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பிங்கல னிவர் ெசய்த 
பிங்கலந்ைதெயன் ம் "பிங்கல நிகண் " 

(சூத்திரங்க ம் அவற்றின் ெபயர்ப்பிாி ம்) 
பாகம் 1 (சூத்திரங்கள் 1-1101) 

 
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 
 
    கணபதி ைண. 
 

க ைர. 
 
    நில லகில் தமிழில் இலக்கிய இலக்கணங் கற்கப் குேவார் ன்  கற்க ேவண் ங் 
க வி ல் நிகண்  என்ப  கற்ேறார் பலர்க்குந் ணிேப; நிகண் க ள் 
சு க்கமாக ம் விாிவாக ம் வழங்குவன சில, அவற் ள் திவாகர னிவர் ெசய்த 
ஆதிதிவாகரம் விாிவா யளவின்றிப் பரந்  கிடத்த ன் அவர் த்திரர் பிங்கல னிவர் 
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வைரய த்  விாித் ச்ெசய்த பிங்கல நிகண்  சங்கம விய ம், 
ஏைனநிகண் களி ள்ள பதங்க ம் அைவக ம் ேமற்பட்ட பதங்க ம் 
பல ல்களா  ணரப்ப ம் ெபா ள்களடங்கிய மா ள்ள ; இ கா ம் 
ஏட் ப்பிரதி பமாய்க் கற்ேறார்பால் அ கி வழங்கி வந்தைமயால் இ  
உபேயாகமாய்ப் பலர்க்கும் பயன்படப் பல பிரதிகைளப் பலநா ம் வ ந்தித்ேத ப் பல 
இடங்களினின் ம் ெபற்  ஆதிதிவாகரம், *கயாகர த ய நிகண் கைள ம் ஓர் 
பற் க்ேகாடாகக்ெகாண்  வ வறப் பாிேசாதித்  அச்சிட் கின்ேறன். 
 
    இப்பிங்கலம் நிைலெபற்றபின் ஆதிதிவாகரம், ெதால்காப்பியம் நிைல ெபற 
அகத்தியம் இறந்த  சிற்சிலபகுதிகள கி வழங்குதல்ேபால, சிற்சில இடங்களில் அ கி 
வழங்குகின்ற ; இவ்விரண் ம் விாிந்த ல் என்ப ம் மற்ைறயைவ சு க்க ல் 
என்ப  “ெசங்கதிர்வரத்திற்ேறான் ந் திவாகரர் சிறப்பின்மிக்க, பிக்கல ைர 

ற்பாவிற் ேபணினர்ெசய்தார்ேசர, இங்கிைவ யிரண் ங் கற்க எளிதலெவன்  
சூழ்ந் ” எனவ ம் மண்டல டன் நிகண்டா ம், ஆதி திவாகரம் இறப்பப் பிங்கலம் 
நிைலெபற் ள  என்ப  “பிங்கல தலா நல்ேலா ாிச்ெசா  னயந்தனர்ெகாளேல” 
எனவ ம் நன் லா ம் உணர்க இைடயில் ேசந்தன் திவாகரம் என ஒ  நிகண்  
ேதான்றினைமயால் ஆதி திவாகரம் என த க்குக் காரணம்பற்றிவந்த ெபயர்; 
இதைன “ ன் ள திவாகரம் பிங்கலநிகண்  சீர் ந் காங்ெகய ாிச்ெசால்” 
எனவ ம் ஆசிாிய நிகண் ற் காண்க. இந் ல் ெதால்காப்பியம் வழங்கியகாலத்  
வழங்கிவந்த ெதன்ப ம் நன் ல் த ய ல் இதற்குப்பிற்பட் வந்தெதன்ப ம் 
இந் லா ம் நன் லா ம் உணர்க. 
 
    இங்ஙனம், 
    தமிழ்ப் லவர் . தி-சிவன் பிள்ைள. 
    இன் ெபக் ங் கூல்ேம டர் ெபன்சனர், ெபாள்ளாட்சி, ேகாய த் ர். 
    விகுதி வ டம், ஆவணி மாதம் 
    ---------------------------- 
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பிங்கலந்ைதெயன் ம் "பிங்கல நிகண் ". 
(சூத்திரங்க ம் அவற்றின் ெபயர்ப்பிாி ம்) 

 
    தன்ேறாணான்கிெனான் ைகம்மிகூஉங் 
    களி வளர்ெப ங்காடாயி ம் 
    ஒளிெபாி சிறந்தன்றளியெவன்ெனஞ்ேச 
 
    சிறப் ப்பாயிரம். 
 
        இ ங்கட த்தவிம் மாநிலம் விளங்க- 
        வ ம்ெபா  ெடாித்த வகன்றமிழ் வைரப்பி- 
        னியற்ெசாற் றிாிெசாற் றிைசச்ெசால்வடெசாெலன் - 
        றைனத்ேத ெசய் ட் கணிகல னாத ற்- 
        ெசந்தமிழ் நிலத்  வழக்ெகா  சிவணித்- 
        தம்ெபா ள் வழாம ைசக்கு மியற் 
        ெசா-ெலா ெபா ள் குறித்த ேவ ெசால் லாகி ம்- 
        ேவ ெபா ள் குறித்த ெவா ெசால் லாகி - 
        மி பாற் ெறன்ப திாிெசாற் கிளவி- 
        ெசந்தமிழ் ேசர்ந்த திைசெதா ந் திைசெதா ந்- 
        தங்குறிப் பினேவ திைசச்ெசாற் கிளவி- 
        வடெசாற் கிளவி வடெவ த் ெதாாீஇ- 
        ெய த்ெதா  ணர்ந்த ெசாற்றா னாகுஞ்- 
        சிைதந்தன வாி  மிையந்தன வைரயா- 
        ரந்நாற் ெசாற்றிற மாிறப ஞ்- 
        ெசங்கதிர் வரத்தாற் றிவாகரன் பயந்த- 
        பிங்கல னிவ ெனனத் தன் ெபயர் நிறீஇ- 
        ாிச்ெசாற் கிளவி விாிக்குங் காைல- 
        வி ப் ட னிைலஇய சால் சிறப்பின் - 
        வாஅன் வைக ம் வானவர் வைக ம்- 
        வானி  மண்ணி ம் வழங்கல் வழாஅ- 
        ன மிைலய ாியல் ளி வைக -மவனி 
        வைக  மாடவர் வைக - 
        மவர்திறத் தைமந்த வ ேபாக வைக - 
        மைவயவத் தைடத்த வானா வியல்பிற்- 
        பண்பிற் ெசய ற் பகுதி வைக - 
        மாப் ெபயர் வைக  மரப் ெபயர் வைக - 
        ெம ெசாற் பல்ெபா  ேளாங்கிய வைக ெமன்- 
        றி ளற ைரந் தாக்கி- 
        ம ளற வகுத்தனன் மதியினின் விைரந்ேத. 
        ----------------- 
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    இ-ள். இ ங்கடல் உ த்த இமாநிலம்விளங்க அ ம்ெபா ள் ெதாித்த அகன் 
தமிழ்வைரப்  இன்-மிக்ககடல் நீர் ைடசூழ்ந்த இந்தப் ெபாிய நில லகு 
விளங்கப்ெப தற்காிய அறம், ெபா ள், இன்பம், என் ம் நான்கு 
ெபா ள்கைள ம் ஆன்மாக்க க்குப் லப்ப த்திய இடம்(பரந்த) தமிழ்வழங்கு 
ெமல்ைலயின்கண், இயற்ெசால் திாிெசால் திைசச்ெசால் வடெசால் என்ற அைனத்  ஏ 
உாிச்ெசாற்கிளவி-இயற்ெசாெலன் ஞ் திாிெசால்ெலன் ம் திைசச்ெசால்ெலன் ம் 
வடெசாெலன் ஞ் ெசால்லப்பட்ட அவ்வளவினேத ாிச்ெசால்.ெசய் ட்கு அணிகலன் 
ஆத ன்-அ  லவரால் ெதா க்கப்ப ஞ் ெசய் க்கு ஓரணிகலமாதலால், ெசந்தமிழ் 
நிலத் வழக்கு ஒ  சிவணிதம் ெபா ள் வழாமல் இைசக்கும் இயற்ெசால்-
உாிச்ெசால் ன் பாகுபாடாய்ச் ெசந்தமிழ் நிலத்தில்வழங்கும் வழக்காதற்குப்ெபா ந்திக் 
ெகா ந்தமிழ் நிலத் ந்தம்ெபா ள்வ வாம ணர்த்  மியற்ெசால் ம், ஒ ெபா ள் 
குறித்த ேவ ெசால்ஆகி ம் ேவ ெபா ள்குறித்த ஒ ெசால் ஆகி ம் இ பாற்  
என்பதிாிெசால்கிளவி-ஒ ெபா ைளக்க திய ேவ  ெபயர்ப்பலெசால் ம் பல 
ெபா ைளக்க திய ஒ ெசால்  மாயி வைகப்ப ந் திாிெசால் ம், ெசந்தமிழ்ேசர்ந்த 
திைசெதா ம் தம்குறிப்பின திைசச்ெசால்கிளவி-ெசந்தமிழ் நிலத்ைதச்ேசர்ந்த 
பன்னிரண்  நிலந்ேதா ம் தாங்குறித்த ெபா ைளவிளக்குந் 
திைசச்ெசால் ம்;வடெவ த் ஒ விஎ த்  ஒ ணர்ந்தெசால் தானாகும் 
சிைதந்தனவாின் உம்இையந்தனவைரயார் வடெசால்கிளவி-வடெசால் க்ேக 

ாியெவனப்ப ஞ் சிறப்ெப த்தினீங்கி யி வைகப்ப ெமாழிக க்கும் ெபா வாகிய 
எ த்தா யன்றெசால் ம் வடெவ த்தா யன்ற வடெசால் சிைதந் வந்தா ம் 
ெசய் ளிடத் ப் ெபா த்த ைடயனெவன்  கைளயா  லவர்ெகாள் ஞ் 
ெசால் மாகிய வடெசால் ெமன்ற, அநாற் ெசால்திறம் அாில்தப ம்-அந்த 
நான்குெசாற்களின் பாகுபாட் ள்ள குற்றங்கள் நீங்க 
அச்ெசாற்கள் ற் ம் )அவ் ாிச்ெசால் ஆதலால்) ெசங்கதிர்வரத்தால் திவாகரன் 
பயந்தபிங்கல னிவன் என்னதன் ெபயர் நி வி வி ப் டன் விாிக்கும் காைல- 
சூாியன்வரத்தால்வந்த திவாகர னிவர் ெபற்றபிங்கல னிவனானவன் பிங்கலம் 
என் தன்ெபயைரத் தன் க்குத்தந்  மக்களிடத்  அன்  கூர்ந்  

ல்ெசய் ங்காலத்தில்,நிைலஇய சால் சிறப்பின் வான்வைக ம் 
வானவர்வைக ம் வானி ம் மண்ணி ம் வழாதஈனம் இல்ஐயர் இயல் ளி வைக ம்-
நிைலெபற்றெப ைமமிக்கசிறப்பிைன ைடயவான்வைக ம் வானவர்வைக ம் 
வா லகி ம் நில லகி ம் தத்தெநறியினின்  வ வாத குற்றத்தினின்  நீங்கிய 
ஐயர்வைக ம், அவனிவைக ம் ஆடவர்வைகயம் அவர் திறத்  அைமந்த 
அ ேபாகவைக ம் அவயவத்  அைடத்த ஆனாத இயல்பின் பண்பின்ெசய ன் 
பகுதிவைக ம் மாப் ெபயர்வைக ம் மரப் ெபயர்வைக ம் ஒ ெசாற்பல்ெபா ள் 
ஓங்குவைக ம் என்  இ ள் அற ஈைரந்  ஆக்கி-அவனிவைக ம் ஆடவர்வைக ம் 
அவ்வாடவர்பாகுபாட் லைமந்த அ ேபாக வைக ம் தனதகத்  உள்ள நல்வைக ம் 

த ய உ ப் களாகச் ெசறித்த னின்  நீங்காத இயல்பிைன ைடய பண்பிற் 
ெசய ற் பகுதிவைக ம் மாப் ெபயர்வைக ம் மரப்ெபய்வைக ம் ஒ ெசாற் 
பல்ெபா ள்வைக ெமன்  ஐயமறப்பத்  வைககளாகப்பகுத்  அைமத்  
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மதியினின்விைரந் ம ள் அறவகுத்தனன்- தன  ண்ணறிவால் விைரந்  
ஆராய்ேவார்க்குத் திாிபற இந் ைல வகுத்தைமத்தனன் என்க. 
 
    உலகு றப்பாட்ெடல்ைலயாதலால் இம்மாநிலம் என ம் ஆன்மாக்களைடதற்குாிய 
ெபா ள்கள் அற த யெபா ள்கள் ஆதலால் அ ம்ெபா ள்என ம் கிழக்ேககட ம் 
ெதற்ேக குமாி யா ம் ேமற்ேககுடகநா ம் வடக்ேக தி ேவங்கட மாகிய இந்நான்கும் 
தமிழ் வழங்குதற்குாிய அகப்பாட்ெடல்ைலகளாதலால் ெதாகுத் த் தமிழ்வைரப்பின் 
என ம், இயற்ெசால் த யநான்கும் ெசய் ட்கு உாிைம ண்  நிற்றலால் உாிச்ெசால் 
கிளவிெயன ம் ெசய் ளீட் தற்குாியெசால் அ வாதலால் அைனத்ேத ெசய் ட் 
கணிகலனாத ன் என ம், ைவைகயாற்றின் வடக்கும் ம தயாற்றின் ெறற்கும் 
க ாின் ேமற்கும் தமிழ்வழங்கும் நிலங்களாதலால் ெசந்தமிழ்நிலத்  என ம், 
ெகா ந்தமிழ் நிலத் ஞ் ெசன்  தத்தம் ெபா ள்கைள அந்நிலத்தி ள்ேளார்க்கு 
வ வா ணர்த் தலால் தம்ெபா ள் வழாைம யிைசக்குெமன ம் திாிெசாற்ேபாலா  
கற்ேறார்க்கன்றி ேயைனேயார்க்கும் ெபா ள் விளங்கி நிற்றலால் இயற் 
ெசால்ெலன ம் ஒ ெபா ள்க தி ம் ேவ ெபா ள் க தி ம்வ ந் திாிெசால், கிளி 
கிள்ைள, மயில் மஞ்ைஞெயனத்திாி ம் உ ப் த்திாி ம் மைல-விண்  விலங்கல் 
எனத்திாி ம் ந்திாி ம்என இ வைகப் ப தலால் இவற்ைறத் திாிெசாற்கிளவி 
ெயன ம் ெகா ந்தமிழ்வழங்கும் நிலம் ெசந்தமிழ்வழங்கும் நிலத்ைதச்ேசர்ந்ததாதலால் 
ெசந்தமிழ்ேசர்ந்த என ம், ெகா ந்தமிழ்வழங்கு நிலங்கள் ெபாங்கர்நா  ஒளிநா  
ெதன்பாண் நா  குட்டநா  குடநா  பன்றிநா  கற்காநா  சீதநா  ழிநா  
மைலநா  அ வாநா , அ வாவடதைலெயனப் பன்னிரண் வைகப் ப தலால் 
நிலந்ெதா ம் நிலந்ெதா ெமனப் பன்ைமப்ெபா ள்பட வ க்கி ம் எ த் என்ற  
ஆாியத்திற்குந் தமிழிற்கும் ெபா ெவ த்ெதன ம் அ -ேம  மணி த ய 
ேபால்வன ம் என்பார் வடெவ த்ெதாாீஇ-எ த்ெதா ணர்ந்த என ம், வடெசாற் 
சிைதந் வ த மன்றிப் பாகதமாய்ச் சிைதந் வ வன னம் உளவாதலால் 
சிைதந்தனவாி ம் என ம், பிங்கலனாற்ெசய்யப்பட்ட  பிங்கல மாதலால் 
பிங்கல னிவெரனத் தன் ெபயர் நிறீஇ என ம், ஏைனப் தங்கள் ேதான்ற 
நிைலெப தலால் நிைலஇய சால் சிறப்பின் என ம் இவ்வைககள் 
ஒன்ேறாெடான்றிைய ைடைமயில் இைடநிைலத்தீவகமாக இயல் ளிெயன ம், 

ன் ள்ளதிவாகரம் பாகுபா ல்லாமல் கற்ேபார்க்கு ஐய ந்திாி ம் விைளத்தலால் 
இ ளற, ம ளற என ம், எந்நிகண் ன்ெபா ம் இந்நிகண் ட்பட 
வகுத்தைமயால், மதியினின் வகுத்தனன் என ங்கூறினார். 
 
    சிறப் ப்பாயிரம்- ற்றிற் . 
    ----------- 
 
    உ 
    பரமபதி ைண 
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பிங்கலநிகண்  - சூத்திரங்கள் 

தலாவ  வான்வைக (1- 92) 
 
    1. சுவர்கக்கத்தின் ெபயர் - ெபான் லகுந் றக்க ம் த்ேத லகும்விண் லகு 
ேமைல லகும் விசம் -மன் லகு நாக ங் கற்ப ம் வா லகும்-விய லகுந் தான  

வைண ஞ் சுவ ஞ் சுராிட  யர்நிைல ஞ் சுவர்க்கப்ெபயேர. 
 
    2. ேமேல லகத்தின் ெபயர் - ேலாகம் வேலாகஞ் சுவர்க்கேலாகம் மாேலாகந் 
தவேலாகம் பிரமேலாகம்-சிவேலாகமித் திறத்தேமேல லேக. 
    ------------- 
    *" ேலாகம் வேலாகம் சுவேலாகம் மகாேலாகம்-சனேலாகந் தவேலாகம் 
    சத்தியேலாகெமன-இத்திறத்தனவா ேமேல லேக" என் ம் பாட ம் உண் . 
 
    3. ேமாக்கத்தின் ெபயர் - கீவலங் ைகவலங் கதிசித்தி ேமாக்கம். 
 
    4. மற் ம் ேமாக்கத்தின் ெபயர் - அ தம் பரஞ்சிவ த்தி மாகும். 
 
    5. ஆகாயத்தின் ெபயர் - ேவணி விசும்  ெவளி ம் பாிடம்-வானங்ேகாவிண் மண் ல 
மாசினி - மீமா கங்கம் விேயாமம் ட்கரம்-வான்ககன நாக மங்குல் குண்டல- 
    மண்ட லக மம்பரங்குைழகு -லந்தர மகல மாகாயப் ெபயேர. 
 
    6. ெவளியின் ெபயர் - ெவ வயல் ெவள்ளிைட வி ய ம் ெவளிேய. 
 
    7. பகிரண்டத்தின் ெபயர் - அண்டரண்டம் பகி ரண்ட மாகும் 
 
    8. அண்டேகாளைகயின் ெபயர் - கூடங் கடாக மண்டேகா ளைகப் ெபயர். 
 
    9. அண்ட கட் ன் ெபயர் - தண்ட மண்ட கட் ன்ெபயேர. 
 
    10. அண்டச்சுவாின் ெபயர் - பித்திைக யண்டச் சுவாின்ெபயேர. 
 
    11. திக்கின் ெபயர் - மாதிரந் திைகதிைச வம்பல் விசும்ேப-யாைச லேம லகுேகா 
காட்ைட-யாிதமம்பரங்ககுப மைனத் ந் திக்ேக. 
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    12. எண் க்கின் ெபயர் - கிழக்குத் ெதன்கிழக்குத் ெதற்குத் ெதன்ேமற்கு-ேமற்கு 
வடேமற்கு வடக்கு வடகிழக்ெகன்-றாகத் திக்ெகட்டாகு ெமன்ப. 
 
    13. கிழக்கின் ெபயர் - குணக்ேக வ ைமந்திரம் பிராசி-கிழக்கின் ெபயேர 
கீழ்த்திைச  மாகும். 
 
    14. ெதற்கின் ெபயர் - அவாசி தக்கண மியாமினியந் ெதக்குச்-சிேவைத ெதன்னிைவ 
ெதற்ெகன லாகும். 
 
    15. ேமற்கின் ெபயர் - ேமக்குப் பச்சிமங் குடக்கிைவ ேமற்ேக. 
 
    16. மற் ம் ேமற்கின் ெபயர் - வா ணம் பிரத்தி யக்கு ம ேவ. 
 
    17. வடக்கின் ெபயர் - உதக்ேக தீசி த்தரம் பிங்கலம்-வடக்கின்ெபயேர மதி 
திைச  மாகும்; 
 
    18. திைசநாற்ேகாணத்தின் ெபயர் - அந்தராளந்திைசநாற்ேகாணமாகும். 
 
    19. எண் ைசப்பாலர் ெபயர் - இந்திர னக்கினி யியம னி தி - வ ணன் வா  குேபர 
னீசான - ெனன்றாகு ெமண் ைசப் பாலர் ெபயேர. 
 
    20. எண் ைசயாைனப் ெபயர் - ஐராவதம் ண்டாீகம் வாமனங் கு த- மஞ்சனம் 

ட்பதந்தஞ் சார்வ மஞ் - சுப்பிரதீப ெமண் ைச யாைனப் ெபயேர. 
 
    21. அட்டமாநாகப் ெபயர் - அனந்தன் வாசுகி தக்கன் கார்க்ேகாடகன் - ப மன் 
மகாப மன் சங்க பாலன் - குளிக னட்டமா நாகப் ெபயேர. 
 
    22. எண் ைசேயானிப் ெபயர் - ெகா ைக சிங்கநா யிடபங் க ைத - யாைன காக 
மிைவ ெயண் ைச ேயானி. 
 
    23. காற்றின் ெபயர் - அநிலம் வங்கூ ழாிபவ மானன் - சமீரணன் ம த் ச் சதாகதி 
சலனன் - வாைட வளிேய மா தம் வா  - ேகாைத வாதங்கூைத ேவற்றலங் - 
    காெலா  பவன யிர்கந்த வாகன் - பிரபஞ் சனன்மாபலேன பாிசன - 
    னாசுகன் கந்தவக ைத கா  - விண்  நீைள வந்  லைவ - 
    ெகாண்டல் ேகாைட ெயன்றிைவ காற்ேற. 
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    24. மற் ங்காற்றின் ெபயர் - நீ  மா  நிழ  யிர்ப் ங் - கூதி ெமன்ேற கூறற் 
பாற்ேற. 
 
    25. பனிக்காற்றின் ெபயர் - கூதி  ைத ங் குளிர்பனிக் காற்ேற. 
 
    26. வடகாற்றின் ெபயர் - வாைட வடந்ைத வடகாற் றாகும். 
 
    27. ேமல்காற்றின் ெபயர் - ேகாைட ேமல் காற்ேற. 
 
    28. கீழ்காற்றின் ெபயர் - ெகாண்டல் கீழ்காற்ேற. 
 
    29. ெதன்ற ன் ெபயர் - மந்தா நிலேம மலயக்காேல-- ெதன்கால் வசந்தன் 
ெதன்றிைசத்ெதன்றல். 
 
    30. சுழல்காற்றின் ெபயர் - சூைறவளிேய சுழன்ெற காற்ேற. 
 
    31. மற் ஞ்சுழல்காற்றின் ெபயர் - சூறாவளிசாாிைக ஞ் ெசால் ம். 
 
    32. தசவா வின்வைகப் ெபயர் - பிராணன பான தானன் வியானன்- சமான 
னாகன் கூர்மன் கி கரன் - ேறவதத்தன் றனஞ்சய ெனன்றா - வா ைரந் தாகு 
மிைவதாம். 
 
    33. பிராணெனன்ப  - இ தய மண்டலத் தியங்கும் பிராணன். 
 
    34. அபானெனன்ப  - உச்சத் தலத்திைடநிற்ப தபானன். 
 
    35. உதானெனன்ப - நாபியி னின்றங் ேகாவாத தானன். 
 
    36. வியானெனன்ப  - வியானெனங்கும் வியாபியா நிற்கும். 
 
    37. சமானெனன்ப  - கந்தரசக் குழியிற் சந்திைடச் சமானன். 
 
    38. நாகெனன்ப  - டக்க  நீட்ட ங் கிளப்ப  நாகன். 
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    39. கூர்மெனன்ப  - உேராமம் ளகித்திைமப்ப  கூர்மன். 
 
    40. கி கரெனன்ப  - கி கர ெனன்ப  ெக மித், ம்ம ஞ் சின ம் ெவம்ைம ம் 
விைளக்கும். 
 
    41. ேதவத்தெனன்ப  - ஓட்ட மிைளப் ம்வியர்ப் ந் ேதவத்தன் 
 
    42. தனஞ்சயெனன்ப  - ஒல்காவன்பி னல்லவர்ேகண்ைமயி-- யி டல் வி ந் 
தா டல் விடாஅ, ெதாக்க நின்றங் குட ைன க்கித், தைலகிழித்தகல்வ  
தனஞ்சயனாகும். 
 
    43. சத்தம த் க்களின் ெபயர் - குணக்குந் ெதற்குங் குடக்கும் வடக்கு-- ேம ங் 
கீ ம் பலேயானி யி , மாகுஞ் சத்த ம த் ப் ெபயேர. 
 
    44. ெந ப்பின் ெபயர் - அழ தாசன னங்கி ேத --தழல்வசு தகவன்றனஞ்சயன் 
றழ - கன  ெய நா வன  ளாி--யனெலாி யழ  கனலாி க ெநறி - 
    சுசிெயாளி தபனன் சுடர்சிகி ேசாதி-- மேக  வன்னி சுவைன-பாவகன் சித்திர 
பா வங் காரகன் - ெஞகிழி  யார ென ப்பின் ெபயேர. 
 
    45. வடவாக்கினியின் ெபயர் - வடைவ தீத்திரண் மடங்க  ழித்தீ- 
கைடயன த்தரம் வடவாக் கினிப் ெபயர் 
 
    46. விளக்கின் ெபயர் - சுட ந் தீப  ெமாளி ம் விளக்ேக. 
 
    47. அனற்ெபாறியின் ெபயர் - * ங்கம்ெபாறியனல். 
    ----- 
    *("ெஞகிழி ங்கம் கங்கம் அனற்ெபாறி" என ம் பாட ண் ) 
 
    48. அனற்றிரளின் ெபயர் - உற்கமணற்றிரள். 
 
    49. காட்ெடாியின் ெபயர் - தாவங்காட்ெடாி வைரயன  மாகும். 
 
    50 தீக்கைட ேகா ன் ெபயர் - அரணி ெஞ ேகால் ெஞகிழி தீக்கைடேகால் 
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    51. ைகயின் ெபயர் - ம  மாி ந் ப மாவி , மாகும் ெபயேர ைகெயன 
லாகும். 
 
    52 ந ம் ைகயின் ெபயர் - நைறகுய்ெவ ேய ந ம் ைகயாகும். 
 
    53 அக்கினிேதவன் ெபயர் - சாத ேவதாைமவா கனேன-தீபதி சித்திர பா  
தனஞ்சயன்- ெறன்கீழ்த் திைசேயான் ேற வா சகன், பாவகனக்கினிப் பண்ணவன் 
ெபயேர. 
 
    54 அக்கினிேதவன் பாாியின் ெபயர் - பாாிசுவாகா ேதவி யாகும். 
 
    55 த்தீயின் ெபயர் - கா க பத்திய மாகவ னீயந், தக்கணாக்கினிய மிக்க த்தீேய. 
 
    56 பஞ்சாக்கினியின் ெபயர் - இராகம் ெவகுளி காமஞ் சடேம, தீபனம் 
பஞ்சாக்கினியின் ெபயேர. 
 
    57 நீாின் ெபயர் - ஆல ஞ் சல மம் மற ம் -பாணி மப் ம் பய  தக ம்- 
    வய  மய ம் வாாி ம் விக ம்- ன ஞ்ச ல ம் வன  மளக ஞ்- 
    சீவன ம் பானீய ஞ் சிந் மாங்குச ம்-வ ண  மம்  மைழ ங் கவந்த ங்- 
    கீலால  ேமக ம் *மகில மித ம்-நீர ந்ேதாய ம் வா ம்பத ங்- கா  மாாி ங் 
கமல ம் பயசுங்-சுய ஞ் சம்பர ங்கம் ம் டகர ஞ்- சீத ம் வசி ங் ேகா ங் 
காண்ட ங்-கனவிர த ஞ்சீவனீய  மல - நார  ம த நீெரனலாகும். 
    ----- 
    *"வன ந்தக ம்" என ம் பாடம். 
 
    58 ேமகத்தின் ெபயர் - மாாி மைழ  மஞ்சு மாசுங்- கா ம் ய ங் கன ங் 
ெகாண்ட ம், வா  †ந்தாராதர ைம ஞ் சீத ஞ், சீவத ஞ்ெசல் ங்குயி ஞ்சீ 

த , ெமழி ங்ெகாண் ம்விைள  கி ம், விண் ங் கந்தர ஞ் 
    சலதர ம் விசும்  - மங்கு  மிைள மா மம் த ம் - விண்  ெமன்றிைவ 
ேமகப்ெபயேர. 
    ------- 
    †"வா ம் நாரத ம்" என ம் பாடம். 
 
    59 மற் ேமகத்தின் ெபயர் - திரம் பேயாதரம் கதம்பெமய்ப் பிரம்- 
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    அப்பிரமாய  மப் ெபயர்க் குாித்ேத. 
 
    60 இ ேயற்றின் ெபயர் - ‡ ெவ ெயா ேகா விண்ேணறசனி, 
    ெசல் கு ளியி ேய  மடங்க  மாகும். 
    -------- 
    ‡ "இ ள் சதேகா  ெசன்மடங்க மி ேய" என ம் பாடம். 
 
    61 மின்ன ன் ெபயர் - சம்ைபவித் சபைல த த் ச்-சஞ்சைல கன சி த ெயாளி 
மின்னல். 
 
    62 மைழயின் ெபயர் - மாாி வானம் வ ட மைழெயனல் 
 
    63 ெப மைழயின் ெபயர் - ஆசாரம் ெப மைழயாகுெமன்ப. 
 
    64 விடாமைழயின் ெபயர் - ேசாைன ம் பனித்த ம் விடா  ெசாாிதல் 
 
    65 தைலப்ெபய்மைழயின் ெபயர் – தளி ைறயா  தைலயல் தைலப்ெபயல். 
 
    66 மற் ம் தைலப்ெபய்மைழயின் ெபயர் - *தைலப்ெபயல் ேசாதக ம் 
    ------ 
    * " ளியின்ெபயேர ேசாதகமாகும்" என ம்பாடம். 
 
    67 ஆலாங்கட் யின் ெபயர் - ஆ கேனா பலமாலாங்கட் . 
 
    68 மற் ம் ஆலாங்கட் யின் ெபயர் - கரக மாகுெமன்மனார் லவர் 
 
    69 மைழத் வைலயின் ெபயர் - சிதரம் பிதிேர சீகரஞ்சிதேர- வல்  
மிதந்திவைல ந் வைல- வைலயின்ெபயெரனச் ெசால்லலாகும் 
 
    70 மைழவிட ன் ெபயர் - ற ந்தைலய ஞ் ேசாதக மைழவிடல் 
 
    71 ஏ ேமகவைகப் ெபயர் - சம்வர்த்தமாவர்த்தம் ட்கலா வர்த்தஞ், சங்காாித்தந் 

ேராணங் காள கி, நீல வ ணேமழ் ேமகப் ெபயேர. 
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    72 அவற் ள்-எ மைழவைகப் ெபயர் - மணிநீர் ெபான்  மண்கற்றீெயன், 
ெற வைக ேமகம் ெபாழிமாாி ேயேழ 
 
    73 வ ணன் ெபயர் - சலபதி பாச தரனதிேகள்வன்-வ னற்ெசல்வன் 
வ ணன்ெபயேர. 
 
    74 ெவள்ளத்தின் ெபயர் - பிரளய நீத்தம் வாாி ெவள்ளம். 
 
    75 மற் ம் ெவள்ளத்தின் ெபயர் - ஓத ம் ெப ககுமாக  ாித்ேத. 
 
    76 பனியின் ெபயர் - இம ந் கினமஞ்சுநீகார ம் -பனியின் ெபயேர மந்த ம் 
பக ம். 
 
    77 நிைற ன ன் ெபயர் - வழா ம் பிரா ம் வாாி  நிைற னல். 
 
    78 நீந் ன ன் ெபயர் - அகாத ெமன்ப  நீந்  னேல. 
 
    79 ெதளிந்தநீாின் ெபயர் - சற்சல ெமன்ப  ெதளிந்தநீேர. 
 
    80. கலங்கனீாின் ெபயர் - ஆவிலங்க ழி டம்ைப கலங்கற் னல். 
 
    81. நீேராட்டத்தின் ெபயர் - ேகாலெமன்ப  ெகா நீ ேராட்டம். 
 
    82. நீர்த்திைரயின் ெபயர் - அற ந்தரங்க  மைல ங்கல் ேலால ம், 
    ன ன்றிைரக்குப் ெபா ப்ெபயராகும். 
 
    83. மற் ம் நீர்த்திைரயின் ெபயர் - சிகரெமன்ப ந்திைரயின் ெபா ேவ. 
 
    84. நீர்க்குமிழியின் ெபயர் - ெகாப் ண்ெமாக்குள் ற் தங்குமிழி. 
 
    85. ஆழநீாின் ெபயர் - அ ந் ங்குண் ங் கய  மாழநீர். 
 
    86. நீர்ச்சுழியின் ெபயர் - உந்தி ஞ்சுாிய  நீர்ச்சுழியாகும். 
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    87. ைரயின் ெபயர் - ேபன ம் ேப ைரயின் ெபயேர. 
 
    88. பாிேவடத்தின் ெபயர் - ஊர்ேகாள் வட்ட ெமாளிெகாண் மண் லம், பாிதி விசயம் 
பாிேவட மாகும். 
 
    89. இந்திரவில் ன் ெபயர் - வானவில் ந்திர வில்ெலன ைவப்பர். 
 
    90. காமகாண்டத்தின் ெபயர் - இரட்ைடவில் காம காண்டமாகும். 
 
    91. இ ளின் ெபயர் - அல் ந் திமிரங்க ேள க வாி - கச்சள மந்த 
    தாரந் வாந்த - நத்தந் தம்ெமா  ணங்கற ேள. 
 
    92. பதிெனண்கணத்தின் ெபயர் - அமரர் சித்த ரசுரர் ைதத்தியர் க டர் கின்னரர் 
நி தர் கிம் டர் - காந்த வ ாியக்கர் விஞ்ைசயர் தர் - பசாசர் அந்தரர் னிவ ரக- 
    ராகாய வாசியர் ேபாக  மியெரனப் - பாகுபட்டன பதிெனண் கணேம. 
 
    தலாவ  வான்வைக ற்றிற் . 
    ஆக சூத்திரம் 92. 
    --------------------   
 

இரண்டாவ  : வானவர் வைக (93-312) 
 
    96. கணபதியின் ெபயர் - ஏகதந்த னிைறமகேனரம்ப - னாகு வாகனைனங்கரன் 

க்கணன் - பார்ப்பதி தல்வன் பாசாங் குசதர - னத்தி கத்ேதா னாிதி  ம கன் - 
    றந்திக் கட  டான ம்மதன் - கங்ைகசுதன்விநாயகன் கணபதிெபயேர. (1) 
 
    97. சிவன் ெபயர் - அரன்சிவ ன பி யனந்த த்திரன் - பரன்கைற மிடற்ேறான் 
பார்ப்பதி ெகா நன் - கால காலன் பசுபதி கண் த -றா  ெவண்குணன் சங்கரனந்தி 
- யாதி சசிதர ைனம் கன் பினாகி - ேசாதி சம்  சூ  பிஞ்ஞகன் - க்கணன் விைட 
ேயான் ன்னவன் பிறப்பி  - நக்கன் சைடேயா னாயகன் சயம்  - காம நாசன் 
பிதாக ணாலயன் - ேறவ ேதவன் றிாி  ராந்தகன் - மானிட ேமந்தி ேபேயாடா  - 
    த்தன் தல்வன் சுத்தன்ேயாகி - ேவத தல்வ னாாி பாக - னாலமர் கட ள் 
பவேனயநாதி - நீலகண்ட னி த்தன்  ேதசன் - கங்கா தரன்ம வாளி கபா  - 
யங்கணன் ைகைலயாளிகங் காள - னக்கர வார்த்ேதா னழலா  தற்பர - னித்தனிமல 
னீறணி கட ள் - யாைன ாித்ேதா னமலனானந்தன் - வாமேதவன் மேகச்சுரன் 
சதாசிவன் - றிாியம்பகன் விமலன் சந்திர ேசகரன் - மாலயற் காிேயா னாதெனண் 
ேடாளன் - ஞான ர்த்தி நம்பன் பகவன் - வாமன் கிாீசன் வர  மாபதி - 
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    தபதி ண்ணியன் த்ேதா ைடேயான் - மாேதவன் ெகான்ைற மாைலயன் 
பித்த - 
    னீச்சுர னாச மில்ேலானிைறவன் - பாசுபதன் குன்ற வில் பாண் டரங்க - னீசன் 
பரம  ெமம்பிரான் ெபயேர. (2) 
 
    95. மற் ஞ்சிவன் ெபயர் - அந்தி வண்ணன் காமாாி ராாி - யந்தகாாிபர்க்கெனன் 
றனந்தமீசன் ெபயர். (3) 
 
    96. சிவ ர்திெகா யின் ெபயர் - ஊர்தி ங்ெகா  மிடப ெமன்  ைரப்பர். (4) 
 
    97. சிவன்பைடயின் ெபயர் - பரசுஞ்சூல ம் பினாகவில் ம்பைட. (5) 
 
    98. சிவெனண்குணத்தின் ெபயர் - பவமின்ைம யிறவின்ைம பற்றின்ைம 
ெபயாின்ைம 
    - உவைம யின்ைமெயா  விைன யின்ைம - குைறவிலறி ைடைம ேகாத்திர 
மின்ைமெயன் - றிைறவனிடத்திெலண்குண மிைவேய. 
 
    99. சிவைனம் கத்தின் ெபயர் - ஈசானந் தற் ட மேகாரம் வாமஞ்- 
    சத்திேயா சாதஞ் சங்கர ைனம் கம் (7) 
 
    100. சிவனி ப் த யவைகப் ெபயர் - இ ப்ப ைகைல தாிப்ப  கங்ைக-

ப்ப  ெகான்ைற ப்ப  ச மம் (8) 
 
    101. சிவபதநான்கின் ெபயர் - தானா ல கி த்தறன் பா த்தல்-தானாம் பதம்ெபற 
றானாகுதெலன -நாேல சிவன்ற னல்ல ட் பதேம. (9) 
 
    102. சிவ ைசயியல்பின் ெபயர் - சாிைய கிாிையேயாக ஞானெமன் - றிைவெயா  
நான்குஞ் சிவ ைச யியல்ேப. (10) 
 
    103. சிவாகம ற்பயன் ெபயர் - தர்மார்த்த காமேமாக் கஞ்சிவாகமம். (11) 
 
    104. நந்தியின் ெபயர் - எ  விைடேய றிடபம் ங்கவ, மிைறவர கனஞ்சிவ. 
கண த னந்தி. (12) 
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    105. சிவனழித்த ப் ரத்தின் ெபயர் - ெபான்னி ம் ெவள்ளியி ம் க ம்பி -
மன்ன ம் மதில்சிவ னழித்த ப் ரேம (13) 
 
    106. உைமயின் ெபயர் - ஆாிைய காமக் ேகாட்  யம்பிைக -நாாி சத்தி நாயகி ெகௗாி 
- ேதவி சாம்பவி த மச் ெசல்வி-மைலமகள் சங்காிமாதா ைவைய - பைரேய த்திைர 
பார்ப்பதி யந்தாி -நீ  கன்னி நிம  குமாி - ேவத தல்வி விமைல க் கண்ணி -யமைல 
யிமய வதியயி ராணி -சமய தல்விதற்பைர மேனான்மணி - சிவ ைம யம்ைம 
தி நாம ெமன்ப. (14) 
 
    107. மற்  ைமயின் ெபயர் - அரனிடத்தவள்சக மீன்றவள் பவானிெய 
    மதன்ைன ண்ணிய தல்வி ெபயேர (15) 
 
    108. கங்ைகயின் ெபயர் - வரநதி சுரநதி மந்தா கினி ைம-கரநதி தச க நதிகங் 
காநதி - சிரநதி சிவன் சைட ேசர்ெதய்வ நதிேய (16) 
 
    109. ப்பத்திரண்ட றத்தின் ெபயர் - ஆ லர்சாைல ேயா வார்க் குணவ  - 
சமயத்ேதார்க்குண்  பசுவிற்கு வா ைற -சிைறச்ேசா ைறய நைடதின் பண்ட - மறைவச் 
ேசா  மகப்ெப  வித்தன் - மக  வளர்த்தன் மகப்பால்வார்த்த - லறைவப்பிணஞ்சு த 
லறைவத் ாியஞ் - சுண்ண ேநாய் ம ந்  வண்ணார்நாவிதர் - கண்ணா  காேதாைல 
கண்ம ந்  தைலக்ெகண்ெணய்- ெபண்ேபாக மற் ம் பிறர் யர் காத்த - றண்ணீர்ப் 
பந்தர் மடந்தடக் காேவ- யா ாிஞ்சுதறி விலங்கிற் குணேவா - ேட  வி த்தல் 
விைலெகா த் யிர்வி த்த - றன்னிைல யர்ந்தகன்னிகா தான- மிந்நான் ெகட்  
மிைறவி ெசய் த மம். (17) 
 
    110. அ கக்கட ள் ெபயர் - குமரன் ெறய்வ குஞ்சாி மணாளன் - சிலம்பன் 

கன் ேசேய ெசவ்ேவள் - கடம்பன் சாமி கார்த்திேகயன் - ேசந்தன் குறிஞ்சிக் கிழவன் 
ெசட்  - காங்ேகயன் ெகௗாி ைமந்தன் கந்தன் ேவலன் வள்ளி ேகள்வன் விசாகன் - 
    றா  காாி குகன் சரவணபவன் - மயில்வாகனேன வன்னிப் க்குமர, னாறி  
கரத்ேதா னாிதி  ம கன் - குழகன் கங்ைக ைமந்தன் குன்ெறறிந்ேதா - ன  மீன்காதல 
னசுரற் ற ந்ேதான், ேசவலங் ெகா ேயான் ேறவேசனாபதி - பாவதி யாசான் கைலயறி 

லவ - னரன்பமன் யாைன கவற்கிைளேயா - னிைனய வ கக் கட ள் ெபயேர. 
(18) 
 
    111. அ கக்கட ர்தியின் ெபயர் - ஆ ம்யாைன  மயி  ர்தி. (19) 
 
    112. அ கக்கட ள்பைடெகா யின் ெபயர் - 
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    அயில்ேவ ல ம்பைட ெகா ேசவ லாகும். (20) 
 
    113. மாைலயின் ெபயர் - நீப ஞ் ெசச்ைச  மாைலயாகும். (21) 
 
    114. ரபத்திரன் ெபயர் - உக்கிர ன ழற்கண்வந்ேதா ைமமகன் - க்கணன் 
றக்கன் ேவள்வி னிந்ேதா - ேனக ாியன் சடாதரன் வில்  - யீசன் ைமந்தன் 
கணபதிக் கிைளேயா - னாயிர கத்ேதான் சிம்  ளாேனான் - பத்திைர ேகள்வன் ரபத் 
திரன் ெபயர். (22) 
 
    115. ைவரவன் ெபயர் - கஞ்சுகன் விைல ேவேலான் காாி - த்தன் ேகத்திர 
பாலனி  வாணி - சித்தன் ஞாளி ர்தி கபா  - வ க னின்னைவ வயிரவன் ெபயேர. 
(23) 
 
    116. ைவரவ ர்திபைடயின் ெபயர் - ைவரவ ர்தி ஞம சூலம் பைட. (24) 
 
    117. ஐயனார் ெபயர் - சாத வாகனன் ேகாழிக்ெகா ேயான் - சாத்தன் ெவள்ைள 
யாைன வாகனன் - காாிெசண் டா தன் கடனிற வண்ணன் - ரைண ேகள்வன் 

ட்கைல மணாள - னாாிய ன றத்ைதக் காப்ேபான் ேயாகி - யாிகர  த்திர ைனயன் 
ெபயேர. (25) 
 
    118. ஐயனா ர்திெகா யின் ெபயர் - காாி ர்தி காாிக் குதிைர - ேகாழிக்ெகா  
மாகுெமன்ப. (26) 
 
    119. மாகாளியின் ெபயர் - குமாி சண் ைக குண்ட  நீ , வலைவ ைபரவி 
ெகௗமாாி மாதாி - மாைய ாி மதங்கி யாமைள - சூாிேவதாளி கங்காளி ேயாகினி - 
    சூ சா ண்  தா காாி - யாாிையேதவி வல்லணங்ைகைய யலைகக் ெகா யாண் 
மா னி க்கண்ணி - ப ைமெயண்ேடாளி பத்திாி யாரணி - யாிளி ர்திமா காளி 
ெபயேர. (27) 
 
    120. மாகாளி ர்தி ெகா பைடயின் ெபயர் - ஊர்திசிங்க யர்ெகா  யலைக-சூலம் 
பைடெயனச் ெசால்லப்ப ேம. (28) 
 
    121. இடாகினியின் ெபயர் - வஞ்சனி மாயவள் வலைவயிடாகினி.(29) 
 
    122. ேயாகினியின் ெபயர் - சன்மினிசூர்மகள் ேயாகினிெபயேர (30) 
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    123. ஊர்திெகா யின் ெபயர் - ேபய்ெகா  வாகன ேமாாியாகும். (31) 
 
    124. ர்க்ைகயின் ெபயர் - அந்தாி மகிடற் காய்ந்தாைளைய-விந்தயம் பணத்தி 
விசையெயண்ேடாளி - மா க்கிைளயாள்பகவதிசயமகள்- பாைலக்கிழத்தி 

ரச்ெசல்வி- ெகௗாிகாத்தியாயனி சக்கரா தி, யமாி குமாி ய ங்கைல ர்தி- 
    சமாி கன்னி சையவாட் பைடயாள்-சூ  யாாிைய நீ  சண் ைக, ெவற்றிேமதித் 
தைலமிைச நின்றாள், ெகாற்றைவ நாராயணி ர்க்ைக ெபயேர. (32) 
 
    125. ர்க்ைகயின் பைடவாகனத்தின் ெபயர் - ைகவாள் பைட வாகனங் கைலயாகும் 
(33) 
 
    126. கா காள் ெபயர் - கா காண் ேமா  காாிதாய் ெகாற்றி-மாாிசூாி வ கி  
தணங்ேக. (34) 
 
    127. சத்தமாதர்கள் ெபயர் - பிரமாணி நாராயணி மாேயசுாி-ெகௗமாாி வராகி 

த்திராணி - யிந்திராணிெயன் ெற வைகமாதர். (35) 
 
    128. சத்தமாதர்க ர்தியின் ெபயர் - அன்னேம  விைடேய யலைக, மஞ்ைஞ 
களி க ழ  ர்தி. (36) 
 
    129. சத்தமாதர்கள் பைடயின் ெபயர் - மைறதண்  சூலம் பினாகெமஃகம்-
வச்சிரமாழிவன்பைட யாகும். (37) 
 
    130. விட் வின் ெபயர் - மாதவென ேயான் மாயவன் சநார்த்தனன்- 
    சீதரன் ப ம நாபன் றி மால்- ெகாண்டல் வண்ணன் ேகாவிந்தன் குந்தன் - 
    விண் வன மா  வாமன் வாமனன்-றிாிவிக்கிரமன் றி ம  மார்பன்- 
    ேகசவன் வரதன் ராாி யனந்தன்-காவற் கட ள் காகுத்த னச்சுத- 
    னரவைணச் ெசல்வ னறி யி லமர்ந்ேதான்-சக்கரா தேன சார்ங்க பாணி- 
    தண்கடல் வண்ணன் சலச விேலாசன- லகிைன யளந்ேதா லக ண்ேடான்- 
    ப திடந்ேதா னலைக ைல ண்ேடான்-றாேமாதரேன ெசௗாிம சூதன- 
    னாதி பீதாம்பரேன வராகன்-றி மகள் மி ெகா நன் கண்ண- வண 
    ர்தி வண யர்ந்ேதான்-பஞ்சா தன் பரந்தாமன் பகவன்- 
    ைவ வண்ணன் ணாியிற் யின்ேறான்-பிரமன் றந்ைத பின்ைன ேகள்வன்- 
    சங்கேமந்தி நாரசிங்க-னி ேகசன் றசவவதாரன்- 
    குறளென மால் வலவன் காிேயா- ந்தி த்ேதா னந்த ேகாபாலன்- 
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    வாசு ேதவன் ளபெமௗவிய-னனந்த சயனன் ைவகுந்த நாத- 
    னாயிரம் ெபயேரானாிமா ெலன்றிைவ-நாராயணன் றி நாம மாகும். (38) 
 
    131. மற் ம்- அ ந்தமெனன்ப  மாங்கவன் ெபயேர. (39) 
 
    132. விட் வி ர்திெகா யின் ெபயர் - ஊர்திக டெனாண்ெகா  ம ேவ. 
(40) 
 
    133. விட் வின் பஞ்சா தத்தின் ெபயர் - சக்கரந் த வா டண்  சங்கம்-பற்றலர் 
ேமல்வி ம் பஞ்சா தேம. (41) 
 
    134. அவற் ள் சக்கரத்தின் ெபயர் - சக்கரஞ் சுதாிசனம் (42) 
 
    135. த வின் ெபயர் - த ேவசார்ங்கம் (43) 
 
    136. வாளின் ெபயர் - சயவாணாந்தகம் (44) 
 
    137. தண் ன் ெபயர் - தண் ெகௗ ேமாதகி. (45) 
 
    138. சங்கின் ெபயர் - சங்கு பாஞ்ச சன்னியமாகும். (46) 
 
    139. அாியின் தசாவதாரத்தின் ெபயர் - மச்சங் கூர்மம் வராகநரசிங்கம்- வாமனன் 
பரசு ராமனிராமன் - பலபத்திரேன கண்ணண்வ  கற்கிெயன் -றிைவெயா  பத்  
மாியவ தாரம். (47) 
 
    140. அன்றி  ைவந்தவதாரத்தின் ெபயர் - சனகன் சனந்தனன் சனாதன் 
சனற்குமார - னரநாராயணன் கபில னிடப-னாரத னயக்கிாீவன் றத்தாத் திேரயன் -
ேமாகினி ேவள்வியின் பதிேய வியாதன்- றன்வந்திாிேய ெபௗத்த ெனன்றாங்- கின்ன  
ைவந்  மாியவதாரம். (48) 
 
    141. ெவற்றிக்கலப்ைபப்பைட ேயாெனாழியப், த்த ெனன்  கலப்ப ேம. (49) 
 
    142. தி மகளின் ெபயர் - ெபா ளின் ெசல்வி ெபாறியாிப் பிாிைய - மலர்மக 
ளிந்திைர மாேவ யிலக்குமி - கமைல யாக்கம் ப ைமசீேதவி -தாக்கணங் கிைளயா 
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டண்கடற் பிறந்தாண் - மாறி  மான்பினண் மாமைறத் தைலவி - ெசய்யாள் மக 
மகள் ெபயேர. (50) 

 
    143. பலபத்திரன் ெபயர் - இேரவதி ெகா நன் குண்டல ேராகணி - தநய 
னீலாம்பரனலா த - னச்சுதன் ன்ேனான் காமபால -னநந்தன் ெவள்ைள காளிந்தி 
மர்த்தனன் - பனந் சன் ச  கரந் கி ைடயன் - பலேத வன்பலபத்திரன் ெபயேர 
(51) 
 
    144. பலபத்திரன்பைட ெகா யின் ெபயர் - பைடேய கலப்ைப ெகா பைனயாகும் 
(52) 
 
    145. காமன் ெபயர் - மான்மகன் மதனன் மகரக்ெகா ேயான் -ேவனிலாளி வில்ேவள் 
வசந்த - னங்கச னநங்க ைனங்கைணக் கிழவன் -றிங்கட்குைடேயான் ெறன்றற் 
ேறேரான் - வனசன் வில்  ேமாகன் மாமலர்க் கைணேயான் - மதிசகனிரதி காந்தன் 
மாரன் - மேனாபவன் மேனாசன் மேனா மனமதன் - றி மகண் ைமந்தன் சம்பர சூதன 
- வி கடன் ர ேசான்ைகைதச் சுாிைகயன் -கந்தர்ப்பன் சித்தசன் வாளி மன் -
க ப்  வில்  காமன்ெபயேர. (53) 
 
