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பிங்கல னிவர் ெசய்த 
பிங்கலந்ைதெயன் ம் "பிங்கல நிகண் " 

(சூத்திரங்க ம் அவற்றின் ெபயர்ப்பிாி ம்) 
பாகம் 2 (சூத்திரங்கள் 1102-2310) 

 
Source: 
    பிங்கல னிவர் ெசய்த 
    பிங்கலந்ைதெயன் ம் "பிங்கல நிகண் " 
    இஃ  இன் ெபக் ங் இ கூல் ேம டர் ெபன்சனர் 
    ராட்சிமங்கலம் தமிழ்ப் லவர் தி. சிவன்பிள்ைள 
    பல பிரதி பங்கைளக்ெகாண்  பாிேசாதித்  இயற்றிய உைரேயா ம், 
    கவர்னர்ெமண்  நார்மல் பாடசாைலத் தமிழ்ப் லவராயி ந்த 
    ேசாடசாவதானம் தி-க. சுப்பராயெசட் யார் ன்னிைலயி ம் பாிேசாதித் , 
    ேமற்ப  சிவன்பிள்ைளயால் காஞ்சி-நாக ங்க த யார  
    ெசன்ைன: இந்  தியலாஜிகல் யந்திரசாைலயில் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
    விகுர்தி வ டம் ஆவணி மாதம் 
    Registered Copy-right., 1890. 
    --------------------------- 
 
உள்ளடக்கம் 
        தலாவ  வான்வைக. சூத்திரம் 1- 92. 
        இரண்டாவ  : வானவர் வைக. 93 - 312 
        ன்றாவ  : ஐயர்வைக. 313 - 447 
        நான்காவ  : அவனிவைக 448 - 725 
        ஐந்தாவ  : ஆடவர்வைக 726 - 1101 
        ஆறாவ  : அ ேபாகவைக 1102 - 1758 
        ஏழாவ  - பண்பிற்ெசய ற்பகுதிவைக. 1759 - 2310 
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"பிங்கல நிகண் " சூத்திரங்கள் 
ஆறாவ  : அ ேபாகவைக:  (1102-1758). 

 
1. தலாவ  உணவின்வைக 
 
    1102. ேசாற்றின் ெபயர் - அன்னமயினிய சி ேலாதனம் - ெபாம்மல் 
ேபானகமைட ன்க ரல் - க்கன் மிதைவ யமைல ற்ைக - உண  ச ப்பாளித 
நிமிரல் வல்சி - யசனம் ற் க் கவள தரகம் - ெசான்றி பாத் க்கூழ்பதம் கா ேசாேற. 
(1) 
 
    1103. கஞ்சியின் ெபயர் - கஞ்சியவாேக கா  ேமாைழ (2) 
 
    1104. பாற்ேசாற்றின் ெபயர் - பாயசம்பாற்ேசாேற (3) 
 
    1105. ததி ணவின் ெபயர் - தயிாிற் றிமிரறதியி ணேவ (4) 
 
    1106. அவிழின் ெபயர் - பதமவிழாகும் (5) 
 
    1107. வழி ணவின் ெபயர் - ெபாதிேதாட் ேகாப் ச் சம்பளம் வழி ணேவ (6) 
 
    1108. பிட் ன் ெபயர் - ஆவி ம் ெவந்ைத ம் பிட்ெடனலாகும் (7) 
 
    1109. ேமாதகத்தின் ெபயர் - ேமாதகமிலட் கம் (8) 
 
    1110. அைடயின் ெபயர் - அப்பமைடேய (9) 
 
    1111. உக்காாியின் ெபயர் - அஃகுல் க்காாி (10) 
 
    1112. பில்லைடயின் ெபயர் - பில்லைடசஃகுல்  (11) 
 
    1113. திைனமாவின் ெபயர் - வைணதிைனமா (12) 
 
    1114. ெநன்மாவின் ெபயர் - இ ெநன்மாேவ (13) 



 4

 
    1115. ேதாைசயின் ெபயர் - கஞ்சந்ேதாைச (14) 
 
    1116. ாிைகயின் ெபயர் - ெநாைலயல் ாிைக (15) 
 
    1117. மாவின் ெபயர் - பிண்  ம ப்ப ம்பிட்ட வைண  - ெமன்றிைவ 
மாெவன மாகும் (16) 
 
    1118. அப்பவ க்கத்தின் ெபயர் - அ பங்கஞ்ச மிைலயைட ெமல்லைட ெநாைலயல் 

ாிைக சஃகுல்  ேபானக - மண் ைக ெபாள்ள  மப்பவ க்கம்(17) 
 
    1119. சிற் ண் யின் ெபயர் - அப்பம் பிட்ேடாட குல் யி ெயனச் ெசப்பிய 
ெவல்லாஞ் சிற் ண்  யாகும் (18) 
 
    1120. கறிவர்க்கத்தின் ெபயர் - கறிவர்க்கங் கூட்டைம (19) 
 
    1121.. கறியின் ெபயர் - கறிநீடாணம் (21) 
 
    1122. ெபாாிய ன் ெபயர் - க ைனெபாாியல் (22) 
 
    1123. ளிங்கறியின் ெபயர் - ைவேய ளிங்கறி (23) 
 
    1124. குழம்பின் ெபயர் - ஆணங்குழம்பாம் (24) 
 
    1125. பச்ச யின் ெபயர் - அவித் ைவயல்பச்ச  (25) 
 
    1126. வைறய ன் ெபயர் - வைறயேலாச்ைச (26) 
 
    1127. பிண்ணாக்கின் ெபயர் - மலாவகம்பிண்ணாக்ேக (27) 
 
    1128. சூட் ைறச்சியின் ெபயர் - சூசியம் ப ர்திரஞ் சூட் ைறச்சியாகும் (28) 
 
    1129. மீன் ள் ளாிந்தி ங் க வியின் ெபயர் - அயிாி மீன் ள் ளாிந்தி ங்க வி (29) 
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    1130. பா ன் ெபயர் - பயசு கீர மமிழ்  பயம் பாேல (30) 
 
    1131. தயிாின் ெபயர் - ததியைளெப கு தயிெரனலாகும் (31) 
 
    1132. ெநய்யின் ெபயர் - ஆதிரங் கி த மாச்சிய மி  - ேநயந் ப்  ெநய்யா கும்ேம 
(32) 
 
    1133. மற் ெநய்யின் ெபயர் - அவியா கார  மதன் ெபயர் ெப ேம () 
 
    1134. ெவண்ெணயின் ெபயர் - ஐயங் க ன நவநீ தம்ெமன - ெவண்ெணய் விதந்  
விளம்பப்ப ேம (34) 
 
    1135. ேமாாின் ெபயர் - மதிதந் தக்கிரங் காலேசய ேமாேர (35) 
 
    1136. மற் ேமாாின் ெபயர் - அ ப்ப மைள சர் மச்சிைக  மாகும் () 
 
    1137. எண்ெணயின் ெபயர் - ைதல ெமண்ெணய் ேநய  மாகும் () 
 
    1138. ேதனின் ெபயர் - பிரச  ம ந் ேதெனனப் ேபசுவர் (38) 
 
    1139. குழம்பின் ெபயர் - பா  குழம்  (39) 
 
    1140. ெசறிகுழம்பின் ெபயர் - ெசச்ைச ெசறிகுழம்  (40) 
 
    1141. கண்டச க்ைகயின் ெபயர் - கண்டம் பாளிதங் கண்ட ச க்கைர. (41) 
 
    1142. மணற்பாகின் ெபயர் - கட் ம் விசய ங் கன்ன  மணற்பாேக 
 
    1143. ச க்கைரயின் ெபயர் - குளமக் காரங் குடமிைவ ச க்கைர () 
 
    1144. மற் ேமார்வைகச்ச க்கைரயின் ெபயர் - உண்ேட யயிர் ல் லகண்டெமா  
விகற்பம் (44) 
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    1145. கற்கண் ன் ெபயர் - கன்னல் கட்  கற்கண்டாகும் (45) 
 
    1146. கள்ளின் ெபயர் - பா  பிழிேய ப ம த் தணியல் - சா  யா  யாைல சா  - 
மாதவஞ் சாதி சுைரேய மாாி - ம வம் ேவாி ெதாப்பி ேதற - னற  பிரச மாம்ப  ேரயந் 
- ெதாண்  நைன மா  யாிட்ட மாசபங் - ெகௗைவ சுவிைக சுேலாகி *சுண்ைட - 
ெவறிேய யம்மியம் வா ணம் பானளிேய ேமைத - ண்டகம் பாாி - மட் க் கா  
சாயனங் காதம் - பாிெய  வாணிதங் ெகாங்கு ம கரந்தங் - குந்தி ெசால்விளம்பி 
ய ப்பங் களிேய - கல் யஞ் சுமா  ஞாளிேத  - நாற்றம் வ நைற ம கரங் கள்ேள. 
(46) 
 
    1147. மற் ங்கள்ளின் ெபயர் - பைழ  மந்திர ம் பகரப்ப ேம. (47) 
 
    1148. ேகாற்ேறனின் ெபயர் - பிரசங் ேகாற்ேறன். (48) 
 
    1149. ேதன்கூட் ன் ெபயர் - இறா ேறன்கூேட.(49) 
 
    1150. பலபண்டத்தின் ெபயர் - பண்ணியம் வளேம பட்டம் பண்டம் - பண்ணிகாரங் 
கூலம் பலபண் டப் ெபயர். (50) 
 
    1151. அ ம்பண்டத்தின் ெபயர் - தாரெமன் கிளவி ய ம்பண்டமாகும். 
 
    1152. எச்சி ன் ெபயர் - மிச்சி ச்சிட்ட ெமச்சிலாகும். (52) 
 
    1153. உணவின் ெபயர் - உணாேவ வல்சி ண்  ேயாதன - மசனம் பதேம யிைரயா 
கார - ைறேய ட்ட ணெவன லாகும். (53) 
 
    1154. ேப ண் யின் ெபயர் - பிரப்ெபன் ைரப்ப  ேப ண் யாகும். (54) 
 
    1155. உண்பனவற்றின் ெபயர் - ற்றி ண்பன. (55) 
 
    1156. தின்பனவற்றின் ெபயர் - திற்றி தின்பன. (56) 
 
    1157. ப குவனவற்றின் ெபயர் - பான ந் ைவ ம் ப குவன  வாகும். (57) 
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    1158. அ சிெலன்ப  - அடப்ப வ த சில். (58) 
 
    1159. ங்கெலன்ப  - க்குவ  ங்கல். (59) 
 
    1160. தித்திப்பின் ெபயர் - இ  ம ர  மினிைம ந் ேத  - ம ஞ் சுைவ ந் 
தித்திப் பாகும். (60) 
 
    1161. ைகப்பின் ெபயர் - ைகத்தறித்தங் ைகப்பாகும்ேம. (61) 
 
    1162. ளிப்பின் ெபயர் - ஆமில மாம்பிர மாகும் ளிப்ேப. (62) 
 
    1163. காழ்த்த ன் ெபயர் - க ாிேல காயங் க கங் காழ்த்தல். (63) 
 
    1164. வர்ப்பின் ெபயர் - வர்ப் ேப வரம். (64) 
 
    1165. உவர்த்த ன் ெபயர் - உவர்த்த வேர. (65) 
    --------- 
 
    2 - வ  ணின்வைக. 
 
    1166. ஆபரணத்தின் ெபயர் - ணணி அணிகலம் டணம் வள்ளி - 
    ஆயிைழ கல  மாபரணம் ேம. (66) 
 
    1167. மணி யின் ெபயர் - மகுடங் கீாீட ெமௗ  மணி . (67) 
 
    1168. மற் ம்மணி யின் ெபயர் - சூ ைக சு ைக ேசகர ஞ் ெசால் ம். (68) 
 
    1169 ப்ைபந்தின் ெபயர் - ேகாடகங் கிம் ாி குடந் தாமம் - ப ம ப் 
பிைவ ையந்தாகும் (69) 
 
    1170. மாைலயின் ெபயர் - பாட மாைல ேகா  கேரா  (70) 
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    1171. பதக்கத்தின் ெபயர் - கண் ைக மதாணி யார ம் பதக்கம் (71) 
 
    1172. ேதாளணியின் ெபயர் - அங்கதங் ேக ரந் ேதாளணி யாகும் (72) 
 
    1173. குண்டலத்தின் ெபயர் - குண்டல மஞ்சிைக குைழெயனலாகும் 
 
    1174. காதணியின் ெபயர் - வல் ைக ெகாட்ைட க ப்பங் காதணி () 
 
    1175. கு க்கின் ெபயர் - க ப்பிைண கு க்காம் (75) 
 
    1176. ேதாட் ன் ெபயர் - தாடங்கந் ேதாேட (76) 
 
    1177. கங்கணத்தின் ெபயர் - வைள ந் ெதா ங் கடக ங் கங்கணம் (77) 
 
    1178. ைகவைளயின் ெபயர் - சாி ந் ெதா ங் சூடக ஞ் சங்குங் - கு கும் வண் ங் 
கன் ங் ைகவைள (78) 
 
    1179. பிள்ைளக்ைகவைளயின் ெபயர் - பிள்ைளக்ைகவைள பி க மாகும்() 
 
    1180. சுட் யின் ெபயர் - சுட்  சு ைக (80) 
 
    1181. பட்டத்தின் ெபயர் - பட்ட ேமாைட (81) 
 
    1182. பாதகிண்கிணியின் ெபயர் - பாி ர ரம் பாதிண் கிணிேய() 
 
    1183. சதங்ைகயின் ெபயர் - பாத சதங்ைக சி மணி கிண்கிணி (83) 
 
    1184. சிலம்பின் ெபயர் - அாிதைள ெஞகிழி ரஞ் சிலம்ேப (84) 
 
    1185. மற் ம்சிலம்பின் ெபயர் - அரவ ஞ் சிலம்பினபிதானம்ேம () 
 
    1186. காற்சாிக்குங்ைகச்சாிக்கும் ெபயர் - பாியகங் காற்சாி ைகச்சாி மாகும் (86) 
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    1187. காலணியின் ெபயர் - பாத சாலங் காலணியாகும் (87) 
 
    1188. பாடகத்தின் ெபயர் - பாத கடகம் பாடகமாகும் (88) 
 
    1189. ஓைசெசய்தைளயின் ெபயர் - ெஞகிழங் குடச்சூ ேலாைச ெசய்தைள (89) 
 
    1190. ஆடவர்ெகாைட ரத்தாலணிவதின் ெபயர் - ஆடவர் ெகாைடயால் ரத் 
தாலணி - பாதத் தணிேய கழலணிெயன்ப (90) 
 
    1191. மாதாிைடயணியின் ெபயர் - காஞ்சி ேமகைல கலாபம் ப மம் - விாிசிைக மாத 
ாிைடயணி ெயனப்ப ம் - அவற் ள் காஞ்சிெயண்ேகாைவ ெய ேகாைவ ேமகைல - 
கலாபம் நானான்கு ப மம் பதிெனட்  - விாிசிைக ெயண்ணான்கு ேகாைவெயன்ப 
(91) 
 
    1192. சாிமணிக்ேகாைவயின் ெபயர் - கலாபந் ேதாைர சாிமணிக் ேகாைவ (92) 
 
    1193. அைரப்பட் ைகயின் ெபயர் - அத் மனா  மைரப்பட் ைகேய 
 
    1194. அைரஞாணின் ெபயர் - இரதர மைரஞாண் (94) 
 
    1195. ெசவிமலர்ப் வின் ெபயர் - கன்னாவதஞ் சஞ் ெசவிமலர்ப் ேவ 
 
    1196. ஆபரணத்ெதாங்க ன் ெபயர் - ெதாங்க த்தி மத ைக க்கம் 
 
    1197. ேமாதிரத்தின் ெபயர் - க மாழி யிலச்சிைன ேமாதிரம் (97) 
 
    1198. மணிவடத்தின் ெபயர் - சரேம யாரந் தாம மணிவடம் (98) 
 
    1199. ன் ெபயர் - உப தம்  ெலன ெமாழிப (99) 
 
    1200. தலணியின் ெபயர் - இலம்பகம் ல்லகஞ் சூட்  தலணி () 
 
    1201. ெதய்வ த்தியின் ெபயர் - தி த்ெதய்வ த்தி (101) 
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    1202. தைலக்ேகாலத்தின் ெபயர் - பங்குசம் பிஞ்ஞகம்பயிறைலக்ேகாலம் 
 
    1203. தைலப்பாைளயின் ெபயர் - ெதாய்யகெமன்ப  தைலப்பாைளயாகும் 
 
    1204. கிம் ாியின் ெபயர் - தாங்கி கிம் ாி ேகாளைக ேண (104) 
 
    1205. பி ஞ்சூட் ன் ெபயர் - ெப ஞ்சூட் ெடன்ப  சிவளிைகப் ெபயேர (105) 
 
    1206. சரப்பணியின் ெபயர் - சரப்பணி வயிரச் சங்கி  யாகும் (106) 
 
    1207. ேபரணியின் ெபயர் - மதாணி யாரம் ெப ம் ண்ேபரணி (107) 
 
    1208. ண்கைடப் ணர்வின் ெபயர் - கைட ங் கயி ம் ண்கைடப் ணர்ேவ 
(108) 
 
    1209. மாதரணிவடத்தின் ெபயர் - ஆரங் கண் ைக தாமங் ேகாைவ - 
மாைலயிைழமா தரணிவடப் ெபயேர (109) 
    -------------- 
 
    3 -வ  இரத்திநவைக 
 
    1210. மாணிக்கத்தின் ெபயர் - மாமணி ெசம்மணி மாணிக்கம் ப ம - ராக 
ெமன்ப மப் ெபயர்க் குாித்ேத (110) 
 
    1211. ைவ ாியத்தின் ெபயர் - வால வாயம் வயி ாிய ெமனல் (111) 
 
    1212. வயிரத்தின் ெபயர் - வச்சிரம் வயிரம் (112) 
 
    1213. மரகதத்தின் ெபயர் - மரகத மாிமணி பச்ைச மணிேய (113) 
 
    1214. நீலமணியின் ெபயர் - நீல மணிப் ெபயர் மணிெயன நிகழ்த் ப () 
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    1215. பவளத்தின் ெபயர் - ப் ப் பிரவாளந் வர் கிர் பவளம் () 
 
    1216. மற் ம்பவளத்தின் ெபயர் - வித் ம மரத்த ெமன்ன ம் விளம் ப (116) 
 
    1217. த்தின் ெபயர் - நித்தில மாரந் தரள  த்ேத (117) 
 
    1218. கட ண்மணியின் ெபயர் - நிதி  நிதான ம் கட ண் மணிப் ெபயர் (118) 
 
    1219. மணிப்ெபா ப் ெபயர் - மன ங் காசு மணியின் ெபா ப் ெபயர் (119) 
 
    1220. ஐவைகத்ெதய்வமணியின் ெபயர் - சிந்தா மணிசூ ளாமணி சிமந்தக - 
மணிசூடாமணி ெகௗத் வ மணிெயன் - றிைனயைவ ெதய்வ மணிையந் ெதன்ப (120) 
 
    1221. சங்கநிதிெயன்ப  - சங்கநிதி சங்கின் வ வின தாகும் (121) 
 
    1222. ப மநிதிெயன்ப  - ப மநிதி ப ம வ வினதாகும் (122) 
 
    1223. சந்திரகாந்தமாவ  - சந்திர காந்த மணிநீர் கால்வ  (123) 
 
    1224. சூாியகாந்தமாவ  - சூாிய காந்த மணிதீச் சுடர்வ  (124) 
 
    1225. இ ப் க்காந்தத்தின் ெபயர் - இ ப் க்காந்தஞ்சும்பகெமன்ப () 
 
    1226. பளிங்கின் ெபயர் - ப கம் ப க்ைக கா பலம் பளிங்ேக () 
 
    1227. வைளமணியின் ெபயர் - மன  மக்கும் வால்*வைள மணிேய () 
    -------- 
    *வைளமணி - அக்குணி 
 
    1228. ெசங்கல் ன் ெபயர் - தா  ெசங்கல் காாிக  மாகும் (128) 
 
    1229. சிந் ரத்தின் ெபயர் - திலகெமன்ப சிந் ரமாேம (129) 
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    1230. சாதி ங்கத்தின் ெபயர் - இங்கு கஞ்சாதி ங்கங்கு கம் (130) 
 
    1231. அகன்மணிப்ெபா ப் ெபயர் - அரதநஞ் சலாைக†யகன்மணி யாகும் (131) 
    ------ 
    † அகன்மணி - ேதவமணிப்ெபா  
    ------------- 
 
    4 -வ  உேலாகவைக 
 
    1232. ெபான்னின் ெபயர் - ஆடகம் ேவங்ைக யாிெசந் தா  - காணந் ேதசிகங் 
காஞ்சனங் கர்ப் ரங் - காரந் ெதா க்கங் கனகஞ்சா மீகர - மீழஞ் சுவண மிரணிய ேமம 
- மாைச ெசங்ெகா லாக்கங்ேகா வம் - பீதக மாைழ யீைக சாக்குப் - பந்தந் தமனிய 
மத்தம் ாி - சந்திரம் வித்த நிதிேய ெவ க்ைக - யிந்த வைகப்ெபய ெரல்லாம் 
ெபான்ேன (132) 
 
    1233. மற் ம் ெபான்னின் ெபயர் - அனந்த ம் வசு  ம த்த ம் ெபா ந் - 
தன ம் பண்ட ந் திரவிய  மதற்ேக (133) 
 
    1234. ெவள்ளியின் ெபயர் - தார மிரசிதங் களெதௗதம் ெவள்ளி (134) 
 
    1235. ெசம்பின் ெபயர் - தாமிர ெம ைவ வ ேவ சுற்பம் - உ ம்பரஞ்சீ ள் சீ ணஞ் 
ெசம்ேப (135) 
 
    1236. ெவள்ளீயத்தின் ெபயர் - சீ ம் வங்க ம் ெவள்ளீய மாகும் (136) 
 
    1237. காாீயத்தின் ெபயர் - நாகங்காாீயம் (137) 
 
    1238. தராவின் ெபயர் - ம கந்தராவாம் (138) 
 
    1239. த்தநாகத்தின் ெபயர் - நாகம் த்தநாகம்; (139) 
 
    1240. பித்தைளயின் ெபயர் - இரதிமா யா ாி யாரகூடம் பித்தைள (140) 
 
    1241. ெவண்கலத்தின் ெபயர் - கஞ்ச ைறெவண்கலமாகும்ேம () 
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    1242. இ ம்பின் ெபயர் - க ங்ெகா லகியங் க ந்தா  வயி  - மி ம்பின்ெபயேர 
யய  ெமன்ப (142) 
 
    1243. உேலாகக்கட் யின் ெபயர் - மாைழ சுவணம் வங்காரந் தகைண - யாடக 

ேலாகக் கட் யாகும் (143) 
 
    1244. பஞ்சேலாகத்தின் ெபயர் - தமனிய மி ம்  தாமிர மீய - மிரசிதம் பஞ்சேலாக 
ெமன்ப (144) 
 
    1245. நவேலாகங்களின் ெபயர் - இரதி ம க நாகங் கஞ்செமன் - ைர ெசய் நா ட 
னவேலாக ம்ேம (145) 
 
    1246. பண்டாரத்தின் ெபயர் - ேகாசந் தண்டம் பண்டார மாகும்; () 
 
    1247. ெபாற்கலனி க்ைகயின் ெபயர் - ெபாற்கல னி க்ைக ெபாற் பண்டாரம் (147) 
 
    1248. உண்கலத்தின் ெபயர் - தாலந் தட்டந் தளிைக பாசன ண்கலம் (148) 
 
    1249. வட் ன் ெபயர் - கரக ங் ேகார ம் வள்ள ஞ் சகட ஞ் - சிகர ஞ் 
சாைக ம் வட் ற் ெபயேர (149) 
 
    1250. சி வட் ன் ெபயர் - கிண்ண ம் வள்ள ஞ் சி வட் ற் ெபயேர (150) 
 
    1251. மற் ம்சி வட் ன் ெபயர் - கிராணெமன்ப ஞ் சி வட் ற் ெபயேர (151) 
 
    1252. நாழிைகவட் ன் ெபயர் - கன்ன ங் கிண்ண நாழிைக வட் ல் (152) 
 
    1253. கண்ணா யின் ெபயர் - ளக மத்த மா ப  மக்கல - ெமாளி வட்டங் 
கஞ்சைன த ப்பணங் கண்ணா  (153) 
 
    1254. மற் ங்கண்ணா யின் ெபயர் - ஆதாிசன வங் காட்  கஞ்சன மாகும் 
(154) 
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    1255. ப க்கத்தின் ெபயர் - ப யகம் ப க்கம் (155) 
 
    1256. கலசப்பாைனயின் ெபயர் - கஞ்சைன கலசப் பாைன யாகும் (156) 
 
    1257. ப்பின் ெபயர் - கசிதந் ப்  (157) 
 
    1258. ெநய்த் ப்பின் ெபயர் - சு ைவ ெநய்த் ப்ேப (158) 
 
    1259. சட் வத்தின் ெபயர் - தவ்வி சிலகந் த விசட் வம் (159) 
 
    1260. ைகம்மணியின் ெபயர் - பட ைக வட்டம்பகாிற்ைகம்மணி () 
 
    1261. ெப மணியின் ெபயர் - ெப மணி கண்ைடமணி யாைனமணி ெயன்ப (161) 
 
    1262. எறிமணியின் ெபயர் - எறிமணி ேசகண் . 162 
 
    1263. பமணியின் ெபயர் - பமணி ைகம்மணி. 163 
 
    1264. தாளத்தின் ெபயர் - கிட் சீர் பாண் ல் கஞ்சங்ைகத் தாளம். 164 
 
    1265. கிண்கிணிமாைலயின் ெபயர் - குரேல தாாிைவ கிண்கிணி மாைல. 165 
 
    1266. காளத்தின் ெபயர் - காகளங் காளம். 166 
 
    1267. சி சின்னத்தின் ெபயர் - பீ  சி சின்னம். 167 
 
    1268. ெகாம்பின் ெபயர் - ேகா  மிரைல ம் வயி ங் ெகாம்ேப. 168 
 
    1269. மற் ங்ெகாம்பின் ெபயர் - ஆம்ப மாெமன்றைறயப் ப ேம. 169 
 
    1270. பரணியின் ெபயர் - ேகாேய பரணி. 170 
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    1271. கமண்டலத்தின் ெபயர் - குண் ைக காண்டகங் கரகங் கமண்டலம். 171 
 
    1272. ெகண் யின் ெபயர் - க ப்பங் ேகா கங் ெகண்  யாகும். 
    -------- 
 
    5-வ . ஆைடவைக. 
 
    1273. கூைறயின் ெபயர் - ஆைட, ேகா சூ  வட்டங் - காடகம் ட்ட ங் க ங்கங் 
காழ கம் - படந் சு ைடைவ கில்பாி வட்ட - மாவரணந் தாைன ைடயா சார - 
மம்பர நீ ய ைவ க்ைக - சம்படம் பட்  சா  ேசைல - ம ேய சீைர வட் ைட 
ேகாசிகங் - கைலேய வாசனங் கூைற ெயனக் க வர். 173 
 
    1274. சி கி ன் ெபயர் - கந்ைத விாிபங் கண்ைட பி யல் - ேவத கம் ங்கம் 
பங்கங் கத்திய ந் - ாியஞ் சிற்றி ைவ சி கிற் ெபயேர. 
 
    1275. நல்லாைடயின் ெபயர் - நாகம் பாாி நல்லாைடப் ெபயேர. 
 
    1276. பட் வ க்கத்தின் ெபயர் - பாளிதங்ேகாசிகம்பட் வ க்கம். 
 
    1277. மற் ம்பட் வ க்கத்தின் ெபயர் - காம்  ேநத்திர ங் க வ ரதற்ேக. 177 
 
    1279. பணித் சின் ெபயர் - பாளிபணித் சு ேதவாங்ெகன்ப. 178 
 
    1279. மயிர்ப்படாத்தின் ெபயர் - மயிரகம் வ யிாிய மயிர்ப்ப டா மாேம. 
 
    1280. அத்தவாளத்தின் ெபயர் - வடக ல்லாச மத்த வாள ம். 180 
 
    1281. சித்திரப்படாத்தின் ெபயர் - த்தகஞ் சித்திரப்படாமதாகும். 
 
    1282. உத்தாீயத்தின் ெபயர் - உத்தரா சங்கேம கச த் தாீயம். 
 
    1283. ெகாய்சகத்தின் ெபயர் - நீவிெகாய்சகம். 183 
 
    1284. ேபார்ைவயின் ெபயர் - மீக்ேகாள்ேபார்ைவ. 184 
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    1285. உ த்த க்க ன் ெபயர் - சுற்ற த்த க்கறற்றல். 185 
 
    1286. ன்றாைனயின் ெபயர் - ன்றாைன ேதாைக. 186 
 
    1287. கபடாத்தின் ெபயர் - கபடாஞ்சூழி. 187. 
 
    1288. கம்பளிப்படாத்தின் ெபயர் - கம்பலங் கம்பளங் கம்பளிப் படாேம. (188) 
 
    1289. ெசம்படாத்தின் ெபயர் - சிம் ளி ெசம்படாம். (189) 
 
    1290. ைலக்கச்சின் ெபயர் - வம் வார் விசிைக பட் ைக ைலக்கச் ெசனல். (190) 
 
    1291. கச்சின்றைலப்பின் ெபயர் - கஞ்சகஞ் சார்வாரங்கச்சின்றைலேய. 
 
    1292. ேமற்கட் யின் ெபயர் - விதானங் கம்ப லம் படங்குவானி ேமற்கட் . (192) 
 
    1293. சட்ைடயின் ெபயர் - கஞ்சுகங் குப்பாய ெமய்ப்ைப காஞ்சுகியங்கி வாரணஞ் 
சட்ைடயாகும். (193) 
 
    1294. இ திைரயின் ெபயர் - அவி  கஞ்சிைக யவளிைக காண்ட - ெமழினி கண்டம் 
பாரங் கழனி - படமி  திைர ெமய்ப்படா  மாகும்.(194) 
 
    1295. ெமத்ைதயின் ெபயர் - தவிசு மைண ந் தளிம  ெமத்ைத. (195) 
 
    1296. மற் ம்ெமத்ைதயின் ெபயர் - காகுளி ெயன்ப ங் க தப் ெப ேம.(196) 
 
    1297. தைலயைணயின் ெபயர் - உபதான ெமன்ப  தைலயைணயாகும். 
 
    1298. ெப ங்ெகா யின் ெபயர் - படேம வானி பதாைக ேகதனந் - வசஞ் சத்தி 
ேதாைக கிேல - படங்குவி ேலாதனம் படாைக ெப ங்ெகா ேய. (198) 
 
    1299. மற் ம்ெகா யின் ெபயர் - கிளத் ப் ெப ேம ேக மிதன் ெபயர். (199) 
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    1300. தியிற்கட் யெகா யின் ெபயர் - விடங்கம் தியிற் கட் ய ெகா ேய. (200) 
 
    1301. ேதாிற்கட் ங்ெகா யின் ெபயர் - ேதாிைடத் திகழ்ெகா  கூவிர மாகும். (201) 
 
    1302. சி ெகா யின் ெபயர் - கத்திைக சி ெகா  கட் ைரயாகும். () 
 
    1303. மர ாியின் ெபயர் - வற்கைல யிைறஞ்சி சீைரமர ாி. (203) 
 
    1304. சும்மாட் ன் ெபயர் - சு  சும  சுைமயைட சும்மா . (204) 
 
    1305. ணியின் ெபயர் - சிதேர சிதைல சீைர ணிேய. (205) 
 
    1306. பாிவட்டத்தின் ெபயர் - வத்திர மாசாரம் வாசம் பாிவட்டம். () 
    ---------- 
 
    6 -வ  ச்சுவைக. 
 
    1307. சாந்தின்ெபா ப் ெபயர் - கலைவச் ேச ங் காேலக வண்ண ங் - 
    களப ம் விைர ங் கலைவ ஞ்சாந்ேத. (207) 
 
    1308. நால்வைகச்சாந்தின் ெபயர் - பீதங் கலைவ வட் ைக ெயன 
நால்வைகச்சாந்தி னாமமாகும். (208) 
 
    1309. க ப் ரத்தின் ெபயர் - பாளிதங் க ப் ரம். (209) 
 
    1310. கத் ாியின் ெபயர் - மான்மதங் கத் ாி. (210) 
 
    1311. கின் ெபயர் - வாசெநய் ேக. (211) 
 
    1312. சுவனவற்றின் ெபயர் - அங்கராகம் சுவன வாகும். (212) 
 
    1313. மயிர்ச்சாந்தின் ெபயர் - ஏலந் தகரங் காசைற மயிர்ச்சாந்ேத. (213) 
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    1314. ெசஞ்சாந்தின் ெபயர் - ெசஞ்சாந் ெதன்ப  ெசங்குங்குமேம. (214) 
 
    1315. மற் ம்ெசஞ்சாந்தின் ெபயர் - தளெமன் ைரப்ப  மதற்ேகசாற் ம். (215) 
 
    1316. ெவண்சாந்தின் ெபயர் - தளெமன் ைரப்ப ெவண்சாந்தாகும். 
 
    1317. சந்தனத்தின் ெபயர் - சந்  சாந்தம் சந்தஞ் சந்தனம். (217) 
 
    1318. கலைவயின் ெபயர் - கலைவ களபப் ெபயர தாகும். (218) 
 
    1319. பனிநீாின் ெபயர் - கந்தசாரமிமசலம்பனிநீேர. (219) 
 
    1320. ெசறிகுழம்பின் ெபயர் - ேதய்ைவ ஞ்ெசச்ைச ஞ் ெசறிகுழம்பாகும். (220) 
 
    1321. அப் த ன் ெபயர் - ெகாட்டலப் தல். (221) 
 
    1322. சுத ன் ெபயர் - லர்த்தல் சுதல். (222) 
 
    1323. மகளிராகத்ெத  ேகாலத்தின் ெபயர் - மகளிர் ேகாலால் 
வன ைலயாகத் த் - ெதாழில்ெபர வாிப்ப  ெதாய்யிலாகும். (223) 
 
    1324. தற்குறியின் ெபயர் - ண்டரந்திலக தற் ைனகுறிேய. (224) 
 
    1325. *அச்சுதெமன்ப  - அச்சுத ம காிசி கூட் ய தாகும். (225) 
    ---------- 
 
    7 -வ  சூட் வைக. 
 
    1326. மாைலயின் ெபயர் - சுக்ைக ெதாைடய ெறங்கல் கத்திைக - யலங்கல் கண்ணி 
ெதாியறாேர - யணியல்தாம ெமா யல் சூட்  - ேகாைதமஞ்சாி மாைலயின் கூற்ேற. 
(226) 
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    1327. தலணிமாைலயின் ெபயர் - சூட்ேடயிலம் பக தலணிமாைல. (227) 
 
    1328. ேகாத்தமலாின் ெபயர் - ேகாத்தமலேரமத்தகமாைல. (228) 
 
    1329. பின்னியமாைலயின் ெபயர் - பிைணயெலன்ப  பின்னியமாைல (229) 
 
    1330. ேகாத்தமாைலயின் ெபயர் - சிகழிைகபடைலவாசிைகெதாைடயல். 
 
    1331. வாைகமாைலயின் ெபயர் - கல்வியிற் ேகள்வியிற் ெகாைடயிற் பைடயில் - 
ெவல்  நரணிவ வாைகயாகும். (231) 
    -----------  
 
    8 -வ  இயல்வைக. 
 
    1332. வைகத்தமிழின் ெபயர் - இயற்றமிழிைசத் தமிழ் நாடகத் தமிெழன - 
வைகப்படச் சாற்றினர் மதி னர்ந்ேதாேர. (232 
    ----------- 
    *அச்சுதத்ைத அக்கதெமன் வழங்குவர். 
 
    1333. எண்வைகக்கணத்தின் ெபயர் - அறம்ெபா  ளின்பம் ெடன்றி வற்றின் - 
றிறம்படச்ெசய் ள் ெசப் ங்காைல - நீாின்கண  நிலத்தின்கண ந் ேத வின்கண ம் 
வா வின் கண  - மந்தரகண மியமான கண ஞ் - சந்திர கண ஞ் சூாியகண  
ெமன் - ெறண்வைகக்கண மியம்பல் ேவண் ம் (233) 
 
    1334. அவற் ள் நீாின் கணவைக - ேநர் தலாகி நிைரயிைண பின்வாினீாின் 
கணெமனச்சீர் ெபயர் ெப ேம (234) 
 
    1335. நிலத்தின்கணவைக - நிைர ன் சீர் நிலக்கண மாகும் (235) 
 
    1336. ேத வின்கணவைக - ேநர்ந வாகி நிைரயி  பால்வாிற் - ேற வின் 
கணெமனச் ெசப் வர் லவர் (236) 
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    1337. *மா தகணவைக - இ தி நிைரயா யிைணேநர் ன்னர் - வ வ  மா த 
கணெமன ைவப்பர் (237) 
 
    1338. அந்தரகணவைக - ந்  நிைரயிைண வந் ேநர் பின்வாி - னந்தர கணெமன் 
றைறயல் ேவண் ம் (238) 
 
    1339. இயமானன் கணவைக - ேநர் ன்றாகிற் சீாியமானன் (239) 
 
    1340. மதியின்கணவைக - தனிைரயாகி யிைணேநர்பின்வாின் - மதியின் 
கணெமன வகுத்தனர் லவர் (240) 
 
    1341. †எாிகதிர்க்கணவைக - நிைரந  வாகி ேநாி  பால்வாி - ெனாிகதிர்க் 
கணெமன் றியம்பினர் லவர் (241) 
    -------- 
    † எாிகதிர் - சூாியன் 
 
    1342. அவ்ெவட் ள் நற்கணவைக - நில நீ  மதி மிய மான  நலமிக 

ன்வாினன் கணமாகும் (242) 
 
    1343. தீக்கணவைக - ஏைனயநான்கு னமதாகும் (243) 
 
    1344. நன்கணதீக்கணவரலாற் வைக - ெவண்பா - காய்ச்சீாின் ன்னிரண் ங் 
ைகெகாள் கனிச்சீாின், வாய்த்தசீர் பின்னிரண் ம் வாங்கிக்ெகாள் - வாய்த்த, 
கனிச்சீாின் னம்னிரண் ங் காய்ச்சீாின் பி◌ின் ம், னித்த கணெமட் க்கு ல் 
(244) 
 
    1345. எ த் ப் ெபா த்தவைக - ெசால் யவைகயா ெல த் ப் ெபா த்தம் - 
வல்ெல த்தல்ல  ெமல்ெல த் தாகா - யாவைகச் ெசய் ட் கின்பெமா  ணர்ந்த - 

வைகச் சீேர தற்சீ ராகும் (245) 
    -------- 
    *மா தம் - காற்  
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    1346. தானப்ெபா த்தவைக - ெவண்பா - தன்ென த் ப்பாலன் குமர னிரண்டாகு, 
மன்னவற்கு ன்றாம் வகுக்குங்காற் - ன்னிய, நஞ்சார் வி த்தமா நான்காகி 
ைலந்தாகி, ெலஞ்சா மரணத் தியல்  (246) 
 
    1347. நற்றானந்தீத்தானமாவன - தைலவ ென த்ேத தலாய்ச் சாற்றினல 
மிகு ன்  மற்றிரண்  னம் (247) 
 
    1348. நாட்ெபா த்தவைக - ெவண்பா - தன்னாட்குப் பின்னா  நன்றாகுஞ் சம்பந்த 
- நன்னான்கு மா  நலம்ெப கும் - ெபான்னைனயா - ெயட் ேனா ெடான்பானா 
மித்தைன  ெமன்பேர - ெயாட்டாைர ெயாட் விக்கு நாள் 
 
    1349. (இ ம் அ ) நீர்க்கணத்  நாள்சதய நீ யமானன் கணநாள் - பார்க்கிற் 
பரணிப க் கணத் க் - ேகற்குநாள் - ேகட்ைட மதியின்கணநாண் மகமிங்குக் - கூட் ய 
நாெளன்ேற கூ . (249) 
 
    1350. (இ ம ) காற்றின்கணநாள் க ஞ்ேசாதி கார்த்திைகயா - ேமற்ற 
ெவாிக்கணத் க் ெகண் ங்காற் - ேறாற்றிரவி - ெபாங்குகணநாள் நர் ச மாகாயந் - 
தங்குகண நாேளாணந்தான் (250) 
 
    1351. நற்கணத்தின்பயன் - நிலமதி நீாியமான ென நான்கும் - ெப க்கஞ் 
ெசய்த ல் வாழ்நாள் பயத்த ற் - ற க்கிய சீர்த்தி தன்ைனத்த த ன் - 
மிகுதி வாக்க ன் ேவந்தர்க்கும் பிறர்க்குந் - தகுெமனக் கழறி ந் தகாமற் றச்சீர்க் - 
குாியவா நாெளா ம் ெபா ந்தாக்காேல (251) 
 
    1352. தீக்கணத்தின்பயன் - அந்தரவா  வளவிலாதித்தன் - ெசந்தழெலந் ந் 
தீக்கணஞ் ேசாின் - ேதசம் ேபாக்குதல் ெசல்வத்ைதப் பிாித்தல் - சூனியமாக்கல் 
சூழ்ேநா த்தல் - ஊனம்பயக்குெமன் ைரத்தன ராய்ந்  - ெதள்ளிதி ணர்ந்த 
ெசந்தமிழ்க் கவிஞர். (252) 
 
    1353. உண் ேபா த்தவைக - ஆதிய  ெத த் தாகிய வச்சீர்க்ேகாதிய  ெதய்வத் க் 
குாிய நாெளா ம் - பாடப் ப உ மியல்பின்றி  மிைறவன் - பிறந்த நாளி ம் 
ெபயர்நாடன்னி ம் - இரண் ெனான்றிற் ெபா ந்தக்கூறிய - பாத தேல ெய ப்பின் 
மற்றவற் - ேக  தி  வாக்குெம *ன்மனார் லவர். 
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    1354. ள்வைக - ெவண்பா - அகரேம வல் றா மாந்ைத யிகர - கரேம 
காக்ைகெயன ேவா  - ெமகரேம, *வண்டானக் ேகாழி வைளவாய் மயிெலன்னக், 
ெகாண்டா ெராகரக் குறி. (254) 
    ---------------- 
    *வண்டானம் வளவிய தானமாகக்ெகாண்ட  
 
    1355. +கன்னல்வைக - ஐவைக ெய த்தி லகர $ திப்ப - இகர ந்தாேன 
யின் ெமன்ப - உகரமரசா ெமகரந் யி ம் - ஒகரந்தாேன யிரப்பின் 
ெறா ங்கும்.(255) 
    ---------- 
    +கன்னல் நாழிைக, உைதயாதி நாழிைக தல் நாழிைக ப்ப ம் ஒவ்ெவான்றிற்கு 
அவ்வா  நாழிைகயாகக் ெகாள் தலாம். 
    $உதிப்ப என்ற  ஆ நாழிைகயில் ஐந் ள் ந்தத் தந்ெதாழில் ெபறநிற்றல். 
 
