

- விைட

ேமல்ைவெயன் றாகும். (203)

ம் விலங்கினாண் ெபய

- மி

தனா ேளெறனப்

ப ேம. (204)
3235. எனல் - திைனப் ன ந் திைன

ேமன லாகும். (205)

3236. ஏனாதியர் - மந்திாிப் ெபய ஞ் ேசைனகாப் ேபா

– மறவ

மயிர்விைன

ஞ ேமனாதியர். (206)
ஐகரவ க்கம்
3237. ஐயம் - ெபா

ம் பிச்ைச ம் பிச்ைசெகாள் கல

–ம

மான மிைவ

ையயெமன் றாகும். (207)
3238. ஐயன் - வாேனார்

னிவர் மைறயவ ராசான் - சாத்தன்

த்ேதான் றகப்ப

ைமயன். (208)
3239. ஐைய - ஆாிைய விந்ைத யலைகக் ெகா யா - ளாசா ாியன்ெப
ைமைய. (209)
ஒகரவ க்கம்

மாட்

-

18
3240. ஒண்ைம - அழகு நன்
3241. ஒ

- ஓைச

3242 ஒ யல் - அத

மறி

குங் காற்
மாைட

ெமாண்ைம. (210)
ெமா ேய. (211)

மாைல ம் மா

- ெமா

ய ெலன்

ெமாண் ெபயர்

ெப ேம. (212)
3243. ஒ க்கம் - வழி ங் குல மா சார

ெமா க்கம். (213)

3244. ஒளி - ஆதவன் மதி கழ் விளக்குட ெனாளிப்பிட – ேமா ங் கன

ங் ேகட்ைட

ெமாளிெயனல். (214)
3245. ஒளிவட்டம் - சக்கரங் கண்ணா

தாெனாளி வட்டம். (215)

ஓகாரவ க்கம்
3246. ஓங்கல் - மைல ந் தைலவ

ம் வ ேயான் ெபயாி –

யர் ேம

ங்கி

ேமாங்கல். (216)
3247. ஓைட - நீர்நிைலப் ெபய

மக ங்கிாிெநறி

- மர ம் பட்ட

மற்றிைவ

ேயாைட. . (217)
3248. ஓட்டம் - ஓட்டேம
3249. ஓணம் - மாேயா னா

த ந் ேதால்வி
ம் வ

ன லா

ைரக்கும். (218)
- ேமாணெமன்ப

ணர்ந்திசி ேனாேர.

(219)
3250. ஓதம் - ஈர ங் கட ன் றிைர ங் கட

- ேமாத ெமன்

(220)
3251. ஓதனம் - உண ஞ் ேசா

ேமாதன ெமன்ப. (221)

ம் ெபயர்க்குாி யனேவ.
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3252. ஓதி - மைல ம் ெபண்பான் மயி ம்

ைச

- ேமாதினவன் ெபய

ேமாதிெயன்

ைரப்பர். (222)
3253. ஓைத - ாிைச

ள்

யர் நில

மகர - மாதியின் சத்த

ெமா

ேமாைத.

(223)
3254. ஓாி - அாிைவயர் மயிெராழித் ெதல்லா மயி
ேசக்ைக

- ேமாாி ெயன்பேரார் வள்ள

3255. ஓைர - மகளி ாீட்ட

-

நாி

சு ம் விலங்கின்

ைரக்கும். (224)

மற்றவ ராட

- மவர்விைள யா ங் கள மிராசி

ேமாாிைடச் ெசால்

ங் குரைவ

3256. ஓலம் - ஒ

ம் பாம் ேமால ெமன்ப. (226)

-

ேமாைர. (225)

3257. ஓவியம் - கண்ணா ள ஞ்சித் திர

ேமாவியர். (227)

3258. ககனம் - கா ஞ் ேசைன ம் ெவளி ங் ககனம். (228)
3259. கங்கம் - ப ந் ஞ் சீப் ங் கங்க ெமன்ப. (229)
3260. கங்கு - க ந்திைன
3261. கச

- குற்ற

3262. கச்சம் - கவ
3263. கச்ைச - கயி

ம்வரம் பின குங் கங்ெகனல். (230)

ம க்கு ைமய ங் கசேட. (231)
மளைவ ங் கா

ங் கச்சம். (232)

ெமய் கு க வி ந் தழம் ங் - கச்ைச ெயன்

க தப் ப ேம.

(233)
3264. கஞறல் - சி ைம ம் ெபா

ங் கஞற ெலன்ப. (234)

3265. கஞ்சம் - தாளம் ெவண்கலந் தாமைர குல்ைல - கஞ்செமன்ப ரப்ப ங் கழ வர்.
(235)
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3266. கடகம் - வட்ட

மதி

மைலயின் பக்க ஞ் - ேசைன

ேமாரா ெறண்

- கங்கணப் ெபய ம் பலைக ங் கடகம். (236)
3267. கடம் - அ ஞ்சுரப் ெபய ம் யாக்ைக ங் கயி ங் – குட ங் கான ங் குஞ்சரத்
திர

- மற்றதன் ெகா

மத ங் கடேம. (237)

3268. கடல் - மகரா லய

மளைவயிங் கடெலனல். (238)

3269. கடைவ - கவாி க் ேகணி குற்ற ங் கடைவ. (239)
3270. க
விளக்கம் -

- விைர

கூர்ைம ெவ

தல் காவல் - வைர

சிறப் மணத்ெதாழில்

ைம ையய மிகுதி காிப் - நாற்றங் காலம் ேபயிைவ க ேய. (240)

3271. க ைக - க ைகக் கிளவி நாழிைக கபாடத் – தி தாள்கண்ட

ந் ண்ட

மிைசக்கும். (241)
3272. க ப்பம் - காதணி யணிகலச் ெசப்பிைவ க ப்பம். (242)
3273. க

- ஒ மரப் ெபய ம் விட ங் க ெவனல். (243)

3274. கைட - இடம்வாயி லாவண மீ ங் கைடேய. (244)
3275. கட்சி - கா ங் கூ ங் கட்சி யாகும். (245)
3276. கட்டைள - கட்டைள

லா

நிைறயறி க வி

-

ைரயறி க வி

மள

ெமாப் மாம். (246)
3277. கணம் - கணெமன் கிளவி கால

ட்ப ந் - திர

ம்ேப ந் திப்பி

ம் வட்ட ங் கணெமன லாகும். (247)
3278. கணி - ேவங்ைக மர

ம த ங் கணிெயனல். (248)

ேநா

-

ங்
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3279. கணிச்சி - ேதாட்

ம

ந் தறிைக ங் கணிச்சி. (249)

3280. கைண - அம் ந் திரட்சி ம்
3281. கண்டகம் - கா
3282. கண்டம் - க த்

ள்

ரநா

ங்கைண. (250)

ங் கண்டக மாகும். (251)

ெமய் கு க வி ம் வா

- நா

மி திைர

நவி

ந்

ண்ட ஞ் - ச க்கைரப் ெபய ம் ெவல்ல ங் கண்டம். (252)
3283. கண் ைக - அணிகலச் ெசப் மக்க மணி ம் – வாச்சியத் ெதான் ம் பதக்க ங்
கண் ைக. (253)
3284. கண் தி - காஞ்ெசாறி ஞ் ெசாறி ங் கண் தி யாகும். (254)
3285. கத

- வாைழ ந் ேத ங் கத

3286. கத

- காவ

ெயன்ப. (255)

ங் கபாட ங் கதெவன லாகும். (256)

3287. க ப் - ஆண்ெபண் மயி

மாவின் றிர

ங் – ெகா

ங் க ப்ெபனக்

கூறப்ப ேம. (257)
3288. கைத - காரணந் தண்டா

தெமாழி கைதெயனல், (258)

3289. கந்தம் - நாற்ற ங் கிழங்கு ம

வின் கூட்ட ங் – க த்த

மிந்திாிய ங்

கந்தெமன்ப. (259)
3290. கந்தரம் - க த்

மைல ைழ

கி

ங் கந்தரம். (260)

3291. கந்த வம் - கான ங் குதிைர ங் கந்த வ ெமன்ப. (261)
3292. கந்

- யாக்ைகயின்

கந்ெதனல். (262)

ட்

மாதார நிைல ங் - கம்ப ம் பண்

ளி சுங்
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3293. கந் கம் - பந் ங் குதிைர ங் கந் க ெமன்ப. (263)
3294. கமலம் - வனச ம் ன
3295. கம் - சல ம் ெவ

ங் கமலெமனப்ப ம். (264)

ப் ந் தைலயின் ெபய ங் - ககன ம்விதி ங் கம்ெமன

லாகும். (265)
3296. கம்பம் - ந க்க ந்
3297. கம்பைல 3298. கயம் - குள

ந த்தறி ங் கம்பம். (266)

ன்ப ஞ் சத்தெவா
மாழ

ங் கம்பைல. (267)

நீ ங் குைற ங் - களி ம் ெப ைம

ேமன்ைம ங்

கயெமனல். (268)
3299. கயில் - பிடர்த்தைல
3300. கயினி - அத்த நா
3301. கரகம் -

ளி

ணின் கைடப் ணர்

கயிேல. (269)

ம் விதைவ ங்கயினி. (270)

மாலாங் கட்

ங் கங்ைக ங் - கமண்டல நீ ங் கரக மாகும்.

(271)
3302. கரணம் - காரண ங் கூத்தின் விகற்ப

மனத்தின் - பகுதி ங் கணித ங்

கரணெமனலாகும். (272)
3303. கரண்டம் - அணிகலச் ெசப் நீர்க் காக்ைக ங் கரண்டம். (273)
3304. கரம் - க ைதைக கிரண நஞ்சிைற கரெமனல். (274)
3305. காிணி - காி ம் பி
3306. காில் - காழ்த்த

ங் காிணி ெயன்ப. (275)

ங் குற்ற ங் ெகா ைம ங் காிெலனல். (276)

3307. காீரம் - அகத்தி மிடாேவ யாைனப் பல்ல

- காீரெமன்

க தப் ப ேம. (277)
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3308. கலாபம் - ேமகைல

ம்மணிக் ேகாைவ

மயி ன் - ேறாைக ங் கலாபெமனச்

ெசால்லப் ப ேம. (278)
3309. கலாம் - ெகா ைம ஞ் சின ங் கலாெமன லாகும். (279)
3310. க

-வ

ெமா

ங் கட

ேமார் பா ங் - கைட கப் ெபய ங் க ெயன்

ைரப்பர். (280)
3311. க ங்கம் - வானம் பா ப் ள்

மாைட

-

ர்க்கு விப் ெபய

ேமார்நா ங்

க ங்கம். (281)
3312. கைல - மகர ந்

கி

மரத்தின் கவ ம் - பிைறநிரம் த

மானி ேன ங் கல்வி ஞ் ேசகுங் - கால

ட்ப

மாண் சுப் ெபய

-

ங் கைலெயனல். (282)

3313. கல் - அ வியிேனாைச ஞ் சிைல ங் கல்ெலனல். (283)
3314. கவ

- ேராைசக் கயி ங் கப் ங் கவ . (284)

3315 கவந்தம் - ன

ஞ் ெசக்கும் கன்றி

க

ந் - தைலக்குைறப் பிண ங் கவந்த

மாகும் (285)
3316 கவைல - கவர்ெநறி யச்சஞ் ெசந்திைன கவைல (286)
3317 கவனம் - கா ம் விைர ங் கவன ெமன்ப (287)
3318 கவி - குதிைர வாய்ெபய் க வி ங் குரங்கும் – லைம யிெலான் ம் ெவள்ளி ங்
க ெயனல் (288)
3319 கவிைக - குைட ங் ெகா த்த
3320 கைவ - எள்ளிளங் கா
(290)

ங் கூ ப கவிைக (289)

மாயி ய நா

ங் - கவ ங் கா ங் கைவெயன லாகும்
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3321 கழி -

கத்ெதாைள ேகாப்ப

மிகுதிப் ெபய ங் - கடற் றத் தமர்வ ங்

கழிெயன்றாகும் (291)
3322 கழி

- கா

மிகுதி ங் கழிெவல லாகும் (292)

3323 க

- ேப ம் வண் ம் பர

3324 கைழ - க ம்

ங்கி

ங் க ேத (293)

ம் னர்த ங் கைழெயனல் (294)

3325 களபம் - களப ம் யாைனக் கன் ங் களபம் (295)
3326 களம் - க நிற

ஞ்ெச க் கள ங் க த் ங் – கள ம்விட

மிட ங் களேம.

(296)
3327 களாி - கா ஞ் ெச ச்ெசய் கள ங் களாி (297)
3328 களி

- ஏன ஞ் சுறா த

3329 கள் - ம

ந் ேத

வற்றி ேன ம் - யாைன

மத்த நா ங் களிேற (298)

ஞ் ேசார் ங் கள்ளாம் (299)

3330 கள்வன் - கடகாிப் ெபய ங் க நிற மக

ங் - கர்க்கடக விராசி

ெஞண் ங்

கள்வன் (300)
3331 கறங்கு - சத்த ெவா
3332 க ப் - க நிற
3333 கைற - உதிர
3334 கனம் - பார
3335 கன

ஞ் சுழ

ங் கறங்ேக (301)

ஞ்சினக் குறிப் ங் க ப்ேப (302)

மாசு

ர

நிற ங் - க

மிைற ங் க ைம ங் கைறேய.(303)

ேமக ங் கனெமனப்ப ேம (304)

- தினகர

மங்கி ங் கன

ெயன்ப (305)
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3336 கன்

- ஆன்கன் றின ஞ் சி ைம ங் ைகயின் - வைள

மிைளய மர ங்

கன்ேற (306)
3337 கன்னல் - நாழிைக

நாழிைக வட்

ங் கட்

ங் – கரக ங் க ம் ங்

கன்னெலன் றாகும் (307)
3338 கன்னி - அழிவின் மாத
க ாி ந்

மழிவில் ெபா

- மிைளைம

மத்த நா

மிராசி ங் -

ர்க்ைக ம் யா ங் கன்னி (308)

3339 கா - ேசாைல ந் ேதாட்சுைம ந்

லா ங் காெவனல் (309)

3340 காகுளி - இைசமிடற் ேறாைச தவிசிைவ காகுளி (310)
3341 காசு - குற்ற

மணி ங் ேகாைழ ங் காேச (311)

3342 காைச - நாணல் ற்பி
3343 காஞ்சி - ஒ மரப் ெபய

காைசெயன்ப (312)
ேமாாிைசப் ெபய ங் – கச்சிப்பதி

ேமகைல ங்

காஞ்சி (313)
3344 கா

- கா

மிட ங் காெடனலாகும் (314)

3345 காண்டம் - இ திைரப் ெபய ம் படல ங் காண்டம் (315)
3346 காண்ைட - தவத்ேதா ாிட ங் கற்பாழி ங் காண்ைட (316)
3347 காத்திரம் - யாக்ைக

ப் ம் யாைன ன் கா

ங் – சீற்ற ங் கனத்த

காத்திர மாகும் (317)
3348 காந்தாரம் - கா ேமாாிைச ங் காந்தாரமாகும் (318)
3349 காப் - ாிைச

ள்

யர் நில ங் காப்ெபனல் (319)

ங்

26

3350 காமரம் - இைசயிைசப் ெபா ப்ெபயர ப்
3351 காயம் - காழ்த்த

ங் காமரம் (320)

ம் யாக்ைக ங் காயெமன்ப (321)

3352 காாி - வ கக் கட

ஞ் சனி ஞ் சாத்த

ங் – க ைம ெமா

ள்

ங் காாி

யாகும் (322)
3353 கார் - க திய க மங் கைட
நாக

ேமக ந் தம

மைழப

வள ந் - தவிராச் சின ம் ெவள் ளா ம் ன

- கால ங் க ைம ங் காெர

3354 மற் ங்கார் - ஆகு மயி

-

ங் கட் ைர. (323)

மழகுமற் றதற்ேக (324)

3355 கார்த்திைக - ெகாற்றைவ ேயார்நாண் மாத ங் கார்த்திைக (325)
3356 காலம் - காைல ம் வி ய

ங் காலமாகும் (326)

3357 கால் - காேல வ ைம ங் காற் ங் கூற் ந் - தா
மளைவ ந் ேதாி
3358 காவி - கள்

ம் ெபா

ந் றி ம் வழி

-

மாகும் (327)
ங் குவைள

ேமார்கல்

ங் காவி (328)

3359 காழகம் - க நிற ம் டைவ ங் கடார ங் காழகம் (329)
3360 காளம் - காளங் க

ங் க ப் நஞ்சும் – வாத்தியத்ெதான் ம் வகுக்கப்ப ேம

(330)
3361 காைள - பாைலத் தைலவ
3362 கானம் - கா

ஞ் சி வ

மிைச ங் கானமாகும் (332)

3363 கானல் - கழிக்கைரச் ேசாைல
கழி ம்ேபய்த் ேத

ங் காைள (331)

-

வ

ரம்

மைலப் றச் ேசாைல ங் - கதிரவெனாளி ங்
ப்பள ங் கானல் (333)
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3364 கான் - கா ங் கந்த ங் காெனன ெமாழிப (334)
3365 கிஞ்சுகம் - ெசந்நிற

ம் ண்

க்குங் கிஞ்சுகம் (335)

3366 கிடக்ைக - தராதலப் ெபய ஞ் சயன ங் கிடக்ைக (336)
3367 கி கு - பலைக ந் ேதர்மரச் சுற் ங் கி ெகனல் (337)
3368 கிட்

- தாள ந் தைலயீற் ப் பசு ங் கிட்

3369 கிம் ாி -

யின

(338)

ப் ந் தாங்கி ங் கிம் ாி (339)

3370 கிழைம - வார ங் குண ங் காணி ம் கிழைம (340)
3371 கிளர் - ஒளி ங் ேகாட் ன் மலர்த்தா ங் கிளராம் (341)
3372 கிைள - ேக

ங்கி

ம் யாழிைச

ங்கிைள (342)

3373 கிள்ைள - கிளி ங் குதிைர ங் கிள்ைள ெயனப்ப ம் (343)
3374 கின்னரம் - யாழின் ெபய நீர்ப் பறைவ ங் கின்னரம் (344)
3375 கீசகம் - குரங்கு

ங்கி

3376 கீரம் - கிளி ம் பா

ங் கீசகமாகும் (345)

ங் கீரமாகும் (346)

3377 குக்குடம் - ேகாழி ம் பறைவ காக ங் குக்குடம் (347)
3378 குசலம் - குண

மாட்சிைம ங் குசலெமன்ப (348)

3379 குஞ்சம் - குற

நாழி ங் குறைள ங் குஞ்சம் (349)
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3380 குஞ்சி - குன்றி

மாண்பான் மயி ங் குஞ்சி (350)

3381 குடம் - பதிெனாரா ட ெலான் ங் ெகாட் க்ைககுவித்த
நகர ங் க ம்பின் - கட்

மிடங்க ங் குடெமனக் கழ ம் (351)

3382 குடம்ைப - குடம்ைப
3383 கு

ங் கும்ப ம் பசு

ட்ைட ங் கூ

- ஊர்ப்ெபா ப் ெபய ம்

வ

மாகும் (352)
மன்றிக் – குல ங் ேகாத்திர ங் கு ெயன்

றாகும் (353)
3384 கு ைஞ - கூைக ம் ட்ெபா
3385 கு மி - ெகாற்ற
3386 குணம் - குட

நிற

3387 குணில் - கு ந்த
3388 கு

ச்சி

ம் யா ங் கு ைஞ (354)

மயி ங் கு மி (355)
ங் குணெமனல் (356)

ங் க ப் ங் கவ

ங் குணிேல (357)

ங்கர் - ேதாற்க வி ேயா ம் ைலஞ ங் கு

3389 குண்டலம் - குண்டலம் விசும் ங் குைழ
3390 குண்

-

ைல ங் குதிைர

ங்கர் (358)

மாகும் (359)

மாழ ங் குண்ெடனல் (360)

3391 குத்திரம் - மைலயின் ெபய ம் வஞ்சைன ங் குத்திரம் (361)
3392 குமாி - யாமைன விந்ைத யழிவிலா மாத - ேரழ்மாதர்களி ெலண்
ேமாரணங்ேகார் நதிப் ெபய ங் கற்றாைழ ங் குமாி (362)
3393 கு தம் - ெந ந்திைச யாைனயி ெலான்
த ப்ைப ங் கு தம் (363)

ெநய்த

– ம ப் ெமா

ந்
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3394 கும்பம் - ெவங்காி ெநற்றி

மிக்கநீர்க் குட ங் - கும்ப விராசி ங் கும்பமாகும்

(364)
3395 கும்பி - யாைன

நரக ஞ் ேச ங் கும்பி (365)

3396 குயம் - ெகாங்ைக

மாிவா

ங் குயெமனப்ப ேம )366)

3397 குயில் - குறித்தி

ைர ங் ேகாகில ந்ெதாைள

– ெமண்

மிம்

ன் ங்

குயிெலன ெமாழிப (367)
3398 குரல் - கிண்கிணி மாைல ங் கிளர்ெநற் கதி ம் - யாழிேனார் நரம் ங்
ேகாைதயர் மயி ம் - ள்ளின் சிறகுங் குரெலனெமாழிப (368)
3399 குரைவ - கட
3400 கு

- குரவ

ங் ைகேகாத் தாட
ேநா

3401 கு கு - ெகால்

நிற ம் பார

ைல

ங் குரைவ (369)
- மரச

ங் கு ெவனலாகுெமன்ப (370)

க்குங் கு க்கத்தி மர ம் - ெவண்ைம

ல நா

நாைர ங் ேகாழி ங் ைகயின் வைள ங் கு ெகனல் (371)
3402 கு தி - ெசவப் ங் குச
3403 கு ந்

- கு ந்

3404 குலம் - இேரவதி நா

திர ங் கு தி (372)

ந் ங் கு க்கத்தி ம் பிள்ைள ம் ()
ம் வ ண ம் விலங்கின் - கூட்ட ங் ேகாயி

ங்

குலெமன்றாகும் (374)
3405 குவ

- மைல ங் கண ங் கவ ங் குவேட (375)

3406 குவலயம் - குவைள ம்
3407 குழல் - இ பான் மயி
குழெலன்றாகும் (377)

ங் குவலயெமன்ப (376)
மிைசயின் க வி ந் – ெதாைள ைடப் ெபா

ங்
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3408 குைழ - ககன ஞ் சங்குஞ் ேச ங் கா ங் - குண்டல ந் தளி ங் குழ

ங்

குைழேய (378)
3409 குளகம் - குற்ெற த் ச் ெசய்
3410 குளம் - குட்ட
3411 குளிர் - இைல

த

ம் மரக்கா

ஞ் ச க்கைர

ங் குளகம் (379)

ங்குளம் (380)

க்காிக வி ஞ் சீத ங் கவ

ங் - குட ழ *ெஞண் ங்

குளிெரனலாகும் (381)
3412 குறிஞ்சி - ஐவைக நிலத்திேலார் நில ேமார் மர
பண்

- ேமாாி*ைழ ம் யா ேமார்

ங் குறிஞ்சி (382)

3413 கு ம்ெபாைற - குறிஞ்சிநிலத்

ங் குன் ங் கா ங் – கு ம்ெபாைற ெயன்

கூறப்ப ேம (383)
3414 குன்

- வ ண நா

3415 கூடம் - மைன

மைல ங் குன்ேற (384)

மைற ங் ெகால்லன்சம் மட்

ங் - குவட்

ச்சி ங்

கூடமாகும் (385)
3416 கூட்டம் - குழா

மைலயின்

3417 கூந்தல் - ேகாைதயர் மயி

ங் கூட்டம் (386)

மயிற்ேறாைக ங் கூந்தல் (387)

3418 கூரல் - ேகாைதயர் மயிர் ட்சிறகிைவ கூரல் (388)
3419 கூலம் - அங்கா
விலங்கின் - வா

ம் வரம் ம் னற்கைர ம் பாக

ம் – பசு ம் பண்ணி கார ம்

ங்கூலமாகுெமன்ப (389)

3420 கூவிரம் - ெகா ஞ்சி ந் ேத ங் கூவிள ங் கூவிரம் (390)
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3421 கூைழ - ெபண்ணின் மயி ம் ட்சிறகுங் கூைழ (391)
3422 கூளி - ஏ ம் ேப

மிடப

3423 கூளியர் - குறவ ம்
3424 கூற்

மீட்ட ங் - கூளிெயன்பர் கு ம்ப

மதற்ேக. (392)

ர ங் கூளியராகும் (393)

- கூற்ெறன் கிளவி

ைர ங் கால

ம் (394)

3425 ேகசம் - ஆண்ெப ணஃறிைண மயிாிைவ ேகசம் (395)
3426 ேகசரம் - மலாின்றா

மகிழ்மர ங் ேகசரம் (396)

3427 ேகடகம் - பலைக ங் ேக
3428 ேகழ் - ஒளிய நிற

ெமாப் ங் ேகேழ (398)

3429 ைக - ஒப்பைன பைட
தா

ம் பாிைச ங் ேகடகம் (397)

ப் ெபா க்கஞ்சி ைம - கர ம்பின்பிறந்

ங்ைகேய (399)

3430 ெகாக்கு - ஒ மரப் ெபய

லநா

ங் குதிைர ம் வி க ங் குரண்ட ங்

ெகாக்ெகனல் (400)
3431 ெகா

- வல்

3432 ெகா

ங் ேக

ம் பட ங் ெகா ெயனல் (401)

- கைடவாய்ப் ற ங்; க விப்பற் ங் - கு மகிழ் ச ங்

ெகா ெறனலாகும் (402)
3433 ெகாண்டல் - குணக்ெக

காற்

ேமக ங் ெகாண்டல் (403)

3434 ெகாண்ைட - இலந்ைதக் கனிமயிர்
3435 ெகாண்

- ெகாண்

யிைவ ெகாண்ைட (404)

ேமகமா காயமிரண்ேட (405)
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3436 ெகாந்தளம் - மாதர் மயி

மற்றவர் சு

ங் - குழ

ன் ெகாத் ங் ெகாந்தளமாகும்

(406)
3437 ெகாம்ைம - ெகாங்ைக ங் ைககுவித் க் ெகாட்ட

மழகும் - வ

மார் ந்

திட ங் ெகாம்ைம (407)
3438 ெகாற்றி - ேகாவிளங் கன்
3439 ெகான் - ஓாிைடச் ெசால்
ெகான்ென

ேமா

ங் ெகாற்றி (408)

ம் வறி ம் ெப ைம ங் – கால மச்ச ங்

ங் கட் ைர (409)

3440 ேகா - ஆ ந் தைலவ
பகழி ங்கண்

ெமாளி

மண்ட ம் – பா ஞ்ெசால்

ம்

ங் - கு ச ந் திக்குஞ் சல ங் ேகாேவ (410)

3441 ேகாகிலம் - குயி
3442 ேகாசம் - மதி

ங் குரங்குங் ேகாகில ெமன்ப (411)
ப் ம்பண் டார

ட்ைட

- மாணின்குறி ம் த் தக ங்

ேகாசம் (412)
3443 ேகாசிக,ம் - பட் ம் டைவ ங் ேகாசிக மாகும் (413)
3444 ேகாடகம் - குதிைர ம்
3445 ேகாடரம் - எட்

ைம ம்

ப் ங் ேகாடகம்

ம்மரக்ெகாம் ம் ெபா ம்ப ங் – குதிைர ந் ேதாின்

ெமாட் ங் ேகாடரம் (415)
3446 மற் ங்ேகாடரம் - குரங்கின்ெபய ங் கூ வ ரதற்ேக (416)
3447 ேகா கம் 3448 ேகா

வின் றட் ம் டைவ ங் ேகா கம் (417)

- மைலயதன்

க ம் வரம் நீர்க் கைர

– மாக்களின் ம ப்

ெகாம் ஞ் - சங்கு மரத்தின் ெகாம் ங் ேகாெடனல் (418)
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3449 ேகாைட - ெவயி

