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மாப்ெபயர்வைக 2311- 2649
1. ள்வைக (2311-2409)
2.விலங்கின்வைக (2409 – 2600)
(விலங்கினாண்மர , விலங்கின்ெபண்மர , விலங்கின்பிள்ைளமர )
3. பாம்பின்வைக (2601 - 2615 )
4. சலசரவைக (2616 - 2650)

ஒன்பதாவ . மரப்ெபயர்வைக 2650 - 3030
(ஒவ்ெவா
பட் ள்ள )

ெபயர்வைகக்கும் சூத்திரங்க

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

க்குப்பின் ெபயர் பிாி

ெகா க்கப்

பிங்கல

னிவாின் பிங்கல நிகண்

ன்றாம் பாகம் (சூத்திரங்கள் 2311 – 3030)
எட்டாவ - மாப்ெபயர்வைக
1-வ

ள்வைக.

2311. அன்னத்தின்ெபயர்-அன்ன ெமகின மஞ்ச ேமாதிமெமன்னைட வக்கி ராங்கம்
விகங்கம். (1)
2312. மற் மன்னத்தின்ெபயர்-பிணி க மராள ெமன்ன ம் ேபசுவர். (2)
2313. அன்னத்திறகின்ெபயர்-

வி யன்னத் திறெகனச் ெசால்

ம்.

2314. மயி ன்ெபயர்-சிகிேய நவிர மஞ்ைஞ பிணி கஞ்-சிகண்
ெமாகரஞ்-சிகாவள ஞம

ம ரங் ேகதார

கலாபி பீ -ேதாைக ேககய மயிெலனச் ெசால்

ம். (4)

2315. மயிற்ேறாைகயின்ெபயர்-சரணஞ் சிகண்டங் கூந்தல் சந்திரகந்-ெதாங்க ேறாைக
வி

மாகும். (5)

2316. மற் மயிற்ேறாைகயின்ெபயர்-பீ

ங் கலாப ங் கூைழ மதற்ேக. (6)

2317. விாித ேதாைகயின்ெபயர்-ேமசக ெமன்ப

விாித ேதாைக.

2318. மயிற்குர ன்ெபயர்-அகவ லால ேலங்கன் மயிற்குரல். (8)
2319. மயிற்சிைகயின்ெபயர்-அநந்தர ம ர விாிசிைக யாகும். (9)
2320. இறகின

ள்ளின்ெபயர்-

2321. க டன்ெபயர்-ைவன
ைவாி-க

ந்ேத யிறகின்

தன் ள்ளாகும். (10)

வணன் ைவன ேதயன்-பறைவ ேவந்தன் பன்னக

ழன் றார்க்கியன் ெசௗாி க டன். (11)

2322. மற் ங்க டன்ெபயர்-இைமயி

ெயன

மியம்பப் ெப ேம.

2323. க கின்ெபயர்-பவைண

வணஞ் சகுந்தம் ண்டர-ெம ைவ கங்க ங்

க ெகன விைசப்பர். (13)
2324. மற் ங்க கின்ெபயர்- க ெமன்ப

மப்ெபயர் க

ம்.(14)

2325. சக்கரவாகப் ள்ளின்ெபயர்-ேநமிப் ள் சக்கரவாகப் ள்சேகாரம். (15)
2326. ெப ங்கு கின்ெபயர்-யாைன ண் கு கு ெப ங்கு ெகன்ப.
2327. எண்காற் ள்ளின்ெபயர்-சிம் ள் வா ண்ட மம்பர வாணஞ்- சம்பரம் வ ைட
ேராணஞ் சரப-ெமண்காற் பறைவக் ெகய் ம் ெபயேர.
2328. ப ந்தின்ெபயர்-பா

ேசனங் கங்கம் ப ந்ேத.

2329. மற் ம்ப ந்தின்ெபயர்-கூறிற் பார சிைக ங் கூ ம். (18)
2330. நிலா கியின்ெபயர்-சேகாரம் ேபராந்ைத நிலா கி யாகும். (19)
2331. ெபாய்யாப் ள்ளின்ெபயர்-சலாங்ெகன் கிலவி ெபாய்யாப் ள்ேள. (20)
2332. அசுணமாவின்ெபயர்-அசுணமா விைசயறி பறைவேக கயப் ள். (21)
2333. சாதகப் ள்ளின்ெபயர்-நவில்சா ரங்கஞ் சாதகப் ள்ெளனல். (22)
2334. வானம்பா யின்ெபயர்-க ங்கம் வானம் பா

யாகும். (23)

2335. மற் ம்வானம்பா யின்ெபயர்-ேமகப் ள் ெளன் ம் விளம்பலாகும். (24)
2336. கிளியின்ெபயர்-சா

வன்னி யவந்திைக தத்ைத-கீரங் கிள்ைள கிளிப்

ெபயராகும். (25)
2337. மற் ங்கிளியின்ெபயர்-அாி சுவாகதஞ் சுக

மாகும். (26)

2338. குயி ன்ெபயர்-காள கண்டங் ேகாரைக பர ட்டங்-ேகாகிலம் பிகத்ெதா
குயி ன் ெபயேர. (27)
2339. ேகாட்டான்ெபயர்-கூைக கு ைஞ குரா அல் ெகௗசிகம்-ஊம னிசாசாி

கங்

ேகாட்டான். (28)
2340. ெப ங்ேகாட்டான்ெபயர்-ெகௗசிக

மன் கு ைஞ கூைக- ெப ம் ெளன்ப

ெப ங்ேகாட் டான்ெபயர். (29)
2341. அன்றி ன்ெபயர்-க ஞ்ச மன்றில் கிர ஞ் ச ஞ் சாற் ம்.
2342. காைடயின்ெபயர்-கபிஞ்சலங் கு ம்

ழ்காைட யாகும். (31)

2343. காிக்கு வின்ெபயர்-காாி பிள்ைள கபிலங் கஞ்சனங்-கயவாய் காிக்கு
விப்ெபய ராகும். (32)
2344. வ யன்ெபயர்-கஞ்சனங் கிகிணி கஞ்ச ாீடம்-வயவன் பாரத்

வாசம் வ யன்.

(33)
2345. காாிப்பிள்ைளயின்ெபயர்-வஞ்சுளன் வயவன் வயான் காாிப்பிள்ைள. (34)
2346. ேகாழியின்ெபயர்-குக்குடங் கு கு வாரணங் ேகாழி. (35)
2347. மற் ங்ேகாழியின்ெபயர்-ஆண்டைலப் ள் காலா த மாகும். 36()
2348. சம்பங்ேகாழியின்ெபயர்-கம் ெளன்ப சம்பங் ேகாழி. (37)
2349. நிலங்கின்ெபயர்-நிலங்கு

ழ். (38)

2350. கானாங்ேகாழியின்ெபயர்-காதம்பம் கானாங் ேகாழி. (39)
2351. க ங்கிளியின்ெபயர்-கீரங் கிள்ைளயாி க ங்கிளிக் ேகற்கும். (40)

2352. க ம் றாவின்ெபயர்-கேபாதம் பாரா வதங் க ம் றாேவ (41)
2353. றாப்ெபா வின்ெபயர்-

ணங் கேபாதங் களரவம் றாேவ. (42)

2354. க தாாியின்ெபயர்-சிரவங் க தாாி. (43)
2355. பகண்ைடயின்ெபயர்-சில்ைல பகண்ைட. (44)
2356. நாகணவாய்ப் ள்ளின்ெபயர்- ைவ சாாிைக நாகண வாய்ப் ள். (45)
2357. கல்சிைலயின்ெபயர்-பல்

ெயன்ப கல்சிைலயாகும். (46)

2358. உள்ளான்ெபயர்-உள்ள ெயன்ப

உள்ளா னாகும் (47)

2359. மாடப் றாவின்ெபயர்-கன்ேமய்

காளபதம் மாடப் றாேவ. (48)

2360.

க்கணங்கு வியின்ெபயர்-சிதகஞ்சிந்தன்

க்கணங்கு வி. (49)

2361. இராகப் ள்ளின்ெபயர்-மி னங் கின்னர மிராகப் ள்ேள. (50)
2362. தைலயிலாக்கு வியின்ெபயர்-மைழக்குயில் தைலயிலாக் கு வியாகும். (51)
2363. சிச்சி யின்ெபயர்-சிரல்க தம் ெபான்வாய்ப் ள் தித்திாி சிச்சி . (52)
2364. மீெனறிசி பறைவயின்ெபயர்-சிரேல மீெனறி சி பரைவயாகும். (53)
2365. ஊர்க்கு வியின்ெபயர்-க
2366. மற்

ங்கஞ்சகடங்கு ங்க

ர்க்கு வியின்ெபயர்-

2367. காகத்தின்ெபயர்-கரடங் ெகர ப
யாிட்டங் காகம். (56)

ர்க் கு வி.

ங்க ெமன் ம் கலப் ெப ேம. (55)
ட்டங் காாி-வாயசங் க ம்பிள்ைள

2368. அண்டங்காக்ைகயின்ெபயர்-காேலால மண்டங் காக்ைக யாகும். (57)
2369. நீர்க்காக்ைகயின்ெபயர்-அர்க்க ம் கரண்ட

நீர்க்காக்ைக யாகும். (58)

2370. ெசம்ேபாத்தின்ெபயர்-குக்கில்ெசம்ேபாத் ச் சேகார
2371. சிவ ன்ெபயர்-ேகாரசம் ல்ேலா
2372. ஆந்ைதயின்ெபயர்-இ

மதற்ேக. (59)

தல்சிவ லாகும். (60)

பிங்கைல கின்னர மாந்ைத. (61)

2373. ேபராந்ைதயின்ெபயர்-சேகாரம் ேபராந்ைத தனக்குப் ெபயேர. (62)
2374. ெகாய்ய நாைரயின்ெபயர்-கு கு ெவண்டானங் ெகாய்ய
2375. ெப நாைரயின்ெபயர் - ெப நாைர ேபாதா பிதா
2376. க நாைரயின்ெபயர் - சிகாிக

நாைர. (63)

மாகும்.

நாைரெயனச் ெசப்பினேர.(65)

2377. ெவண்ணாைரயின்ெபயர் - சாரசம் ெவண்ணாைர ெயனச் சாற் வேர. (66)
2378. ெகாக்கின்ெபயர் - குரண்ட ம் வலாக ம் பக ங் ெகாக்ேக.
2379. நீர்வாழ்பறைவயின்ெபயர் - உன்னங் கிராம ற்கு ேராசங் - கின்னர நீர்ப்பற
ைவப்ெபய ராகும். (68)
2380.

ஞ்சி ன்ெபயர். ஆலாலந்

ஞ்சில். (69)

2381. வாவ ன்ெபயர் - அஞ்ச ைக வாவல். (70)
2382. வண் ன்ெபயர் - அ பத ஞிமிறளி யார்பதம் பிரமரஞ் - சிதரந்ேதேன மந்தி
சிலீ கந் -

ம்பி க ம் ள்சஞ் சா கங் க

– ண்டாீகஞ் சு ம் சந் திரகஞ் - சூதங்

ேகசர ம கரங் கீத - மாவாி சஞ்சாிகம் வ வாி வண்ேட. (71)

2383.ஆண்வண் ன்ெபயர் - சு ம் ம கரந்

ம்பியாண் வண்ேட.

2384. ேதனீயின்ெபயர் - பிரச ம கரஞ் சரகந் ேதனீ. (73)
2385. ஈச ன்ெபயர் - ஈசல் சிதலாம். (74)
2386. மின்மினியின்ெபயர் - மின்மினிகச் ேசாதம். (75)
2387. சிள் ட் ன்ெபயர் - சில்ைல ெந

சில் ைக சிமி

சிள்

.()

2388. விட் ற்பறைவயின்ெபயர் - பதங்க ஞ் சலப ம் விட் ற்பறைவ. (77)
2389. ெகா கின்ெபயர் -

ளம்ேப நிலம்பி

லங்ேக ெகா ெகனல்.

2390. மற் ங்ெகா கின்ெபயர் - அலகுஞ் சக
2391. சலெகா கின்ெபயர் - மசகந்
2392.

ளம்பின்ெபயர் - அஞல

ெநாள்ள

ள்ளல் சலெகா

ஞலவ

ெநாள்ள

மதற்ேக.(79)

காகும். (80)
ளம்ேப. (81)

2393. ட்ெபா வின்ெபயர் - பதங்கம் பக்கி பதகம் பத்திாி - விகங்கஞ் சகுந்தம்
விகிரஞ் சகுனங் - கு ைஞ பறைவ குாீஇ வியேம - பிணி கங்ககேம ேபாகில் ட்
ெபா ப்ெபயர். (82)
2394. இறகின்ெபயர் - பைற ஞ் சதன ம் பக்க ம் பிஞ்ச ஞ் - சிைற ந்
சிறகுந் ேதாைக ங் - கூைழ ஞ் சத ங் குர ங் கூர ம் - வாச ம் பத்திர
மிைற மிற கின்ெபயர். (83)
2395. மற் மிறகின்ெபயர் - ஈாீ கச்ச ெமன்ன லாகும். (84)
2396.

ட்ைடயின்ெபயர் - அண்டஞ் சிைனேகாச மாிட்ட

2397. வாயலகின்ெபயர் -

ண்ட ஞ் சுவ

ட்ைட.

க்கும் வா யலேக.(86)

வி ஞ்

2398. ள்ளின்

க்கின்ெபயர் - ள்ளின்

க்குச் சுச்சுெவனப் க

ம்.

2399. ட்சிறக த் ப் ைடத் க்கூப்பி த ன்ெபயர் -- ட்சிற க த் ப் ைடத் க்
கூப்பிட -- ேலாசனித்த ெலன்பதாகும். (88)
2400. எழா

மயி

ெமாழிந்தபறைவயினாண்ெபயர் -- எழா

மயிெலாழிந்த

ேவைனப் பறைவகள் -- வழாஅ வாணின் ெபயர் ேசவ லாகும். (89)
2401. மயிெலழாெலன்
ெபயர் மர -- க

மிரண் னாண்ெபயர் -- மயி

ெமழா

மாண்

ங் காைலப் ேபாத்ெதன லாகும். (90)

2402. ேகாழிகூைககளின்ெபண்ெபயர் -- * ேகாழி ங் கூைக

மல்லாப்

ெபண்ெபய -- ரா ங் காைலயள ெகனற்கைமயா. (91)
2403. மற் ம்அவ்வளெகன்

ம்ெபயர் -- அப்ெபயர்க் கிளவி மயிற்குமாகும். (92)

2404. ள்ளின்ெபண்ெபயர் -- ேபைட ெபைட ெபட்ைட ள்ளின் ெபண்ெபயர். (93)
2405. பறைவக்குஞ்சின்ெபயர் -- பிள்ைள ம் பார்ப் ங் குஞ்சின் ெபயேர. (94)
2406. பறைவக்குர ன்ெபயர் -- குரல

க ற் பயிரா கும்ேம. (95)

2407. ட்கூட்டத்தின்ெபயர் -- ெதா தி ட்கூட்டம். (96)
2408. ட்கூட்டத்ேதாைசயின்ெபயர் --

ழனி ேயாைச. (97)

2 - விலங்கின் வைக
2409. சிங்கத்தின்ெபயர்- ஆளி வாளாி யாிமி
சானனஞ் -- சீயமடங்கல் ேகசாி
வயமா வயப்

காபதி – ேகாளாி கண்டீ ரவம்பஞ்

டங்குைள அாிமா – வயப் ேபாத் ப்பஞ்ச நகா தம் --

சிங்கப் ெபயேர. (98)

2410. யாைனயாளியின்ெபயர் -- அ ைக

ட்ைக யாைன யாளிப்ெபயர். (99)

2411.
யின்ெபயர் ---வியாக்கிரம் ேவங்ைக வியானம் பாய்மா- தரக்குச்
சித்திர காயஞ்சார்த் லம் -- வயவாி ண்ட ாீகம் வல் யங் -- ெகா வாி
ைவ குயவாி வயமா -- ல்

த் தீவி

யின் ெபயேர. (100)

2412. யாைனயின்ெபயர் - ம்பி காிணி ேதால்சுண் டா - கும்பி
கைறய குஞ்சரம் பக -- களி
ட்ைக காிமா தங்கம் - வ ைவ ேவழம்
வாரண ெமாய்ேய -- ம்ப ெல ம்பி வாேவ ெபாங்க --- தந்தி யத்தி க ைவ
கயேம - நாகஞ் சிந் ரந் ங்க னி மதம் - ைழக்ைக வல்விலங்கு நால்வாய்
கர் கம் - மதாவளந் தந்தா வளம ண் மாேவ - ைகம்மாப் ெப மா மதமா
வயமா - மந்த மாேவ மதகய மாம்ப -

பேம ேபாதகங் களபம் யாைனப்ெபயர். (101)

----------*அ யில் வ ஞ்சூத்திரத்தால், அளெகனற்குாிய என் ம் பாடத்ைத அளெகனற்
கைமயா எனக்ெகாண்டாம். ெதால்காப்பியம் ெபா ள் - மரபிய ல் "ேகாழி கூைக
யாயிரண்டல்லைவ சூ ங்காைலயளெகனவைமயா. அப்ெபயர்க் கிளவி
மயிற்குமாகும்" எனவ ஞ்சூத்திரங்களா ங் காண்க.
2413. மதயாைனயின்ெபயர் - மதகாி தந்தி களி

மதயாைன. 102

2414.உதவிெசய்யாைனயின்ெபயர் - உதவி ெசய்யாைன

த நாதன்.

2415. ெபண்யாைனயின்ெபயர் - அத்தினி காிணி வடைவ பி ெபண் யாைன. 104
2416..யாைனக்கன்றின்ெபயர் - கயந்தைல ேபாதகந்

ய

களபங் - கய னி

யாைனக் கன்றா கும்ேம. 105
2417.யாைன த

ன்ெபயர் - மதக ங் கும்ப

மத்தக

தேல.

2418.யாைனத் திக்ைகயின் ெபயர் - ெதாண்ைட ெதாண்டலஞ் சுண்ைட

திக்ைக.

107
2419. யாைனக்ைகந் னியின்ெபயர்-ைகந் னி ட்கரம். 108
2420. யாைனக்கைடக்கண்ணின்ெபயர் - கைடக் கண்ணிாி யாணம்.
2421. யாைனக்ெகாம்பின்ெபயர் - தந்த ெமயி ேகா

ம ப் க் ெகாம்ேப. 110

2422. யாைனெகாம்பின ப்ெபயர் - பி தி மானங் ெகாம்பின
2423. யாைன ன்கா ன்ெபயர் - காத்திர
2424. யாைனப்பின்கா
2425. யாைன

ெவன்ப. 111

ன்கால். 112

ன்ெபயர்- அபரம் பின்கால். 113

கின்ெபயர் -

கு மஞ்சாகும். 114.

2426. யாைனமத்தகத்தின்ெபயர்- மத்தகம ேதாற்கடம். 115.
2427. யாைனவா ன்ெபயர்- வாறால வட்டம். 116.
2428. யாைனவா

னியின்ெபயர் - வா

னி ேவசகம். 117.

2429. யாைனவாற்கீழிடத்தின்ெபயர்- ெவ கம்வாற் கீழிடம். 118.
2430. யாைனச்ெசவியின்ெபயர்- ெசவிகன்னந் தாலம். 119.
2431. யாைனந ச்ெசவியின்ெபயர்- வட்ட ந ச்ெசவி. 120
2432. யாைனெசவிய யின்ெபயர் - சூளிைக ெசவிய . 121
2433. யாைனவாயின்ெபயர் - தள

வாெயனல். 122

2434. யாைனமதச்சுவட் ன்ெபயர் - கடேம ெகா

கரடவ . 123

2435. யாைன மிழ்நீாின்ெபயர் - உமிழ் நீர் விலாழி. 124
2436. யாைனப்பல்ல யின்ெபயர் - காீரம் பல்ல . 125
2437. யாைனமதத்தின்ெபயர் - மதங்கடம் தானங் கடா

மாகும்.

2438. யாைனத்ேதாட் யின்ெபயர் - அங்குசந் ேதாட் . 127
2439. யாைனப்பிடாின்ெபயர் - இயாதம் பிடேர. 128
2440. யாைனப் கர் கத்தின்ெபயர் - கர்
2441. யாைன தலணிசிந்

கஞ் சிந் ரம். 129

ரத்தின்ெபயர்-- தலணி சிந்

ரஞ் சாேமாற் பலேம.

(130)
2442. யாைனேமற்றவிசின்ெபயர்--யாைன ேமற்ற விசிலகட மாகும். (131)
2443.. யாைனேநாயின்ெபயர்--பாகலம் யாைன ேநாய். (132)
2444. யாைனப குழியின்ெபயர்--ப குழி பயம்பாம். (133).
2445. யாைனப க்குமிடத்தின்ெபயர்--ப க்குமிடம் வாாி. (134)
2446. யாைன தற்பட்டத்தின்ெபயர்--பட்ட ேமாைட. (135)
2447. யாைனத்திரளின்ெபயர்--கடகம் யாைனத்திரட்ெபயர்க் கட் ைர. (136)
2448. பிறந்தநிலப்ெபயைரப்ெபற்றயாைனெப ம்ெபயராவன-- கிாிசரம் வநசர நதிசர
ம த் ப - ெப ேம யாைன பிறந்த நிலப்ெபயர். (137)

2449. குதிைரயின்ெபயர்--பாிேய பாடலம் பாய்மா ரவி—யாிகன வட்ட மத்திாி
ேகாரம் - வாசி ரங்க மாேவ கந் கந் - சி யி ளி ரகந் ரகதங் - ேகாடகஞ்
சயிந்தவங் ேகாணங் குரகதங் - கந்த வங் கிள்ைள மண் லங் கற்கி - யச்சுவ ன்னி
யயேம ெகாக்குக் - ெகாய் ைள ச லங் குந்தங் கண* கங் - ேகாைடவயமா
குதிைரயின் ெபயேர. (138)
2450. பாண் யன்குதிைரயின்ெபயர்--அவற் ள்- கனவட்டெமன்ப

வ தி

ர்மா.