    146. காம ர்தி ெகா யின் ெபயர் - வாகனந்ெதன்றன் மகரங்ெகா ேய (54) 
 
    147. காமன்வில்கைணயின் ெபயர் - கைழேயவில் க் கைணமலைரந்ேத 
 
    148. காமைனங்கைணயின் ெபயர் - வனசஞ் சூதமேசாக ல்ைல -குவைள காமன் 
ெகா ைமங்கைணேய (56) 
 
    149. அவற்றின் ெசய ன் ெபயர் - உன்மத்த மதனேமாகனஞ் சந்தாபம் - 
    வசீகரணம்மிைவ மதன்கைணச்ெசயேல (57) 
 
    150. அவற்றினவத்ைதயின் ெபயர் - சுப்பிரேயாக ம் விப்பிரேயாக ஞ் - 
    ேசாக  ேமாக  மரண  ெமன்றிைவ, யாகு மலர்க்கைன ையந்திைவத்ைத. (58) 
 
    151. அவற் ள் - சுப்பிரேயாகஞ் ெசால்லாநிைன ம் (59) 
 
    152. விப்பிரேயாகம் ெவய் யிர்த் திரங்கல் (60) 
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    153. ேசாகம் ெவ ப் த் ய்ப்பன ெதவிட்டல் (61) 
 
    154. ேமாக ம ங்க  ெமாழிபல பிதற்ற ம் (62) 
 
    155. மரண மயர்ப்  மயக்க  மாகும் (63) 
 
    156. பிரமன் ெபயர் - அந்தணன் மலேரா னயனான் கத்ேதா - ந்தியில் 
வந்ேதாேனாதிம வாகனன் - பாரதி ெகா நன் பைடப்ேபான்பகவனாரண னிரணிய 
க ப்பன் விாிஞ்சன் - ேவதா விதாதா விதிசதா நந்தன் - றாதா பிதாமகன் சம்  மான் மக 
- ெனண்கணன் கமல ேயானி பிரசாபதி - ேவதன் கம்மிைற சூதன் பரேமட்  - 
    திைச கன் வானவர் வன் ேபாதன் - வரேன குரவன் மண்ெபா த்தந்ைத - 
    யந ந்தன் ஞான னன்ன யர்த்ேதா - னிைறவன் மைறேயான் பிரமன் ெபயேர. (64) 
 
    157, பிரம ர்திபைடெகா யின் ெபயர் - 
    அன்ன ர்தி ய ம்பைட பாச - 
    மன்னிய கைதபைட ெகா மைற யாகும். (65) 
 
    158. நாமகளின் ெபயர் - 
    பாரதி ய்யாள் ப வ லாட்  - ேவத தல்வி பிராமி விமைல - 
    வாணி ெவள்ைள நிறத்தினள் வாக்கா - ணான் கன் 
    கிழத்தி ஞானத் திைறவி - காயத் திாிேய சாவித் திாிேய - 
    நற்பா மடந்ைத நன் ன் மடந்ைத - லகமாதா நாமக ளிைசமகள், 
    கைலமகள் ெவண்டாம மைரமகள் கண்ணா - 
    ெடாைலயா ெவன் யிர்த் ைணவிெபயேர. (66) 
 
    159. நாமக ர்தியின் ெபயர் - 
    ஊர்தி ரமாகுெமன்ப. (67) 
 
    160. இந்திரன் ெபயர் - அமரா வதிேயா னாயிரங்கண்ணன் - சதமகன் ேகாபதி 
ேபாகிசங் கிரந்தனன் - பாகசாதனன் வச்சிரப் பைடேயான் - ேமகவாகனன் 
விண் தாளி - வாசவன் மகவான் வானவன் ெகௗசிக - னாகண்டலனயி 
ராவதன்வலாாி - கூதன் சக்கிரன் ரந்தரன் ம த் வன் - ம தக்கிழவன் வைரசிற 
காிந்ேதா - னாிசசி வல்லவன் றி ம  சுவர்க்கன் - ேவள்வி நாயகன் லவன் ேவந்தன் - 

ேராகிதன் சுனாசி காியவன் னிதன் - காண்டா வனன்மால் ெவள்ைள வாரணன் - 
ேறவர் ேவந்தன் ெபான்னகர்ச் ெசல்வ - ைனந்த  நாத னிந்திரன் ெபயேர. (68) 
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    161. இந்திரன்ேறவி ெபயர் - சுந்தாி சசியயிராணி ேலாமைச - ையந்த ச் ெசல்வி 
யிந்திரன்ேறவி ெபயர். (69) 
 
    162. இந்திரன்மகன் ெபயர் - சயந்த னிந்திரன் றன்மகனாகும். (70) 
 
    163. இந்திரனகாின் ெபயர் - ஆங்கவன் றி நகரமரா வதிேய. (71) 
 
    164. இந்திரயாைனயின் ெபயர் - ஓங்கிய ர்தி ெவள்ைளயயி ராவதம். (72) 
 
    165. இந்திரன் குதிைரயின் ெபயர் - ெமச்சிய பாிமா ச்ைசச்சிரவம். (73) 
 
    166. இந்திரன்பைட ெகா யின் ெபயர் - வச்சிரம் பைடேய வண் ெகா  யி யாம். 
(74) 
 
    167. இந்திரன் மண்டபத்தின் ெபயர் - மண்டபஞ் சயந்தம். (75) 
 
    168, இந்திரன்மாளிைகயின் ெபயர் - மாளிைக வசந்தம். (76) 
 
    169. இந்திரன்பண்டாரத்தின் ெபயர் - பண்டாரப் ெபயர் பகாிற் சுதன்மம் (77) 
 
    170, இந்திரனந்தன வனத்தின் ெபயர் - அந்தண் கற்பகச் ேசாைல நந்தனவனம். (78) 
 
    171. இந்திரன் ேசமநிதிப் ெபயர் - ேசமநவநிதி. (79) 
 
    172. இந்திரன்ேகாவின் ெபயர் - ேகாக்காமேத . (80) 
 
    173. இந்திர ணவின் ெபயர் - உணவத தம். (81) 
 
    174. ைனவதின் ெபயர் - ைனவ கற்பகமலர். (82) 
 
    175. அணிவதின் ெபயர் - அணிவ  சிந்தாமணி சூளாமணி. (83) 
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    176. நாடகத்தரம்ைபயர் ெபயர் - ேமனைகயரம்ைப ப்பசி திேலாத்தைம -யான 
நால்வ  நாடகத் தரம்ைபயர். (84) 
 
    177. ேதவர்ெபா ப் ெபயர் - வானவ ர தர் வரர் த்ேதளிர் -ேமலவாிைமயவர் 
விண்ணவர் கட ள - ரமரர் ங்கவைரய ாிேலகர் -வி தர் தீர்த்த ரசுரர்க்கமித்திர - 
    யர்நிைல ேயார்சுர ம்பர் லவ -ரண்டர் தல்வ ராதித்தர் சுவர்க்கர் - 
    ெபான் ல குைடேயார் ேதவர் ெபா ப் ெபயர். (85) 
 
    178. ப்பத் த்ேதவர் ெபயர் - ஆதித்தர் பன்னி வ ரச்சுவினிகளி வ -ாீசர் 
பதிெனா வெரண்மர் வசுக்க - ளாக ப்பத்  வர் தம்ெபயேர. (86) 
 
    179. அவற் ள். ஆதித்தர் பன்னி வர் ெபயர் - ைவகத்தன் விவச்சு தன் வாசன்மார்த் 
தாண்டன் - பாற்கர னிரவி ேலாகப் பிரகாச - ேலாக சாட்சி திாிவிக்கிரம - 
    னாதித்தன் றிவாகரன் அங்கிச மா  -யாகச் சூாியர் பன்னிரண் ெடன்ப. (87) 
 
    180. உ த்திரர் பதிெனா வர் ெபயர் - மாேதவனரேன த்திரன்சங்கர - னீல 
ேலாகித னீசானன் விசயன் - ம ேதவன் பேவாற்பவன்கபா  - ெசௗமிய ேனகா 
தச த் திரர் ெபயர். (88) 
 
    181. அட்டவசுக்கள் ெபயர் - தரன் வன் ேசாம னாபச் ைசவ - னனல னணிலன் 
பிரத்தி சன் -பிரபாச னட்ட வசுக்கள் ெபயேர. (89) 
 
    182. அச்சுவினிகளி வர் ெபயர் - அச்சுவினிேதவ ாி வர்தம் ெபயேர - யாக 

ப்பத்  வர்தம் ெபயேர. (90) 
 
    183. கட ளர்ெபா ப் ெபயர் - பண்ணவர் பகவர் தீர்த்தர் பட்டாரகர் - 
    ங்கவ ெரன்ப ங்கட ளர் ெபா ப் ெபயர். (91) 
 
    184. ெதய்வத்தின் ெபயர் - சூேர யணங்கு கட  ெடய்வதந் - ேத த்ேதளிய  
ெடய்வமாகும். (92) 
 
    185. சுரர்மகளிர் ெபயர் - அரமகளிர் சூரரமகளி ரரம்ைபயர் - சுரர் மகளிராெமனச் 
ெசால்லப் ெப ேம. (93) 
 



 24

    186. ெதய்வப்ெபண் ெபயர் - அணங்கு ர் வஞ்சைன மாயவள் கன்னி - யிணங்கிய 
ெதய்வப் ெபண்ெபய ராகும். (94) 
 
    187. ேதவியின் ெபயர் - க ைத ர்தி காக்ைகக் ெகா யாண் - க ெதௗைவ 
கலதி ேதவி. (95) 
 
    188. மற் ேதவியின் ெபயர் - சீர்ேக  ேகட்ைடெகடலணங் ேககேவணி ேசட்ைட 
ெயன்ன விளம் வர். (96) 
 
    189. ேதவி ர்தி பைட ெகா யின் ெபயர் - வாகனங் க ைதவன் பைட 

ைடப்பங் - காகங் ெகா ெயனக் கழறல் ேவண் ம். (97) 
 
    190. த மேதவைதயின் ெபயர் - மரகத வல்  கநிழ னள் - பரம  சுந்தாியியக்கி 
பகவதி - ய கைனத் தாித்தா ளறத்தின் ெசல்வி - த மேதவைத யம்பா ைகெபயேர. 
(98) 
 
    191. அ கன் ெபயர் - ண்ணிய ெனண்குணன் ெபான்ெனயினாதன் - பண்ணவன் 
ப ட்டாரகேன ைனவ -னேசாகமர் கட ள் பகவன் க்குைடேயா -னறவாழி ேவந்த 
னாியைணச் ெசல்வன் - மிைச நடந்ேதான் வரதன் சிேனந்திர - னான பிற  ம கன் 
ெபயேர. (99) 
 
    192. அ க ர்தி பைடயின் ெபயர் - அ க ர்தி யம் யம் பைடேய. (100) 
 
    193. ெகா யின் ெபயர் - நாடகக் காட்சி ஞானசீ லங்ெகா . (101) 
 
    194. த்தன் ெபயர் - பார்மிைச நடந்ேதான் பகவன் ங்கவன் - ற மன் சாந்தன் 

ைனவன் வாமன் - னிதன் சினன்வர னறிவன் பிடகன் - ேபாதி ேவந்தன் த்தன் 
ெபயேர. (102) 
 
    195. குேபரன் ெபயேர - இ நிதிக் கிழவ னியக்கர் ேவந்தன் - வடதிைசத்தைலவ 
னரவாகனேன - யளைக யாளி யதிதனச் ெசல்வன் - சீரகத் தாேரான் ைவச்சிரவணேன 
- யர ைடத்ேதாழன் கின்னரர் பிராேன - மரகதன் ட்பக ர்தி பிங்கலன் - 
    மந்திாி தனபதி குேபரன் றன் ெபயர். (103) 
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    196. குேபரன்வாகனத்தின் ெபயர் - நரவா கன ம் ட்பகத் ேத  - மவன்வா கனமா 
மறி ங்காேல. (104) 
 
    197. இயமன் ெபயர் - இயமனாி யந்தகன் ெறன்றிைசக் கிழவன் - சமேனசண்டன் 
சண்பன்ற மன் - நமேனமற  தண்ட தரேன - ைசமினி நகேரான் ைவதரணிநதிேயான் 
- ெசங்ேகாற்கட  ணசவ ன வ -னிங்கிைவ யமன் ெபயர் கூற்  மிைசக்கும். (105) 
 
    198. யம ர்தி பைடயின் ெபயர் - எ ைம ர்தி ெயறி ெமாண்பைட - தண்  பாசந் 
தானா கும்ேம. (106) 
 
    199. காலன் ெபயர் - சண்டன்மற  கூற் ச் சமேன - வந்த மடங்கல் கான் மற  
மிைசக்கும். (107) 
 
    200. காலன்பைடயின் ெபயர் - ணிக்கும் ெவம்பைட கணிச்சி யாகும். 
 
    201. அசுரர் ெபயர் - தானவர் அ ணர் தயித்தியர் கண்டகர் - ேமனிகர ப் 
ேபார்தகுவர்கார் வண்ணர் - ேதவர்பைகவர்திதி தல்வர சுரர். (109) 
 
    202. மாவ யின் ெபயர் - வயிேரா சனேனமாவ  ய ணன் (110) 
 
    203. நி தர் ெபயர் - நிசாசரர் சாலகடங்கடர் நி தர். (111) 
 
    204. அரக்கர் ெபயர் - அரக்காிராக்கதர்யா  தானவர் -நிசாசரர் பிசிதாசனெரன 
நிகழ்த் ப (112) 
 
    205. கந்த வர் ெபயர் - கந்த வாியக்கர் யாேழார் காந்த வர் - தந்திரர் கின்னர 
ெரன்னச் சாற் வர். (113) 
 
    206. வித்தியாதரர் ெபயர் - விஞ்ைசயர் ேகசரர் வித்தியா தரர் ெபயர். 
 
    207. வித்தியாதராிடத்தின் ெபயர் -ேசணி ம் விஞ்ைசப் பதி ஞ் ேச ம் - யாணர் 
நக ம் வித்தியா தராிடம். (115) 
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    208. தத்தின் ெபயர் - சாதகம் பாாிடங் குறள்கூளிசாரதம் - மேகாதரம் 
கி த்திமங்கணம் தப் ெபயர். (116) 
 
    209. ேபயின் ெபயர் - க ேவ தாளங் க  கூளி - ெவறிேய யலைக பிசாசுமண்ைண 
- மயேல ேசாகும ேள வியந்தரம் -பிேரத மழேன குணங்கு குணபாசி - பாசஞ் சா  
சவேமயள்ைள -குணப ம் பிண ம் ேபய் ெபயர் கூ ம் (117) 
 
    210. சூாியன் ெபயர் - இரவி யினன்மணி ெயன் ழ் ெசஞ்சுடர் -பாிதிேதேரா 
ெனல்ேலான் பா  - சண்ட ன க்கன் றபன னாதவ -னண்ட ேயானி யாயிரங் 
கதிேரான் - கன  திவாகரன் கனேலான் பாற்கர -னன ெயாளிேயா னலாிமார்த் 
தாண்டன் - றினகரன் ெசங்கதி ராிதிமி ராாி -ய ணன் சூரன் ஞாயி  சவிதா - 
 
    பகேலபர்க்கன் ெவயிேலா னாதித்தன் -விாிச்சிகன் விேராசனன் 
    விகர்த்தனன் மித்திரன் -ெவய்ேயான் கதிேரான் ெவஞ்சுடர் ேசாதி - 
    பகலவ ெனல்ைல பதங்கனாதப -னழலவ தய னி ள்வ  ெபா  - 
    பகவன் சான்ேறான் ேவந்தன் றாபநன் -றரணி ெயல்  சாயாபதிேய - 
    பகேலான் விண்மணி பனிப்பைக கதிரவன் - சுடேரான் மா  சூாியன்ெபயேர (118) 
 
    211. சூாியமண் லத்தின் ெபயர் - விசயெமன்ப ெவங்கதிர்மண் லம். 
 
    212. சூாியகிரகணத்தின் ெபயர் - கரேமதீவிரங் ேகாகிரணங்கதிர் (120) 
 
    213. ெவயி ன் ெபயர் - ேகாைட ெயன்  ெழல்ெலாளி ெவயிெலனல் (121) 
 
    214. மற் ம் ெவயி ன் ெபயர் - ஆதவெமன்ப  மப் ெபயர்க்குாித்ேத. 
 
    215. உதயத்தின் ெபயர் - வி யல்ைவகைற லாி தயம். (123) 
 
    216. கழி நாளின் ெபயர் - கழி நாேள கா  ைவகல். (124) 
 
    217. அந்தியின் ெபயர் - சந்தி மாைல சாய ெமன்றிைவ -யந்தியின்ெபயர்ேகா 

ழி மாகும் (125) 
 
    218. ந ப்பக ன் ெபயர் - மத்தி யான நண்பக ன ப்பகல் (126) 
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    219. மற் ம்ந ப்பக ன் ெபயர் - உச்சி ம  மப் ெபயர்க் குாித்ேத. (127) 
 
    220. சாமத்தின் ெபயர் - யாம ெமன்ப  சாமமாகும் (128) 
 
    221 பக ன் ெபயர் - எல் த் திவசந் தினந்திவா ம்பகல் (129) 
 
    222 அ க்க ர்தியின் ெபயர் - தனிக்காற் ெபாற்ேற ர க்க ர்தி (130) 
 
    223 அ க்கன்ேறர்ப் ரவியின் ெபயர் - ஓேரழ் ரவி ைடயனவதற்ேக. (131) 
 
    224. அ க்கன்ேறர்ப் பாகன் ெபயர் - ஆதித்தன் பாகன ணனாகும். (132) 
 
    225. சந்திரன் ெபயர் - இந்  சசியிம கிரணன்றண்சுட - பதி தாரா பதிேய யம்  
- ய தகதிேரான் சீதன் குரங்கி - வி நில  வல்ேலான் ேவந்தன் றண்ணவன் - 
கைலேயான் மதிேய களங்கன் குேபர -னாேலான் பனிக்கதிர் கு த சகாய - 
    னலவன் கலாநிதிநிசாகர னிசாபதி -யிரேவா னிராக் கதிர் தானவன் சுதாகர - 

ேவந்தன் பிைற யற் கூ  பசுங்கதிர் - சந்திரன் றிங்கள் ேசாமன்றன் ெபயர். (133) 
 
    226. நிலவின் ெபயர் - நிலவின் ெபயர் சந்திாிைக ெயன்ப. (134) 
 
    227. பிைறநிரம்ப ன் ெபயர் - கைலபிைற நிரம்பல்க ங்காேல (135) 
 
    228. சந்திர ர்தியின் ெபயர் - ெவண்மதி ர்தி விமான மாகும் (136) 
 
    229. இரவின் ெபயர் - யாம நத்தம் யாமினி வகுஞ்சஞ் - சாமங் கங்குனிசாநிசி திமிரம் 
- எல் மல்  மிரவின் ெபயேர. (137) 
 
    230. ெசவ்வாயின் ெபயர் -அழலவன் ெபௗமனங்கா ரகேன -கு திவக்கிரன் குசேன 
மங்கல - னார திர ணரத்த னறிவ - னழேல ேலாகிதன் ெசந்தீ வண்ணன் - 
    ேசயிைவ ெசவ்வாய் சிறந்த ெபயேர. (138) 
 
    231. தன் ெபயர் - அ ணன் கணக்க னறிஞன் சாமன் - மதிமகனேமைத மாேறர்ப் 
பாகன் - ந்தி தன் பச்ைச தேன. (139) 
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    232. வியாழன் ெபயர் - ஆசான் மந்திாி யாண்டாளப்பன் ெபான் - பீதகன் சுரகு  
பிரகற்பதி சீவன் - ேறவ மந்திாி சித்தன் கிகண் சன் - ேமவியவந்தண னரச ம் 
வியாழன், (140) 
 
    233 ெவள்ளியின் ெபயர் - ைதத்திய மந்திாி சல் யன் ைசத்தியன் - மைழக்ேகாள் 
சுங்கன் கவி கர் பிரசுரன் - பார்க்கவன் சுக்கிரெனாள்ளிேயான் பளிங்கு - 
    காப்பியன் சிதேன சனன் ெவள்ளியின் ெபயர். (141) 
 
    234. சனியின் ெபயர் - கதிர்மக னீலன் சாவகன் காாி - மகன் ேமற்ேகாண் 
மந்தன் டவன் - ெசௗாி பங்கு சந்தில் சனிப் ெபயர். (142) 
 
    235. இராகுவின் ெபயர் - தமேம க ம் பாம்ேபயிராகுவாகும். (143) 
 
    236. ேக வின் ெபயர் - ெசம்பாம் ேபசிகி ெகா  ேக வாகும். (144) 
 
    237. அனந்தன் ெபயர் - அனந்தன் - ேபாகவதிக்கிைற ேசடன். 145 
 
    238. வாரத்தின்ெயயர் - வாசரங் கிழைம வாரமாகும். (146) 
 
    239. அச்சுவினியின் ெபயர் - இரைல ையப்பசி யாேழ  தைலநாள் -பரவி ம த் வ 
நாளச் சுவனி. (147) 
 
    240. பரணியின் ெபயர் - கா  கிழேவான் த ம ப் த் - தாழிெப ஞ் ேசா  
த மனாண் க்கூட் ப் - ேபாதம்பரணிப் ெபயர் தாசி மாகும் (148) 
 
    241. கார்த்திைகயின் ெபயர் -அ மீனங்கி நாேள யளக்க - ெராிநாளளகிறா 
னாவிதன் வாணன் - றழேல யாரல் கார்த்திைக தன் ெபயர். (149) 
 
    242. உேராகிணியின் ெபயர் - சக  விமானஞ் சதிேய ற்றா - லயனாள்ைவய 

ேராகிணி யாகும். (150) 
 
    243. மி கச்சீடாித்தின் ெபயர் - மாழ்கு மான்றைல மார்கழி நாிப்பற - மதிநாண் 

ம்மீன் பாைல ெவய்ேயான் - மி கசீாிடைமந் தான ம் விளம் ம். (151) 
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    244. தி வாதிைகயின் ெபயர் - அரனாள் ெசங்ைக திைர யாதிைர. (152) 
 
    245. னர் சத்தின் ெபயர் - அதிதி நாள்கைழயாவண ெமாிேய - னர் தங்க ம்பிைவ 

னர் சமாகும். (153) 
 
    246. சத்தின் ெபயர் - கு நாள் கார்குளங்ெகா வண்  - ணர்ைதயாகும் 

சநாட்ெபயேர. (154) 
 
    247. ஆயி யத்தின் ெபயர் - அரவினாள் ெகௗைவ யாயிலா யி யம். (155) 
 
    248. மகத்தின் ெபயர் - ேவள்விெகா கம ேவட் வன்வாய்க்கா - லாதிெய ஞ்சனி 
பிதிர்நாண்மாக - மாசி ெய வா ெய ஞ்சனி மகப் ெபயர். (156) 
 
    249. ரத்தின் ெபயர் - இைடயெத ஞ்சனி ெய ேய ர்க்ைக - பகவதி நாள்கைண 
நாவிதன் ரம். (157) 
 
    250. உத்தரத்தின் ெபயர் - பங்கனி கைடய ெத ஞ்சனி பாற்குனி -மாேன  
கதிர்நாண் மாாிநா த்தரம். (158) 
 
    251. அத்ததின் ெபயர் -ைகம்மீன் ைகனிகன  நாேள -ையம்மீன் காமரங் களிறிைவ 
யத்தம். (159) 
 
    252. சித்திைரயின் ெபயர் - ெநய்மீன ைவ ேநர்வான்பய  - ந நா  வட்டாநாேள 
தச்சன் - ெறாியி ன்னைவ சித்திைரப்ெபயேர. (160) 
 
    253. ேசாதியின் ெபயர் - விளக்ேக மரக்கால் ெவ கம் ழ்க்ைக - ளக்கங் காற்றி 
னாேளேசாதி (161) 
 
    254. விசாகத்தின் ெபயர் - அனிலநாண் ற்றின் றம்ைவகாசி - சுளகுவிசாகத் 
ெதால்ெபயராகும் (162) 
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    255. அ டத்தின் ெபயர் - பைனேதள் ெபண்ைண ற்றாளி ேபாந்ைத 
யிைனயைவமித் திரநா ம டம் (163) 
 
    256. ேகட்ைடயின் ெபயர் - ளங்ெகாளி வல்லாைர ேவதி ெயாியழல் - 
    கிளந்தவிந்திரனாள் ேசட்ைட ங் ேகட்ைட. (164) 
 
    257. லத்தின் ெபயர் - ெகாக்ேக ேதட்கைட கு குவி லன்றின் - ற் மானி 
யசுரநாண் லம் (165) 
 
    258. ராடத்தின் ெபயர் - உைடகுள ற்குளமாாி நீர்வாள் - க ற் ராட நீ ம் 

க ம். (166) 
 
    259. உத்திராடத்தின் ெபயர் - ஆ  விச்சுவ நாேள கைடக்குள -ேமாதிய 
வானிேயா த்திராடப் ெபயர் (167) 
 
    260. தி ேவாணத்தின் ெபயர் - ேசாைனமாேயானாண் க்ேகால் சிரவண - 
ேமாணெமன்ப லக்ைக  மாகும் (168) 
 
    261. அவிட்டத்தின் ெபயர் - காகப்ஒ ள்ேள வசுக்கணாேள -யாவணி பறைவ 
யவிட்டப்ெபயேர (169) 
 
    262. சதயத்தின் ெபயர் - குன் வ ணனாள் ெப ஞ்ெசக்குச் -சுண்டன் ேபாாிைவ 
சதயநாேள. (170) 
 
    263. ரட்டாதியின் ெபயர் - ரட்டாதி ற்ெகா ங்ேகாேல நாழி - ைரப்பர் 
பரதநாள் ரட்டாதி. (171) 
 
    264. உத்திரட்டாதியின் ெபயர் - ரசுபிற் ெகா ங்ேகான்மன்னனீப - ைரெசயி 
லறிவனா த்திரட்டாதி. (172) 
 
    265. இேரவதியின் ெபயர் - ெதா ேவ நாவாய் ேதாணி சூலம் -பஃறி டநாள் 
கைடமீ னிேரவதி. (173) 
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    266. அ ந்ததியின் ெபயர் - அ ந்ததி சா  வடமீனாகும் (174) 
 
    267. வி மீனின் ெபயர் - வி மீன்ெபயேர ெவ ெயனலாகும் (175) 
 
    268. வான்மீனின் ெபயர் - வான்மீன் ெபயேர ச்செமனலாகும் (176) 
 
    269. வான்மீனின்ெபா ப் ெபயர் - சித ம் பம் ஞ் சுக்ைக ங் கண  - ந் 
தாரைக  ெமாளி ம்வான்மீேன. (177) 
 
    270. இராசியின் ெபயர் - ேமட  மிடப  மி ன ங் கடக ஞ் - சிங்க ங் கன்னி ந் 

லா ந் ேத ந் - த  மகர ங் கும்ப  மீன  - ெமன் ம் ெபயாிைவ யீரா ள்  - 
    ெமாப் ைட மி ன ெமாழித்தல் லாதன - வப் ெபயர்க் கப்ெபய ரைனத் மாகும். 
(178) 
 
    271. மி னத்தின் ெபயர் - யாேழ பாடைவ யிரட்ைட சைவமகள் - விழ தண்ெடா  
மி னமாேம (179) 
 
    272. இராசியின்ெபா ப் ெபயர் - இல் ேமாைர ம் பவன மிராசி. 
 
    273. சூாிய சந்திரர்க்குாிய திைசயின் ெபயர் - கீழ்த்திைச ய க்கற்கும் வடதிைச 
ேசாமற்குஞ் - சார்ச்சியாகச் சாற்றினர் லவர் (181) 
 
    274. வைக தியின் ெபயர் - ேமட தி யிடப தி -மி ன தி 
ெயனெவா ன்ேற - 
    அைவதாம்இ சுடர் த ய வியங்குெநறிேய.(182) 
 
    275. ேமட தியாவ  - இடபஞ் சிங்க னங் கடக -மிைனய நான்கு ேமட தி. 
(183) 
 
    276. இடப தியாவ  - மீன ேமடங் கன்னி லா  -மான விடப திக் கைமந்தன. 
(184) 
 
    277. மி ன தியாவ  - வில் மகரங்குடேம வி ச்சிகஞ் -ெசால் ய ன தித் 

ைறேய, (185) 
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    278. இவற் ள் - ெசான்ன விராசி ெதாகுத்த மாதங்கண் -மன்னிய 
கதிர் தற்ேகாள்வ  ெநறிேய. (186) 
 
    279. காலத்தின் ெபயர் - ேபாழ் ங் ெகான் ம் ெபா ஞ் ெசவ்வி ம் - ஏல்ைவ ம் 
ேவைல மைமய ங் காைல ங் - கா ம் பத ங் கால மாகும் (187) 
 
    280. கால ட்பத்தின் ெபயர் - கைல ந் ங் கண  மாத்திைர ம் ெநா ம் 
பிதி  ட்ப ந் திட்ப  - நிமிட ங் கால ட்பமாகும் (188) 
 
    281. காலவிைரவின் ெபயர் - கண மாத்திைர ங் காலவிைரேவ (189) 
 
    282. நாழிைகயின் ெபயர் - க ைக விகைல கன்ன த்ைத - ப தேம நாழி நாழிைக 
யாகும். (190) 
 
    283. நாளின் ெபயர் - அல்க றிவாப்பக லானியந் திவச,ேமல்ைவெயல் ைவக 
றினமிைவ நாேள. (191) 
 
    284. ன்ைனநாளின் ெபயர் - ெநன்ன  ெந ந  ன்ைனநாளாகும். 
 
    285. பின்ைனநாளின் ெபயர் - பிற்ைற ம் பின்ைற ம் பின்ைனநாளாகும். 
 
    286. திதியின் ெபயர் - திதிேயபக்கம். (194) 
 
    287. மாதத்தின் ெபயர் - மதிேய திங்கண் மாதமாகும். (195) 
 
    288. ஒ கைலவ மதிநாளின் ெபயர் - ஒ கைலவ மதிநாள் சினீவா . 
 
    289. அமாவாைசயின் ெபயர். - குகுவமாவாைச. (197) 
 
    290. தற் பக்கத்தின் ெபயர் - பக்க தல  நந்ைதயாகும். (198) 
 
    291. இரண்டாம் பக்கத்தின் ெபயர் - பத்திைரெயன்ப  இரண்டாம் ப க்க ம். (199) 
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    292. ன்றாம் பக்கத்தின் ெபயர் - ன்ேறசையபக்கம். (200) 
 
    293. நன்காம் பக்கத்தின் ெபயர் - நான்ேகயி த்ைத. (201) 
 
    294. ஐந்தாம் பக்கத்தின் ெபயர் - ஐந்தாம் ரைணயாகும். (202) 
 
    295. ரைணயின் ெபயர் - அ மதி பவ்வம் ரைணயிைட வா. (203) 
 
    296. கார்காலத்தின் ெபயர் - நவங்கார்காலம். (204) 
 
    297. கூதிர்காலத் க்குங் ெகா ம்பனிக் காலத் க்கும் ெபயர் - கூதிர் கால ங் 
ெகா ம்பனிக்கால  - மிர ண் கால ஞ் சிசிரமாகும். (205) 
 
    298. இளேவனி ன் ெபயர் - மாதவம்வசந்த ம விள ேவனில். (206) 
 
    299. ெகா யேவனி ன் ெபயர் - ேகாைடசமஞ்சுசி ெகா ய ேவனில். 
 
    300. ப வ மி ம் பகாிெலான்ேற. (208) 
 
    301. அ வைகப்ப வகாலப் ெபயர் - காேரகூதிர் ன்பனி பின்பனி - சீாிளேவனில் 

ேவனிெலன்றாங் - கி ன் வைகப்ப வந்தாேன. 209 
 
    302. அைவதாம் - ஆவணி தாலா ாிண் ரண்டாக - ேமவிய திங்கெளண்ணினர் 
ெகாளேல. 210 
 
    303. அ வைக யி வின் ெபயர் - வசந்தங்கிாீடம் வ டஞ்சரேம - ேயமந்தஞ் 
சிசிரெமன வி வாறாகும். 211 
 
    304. அைவதாம் - சித்திைர தலாச் ெசன்மாத மிரண்டா -ைவத்த ன ெவண்ணிக் 
ெகாள்கெவன்ப. 212 
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    305. ஆண் ன் ெபயர் - ஆயனஞ்சைம யயனந்ெதய்வதம் -வ டம் வற்சர 
மாண் ன்ெபயேர. 213 
 
    306. வாழ்நாளின் ெபயர் - ஆ கமா ள் வாழ்நாெளன்ப. 214 
 
    307. உக வின் ெபயர் - ஊழி மடங்க  க வாகும். 215 
 
    308. நால்வைக கத்தின் ெபயர் - கிேரதாதிேரதா வாபரங் க ெயன, ெவா நான் 
ெகன்ப கத்தின் ெபயேர. 216 
 
    309. அ தின் ெபயர் - அமாி ஞ்சுைத  ம ந்  ம ேத. 217 
 
    310. ெதய்வ ணவின் ெபயர் - ச ம் ப  நிேவத்திய  ம  - ம வி ந் ெதய்வ 

ணவாகும்ேம. 218 
 
    311. ஆலகாலவிடத்தின் ெபயர் - காளகூட மாலகால விடேம. 219 
 
    312. ஆன்மாவின் ெபயர் - பசு யிர் சீவன் ற்கலன் ேசதன - ன வியமான னாதன் 
ெசந்  - வாவி த றவி கூத்த -னானவின்னைவ யான்மாவாகும். 220 
 
    இரண்டாவ  வானவர் வைக ற்றிற் . 
    ேமற்ப  சூத்திரம் 312. 
    -----   
 

ன்றாவ  : ஐயர்வைக.(313-447) 
 
    313. இ கள் ெபயர் - னிவர் மாதவ ாி ங்கிகண் ைனவர் - ப வ வர் 
பண்ணவைரய - ரறேவார் தேபாதன ரறிஞ ரந்தணர் - றேவார் க ந்ேதார் ேமானியர் 
ேயாகியர் - ேகாபங்காய்ந்ேதார் நீத்ேதார் ெமய்யர் - தாபத  ாி க டம்ெபயராகும். 1 
 
    314. சத்தவி களின் ெபயர் - அகத்தியன் லத்திய ன ங்கிராெகௗதமன் - 
    வசிட்டன் காசிபன் மார்க்கண் ேடயெனன் - றிைசத்தவிவர்தாேமழி கேள. 2 
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    315. அகத்தியன் ெபயர் - கு னிகும்ப ேயானி யகத்தியன். 3 
 
    316. ைசவதவ ப்பாேலார் ெபயர் - மாவிர திய ங் காளா க ம் - பாசுபத ஞ் 
ைசவதவப்பாேலார். 4 
 
    317. நாரயணசமயத்தார் ெபயர் - ைவணவர்* பாகவதர் நாரயண ச மயத்ேதார். 5 
    ----- 
    * "பாகவதர் நாராயண சமயத்ேதார்" என ம் பாடம். 
 
    318. சமணர் ெபயர் - சாவகர கர் சமண ரமணர். 6 
 
    319. சமண்டவத்ேதார் ெபயர் - ஆசீவகர் தாபதரத்தவத்ேதாேர. 7 
 
    320. த்தர் ெபயர் - த்தர் சாக்கியர் ேதரர் ெபௗத்தர். 8 
 
    321. த்ததவத்ேதார் ெபயர் - ைவத்தசீவக ரத்தவத் ேதாேர. 9 
 
    322.சைட ேயார் ெபயர் - னிவர் தாபதர் சைட  ேயாேர. *10 
 
    323. ஒ ைமயின் ெபயர் - ஒ ைமெயன்பதிைற ணர் வாகும். 11 
 
    324. ஒன்ெறன் ம் ெபயர் - ஒன்ெறனப்ப வ  ெபறேல. 12 
 
    325. இ ைமயின் ெபயர் - இ ைமெயன்பதிம்ைம  ம ைம ம். 13* 
 
    326. இ விைனயின் ெபயர் - இ விைன ண்ணிய  பாவெமன்ப. (14) 
 
    327. இ வைகத் ேதாற்றத்தின் ெபயர் -இ வைகத் ேதாற்றஞ் சராசரெமன்ப. (15) 
 
    328. இ சுடாின் ெபயர் -இ சுடாிரவி மதிய மாகும். (16) 
 
    329. இ மரபின் ெபயர் -இ மர தாய்வழி தந்ைதவழிெயன்ப. (17) 
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    330. இ வைகக்கந்தத்தின் ெபயர் - இ வைகக்கந்த நற்கந்தந் ர்க்க ந்தம். (18) 
 
    331. இ வைகயறத்தின் ெபயர் - இல்லறந் றவற மி வைகயறேம. (19) 
 
    332. ஒ வைகப்ெபா ளின் ெபயர் - கல்வி ஞ்ெசல்வ  மி வைகப் ெபா ேள. (20) 
 
    333. இ வைகக்கூத்தின் ெபயர் - இ வைகக்கூத்  மார்க்கந்ேதசிகம். (21) 
 
    334. ம்ைமயின் ெபயர் - ம்ைம ம்ைம  மிம்ைம  ம ைம ம். (22) 
 
    335. ப்ெபாறியின் ெபயர் -மன ம் வாக்குங் காய  ப்ெபாறி. (23) 
 
    336. ச்ெசய ன் ெபயர் -பைடத்த ங் காத்த  மழித்த  ச்ெசயல் (24) 
 
    337. க்காலத்தின் ெபயர் -இறந்த காலெமதிர் கால நிகழ் காலெமனச் - சிறந்த கால 

ன்ெறனச் ெசப் வர். (25) 
 
    338. விடத்தின் ெபயர் - ன்னிைல படர்க்ைக தனைம விடம்,(26) 
 
    339. க்குற்றத்தின் ெபயர் - காமம் ெவகுளி மயக்க க்குற்றம், (27) 
 
    340. வைகெமாழியின் ெபயர் - பட்டாங்குேபசல் பழித்தல் கழ்த ன் - - 

ட் ன்றாகு வைகெமாழிேய. (28) 
 
    341. க்குணத்தின் ெபயர் - சாத் விக மிராசதந் தாமத க்குணம். (29) 
 
    342. அவற் ள் சாத்  விககுணம் - - ஞானந்தவ ேமன்ைம நல்ல ண் 
    ேமானம் - வாய்ைம ெபாைற ல ன டக்கல் சாத் விகம். (30) 
 
    343. இராசதகுணம் - தானந் தவேம த மம் ேபணல் - - ஞானங் கல்வி 
    நலனிைவ ெதாித - -லீன மில்லா விராசத குணேம. (31) 
 
    344. தாமதகுணம் -நிைறேப ண்  நீதிேக றக்க -மற  ெபாய் 
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    ேசாம் ெபா க்கம் வ தல் -ெகாைலேயவஞ்ச மிைவதா மதகுணம். (32) 
 
    345. வைகத்தானத்தின் ெபயர் - த ைடகைடெயன வைகத்தானம். (33) 
 
    346. அவற் ள் உத்தமதானம் - அறத்தி னீட்  வ ம்ெபா ள் றத் ைறக் - 
    குற்ற ன்  ம த்தநற் றவர்க்குக் -ெகாள்ெகனப்பணிந்  குைறயிரந்தவர்வயி -

ள்ள வந் தீவ த்தம தானம். (34) 
 
    347. மத்திமதானம் - ஆ லரந்தக ப்பைறகளாதர் -மாதர்க் கீவ மத்திமதானம். 
(35) 
 
    348. கைடப்ப தானம் - ஆர்வம் கேழ யச்சங்ைகம்மா  -காரணங் கண்ேணாட்டங் 
கடப்பா ெடன்றிைவ - ேய ங் கைடப்ப  தான ெமன்ப. (36) 
 
    349. வைகப்பாவ ண்ணிய வழக்கத்தின் ெபயர் - ெசய்தல் ெசய்வித்த டன் 
பெடன்னா -வ ைறபாவ ண்ணிவழக்கம். (37) 
 
    350. லகின் ெபயர் - மியந்தரஞ் சுவர்க்க ெமன்ன -வ ன் லகின் 
ெபயெரனவைறவர். (38) 
 
    351. ச்சுடாின் ெபயர் - திங்கள் ெவய்ேயானக்கினி ெயன்றிைவ - ந் ஞ் 
சுடெரனெமாழிகுவர் லவர். (39) 
 
    352. திாிக கத்தின் ெபயர் - திாிக கஞ் சுக்குத்திப்பி  மிளகு. (40) 
 
    353. திாிபைலயின் ெபயர் - திாிபைல ெநல்  க க்காய் தான்றி. (41) 
 
    354. நாற்கதியின் ெபயர் - ேதவகதிமி ககதி மக்கள் கதிேய -ேம  
நரககதிெயனநாங்ேக. (42) 
 
    355. நால்வைகேவதத்தின் ெபயர் - இ க்கு ேவெமதசு  ேவதஞ் -சாம ேவத 
மதர்வண ேவதெமன - நால்வைக ேவத நாம மாகும். (43) 
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    356. நால்வைகயிழிச் ெசால் ன் ெபயர் - குறைள க ஞ்ெசால் பயனில் ெசால்ேல - 
    ம ள்ெகாள்ெசால்ெலனவிழிச்ெசா னான்ேக. (44) 
 
    357. ஆடவர்நாற்குணத்தின் ெபயர் - அறி  நிைறேயார்ப் க் கைடப்பி ெயன்னத் - 
    தகுமிைவயாடவர் தங்குணநான்ேக. (45) 
 
    358. ெபண்கள்நாற்குணத்தின் ெபயர் - 
    நாணமட மச்சம்பயிர்ப் ெபன்றின்ன - -மாணிைழயவர்க்கு வ ங்குணநான்ேக. (46) 
 
    359. நால்வைகப் ண்ணியத்தின் ெபயர் - தானங்கல்வி தவேம ெயா க்க - 
நால்வைகப் ண்ணிய நாமமாகும். (47) 
 
    360. உயிர்ேதாற்றநால்வைகயின் ெபயர் - குடல்ேபாற்ைபயி ட்ைட 
யி ந்ேதான்றி ம் - ெமய்க்கண்வியர் வி மிக்கநிலத்தி ம் - ஒக்கநால்வைக 

யிர்த்ேதாற்றம்ேம. (48) 
 
    361. நால்வைகப் லைமயின் ெபயர் - கவிேய கமகன் வாதி வாக்கிெயன் - 
    றிைவெயா  நான்கும் லைமக் கியல்ேப. (49) 
 
    362. அவற் ள் கவியின்வைக - ஆசு ம ரஞ் சித்திரம்வித்தாரெமனப் பாவைக 
பா ேவான் கவிெயனப்ப ேம.(50) 
 
    363. கமன்வைக - ஞாபகஞ் ெசம்ெபா  ணைடயிெனப் ெபா ங் - 
    காசின் ைரப்ேபான் கமஎ னாகும். (51) 
 
    364. வாதிவைக - ஏ  ேமற்ேகா  ெம த் க் காட் த் - தன்ேகாணிறீஇப் 
பிறர்ேகாண் ம ேபான் - மன்பைத மதித்த வாதி யாகும். (52) 
 
    365. வாக்கிவைக - அறம்ெபா  ளினபம் ெட ந் திறங்கள் - ேகட்கேவட்க 
வினியன கூ  - மாற்ற ைடயான் வாக்கியாகும். (53) 
 
    366. ஆசுகவிவைக - ெகா த்த ெபா ளிற் ேறா த்த னத்தி - ன த்தெபா திற் 
பா வதாசுகவி. (54) 
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    367. ம ரகவிவைக - ெபா ளின் ெபா ஞ்ெசால் ன் றிற ந் - ெதாைட ந் 
ெதாைடக்கண்விகற்ப ந் ைதந்தங் -கு வக தலா மலங்காரங்ைள - 

ட்ெகாண்ேடாைச ெபா ைடத்தாகி - ய்த் ணர் ேவார த ள்ளங் கட்கு - 
    மால்கட லமிழ்தம்ேபாற் பா வ ம ரகவி. (55) 
 
    368. சித்திரகவிவைக - மாைல மாற்ேற சக்கரஞ் சுழிகுள - ேமகமாதெம கூற் 
றி க்ைக - காைத கரப்ேப கரந் ைறப் பாட்ேட - சங் ெகௗேலவாவன் ஞாற்ேற - 
    பாத மயக்ேக - பாவின் ணர்ப்ேப - கூட ச க்கங்ேகா த் திாிேய - ேயாெரழத் 
தினத்தா யர்ந்த பாட்ேட - ெயாற் ப் ெபயர்த்த ெவா ெபா ட் பாட்ேட -சித்திரப் 
பாேவ விசித்திரப்பாேவ - விற்ப நைடேயவினா த்தரேம - ச ப்பேதா பத்திரஞ் சார்ந்த 
ெவ த்ேத - வ க்க  மற் ம்வட ற்கட  - ெளா க்குடன் ைவத்த தாரண ேநாக்கி 
- விாித்  நிைறத் மிைறக்கவிப் பாட் த் - ெதாித் ப் பா வ  சித்திர கவிேய. (56) 
 
    369. வித்தாரகவிவைக - ம்மணிக்ேகாைவ ம் பன்மணி மாைல  - 
ம ற ங்க ெவண் பா மட ர்ச்சி  - மிய ைச நாடகமியன்றபல் கவி ங் - கூத் ம் 
கிாீைட ங் பாடாண்டத் ைற ம் - வகுத்தவகுப் ம் வி த்தக் கவிைத ம் - விாித் ப் 
பா வ  வித்தார கவிேய. (57) 
 
    370. நாற்ெபா ளின் ெபயர் - அறம்ெபா ளின்பம்  ெடனப்ெபா ணான்ேக. (58) 
 
    371. நால்வ ைகக் ேகள்வியின் ெபயர் - கற்றல் ேகட்ட லவ்வழி நிற்ற - ெலாத்த 
னால்வைகக்ேகள்வி யாகும். (59) 
 
    372. நானிலத்தின் ெபயர் - ல்ைலகுறிஞ்சிம த ெநய்தெலனச் - ெசால் ய 

ைறேய நால்வைகயாகும். (60) 
 
    373. நால்வைகச்ேசைனயின் ெபயர் - யைனேதர்ப ாிகாலா ெளன்றிைவ - 
நால்வைகத் தாைனநாமமாகும். (61) 
 
    374. நால்வைகப்ெபான்னின் ெபயர் - சாத பங் கிளிச்சிைற யாடக ஞ் - சாம்  
நதமிைவ நால்வைகப் ெபான்ேன. (62) 
 
    375. நால்வைகப் வின் ெபயர் - ேகாட் ப்  ெகா ப்  நீர்ப் ேவா  - 

தற் ெவன்றிைவ நால்வைகப் ேவ. (63) 
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    376. நால்வைகப் சிப்பின் ெபயர் - உண்பதின்ப நக்குவ ப குவ - நால்வைகப் 

சிப்பி னாம மாகும். (64) 
 
    377. நால்வைக பாட் ன் ெபயர் - குத்தல் ெவட்ட ெலய்த ெலறித னால்வைக  
பாெடன நவில்வர். (65) 
 
    378. நால்வைக பாயத்தின் ெபயர் - சாமேபத தான தண்டம்ெமன - ெநறிப  பாய 
நான்காகும்ேம. (66) 
 
    379. நால்வைகநிைலயின் ெபயர் - ைபசாசமாலீட மண் லம்பிரத்தி - 
யாலீடநால்வைக நிைலயாகும்ேம. (67) 
 
    380. பஞ்சபாதகவைகப் ெபயர் - ெகாைலேய கள  கள்கு  நிந்ைத, ப க ம் 
ெபாய் டன் பஞ்சபா தகேம. (68) 
 
    381. ஐவைகவினாவின் ெபயர் - அறியான் வினாவலறிெவாப் க்காண்ட, ைலய 
ம த்த லவனறி  தான் ேகாடன், ெமய்யவற்குக் காட்டேலாைடவைக வினாேவ. (69) 
 
    382. பஞ்சாங்கவைகப் ெபயர் - திதிேய வாரநாள் ேயாகங் கரணெமனப், பக ஞ் 
ேசாதிடப் பஞ்சாங் கம்ேம. (70) 
 
    383. பஞ்சசயனவைகப் ெபயர் - மயிர்ச்ேசணம் பஞ்சுெமத்ைத வண்படாந் வி, 
    பயிற் ந்தண் ப்பாய்பஞ்ச சயனம். (71) 
 
    384. பஞ்சவாசவைகப் ெபயர் - தக்ேகால ேமலமிலவங்கஞ் சாதிக்காய் கர்ப் ர 
ெமன்றிைவ கமழ்பஞ்ச வாசம். (72) 
 
    385. பஞ்ச தவைகப் ெபயர் - நிலநீர் ேத வா  வாகாயெமன்றிைவ லனறிந்ேதா 
ேரத் ைமம் தம். (73) 
 
    386. பஞ்ச லன்பஞ்ேசந்திாியங்களின் வைகப் ெபயர் - சுைவ ெயாளி ேறாைச 
நாற்ற மறி ங் - க வி நாகண் ெமய்ெசவி க்ேக. (74) 
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    387. இந்திாியத்தின் ெபயர் - கரணம் ெபாறிவாயில் கந்தமிந் திாியம். 
 