    1356. அவ்வவர் ெபயர் த ெல த் வந் திப்ப - வவ்வவர்ப் பா னாக்க  மிகுேம. 
(256) 
 
    1357. பால்வைக - எ த்ெதனப் ப பைவ யாண்ெபண் ண ேய. (257) 
 
    1358. அவற் ள் - ஆெண த்  - உயிர்பன் னிரன்  மாெணனப் ப ேம. (258) 
 
    1359. ெபண்ெண த்  - உயிர்ெமய் ெயல்லாம் ெபண்ெண த்ெதன்ப. (259) 
 
    1360. அ ெய த்  - ஒற்ெற த் ெதல்லா ம ெயனப் ப ேம. (260) 
 
    1361, அவ்ெவ த் க ள் தற்சீாின் தெல த்  இன்னெதனல் - எ த்தின் 
கிழத்தி நாமக ளாத ற் - ெபண்ெண த் தல்ல  ன்ைவத் ைரயார். (261) 
 
    1362. மங்கலச்ெசால் - தி ேவகளிேற ேதர்பாிகடேல - ெபா ேவ மணிேய ப் கழ் 
சீெரனல் - வ த்தநீங்கிய மங்கலச் ெசால்ேல. (262) 
 
    1363. ேவதியர்க் குாிய பாவைகப் ெபயர் - பிள்ைளப் பாட்  வாயின் ன்னம் - 
ெவள்ைளப் பா  ேவதியர்க் குாித்ேத.(263) 



 23

 
    1364. அரசர்க்குாிய பாவைகப் ெபயர் - ேநாிைச யகவ ங் ெகாச்சகக் க  - மாரா 

ங்கா லரசர்க் குாித்ேத. (264) 
 
    1365. வணிகர்க் குாிய பாவைகப் ெபயர் - வஞ்சி ம் மின்னிைச ெவள்ைள ம் 
வணிகர்க் - ெகஞ்ச ல்லா வியல் ைடத்தாகும் (265) 
 
    1366. சூத்திரர்க் குாிய பாவைகப் ெபயர் - ெந ெவண் பாட் ம் ேநாிைச யகவ ங் - 
க யசூத் திரர்க்குக் கட் ைரத் தனேர. (266) 
 
    1367. காப் க்குாிய கட ள் - காப் த ைசக்குங் கட டாேன - க்கமழ் 
தண் ழாய் ைனந்தவனாமவன் - காவற் கிழைமய னாதலா ம் - வின்கிழத்திையப் 
ெபா ந் தலா  - ங்கடக  ெமாய் ந்தா ங் - குைழ ங் கு மணிப் ம் 
- அணி ஞ்ெசம்ம லாதலா ம் - மன்  பிரமைனத் த த லா ம் - ன் ற 
ெமாழிதற் குாிய னாெமனப் - பன்னி ைரத்தனர் 
    பாவலர் தாேம. (267) 
 
    1368. ஆண்பாற்பிள்ைளப் பாட் ன்வைக - பிள்ைளப்பாட் த் ெதள்ளிதிற் கிளம்பிற் 
- றிங்களிரண் ற் ெறய்வங் காக்ெகன - இன்றமிழ்ப் லவாியம்பிய காப்  - 
ைமந்தாந்திங்களிற் ெசங்கீைரயாட  - மாறாந்திங்களிற் கூ தல்கற்றெலா 
ேடழாந்திங்களி னின்ன ட்ட , ெமட்டாந்திங்களினி யற்றாலாட்ட  - 
ெமான்பதாந் திங்களி யர்சப்பாணி ம் - பத்திேனாெடான்றின் த்தங்கூற  
மாண் வைரயி னீண்  வ ெகன்ற  - மதியீெரான்பதின் மதிையயைழத்த  - 
மிரண்டாமாண் ற் சி பைற ெகாட்ட  - ன்றாமாண் ற்சிற்றில் சிைதத்த ம் - 
நாலாமாண் ற் சி ேத ட்ட ம் - பத்திற் ணணிபன்னீராண் னிற் கச்ெசா  
சுாிைககா றப் ைனதெலன் - றின்னைவ பிற மாகுமிவற் ள் - ன்னர்ெமாழிந்த 
ெவாழிந்தவற்ேறா ம் - ெபற்றவாண்பாற் பிள்ைளப்பாட்டாம் - ன் றக்கிளந்த 
ஆண் னாள்வைர - இைசத்தபாட பாற்கு ாித்ேத. (268) 
 
    1369. ெபண்பாற்பிள்ைளப் பாட் வைக - ேப ம் சிறப்பிற் ெபண்மக வாயின் - 

ன்றா மாண் ற்குழமண ெமாழித  - ைமந்தின் தலா ெயான்பதின் கா  - 
ைமங்கைணக் கிழவைன யார்வெமா  ேநாற்ற ம் - பனிேநார் ேதாய்த ம் 
பாைவயாட  - மம்மைன கழங்கு பந்த த் தாட ஞ் - சி  ேசாற த ஞ் சிற்றி 

ைழத்த  - சலாட  ெமன்றிைவ ள்ளிட் ப் - ேபசிய ெபண்பாற் பிள்ைளப் 
பாட்ேட. (269) 
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    1370. கவியரங்ேகற்றிய பாட் ைடத்தைலவன் ெசய் ம் வழிபா  - உ வக வைம 
வழிநிைல மடக்ேக - விாிசுடர் விளக்ெகன விரவி வ ந ம் - ேவற் ைம நிைலேய 
ெவளிப்ப  நிைலேய - ேநாக்ேக ட்ேகா ெடாைகெமாழி மிைகெமாழி - வார்த்ைத 
தன்ைம பிறர்ேகாள் ைவப்ெபனப் - பாற்படக் கிடந்த பகுதியின் வ ந ஞ் - சிறப்  
ெமாழி சிேலைட ம த் ெமாழிநிைலேய - டனிைலக் கூட்ட வமான வக - 

வலா வற்சி தைலக்கட் யெமாழி - நிதாிசனம் பாராட் ெடா ங்கியனிைலேய - 
ையய யர்ேவ விரவியல் வாழ்த்ெதன - ெவய் மி பத் ெதட்டலங்காரத் தா  - 
ெம த் ச் ெசாற்ெபா  ளியாப்  ெநறியா  - நைவயறச் ெசய் ள் ெசய் ம் பாவல - 
னைவ  மரசு மறியப் பா ேவான் - த்தமிழ் வல்ேலா னாற்கவி பா ேவா - த்தமச் 
சாதியிற் றப்பா யர்ந்ேதா - ப்பிற் குைறயா ெதா க்கெமா  ணர்ந்ேதான் - 

ப்ப கழிந்தங் ெக ப க் குளவாம் - ெபற்றியினைமந்த பிராயம ைடேயான் - 
பா ங் கவிைத நா றக் ெகாள்ளிற் - ேறாரண நாட் த் கிற்ெகா ெய த்  - 
வார் ரசியம்ப மைறேயார் வாழ்த்த - வி த்தகு ேகாலத்  விாித்த ங் க ங்கத் ப் - 
பழிப்பில் பா ைகப் பல் ணா ைளயின் - விளக்கு நிைற குடத்  விதானப் பந்தாிற் - 

ளக்கமில் பல்வைகத் ணிைகப் ெபாதியிற் - பல்கிைள ெந க்கிற் பாைவயர் 
பல்லாண் ன் - மல்குவனப் பைமந்த வளமைனநாப்பண் - ெவண் கி த்  
ெவண் ச் சூ த் - தன்றவிசி த்தித் தானய ந்  - மங்கலச்ெசய் ண் 
மகிழ்ந் ேகட் ப் - ெபான்  மாைட ம் ங் கடக  - மின்னிைவ பிற ங் 
ெகா த்ேத ழ நிலம் - ரவலன் பின்ெசன் ெறாழிெகன நிற்றல் - வலர் ந ந்தார்ப் 

ரவலன் கடேன. (270) 
 
    1371. பாிசில்ெபறாவைக - பாட் ைடத்தைலவன் பாிசில்ெகாடாேனல் - மீட்ெடா  
ேபாின் விைரந்ததிற் ேசர்த்தி - ம் ேப  ெமா ங்ேக பறித் ச் - சீ ந் தைள ஞ் 
ெசல்வதினாட்  - னிங்கிவன்றி விழந் திடர்ப்படத் தி , 
மங்கவற்காகுமாகாதிவற்ேக. (271) 
 
    1372. மற் ம் பாவலன் பாிசுெபறாக்காற்ெசய் ம்வைக - பாிசி லீயாப் பாவிதன் 
ப வைலத் - ெதாிதர ெவ திச் ெசம் ச் சூ த் - தன்மைனப் றத்தி ஞ் சா ண்  

ன்றி ம், பன்னகம் வா ம் பழம்பதி தன்னி  - மயானத் திடத்தி  ம கு 
தன்னி ந் - தியானித்தி ந்  ெசந்தீக் ெகா த்த - ர திங்களி னி தி யாெமன்ப - 
தாதிப் லவனைறந்த ெமாழிேய. (272) 
 
    1373. இ ம  - பாிசில்ெபறா  பா ய லவன் - ெற மர ள்ளெமா கலங்கித் 
தீங்குயிற் - பாட் ைடத்தைலவன்றிப் பாட் க் - ேகட் னிதி ந்த கிைளஞ ங்ெக வர். 
(273) 
    ---------- 
 
    9 -வ  இைசவைக. 
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    1374. காமரப்பாட் ன் ெபயர் - கானங் ெகாைளேய வாிகந் த வங் - கீத 
    மிராகங்ேகயம் பாணி - நாத மிைசபண் காமரப் பாட்ேட. (274) 
 
    1375. நால்வைகப்பண்ணின் ெபயர் - பாைலகுறிஞ்சி ம தஞ் ெசவ்வழி 
    ெயன - நால்வைக யாழா நாற்ெப ம் பண்ேண. (275) 
 
    1376. பாைலயாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - அராக ேநர்திற ப் க் கு ங்க  - யாசா 
ைனந் ம் பாைலயாழ்த்திறேன. (276) 
 
    1377. குறிஞ்சியாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - ைநவளங் காந்தாரம் ப மைல ம ெளா  - 
வயிர்ப் ப் பஞ்சுர மரற் ச் ெசந்திற - மிவ்வைக ெயட் ங் குறிஞ்சி யாழ்த் திறேன. 
(277) 
 
    1378. ம தயாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - நவிர்வ கு வஞ்சிெசய்திற நான்கு - ம த 
யாழ்க்கு வ ந்திற னாகும். (278) 
 
    1379. ெசவ்வழியாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - ேநர்திறம் ெபயர்திறஞ் சாதாாி 
    ல்ைலெயன - நா ஞ் ெசவ்வழி நல்யாழ்த்திறேன. (279) 
 
    1380. ெப ம்பண்ணின்வைக - ஈாி  பண்  ெம ன்  திற  - மாகின்றன 
விைவ யிவற் ட் பாைலயாழ் - ெசந் மண் ட யாழ் ப ாி ம த யாழ் - ேதவதாளி 
நி ப ங்கராகங் - நாகராக மிவற் ட் குறிஞ்சியாழ் - ஆசாாி சாயேவளர் ெகால்  - 
கின்னராகஞ் ெசவ்வழிெமௗசாளி சீராகஞ் - சந்தியிைவ பதினா ம் ெப ம்பண். (280) 
 
    1381. பாைலயாழ்த்திறன்வைகயின் ெபயர் - தக்கராக மந்தாளி பாைட அந்தி 
மன்றல் ேநர்திறம் வரா  - ெபாிய வரா  சாயாி பஞ்சமம் - திராடம் அ ங்கு தனாசி 
ேசாமராகம் - ேமகராகந் க்கராகங் - ெகால் வரா  காந்தாரம் சிகண்  - 
ேதசாக்கிாிசு தி காந்தாரம்மிைவ - யி ப ம்பாைலயாழ்த்திறெமன்ப. 
 
    1382. குறிஞ்சியாழ்த் திறன்வைகயின் ெபயர் - நட்டபாைட யந்தாளி மலகாி - 
விபஞ்சிகாந்தாரஞ் ெச ந்திெக  - உதயகிாி பஞ்சுரம் பழம்பஞ்சுரம் - 
ேமகராகக்குறிஞ்சிேகதாளி - குறிஞ்சி ெகௗவாணம் பாைட சூர் ங்கராக - 
நாகம ள்பழந் தக்கராகம் - திவ்வியவரா  திர்ந்தவிந்தள - ம த்திரபஞ்சமந் 
தமிழ்க்குச்சாிய ட் - ாிநாரா யணிநட்டராக - மிராமக்கிாி வியாழக்குறிஞ்சி 
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பஞ்சமம்தக்கணா திசாவகக்குறிஞ்சி - யாநந்ைதெயனவிைவ ப்பத்திரண் ங் - 
குறிஞ்சியாழ்த்திறமாகக்கூ வர். (282) 
 
    1383. ம தயாழ்த் திறன்வைகயின் ெபயர் - தக்ேகசி ெகால்  யாாிய குச்சாி - 
நாகெதானி சாதாளி யிந்தளந் தமிழ்ேவளர் ெகால்  - காந்தாரங் கூர்ந்த பஞ்சமம் 
பாக்கழி - தத்தள பஞ்சம மா ங்க ராகம் - ெகௗசிகஞ் சீகாமரஞ் சாரல் சாங்கிமம் - 
எனவிைவ பதினா  ம தயாழ்த்திறேன. (283) 
 
    1384. ெசவ்வழியாழ்த் திறன்வைகயின் ெபயர் - குறண்  யாாிய ேவளர் ெகால்  - 
த க்காஞ்சி யியந்ைத யாழ்பதங் காளி - ெகாண்ைடக்கிாி சீவனியாைம சாளர் - பாணி 
நாட்டந் தா  ல்ைல - சாதாாி ைபரவம் காஞ்சி ெயன விைவ - பதினா ஞ் ெசவ்வழி 
யாழ்த்திற ெமன்ப. (284) 
 
    1385. மற் ந்திறத்தின் ெபயர் - தாரப் பண் றம் ைப ள் கஞ்சி - ப மைல 
யிைவ ற்  ன் திறத்தன. (285) 
 
    1386. ேநர்திறத்தின் ெபயர் - க்கராக ேநர்திறமாகும். (286) 
 
    1387. காந்தாரபஞ்சமத்தின் ெபயர் - உறழ்ப் க்காந்தாரபஞ்சமமாகும். 
 
    1388. ேசாமராகத்தின் ெபயர் - கு ங்க  ெயன்ப  ேசாமராகம். (288) 
 
    1389. காந்தாரத்தின் ெபயர் - சாரற்றிறெமனி ன காந்தாரம். (289) 
 
    1390. நட்டபாைடயின் ெபயர் - ைநவளெமன்ப  நட்ட பாைட. (290) 
 
    1391. பழம்பஞ்சுரத்தின் ெபயர் - பஞ்சுரம் பழம்பஞ்சுரமாகும்ேம. (291) 
 
    1392. கவ்வாணத்தின் ெபயர் - ப மைலெயன்ப  பகாிற்கவ்வாணம். (292) 
 
    1393. அ த்திரபஞ்சமத்தின் ெபயர் - அயிர்ப் அ த்திரபஞ்சமமாகும். (293) 
 
    1394. குறிஞ்சியின் ெபயர் - அரற் க்குறிஞ்சி. (294) 
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    1395. ெசந் தியின் ெபயர் - ெசந்திறஞ் ெசந் தி. (295) 
 
    1396. தக்ேகசியின் ெபயர் - நவிர்தக்ேகசி. (296) 
 
    1397. வ கின் ெபயர் - இந்தளம் வ ெகனல். (297) 
 
    1398. பாக்கழியின் ெபயர் - வஞ்சிபாக்கழி. (298) 
 
    1399. சிகண் யின் ெபயர் - ெசய்திறஞ் சிகண் . (299) 
 
    1400. சாதாாியின் ெபயர் - ல்ைல சாதாாி றநீர்ைம ேநர்திற - ெமனலாங்கிைசப்ப 
ாிைசவல் நேர. (300) 
 
    1401. நால்வைகயாழின் ெபயர் - ேபாி யா ஞ் சேகாட யா  - மகரயா ஞ் 
ெசங்ேகாட்  யா  - ெமன நால்வைக யாழி னாம மாகும். (301) 
 
    1402. ஏழிைசயின் ெபயர் - குரேல த்தங் ைகக்கிைள ைழேய - யிளிேய விளாி 
தார ெமன்றிைவ - ேய ம் யாழி னிைசெக  நரம்ேப. (302) 
 
    1403. அவற் ள் ெசம்பாைலவைக - குரல்குரலாகிற்ெசம்பாைலெயன்ப. 
 
    1404. ப மைலப்பாைலவைக - த்தங் குரலாகிற் ப மைலப்பாைல. (304) 
 
    1405. ெசவ்வழிப்பாைலவைக - ைகக்கிைளகுரேலற் ெசவ்வழிப்பாைல. (305) 
 
    1406. அ ம்பாைலவைக - உைழகுர லாகி ல ம்பாைல ெயன்ப. (306) 
 
    1407. ெகா ப்பாைலவைக - இளிகுர லாகிற் ெகா ப்பாைல ெயன்ப. (307) 
 
    1408. விளாிப்பாைல - விளாி குரலாகின் விளாிப் பாைல. (308) 
 
    1409. ேமற்ெசம்பாைலயின்வைக - தாரங் குரேலன் ேமற்ெசம் பாைல (309) 
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    1410. ஏழ்பாைலக ள் இதனினி  வ ெதனல் - ஆயைவ ேய ம் பாைல யவற் ட் 
- ெசம்பாைலக்குப் ப மைலப்பாைல - ப மைலப்பாைலக்குச் ெசவ்வழிப்பாைல - 
ெசவ்வழிப்பாைலக் க ம்பாைல யாகும் - அ ம்பா ைலக்குக் ெகா ப்பாைல வ ேத - 
ெகா ப்பாைலக்கு விளாிப்பாைல - விளாிப் பாைலக்கு ேமற்ெசம்பாைல - வ ெதன் 

ைரத்தனர் வான்றமிழ்ப் லவர் (310) 
 
    1411. ஏழிைசதம்மிற் பிறக்கும் வைக - தாரத் ைழ  ைழ ட் குர ங் - குர  
ளிளி  மிளி ட் த்த ந் - த்தத் ள் விளாி ம் விளாி ட் ைகக்கிைள ந் - தம்மிற் 
பிறக்குந் தகுதிய ெவன்ப. (311) 
 
    1412. இவற்றின் பிறப்பிடத்தின் ெபயர் - குரல  மிடற்றிற் த்த நாவினிற் - 
ைகக்கிைள யண்ணத்திற் சிரத்தி ைழேய - இளிெநற் றியினில் விளாி ெநஞ்சினில் - 
தாரநாசியிற் றம்பிறப்ெபன்ப. (312) 
 
    1413. இவற்றின் மாத்திைரகளாவன - நான்கு நா  ன்  மிரண்  - நான்கு ன்  
மிரண்  மாத்திைர - குரன் தலாகக் கூ ெமன்ப. (313) 
 
    1414. ஏழிைசேயாைசயாவன - ேவண் யவண்  மாண்டகு கிளி ங் - 
    குதிைர ம் யாைன ங் குயி ந் ேத  - மா ெமன்றிைவ ேயழிைசேயாைச. 
 
    1415. இவற்றிென த்தாவன - ஆஈஊஏ ஐஒ ஔெவன் - ேற ேமழிைசக் ெகய் மக் 
கரங்கள். (315) 
 
    1416. ஏழிைசக்குாிய மணங்களாவன - *ெமௗவன் ல்ைல ெசவ்விணர்க்கடம்  - 
    வங்சி ெநய்தல் வனசம் ன்ைன - எஞ்ச ல்லா ஏழிைசமணேம. 
    -------- 
    *ெமௗவல் - வனமல் ைக. 
 
    1417. இைவகளின்சுைவ - பா ந்ேத ங் கிழா  ெநய்  - ேமல ம் வாைழ  
மா ளங் கனி  - மாகு ேமழிைசக் கைமந்தநன் சுைவேய. (317) 
 
    1418. இைவக க் கிைறவர் ெபயர் - விசுவா மித்திர னியம னங்கி - திங்கள் 
ெவய்ேயான் ெகௗதமன் காசிப - ெனன்றிவேரழிைசக் கிைறவெரன்ப. 
 
    1419. மந்தவிைசயின் ெபயர் - மந்தரங் காகுளி மந்த விைசேய. (319) 
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    1420. சமனிைசயின் ெபயர் - ம ரந் த்த மத்திமஞ் சமனிைச. (320) 
 
    1421. வல் ைசயின் ெபயர் - தார  ச்ச ம் வல் ைசயாகும். (321) 
 
    1422. இைசவிகற்பத்தின் ெபயர் - ஏைனேயாாிைச விகற்பெமன்ப. (322) 
 
    1423. குரற்குாிய திறத்தின் ெபயர் - குரற்குாி யதிற மாசான் றிறேம. (323) 
 
    1424. இ ைறயின்வைக - இ ைற ெசந் ைற ெவண் ைற ெயன்ப (324) 
 
    1425. பண்ெணன்ப  - நிைறந்தநரம்  நிக ம்பண்ெணனல். (325) 
 
    1426. திறெமன்ப  - குைறந்த நரம்  திறெமனக்ெகாள்க. (326) 
 
    1427. யாெழ  மின்னிைசயின் ெபயர் - எழாேல யாெழ  மின்னிைசெயன்ப. (327) 
 
    1428. இைசக்குழ ன் ெபயர் - வாாிவங்கியமற்றிைவ யிைசக்குழல் (328) 
 
    1429. ைணயின் ெபயர் - ைண கின்னரந் தண்  மாகும். (329) 
 
    1430. யாழின் ெபயர் - தந்தி ைண கின்னரங்ேகாட்டங் - ேகாடவதிவி வஞ்சி யாழ்ப் 
ெபயர் கூ ம். (330) 
 
    1431. மற் ம்யாழின் ெபயர் - அறிகல ங்க வி மப் ெபயர்க்குாித்ேத.(331) 
 
    1432. யாழ்வ க்கட் ன் ெபயர் - வ க்கட் த்திவேவ. (332) 
 
    1433. க்காணியின் ெபயர் - க்காணி மாடகம். (333) 
 
    1434. நரம்பின் ெபயர் - ேகாேலதந்திாி குர ைவநரம்ேப. (334) 
 
    1435. ஆதியாழாவ  - ஆயிரநரம்பிற் றாதியாழாகும். (335) 
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    1436. உள்ேளாைசயின் ெபயர் - ரல்  நரல் ந் ெதளி ெஞளி ம் - விைழ  

க்க  ள்ேளாைச ெயன்ப. (336) 
 
    1437. பல் யந்த பாட ன் ெபயர் - சங்கீதம்பல் யந்த பாடல். (337) 
 
    1438. ஆடற்ேகற்கும்பாட் ன் ெபயர் - ெசந் ைறப் பாட்ேட யாடற் ேகற்ப . (338) 
 
    1439. பாடற்ேகற்கும்பாட் ன் ெபயர் - ெவண் ைறப்பாட்ேட பாடற் ேகற்ப . (339) 
 
    1440. அகமார்க்கமாவ  - அ ைமயிற்பாட லகமார்க்ககமாகும். (340) 
 
    1441. யாழ்நரம்ேபாைசயின் ெபயர் - க த்தல் சும்ைம கம்பைல ய ங்கல் - சிைலத்த 

ைவத்தல் சிலம்ப ரங்க - மிழ்தல் ம்ம ரட்ட ேலங்கல் - கைனத்த றழங்கல் 
கறங்க லரற்ற - ைசத்த ெலன்றிைவ யாழ்நரம் ேபாைச. 
 
    1442. ஒ யின் ெபயர் - ஓைத நாதங் கம்பைல சும்ைம - யாகுலம் பலம்பல் 
ேகாடைண யரவ - ேமாைச கர்ச்சைன ெயா யா கும்ேம. (342) 
 
    1443. திரட்ேடாைசயின் ெபயர் - அலறல்கூப்பிட ெறழித்த ரப்பல் - பிளிற 
ெலன்றிைவ திரட்ேடாைச யாகும். (343) 
    ----------- 
 
    10 -வ  நாடகவைக. 
 
    1444. கூத்தின் ெபயர் - நடேமநாடகநடன நட்டம் - ப த மண் லந்தாண்டவம் பரத 
- நிைலய நி த்த மாட க்கு - வா த ணங்ைக யவிநய மிைலயம் - பாணி குரைவ 
கூத்ெதனப் பகர்வர். (344) 
 
    1445. கூத்தின்விகற்பத்தின் ெபயர் - கரண ப்பித மைலப் ப் ாியம் - பிரமாி ரட் 
டானங் குனிப்  - ள்ளானங்கடக மிைலய ெமன்ப - ெவாள்ளிய கூத்தின் 
விகற்பமாகும். (345) 
 
    1446. சிரமஞ்ெசய்த ன் ெபயர் - ப மித்தல் சிரமஞ் ெசய்தெலன்ப. (346) 
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    1447. சிவனாட ன் ெபயர் - பாண்டரங்கங் காபாலங்ெகா  ெகாட்  - ஆண்ட 
சிவன தாட லாகும். (347) 
 
    1448. பதிேனா த்திர ராட ன் ெபயர் - ெகாட்  குரைவ குடங்குைட ெவறிேய - 
மல் ப்ேப  பாைவ கைடயம் பாண்டரங்க - மரக்கா லீசர் பதிேனாராடல் (348) 
 
    1449. மாேயானாட ன் ெபயர் - அல் யங் குடமாடன் மல்ேல மரக்கா - லல்ெலாளி 
மாேயா னாடலாகும். (349) 
 
    1450. தி மக ளாட ன் ெபயர் - பாைவ ெயன்ப  தி மக ளாடல். (350) 
 
    1451. கனாட ன் ெபயர் - ெகாட் ங்குைட ங்குமரனாட - ெலா ய  

ாித்தா கும்ேம. (351) 
 
    1452. காமனாட ன் ெபயர் - ேபடாடல் காமன தாடலாகும். (352) 
 
    1453. அயிராணி யாட ன் ெபயர் - அயிராணி யாடற் ெபயர் கைடயமாகும். (353) 
 
    1454. ர்க்ைகயாட ன் ெபயர் - ர்க்ைக யாடல் மரக்கா ெலன்ப. (354) 
 
    1455. சத்தமாத ராட ன் ெபயர் - எ வைக நங்ைகமா ராட ந் ேய. (355) 
 
    1456. ைகேகாத் தாட ன் ெபயர் - குரைவக் கூத்ேத ைகேகாத் தாடல். (356) 
 
    1457. டக்கிய வி ைக ப ப் ைட ெயாற்றி யாட ன் ெபயர் - டக்கிய வி ைக 
ப ப் ைட ெயாற்றித் - ெதாடக்கிய நைடய  ணங்ைக யாகும். (357) 
 
    1458. ேவலனாட ன் ெபயர் - அணங்கும் ெவறி ம் கழங்கும் ேவலனாடல். 358) 
 
    1459. ஒத்த த்த ன் ெபயர் - வட் த்த றட்டல் வட்டைண ெயாத்த த்தல். (359) 
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    1460. ைககுவித் க் ெகாட்ட ன் ெபயர் - ெகாம்ைம ெகாட்டல் ைக குவித் க் 
ெகாட்டல். (360) 
 
    1461. ஆர்த் வாய் ெகாட்ட ன் ெபயர் - ஆவலங் ெகாட்ட லார்த்  வாய் 
ெகாட்டல் . (361) 
 
    1462. குந்திநிற்ற ன் ெபயர் - குந்திய கானிைல குஞ்சித்த லாகும். (362) 
 
    1463. ைககூப்பி ெமய்ேகாட்  நிற்ற ன் ெபயர் - குடந்தங் ைககூப்பி 
    ெமய்ேகாட்  நிற்றல். (363) 
 
    1464. கூத்தாட ன் ெபயர் - அகவ றாண்ட லா த ன த்த - லைசதல் ெபயர்த 
ல த்தல்கூத்தாடல். (364) 
 
    1465. மற் ங் கூத்தாட ன் ெபயர் - மாற ெலன்ப ங் கூறலாகும். (365) 
 
    1466. தாளெவாத்தின் ெபயர் - சதி ஞ் சீ ந் தாளெவாத் தின் ெபயர். (366) 
 
    1467. நாடகமாவ  - அதினி ன க்கு நடம் நாடகமாகும். (367) 
    ----- 
 
    11 -வ  மண் லவைக. 
 
    1468. விற்ெறா த்தம்பிைனெயய்வார்க்குாிய்நால்வைகநிைலயின் ெபயர் - 
நைவய  ைபசாச நிைல மண் ல  - மாலீட நிைல ம் பிரத்தியா லீட  - 
ெமனக்ெகா நிைல  ெமா நால்வைகேய. (368) 
 
    1469. அவற் ள் ைபசாச நிைலவைக - ஒ கா னிைலநின் ெறா கான் டக்கும் - 
பாிசாய நிைலய  ைபசாச நிைலேய. (369) 
 
    1470. மண் லநிைலவைக - இ கான்மண் த் தி தன்மண் லநிைல. (370) 
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    1471. ஆலீடநிைலவைக - வலக்கான் மண் த் திடக்கான் ந் றி - லதற்ெபய 
ராலீட நிைலயதாகும். (371) 
 
    1472. பிரத்தியாலீடநிைலவைக - வலக்கான் ந் ற் றிடக்கான்மண் த் - திடற் 
ெபயர் பிரத்தியா லீடநிைலேய.(372) 
    ------- 
 
    12 - வ  பைடவைக. 
 
    1473. ேபாாின் ெபயர் - த்த மாகவந் ம்ைப சமரங் - கைணயஞ் ெச  சங்கிரா 
மம்மிகெலதிர் - ஞாட் ப் சலா ேயாதனமடலம - ாிரண மைலதலா மின்னைவ ேபாேர. 
(373) 
 
    1474. றவைக - ெவண்பா - ெவட்சிநிைரகவர்தன் மீட்டல்கரந்ைதயாம் - 
வட்கார்ேமற் ெசல்வ  வஞ்சியா - ட்கா - ெரதி ன்றல் காஞ்சிெயயில்காத்த ெனாச்சி 
- ய வைளத்த லாகு ழிைஞ - யதிரப் - ெபா வ  ம்ைபயாம் ேபார்க்களத்  
மிக்ேகார் - ெச ெவன் ற வாைகயாம். (374) 
 
    1475. றப் றவைக - - வாைக பாடாண் ெபா வியற் றிைணெயனப் - ேபாகிய 

ன் ம் றப் ற மாகும். (375) 
 
    1476. நால்வைகப்பைடயின் ெபயர் - ேகாலத்ேதர்காி குதிைர காலா - ணால்வைகப் 
பைடயி னாம மாகும்.(376) 
 
    1477. ேதாின் ெபயர் - குய  ைவயங் ெகா ஞ்சி சயந்தனந் - திகிாியந் திரங்கவாி யாி 
யிரதந்ேதர். (377) 
 
    1478. மற் ந்ேதாின் ெபயர் - கூவிரெமன்ப  ேமார்வழிக்ெகாளேல. (378) 
 
    1479. ேத ளின் ெபயர் - உ ளிகா லாழி பாிதி ந்தி - திகிாி சில் ேநமி 
ேத ேள. (379) 
 
    1480. ேதாினகத்திற்ெசறிகதிாின் ெபயர் - அகத்திற்ெசறிகதி ராெரனலாகும். (380) 
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    1481. ேதர்க்ெகா ஞ்சியின் ெபயர் - கூவிரங்ெகா ஞ்சி. (381) 
 
    1482. ேதர்ெமாட் ன் ெபயர் - கூம் ேதர் ெமாட்ேட. (382) 
 
    1483. ேதர் ட் யின் ெபயர் - பிரம் ேதர் ட்  ெயன்னப் ேபசுவர். (383) 
 
    1484. ேதர்ந வின் ெபயர் - ந வட் ேடர்ப் ெபயர் காப்ப ந் தட் ம். (384) 
 
    1485. ேதர்மரச்சுற்றின் ெபயர் - கி ெகன் கிளவி ேதர்மரச்சுற்ேற. (385) 
 
    1486. ேதர்ப்பலைகப்பாவின் ெபயர் - பாேர பலைகப் பாெவனலாகும். (386) 
 
    1487. ேதர்ப்பரப்பின் ெபயர் - பாேர ேதாின் பரப் மாகும். (387) 
 
    1488. அச்சு வாணியின் ெபயர் - அச்ேச ேதாி னச்சு  வாணி. (388) 
 
    1489. பாி ண்டேதாின் ெபயர் - பாண் ல்கஞ் சிைகைவயம் பாி ண்டேதேர.(389) 
 
    1490. பண் யின் ெபயர் - சகட ெமா ைக சாகா  பண் . (390) 
 
    1491. பண் ள்ளி சின் ெபயர் - பண் ள்ளி சு கந்ெதனப்பகர்வர். (391) 
 
    1492. அரசுவாவினிலக்கணம் - காேலார் நான்குந் தனிக்ைக ங் ேகாச ம் - 
    வா ப் ேபாேட  மாநிலந் ேதாய்வ ம் - பா ஞ் சங்கும் ேபா ங் கா கிர் - 
கா ந் தன்றனிக் ைகயி  ெமய்யி ம் - வா  ம ப்பி ங் ேகாறல்வல் ல வா - 
ேயழ் ழ யர்ந்ேதான் பான் ழ நீண்  - பதின் ன் ழஞ் சுற் ைடத் தாகித் - 
தீ மிழ் சி கண் ஞ் ெசம் க  ைடத்தாய் - * ன் யர்ந்  *பின்பணித்தாய - 
தியாைன யரசுவா வாகுெமன்ப. (392) 
 
    1493. அரசர்க்குாிய பாியினிலக்கணம் - மாதர்தம்மணெமன மிக்கமணத்த  - வாைழ 
மடெலன வளர்ந்த ெசவிய  - நா தா  ெம த் க ம் - ெவந்  ன் ம் 
ெவண்ைம ைடயதாய் - எண்பத் தி விர யர யர்ந்த  - பண் ைட யரசர்க் காவ  
பாிேய. (393) 
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    1494. பாியின்கதிவைகப் ெபயர் - மல்ல கதிேய வாநர கதிேய - ம ர கதிேய 
*வல் ய கதிேய - மால்விைடக் கதிெயன வ ங்கதி ையந் ந் - ேதாலாப் ரவிக்குச் 
ெசால் ய கதிேய. (394) 
    ------- 
 
    13 -வ  காலாள்வைக. 
 
    1495. பைகவர்ேமற்ெசல்லல் - ஊராண்ைமெயன்பேதாங்கிச்ெசல்லல். (395) 
 
    1496. பைகவாிடத்தில்ெசய் ம் அாியெசயல் - ேபராண்ைம ெயன்ப 
    தாிய ெசயேல. (396) 
 
    1497. றங்ெகா த்ேதார்ேமலா தம் எறியாைம - சாய்குநர்ேமற்பைட விடாைம 
தழிஞ்சி. (397) 
 
    1498. ெவற்றிப் வின் ெபயர் - ைள ெவற்றிப் வா கும்ேம. (398) 
 
    1499. ெகாள்ைளயின் ெபயர் - சூைற ங் ெகாண் ங் ெகாள்ைள யாகும். (399) 
 
    1500. வார ன் ெபயர் - வாரல் கவரல் ெவௗவ ல ெகாளல் . (400) 
 
    1501. பைடயின் ெபயர் - தாைன பதாதி தண்டம் பதாகினி - வானி யநிகம் வாகினி 
தந்திரஞ் - ேசைன பகுதி பா  பலம்பைட. (401) 
 
    1502. மற் ம்பைடயின் ெபயர் - நிதான ங் ககன ந் தள  நிகழ்த் ம். (402) (402) 
    ------------ 
    *வல் யகதி - ையப்ேபா ம்பாய்ச்ச ைடயநைட. 
 
    1503. பைடவகுப்பின் ெபயர் - ஒட் ம் க ண்ைட  மணி  - மற்றிைவ 
பைடயின் வகுப்ெபன லாகும் (403) 
 
    1504. பைட ப்பின் ெபயர் - சி ங் கூைழ  ெநற்றி ங் ைக  - மணி ெமன்ப 
தப்பைடக் கு ப்ேப (404) 
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    1505. ேபரணியின் ெபயர் - கூைழெயன்ப  ேபரணியாகும் (405) 
 
    1506. ெகா ப்பைடயின் ெபயர் - தாேர ன்ெசல் ெகா ப்பைட யாகும் (406) 
 
    1507. கீழ த்த ன் ெபயர் - அைறேபாதல் கீழ த்தன் பைடம த்த லாகும் (407) 
 
    1508. ெபாரவைழத்த ன் ெபயர் - அைறகூவ ெலன்ப  ெபாரவைழத்தலாகும் (408) 
    ----------- 
 
    14 -வ  ேதாற்க விவைக 
 
    1509. ழவின் ெபயர் - ழ  குளிேர (409) 
 
    1510. குட ழாவின் ெபயர் - மண்கைண ழவங் குட ழா வாகும் () 
 
    1511. படகத்தின் ெபயர் - பணவந் திண் ம மானகம் படகம் (411) 
 
    1512. க ப்பின் ெபயர் - குணிேல க ப்பின் கூற்றாகும்ேம (412) 
 
    1513. சி பைறயின் ெபயர் - ஆகுளி சி பைற (413) 
 
    1514. திமிைலயின் ெபயர் - சல்லாி திமிைல (414) 
 
    1515. ஒ கட்பைறயின் ெபயர் - ஒ கட் பைறேய ெமாந்ைத ெயன்ப 
 
    1516. நிசாளத்தின் ெபயர் - தண் ைம நிசாளம் (416) 
 
    1517. ஒ பைறவிகற்பத்தின் ெபயர் - ஒ பைற விகற்பந் தாழ்பீ  யாகும் (417) 
 
    1518. பன்றிப்பைறயின் ெபயர் - பன்றிப்பைறேய குடப்பைறயாகும் 
 
    1519. கர ப்பைறயின் ெபயர் - கர நாமக் கட் ைர தட்ைட (419) 
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    1520. ஒ கட்பகுவாய்ப்பைறயின் ெபயர் - பதைலெயா கட் பகுவாய்ப் பைறேய 
(420) 
 
    1521. ந் பியின் ெபயர் - சகண்ைட ரசு பைணேய சகடந் - ந் பிெயன்ப 

ாிய  மாகும் (421) 
 
    1522. மற் ந் ந் பியின் ெபயர் - ேபாிதகணித ெமன்ன ம்ேபசுவர் 
 
    1523. உவைகப்பைறயின் ெபயர் - உவைகப்பைறேய ாிய மாகும் (0 
 
    1524. உ க்ைகயின் ெபயர் - ேய க்ைக (424) 
 
    1525. பம்ைபப்பைறயின் ெபயர் - தடாாி பம்ைபப்பைற (425) 
 
    1526. தம்பட்டத்தின் ெபயர் - ரசு தம்பட்ட ழ  மாகும் (426) 
 
    1527. தைலவிாிபைறயின் ெபயர் - குைழ டற் றைலவிாி பைறகத் திாிேய (427) 
 
    1528. மரக்காற்பைறயின் ெபயர் - மரக்காற் பைறேய ேகாைதயாகும். 
 
    1529. பலவைகப்பைறயின் ெபயர் - பணவ ந் திண் மந் தக்ைக யிடக்ைக - திமிைல 
கண் ைக கண்ைட குற  - பைணசிந் ரம் பாண் கம் பீ  - கர ைக ைக 
க ைவ ைம - சகைட கி கு பல்வைகப் பைறேய. 429 
 
    1530. வாச்சியப்ெபா ப் ெபயர் - ாிய ழவம் ைவதங்ேகாடைண - ர சுபீ  

 தடாாி - யியம்பைண வாச்சியப் ெபா ப்ெபய ெரன்ப. 430. 
    --------- 
 
    15 -வ  குைடவைக. 
 
    1531. குைடயின் ெபயர் - கவிைக சத்திரம் பிச்சங் கவிப் க் - குளிராத  பத்திரந் 
ெதாங்கல் குைடப் ெபயர். 431 
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    1532. ெசங்குைடயின் ெபயர் - ெசங்குைடமீைய ஞ்சிந் ர மாகும். 
 
    1533. பீ க்குைடயின் ெபயர் - ங்கப் பீ க்குைடசுழ லாகும். 
 
    1534. பீ க்குஞ்சக் குைடயின் ெபயர் - தைழேய ெதாங்கல் சமாலம் பிச்சங் - குளிாி 
பீ க் குஞ்சமாகும். 434 
    ------------ 
 
    16 -வ  ஆ தவைக. 
 
    1535. வில் ன் ெபயர் - ேகாதண் டஞ்சிைல ெகா மரங் கார் கஞ் - சாபந் 

ேராணந் த சு த வில் லாகும்.435 
 
    1536. மற் ம்வில் ன் ெபயர் - த னி சிந்  வாரஞ் சராசனந் - தவ ேர ேவ ச் 
சார்ங்க மாகும். 436 
 
    1537. நாணின் ெபயர் - ாி யாவம் ட் த் ெதாைட வடம் - நாாி நரம் குணநாணின் 
ெபயேர 437. 
 
    1538. நாணிெனா யின் ெபயர் - நாணி ெனா ேய *ம மராஞ்சமாகும். 
    ------------ 
    *மாஞ்சம் என்ப  மற்ெறா பிரதி. 
 
    1539. அம்பின் ெபயர் - பகழி வாளி ேதாணி பாணங் - கதிரம் பல்லங் கைணேகால் 
சரெமா  - வண்  பத்திரஞ் சிலீ க ம் விசிக - மம்பின் ெபய  வாக  ாித்ேத. 439 
 
    1540. அம் த்தைலயின் ெபயர் - உ வம் த்தைல. 440 
 
    1541. ெமாட்ட ம்பின் ெபயர் - உதண்ெமாட்டம்ேப. 441 
 
    1542. அம் க்குப்பியின் ெபயர் - கு குப்பி. 442 
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    1543. அம் க்கட் ன் ெபயர் - ைத யம் க்கட்ேட. 443 
 
    1544. அம் க்குைதயின் ெபயர் - ப கழி ங்க மம் க்க குைதேய. 444 
 
    1545. அம் த்திரள்கட் ங்கயிற்றின் ெபயர் - பகழித்திரளின் ெபயர் பற்றாக்ைக. 445 
 
    1546. அம்பறாத் ணியின் ெபயர் - ணி ட்  லம்பறாத் ணி. 
 
    1547. மற் மம்பறாத் ணியின் ெபயர் - ஆவ  மாவ நாழிைக மாகும். 
 
    1548. குைதயின் ெபயர் - குைலேய வில்  தைலக் குைதேய. 447 
 
    1549. அம்பினிறகின் ெபயர் - அம்பி னிறகு ெவன் றாகும். (449) 
 
    1550. பிண் பாலத்தின் ெபயர் - பீ த்தண் ெடஃகம் பிண்  பாலம்.() 
 
    1551. நாராசத்தின் ெபயர் - சலாைக நாராசம்.(451) 
 
    1552. இ ப் ள்ளின் ெபயர் - தாறி ப்  ள்ேள. (452) 
 
    1553. க ள்ளின் ெபயர் - க க்கைட க ட் கட் ைர யாகும்.(453) 
 
    1554. வாளின் ெபயர் - நவிேரதி நாட்டங் க த்தைல நாந்தகம் - வசிேய கட்கம் 
வஞ்சம் வாேள. (454) 
 
    1555. மற் ம்வாளின் ெபயர் - மட்டா தந்  வத்தி  மாகும்.(455) 
 
    1556. கூன்வாளின் ெபயர் - ேகாணங் கூன்வாள். (456) 
 
    1557.சி வாளின் ெபயர் - சுண்  சி  வாள். (457) 
 
    1558. ெகா வாளின் ெபயர் - குய ம் ள்ள ங் ெகா வாளாகும். (458) 
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    1559. அாிவாளின் ெபயர் - அாிகதிர்க் கத்திக்கு மப்ெபய ராகும்.(459) 
 
    1560. *சுழல்பைடயின் ெபயர் - சுழல்பைட வட்டம் பாரா வைளயம்.(460) 
    ------------- 
    * சுழல்பைடவைளத . 
 
    1561. ஈர்வாளின் ெபயர் - ேவதினங் கரபத் திர மீர்வாள். (461) 
 
    1562. உைடவாளின் ெபயர் - சுாிைக பத்திரங் கு ம்பி  ைடவாள். 
 
    1563. ைகவாளின் ெபயர் - கண்ட ெமன்ப  ைகவா ளாகும். (463) 
 
    1564. கைணயத்தின் ெபயர் - எ ம் பாிக ங் கைணய ெமன்ப.(464) 
 
    1565. சூலத்தின் ெபயர் - காள நல்வசி சூலங் க ண் - விைல 
    ேவேல த்தைலக் க ெவனல். (465) 
 
    1566. ங்க வியின் ெபயர் - சன்னகம் ங்க வியாகச்சாற் ம்.(466) 
 
    1567. ம வின் ெபயர் - பரசு கணிச்சி நவிய  ம ேவ. (467) 
 
    1568. மற் ம வின் ெபயர் - பாலந் தண்ண  ம ப்பைட யாகும்.() 
 
    1569. இைல க்காிகத்தியின் ெபயர் - குளிாிைல க்காி கத்தி யாகும் - கணிச்சி  
மதன்பாற் க தப்ப ேம. (469) 
 
    1570. ேகாடா யின் ெபயர் - குடார  நவிய ங் ேகாடா  யாகும்.(470) 
 
    1571. ேதாட் யின் ெபயர் - சரணங் கணிச்சி யங்குசந் ேதாட் . (471) 
 
    1572. மற் ந்ேதாட் யின் ெபயர் - ேகாண ெமன் ங் கூறப்ப ேம.(472) 
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    1573. ேவ ன் ெபயர் - உடம்பி ெயஃக மயிேல கத்தி - விட்ேடறரண  ஞாங்க ம் 
ேவேல. (473) 
 
    1574. வச்சிரா தத்தின் ெபயர் - வயிரப் பைடேய சம்பங் கு சம் - அசனி வச்சிரப் 
பைடயாகும்ேம. (474) 
 
    1575. மற் ம் வச்சிரா தத்தின் ெபயர் - சதேகா  ெயன்ப ஞ் சாற்றப்ெப ேம. 
(475) 
 
    1576. தண்டா தத்தின் ெபயர் - த ங் கைத ம் சீ ந் தண்ெடனல். 
 
    1577. மற் ந்தண்டா தத்தின் ெபயர் - வயிர  ைள  ெம மற் ேவ. (477) 
 
    1578. கிளிக  க வியின் ெபயர் - தழ ந் தட்ைட ங் கிளிக  க வி. (478) 
 
    1579. கு ந்த யின் ெபயர் - குணிேல கு ந்த . (479) 
 
    1580. ஈட் யின் ெபயர் - இட்  யீட் . (480) 
 
    1581. கவணின் ெபயர் - கவைண ெயா சில் குணில் குளிர் கவேண. (481) 
 
    1582. சி சவளத்தின் ெபயர் - குந்தஞ் சி சவளம். (482) 
 
    1583. ெப ஞ்சவளத்தின் ெபயர் - குந்தந்ேதாமரம் பீ ெப ஞ்சவளம். (483) 
 
    1584. சக்கரத்தின் ெபயர் - திகிாி ேநமி யாழிெயஃ கம்வைள - - பாிதி ெயாளி வட்டஞ் 
சுதாிசனஞ் சக்கரம். (484) 
 
    1585. ைகக்கட் யின் ெபயர் - ேகாைத ைகக்கட்  ைகப் ைட ங் கூ ம். (485) 
 
    1586. ைகவி பைடயின் ெபயர் - அத்திரம் வி பைட. (486) 
 
    1587. ைகவிடாப்பைடயின் ெபயர் - சத்திரம் விடாப்பைட. (487) 
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    1588. சுவரகழ் க வியின் ெபயர் - கன்னஞ் சுவரகழ் க வியாகும். (488) 
 
    1589. தறிைகக்கும் உளிக்கும் ெபயர் - தறிைக கணிச்சி ளிக்கும ேவ. (489) 
 
    1590. ைகேவ ன் ெபயர் - ைகேவல் விகற்பங் கப்பணந் ேதாமரம். (490) 
 
    1591. கயிற்றின் ெபயர் - பாசங் கச்ைச நாண்வடம் ப ைத - - தாம மிரச்சுத் தாம்  
கயிேற. (491) 
 
    1592. தாமணியின் ெபயர் - தாமணி கண்ணி தாம்  மாகும். (492) 
 
    1593. வைலக்கயிற்றின் ெபயர் - சால ெமன்ப  கயிற் வைலேய. (493) 
 
    1594. அஞ்சனெம ங்க வியின் ெபயர் - ேகாேல யஞ்சன ெம ங் க வி. (494) 
 
    1595. எ ங்க வியின் ெபயர் - கண்ட சியாணி ெய ங்க வி. (495) 
 
    1596. ஊசியின் ெபயர் - - சூசி சி ெயன்ப. (496) 
 
    1597. ஊசித்ெதாைளயின் ெபயர் - பாச  சித்ெதாைள ன்ன ம் பக ம். (497) 
 
    1598. னியின் ெபயர் - தி  ைன  னியா கும்ேம. (498) 
 
    1599. சுண் யின் ெபயர் - தாைன பைடேய ற்கர * சுண் .(499) 
    ------- 
    * சுண்  - சம்மட்  வ வினேதாரா தம். 
 
    1600. இ ப் லக்ைகயின் ெபயர் - சலமி ப் லக்ைக. (500) 
 
    1601. சங்கி யின் ெபயர் - வக்குத் ெதாடர்சங் கி ேய யிடங்கணி. (501) 
 
    1602. பற்றி ம்பின் ெபயர் - கற்ெபாறியள்வ  பற்றி ம்பாகும். (502) 
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    1603. கூர்ைமயின் ெபயர் - வயிர ம் வள் ம் வசி ம் ைவ  - மயி  நிசித  
மள் ம்  - மா ங் கூர்ைமயி னபிதா னம்ேம. (503) 
 
    1604. ஆ தப்ெபா ப் ெபயர் - தாைன பைடேய பைடக்கலங் க வி ெயஃகியைவ 
யா தம் ேவ  மியம் வர் 
 
    1605. மற் ம் ஆ தப்ெபா ப் ெபயர் - ப்  ேமதி ஞ் சுதன்ம  மாகும். (505) 
 
    1606. பைட ைறயின் ெபயர் - தட ங்க விப் ட் ைறெயனல். (506) 
    -------- 
 
    17 -ஆவ  ெசயற்ைகவைக 
 
    1607. கவசத்தின் ெபயர் - ஆசு தசனம் சடாாி யரணம் - பாசங் கண்டம் ப மங் 
கச்ைச - சா ைக மா ைக கந்தளம் பார - ேமழகங் கைசேய ெமய் கு க வி - கவசப் 
ெபயேர சடாாி ஞ் ெசால் ம். (507) 
 
    1608. மற் ம் கவசத்தின் ெபயர் - அந்தள  மபர ஞ் சுாிைக ஞ் ெசால் ம். (508) 
 
    1609. ேகடகத்தின் ெபயர் - ேகடகம்வட்டந் தட் கடகம் - ேவதிைக கி கு பலைக 
ேகடகம். (509) 
 
    1610. *மாவட்டணத்தின் ெபயர் - தட் யம் பலைக தட் மா வட்டணம். (510) 
 
    1611. ேதாற்பலைகயின் ெபயர் - ேதாற்பரந் தட் த் ேதாற்பலைகத் ேதா மாம். 
(511) 
 
    1612. யாைனப் ரைசக்கயிற்றின் ெபயர் - சு கவ  ரைசக் கயிெறனல். (512) 
 
    1613. யாைன கபடாத்தின் ெபயர் - சூழி படேம ேவழ கபடாம். (513) 
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    1614. மற் ம் யாைன கபடாத்தின் ெபயர் - மைலயின் மந்தன ெமன் ஞ் 
ெசால் ம். (514) 
 
    1615. யாைனகட் ந்தறியின் ெபயர் - ஆளானம் ெவளிேலயாைன யைணதறி. (515) 
 
    1616. யாைனக்கச்ைசயின் ெபயர் - காியின் கச்ைச கண்டமாகும். (516) 
 
    1617. யாைனேமற்றவிசின் ெபயர் - இலகடம்பலகாரந்தவிெசனலாகும். (517) 
 
    1618. மற் ம் யாைனேமற்றவிசின் ெபயர் - மைண ம் பலைகைய  மப் ெபயர் 
கூ ம். (518) 
 
    1619. குதிைரக்கலைணயின் ெபயர் - ப ம ம் பண் ம் பைட ம் பல்லண ம் - 
பர  ெமன்றிைவ பாிமாக் கலைண. (519) 
 
    1620. மற் ம் குதிைரக்கலைணயின் ெபயர் - சூழி ம்பாிமாக் கலைணயாகும். (520) 
    ------- 
    * மாவட்டணம் ெந ம்பாிைச. 
 