(139).
2451. ேசாழன்குதிைரப்ெபயர்--ேகார ெமன்ப

ேசாழ

2452. ேசரன்குதிைரப்ெபயர்--பாடல ெமன்ப

ேசர

ர்மா. (140)
ர்மா. (141)

2453. கு நிலமன்னர் குதிைரயின்ெபயர்--கந் கங் கு நில மன்ன

ர்மா. (142)

2454. குதிைரமயிாின்ெபயர்--சுவல்குைச கூந்தல் ேமசக மயிேர. (143)
2455. குதிைரக் குளம்பின்ெபயர்--குர ங் குரச்ைச ங் குரசுங் குளம்ேப. (144)
2456. குதிைரேபாமார்க்கத்தின்ெபயர்--மாதிக ம ேபா மார்க்க மாகும். (145)
2457. குதிைரவா ன்ெபயர்--வாலதி ேதாைக வால தாகும். (146)
2458. பசுவின்ெபயர்--ேகாேவ ெபற்றங் நிைரகுடஞ் சுட் த் - ேத

சுைர பத்திைர

கபிைல ேசதா - வாேவ சுரபி யான்பசு வாகும். (147)
2459. ெதய்வப்பசுவின்ெபயர்--ேத

ங் கபிைல ந் ெதய்வப்பசுேவ. (148)

2460. நற்பசுவின்ெபயர்--பத்திைர நற்பசு. (149)
2461. குணமில்லாப்பசுவின்ெபயர்--சுைதகுண மிலாப் பசு. (150)
2462. ஓாீற் ப்பசுவின்ெபயர்-- கிட் ேயா ாீற் ப் பசு. (151)

2463. மலட் ப்பசுவின்ெபயர்--வற்ைச மலட் ப் பசு (152)
2464. கன்ைறவளர்க்கும்பசுவின்ெபயர்--வற்சலங் கன்ைற வளர்க்கும் பசுேவ. (153)
2465. பசுவின் ைலப்ெபயர்--சுைர ைல ெயன்ப. (154)
2466. பசுக்ேகாட்டத்தின்ெபயர்--பசுநிைலேகாட்டம் (155)
2467. ம யின்ெபயர்--ெச த்த லாபீன ம ெயந வகுப்பர். (156)
2468. பசுவின்கன்றின்ெபயர்--தன்னம் வற்சந்தனம் பசுவின்கன்ேற. (157)
2469. பசுக்கூட்டத்தின்ெபயர்--கா நிைரெதா க ப் க் காேலயம் பசுக்கூட்டம்.
(158)
2470. எ தின்ெபயர்--பாறல், ேசவிைட,பாண் ல், ெபற்றம்,
காைள- யிறாேல ெகாட் ய

ணி குண்ைட, ல்லங்

ாி ெய ெதனல். (159)

2471. ஏற்றின்ெபயர்--குத்த ம்விடப ங் கூளி

நந்தி - க்க

மிடப

ேமெறன

ைரப்பர் (160)
2472. ேபெர தின்ெபயர்--பக

ாியம் பாறல்ேப ெர ேத. (161)

2473. ெபாதிெய தின்ெபயர்--

ாியந்,

ர்வகம்ெபாதிெய தாகும். (162)

2474. எ தின் ாிப்பின்ெபயர்--இமிேல ேயற்றின் றிரண் ாிப் பாகும். (163)
2475. ெபா ெய தின்ெபயர்--ஏ

கூளி யிடபம் ெபா

ெய ேத. (164)

2476. எ ைமயின்ெபயர்--காரான் மகிடங் கவாி காரா- காசாச் ைசாிபம் வடைவ
கயவாய், ேமதி ெய ைம

ாி

மாகும். (165) .

2477. எ ைமப்ேபாத்தின்ெபயர்--பக ங்கடா மவற்றின்ேபாத்தாம்

2478. மலட்ெட ைமயின்ெபயர்--ைமைம ெயன்ப மலட்ெட ைமப் ெபயர் (167)
2479. ஆட் ன்ெபா ப்ெபயர்-- அ ணங் ெகாச்ைச,
மறிைம ெவறிெகாறி-

ைவ, ேமழக மச த

ள்ளன்

ைவ, சாகமாட் ன் ெபா ப்ெபயர். (168)

2480. ெசம்மறியாட் ன்ெபயர்--உதள்ெகாறி

ைவ ெயா

ேவ

ைவ-ய ண

ேமடஞ். ெசம்ம றியாெடன்ப. (169)
2481.

வாட் ன்ெபயர்--

2482.

வாட்ேடற்றின்ெபயர்--ேமழகங் கம்பளந் தகேர திண்ணகம்--ஏழதங்,

கடா

வாட்

ைவ ெகாறி ைம

வாடாகும். (170)

ேனேற (171)

2483. ஆட் க்குட் யின்ெபயர்--குட்டன் ேசாரன் மறிபறழ்குட்
2484. ெவள்ளாட் ன்ெபயர்--ெவள்ைள வற்கா

(172)

ெகாச்ைச ெவள்ளாேட. (173)

2485. ெவள்ளாட்ேடற்றின்ெபயர்--ேமடஞ் ெசச்ைசசாக ேமாத்ைத-யசைம
கடாெவள்ைள யாட் ேனேற. (174)
2486. ெவள்ளாட் மறியின்ெபயர்--ெவள்ைளெயன்ப
2487. பள்ைளயாட் ன்ெபயர்--ெவள்ைள வற்கா

மறிக்கு மாகும (175)

பள்ைளயாேட. (176)

2488. வைரயாட் ன்ெபயர்--வ ைச சரபம் வைரயா டாகும். (177)
2489. காட்டாவின்ெபயர்-- ஆமாகைவயமா காட்டாவாகும். (178)
2490. மைரயின்ெபயர்--ஆவிதங் கானக் குதிைரமைர யாகும். (179)
2491. ஒட்டகத்தின்ெபயர்--அத்திாி ெந ங்க த்தறா ேசரகங் கனகதம் - அயவன
மிரவண ெமாட்டகமாகும். (180)

2492. க ைதயின்ெபயர்--ேவசாி ேகாகு கரம்வாேலபங் - காள வாேய கர்த்தபங்
க ைத. (181)
2493. ேகாேவ க ைதயின்ெபயர்--ேவசாி யத்திாி ேகாேவ
2494. கர யின்ெபயர்--பல்
குடாவ

க ைத. (182)

க ெமண்கு உளியம் பல்ல-மிளி

ெம

ங்

ங் கர . (183)

2495. கவாிமாவின்ெபயர்--ஏகின மானமா பட்டங் கவாிமா. (184)
2496. சவாியின்ெபயர்-- ஆகு கவாி சீகரஞ் சவாி. (185)
2497. மற் ஞ்சவாியின்ெபயர்--சாமரம் ெவண்மயி ஞ் சவாியாகும். (186)
2498. மானின்ெபயர்-- அாிண நவ்விகுரங்கஞ் சாரங்க மறி ைழ சூனம் ேமணம்
பிைண மானின்ெபயர். (187)
2499. மாேனற்றின்ெபயர்--இரைல வச்சய மவற்றி ேனேற. (188)
2500. மற் ம் மாேனற்றின்ெபயர்--கைலக

மாெனன வ மா னதற்ேக. (189)

2501. ல்வாயின்ெபயர்--இரைல ல்வா ெயன்னலாகும். (190)
2502. பன்றியின்ெபயர்--ேகழல் குேராடங் கிாிகி கி ட் - ேமாழல் வராகம்
ேபாத்திாி ேகால- ெம ழி வல் ளி ேயனஞ் சூகரங்- கன யி ளி க மா ேகாணி ேபாழ் க மாிைமம்மாகளி பன்றி. (191)
2503.

ட்பன்றியின்ெபயர்--சல் ய ள

2504. மற்
2505.

ண்மாவின்ெபயர்--சல்லக

ெமய்ேய

ண்மா. (192)

ட்பன்றி நாமமாகும். (193)

ட்பன்றி ள்ளின்ெபயர்--சல்ல ஞ் சல

மவற்றின்

ள்ளின் ெபயர். (194)

2506. குரங்கின்ெபயர்--வ

கங் க ேய மர்க்கடமாிேய – வானரங் ேகாடரங் கீசகங்

ேகாலம்- பிலவங்கந் ேதாரணமந்தி

க - நிரந்தர நா*கங் குரங்கின் ெபயேர. (195)

2507 ெபண்குரங்கின்ெபயர்-மந்தி

க மற்றதன் ெபண்ெபயர் (196)

2508 க ங்குரங்கின்ெபயர்-கா கம்
2509

கங் க ங்குரங் கின்ெபயர்(197)

சுவின்ெபயர்-ஓாி ங் கைல ங் கள்வ

சுேவ (198)

2510 மற் ம் சுவின்ெபயர்-ேகாலாங் கூலைமம்

க

மதற்ேக

2511 நாயின்ெபயர்-ஞம
ச்சி ெயகினங் குக்கன்-கூரன் சூரன்சார ேமயன்சுனகன் ேராகதி குைர கன் ஞாளி - சுணங்கன்
வல் பாட் கவாேவ - பாசியிைவ
நாயின் ெபயெரனப் பக ம் (200)
2512 ெபண்ணாயின்ெபயர் --

வல் ெபண்ணாயாகெமாழிப (201)

2513 ெசந்நாயின்ெபயர் -- வி க ங் ெகாக்கு மண் க ஞ் ெசந்நாய் (202)
2514

ய

ன்ெபயர் -- சச ம் வய

2515 நாியின்ெபயர்-ஓாி யிகல
-- ெனாண்டன்
2516

ாிமா

யலா கும்ேம (203)

ளன் சம் - ெசந்

குேராட்டங் ேகாமா ச் சி கால

நாியின்ெபயேர. (204)

நாியின்ெபயர் --

நாி யிகலன் ேகாமா

ேவாாி (205)

2517 ெகாம்பிலாமி கத்தின்ெபயர் -- குமரெமன்ப

ெகாம்பிலா மி கம் (206)

2518

விலாளம் –பவன ேமாதிமார்ச்

ைஞயின்ெபயர் -- ெவ கு மண்ட

சாலம் பாக்கன்- ைச யலவன் விட கம்
2519 காட் ப் ைஞயின்ெபயர் -- கான்

யிற்
ைஞ (207)
மண்ட

பாக்கன் கான்

ைஞ (208)

2520 ஆண் ைஞயின்ெபயர் -- விலாள ங் க வ
2521 அ ங்கின்ெபயர்-பளிங்கு மறி

ம் ெவ கு மாண்

ைஞ (209)

ம ங்கா கும்ேம (210)

2522 அ ங்கின்கு ைளயின்ெபயர்-மற்றிதன் கு ைள மறிெயன லாகும் (211)
2523 நாவியின்ெபயர் -- ம வி மி கமத நாவி யாகும் (212)
2524 கத்

ாியின்ெபயர் -- மான்மதந்

க்க நரந்த நானங் கத்

ாி (213)

2525 கீாியின்ெபயர் -- நகுலங் காத்திாி தீர்ைவ ங்கீாி (214)
2526 உ ம்பின்ெபயர் --

ச ைக ேகாதா த

ம் பாகும் (215)

2527 அணி ன்ெபயர் -- வாிப் றம் ெவளிலணி

ைத

2528 பச்ேசாந்தியின்ெபயர் -- ேகாம்பி சரடம் சாயானத
மயிற் பைக -- காம

பிபச் ேசாந்தி

,மாகும்
ச -ஓதி தண்ேடாேடாத்தி

மாகும் (217)

2529 ஓந்தியின்ெபயர் -- ஓமா ேனாதி ேயாத்திேயாந்திப்ெபயர் (218)
2530

ஞ்சூற்றின்ெபயர் -- சூரன் சுண்டன் சுந்தாி

ஞ்சூ-- றாகுஞ் சுவ மப்

ெபயராேம (219)
2531. ெப ச்சாளியின் ெபயர் --

கங் களத ந்

ப்ெப ச்சாளி. (220)

2532. காெர யின் ெபயர் -- க ப்ைபகாெர . (221)
2533. சீெற யின் ெபயர் -- சிகிாி சீெற . (222)
2534. அகெழ யின் ெபயர் -- இ ம்பனகெழ . (223)

2535. இல்ெல யின் ெபயர் -- ஆகுவில்ெல . (224)
2536. ெக ளியின் ெபயர் -- ள்ளி ேகாகிலம் ெபாந்

மைனக்ேகாள் -- பல்

ெக ளிப் ெபயராகும்ேம. (225)
2537. எ ம்பின் ெபயர் -- உறவி பிலஞ் சுேலாபம் பிபீ

ைக ெய ம்ேப. (226)

2538. கைறயான் ெபயர் -- சிதைல யாழல் ெசல்ேல கைறயான். (227)
2539. ேதளின் ெபயர் -- ெத க்கால் வி ச்சிக நளிவிடந் ேதேள. (228)
2540. மற் ந்ேதளின் ெபயர் -- நளிேய

ட்டன் விட

ெளன்ப மாம். (229)
2541. இந்திரேகாபத்தின் ெபயர் -- ஈயன்
2542. விலங்கின் ெபா ப் ெபயர் -- மா

தாதம் பலமிந்திர ேகாபம். (230)
மி க

மா

ங்குரங்க

- மாகும் விலங்கின்

ெபா ப்ெபயராகும். (231)
2543. விலங்கின் வா ன் ெபயர் -- ேதாைக வாலதி கூலம் ேவசகம் -வால ெதன்ப விலாங் கூல

மாகும். (232)

2544. விலங்கின்வாற்கீழிடத்தின் ெபயர் -- வா ன் கீழ் ெவ கம். (233)
2545. விலங்கின் ெகாம்பின் ெபயர் -- ேகா

ம ப்

லைவ ங் ெகாம்ேப. (234)

2546. மற் ம்விலங்கின் ெகாம்பின் ெபயர் -- சி ங்க ம் விடாண மப்
ெபயர்ெதாிக்கும். (235)
2547. லா ன் ெபயர் -- றணி லாேல ைல

மாகும். (236)

2548. மற் ம் லா ன் ெபயர் -- ஊழ்த்தைச திெயன் ைரக்கப்ப ேம. (237)

2549. இைறச்சியின் ெபயர் -- ஊழ்த்த றைச ந் த
விடக்குத்

ம்

ழ்தி

ன் வள்

ரம் - பிசிதம்

மிைறச்சி. (238)

2550. ஆவினிைறச்சியின் ெபயர் -- ஆவினிைறச்சி வள்

ரமாகும். (239)

2551.

ைடேய. (240)

ைடநாற்றத்தின் ெபயர் --

ழ்தி

ழ்த்தல் ல

2552. ேதா ன் ெபயர் -- ச மங் கி த்திமம் வடகந்
பச்ைச --

வக்கு -

ாிைவ ாியதள் றணி

த்தி பத் ந் ேதாெலன் றாகும். (241)

2553. இரத்தத்தின் ெபயர் -- ெசந்நீர் கு தி ேசாாி ெய ைவ ண் - ணீர் ேசாணிதங்
கைறசு வ

திர--மின்னைவ யிரத்த ெமன்னலாகும். (242)

2554. சூ ன் ெபயர் -- பீ

ஞ் சிைன ங் க

ஞ்சூ ெலன்ப. (243)

விலங்கினாண்மர
2555. விலங்கினாண்ெபயர்-களி ம் ேபாத் ங் கைல ங் க வ ம்- பக ஞ் ேச
ெமா த்த ந் தக -ேம
ம்ப ேமட்ைட மா -ேமாாி ஞ் ேசவ ம் விலங்கி
னாண்ெபயர் (244)
2556 அவற் ள்-களிெறன்
2557 ேபாத்ெதன்

ெபயர்-காி ஞ் சுற ங் ேகழ

ங் களிேற (245)

ம்ெபயர்-மைரயான் காரான் காட்டாப் ல்வாய்

*சலசாதியைனத் ம் ேபாத்ேத (246)
-------------*சலசாதியைனத் ம் என்ற -சுறா,

தைல, இடங்கர், கராம், வரால், வாைள

இவ்வாறைன ம் "நீர்வாழ் சாதி ள* பிறப் ாிய" என்ற ெதால்காப்பியம்-ெபா ள்,
மரபியல் சூ-ஆல் உணர்க.
2558 மற் ம்ேபாத்ெதன்
2559 கைலெயன்

ம்ெபயர்-யாைன ெவ கு குதிைர ேபாத்ேத (247)

ம்ெபயர்-மா

சு ங் கைலெயன வ ேம (248)

2560 க வெனன்
2561 பகெடன்
யி

ம்ெபயர்-கவி ம்

ம்ெபயர்-யாைன

ைஞ ங் க வெனன்ப (249)

ெம ைம ம் ெபற்ற

மற்றிைவ பான்ைம-

ைரக்கிற் பகெடன்றாேம (250)

2562 ேசெவன்

ம்ெபயர்-குதிைர ெய

2563 ஒ த்தெலன்

ல்வாய் ேசெவனல்

ம்ெபயர்-கவாி யாைன பன்றி கர - ாியவாகு ெமா த்தற்

ெபயர்க்ெகாைட (252)
2564 தகெரன்

ம்ெபயர்-

வா ம் ேவழ ம் யாளி ஞ் சுறா ம்- தகெர

நாமஞ்

சாற்றப் ெப ேம (253)
2565 ஏெறன்

ம்ெபயர்-

ைழ மைரயாப் ல்வா ெய ைம-யாிசு றாச்சங்

ேகேயெறனலாகும் (254)
2566 உம்பெலன்

ம்ெபயர்-யாைன ம் யா

2567 எட்ைடெயன்

ம்பெலன்ப (255)

ம்ெபயர்-எ ைம ம் ெவ கு ேமட்ைட ெயன்ப (256)

2568 மாெவன்

ம்ெபயர்-குதிைர யாைன பன்றி மாேவ (257)

2569 ஓாிெயன்

ம்ெபயர்- சு

2570 ேசவெலன்

நாி

ம்ெபயர்-ேகாழி

ேமாாி யாகும் (258)
மன்ன ஞ் ேசவலாகும் (259)

விலங்கின்ெபண்மர
2571 விலங்கின்ெபண்பாற்ெபா ப்ெபயர்-பிைண ம் பாட்
ம் ெபட்ைட ம்
பிணா -மா மா ம் பி
நாகும்-மந்தி
ங் கடைம ெமன்ைவ-பிற ம்
விலங்கின் ெபண்பாலாேம (261)

2572 பிைணெயன்
பிைணெய

ம்ெபயர்-அவற் ள்-உைழ

நா ம் பன்றி ம் ல்வா ம்-

ம் ெபயர்க்ெகாைட ேபசப்ப ேம (262)

2573 பாட் ெயன்

ம்ெபயர்-பன்றி

2574 மற் ம்பாட் ெயன்

நா ம் பாட் ெயன்றாகும் (263)

ம்ெபயர்-நாியிற் பாட்

நைட ெபற்றிய

ம்-ஒ

சார்விலங்கின் ெபண்ெபயர்க்குைரப்பர் (264)
2575 ெபட்ைடெயன்
ெயன்

ம்ெபயர்-ஒட்டகங் குதிைர க ைத மைரசிங்கம்-ெபட்ைட

ம் ெபயர்க்ெகாைட ெப ேம (265)

2576 பிணாெவன்
பிணாெவா

ம்ெபயர்-பன்றி ல்வாய் நாெயன

ன் ம்- பின்றாக் காட்சிப்

வ ேம (266)

2577 ஆெவன்

ம்ெபயர்-எ ைம ம் பசு ம் மைர மா ெவன்ப (267)

2578 ஆெனன்

ம்ெபயர்-ஆ

2579 பி ெயன்
2580 நாெகன்

ெம ைமம மைர

ம்ெபயர்-காி ம்

க ங் கவாி ம் பி ேய (269)

ம்ெபயர்-மைர ம் ெபற்ற

2581 மற் ம்நாெகன்
2582 மந்திெயன்

மாேன (268)

ம்ெபயர்-நந்

ம்ெபயர்-குரங்கும்

ெம ைம

நீர்வாழ் சாதி
க

நாேக (270)
நாேக (271)

சுவ ெமன்றிைவ- வ ங்காற்

ெபண்ெபயர் மந்திெயன்றாகும் (272)
2583

கடைமெயன்

2584 ெபண்பிணாெவன்

ம்ெபயர்-

ங் கடைம

மாடல ெபறாேவ (273)

ம் ெபயர்கள்-ெபண்பா ெலைவ ம் ெபண்

பிணா மாம் (274)
2585 ஆெணன்

ம்ெபயர்-ஆண்பா ெலைவ

மாெணனப் ப ேம

ம்

விலங்கின்பிள்ைளமர
2586 விலங்கின்பிள்ைளப்ெபயர்-கு ைள ங் குட்

ம் பற ம் பிள்ைள -மறி ங்

கன் ங் குழவி ம் பார்ப் ம்-மக ம் விலங்கின் பிள்ைளப் ெபயேர. (276)
2587 கு ைள, பறழ், குட் ெயன்

ம்ெபயர்கள்-அவற் ள்-

ெயன்றிைவ-கு ைள ம் பற ங் குட்
2588 பிள்ைளெயன்
2589. மறிெயன்

யல் பன்றி நாிநா

மாகும, (277)

ம்ெபயர்-பிள்ைளப் ெபயர்நா ெயாழியப் ெப ேம (278)

ம்ெபயர் - ஆ ங்குதிைர மா ன ங்குமறிெயனல்.

2590. கன்ெறன் ம்ெபயர் - கைல மா ங் க ைத மைர ம்-பசு
ெம ைம ங் கடைம ம் யாைன -ெமாட்டக ங் கவாி ங் கரா ங் கன்ெறன்ப.
(280)
2591 குழவி, மக , குட் , பிள்ைள, பறழ், பார்ப்ெபன் ம்ெபயர்கள்- குரங்கு
தலாய்க் ேகாட் ல் வாழம்-விலங்கின் ெபள்ைளப் ெபயாிைன விளம்பிற்-குழவி
மக ங் குட்

ம் பிள்ைள ம்-பற ம் பார்ப் மப் பண்பா கும்ேம (281)

2592 பறழ், குட் ெயன்
குட்

ம்ெபயர்கள்-ெவ கு நாி

ய

ெமன்றிைவ-பற ங்

மாகும் பண்ேப (282)

2593 பிள்ைள, பார்ப் ,பறெழன்

ம்ெபயர்கள்-பிள்ைள ம் பார்ப் ம்

பற ெமன் ெபயர்க-டள்ள ஞ் சிறப்பிற் றவழ்வன ெப ேம (283)
2594 குழவிெயன்

ம்ெபயர்-யாைன ங் கடைம

மைர

ெம ைம -மா

ங்

குழவிப் ெபயேராடைட ம். (284)
2595 கு ைள கன்ெறன்
2596 குழவிெயன்

ம்ெபயர்கள்-கு ைள ங் கன்

ம்ெபயர்-குழவி

மானிற் ெகாளேல. (285)

சுவின் குணநைட ெப ேம (286)

2597 பிள்ைளெய

ம்ெபயர்-நந்தி ேனற்ைற ம் மானின் கு ைள ம்- வந் ழி-

ெயா சார் வழங்கும் பிள்ைளப்ெபயர் (287)
2598 பறழ்குட் ெயன்

ம்ெபயர்கள்-*பாக்க

மணி

ம்பறெழா

குட்

(288)

------------*பாக்கன்- ைன
2599 பார்ப் , பிள்ைளெயன்

ம்ெபயர்கள்-பார்ப் ம்பிள்ைள ந் தவழ் சாதிக்குாிய.