ங் காந்த

ேமற்றிைசக் காற் ங் - குதிைர ம் ேவனி

ங்

ேகாைடயாகும் (419)
3450 ேகாட்டம் - ம த நிலத்
குர

வைள

3451 ேகாட்

ர் பாசைற யிடேம - நா

ேகாவி ெலள ய - ந ம் த
- ேகாட்ட ம் வாயி

மைலச்ச

3452 ேகாணம் - வைள ந் ேதாட்

நகர மானிைர படப்ைப -

ண்பன ங் ேகாட்ட மாகும் (420 )
ங் ேகாட்

ங் கூனிய வா

(421)

ங் - குதிைர

க்குங்

ேகாணமாகும் (422)
3453 ேகாணல் - கூ

ம் வைள ங் ேகாணெமன்ப (423)

3454 ேகாைத - மாைல
ேசர

மாத ங் ைகத்ேதாற் கட்

-

ம் ங் குழ

ங் காற் ஞ்

- ெமா ங்கு மிய ங் ேகாைத ெயன்ப (424)

3455 ேகாத்திரம் - கு

மைல ங் ேகாத்திர மாகும் (425)

3456 ேகாரம் - ெகா ைம ம் வட்
3457 ேகாலம் - அழகு மிலந்ைத
ேராட்ட ங் - ேகால ெமன்
3458 ேகாளி -

வா

ங் குதிைர ங் ேகாரம் (426)
மாங்கதன் கனி ம் – பன்றி ம் பீர்க்கும் பாக்குநீ

ங் குறியின வாகும் (427)

காய்க்கு மர

மத்தி ங் - ெகாழிஞ்சி

ெமன்றிைவ ேகாளி

ெயன்ப (428)
3459 ேகாள் - அலர்கதிர்
வல் ைட

த ய கிரக ெமான்ப ம் - வ

ங் ெகாள்ைக ம்

ங் - ெகாைல ம் பிசின ங் ேகாெளனலாகும் (429)

3460 ெகௗசிகம் - ம தயா ழிைச ம் கூைக ம் பட் ஞ் – சுடர்நிைலத் தண் ஞ்
ெசால் ற் ெகௗசிகம் (430)
3461 ெகௗைவ - கள்

ந்

ன்ப ம் பழெமாழி ங் ெகௗைவ ()
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சகரவ க்கம்
3462 சகடம் - சக ம்பண்

ஞ் சிகர ஞ் சகடம் (432)

3463 சகுந்தம் - ட்ெபா ப் ெபய ங் க குஞ் சகுந்தம் (433)
3464 சகுனம் - ட்ெபா

நிமித்த ங் கிழங்குஞ் சகுனம் (434)

3465 சகுனி - பறைவ நிமித்தம் பார்ப்பவன் சகுனி (435)
3466 சங்கம் - சங்குேமா ெரண்

ங் கைணக்கா

ஞ் சைவ

-

த

ங் கவிஞ ஞ்

சங்க ெமன்ப (436)
3467 சசி - சசிேய யிந்திரன் றார
3468 சடம் - ெகா ைம ம் ெபாய்

மதிய ம் (437)
ெமய் ஞ் சடெமனல் (438)

3469 சைட - ேவணி ம் ேவ ங் கிைட ஞ் சைடெயனல் (439)
3470 சதம் - எண்

ம் ள்ளி னிறகுஞ் சதெமனல் (440)

3471 சதி - தாள ெவாத்

மயனா

ம் வட்ட ங் - கற்பாட்

ஞ்

ேசா ஞ் சதிெயன லாகும் (441)
3472 சத்தி - ஓங்கிய

ைம ம் ேவ

ங் குைட ங் - கான்ற

ம் வ

ஞ் சூல ஞ் சத்தி (442)
3473 சத்திரம் - அதிசயம் விடாப்பைட குைடயி ம்

ண்சாைல - ேவள்வி ம் ேவ

சத்திர மாகும் (443)
3474 சந்தி - அந்திப் ெபய ங் கைழ ந் ெத வின் - சந்தி
(444)

மிைசப் ஞ் சந்தியாகும்

ஞ்
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3475 சமன் - ந

நம

ஞ் சமனா கும்ேம (445)

3476 சமித்தல் - ெபா த்த
3477 சம் - சங்கர

மா

நடத்த
மய

ஞ் சமித்த ெலன்ப (446)

ம க

ஞ் - நாி

நாவ

ஞ் சம் வாகும் (447)

3478 சரகம் - ேத னீப்ெபய ம் வண் ஞ் சரகம் (448)
3479 சரணம் - தா

நகர

மைற க

ஞ் சரணம் (449)

3480 சரபம் - தனிவைர யா ஞ் சிம் ள் சரபம் (450)
3481 சரம் - மணிவட

ங்ெகா க் கச்சி

மம் ந் - தனிைம

நைட ேமா ாி

ஞ்

சரேம (451)
3482 சாி - வழிதிரள் ைகவைள சாிெயன லாகும் (452)
3483 சலாைக - நாராச ஞ் சவள

நன்மணி ஞ் சலாைக (453)

3484. சலாங்கு - ெபாய்யாப் ள்

மசக ஞ் சலாங்ேக. (454)

3485. சல் யம் - சல்

யஞ் ெசஞ்சந் ெதய்ெயன் பாணம். (455)

3486. சவட்டல் - சுைவத்த
3487. சவம் - பிண

ங்கி

ங் ேகாற

ஞ் சவட்ட லாகும். (456)

ஞ் சவெமன லாகும். (457)

3488. சவி - அழகு மணிக்ேகாைவ ஞ் சுைவ ஞ் ெசவ்ைவ ஞ் - சா
சவிெயன லாகும். (458)
3489. சாகம் - ெகாச்ைச சி கீைர ேதக்குச் சாகம். (459)

ங் காந்தி ஞ்
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3490. சாகினி - கீைரத் திர
3491. சா

ஞ் ேசம் ஞ் சாகினி. (460)

- சா ேகாண் ெமாழி தாழி ைடைவயாம். (461)

3492. சாதகம் -

த ம் வானம் பா ப் ள்

ஞ் - சாதக ெமன்பர் சனன

மதற்ேத.

(462)
3493. சாதம் - சாத ெமய் ஞ் ேசா ம் பிறப் மாம். (463)
3494. சாதி - ேதற

ங் குல ஞ் சி சண் பக ந் - ேதக்கும் பிரம் ஞ் சாதி ெயன்ப.

(464)
3495. சாபம் - சபித்த

ம் வில்

3496. சாமம் - யாம ம் ேவத

ஞ் சாப ெமன்ப. (465)
மிர ம் பச்ைச ஞ் - சாம ெமன்பர் க ப் ஞ் சாற் ம்.

(466)
3497. சாமி - குரவ

ம் ெபான்

ந் தைலவ

க

-ம க

மிளைம யாட்

ஞ்

சாமி. (467)
3498. சாம்பல் - அடைல ெயா ங்கல்பழம்
3499. சாரங்கம் - சாதகப் ள்

மா

விைவ சாம்பல். (468)

ஞ் சாரங்கம். (469)

3500. சாரம் - அதக மினிைம மரச்ேசகுஞ் சாரம். (470)
3501. சாரல் - மைலயின் பக்க

ம த யாழ்த்திறத் - ேதாாிைசப் ெபய ஞ்சார ெலன்ப.

(471)
3502. சாாிைக - மண் ல வர

நாகணவாய்ப் ள்

ஞ் - சுங்க ஞ் சுழல்காற் ஞ்

சாாிைக யாகும். (472)
3503. சார்ங்கம் - மாேயான் ற

ெவா

வில்

ஞ் சார்ங்கம். (473)
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3504. சாலம் - மதிலாச் சாமரம் வைலசா ேலகஞ் - சைவ ங் குறைள ெமாழி ஞ்
சாலம். (474)
3505. சா

- ெநற்ெபா

ேவாி ய ந்ததி சா . (475)

3506. சாேலகம் - வாதா யன
3507. சாைல - ேகாயி
3508. சா

ங் குதிைரப் பந்தி ஞ் சாைல. (477)

- விழ ங் குைல ம் ேவாி ஞ் சாேற. (478)

3509 சானகி 3510 சா

மலர்ெமாட் ஞ் சாேலகம். (476)

ங்கி

- மைல

ந் தி

ஞ்சானகி ெயன்ப (479)

மைலப்பக்க

3511 சான்ேறான் - மி கசீாிட

ழந்தா

ஞ் சா

(480)

மிக்ேகான் ெபய ம் - ெப கிய கதிாின் ெபய ஞ்

சான்ேறான் (481)
3512 சிகண்

- மயி

ம் பாைலயா ழ்த்திறத்ேதா ேராைச

–ம

ஞ் சிகண்

யாெமன விளம் வர் (482)
3513 சிகாி - எ

ங் க நா ைர மிைவ சிகாி (483)

3514 சிகழிைக - மயிர்

வாசிைக ேகாைவ சிகழிைக (484)

3515 சிகி - ேக

ெந ப் ஞ் சிகிேய (485)

மயி

3516 சிக்கம் - கு மி

றி ஞ் சீப் ஞ் சிக்கம் (486)

3517 சிதடன் - கு ட

மறிவில் ேலா

3518 சிதம் - சிதம்வான் மீ

ம் ெவ

ஞ் சிதடன் (487)

ப் ஞான

– மாகுஞ்சய றப் பட

மாகும் (488)
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3519 சிதர் -

வைல ம் வண் ந்

3520 சிதைல - ெசல்

ந்

ணி

ணி ஞ் சிதேர (489)

ேநா ஞ் சிதைல (490)

3521 சித்திரம் - அழகுங் கா மா மணக்குஞ் ெசய்ேகால் – வ
ெமய்யாப் ணர்த்த

ஞ் - சிறப் ம் விம்மித ேமார்பாட

ஞ் சித்திரம் (491)

3522 சிந்

- நீ ந் ேதச ம் யா ங் கட

3523 சிந்

ரம் - திலக ஞ் ெநந்நிற ஞ் ெசங்குைட ம் ளி ம் - யாைன ம்

யாைன க ஞ் சிந்
3524 சிமி

- சிள்

ங் - கூ

ம் ெபாய்ைய

3526 சிரகம் - வட்
3527 சிலீ கம் - அம்

- ேத

(492)

(494)

மைல ஞ் சிைமயமாகும் (495 )
ந் தைலத்தி ராண ஞ் சிரகம் (496)
ைலக்கண்

மளி ஞ் சிலீ கம் (497)

3528 சிைல - வின்மைல ேயார்மரஞ் சிராவண
3529 சில்

ஞ் சிந்

ரம் (493)
றி ங் கு மி ஞ் சிமி

3525 சிைமயம் - சிகர

ச் சீ ங் குற

ஞ்சிைல (498)

ங் கீைர ம் வட்ட ஞ் சில்

3530 சில்ைல - பகண்ைட ஞ் சிள்

ங் கி

கி

(499)
ப்ைப ஞ் சில்ைல ()

3531 ெசவப் - சின ஞ் சினக்குறிப் ஞ் ெசந்நிற ஞ் ெசவப்ேப (501)
3532 சிைவ - ெகால்

ைல

க்குங் ேகாமா னிடத் ைற - ெசல்விெபய ம் ேவ ஞ்

சிைவ ெயனல் (502)
3533 சி ைம -

க்க

ேநா

மற்ப ஞ் சி ைம (503)
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3534 சிைற - ள்ளி னிறகுங் கைரயின் பக்க

– ேமாி மிட ங் காவ

ஞ்சிைறேய

(504)
3535 சிைன - க வின் ெபய

ட்ைட

ப் ஞ் – ெச மரக் ேகா ஞ்சிைன

ெயனலாகும் (505)
3536 சீகரம் - மைல

மதன் ேசண்

க ஞ் சிர ந் – திைர ந்

வைல ங் கரக ஞ்

சீகரம் (506)
3537 சீதம் - குளி ம் ன

ேமக ஞ் சீதம் (507)

3538 சீப் - கதவின் றா ங் கங்க ஞ் சீப்ேப (508)
3539 சீ ள் - ெசம் மீய மாக்க ஞ் சீ ள் (509)
3540 சீர் - தாள ஞ் ெசல்வ

ந்தண்டா த ஞ் சீர்த்தி ங் கா ம் பார ஞ் சீெரனல்

(510)
3541 சீவனி - ெசவ்வழி யாழ்த்திறத் ேதாாிைசப்ெபய

-

யிர்த

ம ந் ஞ்

சீவனியாகும் (511)
3542 சீவன் - வியாழ

யி ஞ் சீவ ெனன்ப (512)

3543 சுகம் - இன்ப ங் கிளி ஞ் சுகெமன விளம் வர் (513)
3544 சுக்ைக - மாைல ம் வான மீ
3545 சுசி - சுசிேய சுத்த ங் ேகாைட
3546 சுடர் - தழ
லவர் (516)

ஞ் சுக்ைக (514)
மன்றி – யன ன்ெபயர்க்கு மபிதானம்ேம (515)

ம் விளக்குஞ் சந்திரா தித்த

- ெமாளி ஞ் சுடெரன் ைரத்தனர்
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3547 சு ைக - சுட்

மணி

3548 சுண்டன் - சூர

ச்சி சு ைக (517)

ஞ் சதய நா

ஞ் சுண்டன் (518)

3549 சுைத - சு சுண்ணச் சாந் ம் தல்வி

மமிழ் ங் - கறவாத் ேத

ஞ்

சுைதெயனலாகும் (519)
3550 சுந்தாி - சூர

ஞ் சசி ந்

ர்க்ைக ஞ் சுந்தாி (520)

3551 சுபம் - த ம நன்ைம ேமாக்க ஞ் சுபேம (521)
3552 சும்ைம - ஊர்ப்ெபா ப்ெபய

நா ஞ் சுைம

- ெமா

ெநன் தற்

ேபா ஞ்சும்ைம (522)
3553 சுாிைக - ெமய் கு க வி பத்திரஞ் சுாிைக (523)
3554 சுாியல் - ஆண்ெபண் மயி ஞ் சுழி ஞ் சுாியல் (524)
3555 சு ங்ைக -

ைழவா யி

3556 சு தி - ஒ

ம் ேவத ஞ் சு தி ெயன்ப (526)

3557 சுைர - ஆவின்
சுைரெயன

ைல

நீர்ப்ேபாகி ஞ் சு ங்ைக (525)

மலா ந் ெதாண்

–

ட்ெடாைளப் ெபய ஞ்

ைரப்பர் (527)

3558 சுவர்க்கம் - ெதய்வேலாக

ைல ஞ் சுவர்க்கம் (528)

3559 சுவல் - ேம ம் பிட ந் ேதாளின் ேம

ங் - குரகதக் குைச ங் கூ ஞ் சுவேல

(529)
3560 சுவ
(530)

- த்ேத ணா ம் ள்ளின்

க்குஞ் - சுண்டன் ெபய ஞ் சுவெவன்றாகும்
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3561 சூதகம் - ேதாற்ற ம் வாலாைம

ைலக்கண்

3562 சூரன் - சூரெனன் கிளவி சூரன் ெபய ந் - தீர
3563 மற் ஞ்சூரன் - அ க்க

ந்தீ

ஞ் சூதகம் ()
நா ந் ெதாிக்கப் ப ேம. (532)

மாகுமற்றதற்ேக (533)

3564 சூர் - சூெரன் கிளவி யச்ச ந் ன்ப ம் – பிணி ந்ெதய்வப் ெபய மாகும் (534)
3565 சூழி - சுைன ங் காி க படா ஞ் சூழி (535)
3566 ெசச்ைச - ெவட்சி ெவள்ளாட் டாண்ெபயர்ெசச்ைச (536)
3567 ெச
3568 ெசந்

- பாவங் குணமின்ைம நாற்றம் தல்ெச
- ஓைச

3569 ெசப்பம் - ெத

நரகத் ெதான்ற நாி ஞ் - சீவ

(537)
ம

ஞ்ெசந்

வாகும் (538)

ெநஞ்சு ந ெசம்ைம ஞ்ெசப்பம் (539)

3570 ெசம் லம் - பறந்தைலபாைல நிலஞ்ெசம் லேம (540)
3571 ெசம்மல் - ெப ைம ம் வ

ம் பழம்

மீச

ஞ் சி வ

ெசம்மெலன்ப (541)
3572 ெசய்யல் - ேச
3573 ெசல் - இ
3574 ெசவி

-

ெமா க்க ங் காவ

ஞ் ெசய்யல் (542)

ேமக ஞ் சிதைல ஞ் ெசல்ெலனல் (543)
ன்பிறந்தா

ங் ேகாடா ஞ் ெசவி

3575 ெசவ்வி - ேபா ம் ப வ ம் ெபா

(544)

ஞ் ெசவ்வி (545)

3576 ெச ைம - வனப் ங் ெகா ப் மாட்சிைம ஞ் ெச ைம ()

ந் தைலவ

ஞ்
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3577 ேசக்ைக - சயன

ைல ஞ் ேசக்ைகயாகும் (547)

3578 மற் ஞ்ேசக்ைக - விலங்கின்

யி டப் ெபய ம் விளம் வர் (548)

3579 ேசடன் - இைளேயான் ெபய

ம ைம ம் பாங்க

- மனந்த

ேமார்சாதிப்ெபய ஞ் ேசடன் (549)
3580 ேச

- சிலதி ம் விஞ்ைசயர் ெசாி ஞ் ேச

3581 ேச

- திரட்சி யழகு நன்

3582. ேசண் - உயர

நீள

(550)

ெப ைம ஞ் ேசேட (551)

மகல ஞ் ேசேண. (552)

3583. ேசதகம் - ேச ஞ் ெசந்நிற ஞ் ேசதக ெமன்ப. (553)
3584. ேசத்

- ெசந்நிறப் ெபய

ெமாப் மைசச்ெசா

–

ப் ங் க த்

ைமய ஞ்

ேசத்ெதனல். (554)
3585. ேசய் - குமர

ஞ் ெசவ்வாய்க் ேகா

ஞ் ெசவப் ஞ் - சி வ

நீள ஞ்

ேசெயனலாகும். (555)
3586. ெசால் - ெநல்

ம் க ஞ் ெசால்

ஞ் ெசால்ேல. (556)

3587. ேசாதி - இரவி ெமைனயாளீசன்ெபய

- ெமா நாண் மீ

ெமா ளி ஞ் ேசாதி.

(557)
3588. ேசாைன - ஓண மீ

ெமாழியா

ெசாாி

- மாாி ஞ் ேசாைனெயன்ன

வகுப்பர். (558)
3589. ெசௗாி - கன்னன் ெபய ங் கார்வண்ணன் ெபய ஞ் - சனியின் ெபய
மியம

ஞ் ெசௗாி. (559)

3590. மற் ஞ் ெசௗாி - க திேலார் நதிக்குங் க தப்ப ேம. (560*)
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ஞகர வ க்கம்.
3591. ஞாட் - சம ம் பார ங் கள
3592. ஞாளி - நா ங் கள்
3593. ெஞகிழி -

ஞாட்ேப. (561)

ஞாளி ெயன்ப. (562)

ரந்தீ

விறகு தீக்கைட ேகால் - ெஞகிழி ெயன்

ெநறிய

வாகும். (563)
3594. ெஞள்ளல் - பள்ள ந் ெத

ேமன்ைம

ெஞள்ளல். (564)

தகர வ க்கம்.
3595. தக

- ஐைம

3596. தைக - அ

மிைல ந் தகெடன லாகும். (565)
ங் குண ந்தளர் ந் தைகேய. (566)

3597. தைகைம - அழகும் பண் ம் ெப ைம ந் தைகைம. (567)
3598. தடம் - தடாகப் ெபய
3599. தட
3600. த

மைலய

ந்தடம். (568)

- பகுதி ம் வைள ம் ெப ைம ந் தடெவனல். (569)
-த

லக்ைக ந் தைச

ம் ந் - தண் ம் வய

மின்ன

ந் த ேய.

(570)
3601. தட்

- ந வட்ேட

ெமாண் ாிைக ம் பாிைச ம் - வட்டப் ெபய ந் தட்ெடன

லாகும். (571)
3602. தட்ைட - கர ைக கிளிக
தட்ைட. (572)

க வி சின்னந் - திைனத்தாண்

ங்கிெலன்றிைவ
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3603. தண்டம் - தந்திர ங் காிெசல் வழி ந் தண்டம். (573)
3604. தண்

-த

ந் தாைன ங் குழா ம்

ைள

- மி ன

லக்ைக ந்

தண்ெடனலாகும். (574)
3605. தண்ணைட - - நா ம தத்

ந் தண்ணைட. (575)

3606. தண்ணம் - - ம

ெமா கட் பைற ந் தண்ணம். (576)

3607. தண்ைம - - தாழ்

ெமளிைம ந் தண்ைம ெயன்ப. (577)

3608. தத்ைத - -

ன்பிறந்தா

3609. தமம் - - இராகு

மி

3610. தமிழ் - - இனிைம
3611. தம்பம் - - கம்ப
3612. தரணி - - தல

ங் கிளி ந் தத்ைத. (578)
ந் தமெமன விைசப்பர். (579)

நீர்ைம ந் தமிெழனலாகும். (580)

ெமய் கு க வி ந் தம்பம். (581)
மைல ந் தபன

ந் தரணி. (582)

3613. தவிசு - - ெமத்ைத ந் த க்கும் பீட ந்தவிேச. (583)
3614. தழல் - - கிளிக

க வி

ெந ப் ந் தழேல. (584)

3615. தளம் - - தாழி ஞ் சாந் ந் தளமாகும்ேம. (585)
3616. தளிமம் - - சயன

ம*கு ெமத்ைத ந் தளிமம். (586)

3617. தைள - - ஆண்பான் மயிர்ெதாடர் சிலம் ந்தைளேய. (587)
3618. தனஞ்சயன் - - எவ்வமின் மா தத் ெதான்
சாசி ந் தனஞ்சயனாகும். (588)

ெந ப் ஞ் - சவ்விய
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3619. தனம் - - ேகாவிளங் கன்
ெபான்
3620. த

த்திைர ங் ெகாங்ைக ஞ் சாந் ம்

ந் தனெமனலாகும். (589)
- - யாக்ைக ம் வில்

ஞ் சி ைமயந் த

ேவ. (590)

3621. தன்மம் - - ண்ணிய ம் ேவத ந் தன்மமாகும். (591)
3622. தன்ைம - - தன்ைம ம் ெப ைம
3623. தா

--

ங்கமைல ந்

நன்ைம ந் தன்ைம. (592)

நிைல ஞ் - சங்கரன் ெபய ந் தா

வாகும்.

(593)
3624. தாண்டவம் - - தாவ

மாட

3625. தாதி - - அ ைம ஞ் ெசவி
3626. தாமம - - மாைல

மல

ஞ் ெச

த்த

ந் தாண்டவம். (594)

ம் பரணி ந் தாதி. (595)

மணிவடப் ெபய

- நகர

ெமாளி ங்

கயி ங்ெகான்ைற ந் - தாமமாகச் சாற்றினர் லவர். (596)
3627. தாரம் - - வல்

ைசப் ெபய ம் வாழ்க்ைகத் ைணவி ம் - யாழினரம்

ம ம்பண்ட ம் ெவண்டா ந் - தரா

நா ந் தார ெமன்ப. (597)

3628. தாைர - - வழி ங் கண்ணின் மணி ஞ் சுவ

-

ேநேரா த

ங்

கூர்ைம ம் - - வாத்தியத் ெதான் ம் ழ் மைழ ந்தாைர. (598)
3629. தார் - - மாைல

மல ங் ெகா ப்பைடப் ெபய ங் - கிண்கிணிமாைல ந்

தாெரனக்கிளந் ப. (599)
3630. தாலம் - - ஞால ங் கூந்தற் க குநா ங் - ேகா ய கல ம் பைன ந் தாலம்.
(600)
3631. தாைழ - நாளி ேகர ங் ைகைத ந் தாைழ. (601)
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3632. தாழ்ைம - இளி ங் கீழ்ைம
3633. தாள் - கா ன் ெபய

ெமண்ைம ந் தாழ்ைம. (602)

யற்சி ங் கபாடத் - தா

ெநல்லாி ல்

ந் தாேள.

(603)
3634. தா

- அள ங் குைல ந் தாெறன லாகும். (604)

3635. தானம் - தந்தியின் மத ம் வ

ங் ெகா த்த

ஞ் – சுவர்க்க ம் ேவட்ட

மற ந் தானம். (605)
3636. தாைன - ஆைட ம் பைட

மா த ந் தாைன. (606)

3637. திகிாி - மைல ஞ் சக்கர ம் வட்டப் ெபய ந் - ேத
ங்கி

ைள

ந் திகிாி. (607)

3638. திைக - திைச ஞ் சுணங்குந் திைகெயனலாகும். (608)
3639. திங்கள், மதி - சந்திரன் ெபய

மாத ஞ் சாற்றிற் - றிங்க

ெசப் ம். (609)
3640. திட்ைட - ேம

ர

3641. திைண - குல

நில

3642. திதி - பக்க ங் காத்த
3643. தி

ம் ேவதிைக ந் திட்ைட. (610)
ெமா க்க ந் திைணேய. (611)
நிைலேப ந்திதிேய. (612)

- தி விலக் குமி ஞ் ெசல்வ

3644. திலம் - எள்

மஞ் சா

மாகும். (613)

ந் திலெமனப்ப ேம. (614)

3645. தீ - தீங்கு ெந ப் ந் தீெயன லாகும். (615)

மதிய

மிரண் ஞ்
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3646. தீங்கு - தீைம ங் குற்ற ந் தீங்ெகன லாகும். (616)
3647.

கள் - ேதா

3648.

ங்கம் - அகல ம் ெப ைம

3649.

ஞ்சல் -

3650.
-

- கால

ண் ெபா

ந்

ஞ்சன் மரண

கெளனலாகும். (617)
யர ந்

நிைலேப

ட்ப ங் குமரனாட

ெயன்கிளவி ெசால்

ங்கம். (618)
றக்க ம். (619)

- ேமல

ேமழ்மாதர் நி த்த ஞ் சி பைற ந்

வர் லவர். (620)

3651.

ணங்கறல் - இ

ம் விழ ந் ணங்கற ெலன்ப. (621)

3652.

ணி - ேசாதி ஞ் சீைர ந்

3653.

ண்டம் -

ண்ட ந்

ணிபடல் வதன

ணிெயனல். (622)

க்குச் சாைர -

ண்டம் ள்ளின்

க்கு மாகும்.

(623)
3654.

த்தம் - யாழி னரம் ெமா கல் விகற்ப ம் – பா

ேமாாிைச

தர ந்

த்தம். (624)
3655.

த்தி - அரவின் ெபாறி

மாங்ெகா

த

ந் -

ைதத

சுணங்குந்

த்தி

யாகும். (625)
3656.
ெநய்
3657.

ப் - அரக்கும் பவள
-ம

பவ ந்

ய்ைம ந்

மா தப்ெபா

ந் -

ைண ம் வ

ப்ெபனலாகும். (626)

ம்பி - சுைர ம் யாைன ம் வண் ந்

3658.

க்கம் - குங்கும மர ங் கா ந்

3659.

த்தி - ேதா

ம்பி. (627)
க்கம். (628)

ம் யாற்றிைடக் குைற ந்

த்தி. (629)

ம் ெபா
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3660.

ேராணம் - சிம் ட் பறைவ ம் வில்

ங் காக்ைக ந் -

ம்ைப ம் பதக்குந்

ேராணமாகும். (630)
3661.

வக்கு - ேதா

ம் பிணக்குந்

3662.

ளி - மைழ மா

வக்ெகன ெமாழிப. (631)

ஞ் சிதர்தேலா

- ெபண்ணாைம ந்

ளிெயன்னப்

ேபசுவர். (632)
3663.

ணி -

ன்ப ம் லவி நீட்ட

3664.

-

ய

3665.

க்கு -

ந்

ற்றம்பைக தைச ந்
லா

ணிெயனல். (633)

ேவ. (634)

றி ங் கூத் ம் பாட்

-

சா த

ம்மிைவ

க்ெகன லாகும்.

(635)
3666.

ங்கல் - ேசாம் நிரம்பாத்

யி

ந்

ங்கல். (636)

3667.