    1621. குதிைர யங்கவ யின் ெபயர் - கச்ச ம் ப  மங்கவ ெயன்ப. (521) 
 
    1622. குதிைரச்சம்மட் யின் ெபயர் - மத்திைக ேகாேல மற்றிைவ சம்மட் . (522) 
 
    1623. குதிைரக்கயிற்றின் ெபயர் - வற்கம் வாய் வட்டங்குைச கயிெறன்ப. (523) 
 
    1624. குதிைரக்க வாளத்தின் ெபயர் - க ய ட் ங் கிரா ங் க ன ங் - க  
ெமன்றிைவ க வாளப் ெபயர். (524) 
 
    1625. க வாளப் ணின் ெபயர் - மற்றதற் கணி ங் வி ைள ெயனலாகும். (525) 
 
    1626. கலப்ைபயின் ெபயர் - பைடயலந் ெதா ப் ப் பைடவாணாஞ்சி - லாங்க  
யால பைட கலப்ைப. (526) 
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    1627. மற் ம்கலப்ைபயின் ெபயர் - கலைன ெயன்ப ங் கலப்ைபப்*ெபேர. (527) 
 
    1628. ேமழியின்ெபெயர் - ெகா க ேமழிக் கூற்றா கும்ேம. (528) 
 
    1629. கு ந்தறியின் ெபயர் - ேபாதிைக கு ந்தறி. (529) 
 
    1630. ேவள்வித்தறியின் ெபயர் - பம் ேவள்வித்தறி. (530) 
 
    1631. ணின் ெபயர் - தா ங் கா ங் கம்ப ந் தம்ப  - மாளான மதைல 
ெய ெவளி ேலதறி - ெணன் ைரப்பர் கந் ஞ் ெசால் ம். (531) 
 
    1632. ெதா வின் ெபயர் - ெதா வின்ெபயேர ேதாழமாகும். (532) 
 
    1633. யாைனத்ேதாட் யின் ெபயர் - யாைனயின் குடாாியங்குசந்ேதாட்  - ேகாண 
மியாைன வணங்கி ங் கூ ம். (533) 
 
    1635. ெப ங்குறட் ன் ெபயர் - அைடகுறட் ன் ெபயர் பட்டைடயாகும். (534) 
 
    1635. ெப ங்குரட் ன் ெபயர் - கூாின்  ெப ங்குற ெடன்ப. 
 
    1636. சம்மட் யின் ெபயர் - ெகாட் ஞ் சம்மட் கூடெமன்ப. (536) 
 
    1637. சுட் க்ேகா ன் ெபயர் - சுட் க்ேகா லாணி. (537) 
 
    1638. ெகா வின் ெபயர் - ேகால்ெகா  ெவன்ப.(538) 
 
    1639. ஒண் யிண் ெபயர் - ஊற்றாணி ெயாண் . (539) 
 
    1640. பாைரக்ேகா ன் ெபயர் - மீன்குத்தி பாைரக்ேகால். (540) 
    -------- 
 
    18 -வ  அக்குேராணிவைக. 
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    1641. பதாதிெயன்ப  - ஒ ெப ங்களி  ெமா ெப ந்ேத ம் - ரவி ன் ம் 
பைடஞைரவ ம் - பதாதிெயன் பகரப்ப ேம. (541) 
 
    1642. ேசனா கெமன்ப  - பதாதி ம்ம  ேசனா கேம. (542) 
 
    1643. கு தெமன்ப  - - ேசனா க ம்ம  தானாங் கு தம். (543) 
 
    1644. கணகெமன்ப  - - கு த ம்ம ெகாண்ட , கணகம். (544) 
 
    1645. வாகினிெயன்ப  - - கணக ம்ம  ெகாண்ட  வாகினி, (545) 
 
    1646. பிரளயெமன்ப  - - வாகினி ம்ம யாகும் பிரளயம். (546) 
 
    1647. ச த்திரெமன்ப  - - பிரளய ம்ம  ெகாண்ட  ச த்திரம். (547) 
 
    1648. சங்கெமன்ப  - - ச த்திர ம்ம  ெகாண்ட  சங்கம். (548) 
 
    1649. அநீகெமன்ப  - - சங்க ம்ம  ெகாண்ட தநீகம். (549) 
 
    1650. அக்குேராணிெயன்ப  - - அநீக ம்ம யக் குேராணி யாகும். (550) 
    ---------- 
 
    19 -வ  ெவள்ளவைக. 
 
    1651. அக்குேராணி எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - ந்ைதெயண் மடங்கு 
ெகாண்டெதான் ேறகம். (551) 
 
    1652. ஏகம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - ஏக ெமண்மடங்கு ெகாண்ட  ேகா . (552) 
 
    1653. ேகா எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - ேகா ெயண் மடங்கு ெகாண்ட  சங்கம். 
(553) 
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    1654. சங்கம் எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - சங்கெமண்மடங்கு ெகாண்ட  விந்தம். 
(554) 
 
    1655. விந்தம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - விந்தெமண் மடங்கு ெகாண்ட  கு தம். 
(555) 
 
    1656. கு தம் எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - கு தெமண் மடங்குெகாண்ட  ப மம். 
(556) 
 
    1657. ப மம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - ப மெமண் மடங்குெகாண்ட  நா . (557) 
 
    1658. நா  எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - நாெடண்மடங்கு ெகாண்ட  ச த்திரம். 
(558) 
 
    1659. ச த்திரம் எட் ப்பங்குெகாண்ட  - - ச த்திரெமண்மடங்கு ெகாண்ட  
ெவள்ளம்.(559) 
    --------- 
 
    20 -வ  இல்லணிவைக 
 
    1660. க ம மியினியல் - - உழ  ெதாழிேல வைர  வாணிகம் - விச்ைச சிற்பெமன் 
றித்திறத் த ெதாழிற் - கற்பைன ைடய  க ம மி. (560) 
 
    1661. ேபாக மியியல் - - பதினா றாட்ைடக் குமர ஞ் சிறந்த - பன்னீராட்ைடக் 
குமாி  மாகி - ெயாத்த மரபி  ெமாத்த வன்பி ங் - கற்பகநன்மர நற்பய தவ - 
வாகியெசய்தவத் தள மவ் ழிப் - ேபாக கர்வ ேபாக மி. (561) 
 
    1662. ஆசிாியர்கூற்  - அந்தண ர மைற மன்ற ெலட் ட் - பிரமந் ெதய்வம் 
பிரசா பத்திய - மாாிடங் காந்த வ மாசுர மிராக்கதம் - ைபசாச ெமன்னெவண்வைகப் 
ப உம் - வ ைவ வைகயின் மணெமான் றாயினர் - வாழ்க்ைகெயன் மில்லற 
நன்ெனறிக் - ேகற்பைவ நாமத்ெதஞ்சிய கூ வன். (562) 
 
    1663. கட் ன் ெபயர் - கட் ல்பா ாிமஞ்சம் பாியங்கம் பாண் ல். 
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    1664. விசியின் ெபயர் - கட் ன்வசிேய யாிெயனக்கழ ம். (564) 
 
    1665. பீடத்தின் ெபயர் - பீ ைக தவிசுவிட்டரம் பீடம். (565) 
 
    1666. சிங்காதனத்தின் ெபயர் - பத்திராதனம் சிங்காதன ெமன்ப. (566) 
 
    1667. உர ன் ெபயர் - கைற  கல ந்திட்ைட ரேல. (567) 
 
    1668. உலக்ைகயின் ெபயர் - சல ந் த  ேராங்க  லக்ைக. 
 
    1669. உறியின் ெபயர் - சிமி  க்குச் சிக்கஞ் சித றி. (569) 
 
    1670. ஊஞ்ச ன் ெபயர் - ஊச ஞ்ச ாி  மாகும். (570) 
 
    1671. ஏணியின் ெபயர் - இைறைவ ங் கடைவ  ேமணியாகும். (571) 
 
    1672. கண்ேணணியின் ெபயர் - கண்ேண ணிப் ெபயர் மால்ெபன்றாகும். (572) 
 
    1673. அளைவயின் ெபயர் - கச்ச ங் கட  மளைவ யாகும். (573) 
 
    1674. மரக்கா ன் ெபயர் - அம்பணந் ம் கா லாக  ாித்ேத. (574) 
 
    1675. க்குக்ேகா ன் ெபயர் - நிைறேய கட்டைள வாணிக னி ப்பான் - ைலேய 
ேகாேலா  க்குக்ேகாேல. (575) 
 
    1676. ெகாத்தளிப்பாயின் ெபயர் - ஆைர ெகாத்தளிப்பாய். (576) 
 
    1677. ற்பாயின் ெபயர் - சாப்ைப ற்பாய். (577) 
 
    1678. பிரப்பம்பாயின் ெபயர் - சாதிபிரப்பம்பாய். (578) 
 
    1679. ேதாற்பாயின் ெபயர் - ச மந்ேதாற்பாய். (579) 
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    1680. த க்கின் ெபயர் - தவிசுத க்ேக. (580) 
 
    1681. குழாயின் ெபயர் - தண் குழாேய. (581) 
 
    1682. ந்தட் ன் ெபயர் - பீ ைக பட ைக ேகா கம் ந்தட் . (592) 
 
    1683. விளக்குத்தண் ன் ெபயர் - ெகௗசிக மல் ைக கம்ப மத்திைக - சுடர்நிைலத் 
தண்ெடனத் தீப  மதற்ேக. (583) 
 
    1684. றத்தின் ெபயர் - சின்னந் தட் ச் ேசட்ைட # ச்சின் றம். 
 
    1685. சுளகின் ெபயர் - சூர்ப்பஞ் சுளேக. (585) 
 
    1686. ட் ன் ெபயர் - இைறைவ ட் ல்.(586) 
 
    --------- 
    * ேபாக மி ஆதியாிவஞ்சம், ந ல்லாிவஞ்சம், எமதவஞ்சம், ஏமவஞ்சம், ேதவகு வம், 
உத்தரகு வம், இ க ம மியிலாதலால் பின்னர்க்கூறினார். 
    # ற்றில் என ம் பாடம். 
 
    1687. கூைடயின் ெபயர் - வட் ைக கூைட. 587 
 
    1688. ைடப்பத்தின் ெபயர் - ைடப்பஞ் ேசாதனி மாறலகுவா ேகால். 588 
 
    1689. நாழியின் ெபயர் - வட் குஞ்சம் ப நாழி யாகும். 589 
 
    1690. த யிர்கைடதறியின் ெபயர் - தயிர்கைட தறிெவளில். 590 
 
    1691. தயிர்க்ேகா ன் ெபயர் - த யிர்க்ேகான் மத்தாம். 591 
 
    1692. காராம்பியின் ெபயர் - காராம்பி யம்பி. 592 
 
    1693. நீர்ப்பத்த ன் ெபயர் - பத்த லம்பணம். 593 
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    1694. கரண் யின் ெபயர் - கரண்டங் கரண் . 594 
 
    1695. அம்மியின் ெபயர் - அைரசிைல யம்மி யாக  ாித்ேத. 595 
 
    1696. அம்மிக்கல் ன் ெபயர் - அம்மிக் கல்குழவி. 596 
 
    1697. சாைனயின் ெபயர் - சிலாவட்ட ெமன்ப  சாைனயாகும். 597 
 
    1698. சந்தனமைரகல் ன்பயர் - சாணஞ் சிலாவட்டஞ் சந்தனமைரகல். 598 
 
    1698. நாடாவின் ெபயர் - கா கர்நாடா னாழியாகும். 599 
 
    1700. இைறகூைடயின் ெபயர் - இடா ாிைற கூைட. 600 
 
    1701. சும்மாட் ன் ெபயர் - சும சு ஞ் சுைமயைடசும்மாேட. 601 
 
    1702. ேபராலவட்டத்தின் ெபயர் - ஆலவட்ட க்கந் தால வி ந்தம். 602 
 
    1703. மற் ம்ேபராலவட்டத்தின் ெபயர் - கால்ெசய் வட்ட  மப் ெபயர் கழ ம். 603 
 
    1704. சிற்றாலவட்டத்தின் ெபயர் - சிவிறிெயன்ப  சிற்றாலவட்டம். 
 
    1705. சாந்தாற்றின் ெபயர் - பீ ெயன்ப  சாந்தாற்றியாகும். 605 
 
    1706. சீப்பின் ெபயர் - சிக்க மயிர்வாாி கங்கம் சீப்ெபனல். 606 
 
    1707. திாிைகயின் ெபயர் - வட்ட ம் பந் ந் தட் ந் திாிைக. 807 
 
    1708. பந்தின் ெபயர் - கந் கம் பந்ெதனல். 608 
 
    1709. அம்மாைனயின் ெபயர் - அம்மைன ய ம்மாைன. 609 
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    1710. மகளிர்விைளயாட் க்கலத்தின் ெபயர் - ஓைர ெயன்ப  விைளயாட் 
ெடாண்கலம். 610. 
 
    1711. கூத்தர்க வியின் ெபயர் - கலப்ைப கூத்தர் க வியாகும். 611 
 
    1712. நீர்சித ந் த்தியின் ெபயர் - நீர்சித ந் த்தி சிவிறி யாகும். 612 
 
    1713. ெச ப்பின் ெபயர் - ெதா ேதால் கழ ைவ ேதாற்ெச ப்பாகும். 
 
    1714. மிதிய யின் ெபயர் - பா ைக மிதிய  பாவ  மாகும். 613 
 
    1715. மிதிய யின்ேம ட்டெகாட்ைடயின் ெபயர் - குைடேய கல்ைல 
    ெகாட்ைடயதன் ெபயர். (615) 
 
    1716. உைலத் த்தியின் ெபயர் - உதியத் திாிசிைவ ைலத் த் திப் ெபயர். (616) 
 
    1717. ெகால் ைல க்கின் ெபயர் - கு குஞ் சிைவ ங் ெகால் ைல க்ேக. (517) 
 
    1718. சுண்ணச்சாந்தின் ெபயர் - சுைதேயகளபஞ் சு சுண்ணச்சாந்ேத. (518) 
 
    1719. ெந ப் விறகின் ெபயர் - ெஞகிழிெகாள்ளிெந ப் விறேக. (519) 
 
    1720. விறகின் ெபயர் - இந்தனங்காட்டந் வாிைவவிறேக. (620) 
 
    1721. ஓமவிறகின் ெபயர் - சமிைத ேயாமவிறெகனச்சாற் ம். (621) 
 
    1722. அாிவாண்மைணயின் ெபயர் - ள்ளங் கூர்வா யி ம்பாி வாண்மைண. (622) 
 
    1723. சுக்கின் ெபயர் - நாகரஞ் சுண்  சுக்கா கும்ேம. (623) 
 
    1724. மிளகின் ெபயர் - திரங்கல் க ைன ேகாளக மிாியல் - காயமாீசம் கறி யிைவ 
மிளேக. 624 
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    1725. மஞ்சளின் ெபயர் - நிசி யாிசனேம பீதங் காஞ்சனி - அாித்திர  மின்னைவ 
மஞ்சளாகும். (625) 
 
    1726. அாிசியின் ெபயர் - அாிேய யந் தண் லமாிசி. (626) 
 
    1727. தவிட் ன் ெபயர் - ட்ைடதவிேட ைடெபாதி  மாகும். (627) 
 
    1728. ெப ங்காயத்தின் ெபயர் - இங்குப் ெப ங்காயம். (628) 
 
    1729. குங்கு யத்தின் ெபயர் - குக்கில் குங்கி யம். (629) 
 
    1730, க கின் ெபயர் - ஐயவிக கு. (630) 
 
    1731. உப்பின் ெபயர் - இலவண ப்பாகும். (631) 
 
    1732. ப ப்பின் ெபயர் - திைக ற்கம் ப ப்ெபனெமாழிப. (632) 
 
    1733. அரக்கின் ெபயர் - அரத்த ந் ப்  மரக்கின்ெபயேர. (633) 
 
    1734. ெசத்ைதயின் ெபயர் - கா ந் ரா  மய ஞ்ெசத்ைத. (634) 
 
    1735. பாைடயின் ெபயர் - பாைட ெவள்ளிலா சந்தி மாகும். (635) 
 
    1736. தாழியின் ெபயர் - அகள ஞ் சா ம் பதைல  மன்றித் - தள ந் தாழியின் 
சாற்றிய ெபயேர. (636) 
 
    1737. நீர்ச்சா ன் ெபயர் - நிைறவட்ட மிடங்கர் நீர்ச்சா லாகும். (637) 
 
    1738. ெகாப்பைரயின் ெபயர் - ெகாப்பைர ெகாப்பாி கடாரந் தசும் . (638) 
 
    1739. குடத்தின் ெபயர் - கட  மிடங்க ந் தாழி  மிறங்க ங் - குண  மி ம்ைப ங் 
கும்ப ங் குடங்க ம் - குடந்த ங் கலச  மிடக்க ங்குடேம. (639) 
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    1740. மிடாவின் ெபயர் - காீரங் குழிசி ைக தடாமிடாேவ. (640) 
 
    1741. பாைனயின் ெபயர் - குண்ட  மிடா ங் குழிசி ம் பாைன. (641) 
 
    1742. தயிர்கைடதாழியின் ெபயர் - குடா  மந்தினி ெவண் டயிர்த்தாழி. (642) 
 
    1743. கரகத்தின் ெபயர் - கர்க்காி சிரகங் கன்னல் கரகம். (643) 
 
    1744. மட்கலத்தின் ெபயர் - க ைஞ பாத்திர மட்கல மாகும். (644) 
 
    1745. தகழியின் ெபயர் - இ ஞ்சில் பாண்  ெலாிசுடர்த் தகழி. (645) 
 
    1746. கு ைவயின் ெபயர் - கு ைவ குண்டம். (646) 
 
    1747. சட் யின் ெபயர் - விசைள சட் . (647) 
 
    1748. அக ன் ெபயர் - சராவஞ் சுத்திைக யி ஞ்சி லகெலன்ப. (648) 
 
    1749. ெகாள்கலத்தின் ெபயர் - இ ங்கலங் ெகாள்கலம் பாண்ட ெமன்ப.(649) 
 
    1750. ெவற்றிைலயின் ெபயர் - நாகவல் தாம் லம் ெவற்றிைல. (650) 
 
    1751. பாக்கின் ெபயர் - ேகாலந் வர்க்காய் பாகு பாக்ேக. (651) 
 
    1752. சுண்ணாம்பின் ெபயர் - சுண்ண நீ ம் சுண்ணாம்பாகும். (652) 
 
    1753. தி நீற்றின் ெபயர் - தி ேயாமப்ெபா  வி தி காப் ப் - ண்ணிய சாந்தம் 
ெவண்டா  தி நீேற. (653) 
 
    1754. சாணியின் ெபயர் - ண்ணிய சாந்தஞ் சாணிசா ணாகம். (654) 
 
    1755. சாம்ப ன் ெபயர் - அடைல ெவண்ப  சாம்ப லாகும். (655) 
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    1756. ெபட் யின் ெபயர் - மஞ்சிகம் ெபட் . (656) 
 
    1757. ேபைழயின் ெபயர் - மஞ்சிைக ேபைழ. (657) 
 
    1758. அணிகலச் ெசப்பின் ெபயர் - கண் ைக பீ ைக காண்டங் க ப்ப - மன்றி ங் 
ேகா க மணிகல ச் ெசப்ேப. (658) 
 
    ஆறாவ  - அ ேபாகவைக ற்றிற் . 
    ----- 

ஏழாவ  – பண்பிற்ெசய ற்பகுதிவைக (1759-2310). 
 

1. உள்ள நல்வைக.  
 
    1759. குணத்தின் ெபயர் - *உள்ள  ந ல்வைக ைரக்குங்காைல - மாைல ம் ெபற்றி  
மர ங் கிழைம ம் - பா ம் விதி ம் பான்ைம  மியல் ந் - தக ந் தகுதி ந் 
தைகைம ம் தன்ைம ம் - பாிசும் ப  ைற ம் பண்  - நிைல ம் வண்ைம  நீ ஞ் 
சால் ங் - குணெமன லதன் ெபயர் ெகாள்ைக  மாகும். (1) 
    - - - - 
    *உள்ள நல்வைக - மனத்தினல்வைக. 
 
    1760. உய ர்வின் ெபயர் - உவப் ப் ைரேச ன்னதந் ங்க - நிவ ப்  ேம  நீள்வாி 
பிற ங்க - ேலந்த ெலா கல் ேபாக ேலாச்ச - ேலாங்கல் வார்த ைற யர் ெவன்ப. (2) 
 
    1761. வ யின் ெபயர் - ர  மற  ன்  ேநான்ைம  - ர ம் பாழி  க்க  
ம ைக  - டைல  ம்ப  ாி ந் ேதாற்ற  - மிட ம் *மளள ங் கூளி  மீ ந் - 
திற  ெமழி  ெம ந் திண்ைம ம் - வய ம் விற  ைமந் ந் ப்  - மீளி  மட ந் 
தா  மாண்ைம ம் - ஆற்ற ங் ேகா  மிக  ெமாய்ம் ம் - மத ங் க ம் வ யின் 
ெபயேர.(3) 
 
    1762. மாட்சிைமயின் ெபயர் - மாண  மா ஞ் சால்  மத  - மான்ற ம் 
    வாய்த்த  மாட்சிைம யாகும். (4) 
 
    1763. ெகா ைமயின் ெபயர் - ெகா ைம ஞ் ெச ைம ம் வ ளைமைம ங் 
    ெகா ப்ேப.(5) 
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    1764. குளிாின் ெபயர் - நளிபனி சீதந் தண்ேண சீதளங் - குளிாின் ெபயேர நளி ங் 
கூ ம். (6) 
 
    1765. ெசவ்விதின் ெபயர் - ெசவ்ைவ ஞ் ெசப்ப ஞ் ெசம்ைம ஞ் ெசவ்வ  - 
மிவ்வைக பிற ஞ் ெசவ்விதின் ெபயேர. (7) 
 
    1766. அறிவின் ெபயர் - உணர்  காட்சி ரேன ேமைத - ெதளி  லேன ெத ட்சி 
ேபாதம் - த்தி ஞான மறிெவனப் கல்வர். (8) 
 
    1767. ெவற்றியின் ெபயர் - வல ங் ெகாற்ற ங் வாைக  ல்ைல ஞ் - சய  
மா ம் க ம் ப ன ம் - விசய ம் ெவற்ற ம் ெவன்றி ம் ெவற்றி. (9) 
 
    1768. ெசல்வத்தின் ெபயர் - சீ ம் ெவ க்ைக ம் விபவ ந் தி  - மா  மாக்க ம் 
வாழ்க்ைக ம் ெபாறி  - மாகுஞ் ெசல்வத் தபிதா ன ம்ேம. (10) 
 
    1769. பற்றின் ெபயர் - பாி  மார்வ  மீர ம் பற்ேற. (11) 
 
    1770. அன்பின் ெபயர் - அளிநார் சங்க ேநய மன்ேப. (12) 
 
    1771. மற் மன்பின் ெபயர் - பாச ெமன் ம் ேபசப்ப ேம. (13) 
 
    1772. அ ளின் ெபயர் - தக ங் க ைண  மிரக்க ந் தய ங் - கி ைப  மபய ங் 
கிளர  ளாகும். (14) 
 
    1773. மனத்தின் ெபயர் - ன்ன  மக  ள்ள  ன்ன ம் - இதய  ெநஞ்சு 

ள்  மனேம. (15) 
 
    1774. குறிப்பின் ெபயர் - சிந்ைத  நிைன ந் ெதளி ந் தியான  - மிங்கித ங் 
க த்  ெமண்ண ங் குறிப்ேப. (16) 
 
    1775. மற் ங்குறிப்பின் ெபயர் - அங்க நாட் ய மாக  ாித்ேத.(17) 
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    1776. குறித்த ன் ெபயர் - கண்ண தலல் காணல் கற – ெலண்ணல் ேபணல் 
க தல் சுட்ட - ன்ன ெலன்றிைவ குறித்தைல ைரக்கும். (18) 
 
    1777. வைரய த்த ன் ெபயர் - குணித்த ங் கணித்த ங் குறித்த  மன்றி - 
மதித்த ம் வைரய த்தற் ெபா ட்டாேம. (19) 
 
    1778. ேதட ன் ெபயர் - நாட ந் ேநட ந் ேதட லாகும். (20) 
 
    1779. மற் ந்ேதட ன் ெபயர் - கூட ங்ைகயாிக்ெகாள  மதற்ேக. 
 
    1780. நிைனத்த ன் ெபயர் - உன்னல் படர்த ழ்த்தல் க தல் - ன்னலறிதல் 
வ த்தல் சிந்தித்தல் - எண்ண லைனத்  நிைனப்ெபன் றிைசப்பர். 
 
    1781. ஏமாப்பின் ெபயர் - ஏமாப் ச் ெசம்மாப் . (23) 
 
    1782. இ மாப்பின் ெபயர் - ஏக்க த்த மி மாப் . (24) 
 
    1783. களிப்பின் ெபயர் - மதர்ப்  மதர்ைவ மதந்த க் ேகமம் - ெப மிதஞ் ெச க்கும் 
ேபசிற் களிப்ேப. (25) 
 
    1784. இன்பத்தின் ெபயர் - நைக  ேமம  நய  மகிழ்ச்சி ஞ் - சுக ங் க ந் 
ெதாய்ய  மின்பம். (26) 
 
    1785. ேபாின்பத்தின் ெபயர் - அகமலர்ச்சி ேபாின்ப மாநந்தமாகும். (27) 
 
    1786. சுகத்தின் ெபயர் - சந்த ந் த ம  மழகுமகிழ் ஞ்சுகம். (28) 
 
    1787. ெதளிவின் ெபயர் - ெத  மான  ணர் ந் ேதற ந் - ேதற்ற ந் ணி ம் 
ெதளிவின்றிற்த்த. (29) 
 
    1788. நயத்தின் ெபயர் - ந ைம வி ப்ப நன்னர் நயேம. (30) 
 



 57

    1789. நன்ைமயின் ெபயர் - உ தி யாண ெராண்ைம த்தமம் - நன்றி ேச  
நன்ைமநன் றாகும்.(31) 
 
    1790. ெபா த்த ன் ெபயர் - சமித்த  ேநான்ற ங் கமித்த ம் ெபா த்தல். (32) 
 
    1791. யற்சியின் ெபயர் - யற்சி க்க மியற்றி யாள்விைன - ஞற் த் தா ப் 

ற்சா கம்ேம. (33) 
 
    1792. உற்சாகத்தின் ெபயர் - உஞற் த் தாள்விைன ப் க்க ற்சாகம். 34 
 
    1793. இலாபத்தின் ெபயர் - பல  திய ம் பய  மாக்க ம் - ேப ம் ப த்த  
மிலாப ப் ெபயேர. (35) 
 
    1794. ஒற் ைமயின் ெபயர் - ஒ ைம குறிப்ேபா ெடாற் ைம யாகும். (36) 
 
    1795. ைணயின் ெபயர் - இைண ந் ப் ஞ் சகாய  ெமன்றிைவ - ைணெயன்ப 

க ஞ் ெசால் வர் லவர். (37) 
 
    1796. தவத்தின் ெபயர் - ேநான்ெபன் கிளவி தான்றவ மாகும். 38 
 
    1797. மற் ம்தவத்தின் ெபயர் - உவ்ெவன் கிளவி  ேமா வ ர தற்ேக. 39 
 
    1798. நல்விைனயின் ெபயர் - தான  மற ந் த ம ஞ் சீல  - ம  மங்கல ஞ் 
சுப ஞ் சுகிர்த ம் - ண்ணிய ம் பாக்கிய  நல்விைன யாகும். 40 
 
    1799. அ ச்சைனயின் ெபயர் - ஆரா தைனேய வழிபா ட ச்சைன. 41 
 
    1800. ைசயின் ெபயர் - சைன ெயன்ப ைசயின் ெபயேர. 42 
 
    1801. யாகத்தின் ெபயர் - சித்  யாகம் ேவள்விகி  தாகும். 43 
 
    1802. ெவ ப்பின் ெபயர் - ெவ ப் ெபால்லாைம ம் ேவண்டாைம னி  - 
ெமா த்த  வர்த்த  வர்ப்  மாகும். 44 
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    1803. றவின் ெபயர் - றத்த னிவிர்த்தி றவா கும்ேம. 45 
 
    1804. உறவின் ெபயர் - உறவி வி ப்ப றவா கும்ேம. 46 
 
    1805. நாணத்தின் ெபயர் - ெவட்க மிலச்ைச ெவள்கல் சமழ்த்தல் - வ ட்க ைள 
மான  மன்றி - ட்கு நாணத் ைரெயனப் ப ேம. 47 
 
    1806. ெசல்வப்பகுதியின் ெபயர் - மல் ந் தட ம் வள ம் வாாி ஞ் ெசல்வப் 
பகுதிக்குச் ெசப்பிய ெபயேர.48 
 
    1807. நிைலேபற்றின் ெபயர் - ஞ்சன் மன்ன றி திநிைலேபேற. 49. 
 
    1808. மற் ம் நிைலேபற்றின் ெபயர் - அங்க  திறேமா ேடணந் தா  - ெவன்பன 

ன்  மிைசக்கப்ெப ேம. 50 
 
    1809. ெமய்யின் ெபயர் - சாதம் வாய்ைம சத்திய ண்ைம - நீதி நிைலைம நியாய 
நிச்சயம் - வாய் திடமாைண மன்றஞ் சரதம் - ேவளான்ைம பட்டாங்கு 
ெமய்ெயன ைரப்பர். 51 
 
    1810. பிைழப்பின் ெபயர் - இ க்கம் வ க்குத் தப்பல் பிைழப்ெபன்ப - உஞற் ம் 
பைணத்த  ளவப் ெபயர்க்ேக. 52 
 
    1811. ஆத ன் ெபயர் - ஆத னந் தல். (53) 
 
    1812. ஏவ ன் ெபயர் - ஆைணேயவல். (54) 
 
    1813. ஒற்றின் ெபயர் - ேவெயன் கிளவி ெயாற்றாகும்ேம. (55) 
 
    1814. ெசய்தியின் ெபயர் - ெசயல்ெசய்ைக ெசய்தியாகும். (56) 
 
    1815. ஒ க்கத்தின் ெபயர் - சாிையயாசார நைடயியல் ஒ க்கம் (57) 
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    1816. நீதியின் ெபயர் - ெநறி  நியாய ந் த ம  நீதி. (58) 
 
    1817. மற் ம்நீதியின் ெபயர் - விதி  நிழ ம் வைரவின் ெறன்ப.(59) 
 
    1818. உள்ளின் ெபயர் - அகணி யகேட யகேம ேகாட்ைட, ைரெசயி ன்னைவ 

ள்ளா கும்ேம. (60) 
 
    1819. சூழ்ச்சியின் ெபயர் - சூழ்ச்சி சாேவ ேதர்ச்சி விசாரம் - யாப்ேப ெயண்ண 
மந்திர ேல. (61) 
 
    1820. மற் ஞ் சூழ்ச்சியின் ெபயர் - ஆய்த ந் ேதர்த  மாக  ாித்ேத.(62) 
 
    1821. உண்டாத ன் ெபயர் - விைளதல் த்தல் ப த ண் டாதல். (63) 
 
    1822. ேதாற் த ன் ெபயர் - பிறப்பித்த ம் பைடத்த  நாற ம் ெவளிப்பட ந் - 
ேதாற்ற  த்த ந் ேதாற் தலாகும். (64) 
 
    1823. காத்த ன் ெபயர் - நிைலெப த்த ம் ரத்த  மளித்த ங் காப்  ேநாக்க ந் 
திதி ங் காத்தெலன்ப. (65) 
 
    1824. பா காத்த ன் ெபயர் - ேபாற்ற ேலாம்பல் ேநாக்கல் பா காத்தல்.(66)) 
 
    1825. காவ ன் ெபயர் - சிைற  மர ஞ் ேசம ஞ் ெசய ங் - காப் ம் ேவ ம் 
க ந் தட் ங் - கட் ந்தட் ங் காவற்ெபயேர. (67) 
 
    1826. ெகாள்ைகயின் ெபயர் - ெதவ்  வைரத ேறர்த ேலற்றெலனக்கூறிய பிற ங் 
ெகாள்ைக யாகும். (68) 
 
    1827. ேமற்ேகாளின் ெபயர் - ட்ைகெயன்ப  ேமற்ேகா ளாகும். (69) 
 
    1828. உய்த ன் ெபயர் - ஆற் தல் வ த ய்த லாகும். (70) 
 
    1829. ய்ைமெசய்த ன் ெபயர் - உவளித்த ய்ைம ெசய்தைல ைரக்கும். (71) 
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    1830. உடன்பாட் ன் ெபயர் - வ த்த ெலாட்ட ேனர்த ைசதெலன் - ைரத்த 
பல  டன் பாடாகும். (72) 
 
    1831. விதி ைறயின் ெபயர் - நியமெமன் கிளவி விதி ைறயாகும். (73) 
 
    1832. குற்ற ன் ெபயர் - நவித்த ந் ப்ப ந் ற்ற ங் குற்றல். (74) 
 
    1833. அவிய ன் ெபயர் - அைவத்த  மவித்த  மவிய லாகும். (75) 
 
    1834. ஒட் த ன் ெபயர் - அணவ ெலாட் தல். (76) 
 
    1835. ெதாித ன் ெபயர் - ெதள் த ெறாிதல். (77) 
 
    1836. ெதளித ன் ெபயர் - ேத தல் ெதளித லாகச் ெசப் வர். (78) 
 
    1837. ேகளாெவன்ற ன் ெபயர் - ேவளாெவன்ப ேகளாெவன்றல். (79) 
 
    1838. தவிர்த ன் ெபயர் - வாளாெவன் கிளவி தவிர்த.லாகும். (80) 
 
    1839. ேதற்றத்தின் ெபயர் - மன்ற ேத  ேதற்ற.மாகும். (81) 
 
    1840. ஆெமன் ம் ெபயர் - அன்ெறன ன்ெறன லாெமன  மாகும். (82) 
 
    1841. சரண் க ன் ெபயர் - மைற கல் கிளவி சரண் கலாகும். (83) 
 
    1842. எண்ண ன் ெபயர் - கரண ங்கணித ங்கணக்குெமண்ணல். (84) 
 
    1843. நிமித்தத்தின் ெபயர் - ேசாதனஞ்ேசாதிட நிமித்தச் ெசால்ேல. (85) 
 
    1844. உடனிகழ்வின் ெபயர் - ஒ ெவண்கிளவி டனிகழ்வாகும். (86) 
 
    1845. ெபயாின் ெபயர் - அபிதானமாக்குவயநாம ம் ெபயேர. (87) 
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    1846. ஆதாரநிைலயின் ெபயர் - கந் மா லம்ப  மாலம்பன ம் - தஞ்ச ந்  
மாதார நிைலேய. (88) 
 
    1847. ேபரறிவின் ெபயர் - க்குைற  ேபரறி  காிைம மாகும். 
 
    1848. உள்ள சிறத்த ன் ெபயர் - கூர்ப் ங் களிப்  ள்ள  சிறத்தல். (90) 
    --------- 
 
    2 -வ  உள்ளத்தின்தீயவைக. 
 
    1849. தீவிைனயின் ெபயர் - பவ ம் பாவ ம் பாதக ந் தீவிைன. (91) 
 
    1850. தாழ்வின் ெபயர் - சாய்ப்  மிழி ந் தண்ைம ந் தஞ்ச ந் - தாழ்ெவன் கிளவித் 
தன்ைமய தாகும். (92) 
 
    1851. கூம் த ன் ெபயர் - சாம் த ெலா ங்குதல் கூம் தலாகும். (93) 
 
    1852. அச்சத்தின் ெபயர் - உ   ட்கும் பனிப் ம் - ெவ ம் லம் ம் 
ெவறி ம் பய ம் - பிறப் ங் ெகான் ம் ேப  நா ம் - ெவ ப் ஞ் சூ ம் பீ ம் 
ெவ ங் - கவைல  ம ப் ங் கலக்க  மச்சம்.(94) 
 
    1853. குைலத ன் ெபயர் - ஓடல்ெவய் ற லமர ேறங்கல் - கூசறிட்கல் குைலய 

க்ெகனல் - ெவள்க ண்ெணன ெற மர ல க்கல் - ெஞாள்கல் பிற ங் 
குைலத  வல் ெபயர். (95) 
 
    1854. ந க்கத்தி் ெபயர் - விதிர்ப் ப் பனிப்  விதைல கம்பம் - அதிர்ப் ப் ெபாதிர்ப்  
விதப்  ந க்கம். (96) 
 
    1855. கலக்கத்தின் ெபயர் - கதன ந் ாித ம் பிரம ம் கலக்கம். (97) 
 
    1856. மற் ங்கலக்கத்தின் ெபயர் - ெவறிெயன் ைரப்ப மப் ெபயர். (98) 
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    1857. எளிைமயின் ெபயர் - எண்ைம பாிபவ மிழிதக  ெமளிைம. (99) 
 
    1858. மற் ெமளிைமயின் ெபயர் - தண்ைம ெயன்ப  மதன்பாற் சாற் ம்.(100) 
 
    1859. ேபைதைமயின் ெபயர் - ேபைதைம மடைம ெவறிேய ம ட்சி. (101) 
 
    1860. மாசின் ெபயர் - கச  ம ன ம் கைற  ம க்கும் - மல ங்க ளங்க  
மாசாகும்ேம. (102) 
 
    1861. குற்றத்தின் ெபயர் - காசுந் தவ ங் கைற ங் களங்க  - மாசும் வைச  
ம ம் வ  - மாசும் க  மாி ங் கைள  - ேமசும் பழி ம் ேபாக்கு ேமத  - 
நைற ம் வண் ங் கடைவ  நைவ  - மிைற ம் பிைழ ம் விட ங் காி ந் - 
ேதா ந்தப் ந் க ம் ைர ங் - ேகா ஞ் ெசயி ம் ைம ங் குற்றம். (103) 
 
    1862. மற் ங்குற்றத்தின் ெபயர் - இ க்குஞ் ேசார் ம் ன்ைம  மிகழ்ச்சி ம் - 
வ க்குங் கீ  மறிவி ம் ெபால்லாங்கும் - ெபாச்சாப் ெபன்ப ம் க மப் ெபயர்க்ேக. 
(104) 
 
    1863. ெவம்ைமயின் ெபயர் - உ ம ங் க ம  ப்ப ம் ெவப்ப  - மழன ங் 
ேகார  மழ ம் ெவம்ைம. (105) 
 
    1864. ேதால்வியின் ெபயர் - நிைலயழி ேவாட்டம் பின்னிட ேறால்ேவ - ெதாைலத 
ேறாற்ற லஞ்ச ேறால்விப் ெபயர். (106) 
 
    1865. ெகா ைமயின் ெபயர் - க ைம ேகாடைண சண்டங் க னங் - ெகா ைமயின் 
ெபயாிைவ கூர மாகும். (107) 
 
    1866. மற் ங்ெகா ைமயின் ெபயர் - உக்கிரங் ேகார ைறப் ப் தி - வக்கிரம் 
வஞ்சஞ் சடங்காி  மாேம. (108) 
 
    1867. மறப்பின் ெபயர் - வ க்கு மறவி  மயர்ப் மிவற  - மறப்ெபன் கிளவி மற  
மாகும்.(109) 
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    1868. வ ைமயின் ெபயர் - மிைசகுைற மி ேய தாித்திர ெமாற்க - மிலம்பா 
லாைம நல்குர ம் வ ைம. (110) 

 
    1869. மற் ம் வ ைமயின் ெபயர் - மற  மின்ைம  நிரப் மற் றதன் ெபயர். (111) 
 
    1870. பைகயின் ெபயர் - ைன  ர  றழ் ந் ம் - ப ந் ெதவ் ந் ப் ம் 
பைகெயன்ப. (112) 
 
    1871. மற் ம்பைகயின் ெபயர் - இக ஞ் ெசற  மதன்ெபய ெரன்ப. (113) 
 
    1872. ெவகுளியின் ெபயர் - க வங் ேகாபங் கலாமறங் குேராதம் - ெவகுளி ெயன்பர் 
ேவர  மாகும். (114) 
 
    1873. சினத்தின் ெபயர் - னி ஞ் ெசயி ஞ் சீற்ற ம் வியர்ப் ஞ் - சினெமன் கிளவி 
ெதாிக்குங் காேல. (115) 
 
    1874. சினக்குறிப்பின் ெபயர் - க ப் ஞ் ெசவப் ங் கஞற ங் கன்ற ம் - வியர்ப் ம் 
ெவதிர்ப் ம் ங்க ம் ெகாதித்த ம் - ெவய் ற ம் ைகத ம் வயிர  மிைனத் ம் - 
சினத்தின் குறிப்பிைனத் ெதாிக்குங் கிளவி. (116) 
 
    1875. தணியாக்ேகாபத்தின் ெபயர் - ேகாம்ப ங் ெகாந்த ங் கனித ம் ெவம்ப ம் 
- ெவ ம்ப ந் தணியாக் ேகாப ெமன்ப. (117) 
 
    1876. ெப ஞ்சினத்தின் ெபயர் - உடற்றல் சீற த்தல் காய்தன் - ைனதல் 
விைடத்தல் ைபத்தல் ெப ஞ்சினம். (118) 
 
    1877. தணியா னிவின் ெபயர் - சல ம் வயிர ஞ் ெசற்ற  மற்றிைவ - க ெகாள் 
ெநஞ்சங் கைட  வள ந் - தணியா னி  தானாகும்ேம. (119) 
 
    1878. இகழ்த ன் ெபயர் - எள்ள னகுத னிந்ைத யிகழ்தல். (120) 
 
    1879. வ த்தத்தின் ெபயர் - உயேவ ய க்கங் கவற்சி யங்க - லயர்ேவ கசிேவ 
யாகுல மணங்கு - வயாேவ ய ங்கல் வ த்த மாகும். (121) 
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    1880. குணமின்ைமயின் ெபயர் - சீரணஞ் சிதம்  சீத்ைத ெச ெயனக் - கூ ய 
பல ங் குணமின்ைம யாகும். (122) 
 
    1881. க்கத்தின் ெபயர் - அல்லல் பீைட யரந்ைத ேகாட்டாைல - ெசல்லல் கலக்கஞ் 
சி ைம கண் - கவ்ைவ மம்மர் வி மங் கவைல - ெயவ்வ மின்ன ம்ைப 
யி க்கண் - படர்சூர் ைபதல் ப வரல் பழங்கண் - னிடரஞ ேரதம் யாதைன யிட்டளங் - 
கலக்கம் ன்கண்பனிேநாய் கம்பைல - யலக்கண் ெவய் றல ங்கல் பீைழ - யலமர 
னடைல வல் ெவ ப்ேப - கிேலசந் யர் னி ன்பந் க்கமாம். (123) 
 
    1882. மற் ந் க்கத்தின் ெபயர் - ாிசு மல்ல கண்ட ந் ரா ஞ் - சி கு 
மலந்தைல ஞ் ெசப்பற்குாித்ேத. (124) 
 
    1883. சந்ேதகத்தின் ெபயர் - அ மான ஞ்சங்ைக ஞ்சந்ேதகமாகும். 
 
    1884. மற் ஞ்சந்ேதகத்தின் ெபயர் - ஐ றல் க த்த  மப் ெபயர்க் குாித்ேத. (126) 
 
    1885. மயக்கத்தின் ெபயர் - களிப்  மற ங் க ம  பிறப்  - மா  மற  ைமய  
மான்ற  - மி  ைமந்  ேமம  மிளைம  - ம  மயர்  மயக்க ெமன்ப. (127) 
 
    1886. மற் மயக்கத்தின் ெபயர் - ேமாக  ணராைம  ன்மத்த ங் - களெனன் 
கிளவி  மப் ெபயர்க் கட் ைர. (128) 
 
    1887. தீதின் ெபயர் - தீங்குங் ேகா  ந் தீெதனல். (129) 
 
    1888. மற் ந்தீதின் ெபயர் - ஆங்க  மாய  மந்தர ெமன்ப. (130) 
 
    1889. ெபாய்யின் ெபயர் - ப  மிச்ைச ம் ெபட் ம் ப ம் - வ ந் தத்தி 
கார மாய ம் - ெபாக்க ம் பிசி ம்நடைல ம் ெபாய்ேய. (131) 
 
    1890. ெபாறாைமயின் ெபயர் - ேநானாைம வக்கிர ம க்கா றவ்வியம் கூரெமன்ப  
ெபாறாைமயின் கூற்ேற. (132) 
 
    1891. ேசாம்ப ன் ெபயர் - ங்க லைசத லைலசுதல் ேசாம்ேப. (133) 
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    1892. மற் ஞ்ேசாம்ப ன் ெபயர் - சடம தள்ளாவார ந் தகுேம. (134) 
 
    1893. வஞ்சைனயின் ெபயர் - கூடம் ள் வங் குத்திரங் கஞ்ச - மாையெதா ப் 
பட் ைம வஞ்சைன யாகும். (135) 
 
    1894. ேவ பாட் ன் ெபயர் - ற்  விகிர்தம் விகடம் வி பம் - ேவற் ைம 
விபாீதம் ேவ பா டாகும். (136) 
 
    1895. மற் ம் ேவ பாட் ன் ெபயர் - திாி ம் விள்ள ம் ெசப் மப் ெபயர்க்ேக. (137) 
 
    1896. தளர்வின் ெபயர் - எளிைம ைடத ட்டளந் தளர்ேவ. (138) 
 
    1897. தனிைமயின் ெபயர் - ேகவல ம் லம் ந் தனிைமையக் கிளக்கும்.(139) 
 
    1898. பாவத்தின் ெபயர் - தீவிைன மறேம ெச ேய யகேம - ாிதங்க டம் 
பாவமாேம. (140) 
 
    1899. வி ப்பத்தின் ெபயர் - மாதர் காதல் வயாேவ ேவட்ைக யாதரவாைச யவாேவ 
யார்வ - நச்சு நைசவிைழ  நயப் க் காம - மிச்ைச ெபட்  ேமாக ேமட்ைட - ெவப்பம் 
பற்  வி ப்பம் ழ்தல் - இவர்தல் கவர்தல் ேவண்டல் ேபணல் - ேவட்ட றாழ்தல் 
ெவஃக ம் வி ப்பம். (141) 
 
    1900. ேவட்ைகப்ெப க்கத்தின் ெபயர் - ேவட்ைகப் ெப க்கம் ேவணவா வாகும். 
(142) 
 
    1901. ேநாயின் ெபயர் - மடங்கல் பிணிம  மாாிைய  - ளணங்குவியாதி யவல நீழல் 
- உ கண் ன்கண் உேராகஞ் சூர்ேநாய். (143) 
 
    1902. மற் ேநாயின் ெபயர் - சி ைம ங் குத் மப் ெபயர்ெதாிக்கும். (144) 
 
    1903. ேவதைனேநாயின் ெபயர் - ஈதி வாைத ேவதைன ேநாேய. (145) 
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    1904. காமேநாயின் ெபயர் - விரக மதனங் காமக் கவைல - காம ேநாயின் கட் ைர 
யாகும். (146) 
 
    1905. களவின் ெபயர் - காப் க்கட்டல் பட் ைம ேசார்  - கய  ப  கரவடங் 
களேவ. (147) 
 
    1906. பயனின்ைமயின் ெபயர் - வறி ங் ெகான் ம் விழ ம் விதா  - மல்லைவ 
பயனில் ெசால்லா கும்ேம. (148) 
 
    1907. மரணத்தின் ெபயர் - ஞ்ச ந் வன்ற  த ம் விளித ந் - ஞ்ச ந் 
தவற  மிறப் ம் ெபான்ற ம் - ய்  லப் ம் ட  மாய்த  - மாண்ட  
மாித்த ஞ் சா  மரணம். (149) 
 
    1908. மற் மரணத்தின் ெபயர் - இல்ெலனெலன்ப ஞ்ெசால்லப்ப ேம.(150) 
 
    1909. சாய்த ன் ெபயர் - இாிதல் ெநாிதல் இைடத ைடதல் - ெக தல் சாிதல் 
சாய்தலாகும். (151) 
 
    1910. பிணக்கின் ெபயர் - அாின்மற லபரந் வக்ெகன வைமந்த - ெபயாிைவ 
நான்கும் பிணக்ெகன ெமாழிப. (152) 
 
    1911. றித ன் ெபயர் - ஒ த ெலாசிதன் ெஞமிர் த தன் - ாித தன் றிதற் 
ெபயேர. (153) 
 
    1912. ேகட் ன் ெபயர் - வ  சிைத  மங்குதல் ேசத - மழி  சிந் தல் நந் தன் 

ாித - தல் சுதம  ெயா ங்கல்ேக ெடன்ப. (154) 
 
    1913. ெகாைலயின் ெபயர் - ேகாேள யணங்கு ேவட்டங்ெகாைலெயனல். (155) 
 
    1914. ெவளிற்றின் ெபயர் - ெவண்ைம ந் தண்ைம ம் ெவளிெறனலாகும்.(156) 
 
    1915. ன்ைமயின் ெபயர் - நவிர ெமன்ப  ன்ைம யாகும். (157) 
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    1916. இரங்குத ன் ெபயர் - இைனத ெலற்றித்த ரங்குத லாகும். (158) 
 
    1917. அ வ ப்பின் ெபயர் - வாலாைம சூதகம் பயிர்ப்ப  வ ப்ேப. (159) 
 
    1918. ஒழித ன் ெபயர் - ஓ  மன்  ெமாழிதற் ெசால்ேல. (160) 
 
    1919. மற் ம்ஒழித ன் ெபயர் - ஏைன  மப்ெபய ாியல்பா கும்ேம. (161) 
 
    1920. கலங்குத ன் ெபயர் - க ேவ க ழல் கலங்குதல் மலங்குதல். (162) 
 
    1921. கு ங்குத ன் ெபயர் - குைலத ன ங்குதல் கு ங்குத லாகும். (163) 
 
    1922. வாட்டத்தின் ெபயர் - ேதம்ப ங் குைழத  ம ங்க  ளி ம் - வாட ந் 
தளர்த ம் வாட்டெமன லாகும். (164) 
 
    1923. குைழத ன் ெபயர் - சுைனதல் கைளதல் குைழத லாகும். (165) 
 
    1924. மா பாட் ன் ெபயர் - ெதற்ேற மா பா டாகத் ெதாிக்கும். (166) 
 
    1925. நிைலயின்ைமயின் ெபயர் - வம்ெபன் கிளவி நிைலயின்ைம யின் ெபயர். 
(167) 
 
    1926. ேமன்ைமயின் ெபயர் - கய ஞ் சாய  ெஞள்ள  ேமன்ைம. (168) 
 
    1927. மனக்ேகாட்டத்தின் ெபயர் - அ க்கா  மனத்த க்குமவ்விய  
மனக்ேகாட்டம். (169) 
    ------ 
 
    3 -வ  ெமய்வைக. 
 