    388. ஐவைகக் குசலவித்ைதயின் ெபயர் - எண்ணெல த ைலகிள்ளல் 

த்ெதா த்தல் - பன்னைமந்த யாழிெனா  குசல ைமந்ேத. (76) 
 
    389. ஐவைக ெமய்க்குற்றத்தின் ெபயர் - ெகாட்டாவிெநட்ைட 
கு கு ப் க்கூன்கிைட, நட் விழைலந்  ெமய்ந்நைவக் குறிேய. (77) 
 
    390. ஐவைக விைரயின் ெபயர் - ேகாட்டந் க்கந் தகரமகி லரா ெமாட் ய 
ைவந் ம் விைரெயன ைரப்பர். (78) 
 
    391. ஐவைகத் தந்ைதயர் ெபயர் - அரசன் றைலவன் றந்ைத ன்ேனான் குரவேனா 
ைடவ ங் குறிப்பினிற் றந்ைத. (79) 
 
    392. ஐம்பால்வைகப் ெபயர் - ஐம்பாெலன்ப  ெதா வெனா த்தி - பல ெரான்  
பலெவனப் பகுத்தனர் லவர். (80) 
 
    393. ஐவைக ணவின் ெபயர் - க த்த னக்கல் ப கல் வி ங்கன், ெமல்ல 
ெலன்றிைவ ையவைக ணேவ. (81) 
 
    394. பஞ்ச சத்தக வியின் ெபயர் - ேதாெறாைளநரம்  கஞ்சம் பாடல் பல்ேபத ப ஞ்ச 
சத்தமாகும். (82) 
 
    395. ஐவைகேவள்வியின் ெபயர் - கட ள் பிரமம் த மானிடந் ெதன் லத் தாெரன் 
ைறவைக ேவள்வி. (83) 
 
    396. ஐவைகத்தாயர் ெபயர் - ஈன்றதா ட் ந்தாய் ைலத்தாய்ைகத் தாய் - 
    ெசவி த்தாெயன ைவவைகத் தாயர் (84) 
 
    397. கான்ப திரவியைமந்தி ன் ெபயர் - அரக்கிறா ன்ேற னணிமயிற்பீ  - நாவி 
கான்ப திரவிய ைமந்ேத. (85) 
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    398. கடல்ப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - பவள த் ச் சங்ெகாக் ேகாைல - ப் க் 
கடல்ப திரவிய ைமந்ேத. (86 
 
    399. நா ப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - ெசந்ெநல் ெசவ்விளநீர்சி  பய  - கன்னற் 
கத ெயனப் ெபயர் ெபற்ற, ைவந் நன்னாட்டைமந்த திரவியம் 
 
    400. நகர்ப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - கண்ணா பித்தன் க ங்குரங்கு காட்டாைன 
- 
    மண்ணா ம்ேவந்தேனா ைடந் திரவியம் (88) 
 
    401. மைலப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - அகில்கறி ேகாடட ெமா தக் ேகாலங் -
குங்கும ைமந்  மைலப திரவியம். (89) 
 
    402. ஆறங்கத்தின் ெபயர் - மந்திரஞ் சூத்திர வியாகரண நிகண்  சந்ேதா பிசித 
நி த்தஞ் ேசாதிட - ெமன்றன ேவதத் தாறங்கெமன்ப. (90) 
 
    403. நன்னாட்டைமதிய வைகப் ெபயர் - ெசல்வம் விைள ள் பல்வளஞ்ெசங்ேகால் 
- ெகால்கு ம் பின்ைம ெகா ம்பிணி யின்ைமெயன் -றிவ்வைகயா  நன்னாட்டைமதி. 
(91) 
 
    404. ேபாக மிய வைகப் ெபயர் - ஆதியாிவஞ்சநல்லாி வஞ்ச -ேமமத வஞ்ச 
மிரணவஞ்சந் - ேதவகு வ த்தர கு வெமனப் -ேபாக மி ய வைகப் ப ேம. (92) 
 
    405. உட்பைகயாறின் ெபயர் - 
    காமங் குேராதேமாக ேலாப -மதமாச்சாிய ட்பைகயா ெறன்ப. (93) 
 
    406. அ வைகச் சுைவயின் ெபயர் - தித்தித்தல் கூர்த்த வர்த்தல் கார்த்தல் - 
    ைகத்தல் ளித்தேலா ட வைகச்சுைவேய (94) 
 
    407. அ வைகப் றச்சமயத்தின் ெபயர் - உலகாயதம் த்தஞ் சமணமீ மாஞ்ைச -
பாஞ்சராத்திரம் பாட்டாசாாிய -மிவ்வைக யா ம் றச்சமயமாகும் 
 
    408. உட்சமயமாறின் ெபயர் - ைவரவம் வாமங் காளா கமா விரதம் - 
பாசுபதஞ்ைசவெமன் ட்சமய மாேற. (96) 
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    409. ெபாிேயாெர வைகப்ெபற்றியின் ெபயர் - அற ம்ெபா மின்ப ம் மன் ம் - 
ெபா ைம ம் க  மதிப்  ெமன்றிைவ - எ வைகப் ெபற்றி ெபாிேயா ாியல்ேப. (97) 
 
    410. எ வைகத்தாதின் ெபயர் - *இரத திர  ெமன் ந்ேதா ம் - தைச  

ைள ஞ் சுக்கில ெமன்றிைவ - எ வைகத்தா  ெவனப் ெபயர் ெப ேம. (98) 
    *இரதம் -மச்ைச 
 
    411. எ வைக நதியின் ெபயர் - கங்ைக ய ைன ந மைத சரச்சுவதி ெபாங்குகாவிாி 
குமாி ேகாதாவாிெயன் - ேற ெப வைகநதி ெயன ைரப்பர் 
 
    412. எ வைக நரகத்தின் ெபயர் - ெப ங்களிற் வட்டம் ெப மணல் வட்ட - 
ெமாிபரல் வட்ட மாிபைட வட்டம் - ைகயின்வட்டம் ெப ங்கீழ் வட்டம் 
இ ளின்வட்டெமன ெவ வைக நரகம். (100) 
 
    413. ேத மா ந் தாபர ம் பறைவ  -ேமவியமக்க ர்வ நீரன ம் 
ேபசிெல வைகப் பிறப்ெபனெமாழிப. (101) 
 
    414. இவற்றின் ேயானிேபதம் - அவற் ள் *ேதவாீேரழ்மக்கெளான் பான் -
றாபரமி பா ணர்வன பன்ெனான்  - நீரனவிலங்கு ண்ணிரல் பப்பத்தா - மாகெவண் 
பத்தினா லக்கேபத - ேம ம்ேயானி யாெமன் ைரப்பர். 
    - - - - - - - - 
    *ஊர்வனபன்ெனான்றாெமான்பதாமானிடவர் - நீர்பறைவ நாற்கா னிரல்பத்தாம் - 
    சீாிய -ெதய்வம் பதினாலாம் தாபரங்கணாைலந்ெதன் - ெறய் ம்பிறப்பிைவகேள . 
 
    415. அவற் ட்டன்ைன யறிந்தவரறியாத வாின் ெபயர் - தன்ைனயறிந்தவர் சா ச்சி 
யத்தர் -பின்ைனயர் மீண் பிறப்ேபா ெரன்ப. (103) 
 
    416. நாட்ேடழ்குற்றத்தின் ெபயர் - ெவட் ல் கிளிேய நாவா ேயனந் - ெதாட் யர் 
கள்வர் ேசாைனப் ெப ம் ய - னட்ட நாட்ேடழ் குற்றமாகும் (104) 
 
    417. அட்ட ர்த்தவைகப் ெபயர் - பார்நீர் ேத வா வா காயஞ் - சூாியன் சந்திர 
னியமான ெனன்ன - வாராய்ந் ைரத்த வட்ட ர்த்தம் (105) 
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    418. அட்டமா சித்தியின் ெபயர் - அணிமா மகிமா காிமா விலகிமா - பிராத்தி 
பிராகாமிய மீசத் வம் வசித் வெமன் - ேறாதற் காிய வட்டமா சித்தி. (106) 
 
    419. அட்டாங்கேயாகத்தின் ெபயர் - இயம நியம மாதனம் பிராணா யாமம் 
பிரத்தியாகாரந் தாரைண - தியானஞ் சமாதிெயன்றட்டாங்கேயாகம் 
 
    420. அவற் ளியமம் - ெகால்லா விரதெமய்ம்ைமகூறல் -கள்ளாைம பிறர்ெபா ட் 
காத ன்ைம - ெமய்வைகயிந்திய மடக்க மியமம். (108) 
 
    421. நியமம் - தவேம ெசௗசந் தத் வ  ேலார்தன் -மன வந் தி த்த ெறய்வம் 
வழிபட -னிைன ங் காைல நியம மாகும். (109) 
 
    422. ஆதனம் - பத்திரங் ேகா கம் பங்கயங் ேகசாி -சுவத்திகஞ் சுகாதன 
ெமன்பவாதனம். (110) 
 
    423. பிராணாயாமம் - இேரசக ரக கும்பக ேமற்றி -வா ைவ யடக்கல் பிராணா 
யாமம். (111) 
 
    424. பிரத்தியாகராம் - உைரயா பாதிைய நீக்கி பாதிையப் - பிாியா ண் 
ேணாக்கல் பிரத்தியாகாரம். (112) 
 
    425. தாரைன - உற் யிர் த மனாதியிெலா க்கித் -தற்பர நா த றாரைண யாகும். 
(113) 
 
    426. தியானம் - அவமாம் லத்ைத யடக்கி மனாதி -சிவேயாகஞ் ேசர்த றியான 
மாகும். (114) 
 
    427. சமாதி - இந் ம் பா ம் விந்  நாத ஞ் -சந்தியில் ைவத்தல் 
சமாதியாகும். (115) 
 
    428. எண்வைகக் காட்சியின் ெபயர் - அறைமயப் படாைம யாவாெவான்றின்ைம - 
யறி  வர்ப்பின்ைம ட ம த்த - லறப்பழி ம த்த லழிந்ேதாைர நி த்த - லறத்ைத 
விளக்க ல சமயத்தவர்க்கன் - பிவற்றிய லாகு ெமண்வைகக் காட்சி. 
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    429. அ கெனண் குணத்தின் ெபயர் - அநந்தஞான மநந்ததாிசனம் - அநந்த 
ாியமநந்த சுகேம - நாம மின்ைம ேகாத்திர ன்ைம -யா  வின்ைம 

யழியாவியல்ெபன் - ேற ந்தைகய வாம க ெனண்குணேம. (117) 
 
    430. எண்வைகக் குற்றத்தின் ெபயர் - ஞானா வரணியந் தாிசனா வரணியம் - ேவத 
நீய ேமாக நீய - மா  நாமங் ேகாத்திர நாமங் -காயவந்தராயம் வர வந்தராய ெமன் - 
    ேற  ெமண்வைகக் குற்ற ெமன்ப. (118) 
 
    431. அட்டமங்கலத்தின் ெபயர் - கவாி நிைற குடங் கண்ணா  ேதாட்  - ரசு 
விளக்குப் பதாைக யிைணக்கய - லளவில் சிறப்பி னட்டமங் கலேம. 
 
    432. சிறப்பில்லா ெவண்வைகப் ெபயெரச்சத்தின் ெபயர் - சிறப்பில் சித ப்பில் 
பிண்ட ம் -கூ ங் குற  ைம ஞ் ெசவி  - மா  ம  ெமன்ப மக்கட் -ேகயிஞ் 
சிறப்பிலா ெவண்ெபய ெரச்சம். (120) 
 
    433. அட்டகிாியின் ெபயர் - இமய மந்தரங்ைகைலவிந்த -நிடதேமமகூட நீலங் 
கந்தெமன் - ெறண்வைக ெவற் க் கியன்ற ெபயேர. (121) 
 
    434. அட்டகணிதத்தின் ெபயர் - சங்க தம் விப க தங் குணனம் - பாகாரம் வர்க்கங் 
கன ல ெமட்ேட. (122) 
 
    435. அட்டபாிசத்தின் ெபயர் - தட்டல் பற்றறடவ றீண்டல் –குத்தல் ெவட்டல் கட்ட 

ன்ற -ெவட்  டம்பின் பாிச மாகும். (123) 
 
    436. நவமணியின் ெபயர் - ைவர த்த மாணிக்கம் பவளம் -மரகதங் ேகாேமதகம் 
ைவ ாியம் - நீலம் டராகெமன்ன -நானிலம் க  நவமணிப்ெபயேர. 
 
    437. நவ ண்ணியத்தின் ெபயர் - எதிர்ெகாளல் பணித த்தல் கால் க வல் - 
    விைரமலர் வல் பம் விளக்ேக - ெய சுைவ ண் யைமந்ேதார்க் குத தல் - 
    கழ்தனவ ண் ணியத்தி னாம மாகும். (124) 
 
    438. நவதாரைணயின் ெபயர் - நாம தாரைண வச்சிர தாரைண -மாயா தாரைண 
சித்திரதாரைண - சத்ததாரைண வத் த்தாரைண -ச ர்கதாரைண ெசய் ட்டாரைண - 
    நிைற குைறவாகிய ெவண்ெபா ட் டாரைண - நவதாரைணயி னாம மாகும். (125) 
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    439. நவதாளத்தின் ெபயர் - சமதாள ம ம தாளமட தாளம் -ப ம தாளஞ் சயதா 
ளம்ேம - மட் யதாளம் விடதாள நிவிர்த -தாளந் வதாள ெமன்ன - நவதா ளத்தி 
னாம மாகும். 126 
 
    440. நாடக நவரதப் ெபயர் - சி ங்காரம் ாியம் ெப நைக க ைண - யிெரௗத்திரங் 
குற்ைச சாந்தமற் தம்பய - நாடகத்திய  நவரதமாகும் () 
 
    441. சிற்பத்ெதாழி ன் பத் ப்பின் ெபயர் - கல் ேலாக ஞ் ெசங்க  மர  -
மண் ஞ் சுைத ந் தந்த ம் வண்ண ங் - கண்ட ச க்கைர  ெம கு ெமன்றிைவ - 
பத்ேத சிற்பத் ெதாழிற்கு ப் பாகும். 128 
 
    442. உயிர்ேவதைன பன்னிரண் ன் ெபயர் - அன ஞ் சீத ம் வாத  மசனி ம் -

ன மா த ம் விட  ம ந் ம் - பசி ந் தாக ம் பிணி னி வறாைம  - யிாின் 
ேவதைன ேயாாீ ராேற. (129) 
 
    443. பதிெனண் யாகங்களின் ெபயர் - ேசாதிட்ேடாம மங்கிட் ேடாம - த்தியஞ் 
ேசாடசீவாச ேபய - மத்தி ராத்திரஞ் ேசாம யாகஞ் -சா ர் மாசியம் ப த்திர ேமத - 
    மணி ண்டாீக மங்கி சயேன -யிராச சூய மச்சுவ ேமதம் - விச்சுவ தித் ப் பிரம 
ேமதம் -பிரணவேமதம் பாசுபந் தம்ெமனப் - பாற்ப  பதிெனண்யாக ெமன்ப. (130) 
 
    444. பதிெனண் ராணங்களின் ெபயர் - * மச்சங் கூர்மம் வராகம்வா மனம் -ப மம் 
ைவணவம் பாகவதம் பிரமஞ் - ைசவ மி ங்கம் ெபௗ ய நாரதீயங் -கா டம் பிரம 
ைகவர்த்தங் காந்த - மார்க்கண் ேடயமாக் கிேனயம் பிரமாண்டம் -பாற்ப  பதிெனண் 

ராணமாகும். (131) 
    --------- 
    *மச்சம், கூர்மம், வராகம், வாமனம், ைசவம், இ ங்கம், ெபௗ யம், காந்தம், மார்க் 
கண்ேடயம், பிரமாண்டம், இப்பத் ஞ் சிவ ராணங்கள். ைவணவம், பாகவதம், 
கா டம், நாரதீயம் இந்நான்கும் விட்  ராணங்கள். பிரமம், ப மம் இவ்விரண் ம் 
பிரம ராணங்கள். ஆக்கிேனயம் அக்கினி ராணம். பிரமைகவர்த்தம் சூாிய ராணம். 
 
    445. உப ராணம் பதிெனட் ன் ெபயர் - நாரசிங்கஞ் சநற்கு மாரம் - நாரதீயம் 
சிவதன் மந் வாசம் - நந்திேகச்சுர ம சனங்காளிகம் -வா ணஞ்சாம்ேபசம் 
பராசரம்பார்க்கவம் - காபிலமானவம் வாசிட்டைலங்கம் -ச ர மாாீச மானவ ெமன் ம் 
- ஈெரான் பா ப ராணெமன்ப. (132) 
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    446. த ம ல் பதிெனட் ன் ெபயர் - ம ேவயத்திாிவிண்  வாசிட்டம் -
யமமாபத்தம்பம் யாஞ்ஞவற்கியம் - பராசரமாங் கீரச சனம்ேம -காத்தியாயனம் 
சமவர்த்தம் வியாசம் - பிரகற்பதி சங்க தம் சாதான்மம் - ைகதமந்தக்கமீ -ெரான்பா ம் 
- த ம ன் ெபயெரனச் சாற் வர் (133) 
 
    447. யாைகயின் பதிெனண் குற்றத்தின் ெபயர் - பசி நீர் ேவட்ட ம் பய ம் 
ெவகுளி  - வைக ம் ேவண்ட  நிைனப்  றக்க  - நைர  ேநாய் 
ப த மரண ம் பிறப்  -மத  மின்ப  மதிசய ம் வியர்த்த ங் - ேகத ங்ைக யற  
ெமன்றிைவ -மாய யாக்ைகக்குப் பதிெனண் குற்றம் - இக்குற்ற நீக்கிேயார் 
வச்சிரகாயர். (134) 
 
    ன்றாவ  ஐயர்வைக ற்றிற்  
    ஆக சூத்திரம் 447 
    ---------------  
 

நான்காவ  : அவனிவைக (448 -725) 
 
    448. மண் லகின் ெபயர் - அவனி ைவய மக டங் காசினி - வனி டவி தலம் 

மி - வனம் ப வி ெபாழிேல ேவ -சகேம தினிதைர தாலஞ் சாந்ைத - கம் பார் 
தரணி ேலாகந் தாரணி -தலநீர் வைரப் த் தராதல மகாதல - நிலம்பி  திவிதர 
நிைலேய ஞால -மசைல  வலய மளக்கர் மண்டலம் - பவன மகந  பாலம் வி லங் -
ேகாத்திைர குவலயங் குவ்ேவேகா ேநமி - தாத்திாிேவலா வலயந் தாித்திாி -திைணமகி 
சக்கரம் ெபாைற நகம்பாாி - வசுந்தைர வசுமதி வசுைதமண் லேக (1) 
 
    449. மற் ம் மண் லகின் ெபயர் - திய மகிலம் ைரேய பாரெமன் - ேறாதிய 
பிற மப் ெபயர்க் குாித்ேத. (2) 
 
    450. நவகண்டத்தின் ெபயர் - வடபால் விேதகந் ெதன்பால் விேதகங் - கீழ்பால் 
விேதக ேமல்பால் விேதகம் - வடபா ேரவதந் ெதன்பா ேரவதம் - வடபாற் பரதந் 
ெதன்பாற் பரதம் - மத்திம கண்ட ெமன்ன வ பைவ - நற்ெப  நாவலந் தீவினவ 
கண்டம். (3) 
 
    451. வலயத்தின் ெபயர் - ேகாளம் கண்டம் வலய ெமன்ப. (4) 
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    452. எ தீவின் ெபயர் - தல  நாவலந் தீேவ ைடய -திற யின்றீேவ கிர ஞ்சத் 
தீேவ - குைசயின் றீேவ யிலவந் தீேவ -ெதங்கந்தீேவ ட்கரத் தீெவன் - ேறத்திய 
ெப ந்தீ ேவழிற்கும்ெபயேர. (5) 
 
    453. ஏழ் ெபாழி ன் ெபயர் - ஏழ்ெப ந் தீ ேமழ் ெபாழிெலனப் ப ேம. (6) 
 
    454. கீேழ லகின் ெபயர் - அதலம் விதலம் சுதலம் நிதலம் -தராதலம் ரசாதலம் 
பாதல லகம் - என்றிைவ கீேழ லெகனப் ப ேம. (7) 
 
    455. நரகத்தின் ெபயர் - நிரய ம் பவர்க்க ங் கும்பி ம் ல  - ழ்த்த ம பர  
மள்ள  மள  - மேதாகதி பாவந் வர்ந்த ம ஞ்சிைற -யி  ெமன்பதிைவ நரகப் 
ெபயர். (8) 
 
    456. ஏ நரகங்களின் ெபயர் - கூடசாலங்கும்பி பாக -மள்ளலேதாகதி யார்வம் தி - 
    ெசந்  ெவன்ேற ந் தீநரகப் ெபயர். (9) 
 
    457. நாட் ன் ெபயர் - ைபதிர மண் லம் பா  ேதயந் -தண்ணைட நீவரங் ேகாட்டஞ் 
சனபதஞ் - சும்ைம யக ள் கண்ட ேமணிெயன் -றின்ன விராச்சிய லகுநா ெடன்ப. 
(10) 
 
    458. உலகின் ெபா ப் ெபயர் - வன நா  ெபாழிறலம் டவி - பவன  மிராச்சிய 

லகின் ெபா ப் ெபயர். (11) 
 
    459. காசியின் ெபயர் - காசிவாராணசி. (12) 
 
    460. காஞ்சியின் ெபயர் - கச்சிகாஞ்சி. (13) 
 
    461. சிதம்பரத்தின் ெபயர் - மன்றஞ்சிதம்பரம். (14) 
 
    462. தி வா ாின் ெபயர் - கமைலதி வா ர். (15) 
 
    463. உைற ாின் ெபயர் - ேகாழி ைற ர். (16) 
 
    464. ம ைரயின் ெபயர் - கூடன்ம ைர. (17) 
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    465. க ாின் ெபயர் - க ர்வஞ்சி. (18) 
 
    466. கடாரத்தின் ெபயர் - காழகங்கடாரம். (19) 
 
    467. சிங்களத்தின் ெபயர் - ஈழஞ்சிங்களம். (20) 
 
    468. மிதிைலயின் ெபயர் - மிதிைலவிேதைக. (21) 
 
    469. அவந்திநகாின் ெபயர் - அவந்தி ஞ்ைச. (22) 
 
    470. அாித் வாரத்தின் ெபயர் - அாித்  வார மாயா ாிேய. (23) 
 
    471. காவிாிப் ம்பட் னத்தின் ெபயர் - காக நதி கார் காவிாிப் ம்பட் னம். (24) 
 
    472. ரத்தின் ெபயர் - ாிெயன்கிளவி ரெமன் றாகும். (25) 
 
    473. ேசாியின் ெபயர் - பா ெயன்ப  ேசாியாகும். (26) 
 
    474. ைனேமற்ெசன்ேறா ைறபதியின் ெபயர் - பாசைற ைன 
ேமற்ெசன்ேறா ைறபதி. (27) 
 
    475. ஊாின் ெபயர் - க்கங் ேகடகம் ாியம் ண்  -பாக்கம் ாிெக பதி நகர் 
சும்ைம - ேசாி மண் லம் ேசர்  குப்பங் -கா  கு க்கா  ேவ யக ள் - 
    ைவப் க் கிராமம் வசதிய ப்ப - மாதர மில் டம் க டம் ரேமபாழி நத்தங் ேகாசர 
ெமாக்க - ைற  ளி க்ைக ாின் ெபயேர. (28) 
 
    476. சிற் ாின் ெபயர் - ேப ங் கு ம் ெப ந்தண் ணைட ம் - 
    பட்  ெநாச்சி ம் பள்ளி  ெமன்றிைவ -சிற் ர் தனக்குச் சிறந்த ெபயேர. (29) 
 
    477. நிலத்தின் ெபயர் - மா ந் திைண ம் ேவ  நிலெமனல். (30) 
 
    478. மற் ம் நிலத்தின் ெபயர் - மப் ெபயர் கலப் ெப ேம. (31) 
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    479. வழியின் ெபயர் - அத மயன மா மைட ம் - பதைவ ம்வதி  மத்த  
மார்க்க ங் -கடைவ ங் கிறி  நைட ம் ேபாக்கு - மிடைவ ந் தாாி ந்தாைர  
மியைவ ந் -ெத  ெமா க்க ஞ் ெசப்ப ஞ் சுர ஞ் - சாி  ெநறி ஞ் ெசல ந் 
தரங்கும் -பட்ட ம் வன ங் கா ம் பத ம் –வட்ைட ம் வகி ம் வாாி ம் வழிெயனல். 
(32) 
 
    480. அ ெநறியின் ெபயர் - அத்த ங் கட ஞ் சுர  ம ெநறி. (33) 
 
    481. யாைனெசல்வழியின் ெபயர் - தண்டம் யாைன ெசன்ற வழிேய 
 
    482. இழிந்ேத ம்வழியின் ெபயர் - ப க ெரன்ப திழிந்ேத ம்வழி. 
 
    483. சி வழியின் ெபயர் - விடங்கர் ெச வழி. (36) 
 
    484. நீள்வழியின் ெபயர் - நீள்வழியளக்கர்(37) 
 
    485. கவர்வழியின் ெபயர் - கவைல கவர்வழியின் கட் ைரயாம் (38) 
 
    486. வரம் வழியின் ெபயர் - மஞ்சின் தியவரம்பின் வழிேய. 
 
    487. வரம் வழியின் ெபயர் - மாிசி தியவரம்பின் வழிேய (39) 
 
    488. பள்ளத்தின் ெபயர் - ெஞள்ளறாழ் ப கரவல் குழி -பள்ளமிழி  
பயம் தாழ்நிலேம (40) 
 
    489. ேமட் ன் ெபயர் - உயர்நிலந் திடர்சுவ ேலாங்க றிட்ைட -மிைசேய ேமா ேம 
ெடன்றாகும் (41) 
 
    490. சி திட்ைடயின் ெபயர் - பாைறேம  ரம்  ப க்ைக -யாகு யர்சி  திட்ைட 
யதன் ெபயர் (42) 
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    491. குப்ைபேமட் ன் ெபயர் - குப்ைப ேம  க குைவ ெயன்ப ெகாம்ைமதிட 
ெரன் ங் கூறப்ப ேம (43) 
 
    492. ந வின் ெபயர் - நனந்தைல நாப்பண் மத்தியநள்  - 
    ெவாத்த நாேவா டண  வயங்கிைட -நலந்திகழ் கூைழ ந ெவன் றாகும் (44) 
 
    493. ஐந்திைணயின் ெபயர் - குறிஞ்சி பாைல ல்ைல ம த -ெநய்த ைலந்திைணக் 
ெகய்திய ெபயேர (45) 
 
    494. அவற் ட் குறிஞ்சிநிலத்தின் ெபயர் - றணி க்கம் றவம் வன்பால் - 
    கு ம் ெபாைற றம்பைண குறிஞ்சி நிலப் ெபயர் (46) 
 
    495. மைலயின் ெபயர் - விலங்கல் சயிலம் விண்  ெவற் ச் - சிலம்  சிமயஞ் சிகாிசி 
ேலாச்சயம் - ெபா ப் ப் ெபாங்கர் ெபாைறேகா தரம் - ப ப்பதம் பதைல பறம்  
பாதவம் -அத்திாி நகேம ய க்க னவிரங் - குத்திரங் குவ  ேகாத்திரங்குன்  -
தா வசலஞ்சா ேம  - ேவாதி ரங்கிாி காண்ட ேமாங்கல் - பீ தி கிாி யாிேய 
பிறங்கல் - மாதிரங் கல்ேல வைரேயெபாகுட் த் - தரணிசிமிலஞ் ைசயம் பத்திரம் - 
    ேவதண்டமிரவி ேமதரஞ்சாரல் -ெபாற்ைற நாகஞ் சிைலேபாதி  மைலப் ெபயர் (47) 
 
    496. சி மைலயின் ெபயர் - குன்  ெபாற்ைற குவ கு ம்ெபாைற - ெயன்றிைவ 
சி மைல யி ம்  மாகும் (48) 
 
    497. மைலப்பக்கத்தின் ெபயர் - சாரல் சாகடம்தடேம சா  - வார நிதம்பமிைவ 
மைலப்பக்கம் (49) 
 
    498. மைல கட் ன் ெபயர் - குவ  ேகா  கூடங் ெகா  - சிகர  மைலயஞ் 
ேசண் க டாகும். (50) 
 
    499. பாைறயின் ெபயர் - அைறேய பாைற. (51) 
 
    500. கல் ன் ெபயர் - ெபாைறேய கல். (52) 
 
    501. விடாின் ெபயர் - விடேரகல்லைள விடாின்ெபயேர. (53) 
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    502. *கற்பாழியின் ெபயர் - காண்ைட கற்பாழி. (54) 
 
    503. கீழைறயின் ெபயர் - பில ேமகீழைற. (55) 
 
    504. மைல ைழயின் ெபயர் - க்கர் க ந்தரம் பிலங்குைக குகரம் - கற் ைழ 
நிகுஞ்சம் வங்குமைல ைழேய. (56) 
 
    505. ெப ங்கல் ன் ெபயர் - ேகளிதம் ெப ங்கல். (57) 
 
    506. சி கல் ன் ெபயர் - உபலஞ் சி கல். (58) 
 
    507. திரண்டகல் ன் ெபயர் - உலங்குங் குண்  ல ந்திரண்டகல். (59) 
 
    508. எ மைலயின் ெபயர் - ைகைல யிமய மந்தரம் விந்தம் - நிடதேமம  
    கூட நீலகிாிேயழ்மைல. (60) 
 
    509. இமயமைலயின் ெபயர் - தர  மாதிமைல ெபான் மைல சிமயம் - 
ஏமந்தாசலமிமய மைலப் ெபயர். (61) 
 
    510. மற் மிமயமைலயின் ெபயர் - ேம ம் ள்ளி ம் விளம் வரதற்ேக. (62) 
 
    511. மகேம வின் ெபயர் - ேதவராலயம் ெப மைல வடமைல - வாமைல மந்தரம் 
ெபான்மைல மகேம . (63) 
 
    512. ைகலாயகிாியின் ெபயர் - ெவள்ளியங்கிாி சயிலாதி ேவதண்டங் 
கண் தன்மைல ெநா த்தான்மைல ைகலாயம். (64) 
 
    513. ெபாதியமைலயின் ெபயர் - ெதன்மைல மைலயந் ெதன்றல் வ மைல *(65) 
    * கற்பாழி கற் ைழ. 
 
    514. ெகால் மைலயின் ெபயர் - வல் யம்ெபா ப்ேப ெகால் மைலயாகும். (66) 
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    515. மைலயைரயன் ெபயர் - மைலயைர யன்கிாி ராசனிைற பாகத் - ைமயாட் 
ெபற்ற ரேவானிமவான். (67) 
 
    516. மைலேமற் க்கத்தின் ெபயர் - அ ப்ப மைல ேமற் க்கமாகும். *(68) 
 
    517. மைலச்சாரல் ழ் ன ன் ெபயர் - அ வி மைலச்சாரல் ழ் ன லாகும். (69) 
 
    518. அ விப் னல் ழிடத்தின் ெபயர் - அ விப் னல் ழிடந் வான  மாகும். 
(70) 
 
    519. மைலக்கணவாயின் ெபயர் - மைலயின் கணவாய்ப் ெபயர் ைழயாகும். 71 
 
    520. திைனப் னத்தின் ெபயர் - ஏன ம்வளாக ந் திைனப் னெமன்ப. *72 
 
    521. குறிஞ்சிநிலத் ாின் ெபயர் - கு ம்ெபாைற சீ ர் சி கு  குறிஞ்சி ர். 73 
 
    522. குறிஞ்சி நிலப்பைறயின் ெபயர் - ெதாண்டக கியந் யந் நிலப்பைற. 74 
 
    523. குறிஞ்சிநில மாக்களின் ெபயர் - கானவர் குறவ ரந்நில மாக்கள். *75 
 
    524. குறிஞ்சிநிலப்ெபண்கள் ெபயர் - குறத்தியர் ெகா ச்சியர் மறத்தியர் ெபண் ர்.76 
 
    525. குறிஞ்சித்தைலமகன் ெபயர் - ெபா நன்சிலம்பன் ெவற்பன்றைல மகன். 77 
 
    526. குறிஞ்சிநிலக்கட ளின் ெபயர் - கந்தனந்நிலக்கட  ளாகும். 78 
 
    527. பாைலத்திைணயின் ெபயர் - ம லஞ் ெசம் லம் வன்பால் பாைல. *79. 
 
    528. நிலப்பிளப்பின் ெபயர் - விட ங் கம ம் விட் நிலப்பிளப்ேப. *80. 
 
    529. பரல த் யர்நிலத்தின் ெபயர் - பரலடத் யர்நில ரம்ேபப க்ைக *81 
 
    530. பாைலநிலத் ாின் ெபயர் - ைனயிடங் கு ம்  பாைல நிலத் ர். 82 
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    531. பாைலநிலப்பைறயின் ெபயர் - அந்நிலப்பைற யாகுெமன்ப. *83 
 
    532. பாைலநிலமாக்கள் ெபயர் - மறவெரயினர் சவரர் கிராதர் - கானவர் குறவர் 

ளினர் ேவடர். 84 
 
    533. பாைலநிலப் ெபண்கள் ெபயர் - எயிற்றியர் ேபைதயர் மறத்தியர் ெபண் ர். 85 
 
    534. பாைலநிலத்தைல மகன் ெபயர் - விடைல ங் காைள  மீளி ந் தைல மகன். 86 
 
    535. பாைலநிலக்கட ளின் ெபயர் - பாைலக் கட ர்க்ைக ெயன்ப. *87 
 
    536. ல்ைலத்திைணயின் ெபயர் - றவம் றம்பைண றவ ணி ல்ைல. *88 
 
    537. காட் ன் ெபயர் - கானங் கட  கான்காந் தாரந் - தாவம் றவஞ் சங்கிரங் கட்சி 
- யடவி காண்டகம் விந்தங் கானகங் - கவனங் கு ம்ெபாைற யாரணியங் குப்பங் - 
    ேகாட்ைட யரணம் வல்ைல க்க - யைவ சுர ங் கானனங் கடம்ப வம் ெபாச்ைச 
- 
    கண்டகந் தில்லங் களாி ளாி - ககன  மத்தம் வனங் காெடனப் கல்வர். 89 
 
    538. காட் த் க்கத்தின் ெபயர் - அ ப்பங் ேகாட்ைட வல்ைல யாரணியம் - 
    அரண ந் க்க  மாகுெமன்ப. 90 
 
    539. ல்ைலநிலக்கான்யாற்றின் ெபயர் - க ழி  யைவ ல்ைலக்கான்யா . 91 
 
    540. பழங்ெகால்ைலயின் ெபயர் - ைதப் னம் பழங்ெகால்ைல. 92 
 
    541. க்ெகால்ைலயின் ெபயர் - இைதப் னம் க்ெகால்ைல. 93 
 
    542. மற் மந்நிலத்தின் ெபயர் - தில் ய ெமன்னச் ெசால் பவந்நிலம். 
 
    543. ல்ைலநிலத் ாின் ெபயர் - அந்நிலத் ர்ப் ெபயர் பா ெயன்ப. 
 
    544. ல்ைலநிலப்பைறயின் ெபயர் - அந்நிலப்பைறேய ேகாள்பம்ைப. 
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    545. ல்ைலநிலமாக்கள் ெபயர் - இைடயரண்டர் ெபா வர்ேகாபாலர் 
    குடவ ர தர் ேகாவலராயர் - ெதா வர் விந்தர் ல்ைல நிலமாக்கள். 97 
 
    546. ல்ைலநிலப்ெபண் ர் ெபயர் - இைடச்சியர் ெதா த்தியர் ெபா வியர் 
குடத்தியர். 98 
 
    547. ல்ைலநிலத்தைலவன் ெபயர் - கானக நாடன் கு ம்ெபாைற நர டந்ேதான்ற 
லண்ணன் ல்ைலத்தைலவன் 99 . 
 
    548. ல்ைலநிலக்கட ளின் ெபயர் - தி மாலந்நிலக் கட ள்ெபயேர. 
 
    549. ம தத்திைணயின் ெபயர் - பழன ந் ெதா ம்பைண ெமன் பா ங் - 
    கழனி ம் பண்ைண  மிைவம  தத்திைண. 101 
 
    550. யாற்றின் ெபயர் - ஒ ய ந்தி னேலாணங் கு ைஞ - சிந் தீர்த்திைக 
தீபவதிேய - த னியாபதைக யாெறனச் சாற் வர். 102 
 
    551. யாற்றிைடக் குைறயின் ெபயர் - இலங்ைக யரங்கந் த்தியாற்றிைடக்குைற. 
103 
 
    552. ெவண்மண ன் ெபயர் - வா கம்ெவண்மணல். 104 
 
    553. க மண ன் ெபயர் - அற ண்க மணல். 105. 
 
    554. ண்மண ன் ெபயர் - அத மயி  ெமக்க  ண்மணல். 106 
 
    555. தியின் ெபயர் - ெபா மண் தி. 107 
 
    556.மணற்குன்றின் ெபயர் - ளினமணற்குன்ேற. 108 
 
    557. ஊற ன் ெபயர் - அஃக றவி மசும் றல். 109 
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    558. கங்ைகயின் ெபயர் - வானதி பகீரதி மந்தாகினிேய - சானவிவர  நதி 
சுரநதிவிமைல - திாிபதைக ெதய்வநதி கங்காநதி. 110 
 
    559. ய ைனயின் ெபயர் - கதிரவன் தல்வி காளிந்தி ய ைன. 111 
 
    560. சரச்சுவதிநதியின் ெபயர் - ேசாைனசரச்சுவதி. 112 
 
    561. ெகௗதைமநதியின் ெபயர் - ெகௗதைமேகாைத.113 
 
    562. ந மைதநதியின் ெபயர் - ேசாமன் த்திாி இேரைவ ந மைத. 
 
    563. காவிாியின் ெபயர் - ெபான்னி காவிாி. 115 
 
    564. ெபா ைநயின் ெபயர் - ெபா ைந தண்ெபா ந்தம். 116 
 
    565 கன்னிநதியின் ெபயர் - கன்னிகுமாி (117) 
 
    566 ஆன்ெபா ந்த நதியின் ெபயர் - ஆனி வானி யான் ெபா ைந - சூதநதி 
யான்ெபா ந்தமாகும். (118) 
 
    567 ைவைகநதியின் ெபயர் - ேவக வதிைவைக (119) 
 
    568 ேகாதாவாியின் ெபயர் - விமைலேகாதாவாி (120) 
 
    569 ம தநிலத் ாின் ெபயர் - மடப்பந்தண்ணைட ம தநிலத் ர் () 
 
    570 ம தநிலப்பைறயின் ெபயர் - அாிகிைண ரசம்பைணம தப்பைற. 
 
    571 வய ன் ெபயர் - கழனி ம் ல ங் ைகைத ந் த ம் - ம த ம் வரப்  
மா ஞ் ெச ம் -பண்ைண ம் பான ம் பழன ம் விைள ம் - பைண ஞ் ெசய் ம் 
வயலாகும்ேம. (123) 
 
    572 சி ெசய்யின் ெபயர் - குண் ம் பாத்தி ஞ் சி ெசய்யாகும் () 
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    573 வரம்பின் ெபயர் - மாிசுங் ேகா ங் கூல ம் வரம்ேப. (125) 
 
    574 வரம்ப கின் ெபயர் - கங்கு மாிசும் வரம்ப காகும் (126) 
 
    575 ெசந்ெநல் விைளநிலத்தின் ெபயர் - ெசந்ெந ற வ  சாேலயமாகும் (127) 
 
    576 அைனத் ண்டாகு நன்னிலத்தின் ெபயர் - நன்னில றாவைர 
நைடெபற்றிய ம் (128) 
 
    577 பாழ்நிலத்தின் ெபயர் - நரம் களாி ெப ம்பாழ்நிலேம. (129) 
 
    578 விைளயாநிலத்தின் ெபயர் - கள ஞ் சவ ம் விைளயாநிலேம () 
 
    579 ம தநில மாக்களின் ெபயர் - களம ழவர்கைடஞர் சிலதர் - மள்ளர் ேமழியர் 
ம தமாக்கள் (131) 
 
    580 ம தநிலப்ெபண்கள் ெபயர் - உழத்தியர் கைடசிய ரந்நிலப் ெபண் ர் (132) 
 
    581 ம தநிலத்தைல மகன் ெபயர் - மகிழ்ந ரன் கிழவன் றைலமகன் 
 
    582 ம தநிலக்கட ள் ெபயர் - அந்நிலக்கட  ளமரர்பதிேய (134) 
 
    583 ெநய்தற்றிைணயின் ெபயர் - அ ங்கடெனய்த னிலப்ெபயராகும். 
 
    584 கட ன் ெபயர் - அம்பர மார்க யளக்கர் ேதாய -மம்  ராசிமகராலயம் பரைவ - 
    சலதி ெபௗவ மேகாததி சலநிதி - ைர ேவலா வலயநீர் ெவள்ளம் - வாாி ேவைல 
வா ணம் ணாி -சிந்  ந்நீர் ெதான்னீர் நரைல - சக்கர ந்தி சலராசி ப்  -உததி 
சாகரஞ் ச த்திர ேநமி - நதிபதி பாரா வாரம் பேயாததி -வாாிதி வாரணம் வைலய மத்தி 
- யாழி ெப நீ ரைல  வாேவ -உவாி சிந்  வாரேமாத - மாிேய குரைவ ய வந் 
ெதண் ைக - கார்ேகா ளைனத் ங் கட ன்ெபயேர (136) 
 
    585. எ கட ன் ெபயர் - உப் த் ேதனிக்கு ெவண்டயிர் ெநய்பா -லப் க் கடேல 
ழாகுெமன்ப. (137) 
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    586. கழி கத்தின் ெபயர் - அேதா கம் காேரா டழி கூடல் - கழி க ெமன்றனர் 
காய  மாகும். (138) 
 
    587. மற் ம் கழி கத்தின் ெபயர் - அ வி ங்கய ங் கழி கெமன்ப. 
 
    588. கடற்றிைரயின் ெபயர் - ஓதம் ணாி சீகரம் ேவைல - யாகுங் கட ற்றிைர 
யைல  மாகும். (140) 
 
    589. உவர்நீாின் ெபயர் - உைறெயன் ைரப்ப வர்நீராகும். (141) 
 
    590. கடற்கைரயின் ெபயர் - ேவைல ம் பாராவார ங் கடற்கைர. () 
 
    591. ேதாணா கத்தின் ெபயர் - ேதாணா கேம சூழ்கழி யி க்ைக. 
 
    592. உப்பளத்தின் ெபயர் - அளேம கானலளக்க வளகங் கழிநில ப்பள மரக்கால் 
க ப. (144) 
 
    593. கழியின் ெபயர் - காய க ங் கழிெயனப்ப ேம. (145) 
 
    594. உவர்த்தைரயின் ெபயர் - இ ண வர்த்தைர. (146) 
 
    595. மணற்குைவயின் ெபயர் - ளின மணற் குைவ. (147) 
 
    596. உவர்த்தளத்தின் ெபயர் - உவளக வர்த்தளம். (148) 
 
    597. உப்பைமப்ேபார் ெபயர் - உமண ரளவ ப் ப ப்பைமப்ேபார். 
 
    598. ெநய்தனிலத் ாின் ெபயர் - பாக்கம் பட் ன ெநய்தனிலத் ேர. 
 
    599. ெநய்தனிலப்பைறயின் ெபயர் - சாபைற மீன் ேகாட்பைற ெநய்தற்பைற. (151) 
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    600. ெநய்தனிலமாக்கள் ெபயர் - கடலர் திமிலர் சலவர் ைளயர், பரதர் வைலய 
ரந்நிலமாக்கள். (152) 
 
    601. ெநய்தனிலப்ெபண்கள் ெபயர் - பரத்தியர் ைளச்சிய ரந்நிலப் ெபண் ர். (153) 
 
    602. ெநய்தற்றைலமகன் ெபயர் - ெமல்லன் லம்பன் றன்கடற் ேசர்ப்பன் - 
    ைறவன் ெகாண்க ெனய்தற் றைலமகன். (154) 
 
    603. ெநய்தனிலக்கட ளின் ெபயர் - அந்நிலக் கட ள் வ ணனாகும். 
 
    604. நீர்நிைலயின் ெபயர் - இைலஞ்சி பண்ைணேயல்ைவ குண்ட - மலந்ைத 
ெபாய்ைக வலயஞ் சுைனசிைற - பட்ட ைவ பயம்  ப கர் - குட்டந்தாங்கல் 
ேகாட்டக ேமாி - வளக ம ேவ ேயாைட ப ேவ -தடேமவாெவா தடாகமாவி - 
    சூழிகிடங்கு சலதரங்ேகணி -பைண கயம் பல்வலம்நணினியிலந்ைத - ழிகுழிகுள 
நீர்நிைலப்ெபயேர. (156) 
 
    605. னற்கைரவரம்  இவற்றின் ெபயர் - கூல ந் தீர ம் வார ங் ேகா ம் -
வார் னற்கைரக்கும் வரம் க்கும் ெபயேர. (157) 
 
    606. ேசற்றின் ெபயர் - அள  ழி யளக்கர் ேசதகம் -அச  பங்க மள்ளல் 
குைழெதாளி - ெகாள்ளஞ் ெசய்யல் கும்பி குழம்  -ெதாள்ளி சகதி ெதாய்ய ரம்ேப - 
    அசும்  ெச ம்ேபா டங்கணம் தி -யிைசந்த யி பத்ெதான் ஞ்ேசேற (158) 
 
    607. அ வ ப் ேசற்றின் ெபயர் - ெநாளி ழி  ம வ ப் ேசேற (156) 
 
    608. ேசற்ெறெல ங்குமிழியின் ெபயர் - ெகாப் ள் ெபா ட் ச் ேசற்ெற குமிழி 
(160) 
 
    609. ஊற ன் ெபயர் - உறவியசும்  ற்  றல் (161) 
 
    610. ெசய்கைரயின் ெபயர் - ேச மைண ங்குரம் ங் சூைல ஞ் -ெசய்கைர 
ெயனேவ ெசப்பப் ப ேம (162) 
 
    611. கிணற்றின் ெபயர் - உறவி ங் கூவ ங்கூப ங் கிணெறனல் () 
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    612. ஊாி ள்ளா ண் ம்நீாின் ெபயர் - ஊ ணி ேளா ண்ணீராேம (164) 
 
    613. சு காட் ன் ெபயர் - சம மயானஞ் சுடைல சு நில -மி கா  றங்கா  
பிதிர்வனஞ்சு காேட (165) 
 
    614. சாம்பாின் ெபயர் - அடைல ெவண்ப  சாம்பராகும் (166) 
 
    615. ெபா யின் ெபயர் - க  நீ ஞ் சுண்ண ங் கு ம ஞ் -சித ம் பராக ஞ் 
சின்ன ம் பிதி ம் - ங்குஞ் சன்ன  ந் தா ம் - தி ந் ம் தி  
ம ம் - ெபா யின்ெபயெரனப் கலப்ெப ேம (167) 
 
    616. ற்றின் ெபயர் - வன்மீகம் ற்ேற (168) 
 
    617. ற்றாஞ்ேசாற்றின் ெபயர் - கு ம்பியதன்ேசாேற (169) 
 
    618. ஒ க்கிடத்தின் ெபயர் - ச்சிெலா க்கிடம் (170) 
 
    619. ேவறிடத்தின் ெபயர் - ஒ சிைறேவறிடம் (171) 
 
    620. பசும் ற்றைரயின் ெபயர் - அாிதஞ்சாட் வலம் பசும் ற்றைரேய 
 
    621. களர்நிலத்தின் ெபயர் - களேர நிலம் (173) 
 
    622. த்தகளத்தின் ெபயர் - களேம பறந்தைல ேபார்க்களங்களாி - யாகவ மி 
விளாகஞ் ெச க்கள -ம களஞ் ெசங்கள மமர்க்களெமாய்ேய - ப களம் த்தம் 
பண் ங் களேம (174) 
 
    623. பிணம்ப நிலத்தின் ெபயர் - பறந்தைலெசம் லம்பிணம்ப  நிலேம 
 
    624. பைகேமற்ெசன்ேறா ைறபதியின் ெபயர் - பாசைற ைனப்பதி பா  
பாைளயம் -பாளி பைகேமற் ெசன்ேறா ைறபதி (176) 
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    625. மற் ம் பைகேமற்ெசன்ேறா ைறபதியின் ெபயர் - 
    ேகடகங்கடைவ ெயன்ப ங் கிளக்கும் (177) 
 
    626. நகரத்தின் ெபா ப் ெபயர் - ஆலய நிகாயம் ாியா வாசந் -தாமஞ் சாதனந் 
தாவளஞ் சரணம் - பதிேய பள்ளி பாழிபா  -நிலயநிேகதன நியம நிசாதன - ைற ள் 
வசதி சஞ்சம் வாகங் -குடேம ேவசனங் ேகாட்ட மகரம் ரேம நகரப்ெபா ப் 
ெபயராகும் (178) 
 
    627. அகழின் ெபயர் - ஓைட கிடங்கு ேகணி ேவ -அகப்பா பாிக மகழியகெழனல் 
(179) 
 
    628. மதி ன் ெபயர் - ஆைர ாிைச யரணஞ் சாலம் -ேவ  பரைவ வளகமிஞ்சி -
ேயாைத ேவணைக ெயயில்சிைற கடகந் - க்க மகப்பா சுற் க்காப்  -வைரப் ச் 
சக்கரம் வாாி காவ - லரண் ற ெநாச்சி ர மதிற்ெபயேர 
 
    629. மற் மதி ன் ெபயர் - ஆரல்பிகாரம் பந்த மாகும் (181) 
 
    630. மதி ப்பின் ெபயர் - ஞாயி ெலந்தர நாஞ்சில் ேகாசம் -விதப்  நரைல 
    பதப்பா  ேதாணி -ெகாத்தளம் ெபாறிமதி ப்ெபனக்கூ ம் (182) 
 
    631. மதி யர்நிலத்தின் ெபயர் - அகப்பா பாிகமதி யர் நிலேம 
 
    632. வாாி யர்நிலத்தின் ெபயர் - பாிைக கற்பாவாாி  யர்நிலம், 
 
    633. ஆழ்வாாிநிலத்தின் ெபயர் - ஓைதயாழ்வாாி நிலெமன் ைரக்கும் 
 
    634. ேகா ரவாயி ன் ெபயர் - ேகாட் ம் வாாி ங் ேகா ரவாயில் 
 
    635. மற் ங்ேகா ரவாயி ன் ெபயர் - ஆத்தான மாி கூட  ம ேவ (187) 
 
    636. ேகா ரவாயி ற் கும் ைழயின் ெபயர் - தேவ வாயிற் க்கு ம் ைழேய 
(188) 
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    637. ேகா ரவாயிற் றிண்ைணயின் ெபயர் - அவ்வழித் திண்ைணயளிந்த 
ெமன்றாகும் (189) 
 
    638. வ ைவத் திண்ைணயின் ெபயர் - மைணேய ேவதிைக வ ைவயின்றிண்ைண. 
(190) 
 
    639. கைடத்ெத வின் ெபயர் - ஆவணம் பீ ைக கூலமங் கா  -ேசைன நியமங் 
கைடத்ெத  ெவன்ப(191) 
 
    640. ெத வின் ெபயர் - வி்ச்ைச யாவணம் திம கு -ேசைன நியமஞ்சிறகு 
ெஞள்ளல் - 
    வாைட ேகாசுமார்க்க ெமா யல் -பாடகந் ெத வின் ெபயரா கும்ேம (192) 
 
    641. மற் ந்ெத வின் ெபயர் - ெசப்பம் ேவணி சிேரணி ந் ெத ேவ 
 
    642. சந்தியின் ெபயர் - அந்தி ங் கவைல ம் வாி  மாி ம் -ேகாடக ஞ்சிராக ஞ் 
சந்திெயனக் கூ ப (194) 
 
    643. ச்சந்தியின் ெபயர் - அந்தி ச் சந்தி (195) 
 
    644. நாற்சந்தியின் ெபயர் - ேகாடகஞ்சி ங் காடகம் வாிசந்தி - ச க்கெமன்றிைவ 
நாற்சந்தியாகும் (196) 
 
    645. ேசாியின் ெபயர் - பாட ம் ேவணி ம் வாைட  றி ஞ் -ேசாிெயன்ப 
சிேரணி  மதற்ேக (197) 
 
    646. அரசர் தியின் ெபயர் - ாிய மரசர் திையப் க ம் (198) 
 
    647. ைவசியர்ேசாியின் ெபயர் - வாசிைக ெயன்ப  ைவசியர்ேசாி 
 
    648. இைடச்ேசாியின் ெபயர் - ஆவிரம்வல் ய வளக மிைடச்ேசாி 
 
    649. ேவடர் தியின் ெபயர் - பக்கணம்ேவடர் தியாகும் (201) 
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    650. அக்கசாைலயர் ெத வின் ெபயர் - அக்கசாைலயர் ெத வா ேவசனேம (202) 
 
    651. அம்பலத்தின் ெபயர் - ெபாதியின்மன்றம் ெபா சைபயம்பலம் 
 
    652. அரசர்ேகாயி ன் ெபயர் - மாளிைகசாைலமந்திரம் பவனங் -ேகாயிெலன்ப 
குல  மதற்ேக (204) 
 
    653. அரசி க்ைகயின் ெபயர் - அத்தாணி ாிய மாசா ரம்ேம -ேவத்தைவெயன்பேதா 
டரசி ப்ெபன்ப (205) 
 
    654. சித்திரகூடத்தின் ெபயர் - ெதற்றி யம்பலஞ் சித்திரகூடம் () 
 
    655. மண்டபத்தின் ெபயர் - மான ஞ் சமித்த  மண்டபமாகும் () 
 
    656. மன்னன்ேறவியில்லத்தின் ெபயர் - அந்தப் ரங்கந்த வார மரண்மைன - 
    ெயன்ப மன்ன ாில்வாழ் கட்ேட (208) 
 
    657. ேகா ரத்தின் ெபயர் - கூடஞ்சிகாி சிகரங் ேகா ரம் (209) 
 
    658. மாடத்தின் ெபயர் - மாட மாளிைக சூளிைக ெதற்றி (210) 
 
    659. உபாிைகயின் ெபயர் - ேமனிைல பாிைக (211) 
 
    660. நிலவைறயின் ெபயர் - கீழ்நிைலநிலவைற (212) 
 
    661. நாடகசாைலயின் ெபயர் - நாடக சாைல நவாங்க மாகும் (213) 
 
    662. ஆட டத் க்கும் வட்டா டத் க்கும் ெபயர் - ஆட ட ம் வடாடா 

ட மரங்கம் (214). 
 
