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டே 

அகராதி நிகண்டு 

முன்னுரை 

மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் ௨. வே. சாமிசாதையர் 
சேகரித்த பல அருந்தமிழ்ச் சுவடிகளில், “அகராதிநிகண்டு' 

என்னும் பெயரில் உள்ள இச்சுவடி ஆழ்வார்திருககரியிலி 

ருந்து பெறப்பட்டதாகும். ஐயரவர்களது குறிப்பு “ஆழ் 

வார்திருககரி தாயவலம் தீர்த்த கவிராயர் அவர்களது வீட்டு 
ஏட்டுப் புத்தகம் இது” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. இச் 
சுவடியில் 104 ஏடுகள் உள்ளன. ஒரிரண்டு ஏடுகள் ஓடிக் 
தும் இராமபாணப் பூச்சியினால் துளைக்கப்பட்டும் காணப் 
படுகின்றன. சுவடி முழுவதும் இருக்கிறது. ஆயினும் 
ஆசிரியர் பல சொற்களை விசாரித்து எழுதவேண்டும்”” 
என்று '*இந்த அகராதி இதொரு பேதமாகச் சேர்த்திரும் 
ததை எழுதி வச்சிருக்குது உ நீடுமி வாழ்க உ ஏடுகள் குறை 
யாக இருப்பது விசாரித்து எழுதவேணும்”என்று குறித்துள் 
ளார். ஆதலால் இந்நூலை மேலும் விரிவாக்க ஆசிரியர் 
கருஇயிருக்தார் என்பது தெளிவு. சுவடியில் சில சொற் 
களுக்குப் பொருள் எழுதப்படாமல் விடப்பட்டுள்ளது. சில 
சொல் வர்க்கங்கள் இல்லை. பின்னர் சுவடியை வாசித்தவர் 
நகர வர்க்கம் இல்லை. “பகரவருக்கத்துிலும் ககரம் முதலாக 
டகர வருக்கம் வரையிலும் இல்லை”” என்று குறித்துள்ளார். 
இக்நிகண்டில் சுமார் 7500 மூலச் சொற்களும் மொத்தம் 
28,500 க்கு மேற்பட்ட சொற்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. 

எழுத்தின் தொடக்கத்தில் *ககரம்,'” உகரம்', எனத் 

தனித்தலைப்பும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சொற்கள் தனித் 

தனியாக எழுதப்பட்டுப் பொருள்கள் கொடுக்கப்பட் 

டுள்ளன. ஓவ்வொரு ஏட்டின் பக்கத்தையும் பல பகுதி 

களாகப் பிரித்துக்கொண்டு சொற்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. 

இங்ரிகண்டில் குற்றெழுத்து அகராதி முடிவுற்றபின் நெட் 
டெழுத்து அகராதி எழுதப்பட்டுள்ளது ஒரு தனிச் சிறப் 

பாகும்.
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பொருள் எழுதும்பொழுது பொருள் முடிவுற்றது 
எனக்குறிக்க இறுகி எழுத்துப் பிரித் து எழுதப்பட்டுள்ளது. 
நெட்டெழுத்துப் பகுதியில் சில இடங்களில் இறுதி எழுத் 
தைப் பிரித்தும், சில இடங்களில் சுழியிட்டும் பொருள் 
முடிவுற்றகெனக் காட்டப்பட்டுள்ளறு. நெட்டெழுத்து ௮௪ 
ரீதியில் சொல்லையும் பொருளையும் வேறுபடுத்த இடையில் 
கோடிடப்பட்டுள்ளது. சொற்களை எழுதும்போது முதல் 
எழுத்து மட்டுமல்ல, இரண்டாம் எழுத்திலும் . அகர 
வரிசையை ஆசிரியர் பின்பற்றியுள்ளார், 

உயிர் ஈகாரம் இகரத்தில் சுழியிட்டு இ (ஈ) என எழுதப் 
பட்டுள்ளது. உயிர் எகர ஏகாரத்துக்கும் ஓகர ஓகாரத்துக் 
கும் வடிவில் வேறுபாடு இல்லை. உயிர்மெய் வடிவில் இரட் 
டைக் கொம்பு: இடப்படவில்லை. Aw எழுத்துக்கள் 
ஒன்றுக்கு ஒன்றாகப் Yds gy காணப்படுகின்றன. 

னந (௨-ம்) சென்னாய்-செந்தாய் 
னண அன்னு- துண்ணு 
ர சக்கிறாயுதம்-சக்கிராயுதம் 

-ள பிழிறல்-பிளிறல் 
லள ் அலக்கம்- துளக்கம் 

மூதலியன இவ்வாறு காணப்படுகின்றன. இவை அவ் 
வட்டார எழுத்து மரபாக இருக்கலாம், இல சொற்கள் 
திரிர்தும் காணப்படுகின்றன. (உ-ம்) பிறாத்தி- பிராப்தி, 
எழுதும் பிழையால் ஓரிரு எழுத்துக்கள் விடப்பட்டுள்ளன. 
குடி-மருத நிலத்தூர்க் கொடிகள்-மரு தநிலத் தூர்குடி கள். 
இங்குக் குடிகள் என்னும் சொல் கொடிகள் எனத் திரிந்து: 
USSG. இப்படி வருவது இக் நூலாசிரியரின் காலப் பேச்சு 
வழக்கைக் குறிக்கலாம். இது போன்று பிறும்ரீ துள்ள 
சொற்களும் அவற்றின் திருந்திய வட.வழும் வருமாறு: — 

சுவடியில் உள்ளது. செஞ்சொல். பொருள். 

குப்பாவம் _- குூப்பாயம் --. சட்டை: 
கொலம் — கோலம் -. நீரோட்டம் 
கொறன் -- கோற்றேன் — தேன்கூடு



“சல்லி - சில்லி ௨ வடம், கீரை, 
தேருருள், கீழ் 

ட் வீடு. 
சலிகம் - சலீகம் — பூசல்: 

.. சொற்களின் தொடக்கத்தில் ஒரு எழுத்து விடப்பட்டுப் 

பொருள் எழுதப்பட்டுள்ள சொற்களுக்கு உதாரணம்:-- 

,தீச-உ.£ச-வடதிசை 
துகம்-மதுகம்-தரா 

... தும்பரம்-உதும்பரம்-செம்பு. 

ரி என்னும் எழுத்து தி என்று மாறி வந்ததற்கு 

உதாரணம். 

தேசி-தேதி-காய். 

குறில் நெடிலாக மாற்றம் பெற்றதற்கு உதாரணம் 

தொகம்-தோகம்-அற்பம், 

தெறுக்கால்-தேறுக்கால்-தேள் 

நெடில் குறிலாக மாறியதற்கு உதாரணம். 
மோத்தை-மொத்தை-வெள்ளாட்டேறு 

ஆங்காரம்-மகதை. இங்கு மமதை என்னும் பொருள் 

மஇூதை எனத் திரிந்தது. நாமதீப நிகண்டில் காணப்படும் 
வீதா என்னும் சொல் இவ்வகராதி மிசண்டில் பிதா என்று 

வந்துள்ளது. 

வகர பகர பேதங்களுக்கு உதாரணம் 

- விதி-பிதி-குணம், 
விருச்சிகன்-பிருச்சிகன்- ஆதித்தன் 

அனங்கம்-இருவாட்சி. இச்சொல்லில் *௮' என்னும் 
எழுத்து மகர அகரமாக மனங்கம்-இருவாட்சி என்று 
வந்துள்ளது, 

பகர இகரம் மகர இகரமாகப் பிழைபடத் திரிந்ததற்கு 
உதாரணம்: 

பின்னம் - மின்னம் - வேறுபாடு, சிவன் என்ற 
சொல்லுக்கு விட்டுணு எனப் பொருள் தந்துள்ளார் இக் 
நூலாிரியர். புத்தன் என்ற சொல்லுக்கு நெடுமால் எனப் 
பொருள் கொண்டுள்ளார் ஆசிரியர்.” திருமாலின் பத்து
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அவதாரங்களில் புத்தாவதாரம் ஓன்று எனப் பாகவதம் 
கூறுகிறது. நான் என்னும் சொல் ஆங்காரம் என்ற 
பொருளில் இந்கிகண்டில் வந்துள்ளது. கான் என்னும் 
சொல்லுக்குத் தன்மை ஒருமைப் பெயர். என்று: இலக்கண 
வழக்கில் தமிழ் அகராடு தொகுதி 4இல் பொருள் தரப் 
பட்டுள்ளது, இந்த அகராதி நிகண்டின் ஆசிரியர் *நான்- 
ஆங்காரம்' என்று தத் துவ வழக்கில் பொருள் தந்துள்ளார். 
கேோரசம் என்ற சொல் உறை என்று பொருள் தரும். இதில் 

1௨7” என்ற எழுத்தை மகர உகரமாக்கி மூறை என்று 
பொருள் தந்துள்ளார் இந்நூலாசிரியர். கோசிகம் என்ற 
சொல் சாம வேதம் என்ற பொருளைத் தருகிறது. இச் 
சொல்லுக்கு ஏட்டுச் சுவடியில் காம நூல் எனப் பொருள் 
எழுதப்பட்டுள்ளது. இப்பொருள் பிழையுடையது, சாம 
நூல் என்று வருவதற்கு மாறாகக் காம நால் என்று தவறாக 
எழுதப்பட்டுள்ளதோ என்று தோன்றுகிறது. ககர ஓகார 
வருக்கத்தில் *கோமாயு” என்ற சொல்லுக்கு 'நரி' . எனப் 
பொருள் எழுதப்பட்டுள்ளது. மகர ஆகார வருக்கத்தில் 
மாயு என்ற சொல் நரி என்ற பொருளில் வநீதுள்ளது. 
மடு-குளம், பசுவின் முலை எனப் பொருள் தரப்பட்டுள்ளது, 

மடி என்ற சொல்லின் பொருள் பசுவின் முலையாகும். 
சக்கரம் என்ற சொல்லுக்குத் துயிலொழிதல் என்று 
பொருள் தரப்பட்டுள்ளது. சாக்கிரம் என்ற சொல்லே 
துயிலொழிதல் என்ற பொருள் தருவதாகும். தமனியம் 
என்ற சொல்லுக்குப் பொன் என்பது பொருளாகும்: 
இப்பொருளுடன் பிரமா என்றபொருளும் இச்சொல்லுக்குத் 

தரப்பட்டுள்ளது. இது குணத்தையும் குணத்தை உடைய 
குணியையும் ஒன்றாகப் பொருள் கொண்டுள்ளமைக்கு 
எடுத்துக்காட்டாகும், தேகம் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பு 
என்ற பொருளுடன் ஐயம் என்ற பொருளும் இக்நிகண்டில் 
காணப்படுகிறது. சந்தேகம் என்ற சொல்லுக்கு உரிய 
“ஐயம்: என்ற பொருக£யே தேகம் என்ற சொல்லுக்கு 
இந்நூலாசிரியர் கொண்டுள்ளார் என்று தோன்றுகிறது. 
மித்திரர் என்ற சொல்லுக்கு எதிர்ப்பதமாகிய சத்துரு 
என்ற சொல்லையே பொருளாக இந்நூலில் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. பந்து என்ற சொல் பெந்து என்று வருவது 

போன்று தமரம் என்ற சொல் தெமரம் என்று இக் 

நிகண்டில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ்
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கால வழக்கையும் வட்டார வழக்கையும்: அறிந்து 
கொள்ளப் பெரும்பாலும் சொற்களும் பொருள்களும் 
சுவடியில் உள்ளவாறே இங்குப் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 
தெளிவு பெறும் வகையில் அடைப்புக் குறியீடுகள் Eppa 
மாறு பயன்படுத்தியுள்ளேன். 

£ 7 செல்லரிக்கப்பட்டட. இடங்களில் எழுத்துக்கள் 
சேர்க்கப்பட்டவை. 

[ */ எழுதும்போது விடப்பட்டுப் பதிப்பாசிரியரால் 
சேர்க்கப்பட்டவை. 

( ) சுவடியில் உள்ளன. ஆனால் நீக்கப்படவேண்டி 
யவை. 

இர்ரிகண்டைத் தொகுத்த ஆசிரியர் பெயர் தெரிய 
வில்லை. சதுரகராதி போன்ற நால்கள் தோன்றியபிறகு 
இவ்வகராதியை ஆசிரியர் தொகுத்திருக்க வேண்டும். 
ஏனெனில் சொல்லின் முதல் எழுத்து மட்டுமல்ல, இரண்டா 
வது எழுத்தையும் அகரவரிசைப் படுத்தி எழுதியுள்ளமை 
இதைச் சுட்டும். ஆதலின் இது 79ஆம் நாூற்றுண்டில் 
தொகுக்கப்பட்ட நூல் எனலாம். அகராதி தொகுக்கும் 
பணி தொடர்ந்து ஈம் ஆன்றோர்களால் பின்பற்றப்பட்டது 
என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு எனலாம். இது 
காறும் இது அச்சிடப்படவில்லை. 1958ஆம் அண்டு 
சாமிநாதையர் நூலகத்தாரால் படி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
படியெடுத்தவர் இந்நூலகத்தில் பணியாற்றிய எம். வரதன் 
என்பவர் ஆவார். 