    1928. ப ைமயின் ெபயர் - ெமய்வைகக் கியன்றன விளம் ங் காைலப் ப உம் 
பீன ந் த த்த ம் ப ைம. (170) 
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    1929. இைளப்பின் ெபயர் - ேதம்ப ம் பழங்க ஞ் சிங்க ந் ேதய்  - நாம்ப  
ெஞாள்க  ெம  மிைளப்ேப. (171) 
 
    1930. ெவண்ைமயின் ெபயர் - சுேவதந் தவளஞ் சுக்கிலங் கு த்  - விளர்வால் 
ெவள்ைள நைரசிதம் ெவண்ைம. (172) 
 
    1931. மற் ம்ெவண்ைமயின் ெபயர் - கு கு பால் சுப்பிர ெமன்ன ங் கூ ம்.(173) 
 
    1932. ெபான்ைமயின் ெபயர் - பீதகம் பசப் ப் பிங்கலம் ாிதம் - நா ங் சாஞ்சனி ம் 
ெபான்ைமயின் ெபயேர. (174) 
 
    1933 ெசவப்பின் ெபயர் - அத்  ம ண  மரத்த ஞ் ேசப் ஞ் - ேசாண ங் கு தி ந் 

வ ஞ் சிந் ர ம் - வ ம் படீர ம் ேசத் ம் மரக்கும் - ெசக்க ஞ் ெசம்ைம ஞ் 
ேசந் பா டல ங் - கிஞ்சுக ங் கு க ந் ப் ஞ் ெசவப்ேப (175) 
 
    1934 பச்ைசயின் ெபயர் - பாசும் ைப  மாி ம் பசுைம ம் - பலாசுஞ் சாம  மாித ம் 
பச்ைச (176) 
 
    1935 க நிறத்தின் ெபயர் - காள ங் காழக ங் காளிம ங் காாிமால் - மா  மி  
நீல  மசித ங் - கா மஞ் சன  நல்ல ங் க  - மாகுங் க நிறத் தபிதா னம்ேம 
(177) 
 
    1936 ற்ெக நிறத்தின் ெபயர் - கபிலங் குரால் கர் ற்ெக நிறேம (178) 
 
    1937 ஒளியின் ெபயர் - ெவயி  நில ம் வில் ம் வா  - நிழ  ெமல்  நீம  
நைக ம் - கான ங் கிரண ங் கதி ஞ் ெச ஞ் - ேசாதி  மின் ந் ணி  மாி ங் - 
ேக ங் கர ந் ேதசுங் கிளெராளி (179) 
 
    1938 மற் ம்ஒளியின் ெபயர் - ஆதவ ெமன்ப  மதன்பாற் ப ேம (180) 
 
    1939 ஒளிவி த ன் ெபயர் - விளங்குத னகுதன் மின்னன் மிளிர்த - 

ளங்குதனிகழ்தல் சுடர்தல் பிறழ்த - லங்கல் வயங்க லகுத ைமத்த - லலங்க 
றயங்க லவிர்த னிலவ - ெலாளிர்த ெலன்றிைவ ெயாளிவிட லாகும் (181) 
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    1940 ஒளிம ங்குத ன் ெபயர் - மட்கல் ல்ெலனன் ம ங்குத ல ங்குதல் - ஒளி 
ம ங்குதெலன ைரத்தல் ேவண் ம் (182) 
 
    1941 அழகின் ெபயர் - *ஏ/எ ம் வனப்  ெமழி  மிராம ங் - காாிைக  மா  
மம்ைம ங் கவி ஞ் - ெச ைம ம் பந்த ந் ேதசிக  ேநாக்கு - மணி  மணங்கு 
மியாண ம் பாணி  - மாத  மாைழ ஞ் சாய ம் வகுப் ம் - வண்ண ம் வள ம் 

ம் ெபாற் ஞ் - ேச ம் ெபான் ஞ் சித்திர ம் பத்திர  - மாைம ந் தளிம  மய  
மஞ்சு - மத ம் பாங்கு மம் ஞ் ெசாக்குஞ் - சுந்தர ந் ேதாட்  ைம  ெமாப்  - 
மந்த  ெமாண்ைம ம் விடக்க  மமல ங் - குழ ங் ேகால ம் வாம ங் காந்தி  - 
மழகின் ெபயரலங் கார  மாகும் (183) 
 
    1942 மற் மழகின் ெபயர் - ெகாம்ைம  மேனாகர ஞ் சா ங் கூ ப. (184) 
 
    1943 கட்டழகின் ெபயர் - சித்திர மேனாகரஞ் சுந்தரங் கட்டழேக (185) 
 
    1944 நிறத்தின் ெபயர் - கு ங் ெகா ைம ங் குண ங் ெகா ைம  - மாி ஞ் 
சாய ம் வ ண  மன்றிப் - பயப் ங் கைற ம் க  நிறேம (186) 
 
    1945 வ வத்தின் ெபயர் - ெசண்ணம் ப வம் வ வெமன்ப (187) 
 
    1946 வண்ணத்தின் ெபயர் - வண்ணஞ் சந்தம் (189) 
 
    1947 வைளத ன் ெபயர் - கு லந் தட  கூன்ேகாண் ேகாட்டம் - வசி  ேகாணல் 
வாங்கல் குலாவல் - வளாவெலன் றின்னைவ வைளத லாகும் 
 
    1948 இைளைமயின் ெபயர் - மழ  குந் த ண  மஞ்சுங் - குழ ம் விள ங் 
ெகாம்ைம ம் ைவ ங் - ேகாமள ம்ேபாதக  மிைளைமயின் கூற்ேற (190) 
 
    1949 ைமயின் ெபயர் - ைம ப்  ரஞ்சுதன் ற் தல். (191) 
 
    1950 மற் ைமயின் ெபயர் - விைள ம் சாம்ப ம் விதந் ெகாளப்ப ேம (192) 
 
    1951 க யாணத்தின் ெபயர் - வ ைவ மன்றல் மணங்க  யாணம் 
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    1952 மற் ங்க யாணத்தின் ெபயர் - க ம் ேவட்ட ங் ைகப்பற்ற  மாகும் (194) 
 
    1953 ெகாண்டா த ன் ெபயர் - குலாவல்பாராட் க்ெகாண்டா தேல 
 
    1954 அலங்காித்த ன் ெபயர் - ைனத  மண்ண ம் ெபாற் த் த  - 
மணித ங் ைகெசய்த  மலங்காித்தல் (196) 
 
    1955 சிங்காரத்தின் ெபயர் - அணிேய ெபாற் க் ைகயலங் காரந் - ெதாியி 
ெனாப்பைன ஞ் சிங்காரமாகும் (197) 
 
    1956 ைமயின் ெபயர் - ைத ணர் வி ந்  த்ேதள் க நவ தனங் ேகாடகம் 
வம்பிைவ ைம (198) 
 
    1957 மகளிர்விைளயாட் ன் ெபயர் - ெதாடைல ந்தகுள  மகளிர் விைளயாட்ேட 
(199) 
 
    1958 சூ த ன் ெபயர் - மிைலத  மைலத ம் ேவய்த ஞ் சூ தல் (200) 
 
    1959 இகுத்த ன் ெபயர் - ெசகுத்த குத்தல் (201) 
 
    1960 மீ த ன் ெபயர் - திாிதல் மீ தல் (202) 
 
    1961 றத்தின் ெபயர் - றணி ம் ட ம் றெமனலாகும் (203) 
 
    1962 ப ங்க ன் ெபயர் - பழக  ெமா ங்க ம் பாந்த ம் ப ங்கல் (204) 
 
    1963 தங்குத ன் ெபயர் - அைசத ெறவிட்ட த்த லார்தல் (205) 
 
    1964 மற் ந்தங்குத ன் ெபயர் - வதிதல் ைவக ைற மப் ெபயர் (206) 
 
    1965 அடக்கத்தின் ெபயர் - டக்க ெநாறி  மடங்கு ணங்கு - ெமா க்க  
மடக்க ெமா ங்குமாேம (207) 
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    1966 கூட ன் ெபயர் - விைழச்சும் பிைணச்சும் விைழ ைம ன ம் - ணர்ச்சி ங் 
கூட ம் க ங் கிளவி - அைணதல் கலவிைச ேயாக மாகும் (208) 
 
    1967 மற் ங்கூட ன் ெபயர் - மணத்தல் பயினி மற்றிைவ கூ தல் 
 
    1968 பிாித ன் ெபயர் - நீத்த றவிர்த லகல ணர்தல் - தணத்தல் வல்  பக ைவ 
பிாிதல் (210) 
 
    1969 லத்த ன் ெபயர் - லவி டல் லத்த லாகும் (211) 
 
    1970 லவிநீ த ன் ெபயர் - னிெயன் கிளவி லவி நீ தல் (212) 
 
    1971 கலத்த ன் ெபயர் - ணர்தல் ப த ேறாய்தல் சார்தல் - கலவன் ேமவல் 
கலத்தலாகும் (213) 
 
    1972 அளவளாவ ன் ெபயர் - கலாவ ந் ழாவ ம் வளாவ ஞ் சிவண ம் - 

ணர்த ம் ெபா ந்த  மளவளா வற் ெபயர் (214) 
 
    1973 வணங்க ன் ெபயர் - வந்தைன பணித றண்டன் வணக்கம் - பரவ ைறஞ்ச 
றாழ்தல் காண்டல் - வந்தித்தல் ேபாற்றல் வணங்கலாகும் (215) 
 
    1974 சிைறப்பட ன் ெபயர் - வைலப்பட றைளப்படல் சிைறப்பட லாகும் (216) 
 
    1975 ச ச்சைரவ வின் ெபயர் - பிணேரச ச்சைர வ வினதாகும் 
 
    1976 தாழ்த ன் ெபயர் - இைறஞ்ச ங் குரங்க ந் தாழ்தைல யிைசக்கும் (218) 
 
    1977 அைலத ன் ெபயர் - ந ங்க லாஞ்சி ெஞகிழ்தல் ெஞாள்கல் - அ ங்குதல் 
ேசாம்ெபன லைலத மாகும் (219) 
 
    1978 சுமத்த ன் ெபயர் - பாித்தல் ெபா த்த றாித்தல் சுமத்தல் (220) 
 
    1979 ஏ த ன் ெபயர் - எக்க வரன் மீக்ேகா ேள தல் (221) 
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    1980 எதிர்த ன் ெபயர் - ட்டல் கிைடத்தன் க ேனர்த - ேலற்றறைலப்பட 
ெலதிர்த லாகும் (222) 
 
    1981 மீ ர ன் ெபயர் - இடங்கழி ெந ங்குதல் மீ  லாகும் (223) 
 
    1982 ஒ ங்கின் ெபயர் - உடங்ெகா ங் காகும் (224) 
 
    1983 வ ப்ப த்த ன் ெபயர் - க வாய்வ ப்ப த்தலாகக் க வர் 
 
    1984 ெசாறியின் ெபயர் - கண் தி தின  ெசாறிெயனக் கழ ம் (226) 
 
    1985 ெபாங்குத ன் ெபயர் - ாித்தன் மிகுதல் ெபாங்குதலாகும் 
 
    1986 ேவர்த்த ன் ெபயர் - ேவர்த்தல் வியர்ப்  (228) 
 
    1987 வி த ன் ெபயர் - வி தல் உயிர்த்தல் (229) 
 
    1988 த ன் ெபயர் - ேபார்ைவ ய்தல் கவித்தன் தல் (230) 
 
    1989 ண ன் ெபயர் - ைனத லார்த்தல் ணலாகும் (231) 
 
    1990 இையபின் ெபயர் - இையேப ணர்ச்சி யிைசப்பிைவ யாகும் (232) 
 
    1991 மஞ்சனத்தின் ெபயர் - நான ெமன்ப  மஞ்சன மாகும் (233) 
 
    1992 குளித்த ன் ெபயர் - ேதாய்த ம் ப த  மாட  மன்றிக் குைடத  ழ்க ங் 
குளித்த ன் கூற்ேற (234) 
    1993 பிறகிட ன் ெபயர் - பின்றல் பிறக்கிடல் பிறகிட லாகும் () 
 
    1994 க ளைமப் ெமய்ப ப வ மாவன - ேபறிழ வின்பம் பிணி ப் ச் 
சாக்காெடன் - றா ள வந்நா ளைமந்தன வறியக் - கூறிய லவர் ேகாட்பாடன்றி ம் - 
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பாைள பாலன் காைள யிைளேயான் - திேயா ெனன்ன விதிவழி வந்த - ெமய்ேய 
ெமய்யின் ேமம்ப குணேம (236) 
    ---------  
 
    4 -வ  வாய்வைக. 
 
    1995 இன்சுைவயின் ெபயர் - வாய்வைக யியல்  வகுக்குங் காைலத் - தீெமன் 
கிளவிெயா ரதமின்சுைவ (237) 
 
    1996 அைழத்த ன் ெபயர் - ேகத ைளத்த குத்தல் விளித்தல் - மாெவனல் 
கூ தல் வாெவனன் மத்தல் - கைரதலா க டைண யிைவேய யன்றி - யகவ ெலன்ப  
மைழத்தலாகும் (238) 
 
    1997 சிாிப்பின் ெபயர் - ர  மிளி  வ  நைக ம் - ஆச ஞ் சிாிப்ெபன 
லார்ப் மாகும் (239) 
 
    1998 உண்ட ன் ெபயர் - அயிறல் மிைசத ல ந் தல் கர்தல் - வ்வல் ய்த்தல் 

ற்றல் வல் - ஆர்தல் மாந்தல் ைகெதாட ண்டல் (240) 
 
    1999 மற் ண்ட ன் ெபயர் - பானகம்ேபானகம்பண்ெபா வ ேம 
 
    2000 கு த்த ன் ெபயர் - ப கல் மாந்தல் பானங் கு த்தல் (242) 
 
    2001 வி ங்க ன் ெபயர் - ங்கல் கர்தல் வி ங்கெலன் றாகும் (243) 
 
    2002 இயம்ப ன் ெபயர் - கைத  வ ம் காைத ங் கிளவி ம் - ப வ  மைற ம் 
பைற ம் வாணி ம் - கூற் ெமாழி ங் குயிற ம் கற ம் - மாற்ற  மைற  
ெநா ம் பரவ ம் - இைச  மிய ம் ேபச்சு ைர ம் - எதிர்ப்  ெமன்றிைவ 
யியம்பலாகும் (244) 
 
    2003 வாசகத்தின் ெபயர் - வசனம் பாசுரம் வார்த்ைத ம் வாசகம் (245) 
 
    2004 பதத்தின் ெபயர் - பாழி  ைர ம் பதெமனலாகும் (246) 
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    2005 ேபசுத ன் ெபயர் - இைசத்த த்தல் இயம்பல் கறல் - பிதற்ற ெலன்றிைவ 
ேபசுதலாகும் (247) 
 
    2006 பல்கால்விளம் த ன் ெபயர் - மீ ைர பல்கால் விளம் தலாகும் 
 
    2007 தித்த ன் ெபயர் - பரவல் வ த்தல் ஏத்தல் ேபாற்றல் - பழிச்சல் வாழ்த்தல் 

தித்தலாகும் (249) 
 
    2008 வாழ்த்தின் ெபயர் - ஆசிைட யாசி வாழ்த்தா கும்ேம (250) 
 
    2009 ெசால் த ன் ெபயர் - இயம்பல் விாித்தன் ெமாழிதல் விளம்பல் - பகர்தல் 
பன்னல் நவிறல் கத் தல் - உைரத்தல் கூறல் வழங்கல் குயிலல் கலல் ேபசல் 
ெநா தல் பிறழ்தல் - பைறதல் ெசப்ப லதிர்த்தல் பணித்தல் - ெசாற்ற லாடல் 
ெசால் தெலன்ப (251) 
 
    2010 ப த்த ன் ெபயர் - பாடேலாதல் வாசித்தல் ப த்தல் (252) 
 
    2011 ெப ஞ்ெசால் ன் ெபயர் - ெப ஞ்ெசால் பலரறி ெசால்ெலனப் ெபயர்ெப ம் 
(253) 
 
    2012 சி ெசால் ன் ெபயர் - சி ெசா ழிச்ெசாற் றீச்ெசாற் பழிச்ெசால் (254) 
 
    2013 பழிெமாழியின் ெபயர் - அம்ப ங்ெகௗைவ மல ம்பழிெமாழி 
 
    2014 திைசச்ெசால் ன் ெபயர் - ேதசிக ெமன்ப  திைசச் ெசால்லாகும் (256) 
 
    2015 மைறத் ெமாழிகிளவியின் ெபயர் - இடக்கர் மைறெமாழி ெயக்க  மாகும் 
(257) 
 
    2016 சிலரறிந் தம் ள் ற்ற ன் ெபயர் - அம்பல்சில ரறிந் தம் ட் றங் கூ தல் 
(258) 
 
    2017 பலரறிந் ற்ற ன் ெபயர் - அலேரபல  மறிந்தலர் ற் தல் 
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    2018 உ திக்கட் ைரயின் ெபயர் - கழற  மி த்த  ெந ங்க  ெமன்றிைவ - 

திக் கட் ைர ெயன ைரத்தனேர (260) 
 
    2019 நயச்ெசால் ன் ெபயர் - கமன் சம்மான பசார நயச்ெசால் 
 
    2020 குறைளெமாழியின் ெபயர் - ெகா வாய் பிசுனம் ெதா ப் க் குஞ்சம் - குறைள 
ெமாழிெகாண் ய  மாகும் (262 ) 
 
    2021 அசதியாட ன் ெபயர் - அசதிநகல்நயக் கிளவியாகும் (263) 
 
    2022 நிரம்பாெமன்ெமாழியின் ெபயர் - குதைல மழைல ெகாஞ்ச ல் லாபம் - 
மிழைல நிரம்பா ெமன்ெமாழியாகும் (264) 
 
    2023 சத்தியத்தின் ெபயர் - ஆைண வஞ்சினஞ் சபதஞ் சத்தியம் (265) 
 
    2024 மற் ஞ்சத்தியத்தின் ெபயர் - சூேள விதரஞ் சூ ற  மாகும் (266) 
 
    2025 ெசால் ன் ெபயர் - ெமாழிைம ைர ன்ெசாற் பழஞ்ெசால் - 

ெசால் ெலன்பர் பழெமாழி  மாேம (267) 
 
    2026 நன்னிமித்தத்தின் ெபயர் - விாிச்சி ம் வாய்ப் ள்  நற்ெசானி மித்தம் (268) 
 
    2027 கைதயின் ெபயர் - கைதெயன் ைரப்ப  காரணச் ெசால்ெலனல் (269) 
 
    2028 வினாவ ன் ெபயர் - வினாவல் கடாவல் (270) 
 
    2029 எதிர்ெமாழியின் ெபயர் - விைடயதற் ெகதிர்ெமாழி (271) 
 
    2030 வினா ம்விைட ம்கூ யெபா ளின் ெபயர் - வினாெவா  விைட ம் 
விளம் தல் சல்லாபம் (272) 
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    2031 பாயிர்தின் ெபயர் - அணிந் ைரெபய் ைர ைனந் ைர ன் கம் - 
க ைர தந் ைர ற ைர பாயிரம் (273) 

 
    2032 சத்திபண்ண ன் ெபயர் - உமிழ்தல் ெதவிட்டல் கான்ற ேலாங்கல் - * 
உக்காரஞ் சத்தி யன்றிக் கக்கல் (274) 
    - - - - 
    *உற்காரம் என ம் பாடம் 
 
    2033. மற் ஞ்சத்திபண்ண ன் ெபயர் - அபன ெமன்ப  மதன்ெபயராகும். (275) 
 
    2034. எச்சி ன் ெபயர் - மிச்சில் ேபளிைக ச்சிட்டம் விசதம் - எச்சிெலன்றற் 
கிழ மாகும். (276) 
 
    2035. ெகாட்டாவியின் ெபயர் - ஆவித்தல் ெகாட்டாவி யாகு ெமன்ப. 
    ----------- 
 
    5 -வ  கண்வைக. 
 
    2036. கண்ேணாட்டத்தின் ெபயர் - கண்ணிற்கைமந்த கடெனறிகூறிற் கண்ைமநா 
காிகம் பார்ைவ கண்ேணாட்டம். (278) 
 
    2037. மற் ம் கண்ேணாட்டத்தின் ெபயர் - கண்ெணன் ப மக் கட் ைரயாகும். 
(279) 
 
    2038. உற்சவத்தின் ெபயர் - சா  கு ணங்கறல் விழா டன் - ஓ ஞ் ேச  

ற்சவ மாகும். (280) 
 
    2039. ங்க ன் ெபயர் - கனேவ யிேல கண்பைட யனந்தல் - படேல நித்திைர 
பள்ளி றக்கந் - ஞ்ச றங்க ங்க லாகும். (281) 
 
    2040. நிரம்பாத் யி ன் ெபயர் - ங்கல் நிரம்பத் யி  மாேம. (282) 
 
    2041. அ ைகயின் ெபயர் - கலக்க ேராதனங் க ழ்ச்சி ய ைக. (283) 
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    2042. மற் ம ைகயின் ெபயர் - அரற்ற ரங்கல் விம்மல் ெபா ம - ேலங்க 

ராவண மாங்கத னிைலேய. (284) 
 
    2043. யிெலாழித ன் ெபயர் - சாகரெமன்ப  யிெலாழிதலாகும். 
 
    2044. கண்பார்ைவயின் ெபயர் - விழித்தல் கண்பார்ைவ. (286) 
 
    2045. கண் ட ன் ெபயர் - சிமிழ்த்தல் கண் டல். (287) 
 
    2046. காண்ட ன் ெபயர் - ேநாக்க ெறாிசித்தல் பார்த்தல் காண்டல். 
 
    2047. கண் ற ன் ெபயர் - காட்சி ெயன்ப  கண் ற லாகும். (289) 
 
    2048. கண்ணிைமயின் ெபயர் - கண்ணிைம யிதழ்விளிம் ெபன்ன ம் ெப ேம. (290) 
    ----------- 
 
    6 -வ  க்கின்வைக. 
 
    2049. கந்தித்த ன் ெபயர் - க்கி னியல்  ெமாழி ங் காைல – மண  கு 
மன்ற ம் வாச ம் - விைர ம் வ ைவ  நான ம் ேவாி ங் - க ந் ேத ம் வம் ங் 
கா  - நைற ங் கந்த  ேகாத  நாற்ற ங் - கமழ ம் ெவறி ங் கந்தித்தலாகும். (291) 
 
    2050. ந மணத்தின் ெபயர் - சுகந்த ந மணம். (292) 
 
    2051. ெப மணத்தின் ெபயர் - பாிமளம் ெப மணம். (293) 
 
    2052. ச்சின் ெபயர் - ம்மன் ச்சுச் சுவாதங் ெகா க்ைக - யிேரசக ரகங் கும்பக 
மன்றிச் - சுவாச நிசுவாசஞ் ெசால்லப் ெப ேம. (294) 
    ------------- 
 
    7 -வ  ெசவிவைக 
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    2053 கல்வியின் ெபயர் - ெசவியிற் ேற ந் திறனினி ைரக்கி - தி ங் ேகள்வி  
ேமாதி ங் கைல ம் - ப வ ங் கல்விப் ெபயெரனப் பக ம். 
 
    2054 ெசான்மாைலயின் ெபயர் - ேதாற்றஞ் சீெராளி சுேலாகஞ்ெசான்மாைல. (216) 
 
    2055 கழின் ெபயர் - ஏற்றங் கியாத மிைச ெமய்ப்பா  - சீர்த்தி கீர்த்திெசால் திகழ் 

கழாகும் (297) 
 
    2056 மற் ம் கழின் ெபயர் - மீக்கூற் ெறன்  விளம்ப ம்ெப ேம (298) 
 
    2057 ன் ெபயர் - அதிகாரம் பிடக மாாிடந் தந்திரம் - ப வலாகமஞ் சூத்திர 

ேல (299) 
 
    2058 நற்ெபா ளின் ெபயர் - ஞாபகம் பிசியிைவ நற்ெபா ளாகும் (300) 
 
    2059 ேவதத்தின் ெபயர் - இ க்குச் சு திமைற ெய தாக் கிளவி - ஆதி ல் சாைக 
யாரணம் ேவதம் (301) 
 
    2060 தல் ேவதத்தின் ெபயர் - ெபௗ கமி க்கு தல் ேவதமாகும் 
 
    2061 இரண்டாம் ேவதத்தின் ெபயர் - இரண்டாம்ேவதம் யசுைதத்திாியம் (303) 
 
    2062 ன்றாம் ேவதத்தின் ெபயர் - ன்ற  சாம ேவதங் கீதநைட (304) 
 
    2063 நான்காம் ேவதத்தின் ெபயர் - நான்காம்ேவத மதர்வணெமன்ப (305) 
 
    2064 ேவதத் ட்ெபா ளின் ெபயர் - உபநிடதம் ேவதத்தி ட் ெபா ளாகும் (306) 
 
    2065 ேவத மார்க்கத்தின் ெபயர் - ைவதிகம் ேவதெமாழி மார்க்கமாகும் (307) 
 
    2066 உதாரணத்தின் ெபயர் - இதிகாச மிலக்கிய ெம த் க்காட்டல் - 
உதாரணெமன ைரக்கப் ப ேம (308) 
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    2067 ஆகமத்தின் ெபயர் - ஆகம ஞானம் (309) 
 
    2068 அத்தியாயத்தின் ெபயர் - படல மிலம்பகஞ் ச க்கங் காண்டம் - பாிச்ேசத 
மத்தியாய மாகும் (310) 
 
    2069 ற்பாவகவ ன் ெபயர் - அ வைர யின்றி வி மிதி னடக்கு - ற்பா வகவல் 
சூத்திர ெமன்ப (311) 
 
    2070 ஓத்ெதன்ப  - நிரல்பட ைவப்ப ேதாத்ெதன ெமாழிப (312) 
 
    2071 படலெமன்ப  - ெபா ெமாழி ெதாடர்வ  படலமாகும் (313) 
 
    2072 ெபாழிப் ைரெயன்ப  - ெபாழிப் ைர பிண்டப் ெபா ள ெதன்ப (314) 
    - - - - - - - - - 
    *அதர்வம் என ம்வழங்கும் 
 
    2073 விாித் ைரெயன்ப  - விாித் ைர பத ைர விாித்த சூரைண - ெதாகுதி பகுதிப் 
ெபா ளதாகும் (315) 
 
    2074 கீர்த்தியிேனற்றத்தின் ெபயர் - ஏற்றங்கியாதமிைசப் பாெடன்ப (316) 
 
    2075 தன்ேமம்பா தானிகழ்த ன் ெபயர் - ெந ெமாழி தன்ேமம் பாட் ைர ெயன்ப 
(317) 
 
    2076 ேசாபனத்தின் ெபயர் - பல்லாண்  ேசாபனம் (318) 
 
    2077 பழிச்ெசால் ன் ெபயர் - பழிச்ெசால் பாிவாதம் (319) 
 
    2078 பி த்ெதான்ைறப்ேபசுத ன் ெபயர் - பி த்ெதான்ைறப் ேபசுதல் 
பிதற் தலாகும் (320) 
 
    2079 ெவண்பாவின் ெபயர் - தற்பா ெவண்பா (321) 
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    2080 க ப்பாவின் ெபயர் - விகற்பங் க ப்பா (322) 
 
    2081 ஆசிாியப்பாவின் ெபயர் - அகவ ந் ெதாைக  மாசிாியப்பா (323) 
 
    2082 வஞ்சிப்பாவின் ெபயர் - *அதனின் விகற்பம் வஞ்சி யாகும் (324) 
    - - - - 
    * "ஆசிாியநைடத்ேத வஞ்சிேயைன - ெவண்பாநைடத்ேத க ெயனெமாழிப" 
என் ம், ெதால்காப்பியம்ெபா ள்அதிகாரம், ெசய் ளியல் சூ - ஆல் - அறிக 
 
    2083 அராகத்தின் ெபயர் - அராக கியல் வண்ண மாகும் (325) 
 
    2084 குளகச்ெசய் ெளன்ப  - குற்ெற த் த் ெதாடாின  குளகச் ெசய் ள் (326) 
 
    2085 கணக்கின் ெபயர் - எ த் ெமண் ங் கணக்ெகன்றாகும் (327) 
 
    2086 எண்ணின் ெபயர் - எண்ேண கரண ங் கணித  ெமன்ப (328) 
 
    2087 நால்வைகெய த்தாவன - †வ  ெபயர் தன்ைம நான் ெக த்ேத (329) 
    - - - - 
    †வ ெவ த்  ெசவிப் லெவா ையக் கண்க க்குப் லப்படெவ ம் எ த் . 
ெபயெர த் , வ ெவ த்  தலாகவழங்கு ெம த் க க்கு இ ம்ெபயெர த் . 
தன்ைமெய த் , ெசவிப் லனாகிய ஒ ெய த் , தன்ைமெய த்  எ த்  
வ ெவ த் தலாக ள்ளஎ த்திைன மனத்தாற் ணிவ  ெவ த் . 
 
    2088 ஒற்ெற த்தின் ெபயர் - விராம ம் த  ெமய் ெமாற் ெற த்ேத (330) 
 
    2089 இ வைகப்பாயிரத்தின் ெபயர் - பாயிரம் ெபா ச்சிறப் ெபனவி பாற்ேற (331) 
 
    2090 தல்வன்வாக்கின் ெபயர் - ஆகம தல்வன் வாக்கதாகும் (332) 
 
    2091 அந்தணர்க்குாியமார்க்கத்தின் ெபயர் - அந்தண ரவர்க்ேக ேவத மார்க்கம் (333) 
 
    2092 தந்திரத்தின் ெபயர் - மி தி யாாிடம் ப வ றந்திரம் (334) 
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    2093. பாவின் ெபயர் - க்கு மியாப் ஞ் ெசய் ங் கவி ம் - பாட் ந் ெதாடர் ம் 
பாெவன்றாகும். (335) 
 
    2094 உலக்ைகப்பாட் ன் ெபயர் - உலக்ைகப் பாட்ேட வள்ைளப்பாட்ெடன்ப . 
(336) 
 
    2095 இடத்தின்சந்ேதகச்ெசால் ன் ெபயர் - யாண்ைட  மியாங்கு மிடத்திைன 

றற்ெசால். )337) 
 
    2096 ஐயச்ெசால் ன் ெபயர் - யாெதவெனன்ைன ேய ெகால்ைலயம். 
 
    2097 இைசநிைறயைசச்ெசால் ன் ெபயர் - ஏ ங் குைர  மிைச நிைறயைசச்ெசால். 
(339) 
 
    2098 ன்னிைலயைசச்ெசால் ன் ெபயர் - மியா க ேமாமதி யிகுஞ்சின் ெனன்  - 
மின்னைவ ன்னிைல யைசச்ெசா ெலன்ப. (340) 
 
    2099 சுட் ன் ெபயர் - அஇ உஅம் ன் ஞ் சுட்ேட. (341) 
 
    2100 வினாவின் ெபயர் - ஆஏ ஓஅம் ன் ம் வினாேவ. (342) 
 
    2101 சாாிையச்ெசால் ன் ெபயர் - இன்ேன வற்ேறயிக்ேகயம்ேம - ெயான்ேன 
யாேனயக் ேகயன்ேன - யின்னைவ ெயல்லாஞ் சாாிையச் ெசால்ேல. 
 
    2102 எ த்தின்சாாிையயின் ெபயர் - கர ங் கா ங் கார  மகர  - ேமன ம் பிற  
ெம த்தின் சாாிைய. (344) 
 
    2103 இைடச்ெசால் ன் ெபயர் - அேராேபா மாேதா வல்லா ைறெக  - வாங்குத் 
ெதய்ய ெவனேவ ஞான்  - அந்தி ேலா  மிைனய விைடச்ெசால். (345) 
 
    2104 அதிசயெமாழியின் ெபயர் - ஆஅ ஓஒ வத்ேதா வந்ேதா - வன்ேனாைவேயா 
வக்ேகா வச்ேசா - ெவன்ேனா ெவற்ேற யிைவயதி சயெமாழி. (346) 
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    2105 இகழ்ச்சிக்குறிப்பின் ெபயர் - ஏஎ சீச்சீ ெயல்ெல னிகழ்ெமாழி. 
 
    2106 ேவற் ைம பின் ெபயர் - ஐெயா  குஇன் அ கண் ெணன்  - மவ்வா 
ெறன்ப ேவற் ைம ேப. (348) 
 
    2107 ஒ யின் ெபயர் - ஆர வாரங் கம்பைல யரவங் - ேகாடைண லம்  ேகாசைண 

ைளேய - நாத ேமாைத யாகுலந் ழனி - யி யிைச சும்ைம ேயாைச ெதானிேய - 
ைரேய பா  சத்த ெமா ெயனல். (349) 

 
    2108 ஆபரணஓைசயின் ெபயர் - சிஞ்சித மாபரண ேவாைச யாகும். (350) 
 
    2109 எ த்தேலாைசயின் ெபயர் - ரல்  நரல்  க்க ம் பயிற ந் - ெதளிற  
ெஞளிர்த ஞ் சிரற்ற ம் பிரற்ற ங் - குளிற ங் கு ற ங் கு மித்த ம் ெநளிர்த ம் 
- அகவ  ெம த்த ேலாைசப் ெபயேர. (351) 
 
    2110 மற் ெம த்தேலாைசயின் ெபயர் - உைளெயன் ைரத்த  மப் ெபயர்க் 
குாித்ேத. (352) 
 
    2111 ெதானித்த ன் ெபயர் - க த்தல் கைனத்தல் கறங்கல் கதித்தல் - சிைலத்தல் 
சிலம்ப ைரத்த ரட்ட - த்த ைசத்த ைளத்த ரப்ப - ரற்ற ழம்பன் 

ரற்ற ரற்றன் - ழங்க றழங்கல் கத்தல் லம்ப - ல ங்க யம்ப ைவத்த ரங்க - 
ெறழித்தல் குைரத்தல் ெகாழித்த னரற்ற - ெற* /விட்ட லா த்த மிழ்த்தல் கு ற - 
ேலங்கல் விம்மல் பிளிற ெறானித்தல். 
 
    2112 ேபெரா யின் ெபயர் - திமிலங் குமிலந் திமிர்தந் திமிதங் - களகள ெமன்பன 
ேபெரா க் கட் ைர. (354) 
 
    2113 மற் ம்ேபெரா யின் ெபயர் - கு த ெமன்ப  மப் ெபயர்க் கூற்ேற. (355) 
 
    2114 ஆரவாரத்தின் ெபயர் - அலம்ப ளற லரற்ற ேலம்ப - றழங்கல் பிளிறல் 
க த்தல் கு றல் - ச றமரங் ேகாசைன லம்ப - லாகுலங் ேகாலாகல மாரவார 
ெமன்ப. (356) 
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    2115 கதற ன் ெபயர் - அரற்ற  ரற்ற  மைழத்த ங் கத்த ங் - கதற ெலன் ங் 
கட் ைர யாகும். (357) 
 
    2116 அ கரணேவாைசயின் ெபயர் - இம்ெமனல் கல்ெலன ெமனல் 
வல்ெலனல் - ெபாம்ெமன ெலால்ெலனல் ெபாள்ெளனன் ெஞேரெலனல் - 
ெகாம்ெமனல் சேரெலனல் ெஞாள்ெளனல் ெகால்ெலன - லம்ெமனல் பிற  ம கரண 
ேவாைச (358) 
 
    2117 அ கரண பயேவாைசயின் ெபயர் - ெவ ெவெடனறி தி ெடனல் 
களகெளனல் ெகாளெகாெளன - ென ெநெடனன் ெமாகெமாெகன ென ெநெறனல் 
படபெடனன் - ெமா ெமாெடனல் சடசெடனல் சளசெளனல் கலகெலனல் - 
சலசெலனல் கி கிெடன லாமன்ன பிற  - ம கரண பயேவாைசப் ெபயேர. (359) 
 
    2118 கலப் க்கட்ேடாைசயின் ெபயர் - உளற ெறழித்த லப்ப லலப்பல் - சல் 
கு ற ைவவர ைவத்த - லாகுலங் ேகாடைண ேகாலா கலேம - யார்ப் த் தமரங் 
கலப் க் கட்ேடாைச. (360) 
 
    2119 அடெரா யின் ெபயர் - அதிர்த்த ெறழித்த லதட்ட ைறத்த - ரப்ப 
லடெரா ப் ெபயர தாகும். (361) 
 
    2120 ெசவியறிவின் ெபயர் - சத்தம்$பாிச ப ரச கந்தெமன் - ெறாத்த ைவம் ல ஞ் 
ெசவியறி ெவன்ப. (362) 
    - - - - - - - - - 
    $பாிச த ய நாற் லங்களின்குணங்கைளச் ெசவிேகட் ணர்தலால் சத்தத்ைத ம் 
அடக்கி ஐம் ல ம் என்றார். 
    --------- 
 
    8 - வ  ைகவைக. 
 
    2121 பறித்த ன் ெபயர் - ைகக்கட னாய காரண ைரப்பின் - ப உ ங் குற்ற ம் 
பறித்தன் ேமற்ேற (363) 
 
    2122 கைடத ன் ெபயர் - கைடதல் குைடதல் கவர்த லன்றி - மதனமந் வ  
மற்றதன் ெபயேர. (334) 
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    2123 ேதய்த்த ன் ெபயர் - அைரத்த  மரக்க ஞ் சிரத்த ஞ் சிைதத்த ந் - 
ேதய்த்த ன் ெபயெரன்ன வழங்கும். (335) 
 
    2124 எ த ன் ெபயர் - ெதாித்தல் வாித றீட்டல் ெபாறித்தல் - வைரதல் கீறல் 
கி க்குத ெல தல். (336) 
 
    2125 எ த்தின் ெபயர் - வாி ம் ெபாறி  மக்கர  மன்றி - யிேரைக  
    ெம த்தின் ெபயரா கும்ேம. (337) 
 
    2126 ெகால் த ன் ெபயர் - கா த ெறாைலத்த ெலற்றல் கைளதல் - சவட்டல் 
ேகாறல் ெசறித்தல் ெசவிட்ட - ல த ெற தல் ெச த்தல் க்குதல் - ெசகுத்தல் 
வைதத்தல் ெகால் தல் ெசப் ம். (368) 
 
    2127 எற்ற ன் ெபயர் - எறித லள்ள ெலற்ற ன் ேமற்ேற . (369) 
 
    2128 ெகாைடயின் ெபயர் - ஈைக தான மி ைக கவிைக - ேவள்வி வண்ைம தியாகம் 
ேவளாண்ைம - தாரங் கடப்பா பகாரங் ெகாைடெயனல். 
 
    2129 ெப ங்ெகாைடயின் ெபயர் - ஈதல் ச ைசத்த னீட்டல் - தரத்தனல்க 
ல ளல் பகுத்தல் - ெகா த்தல் வழங்க லளித்தல் ெப ங்ெகாைட. 
 
    2130 வைரயா ெகா த்த ன் ெபயர் - ெகாைடமட ெமன்ப  வைரயா  
ெகா த்தல். (372) 
 
    2131 ெகாடாைமயின் ெபயர் - மாற்ற ங் கரத்த ம த்த ங் ெகாடாைம. (373) 
 
    2132 இரத்த ன் ெபயர் - ஏற்றல் குைறேகா ளிரத்தல் ேவண் தல். (374) 
 
    2133 பிச்ைசயின் ெபயர் - ப ம் ப க ம் பாக ம்பயிக்க ம் - பிண்ட ஞ் 
சாிைய  ைமய ம் பிச்ைச. (375) 
 
    2134 கும்பி த ன் ெபயர் - ெதா தலஞ்ச  ேசாத்தங் கும்பிடல். (376) 
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    2135 ெமய்ேகாட் க் ைககுவித்த ன் ெபயர் - குடந்த ெமய்ேகாட் க் ைககுவித்த 
ெலன்ப. (377) 
 
    2136 ெதா த ன் ெபயர் - திவள  பாிசந் தீண்ட - வள ெறாட்ட 
ெறா தலாகும். (378) 
 
    2137 அ த்த ன் ெபயர் - ைடத்த ெலற்ற ெலறிதல் ெமாக்கல் - குத்தன் ேமாதன் 
ெமாத்த லைறத - ல த்த ெலன்ப அைகத்த  மாகும். (379) 
 
    2138 மற் ம் அ த்த ன் ெபயர் - வ க்க மப் ெபயர்வைரவின்றாகும். 
 
    2139 குத்த ன் ெபயர் - அைவத்தெலன் கிளவி குத்த லாகும். (381) 
 
    2140 கட்ட ன் ெபயர் - விசித்த ைசத்தல் க்கல் கட்டல். (382) 
 
    2141மற் ங்கட்ட ன் ெபயர் - அைசத்த மிழ்த்த லார்த்தல்யாப்  - சிமிழ்த்தல் 
பிணித்தல் சு க்க ெறா த்தல் - கிட்டல் வக்கல் கட் தலாகும். 
 
    2142 தீட்ட ன் ெபயர் - தீட்டல க்கல். (384) 
 
    2143 ெவட்ட ன் ெபயர் - ழாவல் ெவட்டல். (385) 
 
    2144 ணித்த ன் ெபயர் - மித்த  ெமற்ற ந் ணித்த லாகும். 
 
    2145 அ த்த ன் ெபயர் - க த ற தல் பாிதல் கண் த்தல் - ேசதித்தல் ெகாய்த 
ல த்த லாகும். (387) 
 
    2146 கத்த ன் ெபயர் - ேதாண்டன் கத்தல். (388) 
 
    2147 நி த்த ன் ெபயர் - ேநான்ற னி த்தல். (389() 
 
    2148 கிண்ட ன் ெபயர் - கிண்டல் கிைளத்தல். (390) 
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    2149 கிள த ன் ெபயர் - ேநாண்டல் கிள தல். (391) 
 
    2150 ெதள் த ன் ெபயர் - வறண்ட ெறள் தல். (392) 
 
    2151 ெகாழித்த ன் ெபயர் - வரன்றல் ெகாழித்தல். (393) 
 
    2152 ெதாைளத்த ன் ெபயர் - ெதாள்க ங்குயிற ந்ெதாைளத்தலாகும். 
 
    2153 ேதாண்ட ன் ெபயர் - சூறல் சூன்ற ெறாட்ட ேறாண்டல் - ஆகுந் ெதா த  
மகழ்த  மதற்ேக. (395) 
 
    2154 கிழித்த ன் ெபயர் - கீறல் கிண்டல் கிள்ளல் கிழித்தல். (396) 
 
    2155 மற் ங்கிழித்த ன் ெபயர் - பீற ெலன்ப  மப் ெபயர்ேமற்ேற. 
 
    2156 அைடக்கலத்தின் ெபயர் - ைகயைடயில் லைடய பயமைடக்கலம். ((398) 
 
    2157 பி ங்குத ன் ெபயர் - ய்த்த ம் பறித்த ம் பி ங்குதலாகும். 
 
    2158 கைளத ன் ெபயர் - கட்டெலன்ப  கைளதலாகும். (400) 
 
    2159 மற் ங்கைளத ன் ெபயர் - சிைதத்தல் குத்தல் சிந் தல் விலங்கல். (401) 
 
    2160 உ த ன் ெபயர் - சிதக தல். (402) 
 
    2161 ைடத ன் ெபயர் - வலத்தன் ைடத னிணத்த லாகும். (403) 
 
    2162 எறித ன் ெபயர் - விலகல் ெசலவிடல் சல்ஓச்சுதல் - வி தெலறித 
லாகுெமன்ப. (404) 
 
    2163 மாற் த ன் ெபயர் - மாற் தல் விலக்கல். (405) 
 
    2164 பி த்த ன் ெபயர் - ெதாட ம் பற்ற ம் பி த்தலாகும். (406) 
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    2165 ெநாித்த ன் ெபயர் - ெத த்த ெனாித்தல். (407) 
 
    2166 கூட் த ன் ெபயர் - அ த்தல் ெபா த்தல் கூட் தலாகும். (408) 
 
    2167 எ ப் த ன் ெபயர் - எ த்த ெலற்ற ெல ப் தலாகும். (409) 
 
    2168 த த்த ன் ெபயர் - வாாித்தல் வாரைண தைகத்த ற த்தல். (410) 
 
    2169 பகுத்த ன் ெபயர் - பகிர்தல் பாத்தி பகுத்தலாகும். (411) 
 
    2170 சிந் த ன் ெபயர் - சிதர்த்தல் சிந் தல். (412) 
 
    2171 வார ன் ெபயர் - வாரல் கவரல் ெவௗவெலன்ப. (413) 
 
    2172 வகிர்த ன் ெபயர் - வகிர்த வர்தல். (414) 
 
    2173 தடவ ன் ெபயர் - தடவ ைறவர னீவல் வ டல். (415) 
 
    2174 அைசத ன் ெபயர் - யில்வரலைசதல். (416) 
 
    2175 ெசாாித ன் ெபயர் - ெசாாிதல்ெபாழிதல். (417) 
 
    2176 ட்ட ன் ெபயர் - மாட்ட ம் ெபா த்த  ட்டலாகும். (418) 
 
    2177 தள் த ன் ெபயர் - ேநான்ற ன்ற க்கறள் தல். (419) 
 
    2178 ெசறித்த ன் ெபயர் - அளித்த ம் ெபய்த ஞ்ெசறித்தலாஞகும். 
 
    2179 பரப் த ன் ெபயர் - விாியல் விளம்பல் பாாித்தல் பரப் தல். (421) 
 
    2180 அ க்குத ன் ெபயர் - ஏற்றல க்குதல் (422) 
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    2181 ைதத்த ன் ெபயர் - ெபாத்தல் கனிதல் ைதத்தலாகும் (423) 
    . 
    2182 குட்ட ன் ெபயர் - குட்டல் ைடத்தல் தகர்த்தலாகும். (424) 
    --------- 
 
    9 -வ  கால்வைக 
 
    2183 கடத்த ன் ெபயர் - கா ற் கைமந்த கடெனறி கூறி - றத்த ங்கழித  
மிகத்த ங் கடத்தல் - நடத்த  மீள  மவ்வியல் பாகும். (425) 
 
    2184 சுழல ன் ெபயர் - உழிதரல் ெகாட் த்திாிதர ழலல் - பிரமாி யலமர 
ெற மரன் ம கல் - ெசாாிதரல் கறங்கல் சுழலற் ெபயேர. (426) 
 
    2185 தாண்ட ன் ெபயர் - தாண்ட ம் வரவ ந் தாவ  மன்றித் - தத்த ங் 
கடத்த மப் ெபயர் ேமற்ேற. (427) 
 
    2186 மற் ந்தாண்ட ன் ெபயர் - உ க்க ம் பாய்த  கள  மன்றிக் - 
குதித்த ந் தவற ங் குப் ற மாேம. (428) 
 
    2187 எ ச்சியின் ெபயர் - கஞற ங் கதித்த  ம்ப  ேமர் ம் - ெபா ங் 
க த்த  ெமா க்க ம் பாச்ச  - மற ேமாங்க  ெம ச்சிப் ெபயேர . (429) 
 
    2188 நடத்த ன் ெபயர் - இல்ல ெலா ங்க ேலக வர்தல் - ெசல்லல் 
    படர்தல் கழித னடத்தல். (430) 
 
    2189 ெசலவின் ெபயர் - தா ங் கதி ம் பட ஞ் ெசலெவனல். (431) 
 
    2190 ஓட ன் ெபயர் - நீளல் பாற னிமிர்த ெலன்றிைவ - ேயாட ன் ெபய க் 
குாித்தாகும்ேம. (432) 
 
    2191 இாித ன் ெபயர் - உைடதல் ெக த ாித லாகும். (433) 
 
    2192 ேநேரா த ன் ெபயர் - ஆதி ம் தி  ேநாேரா தேல. (434) 
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    2193 மண் லமா ேயாட ன் ெபயர் - மாதி சுற் ச் சாாிைக வாளி - யாயைவ 
மண் ல வரவா கும்ேம. (435) 
 
    2194. விைரவின் ெபயர் - கதழ் ம் வல்ைல  ெமால்ைல ங் க ப் ங் - க க ந் - 
தாைர ந் ைன  ெநாறி ம் - விைச க ம் ேவக ம் விைரேவ. 
 