சு - ைடைவ ம் யாைனப் ேராைசக் கயி ம் - பைடயின

ப் ந்

ெசனப்பகர்வர். (637)
3668.

பம் - ைகயின் ெபயர்நீர்க் கடம்பிைவ

3669.

ம் - வாயி

ட்ெடாைளப் ெபா

பம். (638)
ங்கி

- மரக்கா

மதகுந்

லாகும். (639)
3670.

ாியம் -

3671. மற் ந்

கில்பைற

ரசுேப ெர

ந்

ாியம். (640)

ாியம் - வாத்தியப் ெபயர்ெபா திெய

3672. ெதய் - ெதய்ெயன்கிளவி ேகாற

ம்வைரயார். (641)

ந் ெதய்வ ம். (642)

3673. ெதாிைவ - காாிைகப்ெபய ங் கன்னியிராசி ந் - ேத ங் காைலத்
ெதாிைவயாகும். (643)

ம்ெபன
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3674. ெதவ் - ெகாள்ைக ம் பைக ந் ெதவ்ெவனலாகும். (644)
3675. ெதன் - ெதன்னிைச வனப் ந் ெதற்குேமார் பாட

ம். (645)

3676. ேத - ேதெயன் கிளவி ெகாளற்பா ந் ெதய்வ ம். (646)
3677. ேதசிகம் - திைசச்ெசா

மழகுங் காந்தி ம் ெபான்

- ேமார் கூத்தின் ெபய ந்

ேதசிக ெமன்ப. (647)
3678. ேதசிகன் - ேதசாந் தாிகு
3679. ேதம் - தித்திப் ந் ேதச
3680. ேதயம் - காய
3681. ேத

- அன

வணிகன் ேறசிகன். (648)
நாற்ற ந் ேதெமனல். (649)

நா ந் ேதய ெமன்ப. (650)
ம

3382 ேதர்தல் - ஆராய்த

ந் ேத

வாகும். (651)

ங் ெகாள்ைக ந் ேதர்த லாகும் (352)

3383 ேதள் - வி ச்சிக விராசி

ம

ட நா

ந் - ெத க்கா லதெனா ேதெளன் றாகும்

(353)
3384 ெதாங்கல் - மாைல ம் பீ க்குஞ்ச ந்

க்க

- மயி ன் ேறாைக

மயி ந்

ெதாங்கல் (354)
3385 ெதா

- கங்கணங் ைகவைள ெயா பலந் ெதா ேய (355)

3386 ெதா

- ம த நில ம் வஞ்சைனப் ெபய ந் - ேதாட்ட

ெமன்றிைவ

ெதா ெவன லாகும் (356)
3687 ெதாண்ைட - யாைனத்

திக்ைக ங் ேகாைவ ந் ெதாண்ைட
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3688 ெதாத்

- ெதா ம் மலர்த்திர

ந் ெதாத்ெதனப் ப ேம (358)

3689 ெதாய்யல் - இன்ப ஞ் ேசா ந் ெதாய்ய ெலன்ப (359)
3690 ெதா

- ெதா வ

3691 ெதா

- ெதா

3692 ேதா

- திர

3693 ேதாட்

மிேரவதி நா

ந் ெதா ெவனல் (360)

மானிைர ந் ெதாகுதி ந் ெதா ெவனல் (361)
ம்

வி னித ந் ேதாெடனல் (362)

- கத ம் யாைனக் க வி ந் ேதாட்

3694 ேதாணி - இேரவதி ம் வங்க

ெமயி ன

(363)
ப் – மம் ந் ேதாணி

மிதைவ

மாகும் (365)
3695 ேதால் - யாைன ம் வனப் மத
பலைக

ந் ேதால்வி ந் - ேதாெலன் ைரப்பர் ேதாற்

மாகும் (366)

3696 ேதாள் - ய ங் ைக ந் ேதாெலனப் கல்வர் (367)
3697 ேதாற்றம் - வ

ம் பிறப் ங் கண்ட

3698 ேதான்றல் - சுத

ந் தைலவ

ந் ேதாற்றம் (368)

ந் ேதான்ற லாகும் (369)

நகரவ க்கம்
3699 நகம் - உகி

மைல

நகெமன லாகும் (369)

3700 நைக - எயி ஞ் சிாிப் மின்ப

ெமாளி

- நைகெயன் கிளவி நவிலப் ெப ேம

(370)
3701 நைட - வழி

ெமா க்க ம் ேபாக்கு நைடேய (371)
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3702 நந்தி - ஏ
3703 நந்

மீச

- பறைவ

நந்தி ெயன்ப (372)
நத்ைத ஞ் சங்கு நந்ெதனல் (373)

3704 நயந்ேதார் - காதல ம் ேவட்ேடா
3705 நயம் - நன்

மின்ப

நியாய

3706 நரந்தம் - நாரத் ைத ங்கத்
3707 நைர - ெவண்ணிற

நயந்ேதா ராகும் (374)

நயெமனல் (375)
ாி

மாேன

நரந்தம் (376)
ங்கவாிமா ம் - ப த ம் பறைவயி ெலான்

நைரேய (377)
3708. நலம் - ெசால் ய வி ச்சிக விராசி ஞ் சுக

- நல்

ப கார

நலெமன்றாகும்.

(678)
3709. நவம் - ஒன்ப ம்

ைம

ெமாண்கார் கால

- ெமன்பன

ன்

நவமாகும்ேம. (679)
3710. நவியம் - ம

ங் ேகாடா

நவிய மாகும். (680)

3711. நவிரம் - மைல ம் ன்ைம

மயி

ச்சி

- மயி

நவிர ெமன்ன வகுப்பர்.

(681)
3712. நவிர் - ஆண்பான் மயி ந் தக்ேகசி யிைச

- ம தயாழ்த்திற

நவிெரனல். (682)
3713. நளி - திர

ம் ெப ைம

நளிெயனச் சிறக்கும். (683)

3714. நறவம் - அனிச்சமர ம் ேவாி
3715. நற்

- நாக மர ம் ேவ

நற்

நறவம். (684)
. (685)

ம் வா
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3716. நைன -

வின் ெமாட் ங் கள்

நைனேய. (686)

3717. நாகம் - நாகெமன் கிளவி நல் ைழ யாைட ம் - ேவழ ெமா மரப் ெபய ம்
ெவற் ம் - பாம் ங் குரங்கும் விசும் ம் ன்ைன ங் - கட ள லகுங்கா ாீய மாகும்.
(687)
3718. நாஞ்சில் - கலப்ைபப் பைடெயயி
3719. நாட்டம் - நயன ம் பண்
3720. நாப்பண் - ந

ம் வா

ந வட் ேட

ப்பிைவ நாஞ்சில். (688*)
நாட்டம். (689)

நாப்பண். (690)

3721. நாாி - நற ெபண்ணாணி பன்னாைட நாாி. (691)
3722. நாவிதன் - கார்த்திைக நா
3723. நாழி -

ரட் டாதி நா

ம்

ர

நாவிதன். (692)

ட் ெடாைள ஞ் - ேச ங் க ைக

மளைவ

நாழி.

(693)
3724. நானம் - அறி ம்

சுவன யாைவ

நாற்ற ம் - நைர நீராட் ங் கத்

ாி

நானம். (694)
3725. நிசி - காஞ்சன மஞ்சள் கங்கு னிசிேய. (695)
3726. நிதம்பம் - மைலயின் பக்க
3727. நியமம் - நீதி ங் ேகாவி

மல்கு

நிதம்பம். (696)

நிச்சய ந் ெத

- நகர ம்

தி

நியம மாகும்.

(697)
3728. நிரஞ்சனம் - நிரஞ்சனம் ெவளி

நிைற

3729. நிாியாணம் - யாைனயின் கைடக்க

ேமாக்க ம். (698)
மரண

நிாியாணம். (699*)
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3730. நி மித்தல் - பைடத்த

மாராய்த

3731. நிைற - எைடபார்ப் பன

நி மித்தல். (700)

மாிைவயர் கற் ம் - நிகழ் லா விராசி

நிைறயாகும்ேம. (701)
3732 நீபம் - ஏ
3733 நீர் - ன
3734 நீ

த்திரட் டாதி நா
ங் குண ம்

- நீ ெயா

- நீர்க்கடம்பின் ெபய நீப ெமன்ப (702)

ராட நீேர (703)

மர ம் பாைலக்கிழத்தி ங் - க ைம நிற

3735 நீவி - ைடைவ ங் ெகாய்சகப் ெபய
3736

தல் -

வ

ெநற்றி

3737 ெநறி - நீதி ம் வழி

3739 ேநத்திரம் - பட்

நயன

நீவி (705)

தலா கும்ேம (706)

ெமா க்க

3738 ெநற்றி - பைடயின

ம ாி மாகும் (704)

ப்

த

ெநறிெயனல் (707)
ெநற்றி (708)

ேநத்திர மாகும் (709)

3740 ேநயம் - ெநய்

மன் ெமண்ெண

3741 ெநாச்சி - எயி

ேமார்மர ஞ் சிற்

ேநயம் (710)
ெநாச்சி (711)

பகரவ க்கம்
3742 பக

- ெப ைம யாைன ெய திைவ பகெடனல் (712)

3743 பகல் - பிாி

ந

ம் ெப ம்பகற் ெபா

பாகு கத்தாணி ம் ேதசும் பகெலன்ப (713)

ம் - பக

கூர்த்த ம் பக

நா

ம் -
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3744 பகவன் - பட்டார கன்மால் பங்கயன் பரம - னிரவி ய கன் த்த

ம் பகவன்

(714)
3745 பகழி - அம் க் குைத

மம் ம் பகழி (715)

3746 பக்கம் - அ குந் திதி

மிறகும் பக்கம் (716)

3747 பங்கம் - ேச ந்

மிட ம் பங்கம் (717

கி

3748 பங்கி - ஆண்பா லஃறிைண மயி ம் பங்கி (718)
3749 பங்கு - பகுதி ஞ் சனி
3750 பசு - உயி

ட ம் பங்ேக (719)

மா ம் பசுெவன

ைரப்பர் (720)

3751 பச்ைச - மரகதப் ெபய ம் த
3752 படங்கு - ெப ங்ெகா
3753 படம் - ெகா

ேமற்கட்

ந் ேதா

ம் - பாிமளப் த

மா

ம் பச்ைச (721)

வானி படங்ெகனல் ()

ங் கூைர ங் ேகாலக் கிழி ம் - பண ம் யாைன

கபடா ம்

படேம (723)
3754 பட ைக - பட ைக ெயன்ப ந் தட் ங் ைகம்மணி ம் – வட்ட ம் ெப ம்
பீர்க்கும் வகுக்கும் (724)
3755 படைல - படர்த
3756 ப

- அவனி

ம் வாசிைகக் ேகாைவ ம் படைல (725)

மங்க வ

ஞ் ேசாபான ம் - பைக ங் குண

(726)
3757 ப

- ெபாய் ஞ் சூ ங் கள ம் ப ேற (727)

நாழி ம் ப ேய

55
3758 ப

- மரத்தின் குைல நீர் நிைல

ம

-

காிைமப் ெபய ம் ப ெவன

ெமாழிப (728)
3759 பைட - பைடக்கலப் ெபய ம் பாிமாக் கலைண ம் – ப க்ைக ஞ் ேசைன ங்
கலப்ைப ம் பைடேய (729)
3760 பட்டம் - வழி

நல்ல பதவி

ேமாைட ம் - விலங்கு யி

ட ங் கவாிமா ம் -

பாரதி வகுப் ம் படங்க ம் பட்டம் (730)
3761 பட்

- இட

நா ந் ெதா

3762 பட்

- சிற்

ர்ப் ெபய ந்

3763 பணைவ - பர
3764 பணி - ெதாழி

ம் பட்
கி

(731)

ம் பட்ேட (732)

ங் க கும் பணைவ ெயன்ப )733)
ந் ெதாழில் ப

க வி ஞ் ெசால்

ம் - பணித

ம் பாம்

மணி ம் பணிேய (734)
3765 பணிலம் - சலஞ்சல
3766 பைண -

ெமாளிேசர் சங்கும் பணிலம் (735)

ரசின்ெபய

ங்கி ன்ெபய

பைற ம் ரவியின் பந்தி ம் - ப த்த

வய

மரத்தின் ேகா

ம தநில

- மந்நிலப்

மரசும் பைணெயனல் (736)

3767 பண் - பாட் னம்ெபய ம் பாிமாக் கலைண

- நாட் ய பண்

ம் பண்ெணன

நவில்வர் (737)
3768 பண்டம் - பண்ணி கார

மாடக ம் பண்டம் (738)

3769 பண்ணவன் - பட்டாரகன் னி திறேலான்பண்ணவன் (739)
3770 பண்ைண - ம த நில

நீர்நிைல ம் வய

விைளயாட் ங் - கூட்ட ஞ் சைவ ம் த

ம் - விலங்கின்

ம் பண்ைண (740)

யி ட ம் மகளிர்
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3771 பதங்கம் - ட்ெபா ப் ெபய ம் விட் ற் பறைவ ம் - பதங்கெமன்

பகரப்

ப ேம (741)
3772 பதம் - வாிைச ஞ் ேசா
ப் ம் - பாத ம் ெபா

ெமாழி ம் வழி

-

ண ஞ் ெசவ்வி

மைறயிேனா

மவி ம் பதெமனல் (742)

3773 பதைல - ைசலப் ெபய ந் தாழி

ேமார்கட் - பகுவாய்ப் பைற ம் பதைல யாகும்

(743)
3774 பதி - தைலவ

ம் பதிெயனத் தகுேம (744)

3775 ப க்ைக - பாைற

ேம ஞ்சி

3776 பத்திரம் - எழி

ம் ப க்ைக (745)

ம் ள்ளி னிறகு மிைல ம் - பகழி ம் சுாிைக ம் பத்திர ெமன்ப

(746)
3777 பத்திைர - பசு ந் திதி ங் காளி ம் பத்திைர (747)
3778 பந்தம் - அழகுந் திரட்சி

மிைழ ங் கிைள ந் – தைள ங்ைகத் தீப ம்

பந்தெமன்ப (748)
3779 பயசு - பயசு நீ ம் பா
3780 பயம் - பா
3781 பயம் - பக

நீ ம் பயெமன லாகும் (750)
ப ங்குழி நீர்நிைல பயம் ெபனல் (751)

3782 பயல் - பாதி ஞ் சிற்றா
3783 பயிர் - ைபங்கூ
3784 பேயாதரம் -

மாகும் (749)

ம் பள்ள ம் பயெலனல் (752)

ம் ட் குர

ைல

ம் பயிெரனல் (753)

ேமக ம் பேயாதர ெமனப்ப ம் 754)
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3785 பரசு - ம

ங்கி

ம் பரெசன வகுப்பர் (755)

3786 பரதர் - தனைவ சிய ங் கழிய ம் பரதர் (756)
3787 பரம் - ெமய்

ெமய் கு க வி ம் பார ம் - பாிமாக் கலைண

ன் ம்

பரெமனல் (757)
3788 பரைவ - பரைவக் கிளவி பரப் ங் கட

ந் - தி மக ளாட

ப் ஞ் ெசப் ம்

(758)
3789 பாி -

ைல

ெநா

ந்

ரகதப் ெபய ம் - ெப ைம ஞ் ெசல

மாய ம்

பாிெயனல் (759)
3790 பாிகம் - ாிைச ள்

யர்ந்த நில ங் கைணய ம் - பாிக ெமன்

பகரப்ப ேம

(760)
3791 பாிதி - இரத

மி பாி ேவட ம் - பகலவன் ெபய ம் வட்ட ம் பாிதி (761)

3792 ப வம் - பக்குவ ம் ெபா

ம் ப வமாகும் (762)

3793 பலம் - பழ ங் கிழங்குங் கா ஞ் ேசைன

- நிைற ம் ேப ம் பலெமன்

ைரப்பர் (763)
3794 பலாசம் - பச்ைச நிற ம் ரசும் பலாசம் (764)
3795 ப

- ப த ங் காக ம் ப ெயனப் பகர்வர் (765)

3796 ப தம் - நைர ங் காய்க்கு மர ம் ப தம் (766)
3797 பவனம் - பார்காற் றிராசி மைன ம் பவனம் ((767 )
3798 பழங்கண் -

ன்ப

ெம

ெமா

ம் பழங்கண் (768)
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3799 பளிங்கு - பளிங்ேக கல்

ம் க ம் பக ம் (769)

3800 பள்ளி - தவத்ேதா ாிட ஞ் சயன ந்
ட ம் - பள்ளி ெயன்பர் ேகாயி
3801 பறம் - மைல

யிற

- நகர ஞ் சிற்

ம் பக ம் (770)

மடந்ைதயர்

ைல ம் பறம்ெபனல் (771)

3802 பைற -

ரசு ள்ளிறகு ெமாழியிைவ பைறெயனல் (772)

3803. பனி -

ன்ப

ேநா ந்

ம் விலங்கு

கின ஞ் சீத

- மச்ச

ந க்க ம் பனிெயன்

ைரப்பர். (773)
3804. பாகம் - பாதி ம் பிச்ைச ம் பாக ெமன்ப. (774)
3805. பாகல் - பலா ங் கார வல்

ம் பாகல். (775)

3806. பாகு - ச க்கைரப் ெபய ங் குழம் ம் பாேக. (776)
3807. பாசம் - பசாசும் பற் ந்

ன்ன ம் பாசம். (777)

3808. பாசனம் - தம ந் தளிைக ம் பாசன ெமன்ப. (778)
3809. பா

-

ல்ைலநிலத்

ம் பாசைற ம் பைட

- நா

நகர ம் பா யாகும்.

(779)
3810. பா

- ேக ஞ் சத்த ெவா

ம கும் - பாெடன்

ைரக்கும் ெப ைம ம்

பக ம். (780)
3811. பாணம் - மைழவண்ணக் குறிஞ்சி
3812. பாணி - பதிெயா
பண்ட ம் - வ வில் பற்

மம் ம் பாணம். (781)

ேசர்ந்த ைபம்ெபாழிற் ெபய

- மழகுங் கான

நா ங் ைக ம் - ெபா தி னீட்ட

மப் ம்

மிய ம்பாணி. (782)

யி
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3813. பாண் ல் - வட்டந் தகழி மஞ்ச

ர்தி - கஞ்சஞ் சிாீட ெம

3814. பாதிாி - ஒ மரப் ெபய

ம் பாதிாி. (784)

ங்கி

ம் பாண் ல். (783)

3815. பாத்தி - பகுத்தல் சி ெச யில்ல ம் பாத்தி. (785)
3816. பாம் - பன்னகப் ெபய ம் வரம் ம் பாம்ெபனல். (786)
3817. பாரதி - பாரதி வங்க ம் ப
3818. பாராவாரம் - மகார லய

வ லாட்

மாம். (787)

மதன்கைரப் ெபய ம் - பகாிற் பாராவார மாகும்.

(788)
3819. பாாி - காத

ெபய நல் லாைட ம் வி ம் - பாி யங்க ம் வள்ள

ம் பாாி

ெயன்ப. (789)
3820. பார் - ேதாின் பரப் ம் வி ம் பாெரனல். (790)
3821. பா ைக - வ ைவ ைளவட்டம் வாயிதழ் பா ைக. (791)
3822. பால் - பாதி

மிட ம் பயசுங் குண ம் - பக்க ந்திைச மியல் ம்

பாேல. (792)
3823. பாழி - தாபத ாி ப் ம் விலங்கு யி
கல் ன்

ட

- மகல ம் வ

நக ம் பா ங் -

ைழ ம் பாழி ெயன்ப. (793)

3824. பாளிதம் - கண்டச க்கைர ஞ் ேசா ங்கர்ப் ர ம் - பட் வ க்க ம்
பாளிதெமன்ப. (794)
3825. பானல் - க நிறக் குவைள ம் வய
3826 பா

- நல்ெலாளிப் ெபய

ம் பானல். (795)

ஞாயி ம் பா

(796)
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3827 பிசி - ெபாய் ஞ் ேசா

ம ம்ெபா

ம் பிசிேய (797)

3828 பிசிதம் - விடக்கு நீ ம் ேவம் ம் பிசிதம் (798)
3829 பிச்சம் - ஆண்பான் மயி ம் ெவண்குைடப் ெபய ம் - பீ க்குைட ம்
பிச்சமாகும் (799)
3830 பிணி கம் - ட்ெபா ப் ெபய

மயி

ம் பிணி கம் (800)

3831 பிைண - வி ப்பமான் விலங்கின் ெபண்ெடாடர் ம்பிைண (801)
3832 பிண்டம் - பிச்ைச ந் திரட்சி ம் பிண்ட ெமனப்ப ம் (802)
3833 பிண்

- பிண்ணாக்கு மா

3834 பிதா - சங்கரன் ெபய

மேசாக ம் பிண்

மய

(803)

ந் தாைத ம் – ெப நாைரப் ெபய ம்

பிதாவாகும்ேம (804)
3835 பிதிர் -

வைல

3836 பித்திைக - க

ெநா
ைக

ங் கைத ம் பிதிேர (805)
ஞ்சுவர்த் தல ம் பித்திைக (806)

3837 பிரசம் - ேதனீப் ெபய ந் ேத
3838 பிள்ைள - காாிப் ள்
3839 பிறங்கல் - மிகுதி

ம் பிரசம் (807)

ங் காாிக்கட
யர் ம் ெப க

3840 மற் ம்பிறங்கல் - மைலயின்ெபய

ம் - ேபசின்மக ம் பிள்ைளயாகும் (808)
ம் பிறங்கல் (809)
மன்

மதற்ேக (810)

3841 பிறப் - அச்ச ம் பவ ஞ் ெசறி ம் பிறப்ெபனல் (811)
3842 பீ ைக - பீட ந் தட்

மாவண ம் பீ ைக (812)
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3843 பீதகம் - ெபான்னி

ேவ

ெபான்ைம பீதகம் (813)

3844 பீதம் - ெபான்ைம ஞ் சாந் ம் ெபான்
3845 பீ

- அச்ச ற் ேறா

3846 பீ

- சயில

பீ

மயி

ம்

வ ம் பீ

ம் பீதம் (814)
(815)

ன் கலாப ஞ் சவள ஞ் – சின்ன ஞ் சிற்றால வட்ட ம்

(816)

3847 கர் - ற்ெக

நிறம்ெவள்ளி குற்ற ம் கேர (817)

3848 கல் - யாக்ைகெசால் ெவற்றி குதி ம் கேல (818)
3849 ங்கம் - அம் க் குைத கி

யர்ச்சி ம் ங்கம் (819)

3850 ட்டம் - டைவ ங் காக்ைக ம் ட்டெமன்ப (820)
3851 ணாி - ணாி கட
3852 ணர்ச்சி - கலவி

ங் கடற்றிைர

ம்ேம (821)

மிைய ம் ணர்ச்சி ெயன்ப (822)

3853 ண்டாீகம் - கமல ந் திைசயின் காிகளி ெலான் ம் –
ண்டாீகம்ேம (823)
3854 த

- கத ெமா

விகற்பப் ல்

3855 த்தன் - ேபாதிக்கிைறவ

மாய

ம் தேவ (824)
ம் த்தன் (825)

3856 த்ேதள் -

ைம ந் ெதய்வ ம் த்ேதளாகும் (826)

3857 ந்தி - த

மறி ஞ் சிந்ைத ம் ந்தி (827)

ம் வண் ம்
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3858 ரத்தல் - வண்ைம ங் காத்த
3859 ரவலன் -

பா ல

ம் வணங்குத

ங்ெகாைட ேயா

3860 ைர - உவைம குற்ற

ம் ரத்தல் (828)

ம் ரவலன் (829)

யர்ேவ ட்ெடாைளப் - ெபா ெளன்றின்னைவ

ைரெயனலாகும் (830)
3861 லம் - தனிைம

மச்ச ஞ் சத்த ம் லம்ேப (831)

3862 லவர் - அறிஞ ஞ் ச

க்கியர் ெபய

கைலவல் லாள ம் - ரந்தர

ங்கண் ணாள ம் லவர் (832)

3863

- சிங்க விராசி

மண்ட ங் – கவிஞ ங் கூத்த ங்

நால்வைகச் சாந்தத் - ெதான் ம் வியாக்கிர

ைரப்பர்

ேய (833)
3864

ங்கம் - ெபாறி

ர்க்கு வி ம்

3865 ல் - அ டேமார் த

ம் ற்ெக

ங்க மாகும் (834)

நிற ம் – ெமா சார்மர ம் பைன ம்

ம் –

ணர்ச்சி ம் ல்ெலனப் கலப்ெப ேம (835)
3866 வனம் - வன

லகும் ன

3867 ளகம் - கண்ணா

ம் வி மாம் (836)

ங் குமிழ்த்த

மன்ன ம் ளகம் (837)

3868 ள் - பகாிைச வண் ம் பறைவப் ெபய ம் - க

மவிட்ட நா

ம் ள்ெளனல்

(838)
3869 றணி - குறிஞ்சி நில

ல்ைலயின் ற ந் - ேதா

மரப் பட்ைட ம்

றணிெயன்ப (839)
3870 றம்பைண - குறிஞ்சி நில
ெப ேம (840)

ல்ைலயின் ற ம் - றம்பைண ெயன்

கலப்
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3871 றவணி - குறிஞ்சிநில
3872 றவம் -

லைல நில ங் கா ம் றவம் (842)

3873 ைன - ெபா
3874 ன்கண் 3875

ல்ைல ம் றவணி (841)

மழகுெமாப் பைன ம் ைனெயனல் (843)

ன்ப

ேநா ம் ன்கெணன்ப (844)

- அவனி ம் வனப் மல ங்கூர்ைம ம் - ெபா

ம் பிறப் ம்

ெவனலாகும்

(845)
3876

கம் - க குந்திரட்சி ங் க கும்

3877

க்கம் -

3878

ட்ைக - யாைன யாளிப்ெபய ம் யாைன

க

ம த

ம்

கம் (846)

க்கம் (847)
- ேமற்ேகா

ம்மிைவ

ட்ைகெயன்ப (848)
3879

தம் - பரணி நா

னித ம்

ம் பல்

த ைலந் ம்

யிர்ப்ெபய ம் – பாாிட மிறந்தகால

தி - நீ ஞ் ெசல்வ

3881

தியம் - வி

3882

ரணம் - நிைற ேமார் திதி ம்
வம் -

ம் -

தம் (849)

3880

3883

மா

நிகழ் ர்க் கந்த ம் -

டம் ஞ் ெசல்வ ம்

ைம ங் கிழக்கு

திெயன்பர் நரகும் க

தியம் (851)

ரணெமன்ப (852)
ன் ம்

3884

ைவ - நாகணவாய்ப் ள்

ங் காயா ம்

3885

ழ்தி - ெகா ைம ந் தைச

ண் ெபா

வம் (853)
ைவ (854)
ம்

ழ்தி (855)

ம் (850)
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3886

ைள - ெபா ப்பின் கணவா ேமார் த

3887 ேப

-அ

மத னாட

3888 ேபைத - அறிவிேலா

ம் ேப

ெமளிய

3889 ேபராளன் - மிக்ேகான் ெபய

ம் ைள (856)

(857)

ம்ேபைத (858)

மி கசீாிட ம் - ெபற்றி ைரக்கிற் ேபராளன்ேன

(859)
3890 ைப - பட ம் பச்ைச
3891 ெபாகுட்

மழகும் ைபேய (860)

- ேசற்ெற ெமாக்கு

மைல ம் பங்கயப் – ெபான்னிறக்

ெகாட்ைட ம் ெபாகுட்ெடனலாகும் (861)
3892 ெபாங்கர் - ெபா ப் மரத்தின் ெகாம் ம் ெபாங்கர் (862)
3893 மற் ம்ெபாங்கர் - இலவின் ெபய

மியம்பல் ேவண் ம் ()

3894 ெபாங்கல் - ெபா

மிகுதி ங் ெகாந்த

3895 ெபாம்மல் - ெபா

ஞ்ேசா ம் ெபா ம

ம் ெபாங்கர் (864)

3896 ெபா நன் - ெகாற்றவன் ெபய ந் தைலவ
ேயா

ம் ெபாம்மல் (865)
ங்கூத்த

ம் -

ர

ந்திண்ணி

ம் ெபா நன் (866)