(289)
2600 விலங்கின்கூட்டத்தின்ெபயர்-சாலம் வி கம்

தம் வி ந்தங்- குலமார்கண ம்

விலங்கின் கூட்டம் (290)
3-வ

பாம்பின்வைக

2601 பாம்பின்ெபயர்-அர கட்ெசவி யங்கதம் வியாளம்-உரகம் பன்னக நாகஞ்
சர்ப்ப-மாிேய மாசுணம் யங்கம் பாந்தள்-பணியகிதந்த சூகம் ேபாகி-விடதரங் கும்பி
நசங்கா ேகாதர-மராளஞ்சக்கிாி யைனத் ம் பாம்ேப (291)
2602 மற் ம்பாம்பின்ெபயர்-வாகுவவகதங் கூடபத ம் பாம்ேப (292)
2603 சாைரப்பாம்பின்ெபயர்- ண்ட மிலஞ்சி சாைரப் பாம்ேப (293)
2604 மண்ட ப்பாம்பின்ெபயர்-மண்ட யா ங் ேகாளகமாகும் (294)
2605 கண்குத்திப்பாம்பின்ெபயர்-மா

தாசனன் மற்ற

கண்குத்தி

2606 பாம்பின் படத்தின் ெபயர் - ைப ம் பண ம் பாம்பின் படேம.
2607 பாம்பின் படப்ெபாறியின் ெபயர் - உத்தி ந்

த்தி

ரகபடப் ெபாறி. (297)

2608 நஞ்சின் ெபயர் - காளாங் காாி கரள நீலங்கர - மாலால மாலங் க விட நஞ்ேச.
(298)

2609 பாம்பினச்சுப்பல் ன் ெபயர் - கட்ெசவி நஞ்சு கா

ம்பல் தட்டம். (299)

2610 நாகரவண் ன் ெபயர் - நாகர வண் னாம ெநாள்ைள. (300)
2611 சிலந்தியின் ெபயர் - சிலம்பி
2612 உ

வின் ெபயர் - உ

ைத காவன் சிலந்தி. (301)

ெவன் கிளவி

சுவாகு ெமன்ப. (302)

2613 நாங்கூழின் ெபயர் - நாங்கூழக் கிளவி

நாக

2614 உலண் ன் ெபயர் - ேகாற்

கீட மாகும். (304)

2615
4-வ

லண்

மாகும். (303)

வின் ெபயர் - கீட ம் ெபாட் ங் கி மி ம்

ேவ. (305)

சலசரவைக

2616 மகரமீனின் ெபயர் - மாேன சுறாக்கைல மகரமீனின் ெபயர். (306)
2617 மற் மகரமீனின் ெபயர் - மீேன ெறன்ப ம் விளம்பப் ெப ேம. (307)
2618 இறான்மீனின் ெபயர் - இறேவ யிறான்மீன். (308)
2619 ெகளிற் மீனின் ெபயர் - ெகளி

ெகளிற் மீன். (309)

2620 ெப மீனின் ெபயர் - யாைனமீன் பைனமீன் றிமிலம் ெப மீன். (310)
2621 யாைனமீைனவி ங்குமீனின் ெபயர் - யாைனைய வி ங்குமீன்
றிமிங்கிலமாகும். (311)
2622 அம்மீைனவி ங்குமீனின் ெபயர் - அம்மீைன வி ங்குமீன் றிமிங்கில கிலேம.
(312)

2623 ஆரான்மீனின் ெபயர் - ஆரலாரான்மீன். (313)
2624 ெகண்ைடமீனின் ெபயர் - சபரங் ெகண்ைடமீன். (314)
2625 மலங்குமீனின் ெபயர் - ஏைன

ைற

மலங்ெகன் றாகும். (315)

2626 அயிைரயின் ெபயர் - அயிைர ெநாய்ம்மீன் சி மீ னாகும். (316)
2627 மீன்ெபா ப்ெபயர் - மயிைல

மா

மச்ச

மீன ம் - ழ

மீனின்

ெபா ப்ெபய ராகும். (317)
2628

தைலயின் ெபயர் - சிஞ்சு மார மிடங்கர் வன்மீ - னிங்கிைவ கராேவ

கார தைல ெயன்ப. (318)
2629 ஆண் தைலயின் ெபயர் - கராவதனாெணனக்க தல் ேவண் ம். (319)
2630 சிப்பியின் ெபயர் - இப்பி சுத்தி சிப்பி யாகும். (320)
2631 பறைவெயன்

ம் ெபயர் - ேதாற்சிற ெகல்லாம் பறைவ ெயனப்ப ம். (321)

2632 ஆைமயின் ெபயர் - கமடங் கூர்மங் கச்சப

ப்படக்கி-க ப் மாைமப்

ெபயராகும்ேம. (322)
2633 ெபண்ணாைமயின் ெபயர் - ளி ெபண்ணாைம யாெமனச் ெசால்
2634 சங்கின் ெபயர் - நந்

சுத்தி நாகு பணிலம் - வண்

ேகா

வைளேய சுாி கங் -

கம் ெவள்ைள யிடம் ாி சங்ேக. (324)
2635 மற் ஞ்சங்கின் ெபயர் - தரா மதன்ெபயர்சாற்றப் ெப ேம. (325)
2636 வலம் ாிச்சங்கின் ெபயர் - வலம் ாி ெகாக்கைர. (326)
2637 சலஞ்சலத்தின் ெபயர் - சலஞ்சலம் பணிலம். (327)

ப. (323)

2638 இடம் ாிச்சங்ெகன்

ம் ெபயர் - இப்பி யாயிரஞ் சூழ்ந்த திடம் ாி. (328)

2639 வலம் ாிச்சங்ெகன்

ம் ெபயர் - இடம் ாி யாயிரஞ் சூழ்ந்த

2640 சலஞ்சலெமன்

ம் ெபயர் - வலம் ாி யாயிரஞ் சூழ்ந்த

2641 பாஞ்சசன்னியெமன்

வலம் ாி. (329)

சலஞ்சலம். (330)

ம் ெபயர் - சலஞ்சலமா யிரஞ்சூழ்ந்த

பாஞ்ச சன்னியம்.

(331)
2642 நத்ைதயின் ெபயர் - க நந்

நாகு சுாி க நத்ைத. (332)

2643 கிளிஞ்சி ன் ெபயர் - ஏர

ெம ந்

2644 தவைளயின் ெபயர் - அாிமண்
2645 மற் ம்தவைளயின் ெபயர் -

ர

ங் கிளிஞ்சில். (333)

கந் ேதைர தவைள. (334)
ணைல ம் ேபக

வல்ெபயர் ெப ேம. (335)

2646 ெஞண் ன் ெபயர் - கள்வ னலவ னள்ளி கர்க்கடகங் – குளிேர கைவத்தாண்
ெஞண் ன் கூற்ேற. (336)
2647 ஆண்ெஞண் ன் ெபயர் - அலவ னாண்ெஞண்டாகு ெமன்ப. (337)
2648 பலகைறயின் ெபயர் - பட்

கவ

2649 அட்ைடயின் ெபயர் - உ ேவ ச
எட்டாவ

-- மாப்ெபயர்வைக

யலகு பலகைற. (338)
க மட்ைடெயன ெமாழிப. (339)

ற்றிற் .

ஆக சூத்திரம் - 2649
-----------------------------------------------------------

எட்டாவ

-- மாப்ெபயர்வைக - ெபயர்ப்பிாி .

ள்வைக.
2311. அன்னத்தின்ெபயர்-எகினம், அஞ்சம், ஒதிமம், ெமன்னைட, வக்கிராங்கம்,
விகங்கம். (6)
2312. மற் மன்னத்தின்ெபயர்-பிணி கம், மராளம். ஆக(8)
2313. அன்னத்திறகின்ெபயர்-

வி. (1)

2314. மயி ன்ெபயர்-சிகி, நவிரம், மஞ்ைஞ, பிணி கம், சிகண் , ம ரம், ேகதாரம்,
ஒகரம், சிகாவளம், ஞம , கலாபி, பீ , ேதாைக, ேககயம்.
(14)
2315. மயிற்ேறாைகயின்ெபயர்-சரணம், சிகண்டம், கூந்தல், சந்திரகம், ெதாங்கல்,
வி. (6)
2316. மற் மயிற்ேறாைகயின்ெபயர்-பீ , கலாபம், கூைழ. ஆக(9)
2317. விாித ேதாைகயின்ெபயர்-ேமசகம். (1)
2318. மயிற்குர ன்ெபயர்-அகவல், ஆலல், ஏங்கல். (3)
2319. மயிற்சிைகயின்ெபயர்-அநந்தரம். (1)
2320. இறகின

ள்ளின்ெபயர்-

ந் . (1)

2321. க டன்ெபயர்-ைவனன், உவணன், ைவனேதயன், பறைவ ேவந்தன்,
பன்னகைவாி, க

ழன், தார்க்கியன், ெசௗாி. (8)

2322. மற் ம்க டன்ெபயர்-இைமயி . ஆக (9)

2323. க கின்ெபயர்-பவைண, உவணம், சகுந்தம், ண்டரம், எ ைவ, கங்கம். (6)
2324. மற் ங்க கின்ெபயர்- கம். ஆக (7)
2325. சக்கரவாகப் ள்ளின்ெபயர்-ேநமிப் ள், சேகாரம். (2)
2326. ெப ங்கு கின்ெபயர்-யாைன ண்கு கு. (1)
2327. எண்காற் ள்ளின்ெபயர்-சிம் ள், வா ண்டம், அம்பரவாணம், சம்பரம், வ ைட,
ேராணம், சரபம். (7)
2328. ப ந்தின் ெபயர்--பா , ேசனம். கங்கம். (3)
2329. மற் ம் ப ந்தின் ெபயர்--பாரசிைக. ஆக (4)
2330. நிலா கியின்ெபயர்--சேகாரம், ேபராந்ைத. (2)
2331. ெபாய்யாப் ள்ளின்ெபயர்-சலாங்கு (1)
2332. அசுணமாவின்ெபயர்--இசயறிபறைவ, ேககயப் ள் (2)
2333. சாதகப் ள்ளின்ெபயர்--சாரங்கம். (1)
2334,. வானம்பா யின்ெபயர்.--க ங்கம். (1)
2335. மற் ம் வானம்பா யின்ெபயர்--ேமகப் ள். ஆக (2)
2336..கிளியின்ெபயர்--சா , வன்னி, அவந்திைக, தத்ைத, கீரம், கிள்ைள. (6)
2337. மற் ங்கிளியின்ெபயர்--அாி, சுவாகதம்,சுகம். ஆக (9)
2338. குயி ன்ெபயர்--காளகண்டம், ேகாரகா, பர ட்டம், ேகாகிலம்,பிகம். (5)

2339. ேகாட்டான்ெபயர். கூகா, கு ைஞ, குரால், ெகௗசிகம், ஊமன், நிசாசாி,
உ

கம். (8)

2340. ெப ங்ேகாட்டான்ெபயர்--ெகௗசிகம், ஊமன், கு ைஞ, கூைக, ெப ம் ள். (2)
2341. அன்றி ன்ெபயர்--க ஞ்சம், கிர ஞ்சம். (2)
2342. காைடயின்ெபயர்--கபிஞ்சலம், கு ம் ழ். (2)
2343. காிக்கு வியின்ெபயர்--காாி,பிள்ைள, கபிலம், கஞ்சனம், கயவாய். (5)
2344. வ யன்ெபயர்--கஞ்சனம், கிகிணி, கஞ்சாீடம், வயவன், பாரத் வாசம். (5)
2345. காாிப்பிள்ைளயின்ெபயர்--வஞ்சுளன், வயவன், வயான். (3)
2346. ேகாழியின்ெபயர்--குக்குடம், கு கு, வாரணம். (3)
2347. மற் ங்ேகாழியின்ெபயர்--ஆண்டைலப் ள், காலா தம். ஆக (5).
2348. சம்பங்ேகாழியின்ெபயர்--கம் ள். (1)
2349. நிலங்கின்ெபயர்-- ழ். (1)
2350. கானாங்ேகாழியின்ெபயர்--காதம்பம். (1)
2351. க ங்கிளியின்ெபயர்--கீரம், கில்ைள, அாி. (3)
2352. க ம் றாவின்ெபயர்--கேபாதம், பாராவதம். (2)
2353. றாப்ெபா வின்ெபயர்--

ணம், கேபாதம், களரவம். (3)

2354. க தாாியின்ெபயர்--சிரவம். (1)

2355. பகண்ைடயின்ெபயர்--சில்ைல. (1)
2356. நாகணவாய்ப் ள்ளின்ெபயர்-- ைவ, சாாிைக. (2)
2357. கல்சிைலயின்ெபயர்--பல் . (1)
2358. உள்ளான்ெபயர்--உள்ளல். (1)
2359. மாடப் றாவின்ெபயர்--கன்ேமய் , காளபதம். (2)
2360.

க்கணங்கு வியின்ெபயர்--சிதகம், சிந்தன். (2)

2361. இராகப் ள்ளின்ெபயர்--மி னம்,கின்னரம். (2)
2362. தைலயிலாக்கு வியின்ெபயர்--மைழக்குயில். (1)
2363. சிச்சி யின்ெபயர்--சிரல்,க தம்,ெபான்வாய்ப் ள், தித்திாி, (4)
2364. மீெனறிசி பறைவயின்ெபயர்--சிரல். (1)
2365.. ஊர்க்கு வியின்ெபயர்-- க ங்கம், சகடம், கு ங்கம். (3)
2366. மற்

ர்க்கு வியின்ெபயர்--

ங்கம். *ஆக(4)

2367. காகத்தின்ெபயர்--கரடம்,ெகா ,ப

ட்டம், காாி, வாயசம், க ம்பிள்ைள,

அாிட்டம். (7)
2368. அண்டங்காக்ைகயின்ெபயர்--காேலாலம். (1)
2369. நீர்க்காக்ைகயின்ெபயர்--அர்க்கம், கரண்டம். (2)
2370.. ெசம்ேபாத்தின்ெபயர்--குக்கில், சேகாரம். (2)

2371. சிவ ன்ெபயர்--ேகாரசம், ல், இதல். (3)
2372. ஆந்ைதயின்ெபயர்--இ

, பிங்கைல, கின்னரம். (3)

2373. ேபராந்ைதயின்ெபயர்--சேகாரம். (1)
2374. ெகாய்ய நாைரயின்ெபயர்--கு கு, வண்டானம். (2)
2375. ெப நாைரயின்ெபயர் - ேபாதா, பிதா. (2)
2376. க நாைரயின்ெபயர் - சிகாி. (1)
2377. ெவண்ணாைரயின்ெபயர் -சாரசம். (1)
2378. ெகாக்கின்ெபயர் - குரண்டம், வலாகம், பகம். (3)
2379. நீர்வாழ்பறைவயின்ெபயர் - உன்னம், கிராமம், உற்குேராசம், கின்னரம். (4)
2380.

ஞ்சி ன்ெபயர் - ஆலாலம். (1)

2381. வாவ ன்ெபயர் - அஞ்ச ைக. (1)
2382. வண் ன்ெபயர் - அ பதம், ஞிமி , அளி, ஆர்பதம், பிரமரம், சிதரம், ேதன்,
மந்தி, சிலீ கம்,

ம்பி, க ம் ள், சஞ்சா

கம், க

, ண்டாீகம், சு ம் , சந்திரகம்,

சூதம், ேகசரம், ம கரம், கீதம், மா, அாி, சஞ்சாிகம், வ , வாி. (25)
2383.ஆண்வண் ன்ெபயர் - சு ம் , ம கரம்,

ம்பி. (3)

2384. ேதனீயின்ெபயர் - பிரசம், ம கரம், சரகம். (3)
2385. ஈச ன்ெபயர் - சிதல். (1)
2386. மின்மினியின்ெபயர் - கச்ேசாதம். (1)

2387. சிள் ட் ன்ெபயர் - சில்ைல, ெந , சில் ைக, சிமி .(4)
2388. விட் ற்பறைவயின்ெபயர் - பதங்கம், சலபம். (2)
2389. ெகா கின்ெபயர் -

ளம் , நிலம்பி, உலங்கு. (3)

2390. மற் ங்ெகா கின்ெபயர் - அலகு, சகல், ெநாள்ளல். (3)
2391. சலெகா கின்ெபயர் - மசகம்,
2392.

ள்ளல். (2)

ளம்பின்ெபயர் - அஞலம், ஞலவல், ெநாள்ளல். (3)

2393. ட்ெபா வின்ெபயர் - பதங்கம், பக்கி, பதகம், பத்திாி, விகங்கம், சகுந்தம்,
விகிரம், சகுனம், கு ைஞ, பறைவ, குாீஇ, வியம், பிணி கம், ககம், ேபாகில். (15)
2394. இறகின்ெபயர் - பைற, சதனம், பக்கம், பிஞ்சம், சிைற,

வி, சிறகு, ேதாைக,

கூைழ, சதம், குரல், கூரல், வாசம், பத்திரம், இைற.(15)
2395. மற் மிறகின்ெபயர் - ஈர், ஈ, கச்சம். *ஆக (18)
2396.

ட்ைடயின்ெபயர் - அண்டம், சிைன, ேகாசம், அாிட்டம்.(4)

2397. வாயலகின்ெபயர் 2398. ள்ளின்

ண்டம், சுவ ,

க்கு. (3)

க்கின்ெபயர் - சுச்சு. (1)

2399. ட்சிறக த் ப் ைடத் க்கூப்பி த ன்ெபயர் - ஓசனித்தல்.
2400. எழா

மயி

ெமாழிந்தபறைவயினாண்ெபயர் - ேசவல். 1

2401. மயிெலழாெலன்

மிரண் னாண்ெபயர் - ேபாத் . 1

2402. ேகாழிகூைககளின்ெபண்ெபயர் - அளகு. 1
2403. மற் ம்அவ்வளெகன்

ம்ெபயர்- மயில். 1

2404. ள்ளின்ெபண்ெபயர் - ேபைட, ெபைட, ெபட்ைட. 3
2405. பறைவக்குஞ்சின்ெபயர் - பிள்ைள, பார்ப் . 2
2406. பறைவக்குர ன்ெபயர் - பயிர். 1
2407. ட்கூட்டத்தின்ெபயர் - ெதா தி. 1
2408. ட்கூட்டத்ேதாைசயின்ெபயர் -

ழனி. 1

விலங்கின்வைக.
2409. சிங்கத்தின்ெபயர்- ஆளி, வாளாி, அாி, மி காபதி, ேகாளாி, கண்டீரவம்,
பஞ்சானனம், சீயம், மடங்கல்,ேகசாி,
பஞ்சநகா தம், வயமா, வயப்

டங்குைள, அாிமா, வயப்ேபாத் ,

. 13

2410. யாைனயாளியின்ெபயர் - அ கு,
2411.