    2195. மற் ம் விைரவின் ெபயர் - கவன ந் ாித மப் ெபயர்க்கட் ைர. 
 
    2196. விைர க்குறிப்பின் ெபயர் - ெபாள்ெளன ைலெயனல் ெபா க்ெகன 
ெனாய்ெதனல் - ெவய்ெதனல் க ெமனல் விைரவின் பண்ேப. (438) 
 
    2197. உராய்த ன் ெபயர் - உேராச ாிஞ்ச ேராஞ்ச ராய்தல். (439) 
 
    2198. உலாப்ேபாத ன் ெபயர் - பவனிெயன்ப  லாப்ேபாதலாகும். 
 
    2199. உலாவ ன் ெபயர் - அைசத மியங்க ம் வழங்க லா தல். 
 
    2200. உழக்குத ன் ெபயர் - உ தன் ம த்த ழக்குத லாகும். (442) 
 
    2201. ெகா ேபாத ன் ெபயர் - ேபாதரல் ெகா ேபாதல். (443) 
 
    2202. மீ த ன் ெபயர் - மறிதரல் திாிதரன் மடங்கன் மீ தல். (444) 
 
    2203. ஒ ங்க ன் ெபயர் - ஒ ங்கெலன் கிளவி ெயா ங்க லாகும்.(445) 
 
    2204. ெச த்த ன் ெபயர் - ஓய னடவல் கடவ ேலாச்சல் – ஏ தல் தாண்டல் 

ண்ட ைகத்தல் - ஊர்தல் உய்த்தல் ெச த்த ெலா ெபா ள். 
 
    2205. ேபாத ன் ெபயர் - படர்தல் ேசற ெலா ங்க றீர்த - றிாித யங்க னீங்க 

றத்த - ரத்த ேலகல் ெசல்லல் வி தல் - கடத்த னடத்தல் ேபாத ன் ெபயேர. (447) 
    ---------- 
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    10 - வ  ைறைமவைக. 
 
    2206. ைறைமயின் ெபயர் - ைறைம ம் பாவ ந் தன்ம  - ைற ம் 
வா ம் வழி மா ெமன்ப. (448) 
 
    2207. ேகாத்திரத்தின் ெபயர் - கு ேய ம்பல் ேகாத்திரமாகும். (449) 
 
    2208. பைழைமயின் ெபயர் - ஒல்ைல ராண ைம ைற ழ் - ெதால்ைல ந்ைத 
ெதான்  பண்  - ெதான்ைம ன்ைன ராதனம் பைழைம.(450) 
 
    2209. ற்பிறப்பின் ெபயர் - உம்ைம ற் பிறப் . (451) 
 
    2210. இப்பிறப்பின் ெபயர் - இம்ைமயிப் பிறப் . (452) 
 
    2211. வ பிறப்பின் ெபயர் - அம்ைம  ம ைம ம் வ பிறப்பாகும். (453) 
 
    2212. பிறப்பின் ெபயர் - பிறந்ைத ம்பவ ம் ேயானி ம் பிறப்ெபனல். 
 
    2213. மற் ம்பிறப்பின் ெபயர் - சூதக ெமன்ன ேவாத ம் ெப ேம. (455) 
 
    2214. உாிைமயின் ெபயர் - உாிைம கிழைம யாட்சி  மாகும். (456) 
 
    2215. பயிற ன் ெபயர் - நவிறல் ெக மல் பயிறலாகும். (457) 
 
    2216. அைடவின் ெபயர் - ஆம்ப லைடேவ. (458) 
    ---------- 
 
    11 -வ  அளவின்வைக. 
 
    2217. விாிவின் ெபயர் - அளவின் வைகைய யளந்தீங் குைரப்பின் - விசால ம் 
வி ல ம் விாிெவன லாகும். (459) 
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    2218 பரப்பின் ெபயர் - பாய்தல் விாியல் பப் ப் பரைவ - தாவ ெலன்றிைவ தாம்பரப் 
பாகும். (460) 
 
    2219 ரத்தின் ெபயர் - ேச  நீள ஞ் ேசய்ைம ந் ரம். (461) 
 
    2220 அகலத்தின் ெபயர் - நனேவ கண்ணைற விய ைவ யகலம். (462) 
 
    2221 கனத்தின் ெபயர் - கனேம யைட  ஞாட்  மாகும். (463) 
 
    2222 எல்ைலயின் ெபயர் - அவதி ஞ் சிம் ங் கா ம்பாியந்த ம் - ஏணி ம் 
வைரப் ங் ெகாத்த  ெமல்ைல. (464) 
 
    2223 அளவின் ெபயர் - தைன ங் கா ந் தா ந் ைண ம் - வைர ம் பிரமாண  
மாத்திைர  மட்  - மளவின் ெபயெரன் றைறந்தனர் லவர். (465) 
 
    2224 அளவின்ைமயின் ெபயர் - அபாி மித  மநந்த  மபார  - ெமல்ைலயில் 
ெபா  மளவின்ைம ெயன்ப. (466) 
 
    2225 ெப ைமயின் ெபயர் - இ ைம ம் ெபாழி  ேமந்த  மீ ங் - க ைம ந் 
தட ங் கய  மணி ம் - பக  மண்ண ஞ் ெசம்ம ம் பாி  - மிைற ம் ேப ங் 
ெகான் ம் வி ல ம் - விய ந் தைல  ெநய்ைத  மா ந் - தைக  டைல  ாி ம் 

 - நளி  மீளி  நன் ம் பா ம் - நனி ம் பைண ம் விற ஞ் ேச ம் - பீ ங்க 
தழ் ம் ெப ைமப் ெபயேர. (467) 
 
    2226 ண்ைமயின் ெபயர் - ஐ  க்க  ம  ளாி ம் - வைண  ட்ப  

ணங்கு ைழ ம் - கு ைழ  ண்ைமப் ெபயேர. (468) 
 
    2227 சி ைமயின் ெபயர் - அற்ப ங் கன் ந் தன்ன  மாசும் - ேப ம் வறி  
மிைற ஞ் சி ைம. (469) 
 
    2228 நிைறவின் ெபயர் - ம த வன்றன் மல்க லார்த - ெறகுள ற ம்ப ேறக்கல் 
கிைளத்த - னிரம்பல் ரணங் கமேம நிைற . (470) 
 
    2229 ெப க்கத்தின் ெபயர் - பிறங்க ம்ெப க ம் ெப க்கமாகும். 
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    2230 குைறபாட் ன் ெபயர் - ஊன  நிரப் ம் விகல ந் தவ  - மீன ங் 
குைறபாெடன் றியம்பல் ேவண் ம். (472) 
 
    2231 குைறத ன் ெபயர் - சு ங்க ங் குைற  ம க ங் குன்ற  - ெமஞ்ச ங் 
குைறத  னியன்ற ெபயேர. (473) 
 
    2232 மிகுதியின் ெபயர் - அமைல நனிேய யாற்ற றப் ப் - ெப கல் கழி  சிறப் ப் 
பிறங்க - ப்பந் தவமத க்க மதிகம் - விதப் ச் ெசறிதல் ெபாங்கன் மிகுதி. (474) 
 
    2233 ெபா வின் ெபயர் - ப் க் க ப் க் கஞறல் ெபாம்மல் - ெபாறிேய ெபாக்கம் 

ப்ெபா  வாகும். (475) 
 
    2234 ெசறிவின் ெபயர் - த ப் ப் பிறப் த் ைததல் - மிைடதல் ற்  
ெவறிதேலாதி - ெசற்  ெவ ப் க் கஞற லடர்தல் - ெந ங்குதல் தி ங்குத 
ெலன்றிைவ ெசறிவின்ெபயேர.(476) 
 
    2235 கூட்டத்தின் ெபயர் - கூளி ங் கூட்ட ங் கு ம ந் ேதா ந் - ெதா தி ந் 
ெதா ந் ெதாைக ங் குழா ந் - ற்  நளி  ைக  ெமாய் ங் - கண ஞ் சாி  
மீண்ட ஞ் சங்க ந் - திரைள ஞ்சைவ  மைவ மீட்டம். 
 
    2236 திரளின் ெபயர் - ெகாம்ைம  ண்ைட ங் குழிய ங் குப்ைப  - த்ைத ம் 

க ஞ் ேசாக ம் ஞ்ச ம் - பந்த  மாைழ ம் வட் ம் பிண்ட ம் - வழி ஞ் ேச ஞ் 
ேசர் ந் திரேள. (478) 
 
    2237 ஐம்ைமயின் ெபயர் - அாி ந் தக  மட  *ைமம்ைம. (479) 
    -------- 
    *ஐம்ைம - தகட் வ  
 
    2238 எல்லாம்என்ற ன் ெபயர் - அைடய  மடங்க  மைனத் ம் யாைவ  - 

வ  ற் ஞ் சமத்த  ட்ட  - ெமைவ  ெமல்லா ெமன்ற ன் ெபயேர. (480) 
 
    2239 மற் ம்எல்லாம்என்ற ன் ெபயர் - அகில  மகண்ட  மப்ெபயராகும். (481) 
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    2240 பாதியின் ெபயர் - பாயல்பய ல த்தம் பங்கு பாதி. (482) 
 
    2241 மற் ம்பாதியின் ெபயர் - கூ ம் பாக ங் கூ  மதற்ேக. (483) 
 
    2242 பாரத்தின் ெபயர் - சீ ங் கன ங் கு  ஞாட் ம் - பார மாகும் பர  மதற்ேக. 
(484) 
 
    2243 ெநாய்ைமயின் ெபயர் - ெநாய்  மிேலசு ெநாய்ைம யாகும். 
 
    2244 ெபா ேபாக்க ன் ெபயர் - ெந த்தல் பாணித்தல் ெபா  ேபாக்கல். (486) 
 
    2245 மீ த ன் ெபயர் - தி க  க  மீ த ெலன்ப. (487) 
 
    2246 குவித ன் ெபயர் - குைவ ங் குவா  மிராசி ங் குப்ைப ங் - குல  ழி ங் 
குவிதற்ெபயேர. (488) 
 
    2247 த ன் ெபயர் - ஆதி தைலதா ள ன் ென வாய் - ேமாைன பிராசய 

தெலனப் ப ேம. (489) 
 
    2248 ந வின் ெபயர் - இைட சம மத்திமம் நாப்பண் பகன . (490) 
 
    2249 மற் ம்ந வின் ெபயர் - நள்ெளன் ெபய  நனந்தைல  மாகும். 
 
    2250 கைடயின் ெபயர் - இ திபின் ெனல்ைல கைடயீ றந்த - ற்  த 
லாகும். (492) 
 
    2251 மிகுத்த ன் ெபயர் - ெத த த்தல் மிகுத்தலாகும். (493) 
 
    2252 மிக்கதன் ெபயர் - மிஞ்சுதல் விஞ்சுதல் மீமிைச மிக்க . (494) 
 
    2253 ெந க்கத்தின் ெபயர் - எக்கல் குவித்தனளி நிபிட ெந க்கம். 
 
    2254 க்கின் ெபயர் - க்குத்தலாங் கா. (496) 
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    2255 க்கினிைறயின் ெபயர் - ற் ப் பலநிைற. (497) 
 
    2256 ஒ பலத்தின் ெபயர் - ெதா ெயன் கிளவி ெயா பல மாகும். 
 
    2257. லாமி பஃதின் ெபயர் - பாரெமன்ப  லா மி பஃேத. (499) 
 
    2258. காற்பலத்தின் ெபயர் - கஃசுகாற்பலம் (500) 
 
    2259. மாகாணிப்பலத்தின் ெபயர் - சமாகாணிப்பலம். (501) 
 
    2260. ஒன்றன் ெபயர் - ஏகெமான்ேற. (502) 
 
    2261. பத்தின் ெபயர் - தசம்பத்தாகும். (503) 
 
    2262. ற்றின் ெபயர் - சத றாகும். (504) 
 
    2263. ஆயிரத்தின் ெபயர் - சகசிரமாயிரம். (505) 
 
    2264. பதினாயிரத்தின் ெபயர் - அ தம்பதினாயிரம். (506) 
 
    2265. றாயிரத்தின் ெபயர் - நி த றாயிரம். (507) 
 
    2266. பத் றாயிரத்தின் ெபயர் - பிர தம்பத் றாயிரேம. (508) 
 
    2267. ேகா யின் ெபயர் - பிர தம் பத்ேத ேகா  ெயன்ப. (509) 
 
    2268. அற் தத்தின் ெபயர் - ேகா  பத்ேத யற் த மாகும். (510) 
 
    2269. நிகர்ப் தத்தின் ெபயர் - அர்ப் தம் பத்ேத நிகர்ப் த மாகும். (511) 
 
    2270. கும்பத்தின் ெபயர் - நிகர்ப் தம் பத்ேத கும்ப மாகும். (512) 
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    2271. கணகத்தின் ெபயர் - கும்பம் பத்ேத கணக மாகும். (512) 
 
    2272. கற்பத்தின் ெபயர் - கணகம் பத்ேத கற்ப மாகும். (514) 
 
    2273. நிகற்பத்தின் ெபயர் - கற்பம் பத்ேத நிகற்ப மாகும். (515) 
 
    2274. ப மத்தின் ெபயர் - நிகற்பம் பத்ேத ப ம மாகும். (516) 
 
    2275. சங்கத்தின் ெபயர் - ப மம் பத்ேத சங்க மாகும்.(517) 
 
    2276. ச த்திரத்தின் ெபயர் - சங்கம் பத்ேத ச த்திர மாகும். (518) 
 
    2277. அந்தியத்தின் ெபயர் - ச த்திரம் பத்ேத யந்தியமாகும். (519) 
 
    2278. மத்தியத்தின் ெபயர் - அந்தியம் பத்ேத மத்திய மாகும். (520) 
 
    2279. பரார்த்தத்தின் ெபயர் - மத்தியம் பத்ேத பரார்த்த மாகும். (521) 
 
    2280. ாியத்தின் ெபயர் - பரார்த்தம் பத்ேத ாிய மாகும். (522) 
 
    2281. பிரமகற்பத்தின் ெபயர் - ாியம் பத்ேத பிரம கற்பெமந்ேறாதின ெரண்ண 

மப் ெபயேர. (529) 
    ---------- 
 
    12 -வ  காரணவைக பல்ெபா ள்வைக. 
 
    2282. காரணத்தின் ெபயர் - காரண வைக ம் பலெபா ள் வைக ஞ் - ேசர 

ைரப்பன் ெறள்ளதிற் ெறளிந்ேத. (524) 
 
    2283. காரணத்தின் ெபயர் - நிப ம் ெபா ட்  ேம  நிமித்த ந்திற ம் வாயி  

ல  ெமன்றிைவ - க ங் காைலக் காரண மாகும். (525) 
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    2284. உட்ெடாைளயின் ெபயர் - சுகிர் குழனாழி தசிரந் ம்  - ைழ ைர 
ேவய்ேவ  ட்ெடாைள ெபாள்ேள. (526) 
 
    2285. மற் ட்ெடாைளயின் ெபயர் - நாள ஞ் சுைர  மதற்குநாமம். 
 
    2286 வட்டத்தின் ெபயர் - வலய ேநமி கடக மண் லம் – பாிதியாழி பாண் ல் 
வி த்தம் - பட ைக ேகாளைக பா ைக ெகாம்ைம – திகிாி மல்ைல வல்ைல சக்கரந் - 
தட்  வட்டைண ெயன்றிைவ பிற ம் - வட்ட வ விற் ெகாட் ய ெபயேர. (528) 
 
    2287 அதிசயத்தின் ெபயர் - வியப்ேப யி ம்  விசித்திரம் விம்மிதம் - விபாீத மி ம்  
ததிசய மாகும். (529) 
 
    2288 மற் மதிசயத்தின் ெபயர் - சித்திர ெமன்ப  மற்றதற் குாித்ேத. (530) 
 
    2289 உவைமயின் ெபயர் - ைர  மா ம் ெபா ங் க ப்  – நிக  ேமய்  ேந ம் 
ேபா  - ெமாப்  வம  ேம  மாங்கு - ெமனெவதி ரன்ன  மிைண  றழ் ம் - 
சம ந் ல் ய  வைமக் காகும். (531) 
 
    2290 விைனயின் ெபயர் - க ம ந் ெதாழி ம் விதி ம் பணி ம் - விைனய ஞ் 
ெசய ம் விைனயின் ெபயேர. (532) 
 
    2291 ெசய்த ன் ெபயர் - அயர்த ங் குயிற ம் பண்ண ம் வைனத ம் - ாித  
மாட ஞ் ெசய்த லாகும். (533) 
 
    2292 விற்ற ன் ெபயர் - மா தல் பகர்தல் கூ தல் விற்றல். (534) 
 
    2293 விைலயின் ெபயர் - ெநாைடெயன் கிளவி விைலெயன வல்வர். (535) 
 
    2294 கூட் த ன் ெபயர் - ஆற்ற ம் ேபாற்ற  மீட்ட ங் கூட் தல். (536) 
 
    2295 மற் ங்கூட் த ன் ெபயர் - ஓம்ப ெலன்ப  மாங்கதன் ேமற்ேற. (537) 
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    2296 இலாஞ்சைனயின் ெபயர் - ஆைண ெபாறிகுறி யச்சைட யாளம் - சாதனஞ் 
சின்ன த்திைர யி ங்கெமன் - ேறயைவ பல  மிலாஞ்சைனயாகும். (538) 
 
    2297 தைலக்காவ ன் ெபயர் - இைள  க்கிர  மிைவதைலக் காவல். (539) 
 
    2298 படர்த ன் ெபயர் - படைல படர்ச்சி பம்பல் படர்தல். (540) 
 
    2299 அறியாைமயின் ெபயர் - எய்யாைம யறியாைம. (541) 
 
    2300 ஒழியாைமயின் ெபயர் - ஓவாைம ெயாழியாைம. (542) 
 
    2301 வழிப்பறியின் ெபயர் - அதர்ேகாள் வழிப்பறி யாறைல  மாகும். (543) 
 
    2302 ைதத்த ன் ெபயர் - அத் ம் ெபால்ல ந் ைதத்தல் ன்னம். (544) 
 
    2303 தண்ட ன் ெபயர் - தப்பெலன் கிளவி தண்டலாகும். (545) 
 
    2304 காய்த ன் ெபயர் - உல தல் காய்தல் வற தன் ளிதல். (546) 
 
    2305 பில்குத ன் ெபயர் - பி ற்றல் தல். (547) 
 
    2306 கு யிைறயின் ெபயர் - கைறவாி யாயங் கடன்கரெமன்றிைவ - கு யிைறப் 
ெபயரா மி ப் மதற்ேக. (548) 
 
    2307 சுங்கவிைறயின் ெபயர் - உல்கு சாாிைக சுங்கவிைற யாகும். (549) 
 
    2308 தீர்த ன் ெபயர் - ஓவ றீர்தல். (550) 
 
    2309 வின் ெபயர் -  ேட. (551) 
 
    2310 கலத்த ன் ெபயர் - கலைவ கலப் க் கலத்தலாகும். (552) 
 

ஏழாவ  - பண்பிற்ெசய ற்பகுதிவைக ற்றிற்  
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ஆக சூத்திரம் 2310 
    ------------- 
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பிங்கல நிகண்  - ெபயர்ப்பிாி  
ஆறாவ  அ ேபாகவைக / ெபயர்ப்பிாி  :  (1102-1758) 

 
1. உணவின்வைக 
 
    1102. ேசாற்றின் ெபயர் - அன்னம் அயினி அ சில் ஓதனம் ெபாம்மல் ேபானகம் 
மைட ன்கம் ரல் க்கல் மிதைவ அமைல ற்ைக உண  ச  பாளிதம் நிமிரல் 
வல்சி அசனம் ற்  கவளம் உதரகம் ெசான்றி பாத்  கூழ் பதம் கா (27) 
 
    1103. கஞ்சியின் ெபயர் - யவாகு கா  ேமாைழ (3) 
 
    1104. பாற்ேசாற்றின் ெபயர் - பாயசம் (1) 
 
    1105. அவிழின் ெபயர் - பதம் (1) 
 
    1106. ததி ணவின் ெபயர் - தயிாிற்றிமிரல் (1) 
 
    1107. வழி ணவின் ெபயர் - ெபாதி ேதாட்ேகாப்  சம்பளம் (3) 
 
    1108. பிட் ன் ெபயர் - ஆவி ெவந்ைத (2) 
 
    1109. ேமாதகத்தின் ெபயர் - இலட் கம் (1) 
 
    1110. அைடயின் ெபயர் - அப்பம் (1) 
 
    1111. உக்காாியின் ெபயர் - அஃகுல்  (1) 
 
    1112. பில்லைடயின் ெபயர் - சஃகுல்  (1) 
 
    1113. திைனமாவின் ெபயர் - வைண (1) 
 
    1114. ெநன்மாவின் ெபயர் - இ  (1) 
 



 100

    1115. ேதாைசயின் ெபயர் - கஞ்சம் (1) 
 
    1116. ாிைகயின் ெபயர் - ெநாைலயல் (1) 
 
    1117. மாவின் ெபயர் - பிண்  அ ப்பம் பிட்டம் வைண இ  (5) 
 
    1118. அப்பவ க்கத்தின் ெபயர் - அ பம் கஞ்சம் இைலயைட ெமல்லைட 
ெநாைலயல் ாிைக சஃகுல்  ேபானகம் மண் ைக ெபாள்ளல் (10) 
 
    1119. சிற் ண் யின் ெபயர் - அப்பம் பிட்  அஃகுல்  இ  (4) 
 
    1120. கறிவர்க்கத்தின் ெபயர் - கூட்டைம (1) 
 
    1121. கறியின் ெபயர் - நீடாணம் (1) 
 
    1122. ெபாாிய ன் ெபயர் - க ைன (1) 
 
    1123. ளிங்கறியின் ெபயர் - ைவ (1) 
 
    1124. குழம்பின் ெபயர் - ஆணம் (1) 
 
    1125. பச்ச யின் ெபயர் - அவித் ைவயல் (1) 
 
    1126. வைறய ன் ெபயர் - ஓச்ைச (1) 
 
    1127. பிண்ணாக்கின் ெபயர் - மலாவகம் (1) 
 
    1128. சூட் ைறச்சியின் ெபயர் - சூசியம் ப த்திரம் (2) 
 
    1129. மீன் ள்ளாிந்தி ங்க வியின் ெபயர் - அயிாி (1) 
 
    1130. பா ன் ெபயர் - பயசு கீரம் அமிழ்  பயம் (4) 
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    1131. தயிாின் ெபயர் - ததி அைள ெப கு (3) 
 
    1132. ெநய்யின் ெபயர் - ஆதிரம் கி தம் ஆச்சியம் இ  ேநயம் ப்  (6) 
 
    1133. மற் ெநய்யின் ெபயர் - அவி ஆகாரம் ஆக (8) 
 
    1134. ெவண்ெணயின் ெபயர் - ஐயம் க னம் நவநீதம் (3) 
 
    1135. ேமாாின் ெபயர் - மதிதம் தக்கிரம் காலேகயம் (3) 
 
    1136. மற் ேமாாின் ெபயர் - அ ப்பம் அைள சர் மச்சிைக 4 ஆக (7) 
 
    1137. எண்ெணயின் ெபயர் - ைதலம் ேநயம் (2) 
 
    1138. ேதனின் ெபயர் - பிரசம் ம  (2) 
 
    1139. குழம்பின் ெபயர் - பாகு (1) 
 
    1140. ெசறிகுழம்பின் ெபயர் - ெசச்ைச (1) 
 
    1141. கண்டச க்ைகயின் ெபயர் - கண்டம் பாளிதம் (2)) 
 
    1142. மணற்பாகின் ெபயர் - கட் கம் விசயம் கன்னல் (3) 
 
    1143. ச க்கைரயின் ெபயர் - குளம் அக்காரம் குடம் (3) 
 
    1144. மற் ம்ஓர்வைகச்ச க்கைரயின் ெபயர் - அயிர் ல்லகண்டம் 
 
    1145. கற்கண் ன் ெபயர் - கன்னல் கட்  (2) 
 
    1146. கள்ளின் ெபயர் - பா  பிழி ப  ம  தணியல் சா  ஆ  ஆைல சா  மாதவம் 
சாதி சுைர மாாி ம வம் ேவாி ெதாப்பி ேதறல் நற  பிரசம் ஆம்பல் இேரயம் ெதாண்  
நைன மா  அாிட்டம் ஆசபம் ெகௗைவ சுவிைக சுேலாகி சுன்ைட ெவறி அம்மியம் 
வா ணம் பானம் அளி ேமைத ண்டகம் பாாி மட்  கா  சாயனம் காதம் பாி எ  
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வாணிதம் ெகாங்கு மகரந்தம் குந்தி ெசால்விளம்பி அ ப்பம் களி கல் யம் சுமா  
ஞாளி ேதம் நாற்றம் வ  நைற ம கரம் (58) 
 
    1147. மற் ங்கள்ளின் ெபயர் - பைழ மந்திரம் ஆக (60) 
 
    1148. ேகாற்ேறனின் ெபயர் - பிரசம் (1) 
 
    1149. ேதன்கூட் ன் ெபயர் - இறால் (1) 
 
    1150. பலபண்டத்தின் ெபயர் - பண்ணியம் வளம் பட்டம் பண்டம் பண்ணிகாரம் 
கூலம் (6) 
 
    1151. அ ம்பண்டத்தின் ெபயர் - தாரம் (1) 
 
    1152. எச்சி ன் ெபயர் - மிச்சில் உச்சிட்டம் (2) 
 
    1153. உணவின் ெபயர் - உணா வல்சி உண்  ஓதனம் அசனம் பதம் இைச ஆகாரம் 
உைற ஊட்டம் (10) 
 
    1154. ேப ண் யின் ெபயர் - பிரப்  (1) 
 
    1155. உண்பனவற்றின் ெபயர் - ற்றி (1) 
 
    1156. தின்பனவற்றின் ெபயர் - திற்றி (1) 
 
    1157. ப குவனவற்றின் ெபயர் - பானம் ைவ (2) 
 
    1158. அ சில்என்ப  - அடப்ப வ  (1) 
 
    1159. ங்கல்என்ப  - க்குவ  (1) 
 
    1160. தித்திப்பின் ெபயர் - இ ம் ம ரம் இனிைம ேதம் அ  சுைவ (6) 
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    1161. ைகப்பின் ெபயர் - ைகத்தல் தித்தம் (2) 
 
    1162. ளிப்பின் ெபயர் - ஆமிலம் ஆம்பிரம் (2) 
 
    1163. காழ்த்த ன் ெபயர் - காில் காயம் க கம் (3) 
 
    1164. வர்ப்பின் ெபயர் - வரம் (1) 
 
    1165. உவர்த்த ன் ெபயர் - உவர் (1) 
    ---------- 
 
    2 - வ  ணின்வைக 
 
    1166. ஆபரணத்தின் ெபயர் - அணி அணிகலம் டணம் வள்ளி இைழ கலம் (7) 
 
    1167. மணி யின் ெபயர் - மகுடம் கிாீடம் ெமௗ  (3) 
 
    1168. மற் ம்மணி யின் ெபயர் - சூ ைக சு ைக ேசகரம் ஆக (6) 
 
    1169. ப்ைபந்தின் ெபயர் - ேகாடகம் கிம் ாி குடம் தாமம் ப மம் (5) 
 
    1170. மாைலயின் ெபயர் - பாடம் ேகா  கேரா  (3) 
 
    1171. பதக்கத்தின் ெபயர் - கண் ைக மதாணி ஆரம் (3) 
 
    1172. ேதாளணியின் ெபயர் - அங்கதம் ேக ரம் (2) 
 
    1173. குண்டலத்தின் ெபயர் - மஞ்சிைக குைழ (2) 
 
    1174. காதணியின் ெபயர் - வல் ைக ெகாட்ைட க ப்பம் (3) 
 
    1175. கு க்கின் ெபயர் - க ப்பிைண (1) 
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    1176. ேதாட் ன் ெபயர் - தாடங்கம் (1) 
 
    1177. கங்கணத்தின் ெபயர் - வைள ெதா  கடகம் (3) 
 
    1178. ைகவைளயின் ெபயர் - சாி ெதா  சூடகம் சங்கு கு கு வண்  கன்  (7) 
 
    1179. பிள்ைளக்ைகவைளயின் ெபயர் - பி கம் (1) 
 
    1180. சுட் யின் ெபயர் - சு ைக (1) 
 
    1181. பட்டத்தின் ெபயர் - ஓைட (1) 
 
    1182. பாதகிண்கிணியின் ெபயர் - பாி ரம் ரம் (2) 
 
    1183. சதங்ைகயின் ெபயர் - சி மணி கிண்கிணி (2) 
 
    1184. சிலம்பின் ெபயர் - அாி தைள ெஞகிழி ரம் (4) 
 
    1185. மற் ஞ்சிலம்பின் ெபயர் - அரவம் ஆக (5) 
 
    1186. காற்சாிக்குங்ைகச்சாிக்கும் ெபயர் - பாியகம் (1) 
 
    1187. காலணியின் ெபயர் - பாதசாலம் (1) 
 
    1188. பாடகத்தின் ெபயர் - பாதகடகம் (1) 
 
    1189. ஓைசெசய்தைளயின் ெபயர் - ெஞகிழம் குடச்சூல் (2) 
 
    1190. ஆடவர்ேகாைட ரத்தாலணிவதின் ெபயர் - கழல் (1) 
 
    1191. மாதாிைடயணியின் ெபயர் - காஞ்சி ேமகைல கலாபம் ப மம் விாிசிைக 
அவற் ள் காஞ்சி - எண்ேகாைவ ேமகைல - எ ேகாைவ கலாபம் – பதினா  ேகாைவ, 
ப மம்பதிெனட் ேகாைவ, விாிசிைக ப்பத்திரண் ேகாைவ (5) 
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    1192. சாிமணிக்ேகாைவயின் ெபயர் - கலாபம் ேதாைர (2) 
 
    1193. அைரப்பட் ைகயின் ெபயர் - அத்  மனா (2) 
 
    1194. அைரஞாணின் ெபயர் - இரதநம் (1) 
 
    1195. ெசவிமலர்ப் வின் ெபயர் - கன்னாவதஞ்சம் (1) 
 
    1196. ஆபரணத்ெதாங்க ன் ெபயர் - உத்தி மத ைக க்கம் (3) 
 
    1197. ேமாதிரத்தின் ெபயர் - கம் ஆழி இலச்சிைன (3) 
 
    1198. மணிவடத்தின் ெபயர் - சரம் ஆரம் தாமம் (3) 
 
    1199. ன் ெபயர் - உப தம் (1) 
 
    1200. தலணியின் ெபயர் - இலம்பகம் ல்லகம் சூட்  (3) 
 
    1201. ெதய்வ த்தியின் ெபயர் - தி  (1) 
 
    1202. தைலக்ேகாலத்தின் ெபயர் - பங்குசம் பிஞ்ஞகம் (2) 
 
    1203. தைலப்பாைளயின் ெபயர் - ெதாய்யகம் (1) 
 
    1204. கிம் ாியின் ெபயர் - தாங்கி ேகாளைக ண் (3) 
 
    1205. ெப ஞ்சூட் ன் ெபயர் - சிவளிைக (1) 
 
    1206. சரப்பணியின் ெபயர் - வயிரச்சங்கி  (1) 
 
    1207. ேபரணியின் ெபயர் - மதாணி ஆரம் ெப ம் ண் (3) 
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    1208. ண்கைடப் ணர்வின் ெபயர் - கைட கயில் (2) 
 
    1209. மாதரணிவடத்தின் ெபயர் - ஆரம் கண் ைக தாமம் ேகாைவ மாைல இைழ (6) 
    ------- 
 
    3 -வ  இரத்திநவைக 
 
    1210. மாணிக்கத்தின் ெபயர் - மாமணி ெசம்மணி ப மராகம் (3) 
 
    1211. ைவ ாியத்தின் ெபயர் - வாலவாயம் (1) 
 
    1212. வயிரத்தின் ெபயர் - வச்சிரம் (1) 
 
    1213. மரகதத்தின் ெபயர் - அாி பச்ைச (2) 
 
    1214. நீலமணியின் ெபயர் - மணி (1) 
 
    1215. பவளத்தின்; ெபயர் - ப்  பிரவாளம் வர் கிர் (4) 
 
    1216. மற் ம்பவளத்தின் ெபயர் - வித் மம் அரத்தம் ஆக (3) 
 
    1217. த்தின் ெபயர் - நித்திலம் ஆரம் தரளம் (3) 
 
    1218. கட ண்மணியின் ெபயர் - நிதி நிதானம் (2) 
 
    1219. மணிப்ெபா ப் ெபயர் - மன  காசு (2) 
 
    1220. ஐவைகத்ெதய்வமணியின் ெபயர் - சிந்தாமணி சூளாமணி சிமந்தகமணி 
சூடாமணி ெகௗத் வமணி (5) 
 
    1221. சங்கநிதிெயன்ப  - சங்கின்வ வின  
 
    1222. ப மநிதிெயன்ப  - தாமைரவ வின  
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    1223. சந்திரகாந்தமாவ  - சந்திரகிரணத்தானீர்கால்வ  
 
    1224. சூாியகாந்தமாவ  - சூாியெனாளியாற்றீக்கால்வ  
 
    1225. இ ப் க்காந்தத்தின் ெபயர் - சும்பகம் (1) 
 
    1226. பளிங்கின் ெபயர் - ப கம் ப க்ைக காழ் உபலம் (4) 
 
    1227. வைளமணியின் ெபயர் - மன  அக்கு (2) 
 
    1228. ெசங்கல் ன் ெபயர் - தா  காாிகம் (2) 
 
    1229. சிந் ரத்தின் ெபயர் - திலகம் (1) 
 
    1230. சாதி ங்கத்தின் ெபயர் - இங்கு கம் கு கம் (2) 
 
    1231. அகன்மணிெபா ப் ெபயர் - அரதநம் சலாைக (2) 
    ---------- 
 
    4 - வ  உேலாகவைக 
 
    1232. ெபான்னின் ெபயர் - ஆடகம் ேவங்ைக அாி ெசந்தா  காணம் ேதசிகம் 
காஞ்சனம் கர்ப் ரம் சாரம் ெதா க்கம் கனகம் சாமீகரம் ஈழம் சுவணம் இரணியம் ஏமம் 
ஆைச ெசங்ெகால் ஆக்கம் ேகாவம் பீதகம் மாைழ ஈைக சாக்கு பந்தம் தமனியம் அத்தம் 

ாி சந்திரம் வித்தம் நிதி ெவ க்ைக (32) 
 
    1233. மற் ம் ெபான்னின் ெபயர் - அனந்தம் வசு அ த்தம் ெபா ள் தனம் பண்டம் 
திரவியம் ஆக (69) 
 
    1234. ெவள்ளியின் ெபயர் - தாரம் இரசிதம் களெதௗதம் (3) 
 
    1235. ெசம்பின் ெபயர் - தாமிரம் எ ைவ வ  சுற்பம் உ ம்பரம் சீ ள் சீ ணம் (7) 
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    1236. ெவள்ளீயத்தின் ெபயர் - சீ ள் வங்கம் (2) 
 
    1237. காாீயத்தின் ெபயர் - நாகம் (1) 
 
    1238. தராவின் ெபயர் - ம கம் (1) 
 
    1239. த்தநாகத்தின் ெபயர் - நாகம் (1) 
 
    1240. பித்தைளயின் ெபயர் - இரதி மாயா ாி ஆரகூடம் (3) 
 
    1241. ெவண்கலத்தின் ெபயர் - கஞ்சம் உைற (2) 
 
    1242. இ ம்பின் ெபயர் - க ங்ெகால் அகி க ந்தா  அயில் அயம் (5) 
 
    1243. உேலாகக்கட் யின் ெபயர் - மாைழ சுவணம் வங்காரம் தகைண ஆடகம் (5) 
 
    1244. பஞ்சேலாகத்தின் ெபயர் - தமனியம் இ ம்  தாமிரம் ஈயம் இரசிதம் (5) 
 
    1245. நவேலாகங்களின் ெபயர் - இரதி ம கம் நாகம் கஞ்சம் (4) 
 
    1246. பண்டாரத்தின் ெபயர் - ேகாசம் தண்டம் (2) 
 
    1247. ெபாற்கலனி க்ைகயின் ெபயர் - ெபாற்பண்டாரம் (2) 
 
    1248. உண்கலத்தின் ெபயர் - தாலம் தட்டம் தளிைக பாசனம் (2) 
 
    1249. வட் ன் ெபயர் - கரகம் ேகாரம் வள்ளம் சகடம் சிகரம் சாைக (6) 
 
    1250. சி வட் ன் ெபயர் - கிண்ணம் வள்ளம் (2) 
 
    1251. மற் ஞ்சி வட் ன் ெபயர் - கிராணம் ஆக (9) 
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    1252. நாழிைகவட் ன் ெபயர் - கன்னல் கிண்ணம் (2) 
 
    1253. கண்ணா யின் ெபயர் - ளகம் அத்தம் ஆ  ப மக்கலம் ஒளி - வட்டம் 
கஞ்சைன த ப்பணம் (7) 
 
    1254. மற் ங்கண்ணா யின் ெபயர் - ஆதாிசனம் உ வங்காட்  கஞ்சனம் ஆக(10) 
 
    1255. ப க்கத்தின் ெபயர் - ப யகம் (1) 
 
    1256. கலசப்பாைனயின் ெபயர் - கஞ்சைன (1) 
 
    1257. ப்பின் ெபயர் - கசிதம் (1) 
 
    1258. ெநய்த் ப்பின் ெபயர் - சு ைவ (1) 
 
    1259. சட் வத்தின் ெபயர் - தவ்வி சிலகம் த வி (2) 
 
    1260. ைகம்மணியின் ெபயர் - பட ைக வட்டம் (2) 
 
    1261. ெப மணியின் ெபயர் - கண்ைட யாைனமணி (2) 
 
    1262. எறிமணியின் ெபயர் - ேசகண் . 1 
 
    1263. பமணியின் ெபயர் - ைகம்மணி. 1 
 
    1264. தாளத்தின் ெபயர் - கிட் , சீர், பாண் ல், கஞ்சம். 4 
 
    1265. கிண்கிணிமாைலயின் ெபயர் - குரல். தார். 2 
 
    1266. காளத்தின் ெபயர் - காகளம்.1 
 
    1267. சி சின்னத்தின் ெபயர் - பீ . 1 
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    1268. ெகாம்பின் ெபயர் - ேகா , இரைல, வயிர். 3 
 
    1269. மற் ங்ெகாம்பின் ெபயர் - ஆம்பல். 1 
 
    1270. பரணியின் ெபயர் - ேகாய். 1 
 
    1271. கமண்டலத்தின் ெபயர் - குண் ைக, காண்டகம், கரகம். 4 
 
    1272. ெகண் யின் ெபயர் - க ப்பம், ேகா கம். 2 
    ----------- 
 
    5 - வ . ஆைடவைக. 
 
    1273. கூைறயின் ெபயர் - ஆைட, ேகா , சூ , வட்டம், காடகம், ட்டம், க ங்கம், 
காழ கம், படம், சு, ைடைவ, கில்,பாிவட்டம், ஆவரணம், தாைன, உைட, சாரம், 
உம்பரம், நீ , அ ைவ, உ க்ைக, சம்படம், பட் , சா , ேசைல, ம , சீைர, வட் ைட, 
ேகாசிகம், கைல, வாசனம். 31 
 
 
    1274. சி கி ன் ெபயர் - கந்ைத, விாிபம், கண்ைட, பி யல், ேவதகம், ங்கம், 
பங்கம், கத்தியம், ாியம், சிற்றில். (10) 
 
    1275. நல்லாைடயின் ெபயர் - நாகம்,பாாி. 2 
 
    1276. பட் வ க்கத்தின் ெபயர் - பாளிதம், ேகாசிகம். 2 
 
    1277. மற் ம்பட் வ க்கத்தின் ெபயர் - காம் , ேநத்திரம். 2 
 
    1279. பணித் சின் ெபயர் - பாளி, ேதவாங்கு. 2 
 
    1279. மயிர்ப்படாத்தின் ெபயர் - மயிரகம், வ யிாியம். 2 
 
    1280. அத்தவாளத்தின் ெபயர் - வடகம், உல்லாசம். 2 
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    1281. சித்திரப்படத்தின் ெபயர் - த்தகம். 1 
 
    1282. உத்தாீயத்தின் ெபயர் - உத்தராசங்கம், ஏகாசம். 2 
 
    1283. ெகாய்சகத்தின் ெபயர் - நீவி. 3 
 
    1284. ேபார்ைவயின் ெபயர் - மீக்ேகாள். 1 
 
    1285. உ த்த க்க ன் ெபயர் - சுற்றல், (க*) த ற்றல்.1 
 
    1286. ன்றாைனயின் ெபயர் - ேதாைக. 1 
 
    1287. கபடாத்தின் ெபயர் - சூழி. 1 
 
    1288. கம்பளிப்படாத்தின் ெபயர் - கம்பலம் கம்பளம் (2) 
 
    1289. ெசம்படாத்தின் ெபயர் - சிம் ளி (1) 
 
    1290. ைலக்கச்சின் ெபயர் - வம்  வார் விசிைக பட் ைக (4) 
 
    1291. கச்சின்றைலப்பின் ெபயர் - கஞ்சகம் சார்வாரம் (2) 
 
    1292. ேமற்கட் யின் ெபயர் - விதானம் கம்பலம் படங்கு வானி (4) 
 
    1293. சட்ைடயின் ெபயர் - கஞ்சுகம் குப்பாயம் ெமய்ப்ைப காஞ்சுகி அங்கி வாரணம் 
(6) 
 
    1294. இ திைரயின் ெபயர் - அவி , கஞ்சிைக, அவளிைக, காண்டம், எழினி, 
கண்டம், பாரகம், கழனி, படம், படாம் (10) 
 
    1295. ெமத்ைதயின் ெபயர் - தவிசு அைண தளிமம் (3) 
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    1296. மற் ம்ெமத்ைதயின் ெபயர் - காகுளி ஆக (4) 
 
    1297. தைலயைணயின் ெபயர் - உபதானம் (1) 
 
    1298. ெப ங்ெகா யின் ெபயர் படம் வானி பதாைக ேகதனம், வசம் சத்தி ேதாைக 

கில் படங்கு விேலாதனம் படாைக (11) 
 
    1299. மற் ம்ெப ங்ெகா யின் ெபயர் - ேக  (12) 
 
    1300. தியிற்கட் யெகா யின் ெபயர் - விடங்கம் (1) 
 
    1301. ேதாிற்கட் ங்ெகா யின் ெபயர் - கூவிரம் (1) 
 
    1302. சி ெகா யின் ெபயர் - கத்திைக (1) 
 
    1303. மர ாியின் ெபயர் - வற்கைல இைறஞ்சி சீைர (3) 
 
    1304. சும்மாட் ன் ெபயர் - சு  சும  சுைமயைட (3) 
 
    1305. ணியின் ெபயர் - சிதர் சிதைல சீைர (3) 
 
    1306. பாிவட்டத்தின் ெபயர் - வத்திரம் ஆசாரம் வாசம் (3) 
    ------------ 
 
    6 - வ  ச்சுவைக 
 
    1307. சாந்தின் ெபா ப் ெபயர் – கலைவச்ேச , காேலக வண்ணம், களபம், விைர, 
கலைவ (5) 
 
    1308. நால்வைகச்சாந்தின் ெபயர் - பீதம் கலைவ வட் ைக  (4) 
 
    1309. க ப் ரத்தின் ெபயர் - பாளிதம் (1) 
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    1310. கத் ாியின் ெபயர் - மான்மதம் (1) 
 
    1311. கின் ெபயர் - வாசெநய் (1) 
 
    1312. சுவனவற்றின் ெபயர் - அங்கராகம் (1) 
 
    1313. மயிர்ச்சாந்தின் ெபயர் - ஏலம் தகரம் காசைற (3) 
 
    1314. ெசஞ்சாந்தின் ெபயர் - ெசங்குங்குமம் (1) 
 
    1315. மற் ம்ெசஞ்சாந்தின் ெபயர் - தளம் (1) 
 
    1316. ெவண்சாந்தின் ெபயர் - தளம் (1) 
 
    1317. சந்தனத்தினம் ெபயர் - சந்  சாந்  சந்தம் (3) 
 
    1318. கலைவயின் ெபயர் - களபம் (1) 
 
    1319. பனிநீாின் ெபயர் - கந்தசாரம் இமசலம் (2) 
 
    1320. ெசறிகுழம்பின் ெபயர் - ேதய்ைவ ெசச்ைச (2) 
 
    1321. அப் த ன் ெபயர் - ெகாட்டல் (1) 
 
    1322. சுத ன் ெபயர் - லர்த்தல் (1) 
 
    1323. மகளிராகத்ெத ேகாலத்தின் ெபயர் - ெதாய்யில் (1) 
 
    1324. தற்குறியின் ெபயர் - ண்டரம் திலகம் (2) 
 
    1325. அச்சுதெமன்ப  - அ கும் ெவள்ளாிசி ங்கூட் யணிவ  
    ---------- 
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    7 - வ  சூட் வைக 
 
    1326. மாைலயின் ெபயர் – சுக்ைக, ெதாைடயல், ெதாங்கல், கத்திைக, அலங்கல், 
கண்ணி, ெதாியல், தார், அணியல், தாமம், ஒ யல், சூட் , ேகாைத, மஞ்சாி (13) 
 
    1327. தலணிமாைலயின் ெபயர் - சூட்  இலம்பகம் (2) 
 
    1328. ேகாத்தமலாின் ெபயர் - மத்தகமாைல (2) 
 
    1329. பின்னியமாைலயின் ெபயர் - பிைணயல் (1) 
 
    1330. ேகாத்தமாைலயின் ெபயர் - சிகழிைக படைல வாசிைக ெதாைடயல் (4) 
 
    1331. வாைகமாைலயின் ெபயர் - கல்வியி ம் ேகள்வியி ம் ெகாைடயி ம் 
பைடயி ம் ெவன்றவரணிவ  (5) 
    ----------- 
 
    8 - வ  இயல்வைக 
 
    1332. வைகத்தமிழின் ெபயர் - இயற்றமிழ் இைசத்தமிழ் நாடகத் தமிழ் (3) 
 
    1333. எண்வைகக்கணத்தின் ெபயர் - அற ம் ெபா ம் இன்ப ம் ம் என்  
ெசால்லப்பட்ட இவற்றின  பாகுபாடைமய ஒ ைலச் ெசால் ங்காலத்  நீர் நிலம் 
ேத  வா  அந்தரம் இயமானன் சந்திரன் சாியன் என் ெசால்லப்பட்ட எட் வைகக் 
கணங்க  தற்ெசய் ளின் த லைமயக்கூற ேவண் ம். (8) 
 
    1334. அவற் ள் நீாின் கணவைக - ேநர் நிைர நிைர 
 
    1335. நிலத்தின் கணவைக - நிைர நிைர நிைர 
 
    1336. ேத வின் கணவைக - நிைர ேநர் நிைர 
 
    1337. மா த கணவைக - ேநர் ேநர் நிைர 
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    1338. அந்தர கணவைக - நிைர நிைர ேநர் 
 
    1339. இயமானன் கணவைக - ேநர் ேநர் ேநர் 
 
    1340. மதியின் கணவைக - நிைர ேநர் ேநர் 
 
    1341. எாிகதிர்க் கணவைக - ேநர் நிைர ேநர் 
 
    1342. அவ்ெவட் ணற் கணவைக - நிலன் நீர் மதி இயமானமன் இந்நான்கும் 

ன்வாில் நன்  
 
    1343. தீக்கணவைக - மற்ைறத்ேத  வா  அந்தரம் சூாியன் இந்நான்கு கண ந்தீ  
 
    1344. நன்கண்தீக்கண வரலாற் வைக - ேதமாங்காய் ளிமாங்காய் க விளங்கனி 
கூவிளங்கனி (4) தீக்கணவரலாற்றின்வைக - ேதமாங்கனி ளிமாங்கனி க விளங்காய் 
கூவிளங்காய் (4) 
 
    1345. எ த் ப்ெபா த்தவைக - நன்கண வைகயில் வ வைகச்சீர் நான்கும் 
வல்ெல த்ேதயன்றி ெமல்ெல த்  தற் சீராகவரத் ெதா க்கக்கூடா, 
எவ்வைகப்பட்ட ெசய் க்கு நன்கணவைகயால்வ  வைகச்சீேர தற் சீராய்ப் 
பாடேவண் ம் 
 
    1346. தானப்ெபா த்தவைக - குற்ெற த் ைதந் ம் அவற்றிற் கினமாகிய 
ெநட்ெட த் கேள ம் பாட் ைடத்தைலவனியற் ெபயர் தெல த்ெதந்தஎ த்ேதா 
அந்த எ த்ேத பாலதானமாகக் ெகாண்  மற்ைற எ த் கைளக் குமாரன், ராசன், 

ப்  ,மரணம் ஆகஎண் தலால் தன்ென த்ைதப் பாலனாக ம், இரண்டாம் 
எ த்ைதக் குமாரனாக ம் ன்றாம் எ த்ைத ராசனாக ம் நான்காம் எ த்ைத 

ப்பாக ம், ஐந்தாம் எ த்ைத மரணமாக ம் காப்பியத்தின் தற் ெசய் ளின் 
தற்சீாிற் ெகாள்க 

 
    1347. நற்றானந்தீத்தானமாவன - தானப்ெபா த்தம் நன்  தீ  என்றி வைகப் 
ப தலால் தைலவனியற் ெபயாின் தெல த்  தல் ன் ம் நற்றானம் ஆக ம், 
ஏைன இரண் ந் தீத்தானம் ஆக ங்ெகாள்க 
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    1348. நாட்ெபா த்தவைக - உயி ம் உயிர்ெமய் ம் இ பத்ேத  நட்சத்திரங்களாக 
வகுக்கப்பட் த்தலால் தைலவனியற் ெபயாின் தெல த் க்கைமந்த தற்பாவின் 

தற்சீாி ள்ள எ த்ைத விதித்த அந்நட்சத்திரமாகக் ெகாண்  பின்வ ம் 
எ த்திற்கைமந்த நட்சத்திரம் நன்ைமயாம், அந்த தெல த்திற்கு 
நான்காெம த்திற்கும் ஆறாம் எ த்திற்கும் எட்டாம் எ த்திற்கும் ஒன்பதாம் 
எ த்திற்கும் உாிய நட்சத்திரங்க ம் பைகவைர நட்பினராக்கும் நட்சத்திரங்கள் என்பர் 
 
    1349. ன்னர்க்கூறியகணங்கெளட் ள் நீர்க்கணத்திற்குாிய ேநர் நிைர நிைர 
என் ஞ் சீர்க்குச்சதய நட்சத்திரம்; இயமானன்கணத்திற்குாிய ேநர் ேநர் ேநர் என் ஞ் 
சீர்க்குப்பரணி நட்சத்திரம்; நிலக்கணத்திற்குாிய நிைர நிைர நிைர என் ங் 
சீர்க்குக்ேகட்ைட நட்சத்திரம்; சந்திரகணத்திற்குாிய நிைர ேநர்ேநர் என் ஞ் சீர்க்குமக 
நட்சத்திரம் என ம் இங்கு அைமத்த நாளாகச்ெசால் . 
 