3897 ெபாழில் - வி ஞ் ேசாைல ம் ெப ைம ம்ெபாழிேல (867)
3898 ெபாறி - எ த் ச் ெசல்வ மிலாஞ்சைன தி மகண் – மரக்கலம் யந்திரம்
வாியிந்திாியம் - ெபா த்ெத
3899 ெபாைற - வன ந்
3900 ெபாற் - ெபா

ண்சி
க

கன ைவெபாறிேய (868)

ம் ெபா ப் ம் ெபாைறெயனல் (869)

மழகு ெமாப்பைன ம் ெபாற்ெபனல் (870)
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3901 ெபான் - அழகு ைமவைக

ேலாக

மி ம் ந் - தி

ம் வியாழ ம்

ெபான்ெனனச் ெசப் வர் (871)
3902 ேபாகி - ெபான்
3903 ேபாகில் -

ல காளி ம் பாம் ம் ேபாகி (872)

ெமாட்

3904 ேபாக்கு - வழி

நாபி ம் ட்ெபா

ம் ேபாகில் (873)

மிளமரக் கன் ங் குற்ற ம் – க ற்ேபாத

நைட ம் ேபாக்ேக

(874)
3905 ேபாதகம் - அப்பவ க்க ம் யாைனக்கன்

- மிளைம

மரத்தின் கன் ம்

ேபாதகம் (875)
3906 ேபாந்

- பல்

ம் பைன ம் ேபாந்ெதனலாகும் (876)

3907 ேபார் - சமர

ெநன் தற் சும்ைம ஞ் சதய ம் - க

ங் காைலப்

ேபாாினலாகும் (877)
3908 ேபார்ைவ - ேதா

மீக்ேகா

ம் ேபார்ைவயாகும் (878)

மகரவ க்கம்
3909 மகரம் - மலாின் றா ஞ் சுற ம் மகரம் (879)
3910 மஞ்சாி - மலாின் றிர

ந் தளி

3911 மஞ்சு - எழி

மிளைம

ம் பனி

மஞ்சாி (880)
ேமக ம் - வ

ம் யாைனயின்

கு மஞ்ேச

(881)
3912 மடங்கல் - மடங்கெலன் கிளவி மற
- மடங்க

ம் வடைவ

ெமன்ப (882)

மி

– மடங்க

ேநா ம் யாளி

ழி
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3913 ம

- ெபாய்

தாைழ ம் - வயி
3914 ம

-ம

மடங்க

ம ெவன வகுப்பர் (884)

ண்கைடப் ணர் ஞ் ேசா

-ம

மள

மைடேய (885)

மட்ெடன லாகும் (886)

3917 மணி - வனப் நவமணி
கண்ைட

மடக்க ந்

ம ெயன லாகும் (883)

நீர் நிைல

3915 மைட 3916 மட்

ேநா ம் ைடைவ ஞ் ேசாம் ம் - லம் ங்ேக

ெமௗத்திக

நீல ங் – க நிற

நன்ைம ங்

மணிேய (887)

3918 மண்ட

- ஒ ெப ம் பாம் ம்

3919 மண் லம் - வட்ட
3920 மதைல - ைமந்த

ைச

நா ங் குதிைர

மண்ட

(888)

மண் லம் (889)

ங் ெகான்ைற மர ந்

– மரக்கல ங் ெகா ங்ைக

மதைல யாகும் (890)
3921 மதன் - வ

மழகு மலர்க்கைண ேவ

- மாட்சிைமப் ெபய

மதெனன லாகும்

(891)
3922 திங்கள், மதி -

ன்னிைல யைசச்ெசா

3923 மதியம் - சந்திரன் ெபய

பதி

மாத ஞ் சாற்றிற் – றிங்க

ணர்
மதிய

(892)
ெமனச்சிறந்

தனேவ (893)
3924 ம

- ம விள ேவனி

3925 ம கம் - அட் மதர

ந் ேத

ங் கள்

மாம் (894)

மி ப்ைப ந் தரா ம் - வண்

3926 மத்திைக - மாைல ஞ் சம்மட்

மழகு ம க மாகும் (895)

மத்திைக யாகும் (896)
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3927 மந்தரம் - மந்த ேவாைச

ேம

மந்தரம் (897)

3928 மந்தாரம் - ெதய்வ மரத்திெலான் ஞ் ெசம் பரத்ைத

- மந்தார ெமன்

வழங்கப்

ெப ேம (898)
3929. மந்தி - மந்திெபண் குரங்கும் வண்

சு மாம் (899)

3930. மந்திரம் - ேகாவி

ெமண்ண

ங் குதிைரப் பந்தி

–ம

ம்

மைற

மந்திரம். (900)
3931. மயல் - அவாவின் ெபய

மலைகப் ெபய

- மயெலன் றைறந்தனர்

வாய்ெமாழிப் லவர். (901)
3932. மயிைல - மீனின் ெபா

மீனவிராசி

- மலாி

வாட்சி

மயிைலயாகும்.

(902)
3933. மரக்கால் - அளைவ

மாயவனாட

மன்றி - வளவிய ேசாதி

மரக்கா லாகும்.

(903)
3934. ம ள் - ேப ங் குறிஞ்சி யாழின் றிற

- மா

ேமார் த

ம ெளன்றாகும்.

((904)
3935. மல் - மாேயா னாட

ம் வ

மல்ெலனல். ((905)

3936. மல் ைக - மாலதி சுடர்நிைலத் தண் ைவ மல் ைக. (906)
3937. மைழ - மைழேய குளிர்ச்சி ம் வ ட
3938. மள்ளர் - ெச மைல

ேமக ம். (907)

ர ந் திண்ணி ேயா

- ம தநில மாக்க

மள்ள ெரன்ப.

(908)
3939. மறம் - சின ம் பாவ ம் பிணக்குங் கூற் ம் – வ
(909)

ஞ் ேசவக ம் வம் மறேம.
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3940. மற

- அயர்ப் ங் கூற்

ம க்கா

3941. மறவர் - ேவடர்தம் ெபய ம்
3942. மறவி - மறப் ம க்கா
3943. மன

- மணிப்ெபய

3944. மன் - மைற
ைரெசயி

ர

மறவர். (911)

மறவி யாகும். (912)

மக்கு மணி

த்திரட் டாதி

ைடச் ெசா

மற . (910)

மனேவ. (913)

மரச

மன்ெனன்

- நிைல

மிகுதி

மாக்க

ெமாழி

-

ைரக்கும். (914)

3945. மன்றம் - வாய்ைமெவளி வாசம் ெபா

மன்றம். (915)

3946. மன்றல் - பாைலயா ழிைச ங் க ப் பாிமள ம் – வ ைவ

ெமன்றிைவ

மன்றலாகும். (916)
3947. மன்னல் - பீ ம் வ

ம ப்ப

மன்னல். (917)

3948. மன்னன் - அரச

த்திரட் டாதி

3949. மா - ஒ மரப் ெபய

மைழத்த

வனப் ம் - வ
ேமாாிலக்க

ம் வண் ம் பிண்
- ம விய ெபய

3950. மாசு - குற்ற

ேமக

3951. மாடம் - மைன

3953. மாதவம் - ம

ங் க ப் ங் - குதிைர ம் விலங்குந் தி
ஞ் ெசல்வ

– நிற

ம் ெப ைம

மாெவன லாகும். (919)
ம க்கு மாேச. (920)

ந்

3952. மாதர் - அாிைவய

மன்னன். (918)

மாட மாகும். (921)

மழகுங் காத

நற் றவ

மாதர். (922)

மிளேவனி

மாதவம். (923)

நில

ம்
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3954. மாதா - வாணி ங் ெகௗாி

மன்ைன

மாதா. (924)

3955. மாதிரம் - மைல ந் திைச ம் யாைன
3956. மாந்தல் - உண்ட
3957. மாாி - மைழ

ங் கு த்த

கி

மரண

மாதிரம். (925)

மிறத்த
ம

மாந்தல். (926)

ம் - வ கி

3958. மார்க்கம் - வழி ஞ் சமய ந் ெத

ேநா ேமார் ள்

மாாி. (927)

மார்க்கம். (928)

3959. மாலதி - மாலதி சுடர்நிைலத் தண் நி

வாண ம். (929)

3960. மாைல - இர ந் ெதா த்த ெதாைடய

மந்தி ம் – வரன் ைற ெயா க்க

மியல் மாைல. (930)
3961. மால் - வா
மாெலன்

க ைம ெப ைம மதிமகன் - மாேயான் ேமக மயக்கம் ேவட்ைக -

ைரப்பர்கண் ேணணி

மாகும். (931)

3962. மாைழ - அழகு திரட்சி யாடக மாமர - ேமாைல மடைம

ேலாகக் கட்

- ளிமா

மாைழ யாகு ெமன்ப. (932)
3963. மான் - விலங்கின் ெபய ம் ெவற் ங் குதிைர

- மகர விராசி

ைழ

மாெனனல். (933)
3964. மிைச - ேம

ெமாழி

மிைசெயன விளம் வர். (934)

3965. மிச்ைச - மிச்ைச ெபாய்த்தலஞ் ஞான
3966. மீளி - ெப ைம ம் வ

மி த்த

ம். (935)

ந் தைலவன் ெபய ம் – விறேலான் ெபய

மீளி

யாகும். (936)
3967. மீன் - மச்சப் ெபய ம் வானத்
(937)

ஞ் - சித்திைர நா

மீெனனச் ெசப் வர்.
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3968.

கில் - திர

3969.

டங்கல் -

3970.

டைல - உண்ைட ந் திரட்சி ம் ெப ைம

3971.

ண்டகம் - தாமைரப் ெபய ந் தாைழ ங் கள்

ெநற்றி

ேமக
ங்கி

கிெலன லாகும். (938)
ந் தாைழ

டங்க ெலன்ப. (939)

தைல -

3973.

ைம -

தைல ெசங்கிைட

ந்

ள்

ைட

ரசு - உத்திரட் டாதி ம் பைற

3975.

ரண் - பைக ம் வ

3976.

ரம் - பரல த்த நில ம் பாைற
கு - இளைம
ளாி - கமல

ைம. (942)

ரசெசனல். (943)

ரெணனப் பகர்வர். (944)
ரம்ேப. (945)

நாற்ற ங் கள்
ட்ப ங் கா

ம் விழ

ெந ப் -

-

க ேவ

3979.

ைள -

ங்கி

3980.

றம் - விசாக ஞ் சுளகும் விளம் வர்

3981.

றிகுளம் - அைண றி குள ம்
வல் - பல்

ஞ் சுத

ஞ் சிாிப்

மங் குாிப்

ராட

மழகு

ேக. (946)

ளாி ெயன்ன ெமாழிந்திசி ேனாேர.

(947)

3982.

ள்ளி

மிடங்க ம். (941)

ற் தற் ெபய ம் பழைம

3974.

3978.

–

ண்டகம். (940)

3972.

3977.

டைல. (940)

ைளேய. (948)
றேம. (949)
றிகுளம். (950)

வெலன்ப. (951)
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3983.

ைற - ேகாச ம் பழைம

ங்கூட்

- மார்ப்

ைறைம

ைறெயனலாகும். (952)
3984.

னி - இ

ம் வில்

ம் யாைனக்கன்

–

னிெயன் ைரப்ப வகத்தி

ெமாழிப. (953)
3985.

ைன - பைக ம் ேவண்டாைம ம் விைன

3986.

ன்னம் - சீக்கிாி மர

ைனேய. (954)

ற் கால ஞ் சிங்க

-

ன்னெமன்

ெமாழியப்

ெப ேம. (955)
3987.

சல் - ெமாய்த்த

3988.

ரல் -

3989.

ாி - எ ைம

வ

மரண

ம் பல்
ெம

ச ெலன்ப. (956)

ஞ் ேசா

ரல். (957)

ம் ெப ைம ஞ் ேசாம் ம் – வ

ர

ெநாி

ாி.

(958)
3990.

லம் - ஒ நாண் மீ

ேம

ங் கிழங்கு -

லெமன்

ெமாழியப் ெப ேம.

(959)
3991. ெமத்ைத - சட்ைட யைணயிைவ ெமத்ைத யாகும். (960)
3992. ெமய் - யாக்ைக ம் வாய்ைம

ெமய்ெயனலாகும். (961)

3993. ேமடம் - ெமய் கு க வி ம் யா
3994. ேம

- உயர ம் ெப ைம

3995. ேமைத - த
3996. ேமல் - ேமற்கு

மறிஞ
ம்ப

வயி

ேமடம். (962)
ேமேட. (963)

நரம் ேமைத. (964)
ேமன்ைம

ேமேல. (965)
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3997. ைம - அஞ்சனங் குற்றங் க நிறமல

- மஞ்சும்யா ைமெயனலாகும் (966)

3998. ெமாக்குள் -

வின் ெமாட் ங் குமிழி

3999. ெமாய் - திர

ம் யாைன ஞ் ெச க்கள

4000. ெமாய்ம் - வ
4001. ேமா

ந்ேதா

ம்ெமாய். (968)

ெமாய்ம்ெபனலாகும். (969)

- உயர ம் ெப ைம ம் வயி

4002. ெமௗவல் - வனமல் ைக

ெமாக்குள். (967)

ேமாெடனல். (970)

ங்குளிர் வார

ெமௗவல். (971)

யகரவ க்கம்.
4003. யாணர் - கண்ணாளர் ெபய ம்

ைம

மழகு - நன் ம் யாணெர

ம்ெபயர்

நவில்வர். (972)
4004. யாமம் - இர ஞ் சாம ந் ெதற்கும் யாமம். (973)
4005. யாழ் - மி ன விராசி ம்

ைணக்க வி

- மசுபதி நா

ம் யாெழன லாகும்.

(974)
4006.

கம் - உடற்குைற க ங்குரங் ேகார்தல் ேகாட்டா –

ட்ெபா

கமாகும். (975)
4007.

பம் - ேவள்வித்தறி கவந்தம் பைட

ப் ம்

பம். (976)

வகரவ க்கம்,
4008. வங்கம் - வ

ைணப் ெபய ம் ெவள்ளி

மீய ம் - வங்கெமன்

பநாவா மாகும். (977)
4009. வசதி - நகர

மைன ந் தா ம் வசதி. (978)

ட க்கம்
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4010. வசந்தம் - வசந்தஞ்சல் லாப ஞ் சித்திைர மாத ம். (979)
4011. வசி - வசிேய கூர்ைம வசிவாள் வ
4012. வசு - ேதவர் ேகாதனந் தீெபான்
4013. வஞ்சம் - வா

மாம். (980)
ம் வசு. (981)

ம் ெபாய் ங் ெகா ைம ம் வஞ்சம். (982)

4014. வஞ்சைன - மாைய ம் ெபண்

ம் ெபாய் ம் வஞ்சைன. (983)

4015. வஞ்சி - ேபாாின்ேமற் ெசல ம் த
ேமார்பதிப் ெபய

மங்ைகய ம் – பாவிேலார் பா

- மாற்ற ங் குைட ம் வஞ்சியாகும். (984)

4016. மற் ம்வஞ்சி - ம தயாழ்த் திறத்ேதா ேராைச ம் வகுப்பர். (985)
4017. வடகம் - அத்தவாளப்பட்
4018. வடைவ - வடவா வன

மத

ம் வடகம். (986)

மடநைடப் பி

– ெம ைம ெபய ங் குதிைர ம்

வடைவ . (987)
4019. வ

- த ம் ஞ் ெசம் ந்தவ ம் வண் ம் - வ ெவன

ைரக்கு மரபாகும்ேம.

(988)
4020. வ கு - ம தயா ேழார்குல மிந்தள ம் வ ேக. (989)
4021 வட்டம் - பாிைச பாரா வைளயங் ைகம்மணி - திாிைக வலயஞ் சா

ர்ேகாள்

வட்டம். (990)
4022. வண்

- கு நா

ங் குற்ற

மளி ங்ைக வைள

-

வண்ெடனல். (991)
4023. வண்ணம் - வனப் ஞ் சந்த ங்குண ம் வண்ணம். (992)

மம் ஞ் சங்கும்
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4024. வண்ைம - வ

வளங்ெகாைடவாய்ைம வண்ைம. (993)

4025. வ ைவ - வ ைவக

யாண

மண

மாகும். (994)

4026. வம் - மண நிைல யின்ைம ம் பாட ம்
கச்சும் ப

ைம

-

ைலயின்

ம்வம்ேப. (995)

4027. வயம் - வ

நீ ம் ள்

ம் வயெமனல். (996)

4028. வயல் - ெவளி ஞ் ெசய் ம் வயெலன்றாகும். (997)
4029. வயவன் - திண்ணிேயான் ெபய ம் ேவட்ேடான்ெபய

- வ ேயான் ெபய ம்

வயவ ெனன்ப. (998)
4030. வயா - வ த்த ங் க
4031. வயிரம்...தணியா

ம் வி ப்ப ம் வயாேவ. (999)

னி ங் கூர்ைம

மணி ம் - வச்சிரப் ெபய ங் கா ம்

வயிரம். (1000)
4032. வாி - இைச ம் பாட்
சந்தித் ெத

ங் கட

ெம த்

மிைற

- ெநல்

ங் கட

நிற ஞ் சுணங்குஞ் -

ம் வாிேய. (1001)

4033. வ டம் - மைழ

மாண் ம் வ டமாகும். (1002)

4034. வ ணம் - குல

நீ

மழகும் வ ணம். (1003)

4035. வைர - அள ங் ைகயிைற

மைல

ங்கி

ம் – வைர ெம த் ம் வைரெயன

லாகும். (1004)
4036. வலம் ாி - நந்தியா வர்த்த ஞ் சங்கும் வலம் ாி. (1005)
4037. வலைவ - வஞ்சப் ெபண்

ம் வல்ேலா

ம் வலைவ. (1006)
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4038. வ

- வ ேய ெயா

ம் வ ேயா

4039. வ த்தல் - வ த்த ெலன்ப

ம் வஞ்ச ம். (1007)

நிணத்த

4040. வழங்கல் - வண்ைம

லா த

4041. வழி - மர ெமா க்க

ந்திரட்சி மகா

ம் ேபச

ம். (1008)

ம் வழங்க ெலன்ப. (1009)
- மிட ம் பின்

ைறைம ம்

வழிேய. (1010)
4042. வளம் - மாட்சிைம ெகா ப் ந் தகுதி வளெமனல். (1011)
4043. வள் - வ ப்பற் றி ம் ம் வா

ங் கா ம் - வ

ங் கூர்ைம ம்

வள்ெளனலாகும். (1012)
4044. வறி

- சி ைம பயனில் ெசாலறியாைம வறிேத. (1013)

4045. மற் ம்வறி

- இளிைமயிய லாைம ம் வறிெதனலாகும். (1014)

4046. வன்னி - ஒ மரப் ெபய ங் கிளி

ெந ப் ம் - பிரம சாாிப் ெபய ம் வன்னி.

(1015)
4047. வாசம் - வாசமி ப்பிட
க

மலாின் மண ம் - ள்ளி னிறகும் ைடைவ ம்

ம். (1016)

4048. வாசி - வங்கியங் குதிைரவாசிெயன்ப. (1017)
4049. வாைட - வடகாற் ஞ் ேசாி ேமார் ம ந் ம்வாைட. (1018)
4050. வாணி - பாரதிப் ெபய ம் பகழிப் ெபய ம் - வார்த்ைத
வாணியாகும். (1019)

ேமார் கூத் ம்
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4051. வாமனம் - குற

ந்திைச நிைலக்குஞ்சரத்ெதான் ம் – வ ெமா

மா

ம்

வாமனம். (1020)
4052. வாயில் - வாய் லந் திறங்கரணந்

வார ம் வாயில். (1021)

4053. வாரணம் - யாைன ங் ேகாழி ஞ் சங்கும் வாரணம். (1022)
4054. மற் ம்வாரணம் - தைடகடன் ெமய் கு க வி ஞ் சாற் வர். (1023)
4055. வாரம் - ஆர்க

கிழைமக் கூ பா டன் - னற்கைர மைலய

பகுதி ம் வாரம்.

(1024)
4056. வாாி - கட
நீ ம் - வட்ைட

ம் ெவள்ள ம் பகுதி ம் விைள ஞ் - சுற் ங் கத ம் வ வா
மதி

ம்வாாியாேம. (1025)

4057. வா ணம் - மறிகடற் ெபய ேமற்கும் வா ணம். (1026)
4058. வால் - ெவண்ணிறம் ெப ைம
4059. வாள் - வசி

ய் ேதாைக ம் வாேல. (1027)

ெமாளி ம் வாெளன லாகும். (1028)

4060. வானம் - வானமைழ

மரத்தின் கனி

மாக

–

லர்மரப் ெபய ம் வைரயார்.

(1029)
4061. வானி - வானிேயார் நதி ம் வளர்

கிற் ெகா

ஞ் – ேசைன

ேமற்கட்

ஞ்

ெசப்பல்ேவண் ம். (1030)
4062. வான் - வாெனன் கிளவி வ
மிைடச்ெசால்

- ேமார்மர ெமன்

4063. விசும் - விண்

ம் ெப ைம

- ேமக

மாகாய ம் ெப மைழ

ேமா வர் லவர். (1031)

ஞ் சுவர்க்க

ேமக ம் விசும்ேப. (1032)

4064. மற் ம்விசும் - திைசயின் ெபய ஞ் ெசப் வ ரதற்ேக. (1033)
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4065. விைசயம் - ச க்கைரப் ெபய ந் தபனமண்

ல ம் - ெவற்றிப் ெபய ம் விைசய

மாகும். (1034)
4066. விடங்கம் -

திக் ெகா

ம்

ட் ன்

க

- மழகுங்ெகா ங்ைக

மாண்ைம ம்

விடங்கம். (1035)
4067. விடம் - மரப்ெபா ப் ெபய

நஞ்சுந்ேத

ம்விடம். (1036)

4068. விடர் - கல்வைளப் ெபய ங் கம ம் விடேர. (1037)
4069. விடைல - திண்ணிேயா
ைறவ

ந் தைலவ

ம் பாைல - யிைறவ

ங் காமத்

ம் விடைல. (1038)

4070. விைட - ஏ
4071. விண்

ெம

ெமதிர் ெமாழி ம் விைட. (1039)

- மாயவன் காற்

மைலேய

ங்கின் – ேமகமிவ்ைவை◌ந் ம் விண்

ெவனலாகும். (1040)
4072. விதப் - விபர

ந க்க

மிகுதி ம் விதப்ேப. (1041)

4073. விதைவ - ேசா ங்ைகம் ெபண்
4074. விதிர்ப் - மிகுதி

ம் விதைவயாகும். (1042)

ந க்க ம் விதிர்ப்ெபன விளம் வர். (1043)

4075. வி லம் - விாி ம் ெப ைம ம் வி ல ெமன்ப. (1043)
4076. வி தி - நிரயத்தி ெலான்

நீ ங்ெகா ைம ந் - தைச ங் குற்ற ஞ் ெசல்வ ம்

வி தி. (1045)
4077. விம்மல் - ெபா ம

ம த

ெமா த்த

ம் விம்மல். (1046)

4078. வியப் - சின ஞ் சினக்குறிப் மதிசய ம் வியப்ேப. (1047)
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4079. வியல் - அகல ம் ெப ைம ங் கா ம் வியேல. (1048)
4080. விேலாதம் - மங்ைகயர் மயிர்சு ள் பதாைத ம் விேலாதம். (1049)
4081. வில் 4082. விழ

ல நாெளாளி ேகாதண்டம் வில்ெலனல். (1050)
- மி ன விராசி

ற்சவ ம் விழேவ. (1051)

4083. விைழச்சு - இளைம ங் கலவி ம் விைழச்ெசன லாகும். (1052)
4084. விைழந்ேதார் - ேவட்ேடா ங் காத ேலா ம் விைழந்ேதார். (1053)
4085. விளர் - இளைம ங் ெகா ப் ம் விளெரன்றிைசக்கும். (1054)
4086. விள - விளாமர மிளைம கமாிைவ விளெவனல். (1055)
4087. விறப் - அச்ச ம் பல ஞ் ெசறி ம் விறப்ெபனல். (1056)
4088. விறல் - ெவன்றி ம் வ ைம ம் விற லாகும்ேம. (1057)
4089.

...

ெமாழி

நீக்க

4090.

சல் - ெகா த்த

4091.

தி - ேநேரா த

4092.

ைர - ஒ மரப் ெபய

ம

ம் - ள்ளின் ெபய ஞ் சா ம்

ெமறித
ந் ெத

ம்
ம்

ேய. (1058)

ச ெலன்ப. (1059)
தி. (1060)

யர்ப் ெபய ம் - விாி கடற் ெபய ம்

ைரயாகும்.

(1061)
4093. ெவ
(1062)

- நைறப

ைக

மச்ச

மன்றி – ெவளியின்ெபய ம் ெவ ெயன்றாகும்.
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4094. ெவதிர் - ெசவி

ங்கி

ம் ெவதிெரன ெமாழிப. (1063)

4095. ெவளில் - யாைனத் தறி

மணி

ம் பாைட ந் – தயிர்கைடதறி ம்

ெவளிெலனச்சாற் ம். (1064)
4096. ெவள்ளம் - ஈர ங் கட

ம் கட ன்றிைர

- நீாின் ெப க்குேமா ெரண்

ம்

ெவள்ளம். (1065)
4097. ெவள்ளி - க

மிரசத ம் க

4098. ெவள்ைள - பலேதவ
மறி

ம

ம் ெவள்ளி. (1066)

ம் ெவண்பா ம் ெவளி ம் - ெவள்ைள ெவள்ளாட்

ஞ் - சங்கும் ெவள்ைள ெயன் ஞ் சாற் ம். (1067)

4099. ெவறி - அணங்காட் ம் வட்ட

மச்ச ம் ேப

- மணக்கு நாற்ற

கலக்க ம் - விளம்பிய ேநா ம் யா ம் ெவறிெயனல். (1068)
4100. ெவ க்ைக - ெசல்வ ம் ெபான்
4101. ேவங்ைக -

ம் ெவ க்ைக யாகும். (1069)

ேமார் மர ம் ெபான்

4102. ேவசாி - க ைத ங் ேகாேவ

க ைத ம் ேவசாி. (1071)

4103. ேவட் வன் - மகேமார் குளவி மறவ
4104. ேவணி - ேவணி சைட
4105. ேவ

ம் ேவங்ைக. (1070)

ம் ேவட் வன். (1072)

நதி ம் விசும் மாம். (1073)

- உட்ெடாைளப் ெபா

ங்கி

ம் ேவ

. (1074)

4106. ேவதிைக - பலைக ங் குற ந் திண்ைண ம் ேவதிைக. (1075)
4107. ேவய் - ஒற்
4108. ேவய்தல் - ேவ

ங்கி

ட்ெடாைள ம் ேவேய. (1076)

ஞ் சூ த

ம் ேவய்த ெலன்ப. (1077)

மாற்ற ங்
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4109. ேவலன் - ெவறியாட்டாள
4110. ேவ

-ஊ

மர

4111. ேவைல - கட

ங் குமர

ங் காவ

நில

ம் ேவலன். (1078)
- ேமவிய வய

ங் கட ன் கைர ம் ெபா

ம் ேவ யாகும். (1079)

ம் - விைன ங் காைல ம்

ேவைலெயன்றாகும். (1080)
4112. ேவல் - பைடக்கல

ஞாங்க

ேமார் மர ம் ேவேல. (1081)

4113. ேவழம் - குஞ்வசர ங் ெகா க்ைகச்சிப் ெபய மிைச ங் க ம்

ங்கி

ம்

ேவழம். (1082)
4114. ேவளாண்ைம - ெமய்ம்ைம ங் ெகாைட ம் ேவளாண்ைம யாகும். (1083)
4115. ேவளாளர் - ச ர்த்த ங்ெகாைட வள்ள

ம் ேவளாளர். (1084)

4116. ேவள் - தார காாி ஞ் ச

ம் - ேவனி லாள

க்கியர் ேவந்த

ம் ேவெளனலாகும்.