ட்ைக. 2

யின்ெபயர் -வியாக்கிரம், ேவங்ைக, வியாளம், பாய்மா, தரக்கு,

சித்திரகாயம், சார்த்

லம், வயவாி, ண்டாீகம், வல் யம், ெகா வாி, உ ைவ,

குயவாி, வயமா, ல், தீவி. 13
2412. யாைனயின்ெபயர் பக , களி ,

ம்பி, காிணி, ேதால்,சுண்டா , கும்பி, கைறய , குஞ்சரம்,

ட்ைக, காி,மாதங்கம், வ ைவ, ேவழம், வாரணம், ெமாய், உம்பல்,

எ ம்பி, உவா, ெபாங்க , தந்தி, அத்தி, க ைவ, கயம், நாகம், சிந் ரம்,

ங்கல்,

நி மதம், ைழக்ைக, வல்விலங்கு, நால்வாய், கர் கம், மதாவளம், தந்தாவளம்,
ம ண்மா, ைகம்மா, ெப மா, மதமா, வயமா, மந்தமா, மதகயம், ஆம்பல், இபம்,
ேபாதகம், களபம். 43

2413. மதயாைனயின்ெபயர் - மதகாி, தந்தி, களி . 1
2414.உதவிெசய்யாைனயின்ெபயர் -

தநாதன். 1

2415. ெபண்யாைனயின்ெபயர் - அத்தினி, காிணி, வடைவ, பி . 4
2416.யாைனக்கன்றின்ெபயர் - கயந்தைல, ேபாதகம்,
2417.யாைன த

ய , களபம், கய னி. 5

ன்ெபயர் - மதகம், கும்பம், மத்தகம். 3

2418.யாைனத் திக்ைகயின் ெபயர் - ெதாண்ைட, ெதாண்டலம், சுண்ைட. 4
2419. யாைனக்ைகந் னியின்ெபயர்- ட்கரம். 1
2420. யாைனக்கைடக்கண்ணின்ெபயர் - நிாியாணம். 1
2421. யாைனக்ெகாம்பின்ெபயர் - தந்தம், எயி , ேகா , ம ப் . 4
2422. யாைனெகாம்பின ப்ெபயர் - பி

மானம். 1

2423. யாைன ன்கா ன்ெபயர் - காத்திரம். 1
2424. யாைனப்பின்கா
2425. யாைன

ன்ெபயர்- அபரம். 1

கின்ெபயர் - மஞ்சு. 1

2426. யாைனமத்தகத்தின்ெபயர்- மேதாற்கடம். 1
2427. யாைனவா ன்ெபயர்-தாலவட்டம். 1
2428. யாைனவா

னியின்ெபயர் - ேவசகம். 1

2429. யாைனவாற்கீழிடத்தின்ெபயர்- ெவ கம். 1

2430. யாைனச்ெசவியின்ெபயர்- கன்னம், தாலம். 2
2431.யாைனந ச்ெசவியின்ெபயர்- வட்டம். 1
2432.யாைனெசவிய யின்ெபயர் - சூளிைக. 1
2433.யாைனவாயின்ெபயர் - தள . 1
2434.யாைனமதச்சுவட் ன்ெபயர் - கடம், ெகா

, கரடம். 3

2435. யாைன மிழ்நீாின்ெபயர் -விலாழி. 1
2436. யாைனப்பல்ல யின்ெபயர் - காீரம். 1
2437.யாைனமதத்தின்ெபயர் - கடம், தானம், கடாம். 3
2438.யாைனத்ேதாட் யின்ெபயர் - அங்குசம். 1
2439.யாைனப்பிடாின்ெபயர் - இயாதம். 1
2440.யாைனப் கர் கத்தின்ெபயர் - சிந் ரம். 1
2441. யாைன தலணிசிந்

ரத்தின்ெபயர்--சாேமாற்பலம். (1)

2442. யாைனேமற்றவிசின்ெபயர்--இலகடம். (1)
2443. யாைனேநாயின்ெபயர்--பாகலம். (1)
2444. யாைனப குழியின்ெபயர்--பயம் . (1)
2445. யாைனப க்குமிடத்தின்ெபயர்--வாாி. (1)

2446. யாைன தற்பட்டத்தின்ெபயர்--ஒைட* (1)
2447. யாைனத்திரளின்ெபயர்--கடகம். (1)
2448. பிறந்த ெபயைரப்ெபற்ற யாைனெப ம்ெபயராவன--கிரசகம், வநசரம், நதிசரம்.
(3)
2449. குதிைரயின் ெபயர்--பாி, பாடலம்,பாய்ைம, ரவி, அாி, கனவட்டம், அத்திாி,
ேகாரம்,வாசி,

ரங்கம், மா, கந் கம்,

சி, இ ளி,

ரகம்,

ரகதம், ேகாடகம்,

சயிந்தவம், ேகாணம், குரகதம், கந்த வம், கிள்ைள மண் லம், கற்கி, அச்சுவம், உன்னி,
அயம், ெகாக்கு,ெகாய் ைள, ச லம், ஞந்தம், கண்

கம், ேகாைட, வயமா. (34)

2450. .பாண் யன்குதிைரயின்ெபயர்.--கனவட்டம் (1)
2451. ேசாழன்குதிைரயின்ெபயர்--ேகாரம். (1)
2452. ேசரன்குதிைரயின்ெபயர்--பாடலம். (1)
2453. கு நிலமன்னர்குதிைரயின்ெபயர்--கந் கம். (1)
2454. குதிைரமயிாின்ெபயர்--சுவல், குைச,கூந்தல், ேமசகம். (1)
2455.. குதிைரக்குளம்பின்ெபயர்--குரம், குரச்ைச, குரசு. (3)
2456. குதிைரேபாமார்க்கத்தின்ெபயர்--மாதிகம். (1)
2457. குதிைரவா ன்ெபயர்--வாலதி, ேதாைக. (2)
2458. பசுவின்ெபயர்--ேகா, ெபற்றம், நிைர, குடஞ், சுட் , ேத
கபிைல, ேசதா, ஆ, சுரபி, ஆன். (12)
2459. ெதய்வப்பசுவின்ெபயர்--ேத

,கபிைல. (2)

, சுைர, பத்திைர,

2460. நற்பசுவின்ெபயர்--பத்திைர. (1)
2461. குணமில்லாப்பசுவின்ெபயர்--சுைத* (2)
2462, ஓாீற் ப்பசுவின்ெபயர்--கிட் . (1)
2463. மலட் ப்பசுவின்ெபயர்--வற்ைச. (1)
2464. கன்ைறவளர்க்கும்பசுவின்ெபயர்--வற்சலம் * (1)
2465. பசுவின் ைலயின்ெபயர்--சுைர. (2)
2466. பசுக்ேகாட்டத்தின்ெபயர்--பசுநிைல. (1)
2467. ம யின்ெபயர்--ெச த்தல், ஆபீனம். (2)
2468. பசுவின்கன்றின்ெபயர்--தன்னம், வற்சம், தனம். (3)
2469. பசுக்கூட்டத்தின்ெபயர்--கா ,நிைர, ெதா , க ப் , காேலயம். (5)
2470. எ தின்ெபயர்--பாறல், ேச, விைட,பாண் ல், ெபற்றம்,
காைள, இறால், ெகாட் யம்,

ணி, குண்ைட, ல்லம்,

ாி. (12)

2471. ஏற்றின்ெபயர்--குத்தம், விடபம், கூளி, நந்தி, உக்கம், இடபம். (6)
2472. ேபெர தின்ெபயர்--பக ,
2473. ெபாதிெய தின்ெபயர்--

ாியம், பாறல். (3)
ாியம்,

ர்வகம். (2)

2474. எ தின் ாிப்பின்ெபயர்--இமில். (1)
2475. ெபா ெய தின்ெபயர்--ஏ , கூளி, இடபம். (3)

2476. எ ைமயின்ெபயர்--காரான், மகிடம், கவாி, காரா, காசா, ைசாிபம், வடைவ,
கயவாய், ேமதி,

ாி. (10)

2477. எ ைமப்ேபாத்தின்ெபயர்--பக , கடா. (2)
2478. மலட்ெட ைமயின்ெபயர்--ைமம்ைம. (1)
2479. ஆட் ன்ெபா ப்ெபயர்-- அ ணம், ெகாச்ைச,
ள்ளல், மறி, ைம, ெவறி, ெகாறி ,

ைவ, ேமழகம், அசம், உதள்,

ைவ, சாகம். (13)

2480. ெசம்மறியாட் ன்ெபயர்--உதள், ெகாறி,

ைவ, ஒ

ைவ, அ ணம்,

ேமடம். (7)
2481.

வாட் ன்ெபயர்--

ைவ, ெகாறி, ைம. (3)

2482.

வாட்ேடற்றின்ெபயர்--ேமழகம், கம்பளம், தகர், திண்ணகம், ஏழகம், கடா.

(6)
2483. ஆட் க்குட் யின்ெபயர்--குட்டன், ேசாரன், மறி, பறழ். (4)
2484. ெவள்ளாட் ன்ெபயர்--ெவள்ைள, வற்கா , ெகாச்ைச. (3)
2485. ெவள்ளாட்டாணின் ெபயர் - ேமடம், ெசச்ைச, சாகம், ேமாத்ைத, அசம், ைம,
கடா. (7)
2486. ெவள்ளாட் மறியின் ெபயர் - ெவள்ைள. (1)
2487. பள்ைளயாட் ன் ெபயர் - ெவள்ைள, வற்கா . (2)
2488. வைரயாட் ன்ெபயர் - வ ைட, சரபம். (2)
2489. காட்டாவின்ெபயர் - ஆமா, கைவயமா. (2)

2490. மைரயின்ெபயர் - ஆவிதம், கானக்குதிைர. (2)
2491. ஒட்டகத்தின்ெபயர் - அத்திாி, ெந ங்க த்தல், தாேசரகம், கனகதம்,
அயவாணம், இரவணம். (6)
2492. க ைதயின்ெபயர் - ேவசாி, ேகாகு, கரம், வாேலபம், காளவாய், கர்த்தபம். (6)
2493. ேகாெவ க ைதயின் ெபயர் - ேவசாி, அததிாி. (2)
2494. கர யின்ெபயர் - பல்

கம், எண்கு, உளியம், பல்லம், மிளி , எ

, குடாவ .

(7)
2495. கவாிமாவின்ெபயர் - எகினம், மானமா, பட்டம். (3)
2496. சவாியின்ெபயர் - ஆகு, கவாி, சீகரம். (3)
2497. மற் ஞ்சவாியின்ெபயர் - சாமரம், ெவண்மயிர்.*ஆஉ(5)
2498. மானின்ெபயர் - அாிணம், நவ்வி, குரங்கம், சாரங்கம், மறி, உைழ, சூனம்,
எணம், பிைண. (9)
2499. மாேனற்றின்ெபயர் - இரைல, வச்சயம். (2)
2500. மற் ம்மாேனற்றின்ெபயர் - கைல, க மான். (2)
2501. ல்வாயின்ெபயர் - இரைல. (1)
2502. பன்றியின்ெபயர் - ேகழல், குேராடம், கிாி, கி , கி ட் , ேமாழல், வராகம்,
ேபாத்திாி, ேகாலம், எ ழி, வல்

ளி, ஏனம், சூகரம், கன , இ ளி, க மா, ேகாணி,

ேபாழ் கம், அாி, ைமம்மா, களி .(21)
2503.

ட்பன்றியின்ெபயர் - சல்

யம்,

ள , எய்,

ண்மா. (4)

2504. மற்
2505.

ண்மாவின்ெபயர்- சல்லகம். (5)

ட்பன்றி ள்ளின்ெபயர் - சல்லம், சலம். (2)

2506. குரங்கின்ெபயர் - வ

கம், கவி, மர்க்கடம், அாி, வானரம், ேகாடரம், கீசகம்,

ேகாலம், பிலவங்கம், ேதாரணம், மந்தி,
2507 ெபண்குரங்கின் ெபயர் -- மந்தி,
2508 க ங்குரங்கின் ெபயர் -- கா கம்,
2509

கம், நிரந்தரம், நாகம். (14)
கம். (2)
கம். (2)

சுவின் ெபயர் -- ஓாி, கைல, கள்வன். (3)

2510 மற்

சுவின் ெபயர் -- ேகாலாங்கூலம், ைமம் கன். ஆக (5)

2511 நாயின் ெபயர் -- ஞம , உச்சி, எகினம், குக்கன், கூரன், சூரன், சாரேமயன்,
சுனகன், ேராகதி, குைர கன், ஞாளி, சுணங்கன்,
2512 ெபண்ணாயின் ெபயர் --

வல், பாட் , சுவா, பாசி. (16)

வல். (1)

2513 ெசந்நாயின் ெபயர் - வி கம், ெகாக்கு, அண் கம். (3)
2514

ய

ன் ெபயர் -- சசம், வயம். (2)

2515 நாியின் ெபயர் -- ஓாி, இகலன், ஊளன், சம் , ெசந் , குேராட்டம், ேகாமா ,
சி காலன், ஒண்டன்,
2516

ாிமா . (10)

நாியின் ெபயர் -- இகலன், ேகாமா , ஓாி. (3)

2517 ெகாம்பிலாமி கத்தின் ெபயர் -- குமரம். (1)
2518

ைஞயின் ெபயர் -- ெவ கு, மண்ட , இற்

மார்ச்சாலம், பாக்கன்,

ைச, அலவன், விட கம். (11)

, விலாளம், பவனம், ஓதி,

2519 காட் ப் ைஞயின் ெபயர் -- கான்

, மண்ட , பாக்கன். (3)

2520 ஆண் ைஞயின் ெபயர் -- விலாளம், க வன், ெவ கு (3)
2521 அ ங்கின் ெபயர் -- பளிங்கு, மறி. (2)
2522 அ ங்கின் கு ைளயின் ெபயர் -- மறி. (1)
2523 நாவியின் ெபயர் -- ம வி, மி கமதம். (2)
2524 கத்

ாியின் ெபயர் -- மான்மதம்,

க்கம், நரந்தம், நானம். (4)

2525 கீாியின் ெபயர் -- நகுலம், காத்திாி, தீர்ைவ. (3)
2526 உ ம்பின் ெபயர் --

ச ைக, ேகாதா, த . (3)

2527 அணி ன் ெபயர் -- வாிப் றம், ெவளில், இ

ைத. (3)

2528 பச்ேசாந்தியின் ெபயர் -- ேகாம்பி, சரடம், சாயானதம்,

ச , ஓதி, தண் , ஓத்தி,

மயிற்பைக, காம பி. (9)
2529 ஓந்தியின் ெபயர் -- ஓமான், ஓதி, ஓத்தி. (3)
2530

ஞ்சூற்றின் ெபயர் -- சூரன், சுண்டன், சுந்தாி, சுவ . (4)

2531 ெப ச்சாளியின்ெபயர் --

கம், களதம், உந்

2532 காெர யின்ெபயர் -- க ப்ைப (1)
2533 சிெற யின்ெபயர் -- சிகாி (1)
2534 அகெழ யின்ெபயர் -- இ ம்பன் (1)

(3)

2535 இல்ெல யின்ெபயர் -- ஆகு (1)
2536 ெக ளியின்ெபயர் -- ள்ளி, ேகாகிலம், ெபாந் , மைனக்ேகாள், பல்

(5)

2537 எ ம்பின்ெபயர் -- உறவி, பிலஞ்சுேலாபம், பிபீ ைக (3)
2538 கைறயான்ெபயர் -- சிதைல, ஆழல், ெசல் (3)
2539 ேதளின்ெபயர் -- ெத க்கால், வி ச்சிகம், நளிவிடம் (4)
2540 மற் ந்ேதளின்ெபயர் -- நளி,

ட்டன், விட ள். ஆக (6)

2541 இந்திரேகாபத்தின்ெபயர் -- ஈயல்,

தா, தம்பலம். (3)

2542 விலங்கின்ெபா ப்ெபயர் -- மா, மி கம், மான், குரங்கம். (4)
2543 விலங்கின் வா ன்ெபயர் -- ேதாைக, வாலதி, கூலம், ேவசகம், இலாங்கூலம்.
(5)
2544 விலங்கின்வாற்கீழிடத்தின்ெபயர் -- ெவ கம் (1)
2545 விலங்கின்ெகாம்பின்ெபயர் -- ேகா , ம ப் , உலைக. (3)
2546 மற் ம்விலங்கின்ெகாம்பின்ெபயர் -- சி ங்கம், விடாணம். (2)
2547 லா ன்ெபயர் - றணி, ைல., (2)
2548 மற் ம் லா ன்ெபயர் -- ஊழ்த்தைச

தி. ஆக (4)

2549 இைறச்சியின்ெபயர் -- ஊழ்த்தல், தைர, த , ஊன், வள்
பிசிதம், விடக்கு,

,

ழ்தி. (9)

ரம்

2550 ஆவினிைறச்சியின்ெபயர் -- வள்
2551

ைடநாற்றத்தின்ெபயர் --

ரம். (1)

ழ்தி. ஊழ்த்தல். ல . (3)

2552 ேதா ன்ெபயர் --ச மம், கி த்திமம், வடகம்,
றணி, பச்ைச,

வக்கு, உாிைவ, உாி, அதள்,

த்தி. (10)

2553 இரத்தத்தின்ெபயர்- - ெசந்நீர், கு தி, ேசாாி, எ ைவ, ண்ணீர், ேசாணிதம்,
கைற, சு வன், உதிரம். (9)
2554 சூ ன்ெபயர் -- பீள். சிைன. க . (3)
விலங்கினாண்மர
2555 விலங்கினாண்ெபயர்-களி , ேபாத் , கைல, க வன், பக , ேச, ஒ த்தல், தகர்,
ஏ , உம்பல், ஏட்ைட, மா, ஓாி, ேசவல். (14)
2556 அவற் ள்களிெறன்
2557 ேபாத்ெதன்

ம்ெபயர்-காி சுற

ேகழல் ஆகிய

ன்றற்குமாம் (3)

ம்ெபயர்-மைர, ஆன், காரான், காட்டா, ல்வாய்,

(7-ம்)
2558 மற் ம்ேபாத்ெதன்

ம்ெபயர்-யாைன,

2559 கைலெயன்

ம்ெபயர்-மான்,

2560 க வெனன்

ம்ெபயர்-குரங்கு,

ைன, குதிைர (1-ம்)

சு (2-ம்)
ைஞ (2-ம்)

2561 பகெடன்

ம்ெபயர்-யாைன ,எ ைம, ெபற்றம் (3-ம்)

2562 ேசெவன்

ம்ெபயர்-குதிைர, எ

2563 ஒ த்தெலன்

, ல்வாய் (3-ம்)

ம்ெபயர்-கவாி, யாைன, பன்றி, கர

(4-ம்)

,சலசாதி.

2564 தகெரன்
2565 ஏெறன்

ம்ெபயர்-

வா , ேவழம், யாளி, சுறா (4-ம்)

ம்ெபயர்-

, உைழ, மைர, ஆ, ல்வாய், எ ைம, பன்றி,சுறா, சங்கு

(9-ம்)
2566 உம்பெலன்

ம்ெபயர்-யாைன, யா

2567 ஏட்ைடெயன்

(2-ம்)

ம்ெபயர்-எ ைம ெவ கு (2-ம்)

2568 மாெவன்

ம்ெபயர்-குதிைர, யாைன, பன்றி (3-ம்)

2569 ஓாிெயன்

ம்ெபயர்- சு, நாி (2-ம்)

2570 ேசவெலன்

ம்ெபயர்-ேகாழி, அன்னம் (2-ம்)

விலங்கின்ெபண்மர
2571 விலங்கின்ெபண்பாற்ெபா ப்ெபயர்-பிைண, பாட் , ெபட்ைட, பிணா, ஆ, ஆன்,
பி , நாகு, மந்தி,

, கடைம (11-ம்)

2572 பிைணெயன்

ம்ெபயர் -- உைழ, நாய், பன்றி, ல்வாய். (4-ம்)

2573 பாட் ெயன்

ம்ெபயர் -- பன்றி, நாய். (2-ம்)

2574 மற் ம்பாட் ெயன்

ம்ெபயர் -- நாி, ஒ சார், விலங்கின்

ெபண்பாற்கும் ெபா . (6-ம்)
2575 ெபட்ைடெயன்
2576 பிணாெவன்
2577 ஆெவன்

ம்ெபயர் -- ஒட்டகம், குதிைர, க ைத, மைர, சிங்கம். (5-ம்)

ம்ெபயர் -- பன்றி, ல்வாய், நாய். (3-ம்)

ம்ெபயர் -- எ ைம, பசு, மைர. (3-ம்)

2578 ஆெனன்
2579 பி ெயன்
2580 நாெகன்

ம்ெபயர் -- ஆ, எ ைம, மைர. (3-ம்)
ம்ெபயர் -- காி,

ம்ெபயர் -- மைர, ெபற்றம், எ ைம. (3-ம்)

2581 மற் ம்நாெகன்
2582 மந்திெயன்
2583

ம்ெபயர் -- நந் , நீர்வாழ்சாதி. (2-ம்)

ம்ெபயர் -- குரங்கு,

கடைமெயன்

2584 ெபண்பிணாெவன்
2585 ஆெணன்

கம், கவாி. (3-ம்)

கம்,

சு. (3-ம்)

ம்ெபயர் -- ஆ . (1-ம்)
ம்ெபயர் -- அஃறிைணயில்வ ம் ெபண்பா வற்றிற்குமாம்.

ம்ெபயர் -- அஃறிைணயில்வ ம் ஆண்பாெலவற்றிற்குமாம்.

விலங்கின்பிள்ைளமர
2586 விலங்கின்பிள்ைளப்ெபயர் -- கு ைள, குட் , பறழ், பிள்ைள மறி, கன் , குழவி,
பார்ப் , மக . (9)
2587 கு ைள பறழ் குட் ெயன்
2588 பிள்ைளெயன்

ம்ெபயர்கள் -

,

யல், பன்றி, நாி, நாய். (5-ம்)

ம்ெபயர் -- நாெயாழிந்தவற்றிற்காம். (1)

2589 மறிெயன்

ம்ெபயர் -- ஆ , குதிைர, மானன், அ ங்கு. (4-ம்)

2590 கன்ெறன்

ம்ெபயர் -- கைல, மான், க ைத, மைர, பசு, எ ைம கடைவ

யாைன ஒட்டகம் கவாி கராம். (11-ம்)
2591 குழ , மக , குட் , பிள்ைள, பறழ், பார்ப்ெபன் ம் ெபயர்கள் குரங்கு தன்மரக்ேகாட் ல் வாழ்விலங்கின் பிள்ைளகட்காம். ()

2592 பறழ், குட் ெயன்

ம் ெபயர்கள் - ெவ கு, நாி,

2593 பிள்ைள, பார்ப் , பறெழன்
2594 குழவிெயன்

2597 பிள்ைளெயன்

ம் ெபயர்கள் - தவழ்சாதிகள். (1-ம்)

ம் ெபயர் - யாைன, கடைம, மைர, எ ைம, மான். (5)

2595 கு ைள, கன்ெறன்
2596 குழவிெயன்

யல். (3-ம்)

ம் ெபயர்கள் - மான் (1-ம்)

ம் ெபயர் -

சு (1-ம்)

ம் ெபயர் - சங்ேக , மான்கு ைள (2-ம்)

2598 பறழ், குட் ெயன்

ம் ெபயர்கள் - பாக்கன், அணில் (2-ம்)

2599 பார்ப் , பிள்ைளெயன்

ம் ெபயர்கள் - தவழ்சாதிக்குாியன. (1-ம்)

2600 விலங்கின் கூட்டத்தின் ெபயர் - சாலம், வி கம்,

தம், வி ந்தம், குலம், கணம்.

(6-ம்)
3. பாம்பின் வைக
2601 பாம்பின் ெபயர் - அர , கட்ெசவி, அங்கதம், வியாளம், உரகம், பன்னகம்,
நாகம், சர்ப்பம், அாி, மாசுணம், யங்கம், பாந்தள், பணி, அகி, தந்தசூகம், ேபாகி,
விடதரம், கும்பிநசம், காேகாதரம், மராளம், சக்கிாி. (21)
2602 மற் ம்பாம்பின் ெபயர் - வாகுவவகதம், கூடபதம். ஆக (26)
2603 சாைரப்பாம்பின் ெபயர் -

ண்டம், இலஞ்சி. (2)

2604 மண்ட ப்பாம்பின் ெபயர் - ேகாளகம். (1)
2605 கண்குத்திப்பாம்பின் ெபயர் - உதாசனன். (1)

2630 சிப்பியின் ெபயர் - இப்பி, சுத்தி (2)
2631 பறைவெயன்

ம் ெபயர் - ேதாற்சிறகுள்ளனவற்றிற்ெகல்லாம். (*)

2632 ஆைமயின் ெபயர் - கமடம், கூர்மம், கச்சபம், உ ப்படக்கி, க ப் (5)
2633 ெபண்ணாைமயின் ெபயர் -

ளி. (1)

2634 சங்கின் ெபயர் - நந் , சுத்தி, நாகு, பணிலம், வண் , ேகா , வைள, சுாி கம்,
கம் , ெவள்ைள, இடம் ாி. (11)
2635 மற் ஞ்சங்கின் ெபயர் - தரா. (1)
2636 வலம் ாிச்சங்கின் ெபயர் - ெகாக்கைர. (1)
2637 சலஞ்சலத்தின் ெபயர் - பணிலம். (1)
2638 இடம் ாிச்சங்கின் ெபயர் - இப்பியாயிரஞ் சூழ்ந்த .
2639 வலம் ாிச்சங்ெகன்
2640 சலஞ்சலெமன்

ம் ெபயர் - இடம் ாிச்சங்காயிரஞ் சூழ்ந்த .