    663. பாடல்பயி டத்தின் ெபயர் - பாடல்பயி டம் பட்  மண்டபேம 
 



 64

    664. ேதவர்ேகாவி ன் ெபயர் - சிநகரஞ் ேசதிமம் சிேதந்திரங்ேகாட்டம் -
நிைலயமந்திரம் நிேகதனமாலயம் -ேகாயினகரந்தளி ேதவாலயம் (214) 
 
    665. மல் பைட சூ  கல்விபயி டத்தின் ெபயர் - மல் ம் பைட ஞ்சூ  மற் ங் - 
    கல்வி பயி டங் கழக மாகும் (217) 
 
    666. ட் ன் ெபயர் - மைனநகர் ேசர்  வசதியகமில் - ைர ள் பாத்தி க்கி ல்லம் 
– ப வன ைற ள் பதி மாடங்குல -மிடவைக யில் ட மிைவ ெடன்ப. (218) 
 
    667. சிற்றி ன் ெபயர் - குரம்ைப சிற்றில்கு ல் கு ைசயாகும். (219) 
 
    668. ட் றப்பின் ெபயர் - இைற ம் வளவி  மிறப்பின் ெபயேர. 
 
    669. கட் ன் ெபயர் - விடங்க ங்ெகாைடக்ைக  மஞ்சு கேட. 
 
    670. கல் ாியின் ெபயர் - கல்வி சுற்  வாாி கல் ாியாகும். (222) 
 
    671. ேவ ளின் ெபயர் - ேவ ள் ேவய்த லாகுெமன்ப. (223) 
 
    672. தாழ்வாரத்தின் ெபயர் - ஆேராகணஞ் ேசாபானந் தாழ்வாரமாகும். (224) 
 
    673. ற்றத்தின் ெபயர் - ன்றி லங்கண ற்றமாகும். (225) 
 
    674. நிலா ற்றத்தின் ெபயர் - அரமிய நிலா ற்றமாகுெமன்ப. (226) 
 
    675. ம் வாயின் ெபயர் - அங்கணந் ம் வாய். (227) 
 
    676. ெபால்லாநிலத்தின் ெபயர் - சகதி ெபால்லாநிலம். (228) 
 
    677. சலதாைரயின் ெபயர் - சு ங்கும் ழ ஞ் ெச ஞ்சலதாைர. () 
 
    678. மற் ஞ்சலதாைரயின் ெபயர் - அங்கணெமன்  மைறயலாகும். 
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    679. நீர்தைககதவின் ெபயர் - ஓெவன் கிளவி நீர்தைக கதெவனல். 
 
    680. சாளரவாயி ன் ெபயர் - சாேலகம் வாதாயனஞ்சால ைழேய சாலகங் காலதர் 
சாளர வாயில். (232) 
 
    681. மைனவாயி ன் ெபயர் - வாரம் வாாி ேதாட்  வளகம் - குதி ேகாட்  

த கைட தடம் -அ ெநறி ம்  சிதமைனவாயிலாகும். (233) 
 
    682. க தவின் ெபயர் - ஓ  கிளர்வி உைத  நிகுத்ைத - காப்  வாாி கபாடம் ேதாட் . 
(234) 
 
    683. தாழின் ெபயர் - கா ஞ் சீப் ங் க ைக ந் தாழாம். (235) 
 
    684. றப்பின் ெபயர் - அள் ங் ெகால் ம் பற ைக ம் வ ப்பற் ம் ட் ம் 

க ந் றப்ெபனப் கல்வர். (236) 
 
    685. யாைனக்கூடத்தின் ெபயர் - ஆலயேமாளி ம் யாைனக் கூடம். (237) 
 
    686. யாைன யி டத்தின் ெபயர் - ேசவகஞ் சாைலேசக்ைகய  யி டம். (238) 
 
    687. குதிைரப்பந்தியின் ெபயர் - மந்திரஞ் சாைல பைண லாயமாப்பந்தி 
 
    688. ெதா வின் ெபயர் - ெதா குபட் ெதா விடந் ெதா ேவ - 
    ேதாழம் ேவ  யானிைல ஞ்ெசால் ம். (240) 
 
    689. கற்ப த்ததைரயின் ெபயர் - குட் மம் ப த்தைரெயனக் கூ ப. 
 
    690. சுவர்த்தலத்தின் ெபயர் - உவமாநிலம்பித்திைக சுவர்த்தலெமன்ப. 
 
    691. திண்ைணயின் ெபயர் - திட்ைட குற  ெதற்றி ேவதிைக - திண்ைண 
மண்ணீெடன்ெடன் ஞ் ெசப் ப.243 
 
    692. அ க்கைளயின் ெபயர் - அட் ல் மைடப்பள்ளி ய க்கைளயாகும். 
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    693. அ ப்பின் ெபயர் - காமரஞ்சுல்  கு த த் தான - மானபிற  
ம ப்பின்ெபயேர. 245 
 
    694. அக்கினிட் யின் ெபயர் - ெஞகிழி யிந்தள ெந ப்பி  கலேம - யன ற்குைவ 
யின்ன* அக்கினிட் ப் ெபயர். 246. 
    ------ 
    *அக்கினிட்  பக்கால். 
 
    695. கைடக்ெகாள்ளியின் ெபயர் - அலாத  மிராத  ெஞகிழி ங் கைடக்ெகாள்ளி. 
247 
 
    696. மற் ங் கைடக்ெகாள்ளியின் ெபயர் - ளாி + ற்ைக  ெமாழியப்ெப ேம. 
248 
    ------ 
    + உற்க  ெமாழியப் ெப ேம. 
 
    697. ேவள்விகுண்டத்தின் ெபயர் - ேவதி  நித்த ம் ேவள்விக் குண்டம். 249 
 
    698. மட்கலஞ்சு மிடத்தின் ெபயர் - சுள்ைளசூைள மட்கலஞ்சு மிடம். 
 
    699. உைலக்கலத்தின் ெபயர் - உறவிெயன்ப ைலக்களமாகும். 251 
 
    700. உைல க்கின் ெபயர் - கு குசிைல ைல க்ெகனக்கூ ம். 252 
 
    701. காியின் ெபயர் - கந்த  மி ந்ைத  நல்ல ங் காிேய. 253 
 
    702. குதிாின் ெபயர் - கெலன் கிளவி குதிெரனப் க ம். 254 
 
    703. தவத்ேதாாி க்குமிடத்தின் ெபயர் - பாழி கரண்ைட பள்ளி மட ங்குைக - 
    தாபதந் தவத்ேதார்தம்மிட மாகும். 255 
 
    704. கூட் ன் ெபயர் - குடம்ைப கட்சி குலாயங் கூேட.256 
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    705. பண் ங்கூட் ன் ெபயர் - பஞ்சரங் குலாயம் பண் ங் கூேட. 
 
    706. கல்விபயில் களத்தின் ெபயர் - கழகம் பட் மங் கல்விப்யில்களம். 
 
    707. யி டத்தின் ெபயர் - ஆய்ைவ கிடக்ைக ய ைணபாி யங்கம் பாய ல் ேசக்ைக 
பள்ளி தளிமஞ் - சாயறட்டந் தற்பஞ் ச யன - மம்பரஞ் ேசர்விடந் யி டமாகும். 259. 
 
    708. விலங்கு யி டத்தின் ெபயர் - பாழி பண்ைண பைண பட்டம் ேபாத் ச் - 
ேசக்ைக விலங்கின் ேசந் யி டேம. 260 
 
    709. ேதாட்டத்தின் ெபயர் - பாதவந் டைவ படப்ைப ேதாட்டம். 
 
    710. மற் ந் ேதாட்டத்தின் ெபயர் - ஆர ந் ெதா மதன்பாற் ப ேம. 
 
    711. ேவ யின் ெபயர் - ர்தி காவல் ேவ யின் ெபயேர. 263 
 
    712. ைழவாயி ன் ெபயர் - ைழ சு ங்ைக ைழவாயிலாகும். 
 
    713. பரணின் ெபயர் - பணைவ யிதணங்க  பரேண. 265 
 
    714. கவாி க்கியின் ெபயர் - கடைவ நடைவ மடைவ *கவாி க்கி. 
    ----- 
    *கவாி க்கி கடைவமரவழி. 
 
    715. காதவழியின் ெபயர் - காவத ெமன்ப  காதவழிேய. 267 
 
    716. கூப்பி  ரத்தின் ெபயர் - குேராச  ெமல்ைல ங் கூப்பி  ரம். 
 
    717. ேயாசைனயின் ெபயர் - ேயாசைனெயன்ப ைகெயனப் க வர். 
 
    718. ேகாழிப்பறைவயளவின் ெபயர் - கிர ஞ் சங்ேகாழிப் பறைவயளவாகும். 270 
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    719.இடத்தின் ெபயர் - வாசம் பா  மா  கைட சிைற - சாதனம் பக்க ந் தாபரம் 
வாய் ல - ம ங்கு பாங்கு நத்தம் ைவப்  - ம தல ம வயின் மதர்  களம்வழி - 
    வளாக ைழ பட்  வைக திைண சூழல் - தைலயிட ம கு தானங் கண்ணிைட - 
    சார்கால் பின் த றாவளம் பா ளி - பாழி நிலமில் பள்ளி ஞாங்கர் - நிைலபதி 

ைற ணி சாதன ன்னர் - நியமம் வசதி நிகாய ந்ேதயம் - ைடயய ல் ம ராட்டங் 
ேகாட்டங் கீழ்ேமல் - மடமிைவ ெயல்லா மிடெமனப் ப ேம.271 
 
    720. மற் ம் இடத்தின் ெபயர் - காெடன்கிளவி யிட ைடத்ேத. 
 
    721. சைபயின் ெபயர் - சங்க ங் கு ஞ் ச க  மைவ ங் - ேகாட்ட் ந் 
ெதாகுதி ங் கண ங் கூட்ட ஞ் - சமவாய ம்பலர் ெசறிசைபப்ெபயேர. 273 
 
    722. நால்வைகயரணின் ெபயர் - மைலயரண் காட்டரண் மதிலர ணீரர ண் - 
    வைக  சிறப்பி னால்வைக யரேண. 274 
 
    723. வன்பா ன் ெபயர் - வன்பால் குறிஞ்சி பாைல மாகும். 275 
 
    724. ெமன்பா ன் ெபயர் - ெமன்பாெலன் ெபயர் ம தேமற்ேற. 
 
    725. சமப்பா ன் ெபயர் - ல்ைல  ெநய்த  ெமாழிசமப்பாேல. 
 
    நான்காவ  அவனி வைக ற்றிற் . 
    **ஆக சூத்திரம் 725. 
    -------------  
 

ஐந்தாவ  : ஆடவர்வைக (726-1101) 
 
    726. பார்ப்பார் ெபயர் - அறேவார் சுர ர ெதாழி லாள - ாி பிறப்பாள ெராிவளர்ப் 
ேபாேர - யாதி வ ணர் ேவதிய ரந்தணர் - ேவள்வி யாளர் மைறயவர் விப்பிரர் - 
    ேமற்குலத் ேதார் ற் குலத்ேதா ைரயர் - ேவதபாரகர் ப் ாி ேலார் - ெதா குலர் 
பார்ப்பார் ெதால்ெபயராகும் (1) 
 
    727. மற் ம் பார்ப்பார் ெபயர் - கா கபத்திய மாகவனீயம் - தக்கிணாக்கினிய ெம  

த்தீமரபினர். (2) 
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    728. பிரமசாாியின் ெபயர் - மைறேயார் தமக்குள் வன்னி ெய ம் ெபயர் - 
பிரமசாாியின் ெபயெரன் றாகும் (3) 
 
    729. அந்தண ர  ெதாழி ன் ெபயர் - ஓத ேலா வித்தல் ேவட்டல் ேவட்பித்த - 
    லீத ேலற்ற ெலன்றிைவயா  - மாதிக் காலத் தந்தணர் ெதாழிேல (4) 
 
    730. அந்தணர் மாைல ெகா யின் ெபயர் - மாைல கமல மைறெகா யாகும் (5) 
 
    731. அந்தணர்க்குாிய ெபா ளின் ெபயர் – த ப்ைப  ஞ்சி ஞ்சமித்  மவர்க்ேக. 
(6) 
 
    732. ேராணாசாாியின் ெபயர் - ேவதக் ெகா ேயான் வின்  லாளன் - 
    பாரத்  வாசன் கும்ப சன்ேன - ேராணாசாாியின்ெறால்ெபயராகும் 
 
    733. அரசாின் ெபயர் - பார்த்திப ாிைறவர் காவலர் பதிகள் - ேகாக்கள் ேவந்தர் 
ெகாற்றவர் ரவலர் - ெபா நர் மன்னர் பாலர் நி பர் - தல் வேரந்தல் 
குாிசின்மகிபாலர் - தைலவ ரரசர் தம்ெபய ராகும் (8) 
 
    734. எண்வைகமாைலயின் ெபயர் - ெவட்சி கரந்ைத வஞ்சி காஞ்சி - 
    ெநாச்சி ழிைஞ ம்ைப வாைகெயன் - றித் ெதாைடெயட்  மரசர்க்காேம 
 
    735. அரசர்கள்பைட ெகா யின் ெபயர் – பைடய  வைகத்தாைன ெகா சிங்க 
மாகும் (10) 
 
    736. அ வைகச் சக்கரவர்த்திகளின் ெபயர் – அாிச்சந்திரனளன் சுகுந்தன் 

ரவாச் - சகரன் கார்த்த ாிய ெனன்றிவர் - அ வைகச் சக்கர வர்த்திக ெளன்ப (11) 
 
    737. ட் மன் ெபயர் – சந்த ன் ைமந்தன் ற ெதய்வ விரதன் - கங்ைக 
தைநயன் ட் மன்காங்ேகய - னங்கவன் பிரம சாாி மாகும் (12) 
 
    738. கு குலத்தரசர் ெபயர் - ெபௗரவர் ெகௗரவர் பாரத ெரன்ப - கு குல மன்னர் 
ெகாள்ைகப் ெபயேர (13) 
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    739. த ம த்திரன் ெபயர் - த ம ைமந்தன் ெபாைறயாள திட் ரன் - ரசுயர் 
ெகா ேயான் ற மன் ெபயேர (14) 
 
    740. ாிேயாதனன் ெபயர் - மன்னர் மன்னவன் வணங்கா ேயான் - 
பன்னக யர்த்ேதான் காந்தாாிெசம்மெலன் - றின்னைவ ாிேயாதனன்ெபய ெரன்ப 
(15) 
 
    741. கன்னன் ெபயர் - ெவங்கதிர் மதைலமிகுெகாைட யாள - னங்கர் 
    ேகாமான் கவச குண்டலன் - கானீனன் கச்ைசக் ெகா ேயான்ெபயேர (16) 
 
    742. மன் ெபயர் - வா  ைமந்தன் கதா தன் மா தி - ேகாளாிக் 
    ெகா ேயா னி ம்பி ெகா நன் - வி ேகா தரனிைவ மன் ெபயேர (17) 
 
    743. அ ச்சுனன் ெபயர் - பற்குனன் சிாீ  பார்த்தன் பற்சு - சவ்விய சாசி விசயன் 
றனஞ்சயன் - சுேவத வாகனன் சுேரந்திரன் ைமந்தன் - கி ட் ணன் கி ட் ண 
சகாயன் மாதவி ெகா நன் - வானரக் ெகா ேயான் காண்டீபன் - 
ஆண்ெடாழின்ைமந்தன ச்சுனன் ெபயேர (18) 
 
    744. நகுலசகாேதவர் ெபயர் - மத்திைர ைமந்த ரச்சுவினி மதைலய - ாிரட்ைடயர் 
நகுல சகாேதவர் நாமம் (19) 
 
    745. ேசரன் ெபயர் - ழி ய தியன் ெகாங்கன் ெபாைறயன் - வானவன் 
குட் வன்வானவரம்பன் - வில்லவன்குடநாடன்வஞ்சி ேவந்தன் - ெகால் ச் சிலம்பன் 
ேகாைத ேகரளன் - ெபா ைநத் ைறவன் ேபாந்திகன் கண்ணியன் - மைலயன் 
மைலயமான் ேசரன் ெபயேர (20) 
 
    746. ெகா குதிைரயின் ெபயர் - வில்ெகா  ரவி பாடலமாேம (21) 
 
    747. ேசாழன் ெபயர் - ெசன்னி வளவன் ெசம்பியன் கிள்ளி - ெபான்னித் ைறவன் 

க்ெகா  ேயான்மால் - ேகாழிேவந்த ேனாி விற்ப - னாாின கண்ணிய ேனாிய 
னபயன் - சூாியன் னனாடன் ேசாழன்ெபயேர (22) 
 
    748. மற் ஞ்ேசாழன் ெபயர் - ேகசவ ெனன்ப  மாங்கவன்மாற்ேற 
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    749. ெகா குதிைரயின் ெபயர் - ெகா ேய வயப்  ரவி ேசாரம் 
 
    750. பாண் யன் ெபயர் - ெசழியன் கூடற்ேகாமான் ெறன்னவன் - வ தி மீனவன் 
பஞ்சவன் மாறன் - ெகௗாியன் ேவம்பின் கண்ணியன் ைகதவன் - மைலயப் 
ெபா ப்பன் ைவைகத் ைறவன் - குமாிச்ேசர்ப்பன் ேகாப்பாண் யேன (25) 
 
    751. ெகா குதிைரயின் ெபயர் - கயேல ெகா கன வட்டம் ரவி() 
 
    752. ச க்குேவந்தர் ெபயர் - ேவள் லவரசர் ச க்குேவந்தர் (27) 
 
    753. கு நிலமன்னர் ெபயர் - கு ம்பர் ேராசர் கு நிலமன்னர் () 
 
    754. மற் ங்கு நிலமன்னர் ெபயர் - ேவளிெரன்ப  மாங்கவர் ேமற்ேற (29) 
 
    755. வைரவின்றியாவ க்குங் ெகா க்குந்தைலவள்ள ெல வர் ெபயர் - 
    சகரன் காாி நளன் ந்  மாாி - நி தி ெசம்பியன் விராடன் றைலவள்ளல் 
 
    756. இரப்ேபார்க்குக் ெகா க்குமிைட வள்ள ெல வர் ெபயர் - அந்திமான் 
சிசுபாலனக் குரன் வக்கிரன் - சந்திமான் கன்னன் சந்தனிைட வள்ளல் 
 
    757. கழ்ேவா க்குக் ெகா க்குங்கைடவள்ள ெல வர் ெபயர் - பாாி ெயழி  
நள்ளியாய் மைலயன் - ஓாி ேபக னிவர்கைட வள்ளல் (32) 
 
    758. அரசியலாறின் ெபயர் - பைடகு  கூழைமச்சு நட்பரெணன்ன - ைடய வரசிய 
லாெறன ைரப்பர் (33) 
 
    759. அரசர  வைகத் தாைனயின் ெபயர் - ேவ எற்றாைன வாட்டாைன விற்றாைன 
- ேத எர்த்தாைன பாித்தாைன காித்தாைனெயன - வ வைகத் தாைன யரசர்க் ெகன்ப 
(34) 
 
    760. அரசியலாறின் ெபயர் - அறநிைல யற  மறநிைல யற  - மறநிைலப் ெபா  
மறநிைலப் ெபா  - மறநிைல யின்ப  மறநிைல யின்ப  - ம வைகப்ப வ தரசிய 
ெலன்ப (35) 
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    761. அறநிைலயறத்தினியல் - வ ணக் காப்பிற் பிறழா ெநறிநிைல - ெப தற் 
குாித்தாய்ப் ேப ம் ெபற்றி - யறநிைல யறெமன் றைறந்தனர் லவர் (36) 
 
    762. மறநிைலயறத்தினியல் - ஆனிைர மீட்ட  ம ம்பைக ெத த  - மானமில் 
ெசஞ்ேசாற் தவியி ேலாைர - யீனஞ்ெசய்த  மறநிைலயறேம (37) 
 
    763. அறநிைலப்ெபா ளியல் - ெநறிவழி நின்  ெநறியா ழந்  - ெப ெபா  
ெளன்ப தறநிைலப் ெபா ேள (38) 
 
    764. மறநிைலப்ெபா ளியல் - அம ழந்  ெகாண்ட  ம ந்திைற ெகாண்ட ந் - 
தவ ெசய் தீைமேயார் தண்டப் ெபா ங் - கவர்சூதில் ெவன்ற  மறநிைலப் 
ெபா ேள (39) 
 
    765. அறநிைலயினன்பவியல் - ஒத்த குல  ெமாத்த ெவா க்க  - ெமாத்த குண  
ெமாத்த வா  - மத்தக ைடய தறநிைல யின்பம் (40) 
 
    766. மறநிைலயின்பவியல் - ஏ  த வ விலக்க ெமய்தல் - கூ ெபா ள் ெகா த்தல் 
வ திற் ேகாடன் - மா ைட நிைலயின் மறநிைலயின்பம் (41) 
 
    767. அரசர ெதாழி ன் ெபயர் - ஓதல் ெபா தல் உலகு ரத்தல் - ஈதல் ேவட்டல் 
பைடபயிறல ெதாழில்(42) 
 
    768. ெசங்ேகால் ேவந்தென வைகநிைலயின் ெபயர் - அறம்ெபா ளின்ப மிம்ைம 
ம ைம - திறம்பாப் கேழ மதிப்ெபன்ேற ம் - ெப ஞ்ெசங்ேகா  
ெனறியின்றன்னிைல (43) 
 
    769. அரசர்க்ைகம்ெப ங் கு வின் ெபயர் - மந்திாியர் ேராகிதர்ேசனா பதியர் - 
தந்திரத் தர் சாரண ெரன்றிவ - ரந்தமி லரசர்க் ைகம்ெப ங் கு ேவ. (44) 
 
    770. அரசர்க்ெகண் வைகத் ைணவர் ெபயர் - கரணத்தியல்ேலா ங்க மவதிகார  
- மகன்ற சுற்ற ங் கைடகாப் பாள  - நகர மாக்க  நனிபைடத்தைலவ  - 
மி ளிமறவ ம் யாைன ர  - மரசர்க் ெகண்ெப ந் ைண வராகும். (45) 
 
    771. அரசர்க்ைகவைக திச் சுற்றத்தின் ெபயர் - அ த்தநட் பாள  



 73

    மந்த ணாள  - மைடத்ெதாழி லாள  ம த் வக் கைலஞ  - நிமித்திகப் லவ  
    நீணில ேவந்தர்க் - குைரத்த ைமம்ேப திச் சுற்றம். (46) 
 
    772. உைரத்த ப்பா  யர்குைட ேவந்தர்க்குப் - - பைடத்தப 
திெனண்ெடாழி ைடப் பாேலார். (47) 
 
    773. ைவசியர்ெபா ப் ெபயர் - தாளாளாிப்பர் த மக் கிழவர் - ேவளாளாிளங் 
ேகாக்கள் ைவசியர் ெபா ப் ெபயர். (48) 
 
    774. ைவசியர் த்ெதாழி ன் ெபயர் - ேகாக்கைளக் காத்த  மாப்ெபா ளீட்ட  - 
ேமர்ெதாழின் ன் ம் ைவசியர்தந் ெதாழிேல. (49) 
 
    775. ேகாைவ சியர் ெபயர் - ஒ குல னாகித் ெதாழில்ேவ  ப த ற் ேறாழிேறா ம் 
பகர்ந்த ெதால் ெபயர் கூறிற் - ேகாவலாிப்பர் ேகாவர்த் தனெரனச் - சீாிய பிற ங் 
ேகாைவ சியர்ேக. (50) 
 
    776. தனைவசியர் ெபயர் - நாய்க ெரட் யர் வணிகர் பரதர் - தா ம் பிற ந் 
தனைவசியர்க்ேக. (51) 
 
    777. ைவசியர் ெபயர் - உழவர் ேமழியர் காராளாிளங்ேகா - கல் பாலர் 

ைவசியேர. (52) 
 
    778. ைவசியர ெதாழி ன் ெபயர் - ஓதல் ேவட்ட பகார மன்றி ம் - 
    வாணிகம் பசுக்காவ ழ  ெதாழிெலன்ப் - கன்றைவ யா ம் ைவசியர் 
ெதாழிேல. (53) 
 
    779. வணிக ெரண்குணத்தின் ெபயர் - தனிைமயாற்றன் னிவிலனாத - டனறிந் 
ெதா கல் ெபா ெதா  ணர்த - வ  ெதாித வதஞ்சாைம - யீட்டல் பகுத்த 
ெலன்றிைவ ெயட் ம் - வாட்டமில் சிறப்பின் வணிகர்தங் குணேம. (54) 
 
    780. சூத்திரர் ெபயர் - பின்னவர் ச ர்த்தர் ெப க்காளர்வளைமயர் - மன் த் 
ெதாழிலர் மண்மகள் தல்வ - ழவ ேராினர் வாணர்கா ராளர் - விைனஞர் ேமழியர் 
ேவளாள ெரன்றிைவ - ெதாகுெபய ெரல்லாஞ் சூத்திரர் ெபயேர. (55) 
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    781. ேவளாளர் பத் வைகத் ெதாழி ன் ெபயர் - ஆைணவழி நிற்றன் 
    மாண்விைன ெதாடங்கல் - ைகக்கட னாற்றல் காிகலத் தின்ைம - ெயாக்கல் ேபாற்ற 
ேலாவா யற்சி - மன்னிைற த த ெலாற் ைம ேகாட - றி ந்திய ெவா க்கம் 
வி ந் றந் த தல் - ேவளாண் மாந்தர் ெசய்ைக யீைரந்ேத. 
 
    782. - கு வின் ெபயர் - பட்டார கன்பதி பண்ணவன் பகவ - னத்தன் 
    றீர்த்த னாசா ன கள் - ங்கவன் றைலவன் சாமி யீசன் - நாதனிைறவன் 
    கட ள்ேகாமான் - குரவைனயன் ேகாமான் கு ேவ. (57) 
 
    783. - ஆசாாியன் ெபயர் - ஓசன் பணிக்க பாத்தி ேதசிக - னாசா ாியன்ெபய ராகு 
ெமன்ப. (58) 
 
    784. - ஆ ள் ேவதியர் ெபயர் - மாமாத் திரேர பிடகர்ம த் வ, ரா ள் ேவதியர்க்க 
பிதா னம்ேம. (59) 
 
    785. - குயவர் ெபயர் - குலாலர் ேவட்ேகாவர் கும்பகாரர்குயவர். (60) 
 
    786. - உப்பைமப்ேபார் ெபயர் - உமண ரளவ ப்ப ப் பைமப்ேபார். 
 
    787. - க ைகமாக்கள் ெபயர் - ெப நம் பிகேள மங்கலப் பாடகர் - க ைகமாக்க 
ெளட்ட  மாகும். (62) 
 
    788. - கம்மாளர் ெபயர் - கம்மியர் யவன ேராவியர் வித்தகர் - கம்மாளர் 
தபதியர்ெபா ப் ெபயர் கட் ைர. (63) 
 
    789. - ெகால்லர் ெபயர் - க மர் ம வர் கம்மியர் ெகால்லர். (64) 
 
    790. - தச்சன் ெபயர் - மரவிைன யாளன் தபதி தச்சன். (65) 
 
    791. - தட்டார் ெபயர் - ெசங்ெகால்லர் ெபான்விைன ெசய்ேவார் தட்டார். (66) 
 
    792. - மற் ந்தட்டார் ெபயர் - அக்கசா ைலயர் ெசான்ன கார மாகும். (67) 
 
    793. - கன்னார் ெபயர் - கன் வர் கஞ்ச காரர் கன்னார். (68) 
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    794. - சிற்பாசாாியர் ெபயர் - கல்விைனயர் சிற்பா சாாியர்கற் ெறாழிேலார். (69) 
 
    795. - நரம் க்க வியாளர் ெபயர் - குயி வர் நரப் க் க விெகாளற் குாிேயார். (70) 
 
    796. - ேதாற்க வியாளர் ெபயர் - இயவர் ேதாற்க வி யிைசக்கு மாக்கள். (71) 
 
    797. - மிேலச்சர் ெபயர் - மிேலச்சராாியர். (72) 
 
    798. - ேசானகர் ெபயர் - யவனர் ேசானகர். (73) 
 
    799. - சித்திரகாரர் ெபயர் - ஓவியர் சித்திர கார மாகும். (74) 
 
    800. - த்தங்ேகாப்பார் ெபயர் - மணிகுயிற் நர் த்தங் ேகாப்பாராகும். (75) 
 
    801. - வண்ணார் ெபயர் - காழிய ாீரங்ெகால் யர் வண்ணார். (76) 
 
    802. - மற் ம் வண்ணார் ெபயர் - ஏகா யர் செரன்ன மாகும். (77) 
 
    803. நாவிதன் ெபயர் - ெப மஞ்சிகேன மயிர்விைனஞனாவிதன் (78) 
 
    804. மற் ம்நாவிதன் ெபயர் - ஏனாதி சிைரயன் மங்கவிய மாகும் 
 
    805. ெசக்கான் ெபயர் - சக்கிாிநந்தி ெசக்கானாகும் (80) 
 
    806. சங்க ப்ேபார் ெபயர் - ஒளிவைள ேபாழ்நர் சங்க ப்ேபாேர () 
 
    807. மீகாமன் ெபயர் - நீகான் மா மி மரக்கலன் மீகாமன் (82) 
 
    808. ஆட் வாணிகன் ெபயர் - சாபல னாட்  வாணிகன் றன் ெபயர் () 
 
    809. ஊன்விைலஞர் ெபயர் - சூன ேர ன் விைலஞ ெரன்ப (84) 
 



 76

    810. ேதால்விைனஞர் ெபயர் - பறம்பர்ேதால் விைனஞர் ெபயர தாகும் 
 
    811. உைறகாரர் ெபயர் - காேராட ைற காரர் (86) 
 
    812. ன்னர் ெபயர் - குயினர் ெபால்லர் ன்னராகும் (87) 
 
    813. கள்விைலஞர் ெபயர் - பைழயர் வசர் ப வர்கள் விைலஞர் (88) 
 
    814. சண்டாளர் ெபயர் - கு ங்கர் ைலஞர் கீேழா ாிழிஞர் - அணங்கு 
    சண்டாளர்க் கபிதானம்ேம (89) 
 
    815. பாணர் ெபயர் - ெசன்னியர் ைவாியர் ெசயிாியர் மதங்க - ாின்னிைச காரர் 
பாணெரன்ப (90) 
 
    816. பாண்ெடாழிற் கீழ்மக்கள் ெபயர் - பண்ட ேராவர் பாண்ெடாழிற் கீழ்மக்கள் (91) 
 
    817. பாண்மகள் ெபயர் - பா னி விற  பாட்  மதங்கி - பாடன் மக உபாண் 
மகள்ெபயேர (92) 
 
    818. ேதர்ப்பாகன் ெபயர் - சாரதி சூதன் வலவன் ேறர்ப்பாகன் (93) 
 
    819. யாைனப்பாகர் ெபயர் - ஆேதாரணர் வா வர் யாைனப்பாகர் (94) 
 
    820. பாிமாவ ப்ேபார் ெபயர் - வா வா பாிமா வ ப்ேபார் ெபயேர 
 
    821. மைடயர் ெபயர் - வா வர் கூவியர் பானசிகர் மைடயர் (96) 
 
    822. மற் மைடயர் ெபயர் - பாசகெரன்ப  மாங்கவர்ேமற்ேற (97) 
 
    823. ஒற்றர் ெபயர் - சாரர்ேவெயாற்றர் சாரண மாகும் (98) 
 
    824. கூத்தர் ெபயர் - நாடகர் நி த்தர் நடேர கண் ளர் - ேகா யர் வயிாியர் 
ெபா நர் கூத்தர் (99) 



 77

 
    825. நாடகக்கணிைகயின் ெபயர் - நாடகக்கணிைக ந ேய கூத்தி () 
 
    826. தமிழ்க்கூத்தர் ெபயர் - வாயிேலார் தமிழ்க்கூத்தர் (101) 
 
    827. கைழக்கூத்தர் ெபயர் - ேவழம்பர் கைழக்கூத்தர் (102) 
 
    828. ெவறியாட்டாளன் ெபயர் - ேவலன் கன் ெவறியாட் டாளன் - ேறவராளன் 
ப மத் தவேன (103) 
 
    829. ேதவராட் யின் ெபயர் - சா னி தியாள் ப மத்தவேள - ேதவராட்  
ெபயெரனச் ெசப் வர் (104) 
 
    830. தர் ெபயர் - விைன ைரப் ேபார்வழி ைரப்ேபா திேயா - ரைனய 
பண் ைரப் ேபா ந் தர் (105) 
 
    831. ெகாைலயாளன் ெபயர் - காதகன் சா கன் க ங்ெகாைல யாளன் 
 
    832. ேவதைன ெசய்ேவான் ெபயர் - ேவதைன ெசய்ேவான் ெபயேர ய ந் தன் 
(107) 
 
    833. ஆண்பா ன் ெபயர் - மானவன் மகேன யா உ ைமந்தன் - ஆடவன் 

மான்காைள யாண்பாற் ெபயேர (108) 
 
    834. ஆண்பா ற்சிறந்தவன் ெபயர் - நம்பிெயன்ப  நாமச் சிறப்ேப 
 
    835. தல்வன் ெபயர் - ஆதி  நாத  தல்வன்ெபயேர (110) 
 
    836. உயர்ந்ேதார் ெபயர் - உலக ெமன்ப யர்ந்ேதார் மாட்ேட (111) 
 
    837. ெப ைமயிற்சிறந்ேதான் ெபயர் - ெப மகன் மல்லன் றைலவன் ெப மான் - 
குாிசில் ெசம்மல்ேகாமான்ேகாேவ - யாண்டைக ெபா ந னண்ணேலாங்க - ேலந்தன் 
மீளி விடைல ெப ந்தைக (112) 
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    838. எப்ெபா ட்குந் தைலவன் ெபயர் - இைறேயகாரண னிய  ேடான்ற - லதிபமன் 
றைலவற் கபிதானம்ேம (113) 
 
    839. மந்திாியர் ெபயர் - எண்ணர் ேலா ரைமச்சர் மந்திாியர் (114) 
 
    840. மந்திாித்தைலவர் ெபயர் - வர் குரவர் த்ேதார் ன்ேனா - ைழேயார் 
சூழ்ேவார் ல்வல் ேலாேர - யைமச்சர் ேதர்ச்சித் ைணவெரன்றாங் - கிைசத்தமந்திரத் 
தைலவர்க்ெகய் ம் (115) 
 
    841. இவர் நட்பாளர் ெபயர் - இப்ெபயரவர் நட்பாளர்க் ெகய் ம் () 
 
    842. மந்திாி தந்திாியர் ெபயர் - ஏனாதி காவிதி அமாத்திய ெர ம் ெபயர் - ஆனா 
மந்திாி தந்திாிக்காகும் (117) 
 
    843. க மத்தைலவன் ெபயர் - வள் வன் சாக்ைக ெய ம் ெபயர் மன்னற் - குள்ப  
க மத்தைலவற் ெகான் ம் (118) 
 
    844. ேபார்த்தைலவர் ெபயர் - ெபா நெரன்பெப ம்ேபார்த் தைலவர் (119) 
 
    845. பாிவாரத்தின்பயர் - பாியாள ெமன்ப  பாிவா ரமாகும் (120) 
 
    846. ஓத் ைரப்ேபார் ெபயர் - கணக்காயேராத் ைரப்ேபார் (121) 
 
    847. கைலவல்ேலார் ெபயர் - கவிஞர்கைலவல்ேலார் (122) 
 
    848. லைமேயார் ெபயர் - ேமேலார் பண் தர் லவ ராசிாியர் - ந்தியர் ேமைதயர் 

லைமேயாேர (123) 
 
    849. அறிஞர் ெபயர் - ஆன்ேறார் சான்ேறா ரறிஞர்தம் ெபயேர (124) 
 
    850. பாவலர் ெபயர் - கைலஞர்பாவலர் (125) 
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    851. கற்ேறார் ெபயர் - விற்பனர்கற்ேறார் (126) 
 
    852. நாவலர் ெபயர் - கவிகள் லவர் கவிஞர் நாவலர் (127) 
 
    853. மற் ம்நாவலர் ெபயர் - சாரதி ெயன ஞ் சா வெரன ஞ் - சூாியெரன ஞ் 
ெசால் வர் லவர் (128) 
 
    854. மிகவல்ேலார் ெபயர் - வி தர் நி ணர் குசலர் மிகவல்ேலார் (129) 
 
    855. மற் மிகவல்ேலார் ெபயர் - எ த்தாளெரன்ப  ெமய் மப் ெபயர்க்ேக (130) 
 
    856. அயேலார் ெபயர் - ெநா மலர் வம்பல ரயேலாராகும் (131) 
 
    857. திேயார் ெபயர் - அதிதியர் வம்பலர் திேயாராகும் (132) 
 
    858. தறிவாளர் ெபயர் - வர் தறி வாளராகும் (133) 
 
    859. குறிக்ெகாள்ேவார் ெபயர் - பாரா யணேர குறிக்ெகாளாளர் () 
 
    860. வல்ேலான் ெபயர் - வலைவ வல்லவன் வல் நன் வல்ேலான் () 
 
    861. மாட்டார் ெபயர் - வல்லார் மாட்டாதார் (136) 
 
    862. ந ச்ெசால்ேவான் ெபயர் - கள்வெனன்கிளவி காியன ச் ெசால்ேவான் (137) 
 
    863. ெகாைட ேளான் ெபயர் - ரவல னீைக யாளன் றியாகி - பகாாி ேவளாளன் 
ெகாைட ேளான்ெபயேர (138) 
 
    864. வள்ளிேயான் ெபயர் - வள்ளல்ெகாைடேயான் வள்ளிேயான் ெபயேர (139) 
 
    865. இரப்ேபார் ெபயர் - இரவலர் பாிசிலாளர் யாசக ாிரப்ேபார் (140) 
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    866. கழ்ேவார் ெபயர் - கதர் மாகதர் வந்தியா பப் வர் - ேவதாளியர் கழ் விளம்  
ேவாேர (141) 
 
    867. ர்த்தர் ெபயர் - விடேர கா கர் ர்த்தர் ெபயேர (142) 
 
    868. காத த்ேதார் ெபயர் - விைழந்ேதா ரார்வலர் ேவட்ேடார் நயந்ேதா - 
ராதாித்ேதார் காத த்ேதார் ெபயேர (143) 
 
    869. வல்லாளன் ெபயர் - வயவன் மீளி வல்லா ளன்ேன (144) 
 
    870. திண்ணிேயான் ெபயர் - வியவன் வண்டன் ரன் மிண்டன் - விறேலான் 
ப1ெ◌ா நன் விடைல மள்ளன் - றிறேலான் பண்ணவன் றிண்ணிேயான் ெபயேர. 
(145) 
 
    871. பைட ரர் ெபயர் - மறவர் கூளியர் மள்ளர் ெபா ந - ாிகலர் ெச நர் வாளாளர் 
வா ழவர் - படேர ரர் பைடயாளராகும் (146) 
 
    872. கீேழார் ெபயர் - பல்லவர் கயவர் பதகர் நீசர் - ல்லர் ாியர் ள் வர் ைகயர் - 
கலேர தீேயார் கண்டகர் டர் - அசட ரதன்மர் சுண்டர் சுமடர் - ெவளிற ரற்பர் 
கீேழார் ெபயேர (147) 
 
    873. அறிவிலான் ெபயர் - மகன் சிதடன் டன் ேபைத - யி ைத யஞ்ைஞ 
யாதேனைழ - மடமகன் குதைல யறிவிலான் ெபயேர(148) 
 
    874. அ ைமயின் ெபயர் - ெதா ம்  ெதாண்  ெதாத் த் தாதர் - ெதா ேவ வி த்தி 
ய ைமயாகும் (149) 
 
    875. மற் ம்அ ைமயின் ெபயர் - ேசடர் குணக ெரன்ப ஞ் ெசப் ம் 
 
    876. கள்வர் ெபயர் - கரவடர் ேசாரர் ைரேயார் கட்ேடார் - கரவர் பட் கர் தி டர் 
கள்வர் (151) 
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    877. அச்ச ைடேயான் ெபயர் - பீ ம் சித ம் பீத ங் காித ங் - காதா  மச்ச 
ைடேயான் கட் ைர (152) 

 
    878. வஞ்சைனயாளன் ெபயர் மாய னிகாதன் வஞ்சைனயாளன் (153) 
 
    879. ேவக ைடேயான் ெபயர் - கவனன் சவனன் ேவக ைடேயான் (154) 
 
    880. க னன் ெபயர் - க னன்ெபயர  கற்கசனாகும் (155) 
 
    881. வழிச்ெசல்ேவான் ெபயர் - பதிக ம் பாந்த ம் படர்வழிச் ெசல்ேவான் (156) 
 
    882. மற் ம்வழிச்ெசல்ேவான் ெபயர் - வியவ ெனன்ப மாங்கவன் ேமற்ேற (157) 
 
    883. ஏ வான் ெபயர் - வியவ ேன வான் றன்ெபயராகும் (158) 
 
    884. ெதாழில்ெசய்ேவார் ெபயர் - ெதா வர் கம்மியர் ெதாழில்ெசய் ேவாேர (159) 
 
    885. தாித்திரர் ெபயர் - இல்ேலா ரா லர் வறிேயா ேரைழயர் - நல்கூர்ந் ேதாேர 
ேபைதயர் தாித்திரர் (160) 
 
    886. மற் ம்தாித்திரர் ெபயர் - அகிஞ்சனெரன்ப  மப் ெபயர்கிளத் ப 
 
    887. வாயில்காப்ேபார் ெபயர் - கைடகாவலர் வாயில் காப்ேபார் ெபயேர (162) 
 
    888. தைசதின்ேபான் ெபயர் - தைசநனிதின்ேபான் சா  கூ  
 
    889. ேநா ற்ெறாழிந்ேதான் ெபயர் - உல்லாப ேனா ற்ெறாழிந்ேதான் ெபயேர (164) 
 
    890. மேனாகரன் ெபயர் - சல்லாபன் மேனாகரன் றன்ெபயராகும் (163) 
 
    891. கழாளன் ெபயர் - இய ள் கழாளன் (166) 
 
    892. குல ள்ெளார் ெபயர் - கு ஞ ெரன்ப குல ள் ேளாேர (167) 
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    893. உாிேயான் ெபயர் - கிழவ ாிேயான் (168) 
 
    894. நி வாணியின் ெபயர் - நக்கனி வாணி (169) 
 
    895. கூர்ைமயில்ேலான் ெபயர் - மந்தன் கூர்ைம யில்ேலான்ெபயேர 
 
    896. நாகாிகர் ெபயர் - ச ரர் கா கர் நாகாிகராகும் (171) 
 
    897. க ைண ள்ேளான் ெபயர் - க ைண ள்ேளான்கா ண்ணியனாகும் (172) 
 
    898. வைரயா ெகா ப்ேபார் ெபயர் - வைரயா  ெகா ப்ேபார் வள்ளிேயாராகும் 
(173) 
 
    899. ஓர்கு யிற்ேகாண்ேடான் ெபயர் - சகல ேனார் கு யிற் ெகாண்ேடானாகும் 
(174) 
 
    900. சுற்றத்தின் ெபயர் - ேகேள ெயாக்கல் கிைளேய பந்தங் - கூளிக ம்  
கு ம்பஞ்சுற்றம் (175) 
 
    901. உறவின் ெபயர் - நண்  தம ாியர் நட் நட்ேடா - ெரன்றிைவ பற்றின றெவன 
விைசப்பர் (176) 
 
    902. தங்கு த்தமாின் ெபயர் - தாயத்தார் ஞாதியர் தங்கு த்தமேர (177) 
 
    903. ஒ கு யின் ெபயர் - ஒ கு ெயன்ப  தரப்பிாிவினர் (178) 
 
    904. வழித்ேதான்ற ன் ெபயர் - வழிேயான்வழித்ேதான்றலாகும் (179) 
 
    905. பாட்டன் ெபயர் - தாைததன் றாைத தாைத பாட்டன் (180) 
 
    906. மற் ம்பாட்டன் ெபயர் - பிதாமக ெனன் ம் ேபசப்ப ேம() 
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    907. ஈன்ேறான் ெபயர் - தாைத  மத்த ந் தந்ைத ம்பிதா  ைமய  மீன்ேறான் 
றன்ெபயராகும் (182) 
 
    908. மாமன் ெபயர் - மா ல னம்மான் மாமன்ெபயேர (183) 
 
    909. ம மகன் ெபயர் - ம மான் பிறங்கைட ேயாங்கல் ம மகன் () 
 
    910. த்ேதான் ெபயர் - அண்ண றைமயன் றம் ன்ேறான்றன் - ன்னவன் 
ேசட்டன் த்ேதான்ெபயேர (185) 
 
    911. இைளேயான் ெபயர் - பின்னவ னிளவல் பின்ேறான்றல் கனிட்ட ெனம்பி  
ம ச  மிைளேயான் ெபயேர (186) 
 
    912. தாயின் ெபயர் - அம்ைம யன்ைனயா யவ்ைவதம்மைன - த ேமா 
    யீன்றா டன்ைனதா ெயன்ப (187) 
 
    913. ன்பிறந்தாள் ெபயர் - அன்ைன ெசவி  ெதௗைவ ேசட்ைட ன்னவள் 

த்தாண் ன்பிறந் தாள் ெபயர் (188) 
 
    914. பின்பிறந்தாள் ெபயர் - பின்ைன ைகைய தங்ைகபின் பிறந்தாள். 
 
    915. ைமத் னன் ெபயர் - சம்மதன் ைமத் னன் றன்ெபயராகும். 
 
    916. மணவாளன் ெபயர் - கணவன் ெகா நன் காந்தன் ேகள்வன் மணமகன் 
காதலன் வல்லவ ாிேயான் - பதிதவன் ெகாண்கன் பத்தா ைணவன் - 
றைலமகன்றைலவன் மணவாளன் றன் ெபயர் . (191) 
 
    917. மற் மணவாளன் ெபயர் - கண்டன்ேவட்ேடான் வந் ழிக்ெகாளேல (192) 
 
    918. மணவாள க்குாிய ெபயர் - நாயகெனன்ப  நயந்தெசால்ெலன்ப (193) 
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    919. மணமகள் ெபயர் - மணமக ாிைம வல்லவி தாரந் - ைணவி வாழ்க்ைக 
ைணமண வாட்  - பாாியில்லாள் பன்னி ந்தைன - யில்லவள் கு ம்பினி களேம 

காந்ைத - யின்மைன காத  நாயகி ெபண் ெபயர் (194) 
 
    920. ைமந்தன் ெபயர் - சந்ததி மதைல தைநயன் காதலன் - நந்தனன் சி வன் 
ெமய்யன் ேறான்றல் - ெசம்மன் ைளசுதன் கால்ெபா ள் தல்வன் - த்திரன் 
பிறங்கைட எச்சஞ்ேசய் ைமந்தன் (195) 
 
    921. மகள் ெபயர் - தல்வி சி மி த்திாி தைநைய - சுைத ையையபந் தைனமகள் 
ெபயர் ெசால் ம் (196) 
 
    922. பிள்ைளயின் ெபயர் - குழவி ங் குழந்ைத  மக ம் பிள்ைள (197) 
 
    923. மகன்மகள்என் ம் இ பாற்குப் ெபா ப் ெபயர் - எச்ச ெமன்ப 
தி பாற்கு ாித்ேத (198) 
 
    924. பாலர் ெபயர் - மகார் கு  மாக்கள் சிறாாிைவ பாலர் (199) 
 
    925. இைளஞன் ெபயர் - மழலன் குமரன் ைமந்தன் ேசட - னிளவன் கன் 
காைளயிைளஞெனன்ப (200) 
 
    926. மற் மிைளஞன் ெபயர் ஆடவ வா  மப் ெபயர்க் குாித்ேத (201) 
 
    927. ேதாழன் ெபயர் - சிலத ென வன் ேசட னண்பன் - பாங்கன் சகாயன் 
ேறாழன்ெபயேர (202) 
 
    928. ேதாழன் ன்னிைலப் ெபயர் - ஏடாெவன்ப ேதாழன் ன்னிைலப் ெபயர் (203) 
 
    929. சங்காத்தியின் ெபயர் - அ கன் சம்மத னண்பன் சங்காத்தி (204) 
 
    930. தைலைமப்ெபண் ெபயர் - குரத்தி ெப மாட்  யாசா ளிைறவி - ேகாமகடைலவி 
ய க ைளைய - சாமி யத்ைத தைலைமப் ெபண் ெபயர் (205) 
 



 85

    931. ெபண்மகளிற்சிறந்தவள் ெபயர் - நங்ைக ெயன்ப  நாமச் சிறப்ேப (206) 
 
    932. அ ந்தவப்ெபண் ெபயர் - ைபம்ைம ங் ெகௗந்தி  ம ந்தவப் ெபண் ெபயர் 
(207) 
 
    933. ேதாழியின் ெபயர் - சிலதி பாங்கி ேச  யிணங்கி - ைணவி யிகுைள சகிேய 
ேதாழி (208) 
 
    934. ேதாழி ன்னிைலப் ெபயர் - ஏ ேயலா ேதாழி ன்னிைலப் ெபயர் 
 
    935. ஏவ ற்சிறந்தவள் ெபயர் - ேச  ேயவ ற் சிறந்தவள்ெபயேர () 
 
    936. ைகத்தாயின் ெபயர் - தாதி ெசவி  ேகாடாய் பின்னன - காத  ன மர்ந்த 
ைகத்தாய் ெபயேர. 211 
 
    937. கன்னியின் ெபயர் - குமாி யழிவில் கன்னிையக் கூ ம். 212 
 
    938. ேகாலம் ைன ெபண்ணின் ெபயர் - ேகாலம் ைனெபண் வண்ண  மகெளன்ப. 
213 
 
    939. நால்வைகப்ெபண் ப வத்தின் ெபயர் - வாைல த ணி பிரவிைட 
வி த்ைதெயன் - றாய மடந்ைதயார்க் காம்ப வ நான்ேக. 214 
 
    940 . தியாள் ெபயர் - வி த்ைத த்தாண் தியாள் ெபயேர. 215 
 
    941 .எ வைகப்ெபண் ப வத்தின் ெபயர் - ேபைத ெப ம்ைப மங்ைக மடந்ைத - 
யாிைவ ெதாிைவ ேபாிளம் ெபண்ெணன - மற்றிைவ ேய ம் ெபாற்ெறா  மாதர்க் - 
கு வம் பற்றிய ப வ மாண்ேடெழா  - பன்ெனான்  ப ன் ன்  ப த்ெதான்பஃேதா - 
ைடையந்  ப்பத்ெதான்ெறண்ைணந்ேத. 216 
 
    942 . மல யின் ெபயர் - மல  ைமம்ைம வந்தி யாகும். 217 
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    943. கலன்கழிமகளிர் ெபயர் - ைகம்ைம ைகனி விதைவ ைகம்ெப - ணம ங்கி  
கலன்கழி மகளிர்ெபயேர. 218 
 
    944.ெபா மகளிர் ெபயர் - விைலமகள் சூைள ேவசி பரத்ைத - கணிைக ெபா மகள் 
கட் ைர ெயன்ப. 219 
 
    945.ெபண்ணின் ெபயர் - அாிைவ யங்கைன மடந்ைதயாடவ - ெடாிைவ 
    மானினி சி மி யிளம்பி  - சுாிகுழன் மக உ காந்ைத மா  - வனிைத 
    நல்லாள் காாிைக தளிாிய - லணங்கு ைதயல் ெப ம்ைப ேபைத - மடந்ைத 
    மங்ைக மாேயாள் பாைவெயன - விள ம்பிய பிணா ம் ெபண் ெபயர் ேமற்ேற. 
 
    946. மித்திரர் ெபயர் - ஒல் நர் ன் ந ெரான் நர் ேநர்ந்தார் - நண் நர் 
ந ள் நர் நயந்ேதார்ேமவினர், ேசர்ந்ேதார் மித்திரர் ெபயெரனச் ெசப் வர்.221 
 
    947. மாற்றலர் ெபயர் - ஒல்லார் ேநானா ெரான்றலர் நண்ணலர், - தி ந்தலர் 
ேமவலர் ெசற்றார் ெச *ந் - ாின்னார் க தல **ணலர் நள்ளார், - ெபா ந்தலர் பற்றலர் 

ல்லார் ேசரார் - ெதவ்வ ரைடயலர் தாியலர் ெத ந, - ெராட்டார்பைகஞர ாிகெளன் 
ைரக்கு - மிப் ெபயர்பல  மாற்றலர் ெபயேர. 