(1085)
4117. ேவள்வி - அ ச்சைன யளித்த லாதி ெய ஞ்சனி - ேவள்விங் குண்ட ம்
ேவள்வி ம் ேவள்வி. (1086)
4118. ேவனில் - ெபா

ங் ெகாைட ேமா ரழகு ெமாப்பைன ம் ேபயின் ெற ம்

ேவனிலாகும். (1087)
4119. ைவ - ைவக்ேகா

ங் கூர்ைம ம் பகுதி ம் ைவெயனல். (1088)

4120. ைவகல் - தின ந் தங்க
4121. ைவயம் - உேராகிணி நா
(1090)

ந் ெதாியின் ைவகல். (1089)
ம் பா ந்ேத

- ேம

ர்தி ம்ைவய ெமனப்ப ம்.
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பத்தாவ

-- ஒ ெசாற்பல்ெபா ள்வைக

ற்றிற்

ஆகச்சூத்திரம் – 4121
---------------------

பத்தாவ

- ஒ ெசாற்பல்ெபா ள்வைக / ெபயர்ப்பிாி

அகரவ க்கம்
3031. அகப்பா எ- ---மதில்,மதி

ண்ேமைட (2)

3032. அகம் எ- -----மனம், உள்

, பாவம்,

3033. அக

ள் எ- ---ஊர், நா

மி, மரப்ெபா

(5)

(2)

3034. அகி எ- ------ பாம் , இ ம்
3035. அக்காரம் எ- --- ைடைவ, ச க்கைர (2)
3036. அக்கு எ- ------சங்குமணி, எ த் த்திமில்
3037. அங்கணம் எ- --சலதாைர,

ன்றில் (2)

3038. அங்கதம் எ- ---பாம் , வாகுவலயம், வைசச்ெசால் (3)
3039. அங்கம் எ- --உடல், அவயவம், கட் ல் (3)
3040. அங்கி எ- --ெந ப் , சட்ைட (2)
3041. அசனம் எ- --பசி,ெகா ப் , பகுதி, அள , ேவங்ைகமரம், உண் . (6)
3042. அச்சம் எ- --அகத்தி, பயம் (2)
3043. அஞ்ச

எ- --கும்பி தல், வாவல் (2)
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3044. அஞ்சனம் எ- --காிய நிறம், ைம, ேமற்றிைசயாைன (3)
3045. அடல் எ- --வ , ெபா தல் (2)
3046. அ

எ- --ஆதி, கால், தண் த்தல் (3)

3047. அ ப் எ- --பரணிநாள், அ ப் , பயம் (3)
3048. அைட எ- --இைல, கனம், விைல, வழி, அப்பம் (5)
3049. அணங்கு எ- --ெதய்வம், ெகால் யம்பாைவயர், ேநாய், வ த்தம், ெகாைல,
அழகு, ஆைச. (7)
3050. அணி எ- --பைடவகுப் , அலங்காரம், அழகு, ெப ைம, ஆபரணம், அன் . (9)
3051. அ

எ- -உயிர்,

ண்ைம. (2)

3052. அைண எ- - ணர்ச்சி, ெசய்கைர, ெமத்ைத, ப க்ைக (4)
3053. அண்டசம் எ- -பாம் , தவைள,

தைல, ஆைம, யாைன, உ ம் , மீன், ஓந்தி,

பறைவ, பல் , இப்பி. (11)
3054. அண்டம் எ- - ட்ைட, ஆகாயம். (2)
3055. அண்டர் எ- -ேதவர், பைகஞர், இைடயர். (3)
3056. அத்தம் எ- -ஓர்நட்சத்திரம், ெபான், அ ெநறி, கண்ணா , பாதி, ைக,
ெசாற்ெபா ள். (7)
3057. அத்தி எ- -யாைன, ஓர்மரம், எ
3058. அத்

ம் , கடல். (4)

எ- -அைரப்பட் ைக, ைதப் , அைசச்ெசால், ெசவப் . (4)
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3059. அத்ைத எ- -

ன்னிைலயைசச்ெசால், கு . (2)

3060. அந்தம் எ- -அழகு, கைட. (2)
3061. அந்தரம் எ- -தனிைம, ேதவராலயம், ஆகாயம்,
3062. அந்தாி எ- -பார்ப்பதி,

, இ ள், கூட்டம். (6)

ர்க்ைக. (2)

3063. அந்தி எ- -பாைலயாழ்த்திறத்திெலான் , மாைலக்காலம். (2)
3064. அபரம் எ- -நரகம், ெபாய், பிற்பக்கம். (3)
3065. அமரர் எ- -பைகவர், ேதவர். (2)
3066. அமலம் எ- -அ க்கின்ைம, அறி , அழகு. (3)
3067. அ தம் எ- -சுைவ, பால், குணம், ேசா , ெதய்வ ண , நீர், ேமாட்சம், உப் .
(8)
3068. அைம எ- -அழகு,

ங்கில்,அைம . (3)

3069. அம்பணம் எ- -அளைவ, மரக்கால், வாைழ. (3)
3070. அம்பரம் எ- -கடல், சீைல, ஆகாயம். (3)
3071. அம்பல் எ- -சிலரறிந்

றங்கூறல், பழிெமாழி. (2)

3072. அம்ைம எ- -அழகு, வ பிறப் , தாய். (3)
3073. அயம் எ- -ஆ , இ ம் , குளம், நீர், குதிைர. (5)
3074. அயிராவதம் எ- -கீழ்த்திைசயாைன, இந்திரன்யாைன. (2)
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3075. அயில் எ- -ேவல், கூர்ைம. (2)
3076. அரணம் எ- -கா ,மதில், கவசம். (3)
3077. அரண் எ- -காவல், ேவல், காவற்கா . (3)
3078. அரத்தம் எ- -கடப்பமரம், உதிரம், ெசங்குவைள, அரக்கு,ெசவப் . (5)
3079. அரந்ைத எ- -குறிஞ்சியாழிைச, வ த்தம். (2)
3080. அரம்ைப எ- -ெதய்வப்ெபண், வாைழ. (2)
3081. அரைல எ- -கழைல, விைத, ஓர்கற்றாைழ. (3)
3082. அரவம் எ- -காற்சிலம் , பாம் , ஒ . (3)
3083. அரற்றல் எ- -அ தல், ஒ த்தல். (2)
3084. அராகம் எ- -பாட ேனா

ப் , ெசவப் , பாைலயாழ்த்திறம், ெபான், ஓர்பண்.

(5)
3085. அாி எ- - சுதங்ைகயின்ப க்ைகக்கல், ஒளி, பன்றி, இந்திரன், வண் , பாம் ,
குரங்கு, குதிைர, கிளி, தவைள,

ங்கில், சக்கரம், நிறம், சிங்கம், ேதர், ப க்ைக,

கண்வாி, நித்திைர, இயமன், ெந ப் , காற் , ைக, பைக, மாவயிரம், பைற, கள்,
சந்திரன், சூாியன், தி மால், உட்ெடாைள, கடல், ெபான், பச்ைச, மைல, தகட் வ
ெநற்கதிர், ேசாைல, ஆ தப்ெபா , கட்

ன்விசி, அாிசி, வாி. (41)

3086. அாிட்டம் எ- -காக்ைக, கள், பிறவிக்குற்றம். (3)
3087. அ ணம் எ-

ஆ , மான். (2)

3088. அ ணன் எ- -சூாியன், சூாியன்ேறர்ப்பாகன், தன். (3)

,
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3089. அ ப்பம் எ- -ஊர்ப்ெபா , ஓர்பிணி, கா . (3)
3090. அ வி எ- -மைலச்சாரலா , திைனத்தாள். (2)
3091. அலகு எ- -பலகைற, ெகா கு, அள . (3)
3092. அலங்கல் எ- - மாைல, தளிர், அைச , இரங்குதல், ஒளிெசய்தல். (5)
3093 அலாி எ- - ப்ெபா , சூாியன், அழகு, கண்வாி, ஓர்மரம். (5)
3094. அலர் எ- -பழிச்ெசால், பலரறிந்

பழி

ற்றல்,

மகிழ்ச்சி. (4)

3095. அைல எ- -ெகாைல, திைர. (2)
3096. அல் எ- -இர , இ ள். (2)
3097. அல்கல் எ- -தங்குதல், தினம். (2)
3098. அல்

எ- -ெவள்ளாம்பல், காயாமரம், அகவிதழ். (3)

3099. அவந்தி எ- -கிளி, ஓர்நகர். (2)
3100. அவைல எ- -கா , க ப் . (2)
3101. அழனம் எ- - ெந ப் , பிணம். (2)
3102. அ க்கா

எ- -ெபாறாைம, மனத்த க்கு. (2)

3103. அளகம் எ- -நீர், மயிர். (2)
3104. அளக்கர் எ- -கடல்

மி, கார்த்திைகநாள், உப்பளம், ேச . (5)
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3105. அள

எ- -சரகம், ேச . (2)

3106. அளி எ- -வண் , அன் , கள். (3)
3107. அளித்தல் எ- -ெகா த்தல், காத்தல், ெசறித்தல். (3)
3108. அைள எ- -வைள, தயிர், ற் . (3)
3109. அறல் எ- -அ தல், நீர். (2)
3110. அ ைவ எ- -சீைல, சித்திைரநட்சத்திரம். (2)
3111. அனந்தம் எ- -அளவின்ைம, ெபான். (2)
3112. அனந்தன் எ- -அட்டமாநாகத்ெதான் , பிரமன், அ கன், சிவன், தி மால்,
ேசடன். (6)
3113. அன

எ- -சூாியன், ெந ப் . (2)

3114. அன்றில் எ- -

லநட்சத்திரம், ஓர்பறைவ. (2)

3115. அன்னம் எ- -ேசா , அன்னப் ள். (2)
3116. அன்ைன எ- -தாய், அக்காள். (2)
3117. ஆகம் எ- -உடல், மார் . (2)
3118. ஆகாரம் எ- -ேபாசனம், ெநய், வ

. (3)

3119. ஆகு எ- -எ , ெப ச்சாளி. (2)
3120. ஆகுலம் எ- -வ த்தம், ஆரவாரம். (2)
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3121. ஆக்கம் எ- -ெசல்வம், இலக்குமி. (2)
3122. ஆசாரம் எ-

- சிைல, ஒ க்கம், ெப மைழ, அரசி க்ைக. (4)

3123. ஆசினி எ3124. ஆசு எ-

- ஈரப்பலா, மரவயிரம். (2)

- ெமய்க்கவசம், சீக்கிரம், குற்றம், சி ைம, ஓர்கவி. (5)

3125. ஆைச எ-

- அன் , ெபான், திைச. (3)

3126. ஆடல் எ-

- ெசால்லல், கூத் , ெவற்றி. (3)

3127. ஆடவர் எ-

- ஆண்மக்கள், இைளேயார். (2)

3128. ஆ

எ-

- கண்ணா , ஓர் மாதம், உத்தராடநாள். (3)

3129. ஆ

எ-

- ேமடவிராசி, ெவற்றி. (2)

3130. ஆைண எ-

- ஏவல், ெமய், ெவற்றிெசயல், த த்தல், சபதம், அைடயாளம். (6)

3131. ஆண்ைம எ3132. ஆதி எ-

-வ

ைம, ெவற்றி, உண்ைம. (3)

- பழைம, சிவன், தி மால்,

3133. ஆம்பல் எ-

- இைசக்குழல், கள்,

தல், ேநேராட்டம். (5)

ங்கில், அல் , யாைன. (5)

3134. ஆரம் எ-

- சந்தனமரம், மணிவடம்,

3135. ஆரல் எ-

- கார்த்திைக நட்சத்திரம், ஆரான்மீன், ெசவ்வாய், மதில். (4)

3136. ஆரவாரம் எ-

- ஒ , வ த்தம். (2)

த் , கண் ைக, ஆபரணப்ெபா . (5)
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3137. ஆைர எ3138. ஆர் எ-

- மதில், ற்பாய், ஓர்

. (3)

- நிைறதல், கூர்ைம, ஆத்திமரம். (3)

3139. மற் ம் ஆர் எ-

- ேதர்ப்பண் யகவாய். ஆக(4)

3140. ஆர்தல் எ-

- அணிதல், நிைறதல், சித்தல். (3)

3141. ஆர்ப் எ-

- ேபார், நைகப் . (2)

3142. ஆர்வம் எ-

- ஆைச, ஓர் நரகம். (2)

3143. ஆர்வலர் எ-

- நாயகர், மித்திரர், அன் ைடேயார். (3)

3144. ஆலம் எ-

, நீர், ஆலமரம், விடம். (4)

3145. ஆலவன் எ-

-

- சந்திரன், ஆைச. (2)

3146. ஆலாலம் எ- - , நீர், ஓர்மரம், விடம், ெவௗவால். (5)
3147. ஆ

எ- -மைழத் ளி, ஆலாங்கட் , மைழ. (3)

3148. ஆலயம் எ- -யாைனக்கூடம், நகரம், ேதவர்ேகாவில். (3)
3149. ஆவணம் எ- -உாிைம, கைட தி, ெத , னர் ச நட்சத்திரம். (4)
3150. ஆவலர் எ- -நாயகர், மித்திரர். (2)
3151. ஆழி,ேநமி எ-ன-கடல், தீ
3152. ஆ

ள், சக்கரா தம், வட்டவ

எ- -வழி, நதி, ஓெரண். (3)

, ேமாதிரம் . (5)

89
3153. ஆற்றல் எ- -வ ைம, ெவன்றி, உண்ைம, ஆண்ைம, மிகுதி, தாித்தல், ஞானம்,
ெபாைற, கூட் தல். (9)
3154. ஆனி எ- -ேக ,

லநட்சத்திரம். (2)

3155. இகத்தல் எ- -ெபா த்தல், நடத்தல். (2)
3156. இகல் எ- -பைக, வ , ேபார். (3)
3157. இ ைள எ- -சுற்றம், ேதாழி. (2)
3158. இைச எ- - கழ், ெசால், ஒ . (3)
3159. இடக்கர் எ- -குடம், மைறத்தெசால். (2)
3160. இடம் எ- 3161. இ

, வ , ப த்தல். (3)

எ- -உ திச்ெசால், ெநன் த யவற்றின்மா இ ேய . (3)

3162. இைட எ- -இடம், * சுப் , ந . (3)
3163. இந்தளம் எ- -

பக்கால் ஓர்பண். (2)

3164. இபம் எ- -மரக்ெகாம் , யாைன. (2)
3165. இரசதம் எ- -அைரப்ெபட் ைக, ெவள்ளி. (2)
3166. இரதம் எ- - ணர்ச்சி, சூதம், அளி, ேதர், அைரநாண், சுைவ. (6)
3167. இரைல எ- -ஆண்மான், அச்சுவினிநட்சத்திரம், ஊ ெகாம் . (3)
3168. இரவி எ- -மைல, சூாியன், வாணிகத்ெதாழில். (3)
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3169. இராகம் எ- -இைச, நிறம், கீதம், ெசவப் . (4)
3170. இ ள் எ- -ஒ வைகநரகம், மயக்கம், க ப் . (3)
3171. இெரௗரவம் எ3172. இலஞ்சி எ-

- சிவாகமமி பத்ெதட் ெலான் , ஓர் நரகம். (2)

- மகிழமரம், ெகாப் ழ், ஏாி. (3)

3173. இலம்பகம் எ-

-

3174. இலாங்க

- ெதங்கு, ெசங்காந்தள். (2)

எ-

3175. இைலயம் எ3176. இல் எ-

தலணிமாைல, அத்தியாயம். (2)

- கூத் , கூத்தின்விகற்பம். (2)

- மைனவி,

3177. இ க்கு எ3178. இளி எ-

, இல்ைலெயனல், இடம், இராசி. (5)

- தவ தல், ேக . (2)

- யாழ்நரம் , சிாிப் . (2)

3179. இறப் எ-

- மிகுதி, சா , ேபாதல். (3)

3180. இறால் எ-

- கார்த்திைக நாள், ேதன்கூ , எ

3181. இ ம் எ-

- சி மைல, கு ங்கா ,

3182. மற் ம் இ ம் எ3183. இைற எ-

, இறான்மீன். *(4)

. (3)

- தாமைரப் . *ஆக(4)

- உயர்ந்ேதான், ந

நிைலைம, அற்பம், அரசன், தைலைம,

ெப ைம, தங்கல், பிரமன், சிவன், கட ள், பறைவயினிறகு,
கடன்,ைகயிைற,

ட் றப் , கு யிைற. (15)

3184. இைறைவ எ-

- ஏணி, கூைட. (2)
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3185. ஈைக எ-

- இண்டங்ெகா , ெகா த்தல், ெபான். (3)

3186. ஈழம் எ-

- ெபான், சிங்களேதசம். (2)

3187. உஞற்

எ-

- உற்சாகம், இ க்கு. (2)

3188. உடல் எ3189. உ

- சாீரம், ெபான். (2)

எ-

- அம் , ஆ , அம் த்தைல, விண்மீன், அகழி, மரக்கல

ேமாட் ங்ேகால். (6)
3190. உைட எ3191. உணர்

- சிைல, ெசல்வம், குைட, ேவலமரம். (4)

எ-

3192. உண்ைட எ3193. உத்தரம் எ3194. உத்தி எ-

- அறி , ெதளி , நீங்கல். (3)
- பைடவகுப் , திரைள. (2)
- வடக்கு, ேமல், வடவா காக்கினி, ம ெமாழி. (4*)

- பாம்பின் படப்ெபாறி, ேதமல், உைரத்தல், சீேதவிெயன்

ந்

தைலக்ேகாலம். (4)
3195. உத்திரம் எ3196. உந்தி எ-

- உத்திரநாள், மாளிைகயிேனா

ப் . (2)

- மகளிர்விைளயாட் ெலான் , நீர், நீர்ச்சுழி, ேதர்த் தட் , ெகாப் ழ்,

கடல், யா , யாழிேனா
3197. உப்பளம் எ-

ப் . (8)

- உப்பங்கழி நிலம், உப் விைளநிலம். (2)

3198. உப் எ- -கடல், இலவணம், மகளிர்விைளயாட் , உவர்த்தல், இனிைம. (5)
3199. உம்பர் எ- -வாேனார், ேமல். (2)
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3200. உம்பல் எ- -யாைன, விலங்ேகற்றின்ெபா , குலம், மகன். (4)
320.1 உயைவ எ- -காட்டா , காக்கணஞ்ெச . (2)
3202. உரம் எ- -வ , மார் , ஊக்கம், ஞானம், திடம். (5)
3203. உைர எ- -எ த்திெனா

, ெசாற்ெபா ள், ெசால்லல். (3)

3204. உலகம் எ- - மி, திைச, உயர்குணம். (3)
3205. உலகு எ- - மி, திக்கு, ஆகாயம், உயர்ந்ேதார், குலம். (5)
3206 உலக்ைக எ- -தி ேவாணநட்சத்திரம், உலக்ைக. (2)
3207 உலைவ எ- -விலங்கின்ெகாம் , ஓைடமரம், மரக்ெகாம் , காற் . (4)
3208. உவளகம் எ- -பிாிதல், இைடச்ேசாி, மதில், ஒ பக்கம், மதி

ப் , பள்ளம்,

தடாகம், விசாலம். (8)
3209 உவா எ- -ெபௗரைண, யாைன, இைளேயான். (3)
3210 உைழ, எ- -இடம், மான், யாழிேனார்நரம் . (3)
3211 உைள, எ- -உயர்திைண யாண்பால் மயிர். அஃறிைணப் ெபா ளின்மயிர்,
குதிைரயின் பிடர்மயிர், ஏழிைசயி ெலான் , ேபசலாெல
3212. உ கண் எ-* - க்கம், ேநாய். (2)
3213 உ வன் எ- -அ கன்,

னிவன். (2)

ெமா . (3)
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3214 உைற எ- -நீர்த் ளி, ம ந் , ெபா ள், ேபார்ைவ, ெவண்கலம், ேமன்ைம,
ெப ைம, இலக்கங்குறித்தற்குஇ ேமார்குறி, பா

பிைர, உைறப் , உண ,

உவர்நீர், ஆ த ைற, ஓாிைடச்ெசால், வாழ்நாள் (15)
3215. உைற ள் எ- -ஊர்ப்ெபா ,

. (2)

3216. உன்னல் எ- -மனம், நிைன . (2)
3217. ஊக்கம் எ- -உற்சாகம், வ

ைம, உள்ளக்கிளர்ச்சி. (3)

3218. ஊழ் எ- -பழைம, மர , பைக. (3)
3219 ஊ

எ- -தீைம, ெகாைல, தீண்டல். (3)

3220. ஊனம் எ- -பிணம், ேக . (2)
3221. எகினம் எ- -அன்னம், கவாிமா, ஆண்மரம், நாய், ளிமரம், ளிமா. (6)
3222. எக்கல் எ- -குவித்தல், ெசாாிதல். (2)
3223. எ ைவ எ- -க கு, ெசம் , ெகா க்ைக. (3)
3224. எ

எ- -இல்ெல , கள்,

ரநட்சத்திரம். (3)

3225. எல் எ- -பிரகாசம், சூாியன், பகல், இர , இகழ்ச்சி. (5)
3226. எ ழ் எ- -தண்டா தம், வ . (2)
3227. என்

ழ் எ- -சூாியன், ெவயில். (2)

3228. ஏதம் எ-

குற்றம்,

ன்பம். (2)

3229. ஏதி எ- -ஆ தெபா ,

ண் , வாள். (3)
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3230. ஏந்தல் எ- -ெப ைம, உயர்ச்சி, அரசன். (3)
3231. ஏமம் எ- -இன்பம், வி தி, ெபான், காவல், இர , ேசமம், களிப் , உன்மத்தம்.
(8)
3232. ஏரண்டம் எ- -ஆமணக்கு, சித்திரம். (2)
3233. எல்ைவ எ- -ம , ெபா
3234. ஏ

எ- -ெபா ய

. (2)

,எ

,

த யவிலங்கினாண் ெபயர் இ

அச்சுவினிநாள். (5)
3235. ஏனல் எ- -திைனப் னம், ைபந்திைன. (2)
3236. ஏனாதியர் எ- -மந்திாியர், தந்திாியர், மறவர், நாவிதர். (4)
3237. ஐயம் எ- -ெபா

, பிச்ைச, இரப்ேபார்கலம், அ

3238, ஐயன் எ- -வாேனார்,

னிவர், பார்ப்பார், கு , சாத்தன்,

(7)
3239. ஐைய எ- -பார்வதி,

ர்க்ைக, காளி, ஆசான். (4)

3240. ஒண்ைம எ- -அழகு, நன்ைம, அறி . (3)
3241. ஒ

மானம். (4)

எ- -சத்தம், இ , காற் . (3)

3242. ஒ யல் எ- -ேதால், சீைல,

மாைல, நதி. (4)

3243. ஒ க்கம் எ- -வழி, குலம், சீலம். (3)

த்ேதான், தந்ைத.
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3244. ஒளி எ- -சூாியன், சந்திரன், கழ், விளக்கு, மைறவிடம், ெந ப் ,
ேகட்ைடநாள். (7)
3245. ஒளிவட்டம் எ- -சக்கரம், கண்ணா . (2)
3246. ஓங்கல் எ- -மைல, தைலவன், வ ேயான், உயர்ச்சி, ேம ,
3247. ஓைட எ- -நீர்நிைல, அகழி, மைலவழி, ஓைட ெயன்

ங்கில். (6)

ேமார்மரம்,

ெநற்றிப்பட்டம். (5)
3248. ஓட்டம் எ- -ேம

த , ேதால்வி. (2)

3249. ஓணம் எ- -தி ேவாணநாள், நதி. (2)
3250. ஓதம் எ- -ஈரம், கடற்றிைர, கடல். (3)
3251. ஓதனம் எ- -உண் , ேசா . (2)
3252. ஓதி எ- -மைல, ெபண்மயிர்,
3253. ஓைத எ- -மதில், மதி

ைஞ, கற்ேறான். (4)

ண்ேமைட, அகர த யெவ த் ெதா , ஆரவாரம். (4)

3254. ஓாி எ- -ஆண்மயிர், பிறமயிர், கிழநாி, ஆண் சு, விலங்கின் ப க்ைக,
கைடெய வள்ள ெலா வன். (6)
3255. ஓைர எ- -மகளிர்கூட்டம், மாதர்விைளயாட் , மாதர் விைளயா ங்களம்,
இராசிப்ெபா , ஓாிைடச்ெசால், குரைவ. (6)
3256. ஓலம் எ- -ஒ , பாம் . (2)
3257. ஓவியம் எ- -கண்ணாளர், சித்திரகாரர். (2)
3258. ககனம் எ- -கா , ேசைன, ஆகாயம். (3)
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3259. கங்கம் எ- -ப ந் , சீப் . (2)
3260. கங்கு எ- -க ந்திைன, வரம்பின்பக்கம். (2)
3261. கச

எ- -குற்றம், அ க்கு, ஐயம். (3)

3262. கச்சம் எ- -யாைனக்க த்தி கயி , அளைவ, மரக்கால். (3)
3263. கச்ைச எ- -கயி , கவசம், த ம் . (3)
3264. கஞறல் எ- -சி ைம, ெபா

. (2)

3265. கஞ்சம் எ- -ைகத்தாளம், ெவண்கலம், தாமைர, கஞ்சா,
அப்பவ க்கம். (5)
3266. கடகம் எ- -வட்டம், மதில், மைலப்பக்கம், பைட, ஓ ர், ஓரா , ஓெரண்,
கங்கணம், பலைக. (9)
3267. கடம் எ- -அ ெநறி, சாீரம், கயி , குடம், கா , யாைனக் கூட்டம்,
யாைனக்க ப் . யாைனமதம். (8)
3268. கடல் எ- -ச த்திரம், ஓெரண். (2)
3269. கடைவ எ- -கட மரம், ஏணி, குற்றம். (3)
3270. க

எ- -சீக்கிரம், கூர்ைம, பயம், காவல், நீக்கம், சிறப் , மணம் ாிதல்,

விளக்கம்,

ைம, சந்ேதகம், மிகுதி, காிப் , வாசைன, காலம், பிசாசம். (5)

3271. க ைக எ- -நாழிைக, கதவி தாள், எ த்தாணி,
3272. க ப்பம் எ- -காதணி, ஆபரணச்ெசப் . (2)

ணிக்ைக. (4)
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3273. க

எ- -ஓர்மரம், நஞ்சு. (2)

3274. கைட எ- -இடம், வாயில், அங்கா ,

. (3)

3275. கட்சி எ- -கா , பறைவக்கூ . (2)
3276. கட்டைள எ- - லாம், நிைறயறிக வி, உைரகல், அள , உவைம. (5)
3277. கணம் எ- -கால ட்பம், திரட்சி, பிசாசம், திப்பி , ஓர்ேநாய், விண்மீன்,
வட்டம். (7)
3278. கணி எ- -ேவங்ைகமரம், ம தநிலம். (2)
3279. கணிச்சி எ- -ேதாட் , ம , தறிைக. (3)
3280. கைண எ- -அம் , திரண்டவ
3281. கண்டகம் எ- -கா ,

,

சநட்சத்திரம். (3)

ள். (2)

3282. கண்டம் எ- -க த் , கவசம், வாள், நா , திைரச்சீைல,

ண்டம், ச க்கைர,

ெவல்லம். (8)
3283. கண் ைக எ- -ப*ணிச்ெசப் , அக்கமணி, வாச்சியத்ெதான் , பதக்கம். (4)
3284. கண் *தி எ- -காஞ்ெசாறிச்ெச , தின . (2)
3285. கத

எ- -வாைழ, ேதற்றாமரம். (2)

3286. கத

எ- -காவல், கபாடம். (2)

3287. க ப் எ- -ஆண்மயிர், ெபண்மயிர், பசுக்கூட்டம், கன்னம். (4)
3288. கைத எ- -காரணச்ெசால், தண்டா தம், ெசால். (3)
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3289. கந்தம் எ- -வாசைன, கிழங்கு, அ

க்கூட்டம், க த்த , இந்திாியம். (5)