ம் ெபயர் - வலம் ாிச்சங்காயிரஞ் சூழ்ந்த .

2641 பாஞ்சசன்னியெமன்

ம் ெபயர் - சலஞ்சலஞ்சங்காயிரஞ்சூழ்ந்த .

2642 நத்ைதயின் ெபயர் - க நந் , நாகு, சுாி கம். (3)
2643 கிளிஞ்சி ன் ெபயர் - ஏரல், எ ந் , ஊரல். (3)
2644 தவைளயின் ெபயர் - அாி, மண் கம், ேதைர. (3)
2645 மற் ம்தவைளயின் ெபயர் -

ணைல, ேபகம். ஆக (2)

2646 ெஞண் ன் ெபயர் - கள்வன், அலவன், நள்ளி, கர்க்கடகம்,
குளிர், கைவத்தாள். (6)
2647 ஆண்ெஞண் ன் ெபயர் - அலவன். (1)
2648 பலகைறயின் ெபயர் - பட்

,கவ , அலகு. (3)

2649 அட்ைடயின் ெபயர் - உ , ச
எட்டாவ

கம். (2)

- மாப்ெபயர்வைக ெபயர்பிாி

ற்றிற் .

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

ஒன்பதாவ

- மரப்ெபயர்வைக. – சூத்திரங்கள்

2650 ஐந்த வ க்கமாவன - சந்தானந் ேதவதாரங் கற்பகம் – மந்தாரம் பாாிசாத
ைமந்த வ க்கம். (1)
2651 இவ்ைவவைகமரத்தின் ெபயர் - இம்மர ைமந் ந் ெதய்வமரெமன்ப. (2)
2652 கற்பகஞ்ேசர்ெகா யின் ெபயர் - கற்பகஞ் ேசர்ெகா

காமவல் . (3)

2653 சந்தனமரத்தின் ெபயர் - சாந்த மலயசஞ்சந்திர திலகேமய்ந்த *ரஞ் சந்திைவ
சந்தனம். (4)
2654 ெசஞ்சந்தனத்தின் ெபயர் - பிசனஞ் ெசஞ்சந்தனத்தின் ெபயர். (5)
2655 அகி ன் ெபயர் - அக
2656 மற் ம்அகி

ம்

ழி

ங் காழ்ைவ மகிேல. (6)

ன் ெபயர் - பகாிற் காக

2657 குங்குமமரத்தின் ெபயர் - மரவ ந்

ண்ட மாகும். (7)
க்க ங் குங்குமமரேம. (8)

2658 சண்பகத்தின் ெபயர் - சம்பகஞ்ெசண்பகஞ் சண்பகமரேம. (9)
2659 சி சண்பகத்தின் ெபயர் - சாதி மாலதி சி சண்பகேம. (10)
2660 ெசவ்வந்தியின் ெபயர் - பட் ைக ெசவ்வந்தி (11)
2661 ரைசமரத்தின் ெபயர் - பிரமத ப் பலாசம் ரைசமரப் ெபயர். (12)
2662 மற் ம் ரைசமரத்தின் ெபயர் - ன

க் ெகன் ம் கலப் ெப ேம. (13)

2663 ஆலமரத்தின் ெபயர் - வடமரந் ெதான்மரம்

தவங் கான்மரம் * மர

நியக்குேராதங் ேகாளியா ெலன்ப. (14)
2664 ேதக்கின் ெபயர் - சாதி சாகந் ேதக்கந் த ேவ. (15)
2665 ேவங்ைகமரத்தின் ெபயர் - பீதசாலங்கணி திமிசு திமில் ேவங்ைக. (16)
2666 ெகான்ைறமரத்தின் ெபயர் - இதழிக க்ைகதாமங்ெகான்ைற. (17)
மரப்ெபயர் வைக
2667 மற் ங்ெகான்ைற மரத்தின் ெபயர் - மதைல யார்க்கு வதெமன்றாகும். (18)
2668 அரசின் ெபயர் - சுவைலயச் சுவத்தம் பிப்பலம் ேபாதி தி மரங் குஞ்சராசனம்
பைண கணவமரசு. (19)
2669 ஆச்சாமரத்தின் ெபயர் - சாலமராமர மா மாச்சா. (20)
2670 மகிழமரத்தின் ெபயர் - வகுள மிலஞ்சி ேகசர மகிேழ. (21)
2671 அேசாகின் ெபயர் - பிண்

ெசயைலகா ேகாளி யேசாகு. (22)

2672 ம தின் ெபயர் - அ ச்சுனம்

தவ ம தமாகும். (23)

2673 இற யின் ெபயர் - இரத்தியிற . (24)
2674 தான்றியின் ெபயர் - க

த்

மந்தரன்றி. (25)

2675 குராவின் ெபயர் - ேகாட்டங்கு லங்குராவாகும்ேம. (26)
2676 மற் ங்குராவின் ெபயர் - ேகாபி தார ங் குராமரமாகும். (27)
2677 நாவ ன் ெபயர் - நாவலா

கதம் சம் ேநேரடம். (28)

2678 குழிநாவ ன் ெபயர் - சாேத வங்குழி நாவலாகும். (29)
2679 ேவம்பின் ெபயர் - நிம்பம் ேவம் பிசித

மாகும். (30)

2680 அனிச்சமரத்தின் ெபயர் - நறவஞ் சுள்ளி ய ப்பலமனிச்சம். (31)
2681 பாதிாியின் ெபயர் - பாடலம் ன்கா

பாதிாி யாகும். (32)

2682 ஞாழ ன் ெபயர் - நாகம் ப னி ஞாழலாகும். (33)
2683 ேகாங்கின் ெபயர் - கன்னி காரந்

ேமாற் பலேம – குயாகூன் பிணேர

ேகாங்கா கும்ேம. (34)
2684 நாரத்ைதயின் ெபயர் - நார நரந்த நாரங்க நாரத்ைத. (35)
2685 குமிழின் ெபயர் - கூம்பல் கடம்பல் குமிெழனக் கூ ப. (36)
2686 அதிம ரத்தின் ெபயர் - யட்

ம ரம க மதிங்கம் - தட் ன் ைரப்பிற் சல்

ம ேவ. (37)
2687 மஞ்சா

மரத்தின் ெபயர் - திலகமஞ்சா . (38)

2688 குைடேவ ன் ெபயர் - உைடகுைடேவேல. (39)
2689 ன்ைனயின் ெபயர் - ன்ைன ன்னாகம். (40)
2690 சுர ன்ைனயின் ெபயர் - வைழசுர ன்ைன. (41)
2691 ெவட்சியின் ெபயர் - சிந்

ர ம் குல்ைல ஞ் ெசச்ைச ம் ெவட்சி. (42)

2692 ெச ந்தியின் ெபயர் - பஞ்சரஞ் ெச ந்தி ெசங்ேகா

மாகும். (43)

2693 அலாியின் ெபயர் - க ரங் கண ரங் கர ர மலாி. (44)
2694 மற் மலாியின் ெபயர் - அயமர ம க்கு ெமன்ப தாகும். (45)
2695

ண்

க்கின் ெபயர் - கவிேர கிஞ்சுக

ண்

க் காகும். (46)

2696. ெப ங்குறிஞ்சியின்ெபயர் - ேகாரண்டம் குரண்டகம் *ெப ங்குறிஞ்சி யாகும்.
47
----------*குறிஞ்சி ம ேதான்றி. இ
ெபயர்ெப ம்.

ஐந் வைகப்ப தலால் ஐவ்வண்ணம் எனக் காரணப்

2697. ெபான்வண்ணக்குறிஞ்சியின்ெபயர் - பீைத ெபான்வண்ணக் குறிஞ்சி யாகும்.
48
2698. வாடாக்குறிஞ்சியின்ெபயர் - குரவகம்வாடாக் குறிஞ்சி யாகும்.
2699. மைழவண்ணக் குறிஞ்சியின் ெபயர் - பாணநீ
2700. பவளக்குறிஞ்சியின்ெபயர் - நீ

மைழவண்ணக் குறிஞ்சி. 50

தீண் யம் பவளக் குறிஞ்சி. 51

2701. மகரவாைழயின்ெபயர் - ம குந்தான

மகரவாைழ. 52

2702. இ ேவ யின்ெபயர் - ேவாிபீ தக
2703. கு க்கத்தியின்ெபயர் - அதிக

ல கந்தமி

ேவ . 53

த்தக மாதவி வாசந்தி – கு கு நாகாி யிைவ,

கு க்கத்தியாகும். 54
2704. பலாவின்ெபயர் - பாகல் வ க்ைக பனசம் பலாேவ. 55
2705. ஈரப்பலாவின்ெபயர் - ஆசினி பலாச மீரப் பலாேவ. 56
2706. மாமரத்தின்ெபயர் - மாந்தி ஞ் சூத ங் ெகாக்கு மா

- மாமிர

மாைழ

மாமர

மாகும். 57
2707. ளிமாவின்ெபயர் - நாளினி யிபங்க மாைழ சிஞ்ச - மாம்பிர ெமகினஞ் சூதம்
ளிமா. 58
2708. ேதமாவின்ெபயர் - ஆமிரஞ் சக்காரஞ் ேசதாரந் ேதமா. 59
2709. ளியமரத்தின்ெபயர் - சிந்

ரஞ் சிந்தகந் திந்தி ணி ெயகினஞ் - சஞ்சீவ கரணி

யாம்பிலம் ளிேய. 60
2710. இலவின்ெபயர் - ெபாங்கர் சான்ம
2711. இலந்ைதயின்ெபயர் - குல்லாி குவ

ரணியிலேவ. 61
ேகாற்ெகா

ேகா

- இரத்திாிவதாி

யிலந்ைதயாகும். 62
2712. இலந்ைதப்பழத்தின்ெபயர் - அதன்பழங் ேகால ங் ேகாண்ைட மாகும். 63
2713. அத்தியின்ெபயர் - அதேவ ேகாளி
2714. விளாவின்ெபயர் - விள

ம்பர மத்தி. 64

கபித்தம் ெவள்ளில் விளாேவ. 65

2715.காயாவின்ெபயர் -

ைவ யஞ்சனி யல்

ன்கா

- காைச வச்சி காயா வாகும்.

66
2716. களாவின்ெபயர் - களவங்களாேவ. 67
2717.
2718. எ

ணாவின் ெபயர் - தணக்கு

ணாேவ. (68)

மிச்ைசயின் ெபயர் - சம்பீர

ம ணமி குச ெம

கு சதாபலஞ் சம்பள -

மிச்ைசயாகும். (69)

2719. ெநல் யின் ெபயர் - ஆமலக ெநல்

யாகு ெமன்ப. (70)

2720. க க்காய்மரத்தின் ெபயர் - அாிதகி க ேவபத்தியன் க க்காய். (71)
2721. மா ைளயின் ெபயர் - மா ளங்க மா ளங்க

ண்மா ைளேய.(72)

2722. தா மா ைளயின் ெபயர் - தா மந் தா மா ைளெயன்ப. (73)
2723. வில்வத்தின் ெபயர் - கூவிளம் வில்வமா
2724. மற் ம் வில்வத்தின் ெபயர் - மாவிளம்வில்

ரங் கூவிைள. (74)
வ மற்றதன்ெபயேர. (75)

2725. வஞ்சியின் ெபயர் - வானீரம்பிசின் வஞ்சியாகும். (76)
2726. ெசங்க ங்கா யின் ெபயர் - சி மாேராடஞ் ெசங்க ங்கா . (77)
2727. க ங்கா யின் ெபயர் - கதிரங்க ங்கா . (78)
2728. ஈந்தின் ெபயர் - கர்ச்சூர மீந்ேத. (79)
2729. ெவட்பாைலயின் ெபயர் - குடசங் கிாிமல் ைக ெவட்பாைல. (80)
2730. அழிஞ்சி ன் ெபயர் - அழிஞ்சில் ேசமர மங்ேகாலமாகும். (81)

2731. கடம்பின் ெபயர் - கதம்ப ம் விசால

நீப ங் கடம்ேப. (82)

2732. மற் ங்கடம்பின் ெபயர் - இந் ள மரா ம் வந் ழிக் ெகாளேல. (83)
2733. கு ந்தமரத்தின் ெபயர் - குந்தங்கு ந்ேத. (84)
2734. ெசம்பரத்ைதயின் ெபயர் - மந்தாரஞ் ெசம்பரத்ைத யாெமனவகுப்பர்.(85)
2735. ெவண்ெணாச்சியின் ெபயர் - சிந்

வார நீர்க் குண்

ெவண்ெணாச்சி. (86)

2736. ேதற் மரத்தின் ெபயர் - சில்ல மில்லங் கத கந் ேதற்ேற. (87)
2737. ஆத்தியின் ெபயர் - ஆேரதாதகி சல்லகி யாத்தி. (88)
2738. அகத்தியின் ெபயர் - அச்ச னிேய காீரமகத்தி. (89)
2739. பச்சிைலமரத்தின் ெபயர் - பச்சிைல தமாலம் பசும்பி
2740.

ங்ைகயின் ெபயர் - க ஞ்சனஞ் சிக்கு

யாகும். (90)

ங்ைக யாகும். (91)

2741. எட் யின் ெபயர் - காளங் காஞ்சிைர ேகாடர ெமட் . (92)
2742. ச ரக்கள்ளியின் ெபயர் - வச்சி ராங்கங் கண்டீர்வ மயி

- வச்சிரம்

வி க்கஞ் ச ரக்கள்ளி. (93)
2743. வாைகயின் ெபயர் - சிாீடம் பாண் ல் வாைக யாகும். (94)
2744. ஓைடயின் ெபயர் - உலைவேயாைட. (95)
2745. உழிஞ்சி ன் ெபயர் - உன்ன ழிஞ்சில். (96)
2746. சீக்கிாியின் ெபயர் -

ன்னந் ாிஞ்சி

சிைல சீக்கிாி. (97)

2747. இ

ப்ைபயின்ெபயர்-கு க மி ப்ைப ம

2748. மற் மி

கமி

ப்ைப. (98)

ப்ைபயின்ெபயர்-சந்தானகரணி ெயன ஞ் சாற் ம்.

2749. ெதங்கின்ெபயர்-தாைழயிலாங்க

ெதன்ைன ந் ெதங்ேக. (100)

2750. மற் ந்ெதங்கின்ெபயர்-நாளி ேகர ெமன்ப

நவி

ம். (101)

2751. பன்னாைடயின்ெபயர்-நாாி ெநய்யாி யதன்பன்னாைட. (102)
2752. க கின்ெபயர்-கந்தி

கம்

க்க ங் க ேக. (103)

2753. கூந்தற்க கின்ெபயர்-தாலங்கூந்தற் க மாகும்ேம. (104)
2754. பாக்கின்ெபயர்-ேகாலந்

வர்க்காய் பாகு பாக்ேக. (105)

2755. பைனயின்ெபயர்-ேபாந் தாலம் ெபண்ைண ற்பதி-தாளிக ம்
றம் ற்றாளி ம்பைன. (106)
2756. இளம்பைனயின்ெபயர்-ேபாந்ைதயிளம்பைன. (107)
2757. கூந்தற்பைனயின்ெபயர்-தாளிகூந்தற்பைன. (108)
2758. வாைழயின்ெபயர்-கத

யரம்ைப கவேர ேசகி -திரணபதி ேயாைச

வாைழயின்ெபயேர. (109)
2759. ங்கி ன்ெபயர்-ெவதி ம் ேவ ம் விண் ம் விண்டட ம்- பைண ெந
ம்
வைர மாி ந்-தட்ைட ந் திகிாி ந் தட மைம ம்- ேவர ங் கைழ ந் ம் ம்
ேவழ ங்-காம் ங் கிைள ங் கீசக ம் ேவ - ேமாங்க
ைள
டங்க ஞ் சந்தி ங்கி ன் ெபயர்
2760. மற்

ந்

மாகும். (110)

ங்கி ன்ெபயர்-சானகி திாிக ேணமி பாதிாி-யாம்ப ெறாைள ஞ்

சப மதன்ெபயர். (111)

2761.

ங்கிலாிசியின்ெபயர்-ேவர ேறாைர

ங்கிலாிசிப்ெபயர். (112)

2762. தாைழயின்ெபயர்- ண்டக ம ேய ைகைத

டங்கல்- கண்டல் ேகதைக

ச தாைழ. (113)
2763. பட் ைகயின்ெபயர்-பறிைவபட் ைக. (114)
2764. க ம்பின்ெபயர்-கைழேவழ மிக்குக் கன்னல்க ம்ேப. (115)
2765.

வா காய்க்குமரத்தின்ெபயர்-ேகாளி

வா

காய்க்கு மரேம.(116)

2766. மற் ம் வா காய்க்குமரத்தின்ெபயர்-வானரப் பிரத்தி பத்தி ம் வைரயார்.
(117)
2767. வண் ணாமலர்மரமாவன-சண்பக ம் ேவங்ைக ம் வண் ணா மலர்மரம்.
(118)
2768. வன்னிமரத்தின்ெபயர்-க சஞ் சமிேய கு சம்வன்னி. (119)
2769. ஓைமமரத்தின்ெபயர்-ஓைம காேவ. (120)
2770. ன

ங்ைகயின்ெபயர்- ன்கு ன

2771. ஒ வின்ெபயர்-ஒ ேவ

ங்ைக. (121)

ப்ைப. (122)

2772. ன்கின்ெபயர்-நத்தமாலம் ன்கு காஞ்சன

நவி

ம். (123)

2773. ஆண்மரத்தின்ெபயர்-எகிேன ேசமர மாண்மர ெமன்ப. (124)
2774. பராய்மரத்தின்ெபயர்-பசுநாவிட் ல் க்குப்பராய்மரம். (125)
2775. ந வி யின்ெபயர்-அ

ஞ்ெச

ம் வ

ந வி . (126)

2776. ெசம் ளிச்ைசயின்ெபயர்-ேதவ தாரஞ் ெசம் ளிச்ைச ெயன்ப. (127)
2777. னெவ

மிச்ைசயின்ெபயர்- னெவ

மிச்ைச கு ந்ெதனப் க

வர். (128)

2778. எ க்கின்ெபயர்-அ க்கஞ் சல் யகரணி ெய க்ேக. (129)
2779. ஆமணக்கின்ெபயர்-எரண்டஞ்சித்திரெமன்பதாமணக்ேக. (130)
2780. ப த்தியின்ெபயர்-பாிேயபன்னல் கார்ப் பாசம்ப த்தி. (131)
2781. ம ந்ெதன்

ம்ெபயர்- ல்

மர

ம் த

ம்

ம்-வல்

ம்

ெபயர்ெப ம த் ச் சஞ்சீவி. (132)
2782. நால்வைகம ந்தாவன-சல் ய கரணி சந்தான கரணி-சமயகரணி

த

தித்த-மி தசஞ்சீவனி ம ந் நால் வைகேய. (133)
2783. அத்திரசத்திரந்ைதத்த ண்மாற் ம ந்தின்ெபயர்-ைதத்தவத்திரஞ்
சத்திரந்தணிக்கு - ெமய்த்த ம ந்ேதசல் ய கரணி. (134)
2784.