 
    948. ஆடவர்கூட்டத்தின் ெபயர் - சைவ ம் பண்ைண ஞ் சங்க ங் 
    ேகாட்  - மைவ  மாடவ ர் கூட்டெமன் றாகும். 223 
 
    949. மாதர் கூட்ட த்தின் ெபயர் - ஓைர ம் பண்ைண  மாய ங் கு ந் - ேத ங் 
காைலத் ெதாிைவயர் கூட்டம். 224 
 
    950. மகளிர் விைளயாட் ன் ெபயர் - ஓைர பண்ைண ெகடவரல் ெபாய்த - 

ண்டாட் க் கிாீைட ப் க் ேகளி, - வண்டலங் ேகாைத மகளிர் விைளயாட்ேட. 225 
 
    951. மக்கட்பரப்பின் ெபயர் - மன்பைத ைபஞீ  மக்கட்பரப்ேப. 
 
    952. மக்கட்ெபா ப் ெபயர் - மாந்தர் மானவர் மானிடர் மன்னவர் மனிதர் நரேர 
மக்கட்ெபா ப் ெபயேர. 227 
 
    953. குலத்தின் ெபயர் - கு  திைண வி ப்ப ெமா க்கங் குலெமனல். 
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    954. குல ள்ேளான் ெபயர் - குல ள்ேளான் ெபயர்குலீனனாகும். 
 
    955. ேவட்ேடார் ெபயர் - நயந்ேதார்காதலர் நைச நர் நயவர் - விைழந்ேதா ரார்வலர் 
ேவட்ேடார் ெபயேர.230 
 
    956. கு டன் ெபயர் - அந்தகன் சிதடன் கு ட னாகும். 231 
 
    957. டவன் ெபயர் - பங்கு சூனியன் டவனாகும். 232 
 
    958. குறளன் ெபயர் - குஞ்சன் வாமனன் குறளன் ெபயேர.233 
 
    959. மற் ம்குறளன் ெபயர் - சிந்தெனன் ஞ் ெசப் வரதற்ேக. 
 
    960. ெசவிடன் ெபயர் - வதிரன் ெசவிடன். 235 
 
    961. ஊைமயின் ெபயர் - ைக  ங்ைக  ைமயாகும். 236 
 
    962. கூனன் ெபயர் - ேகாணன் கூனனாெமனக் கூ வர். 237 
 
    963. அ யின் ெபயர் - ேபட ன ஞ்சகன் ேபைத ெபண்டக - னாகுஞ் சண்ட ப் 
ெபயராகும். 238 
 
    964. ெகாண்ேடாற் பிைழத் ப் ெப மகன் ெபயர் - ெகாண்ேடாற் பிைழத் ப் 
ெப மகன் குண்டகன். 239 
 
    965. விதைவெபற்றமதைலயின் ெபயர் - விதைவ பயந்த மதைல ேகாள கன். 240 
 
    966. கன்னியிற்பிறந்ேதான் ெபயர் - கன்னியிற் பிறந்ேதான் கானீனனாகும். 241 
 
    967. நாற்குலத்தில் உயர்ந்தவா  மிழிந்தெபண் ங் கூ ப்பிறந்த பிள்ைளகளின் 
ெபயர் - உயர்ந்த வாணி  மிழிந்த ெபண்ணி ம் - வியந்த கூட்டத் தவர ேலாமர். 
242 
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    968. உய ர்ந்தெபண்  மிழிந்தவா ங் கூ ப்பிறந்த பிள்ைளகளின் ெபயர் - 
உய ர்ந்த ெபண்ணி  மிழிந்தவாணி ம் - வியந்த கூட்டத் தவர்பிரதிேலாமர். 243 
 
    969. அ ேலாமத்தா  பிரதிேலாமப்ெபண் ங் கூ ப்பிறந்த பிள்ைளகளின் ெபயர் 
- அ ேலாம கூட்டத் தாணி  மவ்வழி - பிரதிேலாம குலப் ெபண்ணி  மிக்க - 
 
    970. அ ேலாமப் ெபண் ம் பிரதிேலாமத்தா ங் கூ ப்பிறந்த பிள்ைளகளின் 
ெபயர் - பிரதிேலாமர் குலத் தாணி ம் பின்ன - ர ேலாமர் குலப் ெபண்ணி  மவ்வழி 
- வியந்த கூட்டத் தவர் விராத்தியராகும் (245) 
 
    971. ேப யி லக்கணவைக - ேப  யிலக்கணம் ேபசுங்காைல - நச்சுப்ேபசி  
நல் ைச ேயார்ந்  - மச்சுமாறி  மாண் ெபண்ணாகி ங் - ைகத்தல ெமான்ைறக்க க 

சி  - மத்தகத் ெதா ைக மாண் ற ைவத் ம் - விலங்கி  மிதித் ம் விழிேவ றாகி ந் - 
ளங்கித் ளங்கிச் சுழன்  திாிந்  - நக்கு நாணி  நடம்பல பயின் ம் - பக்கம் 

பார்த் ம் ப ங்கித் திாிந் ங் - காரணமின்றிக் கதம்பல ெகாண் ம் - வாரணி 
ெகாங்ைகைய வ ய ந ந்  - மசக்கி ம  மயர்ந்த  வ த் ங் - கு க்கி ங் 
கூட் ங் கூர்விழி ெகாண் ம் - ம ங்கிற் பாணிையைவத் ம்; வாங்கி  - மிரங்கிப் 
ேபசி  ெமல்ெல ெலன்  மின்னன பிற  மியற் த யல்ேப (246) 
 
    972. க வின் ெபயர் - சிைன ம் பீ ஞ்சூ ம் வயா ங் - க வின் ெபயேர க ப்ப  
மாகும் (247) 
 
    973. ேதா ன் ெபயர் - உாிைவ யிதேள ெயா யல் றணி - ச மம் வடகம் 
ேபார்ைவ ச்ைச - த்தி வக்குக் கி த்திமந் ேதாேல (248) 
 
    974. இரத்தத்தின் ெபயர் - ெசந்நீர்ேசாாிெநய்த்ேதார் ெசம்பால் - ண்ணீர் சு வல் 

லானீர் ேசாணித திரங் கு தி கைறயிரத்தப் ெபயர் (249) 
 
    975. ஊனின் ெபயர் - தைச ந் ந் த ம்விடக்கும் - ைல ம் பிசித ம் 

லா ம் ண் ம் ரணி ம் வள் ர ம் ல ன் ெபயர் (250) 
 
    976. மற் ம்ஊனின் ெபயர் - இற்றி யிைறச்சி ெயன்ப மாகும் () 
 
    977. பிச்சின் ெபயர் - ஊைழ ைள மாசு பிச்ெசன்ப (252) 
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    978. க ப்பம்பயி டத்தின் ெபயர் - ைபசந்தி ைபங்குழி க ப்பம் பயி டம் (253) 
 
    979. ஈர ன் ெபயர் - ஈ ளீரல் (254) 
 
    980. ெசவ் ர ன் ெபயர் - இரத்தஞ் ெசவ் ரல் (255) 
 
    981. வி க்கின் ெபயர் - விள  நிண ங் ெகா ப் ம் வி க்ெகன்ப 
 
    982. மற் ம்வி க்கின் ெபயர் - ெநய் ம் வ ம்  நிகழ்த்தப்ெப ேம 
 
    983. வ ம்பின் ெபயர் - வ க்கு வ ம்பாம் (258) 
 
    984. மலக்குரம்ைபயின் ெபயர் - குடர்மலக்குரம்ைப (259) 
 
    985. ெமய்ம்மலத்தின் ெபயர் - ெமய்ம் மலமா ெசனல் (260) 
 
    986. உண்மலத்தின் ெபயர் - உண்மலம் உபமலம் (261) 
 
    987. இந்திாியத்தின் ெபயர் - கந்தஞ் சுக்கிலமிந்திாியமாகும் (262) 
 
    988. குைலயின் ெபயர் - உட ண் ைக குைல குண் மாகும். 263 
 
    989. ைடயின் ெபயர் - தி ழ்த்த றைச ல ைட ெயன்ப. *264 
 
    990. ேசாணிதத்தின் ெபயர் - ெசம்பால் ேசாணிதம். 265 
 
    991. நரம்பின் ெபயர் - நா ஞ் சிைர  ேமைத  நரம்ேப. 266 
 
    992. எ ம்பின் ெபயர் - என்பத்தி யங்கங் கேளவர ெம ம்ேப. *267 
 
    993. கழி ட ன் ெவ ம்பின் ெபயர் - கழி டன் ெவ ம்  கங்காள மாகும். 
268 
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    994. உடம்பின் ெபயர் - ஆக ங் காத்திரம் யாக்ைகத டல் - தியம் ணர்  

கல்வியம் விம்மிதத் - ேதக மங்க ர்த்தஞ் சாீரம் - விக்கிரகம் பிண்டேமனிெதாக்குக் - 
காயங்குரம்ைப கடெமய் சடம் ரம் - ட்சி தாபரம் ற்கல டம்ேப. 269 
 
    995. வ வத்தின் ெபயர் - ப வ வஞ் சட்டகேமனி - வ ண்ண மாகும் 
வ வின்ெபயேர. 270 
 
    996. கா ன் ெபயர் - பதேம பாதஞ் சரணங் கழல்கால். 271 
 
    997. மற் ங்கா ன் ெபயர் - சலன  யங்கிாி தா  மாகும். 272 
 
    998. கரட் ன் ெபயர் - பரேட மிைசத்திரள் கால  கரேட. 273 
 
    999. கைணக்கா ன் ெபயர் - சங்கங்கைணக்கால்.274 
 
    1000. ழந்தாளின் ெபயர் - சா ழந்தாள். 275 
 
    1001. ெதாைடயின் ெபயர் - குறங்கு வாமங் கவா  த்ெதாைட. 
 
    1002. அல்கு ன் ெபயர் - க தட நித ம்ப மைரேய யல்குல். 277 
 
    1003. மற் ம் அல்கு ன் ெபயர் - வ வக  பத்த  மாகுெமன்ப. 
 
    1004. பி ட்டத்தின் ெபயர் - பி ட்டஞ் சகனங் குய்யம்பா . 279. 
 
    1005. ஆண்குறியின் ெபயர் - இ ங்க ங் ேகாச  மாண்குறி யாகும். 
 
    1006. ெபண்குறியின் ெபயர் - ேயானி ம் பக ம் ெபண்குறியாகும். 
 
    1007. மற் ம்ெபண்குறியின் ெபயர் - ப்பக ம் ெபான் ஞ் சின்ன மாகும். 282 
 
    1008. இைடயின் ெபயர் - மத்திம சுப்பிைட ம ங்கு மாகும். 283 
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    1009. ம ங்கின்பக்கத்தின் ெபயர் - ஒக்கைலம ங்கின் பக்க மாகும். 284 
 
    1010. ெகாப் ழின் ெபயர் - இதைல யிைலஞ்சி நாபி ந்தி - ேபாகில்ெகாப்  ழாகு 
ெமன்ப. 285 
 
    1011. மலத்தின் ெபயர் - அேமத்தியமலமாம். 286 
 
    1012. சி நீாின் ெபயர் - அமாி சி நீ வாி மாகும். 287 
 
    1013. வயிற்றின் ெபயர் - குக்கி த்த ம வயி தர - ேமா  சடரம  க ம் வயிேற. 
288 
 
    1014. மார்பின் ெபயர் - அகல ர மாக மார்ேப (289) 
 
    1015. மற் ம்பார்பின் ெபயர் - ம ம  ெநஞ்சு மற்ற தன்ெபயேர () 
 
    1016. ைலயின் ெபயர் - பேயாதரஞ் சுவர்க்கங் கு க்கணம்ம - நகிலந் 
    தனங்குயஞ் ேசக்ைக ெகாம்ைம - ெகாங்ைக ைலெயனக் கூறப்ப ேம (291) 
 
    1017. மற் ம் ைலயின் ெபயர் - பறம்ெபன் ைரப்ப  மப் ெபயர்ப் 
    பாேல (292) 
 
    1018. ைலக்கண்ணின் ெபயர் - சிலீ கஞ் சூசுக மீற்  ைலக்கண்ேண (293) 
 
    1019. ைகயின் ெபயர் - கரமத்தம் பாணி ேதாள்ைகத் தல ங்ைகேய 
 
    1020. ழங்ைகயின் ெபயர் - கூர்ப்பர ழங்ைக (295) 
 
    1021. மணிக்கட் ன் ெபயர் - சி த்தமணிக்கட்ேட (296) 
 
    1022. உள்ளங்ைகயின் ெபயர் - அங்ைக குடங்ைக யகங்ைக ள்ளங்ைக. (297) 
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    1023. விர ன் ெபயர் - அங்கு விரலாம் (298) 
 
    1024. நகத்தின் ெபயர் - உகிர்நகமாகும் - (299) 
 
    1025. ேதாளின் ெபயர் - ய  ெமாய்ம் ம் வாகு ந்ேதாேள (300) 
 
    1026. க க்கட் ன் ெபயர் - வாகு லங் ைகம் லங் க க்கட்ேட () 
 
    1027. ேதாண்ேம ன் ெபயர் - சுவ ஞ்ெசகி நிகல ந்ேதாண்ேமல் 
 
    1028. க த்தின் ெபயர் - கிாீவங் களேம கில்லங் கந்தரங் - கண்ட மிட ங் 
க த்தாகும்ேம (303) 
 
    1029. கின் ெபயர் - ெவாிந் றமபரம் ெவந் ேக (304) 
 
    1030. பிடர்த்தைலயின் ெபயர் - சுவ ம் பிட  ெம த்த ஞ்சி  ற ங் - கயி  
நிம ம் பிடர்த்தைல யாகும் (305) 
 
    1031. க ப்பின் ெபயர் - கேபாலங் ெகா ற  க ள்க ப் பாகும் (306) 
 
    1032. ேமாவாயின் ெபயர் - தா கட்ட ேமாவாயாகும் (307) 
 
    1033. மற் ம்ேமாவாயின் ெபயர் - சு கந்தாழ்வா யாெமனச்ெசப் வர் 
 
    1034. கத்தின் ெபயர் - ஆனனம் வதனந் ண்டம்வத் திர கம் (309) 
 
    1035. உதட் ன் ெபயர் - பா ைக த்தம் வாயித தேட (310) 
 
    1036. ேம தழின் ெபயர் - ேம த ேழாட்டம் (311) 
 
    1037. கீழிதழின் ெபயர் - கீழிதழதரம் (312) 
 
    1038. அண்ணத்தின் ெபயர் - அணாியண்ணம் (313) 
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    1039. பல் ன் ெபயர் - எயி ந் தந்த ந் தசன ம்பல்ேல (314) 
 
    1040. மற் ம்பல் ன் ெபயர் - வ  நைக  ர மாகும் (315) 
 
    1041. நகுத ன் ெபயர் - நகுதற்கு மிைவேய நாமெமன்ப (316) 
 
    1042. எயிற்றின் ெபயர் - எயிற்றின்ெபயேர விளிம்ெபன வியம் ம் (317) 
 
    1043. நாக்கின் ெபயர் - நாேவ தா த்தாரஞ் சிகுைவ - நாக்கா ெமனேவ 
நவிலப்ப ேம (318) 
 
    1044. வாயின் ெபயர் - ைவப் ப் லனிட ம் பாங்க ம் வாெயனல் 
 
    1045. உண்மிடற்றின் ெபயர் - அண ண் மிடேற (319) 
 
    1046. உண்ணாக்கின் ெபயர் - அண்ண ண்ணாக்ேக (320) 
 
    1047. மற் ண்ணாக்கின் ெபயர் - சி நாக்ெகன் ெசப்ப  மாகும் 
 
    1048. கீழ்வாய்ப் றத்தின் ெபயர் - அணல்கீழ் வாய்ப் றம் (322) 
 
    1049. ேமல்வாயின் ெபயர் - அணாி யண்ண ேமல்வாய்ப் றேம (323) 
 
    1050. மற் ம்ேமல்வாய்ப் றத்தின் ெபயர் - அணேல ேமல்வா யாக  ாித்ேத (324) 
 
    1051. க்கின் ெபயர் - ண்ட  நாசி ங் ேகாண  க்ேக (325) 
 
    1052. ெசவியின் ெபயர் - கா  ேகள்வி யள்ேள சு தி - கன்னஞ் ெசவிேய 
ேசாத்திரமாகும் (326) 
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    1053. கண்ணின் ெபயர் - திட்  விேலாசன ேநத்திர நயனந் - தாைரயம்பகம் விழிேய 
நாட்ட - மக்க ேநாக்குச் சக்குத் தி ட்  - பார்ைவ ேகாவி னன்ன பல ங் கண்ேண 
(327) 
 
    1054. கண்மணியின் ெபயர் - தாைர கண்மணி (328) 
 
    1055. கண்ணிைமயின் ெபயர் - விளிம்பிைம யாகும் (329) 
 
    1056. வத்தின் ெபயர் - ரம் பி கு  த ைவ வம் (330) 
 
    1057. மற் ம் வத்தின் ெபயர் - த ம் கு ம் பீ மாகும் () 
 
    1058. க த்தின் பின்குழியின் ெபயர் - பனிச்ைச சூைற க த்தின்பின்குழி (332) 
 
    1059. ெதாண்ைடக்குழியின் ெபயர் - ெதாண்ைட கில்லந் ெதாண்ைடக் குழிேய (333) 
 
    1060. ெநற்றியின் ெபயர் - ெநற்றி ண்டகமத்தக தேல - யளிகம்பாலங் குளமில 
லாடம் (334) 
 
    1061. தைலயின் ெபயர் - சிர ங் கம் ஞ் ேசகர ஞ் ெசன்னி  -  த்த 
மாங்க  நவிர ம் - உச்சி ஞ் சிகர  ண்ட மத்தக ம் - ர்த்த  

வ்வி ந்தைலெயன ெமாழிப (335) 
 
    1062. கு மியின் ெபயர் - சிமிலஞ் சிக்கஞ்சிைக சிமிகு மி (336) 
 
    1063. உச்சியின் ெபயர் - நவிரஞ்சு ைக சூழி ச்சி (337) 
 
    1064. ஆண்பான்மயிாின் ெபயர் - குஞ்சிபித்ைத ேயாாிகுழல்கார் - பங்கி 
    ேகசஞ் சுாியல் க ப் த் - தைளநவிர் பிச்சஞ்சிைக யாண்பான் மயிர் (338) 
 
    1065. ெபண்பான்மயிாின் ெபயர் - குழேல கூைழகுந்தளங்கூந்த - லளக ேமாதி 
ையம்பால் க ப் ச் - சு ெளா  விேலாதம் பாிசாரங் ேகசஞ் - சுாியல் மராட்டங் 
ேகாைத கு ெளன் - றிைனயெபண்பான் மயிர் குரல் கூரல் (339) 
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    1066. ஆண்மயிர்க்கும் ெபண்மயிர்க்கும் ெபா ப் ெபயர் - க ப்ேப ேகசஞ் சுாியல் 
குழலாண் - மயிர்க்கும் ெபண்பான் மயிர்க்கு ாித்ேத (340) 
 
    1067. ெபண்மயிர் யின் ெபயர் - ெகாப் மிஞ்சிகங் ெகாண்ைட தம்மில - 

ச்சிசிகழிைகெபண் மயிர் ப் ெபயர் (341) 
 
    1068. மயிர்க்குழற்சியின் ெபயர் - குந்தளமளகம் விேலாதமயிர்க்குழற்சி 
 
    1069. குழற்ெகாத்தின்ெபயயர் - குந்தளெமன்ப  குழற்ெகாத்தாகும் 
 
    1070. ஐம்பான் யின் ெபயர் - கூந்தன் ேய குழெலா  ெதாங்கல் - வாய்ந்த 
பனிச்ைச வார்மயிர்ச் சு ெளன் - ேறந்திைழ யார் க்கியன்ற ைவம்பாேல (344) 
 
    1071. பிறமயிாின் ெபயர் - ஓாி பங்கி ைளேய ேராமங் - ேகசமராட்டம் 
பிறமயி ங் கிளத் ப (345) 
 
    1072. ெசறிமயிர்ப்பரப்பின் ெபயர் - சிேராந்த  ேராம ஞ் ெசறிமயிர்ப் பரப்ேப 
(346) 
 
    1073. ஆண்பான் மயிர் யின் ெபயர் - பின்னகம் பந்த ச்சி ெகாண்ைட - 
மன் ஞ் சிகழிைக குழல்சு ைக ெமௗ  - யின்னைவ யாண்பான் மயிர் க் ெகய் ம் 
(347) 
 
    1074. சைடயின் ெபயர் - கு லம் ேவணி ேகாடீரஞ் ச லஞ் - சைடயின்ெபயேர 
பின்ன ஞ் சாற் ம் (348) 
 
    1075. தைலமயிாின் ெபயர் - தைலமயிர் சிேரா கம் (349) 
 
    1076. நைரமயிாின் ெபயர் - சைரநைர யாகும் (350) 
 
    1077. மற் நைரமயிாின் ெபயர் - ப தெமன்ப  நைரமயிர்ப்பண்ேப 
 
    1078. உ ப்பின் ெபயர் - அவயவங் காத்திர மங்க ப்ேப (352) 
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    1079. மற் ப்பின் ெபயர் - சிைனேய ர்த்தெமன் ெறா வழிச் சிவ ம் (353) 
 
    1080. சந்தின் ெபயர் - கந் ங் ெகா த்  ட் ஞ் சந்தாம் (354) 
 
    1081. உடற்ற ம்பின் ெபயர் - வ வசி கச்ைச ேசக்ைக யங்கிதஞ் சுவ  ெச க்ைக 
த ம்ெபனச் ெசால் ப (355) 
 
    1082. இைறயின் ெபயர் - பிறங்கு வாிெபாறி வைரயிைற யாகும் () 
 
    1083. ேதம ன் ெபயர் - த்தி வசந்திைக திதைல சுணங்ேக - த்திேத 
    மறிதனி  ைரக்கும். (357) 
 
    1084. ேகாைழயின் ெபயர் - ஐ ங்காச  மைவ திர்ேகாைழ. (358) 
 
    1085. கழைலயின் ெபயர் - அரைல கழைல யாகுெமன்ப. (359) 
 
    1086. பிணத்தின் ெபயர் - அழன ஞ்சவ ங் குணப ம் பிேரத ம் பிணேம கேளபர 
ெமன் ம் ெபயேர. (360) 
 
    1087. உடற்குைறயின் ெபயர் - ப ங் கவந்த  மட்ைட  டற் குைற. (361) 
 
    1088. சிரமாைலயின் ெபயர் - அழிதைலக்ேகா  சிரமாைலயாகும். (362) 
 
    1089. தைலேயாட் ன் ெபயர் - கபாலம் ெவண்டைல தைலேயா ெடன்ப. (363) 
 
    1090. பஞ்சமலவைகயின் ெபயர் - மலநீர் வா  ெசந்நீர் கந்தம் - - பஞ்ச மலெமனப் 
பகர லாகும். (364) 
 
    1091. இ பத்ைதந் தத் வத்தின் ெபயர் - ஐம்ெப ம் த மைவயறி வாயி  - 
ைமம் ல னறி  மவற்றறி ைவந் ங் - ைககால் குதம்வாய் மானிடக் குறிெயன் - றாகிய 
கன்ேமந் திாிய ைமந்  - மனம் த்தி யாங்காரஞ் சித்தநான்கு - கரணமியமான ங் 
காயத்திற் கைமந்த - வி பத் ைதந்  தத் வமாகும். (365) 
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    1092. ஓரரறி யிாின் ெபயர் - உற்றறி லனெதான்ேற ைடைமயின் மற்ைறப் 

ல் மர ேமா ரறிேவ. (366) 
 
    1093. ஈரறி யிாின் ெபயர் - உற்றறி ல  நா  ைடைமயி - னட்ைட  நந் ம் 
ேபால்வ ரறிேவ. (367) 
 
    1094. வறி யிாின் ெபயர் - உற்றறி லனா க்கு ைடைமயின் - றெப  
சிதெல ம் பாதி  வறிேவ. (368) 
 
    1095. நாலறி யிாின் ெபயர் - உற்றறி லனா க்ெகா  கண் ம் - ெபற்றவண்  
ெஞண்டாதி நாலறிவின. (369) 
 
    1096. ஐயறி யிாின் ெபயர் - உற்றறி லனா க்ெகா  கண்ெசவி - மக்க  மா  
ைமயறி வினேவ. (370) 
 
    1097. ஆறறி யிாின் ெபயர் - மனேனா டாறறி வினேர மக்க - ெளா சார் விலங்கு 
ம ெபறற் குறித்ேத. (371) 
 
    1098. இ வைகத்தா வின் ெபயர் - இ வைகத் தா  சுேராணிதஞ் சுக்கிலம். (372) 
 
    1099. வ வின் ெபயர் - வ  ெபண்ணா ண ெயன ெமாழிப. (373) 
 
    1100. ப்பிணியின் ெபயர் - ப்பிணி பித்த வாதஞ் சிேலட் மம். (374) 
 
    1101 எண்வைகமணத்தின் ெபயர் - பிரமந் ெதய்வம் பிரசா பத்திய மாாிடங் 
காந்த வ மாசுரமிராக்கதம் - ைபசாசம் மிைவ ெயண்வைகமணேம 
 
    ஐந்தாவ  ஆடவர்வைக ற்றிற்  
    ஆக சூத்திரம் 1101 
    --------------- 
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பிங்கலநிகண்  - ெபயர்ப்பிாி  பாகம் 1 
 
        தலாவ  வான்வைக - சூத்திரம் 1 - 92. 
        இரண்டாவ  வானவர் வைக       சூத்திரம் 93. 342. 
        ன்றாவ  ஐயர்வைக       சூத்திரம் 343 - 447 
        நான்காவ  அவனிவைக       சூத்திரம் 448 - 725. 
        ஐந்தாவ  ஆடவர்வைக       சூத்திரம் 726 -1101 
        ஆறாவ  அ ேபாகவைக சூத்திரம்      1102 - 1758 
        ஏழாவ  பண்பிற்ெசய ற்பகுதிவைக.       1759 - 2310 
 
    பிங்கலநிகண்  - ெபயர்ப்பிாி  / தலாவ  வான்வைக (1-92) 
 
    1. சுவர்க்கத்தின் ெபயர் - ெபான் லகு, றக்கம், த்ேத லகு,விண் லகு, 
ேமைல லகு, விசும் , மன் லகு, நாகம், கற்பம், வா லகு, விய லகு, தானம், 
உவைண, சுவ , சுராிடம், உயர்நிைல. (16) 
 
    2. ேமேல லகத்தின் ெபயர் - ேலாகம், வேலாகம், சுவர்க்கேலாகம், மாேலாகம், 
தவேலாகம், பிரமேலாகம், சிவேலாகம். (7) 
 
    3. ேமாக்கத்தின் ெபயர் - ேகவலம், ைகவலம், கதி, சித்தி. (4) 
 
    4. மற் ம் ேமாக்கத்தின் ெபயர் - அ தம், பரம், சிவம், த்தி, ஆக (8) 
 
    5. ஆகாயத்தின் ெபயர் - ேவணி, விசும் , ெவளி, உம்பர், இடம், வானம், ேகா, விண், 
மண் லம், ஆசினி, மீ, மாகம், கம், விேயாமம், ட்கரம், வான், ககனம், நாகம், மங்குல், 
குண்டலம், அண்டம், உலகம், அம்பரம், குைழ, கு ல், அந்தரம், அகலம். (27) 
 
    6. ெவளியின் ெபயர் - ெவ , வயல், ெவள்ளிைட, வி யல். (4) 
 
    7. பகிரண்டத்தின் ெபயர் - அண்டரண்டம். (1) 
 
    8. அண்டேகாளைகயின் ெபயர் - கூடம், கடாகம். (2) 
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    9. அண்ட கட் ன் ெபயர் - தண்டம். (1) 
 
    10. அண்டசுவாின் ெபயர் - பித்திைக (1) 
 
    11. திக்கின் ெபயர் - மாதிரம், திைக, திைச, வம்பல், விசும் , ஆைச, லம், உலகு, 
ேகா, காட்ைட, அாிதம், அம்பரம், ககுபம். (13) 
 
    12. எண் க்கின் ெபயர் - கிழக்கு, ெதன்கிழக்கு, ெதற்கு, ெதன்ேமற்கு, ேமற்கு, 
வடேமற்கு, வடக்கு, வடகிழக்கு. (8) 
 
    13. கிழக்கின் ெபயர் - குணக்கு, வம், ஐந்திரம், பிராசி, கீழ்த்திைச. (5) 
    14. ெதற்கின் ெபயர் - அவாசி, தக்கணம், யாமினியம், ெதக்கு, சிேவைத, ெதன். (6) 
    15. ேமற்கின் ெபயர் - ேமக்கு, பச்சிமம், குடக்கு. (3) 
 
    16. மற் ேமற்கின் ெபயர் - வா ணம், பிரத்தியக்கு. ஆக (5) 
 
    17. வடக்கின் ெபயர் - உதக்கு, உதீசி, உத்தரம், பிங்கலம், மதிதிைச. (5) 
 
    18 திைச நாற்ேகாணத்தின் ெபயர் - - அந்தராளம் (1) 
 
    19 எண் ைசப்பாலர் ெபயர் - - இந்திரன், அக்கினி, இயமன், நி தி, வ ணன், வா , 
குேபரன், ஈசானன். (8) 
 
    20. எண் ைச யாைனப் ெபயர் - - ஐராவதம், ண்டாீகம், வாமனம், கு தம், 
அஞ்சனம், ட்பதந்தம், சா வ மம், சுப்பிரதீபம். (8) 
 
    21. அட்டமா நாகப் ெபயர் - -அனந்தன், வாசுகி, தக்கன், கார்க்ேகாடகன், ப மன், 
மாகாப மன், சங்கபாலன், குளிகன். (8) 
 
    22. எண் ைசேயானிப் ெபயர் - - ெகா , ைக, சிங்கம், நாய், இடபம், க ைத, 
காகம். (7) 
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    23. காற்றின் ெபயர் - -அநிலம், வாங்கூழ், அாி, பவமானன், சமீரணன் ம த் , 
சதாகதி, சலனன், வாைட, வளி, மா தம், வா , ேகாைத, வாதம், கூைத, ேவற்றலம், 
கால், ஒ , பவனம், உயிர், கந்ததவாசன், பிரபஞ்சனன், மாபலன், பாிசனன், ஆசுகன், 
கந்தவாகன், ஊைத, கா , விண்  -நீைள -வந் , உலைவ, ெகாண்டல், ேகாைட. 
(34) 
 
    24. மற் ங்காற்றின் ெபயர் - -நீல்,மால்,நிழ ;உயிர்ப் ,கூதிர். ஆக(39) 
 
    25. பனிக்காற்றின் ெபயர் - -கூதிர்,ஊைத,குளிர். (3) 
 
    26. வடகாற்றின் ெபயர் - -வாைட,வடந்ைத. (2) 
 
    27. ேமல்காற்றின் ெபயர் - ேகாைட. (1) 
 
    28. கீழ்காற்றின் ெபயர் - -ெகாண்டல். (1) 
 
    29. ெதன்ற ன் ெபயர் - -மந்தாநிலம், மலயக்கால், ெதன்கால், வசந்தன். (4) 
 
    30. சுழல்காற்றின்ெபயர். - -சூைற,வளி. (2) 
 
    31. மற் ம் சுழல்காற்றின் ெபயர் - -சூறாவளி, சாாிைக. (2)ஆக(4) 
 
    32. தசவா வின்வைகப் ெபயர் - -பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன், 
சமானன், நாகன், கூர்மன், கி கரன், ேதவத்ததன், தனஞ்சயன். என்றா 
எண்ணிைடச்ெசால். (10) 
 
    33. பிராணெனன்ப  - இ தயத்தியங்குவ . 
 
    34. அபானெனன்ப  - * உச்சத்தலத்தில் நிற்ப . 
    * உச்சம் உச்சி 
 
    35. உதானெனன்ப  - நாபியினிைலெபற் நிற்ப . 
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    36. வியானெனன்ப  - சாீர வ ம் வியாபித்  நிற்ப . 
 
    37. சமானெனன்ப  - கந்தரசக்குழியிற்சந்திைடநிற்ப . 
 
    38. நாகெனன்ப  - டக்க  நீட்ட ங் +கிளக்க ஞ்ெசய்விப்ப . 
    + கிளக்கல் - ேபசுதல். 
 
    39. கூர்மெனன்ப  - உேராமம் ளகித்  இைமப்ப . 
 
    40. கி கரெனன்ப  - கத்திைட நின்  ம்ம ஞ்சின ம் ெவம்ைம ம் 
விைளவிப்ப . 
 
    41. ேதவத்தத்தெனன்ப  - ஓட்ட மிைளப் ம் வியர்த்த ம் விைளவிப்ப . 
 
    42. தனஞ்சயெனன்ப  - உயிர்களிடத்  நீங்காத அன்பிைன ைடய நல்லவேரா  
ெகாண்ட நட்பால் உயிர்ேபாகி ம் ேபாகா ட ைன க்கித் தைலகிழித்தகல்வ . 
 
    43. சுத்தம த் க்களின் ெபயர் - கிழக்கு, ெதற்கு, ேமற்கு, வடக்கு, ேமல், கீழ், 
பலேயானி யிர். (7) 
 
    44. ெந ப்பின் ெபயர் - அழல், உதாசனன், அங்கி ேத , தழல், வசு, உதகவன், 
தனஞ்சயன், தழ  கன , எ நா, அன , ளாி, அனல், எாி, அழ , கனல், அாி, 
க ெநறி, சுசி, ஒளி, தபனன், சுடர், சிகி, ேசாதி, மேக , வன்னி, சுவலன், பாவகன், 
சித்திரபா , அங்காரகன், ெஞகிழி, தீ, ஆரல். (34) 
 
    45. வடவாக்கினியின் ெபயர் - வடைவ, தீத்திரள், மடங்கல், ஊழித்தீ, கைடயனல், 
உத்தரம். (6). 
 
    46. விளக்கின் ெபயர் - சுடர், தீபம், ஒளி. (3). 
 
    47. அனற்ெபாறியின் ெபயர் - ங்கம் (1). 
 
    48. அனற்றிரளின் ெபயர் - உற்கம், (1). 
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    49. காட்ெடாியின் ெபயர் - தாவம், வைரயனல். (2) 
 
    50 தீக்கைடேகா ன் ெபயர் - அரணி, ெஞ ேகால், ெஞகிழி (3) 
 
    51 ைகயின் ெபயர் - மம், அாி, பம், ஆவி (4) 
 
    52 ந ம் ைகயின் ெபயர் - நைற, குய், ெவ . (3) 
 
    53 அக்கினிேதவன் ெபயர் - சாதேவதா, ைமவாகனன், தீபதி, சித்திர 
பா ,தனஞ்சயன், ெதன்கீழ்த்திைசேயான்,ேத , வா சகன், பாவகன் (9) 
 
    54 அக்கினிேதவன்பாாியின் ெபயர் - சுவாகாேதவி (1) 
 
    55 த்தீயின் ெபயர் - கா கபத்தியம், ஆகவனீயம், தக்கணாக்கினியம் (3) 
 
    56 பஞ்சாக்கினியின் ெபயர் - இராகம், ெவகுளி, காமம், சடம், தீபனம் (5) 
 
    57 நீாின் ெபயர் - ஆலம், சலம், அம், அறல், பாணி, அப் , பயம், உதகம் வயம், 
அயம், வாாி, விக , னல், ச லம், வனம், அளகம், சீவனம், பானீயம், சிந் , ஆம், 
குசம், வ ணம், அம் , மைழ, கவந்தம், கீலாலம், ேமகம், அகிலம், த , நீரம, ேதாயம், 
வார், பதம், கார், மாாி, கமலம், பயசு, கயம், சம்பரம், கம், ட்கரம், சீதம், வசி, ேகா, 
காண்டம், கனவிரதம், சீவனீயம், அலர், நாரம், அ . (50) 
 
    58 ேமகத்தின் ெபயர் - மாாி, மைழ, மஞ்சு, மாசு, கார், யல், கனம், ெகாண்டல், 
வான், தாராதரம், ைம, சீதம், சீவதம், ெசல், குயின், சீ தம், எழி , ெகாண் , விைள , 

கில், விண், கந்தரம், சலதரம், விசும் , மங்குல், இைள, மால், அம் தம், விண் . (29) 
 
    59 மற் ம்ேமகத்தின் ெபயர் - திரம், பேயாதரம், கதம்பம், ெமய்ப்பிரம், அப்பிரம், 
ஆயம். (6) ஆக (65) 
 
    60. இ யின் ெபயர் - ெவ , ஒ , உ ம், ேகா, விண்ேண , அசனி, ெசல், இகுளி, 
மடங்கல் (9) 
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    61. மின்ன ன் ெபயர் - சம்ைப, வித் , சபைல, த த் ,சஞ்சைல, கன சி, த , 
ஒளி. (8) 
 
    62. மைழயின் ெபயர் - மாாி, வானம், வ டம். (3) 
 
    63. ெப மைழயின் ெபயர் - ஆசாரம். (1) 
 
    64. விடாமைழயின் ெபயர் - ேசாைன, பனித்தல். (2) 
 
    65. தைலப்ெபய்மைழயின் ெபயர் - தளி, உைற, ஆ , தைலயல் (4) 
 
    66. மற் ந்தைலப்ெபய்மைழயின் ெபயர் - ேசாதகம். (1) 
 
    67. ஆலாங்கட் யின் ெபயர் - ஆ , கேனாபலம். (2) 
 
    68. மற் ம் ஆலாங்கட் யின் ெபயர் - கரகம். (1)ஆக(3) 
 
    69. மைழத் வைலயின் ெபயர் - சிதரம், பிதிர்,சீகரம், சிதர், வல், மிதம், திவைல. 
(7) 
 
    70. மைழவிட ன் ெபயர் - றல், தைலயல்,ேசாதகம். (3) 
 
    71. ஏ ேமகவைகப் ெபயர் - சம்வர்த்தம், ஆவர்த்தம், ட்கலாவர்த்தம், சங்காாித்தம், 

ேராணம், காள கி, நீலவ ணம். 7 
 
    72. அவற் ள் ஏ மைழவைகப் ெபயர் - மணி, நீர்,ெபான், , மண் 
    கல்,தீ. 7 
 
    73. வ ணன் ெபயர் - சலபதி, பாசதரன், நதிேகள்வன், னற்ெசல்வன். 4 
 
    74. ெவள்ளத்தின் ெபயர் - பிரளயம், நீத்தம், வாாி. 3 
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    75. மற் ம்ெவள்ளத்தின் ெபயர் - ஓதம், ெப க்கு. 2ஆக 5 
 
    76.பனியின் ெபயர் - இமம், கினம், மஞ்சு, சீகாரம்,எமந்தம்.5 
 
    77. நிைற ன ன் ெபயர் - வழா , பிரா , வாாி. 3 
 
    78. நீந் ன ன் ெபயர் - அகாதம். 1 
 
    79. ெதளிந்தநீாின் ெபயர் - சற்சலம். 1 
 
    80. கலங்கனீாின் ெபயர் - -ஆவிலம், க ழி, உடம்ைப. (3) 
 
    81. நீேராட்டத்தின் ெபயர் - -ேகாலம். ( 1) 
 
    82. நீர்த்திைரயின் ெபயர் - -அறல், தரங்கம், அைல, கல்ேலாலம். (4) 
 
    83. மற் ம் நீர்த்திைரயின் ெபயர் - -சிகரம். (1) ஆக (5) 
 
    84. நீர்க்குமிழியின் ெபயர் - - ெகாப் ள்,ெமாக்குள், ற் தம். (3) 
 
    85. ஆழநீாின் ெபயர் - -அ ந் ,குண் ,கயம். (3) 
 
    86. நீர்ச்சுழியின் ெபயர் - -உந்தி, சுாியல். (2) 
 
    87. ைரயின் ெபயர் - -ேபனம், ேப (2) 
 
    88. பாிேவடத்தின் ெபயர் - -ஊர்ேகாள், வட்டம்,மண் லம், பாிதி விசயம். (5) 
 
    89. இந்திரவில் ன் ெபயர் - -வானவில். (1) 
 
    90. காமகாண்டத்தின்ெபய்ர் -இரட்ைடவில். (1) 
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    91. இ ளின் ெபயர் - -அல்,திமிரம், க ள், க வாி,கச்சளம், அந்தகாரம், வாந்தம், 
தமம், நத்தம், ணங்கறல். (10) 
 
    92. பதிெனண்கணவைகப் ெபயர் - -அமரர்,சித்தர், அசுரர், ைதத்தியர்,க டர், 
கின்னரர், நி தாி, கிம் டர். காந்த வர், இயக்கர்,விஞ்ைசயர், தர், பசாசர்,அந்தரர், 

னிவர், உரகர், ஆகாசவாசியர், ேபாக மியர். (18) 
 
    தலாவ  வான்வைக ற்றிற் . 
    ஆக சூத்திரம் 92. 
--------------   
 

இரண்டாவ  : வானவர் வைக. / ெபயர்ப்பிாி  (93-312) 
 
    93. கணபதியின் ெபயர் - ஏகதந்தன், இைறமகன், ஏரம்பன், ஆகுவாகனன், ஐங்கரன், 

க்கண்ணன், பார்ப்பதி தல்வன், பாசாங்குசதரன், அத்தி கத்ேதான், அாிதி ம கன், 
தந்திக்கட ள், ம்மதன், கங்ைகசுதன், விநாயகன். (14) 
 
    94. சிவன் ெபயர் - அரன், அ பி, அனந்தன், உ த்திரன், பரன், கைறமிடற்ேறான், 
பார்ப்பதிெகா நன், காலகாலன், பசுபதி, கண் தல், தா , எண்குணன், சங்கரன், 
நந்தி, ஆதி, சசிதரன்; ஐம் கன்; பினாகி, ேசாதி, சம் , சூ , பிஞ்ஞகன், க்கண்ணன், 
விைடேயான், ன்னவன், பிறப்பி , நக்கன், சைடேயான், நாயகன், சயம் , 
காமநாசன், பிதா, க ணாலயன், ேதவேதவன், திாி ராந்தகன், மானிடேமந்தி, 
ேபேயாடா , த்தன், தல்வன், சுத்தன், ேயாகி, ேவத தல்வன், நாாிபாகன்; 
ஆலமர்கட ள், பவன்அநாதி, நீலகண்டன், நி த்தன், ேதசன், கங்காதரன், ம வாளி, 
கபா , அங்கணன், ைகைலயாளி, கங்காளன், அக்கரவார்த்ேதான், அழலா , தற்பரன், 
    நித்தன், நிமலன், நீறணிகட ள், யாைன ாித்ேதான், அமலன், ஆனந்தன், 
    வாமேதவன், மேகச்சுரன், சதாசிவன், திாியம்பகன், விமலன், சந்திரேசகரன், 
    மாலயற்காிேயான்; நாதன், எண்ேடாளன், ஞான ர்த்தி, நம்பன், பக வன், 
    வாமன், கிாீசன், வரன், உமாபதி, தபதி, ண்ணியன், த்ேதா ைடேயான், 
    மாேதவன், ெகான்ைறமாைளயன், பித்தன், ஈச்சுரன், நாசமில்ேலான், இைறவன், 
பாசுபதன், குன்றவில் , பாண்டரங்கன், ஈசன், பரமன், பிரான். (95) 
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    95. மற் ஞ்சிவன் ெபயர் - அந்திவண்ணன், காமாாி, ராாி, அந்தகாாி, பர்க்கன். (5) 
ஆக (100) 
 
    96. சிவ ர்திெகா வைகப் ெபயர் - இடபம். (1) 
 
    97. சிவன்பைடயின் ெபயர் - பரசு, சூலம், பினாகவில். (3) 
 
    98. சிவெனண்குணத்தின் ெபயர் - பவமின்ைம, இறவின்ைம, பற்றின்ைம, 
ெபயாின்ைம, உவைமயின்ைம, ஒ விைனயின்ைம, குைறவிலறி ைடைம, 
ேகாத்திரமின்ைம. (8) 
 
    99. சிவைனம் கத்தின் ெபயர் - ஈசானம், தற் டம், அேகாரம், வாமம், 
சத்திேயாசாதம். (5) 
 
    100. சிவனி ப் த யவைகப் ெபயர் - இ ப்ப  ைகைல, தாிப்ப  கங்ைக, 

ப்ப  ெகான்ைற, உ ப்ப  ச மம். 
 
    101. சிவபதநான்கின் ெபயர் - *தானா லகி த்தல், தன்பா த்தல், தானாம் 
பதம்ெபறல், தானாகுதல். (4) 
    * இவற்ைறச் சாேலாக த ய த்திகளாகக்ெகாள்க. 
 
    102. சிவ ைசயியல்பின் ெபயர் - சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம். (4) 
 
    103. சிவாகம ற்பயன் ெபயர் - தர்மம், அர்த்தம், காமம், ேமாக்கம் (4) 
 
    104. நந்தியின் ெபயர் - எ , விைட, ஏ , இடபம், ங்கவம், இைறவாகனம், 
சிவகண தல். (7) 
 
    105. சிவனழித்த ப் ரத்தின் ெபயர் - ெபான்மதில், ெவள்ளிமதில், இ ப் மதில். (3) 
 
    106. உைமயின் ெபயர் - ஆாிைய, காமக்ேகாட் , அம்பிைக, நாாி, சத்தி, நாயகி, 
ெகௗாி, ேதவி, சாம்பவி, த மச்ெசல்வி, மைலமகள், சங்காி, மாதா, ஐைய, பைர, 
உ த்திைர, பார்ப்பதி, அந்தாி, நீ , கன்னி, நிம , குமாி, ேவத தல்வி, விமைல, 
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க்கண்ணி, அமைல, இமயவதி, அயிராணி, சமய தல்வி, தற்பைர, மேனான்மனி, 
சிைவ, அம்ைம. (33) 
 
    107. மற் ம் உைமயின் ெபயர் - அரனிடத்தவள், சகமீன்றவள், பவானி, அன்ைன, 

ண்ணிய தல்வி (5) ஆக(38) 
 
    108. கங்ைகயின் ெபயர் - வரநதி, சுரநதி, மந்தாகினி, உைமகரநதி, தச கநதி, சிரநதி, 
ெதய்வநதி. (7) 
 
    109. ப்பத்திரண்டறத்தின் ெபயர் - ஆ லர்க்குச்சாைல, ஓ வார்க்குண , 
அ சமயத்ேதார்க்குண் , பசுவிற்குவா ைற, சிைறச்ேசா , ஐயம், தின்பண்டநல்கல், 
அறைவச்ேசா , மகப்ெப வித்தல், மக வளர்த்தல், மகப்பால் வார்த்தல், 
    அறைவப் பிணஞ்சு தல், அறைவத் ாியம், சுண்ணம், ேநாய்ம ந் , வண்ணார், 
நாவிதர், கண்ணா , காேதாைல, கண்ம ந் , தைலக்ெகண்ெணய்,ெபண்ேபாகம், 
பிறர் யர்காத்தல், தண்ணீர்ப்பந்தர், மடம், தடம், கர , ஆ ாிஞ்சுதறி, 
விலங்கிற்குண , ஏ வி த்தல், விைலெகா த் யிர்காத்தல், கன்னிகாதானம். (32). 
 
    110. அ கக்கட ள் ெபயர் - குமரன், ெதய்வகுஞ்சாிமணாளன், சிலம்பன், கன், 
ேசய், ெசவ்ேவள், கடம்பன், சாமி, கார்த்திேகயன், ேசந்தன், குறிஞ்சிக்கிழவன், ெசட் , 
காங்ேகயன்,ெகௗாிைமந்தன், கந்தன், ேவலன், வள்ளிேகள்வன், விசாகன், தாரகாாி, 
குகன், சரவணபவன், மயில்வாகனன், வன்னிப் க்குமரன், ஆறி கரத்ேதான், 
அாிதி ம கன், குழகன், கங்ைகைமந்தன், குன்ெறறிந்ேதான், அ மீன்காதலன், 
அசுரற் ற ந்ேதான், ேசவலங்ெகா ேயான், ேதவேசனாபதி, பாவகி, ஆசான், 
கைலயறி லவன், அரன்மகன், யாைன கவற்கிைளேயான். (37) 
 
    111 அ கக்கட ர்தியின் ெபயர் - ஆ , யாைன, மயில். (3) 
 
    112. அ கக்கட ள்பைடெகா யின் ெபயர் - பைடேவல், ெகா ேசவல். (2) 
 
    113 மாைலயின் ெபயர் - நீபம், ெசச்ைச. (2) 
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    114 ரபத்திரன் ெபயர் - உக்கிரன், அழற்கண்வந்ேதான், உைமமகன், க்கணன், 
தக்கன்ேவள்வி னிந்ேதான், ஏக ாியன், சடாதரன், வில் , ஈசன்ைமந்தன், 
கணபதிக்கிைளேயான், ஆயிர கத்ேதான், சினம் ளாேனான், பத்திைரேகள்வன். (13) 
 
    115 ைவரவன் ெபயர் - கஞ்சுகன், விைலேவேலான், காாி, த்தன், ேகத்திரபாலன், 
நி வாணி, சித்தன், ஞாளி ர்தி, கபா , வ கன். (10) 
 
    116 ைவரவ ர்தி பைடயின் ெபயர் - ஊர்தி, ஞம , பைட,சூலம். (4) 
 
    117 ஐயனார் ெபயர் - சாதவாகனன், ேகாழிக்ெகா ேயான், சாத்தன், 
ெவள்ைளயாைன வாகனன், காாி, ெசண்டா தன், கடனிறவண்ணன், ரைண 
ேகள்வன், ட்கைல மணாளன், ஆாியன், அறத்ைதக்காப்ேபான், ேயாகி, அாிக 
ர த்திரன். (13) 
 
    118 ஊர்தி, காாிக்குதிைர, ெகா , ேகாழிக்ெகா . 
 
    119 மாகாளியின் ெபயர் - குமாி, சண் ைக, குண்ட , நீ , வலைவ, ைபரவி, 
ெகௗமாாி, மாதாி, மாைய, ாி, மதங்கி, யாமைள, சூாி, ெவதாளி, கங்காளி, ேயாகினி, 
சூ , சா ண் , தாரகாாி, ஆாிைய, ேதவி, வல்லணங்கு, ஐைய, அலைகக்ெகா யாள், 
மா னி, க்கண்ணி, ப ைம, எண்ேடாளி, யாளி ர்தி, (31) 
 
    120 மாகாளி ர்திெகா பைடயின் ெபயர் - ஊர்தி, சிங்கம், ெகா , அலைக, பைட, 
சூலம். 
 
    121 இடாகினியின் ெபயர் - வஞ்சனி, மாயவள், வலைவ, இடாகினி. (4) 
 
    122 ேயாகினியின் ெபயர் - சன்மினி, சூர்மகள். (2) 
 
    123 ஊர்திெகா யின் ெபயர் - ெகா , ேபய், வாகனம், ஓாி. 
 
    124 ர்க்ைகயின் ெபயர் - அந்தாி, மகிடற்காய்ந்தாள், ஐைய, விந்ைத, அம்பணத்தி, 
விசைய, எண்ேடாளி, மா க்கிைளயாள், பகவதி, சயமகள் பாைலக்கிழத்தி, 

ரச்ெசல்வி, ெகௗாி, காத்தியாயினி, சக்கரா தி, அமாி, குமாி, கைல ர்தி, சமாி, 
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கன்னி, சைய, வாட்பைடயாள், சூ , ஆாிைய, நீ , சண் ைக, ேமதித்தைலமிைச 
நின்றாள், ெகாற்றைவ, நாராயணி. (29) 
 
    125 ர்க்ைகயின் பைடவாகனத்தின் ெபயர் - பைட ைகவாள்: வாகனம்:கைல. 
 