    1350. வா கணத்திற்குாிய ேநர் ேநர் நிைர என் ஞ்சீர் சுவாதி நட்சத்திரம் என ம்; 
தீக்கணத்திற்குாிய நிைர ேநர் நிைர என் ஞ் சீர்கார்த்திைக நட்சத்திரம் என ம், 
சூாியகணத்திற்குாிய ேநர் நிைர ேநர் என் ஞ்சீர் நர் ச நட்சத்திரம் என ம்; 
ஆகாயகணத்திற்குாிய நிைர நிைர ேநர் என் ஞ்சீர் தி ேவாண நட்சத்திரம் என ங் 
கூ வர் 
 
    1351. நற்கணத்தின்பயன் - நிலக்கணம் ெப க்கஞ் ெசய்தலா ம், சந்திரகணம் 
வாழ்நாள்த தலா ம், நீர்க்கணம் கீர்த்திையத்த தலா ம், இயமானன்கணம் 
ெசல்வத்ைதத்த தலா ம், அரசர்க்கும் பிறர்க்கும் இைவதக் கனெவன்  

ல்கூறினா ம்; தைலவனியற்ெபயாின் தெல த்திற்கு இையந்த சீர்க்குாிய 
நட்சத்திரத்ெதா  ெசன்மநட்சத்திரம் ஆயி ம் நாம நட்சத்திரம் ஆயி ம் 
ெபா ந்தாதவிடத் க்ெகாள்ளத்தகா. 
 
    1352. தீக்கணத்தின் பயன் - அந்தரகணம் ேவ ேதசத்திற் ெச த்த ம், வா கணம் 
ெசல்வத்ைதப்ேபாக்க ம், சூாியகணம் சூனியஞ்ெசய்த ம், தீக்கணம் 
ேநாய்ெசய்த மாகிய குற்றத்ைதத்த ெமன்  ைனயாராய்ந்  
ெதளிவாக ணர்ந்த லவர்கள் கூ வார்கள். 
 
    1353. உண் ப்ெபா த்தவைக - ஒகரநீங்கிய உயிர்க்குற்ெற த்  நான்கும், 
கசதபநமவஎன் ம் ெமய்ெய த்  ஏ மஅ ெத த்தாகக்கூறலால் 
இவ்ெவ த் க ெளான்ைற தலாக ைடய தற்சீர்க்குக்கூறிய கணத்திற்குாிய 
நட்சத்திரத்ேதா  பாடேவண் தல் ைறயாம். இ ம் அன்றித் தைலவன்பிறந்த 
நாேள ம் ெபயர் நாேள மிரண் ெலான்  ெபா ந்தக்கூறிய அ ைய 
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தெல த் ச்ெசான்னால் அப்பாட் ைடத்தைலவ க்குச்ெசல்வம் எந்நா ம் வள ம் 
என் லவர் கூ வர். 
 
    1354. ள்வைக - அகரம்வல் ; இகரம் ஆந்ைத; உகரம் காக்ைக; எகரம் ேகாழி; 
ஒகரம் மயில். 
 
    1355. கன்னல்வைக - அகரம் ேதாற்றமாக இகரம் இன்பத்ைத ண்டாக்கும; உகரம் 
அரசாகும், எகரம் உறங்கும், ஒகரம் மரணம். 
 
    1356. அவ்வப்பாட் ைடத்தைலவன் ெபயர் தெல த்ேத அவ்வப்பட்சியாகக் 
ெகாண் உதிப்  தல் அரசீறாகப்பா ன், அப்பாட் ைடத்தைலவ க்குச் 
ெசல்வ ண்டாகும். 
 
    1357. பால்வைக - எ த்ெதன்  ெசால்லப்ப வன ஆண், ெபண், அ  என 

ன் வைகப்ப ம். 
 
    1358. அவற் ள் ஆண்பாெல த்தின் ெபயர் - அகர தல் ஔகாரமி தியாகிய 
உயிெர த் க்கள் பன்னிரண்  மாெண த் க்களாம். 
 
    1359. ெபண்பாெல த்தின் ெபயர் – உயிர்ெமய்ெய த் க்களி  ற் ப்பதினா ம் 
ெபண்ெண த் களாம். 
 
    1360. அ ெய த்  - ெமய்ெய த் ப் பதிெனட்  ம ெய த்தாம். 
 
    1361. ஆண் த யபகுதிகளின் எ த் க்குாியவள் நாமகளாதலாற் 
ெபண்பாெல த்ைத தற்சீாின் தெல த்தாகக்ெகாண் கூறல்ேவணண் ம். 
 
    1362. மங்கலச்ெசால்வைக - தி , களி , ேதர், பாி, கடல், ெபா , மணி, , கழ், 
சீர். 
 
    1363. ேவதியர்க்குாிய பாவைகப் ெபயர் - பிள்ைளக்கவி பாடத்ெதாடங்கும்வழி 
அதற்கு ன் ெவண்பாகூ தல் அந்தணர்க்கு உாிய . 
 
    1364. அரசர்க்குாிய பாவைகப் ெபயர் - அக்கவி ன் ேநாிைசயாசிாியப்பா ஆயி ம் 
ெகாச்சகக்க ப்பாவாயி ங்கூ தல் அரசர்க்குஉாித் . 
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    1365. வணிகர்க்குாிய பாவைகப் ெபயர் - அக்கவி ன்வஞ்சிப் பாவாயி ம் 
இன்னிைசெவண்பா வாயி ம் கூ தல் வணிகர்க்கு உாித் . 
 
    1366. சூத்திரர்க்குாிய பாவைகப் ெபயர் - அக்கவி ன் ெந ெவண்பாட்டாயி ம் 
ேநாிைசயாசிாியப்பாவாயி ம் கூ தல் சூத்திரர்க்கு உாித் . 
 
    1367. காப் க்குாியகட ள் - காப்பாக ன் கத் ைரக்கப்ப ம் கட ள் மலர்களாற் 
கம ந் தண்ணிய ழாய்மாைல சூ ய தி மால்; அத்தி மால் காத்தற்குத் தி மகைளப் 

ணர்தைல ைடயவனாதலா ம், கிாீட ங்கடக ம் ெந ங்கிய மலர்மாைல ம், 
குண்டல ம் உபலீத ம் நிறந்தங்கிய ெகௗத்தாபரண மாகிய இவற்ைறயணி ம் 
இைறவனாதலா ம், நிைலெபற்ற பிரமைனத் தந்தைமயா ம் ன் கத் க் 
கூ தற்குாியவனாெமன்  ல் வல்ேலார் கூ வர். 
 
    1368. ஆண்பாற் பிள்ைளப்பாட் ன் வைக - பிள்ைளக்கவியி னிலக்கணத்ைதத் 
ெதளிவாகக்கூறில் இரண்டா மாதத்திற் காப் க் கூ த ம் ஐந்தா மாதத்தில் ெசங்கீைர 
கூ த ம், ஆறாமாதத்தில் ெசால் வைதப் பழகுதேலா  ஏழா மாதத்தில ட்ட ம், 
எட்டா மாதத்தில் தாலாட் த ம், ஒன்பதா மாதத்திற் சப்பாணி ெகாட்ட ம், 
பதிேனாரா மாதத்தில் த்தங் கூ த ம், பன்னிரண்டா மாத்தில் வாராைன கூ த ம், 
பதிெனட்டா மாதத்திற் சந்திரைன யைழத்த ம், இரண்டாமாண் ற் சி பைற 
ெகாட்ட ம் ன்றா மாண் ல் சிற்றில் சிைதத்த ம், நாலாமாண் ல் 
சி ேத ட்ட ம், பத்தாமாண் ல் ணணித ம், பன்னிரண்டாம் ஆண் ல் 
கச்சிேனா  உைடவாைள வி ம்பத்தாித்த ெமன்  ெசால்லப்பட்டைவ ம் இைவ 
ஒழிந்த பிற மாம். இைவக ள் கூ தல் கற்றேலா  அ ட்ட ம் ணணித ம் 
கச்ெசா  சுாிைக ைனத ம் என் ம் இவற்ைறெயாழிந்த காப் தல் பத் ம் 
ஆண்பாற் பிள்ைளக்கவியில் வ ம்; இவற் ள் ஓராண் கா ங்கூறிய நிலங்கள் 
இ பா க்கும் உாியனவாம். 
 
    1369. ெபண்பாற் பிள்ைளப்பாட் வைக - ெபண்பாற் பிள்ைளக்கவியாயின் 

ன்றாம் ஆண் ல் தான்விைளயா ம் பாைவக்கு மணம்ேபசுத ம், ஐந்தாம் 
ஆண் தல் ஒன்பதாம் ஆண் கா ம் மன்மதைனெயாத்த டைனப் ெபறத் 
தவஞ்ெசய்த ம், குளிர்ந்தநீராட ம், ப ைமைவத்  விைளயாட ம், 
அம்மைனயாட ம், *கழங்காட ம் பந்த த்த ம், சி ேசாற த ம், 
சிற்றி ைழத்த ம், ஊசலாட ம் என் ெசால்லப்பட்ட இவற்ைற ள்ளிட்  

ற்சூத்திரத்தில் ஆண் கா ங்கூறிய நிலேமழில் ஏற்பனகூ தல் ைறயாம். 
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    ----------- 
    *கழங்கு - கழற்காய் 
 
    1370. கவியரங்ேகற்றிய பாட் ைடத்தைலவன் ெசய் ம் வழிபா  - உ வகவணி, 
உவைமயணி, வழிநிைலயணி, மடங்குதனவிற்சியணி, தீவகவணி, ேவற் ைமயணி, 
ெவளிப்பைடயணி, க த் ைடயைடயணி, குறிப் நிைலயணி, சு ங்கச்ெசால்லலணி, 
மிகுதிநவிற்சியணி, சிறப்பணி, சிேலைடயணி, எதிர்ம த்தலணி, உடனிைலக் 
கூட்டவணி, உவமான வகவணி, பிறிதினவிற்சியணி, ஒப் ைமக் கூட்டவணி, 
நிதாிசனவணி, கழ்ச்சியணி, பலெபா ட் ெசாற்ெறாடர்நிைலயணி, ஐயவணி, 
உயர் நவிற்சியணி, கலைவயணி, வாழ்ந்தணிெயன் ம் இ பத்ெதட் 
டலங்காரங்களா ம், எ த் , ெசால், ெபா ள், யாப்  என் ம் நான்குவைகயா ம் 
குற்ற மறச் ெசய் ள் பா ம் லவ ம், அைவக்களத்தி ள்ளா ம் அரச ம் 
வியக்கப்பா கின்றவ ம், இய ைச நாடகெமன்  த்தமிழில் வல்லவ ம் ஆசு, 
ம ரம், சித்திரம், வித்தாரெமன் ம் பாக்கைளப்பா கின்றவ ம், உயர்கு யிற்பிறந்  
ேமம்பட்டவ ம், எல்லா ப் க ங் குைறவின்றிநிைறந்  
நல்ெலா க்க ைடயா ம், ப்ப  வயதிற்கு ேமற்பட்  எ ப  
வயதளவி ள்ளவ மாகிய கவிஞெனா வன் தன்ேமற்பா ங் கவிைதைய 
யாவ மாராய்ந்தறியத்தான் ெகாள் ங்கால், அைவக்களத்தில் ேதாரணத்ைதக் கட் த் 

வசத்ைத நாட்  மங்கல ரசியம்ப அந்தண ெரா பால் வாழ்த்த, இவ்வா  
ேமன்ைமமிக்க ேகாலத்ேதா  விாித்த அழகிய  ஆைடயில் பலதானியங்களாலைமந்த 

கழ்ச்சி வாய்ந்த ைளப்பா ைகேயா  தீப  நல்ல ரணகலச நிைறந்த 
ேமற்கட் ைய ைடய பந்த ன் கீழ், ச த்த ல்லாத ண்வாிைசயிென க்கத்தா ம் 
பலவைகப்பட்ட தம றவினர் ெந க்கத்தா ம் ெபண்கள்பா ம் பல்லாண் னா ம் 
நிைறந்த அழகுஅைமந்த  ெசல்வம்வாய்ந்த தன் ேகாயில் ந வில் தான் 
ெவள்ளாைட த்தி ெவள்ளிய  மலைரச் சூ த்தனதாசனத்தில் தன்ேமற்பா ய 

லவனி க்கச்ெசய்  தான் பக்கத்தி ந்  மங்கலைமந்த ெசய் ைள மகிழ்கூர்ந்  
ேகட் ப், ெபான் ம் ஆபரண ம் கடக மிைவேபான்ற பிற ம் அக்கவிஞ க் 
ெகா த்  அவன்பின் ஏழ ெசன்  அவனிற்கெவனக் கூறத்தானிற்றல், மலர்களாற் 
பரந்த ந மணங்கம  மாைலையயணிந்த அரசன  கடைமயாம். 
 
    1371. பாிசில்ெபறாவைக - தான்பா யபாட் ற்குத் தைலவன் தனக்குப் பாிசு 
ெகாடானாகில், ேவெறா வன் ெபயாிைனத் தன் லைமத் , அவன் ஊைர ம் 
ெபயைர ம் ஒ ேசர அதனின் ம் நீக்கி, சீாிைன ந் தைளயிைன ம் பின்  தன்னாற் 
பாடப்பட்டவன் பாட் க்கிையய நாட் வனாயின் ன் ள்ள  தைலவன் ெசல்வமிழந்  
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ன்பப்பட இலக்குமி ம் பின் ள்ளவைனச் சா வாள், அவ க்குச் 
ெசல்வ ண்டாகா . 
 
    1372. மற் ம் பாவலன் பாிசு ெபறாக்காற் ெசய் ம்வைக - தனக்குப் பாிசுெகாடாத 
பாவி ைல ேவ படெவ திச் ெசவந்த விைனச்சூ த், தன்மைனக்குப் றத்தி ம் 
காளிேகாவி ம் பாம்  வா ம் ற்றி டத்தி ம் சு காட் ம் தியி ம்தான் 
வழிப கட ைளத் தியானஞ் ெசய்தி ந்  அவன் ேமற்பா ய ைல ெந ப்பிற் 
ெகா த்தினால் பன்னிரண்  மாதத்தில் மரண மைடவாெனன்ப  தற் லவனாகிய 
அக த்தியன் கூறிய வாய்ைமெமாழியாம். 
 
    1373. இ ம்அ  - பா ய லவன் பாிசுெபறாைமயால் மயங்கிய மனத்ேதா  
நிைலகலங்கிச் சுழல்வானாகில், அப்பாட க்குத் தைலவனா ள்ளவன் ெக த மின்றி 
அப்பாடைல அைவக்களத்திற் ேகட் ந்த அவ றவின ங் ெக வார். 
 
    1374. காமரப்பாட் ன் ெபயர் - கானம், ெகாைள வாி, கந்த வம், கீதம், இராகம், 
ேகயம், பாணி, நாதம், இைச, பண். (11) 
 
    1375. நால்வைகப்பண்ணின் ெபயர் - பாைல, குறிஞ்சி, ம தம், ெசவ்வழி. (4) 
 
    1376. பாைலயாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - அராகம், ேநர்திறம், உ ப் , கு ங்க , 
ஆசான். (5) 
 
    1377. குறிஞ்சியாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - ைநவளம், காந்தாரம், ப மைல, ம ள், 
அயிர்ப் , பஞ்சுரம், அரற் , ெசந்திறம். (8) 
 
    1378. ம தயாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - நவிர், வ கு, வஞ்சி, ெசய்திறம். (4) 
 
    1379. ெசவ்வழியாழ்த்திறத்தின் ெபயர் - ேநர்திறம், ெபயர்திறம், சாதாாி, ல்ைல. (4) 
 
    1380. ெப ம்பண்ணின்வைக - பாைலயாழ், ெசந் , மண்ட யாழ், ெபௗாி, 
ம தயாழ், ேதவதாளி, நி ப ங்கராகம், நாகராகம், குறிஞ்சியாழ், ஆசாாி, 
சாயேவளர்ெகால் , கின்னராகம், ெசவ்வழி, ெமௗசாளி, சீராகம், சந்தி (16) 
 



 121

    1381. பாைலயாழ்த்திறன் வைகயின் ெபயர் - தக்கராகம், அந்தாளி பாைட, அந்தி, 
மன்றல், ேநர்திறம், வரா , ெபாியவரா , சாயாி, பஞ்சமம், திராடம், அ ங்கு, தனாசி, 
ேசாமராகம், க்கராகம், ெகால் வரா , காந்தாரம், சிகண் , ேதசாக்கிாி, சு தி 
காந்தாரம். (20) 
 
    1382. குறிஞ்யாழ்த்திறன் வைகயின் ெபயர் - நட்டபாைட, அந்தாளி, மலகாி, விபஞ்சி, 
காந்தாரம்,ெச ந்தி,ெகௗ ,உதயகிாி,ப சுரம்,பழம்பஞ்சுரம், ேமகராகக்குறிஞ்சி, 
ேகதாளி, குறிஞ்சி, ெகௗவாணம், பாைட, சூர் ங்கராகம், நாகம், ம ள், பழந்தக்கராகம், 
திவ்வியவரா , திர்ந்தவிந்தளம், அ த்திர பஞ்சமம், தமிழ்க்குச்சாி, அ ட் ாி, 
நாராயணி, நாட்டராகம், ராமக்கிாி, வியாழக்குறிஞ்சி, பஞ்சமம், தக்கணாதி, 
சாவகக்குறிஞ்சி, ஆநந்ைத. (32) 
 
    1383. ம தயாழ்த்திறன்வைகயின் ெபயர் - தக்ேகசி, ெகால் , ஆாியகுச்சாி, 
நாகெதானி, சாதாளி, இந்தளம், தமிழ்ேவளர்ெகால் , காந்தாரம், கூர்ந்த பஞ்சமம், 
பாக்கழி, தத்தளபஞ்சமம், மா ங்கரரகம், ெகௗசிகம், சீகாமரம், சாரல், சாங்கிமம். (16) 
 
    1384. ெசவ்வழியாழ்த்திறன் வைகயின் ெபயர் - குறண் , ஆாியேவளர் ெகால் , 
த க்காஞ்சி, இயந்ைத, யாழ்பதங்காளி, ெகாண்ைடக்கிாி, சீவனி, யாைம, சாளர், 
பாணி, நாட்டம், தா , ல்ைல, சாதாாி, ைபரவம், காஞ்சி.(16) 
 
    1385. மற் ந்திறத்தின் ெபயர் - தாரப்பண் றம், ைப ள் காஞ்சி ப மைல, 
இம் ன் ம் ற் ன்  வைகப்ப ம். (3) 
 
    1386. ேநர்திற த்தின் ெபயர் - க்காரகம். (1) 
 
    1387. காந்தாரபஞ்சமத்தின் ெபயர் - உறழ்ப் . (1) 
 
    1388. ேசாமராகத்தின் ெபயர் - கு ங்க . (1) 
 
    1389. காந்தாரத்தின் ெபயர் - சாரல். (1) 
 
    1390. நட்டபாைடயின் ெபயர் - ைநவளம். (1) 
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    1391. பழம்பஞ்சுரத்தின் ெபயர் - பஞ்சுரம். (1) 
 
    1392. கவ்வாணத்தின் ெபயர் - ப மைல. (1) 
 
    1393. அ த்திரபஞ்சமத்தின் ெபயர் - அயிர்ப் . (1) 
 
    1394. குறிஞ்சியின் ெபயர் - அரற் . (1) 
 
    1395. ெசந் தியின் ெபயர் - ெசந்திறம். (1) 
 
    1396. தக்ேகசியின் ெபயர் - நவிர். (1) 
 
    1397. வ கின் ெபயர் - இந்தளம். (1) 
 
    1398. பாக்கழியின் ெபயர் - வஞ்சி. (1) 
 
    1399. சிகண் யின் ெபயர் - ெசய்திறம். (1) 
 
    1400. சாதாாியின் ெபயர் - ல்ைல.(1). ேநர்திற த்தின் ெபயர் - றநீர்ைம.(1) 
 
    1401. நால்வைகயாழின் ெபயர் - ேபாியாழ், சேகாடயாழ், மகரயாழ், 
ெசங்ேகாட் யாழ். (4) 
 
    1402. ஏழிைசயின் ெபயர் - குரல், த்தம், ைகக்கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தாரம். 
(7) 
 
    1403. அவற் ட்ெசம்பாைலவைக - குரேல குரலாகிற் ெசம்பாைல. (1) 
 
    1404. ப மைலப்பாைலவைக - த்தேம குரலாகிற்ப மைலப் பாைல. (1) 
 
    1405. ெசவ்வழிப்பாைலவைக - ைகக்கிைளேய குரலாகிற் ெசவ்வழிப் பாைல. (1) 
 
    1406. அ ம்பாைலவைக - உைழேய குரலாயி ன ம்பாைல. (1) 
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    1407. ெகா ப்பாைலவைக - இளிேய குரலாகிற் ெகா ப்பாைல. (1) 
 
    1408. விளாிப்பாைலவைக - விளாிேய குரலாகின் விளாிப்பாைல. (1) 
 
    1409. ேமற்ெசம்பாைலயின்வைக - தாரேம குரலாயின் ேமற்ெசம்பாைல (1) 
 
    1410. ஏழ்பாைலக ள் இதனினி  வ ெதனல் - அவற் ள் கூறிய  ெசம்பாைலக்குப் 
ப மைலப்பாைலவ , ப மைலப்பாைலக்குச் ெசவ்வழிப் பாைலவ ,< 
ெசவ்வழிப்பாைலக்கு அ ம்பாைலவ , அ ம்பாைலக்குக் ெகா ப்பாைலவ , 
ெகா ப்பாைலக்கு விளாிப்பாைலவ , விளாிப்பாைலக்கு ேமற்ெசம்பாைலவ . 
 
    1411. ஏழிைசதம்மிற் பிறக்கும்வைக - தாரத் ள் உைழ ம், உைழ ட் குர ம், 
குர ள் இளி ம், இளி ள் த்த ம், த்தத் ள் விளாி ம், விளாி ட் ைகக்கிைள ம் 
பிறப்ப தகுதி. 
 
    1412. இவற்றின் ெபறப்பிடத்தின் ெபயர் - மிடற்றால்குரல், நாவினாற் த்தம், 
அண்ணத்தாற் ைகக்கிைள, சிரத்தா ைழ, ெநற்றியா ளி, ெநஞ்சால் விளாி, 

க்காற்றாரம்; இவ்வா  தனித்தனி பிறக்குெமன்பர். 
 
    1413. இவற்றின் மாத்திைரகளாவன - மாத்திைர கூ மிடத்  குரல்(4), த்தம் (4), 
ைகக்கிைள (6), உைழ(2), இளி (4), விளாி (6), தாரம் (2) 
 
    1414. ஏழிைச ேயாைசயாவன - வண் , கிளி, குதிைர, யாைன, குயில், ேத , ஆ . 
(7) 
 
    1415. இவற்றிென த்தாவன - ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, ஔ. (7) 
 
    1416. ஏழிைசகக்குாிய மணங்களாவன - ெமௗவல், ல்ைல, கடம் , வஞ்சி, ெநய்தல், 
தாமைர, ன்ைன. (7) 
 
    1417. இைவகளின்சுைவ - பால், ேதன், கிழான், ெநய், ஏலம், வாைழ, மா ளங்கனி. 
(7) 
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    1418. இைவக க்கிைறவர் ெபயர் - விசுவாமித்திரன், இயமன், அங்கி, சந்திரன், 
சூாியன், ெகௗதமன், காசிபன். (7) 
 
    1419. மந்தவிைசயின் ெபயர் - மந்தரம், காகுளி. (2) 
 
    1420. சமனிைசயின் ெபயர் - ம ரம், த்தம், மத்திமம் . (3) 
 
    1421. வல் ைசயின் ெபயர் - தாரம், உச்சம். (2) 
 
    1422. இைசவிகற்பத்தின் ெபயர் - ஏைன. (1) 
 
    1423. குரற்குாிய திறத்தின் ெபயர் - ஆசான்றிறம். (1) 
 
    1424. இ ைறயின்வைக - ெசந் ைற, ெவண் ைற. (2) 
 
    1425. பண்ெணன்ப  - நிைறந்த நரம் ள்ள . (1) 
 
    1426. திறெமன்ப  - குைறந்தநரம் ள்ள . (1) 
 
    1427. யாெழ மின்னிைசயின் ெபயர் - எழால். (1) 
 
    1428. இைசக்குழ ன் ெபயர் - வாாி, வங்கியம். (2) 
 
    1429. ைணயின் ெபயர் - கின்னரம், தண் . (2) 
 
    1430. யாழின் ெபயர் - தந்தி, ைண, கின்னரம், ேகாட்டம், ேகாடவதி, விவஞ்சி. (6) 
 
    1431. மற் ம்யாழின் ெபயர் - கலம், க வி. (2) 
 
    1432. யாழ்வ க்கட் ன் ெபயர் - திவ . (1) 
 
    1433. க்காணியின் ெபயர் - மாடகம். (1) 
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    1434. நரம்பின் ெபயர் - ேகால், தந்திாி, குரல். (3) 
 
    1435. ஆதியாழாவ  - ஆயிர நரம் ள்ள . (1) 
 
    1436. உள்ேளாைசயின் ெபயர் - ரல் , நரல் , ெதளிர், ெஞளிர், விைழ , 

க்கம். (6) 
 
    1437. பல் யந்த  பாட ன் ெபயர் - சங்கீதம். (1) 
 
    1438. ஆடற்ேகற்கும் பாட் ன் ெபயர் - ெசந் ைறப்பாட் . (1) 
 
    1439. பாடற்ேகற்கும் பாட் ன் ெபயர் - ெவண் ைறப்பாட் . (1) 
 
    1440. அகமார்க்கமாவ  - அ ைமயிற்பாடல். (1) 
 
    1441. யாழ் நரம்ேபாைசயின் ெபயர் - க த்தல், சும்ைம, கம்பைல, அ ங்கல், 
சிைலத்தல், ைவத்தல், சிலம்பல், இரங்கல், இமிழ்தல், விம்மல், இரட்டல், ஏங்கல், 
கைனத்தல், தழங்கல், கறங்கல், அரற்றல், இைசத்தல். (17) 
 
    1442. ஒ யின் ெபயர் - ஓைத, நாதம், கம்பைல, சும்ைம, ஆகுலம், லம்பல், 
ேகாடைண, அரவம், ஓைச, கர்ச்சைன. (10) 
 
    1443. திரட்ேடாைசயின் ெபயர் - அலறல், கூப்பிடல், ெதழித்தல், உரப்பல், பிளிறல். 
(5) 
 
  10.  நாடகவைக. 
 
    1444. கூத்தின் ெபயர் - நடம், நாடகம், நடனம், நட்டம், ப தம், மண் லம், 
தாண்டவம், பரதம், நிைலயம், நி த்தம், ஆடல், க்கு, ஆ தல், ணங்கல், அவிநயம், 
இைலயம், பாணி, குரைவ. (18) 
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    1445. கூத்தின் விகற்பத்தின் ெபயர் - கரணம், உப்பிதம், மைலப் , ாியம், பிரமாி, 
ரட்டானம், குனிப் , உள்ளானம், கடகம், இைலயம். (10) 

 
    1446. சிரமஞ் ெசய்த ன் ெபயர் - ப மித்தல். (1) 
 
    1447. சிவனாட ன் ெபயர் - பாண்டரங்கம், காபாலம், ெகா ெகாட் . (3) 
 
    1448. பதிேன த்திர ராட ன் ெபயர் - - ெகாட் ,குரைவ, குடம், குைட, ெவறி, 
மல், ேப , பாைவ, கைடயம், பாண்டரங்கம், மரக்கால். (11) 
 
    1449. மாேயானாட ன் ெபயர் - அல் யம், குடம், மல், மரக்கால். (4) 
 
    1450. தி மகளாட ன் ெபயர் - - பாைவ. (1) 
 
    1451. கனாட ன் ெபயர் - ெகாட் , குைட, . (3) 
 
    1452. காமனாட ன் ெபயர் - ேப . (1) 
 
    1453. அயிராணியாட ன் ெபயர் - கைடயம். (1) 
 
    1454. ர்ைகயாட ன் ெபயர் - மரக்கால். (1) 
 
    1455. சத்தமாதராட ன் ெபயர் - . (1) 
 
    1456. ைகக்ேகாத்தாட ன் ெபயர் - குரைவ. (1) 
 
    1457. டக்கிய வி ைக ப ப் ைட ெயாற்றியாட ன் ெபயர் - ணங்ைக. (1) 
 
    1458. ேவலனாட ன் ெபயர் - அணங்கு,ெவறி,கழங்கு. (3) 
 
    1459. ஒத்த த்த ன் ெபயர் - வட் த்தல், தட்டல், வட்டைண. (3) 
 
    1460. ைகக்குவித் க்ெகாட்ட ன் ெபயர் - ெகாம்ைம. (1) 
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    1461. ஆர்த் வாய் ெகாட்ட ன் ெபயர் - ஆவலங்ெகாட்டல். (1) 
 
    1462. குந்திநிற்ற ன் ெபயர் - - குஞ்சித்தல். (1) 
 
    1463. ைககூப்பி ெமய்ேகாட்  நிற்ற ன் ெபயர் - குடந்தம். (1) 
 
    1464. கூத்தாட ன் ெபயர் - அகவல், தாண்டல், ஆ தல், ந த்தல், அைசதல், 
ெபயர்தல், அ த்தல். (7) 
 
    1465. மற் ங் கூத்தாட ன் ெபயர் - மாறல். (1)*(8) 
 
    1466. தாளெவாத்தின் ெபயர் - - சதி, சீர். (2) 
 
    1467. நாடகம்ஆவ  – அத்தாளெவாத்தின்றிறத் க்கிையயந ப்ப  நடம். 
    --------- 
 
    11 - வ  மண் லவைக. 
 
    1468. விற்ெறா த்தம்பிைனெயய்வார்க்குாியநால்வைகநிைலயின் ெபயர் - 
ைபசாசம், மண் லம், ஆலீடம், பிரத்தியாலீடம்ம் (4) 
 
    1469. அவற் ள் ைபசாசநிைலவைக - ஒ கால்நிைலநின் ெறா கான் 
    டக்கல் ைபசாசநிைல. 
 
    1470. மண் லநிைலவைக - இ கா ம் பக்கல் வைளயமண்  த்தேல 
மண் லநிைல. 
 
    1471. ஆலீடநிைலவைக - வலக்கான் மண் த் திடக்கான் ந் றேல 
யாலீடநிைல. 
 
    1472. பிரத்தியாலீடநிைலவைக - வலக்கான் ந் ற் றிடக்கான் மண் த்தேல 
பிரத்தியாலீட நிைல. 
    ---------- 
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    12 - வ  பைடவைக. 
 
    1473. ேபாாின் ெபயர் - த்தம், ஆகவம், ம்ைப, சமரம், கைணயம், ெச , 
சங்கிராமம், இகல், எதிர், ஞாட் , சல், ஆேயாதனம், அடல், அமர், இரணம், 
மைலதல். (16) 
 
    1474. றவைக - ெவட்சி=பைகவர் பசுக்கவர்தல், கரந்ைத = பைகவர் கவர்ந்த 
தன்னிைர மீட்டல், வஞ்சி=பைகேமற் ெசல்லல், காஞ்சி = வ ம்பைகவர் ன்ெனதி 

ன்றல், ெநாச்சி=தன்னரண் காத்தல், உழிைஞ = பைகயரண் வைளத்தல், 
ம்ைப=ெபா தல், வாைக=ேபார் ெவல்லல். (8) 

 
    1475. றப் றவைக - வாைக, பாடாண், ெபா வியல். (3) 
 
    1476. நால்வைகப்பைடயின் ெபயர் - ேதர், யாைன, குதிைர, காலாள். (4) 
 
    1477. ேதாின் ெபயர் - குய , ைவயம், ெகா ஞ்சி, சயந்தனம், திகிாியந்திரம் - கவாி, 
அாி, இரதம். (9) 
 
    1478. மற் ந்ேதாின் ெபயர் - கூவிரம். ஆக(10) 
 
    1479. ேத ளின் ெபயர் - உ ளி, கால், ஆழி, பாிதி, உந்தி, திகிாி, சில் , ேநமி. (8) 
 
    1480. ேதாி னகத்திற் ெசறிகதிாின் ெபயர் - ஆர். (1) 
 
    1481. ேதர்க் ெகா ஞ்சியின் ெபயர் - கூவிரம். (1) 
 
    1482. ேதர்ெமாட் ன் ெபயர் - கூம் . (1) 
 
    1483. ேதர் ட் யின் ெபயர் - பிரம் . (1) 
 
    1484. ேதர்ந வின் ெபயர் - நாப்பண், தட் . (2) 
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    1485. ேதர்மரச்சுற்றின் ெபயர் - கி கு (1) 
 
    1486. ேதர்ப்பலைகப்பாவின் ெபயர் - பார் (1) 
 
    1487. ேதர்ப்பரப்பின் ெபயர் - பார் (1) 
 
    1488. அச்சு வாணியின் ெபயர் - அச்சு (1) 
 
    1489. பாி ண்டேதாின் ெபயர் - பாண் ல், கஞ்சிைக, ைவயம் (3) 
 
    1490. பண் யின் ெபயர் - சகடம், ஒ ைக, சாகா  (3) 
 
    1491. பண் ள்ளி சின் ெபயர் - கந்  (1) 
 
    1492. அரசுவாவினிலக்கணம் - நான்குகா ம் திக்ைக ங் ேகாச ம் வா ம் 
ஆகியஏ ப் நிலத்திற்ேறாய்வ ம், பாைல ஞ்சங்ைக ெமாத்த 
ெவண்ணிறம்வாய்ந்த கால்நக ைடய மாய், கா னா ந் தன திக்ைகயினா ம் 
சாீரத்தா ம் வா னா ங் ெகாம்பினா க் ெகால்லவல்லதாய் ஏ ழ யர்ந்  
ஒன்ப ழநீண்  பதின் ன் ழஞ் சுற் ைடத்தாய் சிறியகண்ைண ஞ் 
ெசவந்த ள்ளிகைள ைடயதாய், ன் ற்கூறிய வா யர்ந் பின்  தாழ்ந்த  
அரசியாைனெயன்  அறி ைடேயார்ெசால்வர் 
 
    1493. அரசர்க்குாிய பாியினிலக்கணம் - ெபண்கள  மணம் ேபாலமிக் கமணத்ததாய், 
வாைழமடைலப்ேபாலச் ெசவியிைன ைடயதாய், நான்குகா ம்பி ட க கும் 

ன் ற ம் ெவண்ணிற ைடயதா ெயண்பத்திரண்  விர யர்ந்த குதிைரதத்தமக்குாிய 
குணங்கைள ைடய அரசர்க்குாிய . 
 
    1494. பாியின்கதிவைகப் ெபயர் - மல்லகதி, வாநரகதி, ம ரகதி, வல் யகதி, 
விைடக்கதி (5) 
 
   13.  காலாள்வைக 
 
    1495. பைகவர்ேமற்ெசல்லல் - ஊராண்ைம (1) 
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    1496. பைகவாிடத்தில்ெசய் ம்அாியெசயல் - ேபராண்ைம (1) 
 
    1497. றங்ெகா த்தார்ேமலா தம்எறியாைம - தழிஞ்சி (1) 
 
    1498. ெவற்றிப் வின் ெபயர் - ைள (1) 
 
    1499. ெகாள்ைளயின் ெபயர் - சூைற, ெகாண்  (2) 
 
    1500. வார ன் ெபயர் - கவரல், ெவௗவல், ெகாளல் (3) 
 
    1501. பைடயின் ெபயர் - தாைன, பதாதி, தண்டம், பதாகினி, வானி, அநிகம், 
வாகினி, தந்திரம், ேசைன, பகுதி, பா , பலம். (12) 
 
    1502. மற் ம்பைடயின் ெபயர் - நிதானம், ககனம், தளம் . ஆக(15) 
 
    1503. பைடவகுப்பின் ெபயர் - - ஒட் , கம், உண்ைட, அணி. (4) 
 
    1504. பைட ப்பின் ெபயர் - - சி, கூைழ, ெநற்றி, ைக, அணி. (5) 
 
    1505. ேபரணியின் ெபயர் - - கூைழ. (1) 
 
    1506. ெகா ப்பைடயின் ெபயர் - - தார். (1) 
 
    1507. கீழ த்த ன் ெபயர் - - அைறேபாதல், பைடம த்தல். (2) 
 
    1508. ெபாரவைழத்த ன் ெபயர் - - அைறகூவல். (1) 
 
    14.  ேதாற்க வி வைக. 
 
    1509. ழவின் ெபயர் - - குளிர். (1) 
 
    1510. குட ழாவின் ெபயர் - - மண்கைண, ழவம். (2) 
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    1511. படகத்தின் ெபயர் - - பணவம், திண் மம், ஆனகம். (3) 
 
    1512. க ப்பின் ெபயர் - - குணில். (1) 
 
    1513. சி பைறயின் ெபயர் - - ஆகுளி. (1) 
 
    1514. திமிைலயின் ெபயர் - - சல்லாி. (1) 
 
    1515. ஒ கட்பைறயின் ெபயர் - - ெமாந்ைத. (1) 
 
    1516. நிசாளத்தின் ெபயர் - - தண் ைம. (1) 
 
    1517. ஒ பைறவிகற்பத்தின் ெபயர். - - பீ . (1) 
 
    1518. பன்றிப்பைறயின் ெபயர் - - குடப்பைற. (1). 
 
    1519. கர ப்பைறயின் ெபயர் - - தட்ைட. (1) 
 
    1520. ஒ கட்பகுவாய்ப் பைறயின் ெபயர் - - பதைல. (1) 
 
    1521.. ந் பியின் ெபயர் - - சகண்ைட, ரசு, பைண, சகடம், ந் பி, ாியம். (6) 
 
    1522.. மற் ந்த ந் பியின் ெபயர் - - ேபாி, தகணிதம். ஆக (8) 
 
    1523. உவைகப்பைறயின் ெபயர் - - ாியம். (1) 
 
    1524. உ க்ைகயின் ெபயர் - - . (1) 
 
    1525. பம்ைபப்பைறயின் ெபயர் - - தடாாி. (1) 
 
    1526. தம்பட்டத்தின் ெபயர் - - ரசு, ழ . (2) 
 
    1527. தைலவிாிபைறயின் ெபயர் - - கத்திாி. (1) 
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    1528. மரக்காற்பைறயின் ெபயர் - ேகாைத. 1 
 
    1529.பலவைகப்பைறயின் ெபயர் - பணவம், திண் மம், தக்ைக, இடக்ைக, திமிைல, 
கண் ைக, கண்ைட, குற , பைண, சிந் ரம், பாண் கம், பீ ,கர ைக, ைக, 
க ைவ, ஊைம, சகைட, கி கு. 18 
 
    1530. வாச்சியப்ெபா ப் ெபயர் - ாியம், உழவம், ைவரம், ேகாடைண , ரசு, பீ , 

, தடாாி, இயம், பைண. 10 
 
 15.   குைட வைக. 
 
    1531. குைடயின் ெபயர் - கவிைக, சத்திரம், பிச்சம், கவிப் , ஆத பத்திரம், ெதாங்கல். 
6 
 
    1532. ெசங்குைடயின் ெபயர் - மீைய, சிந் ரம். 2 
 
    1533. பீ க்குைடயின் ெபயர் - சுழல். 
 
    1534. பீ க் குஞ்சக் குைடயின் ெபயர் - தைழ, ெதாங்கல் சமாலம், பிச்சம், குளிாி. 5 
 
    16.  ஆ தவைக. 
 
    1535. வில் ன் ெபயர் - ேகாதண் டம்,சிைல, ெகா மரம், கார் கம், சாபம், 

ேராணம், த . 7 
 
    1536. மற் ம்வில் ன் ெபயர் - த , னி ,சிந் வாரம், சராசனம், தவர், ேவ , 
சார்ங்கம். ஆக 14 
 
    1537. நாணின் ெபயர் - ாி, ஆவம், ட் , ெதாைட, வடம், நராி, நரம் . குணம். 9 
 
    1538. நாணிெனா யின் ெபயர் - ம மராஞ்சம். 1 
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    1539. அம்பின் ெபயர் - பகழி, வாளி, ேதாணி, பாணம், கதிரம், பல்லம், கைண, 
ேகால், சரம், வண் , பத்திரம், சிலீ கம், விசிகம்.உ . 14 
 
    1540. அம் த்தைலயின் ெபயர் - உ . 1 
 
    1541. ெமாட்ட ம்பின் ெபயர் - உதண். 1 
 
    1542. அம் க்குப்பியின் ெபயர் - கு. 1 
 
    1543. அம் க்கட் ன் ெபயர் - ைத. 1 
 
    1544. அம் க்குைதயின் ெபயர் - ப கழி, ங்கம். 2 
 
    1545. அம் த்திரள்கட் ங்கயிற்றின் ெபயர் - பற்றாக்ைக. 1 
 
    1546. அம்பறாத் ணியின் ெபயர் - ணி, ட் ல். 2 
 
    1547. மற் மம்பறாத் ணியின் ெபயர் - ஆவம், ஆவநாழிைக. 2 
 
    1548. குைதயின் ெபயர் - குைல. 1 
 
    1549. அம்பினிறகின் ெபயர் - - உ  (1) 
 
    1550. பிண் பாலத்தின் ெபயர் - - பீ த்தண் , எஃகம் (2) 
 
    1551. நாராசத்தின் ெபயர் - - சலாைக (1)\ 
 
    1552. இ ப் ள்ளின் ெபயர் - - தா  (1) 
 
    1553. க ள்ளின் ெபயர் - - க க்கைட (1) 
 
    1554. வாளின் ெபயர் - - நவிர், ஏதி, நாட்டம், க த்தைல, நாந்தகம், வசி, கட்கம், 
வஞ்சம் (8) 
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    1555. மற் ம் வாளின் ெபயர் - - மட்டா தம், வத்தி .ஆக (10) 
 
    1556. கூன்வாளின் ெபயர் - - ேகாணம் (1) 
 
    1557. சி வாளின் ெபயர் - - சுண்  (1) 
 
    1558. ெகா வாளின் ெபயர் - - குயம், ள்ளம் (2) 
 
    1559. அாிவாளின் ெபயர் - - ேமற்கூறிய ெபயர்கள் அாிவாட்குமாகும். () 
 
    1560. சுழல்பைடயின் ெபயர் - - வட்டம், பாராவைளயம் (2) 
 
    1561. ஈர்வாளின் ெபயர் - - ேவதினம், கரபத்திரம். (2) 
 
    1562. உைடவாளின் ெபயர் - - சுாிைக, பத்திரம், கு ம்பி  (3) 
 
    1563. ைகவாளின் ெபயர் - கண்டம் (1) 
 
    1564. கைணயத்தின் ெபயர் - - எ , பாிகம். (2) 
 
    1565. சூலத்தின் ெபயர் - - காளம், நல்வசி, சூலம், க ள், விைல ேவல், 

த்தைலேவல், க  (7) 
 
    1566. ங்க வியின் ெபயர் - - சன்னகம் (1) 
 
    1567. ம வின் ெபயர் - - பரசு, கணிச்சி, நவியம். (3) 
 
    1568. மற் ம வின் ெபயர் - பாலம், தண்ணம் ஆக (5) 
 
    1569. இைல க்காி கத்தியின் ெபயர் - - குளிர், கணிச்சி (2) 
 
    1570. ேகாடா யின் ெபயர் - குடாரம், நவியம் (2) 
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    1571. ேதாட் யின் ெபயர் - - சரணம், கணிச்சி, அங்குசம் (3) 
 
    1572. மற் ந்ேதாட் யின் ெபயர் - - ேகாணம் ஆக (4) 
 
    1573. ேவ ன் ெபயர் - - உடம்பி , எஃகம், அயில், சத்தி, விட்ேட , அரணம், 
ஞாங்கர் (7) 
 
    1574. வச்சிரா தத்தின் ெபயர் - - வயிரப்பைட, சம்பம், கு சம், அசனிய (4) 
 
    1575. மற் ம் வச்சிரா தத்தின் ெபயர் - - சதேகா  ஆக (5) 
 
    1576 தண்டா தத்தின் ெபயர் - த , கைத, சீர் (3) 
 
    1577. மற் ந்தண்டா தத்தின் ெபயர் - வயிரம், ைள, எ ழ், ஆக (6) 
 
    1578. கிளிக க வியின் ெபயர் - தழல், தட்ைட (2) 
 
    1579. கு ந்த யின் ெபயர் - குணில். (1) 
 
    1580. ஈட் யின் ெபயர் - இட் . (1) 
 
    1581. கவணின் ெபயர் - கவைண, ஒ சில், குணில், குளிர் (4) 
 
    1582. சி சவளத்தின் ெபயர் - குந்தம். (1) 
 
    1583. ெப ஞ்சவளத்தின் ெபயர் - குந்தம், ேதாமரம், பீ . (3) 
 
    1584. சக்கரத்தின் ெபயர் - திகிாி, ேநமி, ஆழி, எஃகம், வைள, பாிதி, ஒளிவட்டம், 
சுதாிசனம் 
 
    1585. ைகக்கட் யின் ெபயர் - ேகாைத, ைகப் ைட. (2) 
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    1586. ைகவி பைடயின் ெபயர் - அத்திரம். (1) 
 
    1587. ைகவிடாப்பைடயின் ெபயர் - சத்திரம். (1) 
 
    1588. சுவரகழ்க வியின் ெபயர் - கன்னம். (1) 
 
    1589. தறிைகக்கும் உளிக்கும் ெபயர் - கணிச்சி. (1) 
 
    1590. ைகேவ ன் ெபயர் - கப்பணம், ேதாமரம். (2) 
 
    1591. கயிற்றின் ெபயர் - பாசம், கச்ைச, நாண், வடம், ப ைத, தாமம், இரச்சு, தாம்  
(8) 
 
    1592. தாமணியின் ெபயர் - கண்ணி, தாம் . (2) 
 
    1593. வைலக்கயிற்றின் ெபயர் - சாலம். (1) 
 
    1594. அஞ்சனெம ங்க வியின் ெபயர் - ேகால். (1) 
 
    1595. எ ங்க வியின் ெபயர் - கண்டம், ஊசி, ஆணி. (3) 
 
    1596. ஊசியின் ெபயர் - சூசி. (1) 
 
    1597. ஊசித்ெதாைளயின் ெபயர் - பாசம், ன்னம். (2) 
 
    1598. னியின் ெபயர் - தி, ைன. (2) 
 
    1599. சுண் யின் ெபயர் - தாைன, பைட, ற்கரம். (3) 
 
    1600. இ ப் லக்ைகயின் ெபயர் - சலம். (1) 
 
    1601. சங்கி யின் ெபயர் - வக்கு, ெதாடர், இடங்கணி. (3) 
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    1602. பற்றி ம்பின் ெபயர் - கற்ெபாறி, அள், வ . (3) 
 
    1603. கூர்ைமயின் ெபயர் - - வயிரம், வள், வசி, ைவ,அயில், நிசிதம், அள், , ஆர். 
(9) 
 
    1604. ஆ தப்ெபா ப் ெபயர் - - தாைன, பைட, பைடக்கலம், க வி, எஃகு, ேவல். 
(6) 
 
    1605. மற் ம் ஆ தப்ெபா ப் ெபயர் - - ப் , ஏதி, சுதன்மம். ஆக (9) 
 
    1606. பைட ைறயின் ெபயர் - - தட* , க விப் ட் ல். (2) 
 
   17.  ெசயற்ைகவைக. 
 