ணிபட்ட

ைணயிைனச் சந்

ப்பிைனப் ெபா த்

ம ந்தின்ெபயர் -

ண்டமான

ப் த்

ெசய் ம ந்ேத சந்தானகரணி. (135)

2785. விரணந்த ம் கைளநீக்கும ந்தின்ெபயர்-விரண ந் த ம் நீக்கி
ெமய்யிைனத் - தைகைமெசய் ம ந்ேத சமனியகரணி. (136)
2786. உயிர்த ம ந்தின்ெபயர்-உயிர்த ம ந்ேத மி தசஞ்சீவனி.
2787. மற்
ம ந்தி

யிர்த ம ந்தின்ெபயர் – அதக ம

ஞ்சீவனி ெமன்ன -

யிர்த

ெபயராகும். (138)

2788. ேநாய்தீர்க்கும ந்தின்ெபயர்-உ ேநாய்தீர்க்கும் ம ந் ைற ெயன்ப.(139)

2789. ம ந்தின்ெபயர்-உைறேய குளிய ேமாடதி ெயௗடத - மதக ம் ேயாக
ம ந்ெதனலாகும். (140)
2790. மரப்ெபா வின்ெபயர்-பாதபந் தா

த ேவ தாவர-ேமாதிய

லமரப்

ெபா ப்ெபயேர. (141)
2791. மற் மரப்ெபா ப்ெபயர்-அகேமயங் கிாி வி க்கந்
றைனத்

ம-மக யஞ் சாதிெயன்

மப்ெபயேர. (142)

2792 மரக்கன்றின் ெபயர் - ேபாதகம் பிள்ைளேபாத் க் குழவி – கா ள மரத்தின்
கன்றின்ெபயேர. (143)
2793 மர ாியின் ெபயர் - மரத்ேதால் வற்கைல சீைர மர ாி. (144)
2794 மற் மர ாியின் ெபயர் - இைறஞ்சி

மதற்கு விையந்த ெபயேர. (145)

2795 மரக்ெகாம்பின் ெபயர் - ேகாேட விடபங் ேகாடரம் ெபாங்கர் - சாைக கவ
லைவ தா ச் - சிைனபைண ெகாம்பர் கவைலமரக்ெகாம்ேப. (146)
2796 ேசகின் ெபயர் - சம்ப மாசினி காேழ காழ்ப் ச் - சாரம் வயிரங் கைலயாி
ேசெகனல். (147)
2797 தைழயின் ெபயர் - உலைவ தைழேய. (148)
2798 கப்பின் ெபயர் - கைவ ங் கவ ம் கப்ெபனலாகும். (149)
2799 இளங்ெகாம்பின் ெபயர் - வளாஅர் ெமல்

யன் மற்றிளங்ெகாம்ேப. (150)

2800 தளிாின் ெபயர் - வல்லாி குைழ றி மஞ்சாி கிசலயம் - பல்லவ மலங்கல்கிைள
ைபந்தளிெரனல். (151)
2801 தளிர்த்த ன் ெபயர் - இ ர்த்த

ஞ் சி ர்த்த

ங் குைழத்த

ந் தளிர்த்தல். (152)

2802 அ ெவண்கு த்தின் ெபயர் -

ந்ேத

த ற் ெசறிெவண் கு த்ேத. (153)

2803 மலர்க்ெகாத்தின் ெபயர் - ெகாத் மஞ்சாி
யைனத்

ணாிணர் ெதாடர்ச்சி - மற்றிைவ

மலர்க்ெகாத்ெதன்ப. (154)

2804 இைலயின் ெபயர் - பலாசம் பன்னம் பத்திரந்தக
தமால - ேமாைலதைழ பச்சிைல

- பாசைடதண்ணைட சாைக

லைவயைட யிைலப் ெபயர். (155)

2805 மற் மிைலயின் ெபயர் - சதனஞ் சதம்பத் திாிதல
2806 பர

ட்ப கு த்தின் ெபயர் - பயிேன பர

2807 ெமாட் ன் ெபயர் - க

மாகும். (156)
ட்ப

கு த்ேத. (157)

வட நைன ைக கன்னிைக ய ம்ேப -

சாலகங் ேகாரகம் - ேபாகினைக மல

கிளங் க

ெமாக்குண்ெமாட்ெடன்ப.(158)

2808 மலாின் ெபயர் - தாமங் குசுமந் தாேரயலர்

– ேபா சுண்ணஞ் சுமனசம்

சுமந் ண ரலாி யாலநன் மலர்ப்ெபயர். (159)
2809 மலர்த்தாதின் ெபயர் - ேகாசர மகரஞ் சிதேர ெகாங்கு – ேகசரந்

ணாிணர்

கிளர்மலர்த்தாேத. (160)
2810 தாதின்

ளின் ெபயர் - மகரந்தஞ் சுண்ணந் தாதின்

2811 மற் ந்தாதின்

ேள. (161)

ளின் ெபயர் - பராக ெமன் ம் பகரப் ெப ேம. (162)

2812 மலர்த்ேதனின் ெபயர் - மகரந்தமலர்த்ேதன். (163)
2813

விதழின் ெபயர் - தா

மத ந் தண் ந்ேதா

னிதழ்ப்ெபய ெரன்ப. (164)
2814 அகவிதழின் ெபயர் - அல் யகவிதழ். (165)
2815 றவிதழின் ெபயர் - ல்

ைக

றவிதழ். (166)

- ேம ம்

வி

ேவ -

2816 மரத்தின் குைலயின் ெபயர் - தா ம் ப

ஞ் சா ங் கு ம் ங் -

ேகா ங் ெகாத் மரத்தின் குைலேய. (167)
2817

ைளயின் ெபயர் - காேலயங்குர

ைளெயனலாகும். (168)

2818 ேவாின் ெபயர் -

ஞ் சைட ஞ் சிைவ ம்ேவேர. (169)

2819 கிழங்கின் ெபயர் -

ல

லகங் கந்தங் கிழங்ேக. (170)

2820 மற் ங்கிழங்கின் ெபயர் - சகுன ெமன ஞ் சாற்றப் ெப ேம. (171)
2821 சிற்ற ம்பின் ெபயர் -

ைக கிழ் ெமாக்குண்

கிளஞ் சிற்ற ம்ேப. (172)

2822 உலர்ந்த வின் ெபயர் - உணங்கல் சாம்பல் வாட

லர்ந்த

. (173)

2823 மலர்ச்சியின் ெபயர் - அலர்த லவிழ்தல் விள்ள னகுதன் - மலர்தல் விாிதன்
மலர்ச்சிப்ெபயேர. (174)
2824 விாிமலாின் ெபயர் - இகமலர் ெவதிர்ெதாடர்ப் விாிமலேர. (175)
2825 பழம் வின் ெபயர் - ெசம்மல் சாம்பேறம்ப
2826 விைதயின் ெபயர் -

ம் பழம் . (176)

சம்பரேல விச்சுவிைரவிைத. (177)

2827 மற் ம் விைதயின் ெபயர் - கா ங் ெகாட்ைட
2828 பிஞ்சின் ெபயர் - வ ெவ

மாகு ெமன்ப. (178)

ப்பிஞ்சு. (179)

2829 பசுங்காயின் ெபயர் - தீவிளிபசுங்காய். (180)
2830 பழத்தின் ெபயர் - பல ங் கனி ம் பழெமன்றாகும். (181)

2831 கனித்ேதா ன் ெபயர் - கனித்ேதால்ெசகி

ங் கா

மாகும். (182)

2832 காய்மரத்தின் ெபயர் - ப னங்காய்மரம். (183)
2833 காயாதமரத்தின் ெபயர் - அவேகசியலாமரம். (184)
2834 தைழமரத்தின் ெபயர் - ம னந்தைழமரம். (185)
2835 உலர்மரத்தின் ெபயர் - வான லர்மரம். (186)
2836 ஆண்மரத்தின் ெபயர் - அகக்காழ் வன்மர மாண்மர மாகும். (187)
2837 ெபண்மரத்தின் ெபயர் - றக்காழ் ன்மரம் ெபண்மரெமன்ப. (188)
2838 அ மரத்தின் ெபயர் - இ திறத் தலாதன மரம

ெவளிேற.

2839 இைலக்கறியின் ெபயர் - அைடசாகம் பன்னமடகு மிைலக்கறி.
2840 ேசாைலயின் ெபயர் - அாிநந் தனவனந் தண்டைல ெபாழிேல - யாராமந்
டைவ ேதாட்ட ய் யான - பவன த்தியானஞ் ெசய்கான்மரச் ெசறி - ேசாைல
யிளமரக் காெவனச் ெசால்

ம். (191)

2841 ஊெரா ேசர்ந்த ேசாைலயின் ெபயர் - ஊெரா

ேசர்ந்த ேசாைல வன ெமன்ப.

(192)
2842 மைலயி

ேசர்ந்த ேசாைலயின் ெபயர் - மைலெயா

ேசர்ந்த ேசாைலயா ராமம்.

(193)
2843 கழிக்கைரச்ேசாைலயின் ெபயர் - கான ெலன்ப
2844 ெசய்குன்

கழிக்கைரச் ேசாைல. (194)

ேசர்ந்தேசாைலயின் ெபயர் - ெசய்குன்

ேதாப்பாகும். (195)

ேசர்ந்த ேசாைல

2845 வயல்சூழ் ேசாைலயின் ெபயர் - வயல்சூழ்ேசாைல யிளமரக் காேவ. (196)
2846 சி

ற்றின் ெபயர் - அாி

மற

ம் ப க்ைக ஞ் சி

. (197)

2847 கு ங்காட் ன் ெபயர் - கு ங்காட் ன் ெபய ாி ம்ெபன ெமாழிப. (198)
2848 ெப ங்காட் ன் ெபயர் - ெப ங்கா

வல்ைல ெயனப்ெபயர் ெப ேம. (199)

2849 காவற்காட் ன் ெபயர் - கைணய மிைளயரண் காவற் காேட. (200)
2850

காட் ன் ெபயர் -

ைதேய யிைல

திர்

காெடன்ப. (201)

2851 காிகாட் ன் ெபயர் - ெபாச்ைச ஞ் சுர ம் ெபாதிகாி காேட. (202)
2852 ேவ யின் ெபயர் - அைடப் ங் காப் ம் ேவ யாகும். (203)
2853 மரப்ெபாந்தின் ெபயர் - ெபாக்குப் ெபாத் ப்ெபாய் ெபா ம் ெபாள்ளல் ெபாந்தாமரெமனப் கன்றனர் லவர். (204)
2854

ள்ளின் ெபயர் - கண்டக ள்ேள க

2855

ற்றின் ெபயர் - இ ம்ேப மிைட

மாகும். (205)
ெறனவிளம் பினேர. (206)

2856 மரச்ெசறிவின் ெபயர் - ெபா ம்பர் ேகாடர
2857 விறகின் ெபயர் -

ளாி கறேல

லைவமரச்ெசறிேவ. (207)

காழ் காட்ட – ெஞகிழி யிந்தனஞ்

சமிைதநீள் விறேக. (208)
2858

ட்ெச ப்ெபா வின் ெபயர் -

2859. விாி

ளாி

ண்டக

ற்றின் ெபயர் - அதிரல், விாி

2860. சுண் யின் ெபயர் - சுச்சுச்சுண் . (211)

. (210)

ட்ெச ப் ெபா ேவ. (209)

2861. வறட்சுண் யின் ெபயர் - சுமங்ைக வறட்சுண் . (212)
2862. ஆவிைரயின் ெபயர் - பகாியாவிைர. (213)
2863. வஞ்சியின் ெபயர் - வானீரம், வஞ்சளம், வஞ்சியாகும். (214)
2864.

த்தியின் ெபயர் - ேகாளியந் த்தி. (215)

2865. ஆடாேதாைடயின் ெபயர் - ஆடா ேதாைட வாைச யாகும். ()
2866. சித்திர
2867.

லத்தின் ெபயர் - சித்திர

ம்ைபயின் ெபயர் -

லங் ெகா ேவ

யாகும்.

ேராணந் ம்ைப. (218)

2868. ஆெதாண்ைடயின் ெபயர் - ெதாண்ைடயாெதாண்ைட. (219)
2869. மர ன் ெபயர் - அரைல மரலாம். (220)
2870. கற்றாைழயின் ெபயர் - குமாிகற்றாைழ. (221)
2871. நா

வியின் ெபயர் - கரமஞ் சாிநா

வியாகும். (222)

2872. ெகாழிஞ்சியின் ெபயர் - ெகாழிஞ்சியின் ெபயர் ேகாளிெயன்றாகும்.
2873. ஊமத்ைதயின் ெபயர் - உன்மத்த

மத்ைத. (224)

2874. கஞ்சாவின் ெபயர் - கஞ்சங் குல்ைல கஞ்சாவாகும். (225)
2875. ெபான்

மத்ைதயின் ெபயர் - மதமத்ைத ெபான்

2876. நீ யின் ெபயர் - அ ாி பத்திய நீ

யாகும். (227)

மத்ைதயாகும். (226)

2877.

ழாயின் ெபயர் - குல்ைல

ளவம் வன ந்

2878. மற் ந் ழாயின் ெபயர் - பி ந்த
2879.
2880.

ைளயின் ெபயர் -

ழாெயனல்.

மப்ெபயர் ேபசப் ெப ேம. (229)

ளந்

ைள. (230)

ழியின் ெபயர் - விழிமி ழி. (231)

2881. காஞ்ெசாறியின் ெபயர் - கண் திகாஞ்ெசாறி. (232)
2882. கி

கி

ப்ைபயின் ெபயர் - பகன்ைறகி

கி

ப்ைப. (233)

2883. தண்ணீர்க்குடத்தின் ெபயர் - கான வாைழ தண்ணீர்க்குடேம.
2884. பிரம்பின் ெபயர் - சாதி ேவத்திரஞ் சூரல் பிரம்ேப. (235)
2885. கழற்ெகா யின் ெபயர் - கழங்கு
2886. கழற்காயின் ெபயர் - கழற்காய்
2887. இண் ன் ெபயர் - இண்ைட

ழல் கர்ச்சூரங் ெகா க்கழல்.
ழ

ங் கழங்கு மாகும்.(237)

ெதாடக்கி

ைக

ங்ைக - யிண்ெடன ெமாழிப

வியல் வல்ேலாேர. (238)
2888. சூாியின் ெபயர் - விந்தஞ்சூாி. (239)
2889. னற் ளசியின் ெபயர் - குல்ைல னற்
2890 சி

ைளயின் ெபயர் - உழிைஞசி

ளசி. (240)

ைள. (241)

2891 பாற்ெசாற்றிச் ெச யின் ெபயர் - பாற்ெசாற்றிபாயசம். (242)
2892 ெசங்காந்தளின் ெபயர் - ேதான்றி பற்ைறயிலாங்க

ெசங்காந்தள். (243)

2893 ெவண்காந்தளின் ெபயர் - ேகாட ேறான்றி ேகாைட ெவண்காந்தள். (244)
2894 ெவண்கிைடயின் ெபயர் - ேகாடல் ெவண் கிைட

ைசெவ

காகும். (245)

2895 காக்கணத்தின் ெபயர் - கிகிணி கன்னி காக்கணங் க விைள. (246)
2896 ெவண்காவிைளயின் ெபயர் - உயைவ ெவண்காவிைள. (247)
2897 தாளியின் ெபயர் - மஞ்சிகந்தாளி. (248)
2898 சிேவைதயின் ெபயர் - சிேவைத பகன்ைற. (249)
2899 குன்றியின் ெபயர் - குஞ்சங்குன்றி. (250)
2900 ெகாத்தான் ெபயர் - நத்ைதெகாத்தான். (251)
2901 சத்திக்ெகா யின் ெபயர் - தா

மஞ்சஞ் சத்திக் ெகா ேய. (252)

2902 சாறைணயின் ெபயர் - திாி ாி சாறைட சாறைணயாகும். (253)
2903 சீந்திற்ெகா யின் ெபயர் - அ தவல்

சீந்தில் சீவந்தி யாகும். (254)

2904 பாைலயின் ெபயர் - பாைல சீவந்தி சீவனி யாகும். (255)
2905 கூதாளியின் ெபயர் -

கூ தாளங் கூதாளி ெயன்ப. (256)

2906 ேகாைவயின் ெபயர் - விம்ப ந் ெதாண்ைட ங் ெகாவ்ைவ ங் ேகாைவ. (257)
2907 சிலந்திக்ெகா யின் ெபயர் - தைலச்சு ள்வள்ளி சிலந்திக்ெகா ேய. (258)
2908 வள்ளிக்ெகா யின் ெபயர் - வள்ளியிலைத வள்ளிக்ெகா ேய. (259)
2909 பிரண்ைடயின் ெபயர் - வச்சிர வல்

பிரண்ைடயாகும். (260)

2910 இசங்கின் ெபயர் - இசங்கு குண்ட
2911 கக்காியின் ெபயர் - கக்காிவா
2912 ெசங்கிைடயின் ெபயர் - கந்

த்தா பலேம. (261)

ங்கி. (262)
ாிெசங்கிைட. (263)

2913 மற் ஞ்ெசங்கிைடயின் ெபயர் -

தைல

மதன்பால் ெமாழியப் ெப ேம. (264)

2914

ந்திாிைகயின் ெபயர் - ம ரசங்ேகாத்தனி

ந்திாிைகயாகும். (265)

2915

ள்

ண்டக

ைட

லெமல்லாவற்றிற்கும் ெபயர் -

ள்

ைட

லெமன்ப.

(266)
2916 இஞ்சியின் ெபயர் - நல்ல மல்ல ந ம ப்பிஞ்சி. (267)
2917 வ தைலயின் ெபயர் - வ

ைணவங்கம் பி கதிவ தைல. (268)

2918 ைகயாந்தகைரயின் ெபயர் - ேகாகண ம பதங் ைகயாந்தகைர. (269)
2919 ெபான்னாங்காணியின் ெபயர் - சீைத ெபான்னாங்காணியாகும். (270)
2920 சி கீைரயின் ெபயர் - சில் சாகினி ேமகநாதஞ்சி
2921 ேசம்பின் ெபயர் - சாகினி ேசம் சகுடமாகும். (272)
2922 வள்ைளயின் ெபயர் - நாளிகம்வள்ைள. (273)
2923 பசிாியின் ெபயர் - பசிாிபாவிாி. (274)
2924 ெவள்ளாியின் ெபயர் - உ வாரம்ெவள்ளாி. (275)
2925 சி கிழங்கின் ெபயர் - சுரசஞ்சி கிழங்கு. (276)

கீைர. (271)

2926 க ைணக்கிழங்கின் ெபயர் - கந்தஞ் சூரணங் க ைணப்ெபயேர. (277)
2927 பாக

ன் ெபயர் - கார வல்

கூலம் பாகல். (278)

2928 பீர்க்கின் ெபயர் - பீரம்பீர்க்கு. (279)
2929 ெப ம்பீர்க்கின் ெபயர் - பட ைகெப ம்பீர்க்கு. (280)
2930 ெகா க்ெகாத்தான் ெபயர் 2931 சுைரயின் ெபயர் -

ழில் ெகா க்ெகாத்தான். (281)

ம்பி மலாப ஞ் சுைரயாகும்ேம. (282)

2932 ேபய்ச்சுைரயின் ெபயர் - ற்ெகா ேபய்ச்சுைர. (283)
2933 ெகா யின் வைகப்ெபயர் - ேகாற்ெகா
2934 ெகா யின் ெபயர் - இலைத வல்
2935 ெவற்றிைலயின் ெபயர் - நாகவல்

ெமன்ெகா

ெகா ெயன் றாகும். (284)

ழில் ெகா ப்ெபயர். (285)
ெமல்

ைல தாம் ல

ல வல் யிைலக்

ெகா ெவற்றிைல. (286)
2936 மிளகின் ெபயர் - கறி
மிாிய

மாீசி ங் காய ங் க ைன ங் – ேகாளக ந் திரங்க

மிளேக. (287)

2937 ஏலத்தின் ெபயர் - இலாஞ்சி

ேய ேயல மாகும். (288)

2938 மஞ்சளின் ெபயர் - பீதங் காஞ்சனி நிசியாி சன ட – ேனா

மாித்திராப

மஞ்சட்கு ெபயர். (289)
2939 ெவண்க கின் ெபயர் - அந்தில் க ப்பைக ையயவி சித்தார்த்தம் - ெவண்சி
க ெகன விளம்பலாகும். (290)

2940 திப்பி யின் ெபயர் - பிப்பி

காமன் சி

லகேம – மாகதி க னி திப்பி

யாகும். (291)
2941 ெகாத் ம யின் ெபயர் - உ ளாிசி ெகாத் ம ெயன்
2942 ெவண்காயத்தின்ெபயர் - காய

ைரப்பர். (292)

ள்ளி ெவண்காயமாகும் ()

2943 வாசந்த பலபண்டத்தின்ெபயர் - தகரந்தக்ேகாலங்ேகாட்டஞ் சாதிக்கா
யிலவங்க ேமலங் கச்ேசால மாஞ்சி பக ம்வா சந்த ம் பண்டப் ெபயேர (294)
2944 மல் ைகயின்ெபயர் - மாலதி யநங்கம்
2945 வனமல் ைகயின்ெபயர் - ெமௗவ ெலன்ப

ண்

மல் ைக

வனமல்

ைகேய (296)

2946 இ வாட்சியின்ெபயர் - மயிைல யநங்க மி வாட்சி (297)
2947 சாதிப் வின்ெபயர் - க
2948

ைக பித்திைக சாதியாகும் (298)

ல்ைலயின்ெபயர் - தளவ ல்ைல சாதி பிச்சி (299)

2949 ஊசி ல்ைலயின்ெபயர் - தள மாகதிைக திைக
2950 ெகா மல் ைகயின்ெபயர் - விச

சி ல்ைல (300)

ைக ெயன்ப ெகா மல்

ைகேய. (301)

2951 நந்தியாவர்த்தத்தியின்ெபயர் - வலம் ாி நந்தியா வர்த்தமாகும்
2952 ம க்ெகா ந்தின்ெபயர் - தமனக ம க்ெகா ந்

(303)

2953 மைலப்பச்ைசயின்ெபயர் - குளவிமைலப்பச்ைச (304)
2954 அடம்பின்ெபயர் - அடம் பா ைக (305)
2955 ெவட் ேவாின்ெபயர் -

வாைழெவட் ேவர் (306)

2956

வைரயின்ெபயர் – ஆடகி வைர. (307)

2957 அவைரயின்ெபயர் – அவைரசிக்க . (308)
2958 உ ந்தின்ெபயர் – மாட

ந் . (309)

2959 கடைலயின்ெபயர் – மஞ்சூரங்கடைல. (310)
2960 காராமணியின்ெபயர் - காரா மணியிைத கூல
2961 பசும்பயற்றின்ெபயர் - பாசி

ற்கம் பசும்பய றாகும். (312)

2962 ெகாள்ளின்ெபயர் - காணங் கு
2963

மாகும். (311)

த்தங் ெகாள்ெளனக் க

வைரஅவைர த யவற்றின்ெபயர் - இைனயைவ

வர். (313)
திைர ெயன்ன

(314)
2964 ேசாளத்தின்ெபயர் - ெசான்ன
2965 வரகின்ெபயர் - ம

மி ங்குஞ் ேசாளமாகும் ()

ேகாத்திரவம் வரெகனலாகும் (316)

2966 க ந்திைனயின்ெபயர் - இற

ங் கங்குங் க ந்திைனெயன்ப ()

2967 ெசந்திைனயின்ெபயர் - கம் ங்கவைல ஞ்ெசந்திைன ெயன்ப ()
2968 ைபந்திைனயின்ெபயர் - எனல்குர

வைண ைபந்திைன ெயன்ப ()

2969 திைனத்தாளின்ெபயர் - அ வி திைனத்தாளி வி
2970 எள்ளின்ெபயர் - எண்

ந் தில

மாகும் ()

ெமள்ளாகும் (321)

2971 இைளெயள்ளின்ெபயர் - குமிைக யிைளெயள் (322)

மாகும்.

2972 எள்ளிளங்காயின்ெபயர் - கவ்ைவெயள்ளிளங்காயாகும்ேம ()
2973 ெநல் ன்ெபயர் - ெசால்

ம் விாீகி ம் வாி ஞ் சா

ம் - யவ

ெநல் ன்

ெபா ப்ெபயராகும் (324)
2974 குளெநல் ன்ெபயர் - நீர்வாரங்குள ெநல்லாகும்ேம (325)
2975 மைலச்சாரல் விைள ெநல் ன்ெபயர் - ஐவன மைலச்சாரல் விைள ெநல்லாகும்
(326)
2976 ெசஞ்சா யின்ெபயர் - ெசந்ெநனன்ெனல் ெசஞ்சா ப் ெபயர்.
2977 பயிாின்ெபயர் - பயிேர பசும் ல் ைபங்கூழாகும். (328)
2978 பதாின்ெபயர் - பத பதேர ெபால்

மாகும். (329)

2979 இளஞ்சூ ன்ெபயர் – இளஞ்சூல்பீட்ைட. (330)
2980 இளங்கதிாின்ெபயர் – பீளிளங்கதிேர. (331)
2981 கதிாின்ெபயர் - என

ங் குர

ங் ெகா ங்கதிெரன்ப. (332)

2982 ேகா ைமயின்ெபயர் – ேகாதிேகா ைம.. (333)
2983 ேதாைரெநல் ன்ெபயர் - இயைவ ேதாைர. (334)
2984 ேபாாின்ெபயர் - ேபார் சும்ைம சூ ம் ேபார்ப் மாகும். (335)
2985

ற்றாெநற்சூட் ன்ெபயர் - ெபா

ெபாங்கழி

2986 ைவக்ேகா ன்ெபயர் - ைவேய பலாலம் வ

ற்றா ெநற்சூடாகும். (336)
ைவக்ேகாேல.