ஐயரவர்கள் நால் நிலைய வெளியீடான சுவடிகளின் 
விளக்கம் முதல் தொகுதியில் இச்சுவடியின் தொடர் எண் 
568 என்று அச்சிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் சிதம்பரம் 
ரேவணசித்தர் எழுதிய அகராதி நிகண்டினின்றும் 
வேறுனது,. 

இர் நாலை ஆய்ந்து பதிப்பிக்கும் பணியில் திருவாளர்கள் 
எஸ். சாயிராமன், எஸ். விஸ்வேஸ்வரன், 11. பாபு ஆகியோர் 
பெரிதும் உதவியுள்ளனர். பதிப்புக்கு உரிய வகையில் படி 
எடுத்தளித்தவர் நூலகர் செல்வி. முத் துலஷ்மி. இவர்கள் 
பாராட்டுக்கு உரியவர்கள். நாலை அழகுற திரு. ராஜன் 
கம்பெனியார் ௮ச்சிட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கும் எமது 
தன்றி. 

இரா. நாகசாமி,



AKARATI NIGANDU. 

Preserved in a single palm leaf manuscript, the pre- 
sent work was originally in the collection of Tayavalam 
tirtha Kavirayar family of Alvarthirunagari, later collec- 

ted by Dr. U. V.Swaminatha Iyer and is now in the 
collection of Dr, U. V. Swaminatha Iyer Library. 

There are altogether 101 leaves in the bundle. The 
Mss is complete though one or two leaves are broken and 
a considerable number damaged by worms. Itis a word 
to word dictionary arranged in alphabetical order. 
modelled on the dictionaries of the west, with the 

difference, that the words beginning with short vowels are 
given first and the ones beginning with long vowels given 
later. The compiler has left a note that ‘more words and 
their meanings should be compiled from the learned 
public’’. For a few words the meanings are not given. The 
author ought to have thought of noting them later after 
enquiry. The name of the author is however not 

known. 

The dictionary gives meanings for about 7500 words, 
the total number of words compiled being over 22,500. 

In the traditional Nigantus, composed in’ metrical 
form, the alphabetical order is confined to the first letter 
only, but in this compilation attention has been paid to the 
second letter as well. Obviously the work should have been 

composed after the model of ‘“‘Caturakaradi’’ etc, com. 
piled by the European missionaries. Though the exact 
date of the compilation is not known, it seems to be a 
work of the 19th Cent.AD.
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In editing and seeing the work through the press, 

Thiru S, Sairaman of Dr. U. V. Swaminatha Iyer Library 

Thiru S. Visweswaran and my son N. Babu rendered great 

assistance and their services are acknowledged with grate- 

ful thanks. Selvi S. Muthulakshmi, the Librarian of 

Dr. U. V. Swaminatha Iyer Library deserves thanks for 

preparing a clean copy for the press. Messers Rajan & 

Co., have done a good job of printing and I record my 

appreciation of their work. The book is printed 

and published with a generous grant from the Ministry 

of Culture, Government of India. 

Under the personal supervision and direction of Smt. 

Rukmanidevi of Kalakshetra, the adhyaksha of the 

U, V.S, Library and with the active assistance of Sri K. 

Subrahmanya Iyer, the treasurer (who is the grandson of 

Dr. U. V. Swaminatha Iyer) the Library is continining to 

do useful service to the cause of ancient Literature. 

R, Nagaswamy



அகராதி நிகண்டு 

முதலாவது குற்றெழுத்து 
அகராதி



அகராதி நிகண்டு 
அகரம் 

அகமுனி-ஆழ்வார்கள், அகத்தி 
யன். 

அகலுள்-ஊர், நாடு, மார்பு, 
விரித்து, அகலம், 
பெருமை, அகப்பால், 
சிவன். 

அகளம்-தாமி, மிடா, போர்க் 
களம், 

அகளங்கன் - களங்க ம்ல்லா 
தவன். 

அக்கு-கண், வெறுப்பு, சங்கு 
மணி, எலும்பு, பலகறை, 

சாரிகைச்சொல், விடை 

முதிப்பு, (எருத்துதிமில்) 
அக்கம்-கண், நெல்லு, கயிறு. 

அக்குரன்- இடைடவள் எல், 

உழவு. 
அகலம்-மார்பு, பெருமை. 
அஒஞ்சனன்-தரித்திரன். 
அகம்-மலை, வீடு, மனம், 

ளம். 
அரவம்-இடப்பெயர், உயிர். 

அஃகுலி-அப்பம், சிற்றுண்டி 
யான தின்பண்டம். 

அ௮ஃகல்-குறைதல், சருங்கல். 
அகல்-மண்கலம், நீங்கல். 

அகழ்-அகழி, ஆழம், தோண்டு 
தில், கோட்டைப்பதனம் 
(மதில்சூம் கிடங்கு). 

அதள்-தோல். 

அகலிடம்-பூமி. 
௮௧௬-௮௧கில். 

உள் 

அ௮க்கி-௪ண். . 
அகனத்தம்-செங்கழுநீர். 

அகலியம்-மரப் பொதுப்பெயர். 
அ௮கண்-ஆதுலர். 

அக்காரம்-சர்க்கரை, ஆடை. 

அகரல்-அகலம், 

அகணி-வயல், மருதகிலம், உள் 
ளிடம், மடல்களின் உள் 

ளிடம். 
அகரம்-ஊர், எழுத்து. 

அகாரம்-பாலையாழ், 
வெழுத்து. 

அநப்பா-அகம், அரண், பரிகை, 

அகர 

(மதிலுள் மேடை) கோட் 
டைப்பதனம், 

அகத்தி-அச்சுதம், அத்திமரம், 

அகத்தி. 
அகாரர்-செட்டியள் 

அக்நரம்-காலம், எழுத்து, 

வியாதிமுத்தி, 
அ௮க்கரை-எதிர்க்கரை. 

அக்கசாலையர்-கண்ணாளர், தட் 

டார்: ‘ 
அசச்காழ்-கரு ங்க லி'முதலா 

யின இனமரம். 

அகழி-அ௮த...... 

அகம்-உள்ளிடம். ... பாவம். 

அ£ற்றல்-தாண்டல், நீக்கல். 

அகிலழமுகம்- தண்ணீர். 

அகுர்-ஆகாயம் 

அகமலர்ச்சி அனர் தமாகய 
பேரின்பம். 

। அகன்-மணி, 
 



ன் 

அகழுி-உள்ளிடம். 
அகவல்-ஆசிரியப்பா, POF 

வினவியழைத்தல், மயிழ் 

குரல், ஆடல். 

அகமார்க்கம் - ௮ருமையில் 
பாட்டுக் கூத்து, 

அமைத்து-தரைத்தல், தாழ்தல், 
வருத்தல், அடித்தல், 
அறுத்தல், இறத்தல், 
வேதனை ஒழிதல். 

அரவங்ககூர்த்தி - புத்தக் 
கடவுள், சோழன், அழுக் 

அகடு-வயிறு, ஈடு, பெபால் 

லாங்கு, வேந்து. 
௮8-பாம்பு, இரும்பு, விருத்திரா 

சரன், புக்கு, கருடன். 
மயில், 

அகிலம்-பூமி முழுவதும். 
அக்கோ-அ௮திசயம். 

அகைத்தல்-எழுர்சி, செலுத்தல், 
வேதனை. 

அகலை-ஆடல், 

அங்கதம்-பொய், தோள்வளை, 

அரவு, அசைச்சொல், 

மார்பு, ஒரு பாட்டு. 

அங்கணம் : செறுமுற்றம், சல 

தாரை, பொல்லா நிலம். 

அங்கம்-தேகம், தேகத்துறுப்பு, 

எலும்பு (சேறு). 
அங்கிதம்- உட ற்றழும்பு, அணைக் 

கால். 

அங்கி-சட்டை, நெருப்பு, கார்த் 

Bana ore. 
அர்காரகம்-நெருப்பு, பூசுவன. 

அங்காரகன் -ெவ்வாய், அக் 

இனி. 

அங்குரம்-ஆகாயம், மூலை, 
அங்குரித்தல்-முலாத்தல், 

ட அங்கல்-பொலீவு, 

  

   அசர்-ுக்கம், 

இரங்கல், 
கேடு. 

அங்கோலம்-அழிஞ்சின் மரம். 
அங்குசபாசன்- கணபதி 
அங்காடி -௪டை. 

அங்குசம்- தண்ணீர், ஆனைத் 
துரோட்டி.. 

அங்கு-அவ்வி!_ம். 
அங்குவி-விரல். 
அங்குல்-அஆகாயம், அணிவிரல், 
அங்கனை- பெண் 

அங்கை-அகங்கை, கங்லை. 

அங்கசன்-காமன், 

அங்கரி-பாதம். 
அங்கவடி-கு இரைப்படி. 

அச்சு-மங்கலாதனம், தேரச்சு, 

ஆணி. 
அச்சம்- பயம், அகத் இ, (ஐமை) 

அஞ்சலி. 

அசறு-சேறு. 

அஃ. தனு, ஓசை, கேடு, 

அசனம்-சோறு, அஞ்சனம், 

பட்டினி. 

அ௮ச்சுதன்- மாயன், அறிவில்லா 
அவன், பலபத்திரர், வெள் 

ளரிசி, அறுகு கூட்டியணி 

வது. 

அசைதல்-அமைதல், நோதல், 
தங்கல், சோம்பு, எட்டுதல், 
தட்டுதல், 

அசணி-இடி, வச்சிராயுதம், 
அ௮சவுதல்-அழைத்தல். 

அசமம்-மயக்கம், 
அசும்-புருவையாடு, 

மூவாட்டை, ஆடு. 

பூசாபூசல், 

கெல, 

தளர்ச்சி, 
அசஞ்சலன்- சஞ்சல மில்லாத 

வன்.



அசலை-பூமி, சோம்பு. 

அசம்பு-சணறு, ஊற்றுறல், 
ஊறல். 

அசரர்-இராக்கதர். 
அசத்தம்-சுத்தமல்லாத.து 

அசுமம்-நரய். 

அசைப்பு-சொல். 

அசை-நிலைச்சொல், 

சோம்பு. 
அரைவு-மந்இரம், இயங்கல். 

அசலம்-மலை. 
அசிகம்-௮ம்பு. 

அசிதம்-கறுத்த நிறம். 
௮9-படைக்கலம், வாள், 

மதிச் அரிப்பு, 
நெருப்பு. 

அச்சுவம்-குஇிரை, அரசமரம். 
அ௮ச்சோ- ௮ இசயம், 

அ௮சைத்தல்-கட்டு தல். 

அசித்தல்-உண்டல். 

௮சு-பாகம், ௪௧௫, 

அசேதம்-அறிவின் மை. 

அசோகு-பிண்டி.மரம். 

௮௪சஇ-ஈகைச் சொல், துட்டை. 

அசோகுடைச் செல்வன் -புத் 
தன். 

அஞ்சிை-௮ழகிய சிறை. 
௮சுரரான்-மூலம். 
அசணம்-பெரும்பாம்பு, கேகயப் 

புள்ளு, 

அஞ்சனம்-ஆனை, கண்மருர்து, 

டி. ௮ண்...ண...ம். 
அஞ்சலி-காயாமரம். 
அஞர்-கோய், அச்சம், துன்பம், 

அறிவு. 
அஞ்சி-மாதா, 
அஞ்சலி-தொழுதல், பரவல், 

அஞ்சலிகை-தேனி. 
அஞ்ஜை-பேதை, அறிவிலார், 

அசைதல், 

அவ! 
பாம்பு 

  

அஞ்சா-ஈகாயுதம், சிங்கம். 
அஞலம்-வளம்பெனும் பறவை. 

அஞ்சனம்-மை, கறுப்பு, திக் 

கயத் தொன்று. 
அட்டமாகாகம்-வாசுகி, அனம் 

தன். பற்பராபன், கார்க் 

கோடகன், தனஞ்செயன், 

அ௮ட்டமாகுளியன், சங்க 

பாலன், தக்கன் an 8. 

அட்டதிக்குப் பாலர், இந்தி 

ரன், அங்க, யமன் , நிருதி, 

வருணன், வாயு, குபேரன், 

ஈசானன் ஆக 8. 

அட்டமங்கலம்-கவரி, நிற 

குடம், கண்ணாடி, தோட்டி, 

முரச, விளக்கு பதாகை 

இணைக்கயல் ஆக 8. 

அட்டகூர்த்தி-பார், நீர், தேயு, 

வாயு, ஆகாயம், சூரியன், 

இந்து இயமானென்றி 

வையே ஆக 8. 

அட்டமாடித்தி-அணிமா,ம௰மா, 

லிமா, கரிமா, பிராத்தி, 

பிராகாமியம், ஈசத்துவம், 

வ௫ித்துவம் ஆக 8 

அடக்கம்-ஒழுக்கம், ஒடுங்குதல். 

அடர்-ஐமை, தகடு, நெருக்கம், 

பொல்லாங்கு, வெற்றி, மக் 

கட் கூட்டம். 

அடங்கல்-பகைவர், முழுவதும், 

ஓடுக்கம், 

அடங்யர்-தண்ணீர்ச்சால். 

அடலை-சாம்பல். பூசல். 

அடிகால்-அடித்தல், ஆதி. 
அடிமை-உரிமை, தொண்டு. 

அடப்படு-புழுங்கல். 

அடம்பு பாவிலை. 

அடிசில்- சோறு. 

அ௮டவி-காடு,
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அடிகள்-சுவாமி, 

தலைவி, அடியிற்றொடுவது, 
பாதுகம். 