    1607. கவசத்தின் ெபயர் - - ஆசு, தசனம், சடாாி, அரணம், பாசம், கண்டம், ப மம், 
கச்ைச, சா ைக. மா ைக, கந்தளம், பாரம், ேமழகம், கைச, ெமய் குக வி, சடாாி. 
(16) 
 
    1608. மற் ங்கவசத்தின் ெபயர் - - அந்தளம், அபரம், சுாிைக. ஆக (19) 
 
    1609. ேகடகத்தின் ெபயர் - - ேகடகம், வட்டம், தட் , கடகம், ேவதிைக, க கு, 
பலைக. (7) 
 
    1610. மாவட்டணத்தின் ெபயர் - - தட் யம், பலைக, தட் . (3) 
 
    1611. ேதாற்பலைகயின் ெபயர் - - ேதாற்பரம், தட் , ேதால். (3) 
 
    1612. யாைனப் ரைசக்கயிற்றின் ெபயர் - - சு, கவ . (2) 
 
    1613. யாைன கபடாத்தி ெபயர் - - சூழி, படம். (2) 
 
    1614. மற் ம்யாைன கபடாத்தின் ெபயர் - - மந்தனம். ஆக (3) 
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    1615. யாைனகட் ந்தறியின் ெபயர் - - ஆளானம், ெவளில். (2) 
 
    1616. யாைனக்கச்ைசயின் ெபயர் - - கண்டம். (1) 
 
    1617. யாைனேமற்றவிசின் ெபயர் - - இலகடம், பலகாரம். (2) 
 
    1618. மற் ம்யாைனேமற்றவிசின் ெபயர் - - மைண, பலைக. ஆக (4) 
 
    1619. குதிைரக்கலைணயின் ெபயர் - - ப மம், பண், பைட, பல்லணம், பரம். (5) 
 
    1620. மற் ம்குதிைரக்கலைணயின் ெபயர் - - சூழி. ஆக (6) 
 
    1621. குதிைரயங்கவ யின் ெபயர் - கச்சம், ப . (2) 
 
    1622. குதிைரச்சம்மட் யின் ெபயர் - மத்திைக, ேகால். (2) 
 
    1623. குதிைரக்கயிற்றின் ெபயர் - வற்கம், வாய்வட்டம், குைச. (3) 
 
    1624. குதிைரக்க வாளத்தின் ெபயர் - க யம், ட் , கிராம், க னம், க ழ். (5) 
 
    1626. கலப்ைபயின் ெபயர் - பைட, அலம், ெதா ப் , பைடவாள், நாஞ்சில, 
இலாங்க , ஆலம், உ பைட. (8) 
 
    1627. மற் ம்கலப்ைபயின் ெபயர் - கலைன. (9) 
 
    1628. ேமழியின் ெபயர் - ெகா கம். (1) 
 
    1629. கு ந்தறியின் ெபயர் - ேபாதிைக. (1) 
 
    1630. ேவள்வித்தறியின் ெபயர் - பம். (1) 
 
    1631. ணின் ெபயர் - ெபயர்தா , கால், கம்பம், தம்பம், ஆளானம், மதைல, எ , 
ெவளில், தறி, கந் . (10) 
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    1632. ெதா வின் ெபயர் - ேதாழம். (1) 
 
    1633. யாைனத் ேதாட் யின் ெபயர் - குடாாி, அங்குசம், ேதாட் , ேகாணம், 
யாைனவணக்கி. (5) 
 
    1634. அைடகுரட் ன் ெபயர் - பட்டைட. (1) 
 
    1635. ெப ங்குறட் ன் ெபயர் -  (1) 
 
    1636. சம்மட் யின் ெபயர் - கூடம். (1) 
 
    1637. சுட் க்ேகா ன் ெபயர் - ஆணி. (1) 
 
    1638. ெகா வின் ெபயர் - ேகால். (1) 
 
    1639. ஒண் யின் ெபயர் - ஊற்றாணி. (1) 
 
    1640. பாைரக்ேகா ன் ெபயர் - மீன்குத்தி. (1) 
 
    18.  அக்குேராணிவைக. 
 
    1641. பதாதிெயன்ப  - ஓாியாைன ம், ஓர்ேத ம், ன் பாி ம், ஐந்  காலா ங் 
ெகாண்ட . 
 
    1642. ேசனா கெமன்ப  - பதாதி ன் பங்குெகாண்ட . 
 
    1643. கு தெமன்ப  - ேசனா க ன் பங்குெகாண்ட . 
 
    1644. கணகெமன்ப  - கு த ன் பங்குெகாண்ட . 
 
    1645. வாகினிெயன்ப  - கணக ன் பங்குெகாண்ட . 
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    1646. பிரளயெமன்ப  - வாகினி ன் பங்குெகாண்ட . 
 
    1647. ச த்திரெமன்ப  - பிரளய ன்  பங்குெகாண்ட  ச த்திரம். 
 
    1648. சங்கெமன்ப  - ச த்திர ன் பங்குெகாண்ட . 
 
    1649. அநீகெமன்ப  - சங்க ன் பங்குெகாண்ட . 
 
    1650. அக்குேராணிெயன்ப  - அநீகம் ன் பங்குெகாண்ட . 
 
    19.  ெவள்ளவைக. 
 
    1651. அக்குேராணி எட் ப்பங்குெகாண்ட  - ஏகம். 
 
    1652. ஏகம் எட் ப்பங்குெகாண்ட  - ேகா . 
 
    1653. ேகா எட் ப்பங்குெகாண்ட  - சங்கம். 
 
    1654. சங்கம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - விந்தம். 
 
    1655. விந்தம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - கு தம். 
 
    1656. கு தம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - ப மம். 
 
    1657. ப மம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - நா . 
 
    1658. நா எட் ப்பங்குெகாண்ட  - ச த்திரம். 
 
    1659. ச த்திரம்எட் ப்பங்குெகாண்ட  - ெவள்ளம். 
 
   20.  இல்லணிவைக. 
 



 141

    1660. க ம மியியல் - க ம மியாவ  - உழ , ெதாழில், வைர , வாணிகம், 
விச்ைச, சிற்பம் என அ வைகப்ப ந் ெதாழிற் பாகுபாட் ைன ைடய . 
 
    1661. ேபாக மியியல் - ேபாக மியாவ  - பதினா வய ைடய குமர ம், 
பன்னிரண் வய ைடய குமாி மாய், தம் ெளாத்தமர ம் தம் ெளாத்த 
அன் ைடயவராகிய தைலவ ம் தைலவி ம் கற்பகம்ேபாலச் ெசல்வம் வந்  
வாய்ப்பத்தாம் ெசய்ததவங்கா ம் அப் மியில் இன்ப கர்வ . 
 
    1662. ஆசிாிர்கூற்  - - அந்தணர்க்குாிய ேவதத்திற்கூறிய பிரம த ய எட்  
வைகக்குட்பட்ட கல்யாணத்தில் ஒ வைகமண ைடயவராய் அவர்கள் வா ம் 
இல்வாழ்க்ைகக்குாிய ெபா ள்க ள் ன்  ெசால்லா ெதாழிந்தைவகைள இங்ேக 
கூ வன். 
 
    1663. கட் ன் ெபயர் - - பாாி,மஞ்சம், பாியங்கம், பாண் ல். (4) 
 
    1664. விசியின் ெபயர் - - அாி. (1) 
 
    1665. பீடத்தின் ெபயர் - - பீ ைக, தவிசு, விட்டரம். (3) 
 
    1666. சிங்காதனத்தின் ெபயர் - - பத்திராதனம். (1) 
 
    1667. உர ன் ெபயர் - - கைற, உ கலம், திட்ைட. (3) 
 
    1668. உலக்ைகயின் ெபயர் - - சலம், த , உேராங்கல். (3) 
 
    1669. உறியின் ெபயர் - - சிமி , க்கு, சிக்கம், சிதர். (4) 
 
    1670. ஊஞ்ச ன் ெபயர் - - ஊசல், ாி. (2) 
 
    1671. ஏணியின் ெபயர் - - இைறைவ, கடைவ. (2) 
 
    1672. கண்ேணணியின் ெபயர் - - மால் . (1) 
 
    1673, அளைவயின் ெபயர் - - கச்சம், கடன். (2) 
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    1674. மரக்கா ன் ெபயர் - - அம்பணம், ம் , கால். (3) 
 
    1675. க்குக்ேகா ன் ெபயர் - - நிைற, கட்டைள, வாணிகன், நி ப்பான், ைல, 
ேகால். (6) 
 
    1676. ெகாத்தளிப்பாயின் ெபயர் - - ஆைர. (1) 
 
    1677. ற்பாயின் ெபயர் - - சாப்ைப. (1) 
 
    1678. பிரப்பம்பாயின் ெபயர் - - சாதி. (1) 
 
    1679. ேதாற்பாயின் ெபயர் - - ச மம். (1) 
 
    1680. த க்கின் ெபயர் - - தவிசு. (1) 
 
    1681. குழாயின் ெபயர் - - தண் . (1) 
 
    1682. ந்தட் ன் ெபயர் - - பீ ைக, பட ைக, ேகா கம். (3) 
 
    1683. விளக்குத்தண் ன் ெபயர் - - ெகௗசிகம், மல் ைக, கம்பம், மத்திைக, தீபம். (5) 
 
    1684. றத்தின் ெபயர் - - சின்னம், தட் , ேசட்ைட ச்சில். (4) 
 
    1685. சுளகின் ெபயர் - - சூர்ப்பம். (1) 
 
    1686. ட் ன் ெபயர் - - இைறைவ. (1) 
 
    1687. கூைடயின் ெபயர் - வட் ைக. 1 
 
    1688. ைடப்பத்தின் ெபயர் - ேசாதனி, மா , அலகு, வா ேகால். 4 
 
    1689. நாழியின் ெபயர் - வட் ,குஞ்சம், ப . 3 
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    1690. த யிர்கைடதறியின் ெபயர் - ெவளில். 1 
 
    1691. தயிர்க்ேகா ன் ெபயர் - மத் . 1 
 
    1692. காராம் பியின் ெபயர் - அம்பி. 1 
 
    1693. நீர்ப்பத்த ன் ெபயர் - அம்பணம். 1 
 
    1694. கரண் யின் ெபயர் - கரண்டம். 1 
 
    1695. அம்மியின் ெபயர் - அைரசிைல. 1 
 
    1696. அம்மிக்கல் ன் ெபயர் - குழவி. 1 
 
    1697. சாைணயின் ெபயர் - சிலாவட்டம். 1 
 
    1698. சந்தனமைரகல் ன் ெபயர் - சாணம், சிலாவட்டம். 2 
 
    1698. நாடாவின் ெபயர் - னாழி. 1 
 
    1700. இைறகூைடயின் ெபயர் - இடார். 1 
 
    1701. சும்மாட் ன் ெபயர் - சும ,சு ,சுைமயைட. 3 
 
    1702. ேபராலவட்டத்தின் ெபயர் - உக்கம், தாலவி ந்தம். 2 
 
    1703 மற் ம்ேபராலவட்டத்தின் ெபயர் - கால்ெசய்வட்டம். ஆக 3 
 
    1704. சிற்றாலவட்டத்தின் ெபயர் - சிவிறி. 1 
 
    1705. சாந்தாற்றின் ெபயர் - பீ . 1 
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    1706. சீப்பின் ெபயர் - சிக்கம், மயிர்வாாி, கங்கம். 3 
 
    1707. திாிைகயின் ெபயர் - வட்டம், பந் , தட் . 3 
 
    1708. பந்தின் ெபயர் - கந் கம். 1 
 
    1709. அம்மாைனயின் ெபயர் - அம்மைன. 1 
 
    1710. மகளிர்விைளயாட் க்கலத்தின் ெபயர் - ஓைர. 1 
 
    1711. கூத்தர்க வியின்* ெபயர் - கலப்ைப. 1 
 
    1712. நீர்சித ம் த்தியின் ெபயர் - சிவிறி. 1 
 
    1713. ெச ப்பின் ெபயர் - ெதா ேதால், கழல் 2 
 
    1714. மிதிய யின் ெபயர் - பா ைக, பாவல். 2 
 
    1715. மிதிய யின்ேம ட்டெகாட்ைடயின் ெபயர் - குைட, கல்ைல. (2) 
 
    1716. உைலத் த்தியின் ெபயர் - உதி, அத்திாி, சிைவ. (3) 
 
    1717. ெகால் ைல க்கின் ெபயர் - கு கு, சிைவ. (2) 
 
    1718. சுண்ணச்சாந்தின் ெபயர் - சுைத, களபம். (2) 
 
    1719. ெந ப் விறகின் ெபயர் - ெஞகிழி, ெகாள்ளி. (2) 
 
    1720. விறகின் ெபயர் - இந்தனம், காட்டம், வர். (3) 
 
    1721. ஓமவிறகின் ெபயர் - சமிைத. (1) 
 
    1722. அாிவாண்மைணயின் ெபயர் - ள்ளம், கூர்வாயி ம் . (2) 
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    1723. சுக்கின் ெபயர் - நாகரம், சுண் . (2) 
 
    1724. மிளகின் ெபயர் - திரங்கல், க ைன, ேகாளகம், மிாியல், காயம், மாீசம், கறி. 
(7) 
 
    1725. மஞ்சளின் ெபயர் - நிசி, அாிசனம், பீதம், காஞ்சனி, அாித்திரம் (5) 
 
    1726. அாிசியின் ெபயர் - அாி, யம், தண் லம். (3) 
 
    1727. தவிட் ன் ெபயர் - ட்ைட, ைட, ெபாதி. (3) 
 
    1728. ெப ங்காயத்தின் ெபயர் - இங்கு. (1) 
 
    1729. குங்கு யத்தின் ெபயர் - குக்கில். (1) 
 
    1730, க கின் ெபயர் - ஐயவி. (1) 
 
    1731. உப்பின் ெபயர் - இலவணம். (1) 
 
    1732. ப ப்பின் ெபயர் - திைக, ற்கம். (2) 
 
    1733. அரக்கின் ெபயர் - அரத்தம், ப் . (2) 
 
    1734. ெசத்ைதயின் ெபயர் - கா , ரால், மயல். (3) 
 
    1735. பாைடயின் ெபயர் - ெவள்ளில், ஆசந்தி. (2) 
 
    1736. தாழியின் ெபயர் - அகளம், சா , பதைல, தள ம். (3) 
 
    1737. நீர்ச்சா ன் ெபயர் - நிைற, வட்டம், இடங்கர். (3) 
 
    1738. ெகாப்பைரயின் ெபயர் - ெகாப்பாி, கடராம், தசும் . (3) 
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    1739. குடத்தின் ெபயர் - கடம், இடங்கர், தாழி, இறங்கர், குணம், இ ம்ைப, கும்பம், 
குடங்கர், குடந்தம், கலசம், இடக்கர். (11) 
 
    1740. மிடாவின் ெபயர் - காீரம், குழிசி, ைக, தடா. (4) 
 
    1741. பாைனயின் ெபயர் - குண்டம், மிடா, குழிசி. (3) 
 
    1742. தயிர்கைடதாழியின் ெபயர் - குடார், மந்தினி. (2) 
 
    1743. கரகத்தின் ெபயர் - கர்க்காி, சிரகம், கன்னல். (3) 
 
    1744. மட்கலத்தின் ெபயர் - க ைஞ, பாத்திரம். (2) 
 
    1745. தகழியின் ெபயர் - இ ஞ்சில், பாண் ல். (2) 
 
    1746. கு ைவயின் ெபயர் - குண்டம். (1) 
 
    1747. சட் யின் ெபயர் - விசைள. (1) 
 
    1748. அக ன் ெபயர் - சராவம், சுத்திைக, இ ஞ்சி. (3) 
 
    1749. ெகாள்கலத்தின் ெபயர் - இ ங்கலம், பாண்டம். (2) 
 
    1750. ெவற்றிைலயின் ெபயர் - நாகவல் , தாம் லம். (2) 
 
    1751. பாக்கின் ெபயர் - ேகாலம், வர்க்காய், பாகு. (3) 
 
    1752. சுண்ணாம்பின் ெபயர் - சுண்ணம், நீ . (2) 
 
    1753. தி நீற்றின் ெபயர் - தி, ஓமப்ெபா , வி தி காப் , ண்ணியசாந்தம், 
ெவண்டா . (6) 
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    1754. சாணியின் ெபயர் - ண்ணியசாந்தம், சாணாகம். (2) 
 
    1755. சாம்ப ன் ெபயர் - அடைல, ெவண்ப . (2) 
 
    1756. ெபட் யின் ெபயர் - மஞ்சிகம். (1) 
 
    1757. ேபைழயின் ெபயர் - மஞ்சிைக. (1) 
 
    1758. அணிகலச்ெசப்பின் ெபயர் - கண் ைக, பீ ைக, காண்டம், க ப்பம், 
ேகா கம். (5) 
 
    அ ேபாகவைக ற்றிற் . 
    ------------   
 

பிங்கலநிகண்  - ெபயர்ப்பிாி  
ஏழாவ  – பண்பிற்ெசய ற்பகுதிவைக: (1759-2310) 

 
1. உள்ள நல்வைக  
 
    1759. குணத்தின் ெபயர் - மாைல, ெபற்றி, மர , கிழைம, பால், விதி, பான்ைம, 
இயல் , தக , தகுதி, தைகைம, தன்ைம, பாிசு, ப , ைற, பண் , நிைல, வண்ைம, 
நீர், சால் , ெகாள்ைக. (21) 
 
    1760. உய ர்வின் ெபயர் - உவப் , ைர, ேசண், உன்னதம், ங்கம், நிவ ப் , ேம , 
நீள், வாி, பிற ங்கல், ஏந்தல், ஒ கல், ேபாகல், ஓச்சல், ஓங்கல், வார்தல், உைற. 17 
 
    1761. வ யின் ெபயர் - ரண், மறம், ன் , ேநான்ைம, உரம், பாழி, ஊக்கம், 
ம ைக, டைல, உம்பல், ாி, ேதாற்றம், மிடல், மள்ளம், கூளி, ஈ , திறம், எழில், 
எ ழ், திண்ைம, வயம், விறல், ைமந் , ப் , மீளி, அடல், தா, ஆண்ைம, ஆற்றல், 
ேகாள், இகல், ெமாய்ம் , மதன், க . (34) 
 
    1762. மாட்சிைமயின் ெபயர் - மாணல், மாண், சால் , மதன், ஆன்றல், வாய்த்தல். 
(6) 
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    1763. ெகா ைமயின் ெபயர் - ெச ைம, வ ளைம, ெகா ப் . (2) 
 
    1764. குளிாின் ெபயர் - நளி, பனி, சீதம், தண், சீதளம், நளிர். (4) 
 
    1765. ெசவ்விதின் ெபயர் - ெசவ்ைவ, ெசப்பம், ெசம்ைம, ெசவ்வன். (4) 
 
    1766. அறிவின் ெபயர் - உணர் , காட்சி, உரன், ேமைத, ெதளி , லன், ெத ட்சி, 
ேபாதம், த்தி, ஞானம். (10) 
 
    1767. ெவற்றியின் ெபயர் - வலன், ெகாற்றம், வாைக, ல்ைல, சயம், ஆ , கல், 
ப னம், விசயம், ெவற்றம், ெவன்றி. (11) 
 
    1768. ெசல்வத்தின் ெபயர் - சீர், ெவ க்ைக, விபவம், தி , மா, ஆக்க ம், வாழ்க்ைக, 
ெபாறி. (8) 
 
    1769. பற்றின் ெபயர் - பாி , ஆர்வம், ஈரம். (3) 
 
    1770. அன்பின் ெபயர் - அளி, நார், சங்கம், ேநயம். (4) 
 
    1771. மற் மன்பின் ெபயர் - பாசம். ஆக (5) 
 
    1772. அ ளின் ெபயர் - தக , க ைண, இரக்கம், தய , கி ைப, அபயம். (6) 
 
    1773. மனத்தின் ெபயர் - ன்னம், அகம், உள்ளம், உன்னம், இதயம், ெநஞ்சு, உள். 
(7) 
 
    1774. குறிப்பின் ெபயர் - சிந்ைத, நிைன , ெதளி , தியானம், இங்கிதம், க த் , 
எண்ணம். (7) 
 
    1775. மற் ங்குறிப்பின் ெபயர் - நாட் யம். ஆக (8) 
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    1776. குறித்த ன் ெபயர் - கண்ணல், தலல், காணல், கறல், எண்ணல், ேபணல், 
க தல், சுட்டல், உன்னல். (9) 
 
    1777. வைரய த்த ன் ெபயர் - குணித்தல், கணித்தல், குறித்தல், மதித்தல். (4) 
 
    1778. ேதட ன் ெபயர் - நாடல், ேநடல். (2) 
 
    1779. மற் ந்ேதட ன் ெபயர் - கூடல், ைகயாிக்ெகாளல். ஆக (4) 
 
    1780. நிைனத்த ன் ெபயர் - உன்னல், படர்தல், ஊழத்தல், க தல், ன்னல், 
அறிதல், வ த்தல், சிந்தித்தல், எண்ணல். (9) 
 
    1781. ஏமாப்பின் ெபயர் - ெசம்மாப் . (1) 
 
    1782. இ மாப்பின் ெபயர் - ஏக்க த்தம். (1) 
 
    1783. களிப்பின் ெபயர் - மதர்ப் , மதர்ைவ, மதம், த க்கு, ஏமம், ெப மிதம், 
ெச க்கு. (7) 
 
    1784. இன்பத்தின் ெபயர் - நைக, ஏமம், நயம், மகிழ்ச்சி, சுகம், க , ெதாய்யல். (7) 
 
    1785. ேபாின்பத்தின் ெபயர் - அகமலர்ச்சி, ஆநந்தம். (2) 
 
    1786. சுகத்தின் ெபயர் - சந்தம், த மம், அழகு, மகிழ் . (4) 
 
    1787. ெதளிவின் ெபயர் - ெத ள், மான , உணர் , ேதறல், ேதற்றம், ணி . (6) 
 
    1788. நயத்தின் ெபயர் - ந ைம, வி ப்பம், நன்னர். (3) 
 
    1789. நன்ைமயின் ெபயர் - உ தி, யாணர், ஒண்ைம, உத்தமம், நன்றி, ேச , நன் . 
(7) 
 
    1790. ெபா த்த ன் ெபயர் - சமித்தல், ேநான்றல், கமித்தல் (3) 
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    1791. யற்சியின் ெபயர் - ஊக்கம், இயற்றி, ஆள்விைன, உஞற் , தாள், ப் . 6 
 
    1792. உற்சாகத்தின் ெபயர் - உஞற் , தாள் விைன, ப் , ஊக்கம். 4 
 
    1793. இலாபத்தின் ெபயர் - பலன், ஊதியம், பயன், ஆக்கம், ேப , ப த்தல். 6 
 
    1794. ஒற் ைமயின் ெபயர் - ஒ ைம, குறிப் . 2 
 
    1795. ைணயின் ெபயர் - இைண, ப் , சகாயம். கல். 4 
 
    1796. தவத்தின் ெபயர் - ேநான் . 1 
 
    1797. மற் ம்தவத்தின் ெபயர் - உவ் . ஆக 2 
 
    1798. நல்விைனயின் ெபயர் - தானம், அறம், த மம், சீலம், அ ள், மங்கலம், சுபம், 
சுகிர்தம், ண்ணியம், பாக்கியம். 10 
 
    1799. அ ச்சைனயின் ெபயர் - ஆராதைன, வழிபா . 2 
 
    1800. ைசயின் ெபயர் - சைன. 1 
 
    1801. யாகத்தின் ெபயர் - சித் , ேவள்வி, கி . 3 
 
    1802. ெவ ப்பின் ெபயர் - ஒல்லாைம, ேவண்டாைம, னி , ஒ த்தல், உவர்த்தல். 
6 
 
    1803. றவின் ெபயர் - றத்தல், நிவிர்த்தி. 2 
 
    1804. உறவின் ெபயர் - உறவி, வி ப்பம். 
 
    1805. நாணத்தின் ெபயர் - ெவட்கம், இலச்ைச, ெவள்கல், சமழ்த்தல், வ ட்கல், 
இ ைள, மானம், உட்கு. 8 
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    1806. ெசல்வப்பகுதியின் ெபயர் - மல், தடம், வளம், வாாி. 4 
 
    1807. நிைலேபற்றின் ெபயர் - ஞ்சல், மன்னல், திதி. 3 
 
    1808. மற் ம் நிைலேபற்றின் ெபயர் - திறம், ஏணம், தா . ஆக 6 
 
    1809. ெமய்யின் ெபயர் - சாதம், வாய்ைம, சத்தியம், உண்ைம, நீதி, நிைலைம, 
நியாயம், நிச்சயம், வாய், திடம், ஆைண, மன்றம், சரதம், ேவளாண்ைம, பட்டாங்கு. 15 
 
    1810. பிைழப்பின் ெபயர் - இ க்கம், வ க்கு, தப்பல், உஞ ற் , பைணத்தல். 5 
 
    1811. ஆத ன் ெபயர் - நந் தல். (1) 
 
    1812. ஏவ ன் ெபயர் - ஆைண. (1) 
 
    1813. ஒற்றின் ெபயர் - ேவய். (1) 
 
    1814. ெசய்தியின் ெபயர் - ெசயல், ெசய்ைக, ெசய்தல். (3) 
 
    1815. ஒ க்கத்தின் ெபயர் - சாிைய, ஆசாரம், நைட, இயல் . (4) 
 
    1816. நீதியின் ெபயர் - ெநறி, நியாயம், த மம். (3) 
 
    1817. மற் ம்நீதியின் ெபயர் - விதி, நிழல். (5) 
 
    1818. உள்ளின் ெபயர் - அகணி, அக , அகம், ேகாட்ைட. (4) 
 
    1819. சூழ்ச்சியின் ெபயர் - உசா, ேதர்ச்சி, விசாரம், யாப் , எண்ணம் மந்திரம், ல். 
(7) 
 
    1820. மற் ஞ்சூழ்ச்சியின் ெபயர் - ஆய்தல், ேதர்தல். (9) 
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    1821. உண்டாத ன் ெபயர் - விைளதல், த்தல், ப தல். (3) 
 
    1822. ேதாற் த ன் ெபயர் - பிறப்பித்தல், பைடத்தல், நாறல், ெவளிப்படல், 
ேதாற்றல், உ த்தல். (6) 
 
    1823. காத்த ன் ெபயர் - நிைலெப த்தல், ரத்தல், அளித்தல், காப் , ேநாக்கல், 
திதி. (6) 
 
    1824. பா காத்த ன் ெபயர் - ேபாற்றல்,ஓம்பல், ேநாக்கல். (3) 
 
    1825. காவ ன் ெபயர் - சிைற, அரண், ேசமம், ெசயல், காப் , ேவ , க , தட் , 
கட் , தட் . (10) 
 
    1826. ெகாள்ைகயின் ெபயர் - ெதவ் , வைரதல், ேதர்தல்,ஏற்றல். (4) 
 
    1827. ேமற்ேகாளின் ெபயர் - ட்ைக. (1) 
 
    1828. உய்த ன் ெபயர் - ஆற் தல், வ தல். (2) 
 
    1829. ய்ைமெசய்த ன் ெபயர் - உவளித்தல். (1) 
 
    1830. உடன்பாட் ன் ெபயர் - வ த்தல், ஒட்டல், ேநர்தல், இைசதல். (4) 
 
    1831. விதி ைறயின் ெபயர் - நியமம். (1) 
 
    1832. குற்ற ன் ெபயர் - நவித்தல், ப்பல், ற்றல். (3) 
 
    1833. அவிய ன் ெபயர் - அைவத்தல், அவித்தல். (2) 
 
    1834. ஒட் த ன் ெபயர் - அணவல். (1) 
 
    1835. ெநாித ன் ெபயர் - ெதள் தல். (1) 
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    1836. ெதளித ன் ெபயர் - ேத தல். (1) 
 
    1837. ேகளாெவன்ற ன் ெபயர் - ேவளா. (1) 
 
    1838. தவிர்த ன் ெபயர் - வாளா. (1) 
 
    1839. ேதற்றத்தின் ெபயர் - மன்ற, ேத . (2) 
 
    1840. ஆெமன் ம் ெபயர் - அன்ெறனல், இன்ெறனல். (2) 
 
    1841. சரண் க ன் ெபயர் - மைற, கல். (2) 
 
    1842. எண்ண ன் ெபயர் - கரணம், கணிதம், கணக்கு. (3) 
 
    1843. நிமித்தத்தின் ெபயர் - ேசாதனம், ேசாதிடம். (2) 
 
    1844. உடனிகழ்வின் ெபயர் - ஒ . (1) 
 
    1845. ெபயாின் ெபயர் - அபிதானம், ஆக்குவயம், நாமம். (3) 
 
    1846. ஆதாரநிைலயின் ெபயர் - கந் , ஆலம்பம், ஆலம்பனம், தஞ்சம், .(5) 
 
    1847. ேபரறிவின் ெபயர் - க்குைற , காிைம. (2) 
 
    1848. உள்ள சிறத்த ன் ெபயர் - கூர்ப் , களிப் . (2) 
 
    2.  உள்ளத்தின்தீயவைக. 
 
    1849. தீவிைனயின் ெபயர் - பவம், பாவம், பாதகம். (3) 
 
    1850. தாழ்வின் ெபயர் - சாய்ப் , இழி , தண்ைம, தஞ்சம். (4) 
 
    1851. கூம் த ன் ெபயர் - சாம் தல், ஒ ங்குதல். (2) 
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    1852. அச்சத்தின் ெபயர் - உ ம், உ  உட்கு, பனிப் , ெவ , லம் , ெவறி, 
பயம், பிறப் , ெகான், ேபம், நாம், ெவ ப் , சூர், பீர், ெவ , கவைல, அ ப் , 
கலக்கம். (19) 
 
    1853. குைலத ன் ெபயர் - ஓடல்,ெவய் றல், உலமர,ல் ேதங்கல், கூசல், திட்கல், 
குைலயல், க்ெகனல், ெவள்கல், ண்ெணனல், ெத மரல், அ க்கல், ெஞாள்கல். 
(13) 
 
    1854. ந க்கத்தின் ெபயர் - விதிர்ப் , பனிப் , விதைல, கம்பம், அதிர்ப் , 
ெபாதிர்ப் , விதப் . (7) 
 
    1855. கலக்கத்தின் ெபயர் - கதனம், ாிதம், பிரமம். (3) 
 
    1856. மற் ங்கலக்கத்தின் ெபயர் - ெவறி. ஆக (4) 
 
    1857. எளிைமயின் ெபயர் - எண்ைம, பாிபவம், இழிதக . (3) 
 
    1858. மற் ெமளிைமயின் ெபயர் - தண்ைம. ஆக (4) 
 
    1859. ேபைதைமயின் ெபயர் - மடைம, ெவறி. ம ட்சி. (3) 
 
    1860. மாசின் ெபயர் - கச , ம னம், கைற, அ க்கு, மலம், களங்கம். (6) 
 
    1861. குற்றத்தின் ெபயர் - காசு, தவ , கைற, களங்கம், மாசு, வைச, ம , வ , ஆசு, 

கர், அாில், கைள, ஏசு, பழி, ேபாக்கு, ஏதம், நைற, வண் , கடைவ, நைவ, மிைற, 
பிைழ, விடல், காில், ேதாம், தப் , கள், ைர, ேகா  ெசயிர், ைம. (31) 
 
    1862. மற் ங்குற்றத்தின் ெபயர் - இ க்கு, ேசார் , ன்ைம, இகழ்ச்சி, வ க்கு, கீழ், 
மறவி, ெபால்லாங்கு, ெபாச்சாப் . (40) 
 
    1863. ெவம்ைமயின் ெபயர் - உ மம், க மம், உ ப்பம், ெவப்பம், அழனம், ேகாரம், 
அழல். (7) 
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    1864. ேதால்வியின் ெபயர் - நிைலயழி , ஓட்டம், பின்னிடல், ேதால்  ெதாைலதல், 
ேதாற்றல், அஞ்சல். (7) 
 
    1865. ெகா ைமயின் ெபயர் - க ைம, ேகாடைண, சண்டம், க னம், கூரம். (5) 
 
    1866. மற் ங்ெகா ைமயின் ெபயர் - உக்கிரம், ேகாரம், உைறப் , தி, வக்கிரம், 
வஞ்சம், சடம், காில். ஆக (13) 
 
    1867. மறப்பின் ெபயர் - வ க்கு, மறவி, அயர்ப் , இவறல், மறல். (5) 
 
    1868. வ ைமயின் ெபயர் - மிைச, குைற, மி , தாித்திரம், ஒற்கம், இலம்பா , 
இலாைம, நல்குர . (8) 
 
    1869. மற் ம்வ ைமயின் ெபயர் - மறல், இன்ைம, நிரப் . ஆக (11) 
 
    1870. பைகயின் ெபயர் - ைன, ரண், உறழ் , , ப , ெதவ், ப் .(7) 
 
    1871. மற் ம்பைகயின் ெபயர் - இகல், ெசறல். ஆக (9) 
 
    1872. ெவகுளியின் ெபயர் - க வம், ேகாபம், கலாம், மறம், குேராதம், ேவரம்.(6) 
 
    1873. சினத்தின் ெபயர் - னி , ெசயிர், சீற்றம், வியர்ப் . (4) 
 
    1874. சினக்குறிப்பின் ெபயர் - க ப் , ெசவப் , கஞறல், கன்றல், வியர்ப் , 
ெவதிர்ப் , ங்கல் ,ெகாதித்தல், ெவய் றல், ைகதல், வயிரம். (11) 
 
    1875. தணியாக்ேகாபத்தின் ெபயர் - ேகாம்பல், ெகாந்தல், கனிதல், ெவம்பல், 
ெவ ம்பல். (5) 
 
    1876. ெப ஞ்சினத்தின் ெபயர் - உடற்றல், சீறல், உ த்தல், காய்தல், ைனதல், 
விைடத்தல், ைபத்தல். (7) 
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    1877. தணியா னிவின் ெபயர் - சலம், வயிரம், ெசற்றம். (3) 
 
    1878. இகழ்த ன் ெபயர் - எள்ளல், நகுதல், நிந்ைத, (3) 
 
    1879. வ த்தத்தின் ெபயர் - உய , அ க்கம், கவற்சி, உயங்கல், அயர் , கசி , 
ஆகுலம், அணங்கு, வயா, அ ங்கல். (10) 
 
    1880. குணமின்ைமயின் ெபயர் - சீரணம், சிதம் , சீத்ைத, ெச . (4) 
 
    1881. க்கத்தின் ெபயர் - அல்லல், பீைட, அரந்ைத, ேகாட்டாைல, ெசல்லல், 
கலக்கம், சி ைம, உ கண், கவ்ைவ, மம்மர், வி மம், கவைல, எவ்வம், இன்னல், 
இ ம்ைப, இ க்கண், படர், சூர், ைபதல், ப வரல், பழங்கண், இடர், அஞர், ஏதம், 
யாதைன, இட்டளம், கலக்கம், ன்கண், பனி, ேநாய், கம்பைல, அலக்கண், ெவய் றல், 
அ ங்கல், பீைழ, அலமரல், நடைல, உ வல், ெவ ப் , கிேலசம், யர் னி, ன்பம். 
(36) 
 
    1882. மற் ந் க்கத்தின் ெபயர் - ாிசு, அல்லகண்டம், ரால், சி கு, அலந்தைல. 
(48) 
 
    1883. சந்ேதகத்தின் ெபயர் - அ மானம், சங்ைக. (2) 
 
    1884. மற் ஞ்சந்ேதகத்தின் ெபயர் - ஐ றல், க த்தல். ஆக (4) 
 
    1885. மயக்கத்தின் ெபயர் - களிப் , மறம், க மல், பிறப் , மால், மறல், ைமயல், 
மான்றல், இ ள், ைமந் , ஏமம், இளைம, ம ள், மயர் . (14) 
 
    1886 மற் மயக்கத்தின் ெபயர் - ேமாகம், உணராைம, உன்மத்தம்,களன். ஆக(18) 
 
    1887. தீதின் ெபயர் - தீங்கு, ேகாள், ஊ . (3) 
 
    1888. மற் ந்தீதின் ெபயர் - மாயம், அந்தரம். ஆக (5) 
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    1889. ெபாய்யின் ெபயர் - ப , மிச்ைச, ெபட் , ப , வ , தத்திகாரம், மாயம், 
ெபாக்கம், பிசி, நடைல. (10) 
 
    1890. ெபாறாைமயின் ெபயர் - ேநானாைம, வக்கிரம், அ க்கா , அவ்வியம், கூரம். 
(5) 
 
    1891 ேசாம்ப ன் ெபயர் - ங்கல், அைசதல், அைலசுதல். (3) 
 
    1892 மற் ஞ்ேசாம்ப ன் ெபயர் - சடம், ம , தள்ளாவாரம் ஆக (6) 
 
    1893 வஞ்சைனயின் ெபயர் - கூடம், ள் வம், குத்திரம், கஞ்சம், மாைய, ெதா , 
பட் ைம. (7) 
 
    1894 ேவ பாட் ன் ெபயர் - ற் , விகிர்தம், விகடம், வி பம், 
    ேவற் ைம விபாீதம் (6) 
 
    1895 மற் ம்ேவ பாட் ன் ெபயர் - திாி , விள்ளல். ஆக (8) 
 
    1896 தளர்வின் ெபயர் - எளிைம - உைடதல், இட்டளம். (3) 
 
    1897 தனிைமயின் ெபயர் - ேகவலம், லம்  (2) 
 
    1898 பாவத்தின் ெபயர் - தீவிைன, மறம், ெச , அகம், ாிதம், க டம் (6) 
 
    1899 வி ப்பத்தின் ெபயர் - மாதர் காதல், வயா  ேவட்ைக, ஆதர , ஆைச, அவா, 
ஆர்வம், நச்சு, நைச, விைழ , நயப் , காமம், இச்ைச, ெபட் , ேமாகம், ஏட்ைட, 
ெவப்பம், பற் , வி ப்பம், ழ்தல், இவர்தல், கவர்தல், ேவண்டல், ேபணல், ேவட்டல், 
தாழ்தல், ெவஃகல் (28) 
 
    1900. ேவட்ைகப்ெப க்கத்தின் ெபயர் - ேவணவா (1) 
 
    1901 ேநாயின் ெபயர் - மடங்கல், பிணி, ம , மாாி, ைப ள், அணங்கு, வியாதி, 
அவலம், நீழல், உ கண், ன்கண், உேராகம், சூர். (13) 
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    1902 மற் ேநாயின் ெபயர் - சி ைம குத்  ஆக (15) 
 
    1903 ேவதைனேநாயின் ெபயர் - ஈதி வாைத (2) 
 
    1904 காமேநாயின் ெபயர் - விரகம், மதனம், காமக்கவைல (3) 
 
    1905 களவின் ெபயர் - கரப் , கட்டல், பட் ைம, ேசார் , கய , ப , கரவடம். (7) 
 
    1906 பயனின்ைமயின் ெபயர் - வறி , ெகான், விழல், விதா, அல்லைவ. (5) 
 
    1907 மரணத்தின் ெபயர் - ஞ்சல், வன்றல், தல், விளிதல், ஞ்சல், தவறல், 
இறப் , ெபான்றல், ய் , உலப் , டல், மாய்தல், மாண்டல், மாித்தல், சா  (15) 
 
    1908 மற் மரணத்தின் ெபயர் - =இல்ெலனல் ஆக (16) 
 
    1909 சாய்த ன் ெபயர் - இாிதல், ெநாிதல், இைடதல், உைடதல், சாிதல். (5) 
 
    1910. பிணக்கின் ெபயர் - அாில், மறல், அபரம், வக்கு. (4) 
 
    1911. றித ன் ெபயர் - ஒ தல், ஒசிதல், ெஞமிர்தல், இ தல், ாிதல், இ தல். (6) 
 
    1912. ேகட் ன் ெபயர் - வ , சிைத , மங்குதல், ேசதம், அழி , சிந் தல், நந் தல், 

ாிதல், இ தல், சுதம், ம , ஒ ங்கல். (12) 
 
    1913. ெகாைலயின் ெபயர் - ேகாள், அணங்கு, ேவட்டம். (3) 
 
    1914. ெவளிற்றின் ெபயர் - ெவண்ைம, தண்ைம. (2) 
 
    1915. ன்ைமயின் ெபயர் - நவிரம். (1) 
 
    1916. இரங்குத ன் ெபயர் - இைனதல், எற்றித்தல். (2) 
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    1917. அ வ ப்பின் ெபயர் - வாலாைம, சூதகம், பயிர்ப் . (3) 
 
    1918. ஒழித ன் ெபயர் - ஓ , மன். (2) 
 
    1919. மற் ம்ஒழித ன் ெபயர் - ஏைன. ஆக (6) 
 
    1920. கலங்குத ன் ெபயர் - க , க ழ்தல், மலங்குதல். (3) 
 
    1921. கு ங்குத ன் ெபயர் - குைலதல், ந ங்குதல். (2) 
 
    1922. வாட்டத்தின் ெபயர் - ேதம்பல், குைழதல், அ ங்கல், ளி, வாடல், தளர்தல். 
(6) 
 
    1923. குைழத ன் ெபயர் - சுைனதல், கைளதல். (2) 
 
    1924. மா பாட் ன் ெபயர் - ெதற் . (1) 
 
    1925. நிைலயின்ைமயின் ெபயர் - வம்  (1) 
 
    1926 ேமன்ைமயின் ெபயர் - கய , சாயல், ெஞள்ளல். (3) 
 
    1927. மனக்ேகாட்டத்தின் ெபயர் - அ க்கா , மனத்த க்கு, அவ்வியம். (3) 
 
    3.  ெமய்வைக. 
 