2987 ெநல் னாற்றின்ெபயர் - நா ெநல்

னாற்றாகும்ேம. (338)

2988 விழ ன்ெபயர் - விழேல விரணம் விளம் ங்காேல. (339)
2989 ேவயாிசியின்ெபயர் - ேவரல்ேவயாிசி ேதாைர மாகும். (340)
2990 த ப்ைபயின்ெபயர் - குைச கு தங் கூர்ச்சங்கு

தந்த ப்ைப. (341)

2991 நாண ன்ெபயர் - கானசரேம காமேவழம் - நைவயில்சரவண நாகணற் ெபயேர.
(342)
2992 மற் நாண

ன்ெபயர் - சிேவைத காைச நாணெலனச் ெசப் வர். (343)

2993 ெகா க்ைகயின்ெபயர் - எ ைவ ேவழங் ெகா க்ைக ெகா க்கச்சி. (344)
2994 திரட்ேகாைரயின்ெபயர் - எ ைவசாய் பஞ்சாய் திரட்ேகாைரெயன்ப (345)
2995 வாட்ேகாைரயின்ெபயர் - ெச ந்தி வாட்ேகாைரெயன்னச் ெசப் வர். (346)
2996 பச்ச கின்ெபயர் - பத ந்

ர்ைவ ம் பச்ச காகும். (347)

2997 பசும் ல் ன்ெபயர் - சட்பம் பசும்பல். (348)
2998 உலர்ந்த ல் ன்ெபயர் – திரண லர்ந்த ல். (349)
2999 ற்பி யின்ெபயர் – காைச ற்பி . (350)
3000 இளம் ல் ன்ெபயர் – இளம் ல்பதேம. (351)
3001 ஒ வைகப் ல் ன்ெபயர் - தெவா விகற்பப் ல்லாகும்ேம (352)
3002 நீர் ள்ளியின்ெபயர் - நீர் ள்ளி

ண்டகம் (353)

3003 நீர்க்குளிாியின்ெபயர் - கல்லார நீர்க்குளிாி. (354)
3004 கத்

ாிமஞ்சளின்ெபயர் – சுவாங்கிகத்

ாி. (355)

3005 கிைடயின்ெபயர் - சைடேய கிைடெயனல். (356)
3006 பாசியின்ெபயர் - நாரஞ் ெசவிரஞ் சைடசவ்சி ைசவலம் - பாசிெயன்பர்
பதிய மாகும். (357)
3007 தாமைரயின்ெபயர் - அம் ய மம்ேபா கமர ெவந்தம் - பங்கயம்
ண்ட ாீகம் ப மம் - ண்டக நளின ளாி சேரா கஞ் - சதபத்திாிேகா கன
தஞ் சலசம் - வனசங் கமலம் வாாிசங் கஞ்சந் - தி மால் ெகாப் ழ்தி மலாிண்
ைட - பங்ேக கந் தாமைரப்ெபயராகும் (358)
3008 தாமைரமலாின்ெபயர் - இ ம்பிரா சீவந ந்தண் ேவ. (359)
3009 தாமைரக்ெகாட்ைடயின்ெபயர் -

வி

ட் ெகாட்ைட ெபா ட்ேட கன்னிைக.

(360)
3010 தாமைரச்சு ளியின்ெபயர் - விசி ம் வைளய ஞ் சு ெளனப் ேபசுவர் (361)
3011 தாமைரக்காயின்ெபயர் - வராடகம் வராண்டம் வண்காயாகும். ()
3012 ெசங்குவைளயின்ெபயர் - அரத்த ற்பல மாஞ்ெசங்குவைள. ()
3013 மற் ம்ெசங்குவைளயின்ெபயர் - எ மணங் கல்லாரஞ் ெசங்க

நீ மாேம.

(364)
3014 க ங்குவைளயின்ெபயர் - பானல் க ங்குவைள (365)
3015 மற் ங்க ங்குவைளயின்ெபயர் - நீல ற்பலம் நீேலாற்பல மாம். (366)
3016 க ெநய்த ன்ெபயர் - நீல மிந்தீ வரங்க

ெநய்தல் (367)

3017 மற் ங்க ெநய்த ன்ெபயர் - நீேலாற்பல ம் நிகழ்த்தப் ெப ேம (368)
3018 ெவண்ெணய்த ன்ெபயர் - ெவள்ளாம்பல் கு தம் ெவண்ணிற ெநய்தல். (369)
3019 ெசவ்வாம்ப ன்ெபயர் - ேசதாம்பலரக்காம்பல் ெசவ்வாம்பல் ெசங்கு தம்.
(370)
3020 மற் ஞ்ெசவ்வாம்ப ன்ெபயர் - ெசவ்வல்
3021 ெவள்ளாம்ப ன்பயர் - அல்

ெசவ்வாம்பல். (371)

ெவள்ளாம்பல் ைகரவமாகும்.

3022 மற் ம்ெவள்ளாம்ப ன்ெபயர் - ெவள்ளல்

ெவள்ளாம்பல். (373)

3023 கு தவைகப்ெபயர் - ெவள்ளாம்பல் ேசதாம்ப ெலன்றி

விகற்பங் - ெகாள்ப

மன்ேனா கு தப்ெபயேர. (374)
3024 கு தத்தின்ெபயர் - ஆம்ப

ெநய்த

மல்

ங் கு தம். (375)

3025 ெசங்க நீாின்ெபயர் - கல்லாற ற்பலஞ் ெசங்க நீேர. (376)
3026 சிைகமாைலயின்ெபயர் - சிகழிைக பட ைக வாசிைக சிைகமாைல. (377)
3027 மார்பிலணிமாைலயின்ெபயர் - மஞ்சாி யிலம்பக மார்பிலணிமாைல. (378)
3028 ேதாளணிமாைலயின்ெபயர் - ெதாைடய றாமந் ேதாளணிமாைல.
3029 ெகாண்ைடமாைலயின்ெபயர் - ேகாைத ெதாங்கல் ெகாண்ைடமாைல. (380)
3030 மயிர்ச்சூட் மாைலயின்ெபயர் - வாசிைக யலங்கன் மயிர்ச்சூட்
ஒன்பதாவ

மரப்ெபயர் சூத்திரங்கள்

ஆக சூத்திரம் 3030.

ற்றிற் .

மாைல. (381)

-----------

ஒன்பதாவ

மரப்ெபயர்வைக - ெபயர்ப்பிாி

2650 ஐந்த வ க்கமாவன-சந்தானம், ேதவதாரம், கற்பகம், மந்தாரம், பாாிசாதம் (5)
2651 இவ்ைவவைகமரத்தின்ெபயர்-ெதய்வமரம்என் கூ வர்
2652 கற்பகஞ்ேசர்ெகா யின்ெபயர்-காமவல்

(1)

2653 சந்தனமரத்தின்ெபயர்-சாந்தம், மலயசம், சந்திரதிலகம், ஆரம், சந்
2654 ெசஞ்சந்தனத்தின்ெபயர்-பிசனம் (1)
2655 அகி ன்ெபயர்-அக ,
2656 மற் ம்அகி

ழில், காழ்ைவ (3)

ன்ெபயர்-காக ண்டம் ஆக 4)

2657 குங்குமமரத்தின்ெபயர்-மரவம்,

க்கம் (2)

2658 சண்பகத்தின்ெபயர்-சம்பகம், ெசண்பகம் (2)
2659 சி சண்பகத்தின்ெபயர்-சாதி, மாலதி (2)
2660 ெசவ்வந்தியின்ெபயர்-பட் ைக (1)
2661 ரைசமரத்தின்ெபயர்-பிரமத , பலாசம் (2)
2662 மற் ம் ரைசமரத்தின்ெபயர்- ன

க்கு ஆக (3)

2663 ஆலமரத்தின்ெபயர்-வடமரம், ெதான்மரம்,

தவம், கான்மரம்,

(5)

ப மரம், நியக்குேராதம், ேகாளி (7)
2664 ேதக்கின்ெபயர்-சாதி, சாகம் (2)
2665 ேவங்ைகமரத்தின்ெபயர்-பீதசாலம், கணி, திமிசு, திமில் (4)
2666 ெகான்ைறமரத்தின்ெபயர்-இதழி, க க்ைக ,தாமம் (3)
2667. மற் ங்ெகான்ைறமரத்தின்ெபயர்-மதைல, ஆர்க்குவதம். *ஆக(5)
2668. அரசின்ெபயர்-சுவைல, அச்சுவத்தம், பிப்பலம், ேபாதி, தி மரம், குஞ்சராசனம்,
பைண, கணவம். (8)
2669. ஆச்சாமரத்தின்ெபயர்-சாலம், மராமரம், ஆ. (3)
2670. மகிழமரத்தின்ெபயர்-வகுளம், இலஞ்சி, ேகசரம். (3)
2671. அேசாகின்ெபயர்-பிண் , ெசயைல, காேகாளி. (3)
2672. ம தின்ெபயர்-அ ச்சுனம்,

தவம். (2)

2673. இற யின்ெபயர்-இரத்தி. (1)
2674. தான்றியின்ெபயர்-க த்

மம். (1)

2675. குராவின்ெபயர்-ேகாட்டம், கு லம். (2)
2676. மற் ங்குராவின்ெபயர்-ேகாபிதாரம். *ஆக (9)
2677. நாவ ன்ெபயர்-ஆ கதம், சம் , ேநேரடம். (3)
2678. குழிநாவ ன்ெபயர்-சாேதவம். (1)

2679. ேவம்பின்ெபயர்-நிம்பம், பிசிதம். (2)
2680. அனிச்சமரத்தின்ெபயர்-நறவம், சுள்ளி, அ ப்பலம். (3)
2681. பாதிாியின்ெபயர்-பாடலம், ன்கா . (2)
2682. ஞாழ ன்ெபயர்-நாகம், ப னி. (2)
2683. ேகாங்கின்ெபயர்-கன்னிகாரம்,

ேமாற்பலம், குயா, பிணர். (4)

2684. நாரத்ைதயின்ெபயர்-நாரம், நரந்தம், நாரங்கம். (3)
2685. குமிழின்ெபயர்-கூம்பல், கடம்பல். (2)
2686. அதிம ரத்தின்ெபயர்-யட் , ம கம், அதிங்கம், சல் . (4)
2687. மஞ்சா மரத்தின்ெபயர்-திலகம். (1)
2688. குைடேவ ன்ெபயர்-உைட. (1)
2689. ன்ைனயின்ெபயர்- ன்னாகம். (1)
2690. சுர ன்ைனயின்ெபயர்-வைழ. (1)
2691. ெவட்சியின்ெபயர்-சிந்

ரம், குல்ைல, ெசச்ைச. (3)

2692. ெச ந்தியின்ெபயர்-பஞ்சரம், ெசங்ேகா . (2)
2693. அலாியின்ெபயர்-க ரம், கண ரம், கர ரம். (3)
2694. மற் மலாியின்ெபயர்-அயமரம், அ க்கு. *ஆக (5)
2695.

ண்

க்கின்ெபயர்-கவிர், கிஞ்சுகம். (2)

2696. ெப ங்குறிஞ்சியின்ெபயர் - ேகாரண்டம், குரண்டகம். 2
2697. ெபான்வண்ணக்குறிஞ்சியின்ெபயர் - பீைத. 1
2698. வாடாக்குறிஞ்சியின்ெபயர் - குரவகம். 1
2699. மைழவண்ணக் குறிஞ்சியின்ெபயர் - பாணம், நீ . 2
2700. பவளக்குறிஞ்சியின்ெபயர் - தீண் யம்.
2701. மகரவாைழயின்ெபயர் - ம கு, தானம். 2
2702. இ ேவ யின்ெபயர் - ேவாி, பீதகம்,
2703. கு க்கத்தியின்ெபயர் - அதிகம்,

லகந்தம். 3

த்தகம், மாதவி, வாசந்தி,

கு கு, நாகாி. 4
2704. பலாவின்ெபயர் - பாகல், வ க்ைக, பனசம். 3
2705. ஈரப்பலாவின்ெபயர் - ஆசினி, பலாசம். 2
2706. மாமரத்தின்ெபயர் - மாந்தி, சூதம், ெகாக்கு, மா, ஆமிரம், *மாைழ. 6
2707. ளிமாவின்ெபயர் - நாளினி, இபங்கம், மாைழ , சிஞ்சம், *ஆம்பிரம், எகினம்,
சூதம். 7
2708. ேதமாவின்ெபயர் - ஆமிரம், சக்காரம், ேசதாரம். 3
2709. ளியமரத்தின்ெபயர் - சிந்

ரம், சிந்தகம், திந்தி ணி, எகினம், சஞ்சீவகரணி,

ஆம்பிலம். 6
271. இலவின்ெபயர் - ெபாங்கர், சான்ம ,

ரணி. 3

2711.இலந்ைதயின்ெபயர் - குல்லாி, குவ , ேகாற்ெகா , ேகா , *ரத்தி, வதாி. 6
2712. இலந்ைதப்பழத்தின்ெபயர் - ேகாலம், ேகாண்ைட. 2
2713. அத்தியின்ெபயர் - அத , ேகாளி, உ ம்பரம். 3
2714. விளாவின்ெபயர் - விள , கபித்தம், ெவள்ளில். 3
2715.காயாவின்ெபயர் -

ைவ, அஞ்சனி, அல் , ன்கா , காைச, *ச்சி. 6

2716. களாவின்ெபயர் - கள . 1
2717.
2718. எ

ணாவின்ெபயர்-தணக்கு. (1)
மிச்ைசயின்ெபயர்-சம்பீரம்,

கு, சதாபலம், சம்பளம், அ ணம்,

இ குசம். (6)
2719. ெநல் யின்ெபயர்-ஆமலகம். (1)
2720. க க்காய்மரத்தின்ெபயர்-அாிதகி, க , பத்தியம். (3)
2721. மா ைளயின்ெபயர்-மா ளங்கம், மா ளம், க

ள். (3)

2722. தா மா ைளயின்ெபயர்-தா மம். (1)
2723. வில்வத்தின்ெபயர்-கூவிளம், மா

ரம், கூவிைள. (3)

2724. மற் ம்வில்வத்தின்ெபயர்-மாவிளம், வில்

வம். ஆக (5)

2725. வஞ்சியின்ெபயர்-வானீரம், பிசின். (2)
2726. ெசங்க ங்கா யின்ெபயர்-சி மாேராடம். (1)

2727. க ங்கா யின்ெபயர்-கதிரம். (1)
2728. ஈந்தின்ெபயர்-கர்ச்சூரம். (1)
2729. ெவட்பாைலயின்ெபயர்-குடசம், கிாிமல் ைக. (2)
2730. அழிஞ்சி ன்ெபயர்-ேசமரம், அங்ேகாலம். (2)
2731. கடம்பின்ெபயர்-கதம்பம், விசாலம், நீபம். (3)
2732. மற் ங்கடம்பின்ெபயர்-இந் ளம், மரா. ஆக(5)
2733. கு ந்தமரத்தின்ெபயர்-குந்தம். (1)
2734. ெசம்பரத்ைதயின்ெபயர்-மந்தாரம். (1)
2735. ெவண்ெணாச்சியின்ெபயர்-சிந் வாரம், நீர்க்குண் . (2)
2736. ேதற் மரத்தின்ெபயர்-சில்லம், இல்லம், கத கம். (3)
2737. ஆத்தியின்ெபயர்-ஆர், தாதகி, சல்லகி. (3)
2738. அகத்தியின்ெபயர்-அச்சம்,

னி, காீரம். (3)

2739. பச்சிைலமரத்தின்ெபயர்-தமாலம், பசும்பி . (2)
2740.

ங்ைகயின்ெபயர்-க ஞ்சனம், சிக்கு . (2)

2741. எட் யின்ெபயர்-காளம், காஞ்சிைர, ேகாடரம். (3)
2742. ச ரக்கள்ளியின்ெபயர்-வச்சிராங்கம், கண்டீர்வம், அயி , வச்சிர வி க்கம். (4)

2743. வாைகயின்ெபயர்-சிாீடம், பாண் ல். (2)
2744. ஓைடயின்ெபயர்-உலைவ. (1)
2745. உழிஞ்சி ன்ெபயர்-உன்னம். (1)
2746. சிக்கிாியின்ெபயர்- ன்னம்,
2747 இ

ாிஞ்சில், உசிைல. (3)

ப்ைபயின்ெபயர்-கு கம், இ ப்ைப, ம

2748 மற் மி

கம் (3)

ப்ைபயின்ெபயர்-சந்தானகரணி ஆஷக (4)

2749 ெதங்கின்ெபயர்-தாைழ, இலாங்க , ெதன்ைன (3)
2750 மற் ந்ெதங்கின்ெபயர்-நாளிேகரம் ஆக (4)
2751 பன்னாைடயின்ெபயர்-நாாி, ெநய்யாி (2)
2752 க கின்ெபயர்-கந்தி,

கம்,

க்கம் (3)

2753 கூந்தற்க கின்ெபயர்-தாலம் (1)
2754 பாக்கின்ெபயர்-ேகாலம்

வர்க்குய் பாகு (3)

2755 பைனயின்ெபயர்-ேபாந் , தாலம், ெபண்ைண, ற்பதி, தாளி,
க ம் றம், ற்றாளி (7)
2756 இளம்பைனயின்ெபயர்-ேபாந்ைத (1)
2757 கூந்தற்பைனயின்ெபயர்-தாளி (1)
2758 வாைழயின்ெபயர்-கத , அரம்ைப, கவர், ேசகி , திரணபதி,
ஓைச (6)

2759

ங்கி ன்ெபயர்-ெவதிர், ேவய், விண் , விண்டல், பைண, ெந ல், வைர, அாி,

தட்ைட, திகிாி, தடம், அைம, ேவரல், கைழ,
ேவ

, ஓங்கல்,

2760 மற்

ங்கி

ைள,

டங்கல், சந்தி,

ந்

ம் , ேவழம், காம் , கிைள, கீசகம்,
ழ் (25)

ன்ெபயர்-சானகி, திாிகண், ேநமி, பாதிாி, ஆம்பல், ெதாைள, சபம்.

ஆக (32)
2761

ங்கிலாிசியின்ெபயர்-ேவரல், ேதாைர (2)

2762 தாைழயின்ெபயர்- ண்டகம், ம , ைகைத,

டங்கல், கண்டல், ேகதைக,

(7)
2763 பட் ைகயின்ெபயர்-பறிைவ (1)
2764 க ம்பின்ெபயர்-கைழ, ேவழம், இக்கு, கன்னல் (4)
2765

வா காய்க்குமரத்தின்ெபயர்-ேகாளி (1)

2766 மற் ம் வா காய்க்குமரத்தின்ெபயர்-வானப்பிரத்தி, பத்தியம் (2)
2767 வண் ணாமலர்மரமாவன-சண்பகம், ேவங்ைக (2)
2768 வன்னிமரத்தின்ெபயர்-க சம், சமி, கு சம் (3)
2769 ஓைமமரத்தின்ெபயர்-உகா (1)
2770 ன

ங்ைகயின்ெபயர்- ன்கு (1)

2771 ஒ வின்ெபயர்-உ ப்ைப (1)
2772 ன்கின்ெபயர்-நத்தமாலம், காஞ்சனம் (2)

ச

2773 ஆண்மரத்தின்ெபயர்-எகின், ேசமரம் (2)
2774 பராய்மரத்தின்ெபயர்-பசுநா ,விட் ல், க்கு (3)
2775 ந வி யின்ெபயர்-அ , ெச

,வ

(3)

2776 ெசம் ளிச்ைசயின்ெபயர்-ேதவதாரம் (1)
2777 னெவ

மிச்ைசயின்ெபயர்-கு ந்

(1)

2778 எ க்கின்ெபயர்-அ க்கம், சல் யகரணி (2)
2779 ஆமணக்கின்ெபயர்-ஏ*ரண்டம், சித்திரம் (2)
2780 ப த்தியின்ெபயர்-பாி, பன்னல், கார்ப்பாசம் (3)
2781 ம ந்ெதன்

ம்ெபயர்- ல், மரம், தல்,

, வல் -ெகா

சஞ்சீவி (7)

2782 நால்வைகம ந்தாவன-சல் யகரணி, சந்தானகரணி, சமனியகரணி,
மி தசஞ்சீவனி (4)
2783 அத்திரசத்திரந்ைதத்த ண்மாற் ம ந்தின்ெபயர்-சல் யகரணி (1)
2784

ணிபட்ட

ப்பிைனப்ெபா த்

ம ந்தின்ெபயர்-சந்தானகரணி (1)

2785 விரணந்த ம் கைளநீக்கும ந்தின்ெபயர்-சமனியகரணி (1)
2786 உயிர்த ம ந்தின்ெபயர்-மி தசஞ்சீவனி (1)
2787 மற்

யிர்த ம ந்தின்ெபயர்-அதகம், அ

2788 ேநாய்தீர்க்கும ந்தின்ெபயர்-உைற (1)

, சீவனி. ஆக (4)

2789 ம ந்தின்ெபயர்-உைற, குளியம், ஓடதி, ஔடதம், அதகம், ேயாகம் (6)
2790 மரப்ெபா வின்ெபயர்-பாதபம், தா , த , தாவரம்,
2791 மற் மரப்ெபா ப்ெபயர்-அகம், அங்கிாி, வி க்கம்,

லம் (5)
மம், அக யம், சாதி (6)

2792 மரக்கன்றின் ெபயர் - ேபாதகம், பிள்ைள, ேபாத் , குழவி, கால். (5)
2793 மர ாியின் ெபயர் - மரத்ேதால், வற்கைல, சீைர. (3)
2794 மற் மர ாியின் ெபயர் - இைறஞ்சி. ஆக(4)
2795 மரக்ெகாம்பின் ெபயர் - ேகா , விடபம், ேகாடரம், ெபாங்கர், சாைக, கவ ,
உலைவ, தா , சிைன, பைண, ெகாம்பர், கவைல. (12)
2796 ேசகின் ெபயர் - சம்பம், ஆசினி, காழ், காழ்ப் , சாரம், வயிரம், கைல, அாி. (8)
2797 தைழயின் ெபயர் - உலைவ. (1)
2798 கப்பின் ெபயர் - கைவ, கவர். (2)
2799 இளங்ெகாம்பின் ெபயர் - வளார், ெமல் யல். (2)
2800 தளிாின் ெபயர் - வல்லாி, குைழ,

றி, மஞ்சாி, கிசலயம், பல்லவம், அலங்கல்,

கிைள. (8)
2801 தளித்த ன் ெபயர் - இ ர்தல், சி ர்த்தல், குைழத்தல். (3)
2802 அ ெவண்கு த்தின் ெபயர் -

ந் . (1)

2803 மலர்க்ெகாத்தின் ெபயர் - ெதாத் , மஞ்சாி,

ணர், இணர், ெதாடர்ச்சி. (5)

2804 இைலயின் ெபயர் - பலாசம், பன்னம், பத்திரம், தக , பாசைட,

தண்ணைட, சாைக, தமாலம், ஓைல, தைழ, பச்சிைல, உலைவ, அைட. (13)
2805 மற் மிைலயின் ெபயர் - சதனம், சதம், பத்திாி, தலம். ஆக (17)
2806 பர

ட்ப கு த்தின் ெபயர் - பயின். (1)

2807 ெமாட் ன் ெபயர் - க

வடம், நைன,

ைக, கன்னிைக, அ ம் ,

கிளம்,

க ைக, சாலகம், ேகாரகம், ேபாகில், நைக, ெமாக்குள். (12)
2808 மலாின் ெபயர் - தாமம், குசுமம், தார், அலர்,
சுமம்,

, ேபா , சுண்ணம், சுமனசம்,

ணர், அலாி, ஆலம். (13)

2809. மலர்த்தாதின்ெபயர் - ேகாசரம், சிதர், ெகாங்கு, ேகசரம்,

ணர், இணர், கிளர்.