அடல்-வெற்றி, ஆயும், வேதனை, 

பூசல், வலி. 
அட்டகயமாவது - அயிராபதம், 

புண்டரீகம், வாமனம், குழு 
தம், அஞ்சனம், புட்பதந் 

தம், சார்வபூமம், சுப்பிர 
தீபம்... ஆக 8, 

அடுப்பு-பரணி நாள், அச்சம், 

சல்லி, 

அடும்பு-அச்சம், சாம்பல், அப் 

பம். 

அடு-கோறல். 

அடுத்தல்-கூடுதல், கொலை செய் 
ல், 

அடிச்சேரி-அடிக்குடில் 

அடைய-முழுதும் 
அடுக்கசல்-மலை. 
அடை-டுலை, நெருக்கம், அப்பப் 

பணியாரம் சும்மாடு கனம், 

அடைவு-முை றமையாடல். 
அடைச்சல்-பெருகுதல். 
அடைந்தவர் -பந்துக்கள், 

அடைக்கலம் புகுந்தோர். 
அடையார்-சத்துருக்கள். 

அட்டை-குறைத்தலை, அட்டை, 
பேய். 

அட்டில்-அடுக்களை. 

அ௮டன்-ஈஞ்௪. 

அட்டி-செஞ்சர்தனம் 

அடகு-இலைக்கறி. 

அட்டல்-கோறல். 

அணங்கு -தெய்வம், மாதர், 

வெறியாட்டு, வேலனாடல், 

மையல், கோய், வருத்தம், 
கொலை, மூதேவி, ஆட்டு 

மறி, அழகு. 

மூத்தோர்," 

  

அணி-படை வகுத்தல், அழகு, 
பெருமை, நிரை, கெற்றிப் 
படை, ஆபரணம், பிற் 
படை. 

அண்ணல்-தலைமை, பெருமை, 
அணுகல், சிவன், Ams 
தோர் முல்லைத் தலைவன், 

அருகக் கடவுள், புத்தக் 
கடவுள், இராசா. 

அணிமா -அட்டமா சித்தியி 
லொன்று. 

அ௮ண்டம்-அகாயம், மூட்டை, 

புழுகு, சட்டம், காக்கை. 

அ௮ண்டசம்-௮ ரவ. தவளை, 
முதலை, மீன், ஆமை, 

உடும்பு, பொத்திருப்பி, 
பறவை, பல்லி. 

அ௮ண்டர்-தேவர், இடையர், 

பகைவர், அ௮ண்டயோனி, 

ஆதித்தன். 
அ௮ண்டகை-அ௮ப்பப் பணியாரம், 

அண்டம்-மடம், உறைதல், 

அணவல்-அடுத்தல், அடுதல், 
புல்லல். 

அணல்-மேல்வாய், ஏந்துதல் 

மிடறு, கீழ்வாய்ப்பு றம். 
அனரி-அ௮ண்ணா. 

அ௮ண்ணம்-அ௮ண்ணா, €ழ்வாய்ப் 
புறம், உண்ணாக்கு. 

அணவுதல்-சார் தல். 

அண-பூழம். 
அண்மி-பொருந்தல். 
அணவால்-எட்டுதல். 
அணிமை-பிறவி. 
அ௮ண்டங்காக்கை-காக்ை கையில் 

விகற்பம். 

அண்ணை-பேய், . 

வாவி. . 

அ௮ணு-வழி, புதன். 

அறிவிலோர்,



அணீயல்-மாலை, ஒப்பித்தல். 
அணு-சிறுமை, ஆன்மா. 

அ௮ணிகலம்-ஆபரணம். 
அணை-புனற்சகரை, மெத்தை, 

கூடுதல். 

அணிகம்- தண்டிகை. 

அணுக்கா்-சருவேசரனை விட்டு 

நீங்காமை. 

அதிர்ப்பு-ஓலி, ஈடுக்கம். 

அத்திரம்-அம்பு, வீடுபடை. 
அதிர்த்திடல்-உரப்பல்,. 

அதிரல்-ஓலி, தூறான செடி. 
அதிர்ச்சி-அரவாரம். 

அதமில்லென் றல்-சா தல். 

அதரில்-அுண்மணல். 
அதிர்வை-கரி. 
அத்தியாய்-மது. 

அதர்தீவாம்-ஈஉரவிலாமை. 

அதங்குதல்-கழித்தல். 
அதரம்-௪.தடு, &.ழ்உதடு. 
அத்தியானம்-வாசித்தல். 

அத்தாணி.அரசிருக்கை, 
அத்தை-காத்தோர்கள், மாமி, 

தலைவி, ஊமத்தை, அத்தி 
யர், அதியர், 

அத்தன்-புத்தல் கடவுள், பிதா 
அதட்டல்-உரப்பிச்சொல்லுகல் 

அத்தீபம்- அனை. 

அ௮திதம்-மோர். 

அதள்-தோல். 

அதட்டம்.சற்பத்தின் பல். 
அதம்-அத்திமரம். 
அதவம்-அதுதிமரம். 

அதவுகை-நெடுங்குகை 

அதவு-உதும்பரம், அத்திமரம். 

அதோமுகம் - கடற்கறி, முகத் 
துவாரம். 

அதா்- நுண்மணல், வி. 

அதிங்கம்-அதிமதுரம் 

  

அத்தோ-அதிசெயம். 
அத்தி-பிரம அவிராபதம். 

அத்திகை-கு.இிரை. 
அ௮த்திகாள்-புனர்ப்பூசம் 
அத்து- சராரியைச் சொல், 

செம்மை, வரைநாரள், 

இசைப்பு. 
அத்தவாளம்-உத்தரீகம், 

அத்தம்- பொன், கை நாள், 

நடவை, காடு, பாதி, மறை 

தல், வழி, உள்ள-கழிப்பு, 

அரியமெறி, கண்ணாடி, 
வாகு, வலையம், மருந்தின் 

பொறுப் பெயர். 
அத்தராள்-பாதிகாள், நக்ஷத் 

இரம். 
அதக்கம்-செம்பஞ்சு. 
அத்தி-௮னை, எலும்பு, மரம், 

கடல், கட்டல், புதியவர். 

அத்தினி-பிடியானை பபண் 
யானை). 

அத்திரி-ரு. இரை, கழுதை, மலை, 

ஒருமூலி, ஒட்டகம், உலைத் 

அருத்தி. 
அதிகம்-திரள், படை, 

பொலிவு, இலாபம். 
அதிரேகம்-௮ இகம். 

அது-ஆராம் வேற்றுமை உருபு. 

அதிகாரம்-பனுவல் 

மிகுதி, 

அத்தம்-தத் தூரி, ஈறு, அழகு, 
பொன், விண, முடிவி 

லாமை. 
அர்இகை-கிளி. 

அந்தளன்-நமன், குருடன். 

அக்தகாரம்-இருட்டு, நரகம். 

அநீதராயம்-தீ.து. 

அந்துத்தல்.பொருக்தல். 
அச் இரித்தல்-கவளீகரித் தல். 

| அக்குரி- துர்க்கை, உமை,
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அந்த-£ழ்த்திக்கு,௮ந் தட்டுக் 
கிழக்கு. 

அநர்தோ-அ௮திசெயம். 

அந்தரநாரதன்-இந்திரன். 
அந்தரம்-ஆகாயம், முடிவு, 

பேதம். 
அந்தி-வண்ணவன், சிவன், 

அசைநிலை, அலகு, முச்சந்தி, 

அந்தி-சர்தியாகாலம். 
அந்தாரம்-குறிஞ்சியிராகம், அர் 

தாளி இராகம். 
அந்தணர் ௮று தொழிலாவதது- 

இதல், ஓதுவித்தல், வேட் 
டல், வேட்பித்தல், ஈதல், 
ஏற்றல், 

அந்தாமம் - அழகிய மாலை 
வைகுந்தம். 

அந்தராளன்-காலுவங்கியத் து 
முறையிலும் முறைமாறிப் 
பிறந்த பிள்ளையள்: (பெற்ற 
பிள்ளையள்) பேர். 

அத்தப்புரம்.இரா சபத்தினி 
இருப்பிடம். 

அப்பம்-சி ற்றுண்டி. 

அ௮ப்பன்-பிதா. 

அபரிமிதம்-அளவிறந்தது. 

அபாயம்-வஞ்சனை. 

அபாரம்-அளவிறந்தது. 

அபாங்கம்-கடைக்கணித்தல். 

அபங்கன்-பங்கமில்லாதவன். 

அபரம்-முதுகு, ஆபத்து, வீண். 
அப்பு-தண்ணீர். 

அபையம்-பொழுது, முறையிடு 
Sw. 

அபையன்-சோழன், பயமில்லா 

தவன். 

அபையர்-வீரர். 
அ௮பேதம்-பேதமில்லாமை.   

அபிதானம்-அலைத்துப் பூசவன, 
மேல்வரும் பிறப்பு. 

அபூபம்-அப்பம். 

அபிமானம்-உள்ளக்களிப்பு. 
அம்பரம்-ஆகாயம், கூடை, 

கடல், திசை. 
அம்புவில்-எ லுமிச்சமரம். 

அம்பி-அம்மி, மாகு, அகலம், 

வெள்ளீயம், மரக்கலம், நீர் 

மேலோடு வன வெல்லாகந் 

தெப்பம், 
அம்பு-நீர் பாணம் சங்கில், மிட 

வாகை, 

௮ம்மான்-அப்பன் . 

அம்மை-மூலை, தரய், MPEs 

தனம், தேவதை, பத்திர 
காளி, கருத்து. 

அ௮ம்பொதி-புட்டில், தற் 
கோலம், குடை, வேல்முள். 

அமைதி-மாட்சிமை. 

அமைவு-கூங்கில், நிறைவு, 
காலம், பொருந்தல். 

அம்பணம்-மரக்கலம், 

கோல், தூம்புவாய். 
அம்பகன்-எமன், கணமாலை. 

அம்பல்-ஆம்பதிமொழி, சில 
றிந்து பகர்தல். 

அம்பம்-மதம், விழவு, நீர்வெளி, 

சேது, குதிரை. 
அம்பல் பறரிமொழி, 

கூறல். 

அமரல்-மிகுதி, பொலிவு. 
அம்மே-சாரியைச்சொல். 

அமுதம்-கண்ணீர். 
அமங்கலை-கலன்கழி மகளிர். 

அம்பணத்தி-துர்க்கை, துட்டி. 
௮ம்-அழகு, நீர், சாரியைச்சொல் 

அம்மா-அசைச்சொல், துக்கம், 
தாய். 

துலாக் 

புறங்



அம்பணவா-ஒரு சாதி. 

அம்மணம்-ரிர்வாணம், தும்பு 

அம்மியம்-கள்ஞ, தெப்பம். 

அம்பி-தோணி, மாவாய். 

அம்பணம் - ஆசை, பழ்றுக் 

கோடு. 

அம்பிலி-வாச்சியம். 

அ௮ம்பலம்-இர தம். 
அமானம்-அளவிறக்குது. 
அம்பிகை-பார்வதி. 

அ௮ம்பாலிகை- அருக முடி 

குரித்தவள், 

அம்போதி-கடல். 
அம்புலி-சக்திரன். 

அம்மனை-மாதா. 
அம்புராசி-கடல். 

அமலம்-அழுக்கின் மை. 
அமரர் -தேவர். 

அமரர்-சத் துருக்கள் . 
அமார்-பூசல், ஒப்பு. 

அமருதல்-பொருந்து கல். 

அமைதல் - சம்மதித்தல், நிறை 

தல், மாட்சி, 
அமைச்சன்-வியாழம். 
அமண்டலம்-செண்டூ, வெளி. 

அமரி- துர்க்கை, அமுதம். 
அயினி-சோறு, 

அயின்றாள்-சாய். 
அமிழ்து-மழை, பழனம், அழு 

தம். 
அமாத்தியர்-மர் திரிகள். 
அம்மென-பாட்டே ஆடற்கேற் 

பன... 

அம்மெனல்-அனுகரண ஓசை, 
அழுதகிரணன்-சர் திரன். 

அமுதாசனர்-தேவர், 

அமுதா்-தேவர்கள். 
அமையம்-பக்பொழுது. 

அம்மம்-முலை, 
அமுதவல்லி-சர் தில் தண்டு. 

  

அம்புயம்- தாமரை. 

அம்போருகம்-தாமரை. 

அம்புறம்-தாமரை. 

அம்பருலகு-கேவலோகம். 

அமளி-துயிலிடம். 

அமலை-சோறுமிகு இ, 

சோற்றுக்கட்டி. 
அமுது-தெய்வ உணவு, 

அமுதம்-இனிமை. 

அமுதம்-சதைநீர். 
அமோகர்-சித் இரக்காரர். 

அமுகர். இடையர். 

அயர்வு-வேட்லை, பெருக்கம், 
வருத்தம், அகலம், மயக்கம், 

அச்சம், அறிவிலோர்கள், 

உயர்திணை, DL FOES 
லம். 

அயன் - பிரமன், 

சோமன். 

அ௮மயமாருத-இரும்பு, தாடகம், 

ஆண்டிற்பாதி, வாழ். 
அயவாகனன்-அங்ட. 

அய்யர் - துறவோர், அமரர், 

தேவர், பிராமணன். 