3290. கந்தரம் எ- -க த் , மைலக்குைக, ேமகம். (3)
3291. கந்த வம் எ- -இைச, குதிைர. (2)
3292 கந்

எ- -யாக்ைகயின்

ட் , பற் க்ேகா ,

ண், பண்

ள்ளி ம் (4)

3293 கந் கம் எ- -பந் , குதிைர (2)
3294 கமலம் எ- -தாமைர, நீர் (2)
3295 கம் எ- -நீர், ெவண்ைம, தைல, ஆகாயம், பிரமன் (5)
3296 கம்பம் எ- -ந க்கம்,

ண், விளக்குத்தண்

3297 கம்பைலஎ- - ன்பம், ேபசலாெல ெமா

(3)
(2

3298 கயம் எ- -குளம், ஆழம், நீர், குைறபா , யாைன, ெப ைம, ேமன்ைம (7)
3299 கயில் எ- -பிடாி, ஆபரணக்கைடப் ணர்

(2)

3300 கயினி எ- -அத்தநட்சத்திரம், ைகம்ெபண் (2)
3301 கரகம் எ- -நீர்த் ளி, மைழக்கட் , கங்ைக, கமண்டலம், நீர் (5)
3302 கரணம் எ- -காரணம், கூத்திேனார்விகற்பம், மன த யவந்தக்கரணம்,
கணிதம் (4)
3303 கரண்டம் எ- -பணிச்ெசப் , நீர்க்காக்ைக (2)
3304 கரம் எ- -க ைத, ைக, சூாியகிரகணம், நஞ்சு, கு யிைற (5)
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3305 காிணி எ- -யாைன, ெபண்யாைன (2)
3306 காில் எ- -கார்ப் , குற்றம், ெகா ைம (3)
3307 காீரம் எ- -அகத்தி, மிடா, யாைனப்பல்ல

(3)

3308 கலாபம் எ- -ேமகைல, மணிக்ேகாைவ, மயிற்ேறாைக (3)
3309 கலாம் எ- -ெகா ைம, ெவகுளி (2)
3310 க

எ- -வ ைம, ஒ , கடல், க ப்பா, க

கம் (5)

3311 க

ங்கம் எ -வானம்பா , சீைல, ஊர்க்கு வி, ஓர்ேதயம் (4)

3312 கைல எ- -மகரமீன், சிைல, மரக்ெகாம் , பிைறநிரம்பல், ஆண்
வித்ைத, வயிரம், கால ட்பம்,

சு ,ஆண்மான்,

ல் (10)

3313 கல் எ- -அ வியி ெனா க்குறிப் , கல் (2)
3314 கவ

எ- -யாைனக்கயி , மரக்ெகாம் (2)

3315. கவந்தம் எ- - நீர், ெசக்கு, பிசாசம், தைலக்குைறப்பிணம். (4)
3316. கவைல எ- - கவர்வழி, அச்சம், ெசந்திைன. (3)
3317. கவனம் எ- - கா , சீக்கிரம். (2)
3318. கவி எ- - க வாளம், குரங்கு, கவி, சுக்கிரன். (4)
3319. கவிைக எ- - குைட, ஈதல். (2)
3320. கைவ எ- - எள்ளிளங்காய், ஆயி யநட்சத்திரம், மரக்கப் , கா . (4)
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3321. கழி எ- -

கத்ெதாைளக்கழி, மிகுதி, உப்பளம். (3)

3322. கழி

எ- - கழி

நாள், மிகுதி. (2)

3323. க

எ- - பிசாசம், வண் , பரண். (3)

3324. கைழ எ- - க ம் ,

ங்கில், னர் சநாள். (3)

3325. களபம் எ- - கலைவச்சாந் , யாைனக்கன் . (2)
3326. களம் எ- - க ப் , ேபார்க்களம், க த் , களர்நிலம், விடம், இடம். (6)
3327. களாி எ- - கா , ேபார்க்களம். (2)
3328. களி

எ- - ஆண்பன்றி, ஆண்சுறா, ஆண்யாைன, அத்தநட்சத்திரம். (4)

3329. கள் எ- - கள், ேதன், கள . (3)
3330. கள்வன் எ- - யாைன, காியவன், கர்க்கடகவிராசி, ெஞண் .(4)
3331. கறங்கு எ- - சத்தெவா , சுற் தல். (2)
3332. க ப் எ- - க நிறம், சினக்குறிப் . (2)
3333. கைற எ- - இரத்தம், குற்றம், உரல், நிறம், விடம், கு யிைற, க ப் . (7)
3334. கனம் எ- - பாரம், ேமகம். (2)
3335. கன

எ- - சூாியன், ெந ப் . (2)

3336. கன்

எ- - பசுவின்கன் , சி ைம, ைகவைள, மரக்கன் .(4)

3337. கன்னல் எ- - நாழிைக, நாழிைகவட் ல், ச க்கைர, கரகம், க ம் . (5)
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3338 கன்னி எ- -அழிவின்பாதர், அழிவில் ெபா ள், இைளைம, அத்தநட்சத்திரம்,
ஓாிராசி, பார்வதி,

ர்க்ைக, ஓர்யா

(8)

3339 கா எ- -ேசாைல, ேதாட்சுைம, ஓர்நிைற (3)
3340 காகுளி எ- -இைச, மிடற்ெற

ேமாைச, ஆசனம் (3)

3341 காசு எ- -குற்றம், மணிப்ெபா, ேகாைழ (3)
3342 காைச எ- -நாணல், ற்பி
3343 காஞ்சி எ3344 கா

எ-

(2)

ஓர்மரம், ஓாிைச, கச்சிப்பதி, ேமகைல (4)
கானம், இடம் (2)

3345 காண்டம் எ- -திைரச்சீைல, படலம் (2)
3346 காண்ைட எ- - னிவர்வாசம், கற்பாழி (2)
3347 காத்திரம் எ- -உடல், உ ப் , யாைனயின்

ன்கால், ேகாபம், ப மம் (5)

3348 காந்தாரம் எ- -கா , ஓாிைச (2)
3349 காப் எ- -மதில், உள்

யர்நிலம் (2)

3350 காமரம் எ- -ஓாிைச, இைசப்ெபா , அ ப் (3)
3351 காயம் எ- -காிப் , உடல் (2)
3352 காாி எ- -ைவரவன், சனி, ஐயன், க ைம, காிக்கு வி (5)

102
3353 கார் எ- -க தியக ம

ங் கா ங்ெகாள்

ங் ேகாபம், ெவள்ளா , நீர்,

க ங்குரங்கு, ேமகம், இ ள், கார்கால, க ப் (8)
3354 மற் ங்கார் எ- -எ மயிர், அழகு (2)
3355 கார்த்திைக எ- - ர்க்ைக, ஓர்நாள், ஓர்மாதம் (3)
3356 காலம் எ- -ெபா

, வி யல் (2)

3357 கால் எ- -வ ைம, காற் , காலன், பாதம், ெபா
ேதா

, கு ந்தறி, வழி, அள

ள் (9)

3358 காவி எ- -கள், க ங்குவைள, காவிக்கல் (3)
3359 காழகம் எ- -க ைம, ஆைட, கடாரெமன்

ர் (3)

3360 காளம் எ- -க மரம், க ைம, விடம், ஓர்வாத்தியம் (4)
3361 காைள எ- -பாைலநிலத்தைலவன், இைளேயான் (2)
3362 கானம் எ- -கா , இைச (2)
3363 கானல் எ- -கடற்கைரச்ேசாைல, மைலச்சார்ேசாைல, சூாிய கிரணம், கழி,
ேபய்த்ேதர், உவர், களர்நிலம், உப்பளம் (8)
3364 கான் எ- -கா , மணம் (2)
3365 கிஞ்சுகம் எ -ெசவப் ,

ண்

க்கு (2)

3366 கிடக்ைக எ- - மி, மக்கட்ப க்ைக (2)
3367 கி கு எ- -ேகடகம், ேதர்மரச்சுற்

(2)
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3368 கிட்

எ- -ைகத்தாளம், தைலயீற் ப்பசு (2)

3369 கிம் ாி எ- -

ப் ,

ண் (2)

3370 கிழைம எ- -வாரம், குணம், உாிைம (3)
3371 கிளர் எ- -ஒளி

ந்தா

3372 கிைள எ- -உற ,

(2)

ங்கில், யாழிைச (3)

3373 கிள்ைள எ- -கிளி, குதிைர (2)
3374 கின்னரம் எ- - ைண, நீர்வாழ்பறைவ (2)
3375 கீசகம் எ- -குரங்கு,

ங்கில் (2)

3376 கீரம் எ- -கிளி, பால் (2)
3377 குக்குடம் எ- -ேகாழி, பறைவநாகம் (2)
3378 குசலம் எ- -குணம், மாட்சிைம (2)
3379 குஞ்சம் எ- -கு ைம, நாழி, ேகாட்ெசால்லல்(3)
3380 குஞ்சி எ- -குன்றிக்ெகா , ஆண்மயிர் (2)
3381 குடம் எ- -பதிேனா

த்திரராட ெலான், ைகெகாட் க் குவித்தல், கும்பவிராசி,

பசு, நகரம், ச க்கைர, கடம் (7)
3382 குடம்ைப எ- - ட்ைட, பறைவக்கூ
3383 கு

எ- -ஊர்ப்ெபா ,

(2)

வம், குலம், ேகாத்திரம் (4)
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3384 கு ைஞ எ- -ேகாட்டான், பறைவப்ெபா , யா

(3)

3385 கு மி எ- -ெவற்றி, உச்சி, ஆண்மயிர் (3)
3386 குணம் எ- -குடம், நிறம்,

ல் (3)

3387 குணில் எ- -கு ந்த , பைறய க் குந்த , கவண் (3)
3388 கு

ங்கர் எ- -ேதாற்க வியாளர், சண்டாளர் (2)

3389 குண்டலம் எ- -ஆகாயம், காதணி (2)
3390 குண்

எ- -நிைறகல், ஆண்குதிைர, ஆழம் (3)

3391 குத்திரம் எ- -மைல, வஞ்சகம் (2)
3392 குமாி எ- -காளி,

ர்க்ைக, கன்னி, சத்தமாதர்களிெலா த்தி, ஓர்நதி, கற்றாைழ

(6)
3393 கு தம் எ- -ெதன்ேமற்றிைசயாைன, ஆம்பல், அ ப் , ேபெரா , த ப்ைப (5)
3394 கும்பம் எ- -யாைனமத்தகம், குடம், ஓாிராசி (3)
3395 கும்பி எ- -யாைன, நரகம், ேச

(3)

3396 குயம் எ- - ைல, அாிவாள் (2)
3397 குயில் எ- - வார்த்ைத, ஓர்பட்சி ,ெதாைள ைடப்ெபா ள் (3)
3398 குரல் எ- -கிண்கிணிமாைல, ெநற்கதிர் யாழிேனார்நரம் ,ெபண்மயிர்,
பறைவயினிறகு (5)
3399 குரைவ எ- -கடல், ைகேகாத்தாடல் (2)
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3400 கு

எ- -ஆசாாியன், ேவர்க்கு , நிறம், பாரம், அரசன் (5)

3401 கு கு எ- -உைல

க்கு, குரக்கத்திமரம், ெவண்ைம,

லநாள், நாைர, ேகாழி,

ைகவைள (7)
3402 கு தி எ- -ெசந்நிறம், ெசவ்வாய், இரத்தம் (3)
3403 கு ந்

எ- -ெவண்கு த் , கு க்கத்திமரம், குழந்ைத (3)

3404 குலம் எ- -இேரவதிநாள், சாதி, விலங்கின்கூட்டம், அரசாில் (4)
3405 குவ

எ-

மைல, திரட்சி, மரக்ெகாம் (3)

3406 குவலயம் எ- -குவைள,

மி (2)

3407 குழல் எ- -ஆண்மயிர், ெபண்மயிர், இைசக்க வி, ெதாைள ைடப்ெபா ள் (4)
3408 குைழ எ- -ஆகாயம், சங்கு, ேச , கா , குண்டலம், தளிர்,
ெதாைள ைடப்ெபா ள் (7)
3409 குளகம் எ- -குற்ெற த் ச்ெசய் ள், மரக்கால் (2)
3410 குளம் எ- -குளம், ெநற்றி, ச க்கைர (3()
3411 குளிர் எ- -இைல

க்காி ங்கத்தி, குளிர்ச்சி, கவண், குட ழ , ெஞண்

(5)

3412 குறிஞ்சி எ- -குறிஞ்சிநிலம், குறிஞ்சிமரம், ஓாிைச, ம தயாழ்த்திறம், ஓர்பண் (5)
3413 கு ம்ெபாைற எ- -குறிஞ்சிநிலத்
3414 குன்

எ- -சதயநாள், மைல (2)

ர், சி மைல, கா

(3)
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3415 கூடம் எ- -

, மைற , ெகால்லன்சம்மட் , மைலயி

3416 கூட்டம் எ- -கூட்டம், மைலயி

ச்சி (4)

ச்சி (2)

3417 கூந்தல் எ- -ெபண்மயிர், மயிற்ேறாைக (2)
3418 கூரல் எ- -ெபண்மயிர், பறைவயினிறகு (2)
3419 கூலம் எ- -கைட தி, வரம் , நீர்க்கைர, பாகல், பசு, பண்ணிகாரம்,
விலங்கின்வால் (7)
3420 கூவிரம் எ- -ேதர்க்ெகா ஞ்சி, ேதர், வில்வமரம் (3)
3421 கூைழ எ- -ெபண்மயிர், பறைவயினிறகு (2)
3422 கூளி எ- -ெபா ெய
3423 கூளியர் எ- -குறவர்,
3424 கூற்

, பிசாசம் ,எ

, கூட்டம், உற

(5)

ரர் (2)

எ- -ெசால், காலன் (2)

3425 ேகசம் எ- -ஆண்மயிர், ெபண்மயிர், றமயிர் (3)
3426 ேகசரம் எ- - ந்தா , மகிழ்மரம் (2)
3427 ேகடகம் எ- -பலைக, மைலெசறிந்த ர், ேகடகம் (3)
3428 ேகழ் எ- -ஒளி, நிறம், ஒப் (3)
3429 ைக எ- -அலங்காரம், பைடவகுப் , ஒ க்கம், சி ைம, ைகத்தலம், தங்ைக (6)
3430 ெகாக்கு எ- -மாமரம்,

லநாள், குதிைர, ெசந்நாய், ஓர் ள் (5)
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3431 ெகா

எ- -வல் , ேக ,

3432 ெகா

கிற்ெகா

எ- -கேபாலம், குற ,

3433 ெகாண்டல் எ- -கீழ்காற்

(3)

சநட்சத்திரம் (3)

,ேமகம் (2)

3434 ெகாண்ைட எ- -இலந்ைதக்கனி ,மயிர்
3435 ெகாண்

(2)

எ- -ேமகம், ஆகாயம் (2)

3436 ெகாந்தளம் எ- -ெபண்மயி, மயிர்ச்சு ள், குழற்ெகாத்

(3)

3437 ெகாம்ைம எ- - ைல, ைககுவித் க்ெகாட்டல், அழகு, வ , மார் , திடர் (6)
3438 ெகாற்றி எ- -பசுவின்கன் , கா காள் (2)
3439 ெகாள் எ- -ஓாிைடச்ெசால், பயனின்ைம, ெப ைம, காலம், பயம் (5)
3440 ேகா எ- -பசு, அரசன், கிரணம், ஆகாயம்,

மி, ெசால், அம் , கண், வச்சிரா தம்,

திைச, நீர் (11)
3441 ேகாகிலம் எ- -குயில், குரங்கு (2)
3442 ேகாசம் எ- -மதி

ப் , க

லம்,

ட்ைட ,ஆண்குறி, த்தகம் (5)

3443 ேகாசிகம் எ- -பட், டைவ (2)
3444 ேகாடகம் எ- -குதிைர,

ைம,

ப்பிெனான்

(3)

3445 ேகாடரம் எ- -எட் மரம், மரக்ெகாம் , ேசாைல, குதிைர, ேதர்ெமாட்
3446 மற் ங்ேகாடரம் எ- -குரங்கு. ஆக (3)

(5)
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3447 ேகா கம் எ- - ந்தட் , சிைல (2)
3448 ேகா

எ-- -மைலயி

ச்சி, வரம் , நீர்க்கைர, விலங்கின்ெகாம் , ஊ ெகாம் ,

சங்கு, மரக்ெகாம் (7)
3449 ேகாைட எ- -ெவயில், ெவண்காந்தள், ேமல்காற் , குதிைர, ேவனிற்காலம் (5)
3450 ேகாட்டம் எ- -ம திநிலத்

ர், பைகேமற்ெசன்ேறா ைறயிடம், நா , நகரம்,

பசுக்கூட்டம், ேதாட்டம், குராமரம், ேகாணல், ேகாவில், அ க்கா , ஓர் தல், உண்பன
(12)
3451 ேகாட்

எ- -கூட்டம், ேகா ரவாயில், உைல

(3)

3452 ேகாணம் எ- -வைள , யாைனத்ேதாட் , கூன்வாள், குதிைர,
3453 ேகாணல் எ- -கூன், வைள

க்கு (5)

(2)

3454 ேகாைத எ- - மாைல, ெபண், ைகத்ேதாற்கட் , உ ம் , ெபண்மயிர், காற் ,
ேசரன், ஒ ங், மரக்காற்பைற (9)
3455 ேகாத்திரம் எ- -கு , மைல (2)
3456 ேகாரம் எ- -ெகா ைம, வட் ல், ேசாழன்குதிைர (3)
3457 ேகாலம் எ- -அழகு, இலந்ைத, இலந்ைதக்கனி, பன்றி, பீர்க்கு, பாக்கு,
நீேராட்டம் (7)
3458 ேகாளி எ- - வா காய்க்குமரம், அத்திமரம், ெகாழிஞ்சி ()
3459 ேகாள் எ- -சூாியன்

த ய ஒன்ப கிரகம், வ ைம, ேகாட்பா , இைட

ெகாைல, றங்கூறல் (6)
3460 ெகௗசிகம் எ- -ம தயாழிைச, கூைக, பட் , விளக்குத்தண்

(4)

,
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3461 ெகௗைவ எ- -கள்,

ன்பம், பழிச்ெசால் (3)

சகரவ க்கம்
3462 சகடம் எ- -உேராகிணிநாள், பண் , வட் ல் (3)
3463 சகுந்தம் எ- - ட்ெபா , க கு (2)
3464 சகுனம் எ- -பறைவப்ெபா , நிமித்தம், கிழங்கு (3)
3465 சகுனி எ- -பறைவ, நிமித்தம்பார்ப்ேபான் (2)
3466 சங்கம் எ- -சங்கு, ஓாிலக்கம், கைணக்கால், சைவ, ெநற்றி, லவர் (6)
3467 சசி எ-

இந்திராணி, சந்திரன் (2)

3468 சடம் எ- -ெகா ைம, ெபாய், உடல் (3)
3469 சைட எ- -பின்னன்மயிர், ேவர், ெநட்
3470 சதம் எ- -

(3)

, பறைவயினிறகு (2)

3471 சதி எ- -தாளெவாத் , உேராகிணிநாள், வட்டம் ,கற் ைடயாள், ேசா

(5)

3472 சத்தி எ- -பார்வதி, ேவலா தம், குைட, கக்கல், வ ைம, சூலம் (6)
3473 சத்திரம் எ- -அதிசயம், ைகவிடாப்பைட, குைட, இ ம் , அன்னசாைல, யாக,
ேவல் (7)
3474 சந்தி எ- -அந்திப்ெபா
3475 சமன் எ- -ந , நமன் (2)

,

ங்கில், நாற்ெற க்கூ மிடம், இைசப் (4)
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3476 சமித்தல் எ- -ெபா த்தல், நடத்தல் (2)
3477 சம் எ- -சிவன், தி மால், பிரமன், அ கன், நாி, நாவன்மரம் (6)
3478 சரகம் எ- -ேதனீ, வண்

(2)

3479 சரணம் எ- -கால், ம தநிலத்

ர், அைடக்கலம் குதல் (3)

3480 சரபம் எ- -மைலயா , எண்காற் ள் (2)
3481 சரம் எ- -மணிவடம், ெகா க்ைக, அம் , தனிைம, நைட, ஓாி

(6)

3482 சாி எ- -வழி, கூட்டம், ைகவைள (3)
3483 சலாைக எ- -நாராசம், ஈட் , ெதய்வவகன்மணி (3)
3484. சலாங்கு எ-

- ெபாய்யாப் ள், ஒ வைகக்ெகா கு. (2)

3485. சல் யம் எ-

- ெசஞ்சந்தனம்,

3486. சவட்டல் எ-

- ெமல்லல், ெகால்லல். (2)

3487. சவம் எ3488. சவி எ-

- பிணம்,

ட்பன்றி, எ

ம் , அம் . (4)

ங்கில். (2)

- அழகு, சரமணிக்ேகாைவ, சுைவ, ெசவ்ைவ, தி விழா, ஒளி.

(6)
3489. சாகம் எ-

- ெவள்ளா , சி கீைர, ேதக்கமரம். (3)

3490. சாகினி எ3491. சா

எ-

- கீைர, ேசம் . (2)

- றங்கூறல், தாழி, சீைல. (3)
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3492. சாதகம் எ-

-

3493. சாதம் எ3494. சாதி எ-

தம், வானம்பா , சனனம். (3)

- உண்ைம, அன்னம், பிறப் . (3)
- கள், குலம், சி சண்பகம், ேதக்கமரம், பிரம் . (5)

3495. சாபம் எ-

- சபித்தல், வில். (2)

3496. சாமம் எ-

- யாமம்,

3497. சாமி எ-

ன்றாம் ேவதம், இர , பசுைம, க ைம. (5)

- கு , ெபான், தைலவன்,

3498. சாம்பல் எ-

கக்கட ள், அ கன், தைலவி. (6)

- சாம்பல், ஒ ங்கல், பழம் . (3)

3499. சாரங்கம் எ-

- சாதகப் ள், மான். (2)

3500. சாரம் எ-

- ம ந் , இனிைம, மரவயிரம். (3*)

3501. சாரல் எ-

- மைலப்பக்கம், ம தயாழ்த்திறத்ேதாாிைச. (2)

3502. சாாிைக எ-

- வட்டமாேயாடல், நாகணவய்ப் ள், சுங்கம், சுழல்காற் . (4)

3503. சார்ங்கம் எ3504. சாலம் எ3505. சா

எ-

- மதில், ஆச்சாமரம், வைல, சாளரம், சைவ, குறைள ெமாழி. (4)
- ெநற்ெபா , கள், அ ந்ததி. (3)

3506. சாேலகம் எ3507. சாைல எ-

- மாேயான்வில், வில். (2)

- சாளரம்,

வ ம் . (2)

- ேகாயில், குதிைரப்பந்தி. (2)
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3508. சா

எ-

- தி விழா, மரக்குைல, கள். (3)

3509 சானகி எ- 3510 சா

ங்கில், சீைத (2)

எ- -மைல, மைலச்சாரல்,

ழந்தாள் (3)

3511 சான்ேறான் எ- -மி கசீாிடநட்சத்திரம், அறிஞன், சூாியன் (3)
3512 சிகண்

எ- -மயில், பாைலயாழ்த்திறத்ேதாேராைச, அ

(3)

3513 சிகாி எ- -எ , க நாைர (2)
3514 சிகழிைக எ- -மயிர்

, ெதா த்தமாைல, ேகாத்தமாைல (3)

3515 சிகி எ- -ேக , மயில், தீ (3)
3516 சிக்கம் எ- -கு மி, உறி, சீப் (3)
3517 சிதடன் எ- -கு டன், அறிவில்லான் (2)
3518 சிதம் எ- -நட்சத்திரம், ெவண்ைம, ஞானம், சயமைடயப்படல் (4)
3519 சிதர் எ- -மைழத் வைல, வண் , சீைலத் ணி (3)
3520 சிதைல எ- -கைறயான், சீைலத் ணி, பிணி (3)
3521 சித்திரம் எ- -அழகு, கா , ஆமணக்கு, சித்திரம், ெமய்ேபாற் ெபாய்கூறல்,
சிறப் , அதிசயம், ஓர்கவி (8)
3522 சிந்

எ- -நீர், ஓர்ேதசம், ஓர்யா

3523 சிந்

ரம் எ- -திலதம், ெசவப் , ெசங்குைட, ளியமரம், யாைன, யாைன கம்

(6)

-கடல்,

ச்சீர , குறள் வ

(6)
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3524 சிமி

எ- -சிள்வண் , உறி, கு மி (3)

3525 சிைமயம் எ- -மைல ச்சி, மைல (2)
3526 சிரகம் எ- -கரகம், தைலச்சீரா (2)
3527 சிலீ கம் எ- -அம் ,

ைலக்கண், வண்

(3)

3528 சிைல எ- -வில், மைல, ஓர்மரம், கல் (4)
3529 சில்

எ- -ேத

ள், சி கீைர, வட்டம் (3)

3530 சில்ைல எ- -பகண்ைட, சிள்வண் , கி

கி

ப்ைப (6)

3531 ெசவப் எ- -ேகாபம், ேகாபக்குறிப் , ெசவப் (3)
3532 சிைவ எ- -உைல
3533. சி ைம எ3534. சிைற எ-

------

க்கு, பார்வதி, ேவர் (3)
க்கம், ேநாய், அற்பம் (3)

-------- பறைவயினிறகு, கைரயின்பக்கம், ஏாி, இடம், காவல். (5)

3535. சிைன எ- --------- க ப்பம்,

ட்ைட, உ ப் , மரக்ெகாம் . (4)

3536. சீகரம் எ- --------- மைல, மைல ச்சி, தைல, அைல, மைழத் வைல, கரகம். (6)
3537. சீதம் எ- ---------- குளிர்ச்சி, நீர், ேமகம் (3)
3538. சீப் எ- ---------- கதவின்றாழ், மயிர்சீ ஞ்சீப் (2)
3539. சீ ள் எ- --------- ெசம் , ஈயம், ெசல்வம் (3)
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3540. சீர் எ- ----------- தாளெவாத் , ெசல்வம், தண்டா தம், மிகு கழ்.

லாம், கனம்.