(8)
2810. தாதின்

ளின்ெபயர் - மகரந்தம், சுண்ணம். (2)

2811. மற் ந்தாதின்

ளின்ெபயர் - பராகம். (1)

2812. மலர்த்ேதனின்ெபயர் - மகரந்தம். (1)
2813.

விதழின்ெபயர் - தா , அதழ், தண் , ேதா , எ . (5)

2814. அகவிதழின்ெபயர் - அல் . (1)
2815. றவிதழின்ெபயர் - ல் . (1)
2816. மரத்தின்குைலயின்ெபயர் - தா , ப , சா , கு ம் , ேகா ,ெகாத் . (6)
2817.

ைளயின்ெபயர் - கால், அங்குரம். (2)

2818. ேவாின்ெபயர் -

ர், சைட, சிைவ. (3)

,

2819. கிழங்கின்ெபயர் -

லம்,

ங்கம், கந்தம். (3)

2820. மற் ங்கிழங்கின்ெபயர் - சகுனம். (1)
2821. சிற்ற ம்பின்ெபயர் -

ைக,

கிழ், ெமாக்குள்,

கிளம். (4)

2822. உலர்ந்த வின்ெபயர் - உணங்கல், சாம்பல், வாடல். (3)
2823. மலர்ச்சியின்ெபயர் - அலர்தல், அவிழ்தல், விள்ளல், நகுதல், மலர்தல், விாிதல்.
(6)
2824. விாிமலாின்ெபயர் - இகமலர், ெவதிர், ெதாடர்ப் . (3)
2825. பழம் வின்ெபயர் - ெசம்மல், சாம்பல், ேதம்பல். (3)
2826. விைதயின்ெபயர் -

சம், பரல், விச்சு, விைர. (4)

2827. மற் ம்விைதயின்ெபயர் - காழ், ெகாட்ைட. *ஆக(6)
2828. பிஞ்சின்ெபயர் - வ , எ

. (2)

2829. பசுங்காயின்ெபயர் - தீவிளி. (1)
2830. பழத்தின்ெபயர் - பலம், கனி. (2)
2831. கனித்ேதா ன்ெபயர் - ெசகிள், காழ். (2)
2832. காய்மரத்தின்ெபயர் - ப னம். (1)
2833. காயாதமரத்தின்ெபயர் - அவேகசி. (1)
2834. தைழமரத்தின்ெபயர் - ம னம். (1)

2835. உலர்மரத்தின்ெபயர் - வானம். (1)
2836. ஆண்மரத்தின்ெபயர் - அகக்காழ், வன்மரம். (2)
2837. ெபண்மரத்தின்ெபயர் - றக்காழ், ன்மரம். (2)
2838. அ மரத்தின் ெபயர் - ெவளி . (1)
2839. இைலக்கறியின் ெபயர் - அைட, சாகம், பன்னம், அடகு.(4)
2840. ேசாைலயின் ெபயர் - அாி, நந்தனவனம், தண்டைல, ெபாழில், ஆராமம்,
டைவ, ேதாட்டம், உய்யானம், உபவனம், உத்தியானம், ெசய்கால், மரச்ெசறி ,
இளமரக்கா. (13)
2841. ஊேரா ேசர்ந்த ேசாைலயின் ெபயர் - வனம். (1)
2842, மைலேயா

ேசர்ந்த ேசாைலயின் ெபயர் - ஆராமம். (1)

2843, கழிக்கைரச் ேசாைலயின் ெபயர் - கானல். (1)
2844, ெசய்குன் ேசர்ந்த ேசாைலயின் ெபயர் - ேதாப் . (1)
2845. வயல்சூழ் ேசாைலயின் ெபயர் - இளமரக்கா. (1)
2846. சி

ற்றின் ெபயர் - அாில், அறல், ப க்ைக. (3)

2847. கு ங்காட் ன் ெபயர் - இ ம் . (1)
2848. ெப ங்காட் ன் ெபயர் - வல்ைல. (1)
2849. காவற்காட் ன் ெபயர் - கைணயம், இைள, அரண். (3)
2850.

காட் ன் ெபயர் -

ைத, இைல திர் . (2)

2851. காிகாட் ன் ெபயர் - ெபாச்ைச, சுரம், ெபாதி. (3)
2852. ேவ யின் ெபயர் - அைடப் , காப் . (2)
2853. மரப்ெபாந்தின் ெபயர் - ெபாக்கு, ெபாத் , ெபாய், ெபா ம் , ெபாள்ளல். (5)
2854.

ள்ளின் ெபயர் - கண்டகம், க . (2)

2855.

ற்றின் ெபயர் - இ ம் , மிைட. (2)

2856. மரச்ெசறிவின் ெபயர் - ெபா ம்பர், ேகாடரம், உலைவ. (3)
2857. விறகின் ெபயர் -

ளாி, கறல்,

கு, காழ், காட்டம், ெஞகிழி, இந்தனம்,

சமிைத. (8)
2858.

ட்ெச ப்ெபா வின் ெபயர் -

2859. விாி

ளாி,

ண்டகம். (2)

ற்றின்ெபயர் - அதிரல். (1)

2860. சுண் யின்ெபயர் - சுச்சு. (1)
2861. வறட்சுண் யின்ெபயர் - சுமங்ைக. (1)
2862. ஆவிைரயின்ெபயர் - பகாி. (1)
2863. வஞ்சியின்ெபயர் - வானீரம், வஞ்சுளம். (2)
2864.

த்தியின்ெபயர் - ேகாளியம். (1)

2865. ஆடாேதாைடயின்ெபயர் - வாைச. (1)
2866. சித்திர

லத்தின்ெபயர் - ெகா ேவ . (1)

2867.

ம்ைபயின்ெபயர் -

ேராணம். (1)

2868. ஆெதாண்ைடயின்ெபயர் - ெதாண்ைட. (1)
2869. மர ன்ெபயர் - அரைல. (1)
2870. கற்றாைழயின்ெபயர் - குமாி. (1)
2871. நா

வியின்ெபயர் - கரமஞ்சாி. (1)

2872. ெகாழிஞ்சியின்ெபயர் - ேகாளி. (1)
2873. ஊமத்ைதயின்ெபயர் - உன்மத்தம். (1)
2874. கஞ்சாவின்ெபயர் - கஞ்சம், குல்ைல. (2)
2875. ெபான்

மத்ைதயின்ெபயர் - மதமத்ைத. (1)

2876. நீ யின்ெபயர் - அ ாி, பத்தியம். (2)
2877.

ழாயின்ெபயர் - குல்ைல,

,

வளம், வனம். (4)

2878. மற் ந் ழாயின்ெபயர் - பி ந்தம். *ஆக(5)
2879.
2880.

ைளயின்ெபயர் -

ளம். (1)

ழியின்ெபயர் - விழிமி. (1)

2881. காஞ்ெசாறியின்ெபயர் - கண் தி. (1)
2882. கி

கி

ப்ைபயின்ெபயர் - பகன்ைற. (1)

2883. தண்ணீர்குடத்தின்ெபயர் - கானவாைழ. (1)

2884. பிரம்பின்ெபயர் - சாதி, ேவத்திரம், சூரல். (3)
2885. கழற்ேகா யின்ெபயர் - கழங்கு,
2886. கழற்காயின்ெபயர் -

ழல், கர்ச்சூரம். (3)

ழல், கழங்கு. (2)

2887. இண் ன்ெபயர் - இண்ைட,

ெதாடக்கி, ஈைக, ஈங்ைக, (4)

2888. சூாியின்ெபயர் - விந்தம். (1)
2889. னற் ளசியின்ெபயர் - குல்ைல. (1)
2890 சி

ைளயின்ெபயர்-உழிைஞ (1)

2891 பாற்ெசாற்றிற்ெச யின்ெபயர்-பாயசம் (1)
2892 ெசங்காந்தளின்ெபயர்-ேதான்றி, பற்ைற, இலாங்க

(3)

2893 ெவண்காந்தளின்ெபயர்-ேகாடல், ேதான்றி, ேகாைட (3)
2894 ெவண்கிைடயின்ெபயர்-ேகாடல்,

ைச, ெவ கு (3)

2895 காக்கணத்தின்ெபயர்-கிகிணி, கன்னி, க விைள (3)
2896 ெவண்கா ைளயின்ெபயர்-உயைவ (1)
2897 தாளியின்ெபயர்-மஞ்சிகம் (1)
2898 சிேவைதயின்ெபயர்-பகன்ைற (1)
2899 குன்றியின்ெபயர்-கஞ்சம் (1)

2900 ெகாத்தான்ெபயர்-நந்ைத (1)
2901 சத்திக்ெகா யின்ெபயர்-தா மஞ்சம் (1)
2902 சாறைணயின்ெபயர்-திாி ாி, சாறைட (2)
2903 சீந்திற்ெகா யின்ெபயர்-அ தவல் , சீவந்தி (2)
2904 பாைலயின்ெபயர்-சீவந்தி, சீவனி (2)
2905 கூதாளியின்ெபயர்-

, கூதாளம் (2)

2906 ேகாைவயின்ெபயர்-விம்பம், ெதாண்ைட, ெகாவ்ைவ (3)
2907 சிலந்திக்ெகா யின்ெபயர்-தைலச்சு ள்வள்ளி (1)
2908 வள்ளிக்ெகா யின்ெபயர்-வள்ளி, இலைத (2)
2909 பிரண்ைடயின்ெபயர்-வச்சிரவல்
2910 இசங்கின்ெபயர்-குண்ட
2911 கக்காியின்ெபயர்-வா

(1)

த்தாபலம் (2)

ங்கி (1)

2912 ெசங்கிைடயின்ெபயர்- *கந்

ாி (1)

2913 மற் ஞ்ெசங்கிைடயின்ெபயர்- தைல (1)
2914

ந்திாிைகயின்ெபயர்-ம ரசம், ேகாத்தனி (2)

2915

ள்

ைட

லெமல்லாவற்றிற்கும்ெபயர்- ண்டகம் (1)

2916 இஞ்சியின்ெபயர்-நல்லம், அல்லம், ந ம ப் (3)

2917 வ தைலயின்ெபயர்-வ

ைண, வங்கம், பி கதி (3)

2918 ைகயாந்தகைரயின்ெபயர்-ேகாகணம், அ பதம் (2)
2919 ெபான்னாங்காணியின்ெபயர்-சீைத (1)
2920 சி கீைரயின்ெபயர்-சில்

, சாகினி, ேமகநாதம் (3)

2921 ேசம்பின்ெபயர்-சாகினி, சகுடம் (2)
2922 வள்ைளயின்ெபயர்-நாளிகம் (1)
2923 பசிாியின்ெபயர்-பாவிாி (1)
2924 ெவள்ளாியின்ெபயர்-உ வாரம் (1)
2925 சி கிழங்கின்ெபயர்-சுரசம் (1)
2926 க ைணக்கிழங்கின்ெபயர்-கந்தம், சூரணம் (2)
2927 பாக

ன்ெபயர்-காரவல் , கூலம் (2)

2928 பீர்க்கின்ெபயர்-பீரம் (1)
2929 ெப ம்பீர்க்கின்ெபயர்-பட ைக (1)
2930 ெகா க்ெகாத்தான்ெபயர்-

ழில் (1)

2931 சுைரயின்ெபயர்- ம்பி, அலா (2)
2932 ேபய்ச்சுைரயின்ெபயர்- ற்ெகா

(1)

2933 ெகா யின்வைகப்ெபயர்-ேகாற்ெகா , ெமன்ெகா
2934 ெகா யின்ெபயர்-இலைத, வல் ,

(2)

ழில் (3)

2935 ெவற்றிைலயின்ெபயர்-நாகவல் , ெமல் ைல, தாம் லம்,
இைலக்ெகா

லவல்

(5)

2936 மிளகின்ெபயர்-கறி, மாீசி, காயம், க ைன, ேகாளகம், திரங்கல், மிாியல் (7)
2937 ஏலத்தின்ெபயர்-இலாஞ்சி,

(2)

2938 மஞ்சளின்ெபயர்-பீதம், காஞ்சனி, நிசி, அாிசனம், அாித்திராபம் (5)
2939 ெவண்க கின்ெபயர்-அந்தில், க ப்பைக, ஐயவி, சித்தார்த்தம் (4)
2940 திப்பி யின்ெபயர்-பிப்பி , காமன், சி

லகம், மாகதி, க னி (5)

2941 ெகாத் ம யின்ெபயர்-உ ளாிசி (1)
2942 ெவண்காயத்தின் ெபயர் - காயம், உள்ளி. (2)
2943 வாசந்த பலபண்டத்தின் ெபயர் - தகரம், தக்ேகாலம், ேகாட்டம்,
சாதிக்காய், இலவங்கம், ஏலம், கச்ேசாலம், மாஞ்சி. (8)
2944 மல் ைகயின் ெபயர் - மாலதி, அநங்கம்,

ண் . (3)

2945 வனமல் ைகயின் ெபயர் - ெமௗவல். (1)
2946 இ வாட்சியின் ெபயர் - மயிைல, அநங்கம். (2)
2947 சாதிப் வின் ெபயர் - க
2948

ைக, பித்திைக. (2)

ல்ைலயின் ெபயர் - தளவம், சாதி, பிச்சி. (3)

2949 ஊசி ல்ைலயின் ெபயர் - தள , மாகதி, ைநதிைக. (3)
2950 ெகா மல் ைகயின் ெபயர் - விச ைக. (1)
2951 நந்தியாவர்த்தத்தின் ெபயர் - வலம் ாி. (1)
2952 ம க்ெகா ந்தின் ெபயர் - தமனகம். (1)
2953 மைலப்பச்ைசயின் ெபயர் - குளவி*. (1)
2954 அடம்பின் ெபயர் - பா ைக. (1)
2955 ெவட் ேவாின் ெபயர் 2956

வாைழ. (1)

வைரயின் ெபயர் - ஆடகி. (1)

2957 அவைரயின் ெபயர் - சிக்க . (1)
2958 உ ந்தின் ெபயர் - மாடம். (1)
2959 கடைலயின் ெபயர் - மஞ்சூரம். (1)
2960 காராமணியின் ெபயர் - இைத, கூலம். (2)
2961 பசும்பயற்றின் ெபயர் - பாசி,
2962 ெகாள்ளின் ெபயர் - காணம், கு
2963

வைரயவைரயின் த

ற்கம். (2)
த்தம். (2)

யவற்றின் ெபயர் -

2964 ேசாளத்தின் ெபயர் - ெசான்னல், இ ங்கு. (2)

திைர. (1)

2965 வரகின் ெபயர் - ேகாத்திரவம். (1)
2966 க ந்திைனயின் ெபயர் - இற , கங்கு. (2)
2967 ெசந்திைனயின் ெபயர் - கம் , கவைல. (2)
2968 ைபந்திைனயின் ெபயர் - ஏனல், குரல்,

வைண. (3)

2969 திைனத்தாளின் ெபயர் - அ வி, இ வி. (2)
2970 எள்ளின் ெபயர் - எண், திலம்,

. (3)

2971 இைளெயள்ளின் ெபயர் - குமிைக. (1)
2972 எள்ளிளங்காயின் ெபயர் - கவ்ைவ. (1)
2973 ெநல் ன் ெபயர் - ெசால், விாிகீ, வாி, சா , யவம். (5)
2974 குளெநல் ன் ெபயர் - நீர்வாரம். (1)
2975 மைலச்சாரல் விைளெநல்

ன் ெபயர் - ஐவனம். (1)

2976 ெசஞ்சா யின் ெபயர் - ெசந்ெநல், நன்ெனல். (2)
2977 பயிாின் ெபயர் - பசும் ல், ைபங்கூழ். (2)
2978 பதாின் ெபயர் - பத , ெபால். (2)
2979 இளஞ்சூ ன் ெபயர் - பீட்ைட. (1)
2980 இளங்கதிாின் ெபயர் - பீள். (1)
2981 கதிாின் ெபயர் - ஏனல், குரல். (2)

2982 ேகா ைமயின் ெபயர் - ேகாதி (1)
2983 ேதாைரெநல் ன் ெபயர் - இயைவ. (1)
2984 ேபாாின் ெபயர் - சும்ைம, சூ , ேபார்ப் . (3)
2985

ற்றாெநற்சூட் ன் ெபயர் - ெபா , ெபாங்கழி. (2)

2986 ைவக்ேகா ன் ெபயர் - ைவ, பலாலம், வ

. (3)

2987 ெநல் னாற்றின் ெபயர் - நா . (1)
2988 விழ ன் ெபயர் - விரணம். (1)
2989 ேவயாிசியின் ெபயர் - ேவரல், ேதாைர. (2)
2990 த ப்ைபயின் ெபயர் - குைச, கு தம், கூர்ச்சம், குசம். (4)
2991 நாண ன் ெபயர் - கானரசம், காமேவழம், சரவணம். (3)
2992 மற் நாண

ன் ெபயர் -சிேவைத, காைச. (2)

2993 ெகா க்ைகயின் ெபயர் - எ ைவ, ேவழம், ெகா க்கச்சி. (3)
2994 திரட்ேகாைரயின் ெபயர் - எ ைவ, சாய், பஞ்சாய். (3)
2995 வாட்ேகாைரயின்ெபயர்-ெச ந்தி (1)
2996 பச்ச கின்ெபயர்-பதம்,

ர்ைவ (2)

2997 பசும் ல் ன்ெபயர்-சட்பம் (1)

2998 உலர்ந்த ல் ன்ெபயர்-திரணம் (1)
2999 ற்பி யின்ெபயர்-காைச (1)
3000 இளம் ல் ன்ெபயர்-பதம் (1)
3001 ஒ வைகப் ல் ன்ெபயர்- த

(1)

3002 நீர் ள்ளியின்ெபயர்- ண்டகம் (1)
3003 நீர்க்குளிாியின்ெபயர்-கல்லாரம் (1)
3004 கத்

ாிமஞ்சளின்ெபயர்-சுவாங்கி (1)

3005 கிைடயின்ெபயர்-சைட (1)
3006 பாசியின்ெபயர்-நாரம், ெசவிரம், சைடச்சி, ைசவலம், பதியம் (5)
3007 தாமைரயின்ெபயர்-அம் யம், அம்ேபா கம், அரவிந்தம், பங்கயம், ண்டாீகம்,
ப மம்,

ண்டகம், நளினம்,

ளாி, சேரா கம், சதபத்திாி, ேகாகனதம், சலசம், வனசம்,

கமலம், வாாிசம், கஞ்சம், தி மால்ெகாப் ழ், தி மலர், இண்ைட, பங்ேக கம் (21)
3008 தாமைரமலாின்ெபயர்-இ ம் , இராசீவம் (2)
3009 தாமைரக்ெகாட்ைடயின்ெபயர்-ெபாகுட் , கன்னிைக (2)
3010 தாமைரச்சு ளின்ெபயர்-விசி, வைளயம் (2)
3011 தாமைரக்காயின்ெபயர்-வராடகம், வராண்டம் (2)
3012 ெசங்குவைளயின்ெபயர்-அரத்தம், உற்பலம் (2)
3013 மற் ஞ்ெசங்குவைளயின்ெபயர்-எ மணம், கல்லாரம், ெசங்க நீர் ஆக (5)

3014 க ங்குவைளயின்ெபயர்-பானல் (1)
3015 மற் ங்க ங்குவைளயின்ெபயர்-நீலம், உற்பலம், நீேலாற்பலம் ஆக (4)
3016 க ெநய்த ன்ெபயர்-நீலம், இந்திவரம் (2)
3017 மற் ங்க ெநய்த ன்ெபயர்-நீேலாற்பலம் ஆக (3)
3018. ெவண்ெணய்த ன் ெபயர் - ெவள்ளாம்பல், கு தம். (2)
3019. ெசவ்வாம்ப ன் ெபயர் - ேசதாம்பல், அரக்காம்பல், ெசங்கு தம். (3)
3020. மற் ஞ்ெசவ்வாம்ப ன் ெபயர் - ெசவ்வல் . ஆக (4)
3021. ெவள்ளாம்ப ன் ெபயர் - அல் , ைகரவம். (2)
3022. மற் ம்ெவள்ளாம்ப ன் ெபயர் - ெவள்ளல் . ஆக (3)
3023. கு தவைகப் ெபயர் - ெவள்ளாம்பல், ேசதாம்பல். (2)
3024. கு தத்தின் ெபயர் - ஆம்பல், ெநய்தல், அல் . (3)
3025. ெசங்க நீாின் ெபயர் - கல்லாரம், உற்பலம். (2)
3026. சிைகமாைலயின் ெபயர் - சிகழிைக, பட ைக, வாசிைக. (3)
3027. மார்பிலணிமாைலயின் ெபயர் - மஞ்சாி, இலம்பகம். (2)
3028. ேதாளணிமாைலயின் ெபயர் - ெதாைடயல், தாமம். (2)
3029. ெகாண்ைடமாைலயின் ெபயர் - ேகாைத, ெதாங்கல். (2)

3030. மயிர்ச்சூட் மாைலயின் ெபயர் - வாசிைக, அலங்கல். (2)
ஒன்பதாவ

மரப்ெபயர்வைக ெபயர்பிாி

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

ற்றிற் .