அய்யன்-சாத்கன், பிதா, 

தோர். 
அயிராணி-பார்வ.இ, இந்தி 
ரணி. 
அயிர்ப்பு-குறிஞ்சியாழ். 
அயிர்-றுண்மணல், நுண்மை, 

கண்டஞ்சர்க்கரை. 

அயனம்-வியாபாரித்தல். 

அயிரல்-பக்கித்தல், பருகல். 

அயிற்றல்-சக்தேகித்தல். 

அயில்-வேல், கூர்மை, 

அயிலான்-சுப்பிரமணியன். 
அயர்-வருத்தம் தீர்தல், துன் 

பம், மயக்கம் செய்தல். 

பெருஞ் 

அருகன், 

மூத் 

AWS)
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அயில்-உழவர், வீரர், 

அயனம்-வமி, ஆண்டிற்பாதி. 
அயினி-சோறு. 

அயின் றல்-பக்கித்தல். 
அயலவர்-௮யலோர். 

அயோத்தி-நகர்ச ஈதேவிர 
மென்று பெயர். 

அரசிருப்பிடம்-அ௮த்தாணி, அர 
சன் தேவி இருப்பிடம், கந்த 
வாரம். 

அரக்காம்பல்-செங்முமுதம். 
அரன்-சிவன், எல்லா முடைட 

யோன். 

ஆஅரத்தன்-செவ்வாப். 
அரல்-விரித்கல், மணல். 
அ ரங்கல்-அழுங்கு தல். 

அரத்தம்-செங்கழுநீர், பவளம். 

அரக்கு-சிவப்பு, இரத்தம், 
கடம்பு. 

அரலை-கறலை, புல்வாய், அருவ ' 
அனிக்காழ். 

அரவு- வசை, பாம்பு, இன்று, 

ஆயிலியம். 

அரக்கு-உதிரம், பெபொன், 

மெழுகு, 
_அரக்குதல்-கழ்சல். 

(அரம்பை-வாமை தெதய்வ 

மகளிர். 

அரணம் - செருப்பு, கத்தளம், 

இல்லாமை, பூசல், திரன், 

காடு, கவசம், மதிள்வேலி. 
அரவம்-ஐலி, பாம்பு, நெல்லி, 

குங்கலியம், அரசர்க்கு நட் 

பாளர்,பிராமணர், நாபுரம், 

படைத்தொரழிலார், ஐம் 

பெருஞ்சு ற்றம், மருத் துவர், 
சோதிடர். 

அரசு-மரம், இராசர். 
அரசாறு-தொழில், ஓதல், வேட் 

டல், ஈதல், பார்புரத்தல், 

உயிரோம்பல், படைக்கலங் 
கற்றல். 

அரசன்-வியாழன், இராசர், 
எல்லாம் உடையோன். 

அரசியல்- படை, குடி, கூழ், 
அமைமச்சு, நட்பு, 

அரண் ஆறே. 
அரதனம்-ே தய்வப்பெபண், 

மணிப்பொஜறுப் பேர். 

அரசம் கைம்பெருங்குழு-மம்திரி, 
புரோகிதன், சேனாபதி, 

தூதர், சாரணர். 

அரசற்கெண்பேராயம்-௧௬ம 

விதிகாரர், படைத்தலைவர், 

மந்திரி, குற்றம், யாணைவீரர் 

கடைகாப்பாளர், இவுளி 
மறவர், ஈகரமாக்கள். 

அராகம்-ேேகர பம், யாழ், 

கலிப்பா, சிவப்பு. 

அரணியம்-காடு. 

அரமகளிர்-தெய்வப்பெண். 

அரணி-க்கடைக் கோல். 
அரண் -கோட்டை, செறிவு, 

STAI. 

அரம்- பாதாளம், இரும்புக் 
கருவி, வெள்ளைகிறம். 

அரணித்தல்-அலங்கரித்தல். 
அரவிக்தம்-தாமரை. 

அரசுறிழலிருந்தோன்- புத்தக் 
கடவுள். ் 

அரர்தை-துறக்சம், பிரகாசம். 

அரற்றல்-கலித் தல். 

அரட்டர்-கடிகை, குறுமில மன் 

னர். 

அரங்கு-நாகு, இடம். 

அரமியம்-நிலாழும் றம். 
௮ிரவன்-சிவன்,



அரங்கம்- ஆற்றிடைக் குலை, 

ஆயுதம், சூது, கூத்துப் 
பயிலிடம், 

அரி-நராராயணன், பெபான். 

பகை, கண்ணில் வரி, தெப் 
பம், விசிப்பு, காற்று, வரி, 
நெருப்பு, குதிரை, கடல், 

பொன்மை நிறம், தண்ணீர், 
இச்திரன், அண்டம். 

அசோகு, வயிரமரம், வயி 

ரம், விரை, ஈர்வாள், கூற்று 

வன், புகை, கட்டில், மர 

கதமணி, சிங்கராசி, சிங் 

கம், பாம்பு, வண்டு, இரு 

சுடர்,சிலம்பிம்பெய்தபரல், 
குரங்கு, கூர்மை,கோ, புகர், 
வலி, பூமி, இராசா, கற் 

பகத் தரு, அம்பு, திக்கு, 
சுவர்க்கம், நெற்கதஇர், apa 
இல், சோலை, படைக்கலம், 

சக்கரம், அரிசி, எறிபறை, 

கரகந்தி, ஐமை, வரை, ஆர 

Bie 

அரிசம்-மிளகு, கோபம், 
கழல். 

அரில்-பிணக்கம், குற்றம், சிறு 

அறு, சீதளம், தெறிவு, 
பெருமை. 

அரிதம்-திக்கு, 
பச்சை நிறம். 

அரிகை-அறுகை, 

அரிதல்-௮றுத்தல். 
அரியது-டுல்லாதது. . 

அரியஃம்-சிலம்பு, 

அரிகள்-௪த் துருக்சள். 
அரிவாள்-கொடுவாள். 

அரிமை-மான். 
அரியல்-கள்ளு. 

அரிசனம்-மஞ்சள். 

க் 

குரல், 

பொன்னிறம், 

  

அரை-இடை, பாதி, 

அரோ-௮சைச்சொல். 

அரைகாள்-பாதிகாள். 
அரினம்-மான். 

அரியணச் . செல்வன் - புத்தக் 

கடவுள். 

அசிதகி-கடுக்காய், 

அரைங்கம்-௮ழ கு, தேரசய், 
மாதா, தெய்வம், ஆகாரம். 

அரிட்டம்-காக்றை, கள்ளு. 

'அரிசி-கண்டுலம், உரிய மரம், 

அரியம்-சோம்பு. 
அருந்தவர்-ஆழ்வார்கள், அகத் 
"Busse. 
அருள்-கிருபை, அன்பு, இராகம், 

கொடை. 
அருணம்-இவப்பு, பொன்மான், . 

ஆடல், அச்சம், ஆடு, TH 

மிச்சைமரம், கவசம். . 

அருப்பும்-ஊர், மருத றிலத்தூர், 
கவலை. பிட்டு, இடும்பை, 

கனமுரம்பு, வழுக்கல்நிலம், 

செலவரியது, மோர். 

அழுச்கன்-ஆதித்தன், தேனி, 
அங்கல், சுருங்கல், சார்தல். 

அருச்சுனம்-மருது, வெள்கா 
நிறம், அருத்தபதாகை, 
வேதப்பொருள், ட 

அருத்தம்-தனம், பெபொருள், 

பயன், பாரதி. 
அருவி-தினைத்தாள், "மலைச்சார 

லினாறு, கழிமுகத்துவாரம்;.. : 
அருவை-துர்க்கை, பெண். 

அருந்தல்- உண்டல். 

அருளல்-கொடை, 

அருணன்-ஆதித்தன்,ஆதித்தன்.. 
தேர்ப்பாகன், புதன், தூது 

வன்... 

அருடம்-வேம்பு, கள்ள,
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அருகனை முடிதரித்தோள்-தன்ம 
தேவதை, 

அருஞ்சிறை-ஈரகம், மதில். 
அருச்சனை: பூசனை. 
அரும்பல்-முகாத்தல், 
அருச்சிகன்-சக்இிரன். 

அருமர்: தமிழர். 
அருக்த இி-வடமீன். 
அருகர் -சமணர். 

அருமை-பெருமை, பேராண் 

GOLD. 

ABOU DUTLV-HE WHT S 
கம், 

அருலம்ஃகாற்று. 
அரும்பு-மொட்டு. 
அருகல்-குறைதல், சார்தல். 
அருக்கம்-எருக்கலை. 

அருட்பம்-மிகுதி- 
அருகி-கள்ளு. 
அரும்பாலை-பாலைகிலத்தியாம். 
ஆருமலஇ- இராகம். 
அ௮ருட்கொடி வேந்தன்- அருகக் 

கடவுள். 

அருகக்துதன்-வேதனை 
.... வோன், 

அரும்பலம்-அனிச்சம், 

அருத்தி-ஆசை. 
அலகு-பால், மெல்லீன் மணி, 

எண், பலகறை, BOT LDL] 

ஆது, பறவைகளின் மூக்கு, 

ஆயுதம். 

செய் 

அலந்தை-நிரை, துன்பம், 
குளம். 

அலற்றல்-பொ.றுதியின் றிக் கூப் 
பிடல், 

அலமரல்-ஈமற்றல், அச்சம், 

(அலபரல் தெருமரல் 
ஆயிரண்டும் சுழற். 
தொல்.) 

அல்லி-வேள்ளாம்பல், 

  

மான், 

கூத்து, பூவின் ௮௪இதழ், 
காயாமரம், 

அல்லோன்-சந்திரன். 
அ௮ல்-கலப்பை, கூர்ம்மை, ஆதித் 

தன். இருள், இராத்திரி, 
இடைச்சொல், 

அல்லல் - தங்கல், நாள், நெல், 

துன்பம், 

அலர்-சந்திரன்; பலர் தூற்று 
தல், மலர், தண்ணீர், பழி 
மொழி. 

அலவன்-ஈண்டு, கற்கடக 
விராசி, ஆண்ரஈண்டு, சர் 

திரன், பூனை. 

அலங்கல்-களிர், மாலை, ஒளி 

விடுதல், அசை தல். 
அல்கல்-வறுமை, தங்கல், சுருங் 

கல், 

அலை-நீர்த்திடை, 
வெகுளி. 

அலைசல்-அலையல், 
அல்லாத்தல்- துன்பம். 
அலம்பல்-ஓலித்தல், 
அலத்தகம்-செம்பஞ்சு, 
அலர்-பூ, சுரைப்பூடு. 

அலம்- அமையுமென்றல், 
கலப்பை, இடைச்சொல், 
துன்பம். 

அலர்தல்-விரிதல், 
அல்லியம்-மாயனாடல். 
அலமைக்கொடியாள் -துர்க்கை, 

பத்துரகாளி, 
அலகை:-பேட், நாள். 
அல்குல்-சகனம். 
அலங்கரித்தல்-ஓப்பளை செய்தல், 
அலாயுதன்-பலபத்திர ராமன் 

(பலராமர்), 

அலி-பேடி, கொற்றும்பூடு. 

கடல்,



அல்லம்- இஞ்சிப்பூடு. 
அலங்காரம்-கட்டழகு 
அலக்சண்-துக்கம். 
அலகண்டம்-துக்கம். 

அலவலை-புகழ்தல். 
அலவல்-நீர்ரிலை, 

கிழக்கு. 
அவணி-பூமி. 
அவநீர்-வழியின துமுறைமை, 

சாரியைச் சொல், சுட்டு. 

அவா-வீருப்பம், காடி, கஞ்சி, 
வேட்கைப் பெபருக்கம், 

இறங்குதல். 
அவரோகம்-மறித் துவஞ்சல். 
அவனறல்-௪ரவு. 

அவரை- துவரை, படர்பயிர். 
அவ்வழி-முழுதுமறியு ம் என் 

பது. 
அவதாது-வெள்ளைஙிறம். 

அவ்வை-மாகர், வாமனன், 

நெறி, வாழாது நோற் 
பவள். 

அவ்வியம்-மனக்கோட்டம். 

அவி-சோறு, கெருப்பு, தெய்வ 
உணவு, கெய். 

அவிர்-பாடஞ்செய்தல், Qe. 

அவிர்தல்-ஒளிவீடுதல், வி.௰ல். 
௮விழ்தல்-மலர் தல். 
அவை - சபை, அறிஞர்திரள், 

போர்-வட்டாடு, ஆடி. 

அவித்தை-மாயை. 
அவையல்-திரல். 
அவைத்தல்-கெல் குத்துதல். 
அவலம்- துக்கம். 

அவையம்-உ அப்பு. 

அவிநவம்-பு.துமை. 

அ௮வுணர்-தகுவர், திதிபுத்திரர், 
அவிநயர்-கூத்தர். 
அ௮விரளம்-பெருகல். 

பள்ளம், 

  

Li 

அவதி-அளவு. 
- அவற்று- உவமை 

அவலித்தல்-துன்பம். 

அமனம்-உஷ்ணம், 

அமுத்தல்- அளவு. 
அமம்-பிணம், பேய், தீ. 

அழகில்-கழுதை. 