    126 கா காள் ெபயர் - ேமா , காாிதாய், ெகாற்றி, மாாி, சூாி, வ கி தணங்கு. (7) 
 
    127 சத்தமாதர்கள் ெபயர் - பிரமாணி, நாராயணி, மாேயசுாி, ெகௗமாாி, வராகி, 
உ த்திராணி, இந்திராணி. (7) 
 
    128 சத்தமாதர்க ர்தியின் ெபயர் - பிரமாணிக்கு அன்னம், வராகிக்கு ஏ . 
மாேயசுாிக்கு விைட. உ த்திராணிக்கு அலைக, ெகௗமாாிக்கு மஞ்ைஞ. 
இந்திராணிக்குக் களி . நாராயணிக்குக் க ழன். (7) 
 
    129 சத்தமாதர்கள்பைடயின் ெபயர் - பிரமாணிக்கு ேவதம். வராகிக்குத் தண் . 
உ த்திராணிக்குச் சூலம். மாேயசுாிக்குப் பினாகம். ெகௗமாாிக்கு ேவல். 
இந்திராணிக்கு வச்சிரா தம், நாராயணிக்குச் சக்கரம். (7) 
 
    130 விட் வின் ெபயர் - மாதவன், ெந ேயான், மாயவன், சநார்த்தனன், சீதரன், 
ப மநாபன், தி மால், ெகாண்டல்வண்ணன், ேகாவிந்தன், குந்தன், விண் , 
வனமா , வாமன், வாமனன், திாிவிக்கிரமன், தி ம மார்பன், ேகசவன், வரதன், 

ராாி, அனந்தன், காவற்கட ள், காகுத்தன், அச்சுதன், அரவைணச்ெசல்வன், 
அறி யிலமர்ந்ேதான், சக்கரா தன், சார்ங்கபாணி, கடல்வண்ணன், சலசவிேலாசனன், 
உலகிைனயளந்ேதான்,உலக ண்ேடான், ப திடந்ேதான், அலக ைல 

ண்ேடான், தாேமாதரன், ெசௗாி, ம சூதனன், ஆதி, பீதாம்பரன், வராகன், 
தி மகள்ெகா நன், மிெகா நன், கண்ணன், உவண ர்தி, உவண யர்த்ேதான், 
பஞ்சா தன், பரந்தாமன், பகவன், ைவவண்ணன், ணாியிற் யின்ேறான், 
பிரமன்றந்ைத, பின்ைனேகள்வன், சங்கேமந்தி, நாரசிங்கன், இ ேகசன், 
தசவவதாரன், குறளன், ெந மால், வலவன், காிேயான், உந்தி த்ேதான், 
நந்தேகாபாலன், வாசுேதவன், ளபெமௗ யன், அனந்தசயனன், ைவகுந்தநாதன், 
ஆயிரம்ெபயேரான், அாி, மால், நாராயணன். (69) 
 
    131 மற் ம் விட் வின் ெபயர் - அ ந்தமன். (1) ஆக (70) 
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    132 விட் வி ர்திெகா யின் ெபயர் - க டன். (1) 
 
    133 விட் வின்பஞ்சா தத்தின் ெபயர் - சக்கரம், த , வாள், தண் , சங்கம். 
 
    134 அவற் ள் சக்கரத்தின் ெபயர் - சுதாிசனம். (1) 
 
    135 த வின் ெபயர் - சார்ங்கம். (1) 
 
    136 வாளின் ெபயர் - நாந்தகம் (1) 
 
    137 தண் ன் ெபயர் - ெகௗேமாதகி (1) 
 
    138 சங்கின் ெபயர் - பாஞ்ச சன்னியம் (1) 
 
    139 அாியின்தசாவதாரத்தின் ெபயர் - மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிங்கம், வாமனன், 
பரசுராமன், இராமன், பலபத்திரன், கண்ணன், கற்கி (10) 
 
    140 அன்றி ைவந்தவதாரத்தின் ெபயர் - சனகன், சனந்தனன், சனாதன், 
சனற்குமாரன், நரநாராயணன், கபிலன், இடபன், நாரதன், அயக்ாீவன், 
தத்தாத்திேரயன், ேமாகினி, ேவள்வியின்பதி, வியாதன், தன்வந்திாி, ெபௗத்தன்,. (15) 
 
    141 பலராம ெனாழியமற்ற ர்த்தங்கைளப் த்தெனன்  ெசால்லப்ப ம். 
 
    142 தி மகளின் ெபயர் - ெபா ளின்ெசல்வி, ெபாறி, அாிப்பிாிைய, மலர்மகள், 
இந்திைர, மா, இலக்குமி, கமைல, ஆக்கம், ப ைம, சீேதவி, தாக்கணங்கு, இைளயாள், 
கடற்பிறந்தாள், மாறி மார்பினள், மைறத்தைலவி, ெசய்யாள், மகள், (18) 
 
    143. பலபத்திரன் ெபயர் - -இேரவதிெகா நன், குண்டலன், உேராகணிதநயன், 
நீலாம்பரன்,அலா தன், அச்சுதன் ன்ேனான், காமபாலன், அநந்தன், ெவள்ைள, 
காளிந்திமர்த்தனன், பனந் சன், ச , க த் கி ைடயன், பலேதவன். 
 
    144. பலபத்திரன் பைடெகா யின் ெபயர் - - பைட, கலப்ைப: ெகா , பைன.. 
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    145. காமன் ெபயர் - -மான்மகன், மதனன், மகரக்ெகா ேயான், ேவனிலாளி, ேவள், 
வசந்தன், அங்கசன், அநங்கன், ஐங்கைணக்கிழவன், திங்கட்குைடேயான், 
ெதன்றற்ேறேரான், வனசன், வில் , ேமாகன்,மலர்கைணேயான், மதிசகன், 
இரதிகாந்தன், மாரன், மேனாபவன், மேனாசன், மேனா , மன்மதன் தி மகண் 
ைமந்தன். சம்பரசூதனன், உ வி , கடன் ரேசான், ைகதச்சுாிைகயன், கந்தர்ப்பன். 
சித்தசன், வாளி, மன், க ப் வில் . (32) 
 
    146. காம ர்திெகா யின் ெபயர் - -வாகனம் ெதன்றல்: ெகா , மகரம். 
 
    147. காமன்வில்கைணயின் ெபயர் - -வில்,கைழ: கைண, ஐவைக மலர். 
 
    148. காமைனங்கைணயின் ெபயர் - - தாமைர, மாம் , அேசாகம், ல்ைல, குவைள. 
(5) 
 
    149. அவற்றின்ெசய ன் ெபயர் - -ெப மயக்கு. சிந்தாகுலம், ணர்சசிக் 
கிணங்குதல். ேமாகனம். சந்தாபம், வசீகரணம். (5) 
 
    150. அவற்றினவத்ைதயின் ெபயர் - -சுப்பிரேயாகம், விப்பிரேயாகம், ேசாகம், 
ேமாகம், மரணம். (5) 
 
    151, அவற் ள் சுப்பிரேயாகம், ேபசாெதாழியாநிைன . 
 
    152. விப்பிரேயாகம் ெப ச்ெசறி்ந்  வ ந் தல். 
 
    153. ேசாகம் ெவ ம்பி ண  ெவ த்தல். 
 
    154. ேமாகம் அ த ம் பிதற் த ம். 
 
    155. மரணம் உயிர்ேசார்த  மயங்குத ம். 
 
    156. பிரமன் ெபயர் - - அந்தணன், மலேரான், அயன், நான் கத்ேதான், 
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    உந்தியில்வந்ேதான், ஓதிமவாகனன், பாரதிெகா நன், பைடப்ேபான், பகவன், 
ஆரணன், இரணியக ப்பன், விாிஞ்சன், ேவதா, விதாதா, விதி,சதானந்தன், தாதா, 
பிதாமகன், சம் , மான்மகன், எண்கணன், கமலேயானி, பிரசாபதி, ேவதன், கம், இைற, 
சூதன், பரேமட் , திைச கன், வானவர் வன், ேபாதன், வரன், குரவன், 
மண்ெபா த்தந்ைத, அனந்தன், ஞானன், அன்ன யர்த்ேதான்; இைறவன்; 
மைறேயான். (39) 
 
    157.பிரம ர்திபைடெகா யின் ெபயர் - ஊர்தி, அன்னம்: பைட பாசம், தண்டம்: 
ெகா  - மைற. 
 
    158. நாமகள் ெபயர் - பாரதி, ய்யாள், ப வலாட் , ேவத தல்வி, பிராமி, விமைல, 
வாணி, ெவள்ைளநிறத்தினள், வாக்காள், நான் கன் கிழத்தி, ஞானத்திைறவி, 
காயத்திாி, சாவித்திாி, பாமடந்ைத, ன்மடந்ைத, உலகமாதா, இைசமகள், கைலமகள், 
ெவண்டாமைரமகள், கண்ணாள், உயிர்த் ைணவி. (22) 
 
    159. நாமக ர்தியின் ெபயர் - ரம். 
 
    160. இந்திரன் ெபயர் - அமராவதிேயான், ஆயிரங்கண்ணன், சதமகன் ேகாபதி, 
ேபாகி, சங்கிரந்தனன், பாகசாதனன், வச்சிரப்பைடேயான், ேமகவாகனன், 
விண் தாளி, வாசவன், மகவான், வானனன், ெகௗசிகன், ஆகண்டலன், 
அயிராவதன், வலாாி, கூதன், சக்கிரன், ரந்தரன், ம த் வன், ம தக்கிழவன், 
வைரசிறகாிந்ேதான், அாி, சசிவல்லவன், தி ம சுவர்க்கன், ேவள்விநாயகன், லவன், 
ேவந்தன், ேராகிதன், சுனாசி, காியவன் னிதன், காண்டாவனன், மால், 
ெவள்ைளவாரணன், ேதவர்ேவந்தன், ெபான்னகர்ச்ெசல்வன், ஐந்த நாதன். (58) 
 
    161. இந்திரன்ேறவி ெபயர் - சுந்தாி, சசி, அயிராணி, ேலாமைச, ஐந்த ச்ெசல்வி. 
(5) 
 
    162. இந்திரன்மகன் ெபயர் - சயந்தன். (1) 
 
    163. இந்திரனகாின் ெபயர் - அமராவதி. (1) 
 
    164. இந்திரன்யாைனயின் ெபயர் - அயிராவதம். (1) 
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    165. இந்திரன்குதிைரயின் ெபயர் - உச்ைசச்சிரவம். (1) 
 
    166. இந்திரன்பைடெகா யின் ெபயர் - பைட, வச்சிரம்:ெகா , இ . 
 
    167. இந்திரன்மண்டபத்தின் ெபயர் - சயந்தம் (1) 
 
    168. இந்திரன்மாளிைகயின் ெபயர் - வசந்தம். 
 
    169. பண்டாரத்தின் ெபயர் - சுதன்மம். (1) 
 
    170. இந்திரனந்தனவனத்தின் ெபயர் - கற்பகச்ேசாைல. (1) 
 
    171. இந்திரன்ேசமநிதிப் ெபயர் - நவநிதி. (1) 
 
    172. இந்திரன்ேகாவின் ெபயர் - காமேத . (1) 
 
    173. இந்திர ணவின் ெபயர் - அ தம். (1) 
 
    174. ைனவதின் ெபயர் - கற்பகமலர். 
 
    175. அணிவதின் ெபயர் - சிந்தாமணி, சூளாமணி. (2) 
 
    176. நாடகத்தரம்ைபயர் ெபயர் - ேமனைக, அரம்ைப, உ ப்பசி, திேலாத்தைம. (4) 
 
    177. ேதவர்ெபா ப் ெபயர் - வானவர், அ தர், வரர், த்ேதளிர், ேமலவர், 
இைமயவர், விண்ணவர், கட ளர், அமரர், ங்கவர், ஐயர், இேலகர், வி தர், தீர்த்தர், 
அசுரர்க்க மித்திரர், உயர்நிைலேயார், சுரர், உம்பர், லவர், அண்டர், தல்வர், 
ஆதித்தர், கவர்க்கர், ெபான் லகுைடேயார். (24) 
 
    178. ப்பத் த்ேதவர் ெபயர் - ஆதித்தர், பன்னி வர்: அச்சுவினிகள், இ வர்: ஈசர், 
பதிெனா வர்: வசுக்கள் எண்மர். (33) 
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    179. அவற் ள் ஆதித்தர்பன்னி வர் ெபயர் - ைவகத்தன், விவச்சுதன், வாசன், 
மார்த்தாண்டன், பாற்கரன், இரவி, உேலாகப்பிரகாசன், உேலாகசாட்சி, திாிவிக்கிரமன், 
ஆதித்தன், திவாகரன், அங்கிசமா  (12) 
 
    180. உ த்திரர் பதிெனா வர் ெபயர் - மாேதவன், அரன், உ த்திரன், சங்கரன், 
நீலேலாகிதன், ஈசானன், விசயன், மேதவன், பேவாற்பவன் கபா , ெசௗமியன். (11) 
 
    181. அட்டவசுக்கள் ெபயர் - தரன், வன், ேசாமன், ஆபச்ைசவன் அனலன், 
அணிலன், பிரத்தி சன், பிரபாசன். (8) 
 
    182. அச்சுவினிகளி வா ெபயர் - அச்சுவினிேதவர். (2) 
 
    183. கட ளர்ெபா ப் ெபயர் - பண்ணவர், பகவர், தீர்த்தர், பட்டாரகர், ங்கவர். (5) 
 
    184. ெதய்வத்தின் ெபயர் - சூர், அணங்கு, கட ள், ெதய்வதம், ேத, த்ேதள், 
இய ள். (7) 
 
    185. சுரர்மகளிர் ெபயர் - அரமகளிர், சூரரமகளிர், அரம்ைபயர். (3) 
 
    186. ெதய்வப்ெபண் ெபயர் - அணங்கு, சூர், வஞ்சைன, மாயவள், கன்னி. (5) 
 
    187. ேதவியின் ெபயர் - க ைத ர்தி, காக்ைகக்ெகா யாள், க , ெதௗைவ, 
கலதி. (5) 
 
    188. மற் ம் ேதவின் ெபயர் - சீர்ேக , ேகட்ைட, ெகடலணங்கு, ஏகேவணி, 
ேசட்ைட. (5) 
 
    189. ேதவி ர்தி பைடெகா யின் ெபயர் - வாகனம் -க ைத: 
    பைட - ைடப்பம்:ெகா  -காகம். 
 
    190. த மேதவைதயின் ெபயர் - மரகதவல் , கநிழ னள், பரமசுந்தாி, இயக்கி, 
பகவதி; அ கைனத்தாித்தாள், அறத்தின்ெசல்வி, அம்பா ைக. (8) 
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    191. அ கன் ெபயர் - ண்ணியன், எண்குணன், ெபான்ெனயினாதன், பண்ணவன், 
பட்டாரகன், ைனவன், அேசாகமர்கட ள், பகவன், க்குைடேயான், அறவாழி 
ேவந்தன், அாியைணச்ெசல்வன், மிைசநடந்ேதான் வரதன், சிேனந்திரன். (14) 
 
    192. அ க ர்தி பைடயின் ெபயர் - அம் யம். (1) 
 
    193. ெகா யின் ெபயர் - காட்சி, ஞானம், சீலம். (3) 
 
    194. த்தன் ெபயர் - பார்மிைசநடந்ேதான், பகவன், ங்கவன், த மன், சாந்தன், 

ைனவன், வாமன், னிதன், சினன், வரன், அறிவன், பிடகன், ேபாதிேவந்தன். (13) 
 
    195. குேபரன் ெபயர் - இ நிதிக் கிழவன், இயக்கர் ேவந்தன், வடதிைசத் தைலவன், 
நரவாகனன், அளைகயாளி, அதிதனச் ெசல்வன், சீரகத்தாேரான், ைவச்சிரவணன், 
அர ைடத் ேதாழன், கின்னரர்பிரான், மரகதன், ட்பக ர்தி, பிங்கலன், மந்திாி, 
தனபதி. (15) 
 
    196 குேபரன்வாகனத்தின் ெபயர் - நரவாகனம், ட்பகத்ேதர். (2) 
 
    197 இயமன் ெபயர் - இயமன், அாி, அந்தகன், ெதன்றிைசக்கிழவன், சமன், சண்டன், 
சண்பன், த மன், நமன், மற , தண்டதரன், ைசமினி நகேரான், ைவதரணிநதிேயான், 
ெசங்ேகாற்கட ள், நாசவன், ந வன், கூற் , (17) 
 
    198 யம ர்தி பைடயின் ெபயர் - ஊர்தி, எ ைம, பைட, தண்  பாசம். 
 
    199 காலன் ெபயர் - சண்டன், மற , கூற் , சமன், மடங்கல், கால், மறல். (7) 
 
    200 காலன்பைடயின் ெபயர் - கணிச்சி. (1) 
 
    201 அசுரர் ெபயர் - தானவர், அ ணர், ைதத்தியர், கண்டகர், ேமனிகரப்ேபார், 
தகுவர், கார்வண்ணர், ேதவர்பைகவர், திதி தல்வர். (9) 
 
    202 மாவ யின் ெபயர் - வயிேராசனன் (1) 
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    203 நி தர் ெபயர் - நிசாசரர், சாலகடங்கடர் (2) 
 
    204 அரக்கர் ெபயர் - இராக்கதர், *யா தானவர், நிசாசரர், பிசிதாசனர். (4) 
    *யா  தானவர் எனச்ெசால்வைக ெசய்  இ ெபயராகக் ெகாள்ள ம் ஒன்  
 
    205 கந்த வர் ெபயர் - இயக்கர், யாேழார், காந்த வர், தந்திரர், கின்னரர். (5) 
 
    206 வித்தியாதரர் ெபயர் - விஞ்ைசயர், ேகசரர். (2) 
 
    207 வித்தியாதராிடத்தின் ெபயர் - ேசணி, விஞ்ைசப்பதி, ேச , யாணர்நகர். (4) 
 
    208 தத்தின் ெபயர் - சாதகம், பாாிடம், குறள், கூளி, சாரதம், மேகாதரம், கி த்திமம், 
கணம். (8) 
 
    209 ேபயின் ெபயர் - க  -ேவதாளம் -க  -கூளி -ெவறி -அலைக - பிசாசு -
மண்ைண மயல் -ேசாகு -ம ள் -வியந்தரம் -பிேரதம் -அழன் -குணங்கு குணபாசி -பாசம் 
-சா  -சவம் -அள்ைள -குணபம் -பிணம். (22) 
 
    210. சூாியன் ெபயர் - - இரவி, இனன்,மணி, என் ழ், ெசஞ்சுடர், பாிதி, ேதேரான், 
எல்ேலான், பா , சண்டன், அ க்கன், தபனன் ஆதவன், அண்டேயானி, 
ஆயிரங்கதிேரான், கன , திவாகரன், கனேலான் பாற்கரன், அன , ஒளிேயான், 
அலாி, மார்த்தாண்டன், தினகரன், ெசங்கதிர், அாி, திமிராாி, அ ணன், சூரன், ஞாயி , 
சவிதா, பகல், பர்க்கன், ெவயிேலான், ஆதித்தன், விாிச்சிகன், விேராசனன், 
விகர்த்தனன், மித்திரன் ெவய்ேயான், கதிேரான், ெவஞ்சுடர், ேசாதி, பகலவன், எல்ைல, 
பதங்கன், ஆதபன்,அழலவன், உதயன், இ ள்வ , ெபா , பகவன்,சான்ேறான், 
    ேவந்தன், தாபநன், தரணி, எல் , சாயாபதி, பகேலான்,விண்மணி, பனிப்பைக, 
கதிரவன், சுடேரான், மா . (64) 
 
    211. சூாியமண் லத்தின் ெபயர் - -விசயம். (1) 
 
    212. சூாியகிரகணத்தின் ெபயர் - -கரம், தீவிரம், ேகா,கதிர். (4) 
 
    213. ெவயி ன் ெபயர் - -ேகாைட, என் ழ், எல், ஒளி. (4) 
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    214. மற் ம்ெவயி ன் ெபயர் - -ஆதவம். (1) 
 
    215. உதயத்தின் ெபயர் - -வி யல், ைவகைற, லாி. (3) 
 
    216. கழி நாளின் ெபயர் - -கா , ைவகல். (2) 
 
    217. அந்தியின் ெபயர் - -சந்தி,மாைல, சாயம்,ேகா ழி. (4) 
 
    218. ந ப்பக ன் ெபயர் - -மத்தியானம், நண்பகல். (2) 
 
    219. மற் ம் ந ப்பக ன் ெபயர் - - உச்சி, உ மம். (2) 
 
    220. சாமத்தின் ெபயர் - - யாமம். (1) 
 
    221. பக ன் ெபயர் - -எல், திவசம், தினம், திவா. (4) 
 
    222. அ க்க ர்தியின் ெபயர் - - ஒற்ைறயாழித்ேதர், ெபாற்ேறர் (2) 
 
    223. அ க்கன்ேறர்ப் ரவியின் ெபயர் - -ஏழ் ரவி. (1) 
 
    224. அ க்கன்ேறர்ப்பாகன் ெபயர் - -அ ணன். (1) 
 
    225. சந்திரன் ெபயர் - -இந் , சசி,இமகிரணன், தண்சுடர், உ பதி, தாராபதி, 
அம் , அ தகதிேரான், சீதன், குரங்கி, வி , நில , அல்ேலான், ேவந்தன், 
தண்ணவன், கைலேயான்,மதி,களங்கன், குேபரன்,ஆேலான், பனிக்கதிர்,தானவன், 
சுதாகரன், உ ேவந்தன், பிைற, யற்கூ ,பசு்கதிர், திங்கள், ேசாமன். (36) 
 
    226. நிலவின் ெபயர் - -சந்திாிைக. (1) 
 
    227. பிைரநிரம்ப ன் ெபயர் - -கைல. (1) 
 
    228. சந்திர ர்தியின் ெபயர் - -விமானம். (1) 
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    229. இரவின் ெபயர் - -யாமம், நத்தம், யாமினி, வகுஞ்சம். சாமம். கங்குல், நிசா, நிசி, 
திமிரம், எல் , அல். (11) 
 
    230. ெசவ்வாயின் ெபயர் - -அழலவன், ெபௗமன். அங்காரகன், கு தி வக்கிரன், 
குசன், மங்கலன், ஆரல், உதிரன், அரத்தன், அறிவன், அழல், உேலாகிதன், 
ெசந்தீவண்ணன், ேசய். (15) 
 
    231. தன் ெபயர் - -அ ணன், கணக்கன், அறிஞன், சாமன், மதிமகன், ேமைத, மால், 
ேதர்ப்பாகன், ந்தி, தன், பச்ைச. (11) 
 
    232. வியாழன் ெபயர் - -ஆசான், மந்திாி. ஆண்டளப்பான், ெபான், பீதகன், சுரகு , 
பிரகற்பதிர, சீவன், ேதவமந்திாி, சித்தன், சிகண் சன், அந்தணன், அரசன். (13) 
 
    233. ெவள்ளியின் ெபயர் - -ைதத்தியமயந்தாி, சல் யன், ைசத்தியன் மைழக்ேகாள், 
சுங்கன். கவி, கர், பிரசுரன், பார்க்கவன், சுக்கிரன், ஒள்ளிேயான், பளிங்கு, காப்பியன், 
சிதன், உசனன். (15) 
 
    234. சனியின் ெபயர் - -கதிர்மகன், நீலன், சாவகன், காாி, மகன், ேமற்ேகாள், 
மந்தன், டவன், ெசௗாி, பங்கு, சந்தில். (11) 
 
    235. இராகுவின் ெபயர் - -தமம், க ம்பாம் . (2) 
 
    236. ேக வின் ெபயர் - -ெசம்பாம் , சிகி, ெகா . (3) 
 
    237. அனந்தன் ெபயர் - -ேபாகவதிக்கிைற, ேசடன். (2) 
 
    238 வாரத்தின் ெபயர் - வாசரம், கிழைம. (2) 
 
    239 அச்சுவினியின் ெபயர் - இரைல ஐப்பசி யாழ் ஏ  தைலநாள் ரவி 
ம த் வநாள். (7) 
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    240 பரணியின் ெபயர் - கா  கிழேவான் தம் அ ப்  தாழி ேசா  த மனாள் 
க்கூட்  ேபாதம் தாசி. (10) 

 
    241 கார்த்திைகயின் ெபயர் - அ மீன் அங்கிநாள் அளக்கர் எாிநாள் அளகு இறால் 
நாவிதன் வாணன் தழல் ஆரல் (10) 
 
    242 உேராகிணியின் ெபயர் - சக  விமானம் சதி ஊற்றால் அயனாள் ைவயம் (6) 
 
    243 மி கசீாிடத்தின் ெபயர் - மாழ்கு மான்றைல மார்கழி நாிப் றம் மதிநாள் ம்மீன் 
பாைல ெவய்ேயான் ஐந்தானம் (9) 
 
    244 தி வாதிைரயின் ெபயர் - அரனாள் ெசங்ைக திைர (3) 
 
    245 னர் சத்தின் ெபயர் - அதிதிநாள் கைழ ஆவணம் எாி னர்தம் க ம்  (6) 
 
    246 சத்தின் ெபயர் - கு நாள் காற்குளம் ெகா  வண்  ணர்ைத. (6) 
 
    247 ஆயி யத்தின் ெபயர் - அரவினாள் ெகௗைவ ஆயில் (3) 
 
    248 மகத்தின் ெபயர் - ேவள்வி, ெகா கம், ேவட் வன், வாய்க்கால், 
ஆதிெய ஞ்சனி பிதிர்நாள், மாகம், மாசி, எ வாெய ஞ்சனி (9) 
 
    249 ரத்தின் ெபயர் - இைடெய ஞ்சனி, எ , ர்க்ைக, பகவதி, நாள் கைண, 
நாவிதன் (6) 
 
    250 உத்தரத்தின் ெபயர் - பங்குனி, கைடெய ஞ்சனி, பாற்குனி, மாேன , கதிர்நாள், 
மாாிநாள் (6) 
 
    251 அத்தத்தின் ெபயர் - ைகம்மீன் ைகனி கன நாள் ஐம்மீன் காமரம் களி  (6) 
 
    252 சித்திைரயின் ெபயர் - ெநய்மீன் அ ைவ ேநர்வான் பய  ந நாள் வட்டநாள் 
தச்சன் (8) 
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    253 ேசாதியின் ெபயர் - விளக்கு, மரக்கால், ெவ கம், ழ்க்ைக, ளக்கம், 
காற்றினாள். (6) 
 
    254 விசாகத்தின் ெபயர் - அனிலநாள், ற்றில், றம், ைவகாசி, சுளகு. (5) 
 
    255 அ டத்தின் ெபயர் - பைன, ேதள், ெபண்ைண, ல், தாளி, ேபாந்ைத, 
மித்திரநாள். (7) 
 
    256 ேகட்ைடயின் ெபயர் - ளங்ெகாளி, வல்லாைர, ேவதி, எாி, அழல், இந்திரனாள், 
ேசட்ைட. (7) 
 
    257 லத்தின் ெபயர் - ெகாக்கு, ேதட்கைட, கு கு, வில், அன்றில் ஆனி, அசுரநாள் 
(7) 
 
    258 ராடத்தின் ெபயர் - உைடகுளம், ற்குளம், மாாி, நீர்நாள், நீர். (5) 
 
    259 உத்திராடத்தின் ெபயர் - ஆ , விச்சுவநாள், கைடக்குளம், ஆனி. 
 
    260 தி ேவாணத்தின் ெபயர் - ேசாைன, மாேயானாள், க்ேகால், சிரவணம், 
உலக்ைக (5) 
 
    261 அவிட்டத்தின் ெபயர் -காகப் ள், வசுக்கணாள், ஆவணி, பறைவ. (4) 
 
    262 சதயத்தின் ெபயர் - குன் , வ ணனாள், ெசக்கு, சுண்டன், ேபார். (5) 
 
    263 ரட்டடாதியின் ெபயர் - ரட்டாதி, ற்ெகா ங், நாழி, பரதநாள். (4) 
 
    264 உத்திரட்டாதியின் ெபயர் - ரசு, பிற்ெகா ங்ேகால், மன்னன் நீபம், 
அறிவனாள். (5) 
 
    265 இேரவதியின் ெபயர் - ெதா , நாவாய், ேதாணி, சூலம், பஃறி டநாள், 
கைடமீன் (7) 
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    266 அ ந்ததியின் ெபயர் - சா , வடமீன் (2) 
 
    267 வி மீனின் ெபயர் - ெவ . (1) 
 
    268 வான்மீனின் ெபயர் - ச்சம் (1) 
 
    269 வான்மீனின்ெபா ப் ெபயர் - சிதம், பம், சுக்ைக, கணம், உ , தாரைக, ஒளி. (7) 
 
    270 இராசியின் ெபயர் - ேமடம், இடபம், மி னம், கடகம், சிங்கம், கன்னி, லாம், 
வி ச்சிகம், த சு, மகரம், கும்பம், மீனம் என் ம் பன்னிரண் ராசிக ள் 
மி னெமாழிந்த ேவைனய விராசிகட்கு அவ்வப் ெபயர்க்குாியன வாய்வ ம் 
ெபயரைனத் ம் அவ்வவ்இராசிகட்குக் ெகாள்க (12) 
 
    271 மி னத்தின் ெபயர் - யாழ், பாடைவ, இரட்ைட, சைவமகள், விழ , தண் . (6) 
 
    272 இராசியின் ெபா ப் ெபயர் - இல், ஓைர, பவனம் (3) 
 
    273 சூாியசந்திரர்க்குாிய திைசயின் ெபயர் - அ க்கன்றிைச கீழ்த்திைச, 
ேசாமன்றிைச வடதிைச. (2) 
 
    274 வைக தியின் ெபயர் - ேமட தி, இடப தி, மி ன தி, அைவ சூாியசந்திரர் 

த ய கிரகங்கள் சஞ்சாிக்கும் வழி. (3) 
 
    275 ேமட தியாவ  -இடபம் சிங்கம் னம் கடகம் (4) 
 
    276 இடப தியாவ  -மீனம், ேமடம், கன்னி, லாம் (4) 
 
    277 மி ன தியாவ  -த சு, மகரம், கும்பம், வி ச்சிகம் (4) 
 
    278 இவற் ள் ற்கூறிய ன்றிராசிக ள் இடப தல் வி ச்சிகம் ஈறாகத்ெதாகுத்த 
மாதங்களில் சூாியன் த ய கிரகங்கள்வ ம்வழி. 
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    279 காலத்தின் ெபயர் - ேபாழ் , ெகான், ெபா , ெசவ்வி, ஏல்ைவ ேவைல, 
அைமயம், காைல, கால், பதம் (10) 
 
    280 கால ட்பத்தின் ெபயர் - கைல, , கணம்., மாத்திைர, ெநா  பிதிர், ட்பம், 
திட்பம், நிமிடம். (9) 
 
    281 காலவிைரவின் ெபயர் - கணம் மாத்திைர. (2) 
 
    282.நாழிைகயின் ெபயர் - க ைக, விகைல, கன்னல், இ த்ைத, பதம். நாழி. (6) 
 
    283. நாளின் ெபயர் - அல்கல், திவா, பகல், ஆனியம், திவசம், ஏல்ைவ, எல், ைவகல், 
தினம். (9) 
 
    284. ன்ைனநாளின் ெபயர் - ெநன்னல், ெந நல். (2) 
 
    285. பின்ைனநாளின் ெபயர் - பிற்ைற,பின்ைற. (2) 
 
    286. திதியின் ெபயர் - ப க்கம். (1) 
 
    287. மாதத்தின் ெபயர் - மதி, திங்கள். (2) 
 
    288. ஒ கைலவ மதிநாளின் ெபயர் - சினீவா . (1) 
 
    289. அமாவாைசயின் ெபயர் - குகு. (1) 
 
    290. தற்பக்கத்தின் ெபயர் - நந்ைத. அ வ மா  1, 6, 11, நந்ைத. 
 
    291. இரண்டாம்பக்கத்தின் ெபயர் - பத்திைர' 2, 7,12. பத்திைர. 
 
    292. ன்றாம்பக்கத்தின் ெபயர் - சைய. 3, 8, 13. சைய. 
 
    293. நன்காம்பக்கத்தின் ெபயர் - இ த்ைத. 4, 9, 14. இ த்ைத. 
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    294. ஐந்தாம்பக்கத்தின் ெபயர் - ரைண. 5, 10, 15. ரைண. 
 
    295. ரைணயின் ெபயர் - அ மதி, பவ்வம், இைட, உவா.(4) 
 
    296. கார்காலத்தின் ெபயர் - நவம். (1) 
 
    297. கூதிர்காலத் க்குங் ெகா ம்பனிக்காலத் க்கும் ெபயர் - சிசிரம். (1) 
 
    298. இளேவனி ன் ெபயர் - மாதவம், வசந்தம், ம . (3) 
 
    299. ெகா யேவனி ன் ெபயர் - ேகாைட,சமம், சுசி. (3) 
 
    300. ப வ ம் இ ெமா ெபா ட்கிளவி (1) 
 
    301. அ வைகப்ப வகாலப் ெபயர் - கார்,கூதிர், ன்பனி, பின்பனி, இளேவனில், 

ேவனில். 6. 
 
    302. அைவதாம் - ஆவணி, ரட்டாதிகார், ஐப்பசி, கார்த்திைககூதிர். மார்கழி, 
ைத ன்பனி. மாசி, பங்குனி பின்பனி. சித்திைர, ைவகாசி, இளேவனில்*. 
ஆனிஆ ேவனில். 
 
    303. அ வைகயி வின் ெபயர் - வசந்தம்,கிாீடம், வ டம், சரம், ஏமந்தம், சிசிரம். 
6 
 
    304. அைவதாம் - சித்திைர , ைவகாசி வசந்தம், ஆனி,ஆ கிாீடம், ஆவ ணி, 

ரட்டாதிவ டம், ஐப்பசி, கார்த்திைகசரம், மார்கழி, ைதஏம ந்தம்; மாசி, பங்குனி 
சிசிரம். 
 
    305. ஆண் ன் ெபயர் - ஆயனம்,சைம, அயனம்,ெதய்வதம், வ டம் வற்சரம். 6 
 
    306. வாழ்நாளின் ெபயர் - ஆ கம், ஆ ள். 2 
 
    307. உக வின் ெபயர் - ஊழி, மடங்கல். 2 
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    308. நால்வைக கத்தின் ெபயர் - கிேரதா, திேரதா, வாபரம், க . 
 
    309. அ தின் ெபயர் - அமாி,சுைத, ம ந் . 3 
 
    310. ெதய்வ ணவின் ெபயர் - ச , ப , நிேவத்தியம், அ , அவி. 
 
    311. ஆலகாலவிடத்தின் ெபயர் - காளகூடம். 
 
    312. ஆன்மாவின் ெபயர் - பசு, உயிர், சீவன், ற்கலன், ேசதனன், 
இயமானன்,ஆதன், ெசந் ,ஆவி, தன், உறவி ,கூத்தன். 13. 
 
    இரண்டாவ  வானவர் வைக ற்றிற் . 
    ேமற்ப  சூத்திரம் 312. 
-------------   
 

ன்றாவ  : ஐயர்வைக / ெபயர்ப்பிாி  (313-447). 
 
    313. இ கள் ெபயர் - - னிவர், மாதவர், இ ங்கிகள், ைனவர், ப வர், உ வர், 
பண்ணவர், ஐயர், அறேவார், தேபாதனர், அறிஞர், அந்தணர், றேவார், க ந்ேதார், 
ேமானியர், ேயாகியர், - ேகாபங்காய்ந்ேதார், நீத்ேதார், ெமய்யர், தாபதர். (20 ) 
 
    314. சத்தவி களின் ெபயர் - -அகத்தியன், லத்தியன், அங்கிரா, ெகௗதமன், 
வசிட்டன், காசிபன், மார்க்கண்ேடயன். (7) 
 
    315. அகத்தியன் ெபயர் - -கு னி, கும்பேயானி. (2) 
 
    316. ைசவதவ ப்பாேலார் ெபயர் - -மாவிரதியர், காளா கர், பாசுபதர். (3) 
 
    317. நாரயணசமயத்தார் ெபயர் - - ைவணவர், பாகவதர்,. (2) 
 
    318. சமணர் ெபயர் - -சாவகர், அ கர், அமணர். (3) 
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    319. சமண்டவத்ேதார் ெபயர் - -ஆசீவகர், தாபதர். (2) 
 
    320. த்தர் ெபயர் - - சாக்கியர், ேதரர், ெபௗத்தர். (3) 
 
    321. த்ததவத்ேதார் ெபயர் - - சீவகர். (1) 
 
    322.சைட ேயார் ெபயர் - - னிவர், தாபதர். (2) 
 
    323. ஒ ைமயின் ெபயர் - - இைற ணர் . (1) 
 
    324. ஒன்றின் ெபயர் - - ெப ைக. (1) 
 
    325. இ ைமயின் ெபயர் - - இம்ைம, ம ைம. (2) 
 
    326. இ விைனயின் ெபயர் - - ண்ணியம், பாவம். (2) 
 
    327. இ வைகத் ேதாற்றத்*தின் ெபயர் - -சரம், அசரம். (2) 
 
    328. இ சுடாின் ெபயர் - -சூாியர், சந்திரர். (2) 
 
    329. இ மரபின் ெபயர் - -தாய்வழி, தந்ைதவழி. (2) 
 
    330. இ வைகக்கந்தத்தின் ெபயர் - -நற்கந்தம், ர்க்க ந்தம். (2) 
 
    331. இ வைகயறத்தின் ெபயர் - - இல்லலற*ம், றவறம். (2) 
 
    332. இ வைகப்ெபா ளின் ெபயர் - - கல்வி,ெசல்வம். (2) 
 
    333. இ வைகக்கூத்தின் ெபயர் - - மார்க்கம், ேதசிகம். (2) 
 
    334. ம்ைமயின் ெபயர் - - *உம்ைம, இம்ைம, ம ைம. (3) 
    *உம்ைம கழிபிறப் . 
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    335. ப்ெபாறியின் ெபயர் - - மனம், வாக்கு, காயம். (3) 
 
    336. ச்ெசய ன் ெபயர் - - பைடத்தல், காத்தல்,அழித்தல். (3) 
 
    337. க்காலத்தின் ெபயர் - - இறந்தகாலம், எதிர் காலம், நிகழ்காலம். (3) 
 
    338. விடத்தின் ெபயர் - - ன்னிைல, படர்க்ைக, தன்ைம. (3) 
 
    339. க்குற்றத்தின் ெபயர் - - காமம், ெவகுளி, மயக்கம். ( 3) 
 
    340. வைகெமாழியின் ெபயர் - -உண்ைமகூறல், பழித்தல் கழ்தல். ( 3) 
 
    341. க்குணத்தின் ெபயர் - - சாத் விகம், இராசதம், தாமதம். (3) 
 
    342. அவற் ள்சாத் விககுணம் - - ஞானம், தவம், ேமன்ைம, அ ள்,ேமானம், 
வாய்ைம, ெபா ைம, லன டக்கல். (8) 
 
    343. இராசதகுணம் - - தானம், தவம், த மம், ேபணல், ஞானம்; கல்வி, 
நலன்,ேகள்வி. (6) 
 
    344. தாமதகுணம் -ேப ண் , நீதிேக , உரக்கம், மறதி, ெபாய், ேசாம் , ஒ க்கம் -
வ தல், ெகாைல, வஞ்சம். (8) 
 
    345. வைகத்தானத்தின் ெபயர் - தல், இைட, கைட. (3) 
 
    346. அவற் த்தமதானம் - அறத்தானீட் ய ெபா ைள க்குற்ற மற்ற 
நற்றவத்ேதாைரக் ெகாள்ெகனப் பணிந் , குைறயிரந்  மனமகிழ்ந்  ெகா த்தல். 
 
    347. மத்திமதானம் -*ஆ லர், அந்தகர் +உ ப்பைறகள், ‡ஆதர், மாதர், 
இவர்க க்குக் ெகா ப்ப . 
    ---- 
    *ஆ லர் இரப்ேபார், +உ ப்பைறகள் அவயவமிழந்தவர், ‡ஆதர் 
பற் க்ேகா ல்லாதவர், ஆர்வம் வி ப்பம், 
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    348. கைடப்ப தானம் -ஆர்வம், கழ், அச்சம், ைகம்மா , காரணம் கண்ேணாட்டம், 
$கடப்பா  இவற்ைறப்பற்றி யீவ . 
    ---- 
    $கடப்பா  - ைறைம. 
 
    349. வைகப்பாவ ண்ணியவழக்கத்தின் ெபயர் - ெசய்தல், ெசய்வித்தல், 
உடன்பா . (3) 
 
    350. லகின் ெபயர் - மி, அந்தரம், சுவர்க்கம். (3) 
 
    351. ச்சுடாின் ெபயர் - சந்திரன், சூாியன், அக்கினி. (3) 
 
    352. திாிக கத்தின் ெபயர் - சுக்கு, திப்பி , மிளகு. (3) 
 
    353. திாிபைலயின் ெபயர் - ெநல் , க க்காய், மிளகு. (3) 
 
    354. நாற்கதியின் ெபயர் - ேதவகதி, மி ககதி, மக்கள்கதி, நரககதி. 
 
    355. நால்வைகேவதத்தின் ெபயர் - இ க்கு, எசுர், சாமம், அதர்வணம். (4) 
 
    356. நால்வைகயிழிச்ெசால் ன் ெபயர் - குரைள, க ஞ்ெசால், பயனில்ெசால். 
ெபாய்ெசால்லல். (4) 
 
    357. ஆடவர்நாற்குணத்தின் ெபயர் - அறி , நிைர, ஓர்ப் , கைடப்பி . 
 
    358. ெபண்கணாற்குணத்தின் ெபயர் - நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப் . 
 
    359. நால்வைகப் ண்ணியத்தின் ெபயர் - தானம், கல்வி, தவம், ஒ க்கம். (4) 
 
    360. உயிர்த்ேதாற்றநால்வைகயின் ெபயர் - ைப, ட்ைட, வியர்ைவ, நிலம். (4) 
 
    361. நால்வைகப் லைமயின் ெபயர் - கவி, கமகன், வாதி, வாக்கி. (4) 
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    362. அவற் ள் கவியின்வைக - ஆசு, ம ரம், சித்திரம், வித்தாரம், என்  
நாற்கவிகைளப் பா ேவான் கவிஎன்  ெசால்லப்ப வான். 
 
    363. கமகன் வைக - அ ம்ெபா ைளச் ெசம்ெபா ணைடயாகக் காட்  
விவகாிப்ேபான் கமகன். 
 
    364. வாதிவைக - காரண ேமற் ேகா ெம த் க் காட் ப் பிறர்மதத்ைத ம த் த் 
தன்மதநி த் ேவான் வாதி. 
 
    365. வாக்கிவைக - அறம்ெபா ளின்பம் ெட நான் கு திகைளக் ேகட்க ம் 
வி ம்ப ம் இனியனவாக விாித் க் கூ ேவான்வாக்கி. 
 
    366. ஆசுகவிவைக - ெபா ள், அ , பா, அணி த ய ெகா த்  மற்ெறா வன் 
பா கெவன்ற டேன பா வ  ஆசுகவி. 
 
    367. ம ரகவிவைக - ெபா ட்ெசல்வம், ெசால்லாற்றல், ெதாைட, ெதாைடவிகற்பஞ் 
ெசறிய க த ய வலங்காரத்ேதா ன்ேனாைசத் தாயாராய் ேவார்மனங்கட்கு 
அ தம் ேபா னிைமபயப்பப் பா வ  ம ரகவி. 
 
    368. சித்திரகவிவைக - மாைலமாற் , சக்கரம், சுழிகுளம், ஏகபாதம், 
எ கூற்றி க்ைக, காைதகரப் , கரந் ைற, சங்ெகாளல், வாவன்ஞாற் , பாதமயக்கு, 
பாவின் ணர்ப் , கூடச க்கம், ேகா ந்திாி, ஓெர த்தினம், ஒற்ெற த் க்தீர்ந்த 
ெவா ெபா ட் பாட் , சித்திரப்பா, விசித்திரப்பா, விகற்பநைட, வினா த்தரம், 
ச ப்பேதாபத்திரம், எ த் வ த்தனம், இைவ த ய வற்ைறவட ற் பரப்பில் ற்ற 
ஓதிைவத்த தாரணங்கைள யாராய்ந்  விாி படக் கூறியவற்றினியலால் * 
மிைறக்கவியில் விளக்கிப்பா வ  சித்திரகவி. 
    - - - - - - - - - - - 
    * மிைறக்கவி - சித்திரகவி. 
 
    369. வித்தாரகவிவைக - ம்மணிக்ேகாைவ, பன்மணிமாைல,ம றம், க ெவண்பா, 
மட ர்தல். இயல், இைச, நாடகம்,பல்வைகக்கவி,கூத் , கிாீைட, பாடாண்டத் ைற, 
வகுப் ம், வி த்தகவிைத யிைவ த யவற்ைற விாித் ப் பா வ  வித்தாரகவி. 
 
    370. நாற்ெபா ளின் ெபயர் - அறம்,ெபா ள், இன்பம், . (4) 
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    371. நால்வ ைகக் ேகள்வியின் ெபயர் - கற்றல், ேகட்டல், *அவ்வழிநிற்றல், †ஒத்தல். 
(4 ) 
    ------ 
    *அவ்வழிநிற்றல் பாவைன †ஒத்தல் நிட்ைட. ‡ைபசாச த யவற்றின் விாிைவப் 
பின்னர்க் காண்க. 
 
    372. நானிலத்தின் ெபயர் - ல்ைல, குறிஞ்சி, ம தம், ெநய்தல். (4) 
 
    373. நால்வைகச்ேசைனயின் ெபயர் - யாைன, ேதர், பாி, காலாள். (4) 
 
    374. நால்வைகப்ெபான்னின் ெபயர் - சாத பம், கிளிச்சிைற, ஆடகம், சாம் நதம். 
(4) 
 
    375. நால்வைகப் வின் ெபயர் - ேகாட் ப் , ெகா ப் , நீர்ப் , தற்  (4) 
 
    376. நால்வைகப் சிப்பின் ெபயர் - உண்பன, தின்பன, நக்குவன, ப குவன 4 
 
    377. நால்வைக பாட் ன் ெபயர் - குத்தல், ெவட்டல், எய்தல், எறிதல். (4) 
 
    378. நால்வைக பாயத்தின் ெபயர் - சாமம், ேபதம், தானம், தண்டம். (4) 
 
    379. நால்வைகநிைலயின் ெபயர் - ‡ைபசாசம், ஆலீடம், மண் லம், பிரத்தியாலீடம். 
(4) 
 
    380. பஞ்சபாதகவைகப் ெபயர் - ெகாைல, கள , கள், கு  நிந்ைத, ெபாய். (5) 
 
    381. ஐவைகவினாவின் ெபயர் - அறியான்வினாவல், அறிெவாப் க் காண்டல், ஐய 
ம த்தல், அவனறி தான்ேகாடல்,, ெமய்யவற்குக் காட்டல். (5) 
 
    382. பஞ்சாங்கவைகப் ெபயர் - திதி, வாரம், நாள், ேயாகம், கரணம். 
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    383. பஞ்சசயனவைகப் ெபயர் - மயிர்ச்ேசணம், பஞ்சுெமத்ைத, வண்படாம், 
அன்னத்தின் வி, * ப்பாய். 5 
    ------- 
    * ப்பாய் - மலர்ப்பாய். 
 
    384. பஞ்சவாசவைகப் ெபயர் - தக்ேகாலம், ஏலம், இலவங்கம், சாதிக்காய், கர்ப் ரம். 
5 
 
    385. பஞ்ச தவைகப் ெபயர் - நிலம், நீர், ேத , வா , ஆகாயம். 5 
 
    386. பஞ்ச லன் பஞ்ேசந்திாியங்களின் வைகப் ெபயர் - சுைவ, ஒளி, ஊ , ஓைச, 
நாற்றம், (5) நா, கண், ெமய், ெசவி, க்கு. 5 
 
    387. இந்திாியத்தின் ெபயர் - கரணம், ெபாறி, வாயில், கந்தம். 4 
 
    388. ஐவைகக்குசலவித்ைதயின் ெபயர் - எண்ணல், எ தல், இைலகிள்ளல், 

த்ெதா த்தல், யாழ்வாசித்தல். 5 
 
    389. ஐவைகெமய்க் குற்றத்தின் ெபயர் - ெகாட்டாவி, ெநட்ைட, கு கு ப் , 
கூன்கிைட, நட் விழல். 5 
 
    390. ஐவைகவிைரயின் ெபயர் - ேகாட்டம், க்கம், தகரம், அகில், ஆரம். 5 
 
    391. ஐவைகத்தந்ைதயர் ெபயர் - அரசன், த ைலவன், த ந்ைத, ன்ேனான், குரவன். 5 
 
    392. ஐம்பால்வைகப் ெபயர் - ஒ வன், ஒ த்தி, பலர்,ஒன் , பல. 5 
 
    393. ஐவைக ணவின் ெபயர் - க த்தல், ந க்கல், ப கல், வி ங்கல், ெமல்லல். 5 
 
    394. பஞ்ச சத்த க விவைகப் ெபயர் - ேதாற்க வி, ெதாைளக்க வி, நரப் க்க வி, 
கஞ்சக்க வி, மிடற் க்க வி. 5 
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    395. ஐவைக ேவள்வியின் ெபயர் - கட ள்ேவள்வி, பிரமேவள்வி, தேவள்வி, 
மானிடேவள்வி, ெதன் லத்தார் ேவள்வி. 5 
 
    396. ஐவைகத் தாயர் ெபயர் - ஈன்றதாய், ஊட் ந்தாய், ைலத்தாய், ைகத்தாய், 
ெசவி த்தாய். (5) 
 
    397. கான்ப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - அரக்கு இறால் ேதன் மயிற் பீ  நாவி. (5) 
 
    398. கடல்ப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - பவளம் த்  சங்கு ஒக்ேகாைல உப் . (5) 
 
    399. நா ப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - ெசந்ெநல் ெசவ்விளநீர் சி பய , க ம்  
வாைழ. (5) 
 
    400. நகர்ப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - கண்ணா  பித்தன் க ங்குரங்கு யாைன 
ேவந்தன் (5) 
 
    401. மைலப  திரவியைமந்தின் ெபயர் - அகில் மிளகு ேகாட்டம் தக்ேகாலம் 
குங்குமம் (5) 
 
    402. ஆறங்கத்தின் ெபயர் -மந்திரம் வியாகரணம் நிகண்  சந்ேதாபிசிதம் நி த்தம் 
ேசாதிடம் (6) 
 
    403. நன்னாட்டைமதிய  வைகப் ெபயர் -ெசல்வம் விைள ள் பல்வளம் ெசங்ேகால் 
கு ம்பின்ைம பிணியின்ைம (6) 
 
    404. ேபாக மிய  வைகப் ெபயர் - ஆதியாிவஞ்சம் நல்லாிவஞ்சம் ஏ மதவஞ்சம் 
இரணவஞ்சம் ேதவகு வம் உத்தரகு வம் (6) 
 
    405. உட்பைகயாறின் ெபயர் - காமம் குேராதம் ேமாகம் உேலாபம் மதம் மாச்சாியம் 
(6) 
 
    406. அ வைகச்சுைவயின் ெபயர் - தித்தித்தல் கூர்த்தல் வர்த்தம் கார்த்தல் 
ைகத்தல் ளித்தல் (6) 
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    407. அ வைகப் றச்சமயத்தின் ெபயர் - உலகாயதம் த்தம் சமணம் மீமாஞ்ைச 
பாஞ்சராத்திரம் பாட்டாசாாியம் (6) 
 
    408. உட்சமயமாறின் ெபயர் - ைவரவம் வாமம் காளா கம் மாவிதம் பாசுபதம் 
ைசவம் (6) 
 
    409. ெபாிேயாெர வைகப் ெபற்றியின் ெபயர் - அறம் ெபா ள் இன்பம் அன்  
ெபா ைம கழ் மதிப்  (7) 
 
    410. எ வைகத் தாதின் ெபயர் - இரதம் உதிரம் என்  ேதால் தைச ைள சுக்கிலம் 
(7) 
    ------- 
    *ெபற்றி தன்ைம 
 
    411. எ வைக நதியின் ெபயர் - கங்ைக, ய ைன, ந மைத, சரச்சுவதி, காவிாி, 
குமாி, ேகாதாவாி (7) 
 
    412. எ வைக நரகத்தின் ெபயர் - ெப ங்களிற் வட்டம், ெப மணல்வட்டம், 
எாிபரல்வட்டம், அாிபைடவட்டம், ைகவட்டம், ெப ங்கீழ்வட்டம், இ ள்வட்டம் (7) 
 
    413. எ வைகப் பிறப்பின் ெபயர் - *ேத, மா, தாபரம், பறைவ, மக்கள், ஊர்வன, 
நீர்வாழ்வன (7) 
    *ேத -ெதய்வம். மா -மி கம் 
 
    414. எ வைகேயானிேபத விாிவின் ெபயர் - ேதவர் பதினான்கு றாயிரம், 
மக்கெளான்ப  றாயிரம், தாபர மி ப றாயிரம், ஊர்வன பதிெனா றாயிரம், 
நீர்வாழ்வன பத் றாயிரம், விலங்கு பத் றாயிரம், ள் பத் றாயிரம் ஆக 
ெவண்பத்தினான்கு றாயிரம். 
 