(6)
3541. சீவனி எ- --------- ெசவ்வழியாழ்த்திறத்திேனாைச, உயிர்த ம ந்
3542. சீவன் எ- --------- பிரகற்பதி, உயிர் (2)
3543. சுகம் எ- ---------- இன்பம், கிளி (2)
3544. சுக்ைக எ- --------

மாைல, நட்சத்திரம் (2)

3545. சுசி எ- ----------- சுத்தம், ேகாைடக்காலம், ெந ப் . (3)
3546. சுடர் எ- ---------- ெந ப் ,விளக்கு,சந்திரன்,சூாியன்,ஒளி (5)
3547. சு ைக எ- -------- ெநற்றிச்சுட் , கிாீடம், உச்சி (3)
3548. சுண்டன் எ- -------

ஞ்சூ , சதயநாள் (2)

3549. சுைத எ- ---------- சுண்ணச்சாந் ,மகள்,அமிழ் , உைதகாற்பசு (4)
3550. சுந்தாி எ- ---------

ஞ்சூ , இந்திராணி,

ர்க்ைக (3)

3551. சுபம் எ- ----------- த மம், நன்ைம, ேமாட்சம் (3)
3552. சும்ைம எ- --------- ஊர்ப்ெபா ,நா ,சுைம,சத்தம்,ெநற்ேபார் (5)
3553. சுாிைக எ- --------- கவசம், உைடவாள். (2)
3554. சுாியல் எ- --------- ஆண்மயிர், ெபண்மயிர், நீர்ச்சுழி (3)
3555. சு ங்ைக எ- -------

ைழவாயில், மதகு (2)

(2)
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3556. சு தி எ- ---------- ஒ , ேவதம் (2)
3557. சுைர எ-

- பசுவின்

3558. சுவர்க்கம் எ-

ைல, சுைரக்ெகா , கள், உட்ெடாைள. (4)*

- ெதய்வேலாகம்,

ைல. (2)

3559. சுவல் எ-

- ேம , பிடர், ேதாளின்ேமல், குதிைரயின் பிடர் மயிர். (4)

3560. சுவ

- ேதவேலாகம், பறைவ

எ-

3561. சூதகம் எ-

- பிறப் , மகளிர் ப் ,

3562. சூரன் எ-

- சூரபன்மன்,

க்கு,

ஞ்சூ . (3)

ைலக்கண். (3)

ரன், நாய். (3)

3563. மற் ஞ்சூரன் எ-

- சூாியன், தீ. (2*)

3564. சூர் எ-

ன்பம், ேநாய், ெதய்வம். (4)

- பயம்,

3565. சூழி எ-

- சுைன, யாைன கபடாம். (2)

3566. ெசச்ைச எ3567. ெச
3568. ெசந்

எ-

- ெவட்சிமரம், ெவள்ளாட் க்கடா. (2)

- பாவம், குணமின்ைம, நாற்றம், தல். (4)

எ-

- ஓைச, ஓர்நரகம், நாி, உயிர், அ

3569. ெசப்பம் எ3570. ெசம் லம் எ3571. ெசம்மல் எசிறந்ேதான். (6)

-

. (5)

தி, மார் , ந , ெசவ்ைவ. (4)
- ேபார்க்களம், பாைலநிலம். (2)

- ெப ைம, வ , பழம் , ஈசன், தல்வன், ெப ைமயிற்
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3572. ெசய்யல் எ3573. ெசல் எ3574. ெசவி

- ேச , ஒ க்கம், காவல். (3)

- இ , ேமகம், கைறயான். (3)
எ-

- அக்காள், வளர்த்ததாய். (2)

3575. ெசவ்வி எ-

- மல ம்ப வத்த ம் , சைமயம், காலம். (3)

3576. ெச ைம எ3577. ேசக்ைக எ-

- அழகு, ெகா ப் , மாட்சிைம. (3)
- மக்கட்ப க்ைக,

3578. மற் ஞ்ேசக்ைக எ3579. ேசடன் எ-

ைல. (2)

- விலங்கின்ப க்ைக. ஆக (3)

- இைளஞன், அ ைம, ேதாழன், அனந்தெனன்

ம் பாம் ,

ஓர்சாதியான். (5)
3580. ேச

எ-

- ேதாழி, வித்தியாதர லகு. (2)

3581. ேச

எ-

- திரட்சி, அழகு, நன்ைம, ெப ைம. (4)

3582. ேசண் எ-

- உயரம், நீளம், அகலம். (3)

3583. ேசதகம் எ3584. ேசத்

எ-

3585. ேசய் எ-

- ேச , ெசவப் . (2)
- ெசவப் , ஒப் , அைசச்ெசால், உ ப் , க த் , ஐயம். (6)

-

கக்கட ள், ெசவ்வாய், ெசவப் , தல்வன், நீளம். (5)

3586. ெசால் எ-

- ெநல், கழ், வார்த்ைத. (3)

3587. ேசாதி எ-

- சூாியன், சிவன், ேசாதிநாள், பிரகாசம். (4)
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3588. ேசாைன எ3589. ெசௗாி எ-

- தி ேவாண நட்சத்திரம், விடா ெபய்மைழ. (2)
- கன்னன், தி மால், சனி, இயமன். (4)

3590. மற் ஞ்ெசௗாி எ-

- காளிந்தி ெயன்

ேமார் நதி. (1)

ஞகர வ க்கம்.
3591. ஞாட் எ-

- ேபார், பாரம், களம். (3)

3592. ஞாளி எ-

- நாய், கள். (2)

3593. ெஞகிழி எ-

- சிலம் , தீ

3594. ெஞள்ளல் எ-

- பள்ளம்,

விறகு, தீக்கைடக்ேகால். (3)
தி, ேமன்ைம. (3)

தகர வ க்கம்.
3595. தக

எ-

- ஐைமவ

3596. தைக எ-

, இைல. (2)

- அ ள், குணம், தளர் . (3)

3597. தைகைம எ-

- அழகு, பண் , ெப ைம. (3)

3598. தடம் எ-

- நீர்நிைல, மைலப்பக்கம். (2)

3599. தட

- பகுதி, வைள , ெப ைம. (3)

3600. த
3601. தட்

எஎ-

- வில், உலக்ைக, ஊன், உ ம் , தண்டா தம், வயல், மின்னல். (7)

எ-

3602. தட்ைட எ-

- ேதர்ந , திாிைக, ேகடகம், வட்டம். (4)
- ஓர்வைகப்பைற, கிளிக ேகால், தட் , திைனத்தாள்,

ங்கில். (5)
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3603. தண்டம் எ3604. தண்

- ேசைன, யாைனெசல்வழி. (2)

எ-

- த , ேசைன, ெதாைள ைடப்ெபா ள்,

உலக்ைக. (6)
3605. தண்ணைட எ3606. தண்ணம் எ-

ர். (2)

- ம வா தம், ஒ கட்பைற. (2)

3607. தண்ைம எ3608. தத்ைத எ-

- நா , ம தநிலத்

- தாழ் , எளிைம. (2)
- அக்காள், கிளி. (2)

3609. தமம் எ-

- இராகு, இ ள். (2)

3610. தமிழ் எ-

- இனிைம, நீர்ைம. (2)

3611. தம்பம் எ-

-

3612. தரணி எ-

-

3613. தவிசு எ-

- ெமத்ைத, த க்கு, பீடம். (3)

3614. தழல் எ-

- கிளிக ேகால், ெந ப் . (2)

3615. தளம் எ-

- சா , சாந் . (2)

3616. தளிமம் எ-

3617. தைள எ-

ண், கவசம். (2)
மி, மைல, சூாியன். (3)

- ப க்ைக, அழகு, ெமத்ைத. (3)

- ஆண்மயிர், கட் , காற்சிலம் . (3)

ைள, மி

*னராசி,
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3618. தனஞ்சயன் எ3619. தனம் எ3620. த

எ-

- தசவா விெலான் , தீ, அ ச்சுனன். (3)

- பசுவின் கன் , அைடயாளம்,
- உடல், வில், சி ைம. (3)

3621. தன்மம் எ-

- ண்ணியம், ேவதம். (2)

3622. தன்ைம எ-

- குணம், ெப ைம, நன்ைம. (3)

3623. தா

எ-

- மைல,

3624. தாண்டவம் எ3625. தாதி எ-

ைல, சாந் , ெபான். (5)

ண், நிைலேப , சிவன். (4)

- தாவல், கூத் , ெச

த்தல். (3)

- அ யவள், ெசவி த்தாய், பரணி நட்சத்திரம். (3)

3626. தாமம் எ-

- மாைல,

, மணிவடம், பட் னம், ஒளி, கயி , ெகான்ைறமரம். (7)

3627. தாரம் எ-

- வல் ைச, மைனவி,

ைணயிேனார் நரம் , அ ம் பண்டம்,

ெவள்ளி, தரா*, நா. (7)
3628. தாைர எ-

- வழி, கண்மணி, சுவ , விண்மீன், ேநேராடல், கூர்ைம,

வாத்தியத்ெதான் , மைழ. (8)
3629. தார் எ-

- மாைல,

, ெகா ப்பைட, கிண்கிணிமாைல. (4)

3630. தாலம் எ-

-

3631. தாைழ எ-

- ெதங்கு, தாைழ (2)

3632. தாழ்ைம எ3633. தாள் எ-

மி, கூந்தற்க கு, நா, உண்கலம், பைனமரம். (5)

- இளி , கீழ்ைம, எளிைம. (3)

- கால்,

யற்சி, கத

தாள், ெநல்லாி ல். (4)
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3634. தா

எ-

- அள , வாைழ

த யவற்றின் குைல.

3635. தானம் எ-

- யாைனமதம், வ ைம, ஈைக, ேதவேலாகம், ேவட்டல், த மம். (6)

3636. தாைன எ-

-வஸ்திரம், ேசைன, ஆ தப்ெபா . (3)

3637. திகிாி எ-

- மைல, சக்கரா தம், வட்டவ

3638. திைக எ-

- திக்கு, ேதமல். (2)

, ேதர், ேத

ைள,

3639. திங்கள், மதி எ-ன - சந்திரன், மாதம். (2)
3640. திட்ைட எ3641. திைண எ-

- ேம , உரல், திண்ைண. (3)
- சாதி, நிலம், ஒ க்கம். (3)

3642. திதி எ-

- பிரதைம

3643. தி

- இலக்குமி, ெசல்வம். (2)

எ-

3644. திலம் எ3645. தீ எ-

த ய திதி, காத்தல், நிைலெப தல். (3)

- எள், மஞ்சா மரம். (2)

- தீங்கு, ெந ப் . (2)

3646. தீங்கு எ-

- தீைம, குற்றம். (2)

3647.

கள் எ-

- குற்றம்,

3648.

ங்கம் எ-

- அகலம், ெப ைம, உயர்ச்சி. (3)

3649.

ஞ்சல் எ-

- சா , நிைலேப , நித்திைர. (3)

ளி. (2)

ங்கில். (6)
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3650.

எ-

- கால ட்பம், குமரனாடல், ஏலம், சத்த கன்னிைககளாடல்,

பாைலப்பைற. (5)
3651.

ணங்கறல் எ-

3652.

ணி எ-

3653.

ண்டம் எ-

3654.

த்தம் எ-

3655.

த்தி எ-

3356

ப் எ- -அரக்கு, பவளம், ஆ தப்ெபா ,

அ

- இ ள், தி விழா. (2)

- ேசாதிநாள், மர ாி, சீைலத் ணி. (3)
-

ண் ,

கம்,

க்கு, சாைரப்பாம் , பறைவயின்

க்கு. (5)

- யாழிேனார் நரம் , ஓர்வைகக்கல், பால், ஓாிைச, வயி . (5)
- பாம்பின் படப்ெபாறி, ஓர் ெச , ேதமல். (3)
ைண, வ , ெபா

, ெநய்,

பவம், சுத்தம் (9)

3357

ம்பி எ- -சுைர, யாைன, வண்

3358

க்கம் எ- -குங்குமரம், கா

3359

த்தி எ- -ேதால், யாற்றிைடக்குைற (2)

3360

ேராணம் எ- -எண்காற் ள், வில், காக்ைக,

3361

வக்கு எ- -ேதால், பிணக்கு (2)

3362

ளி எ- -மைழ, மைழத் ளி,

3363

னி எ- - ன்பம், லவிநீட்டம் (2)

3364

(3)

(2)

ம்ைபச்ெச , பதக்கு (5)

ளித்த, ெபண்ணாைம (4)

எ- -சுத்தம், பற் க்ேகா , பைக, தைச (4)
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3365

க்கு எ- - லாம், உறி, கூத் , பாட் , உசா தல் (5)

3366

ங்கல் எ- -ேசாம்பல், நிரம்பாத்

3367

சு எ- - ைடைவ, யாைனக்க த்தி கயி , ேசைன

3368

பம் எ- - ைக, நீர்க்கடம் (2)

3369

ம் எ- -வாயில், உட்ெடாைளப்ெபா ள்,

3370

ாியம் எ- -நல்லாைட, உவைகப்பைற,

3371 மற் ந்

க்கம் (2)
ப் (3)

ங்கில், மரக்கால், நீேரா

ரசு, ேபெர

ாியம் எ- -வாத்தியப்ெபா , ெபாதி, ெய

(4)
ஆக (6)

3372 ெதய் எ- -ெகால்லல், ெதய்வம் (2)
3373 ெதாிைவ எ- -ெபண், கன்னிராசி (2)
3374 ெதவ் எ- -ெகாள்

தல், பைக (2)

3375 ெதன் எ- -இைச, அழகு, ெதற்கு, ஓர்பாடல் (4)
3376 ேத எ- -ெகாளற்பா , கட ள் (2)
3377 ேதசிகம் எ- -அவ்வவ்நாட் ச்ெசால், அழகு, ஒளி, ெபான், ஓர்கூத்
3378 ேதசிகன் எ- -ேதசாந்தாி, கு , வணிகன் (3)
3379 ேதம் எ- -தித்திப் , ேதசம், வாசைன (3)
3380 ேதயம் எ- -உடல், நா
3381 ேத

(2)

எ- -தீ, மயக்கம் (2)

(5)

(5)
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3382 ேதர்தல் எ- -ஆராய்தல், ெகாள்
3383 ேதள் எ- -வி ச்சிகவிராசி, அ

தல் (2)
டநாள், ஓர்ெசந்

(3)

3384 ெதாங்கல் எ- - மாைல, பீ க்குஞ்சக்குைட, ஆபரணத் ெதாங்கல்,
மயிற்ேறாைக, ஐம்பான்

யிலன்

(3)

3385 ெதா

எ- -கங்கணம், ைகவைள, ஒ பலம் (3)

3386 ெதா

எ- -ம தநிலம், வஞ்சம், ேதாட்டம் (3)

3387 ெதாண்ைட எ- -யாைனத் திக்ைக, ெகாவ்ைவ (2)
3388 ெதாத்

எ- -அ ைம,

ங்ெகாத்

3389 ெதாய்யல் எ- -இன்பம், ேச

(2)

(2)

3390 ெதா

எ- -பட் , இேரவதிநாள் (2)

3391 ெதா

எ- -ெதா வம், பசுக்கூட்டம், கூட்டம் (3)

3392 ேதா

எ- -கூட்டம்,

3393 ேதாட்

விதழ் (2)

எ- -கத , யாைனத்ேதாட்

(2)

3394 ேதாணி எ- --இேரவதிநாள், மரக்கலம், மதி

ப் , அம் , மிதைவ (5)

3395 ேதால் எ- -யாைன, அழகு, ேதால், ேதால்வி, ேதாற்பலைக (5)
3396 ேதாள் எ- - யம், ைக (2)
3397 ேதாற்றம் எ- -வ ைம, பிறப் , காட்சி (3)
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3398 ேதான்றல் எ- - தல்வன், தைலவன் (2)
நகரவ க்கம்
3399 நகம் எ- -உகிர், மைல (2)
3400 நைக எ- -பல், சிாிப் , இன்பம், ஒளி (3)
3401 நைட எ- -வழி, ஒ க்கம், ெசல

(3)

3402 நந்தி எ- -இடபம், சிவன் (2)
3403 நந் -பறைவ, நத்ைத, சங்கு (3)
3404 நயந்ேதார் எ- -கணவர், வி ம்பப்பட்டவர் (2)
3405 நயம் எ- -நன்ைம, இன்பம், நீதி (3)
3406 நரந்தம் எ- -நாரத்ைத, கத்

ாி (2)

3407 நைர எ- -ெவண்ைம, இடபம், கவாிமா, நைரமயிர், நாைர (5)
3708 நலம் எ- --வி ச்சிகவிராசி, சுகம், உபகாரம் (3)
3709 நவம் எ- -ஒன்ப ,

ைம, கார்காலம் (3)

3710 நவியம் எ- -ம , ேகாடா

(2)

3711 நவிரம் எ- -மைல, ன்ைம, மயில், உச்சந்தைல, ஆண்மயிர் (5)
3712 நவிர் எ- -ஆண்மயிர், தக்ேகசிப்பண், ம தயாழ்த்திறம், வாள்
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3713 நளி எ- -கூட்டம், ெப ைம (2)
3714 நறவம் எ- -அனிச்சமரம், கள் (2)
3715 நற்

எ- -நாகமரம், ேவர் (2)

3716 நைன எ- - வ ம் , கள் (2)
3717 நாகம் எ- -நற் ைடைவ, யாைன, ஞாழன்மரம், மைல, பாம் , குரங்கு, ஆகாயம்,
ன்ைனமரம், ேதவேலாகம், காாீயம் (10)
3718 நாஞ்சில் எ- -கலப்ைப, மதி

ப் (2)

3719 நாட்டம் எ- -கண், ஓர்பண், வாளா தம் (3)
3720 நாப்பண் எ- -இைட, ேதர்ந

(2)

3721 நாாி எ- -கள், ெபண், வின்னாணி, பன்னாைட (4)
3722 நாவிதன் எ- -கார்த்திைக நட்சத்திரம்,

ரநட்சத்திரம் (2)

3723 நாழி-எ- - ரட்டாதி நட்சத்திரம், உட்ெடாைளப்ெபா , நாழிைக, அளக்குநாழி
(4)
3724 நானம் எ- -அறி ,

சுவன, வாசைன, கவாிமா, குளித்தல், கத்

3725 நிசி எ- -ெபான், மஞ்சள், இர

ாி (6)

(3)

3726 நிதம்பம் எ- -மைலப்பக்கம், அல்குல் (2)
3727 நியமம் எ- -நீதி, ேதவர்ேகாயில், நிச்சயம், ெத , பட் னம், கைட தி (6)
3728 நிரஞ்சனம் எ- -ெவளி, நிைற , ேமாட்சம் (3)
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3729 நிாியாணம் எ- -யாைனக்கைடக்கண், சா

(2)

3730 நி மித்தல் எ- -பைடத்தல், ஆராய்தல் (2)
3731 நிைற எ- -நிைற, கற் ,

லாவிராசி (3)

3732 நீபம் எ- -காரணம், உத்திரட்டாதிநட்சத்திரம், நீர்க்கடம் (3)
3733 நீர் எ- -சலம், பண் ,
3734 நீ

எ- -ஓர்மரம்,

ராடநட்சத்திரம் (3)

ர்க்ைக, க ப் , அ ாி (4)

3735 நீவி எ- -சிைல, ெகாய்சகம் (2)
3736

தல் எ- -

வம், ெநற்றி (2)

3737 ெநறி எ- -நீதி, வழி, ஒ க்கம் (3)
3738 ெநற்றி எ- -ேசைன

ப் ,

தல் (2)

3739 ேநத்திரம் எ- -பட் , கண் (2)
3740 ேநயம் எ- -ெநய், அன் , எண்ெணய் (3)
3741 ெநாச்சி எ- -மதில், ெநாச்சிமரம் ,சிற்

ர் (3)

பகரவ க்கம்
3742 பக

எ- -ெப ைம, யாைன, ேபெர

3743 பகல் எ- -பிாித, ந , பகற்காலம்,
பகுத்தல்,

கத்தாணி, பிரகாசம் (9)

(3)
ன்ேற க்கானாழிைக, சூாியன், தினம்,
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3744 பகவன் எ- -கு , தி மால், பிரமன், சிவன், சூாியன், அ கன், த்தன் (7)
3745 பகழி எ- -அம் க்குைத, அம் (2)
3746 பக்கம் எ- -அ , பிரதைம த யதிதி, இறகு (3)
3747 பங்கம் எ- -ேச , வத்திரம், ஈனம் (3)
3748 பங்கி எ- -ஆண்மயிர், றமயிர் (2)
3749 பங்கு எ- -பாதி, சனி,

டம் (3)

3750 பசு எ- -உயிர், பசு (2)
3751 பச்ைச எ- -மரகதம், தன், ேதால், ஓர்வாசைனப் தல், விட்

(5)

3752 படங்கு எ- -ெப ங்ெகா , ேமற்கட் , கூடாரம் (3)
3753 படம் எ- -வி

க்ெகா , சீைல, சித்திரப்படம், பாம்பின்படம்,

யாைன கபடாம் (5)
3754 பட ைக எ- - ந்தட் , ைகம்மணி, வட்டவ

, ெப ம்பீர்க்கு (4)

3755 படைல எ- -படர்தல், சிைகமாைல (2)
3756 ப
3757 ப
3758 ப

எ- - மி, குதிைரயங்கவ , கற்ப , பைக, பண் , நாழி (6)
எ- -ெபாய், சூ , கள

(3)

எ- -மரக்குைல, நீர்நிைல, கள், ேபரறி

(4)

3759 பைட எ- -ஆ தம், குதிைரச்ேசணம், ப க்ைக, ேசைன, கலப்ைப (5)
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3760 பட்டம் எ- -வழி, பதவி, குளம், விலங்கு யி டம், கவாிமா, மரக்கலவைக,
ெப ங்ெகா

(7(

3761 பட்

எ- -இடம், நாய், பசுக்ெகாட் ல் (3)

3762 பட்

எ- -சிற்

ர், பட்டாைட (2)

3763 பணைவ எ- -பரண், க கு (2)
3764 பணி எ- -ெதாழில், ேதாற்க வி, ெசால், பணிதல், பாம் , ஆரணம் (6)
3765 பணிலம் எ- -ஓர்வைகச்சங்கு, சங்கு (2)
3766 பைண எ- -ேபாிைக,

ங்கில், மரக்ெகாம் , ம தநில, ம தநிலப்பைற,

குதிைரப்பந்தி, ெப த்தல், வயல், அரசமரம் (9)
3767 பண் எ- -இைசப்பாட் , குதிைரக்கல்லைண, இைச (3)
3768 பண்டம் எ- -பண்ணிகாரம், ெபான் (2)
3769 பண்ணவன் எ- -அ கன், இ

,திண்ணியன் (3)

3770 பண்ைண எ- -ம தநிலம், நீர்நிைல, வயல், விலங்கின்ப க்ைகயிடம்,
மகளிர்விைளயாட் , மகளிர்கூட்டம், சைவ, ஓர் தல் (8)
3771 பதங்கம் எ- -பறைவப்ெபா , விட் ல் (2)
3772 பதம் எ- -வாிைச, ேசா , ெசால், வழி, உண்டல், பக்குவம்,
ேவதத்திேனா

ப் , கால், ெபா

, அவிழ் (10)

3773 பதைல எ- -மைல, சா , ஒ கட்பகுவாய்ப்பைற (3)
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3774 பதி எ- -தைலவன், ஊர் (2)
3775 ப க்ைக எ- -பாைற, சி ேம , சி

(3)

3776 பத்திரம் எ- -அழகு, பறைவயினிறகு, இைல, அம் , உைடவாள் ((5)
3777 பத்திைர எ- -பசு, திதி, காளி (3)
3778 பந்தம் எ- -அழகு, உண்ைட,

ல், உற ,கட் , ைகவிளக்கு (6)

3779 பயசு எ- -நீர், பால் (2)
3780 பயம் எ- -பால், நீர் (2)
3781 பயம் எ- -யாைனப குழி, நீர்நிைல (2)
3782 பயல் எ- -பாதி, ைபயல், பள்ளம் (3)
3783 பயிர் எ- -ைபங்கூழ், பறைவெயா

(2)

3784 பேயாதரம் எ- - ைல, ேமகம் (2)
3785 பரசு எ- -ம ,

ங்கில் (2)

3786 பரதர் எ- -வணிகர், ெநய்தனிலமாக்கள் (2)
3787 பரம் எ- -ெமய், ெமய்க்கவசம், பாரம், குதிைரக்கல்லைண,

ன் ((5)

3788 பரைவ எ- -பரப் , கடல், இலக்குமிகூத் , உப் (4)
3789 பாி எ- -சுைம, விைர , குதிைர, ெப ைம, ெசல , மாயம் (6)
3790 பாிகம் எ- -மதி

ண்ேமைட, வைளத

(2)
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3791 பாிதி எ- -ேத

ள், பாிேவடம், சூாியன், வட்டவ

3792 ப வம் எ- -பக்குவம் ,ெபா

(4)

(2)

3793 பலம் எ- -பழம், கிழங்கு, காய், ேசைன, ஓர்நிைற, பயன் (6)
3794 பலாசம் எ- -பசுைம, ரைசமரம் (2)
3795 ப

எ- -ப ப்ப , காகம் (2)

3796 ப தம் எ- -நைரமயிர், காய்க்குமரம் (2)
3797 பவனம் எ- - மி, காற் , இராசி,

(4)

3798 பழங்கண் எ-

(3)

-

ன்பம், ெம

,ஒ

3799 பளிங்கு எ- -ப கம், சுக்கிரன் (2)
3800 பள்ளி எ- - னிவாி ப்பிடம், மக்கட்ப க்ைக, நித்திைர, ஊர், சிற்
விலங்கின் ப க்ைகயிடம், ேதவர் ேகாவில் (7)
3801 பறம் எ- -மைல,

ைல (2)

3802 பைற எ- - ரசு, பறைவயினிற, ெசால் (3)
3803 பனி எ- - க்கம், ேநாய், ெபய் ம்பனி, குளிர்ச்சி, பயம், ந க்கம் (6)
3804 பாகம் எ- -பாதி, பிச்ைச (2)
3805 பாகல் எ- -பலாமரம், பாகற்ெகா
3806 பாகு எ- -ச க்கைர, குழம் (2)

(2)

ர்,
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3807 பாசம் எ- -ேபய், அன் , ஊசித்ெதாைள (3)
3808 பாசனம் எ- - சுற்றம், உண்கலம் (2)
3809 பா

எ- - ல்ைலநிலத்

ர், பாசைற, ேசைன, நா , நகரம் (5)

3810 பா

எ- -ேக , ஓைச, பக்கம்,ெப ைம (4)

3811 பாணம் எ- -மைழவண்ணக்குறிஞ்சி, அம் (2)
3812 பாணி எ- -ஊர்சூழ்ேசாைல, அழகு, இைச, நீர், பலபண்டம், அன் , நா , ைக,
ெந ேநர, வாச்சியப்ெபா

(10)

3813 பாண் ல் எ- -வட்டம், அகல், கட் ல், *பாி ண்ட ர்தி, ைகத்தாளம்,
வாைகமரம், எ

(7)

3814 பாதிாி எ-

ஓர்மரம்,

ங்கில் (2)

3815 பாத்தி எ- -பங்கு, சி ெசய்,

(3)

3816 பாம் எ- -பாம் , வரம் (2)
3817 பாரதி எ- -மரக்கலம், சரச்சுவதி (2)
3818 பாராவாரம் எ- -கடல், கடற்கைர (2)
3819 பாாி எ- -மைனவி, நல்லாைட,
3920 பார் எ- -ேதர்ப்பரப் ,
3921 பா

மி, கட் ல், கைடெய வள்ள

மி (2)

ைக எ- - ைளப்பா ைக, வட்டம், உத

(3)

ெலா வன் (5)
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3922 பால் எ- -பங்கு, இடம், பால், குணம், பக்கம், திக்கு, இயல் (6)
3923 பாழி எ- - னிவர்வாசம், விலங்கின்ப க்ைகயிடம், அகலம், வ , நகரம், பாழ்,
குைக (7)
3924 பாளிதம் எ- -கண்டச க்கைர, ேசா , கர்ப் ரம், பட் வ க்கம் (4)
3925 பானல் எ- -க ங்குவைள, வயல் (2)
3826 பா

எ- -- ஒளி. சூாியன், (2)

3827 பிசி எ- -- ெபாய். ேசா . அ ம்ெபா ள், (3)
3828 பிசிதம் எ- --இைறச்சி. வி தி. ேவம் . (3)
3829 பிச்சம் எ- --ஆண்மயிர். ெவண்குைட. பீ க்குஞ்சக்குைட, (3)
3830 பிணி கம் எ- --பறைவப்ெபா , மயில், (2)
3831 பிைண எ- --ஆைச, மான், (நாய், பன்றி, ல்வாயிவற்றின்) ெபண். ((3)
3832 பிண்டம் எ- --பிச்ைச, உண்ைட, (2)
3833 பிண்

எ- --பிண்ணாக்கு, இ த்தமா, அேசாகமரம், (3)

3834 பிதா எ- --சிவன், பிரமன், தந்ைத, ெப நாைர. (4)
3835 பிதிர் எ- --திவைல, கால ட்பம், கைத. (3)
3836 பித்திைக எ- --சி சண்பகம், சுவர். (2)
3837 பிரசம் எ- --ேதனீ, ேதன். (2)
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3838 பிள்ைள எ- --காிக்கு வி, ைவரவன், குழந்ைத. (3)
3839 பிறங்கல் எ- --மிகுதி, உயர் , ெப க்கம். (3)
3840 மற் ம் பிறங்கல் எ- --மைல (1)
3841 பிறப் எ- --அச்சம், உற்பத்தி, ெந க்கம். (3)
3842 ;பீ ைக எ- --ஆசனம்,

ந்தட் , கைட தி. (3)

3843 பீதகம் எ- --ெபான், இ ேவ . ெபான்னிறம். (3)
3844 பீதம் எ- --ெபான்னிறம். நால்வைகச் சாந்திெனான்

ெபான். (4)

3845 பீ

எ- --அச்ச ள்ேளான்.