அழகு-முழவு, ஒண்மை. 
அழல்-செவ்வாய், அக்கினி, 

வெப்பம், உஷ்ணம். 
அ௮ளகைக்கோன்-குபேரன், 

அழலவன்-ஆ தித் தன்- 
அழற்கண்வர்தோன்- வீரபச் 

திரன். 
அழியும்-ஓட்டகம். 
அழிவை-ஆனை. 
அழிஞ்சில்-மரம், 

மேற்சாராமை. 
அழும்பு-சுவர்க்கம், சோறு, * 

அழுவு-௩டுவு. 
அழுகு-பெருமரம், 

அழுக்கு-ஆசை, கூற்றம். 
அழுக்கல்-அச்சம். 

அழுங்கல்- இரங்கல், கேடு, 

சோம்பு, கோறல், அச்சம், 
ஓலி, துன்பம், ஆரவாரம், 

AYES, Bes. 

ஒட்டினர் 

அழுவம்-துருக்கம், வழுக்கு 
நீலம், பரப்பு, காடு, 
பெழுமை, தயிர். 

அழுக்காறு-பொறுாமை. 

அழுகு-௮ஃ மிணைப்பேடை. 
அளகம்-பெண்மயிர், மற்றவர், 

குருளை, நீர், மயிற்கும,.௰்சி. 
அளக்கர்-கடல், சேறு, கார்த்: 

இகை நாள், பூமி, ஆழம், 

அளவர்-உப்பமைப்போர்கள். 

அள்ளல்-பிடி த்தல், ஈரகம், 

சேறு,
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அள்ளு-வில்லி, பற்றிரும்பு. 
அ௮ள்-கூர்மை, செறிவு, வன்மை, 

பிடிக்க, கூலி, செறிவு, 
அளறு-நரகம், சேறு. 

அளவு- வரையறை, நயம், Mayr 

பெடை. 
அளவை-இனம், எல்லை, அளவு. 
அளவின்மை-அளவிறந்தது, 
அளாவல்-கலத்தல், துழாவல், 
அளபெடை -எழுத் தினோசை. 
அளிகம்-தண்ணிர், நெற்றி. 
அளிர்தம்-கோட்டை, வாசற் 

அிண்ணைத் தலம். 
அளி-வண்டு, கிருபை, மது, 

கொடை, கதம். 

அளித்தல்-கொடை, 
செறிதல், 

அளிதல்-கனிதல். 

அளிக்கை-கொடுத்தல். 

அஜா-புற்று, தயிர், மோர், 
அற்புதம்-௮ இசயம். 

அறிவின்மை-அசேதனம், 
அறிமடம்-அறிந்ததும், அறியா 

ததும். 

அ௮ற்சனை-பூசனை. 
அறகல்-இட்டுதல், 

அற்கம்-எருக்கிலை, சுருக்கம். 

௮றல்-கருமணல், வளைவு,குழல், 
நீர்த்திரை, நீர், இருள், 
சிறிய தூறு, இருநாள். 

அற்பம்-நாய், சிறுமை. 
அறப்புறம்-ஓதுப்பள்ளி. 
அறன்கடை-பாவம். 
அற்பி-மலையின் சாரல். 

அற்குதல்-நிறைத்தல், 
அற்கம்-நீர்க்காக்கை, எருக்கிலை, 

அற்காமை-கிலையாமை, 
அறத்தைக்காப்போன் - சாத் 

தன். 

அன்பு, 

  

அற்கு-ஒருக்கு. 
அழறம்.நல்வினை. 

அற்றம்-மறைவு, பொருள், 
சோர்வு, அவகாசம். 

அற்ற-இல்லாகது, அவாவின் 
மை, 

அறறிலைப் பொருளாவது- நெறி 
வழிரின்று நெறியா லுழச்.து 
பெறுவகைதானே. 

அதநிலையறமாவது- வருணகாப் 
பறம் பிறழா நெறி நிலை 

பெறுதற் பெபெருரளாற் 
பேணும் பெற்றி. 

அறறிலையின்பமாவது - ஓத்த 
குலமு மொத்த செல்வமு 
மொத்த வாயுவுமத்தக 
வுடையது. 

அற்றார்-குறவர். 
அறவர்- துறந்தோர். 

அற்பசி-௮ச்சுவதி மாதம். 

அறவு-நடுத்தலம், 
அற்றே-சாரியைச் சொல். 

அறுவகைப் பேரக பூமீ-௮ தியரி 
வஞ்சம், நல்லரிவஞ்சம், 
ஏமதவஞ்சம், இரணவஞ் 

சம், தேவருருவம், உத்தர 

குருவம். 

அ.நிஞன்-பு.தன். 
அறிஞர்- துறந்தோர். 

அறிவான்-புத்தக் கடவுள். 
அறிவர்-கண்ணாளர். 

அறிவழி-பெய்கள்ளு. 
அறிவு-ஞானம், PD OT DM wr, 

கொள்கை, ஆன்மா. 

அறுசவை-தித்தித்தல், புளித் 
தல், துவர்த்தல், கைத்தல், 
உவர்த்தல், கார்த்தல். 

அறுவகை யலக நடை-௮.றநிலை 

யம், மறநிலையறம், அற



நிலைப்பொருள், மறரிலைப் 

பொருள், அறநிலையின்பம், 
மறரிலையின் பம். 

அறுவகை-அற்.று விடுதல், ஆனை 
யாளி, 

அறணடு-ஊஞ்சல். 

அறுகு-சிங்கம். அனை, புல், 
அஆனையாளி. 

அறுபதம்-வண்டு, சமையாந்த 
. கரை, ் 

அறுவகைச் சக்கரவர்த்திகள்- 
அரிச்சந்திரன், நளன், 

முசுகுந்தன், புரூரவா, 
சகரன், கார்த்த வீரியன். 

அறுவை-புடவை, சித்திரை 
காள். 

அறுத்தல்-அரிதல், 
அறுகொழிலோர்-பார்ப்பார். 
அறுமீன்-கார்த்திகை, 
அறுவாய்-கார்த்திகை நாள். 
அறுசலம்-வீணை. 

அறுசமயம்-வைசேடிகம், நையா 
யிகம், மீமாங்கியம், அரு 

சகம், பவுத்தம், உலோ 
STU FLD, 

அறை-பாறை, பறை ஒலித்தல், 

வார்த்தையெடுத்தல், புரை 
போகல், செவி அறை 

தல், சொல்லுதல், அடித் 

தல், இரை, மூமைஞ்சுட் 
போகல். 

அறைகூவல்-பொரவழைக்தல், 

அழையோதல் - ழறுத்தல், 
படையற்ற பேர். 

அறுபத்து காலு கலையாவது- 
வேதம் 4, இந்திரகாசம், 
வேதார்த்தம், கற்பம், சம் 
தச, சோதிடம், தர்க்கம்10, 
பாட்டம், பிரபாகரம்,   
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மீமாங்கிசம், மன்னுவாதி 
தருமசாத்திரம், வைசேஷி 
கம், சமையல் சாத்திரம், 

பாசுவதனம்,கடக-தனு 20, 

கணிதம், கந்தருவம், அத்த 
கேவுசல்லியம், அசுவா 
சோசணம், சகசாரோகணம், 

ஆகாசகமனம், பரகாயப் 
/ிரவேசம், அக்கினித்தம் 

பம், வாயுத்தம்பம், கடகத் 
தம்பம் 80. ஐலத்தம்பம், 
ஆயுள் வேதம், தனுர் 
வேதம், ஸ்திரீ வயம், 
புருஷவசியம், இரத்தின 
பரீட்சை, கனகபரீட்சை, 
சித்தரகனம், பரிசேதனம், 
வினா-40. வேணு, தண்டி, 
காவல், ச௫னம், சாழுத் 
திரிகா லட்சணம், பாஷா 
பரிக்கிஞானம், இந்திர 
சாலம், பூதசாலம், மகேற் 
இரசாலம் 55. தந்திர வீச 
யம், மாயாவாதம், கிரியா 

வாதம், ௩ட்டாமுட்டி, 

இந்தனம், உச்சாடனம், 

நிதிராத்திரம், மந்திரசாச் 
இரம், சந்திர சாத்திரம், 
காம சாத்திரம், கரவட 
சாத்திரம், சிற்பசாத்திரம், 
ஆசம சாத்திரம்-ஆக 64, 

அறுவகைக் குணம் - ஞானம், 

சக்தி, செல்வம், வீரம், 
பலம், அறகு. 

அனல்-கெருப்பு. 
அனந்தன் - சேடன், மால், 

சிவன், பலபத்திரராமன் . 

அருகன்- இளையபெருமாள், இரா 

மாறுசன், இருப்புளியாழ் 
வார்.
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அனந்தம்-மயிற்சிகை, 

விறந்தது, ஆகாயம். 
அனலன்-வெள்ளி, பகவான். 

அனங்கன்-காமன். 

அ௮னந்தலோ சனன்-புத்தக் 

கடவுள். 
அனங்கம்-மல்லிகை. 

அனநீதல்-சித் திரை, 
அனந்தஞானி - புத்தக் கடவுள், 

பிரமன். 

அன்னம்-சோறு, ஓதிமம், குருகு, 
கவரிமான். 

அனலேறு- இடி. 
அன்னியம்-வேறுபடுதல். 
அனமி-பால். 

அனலி-ஆ தித்தன். 
அன்றலை-வாடை. 
௮ன்னியம்-குயில், 
அன்று-முன்னாள், அல்ல என் 

பது, தேற்றம், அகும், 
சொல்லும். 

அன்னை-தாய். 
அன்பன்-பத்தா, தோழன். 
௮ன்னவம்-கடல், 

அள 

அன் நில்- ஓணம், பட்சி, மூல 

நாள், ஓர்புள்ளு, 
அன்பு-பரிவு. 
௮ன்-சாரியைச் சொல். 
அன்னோ-அதிசயமுற்றிரங்கல், 

அ௮ன்ன-உவமை.   

அன்னே-சாரியைச் சொல். 

அனிச்சம்-அரும்பல்மரம், அனிச் 
சப்பூ. 

அனித்தம் - சந்தனம், 
மை. 

அனத்தம்-பொருளில்லாமை. 

அனிலம்-கரற்று, 

அனிகம்-திரள், படை. 
அனிச்சை-.....வு.தல், நாகமல்லி. 

அனுச்முகம்.......தனம், பாம்பு, 

அனா த-பழைமை. 

அனுமானம்-ஐயம், 

அனுக்கம்-வருத்தம், 
அனாமயன்-புத்தக் கடவுள். 
அனுலோமன்-உயர்ந்த காலு 

வங்செத்து விதிமுறை 
விட்டுப் பிறந்த பிள்ளையின் 
பேர், 

அனுசன்-பின்பிறந்தோன். 

அனைத்து-முழுதும். 
அ௮னைய-உவமை, 
“அனு” என்று கன்னத்தின் &ழ் 

வாய் நாடி “அனுமான்: 
என்று பேருண்டானது, 
கீழ்வாய் நாடியிலே வச்சி 

ராயுதமிட்டு இக்திரனெ.றி 
கையால் அனுமானென்று 
பேராயிற்று. 

அனாமிகை: ... 
அனுச்சிலன்- பிரகாசமில்லான். 

நிலையா 

அகரம் முற்றும்



15 

இகரம் 

இகத்தல்-கடத்தல், இறத்தல். 
இகணி-கருக் தனை. 

இகரம்-சந் தனம். 
இகலினார்-சத்.துரு. 

இகல்-நரி, pi, ஆதித்தன், 
சிவல், பகை, வலி, போர். 

இகந்து-கடந்து. 

இகழ்வு-இகழ்ச்சி. 
இக்கிரி-பறவையிலொன்.று. 

இகட்சி-மறப்பு. 

இக்கே-சாரியைச் சொல், 

இகமில்-ஆண்டு. 

இக்க-உவமை, 

இகுகரை-இடிகரை. 

இகுத்தல் - நேருக்கம், 

தாழ்த்தல், செகுத்தல், 
அழைத்தல், இழைத்தல், 
புடைத்தல், கொடை, 
செரரிதல், வீழ்த்தல், 

விரித்தல். 

இகுளை-தோழி, ஈட்பு, சுற்றம். 
இகுளி-இடம். 

இகுதல்-செகுத்தல், வீழ்தல். 
இகும்பை-குடம். 
இக்குக்கு-அணியம்புக்கட்டு. 

இக்கு-கரும்பு, கள்ள, இடைச் 
சொல். 

இகுசம் - எலுமிச்சமரம். 

இகம்-முன்னிலையசைச் சொல், 
அசைச் சொல், இப்பிறப்பு. 

இங்கல்-தங்கல், செறிவு. 

இங்கிதம்-கருத்தின் குறிப்பு. 

இங்கு-பெருங்காயம். 

இங்குலிகம்-சா தீலிங்கம். 

இங்குதல்-தங்கல், 

இங்கூவு - காமசண்ணம், 
தருப்பணபிண்டி. 

இசுமை-குடம். 
இசைத்தல்-ஓலித்தல், சொல்லு 

தல். 

இசை- பண், பொருந்துதல், 

இத்திப்பு, ஓசை, புகழ், 
பாட்டின்சொல். 

. இசைப்பு-இசைச் சொல்லு. 
இச்சை-ஆசை, பொய்த்தல். 

இடித்தல்-அஞ்ஞானம். 
இசையை-துர்க்கை. 
இசங்கு-குண்டிலி எனும் மரம், 

இசித்தல்-மு.றித்தல். 
இஞ்ச-கோட்டை, இஞ்சிப்பூடு. 
இஞ்சினம் - முன்னிலையசைச் 

சொல். 
இடவகை-வீடு. 
இடம்பாடு-பரிவு. 