    415. அவற் ட்டன்ைனயறிந்தவரறியாத வாின் ெபயர் - தன்ைனயறிந்தவர் -
சா த்தியத்தர். தன்ைனயறியாதவர் -பிறப்ேபார். 
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    416. நாட்ேடழ்குற்றத்தின் ெபயர் - †ெவட் ல் கிளி நாவாய் ஏனம் ெதாட் யர் 
கள்வர் ெப ம் யல் (2) 
    † விட் ல் என ம் வழங்கும் 
 
    417. அட்ட ர்த்தவைகப் ெபயர் - பார் நீர் ேத  வா  ஆகாயம் சூாியன் சந்திரன் 
இயமானன் (8) 
 
    418. அட்டமாசித்தியின் ெபயர் - அணிமா மகிமா காிமா இலகிமா பிராத்தி 
பிராகாமியம் ஈசத் வம் வசித் வம் (8) 
 
    419. அட்டாங்கேயாகத்தின் ெபயர் - இயமம் நியமம் ஆதனம் பிராணாயாமம் 
பிரத்தியாகாரம் தாரைண தியானம் சமாதி (8) 
 
    420. அவற் னியமம்ஆவ  -ெகால்லாைம ெமய்ம்ைமகூறல் கள்ளாைம 
பிறர்ெபா ட்காத ன்ைம இந்திாியமடக்கல் (5) 
 
    421. நியமம்ஆவ  -தவம் ெசௗசம் தத் வ ேலார்தல் ெபற்ற  ெகாண் மகிழ்தல் 
ெதய்வம்வழிபடல் (5) 
 
    422. ஆதனம்ஆவ  -பத்திரம் ேகா கம் பங்கயம் ேகசாி சுவத்திகம் சுகாதனம் (6) 
 
    423. பிரணாயாமம்ஆவ  -பிராணவா ைவயிேரசக ரககும்பகஞ் ெசய்தல் 
 
    424. பிரத்தியாகாரம்ஆவ  -சீவ பாதிைய நீக்கிப் பிரபஞ்ச பாதிையச் 
சிவெசா பமாகப் பார்த்தல் 
 
    425. தாரைண ஆவ  - ழங்கால், குதம், இதயம், கண்டம், கபால மாகிய 
இத்தானங்களிற் பி திவி த ய பஞ்ச தங்கைளெயா க்கி, அத்தானங்களில் பிரமன் 

த ய பஞ்ச ர்த்திகைள ம் பாவித்தல். 
 
    426. தியானம் ஆவ  - ஐம் லத்ைத ம் அந்தக் கரணத்ைத மடக்கிச் சிவேயாகஞ் 
ேசர்தல். 
 
    427. சமாதி ஆவ  - ஆதாரதாிசனத்ைத ம் நிராதார தாிசனத்ைத ங் 
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    கடந்  மீதானத் நிற்றல். 
 
    428. எண்வைகக் காட்சியின் ெபயர் - அற த்ைத ஐயப்படா  ெசய்தல், அவாசிறி  
மில்லாைம, உவர்ப்பில்லாத அறி ைடைம, டம த்தல், மிக ம் பழிம த்தல், 
அழிந்ேதாைரநி த்தல், அறத்ைதவிளக்கல், அ சமயத்தவர்க் கன் . (8) 
 
    429. அ கன்எண் குணத்தின் ெபயர் - அநந்தஞானம், அநந்ததாிசனம், அநந்த ாியம், 
அநந்தசுகம், நாமமின்ைம, ேகாத்திரமின்ைம, ஆ வின்ைம, அழியாவியல்  (8) 
 
    430. எண்வைகக் குற்றத்தின் ெபயர் - ஞானாவரணியம், தாிசனாவரணியம், 
ேவதநீயம், ேமாகநீயம், ஆ நாமம், ேகாத்திரநாமம், காயவந்தராயம், வா வந்தராயம். 
(8) 
 
    431. அட்டமங்கலத்தின் ெபயர் - கவாி, நிைறகுடம், கண்ணா , ேதாட் , ரசு, 
விளக்கு, பதாைக, இைணக்கயல். (8) 
 
    432. சிறப்பில்லா எண்வைகப் ெபயெரச்சத்தின் ெபயர் - *சித , உ ப்பில் பண்டம், 
கூன், குறள், ஊைம, ெசவி  !மா, #ம ள். (8) 
    * சித  -கு , ! மா மி கத்தன்ைம # ம ள் உ ப் மயக்கம். 
 
    433. அட்டகிாியின் ெபயர் - இமயம், மந்தரம், ைகைல, விந்தம், நிடதம், ஏமகூடம், 
நீலம், கந்தம். (8) 
 
    434. அட்டகணிதத்தின் ெபயர் - *சங்க தம், !விபக தம், # குணனம், $பாகாரம், % 
வர்க்கம், வர்க்க லம், &கனம், கன லம். (8) 
    * சங்க தம் -கூட்டல், ! விபக தம் - கழித்தல், # குணனம் - ெப க்கல், 
    $ பாகாரம் - பங்கிடல், % வர்க்கம் -சமமாகியஈெரண்ணின் ெப க்கம், 
    & கனம் -சமமாகிய ெவண்ணின் ெப க்கம். 
 
    435. அட்டபாிசத்தின் ெபயர் - தட்டல், பற்றல், தடவல், தீண்டல், தல், ெவட்டல், 
கட்டல், ஊன்றல். (8) 
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    436. நவமணியின் ெபயர் - ைவரம், த் , மாணிக்கம், பவளம், மர கதம், 
ேகாேமதகம், ைவ ாியம், நீலம் , டராகம். 9 
 
    437. நவ ண்ணியத்தின் ெபயர் - எதிர்ெகாளல், பணிதல், இ த்தல், கால்க வல், 
அ ச்சித்தல், பங்ெகா த்தல், தீபங்காட்டல், அ சுைவ ண் யைமந்ேதார்க் 
குத தல், கழ்தல். 9 
 
    438. நவதாரைணயின் ெபயர் - நாம தாரைண, வச்சிர தாரைண, மாயா தாரைண, 
சித்திர தாரைண, சத்த தாரைண, வத் த் தாரைண, ச ரங்க தாரைண, 
ெசய் ட்டாரைண, நிைற குைறயாகிய ெவண்ெபா ட்டாரைண (9) 
 
    439. நவதாளத்தின் ெபயர் - சமதாளம், அ மதாளம், அடதாளம், ப மதாளம், 
சயதாளம், மட் யதாளம், விடதாளம், நிவர்ததாளம், வ தாளம் (9) 
 
    440. நாடகநவரதப் ெபயர் - சிங்காரம் ாியம் ெப நைக க ைண இெரௗத்திரம் 
குற்ைச சாந்தம் அற் தம் பயம் (9) 
 
    441. சிற்பத்ெதாழி ன் பத் ப்பின் ெபயர் - கல் உேலாகம் ெசங்கல் மரம் மண் 
சுைத தந்தம் வண்ணம் கண்டச க்ைக ெம கு (10) 
 
    442. உயிர்ேவதைன பன்னிரண் ன் ெபயர் - அனல், சீதம், வாதம், அசனி, னல், 
ஆ தம், விடம், ம ந் , பசி, தாகம், பிணி, னிவறாைம 
 
    443. பதிெனண்யாகங்களின் ெபயர் - ேசாதிட்ேடாமம், அங்கிட்ேடாமம், உத்தியம், 
ேசாடசீ, வாசேபயம், அத்திராத்திரம், ேசாமயாகம், சா ர் மாசியம், ப த்திரேமதம், 
ெசௗத்திராமணி, ண்டாீகம், அங்கிசயன், இராசசூயம், அச்சுவேமதம், விச்சுவதித்  
பிரமேமதம், பிரணவேமதம் பசுபந்தம் (18) 
 
    444. பதிெனண் ரானணங்களின் ெபயர் - * மச்சம், கூர்மம், வராகம், வாமனம், 
ப மம், ைவணவம், பாகவதம், பிரமம், ைசவம், இ ங்கம், ெபௗ யம், நாரதீயம், 
கா டம், பிரமைகவர்த்தம், காந்தம், மார்க்கண்ேடயம், ஆக்கிேனயம், பிரமாண்டம் (18) 
    - - - - - - - - - - - - - - - - 
    *மச்சம் பதினாலாயிரங்கிரந்தம், கூர்மம் ஆறாயிரங்கிரந்தம். 
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    வராகம் இ பத் நாலாயிரங்கிரந்தம். வாமனம் பதினாலாயிரங்கிரந்தம். 
    ப மம் ஐம்பத்ைதயாயிரங்கிரந்தம். ைவணவம் ஆறாயிரங்கிரந்தம். 
    பாகவதம் பதிெனண்ணாயிரங்கிரந்தம். பிரமம் பதினாயிரங்கிரந்தம். 
    ைசவம் இ பத் நாலாயிரங்கிரந்தம். இ ங்கம் பதிேனாராயிரங்கிரந்தம். 
    ெபௗ யம் ப்பத்ேதாராயிரங் கிரந்தம். நாரதீயம் இ பத்ைதயாயிரங்கிரந்தம். 
    க டம் ஆறாயிரங்கிரந்தம். பிரமைகவர்த்தம் பன்னீராயிரங்கிரந்தம். 
    காந்தம் -இலட்சங்கிரந்தம். மார்க்கண்ேடயம் த்பத்தீராயிரங்கிரந்தம். 
    ஆக்கிேனயம் எண்ணாயிரங்கிரந்தம். பிரமாண்டம் பன்னீராயிரங்கிரந்தம் 
 
    445. உப ராணம் பதிெனட் ன் ெபயர் - நாரசிங்கம், சநற்குமாரம், நாரதீயம், 
சிவதன்மம், வாசம், நந்திேகச்சுரம், அ சனம், காளிகம், வா ணம், சாம்ேபசம், 
பராசுரம், பார்க்கவம், காபிலம், மானவம், வாசிட்டைலங்கம், ச ரம், மாாீசம், 
பிரமாண்டம் 
 
    446. த ம ல் பதிெனட் ன் ெபயர் - ம , அத்திாி, விட் , வாசிட்டம், யமம், 
ஆபத்தம்பம், யாஞ்ஞவற்கியம், பராசரம், ஆங்கீரசம், உசனம் காத்தியாயனம், 
சமவர்த்தம், வியாசம், பிரகற்பதி, சங்க தம், சாதான்மம், ெகௗதமம், தக்கம். (18) 
 
    447. யாக்ைகயின் பதிெனண்குற்றத்தின் ெபயர் - பசி, நீர்ேவட்டல்,பயம், ெவகுளி, 
*உவைக, †ேவண்டல், நிைனப் , உறக்கம், நைர, ேநாய்ப தல், மரணம், பிறப் , மதம், 
இன்பம், அதிசயம், வியர்த்தல், ‡ேகதம் §ைகயற . (18) 
    - - - - - - - 
    *உவைக -மகிழ்கூர்தல் †ேவண்டல் -குைறயிரத்தல் ‡ேகதம் - ன்பம் § ைகயற  -
ெசயல தல். 
 
    ன்றாவ  ஐயர்வைக ற்றிற்  ்
    ஆக சூத்திரம் 447 
--------------------  
 

நான்காவ  : அவனிவைக / ெபயர்ப்பிாி  (448-725) 
 
    448 மண் லகின் ெபயர் - அவனி, ைவயம், அக டம், காசினி, வனி, டவி, 

தலம், மி, வனம், ப , வி, ெபாழில், சகம், ேமதினி, தைர, தாலம், சாந்ைத, கம், 
பார், தரணி, உேலாகம், தாரணி, தலம், நீர்வைரப் , தராதலம், மகாதலம், நிலம், 
பி திவி தரம், நிைல, ஞாலம், அசைல, வலயம், அளக்கர், மண்டலம், பவனம், அகம், 
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ந  பாலம், வி லம், ேகாத்திைர, குவலயம், கு ேகா, ேநமி, தாத்திாி, ேவலாவலயம், 
தாித்திாி, திைண, மகி, சக்கரம், ெபாைற, நகம், பாாி, வசுந்தைர, வசுமதி, வசுைத (58) 
 
    449 மற் ம் மண் லகின் ெபயர் - தியம் அகிலம் ைர பாரம் () 
 
    450 நவகண்டத்தின் ெபயர் - வடபால்வி, ேதகம், ெதன்பால்விேதகம், 
கீழ்பால்விேதகம், ேமல்பால்விேதகம், வடபா ேரவதம், ெதன்பா ேரவதம், 
வடபாற்பரதம், ெதன்பாற்பரதம், மத்திமகண்டம் (9) 
 
    451 வலயத்தின் ெபயர் - ேகாளம் கண்டம் (2) 
 
    452 எ தீவின் ெபயர் - நாவல் இற  கிர ஞ்சம் குைச இலவம் ெதங்கு ட்கரம் (7) 
 
    453 ஏழ்ெபாழி ன் ெபயர் - ஏழ்ெப ந்தீ  (1) 
 
    454 கீேழ லகின் ெபயர் - அதலம் விதலம் சுதலம் நிதலம் தராதலம் ரசாதலம் 
பாதலம் (7) 
 
    455 நரகத்தின் ெபயர் - நிரயம் பவர்க்கம் கும்பி ல  ஊழ்த்தல் அபரம் அள்ளல் 
அள  அேதாகதி பாவம் வாந்தம் அ ஞ்சிைற இ ள் 
 
    456ஏ  நரகங்களின் ெபயர் - கூடசாலம் கும்பிபாகம் அள்ளல் அ ேதாகதி ஆர்வம் 

தி ெசந்  (7) 
 
    457 நாட் ன் ெபயர் - ைபதிரம் மண் லம் பா  ேதயம் தண்ணைட நீவரம் ேகாட்டம் 
சனபதம் சும்ைம அக ள் கண்டம் ஏணி இராச்சியம் உலகு (14) 
 
    458 உலகின் ெபா ப் ெபயர் - வனம் நா  ெபாழில் தலம் டவி பவனம் 
இராச்சியம் (7) 
 
    459 காசியின் ெபயர் - வாராணாசி (1) 
 
    460 காஞ்சியின் ெபயர் - கச்சி (1) 
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    461 சிதம்பரத்தின் ெபயர் - மன்றம் (1) 
 
    462 தி வா ாின் ெபயர் - கமைல (1) 
 
    463 உைற ாின் ெபயர் - ேகாழி (1) 
 
    464 ம ைரயின் ெபயர் - கூடல் (1) 
 
    465 க ாின் ெபயர் - வஞ்சி (1) 
 
    466 கடாரத்தின் ெபயர் - காழகம் (1) 
 
    467 சிங்களத்தின் ெபயர் - ஈழம் (1) 
 
    468 மிதிைலயின் ெபயர் - விேதைக (1) 
 
    469 அவந்திநகாின் ெபயர் - உஞ்ைச (1) 
 
    470 அாித் வாரத்தின் ெபயர் - மாயா ாி (1) 
 
    471 காவிாிப் ம்பட் னத்தின் ெபயர் - கரகநதி கார் (2) 
 
    472 ரத்தின் ெபயர் - ரம் (1) 
 
    473 ேசாியின் ெபயர் - பா  (1) 
 
    474 ைனேமற்ெசான்ேறா ைறபதியின் ெபயர் - பாசைற. (1) 
 
    475 ஊாின் ெபயர் - க்கம் ேகடகம் ாியம் ண்  பாக்கம் ாி ெக  பதி நகர் 
சும்ைம ேசாி மண் லம் ேசர்  குப்பம் கா  கு க்கா  ேவ  அக ள் ைவப்  கிராமம் 
வசதி அ ப்பம் ஆதரம் இல் டம் கட ம் ரம் பாழி நத்தம் ேகாசரம் ஒக்கம் 
உைற ள் இ க்ைக (32) 
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    476 சிற் ாின் ெபயர் - ேப  கு  தண்ணைட பட்  ெநாச்சி பள்ளி (6) 
 
    477 நிலத்தின் ெபயர் - மா திைண ேவ  (3) 
 
    478 மற் ம்நிலத்தின் ெபயர்  (1) 
 
    479 வழியின் ெபயர் - அதர் அயனம் ஆ  அைட  பதைவ வதி அத்தம் மார்க்கம் 
கடைவ கிறி நைட ேபாக்கு இடைவ தாாி தாைர இயைவ ெத  ஒ க்கம் ெசப்பம் சுரம் 
சாி ெநறி ெசல  தரங்கு பட்டம் வனம் கால் பதம் வட்ைட வகிர் வாாி (31) 
 
    480 அ ெநறியின் ெபயர் - அத்தம் கடம் சுரம் (3) 
 
    481 யாைனெசல்வழியின் ெபயர் - தண்டம் (1) 
 
    482 இழிந்ேத ம் வழியின் ெபயர் - ப கர் (1) 
 
    483 சி வழியின் ெபயர் - விடங்கர் (1) 
 
    484 நீள்வழியின் ெபயர் - அளக்கர் (1) 
 
    485 கவர்வழியின் ெபயர் - கவைல (1) 
 
    486 வரம் வழியின் ெபயர் - மஞ்சில் (1) 
 
    487 வரம் வழியின் ெபயர் - மாிசி (1) 
 
    488 பள்ளத்தின் ெபயர் - ெஞள்ளல் தாழ்  ப கர் அவல் குழி இழி  பயம்  (7) 
 
    489 ேமட் ன் ெபயர் - உயர்நிலம், திடர், சுவல், ஓங்கல், திட்ைட, மிைச, ேமா  (7) 
 
    490 சி திட்ைடயின் ெபயர் - பாைற ேம  ரம்  ப க்ைக (4) 
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    491 குப்ைபேமட் ன் ெபயர் - க  குைவ ெகாம்ைம திடர் (4) 
 
    492 ந வின் ெபயர் - நனந்தைல நாப்பண் மத்தியம் நள் ஒத்தல்நா அண  இைட 
கூைழ (9) 
 
    493 ஐந்திைணயின் ெபயர் - குறிஞ்சி பாைல ல்ைல ம தம் ெநய்தல் (5) 
 
    494 அவற் ள் குறிஞ்சிநிலத்தின் ெபயர் - றணி க்கம் றவம் வன்பால் 
கு ம்ெபாைற றம்பைண (6) 
 
    495 மைலயின் ெபயர் - விலங்கல் சயிலம் விண்  ெவற்  சிலம்  சிமயம் சிகிாி 
சிேலாச்சயம் ெபா ப்  ெபாங்கர் ெபாைற ேகா தரம் ப ப்பதம் பதைல பறம்  
பாதவம் அத்திாி நகம் அ க்கல் நவிரம் குத்திரம் குவ  ேகாத்திரம் குன்  தா  
அசலம் சா  ேம  ஓதி ரம் கிாி காண்டம் ஓங்கல் பீ  திகிாி அாி பிறங்கல் மாதிரம் 
கல் வைர ெபாகுட்  தரணி சிமிலம் ைசயம் பத்திரம் ேவதண்டம் இரவி ேமதரம் சாரல் 
ெபாற்ைற நாகம் சிைல ேபாதி (52) 
 
    496 சி மைலயின் ெபயர் - குன்  ெபாற்ைற குவ  கு ம்ெபாைற இ ம்  (5) 
 
    497 மைலப்பக்கத்தின் ெபயர் - சாரல் சாி கடம் தடம்சா  வாரம் நிதம்பம் (6) 
 
    498. மைல கட் ன் ெபயர் - குவ , ேகா , கூடம், ெகா , சிகரம், மைலயம், 
ேசண். (7) 
 
    499. பாைறயின் ெபயர் - அைற. 1 
 
    500. கல் ன் ெபயர் - ெபாைற. 1 
 
    501. விடாின் ெபயர் - விடர், கல்லைள. 2 
 
    502. கற்பாழியின் ெபயர் - காண்ைட. 1 
 
    503. கீழைறயின் ெபயர் - பிலம். 1 
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    504. மைல ைழயின் ெபயர் - க்கர், க ந்தரம், பிலம்,குைக, குகரம், கற் ைழ, 
நிகுஞ்சம், வங்கு. 8 
 
    505. ெப ங்கல் ன் ெபயர் - ேகளிதம். 1 
 
    506. சி கல் ன் ெபயர் - உபலம். 1. 
 
    507. திரண்டகல் ன் ெபயர் - உலங்கு, குண் , உலம். 3 
 
    508. எ மைலயின் ெபயர் - ைகைல, இமயம், மந்தரம், விந்தம், நிடதம், ஏம கூடம், 
நீலகிாி. 8 
 
    509. இமயமைலயின் ெபயர் - தரம், ஆதிமைல, ெபான்மைல, சிமயம், 
ஏமந்தாசலம். 5 
 
    510. மற் மிமயமைலயின் ெபயர் - ேம , ள்ளிமைல. 2 
 
    511. மகேம வின் ெபயர் - ேதவராலயம், ெப மைல, வடமைல, வாமைல, 
மந்தரம், ெபான்மைல. 3. 
 
    512. ைகலாயகிாியின் ெபயர் - ெவள்ளியங்கிாி, சயிலாதி, ேவதண்டம், கண் தல் 
மைல, ெநா த்தான்மைல. 6 
 
    513. ெபாதியமைலயின் ெபயர் - ெதன்மைல, மைலயம். 2 
 
    514. ெகால் மைலயின் ெபயர் - வல் யம். 1 
 
    515. மைலயைரயன் ெபயர் - கிாிராசன், *உைமயவ ட் ெபற்ேறான், இமவான். 3 
 
    516. மைலேமற் க்கத்தின் ெபயர் - அ ப்பம். 1 
 
    517. மைலச்சாரல் ழ் ன ன் ெபயர் - அ வி. 1 
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    518. அ விப் னல் ழிடத்தின் ெபயர் - வானம். 1 
 
    519. மைலக்கணவாயின் ெபயர் - ைழ. 1 
 
    520. திைனப் னத்தின் ெபயர் - ஏனல், வளாகம். 1 
 
    521. குறிஞ்சி நிலத் ாின் ெபயர் - கு ம்ெபாைற, சீ ர், சி கு . 
 
    522. குறிஞ்சி நிலப்பைறயின் ெபயர் - ெதாண்டகம், கியம், . 
 
    523. குறிஞ்சி நில மாக்களின் ெபயர் - கானவர், குறவர். 2 
 
    524. குறிஞ்சி நிலப்ெபண்கள் ெபயர் - குறத்தியர், ெகா ச்சியர், மறத்தியர். 3 
 
    525. குறிஞ்சித் தைலமகன் ெபயர் - ெபா நன், சிலம்பன், ெவற்பன். 
 
    526. குறிஞ்சிக் கட ளின் ெபயர் - கந்தன். 1 
 
    527. பாைலத்திைணயின் ெபயர் - ம லம், ெசம் லம், வன்பால். 3 
 
    528. பிளப்பின் ெபயர் - விடர், கமர். 3 
 
    529. பரல த் யர் நிலத்தின் ெபயர் - ரம் , ப க்ைக. 2 
 
    530. பாைல நிலத் ாின் ெபயர் - ைனயிடம், கு ம் . 2 
 
    531. பாைல நிலப்பைறயின் ெபயர் - . 1 
 
    532. பாைல நிலமாக்கள் ெபயர் - மறவர், எயினர், சவரர், கிராதர், கானவர்,குறவர், 

ளினர். 5 
 
    533. பாைல நிலப் ெபண்கள் ெபயர் - எயிற்றியர், ேபைதயர், மறத்தியர். 
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    534. பாைல நிலத்தைலமகன் ெபயர் - விடைல, காைள, மீளி. 3 
 
    535. பாைல நிலக்கட ளின் ெபயர் - ர்க்ைக. 1 
 
    536. ல்ைலத் திைணயின் ெபயர் - றவம், றம்பைண, றவணி. 3 
 
    537. காட் ன் ெபயர் - கானம், கட , கான், காந்தாரம், தாவம், றவம், சங்கிரம், 
கட்சி, அடவி, காண்டகம், விந்தம், கானகம், கவனம், கு ம்ெபாைற, ஆரணியம், 
குப்பம், ேகாட்ைட, அரணம், வல்ைல, க்கம், உயைவ, சுரம், கானனம், கடம், 
ப வம், ெபாச்ைச, கண்டகம், தில்லம், களாி, ளாி, ககனம், அத்தம், வனம். 33 
 
    538. காட் த் க்கத்தின் ெபயர் - அ ப்பம், ேகாட்ைட, வல்ைல, ஆரணியம், 
அரணம். 5 
 
    539. ல்ைல நிலக்கான்யாற்றின் ெபயர் - க ழி, உயைவ. 2 
 
    540. பழங்ெகால்ைலயின் ெபயர் - ைதப் னம். 1 
 
    541. க்ெகால்ைலயின் ெபயர் - இைதப் னம். 1 
 
    542. மற் மந்நிலத்தின் ெபயர் - தில் யம். 1 
 
    543. ல்ைல நிலத் ாின் ெபயர் - பா . 1 
 
    544. ல்ைல நிலப்பைறயின் ெபயர் - ஏ ேகாள், பம்ைப. 2 
 
    545. ல்ைல நிலமாக்கள் ெபயர் - இைடயர். அண்டர், ெபா வர், ேகாபாலர், 
குடவர், அ தர், ேகாவலர், ஆயர், ெதா வர், விந்தர். 10 
 
    546. ல்ைல நிலப்ெபண் ர் ெபயர் - இைடச்சியர், ெதா த்தியர், ெபா வியர், 
குடத்தியர். 4 
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    547. ல்ைல நிலத்தைலவன் ெபயர் - கானக நாடன், கு ம்ெபாைறநாடன், 
ேதான்றல், அண்ணல். 3 
 
    548. ல்ைல நிலக்கட ளின் ெபயர் - தி மால். 4 
 
    549. ம தத் திைணயின் ெபயர் - பழனம், ெதா , பைண, ெமன்பால், கழனி, 
பண்ைண. 6 
 
    550. யாற்றின் ெபயர் - ஒ யல் உந்தி, னல், ஒணம், கு ைஞ , சிந் , தீர்த்திைக, 
தீபவதி, த னி, ஆபதைக. 9 
 
    551. யாற்றிைடக் குைறயின் ெபயர் - இலங்ைக, அரங்கம், த்தி. 3 
 
    552. ெவண்மண ன் ெபயர் - வா கம். 1 
 
    553. க மண ன் ெபயர் - அறல். 1 
 
    554. ண்மண ன் ெபயர் - அதர், அயிர், எக்கர். 3 
 
    555. தியின் ெபயர் - ெபா , மண். 2 
 
    556.மணற்குன்றின் ெபயர் - ளினம். 1 
 
    557. ஊற ன் ெபயர் - அஃகம், உறவி, அசும் . 3 
 
    558. கங்ைகயின் ெபயர் - வானதி, பகீரதி, மந்தாகினி, சானவி,வர னதி, சுரநதி, 
விமைல, திாிபதைக, ெதய்வநதி. 9 
 
    559. ய ைனயின் ெபயர் - கதிரவன் தல்வி, காளிந்தி. 2 
 
    560. சரச்சுவதி நதியின் ெபயர் - ேசாைண. 1 
 
    561. ெகௗதைம நதியின் ெபயர் -ேகாைத. 1 
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    562. ந மைத நதியின் ெபயர் - ேசாமன் த்திாி, இேரைவ. 2 
 
    563. காவிாியின் ெபயர் - ெபான்னி. 1 
 
    564. ெபா ைநயின் ெபயர் - ெபா ந்தம். 1 
 
    565. கன்னி நதியின் ெபயர் - குமாி (1) 
 
    566. ஆன்ெபா ந்த நதியின் ெபயர் - ஆனிவானி ஆன்ெபா ைந சூதநதி (3) 
 
    567. ைவைக நதியின் ெபயர் - ேவகவதி (1 
 
    568. ேகாதாவாியின் ெபயர் - விமைல (1) 
 
    569. ம த நிலத் ாின் ெபயர் - மடப்பம் தண்ணைட (2) 
 
    570. ம த நிலப்பைழயின் ெபயர் - அாி கிைண ரசம் பைண (4) 
 
    571. வய ன் ெபயர் - கழனி லம் ைகைத த  ம தம் வரப் ள்மா ெச  பண்ைண 
பானல் பழனம் விைள ள் பைண ெசய் (14) 
 
    572. சி ெசய்யின் ெபயர் - குண் ல் பாத்தி (2) 
 
    573. வரம்பின் ெபயர் - மாிசு ேகா  கூலம் (3) 
 
    574. வரம்ப கின் ெபயர் - கங்கு மாிசு (2) 
 
    575. ெசந்ெநல்விைள நிலத்தின் ெபயர் - சாேலயம் (1) 
 
    576. அைனத் ண்டாகு நன்னிலத்தின் ெபயர் - உறாவைர (1) 
 
    577. பாழ் நிலத்தின் ெபயர் - கரம்  களாி (2) 
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    578. விைளயா நிலத்தின் ெபயர் - களர் சவர் (2) 
 
    579. ம தநில மாக்களின் ெபயர் - களமர் உழவர் கைடஞர் சிலதர் மள்ளர் ேமழியர் 
(6) 
 
    580. ம தநிலப் ெபண்கள் ெபயர் - உழத்தியர் கைடசியர் (2) 
 
    581. ம தநிலத் தைலமகன் ெபயர் - மகிழ்நன் ஊரன் கிறவன் (3) 
 
    582. ம தநிலக் கட ள் ெபயர் - அமரர்பதி (1) 
 
    583. ெநய்தற்றிைணயின் ெபயர் - கடல் (1) 
 
    584. கட ன் ெபயர் - அம்பரம் ஆர்க  அளக்கர் ேதாயம் அம் ராசி மகராலயம் 
பரைவ சலதி ெபௗவம் மேகாததி சலநிதி ைர ேவலா வலயம் நீர் ெவள்ளம் வாாி 
ேவைல வா ணம் ணாி சிந்  ந்நீர் ெதான்னீர் நரைல சக்கரம் உந்தி சலராசி உப்  
உததி சாகரம் ச த்திரம் ேநமி நதிபதி பாராவாரம் பேயாததி வாாிதி வாரணம் வலயம் 
அத்தி ஆழி ெப நீர் அைல உவா உவாி சிந் வாரம் ஓதம் அாி குரைவ அ வம் 
ெதாண் ைர கார் ேகாள் (50) 
 
    585. எ  கட ன் ெபயர் - உப்  ேதன் க ப்பஞ்சா  தயிர் ெநய் பால் அப்  (7) 
 
    586. கழி கத்தின் ெபயர் - அேதா கம் கார் அழி  கூடல் காயல் (5) 
 
    587. மற் ம் கழி கத்தின் ெபயர் - அ வி கய  (2) 
 
    588. கடற்றிைரயின் ெபயர் - ஓதம் ணாி சீகரம் ேவைல அைல (5) 
 
    589. உவர்நீாின் ெபயர் - உைற (1) 
 
    590. கடற்கைரயின் ெபயர் - ேவைல பாராவாரம் (2) 
 
    591. ேதாணா கத்தின் ெபயர் - சூழ்கழியி க்ைக (1) 
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    592. உப்பளத்தின் ெபயர் - அளம் கானல் அளக்கர் உவளகம் கழி நிலம் மரக்கால் (6) 
 
    593. கழியின் ெபயர் - காயல் கம் (2) 
 
    594. உவர்த்தைரயின் ெபயர் - இ ணம் (1) 
 
    595. மணற்குைவயின் ெபயர் - ளினம் (1) 
 
    596. உவர்க் களத்தின் ெபயர் - உவளகம் (1) 
 
    597. உப்பைமப்ேபார் ெபயர் - உமணர் அளவர் உப்பர் (3) 
 
    598. ெநய்தனிலத் ாின் ெபயர் - பாக்கம் பட் னம் (2) 
 
    599. ெநய்தனிலப் பைறயின் ெபயர் - சாபைற, மீன், ேகாட்பைற. () 
 
    600. ெநய்தனில மாக்கள் ெபயர் - கடலர் திமிலர் சலவர் ைளயர் பரதர் வைலயர் 
(6) 
 
    601. ெநய்தனிலப் ெபண்கள் ெபயர் - பரத்தியர் ைளச்சியர் (2) 
 
    602. ெநய்தற்றைல மகன் ெபயர் - ெமல்லன் லம்பன் தண்கடற் ேசர்ப்பன் 

ைறவன் ெகாண்கன் (5) 
 
    603. ெநய்தனிலக் கட ளின் ெபயர் - வ ணன் (1) 
 
    604. நீர்நிைலயின் ெபயர் - இைலஞ்சி பண்ைண ஏல்ைவ குண்டம் அலந்ைத 
ெபாய்ைக வலயம் சுைன சிைற பட்டம் உ ைவ பயம்  ப கர் குட்டம்தாங்கல் 
ேகாட்டகம் ஏாி உவளகம் ம  ஓைட ப  தடம் வாவி தடாகம் ஆவி சூழி கிடங்கு 
சலதரம் ேகணி பைண கயம் பல்வலம் நளினி இலந்ைத ழி குழி குளம் (37) 
 
    605. னற்கைரவரம்  இவற்றின் ெபயர் - கூலம் தீரம் வாரம் ேகா . 



 148

 
    606. ேசற்றின் ெபயர் - அள  ழி அளக்கர் ேசதசம் அச  பங்கம் அள்ளல் குைழ 
ெதாளி ெகாள்ளம் ெசய்யல் கும்பி குழம்  ெதாள்ளி சகதி ெதாய்யல் ரம்  அசும்  
ெச ம்  அங்கணம் கி (21) 
 
    607. அ வ ப்  ேசற்றின் ெபயர் - ெநாளில் ஊழில் (2) 
 
    608. ேசற்றிெல ங்குமிழியின் ெபயர் - ெகாப் ள் ெபாகுட்  (2) 
 
    609. ஊற ன் ெபயர் - உறவி அசும்  ஊற்  (3) 
 
    610. ெசய்கைரயின் ெபயர் - ேச  அைண குரம்  குைல (4) 
 
    611. கிணற்றின் ெபயர் - உறவி கூவல் கூபம் (3) 
 
    612. ஊாி ள்ளா ண் ம் நீாின் ெபயர் - ஊ ணி (1) 
 
    613. சு காட் ன் ெபயர் - ஈமம் மயானம் சுடைல சு நிலம் இ கா  றங்கா  
பிதிர்வனம் (7) 
 
    614. சாம்பாின் ெபயர் - அடைல ெவண்ப  (2) 
 
    615. ெபா யின் ெபயர் - கள் நீ  சுண்ணம் கு மல் சிதர் பராகம் சின்னம் பிதிர் 

ங்கு சன்னம்  தா  தி ள் தி அ  (16) 
 
    616. ற்றின் ெபயர் - வன்மீகம் (1) 
 
    617. ற்றாஞ்ேசாற்றின் ெபயர் - கு ம்பி (1) 
 
    618. ஒ க்கிடத்தின் ெபயர் - ச்சில் (1) 
 
    619. ேவறிடத்தின் ெபயர் - ஒ சிைற (1) 
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    620. பசும் ற்றைரயின் ெபயர் - அாிதம் சாட் வலம் (2) 
 
    621. களர்நிலத்தின் ெபயர் - நிலம் (1) 
 
    622. த்தகளத்தின் ெபயர் - களம் பறந்தைல ேபார்க்களங் களாி ஆகவ மி விளாகம் 
ெச க்களம் அ களம் ெசங்களம் அமர்க்களம் ெமாய் ப களம் 
 
    623. பிணம்ப  நிலத்தின் ெபயர் - பறந்தைல ெசம் லம் (2) 
 
    624. பைகேமற் ெசன்ேறா ைறபதியின் ெபயர் - பாசைற ைனப்பதி பா  
பாைளயம் பாளி (5) 
 
    625. மற் ம் பைகேமற்ெசன்ேறா ைறபதியின் ெபயர் - ேகடகம் கடைவ (2) 
 
    626. நகரத்தின் ெபா ப் ெபயர் - ஆலயம் நிகாயம் ாி ஆவாசம் தாமம் சாதனம் 
தாவளம் சரணம் பதி பள்ளி பாழிபா  நிலயம் நிேகதனம் நியமம் நிசாதனம் உைற ள் 
வசதி உசம் சம்வாகம் குடம் ேவசனம் ேகாட்டம் அகரம் ரம் (25) 
 
    627. அகழின் ெபயர் - ஓைட கிடங்கு ேகணி உ  அகப்பா பாிகம் அகழி (7) 
 
    628. மதி ன் ெபயர் - ஆைர, ாிைச, அரணம், சாலம், ேவ , பரைவ, உவளகம், 
இஞ்சி, ஓைத, ேவணைக, எயில், சிைற, கடகம், க்கம், அகப்பா, சுற் , காப்பி, 
வைரப் , சக்கரம், வாாி, காவல், அரண், றம், ெநாச்சி உரம் (25) 
 
    629. மற் மதி ன் ெபயர் - ஆரல் பிரகாரம் பந்த மாகும் ஆக (28) 
 
    630. மதி ப்பின் ெபயர் - ஞாயில் எந்திரம் நாஞ்சில் ேகாசம் விதப்  நரைல 
பதப்பா  ேதாணி ெகாத்தளம் ெபாறி (10) 
 
    631. மதி யர் நிலத்தின் ெபயர் - அகப்பா பாிகம் (2) 
 
    632. வாாி யர் நிலத்தின் ெபயர் - பாிைக கற்பா (2) 
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    633. ஆழ்வாாி நிலத்தின் ெபயர் - ஓைத (1) 
 
    634. ேகா ர வாயி ன் ெபயர் - ேகாட்  வாாி (2) 
 
    635. மற் ங் ேகா ரவாயி ன் ெபயர் - ஆத்தானம் அாிகூடம் (2) 
 
    636. ேகா ரவாயிற் கும் ைழயின் ெபயர் - த  (1) 
 
    637. ேகா ரவாயிற்றிண்ைணயின் ெபயர் - அளிந்தம் (1) 
 
    638. வ ைவத் திண்ைணயின் ெபயர் - மைண ேவதிைக (2) 
 
    639. கைடத் ெத வின் ெபயர் - ஆவணம், பீ ைக, கூலம், அங்கா , ேசைன, நியமம் 
(6) 
 
    640. ெத வின் ெபயர் - விச்ைச, ஆவணம், தி, ம கு, ேசைன, நியமம், சிறகு, 
ெஞள்ளல், வாைட, ேகாசு, மார்க்கம், ஒ யல், பாடகம் (13) 
 
    641. மற் ந் ெத வின் ெபயர் - ெசப்பம் ேவணி சிேரணி (3) ஆக (16) 
 
    642. சந்தியின் ெபயர் - அந்தி கவைல வாி அாி ேகாடகம் (5) 
 
    643. ச்சந்தியின் ெபயர் - -அந்தி, (1) 
 
    644. நாற்சந்தியின் ெபயர் - -ேசாடகஞ், சி ங்காடகம், வாிசந்தி, ச த்தம். (4) 
 
    645. ேசாியின் ெபயர் - -பாடம், ேவணி, வாைட, றி, சிேரணி (5) 
 
    646. அரசர் தியின் ெபயர் - - ாியம். (1) 
 
    647. ைவசியர் ேசாியின் ெபயர் - -வாசிைக. (1) 
 
    648. இைடச் ேசாியின் ெபயர் - -ஆவிரம்,வல் யம், உவளகம். (3) 
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    649. ேவடர் தியின் ெபயர் - -பக்கணம். (1) 
 
    650.. அக்க சாைலயின் ெபயர் - -ஆேவசனம். (1) 
 
    651. அம்பலத்தின் ெபயர் - -ெபாதியில், மன்றம்,ெபா , சைப. (4) 
 
    652. அரசர் ேகாயி ன் ெபயர் - -மாளிைக, சாைல, மந்திரம், பவனம், குலம். (5) 
 
    653. அரசி க்ைகயின் ெபயர் - -அத்தாணி, ாியம்,ஆசாரம், ேவத்தைவ (4) 
 
    654. சித்திரகூடத்தின் ெபயர் - -ெதற்றி, அம்பலம். (2) 
 
    655. மண்டபத்தின் ெபயர் - -மானம், சமித்தம். (2) 
 
    656. மன்னன்ேறவியில்லத்தின் ெபயர் - -அந்தப் ரம், கந்தவாரம், அரண்மைன, (3) 
 
    657. ேகா ரத்தின் ெபயர் - -கூடம், சிகாி, சிகரம். (3) 
 
    658. மாடத்தின் ெபயர் - -மாளிைக, சூளிைக, ெதற்றி. (3) 
 
    659.. உபாிைகயின் ெபயர் - -ேமனிைல. (1) 
 
    660. நிலவைறயிந் ெபயர் - -கீழ்நிைல. (1) 
 
    661..நாடகசாைலயின் ெபயர் - -நவாங்கம். (1) 
 
    662. ஆட டத் க்கும்வட்டா டத் க்கும் ெபயர் - -அரங்கம். (1) 
 
    663. பாடல்ப யிடத்தின் ெபயர் - -பட் மண்டபம். (1) 
 
    664. ேதவர் ேகாவி ன் ெபயர் - -சிநகரம், ேசதிமம், சிேதந்திரம், ேகாட்டம், 
நிைலயம், மந்திரம், நிேகதனம், ஆலயம், நகரம், தனி. (10) 
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    665. மல், பைட, சூ , கல்விபயி டத்தின் ெபயர் - -கழகம். - (1) 
 
    666. ட் ன் ெபயர் - மைன நகர் ேசர்  வசதி அகம் இல் ைர ள் பாத்தி க்கில் 
இல்லம் பவனம் உைற ள் பதி மாடம் குலம் இடவைக இல் டம் (17) 
 
    667. சிற்றி ன் ெபயர் - குரம்ைப கு ல் கு ைச (3) 
 
    668. ட் றப்பின் ெபயர் - இைற வளவி (2) 
 
    669. கட் ன் ெபயர் - விடங்கம் ெகாைடக்ைக மஞ்சு (3) 
 
    670. கல் ாியின் ெபயர் - கல்வி சுற் வாாி (2) 
 
    671. ேவ ளின் ெபயர் - ேவய்தல் (1) 
 
    672. தாழ்வாரத்தின் ெபயர் - ஆேராகணம் ேசாபானம் (2) 
 
    673. ற்றத்தின் ெபயர் - ன்றில் அங்கணம் (2) 
 
    674. நிலா ற்றத்தின் ெபயர் - அரமியம் (!) 
 
    675. ம் வாயின் ெபயர் - அங்கணம் (1) 
 
    676. ெபால்லாநிலத்தின் ெபயர் - சகதி (1) 
 
    677. சலதாைரயின் ெபயர் - சு ங்கு ழல் (2) 
 
    678. மற் ஞ்சலதாைரயின் ெபயர் - அங்கணம் (1) 
 
    679. நீர்தைககதவின் ெபயர் - ஓ (1) 
 
    680. சாளரவா ன் ெபயர் - சாேலகம் வாதாயனம் சாலம் ைழ சாலகம் காலதர் (6) 
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    681. மைனவாயி ன் ெபயர் - வாரம், வாாி, ேதாட் , உவளகம், குதி, ேகாட் , 

த , கைட, தடம், அ ெநறி, ம் , சிதம் (12) 
 
    682. கதவின் ெபயர் - ஓ  கிளர்வி ைத  நிகுத்ைத காப்  வாாி கபாடம் ேதாட்  (8) 
 
    683. தாழின் ெபயர் - காழ் சீப்  க ைக (3) 
 
    684. றப்பின் ெபயர் - அள் ெகால் பற ைக வ ப்பற்  ட்  கம் (6) 
 
    685. யாைனக்கூடத்தின் ெபயர் - ஆலயம் ஒளி (2) 
 
    686. யாைன யி டத்தின் ெபயர் - ேசவகம் சாைல ேசக்ைக (3) 
 
    687. குதிைரப்பந்தியின் ெபயர் - மந்திரம் சாைல பைண லாயம் (4) 
 
    688. ெதா வின் ெபயர் - ெதா கு பட்  ெதா விடம் ெதா  ேதாழம் ேவ  
ஆனிைல (7) 
 
    689. கற்ப த்ததைரயின் ெபயர் - குட் மம் (1) 
 
    690. சுவர்த்தலத்தின் ெபயர் - உவமாநிலம் பித்திைக (2) 
 
    691. திண்ைணயின் ெபயர் - திட்ைட, குற , ெதற்றி, ேவதிைக, மண்ணீ . 5 
 
    692. அ க்கைளயின் ெபயர் - அட் ல், மைடப்பள்ளி. 2 
 
    693. அ ப்பின் ெபயர் - காமரம், சுல் , கு தம், உத்தானம். 4 
 
    694. அக்கினிட் யின் ெபயர் - ெஞகிழி, இந்தளம், ெந ப்பி கலம், அன ற்குைவ. 4 
 
    695. கைடக்ெகாள்ளியின் ெபயர் - அலாதம், இராதம், ெஞகிழி. 3 
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    696. மற் ங் கைடக்ெகாள்ளியின் ெபயர் - ளாி, உற்ைக. 2 
 
    697. ேவள்விக்குண்டத்தின் ெபயர் - ேவதி, நித்தம். 2 
 
    698. மட்கலஞ்சு மிடத்தின் ெபயர் - சுள்ைள, சூைள. 2 
 
    699. உைலக்கலத்தின் ெபயர் - உறவி. 1 
 
    700. உைல க்கின் ெபயர் - கு கு, சிைவ. 2 
 
    701. காியின் ெபயர் - கந்தள், இ ந்ைத, நல்லம். 3 
 
    702. குதிாின் ெபயர் - கல். 1 
 
    703. தவத்ேதாாி க்குமிடத்தின் ெபயர் - பாழி, கரண்ைட, பள்ளி, மடம், குைக, 
தாபதம். 6 
 
    704. கூட் ன் ெபயர் - குடம்ைப, கட்சி, குலாயம். 3 
 
    705. பண் ங்கூட் ன் ெபயர் - பஞ்சரம், குலாயம். 2 
 
    706. கல்விபயில் களத்தின் ெபயர் - கழகம், பட் மம். 2 
 
    707. யி டத்தின் ெபயர் - ஆய்ைவ, கிடக்ைக, அைண, பாியங்கம், பாயல், 
ேசக்ைக, பள்ளி, தளிமம், சாயல், த ட்டம், தற்பம், சயனம், அம்பரம், ேசர்விட ம். 14 
 
    708. விலங்கு யி டத்தின் ெபயர் - பாழி, பண்ைண, பைண, பட்டம், ேபாத் , 
ேசக்ைக. 6 
 
    709. ேதாட்டத்தின் ெபயர் - பாதவம், டைவ, படப்ைப. 3 
 
    710. மற் ம் ேதாட்டத்தின் ெபயர் - ஆரம், ெதா . 2 
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    711. ேவ யின் ெபயர் - ர்தி, காவல். 2 
 
    712. ைழவாயி ன் ெபயர் - ைழ, சு ங்ைக. 3 
 
    713. பரணின் ெபயர் - பணைவ, இதணம், க . 3 
 
    714. கவாி க்கியின் ெபயர் - கடைவ, நடைவ, மடைவ. 3 
 
    715. காதவழியின் ெபயர் - காவதம். 1 
 
    716. கூப்பி  ரத்தின் ெபயர் - குேராசம், எல்ைல. 2 
 
    717. ேயாசைனயின் ெபயர் - ைக. 2 
 
    718. ேகாழிப்பறைவயளவின் ெபயர் - கிர ஞ்சம். 1 
 
    719. இடத்தின் ெபயர் - வாசம், பா , மா , கைட, சிைற, சாதனம், பக்கம், தாபரம், 
வாய், லம், ம ங்கு, பாங்கு, நத்தம், ைவப் , ம , தலம், அ ,வயின், மதர் , களம், 
வழி, வளாகம், உைழ, பட் , வைக, திைண, சூழல், தைல, இடம், அ கு, தானம், கண், 
இைட, சார், கால், பின், தல், தாவளம், பால், உளி, பாழி, நிலம், இல், பள்ளி, ஞாங்கர், 
நிைல, பதி, உைற ள் நிசாதனம், ன்னர், நியமம், வசதி, நிகாயம், ேதயம், ைட, 
அயம ராட்டம், ேகாட்டம், கீழ், ேமல், மடம். 61 
 
    720. மற் ம் இடத்தின் ெபயர் - கா . 1 *ஆக  62 
 
    721. சைபயின் ெபயர் - சங்கம், கு , ச கம், அைவ, ேகாட் , ெதாகுதி, கணம், 
கூட்டம், சமவாயம். 9 
 
    722. நால்வைகயரணின் ெபயர் - மைல, கா , மதில், நீர். 4 
 
    723. வன்பா ன் ெபயர் - குறிஞ்சி, பாைல. 2 
 
    724. ெமன்பா ன் ெபயர் - ம தம். 1 
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    725. சமப்பா ன் ெபயர் - ல்ைல, ெநய்தல். *2 
 
    நான்காவ  அவனிவைக ற்றிற் . 
    ஆக சூத்திரம் 725. 
-----------------   
 

ஐந்தாவ  - ஆடவர்வைக / ெபயர்ப்பிாி  (726-1101) 
 
    726. பார்ப்பார் ெபயர் – அறேவார், சுரர், அ ெதாழிலாளர், இ  பிறப்பாளர், 
எாிவளர்ப்ேபார், ஆதிவ ணர், ேவதியர், அந்தணர், ேவள்வியாளர், மைறயவர், 
விப்பிரர், ேமற்குலத்ேதார், ற்குலத்ேதார், ஐயர், ேவதபாரகர், ப் ாி ேலார், 
ெதா குலர் (17) 
 
    727. மற் ம் பார்ப்பார் ெபயர் - த்தீம ரபினர் 
 
    728. பிரமசாாியின் ெபயர் - வன்னி (1) 
 
    729.அந்தணர  ெதாழி ன் ெபயர் – ஓதல், ஓ வித்தல், ேவட்டல், ேவட்பித்தல், 
ஈதல், ஏற்றல் (6) 
 
    730. அந்தணர் மாைலெகா யின் ெபயர் - மாைல கமலம் = ெகா ெவௗதம் 
 
    731. அந்தணர்க்குாிய ெபா ளின் ெபயர் – த ப்ைப, ஞ்சிப் ல், சமித்  (3) 
 
    732. ேராணாசாாியின் ெபயர் – ேவதக்ெகா ேயான், வின் லாளன், 
பாரத் வாசன், கும்பசன் (4) 
 
    733. அரசாின் ெபயர் – பார்த்திபர், இைறவர், காவலர், பதிகள், ேகாக்கள், ேவந்தர், 
ெகாற்றவர், ரவலர், ெபா நர், மன்னர், பாலர், நி பர், தல்வர், ஏந்தல், குாிசில், 
மகிபாலர், தைலவர் (17) 
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    734. எண்வைக மாைலயின் ெபயர் – ெவட்சி, கரந்ைத, வஞ்சி, காஞ்சி, ெநாச்சி, 
உழிைஞ, ம்ைப, வாைக (8) 
 
    735. அரசர்கள் பைடெகா யின் ெபயர் - பைட – அ வைகத்தாைன, ெகா  - 
சிங்கம் 
 
    736. அ வைகச் சக்கரவர்த்திகளின் ெபயர் – அாிச்சந்திரன், நளன், சுகுந்தன், 

ரவா, சகரன், கார்த்த ாியன் (6) 
 
    737. ட் மன் ெபயர் – சந்த  , ன்ைமந்தன் ,ெதய்வ விரதன், கங்ைக தைகயன், 
காங்ேகயன், பிரமசாாி (5) 
 
    738. கு குலத்தரசர் ெபயர் - ெபௗரவர் ெகௗரவர் பாரதர் (3) 
 
    739. த ம த்திரன் ெபயர் – த மைமந்தன், ெபாைறயாளன், உதிட் ரன், 

ரசக்ெகா ேயான் (4) 
 
    740. ாிேயாதனன் ெபயர் – மன்னர், மன்னவன், வணங்கா ேயான், பன்னக 

யர்த்ேதான், காந்தாாிெசம்மல் (4) 
 
    741. கன்னன் ெபயர் – கதிர்மதைல, மிகுெகாைடயாளன், அங்கர் ேகாமான், 
கவசகுண்டலன், கானீனன், கச்ைசக்ெகா ேயான் (6) 
 
    742. மன் ெபயர் - வா ைமந்தன் கதா தன் மா தி ேகாளாிக்ெகா 
    ேயான் இ ம்பிெகா நன் வி ேசாதரன் (6) 
 
    743. அ ச்சுனன் ெபயர் - பற்குனன் கிாீ  பார்த்தன் பற்சு சவ்வியசாசி விசயன் 
தனஞ்சயன் கி ட் ணன் சுேவதவாகனன் சுேரந்திரன் ைமந்தன் கி ட் ணசகாயன் 
வானரக்ெகா ேயான் மாதவிெகா நன் காண்டீபன் ஆண்ெடாழின்ைமந்தன் (15) 
 
    744. நகுலசாேதவர் ெபயர் - மத்திைரைமந்தர் அச்சுவினிமதைலயர் இரட்ைடயர் (3) 
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    745. ேசரன் ெபயர் - ழியன் உதியன் ெகாங்கன் ெபாைறயன் வானவன் குட் வன் 
வானவரம்பன் வில்லவன் குடநாடன் வஞ்சிேவந்தன் ெகால் ச்சிலம்பன் ேகாைத 
ேகாளன் ெபா ைநத் ைறவன் ேபாந்தின் கண்ணியன் மைலயன் மைலயமான் (17) 
 
    746. ெகா குதிைரயின் ெபயர் - ெகா  - வில்= ரவி – பாடலம் 
 
    747. ேசாழன் ெபயர் - ெசன்னி வளவன் ெசம்பியன் கிள்ளி ெபான்னித் ைறவன் 

க்ெகா ேயான் மால் ேகாழிேவந்தன் ேநாிெவற்பன் ஆாின்கண்ணியன் ேநாியன் 
அபயன் சூாியன் னனாடன் (14) 
 
    748. மற் ஞ்ேசாழன் ெபயர் - ேகசவன் (1) ஆக (15) 
 
    749. ெகா குதிைரயின் ெபயர் - ெகா  - = ரவி - ேகாரம் 
 
    750. பாண் யன் ெபயர் - ெசழியன் கூடற்ேகாமான் ெதன்னவன் வ தி மீனவன் 
பஞ்சவன் மாறன் ெகௗாியன் ேவம்பின் கண்ணியன் ைகதவன் மைலயப்ெபா ப்பன் 
ைவைகத் ைறவன் குமாிச்ேசர்ப்பன் () 
 
    751. ெகா குதிைரயின் ெபயர் - ெகா  கயல்; குதிைர - கனவட்டம் 
 
    752. ச க்குேவந்தர் ெபயர் - ேவள் லவரசர் (1) 
 
    753. கு நிலமன்னர் ெபயர் - கு ம்பர் ேராசர் (2) 
 
    754. மற் ங்கு நிலமன்னர் ெபயர் - ேவளிர். ஆஉ (3) 
 
    755. வைரவின்றியாவ க்குங் ெகா க்குந்தைலவள்ள ெல வர் ெபயர் - சகரன், காாி, 
நளன், ந் மாாி, நி தி, ெசம்பியன், விராடன். (7) 
 
    756. இரப்ேபார்க்குக் ெகா க்குமிைட வள்ளெல வர் ெபயர் - அந்திமான், 
சிசுபாலன், அக்குரன், வக்கிரன், சந்திமான், கன்னன், சந்தன். (7) 
 
    757. கழ்ேவா க்குக் ெகா க்குங் கைட வள்ளெல வர் ெபயர் - பாாி, எழி , நள்ளி, 
ஆய், மைலயன், ஓாி, ேபகன். (7) 
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    758. அரசிய லாறின் ெபயர் - பைட, கு , கூழ், அைமச்சு, நட் , அரண். (6) 
 
    759. அரசர வைகத் தாைனயின் ெபயர் - ேவல், வாள், வில், ேதர், பாி, களி . (6) 
 
    760. அரசியலாறின் ெபயர் - அறநிைலயறம், மறநிைலயறம், அறநிைலப் ெபா ள், 
மறநிைலப்ெபா ள், அறநிைலயின்பம், மறநிைலயின்பம். (6) 
 
    761. அறநிைல யறத்தினியல் - நான்குவ ணத்தா ம், தத்தம் வ ணத்திற் பிறழா  
நிைலெபறப்பா  காத்தலற நிைலயறம். 
 