    1928. ப ைமயின் ெபயர் - ப உ, பீனம், த த்தல். (3) 
 
    1929. இைளப்பின் ெபயர் - ேதம்பல், பழங்கண், சிங்கல், ேதய் , நாம்பல், 
ெஞாள்கல், ெம . (7) 
 
    1930. ெவண்ைமயின் ெபயர் - சுேவதம், தவளம், சுக்கிலம், கு த் , விளர், வால், 
ெவள்ைள, நைர, சிதம். (9) 
 



 160

    1931. மற் ம்ெவண்ைமயின் ெபயர் - கு கு, பால், சுப்பிரம். ஆக(12) 
 
    1932. ெபான்ைமயின் ெபயர் - பீதகம், பசப் , பிங்கலம், அாிதம், காஞ்சனி (5) 
 
    1933 ெசவப்பின் ெபயர் - அத் , அ ணம், அரத்தம், ேசப் , ேசாணம், கு தி, வர், 
சிந் ரம், வல், படீரம், ேசத் , அரக்கு, ெசக்கர், ெசம்ைம, ேசந் , பாடலம், குஞ்சுகம், 
கு கம், ப் . (19) 
 
    1934 பச்ைசயின் ெபயர் - பாசு, ைப, அாி, பசுைம, பலாசு, சாமம், அாிதம். (7) 
 
    1935 க நிறத்தின் ெபயர் - காளம், காழகம், காளிமம், காாி, மால், மாஇ ள் நீலம், 
அசிதம், கார்,அஞ்சனம், நல்லம், க ள். (13) 
 
    1936 ற்ெக நிறத்தின் ெபயர் - கபிலம், குரால், கர் . (3) 
 
    1937 ஒளியின் ெபயர் - ெவயில், நில , வில், வாள், நிழல், எல், நீமம், நைக, கானல், 
கிரணம்,கதிர், ெச , ேசாதி, மின், ணி, அாி, ேகழ், கரம், ேதசு, கிளர். (20) 
 
    1938 மற் ம்ஒளியின் ெபயர் - ஆதவம் ஆக (21) 
 
    1939 ஒளிவி த ன் ெபயர் - விளங்குதல், நகுதல், மின்னல், மிளிர்தல், ளங்குதல், 
நிகழ்தல், சுடர்தல், பிறழ்தல், இலங்கல், வயங்கல், இலகுதல், இைமத்தல், அலங்கல், 
தயங்கல், அவிர்தல், நிலவல், ஒளிர்தல். (17) 
 
    1940 ஒளிம ங்குத ன் ெபயர் - மட்கல், ல்ெலனல், ம ங்குதல், அ ங்குதல். (4) 
 
    1941 அழகின் ெபயர் - ஏர், வனப் , எழில், இராமம், காாிைக, மா, அம்ைம, கவின், 
ெச ைம, பந்தம், ேதசிகம், ேநாக்கு, அணி, அணங்கு, யாணர், பாணி, மாதர், மாைழ, 
சாயல், வகுப் , வண்ணம், வளம், , ெபாற் , ேச , ெபான், சித்திரம், பத்திரம், மாைம, 
தளிமம், மயம், மஞ்சு, மதன், பாங்கு, அம், ெசாக்கு, சுந்தரம், ேதாட் , ஐ, ஒப் , அந்தம், 
ஒண்ைம, விடங்கம், அமலம், குழகு, ேகாலம், வாமம், காந்தி, அலங்காரம். (49) 
 
    1942 மற் ம்மழகின் ெபயர் - ெகாம்ைம, மேனாகரம், சா  . (52) 
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    1943 கட்டழகின் ெபயர் - சித்திரம், மேனாகரம், சுந்தரம். (3) 
 
    1944 நிறத்தின் ெபயர் - கு , ெகா ைம, குணம் , **ெகா ைம, அாி, சாயல், 
வ ணம், பயப் , கைற, க . (10) 
 
    1945 வ வத்தின் ெபயர் - ெசண்ணம், ப வம். (2) 
 
    1946 வண்ணத்தின் ெபயர் - சந்தம் (1) 
 
    1947 வைளத ன் ெபயர் - கு லம், தட , கூன், ேகாண், ேகாட்டம், வசி , 
ேகாணல், வாங்கல், குலாவல், வளாவல். (10) 
 
    1948 இைளைமயின் ெபயர் - மழ , கு, த ணம், மஞ்சு, குழ , விளர், ெகாம்ைம, 

ைவ, ேகாமளம், ேபாதகம். (10) 
 
    1949 ைமயின் ெபயர் - ப் , ரஞ்சுதல், ற் தல். (3) 
 
    1950 மற் ைமயின் ெபயர் - விைள , சாம்பல். ஆக (5) 
 
    1951 க யாணத்தின் ெபயர் - வ ைவ, மன்றல், மணம், (3) 
 
    1952 மற் ங்க யாணத்தின் ெபயர் - க , ேவட்டல், ைகப்பற்றல். ஆக (6) 
 
    1953 ெகாண்டா த ன் ெபயர் - குலாவல், பாராட் . (2) 
 
    1954 அலங்காித்த ன் ெபயர் - ைனதல், மண்ணல், ெபாற் த்தல், அணிதல், 
ைகெசய்தல். (5) 
 
    1955 சிங்காரத்தின் ெபயர் - அணி, ெபாற்  ,ைக, அலங்காரம், ஒப்பைன. (6) 
 
    1956 ைமயின் ெபயர் - ைத, ணர், வி ந் , த்ேதள், க , நவம் , தனம், 
ேகாடகம், வம் . (9) 
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    1957 மகளிர்விைளயாட் ன் ெபயர் - ெதாடைல, தகுளம். (2) 
 
    1958 சூ த ன் ெபயர் - மிைலதல், மைலதல், ேவய்தல். (3) 
 
    1959 இகுத்த ன் ெபயர் - ெசகுத்தல். (1) 
 
    1960 மீ த ன் ெபயர் - திாிதல். (1) 
 
    1961 றத்தின் ெபயர் - றணி, டம். (2) 
 
    1962 ப ங்க ன் ெபயர் - பழகல், ஒ ங்கல், பாந்தல். (3) 
 
    1963 தங்குத ன் ெபயர் - அைசதல், ெதவிட்டல், இ த்தல், ஆர்தல். (4) 
 
    1964 மற் ந்தங்குத ன் ெபயர் - வதிதல், ைவகல், இைற. ஆக (7) 
 
    1965 அடக்கத்தின் ெபயர் - டக்கம், ெநாறில், மடங்கு, ணங்கு, ஒ க்கம், ஒ ங்கு. 
(6) 
 
    1966 கூட ன் ெபயர் - விைழச்சு, பிைணச்சு ,விைழ , ைம னம், ணர்ச்சி, 
அைணதல், கலவி, ைசேயாகம். (8) 
 
    1967 மற் ங்கூட ன் ெபயர் - மணத்தல், பயினி. ஆக (10) 
 
    1968 பிாித ன் ெபயர் - நீத்தல், தவிர்தல், அகலல், உணர்தல், தணத்த, வல் , பகல். 
(7) 
 
    1969 லத்த ன் ெபயர் - லவி, ஊடல். (2) 
 
    1970 லவிநீ த ன் ெபயர் - னி. (1) 
 
    1971 கலத்த ன் ெபயர் - ணர்தல், ப தல், ேதாய்தல், சார்தல், கலவல், ேமவல். (5) 
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    1972 அளவளாவ ன் ெபயர் - கலாவல், ழாவல், வளாவல், சிவணல், ணர்தல், 
ெபா ந்தல். (6) 
 
    1973 வணங்க ன் ெபயர் - வந்தைன, பணிதல், தண்டன், வணக்கம், பரவல், 
இைறஞ்சல், தாழ்தல், காண்டல், வந்தித்தல், ேபாற்றல். (10) 
 
    1974 சிைறப்பட ன் ெபயர் - வைலப்படல், தைளப்படல். (2) 
 
    1975 ச ச்சைரவ வின் ெபயர் - பிணர் (1) 
 
    1976 தாழ்த ன் ெபயர் - இைறஞ்சல், குரங்கல் (2) 
 
    1977 அைலத ன் ெபயர் - ந ங்க, ஆஞ்சி, ெஞகிழ்தல், ெஞாள்கல், அ ங்குதல், 
ேசாம்  . (6) 
 
    1978 சுமத்த ன் ெபயர் - பாித்தல், ெபா த்தல், தாித்தல். (3) 
 
    1979 ஏ த ன் ெபயர் - எக்கல், இவரல், மீக்ேகாள். (3) 
 
    1980 எதிர்த ன் ெபயர் - ட்டல், கிைடத்தல், கல், ேநர்தல், ஏற்றல், 
தைலப்படல். (6) 
 
    1981 மீ ர ன் ெபயர் - இடங்கழி, ெந ங்குதல் . (2) 
 
    1982 ஒ ங்கின் ெபயர் - உடங்கு. (1) 
 
    1983 வ ப்ப த்த ன் ெபயர் - க வாய். (1) 
 
    1984 ெசாறியின் ெபயர் - கண் தி, தின . (2) 
 
    1985 ெபாங்குத ன் ெபயர் - ாித்தல், மிகுதல். (2) 
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    1986 ேவர்த்த ன் ெபயர் - வியர்ப் . (1) 
 
    1987 வி த ன் ெபயர் - உயிர்த்தல். (1) 
 
    1988 த ன் ெபயர் - ேபார்ைவ, ய்தல், கவித்தல். (3) 
 
    1989 ண ன் ெபயர் - ைனதல், ஆர்த்தல். (2) 
 
    1990 இையபின் ெபயர் - இைய , ணர்ச்சி, இைசப் . (3) 
 
    1991 மஞ்சனத்தின் ெபயர் - நானம். (1) 
 
    1992 குளித்த ன் ெபயர் - ேதாய்தல், ப தல், ஆடல், குைடதல், ழ்கல். (5) 
 
    1993 பிறகிட ன் ெபயர் - பின்றல். பிறக்கிடல். (2) 
 
    1994 க ளைமப்  ெமய்ப  ப வ ம் ஆவன - ேப , இழ , இன்பம், பிணி, 

ப் , சாக்கா . (6) 
 
    1995 ெமய்ப ப வம் - பாைள, பாலன், காைள, இைளேயான், வி த்தன். (5) 
 
   4.  வாய்வைக 
 
    1995 இன்சுைவயின் ெபயர் - தீம், இரதம். (2) 
 
    1996 அைழத்த ன் ெபயர் - ேகதல், உைளத்தல், இகுத்தல், விளித்தல், மாெவனல், 
கூ தல், வாெவனல், மத்தல், கைரதல், ஆக டைண, அகவல். (11) 
 
    1997 சிாிப்பின் ெபயர் - ரல், இளி, வல், நைக, ஆசம், ஆர்ப் . (6) 
 
    1998 உண்ட ன் ெபயர் - அயிறல், மிைசதல், அ ந் தல், கர்தல், 
    வ்வல், ய்த்தல், ற்றல், வல், ஆர்தல், மாந்தல், ைகெதாடல். (11) 
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    1999 மற் ம்உண்ட ன் ெபயர் - பானகம், ேபானகம். ஆக(13) 
 
    2000 கு த்த ன் ெபயர் - ப கல், மாந்தல், பானம். (3) 
 
    2001 வி ங்க ன் ெபயர் - ங்கல், கர்தல். (2) 
 
    2002 இயம்ப ன் ெபயர் - கைத, வல், காைத, கிளவி, ப வல், அைற, பைற, 
வாணி, கூற் , ெமாழி, குயிறல், கறல், மாற்றம், மைற, ெநா , பரவல், இைச, இயம், 
ேபச்சு, உைர, எதிர்ப் . (21) 
 
    2003 வாசகத்தின் ெபயர் - வசனம், பாசுரம், வார்த்ைத. (3) 
 
    2004 பதத்தின் ெபயர் - பாழி, உைர. (2) 
 
    2005 ேபசுத ன் ெபயர் - இைசத்தல், இ த்தல், இயம்பல், கறல், பிதற்றல். (5) 
 
    2006 பல்கால்விளம் த ன் ெபயர் - மீ ைர (1) 
 
    2007 தித்த ன் ெபயர் - பரவல், வ த்தல், ஏத்தல், ேபாற்றல், பழிச்சல், வாழ்த்தல். 
(6) 
 
    2008 வாழ்த்தின் ெபயர் - ஆசிைட, ஆசி. (2) 
 
    2009 ெசால் த ன் ெபயர் - இயம்பல், விாித்தல், ெமாழிதல், விளம்பல், பகர்தல், 
பன்னல், நவிறல் - கத் தல், உைரத்தல், கூறல், வழங்கல், குயிலல், கலல், ேபசல், 
ெநா தல், பிறழ்தல், பைறதல், ெசப்பல், அதிர்த்தல்,,பணித்தல், ெசாற்றல், ஆடல். (22) 
 
    2010 ப த்த ன் ெபயர் - பாடல், ஓதல், வாசித்தல். (3) 
 
    2011 ெப ஞ்ெசால் ன் ெபயர் - பலரறிெசால் (1) 
 
    2012 சி ெசால் ன் ெபயர் - இழிச்ெசால், தீச்ெசால், பழிச்ெசால். (3) 
 



 166

    2013. பழிெமாழியின் ெபயர் - அம்பல், ெகௗைவ, அலர். (3) 
 
    2014. திைசச்ெசால் ன் ெபயர் - ேதசிகம். (1) 
 
    2015. மைறத் ெமாழிகிளவியின் ெபயர் - இடக்கர், எக்கர். (2) 
 
    2016. சிலரறிந் தம் ள் ற் த ன் ெபயர் - அம்பல். (1) 
 
    2017. பலரறிந் ற் த ன் ெபயர் - அலர். (1) 
 
    2018. உ திக்கட் ைரயின் ெபயர் - கழறல், இ த்தல், ெந ங்கல். (3) 
 
    2019. நயச்ெசால் ன் ெபயர் - கமன், சம்மானம், உபசாரம். (3) 
 
    2020. குறைளெமாழியின் ெபயர் - ெகா வாய், பிசுனம், ெதா ப் , குஞ்சம், 
ெகாண் யம். (5) 
 
    2021. அசதியாட ன் ெபயர் - நகல், நயக்கிளவி. (2) 
 
    2022. நிரம்பாெமன்ெமாழியின் ெபயர் - குதைல, மழைல, ெகாஞ்சல், உல்லாபம், 
மிழைல. (5) 
 
    2023. சத்தியத்தின் ெபயர் - ஆைண, வஞ்சினம், சபதம். (3) 
 
    2024. மற் ஞ்சத்தியத்தின் ெபயர் - சூள், விரதம், சூ ற . ஆக (6) 
 
    2025. ெசால் ன் ெபயர் - ெமாழிைம, ைர, ன்ெசால், பழஞ்ெசால், 
பழெமாழி. (5) 
 
    2026. நன்னிமித்தத்தின் ெபயர் - விாிச்சி, வாய்ப் ள். (2) 
 
    2027. கைதயின் ெபயர் - காரணச்ெசால். (1) 
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    2028. வினாவின் ெபயர் - கடாவல். (1) 
 
    2029. எதிர்ெமாழியின் ெபயர் - விைட. (1) 
 
    2030. வினா ம்விைட ங்கூ யெபா ளின் ெபயர் - சல்லாபம். (1) 
 
    2031. பாயிரத்தின் ெபயர் - அணிந் ைர, ெபய் ைர, ைனந் ைர, ன் கம், 

க ைர, தந் ைர, ற ைர. (7) 
 
    2032. சத்திபண்ண ன் ெபயர் - உமிழ்தல், ெதவிட்டல், கான்றல், ஓங்கல், உக்காரம், 
கக்கல். (6) 
 
    2033 மற் ஞ்சத்திபண்ண ன் ெபயர் - அபனம் ஆக (7) 
 
    2034 எச்சி ன் ெபயர் - மிச்சில், ேபளிைக, உச்சிட்டம், விசதம், இழ . (5) 
 
    2035 ெகாட்டாவியின் ெபயர் - ஆவித்தல் (1) 
 
 5.    கண்வைக 
 
    2036 கண்ேணாட்டத்தின் ெபயர் - கண்ைம, நாகாிகம், பார்ைவ. (3) 
 
    2037 மற் ம்கண்ேணாட்டத்தின் ெபயர் - கண் ஆக (4) 
 
    2038 உற்சவத்தின் ெபயர் - சா , கு, ணங்கறல், விழா , ேச . 
 
    2039 ங்க ன் ெபயர் - கன , யில், கண்பைட, அனந்தல், படல் நித்திைர, பள்ளி, 
உறக்கம், ஞ்சல், உறங்கல். (10) 
 
    2040 நிரம்பாத் யி ன் ெபயர் - ங்கல் (1) 
 
    2041 அ ைகயின் ெபயர் - கலக்கம், உேராதனம், க ழ்ச்சி. (3) 
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    2042 மற் ம ைகயின் ெபயர் - அரற்றல், இரங்கல், விம்மல், ெபா மல், ஏங்கல், 
இராவணம். ஆக (9) 
 
    2043 யிெலாழித ன் ெபயர் - சாகரம் (1) 
 
    2044 கண்பார்ைவயின் ெபயர் - விழித்தல் (1) 
 
    2045 கண் ட ன் ெபயர் - சிமிழ்த்தல் (1) 
 
    2046 காண்ட ன் ெபயர் - ேநாக்கல், ெதாிசித்தல், பார்த்தல். (3) 
 
    2047 கண் ற ன் ெபயர் - காட்சி (1) 
 
    2048 கண்ணிைமயின் ெபயர் - இதழ், விளிம் . (2) 
 
    6.  க்கின்வைக 
 
    2049 கந்தித்த ன் ெபயர் - மணம், கு, மன்றல், வாசம், விைர, வ ைவ, நானம், 
ேவாி, க , ேதன், வம் , கான், நைற, கந்தம், ேமாதம், நாற்றம், கமழல், ெவறி. (18) 
 
    2050 ந மணத்தின் ெபயர் - சுகந்தம். (1) 
 
    2051 ெப மணத்தின் ெபயர் - பாிமளம் . (1) 
 
    2052 ச்சின் ெபயர் - ம்மல், சுவாதம், ெகா க்ைக, இேரசகம், ரகம், கும்பகம், 
சுவாசம், நிசுவாசம் . (8) 
 
    7.  ெசவிவைக 
 
    2053 கல்வியின் ெபயர் - உ தி ,ேகள்வி, ஓதி, கைல, ப வல். (5) 
 
    2054 ெசான்மாைலயின் ெபயர் - ேதாற்றம், சீர், ஒளி, சுேலாகம். (4) 
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    2055 கழின் ெபயர் - ஏற்றம், கியாதம், இைச, ெமய்ப்பா , சீர்த்தி, கீர்த்தி, ெசால். 
ஆக (7) 
 
    2056 மற் ம் கழின் ெபயர் - மீக்கூற்  (8) 
 
    2057 ன் ெபயர் - அதிகாரம், பிடகம், ஆாிடம், தந்திரம், ப வல், ஆகமம், 
சூத்திரம். (7) 
 
    2058 நற்ெபா ளின் ெபயர் - ஞாபகம், பிசி. (2) 
 
    2059 ேவதத்தின் ெபயர் - இ க்கு, சு தி, மைற, எ தாக்கிளவி, ஆதி ல், சாைக, 
ஆரணம். (7) 
 
    2060 தல்ேவதத்தின் ெபயர் - ெபௗ கம், இ க்கு. (2) 
 
    2061 இரண்டாம்ேவதத்தின் ெபயர் - யசு, ைதத்திாியம். (2) 
 
    2062 ன்றாம்ேவதத்தின் ெபயர் - சாமம், கீதநைட. (2) 
 
    2063 நான்காம்ேவதத்தின் ெபயர் - அதர்வணம். (1) 
 
    2064 ேவதத் ட்ெபா ளின் ெபயர் - உபநிடதம். (1) 
 
    2065 ேவதமார்க்கத்தின் ெபயர் - ைவதிகம் (1) 
 
    2066 உதாரணத்தின் ெபயர் - இதிகாசம், இலக்கிய, எ த் க்காட்டல் . (3) 
 
    2067 ஆகமத்தின் ெபயர் - ஞானம். (1) 
 
    2068 அத்தியாயத்தின் ெபயர் - படலம், இலம்பகம், ச க்க, காண்டம், பாிச்ேசதம். (5) 
 
    2069 ற்பாவகவ ன் ெபயர் - சூத்திரம். (1) 
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    2070 ஓத்ெதன்ப  - ஓாினப்ெபா ைள வாிைசப்படைவப்ப  
 
    2071 படலெமன்ப  - ஒ வழிப்படாமல், பலெபா ள்கைளத்த ம் ெபா ச் 
ெசாற்ெறாடர்வ . 
 
    2072 ெபாழிப் ைரெயன்ப  - பலெபா ைளப்பிண்டமாக்கிக்கூ வ . 
 
    2073 விாித் ைரெயன்ப  - பத ைர, க த் ைர, ெதாகுத் ைர த ய பகுதிப் 
ெபா ைள ைடய . 
 
    2074 கீர்த்தியிேனற்றத்தின் ெபயர் - கியாதம், இைசப்பா . (2) 
 
    2075 தன்ேமம்பா தானிகழ்த ன் ெபயர் - ெந ெமாழி. (1) 
 
    2076 ேசாபனத்தின் ெபயர் - பல்லாண் . (1) 
 
    2077 பழிச்ெசால் ன் ெபயர் - பாிவாதம். (1) 
 
    2078 பி த்ெதான்ைறப்ேபசுத ன் ெபயர் - பிதற் தல். (1) 
 
    2079 ெவண்பாவின் ெபயர் - தற்பா. (1) 
 
    2080 க ப்பாவின் ெபயர் - ெவண்பாவிகற்பித் வ வ . (1) 
 
    2081 ஆசிாியப்பாவின் ெபயர் - அகவல், ெதாைக . (2) 
 
    2082 வஞ்சிப்பாவின் ெபயர் - ஆசிாியப்பா விகற்பித் வ வ . (1) 
 
    2083 அராகத்தின் ெபயர் - கியல், வண்ணம் . (2) 
 
    2084 குளகச்ெசய் ெளன்ப  - குற்ெற த் த் ெதாடர்ந் வ வ  
 
    2085 கணக்கின் ெபயர் - எ த் , எண். (2) 
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    2086 எண்ணின் ெபயர் - கரணம், கணிதம் . (2) 
 
    2087 நால்வைகெய த்தாவன - வ ெவ த் , ெபயெர த் , தன்ைமெய த் , 

ெவ த் . (4) 
 
    2088 ஒற்ெற த்தின் ெபயர் - விராமம், தம், ெமய். (3) 
 
    2089 இ வைகப்பாயிரத்தின் ெபயர் - ெபா ப்பாயிரம், சிறப் ப்பாயிரயம். (2) 
 
    2090 தல்வன்வாக்கின் ெபயர் - ஆகமம். (1) 
 
    2091 அந்தணர்க்குாியமார்க்கத்தின் ெபயர் - ேவதமார்க்கம் . (1) 
 
    2092 தந்திரத்தின் ெபயர் - மி தி, ஆாிடம், ப வல். (3) 
 
    2093. பாவின் ெபயர் - க்கு, யாப் , ெசய் ள், கவி, பாட் , ெதாடர் . (3) 
 
    2094. உலக்ைகப்பாட் ன் ெபயர் - வள்ைளப்பாட் . (1) 
 
    2095. இடத்தின்சந்ேதகச்ெசால் ன் ெபயர் - யாண்ைட, யாங்கு. (2) 
 
    2096. ஐயச்ெசால் ன் ெபயர் - யா ,எவன்,என்ைன,எ ,ெகால். (5) 
 
    2097. இைசநிைறயைசச்ெசால் ன் ெபயர் - ஏ, குைர. (2) 
 
    2098. ன்னிைல யைசச்ெசால் ன் ெபயர் - மியா, இக, ேமா, மதி, இ ம், சின், (6) 
 
    2099. சுட் ன் ெபயர் - அ,இ, உ, (3) 
 
    2100. வினாவின் ெபயர் - ஆ,ஏ, ஓ. (3) 
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    2101. சாாிையச்ெசால் ன் ெபயர் - இன், வற் , இக்கு, அம்,ஒன்,ஆன், அக்கு, அன். 
(8) 
 
    2102. எ த்தின்சாாிையயின் ெபயர் - கரம், கான், காரம், அகரம், ஏனம், (5) 
 
    2103. இைடச்ெசால் ன் ெபயர் - அேரா, ேபா,மா , ஓ,அல், ஆல், உைற, ெக , 
ஆங்கு, ெதய்ய, என, ஏ, ஞான் , அந்தில், ஓ ம். (15). 
 
    2104. அதிசயெமாழியின் ெபயர் - ஆஅ,ஓஒ, அத்ேதா, அந்ேதா. அன்ேனா, ஐேயா, 
அக்ேகா, அேசேசா, என்ேனா, எற்ேற. (10) 
 
    2105. இகழ்ச்சிக்குறிப்பின் ெபயர் - ஏஎ.சீச்சி, எல்,என். (4) 
 
    2106. ேவற் ைம பின் ெபயர் - ஐ,ஒ , கு, இ◌்ன், அ , கண். (6) 
 
    2107. ஒ யின் ெபயர் - ஆரவாரம், கம்பைல, அரவம், ேகாடைண, லம் , 
ேகாசைண, உைள, நாதம், ஓைத, ஆகுலம், ழனி, இ , இைச, சும்ைம, ஓைச, ெதானி, 
உைர, பா , சத்தம். (19) 
 
    2108. ஆபாணேவாைசயின் ெபயர் - சிஞ்சிதம். (1) 
 
    2109. எ த்தேலாைசயின் ெபயர் - ரல் , நரல் , க்கல், பயிறல், ெதளிறல், 
ெஞளிர்தல், சிரற்றல், பிரற்றல், குளிறல், கு றல், கு மித்தல், ெநளிர்தல், அகவல். (13) 
 
    2110. மற் ெம த்தேலாைசயின் ெபயர் - உைள. ஆக (14) 
 
    2111. ெதானித்த ன் ெபயர் - க த்தல், கைனத்தல், கறங்கல், கதித்தல், சிைலத்தல், 
சிலம்பல், இைரத்தல், இரட்டல், இ த்தல், இைசத்தல், உைளத்தல், உரப்பல், உரற்றல், 
உழம்பல், ரற்றல், இரற்றல், ழங்கல், தழங்கல், கத்தல், லம்பல், அ ங்கல், 
இயம்பல், ைவத்தல், இரங்கல், ெதழித்தல், குைரத்தல், ெகாழித்தல், நரற்றல், 
ெதவிட்டல், ஆ த்தல், இமிழ்த்தல், கு றல், ஏங்கல், விம்மல், பிளிறல். (36) 
 
    2112. ேபெரா யின் ெபயர் - திமிலம், குமிலம், திமிர்தம், திமிதம், களகளம். (5) 
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    2113. மற் ம்ேபெரா யின் ெபயர் - கு தம். ஆக (6) 
 
    2114. ஆரவாரத்தின் ெபயர் - அலம்பல், உளறல், அரற்றல், ஏம்பல், தழங்கல், 
பிளிறல், க த்தல், கு றல், சல், தமரம், ேகாசைண, உலம்பல், ஆகுலம், 
ேகாலாகலம். (14) 
 
    2115. கதற ன் ெபயர் - அரற்றல், ரற்றல், அைழத்தல், கத்தல். (4) 
 
    2116. அ கரணேவாைசயின் ெபயர் - இம்ெமனல், கல்ெலனல், இ ெமனல், 
வல்ெலனல், ெபாம்ெமனல், ஒல்ெலனல், ெபாள்ெளனல், ெஞேரெலனல், ெகாம்ெமனல், 
சேரெலனல், ெஞாள்ெளனல், ெகால்ெலனல், அம்ெமனல். (13) 
 
    2117. அ கரண பயேவாைசயின் ெபயர் - ெவ ெவெடனல், தி திெடனல், 
களகெளனல், ெகௗெகாெளனல், ெந ெநெடனல், ெமாகெமாெகனல், ெந ெநெறனல், 
படபெடனல், ெமா ெமாெடனல், சடசெடனல், சளசெளனல், கலகெலனல், 
சலசெலனல், கி கிெடனல். (14) 
 
    2118. கலப் க்கட்ேடாைசயின் ெபயர் - உளறல், ெதழித்தல், உலப்பல், அலப்பல், 

சல், கு றல், ைவவரல், ைவத்தல், ஆகுலம், ேகாடைண, ேகாலாகலம், ஆர்ப் , 
தமரம். (13) 
 
    2119. அடெரா யின் ெபயர் - அதிர்த்தல், ெதழித்தல், அதட்டல், ைறத்தல், 
உரப்பல். (5) 
 
    2120. ெசவியறிவின் ெபயர் - சத்தம், பாிசம், பம், ரசம், கந்தம். (5) 
 
   8.  ைகவைக 
 
    2121. பறித்த ன் ெபயர் - ப உ, குற்றல். (2) 
 
    2122 கைடத ன் ெபயர் - குைடதல், கவர்தல், மதனம், வல். (4) 
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    2123 ேதய்த்த ன் ெபயர் - அைரத்தல், அரக்கல், சிரத்தல், சிைதத்தல். (4) 
 
    2124 எ த ன் ெபயர் - ெதாித்தல், வாிதல், தீட்டல், ெபாறித்த, வைரதல், கீறல், 
கி க்குதல். (7) 
 
    2125 எ த்தின் ெபயர் - வாி, ெபாறி, அக்கரம், இேரைக. (4) 
 
    2126 ெகால் த ன் ெபயர் - கா தல், ெதாைலத்தல், எற்றல், கைளதல், சவட்டல், 
ேகாறல், ெசறித்தல், ெசவிட்டல், அ தல், ெத தல், ெச த்தல், க்குதல், ெசகுத்தல், 
வைதத்தல். (14) 
 
    2127 எற்ற ன் ெபயர் - எறிதல், அள்ள. (2) 
 
    2128 ெகாைடயின் ெபயர் - ஈைக, தானம், இ ைக, கவிைக, ேவள்வி, வண்ைம, 
தியாகம், ேவளாண்ைம, உதாரம், கடப்பா , உபகார. (11) 
 
    2129 ெப ங்ெகாைடயின் ெபயர் - ஈதல், சல், இைசத்தல், நீட்டல், ரத்தல், நல்கல், 
அ ளல், பகுத்தல், ெகா த்தல், வழங்கல், அளித்தல். (11) 
 
    2130 வைரயா ெகா த்த ன் ெபயர் - ெகாைடமடம், (1) 
 
    2131 ெகாடாைமயின் ெபயர் - மாற்றல், கரத்தல், ம த்தல். (3) 
 
    2132 இரத்த ன் ெபயர் - ஏற்றல், குைறேகாள், ேவண் தல். (3) 
 
    2133 பிச்ைசயின் ெபயர் - ப , ப கம், பாகம், பயிக்கம், பிண்டம், சாிைய, ஐயம். (7) 
 
    2134 கும்பி த ன் ெபயர் - ெதா தல், அஞ்ச , ேசாத்தம். (3) 
 
    2135 ெமய்ேகாட் க்ைககுவித்த ன் ெபயர் - குடந்தம். (1) 
 
    2136 ெதா த ன் ெபயர் - திவளல். ஊ . பாிசம். தீண்டல். வளல், ெதாட்டல். (6) 
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    2137 அ த்த ன் ெபயர் - ைடத்தல், எற்றல், எறிதல், ெமாக்கல், குத்தல், ேமாதல், 
ெமாத்தல், அைறதல், அைகத்தல். (9) 
 
    2138 மற் ம்அ த்த ன் ெபயர் - வ க்கல். ஆக (10) 
 
    2139 குத்த ன் ெபயர் - அைவத்தல். (1) 
 
    2140 கட்ட ன் ெபயர் - விசித்தல், இைசத்தல், க்கல். (3) 
 
    2141 மற் ங்கட்ட ன் ெபயர் - அைசத்தல், இமிழ்த்தல், ஆர்த்தல், யாப் , சிமிழ்த்தல், 
பிணித்தல் சு க்கல், ெதா த்தல், கிட்டல், வக்கல். ஆக(13) 
 
    2142 தீட்ட ன் ெபயர் - லக்கல். (1) 
 
    2143 ெவட்ட ன் ெபயர் - ழாவல். (1) 
 
    2144 ணித்த ன் ெபயர் - மித்தல், எற்றல். (2) 
 
    2145 அ த்த ன் ெபயர் - க தல், த தல், பாிதல், கண் த்தல், ேசதித்தல், 
ெகாய்தல்.(6) 
 
    2146 கத்த ன் ெபயர் - ேதாண்டல். (1) 
 
    2147 நி த்த ன் ெபயர் - ேநான்றல். (1) 
 
    2148 கிண்ட ன் ெபயர் - கிைளத்தல். (1) 
 
    2149 கிள த ன் ெபயர் - ேநாண்டல். (1) 
 
    2150 ெதள் த ன்ெபயஇர் - வறண்டல். (1) 
 
    2151 ெகாழித்த ன் ெபயர் - வரன்ற.ல் (1) 
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    2152 ெதாைளத்தின் ெபயர் - ெதாள்கல், குயிறல். (2) 
 
    2153 ேதாண்ட ன் ெபயர் - சூறல், சூன்றல், ெதாட்டல், ெதா தல், அகழ்தல். (5) 
 
    2154 கிழித்த ன் ெபயர் - கீறல், கிண்டல், கிள்ள. (3) 
 
    2155 மற் ங்கிழித்த ன் ெபயர் - பீறல். (1) 
 
    2156 அைடக்கலத்தின் ெபயர் - ைகயைட, இல்லைட, அபயம். (3) 
 
    2157 பி ங்குத ன் ெபயர் - ய்த்தல், பறித்த. (2) 
 
    2158 கைளத ன் ெபயர் - கட்டல். (1) 
 
    2159 மற் ங்கைளத ன் ெபயர் - சிைதத்தல், குத்தல், சிந் தல், விலங்கல். (4) 
 
    2160 உ த ன் ெபயர் - சிதகல். (1) 
 
    2161 ைடத ன் ெபயர் - வலத்தல், நிணத்தல். (2) 
 
    2162 எறித ன் ெபயர் - விலகல், ெசலவிடல், சல், ஓச்சுதல், வி தல். (5) 
 
    2163 மாற் த ன் ெபயர் - விலக்கல் . (1) 
 
    2164 பி த்த ன் ெபயர் - ெதாடல், பற்றல். (2) 
 
    2165 ெநாித்த ன் ெபயர் - ெத த்தல். (1) 
 
    2166 கூட் த ன் ெபயர் - அ த்தல், ெபா த்தல். (2) 
 
    2167 எ ப் த ன் ெபயர் - எ த்தல், ஏற்றல். (2) 
 
    2168 த த்த ன் ெபயர் - வாித்தல், வாரைண, தைகத்தல். (3) 
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    2169. பகுத்த ன் ெபயர் - பகிர்தல், பாத்தி. (2) 
 
    2170. சிந் த ன் ெபயர் - சிதர்த்தல். (1) 
 
    2171. வார ன் ெபயர் - கவரல், ெவௗவல். (2) 
 
    2172. வகிர்த ன் ெபயர் - வர்தல். (1) 
 
    2173. தடவ ன் ெபயர் - ைதவரல், நீவல், வ டல். (3) 
 
    2174. அைசத ன் ெபயர் - யில்வரல். (1) 
 
    2175. ெசாாித ன் ெபயர் - ெபாழிதல். (1) 
 
    2176. ட்ட ன் ெபயர் - மாட்டல், ெபா த்தல். (2) 
 
    2177. தள் த ன் ெபயர் - ேநான்றல், ஊன்றல், க்கல். (3) 
 
    2178. ெசறித்த ன் ெபயர் - அளித்தல், ெபய்தல். (2) 
 
    2179. பரப் த ன் ெபயர் - விாியல், விளம்பல், பாாித்தல். (3) 
 
    2180. அ க்குத ன் ெபயர் - ஏற்றல். (1) 
 
    2181. ைதத்த ன் ெபயர் - ெபாத்தல், கனிதல். (2) 
 
    2182. குட்ட ன் ெபயர் - ைடத்தல், தகர்த்தல். (2) 
 
   9.   கால்வைக. 
 
    2183. கடத்த ன் ெபயர் - இறத்தல், கழிதல், இகத்தல், நடத்தல், மீளல். (5) 
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    2184. சுழல ன் ெபயர் - உழிதரல், ெகாட் , திாிதரல், உழலல், பிரமாி, அலமரல், 
ெத மரல், ம கல், ெசாாிதரல், கறங்கல். (10) 
 
    2185. தாண்ட ன் ெபயர் - வாவல், தாவல்,தத்தல், கடத்தல். (4) 
 
    2186. மற் ந்தாண்ட ன் ெபயர் - உ க்கல், பாய்தல், உகளல், குதித்தல், தவறல். 
(9) 
 
    2187. எ ச்சியின் ெபயர் - கஞறல், கதித்தல், உம்பல், ஏர் , ெபா , க த்தல், 
ஒ க்கல், பாச்சல், மறல், ஓங்கல். (10) 
 
    2188. நடத்த ன் ெபயர் - இல்லல், ஒ ங்கல், ஏகல், இவர்தல், ெசல்லல், படர்தல், 
கழிதல். (7) 
 
    2189. ெசலவின் ெபயர் - தா , கதி, படர். (3) 
 
    2190. ஓட ன் ெபயர் - நீளல், பாறல், நிமிர்தல். (3) 
 
    2191. இாித ன் ெபயர் - உைடதல், ெக தல். (2) 
 
    2192. ேநேரா த ன் ெபயர் - ஆதி, தி. (2) 
 
    2193. மண் லமாேயாட ன் ெபயர் - மாதி, சுற் , சாாிைக, வாளி. (4) 
 
    2194. விைரவின் ெபயர் - கதழ் , வல்ைல, ஒல்ைல, க ப் , க கல், தாைர, 

ைன , ெநாறில், விைச, கல், ேவகம். (11) 
 
    2195. மற் ம்விைரவின் ெபயர் - கவனம், ாிதம். (13) 
 
    2196. விைர க்குறிப்பின் ெபயர் - ெபாள்ெளனல், ஐெயனல், ெபா க்ெகனல், 
ெநாய்ெதனல், ெவய்ெதனல், க ெமனல். (6) 
 
    2197. உராய்த ன் ெபயர் - உேராசல், உாிஞ்சல், உேராஞ்சல். (3) 
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    2198. உலாப்ேபாத ன் ெபயர் - பவனி. (1) 
 
    2199. உலாவ ன் ெபயர் - அைசதல், இயங்கல், வழங்கல். (3) 
 
    2200. உழக்குத ன் ெபயர் - உ தல், ம த்தல். (2) 
 
    2201. ெகா ேபாத ன் ெபயர் - ேபாதரல். (1) 
 
    2202. மீ த ன் ெபயர் - மறிதரல், திாிதரல், மடங்கல். (3) 
 
    2203. ஒ ங்க ன் ெபயர் - ஒ ங்கல். (1) 
 
    2204. ெச த்த ன் ெபயர் - ஓயல், நடவல், கடவல், ஓச்சல், ஏ தல், தாண்டல், 

ண்டல், உைகத்தல், ஊர்தல், உய்த்தல். (10) 
 
    2205. ேபாத ன் ெபயர் - படர்தல், ேசறல், ஒ ங்கல், தீர்தல், திாிதல், இயங்கல், 
நீங்கல், இறத்தல், ரத்தல், ஏகல், ெசல்லல், வி தல், கடத்தல், நடத்தல். (14) 
 
    10. ைறைமவைக. 
 
    2206. ைறைமயின் ெபயர் - ஊழ், பாவம், தன்மம், ைற, வாழ், வழி. (6) 
 
    2207. ேகாத்திரத்தின் ெபயர் - கு , உம்பல். (2) 
 
    2208. பைழைமயின் ெபயர் - ஒல்ைல, ராணம், ைம, ைற, ஊழ், ெதால்ைல, 

ந்ைத, ெதான் , பண் , ெதான்ைம, ன்ைன, ராதனம். (12) 
 
    2209. ற்பிறப்பின் ெபயர் - உம்ைம. (1) 
 
    2210. இப்பிறப்பின் ெபயர் - இம்ைம. (1) 
 
    2211. வ பிறப்பின் ெபயர் - அம்ைம, ம ைம. (2) 
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    2212. பிறப்பின் ெபயர் - பிறந்ைத, பவம், ேயானி. (3) 
 
    2213. மற் ம்பிறப்பின் ெபயர் - சூதகம். ஆக(4) 
 
    2214. உாிைமயின் ெபயர் - கிழைம, ஆட்சி. (2) 
 
    2215. பயிற ன் ெபயர் - நவிறல், ெக மல். (2) 
 
    2216. அைடவின் ெபயர் - ஆம்பல். (1) 
 
    11.  அளவின்வைக. 
 
    2217. விாிவின் ெபயர் - விசாலம், வி லம். (2) 
 
    2218 பரப்பின் ெபயர் - பாய்தல், விாியல், பப் , பரைவ, தாவல். (5) 
 
    2219 ரத்தின் ெபயர் - ேசண், நீளம், ேசய்ைம. (3) 
 
    2220 அகலத்தின் ெபயர் - நன , கண்ணைற, வியல். (3) 
 
    2221 கனத்தின் ெபயர் - அைட, ஞாட் . (2) 
 
    2222 எல்ைலயின் ெபயர் - அவதி, சிம், கா , பாியந்தம், ஏணி, வைரப் , ெகாத்தம். 
(7) 
 
    2223 அளவின் ெபயர் - தைன, கா , தா , ைண, வைர, பிரமாணம், மாத்திைர, 
மட் . (8) 
 
    2224 அளவின்ைமயின் ெபயர் - அபாிமிதம், அகந்தம், அபாரம், எல்ைலயின்ைம. (4) 
 
    2225 ெப ைமயின் ெபயர் - இ ைம, ெபாழில், ஏந்தல், ஈ , க ைம, தட , கய , 
அணி, பக , அண்ணல், ெசம்மல், பாி, இைற ,ேபழ், ெகான், வி லம், வியல், தைல, 
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ெநய்ைத, மா, தைக, டைல, ாி, , நளி, மீளி, கதழ் , நன் , பா , நனி, பைண, 
விறல், ேச , பீ . (34) 
 
    2226 ண்ைமயின் ெபயர் - ஐ, க்கம், அ , ளாி, வைண, ட்பம், 

ணங்கு, ைழ, கு, ைழ. (10) 
 
    2227 சி ைமயின் ெபயர் - அற்பம், கன் , தன்னம், ஆசு, ேப , வறி , இைற. (7) 
 
    2228 நிைறவின் ெபயர் - ம தல், வன்றல், மல்கல், ஆர்தல், ெதகுளல், த ம்பல், 
ேதக்கல், கிைளத்தல், நிரம்பல், ரணம், கமம். (11) 
 
    2229 ெப க்கத்தின் ெபயர் - பிறங்கல், ெப கல். (2) 
 
    2230 குைறபாட் ன் ெபயர் - ஊனம், நிரப் , விகலம், தவல், ஈனம். (5) 
 
    2231 குைறத ன் ெபயர் - சு ங்கல், குைற, அ கல், குன்றல், எஞ்சல். (5) 
 
    2232 மிகுதியின் ெபயர் - அமைல, நனி, ஆற்றல், இறப் , ெப கல், கழி , சிறப் , 
பிறங்கல், உ ப்பம், தவ, மதர், ஊக்கம், அதிகம், விதப் , ெசறிதல், ெபாங்கல். (16) 
 
    2233 ெபா வின் ெபயர் - ப் , க ப் , கஞற, ெபாம்மல், ெபாறி, ெபாக்கம் . (7) 
 
    2234 ெசறிவின் ெபயர் - தல், உ ப் , பிறப் , ைததல், மிைடதல், ற் , 
ெவறிதல், ஓதி, ெசற் , ெவ ப் , கஞறல், அடர்தல், ெந ங்குதல், தி ங்குதல். (14) 
 
    235 கூட்டத்தின் ெபயர் - கூளி, கூட்டம், க மல், ேதா , ெதா தி, ெதா , ெதாைக, 
குழாம், ற் , நளி, ைக, ெமாய், கணம், சாி, ஈண்டல், சங்கம், திரைள, சைவ, அைவ, 
ஈட்டம். (19) 
 
    2236 திரளின் ெபயர் - ெகாம்ைம, உண்ைட, குழியம், குப்ைப, த்ைத, கம், 
ேசாகம், ஞ்சம், பந்தம், மாைழ, வட் , பிண்டம், வழி, ேச , ேசர் . (15) 
 
    2237 ஐம்ைமயின் ெபயர் - அாி, தக , அடர். (3) 
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    2238 எல்லாெமன்ற ன் ெபயர் - அைடய,அடங்கல், அைனத் ம் , யாைவ, 

வ ம், ற் ம், சமத்தம், ட்ட, எைவ. (9) 
 
    2239 மற் ெமல்லாெமன்ற ன் ெபயர் - அகிலம், அகண்டம். ஆக (11) 
 
    2240 பாதியின் ெபயர் - பால், பயல், அ த்தம், பங்கு. (4) 
 
    2241 மற் ம்பாதியின் ெபயர் - கூ , பாகம். (2) 
 
    2242 பாரத்தின் ெபயர் - சீர், கனம், கு, ஞாட் , பரம். (5) 
 
    2243 ெநாய்ைமயின் ெபயர் - ெநாய் , இேலசு. (2) 
 
    2244 ெபா ேபாக்க ன் ெபயர் - ெந த்தல், பாணித்தல். (2) 
 
    2245 மீ த ன் ெபயர் - தி கல், கல். (2) 
 
    2246 குவித ன் ெபயர் - குைவ, குவால், இராசி, குப்ைப, குவ , ழில். (6) 
 
    2247 த ன் ெபயர் - ஆதி, தைல, தாள், அ , ன், எ வாய், ேமாைன, பிராசயம். 
(8) 
 
    2248 ந வின் ெபயர் - இைட, சமம், மத்திமம், நாப்பண், பகல். (5) 
 
    2249 மற் ம்ந வின் ெபயர் - நள், நனந்தைல. ஆக (7) 
 
    2250 கைடயின் ெபயர் - இ தி, பின், எல்ைல, ஈ , அந்தம், , ற் , தல். 
(8) 
 
    2251 மிகுத்த ன் ெபயர் - ெத தல், உ த்தல். (2) 
 
    2252 மிக்கதன் ெபயர் - மிஞ்சுதல், விஞ்சுதல், மீமிைச. (3) 
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    2253 ெந க்கத்தின் ெபயர் - எக்கல், குவித்தல், நளி, நிபடம். (4) 
 
    2254 க்கின் ெபயர் - லாம், கா. (2) 
 
    2255 க்கினிைறயின் ெபயர் - ற் ப்பலம். (1) 
 
    2256 ஒ பலத்தின் ெபயர் - ெதா . (1) 
 
    2257 லாமி பஃதின் ெபயர் - பாரம். (1) 
 
    2258 காற்பலத்தின் ெபயர் - கஃசு. (1) 
 
    2259 மாகாணிப்பலத்தின் ெபயர் - சம். (1) 
 
    2260 ஒன்றன் ெபயர் - ஏகம். (1) 
 
    2261 பத்தின் ெபயர் - தசம். (1) 
 
    2262 ற்றின் ெபயர் - சதம். (1) 
 
    2263 ஆயிரத்தின் ெபயர் - சகசிரம். (1) 
 
    2264 பதினாயிரத்தின் ெபயர் - ஆ தம். (1) 
 
    2265 றாயிரத்தின் ெபயர் - நி தம். (1) 
 
    2266 பத் றாயிரத்தின் ெபயர் - பிர தம். (1) 
 
    2267 ேகா யின் ெபயர் - பிர தம் பத் . (1) 
 
    2268 அற் தத்தின் ெபயர் - ேகா  பத் . (1) 
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    2269 நிகர்ப் தத்தின் ெபயர் - அர்ப் தம் பத் . (1) 
 
    2270 கும்பத்தின் ெபயர் - நிகர்ப் தம் பத் . (1) 
 
    2271 கணகத்தின் ெபயர் - கும்பம் பத் . (1) 
 
    2272 கற்பத்தின் ெபயர் - கணகம் பத் . (1) 
 
    2273 நிகற்பத்தின் ெபயர் - கற்பம் பத் . (1) 
 
    2274 ப மத்தின் ெபயர் - நிகற்பம் பத் . (1) 
 
    2275 சங்கத்தின் ெபயர் - ப மம் பத் . (1) 
 
    2276 ச த்திரத்தின் ெபயர் - சங்கம் பத் . (1) 
 
    2277 அந்தியத்தின் ெபயர் - ச த்திரம் பத் . (1) 
 
    2278 மத்தியத்தின் ெபயர் - அந்தியம் பத் . (1) 
 
    2279 பரார்த்தத்தின் ெபயர் - மத்தியம் பத் . (1) 
 
    2280 ாியத்தின் ெபயர் - பரார்த்தம் பத்  . (1) 
 
    2281 பிரமகற்பத்தின் ெபயர் - ாியம்பத் . (1) 
 
   12.   காரணவைக - பல்ெபா ள்வைக. 
 
    2282 காரணவைக ம் பல்ெபா ள்வைக ம் ஒ ேசரக் கூறாநிற்பன். 
 
    2283 காரணத்தின் ெபயர் - நிபம், ெபா ட் , ஏ , நிமித்தம், திறன், வாயில், லம். 
(7) 
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    2284 உடெடாைளயின் ெபயர் - சுகிர், குழல், நாழி, தசிரம், ம் , ைழ, ைர, 
ேவய், ேவ , ெபாள். (10) 
 
    2285 மற் ட்ெடாைளயின் ெபயர் - நாளம், சுைர. ஆக (12) 
 
    2286 வட்டத்தின் ெபயர் - வலயம், ேநமி, கடகம், மண் லம், பாிதி, ஆழி, பாண் ல், 
வி த்தம், பட ைக, ேகாளைக, பா ைக, ெகாம்ைம, திகிாி, மல்ைல, வல்ைல, சக்கரம், 
தட் , வட்டைண. (18) 
 
    2287 அதிசயத்தி ெபயர் - வியப் , இ ம் , விசித்திரம், விம்மிதம், விபாீதம், 
இ ம் . (6) 
 
    2288 மற் மதிசயத்தின் ெபயர் - சித்திரம். ஆக (7) 
 
    2289 உவைமயின் ெபயர் - ைர, மான், ெபா , க ப் , நிகர், ஏய் , ேநர், ேபால், 
ஒப் , உவமம், ஏர், ஆங்கு, என, எதிர், அன்ன, இைண, உறழ் , சமம், ல் யம். (19) 
 
    2290 விைனயின் ெபயர் - க மம், ெதாழில், விதி, பணி, விைனயம், ெசயல். (6) 
 
    2291 ெசய்த ன் ெபயர் - அயர்தல், குயிறல், பண்ணல், வைனதல், ாிதல், ஆடல். 
(6) 
 
    2292 விற்ற ன் ெபயர் - மா தல், பகர்தல், கூ தல். (3) 
 
    2293 விைலயின் ெபயர் - ெநாைட. (1) 
 
    2294 கூட் த ன் ெபயர் - ஆற்றல், ேபாற்றல், ஈட்டல். (3) 
 
    2295 மற் ங்கூட் த ன் ெபயர் - ஓம்பல். ஆக (4) 
 
    2296 இலாஞ்சைனயின் ெபயர் - ஆைண, ெபாறி, குறி, அச்சு, அைடயாளம், சாதனம், 
சின்னம், த்திைர, இ ங்கம். (9) 
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    2297 தைலக்காவ ன் ெபயர் - இைள, உக்கிரம். (2) 
 
    2298 படர்த ன் ெபயர் - படைல, படர்ச்சி,பம்பல். (3) 
 
    2299 அறியாைமயின் ெபயர் - எய்யாைம. (1) 
 
    2300 ஒழியாைமயின் ெபயர் - ஓவாைம. (1) 
 
    2301 வழிப்பறியின் ெபயர் - அதர்ேகாள், ஆறைல. (2) 
 
    2302 ைதத்த ன் ெபயர் - அத்  ,ெபால்லம், ன்னம். (3) 
 
    2303 தண்ட ன் ெபயர் - தப்பல். (1) 
 
    2304 காய்த ன் ெபயர் - உல தல், வற தல், ளிதல். (3) 
 
    2305 பில்குத ன் ெபயர் - பி ற்றல், தல். (2) 
 
    2306 கு யிைறயின் ெபயர் - கைற, வாி, ஆயம், கடன், கரம், இ ப் . (6) 
 
    2307 சுங்கவிைறயின் ெபயர் - உல்கு, சாாிைக. (2) 
 
    2308 தீர்த ன் ெபயர் - ஓவல். (1) 
 
    2309 வின் ெபயர் - . (1) 
 
    2310 கலத்த ன் ெபயர் - கலைவ, கலப் . (2) 
 

ஏழாவ  _ பண்பிற்ெசய ற்பகுதிவைக ற்றிற் . 
    ------------ 