இடிதல்-அறுத்தல். 
இடங்கர் - குடம், நீர்ச்சால், 

முதலை, தூர்த்தர், 
இடிஞ்சில்-இபமேற்றுு் தகளி. 
இடவை-வழி. 
இடங்கணி-கற்பொ.றி. 

இடங்கறி-மீதூரல், தூர்த்தர்,   இடம்புரி-சங்கு, 
இடக்கர் - மறைத்துமொழிதல், 

கும்பம், 
இடகம் - இடாகினி, 

பெண், பனுவல். 

இடம்-வீடு, வழி,  இடவகை, 
செல்வம், விசாலம். 

இடத்தல்-ஒலித்தல். 
இடபம் - எருது, 

| கொப்பு. 
இடர்-துன்பம், 
இடாகனி-யோகினி. 

இடல்-கொடை, 

இடி-உறுதிச் சொல், 

வஞ்சப் 

மரத்தின் 

இடிப்
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பெயர், நென்மா, ஆந்தை, 

தலி. 
இடும்பல் - அச்சம், 

இராக்கதர். 
இடும்பை-துன்பம். 
இடுக்கண்-துன்பம். 
'இடையல்-ஈல்லாடை. 
இடையர்-ஆயர். 
இடை - தனிமை, நடுத்தலம், 

நுசுப்பு, நிறை இடம். 
இடும்பிகொழுநன்-வீமசேனன். 
இட்டிமை-அற்பம். 
இட்டி-வேள்வி, அற்பம் 

இடுதல்-எ.றிதல். 
'இணங்கி-பாங்கி, 
இணர்-பூங்கொ த்து. 
இணம்-கெய், கொழுப்பு, 
இணக்கு-தோ ழி, 
இண்டு-ஈங்கர். 
இண்டர் - முல்லைமிலமக்கள், 

ஆயர், 

இணை - இரண்டு, புணர்வு, 
உவமை, சகாயம், இரக்கம். 

இணையி-ஓதிப்பணிச்சை. 
இண்டை-தாமரை. 
இண்டமரம்-மாலை, 

இணறு-தூறு. 
இதியாசம்-இலக்கிய மெழுத்து ! 

தாரணப்பொருள் கடை. 

இதல்-சிவற்குருவி. 
இதமி-கொன்றை. 
இதணம்-பரண். 

இம்பர், 

  
இதழ்-பூவின்தோடு, பனையீதழ், | 

அதரம். | 

இதரர்-&ழ்மக்கள். 

இதலை-கொப்பூழ். | 
இதி-மெய்க்குறு தி. { 
இதையம்-மலம். : 
இதை-மரக்கலப்பாய், புதுப் | 

புனல், கலப்பை, மரக்கால், 

காராமணிப்பயறு., 

இதைப்புனம்-பு தயகொல்லைஃ 
இந்தி-பூசை. 

இந்திரை-திரு, 
இர்திரன்-மககிரம். 

இர்இரனாள்-கேட்டை. 

இர்தளம்-தாபத்தட்டு, இரா 
கம், எரியிடுகலன். 

இர்கனம்-விறகு. 
இர்இிரைக்கு மூத்தாள்-மூதேவி 

இக்துருணி-புளி. 
இந்து - சந்திரன், 

ஆனை. 
இர்தீவரம்-கருங்குவளை. 

இந்துளம்-கடம்புமரம், கடம்பு. 

இக்திரவானம்-ஞகுவளை. 
இப்பர்-செட்டிகள். 
இபம்-மரக்கோடு, ஆனை, பாகு. 

இழடிடிகரம்-எலி. 
'இமிழ்த்தல்-கட்டுதல், ஒலி. 
இமிம்-ஓசையினிமை. 

இமிழ்தல்-தெவிட்டல். 

இமில்-எருத்தின் முதுகு, 
இரட்சி, எருது. 

இமிர்தல்-நெருங்கு தல். 
இமம்-பனி, பரிவேடம், 
இமை-கண், கரடி, மயில். 

காடி, கரி, 

. இமையில்-கருடன். 
இமைத்தல்-விட்டுவிளங்கல். 
இம்மை-இப்பிறவி, ் 
இம்பர்- இவண். 
இம்- இடைச்சொல் 
இம்மி-பொன், புலம், நுண்மை. 
இம்மெனல்-௮னுகரண ஓசை, 

இளம்பிடி-பெண். 
இமையவல்லி-உமையாள். 

இயக்கம்-பெருமை, காற்று. 
இயக்கன்-மாய், இயக்கர்சாதி,



இயங்கல்-போகல். 
இயவுள்-பிள்ளை, நிருவாணி 
இயவு-வமி. 
இயம்-வாச்சியம், 

வார்த்தை. 
இயவனர்-யோனகர். 
இயமான்-ஆன்.மா 
இயவர்-பழஹையர், தோற்கருவி 

இசைக்கும் பெயர். 
'இயங்கல்-ஈடத்தல். 
'இயலல்- இரிதல். 
இயல்பு-சாயல்,ஓழுக்கம், அழகு, 

குணம், 
இயக்கர்கோன்-குபேரன், 
இயை-புணர்ச்சி. 
இயத்தல்-கடத்தல், தொடுத்தல் 

இயற்றல்-முயற்சி. 
இய்யே-சுட்டு. 
இயம்பல்-சொல்லுதல், ஓசை, 

இயா-முன்னிலையசைச் சொல். 
இயக்கி-௮ ர௬ுகனை முடிதரித் 

தோள். 

இயக்குரோதம் - ஆலமரம், 
ம் இனிமை, 

சயம், ஓலி, 

கடைக்கொள்ளி, 

இரக்கன்-ஈரங்கொல்லி. 

இரைத்தல்-ஓலித்தல். 
இரப்பு-வறுமை. 
இரச்சை-கயிறு. 
இரசனி-இராத்திரி, 
இரக்திர்-இத்திமரம். 
'இரசதம்-வெள்ளி. 

இரதம்-பொன், தேர், பெரும் 
பாம்பு. 

இர.கனம்-ரண் இணி, 
காண். 

இரதிபதி-காமன். 
இரத்தி-இலங்தை, மருது. 

இரத்தம்-உதரம். 
3 
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இரழற்றல்-ஓலித்தல். 
'இரசகம்-கருணை, துன்பம், ஓலி. 

'இரவலர்-இரப்போர். 

இரவு-இரத்தல், இராத்திரி. 
இரவோர்- இரப்பவர். 

இரிதல்-காய்தல், ஓடல், 

இரலை-மான் ஏறு, புல்வாய், 
ஊதுகொம்பு, அ௮ச்சுவதி, 

இரண்டு மிருகத்தினாண் 
பால். 

இரல்-ஏரல். 
இராசீவம்-தூமரை. 
இரணி-பன் றி. 

இரங்கல்-ஓலி, அழுங்கல். 
இரணம்-பூசல். கடல், பொன், 

பாம்பு. 

இரணியம்-பொன். 

.இரணியகர்ப்பன்-பிரமா. 

இரட்டம்-தேசம், கழுதை. 
| இரையம்-பலபண்டம். 
இரை-விலங்குணவு, ஒலி. 

இராவணம்-விளக்கு. 
இராசிலம்-சாரைப்பாம்பு. 

இராவதம்-பிறவு, இரேணு, 
பரிமளம், மலர்த்தூள். 

இராகம்-£தம், செம்மை, இசை, 
நிறம். 

இராதம்-கடைக் கொள்ளி. 
இராசமாக்கு-மலப்பாம்பு. 

இரவரவு-வசைபாடுதல். 
இராசியம்-மறைவு, யோனி. 
இராசி-திரள். 
இராமம்-ஆசை, அழகு. 

இரிஞர்-சத்துரு. 
இரவீ-ஆதித்தன், மலை, 

இரேபதி-வாணிகம். 
'இரிதல்-பி.றகிடல். 
இரவோன்-சந்திரன். 
இராக்கதிர்-சந்திரன்.
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'இரதி-இந்திராணி, ஆனை மதம், 
பித்தளை, ஆசை, மதன் 

சே.வி, வேட்கைப் பெருக் 
கம். 

இரட்டை-மிதுனம், இரண்டு. 
இரண்டாம் வேதம்-தயித் 

Shun, rar. 
'இரா மக்கிரியை-இராகம் 
இராசதகுணம்-தானம், தவம், 

தருமம்பேணல், ஞானம், 

கல்வி, நலனிவைதெரிதல். 

இரேவதி- பலபத்திரராமன் 
மனைவி, கடைகாள். 

இருள்-இருட்டு, ஆனை கைத் 
தல், நீலகிறம், அரவம், 
நரகம், மயக்கம், கருமை 

இருசு - வண்டியுளிரும்பு, 
செவ்வை. 

இருள் வலி-ஆதித்தன், 
இருணம்-உவர்கிலம். 

இருப்பை-பாம்பு, ஒருமரம். 
இருங்குடி -கொடைக் சீர்த்தி, 

மான்னியம், பாலை. 

இருணிலம்-ஈரகம் 

இருத்தி-செல்வம் 
இருவி-தாள்வு, தினைத்தாள். 
இருளி-பன் றி. 

DEY ஆந்தை, முனி. 
இரும்பா.ழி-ஊர். 

இருக்கு-முதல்வேதம், வேதப் 
பொதுப் பெயர். 

இருந்தை-கரி. 

இருமை-பெருமை, இம்ைம, 

மறுமை, 
இருந்துரு-பெருச்சாளி 
இருவகைக் கந்தம் - நற்கந்தம், 

GEG BD. 
இருபாற்பொருள் - வேதம் 

கல்வி, செல்வப்பொருள். 

    

இருவகையறம்-இல்லறம், துற 
வறம். 

'இருவினை-ஈல்வினை, தீவினை. 

இருவகைத்தோழ்றம்-சராசரம். 
இருசுடர்-௪ந் இர சூரியர். 

இருமரபு-தாய்வமி, தர்தைவமி. 
இருவகையின்பம் - இல்லதும், 

உள்ளதும். 

இருவகை வீடு ் பழ்றுவீடு, 
பொருள்வீடு. 

இருறிதிக்கிழவன்-குபேரன். 
இருிதி-சங்கரிதி, ப துமநி இ. 
இலம்பகம் - நூதலிலணிமால்ை, 

அத்தியாயம், நூன்முடி,  - 

இலம்பாடு- துக்கம், வறுமை. 

இலஞ்சி-மகழமரம், கொப்பூழ், 
அகில், புன்கு, வாவி, 
கோட்டை. 

இலஞ்சம்-கொப்பூழ். 
இலச்சை-மானிபம், (வெட்கம்). 

இலங்கை - ஆற்றிடைக்கு ை ற, 

அளசை, இலவம்பஞ்சு, 
பூலை. 

இலங்கிகள்-துறந்தோர், தவத் 
இயர். 

இலங்கல் - அழுங்கல், அழுந் 
குதல். 

இலிங்கம்-ஆண்குறி, அடை 
யாளம. 

இலிர்த்தம்-தளிர்த் தல். 
'இலை-கோற்கொழு, வள்ளிக் 

கொடி. 
இலச்சனை-மோ திரம். 
இலத்தை-கருபை. 
இலகு - அகில், எழுத்து: 

கொய்ம்மை, ஒளி. 
இலக்கயம்- உதாரண மடுத் 

துக்காட்டுவது. 

'இலவந்திகை-இயந்திரவாவி.



இலட்டுகம் - தேரச, பணி 

wir gtd. 

இலட்டு-அப்பம். 

இலாங்ஈலி-தென்னமரம், செங் 

காந்தள். 

இலாளி-கு திரைவாய்டீர். 

இலாடு-குதிரை. 
'இலாயம்-குதிரைப்பந்தி. 

இலாடம்-கெற்றி. 

இல்லாள் - பாரியை, மருதத் 

தலைவி, முல்லைத் தலைவி. 

இல்லவள்-மனையாள். 

இலக்கர்-துகில். 

இலச்கம்-இருப் பிடம், வள 

ரொளி, தொகை. 

இலையுதிர்-முதுகாடு. 
இலை-மர த்திலை, தகடு. 
இலையம் - கூத்து, Guu 

வாழை, கூத்தின்விகற்பம் 

இலேகர்-தேவர்கள். 

இலேகை-எழுத்து. 

இலேசம் -ஏறுமை, கரல 

விரைவு. 
இல் - வீடு, மனையாள், இல் 

லாமை, இடம், இராச, 

சாவு, இடைச்சொல். 
இரவு-சாரியைச்சொல், புலி, 

'இல்லம்-தே.ற்றான் மரம், வீடு. 
இல்லோன்-மிடியன். 
இலைக்கொடி-வெற்றிலை. 
இலகடம்-ஆனைமேல் தவிசு. 
'இல்லல்-ஈடத்தல். 
இவர்தல்-செறிவு, விளங்குதல். 

விருப்பம், ஏறுதல், எழுச்சி, 
நடத்தல். 

இவற்றல்-சாஇத்தல். 
இவவு-வழி, காடு, ஊர். 
இவறல்- ஆசை, ஆசைப் 

பெருக்கம், மலி (மறதி),   

9 

இவண்- இம்பர். 

இவமை-குற்றம், ஆடு, கருமை, 
கொண்டல். 

இவுளி-கு திரை. 

இவையே - வீழ்றிருத்தல், 
ஐயு.ற்றசொல். 

இழிஞர்-சண்டாளர். 