    762. மறநிைல யறத்தினியல் - நிைர மீட்ட ம் பைகெவல் த  மாகிய  
ெசஞ்ேசாற் க்கடன் கழியாதாைரத் தண் த் க் குைற றச் ெசய்தன் மறநிைலயறம். 
 
    763. அறநிைலப் ெபா ளியல் - ெநறிவழிநின்  தத்தநிைலயினால் யன்  
    ெப ெபா ளற நிைலப்ெபா ள். 
 
    764. மறநிைலப் ெபா ளியல் - பைகஞர் ெபா ந் திைறப்ெபா ங்குற்றஞ் 
ெசய்ேதாைர ெயா க்கும் ெபா ம் சூதில்ெவல் ெபா  மற நிைலப் ெபா ள். 
 
    765. அறநிைலயின் பவியல் - குல ெமா க்க ங் குண ம் ப வ ெமாத்த 
கன்னிைகையத் தீேவட் ல் லத்தி த்த லறநிைல யின்பம். 
 
    766. ம றநிைலயின் பவியல் - ஏ த வ ம் வில்லா ல க்க ெமய்த ம் ெபா ள் 
ெகா த் க் ேகாட ம் வ ந்  ேகாட மாகிய ெநறியால் மணத்தன் 
    ம றநிைலயின்பம். 
 
    767. அரசர ெதாழி ன் ெபயர் - ஓதல், ெபா தல், உலகு ரத்தல், ஈதல், ேவட்டல், 
பைடபயிறல். (6) 
 
    768. ெசங்ேகால்ேவந்தென வைக நிைலயின் ெபயர் - அறம், ெபா ள், 
    இன்பம், இம்ைம, ம ைம, கழ், மதிப் . (7) 
 
    769. அரசர்க்ைகம் ெப ங்கு வின் ெபயர் - மந்திாியர் ேராகிதர் ேசனாபதியர் 

தர் சாரணர் (5) 
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    770. அரசர்க் ெகண்வைகத் ைணவர் ெபயர் - கரணத்தியல்ேவார் க மவதிகாரர் 
சுற்றத்தார் கைடகாப்பாளர் நகரமாக்கள் பைடத்தைலவர் இ ளிமறவர் யாைன ரர் 
(8) 
 
    771. அரசர்க்ைகவைக திச் சுற்றத்தின் ெபயர் - நட்பாளர் அ◌்தணாளர் 
மைடத்ெதாழிலாளர் ம த் வக்கைலஞர் நிமித்திகப் லவர் (5) 
 
    772. ற்கூறிய வைகேயா ம் ெவண்ெகாற்றக் குைடயிைன ைடய 
அரசர்க க்குப் பதிெனண்வைகத்ெதாழில் ெசய் ம் பகுதி ைடயவர்களாவார்கள் 
 
    773. ைவசியர்ெபா ப் ெபயர் - தாளாளர் இப்பர் த மக்கிழவர் ேவளாளர் 
இளங்ேகாக்கள் (5) 
 
    774. ைவசியர் த்ெதாழி ன் ெபயர் - ேகாக்கைளக்காக்கல் ெபா ளீட்டல் 
ஏர்த்ெதாழில் (3) 
 
    775. ேகாைவசியர் ெபயர் - * ைவசிய ெனா வேன அந்தணர் ேவள்விையக் 
குைறபா ன்றி த்தற்குப் ண்ட ெதாழில்களால் வந்த ெதான்  ெதாட் ள்ள 
ெபயர்கள்ெசால் மிடத்தில் இவர்க ள்ேகாைவசியர் - ேகாவலர் இப்பர் 
ேகாவர்த்தனர் எனப் ெபயர்ெப வார் ((6) 
 
    776. தனைவசியர் ெபயர் - நாய்கர் எட் யர் வணிகர் பரதர் (4) 
 
    777. ைவசியர் ெபயர் - உழவர் ேமழியர் காராளர் இளங்ேகா பாலர் (4) 
 
    778. ைவசியர ெதாழி ன் ெபயர் - ஓதல் ேவட்டல் உபகாரம் வாணிகம் 
பசுக்காவல் உழ த்ெதாழில் (6) 
 
    779. வணிகெரண்குணத்தின் ெபயர் - தனிைமயாற்றல் னிவிலனாதல் 
இடனறிந்ெதா கல் ெபா ெதா ணர்தல் உ வ ெதாிதல் இ வதஞ்சாைம ஈட்டல் 
பகுத்தல் (8) 
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    780. சூத்திரர் ெபயர் - பின்னவர் ச ர்த்தர் ெப க்காளர் வளைமயர் த்ெதாழிலர் 
மண்மகள் தல்வர் உழவர் ஏாினர் வாணர் காராளர் விைனஞர் ேமழியர் ேவளாளர் (19) 
 
    781. ேவளாளர்பத் வைகத்ெதாழி ன் ெபயர் - ஆைணவழிநிற்றல்' மாண்விைன 
ெதாடங்கல், ைகக்கடனாற்றல், குற்றமனத்தின்ைம, சுற்றம் 
    ------------- 
    *இதைனத்த ம ற்காண்க . 
    ேபாற்றல், நீங்காத யற்சி, மன்னிைறத தல், ஒற் ைமேகாடல், ஒ க்கம், 
    வி ந் றந்த தல். (10) 
 
    782. கு வின் ெபயர் - பட்டாரகன், பதி, பண்ணவன், பகவன், அத்தன், தீர்த்தன், 
ஆசான், அ கள், ங்கவன், சாமி, ஈசன், நாதன், இைறவன், கட ள், ேகாமான், 
குரவன், ஐயன், ேகாமான். (18) 
 
    783. ஆசாாியன் ெபயர் - ஓசன், பணிக்கன், உபாத்தி, ேதசிகன். (4) 
 
    784. ஆ ள்ேவதியர் ெபயர் - மாமாத்திரர், பிடகர், ம த் வர். (3) 
 
    785. குயவர் ெபயர் - ேவட்ேகாவர், கும்பகாரர், குலாலர், சக்கியர். 
 
    786. உப் வணிகர் ெபயர் - உமணர், அளவர், உப்பர். (3) 
 
    787. க ைகமாக்கள் ெபயர் - ெப நம்பிகள், மங்கலப்பாடகர், எட்டர் 
 
    788. கம்மாளர் ெபயர் - கம்மியர், யவனர், ஓவியர், வித்தகர், தபதியர். (5) 
 
    789. ெகால்லர் ெபயர் - க மர், ம வர், கம்மியர். (3) 
 
    790. தச்சன் ெபயர் - மரவிைனயாளன், தபதி (2) 
 
    791. தட்டார் ெபயர் - ெசங்ெகால்லர், ெபான்விைன ெசய்ேவார். (2) 
 
    792. மற் ந்தட்டார் ெபயர் - அக்கசாைலயர், ெசான்னகாரர். ஆக (4) 
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    793. கன்னார் ெபயர் - கன் வர், கஞ்சகாரர். (2) 
 
    794. சிற்பாசாாியர் ெபயர் - கல்விைனயர், கற்ெறாழிேலார். (2) 
 
    795. நரப் க்க வியாளர் ெபயர் - குயி வர். (1) 
 
    796. ேதாற்க வியாளர் ெபயர் - இயவர். (1) 
 
    797. மிேலச்சர் ெபயர் - ஆாியர். (1) 
 
    798. ேசானகர் ெபயர் - யவனர். (1) 
 
    799. சித்திரகாரர் ெபயர் - ஓவியர். (1) 
 
    800. த்தங்ேகாப்பார் ெபயர் - மணிகுயிற் நர். (1) 
 
    801. வண்ணார் ெபயர் - காழியர், ஈரங்ெகால் யர். (2) 
 
    802. மற் ம் வண்ணார் ெபயர் - ஏகா யர், சர். (4) 
 
    803. நாவிதன் ெபயர் - ெப மஞ்சிகன் மயிர்விைனஞன் (2) 
 
    804. மற் ம்நாவிதன் ெபயர் - ஏனாதி சிைரயன்மங்க யன் ஆக (5) 
 
    805. ெசக்கான் ெபயர் - சக்கிாி நந்தி (2) 
 
    806. சங்க ப்ேபார் ெபயர் - வைளேபாழ்நர் (1) 
 
    807. மீகாமன் ெபயர் - நீகான் மா மி மரக்கலன் (3) 
 
    808. ஆட் வாணிகன் ெபயர் - சாபலன் (1) 
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    809. ஊன்விைலஞர் ெபயர் - சூனர் (1) 
 
    810. ேதால்விைலஞர் ெபயர் - பறம்பர் (1) 
 
    811. உைறகாரர் ெபயர் - காேராடர் (1) 
 
    812. ன்னர் ெபயர் - குயினர் ெபால்லார் (2) 
 
    813. கள்விைலஞர் ெபயர் - பைழயர் வசர் ப வர் (3) 
 
    814. சண்டாளர் ெபயர் - கு ங்கர் ைலஞர் கீேழார் இழிஞர் அணங்கு (5) 
 
    815. பாணர் ெபயர் - ெசன்னியர் ைவாியர் ெசயிாியர் மதங்கர் இன்னிைசகாரர் (5) 
 
    816. பாண்ெடாழிற்கீழ்மக்கள் ெபயர் - பண்டர் ஓவர் (2) 
 
    817. பாண்மகள் ெபயர் - பா னி விற  பாட்  மதங்கி பாடன்மக உ (5) 
 
    818. ேதர்ப்பாகன் ெபயர் - சாரதி சூதன் வலவன் (3) 
 
    819. யாைனப்பாகர் ெபயர் - ஆேதாரணர் வா வர் (2) 
 
    820. பாிமாவ ப்ேபார் ெபயர் - வா வர் (1) 
 
    821. மைடயர் ெபயர் - வா வர் கூவியர் பானசிகர் (3) 
 
    822. மற் ம்மைடயர் ெபயர் - பாசகர் (1) ஆக(4) 
 
    823. ஒற்றர் ெபயர் - சாரர் ேவயர் சாரணர் (3) 
 
    824. கூத்தர் ெபயர் - நாடகர் நி த்தர் நடர் கண் ளர் ேகா யர் வயிாியர் ெபா நர் 
(7) 
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    825. நாடகக்கணிைகயின் ெபயர் - ந  கூத்தி (2) 
 
    826. தமிழ்க்கூத்தர் ெபயர் - வாயிேலார் (1) 
 
    827. கைழக்கூத்தர் ெபயர் - ேவழம்பர் (1) 
 
    828. ெவறியாட்டாளன் ெபயர் - ேவலன் கன் ேதவராளன் ப மத்தவன். (4) 
 
    829. ேதவராட் யின் ெபயர் - சா னி தியாள் ப மத்தவள் (3) 
 
    830. தர் ெபயர் - விைன ைரப்ேபார் வழி ைரப்ேபார் உ திேயார் 
பண் ைரப்ேபார் (4) 
 
    831. ெகாைலயாளன் ெபயர் - காதகன் சா கன் (2) 
 
    832. ேவதைனெசய்ேவான் ெபயர் - அ ந் தன் (1) 
 
    833. ஆண்பா ன் ெபயர் - மானவன் மகன் ஆ உ ைமந்தன் ஆடவன் மான் 
காைள (7) 
 
    834. ஆண்பா ற்சிறந்தவன் ெபயர் - நம்பி (1) 
 
    835. தல்வன் ெபயர் - ஆதி நாதன் (2) 
 
    836. உயர்ந்ேதார் ெபயர் - உலகம் (1) 
 
    837. ெப ைமயிற்சிறந்ேதான் ெபயர் - ெப மகன் மல்லன் தைலவன் 
    ெப மான் குாிசில் ெசம்மல் ேகாமான் ேகா ஆண்டைக ெபா நன் அண்ணல் ஓங்கல் 
ஏந்தல் மீளி விடைல (15) 
 
    838. எப்ெபா ட்குந்தைலவன் ெபயர் - இைற காரணன் இய ள் ேதான்றல் அதிபன் 
(5) 
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    839. மந்திாியர் ெபயர் - எண்ணர் ேலார் அைமச்சர் (3) 
 
    840. மந்திாித் தைலவர் ெபயர் - வர் குரவர் த்ேதார் ன்ேனார் உைழேயார் 
சூழ்ேவார் ல்வல்ேலார் அைமச்சர் ேதர்ச்சித் ைணவர்(9) 
 
    841. இவர்நட்பாளர் ெபயர் - இப் ெபயர்கள் அம்மந்திரத்தைலவர் நட்பாள க்கும் 
வ ம் 
 
    842. மந்திாிதந்திாியர் ெபயர் - ஏனாதி காவிதி அமாத்தியர் (3) 
 
    843. க மத்தைலவன் ெபயர் - வள் வன் சாக்ைக (2) 
 
    844. ேபார்த்தைலவர் ெபயர் - ெபா நர் (1) 
 
    845. பாிவாரத்தின் ெபயர் - பாியாளம் (1) 
 
    846. ஓத் ைரப்ேபார் ெபயர் - கணக்காயர் (1) 
 
    847. கைலவல்ேலார் ெபயர் - கவிஞர் (1) 
 
    848. லைமேயார் ெபயர் - ேமேலார் பண் தர் லவர் ஆசிாியர் ந்தியர் ேமைதயர் 
(6) 
 
    849. அறிஞர் ெபயர் - ஆன்ேறார் சான்ேறார் (2) 
 
    850. பாவலர் ெபயர் - கைலஞர் (1) 
 
    851. கற்ேறார் ெபயர் - விற்பனர் (1) 
 
    852. நாவலர் ெபயர் - கவிகள் லவர் கவிஞர் (3) 
 
    853. மற் ம்நாவலர் ெபயர் - சாரதி சா  சூாியர் (3) ஆக (6) 
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    854. மிகவல்ேலார் ெபயர் - வி தர் நி ணர் குசலர் (3) 
 
    855. மற் ம்மிகவல்ேலார் ெபயர் - எ த்தாளர் (1) ஆக (4) 
 
    856. அயேலார் ெபயர் - ெநா மலர் வம்பலர் (2) 
 
    857. திேயார் ெபயர் - அதிதியர் வம்பலர் (2) 
 
    858. தறிவாளர் ெபயர் - வர் (1) 
 
    859. குறிக்ெகாள்ேவார் ெபயர் - பாராயணர் (1) 
 
    860. வல்ேலான் ெபயர் - வலைவ வல்லவன் வல் நன் (3) 
 
    861. மாட்டார் ெபயர் - வல்லார் (1) 
 
    862. ந ச்ெசால்ேவான் ெபயர் - கள்வன் காியன் (2) 
 
    863. ெகாைட ேளான் ெபயர் - ரவலன் ஈைகயாளன் தியாகி உபகாாி ேவளாளன் 
(5) 
 
    864. வள்ளிேயான் ெபயர் - வள்ளல் ெகாைடேயான் வள்ளிேயான் 
 
    865. இரப்ேபார் ெபயர் - இரவலர் பாிசிலாளர் யாசகர் (3) 
 
    866. கழ்ேவார் ெபயர் - கதர் மாகதர் வந்தியர் பப் வர் ேவதாளியர் (5) 
 
    867. ர்த்தர் ெபயர் - விடர் கா கர் (2) 
 
    868. காத த்ேதார் ெபயர் - விைழந்ேதார் ஆர்வலர் ேவட்ேடார் நயந்ேதார் 
ஆதாித்ேதார் (5) 
 
    869. வல்லாளன் ெபயர் - வயவன் மீளி (2) 
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    870. திண்ணிேயான் ெபயர் - வியவன் வண்டன் ரன் மிண்டன் விறேலான் 
ெபா நன் விடைல மள்ளன் திறேலான் பண்ணவன் (10) 
 
    871. பைட ரர் ெபயர் - மறவர் கூளியர் மள்ளர் ெபா நர் இகலர் ெச நர் வாளாளர் 
வா ழவர் படர் ரர் (10) 
 
    872. கீேழார் ெபயர் - பல்லவர் கயவர் பதகர் நீசர் ல்லர் ாியர் ள் வர் ைகயர் 
கலர் தீேயார் கண்டகர் டர் அசடர் அதன்மர் சுண்டர் சுமடர் ெவளிறர் அற்பர் (18) 
 
    873. அறிவிலான் ெபயர் - மகன் சிதடன் டன் ேபைத இ ைத அஞ்ைஞ 
ஆதன் ஏைழ மடமகன் குதைல (10) 
 
    874. அ ைமயின் ெபயர் - ெதா ம்  ெதாண்  ெதாத்  தாதர் ெதா  வி த்தி (6) 
 
    875. மற் ம்அ ைமயின் ெபயர் - ேசடர் கிணகர் ஆக (8) 
 
    876. கள்வர் ெபயர் - கரவடர் ேசாரர் ைரேயார் கட்ேடார் கரவர் பட் கர் தி டர் (7) 
 
    877. அச்ச ைடேயான் ெபயர் - பீ  சிதன் பீதன் காிதன் காதரன் (5) 
 
    878. வஞ்சைனயாளன் ெபயர் - மாயன் நிகாதன் (2) 
 
    879. ேவக ைடேயான் ெபயர் - கவனன் சவனன் (2) 
 
    880. க னன் ெபயர் - கற்கசன் (1) 
 
    881. வழிச்ெசல்ேவான் ெபயர் - பதிகன் பாந்தன் (2) 
 
    882. மற் ம்வழிச்ெசல்ேவான் ெபயர் - வியவன் ஆக (3) 
 
    883. ஏ வான் ெபயர் - வியவன் (1) 
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    884. ெதாழில்ெசய்ேவார் ெபயர் - ெதா வர் கம்மியர் (2) 
 
    885. தாித்திரர் ெபயர் - இல்ேலார் ஆ லர் வறிேயார் ஏைழயர் நல்கூர்ந்ேதார் 
ேபைதயர் (6) 
 
    886. மற் ம்தாித்திரர் ெபயர் - அகிஞ்சினர் (1) ஆக (7) 
 
    887. வாயில்காப்ேபார் ெபயர் - கைடகாவலர் (1) 
 
    888. தைசதின்ேபான் ெபயர் - சா  கூ  (2) 
 
    889. ேநா ற்ெறாழிந்ேதான் ெபயர் - உல்லாபன் (1) 
 
    890. மேனாகரன் ெபயர் - சல்லாபன் (1) 
 
    891. களாழன் ெபயர் - இய ள் (1) 
 
    892. குல ள்ேளார் ெபயர் - கு ஞர் (1) 
 
    893. உாிேயான் ெபயர் - கிழவன் (1) 
 
    894. நி வாணியின் ெபயர் - நக்கன் (1) 
 
    895. கூர்ைமயில்ேலான் ெபயர் - மந்தன் (1) 
 
    896.நாகாிகர் ெபயர் - - ச ரர், கா கர். (2) 
 
    897.க ைண ள்ேளான் ெபயர் - - கா ண்ணியன். (1) 
 
    898.வைரயா ெகா ப்ேபார் ெபயர் - - வள்ளிேயார். (1) 
 
    899. ஓர்கு யிற்ெகாண்ேடான் ெபயர் - - சகலன். (1) 
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    900. சுற்றத்தின் ெபயர் - - ேகள், ஒக்கல், கிைள, பந்தம், கூளி, க ம் , கு ம்பம். (7) 
 
    901. உறவின் ெபயர் - - நண் , தமர், உாியர், நட் , நட்ேடார், பற்றினர் (6) 
 
    902. தங்கு த்தமாின் ெபயர் - - தாயத்தார், ஞாதியர். (2) 
 
    903. ஒ கு யின் ெபயர் - - உதிரப்பிாிவினர். (1) 
 
    904. வழித்ேதான்ற ன் ெபயர் - - வழிேயான். (1) 
 
    905. பாட்டன் ெபயர் - - தாைத, தன்றாைத, தாைத. (3) 
 
    906. மற் ம் பாட்டன் ெபயர் - - பிதாமகன். (1) ஆக (4) 
 
    907. ஈன்ேறான் ெபயர் - - தாைத, அத்தன், தந்ைத, பிதா,ஐயன். (5) 
 
    908. மாமன் ெபயர் - - மா லன், அம்மான். (2) 
 
    909. ம மகன் ெபயர் - - ம மான், பிறங்கைட, ஓங்கல். (3) 
 
    910. த்ேதான் ெபயர் - - அண்ணல், தைமயன், தம் ன், ேதான்றல் ன்னவன், 
ேசட்டன். (6) 
 
    911. இைளேயான் ெபயர் - - பின்னவன், இளவல், பின்ேறான்றல், கனிட்டன், எம்பி, 
அ சன். (6) 
 
    912. தாயின் ெபயர் - - அம்ைம, அன்ைன, ஆய், அவ்ைவ, தம்மைன ேமாய், ஈன்றாள், 
தன்ைன. (8) 
 
    913. ன்பிறந்தான் ெபயர் - - அன்ைன, ெசவி , ெதௗைவ,ேசட்ைட, ன்னவள், 

த்தாள். (6) 
 
    914. பின்பிறந்தாள் ெபயர் - - பின்ைன, ைகைய, தங்ைக. (3) 
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    915. ைமத் னன் ெபயர் - - சம்மதன். (1) 
 
    916. மணவாளன் ெபயர் - - கணவன், ெகா நன், காந்தன், ேகள்வன், மணமகன், 
காதலன், வல்லவன், உாிேயான், பதி, தவன், ெகாண்கன், பத்தா, ைணவன், 
தைலமகன், தைலவன். (15) 
 
    917 மற் மணவாளன் ெபயர் - கண்டன் ேவட்ேடான் ஆக (17) 
 
    918 மணவாள க்குாிய ெபயர் - நாயகன் (1) 
 
    919 மணமகள் ெபயர் - உாிைம வல்லவி தாரம் ைணவி வாழ்க்ைகத் ைண 
மணவாட்  பாாி இல்லாள் பன்னி வி ந்தைன இல்லவள் கு ம்பினி களம் காந்ைத 
இல் மைன காத  நாயகி (18) 
 
    920 ைமந்தன் ெபயர் - சந்ததி மதைல தைநயன் காதலன் நந்தனன் சி வன் 
ெமய்யன் ேதான்றல் ெசம்மல் ைள சுதன் கால் ெபா ள் தல்வன் த்திரன் 
பிறங்கைட எச்சம் ேசய் (18) 
 
    921 மகள் ெபயர் - தல்வி சி மி த்திாி தைநைய சுைத ஐைய பந்தைன (7) 
 
    922 பிள்ைளயின் ெபயர் - குழவி குழந்ைத (2) 
 
    923 மகன்மகள்என் மி பாற்கும் ெபா ப் ெபயர் - எச்சம் (1) 
 
    924 பாலர் ெபயர் - மகார் கு மாக்கள் சிறார் (3) 
 
    925 இைளஞன் ெபயர் - மழவன் குமரன் ைமந்தன் ேசடன் இளவல் கன் காைள 
(7) 
 
    926 மற் மிைளஞன் ெபயர் ஆடவன் உவா (2) ஆக (9) 
 
    927 ேதாழன் ெபயர் - சிலதன் எ வன் ேசடன் நண்பன் பாங்கன் சகாயன் (6) 
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    928 ேதாழன் ன்னிைலப்ெபபயர் - ஏடா (1) 
 
    929. சங்காத்தியின் ெபயர் - அ கன் சம்மதன் நண்பன் (3) 
 
    930. தைலைமப்ெபண் ெபயர் - குரத்தி ெப மாட்  ஆசாள் இைறவி ேகாமகள் 
தைலவி அ கள் ஐைய சாமி அத்ைத (10) 
 
    931. ெபண்மணிகளிற்சிறந்தவள் ெபயர் - நங்ைக (1) 
 
    932. அ ந்தவப்ெபண் ெபயர் - ைபம்ைம ெகௗந்தி (2) 
 
    933. ேதாழியின் ெபயர் - சிலதி பாங்கி ேச  இணங்கி ைணவி இகுைள சகி (7) 
 
    934. ேதாழி ன்னிைலப் ெபயர் - ஏ  ஏலா (2) 
 
    935. ஏவ ற்சிறந்தவள் ெபயர் - ேச  (1) 
 
    936. ைகத்தாயின் ெபயர் - தாதி, ெசவி , ேகாடாய், பின்னைன. 4 
 
    937. கன்னியின் ெபயர் - குமாி. 1 
 
    938. ேகாலம் ைன ெபண்ணின் ெபயர் - வண்ணமகள். 1 
 
    939. நால்வைகப்ெபண் ப வத்தின் ெபயர் - வாைல, த ணி, பிரவிைட வி த்ைத. 4 
 
    940 . தியாள் ெபயர் - வி த்ைத, த்தாள். 2 
 
    941 .எ வைகப்ெபண் ப வத்தின் ெபயர் - ேபைத, ெப ம்ைப, மங்ைக, மடந்ைத, 
அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிளம்ெபண். இவற்றினாண்  7, 11,13,19, 25, 31, 40. (7) 
 
    942 . மல யின் ெபயர் - ைமம்ைம, வந்தி. 2 
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    943. கலன்கழிமகளிர் ெபயர் - ைகம்ைம, ைகனி, விதைவ, ைகம்ெபண் 
    அம ங்கி . 5 
 
    944.ெபா மகளிர் ெபயர் - விைலமகள், சூைள, ேவசி, பரத்ைத, கணிைக 2 
 
    945. ெபண்ணின் ெபயர் - அாிைவ, அங்கைன, மடந்ைத, ஆடவள், ெதாிைவ, 
    மானினி, சி மி, இளம்பி , சுாிகுழல், மக உ, காந்ைத, மா , வனிைத, நல்லாள், 
காாிைக, தளிாியல், அணங்கு, ைதயல், ெப ம்ைப, ேபைத, மடந்ைத, மங்ைக, 
மாேயாள், பாைவ, பிணா. 25. 
 
    946. மித்திரர் ெபயர் - ஒல் நர், ன் நர், ஒன் நர், ேநர்ந்தார், நண் நர், 
ந ள் நர், நயந்ேதார், ேமவினர், ேசர்ந்ேதார். 9 
 
    947. மாற்றலர் ெபயர் - ஒல்லார், ேநானார், ஒன்றலர், நண்ணலர், தி ந்தலர், 
ேமவலர், ெசற்றார், ெச நர், இன்னார், க தலர், எண்ணலர், நள்ளார், ெபா ந்தலர், 
பற்றலர், ல்லார், ேசரார், ெதவ்வர், அரைடயலர், தாியலர், ெத நர், ஒட்டார், 
பைகஞர். 23 
 
    948. ஆடவர்கூட்டத்தின் ெபயர் - சைவ, பண்ைண, சங்கம், ேகாட் , அைவ. 5 
 
    949. மாதர் கூட்ட த்தின் ெபயர் - ஓைர, பண்ைண, ஆயம், கு . 4 
 
    950. மகளிர் விைளயாட் ன் ெபயர் - ஓைர, பண்ைண, ெகடவரல், ெபாய்தல், 
உண்டாட் , கிாீைட, உப் , ேகளி, வண்டல். 9 
 
    951.மக்கட்பரப்பின் ெபயர் - மன்பைத, ைபஞ்ஞீ . 2 
 
    952.மக்கட்ெபா ப் ெபயர் - மாந்தர், மானவர், மானிடர், மண்ண வர், மனிதர், நரர். 6 
 
    953. குலத்தின் ெபயர் - கு , திைண, வி ப்பம், ஒ க்கம். 4 
 
    954. குல ள்ேளான் ெபயர் - குலீனன். 1 
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    955. ேவட்ேடார் ெபயர் - நயந்ேதார், காதலர், நைச நர், நயவர், விைழந்ேதார், 
ஆர்வலர். 6 
 
    956. கு டன் ெபயர் - அந்தகன், சிதடன். 2 
 
    957. டவன் ெபயர் - பங்கு, சூனியன். 2 
 
    958. குறளன் ெபயர் - குஞ்சன், வாமனன். 2 
 
    959. மற் ங்குறளன் ெபயர் - சிந்தன். 1 
 
    960. ெசவிடன் ெபயர் - வதிரன். 1 
 
    961. ஊைமயின் ெபயர் - ைக, ங்ைக. 2 
 
    962. கூனன் ெபயர் - ேகாணன். 1 
 
    963. அ யின் ெபயர் - ேபடன், ந ஞ்சகன், ேபைத, ெபண்டகன், சண்டன். 5 
 
    964. ெகாண்ேடாற் பிைழத் ப் ெப மகன் ெபயர் - குண்டகன். 1 
 
    965. விதைவ ெபற்ற மதைலயின் ெபயர் - ேகாள கன். 1 
 
    966. கன்னியிற் பிறந்ேதான் ெபயர் - கானீனன். 1 
 
    967. நாற்குலத்தில் உயர்ந்தவா  மிழிந்தெபண் ங் கூ ப்பிறந்த  பிள்ைளகளின் 
ெபயர் - அ ேலாமர். 1 
 
    968. உய ர்ந்தெபண்  மிழிந்தவா ங் கூ ப்பிறந்த பிள்ைளகளின் ெபயர் - 
பிரதிேலாமர். 1 
 
    969. அ ேலாமத்தா  பிரதிேலாமப்ெபண் ங் கூ ப் பிறந்த பிள்ைளகளின் 
ெபயர் - அந்த ராளர். 1 
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    970. அ ேலாமப்ெபண் ம் பிரதிேலாமத்தா ங் கூ ப்பிறந்த  பிள்ைளகளின் 
ெபயர் - விராத்தியர். (1) 
 
    971. ேப யிலக்கண வைக - நச்சுப்ேபசல், நல் ைசேயார்தல், அச்சுமாறல், 
ஆண்ெபண்ணாதல், ஒ ைகைய சிநடத்தல், தைலயிெலா ைக ைவத்தல், 
எதிர்ந்ேதாைரக்கண்  விலகல், எதிர்ந்ேதார்ேமற் ெசல் தல், பார்ைவேவ ப தல், 
பிற க்குந ந ங்கிச் சுழன் திாிதல், பிறைரக்கண்  நைகத்தல், நா தல், 
பலநாடகஞ் ெசய்தல், பக்கம்பார்த்தல், ப ங்கித்திாிதல், காரணமில்லாமற் பலவற்ைறக் 
ேகாபங்ெகாண்  ேபசல், தன் ைலையத் தாேனவ த்தல், அசக்கல், அ தல், 
ேசார்ந்த வ த்தல், கு க்கிக்கூட் ப் பார்த்தல், இைடயில் ஒ  ைக ைவத்தல், 
அதைனவாங்கல், இரங்கிப்ேபசல், எல்ெலல்ெலன் பா தல், இைவ ேபான்ற பிற 
ெசய்ைககள். 
 
    972. க வின் ெபயர் - சிைன, பீள், சூல், வயா , க ப்பம். (5) 
 
    973. ேதா ன் ெபயர் - உாிைவ, அதள், ஒ யல், றணி, ச மம், வடகம், ேபார்ைவ, 
பச்ைச, த்தி, வக்கு, கி த்திமம். (11) 
 
    974. இரத்தத்தின் ெபயர் - ெசந்நீர், ேசாாி, ெநய்த்ேதார், ெசம்பால், ண்ணீர், சு வல், 

லால்நீர், ேசாணிதம், உதிரம், கு தி, கைற (11) 
 
    975. ஊனின் ெபயர் - தைச, , த , விடக்கு, ைல, பிசிதம், லால், ண், ரணி, 
வள் ரம், ல . (11) 
 
    976. மற் ம் ஊனின் ெபயர் - இற்றி, இைறச்சி. (2) 
 
    977. பிச்சின் ெபயர் - ஊைழ, ைள, மாசு. (3) 
 
    978. க ப்பம்பயி டத்தின் ெபயர் - ைபசந்தி, ைபங்குழி. (2) 
 
    979. ஈர ன் ெபயர் - ஈ ள். (1) 
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    980. ெசவ் ர ன் ெபயர் - இரத்தம். (1) 
 
    981. வி க்கின் ெபயர் - விளர், நிணம், ெகா ப் . (3) 
 
    982. மற் ம் வி க்கின் ெபயர் - ெநய், வ ம் . (2) 
 
    983. வ ம்பின் ெபயர் - வ க்கு. (1) 
 
    984. மலக்குரம்ைபயின் ெபயர் - குடர். (1) 
 
    985. ெமய்ம்மலத்தின் ெபயர் - மாசு. (1) 
 
    986. உண்மலத்தின் ெபயர் - உபமலம். (1) 
 
    987. இந்திாியத்தின் ெபயர் - கந்தம், சுக்கிலம். (2) 
 
    988. *குைலயின் ெபயர் - ைக, குண் . 2 
 
    989. ைடயின் ெபயர் - தி, ஊழ்த்தல், தைச, ல . 4 
 
    990. ேசாணிதத்தின் ெபயர் - ெசம்பால். 1 
 
    991. நரம்பின் ெபயர் - நா , சிைர, ேமைத. 3 
 
    992. எ ம்பின் ெபயர் - என் , அத்தி, அங்கம், கேளவரம். 4 
 
    993. கழி ட ன் ெவ ம்பின் ெபயர் - கங்காளம். 1 
 
    994. உடம்பின் ெபயர் - ஆகம், காத்திரம், யாக்ைக, த , உடல், தியம், ணர் , 

கல், வியம், விம்மிதம், ேதகம், அங்கம், ர்த்தம், சாீரம், விக்கிரகம், பிண்டம், ேமனி, 
ெதாக்கு, காயம், குரம்ைப, கடம், ெமய், சடம், ரம், ட்சி, தாபரம், ற்கலம். 25 
 
    995. வ வத்தின் ெபயர் - ப வம், உ வம், சட்டகம், ேமனி, வ ண்ணம். 
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    996. கா ன் ெபயர் - பதம், பாதம், சரணம், கழல். 4 
 
    997. மற் ங்கா ன் ெபயர் - சலன், அ , அங்கிாி, தாள். ஆக  8 
 
    998. கரட் ன் ெபயர் - பர , மிைசத்திரள், கால . 3 
 
    999. கைணக்கா ன் ெபயர் - சங்கம். 1 
 
    1000. ழந்தாளின் ெபயர் - சா . 1 
 
    1001. ெதாைடயின் ெபயர் - குறங்கு, வாமம், கவான், ஊ . 4 
 
    1002. அல்கு ன் ெபயர் - க தடம், நித ம்பம், அைர. 3 
 
    1003. மற் ம் அல்கு ன் ெபயர் - வ , அகல், உபத்தம். 3 
 
    1004. பி ட்டத்தின் ெபயர் - பி ட்டம், சகனம், குய்யம், பா . 3 
 
    1005. ஆன்குறியின் ெபயர் - இ ங்கம், ேகாசம். 2 
 
    1006. ெபண்குறியின் ெபயர் - ேயானி, பகம். 2 
 
    1007. மற் ம்ெபண்குறியின் ெபயர் - ப்பகம்,ெபான், சின்னம். 5 
 
    1008. இைடயின் ெபயர் - மத்திமம், சுப் , ம ங்கு. 3 
 
    1009. ம ங்கின்பக்கத்தின் ெபயர் - ஒக்கைல. 1 
 
    1010. ெகாப் ழின் ெபயர் - இதைல, இைலஞ்சி, நாபி, உந்தி, ேபாகில். 
 
    1011. மலத்தின் ெபயர் - அேமத்தியம். 1 
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    1012. சி நீாின் ெபயர் - அமாி, உவாி. 2 
 
    1013. வயிற்றின் ெபயர் - குக்கி, த்தம், ம ,வயின், உதரம், ேமா , சடரம், அக . 8 
 
    1014. மார்பின் ெபயர் - அகலம் உரம் ஆகம் (3) 
 
    1015. மற் ம்மார்பின் ெபயர் - ம மம் ெநஞ்சு (2) 
 
    1016. ைலயின் ெபயர் - பேயாதரம் சுவர்க்கம் கு க்கண் அம்மம் நகிலம் தனம் 
குயம் ேசக்ைக ெகாம்ைம ெகாங்ைக (10) 
 
    1017. மற் ம் ைலயின் ெபயர் - பறம்  (1) 
 
    1018. ைலக்கண்ணின் ெபயர் - சிலீ கம் சூசுகம் (2) 
 
    1019. ைகயின் ெபயர் - கரம் அத்தம் பாணி ேதாள் ைகத்தலம் 
 
    1020. ழங்ைகயின் ெபயர் - கூர்ப்பரம் (1) 
 
    1021. மணிக்கட் ன் ெபயர் - கி த்தம் (1) 
 
    1022. உள்ளங்ைகயின் ெபயர் - அங்ைக குடங்ைக அகங்ைக (3) 
 
    1023. விர ன் ெபயர் - அங்கு  (1) 
 
    1024. நகத்தின் ெபயர் - உகிர் (1) 
 
    1025. ேதாளின் ெபயர் - யம் ெமாயம்  வாகு (3) 
 
    1026. க க்கட் ன் ெபயர் - வாகு லம் ைகம் லம் (2) 
 
    1027. ேதாண்ேம ன் ெபயர் - சுவல் ெசகில் நிகலம் (3) 
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    1028. க த்தின் ெபயர் - கிாீவம் களம் கில்லம் கந்தரம் கண்டம் மிட  (6) 
 
    1029. கின் ெபயர் - ெவாிந் றம் அபரம் ெவந் (4) 
 
    1030. பிடர்த்தைலயின் ெபயர் - சுவல் பிடர் எ த்தம் சி றம் கயில் நிமம் (6) 
 
    1031. க ப்பின் ெபயர் - கேபாலம் ெகா  அ  க ள் (4) 
 
    1032. ேமாவாயின் ெபயர் - தா  கட்டம் (2) 
 
    1033. மற் ேமாவாயின் ெபயர் - சு கம் தாழ்வாய் (2) 
 
    1034. கத்தின் ெபயர் - ஆனனம் வதனம் ண்டம் வத்திரம் (4) 
 
    1035. உதட் ன் ெபயர் - பா ைக த்தம் இதழ் (3) 
 
    1036. ேம தழின் ெபயர் - ஓட்டம் (1) 
 
    1037. கீழிதழின் ெபயர் - அதரம் (1) 
 
    1038. அண்ணத்தின் ெபயர் - அணாி (1) 
 
    1039. பல் ன் ெபயர் - எயி  தந்தம் தசனம் (3) 
 
    1040. மற் ம்பல் ன் ெபயர் - வல் நைக ரல் (3) 
 
    1041. நகுத ன் ெபயர் - சிாித்தற்கு ேமற்கூறிய அம் ன்  ெபய ேம ெகாள்க 
 
    1042. எயிற்றின் ெபயர் - விளிம்  (1) 
 
    1043. நாக்கின் ெபயர் - நா தா  தாரம் சிகுைவ (4) 
 
    1044. வாயின் ெபயர் - ைவப்  லனிடம் பாங்கர் (3) 
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    1045. உண்மிடற்றின் ெபயர் - அணல் (1) 
 
    1046. உண்ணாக்கின் ெபயர் - அண்ணம் (1) 
 
    1047. மற் ம் உண்ணாக்கின் ெபயர் - சி நாக்கு (1) 
 
    1048. கீழ்வாய்ப் றத்தின் ெபயர் - அணல் (1) 
 
    1049. ேமல்வாய்ப் றத்தின் ெபயர் - அணாி அண்ணம் (2) 
 
    1050. மற் ம் ேமல்வாய்ப் றத்தின் ெபயர் - அணல் (1) 
 
    1051. க்கின் ெபயர் - ண்டம் நாசி ேகாணம் (3) 
 
    1052. ெசவியின் ெபயர் - கா  ேகள்வி அள் சு தி கன்னம் ேசாத்திரம் (6) 
 
    1053. கண்ணின் ெபயர் - திட்  விேலாசனம் ேநத்திரம் நயனம் தாைர அம்பகம் விழி 
நாட்டம் அக்கம் ேநாக்கு சக்கு தி ட்  பார்ைவ ேகா (14) 
 
    1054. கண்மணியின் ெபயர் - தாைர (1) 
 
    1055. கண்ணிைமயின் ெபயர் - விளிம்  (1) 
 
    1056. வத்தின் ெபயர் - ரம் பி கு  தல் (3) 
 
    1057. மற் ம் வத்தின் ெபயர் - தல் கு  பீ  (2) 
 
    1058. க த்தின்பின்குழியின் ெபயர் - பனிச்ைச சூைற (2) 
 
    1059. ெதாண்ைடக்குழியின் ெபயர் - ெதாண்ைட கில்லம் (2) 
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    1060. ெநற்றியின் ெபயர் - ண்டகம் மத்தகம் தல் அளிகம் பாலம் குளம் 
இலலாடம் (7) 
 
    1061. தைலயின் ெபயர் - சிரம் கம் ேசகரம் ெசன்னி  உத்தமாங்கம் நவிரம் உச்சி 
சிகரம் ண்டம் மத்தகம் ர்த்தம் உவ்வி (19) 
 
    1062. கு மியின் ெபயர் - சிமி  சிக்கம் சிைக சிமி (4) 
 
    1063. உச்சியின் ெபயர் - நவிரம் சு ைக சூழி (3) 
 
    1064. ஆண்பான்மயிாின் ெபயர் - குஞ்சி பித்ைத ஓாி குழல் கார்பங்கி ேகசம் சுாியல் 
க ப்  தைள நவிர் பிச்சம் சிைக (13) 
 
    1065. ெபண்பான்மயிாின் ெபயர் - குழல் கூைழ குந்தளம் கூந்தல் அளகம் ஓதி 
ஐம்பால் க ப்  சு ள் விேலாதம் பாிசாரம் ேகசம் சுாியல் மராட்டம் ேகாைத கு ள் 
குரல் கூரல் (18) 
 
    1066. ஆண்மயிர்க்கும் ெபண்மயிர்க்கும் ெபா ப் ெபயர் – க ப்  ேகசம் சுாியல் 
குழல் (4) 
 
    1067. ெபண்மயிர் யின் ெபயர் - ெகாப்  மிஞ்சிகம் ெகாண்ைட தம்மிலம் ச்சி 
சிகழிைக (6) 
 
    1068. மயிர்க்குழற்சியின் ெபயர் - குந்தளம் அளகம் விேலாதம் (3) 
 
    1069. குழற்ெகாத்தின் ெபயர் - குந்தளம் (1) 
 
    1070. ஐம்பான் யின் ெபயர் - *  குழல் ெதாங்கல் பனிச்ைச சு ள் (5) 
 
    1071. பிறமயிாின் ெபயர் - ஓாி பங்கி உைள உேராமம் ேகசம் மராட்டம் (6) 
 
    1072. ெசறிமயிர்ப்பரப்பின் ெபயர் - சிேராந்தம் உேராமம் (2) 
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    1073. ஆண்பான்மயிர் யின் ெபயர் - பின்னகம் பந்தம்  ச்சி ெகாண்ைட 
சிகழிைக குழல் சு ைக ெமௗ  (9) 
 
    1074. சைடயின் ெபயர் - கு லம் ேவணி ேகாடீரம் ச லம் பின்னல் (5) 
 
    1075. தைலமயிாின் ெபயர் - சிேரா கம் (1) 
 
    1076. நைரமயிாின் ெபயர் - சைர (1) 
 
    1077. மற் ம்நைரமயிாின் ெபயர் - ப தம் (1) ஆக (2) 
 
    1078. உ ப்பின் ெபயர் - அவயவம் காத்திரம் அங்கம் (3) 
 
    1079. மற் ம்உ ப்பின் ெபயர் - சிைன ர்த்தம் (2) ஆக (5) 
 
    1080. சந்தின் ெபயர் - கந்  ெகா த்  ட்  (3) 
 
    1081. உடற்ற ம்பின் ெபயர் - வ  வசி கச்ைச ேசக்ைக அங்கிதம் சுவ  ெச க்ைக 
(7) 
 
    1082. இைறயின் ெபயர் - பிறங்கு வாி ெபாறி வைர (4) 
    ----------------- 
    *  மயிைர ச்சியின் த்தல். குழல் சு ட்  த்தல். ெதாங்கல் மயிைர ந்  
வி தல். பனிச்ைச பின்னிவி தல். சு ள் பின்ேன ெச கல் 
 
    1083. ேதம ன் ெபயர் - த்தி வசந்திைக திதைல சுணங்கு உத்தி திதனி (6) 
 
    1084. ேகாைழயின் ெபயர் - ஐ, காசம். (2) 
 
    1085. கழைலயின் ெபயர் - அரைல (1) 
 
    1086. பிணத்தின் ெபயர் - அழனம் சவம் குணபம் பிேரதம் கேளபரம் (5) 
 



 182

    1087. உடற்குைறயின் ெபயர் - பம் கவந்தம் மட்ைட (3) 
 
    1088. சிரமாைலயின் ெபயர் - அழிதைல கேரா  (2) 
 
    1089. தைலேயாட் ன் ெபயர் - கபாலம் ெவண்டைல (2) 
 
    1090. பஞ்சமலவைகயின் ெபயர் - மலம் நீர் வா  ெசந்நீர் கந்தம் 
 
    1091. இ பத்ைதந்  தத் வத்தின் ெபயர் - தம் (5) ஞாேனந்திாியம்(5) லன் (5) 
கன்ேமந்திாியம் (5) அந்தக்கரணம்(4) ஆன்மா (1) ஆக (25) 
 
    1092. ஓரறி யிாின் ெபயர் - ல் மரம் (2) 
 
    1093. ஈரறி யிாின் ெபயர் - அட்ைட நந்  (2) 
 
    1094. வறி யிாின் ெபயர் - சிதல் எ ம்  (2) 
 
    1095. நாலறி யிாின் ெபயர் - வண்  ெஞண்  (2) 
 
    1096. ஐந்தறி யிாின் ெபயர் - மக்கள் *மா (2) 
    ----------- 
    * மா - விலங்கு 
 
    1097. ஆறறி யிாின் ெபயர் - மக்கள்† ஒ சார்விலங்கு 
    ------ 
    † ஒ சார் விலங்கு என்ற  கடளைர ம் அவர் வழிபட்ேடாைர ம் 
உணர்ந் வழிப ம் விலங்கிைன 
 
    1098. இ வைகத்தா வின் ெபயர் - சுேராணிதம் சுக்கிலம் (2) 
 
    1099. வ வின் ெபயர் - ெபண் ஆண் அ  (3) 
 
    1100. ப்பிணியின் ெபயர் - பித்தம் வாதம் சிேலட் மம் (3) 
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    1101. எண்வைக மணத்தின் ெபயர் - *பிரமம் ெதய்வம் பிரசாபத்தியம் 
    ஆாிடம் காந்த வம் ஆசுரம் இராக்கதம் ைபசாசம் (8) 
    --------- 
    * பிரமம் பிரமசாாிக்குக் கன்னிைகைய மணஞ் ெசய்வித்தல். ெதய்வம் 
    ேவள்வியாற் ேறான்றிய கன்னிைகையத்தீ ன்ெகா த்தல். பிரசாபத்தியம் 
தைலமகனினத்தார்ேவண்டத் தைலமகளினத்தார்உடன்பட் த் தீ ன்ெகா த்தல். 
    ஆாிடம் பசுஎ  இரண்ெடான்  வாங்கிக்ெகாண்  கன்னிைகையக் ெகா த்தல். 
காந்த வம் தைலவ ந்தைலவி ந் தனியிடத்ெததிர்ப்பட் த் தாேம கூ தல். ஆசுரம் 
சுற்றத்தார்க்கு ேவண்  வனெகா த் க் கன்னிைகைய ேவட்டல். இராக்கதம் 
உடன்பா ன்றி ஓர்கன்னிைகைய வ திற் ணர்தல். ைபசாசம் யில்கின்றவைளச் 
ெசன்  கூ தல் 
 

ஐந்தாவ  ஆடவர்வைக ற்றிற் . 
ஆக சூத்திரம் 1101 

    -------------------- 
 