வம். (2)

3846 பீ

எ- --மைல. மயிற்ேறாைக. ெப ஞ்சவளம். சி சின்னம். சிற்றாலவட்டம்.

(5)
3847 கர் எ- --கபிலநிறம்,சுக்கிரன, குற்றம், (3)
3848 கல் எ- --சாீரம், ெசால், ெவற்றி, தானியக்குதிர். (4)
3849 ங்கம் எ- --அம் க்குைத, டைவ, உயர்ச்சி. (3)
3850 ட்டம் எ- -- டைவ. காக்ைக. (2)
3851 ணாி எ- --கடல், கடற்றிைர. (2)
3852 ணர்ச்சி எ- --ைசேயாகம், இணக்கம், (2)
3853 ண்டாீகம் எ- --தாமைர, ெதன்கீழ்த்திைசயாைன,

, வண் . (4)
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3854 த

எ- --கத , ஓர்வைகப் ல். (2)

3855 த்தன் எ- -ேபாதிேவந்தன் தி மால் (2)
3856 த்ேதள் எ- -

ைம ெதய்;வம் (2)

3857 ந்தி எ- - தன் அறி

சிந்ைத (3)

3858 ரத்தல் எ- -ஈைக காத்தல் வணங்குதல் (3)
3860 ைர எ- -உவைம குற்றம் உயர்ச்சி உட்ெடாைளப்ெபா ள்- (4)
3861 லம் எ- -தனிைம அச்சம் சத்தம் (3)
3862 லவர் எ- -அறிஞர் ச

க்கியர் ேதவர் கவிவாணர் கூத்த

ர் லைமேயார் இந்திரர் கம்மாளர் (8)
3863

எ- -சிங்கவிராசி நால்வைகச்சாந்திெனான்

(3)

3864

ங்கம் எ- -தீப்ெபாறி ஊர்க்கு வி (2)

3865

எ- -அ டநட்சத்திரம் தல் ன்ைமநிறம் றக் காழ்மரம் பைனமரம்

ணர்ச்சி (7)
3866 வனம் எ-

உலகின்ெபா

3867 ளகம் எ- -கண்ணா
3868 ள் எ- -வண்

நீர்

மி (3)

மயிர்சி ர்த்தல் ேசா

பறைவப்ெபா

அவிட்டநட்சத்திரம் (3)

3870 றம்பைண எ- -குறிஞ்சிநிலம்
3871 றவணி எ- -குறிஞ்சிநிலம்

(3)

ல்ைலநிலம் (2)

ல்ைலநிலம் (2)
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3872 றவம் எ- - ல்ைலநிலம் கா
3873 ைன எ- -ெபா

(2)

அழகு அலங்காரம் (3)

3874 ன்கண் எ- - ன்பம் ேநாய் (2)
3875

எ- - மி அழகு மலர் கூர்ைம ெபா

3876

கம் எ- -க கு திரட்சி க கு (3)

3877

க்கம் எ- -க கு ம தநிலத்தீ◌ூர் (2)

3878

தம் எ- -பரணிநட்சத்திரம் உயிர்

ஆலமரம் சுத்தம் பி

பிறப் (6)

தகணம் இறந்தகாலம்

வி த யைவம் தம் (7)

3880

தி எ- -தி நீ , ெசல்வம்,

3881

தியம் எ- - மி, உடம் , ெசல்வம் (3)

3882

ரணம் எ- -நிைற , ெபௗர்ணமி (2)

3883

வம் எ- -பழைம, கிழக்கு,

ர்க்கந்தம், நரகம் (4)

ன் (3)

3884

ைவ எ- -நாகணவாய்ப் ள், காயாமரம் (2)

3885

ழ்தி எ- -ெகா ைம, தைச,

3886

ைள எ- -மைலக்கணவாய், ஓர்ெச

3887 ேப

ண்ெபா

(3)

(2)

எ- -அ , ஊர், மன்மதனாடல் (3)

3888 ேபைத எ- -அறிவிலான், தாித்திரன் (2)
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3889 ேபராளன் எ- -மிக்ேகான், மி கசீாிடநட்சத்திரம் (2)
3890 ைப எ- -பாம்பின்படம், பச்ைசநிறம், அழகு (3)
3891 ெபாகுட்

எ- -ேசற்றிெல ங்குமிழி, மைல, தாமைரக்ெகாட்ைட (3)

3892 ெபாங்கர் எ- -மைல, மரக்ெகாம் (2)
3893 மற் ம்ெபாங்கர் எ- -இலவமரம். ஆக (3)
3894 ெபாங்கல் எ- -ெபா

, மிகுதி, ெகாதித் க்கிளர்தல் (3)

3895 ெபாம்மல் எ- -ெபா

, ேசா , ெபா மல் (3)

3896 ெபா நன் எ- -அரசன், தைலவன், நாடகன், பைட ரன், திண்ணிேயான் (5)
3897 ெபாழில் எ- - மி, ேசாைல, ெப ைம (3)
3898 ெபாறி எ- -எ த் , ெசல்வம், அைடயாளம், இலக்குமி, மரக்கலம், இேரைக,
இந்திாியம், தீப்ெபாறி (8)
3899 ெபாைற எ- - மி,
3900 ெபாற் எ- -ெபா

கல், மைல (3)
, அழகு, அலங்காரம் (3)

3901 ெபான் எ- -அழகு, பஞ்சேலாகப்ெபா , இ ம் , இலக்குமி, பிரகற்பதி (5)
3902 ேபாகி எ- -ேதேவந்திரன், பாம் (2)
3903 ேபாகில் எ- - வ ம் , ெகாப் ழ், பறைவப்ெபா

(3)

3904 ேபாக்கு எ- -வழி, இளமரக்கன் , குற்றம், ேபாதல், நைட (5)
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3905 ேபாதகம் எ- -அப்பவ க்கம், யாைனக்கன் , இளைம, மரக்கன்
3906. ேபாந்

(4)

எ- -பல் , பைன. (2)

3907. ேபார் எ- - த்தம், ெநற்ேபார், சதயநட்சத்திரம். (3)
3908. ேபார்ைவ எ- -ேதால், ேமற்ேபார்ைவ. (2)
மகரவ க்கம்.
3909. மகரம் எ- - ந்தா , சுறாமீன். (2)
3910. மஞ்சாி எ- - ங்ெகாத் , தளிர். (2)
3911. மஞ்சு எ- -அழகு, பனி, இளைம, ேமகம், வ , யாைன
3912. மடங்கல் எ- -இயமன், இ , சிங்கம், ேநாய், யாளி,

க

கு. (6)
, மடங்குதல்,

வடவா காக்கினி, இ தி. (9)
3913. ம

எ- -ெபாய், வியாதி, ைடைவ, ேசாம்பல், லம் , ேக , அடக்கம், தாைழ,

வயி , மடங்குதல். (10)
3914. ம

எ- -ம , நீர்நிைல. (2)

3915. மைட எ- - ண்கைடப் ணர் , அன்னம். (2)
3916. மட்

எ- -கள், எல்ைல. (2)

3917. மணி எ- -அழகு, நவமணிப்ெபா ,
கண்ைடமணி. (7)
3918. மண்ட

எ- -ஓர்பாம் ,

ைன. (2)

த் , நீலம், க ைம, நன்ைம,
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3919. மண் லதம் எ- -வட்டம், நா , குதிைர. (3)
3920. மதைல எ- -பிள்ைள, ெகான்ைறமரம்,

ண், மரக்கலம், ெகா ங்ைக.(5)

3921. மதன் எ- -வ ைம, அழகு, மன்மதன், மாட்சிைம. (4)
3922. மதி எ- - ன்னிைலயைசச்ெசால், சந்திரன், த்தி, மாதம். (4)
3923. திங்கள்,மதியம் எ- -சந்திரன், மாதம். (2)
3924. ம

எ- -இளேவனில், ேதன், கள். (3)

3925. ம கம் எ- -அதிம ரம், இனிைம, இ

ைபமரம், தரா, வண் , அழகு. (6)

3926. மத்திைக எ- - மாைல, குதிைரச்சம்மட் . (2)
3927. மந்தரம் எ- -மந்தேவாைச, ஓர்மைல. (2)
3928. மந்தாரம் எ- -ெதய்வமரத்திெனான் , ெசம்பரத்ைத. (2)
3629. மந்தி எ- -ெபண்குரங்கு, வண் , ெபண் சு. (3)
3630. மந்திரம் எ- -ேகாவில், குதிைரப்பந்தி, எண்ணம், கள்,

, ேவதம்.(6)

3631. மயல் எ- -ஆைச, பிசாசம். (2)
3632. மயிைல எ- -மீன்ெபா , மீனவிராசி, இ வாட்சி. (3)
3633. மரக்கால் எ- - கந்தளக்குங்க வியிெனான் , தி மால்கூத் , ேசாதி
நட்சத்திரம். (3)
3634. ம ள் எ- -பிசாசம், குறிஞ்சியாழ்த்திறம், மயக்கம். ஓர் தல். (4)
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3635. மல் எ- -தி மால்கூத் , வ . (2)
3636. மல் ைக எ- --ஓர் ச்ெச , விளக்குத்தண் . (2)
3637. மைழ எ- -குளிர்ச்சி, மாாி, ேமகம். (3)
3638. மள்ளர் எ- - ரர், திண்ணிேயார், ம தநிலமாக்கள் (3)
3639. மறம் எ- -சினம், பாவம், பிணக்கு, நமன், வ ,
3640. மற

ரம், சண்ைட.(7)

எ- -மறதி, நமன், ெபாறாைம. (6)

3641. மறவர் எ- -ேவடர், பைட ரர். (2)
3642. மற

எ- -மறப் , ெபாறாைம (2)

3643. மன

எ- -மணி, சங்குமணி. (2)

3644. மன் எ- -மந்திரம், உத்திரட்டாதிநட்சத்திரம், அரசன், நிைல ேப , மிகுதி,
ஆக்கம், ஒழி , இைடச்ெசால். (8)
3645. மன்றம் எ- -உண்ைம, ெவள்ளிைட, மணம், சைப. (6)
3646. மன்றல் எ- -பாைலயாழிைச, மிக்கபாிமளம் க யாணம். (3)
3647. மன்னல் எ- -ெப ைம, வ ைம, அ த்தல். (3)
3648. மன்னன் எ- -அரசன், உத்திரட்டாதிநட்சத்திரம். (2)
3649. மா எ- -மாமரம், அைழத்தல், க ப் , குதிைர, விலங்கின் ெபா , இலக்குமி,
அழகு, வ ைம, வண் , ெநன்மா, ெசல்வம், நிறம், ெப ைம,

மி, ஓெரண். (15)
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3650. மாசு எ- -குற்றம், ேமகம், அ க்கு. (3)
3651. மாடம் எ- -

, உ ந் . (2)

3952. மாதர் எ- -ெபண்கள், அழகு ,ஆைச. (3)
3953. மாதவம் எ- -கள், தவம், வசந்தகாலம். (3)
3954. மாதா எ- -நாமகள், பார்வதி, தாய். (3)
3955. மாதிரம் எ- -மைல, திைச, யாைன. (3)
3956. மாந்தல் எ- -உண்டல், கு த்தல், இறத்தல். (3)
3957. மாாி எ- -மைழ, ேமகம், சா , கள், கா காள், ஓர்வியாதி, ஓர்பறைவ. (7)
3958. மார்க்கம் எ- -வழி, சமயம்,

தி. (3)

3959. மாலதி எ- -விளக்குத்தண் , நி வாணம். (2)
3960. மாைல எ- -இரா, ெதா த்தமாைல, அந்திப்ெபா

, வரன் ைற. ஒ க்கம்.

இயல் . (6)
3961. மால் எ- -காற் , க ைம, ெப ைம, தன், தி மால், ேமகம், மயக்கம்,.
ேவட்ைக, கண்ேணணி. (9)
3962. மாைழ எ- -அழகு, திரட்சி, ெபான், மாமரம், ஓைல, அறிவின்ைம,
உேலாகக்கட் , ளிமா. (8)
3963. மான் எ- -விலங்கின் ெபா , மைல, குதிைர, மகரவிராசி, மான். (5)
3964. மிைச எ- -ேம , ேமல் என்

ஞ்ெசால். (2)
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3965. மிச்ைச எ- -ெபய்யாதல், அஞ்ஞானம், வ ைம றல். (3)
3966. மீளி எ- -ெப ைம, வ ைம, பாைலநிலத்தைலவன், திண்ணியன் (4)
3967. மீன் எ- -மச்சம், விண்மீன், சித்திைரநட்சத்திரம். (3)
3968.

கில் எ- -திரள், ேமகம். (2)

3969.

டங்கல் எ- -

3970.

டைல எ- -உண்ைட, திரட்சி, ெப ைம. (3)

3971.

ண்டகம் எ- -தாமைர, தாைழ, கள்,

3972.

தைல எ- -ெசந்ெநட் , இறகின க்கு த் , நீர்வாழ் தைல. (3)

3973.

ங்கில், தாைழ. (2)

ள்ளிச்ெச , ெநற்றி. (5)

ைம எ- - ற் தல், பழைம. (2)

3974.

ரசு எ- -உத்திரட்டாதிநட்சத்திரம், வாச்சியப்ெபா . (2)

3975.

ரண் எ- -பைக, வ ைம. (2)

3976.

ரம் எ- -பரல த் யர்நிலம், பாைற. (2)

3977.

கு எ- -இளைம, வாசைன, கள், தி விழா, குமரன், அழகு. (6)

3978.

ளாி எ- -தாமைர,

ண்ைம, கா , தீ. (4)

3979.

ைள எ- -

3980.

றம் எ- -விசாகநட்சத்திரம், சுளகு. (2)

3981.

றிகுளம் எ- -உைடகுளம்,

ங்கில், மகன், அங்குரம். (3)

ராடநட்சத்திரம். (2)
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3982.

வல் எ- -பல், சிாிப் . (2)

3983.

ைற எ- - த்தகம், பழைம, நீதி, கூட் , கட் ,

3984.

னி எ- -இ

3985.

ைன எ- -பைக, ெவ ப் , விைன. (3)

3986.

ன்னம் எ- -சீக்கிாிமரம்,

3987.

சல் எ- -ெமாய்த்தல், சாதல். (2)

3988.

ரல் எ- -சிாிப் , பல், ேசா . (3)

3989.

ாி எ- -எ ைம, எ

3990.

லம் எ- -

ைறைம. (6)

, வில், யாைனக்கன் , அகத்திமரம். (4)

ற்காலம், சிங்கம். (3)

, ெப ைம, ேசாம்பல், வ ைம,

ரண், ெநாி . (7)

லநட்சத்திரம், காரணம், கிழங்கு. (3)

3991. ெமத்ைத எ- -சட்ைட, அமளி. (2)
3992. ெமய் எ- -உடல், உண்ைம. (2)
3993. ேமடம் எ- -கவசம், யா . (2)
3994. ேம

எ- -உயரம், ெப ைம, வயி . (3)

3995. ேமைத எ- - தன், அறிஞன், நரம் . (3)
3996. ேமல் எ- -ேமற்கு, ஆகாயம், ேமன்ைம.(3)
3997. ைம எ- -அஞ்சனம், குற்றம், க ைம, மல , ேமகம், யா . (6)
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3998. ெமாக்குள் எ- - வ ம் , நீர்க்குமிழி. (2)
3999. ெமாய் எ- -கூட்டம், யாைன, ேபார்க்களம். (3)
4000. ெமாய்ம் எ- -வ ைம, ேதாள். (2)
4001. ேமா

எ- -உயரம், ெப ைம, வயி . (3)

4002. ெமௗவல் எ- -வனமல் ைக, குளிர்வாரம். (2)
யகரவ க்கம்.
4003. யாணர் எ- -கம்மாளர்,

ைம, அழகு, நன்ைம. (4)

4004. யாமம் எ- -இர , சாமம், ெதற்கு. (3)
4005. யாழ் எ- -மி னவிராசி,
4006.

ைண, அச்சுவினிநாள். (3)

கம் எ- -கவந்தம், க ங்குரங்கு, ஆராய்தல், ேகாட்டான், அகப்ெபா ளறிதல்,

த க்கம். (6)
4007.

பம் எ- -ேவள்வித்தம்பம், உடற்குைற, பைடவகுப் . (3)

வகரவ க்கம்.
4008. வங்கம் எ- -கத்திாிச்ெச , ெவள்ளி, ஈயம், மரக்கலம். (4)
4009. வசதி எ- -நகரம்,

, நல் டம். (3)

4010. வசந்தம் எ- -சல்லாபம், சித்திைர மாதம். ((2)
4011. வசி எ- -கூர்ைம, வசியம், வாள், த ம் . (4)
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4012. வசு எ- -அட்டவசுக்கள், பசுவின்கன் , ெந ப் , ெபான். (4)
4013. வஞ்சம் எ- -வாள், ெபாய், ெகா ைம. (3)
4014. வஞ்சைன எ- -மாைய, ெதய்வப்ெபண், ெபாய். (3)
4015. வஞ்சி எ- -பைகவர் ேமற்ெசல்லல், ஓர்ெகா , ெபண்கள், ஓர்பா, க

ர், குைட.

(6)
4016. மற் ம் வஞ்சி எ- -ம தயாழ்த்திறத்ெதான் . *ஆக(7)
4017. வடகம் எ- -அத்தவாளம், ேதால். (2)
4018. வடைவ எ- -ஊழித்தீ, ெபண்யாைன, எ ைம, ெபண்குதிைர. (4)
4019. வ

எ- -த ம் , ெசம் , குற்றம், வண் . (4)

4020. வ கு எ- -ம தயாழ்த்திறம், ஓர்சாதி, இந்தளவிராகம். (3)
4021. வட்டம் எ- -ேகடகம், வைளத , ைகம்மணி, திாிைக, வாகு, வலயம், நீர்ச்சால்,
பாிேவடம். (7)
4022. வண்

எ- - சநாள், குற்றம், வண் , ைகவைள,

ல், அம் , சங்கு. (7)

4023. வண்ணம் எ- -அழகு, சந்தம்,குணம். (3)
4024. வண்ைம எ- -வ ைம, வளைம, ஈைக, உண்ைம. (4)
4025. வ ைவ எ- -க யாணம், வாசைன. (2)
4026. வம் எ- - வாசைன, நிைலயின்ைம,

ைம,

4027. வயம் எ- -வ ைம, நீர், பறைவப்ெபா . (3)

ைலக்கச்சு, வஞ்சைன. (5)
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4028. வயல் எ- -ெவளி, கழனி. (2)
4029. வயவன் எ- - ரன், தைலவன், வ யன். (3)
4030. வயா எ- -வ த்தம், க ப்பம், ஆைச. (3)
4031. வயிரம் எ- -சினம், கூர்ைம, நவமணியிெலான் , வச்சிரா தம் மரவயிரம். ((5)
4032. வாி எ- -இைச, இைசப்பாட் , எ த் , கு யிைற, ெநல், கடல், நிறம், ேதமல்,
சந்தித்ெத , கடன். (10)
4033. வ டம் எ- -மைழ, வ டம். (2)
4034. வ ணம் எ- -குலம், நீர், அழகு. (3)
4035. வைர எ- -அள , விர ைற, மைல,

ங்கில், வைர , எ த் . (6)

4036. வலம் ாி எ- -நந்தியாவர்த்தம், வலம் ாிச்சங்கு. (2)
4037. வலைவ எ- -காளிேயவற்ெபண், வல்லவன். (2)
4038. வ

எ- - ஒ , வ ேயான், கபடம். (3)

4039. வ த்தல் எ- -ெகா த்தல், ேபசல். (2)
4040. வழங்கல் எ- -ஈைக, உலாவல். (2)
4041. வழி எ- -பழைம, ஒ க்கம், திரட்சி, மக்கட்பன்ைம, இடம், பின்,
4042. வளம் எ- -மாட்சிைம, ெகா ப் , தகுதி. (3)
4043. வள் எ- -பற்றி ம் , வாள், கா , வ ைம, கூர்ைம. (5)

ைறைம. (7)
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4044. வறி

எ- -சி ைம, பயனில்ெசால், அறியாைம. (3)

4045. மற் ம் வறி

எ- -குைற , இயலாைம. (2)

4046. வன்னி எ- -வன்னிமரம், கிளி, ெந ப் , பிரமசாாி. (4)
4047. வாசம் எ- -இ ப்பிடம்,

மணம், பறைவயினிறகு, சீைல. (4)

4048. வாசி எ- -இைசக்குழல், குதிைர. (2)
4049. வாைட எ- -வடகாற் , இைடச்ேசாி, ஓர்ம ந் . (3)
4050. வாணி எ- -சரச்சுவதி, அம் , ெசால். ஓர்கூத் . (4)
4051. வாமனம் எ- -குள்ளம், ெதன்றிைசயாைன, ஓர் ராணம், தி மால். (4)
4052. வாயில் எ- -ஐம்ெபாறி, திறம், காரணம்,

வாரம். (4)

4053. வாரணம் எ- -யாைன, ேகாழி, சங்கு. (3)
4054. மற் ம்வாரணம் எ- -தைட, கடல், கவசம். (3)
4055. வாரம் எ- -கடல், ஏ கிழைம, அன் , நீர்க்கைர, மைலச்சாரல், பங்கு. (5)
4056. வாாி எ- -கடல், ெவள்ளம், பகுதி, விைள , மதிற்சுற் , கத , வ வாய், நீர்,
வழி, மதில். (11)
4057. வா ணம் எ- -கடல், ேமற்கு. (2)
4058. வால் எ- -ெவண்ைம, ெப ைம, சுத்தம், ேதாைக. (4)
4059. வாள் எ- -வாளா தம், ஒளி. (2)
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4060. வானம் எ- -மைழ, மரக்கனி, ஆகாயம், உலர்மரம். (4)
4061. வானி எ- -ஆன்ெபா ந்தநதி,
4062. வான் எ- -வ

கிற்ெகா , பைட, ேமற்கட் . (4)

, ெப ைம, ேமகம், ஆகாயம், மைழ, இைடச்ெசால், ஓர்மரம். (7)

4063. விசும் எ- -ஆகாயம், ேதவேலாகம், ேமகம். (3)
4064. மற் ம் விசும் எ- -திைச. (1)
4065. விைசயம் எ- -ச க்கைர, சூாியமண் லம், ெவற்றி. (3)
4066. விடங்கம் எ- - திக்ெகா ,

க , அழகு, ெகா ங்ைக, ஆண்ைம. (5)

4067. விடம் எ- -மரப்ெபா , நஞ்சு, ேதள். (3)
4068. விடர் எ- -கற் ைழ, நிலப்பிளப் . (2)
4069. விடைல எ- -திண்ணிேயான், ெப ைமயிற்சிறந்ேதான், பாைலத்தைலவன்,
காமத் ைறவன். (4)
4070. விைட எ- -இடபவிராசி, இடபம், உத்தரம். (3)
4071. விண்

எ- -தி மால், காற் , மைல,

ங்கில், ேமகம். (5)

4072. விதப் எ- -விபரம், ந க்கம், மிகுதி. (3)
4073. விதைவ எ- -ேசா , ைகம்ெபண். (2)
4074. விதிர்ப் எ- -மிகுதி, ந க்கம். (2)
4075. வி லம் எ- -விாி , ெப ைம. (2)
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4076. வி தி எ- -ஓர்நரகம், தி நீ , ெகா ைம, தைச, குற்றம், ெசல்வம். (6)
4077. விம்மல் எ- -இரங்கல், அ தல், ஒ த்தல். (3)
4078. வியப் எ-- -சினம், சினக்குறிப் , அதிசயம். (3)
4079. வியல் எ- -அகலம், ெப ைம, கா . (3)
4080. விேலாதம் எ- -ெபண்மயிர், மயிர்ச்சு ள்,
4081. வில் எ- 4082. விழ

கிற்ெகா . (3)

லநட்சத்திரம், ஒளி, வில். (3)

எ- -மி னவிராசி, தி விழா. (2)

4083. விைழச்சு எ- -இளைம, ணர்ச்சி. (2)
4084. விைழந்ேதார் எ- -கணவர், வி ம்பிேனார். (2)
4085. விளர் எ- -இளைம, நிணம். (2)
4086. விள எ- -விளாமரம், இளைம, *நமர். (3)
4087. விறப் எ-

அச்சம், பலம், ெசறி . (3)

4088. விறல் எ- -ெவன்றி, வ ைம. (2)
4089.

எ- -மலர், ஒழி , நீக்கம், ேக , பறைவ. (5)

4090.

சல் எ- -ஈதல், எறிதல். (2)

4091.

தி எ- -ேநேராடல், ெத . (2)
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4092.

ைர எ- -ஓர்மரம்,

4093. ெவ

ன்பம், கடல். (3)

எ- -ந ம் ைக, அச்சம், ெவளி.(3)

4094. ெவதிர் எ- -ெசவி ,

ங்கில். (2)

4095. ெவளில் எ- -யாைனத்தறி, அணில், பாைட, தயிர்கைடமத் . (4)
4096. ெவள்ளம் எ- -ஈரம், கடல், கடற்றிைர, நீர்ப்ெப க்கு, *ஒெர*ண் (5)
4097. ெவள்ளி எ- -சுக்கிரன், ெவண்ெபான். (2)
4098. ெவள்ைள எ- -பலபத்திரன், ெவண்பா, அறிவின்ைம, ெவண்ைம
ெவள்ளாட் மறி, கள், சங்கு. (7)
4099. ெவறி எ- -ேதவர்க்கா ங்கூத் , வட்டவ

, அச்சம், *பிசாசம், வாசைன,

கலக்கம், வியாதி, யா . (8)
4100. ெவ க்ைக எ- -ெசல்வம், ெபான். (2)
4101. ேவங்ைக எ- -

, ஓர்மரம், ெபான். (3)

4102. ேவசாி எ- -க ைத, ேகாேவ , க ைத. (2)
4103. ேவட் வன் எ- -மகநட்சத்திரம், ஓர்குளவி, ேவடன். (3)
4104. ேவணி எ- -சைட, நதி, ஆகாயம். (3)
4105. ேவ

எ- -உட்ெடாைள,

ங்கில். (2)

4106. ேவதிைக எ- -ேகடகம், குற , திண்ைண. (3)
4107. ேவய் எ- -ஒற் ,

ங்கில், உட்ெடாைளப்ெபா ள். (3)
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4108. ேவய்தல் எ- -

, சூ தல். (2)

4109. ேவலன் எ- -ெவறியாட்டாளன், குமரன். (2)
4110. ேவ

எ- -ஊர், மதில், காவல், நிலம், வயல். (5)

4111. ேவைல எ- -கடல், கடற்கைர, ெபா

, ெதாழில், காலம். (5)

4112. ேவல் எ- --ஆ தப்ெபா , ேவலா தம், ஓர்மரம். (3)
4113. ேவழம் எ- -யாைன, ெகா க்ைக, இைச, க ம் ,

ங்கில். (5)

4114. ேவளாண்ைம எ- -உண்ைம, ெகா த்தல். (2)
4115. ேவளாளர் எ- -சூத்திரர், ெகாைடயாளர். (2)
4116. ேவள் எ- -குமரன், சா

வன், மன்மதன். (3)

4117. ேவள்வி எ- - சைன, ெகா த்தல், மகநட்சத்திரம், ஓமகுண்டம், யாகம். (5)
4118. ேவனில் எ- -ெபா

, ெகாைட, அழகு, ஒப்பைன, ேபய்த்ேதர். (5)

4119. ைவ எ- -ைவக்ேகால், கூர்ைம, பகுதி. (3)
4120. ைவகல் எ- -நாள், தங்கல். (2)
4121. ைவயம் எ- -உேராகிணிநாள்,
பத்தாவ

மி, ேதர், எ

, வாகனம். (5)

-ஒ ெசாற்பல்ெபா ள்வைக

ஆகச்சூத்திரம்-4121
பிங்கலந்ைதெயன் ம் பிங்கலநிகண்
-----------------------------------------------------------

ற்றிற்
ற்றிற் .