இழிவு-[ *] 
இழா-இழுக்காமை. 
'இழமை-மயக்கம். 
இழுதன்-பேதை, மூடன். 
இழுது-கெய், நிணம் 
இழுமெனல்- இனிமை, 

கரணவோசை. 

இழுக்கல்-தளர்தல். 

இமித்தல்-ஒலித்.தல். 
இழைத்தல்-ஆய்தல், மாற்றம், 

நினைத்தல், கூற்றம், செய் 

தல். 

இழவு-அழுகை. 
இமை-நால், ஆப ரணப் 

பொதுப்பெயர், கூட்டம். 

இழிதல்-இறங்கல். 
இழுை-அறிவீலோன். 
இளமை-தன்ைமை, காமம், 

மயக்கம், வாலிபம். 
இளவவல்-பின் பிறச்தோன். 
இளம்பி-பெண்பேய். 
இளவு-தளர்ச்சி 
இளக்கம்- இரக்கம். 
இளங்கோக்கள்-செட்டியார் 

இளி-இசை, இ௫த் தலொன்றே, 
இணங்குதல், உரித் தல், 
சிரிப்பு, இகழ்ச்சி. 

இளிவு- இழிதகவு. 
இளத்தல்-கட்டல் 

இளை-பசு, பூமி, கிடங்கு, காவற் 
கரடு, அங்கி, புயல், cave 

காவல், வேலி, இளமை. 

ABI
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இளையன்-தலைக்காவல். 
இ.றல்-ஏரல் (கிளிஞ்சல்). 

இறங்கல்-குடம், ஆழங்கால், 

இழப்பு- இல்லினிறப்பு, சாவு, 
மிகுதி. 

இறலி-இத்திமரம். 
இறவுளர்-குறவர். 
இறடி-கருர் தினை. 
இறவை-ஏணி, இறைகூடை. 
இறஞ்சல்-தெண்டன். 
இறை-கடமை, இராசா,சுவா மி, 

அற்பம், தாமரைமலர், 

தங்கல். 

இறவு-இறால்மீன் . 
இறகு - மயிற்பீலி, 
இறைமையாட்டி - தலைவி, 
இறலி-மருதமரம், 
இறத்தல்-சாதல், நடத்தல், 
இற்புலி-பூனை, 
இரால் - தேன்கூடு, தாமரை, 

இருட்டு, மீன், கார்த்திகை 
நாள், எருது, இடபராசி, 

இறும்பு-காடு, தூறு, பரம்பு, 
மலை, இடை, சிறுமலை. 

இறுங்கு-சோளம். 

இறும்பூது- குல ம தையை, 
சிறுதூறு, மலை, அதிசயம், 
காந்தட்பூ, தாமரை. 

இறுத்தல்-தங்கல், சொல்.லுதல், 
கெடு, தாழ்தல், முறித்தல், 
ஐசித்தல். 

இறுமாப்பு-ஏக்கழுத்தம், 
இறுக்கர்-பாலை நிலமாக்கள், 

இப்பு-குடியிறை. 
இறஞ்சி-மரவுரி. 

  

இமை-முன்கை, கடவுள், சிறு 
மை, தாய்தகப்பன், புள் 

ளி௰றகு, சென்னி, விரைவு, 
விட்டில், தங்கல், உயர்ச் 
தோர், பிரமா, எல்லா 

முூடையோன். 
இறை-இறைவன். 
இறைவன்-இராசா, கடவுள், 

மூத்தோர், குறிஞ்சித் 
தலைவன், 

இறையுளர்-கு.றிஞ்சிரீலமக்கள். 
இறு தி-ஒடுக்கம். 
இனம்-மாணிக்கம், கொவ்வை 

யங்கனி, இளை, அமைச்சு. 

இனன்-ஆதித்தன், உவமை. 
'இன்னல்-அன்பம், 
இன்னியர்-பாணர். 
இன்னியை-இனி ை மயாகிய 

வாச்சியம். 
இன்னிசைக்காரர்-பாணர், 
இன்றை-மலை. 
இன்பம்-அகமஒழ்ச்சி, ஈயம். 

இன்று-இல்லை, ஆகும். 
இன்மை-வறுமை. 
இனி- இவ்விடமிக்கால 

மென்னும் இடைச்சொல். 
இனிசக-சோறு. 
இனிக [ம * ]-படை. 

இனிக்கு-எழுத்து- 
இன்னார்-௪த்துரு. 
இனைதல்- இரங்குதல். 

இன்னாங்கு- துன்பம், 
இன்னே-சாரியைச்சொல், 
இன்-அஞ்சாம்வேற்றுமை, 

இனிமை. 

இகரம் முற்றும்



உகரம் 

உகளம்-இரண்டு. 

உகமல்-பாய்தல். 
உகழுதல்-தாண்டல். 
உக்கரரி-அப்பம். 

உகப்பு-மேடு. 
உக்கிரன்-வீரபத்திரன். 

உ௫ிர்-நகம்,. 
உ௫னி-புளி. 
உக்கம்-ஆலவட்டம், ஆனேறு, 
உக்கலை-மருங்கன் பக்கம். 

 உக௯ா£-புறமயிர். 
உக்இல்-வயிறு. 

உக்கிரம்-கொடுமை. 

உழுத்தல்- தூவல். 

உக்கி-கெடு. 
உச்சம்-உயர்ச்சி, வல்லிசை. 

உச்சி-சந்தி, தலை, மத்தியானப் 

பொழுது. 
உச்சிட்டம்-எச்டுல். 
உஞ்ஞஜை-காஞ்சிமரம். 

உஞழ்று-முயற்சி, மனவெழுச்சி 

சோர்வுறு, வழு[கி]கு. 
உஞ்சல்-பிழைத்தல், ஊஞ்சல். 
DLT HG... id. 

உடல்-மெய், பொருள். 
உடம்பிடி-வேலெனும் ஆயுதம். 
உடற்குறை-பேய். 

உடனில்-கோபம், பூசல். 

உடைதல்-சாய் தல். 
உடலுதல்-பூசல். 
உகல்-இலச்சை, அச்சம், 

உடம்பு-தேகம். 
உடைகுளம்-பூராடம். 
உடை-வேலமரம், துகில், 

குடை, செல்வம், காத்தல். 

உடும்பை-மரம். 

உடுப்பை-மரம்,   

உடமீடுக்கு-அச்சம். 
உடு-இடங்கு, பகழி, நட்சத் 

இரம், கோல், அம்பிலீர்க்கு, 

சிறகுரண] அகழ் ஆடு, காய். 

உடுபதி-சந்திரன். 

உடுக்கை-தண்ணுமை, வச்சி 

யம். 

உணவை-கணக்கமரம். 

உணா-சோறு, பெொரசிப்பு, 
தெய்வவுணவு. 

உண்டி-அருந்தல், விலங்குணவு, 
சோறு. 

உண்டல்-அருந்தல். 
உணராமை-மயக்கம். 
உணர்தல்-ஊடல்தீர் தல். 
உண்டாட்டு-மகளிர் விளை 

யாட்டு. 
உண்டை-படை உறுப்பு, திரள், 

வடிவு, குளியம். 

உணர்வு-௮றிவு, தெளிவு, 
நீங்கல், ஓளிதல். 

உவமை-இடையீடு. 
உணவு-சோறு, பறவையூண். 

உணங்கல்-புழுங்கல். 
உண்மை-சத்தியம், உண்டாசப் 

பட்டது. 

உத்தரி-கோணம், குதிரை, 
உத்துங்கம்-உயர்ச்சி, 
உதள்-வெள்ளாட்டேறு. 
உதிரன்-செவ்வாய், 

உதாசனன்-அங்கி, 
திப்பாம்பு. 

உததி-சமுத்திரம். 
உத்தி- பாம்பின் படப்பொறி, 

செந்திருவுறுப்பு, சுணங்கு. 

உதாரம்-கொடை. 
உத்தியானம்-நந்தவனம். 

சண்கொத்



22 

உத்கரம்-வடதிசை. 
உதவல்-உதவி, கொடை. 

உத்தரிகம்-ஏகாசம்,(மேலாடை) 
உதைத்தல்-தூண்டல், மிதித் 

தல், அத்தது. 
உத்தமாங்கம்-தலை, 
உதிட்டிரன்-தன்மபுத் திரன். 

உதும்பரம்-செம்பு. 
உதண்டம்-மொட்டம்பு. 
உத்தியோகம்-முயற்சி. 
உதகம்-ரீட், மேகம். 

உதைப்பு-அத்தது. 
உதரம்-வயிறு. 
உதடு-அதரம், மேடராசி. 
உதி-கல்வி, தோற்றம், மரம், 

துருத்தி, 
உத்தமதானம்- குற்றமூன் 

றறுத்தோர்க்குள்ளம் 
Das Sar KI). 

உந்தி-தேர்த்தட்டு, கொப்பூழ், 
ஆற்றிடைக்குறை, யாழ்க் 

கண், ஆறு, தேதருருள், 
நீர்ச்சுமி, சமுத்திரம். 

உபலம்-சிறுகல். 
உபரிடதம்- வேதத்தினுட் 

பொருளினுட்பம். 
உபாயம்-நல்வினையில் செலுத் 

தும் புத்தி. 
உபதாரம்-இயாகம், சனம், 

ஆசைச்சொல். 

உபையம்-இரண்டு. 
உப்பு-கடல், மெல்லியலா 

சாடல், உவர், இனிமை. 

உபாத்தி-ஆசாரியன். 
உபவனம்-ஊர்சூழ்சோலை. 
உபதாடினி-படை. 
உப்பிதம் - கூத்தின் விகற்பம், 

கிலேசம். 
உபலாளனம்- தூய்மை.   

உம்பல்-வழித்தோன் றல், ஆனை, 
நற்குலன், எழுச்சி, உதவி 
செய் தினத்தைக் காக்கும் 
யானை. 

உம்மை-கழிந்தபிறப்பு. 
உமிழல்-தெவிட்டல், கக்குதல். 

உமை-பார்வத. 
உமணர்-உப்பளவர். 
உம்மே-இடைச்சொல், 
உமைமகன் - வீரபத்திரன், 

கணபதி, சுப்.பிரமணியன். 
உம்பர்-மேலிடம், தேவர், மேல் 

வருவது, உயர்ச்சி, 
உம்பமல்-உள்ளின் மாசு. 
உற்கம்-அனமழ்றிரள். 

உயர்வு-கருதல், துணை, வருத் 
தம், இர்தல், உயர்ச்சி. 

உயிர்ப்பு-காற்று, 
உயிர்-காற்று, ஆன்மா. 
உய்யானம்-ஈந்தவனம். 
உயுத்தம்-போர். 
உயர்நிலை-தெய்வலோகம், 
உயர்ச்சி-உயர்வு. 
உயர்தல்-ரீளம். 

உயங்கல்-வருத்தம். 

உயிர்த்தல் - வருத்தந்தீர்தல், 
விடுத்தல். 

உயர்த்தல்-பொதுவாய், விடல், 
செலுத்தல், அனல், சீதம், 
வாதம், அசனி, புனல், ஆயு 

தம், விடம், மருந்து, பசி, 
சாபம், பிணி, உணவருமை, 

உயிர்நிலை - உடம்பு. 
உரோகம்-நோய். 

உரோமம்-புறமயிர், 
மயிர். 

உரற்றல்-ஆரவாரம். 

உரப்பல்-சீ.றிச்சொல்லு தல். 

செறிந்த



உரகம்-பாம்பு. 
உரால்-பெருத்தகோபம். 

உரன்-அ.றிவு. 
உரம்-மார்பு, வலி, அறிவு, உள் 

ors Bor UGS. 
உரவோர்-மூத்தோர். 
உரோதனம்-அழுங்கல். 
உரை-சொல், தேதய்வு, 

பொன்றல். 

உரோசல்-போதல். 

உரிவை-தோல். 
உரியோன்-பத்தா, உரித்தோர். 
உரை-ஓலி, சொல். 

உரிமை-விதி. 
உரைத்தல்-ஓலித்தல், உரிஞ்சல், 

போதல், தேய்த்தல். 
உரிப்பிரியை-இலட்சுமி. 
உருப்பு-வெப்பு. 
உருத்தல்- தோன்றல், பெருங் 

கோபம், முளைத்தல், மிகுதி. 
உருளி-தேர்வண்டில், 
உருள்-சாடு, உேராகணி, 

தேர்வண்டில், சாடினுட் 
பண்டி. 

உருங்கல்-அழிதல், கேடு. 

உரும்-அச்சம், 
உருப்பம்-வெப்பம், உட்டணம். 
உருபு-வேற்றுமை. 

உருமேறு-இடி. 
உருமம்-உட்டணம். 

உ௫-இடி, ஆடு; நிறம், அட்டை, 
இடபம். 

உருவாரம்-வெள்ளரிப்பூடு, 
உருமை-மனையாள். 
உருபு-௮ச்சம், 

உருவம்-தேகம், வடிவம். 
உருத்திரபஞ்சமம்-இராகம். 

உருவகம் - விதைத்ததெல்லாம் 
உண்டாகப்பட்டதலம்.   
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உலவை - மரத்தின்கோாடு, 
விலங்கின் கொம்பு, காற்று, 
மரத்தின் கொம்பு, ஓர்மரம், 

உலங்கு-கொசுகு. 
உலருதல்-காய்தல். 

உலகு இறை-சுங்கம். 
உலதை-சிலந்துி. 

உல்லல்-ஊடல்ர்தல், 
உலண்டு-கோற்புழு. 

உலப்பு-கெடுதல். 
உலகம்-இக்கு, புவனம், பூமி, 

உயர்ந்தோர், விசும்பு, உயர் 
குணம். 

உலம்-இரள்தல், துன்பம். 
உலத்தம்-சாதல், 
உலம்பல்-ஆரவாரம். 

உலக்கை-திருவோணம், ஓங்கல். 
உலோசனம்-கண். 
உலா-ஆனை, பிறபாரம், பவனி, 

அசைதல். 
உலாமரம்-பூவாது காய்க்கும் 

மரம். 

உலோகம்-பொன், வெவள்ளி, 

செம்பு, தராம் (இரும்பு), 
ஈயம், வெண்கலம். 

உலோகதம்-சிவந்தகிறம். 
ee - கோட்டான், குருவி, 

ம்பி. 
உல்லாபன் - கோயுற்றொழிச் 

தோன். 

உலைதல் - அச்சம், 
வேதனை. 

உல்லியா-கூவநூலோர். 

உல்லாபம்-குதலைச் சொல். 
உவணன்-கருடன். 

அழிதல், 

உவணம்-கருடன், உறுசிறைக் 
கழுகு. 

உவரி-௧ட.ல். 
உவ.,....சன....௨ம். 

meer acai குட்டை, ஆழ 
Te
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உவணம்-உயர்ச்சி, 
உவர்-கரம்பைமண். 
உவர்ப்பு-அவாவின்மை, 
உவணி-வாள். 
உவனித்தல்-வாய்மை. 
உவமை-கருத்து, ஒப்பு. 

உவளல்-துவளல். 

உவ்வி-தலை. 
உவறல்-காய்தல். 

உவா-ஆனை. கடல், இளையோன், 

அமாவாசை. 
உவதி-தங்கி. 
உவணை-தேவலோகம். 

உவதை-அருவி, சந்தோஷம். 
உவனி-வாள். 
உவ்வு-தவம், சட்டு. 

உழத்தல்-சிரமம். 
உழக்கல்-உழக்குதல், 
உழப்பு-முயற்சி, வலி, 

உழத்தியா-மருதநில மகளிர். 
உழிஞை-சிறுபூமை. 
உழி- இடப்பெயர், பக்கம், 

உழிதரல்-திரி தல். 
உழுவல் -விதிப்படிவாரார 

கின்றது, தொடர்ந்த 
அன்பு. 

உழையோர்-நூல் வல்லோர், 
அமைச்சர், வேலைசெய் 

வோர், 

உழவர்- சூத்திரர், 
உழை-இடம், ஆண்மயிர், புற 

மயிர், மான், எழுவகை, 

ஓசையிலோர் விகற்பம். 
உழுவை-புலி. 

உழுபடை- கலப்பை. 

உள்ளார்-சத்துருக்கள். 

உள்ளன்-ஈரி. 
உளி-இடம். 

உள்ளுதல்-நினை த்தல்:     

உள்-வீடு, இடவகை. 
உளர்தல் - சிதறல், 

போசொலி. 
உள்ளாளம்-கூத்துவிகற்பம். 
உளை-பரிமீது கட்டுமயிர், 

மயிர், ஓசை, ஆண்மயிர். 

உளம்-மனம், 
உள்ளியம்-கரடி, 

உளு-எறும்பு, தவா. 
உளிஞை-கிறுபூளை. 
உளியம்-கரடு. 

உள்ளம்-கருத்து, நெஞ்ச. 

உள்ளல் - கருத்து, உள்ளான் 
பேர் (உள்ளான்குருவி). 

உளைத்தல்- அழைத்தல், ஓரை. 
உறழ்தல்-செ.றிவு, வெருவல், 

பெபருகல், ஒத்தல், 
பகைத்தல், உவமை, 

உறழ்-இடையீடு, உணர்வு, 
இத்து, செறிவு, பகை, 
உவமை, ஒப்பு, காலம். 

உற்பலம்-செங்கழுநீர், 
உழைப்பு-கொடுமை, 

தட்டல், 

பூற 

உறவி-ஊ ற்றுநீர், உறவு, 

எறும்பு, உயிர், உலைக் 

களம், 
உறவு-பந்.துக்கள், 

உற்கை - விண்விழுங்கொள்ளி, 
நட்சத்திரம். 

உறு-குஇத்தல். 
உறுக்கல்-மிகுத்தல். 

உறுகண்-துன் பம், கேரய், 

பயத்தினேடே தொடர் 
பிணி. 

உறுப்பு - தேகம், அவையவம், 

மரக்கொப்பு, பாலைறிலத்து 

யாழ், 

உறை-நீர், 

மருந்து, 

முதலாச்துஸி, 

கோய்ரீக்கியின்



பங்கொடுக்கும் பொருள், 
கூறை, மாசுகழுபவர், 

விலங்குணவு, இடைடச் 

சொல், நீளம், வீடு, வெண் 
கலம், படைபெபய்கூடு, 
உவர்க்கடல். 

உறையுள்-மருதநிலத்தூர்ப் 
பேர், துயிலிடம், நாடு. 

உறுவன்-அருகக்கடவுள், முனி. 
உறையூர்-கோழி. 
உற்சவம்-இருகரள். 
உறழ்சாகம்-முயற்சி. 
உறுப்படக்கி-ஆமை. 
உறுவர்-முனிவர். 
உறுதி-ஈன்மை. 
உற்றவர்-சுற்றம்.   
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உற்குரோசம்-ரீர்ப்பறவை. 
உற்பவம்-சென்மம் 

உறைத்தல்-செலுத்தல், 
உறுதி-கல்வி. 
உறுமரு - சிறையினொலி, 
உறுமை-வாச்சியம், 

உன்னி-கு திரை. 
உன்மத்தம் - ஊமத்து, 

மயக்கம், 
உன்னதம்-உயரம், உள்ளல், 

கருத்து,நெஞ்சு,நினைத்தல், 
உன்னம்-சீக்கிரம், நீர்ப்பறவை, 

மனம். 
2.of-2 9. 
உபநிடம்- வேதத்தினுட் 

பொருளின் நுட்பம். 

உகரம் முற்றும்



எகரம் 

எக்கல்-சொரிதல். 
எக்குன்னம்- கிழங்கு. 
எஃகம்-வேல், கூர்மை, சக்கரம், 

பிண்டிபாலம், ஆயுதப் 
பொதுப்பெயர். 

எ௫னம் - கவரிமா, அன்னம், 
நாய், புளி, அண்மரம், 

. நீர்நாய். 
எக்கழுத்தம்- இறுமாப்பு. 
எங்கி-கலன்கழிமகளிர். 
எச்சம்-புத்திரன், புத்திரயாகம், 

குறைவு, மிகும்தவுச் 
சட்டம், வழியுள்ளார். 

எச்சில்-உச்சட்டம், ஒழி 
பொருள், எசித்தல். 

எஞ்சல்-குறைதல். 
எட்டி-காஞ்சிரை. 

எடி-எள்ளு. 
எட்டுவகை மெய்க்குற்றம்-ஓட்டு 

தல், பிடித்தல், தீண்டல், 
தடவல், கட்டுதல், வெட் 

டல், குற்றல், ஊன்றல். 
எட்டுவகை (குற்றம்) வாணிகம்- 

ஞான வாணிகம், தரிசன 
வாணிகம், வேதநியமம், 
யோகநரியமம், வாயுகாமம், 

கோத்திரகரமம், காயவச் 
துரம், வாயுவந்தரம், 

எண்வகைக் காட்சி-அறப்பழி 

மறைத்தல், அழமிந்தோரை 

நிறுத்தல், அறத்தை விளக் 
கல், அறுசமயத் தவர்க் 

கன்பு, அ௮அவாபவெவொன் 

வின்மை, அறிவுவரம்பின் 

மை, மூடமறுத்தல், அறம் 
ஓயப்படாமை. 

எட்டுவகைக்குணம்- அனந்த 

  

ஞானம், அனந்த தரிசனம், 
அனந்தவீரியம், அனந்த 

நாமம், அனந்தசுகம், காம 
மின்மை,கோத்திரமின்மை, 
ஆயுவின்மை, அழியா 
வின்பம். ் 

எட்டுவகைக்கணிதம் - குண் 
காரம், ur pes id, 

வர்க்க தூலம், கனம், கன 
மூலம், சங்கலிதம், இரதம். 

எட்டுவகைமணம் - பிரமம், 

பிராசா பத்தியம், ஆரிடம், 
தெய்வம், காந்தருவம், 
ஆசுரம், இராட்சத ம், 

பைசாசம். 

எட்டுவகை வணிகரியல்பு- 
தனிமையாற்றல், 

முனிவி[ல]னாதல், 
இட[ன.றிந்தொழுக*]ல், 

பொழுதொடுபுணர்தல், 
உறுவதுதெரிதல், 

இ றுவதஞ்சாமை, 
ஈட்டல், பகுத்தல். 

எட்டுவகைக் கணம்-நீர், நிலம், 

8, மதி, கதிர், அந்தரம், 
மாருதம், இயமானன். 

எடுப்பல்-எழுப்பல். 

எண்டோளன்-சிவன். 
எண்குணன்-அருகன், 
எண்ணம் - கவலை, வடிவு, 

கருத்து, கணிதம். 
எண்ணல்-குறித் திடல். 
எண்மை - எழுமை, 

அழகு, அறிவு, 
இழிதகவு. 

எண்-எள்ளு, இலக்கம், வரை 

யறை, கணிதம், விசாரம், 

நன்மை,



எண்கு-கரடி. 
ள்ண்ணார்-மந்திரிகள், சோதிடர். 
எண்காற்புள்ளு-சிம்புள். 

"எண்குணம் - எட்டுவகைககச் 

் குணம், அட்டமாசித்தி, 

அளவிறந்தகுணம். 
. எதிர்ப்பு-சொல்லு. 

௭.இர்-இருபடைப்பெயர். 
எதிர்தல்-விரிதல். 
எதிரெடுத்தல்-உவார்தித்தல். 
எம்மோடு-இடைச் சொல். 
எம்-இடைச்சொல், 
எமி-தனிமை. 
எம்மை-எப்பிறப்பும். 
எய்தல்-செலுத்தல். 
எய்-முட்பன் றி. 
எய்யாமை-அ௮றியாமை, 

எயில்-ஊர், கோட்டை. 

எயினர் - பால ஙிலமக்கட் 
பொதுப்பேர். 

எயிற் நியர்-பாலைநில மகளிர். 
எயிறு-பல், 
எரிவனம்-சுடுகாடு. 

எரி-அக்கினி, நரகம், கேட்டை 

காள். 

எருவை-கழுகு. 

எருக்து-மீன். 

எருக்குதல்-கோறல், 
எருத்தம்-பிடரி, 
எருமையூர் இ-கரலன். 
எருமைச்சாதி - இருபாற் 

குழுரித்து. ர 
எல்-இருள், வளரொளி, ஆதித் 

தன், பகல், இகழ்ச்சி. 

எல்லாள்-தோழி, முன்னிலை. 

எல்லாமென்பது-தோழி, முன் 
னிலை. 

எல்லை-பகல், அளவு, 

தூரம், ஒளி, காள், 

கூப்பிடு     
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எல்லி-இரா. 
எல். லு-பகல். . 

எல்லொளி-மாயனாடல். 
எல்வை-நாள், வாவி. 

எலி-பூரராள். 

எலுமிச்சு-ஓர் மரம். 
எலு-பன் நி, கரடி. 
எலுவன்-தோழன். 
எல்லாமை-அவாவின்மை.. 

எலை-இகழ்ச்சி. 
எவ்வவிலதாய்-[.......” ] 

எவனே-ஐயு.ற்றசொல். 
எவ்வம்-துக்கம். 

எழில்-அழகு, இளமை, 
ஓரரு]கதி. 

எழிலி-மேகம், கடைவள்ளல், 

எழுதுகோல், மகளிராகத் 
தெழுதப்பட்டது. . ் 

எழுமை-தனிமை. 

எழுச்சி-பாய்ச்சல். 
௭௭- இகழ்ச்சி. 
எழுத்து-கணக்கு. 
எழு- படைக்கலம், தூண், 

" தொழுவுமலை. 
எழுனி-சமனிக்கைத் தொழில். 
எழுவகையுலோகம் -பொன்? 

்... வெள்ளி, ஈயம்,வெண்கலம், 

செம்பு, தரா[ம்*], இரும்பு. 
எழுவகைத் தீவு-நாவல், இறலி, 

குயப்பு, கிரவுஞ்சம், சன 

மலிதக்கணம், புட்பக.ம் 

புவியெனும்பேர். 
எழுவகைக் கடல்-உவர், கரும்பு, 

மது, நெய், தயிர், பால், 

புனல். 
எழுவகை மலை-இமையம், we 

தரம், கயிலை, வடவிர்தம், 
நிடதம், எமகூடம், நீலகிரி. 

எழுவகைமேகம் - புட்கலம்,
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மராவணி, புட்கலதரணி, 

சதாகதி, சலநதி, சகல 
வருண, நீலி. 

எழுவகை இராகம்-தக்க, துக்க, 
பழம் தக்க ஈட்ட ராகம் 
கின்ன, சங்&ீனம். 

எழுவகையோசை-சங்கு, குயில், | 
மயில், ஆனை, புரவி, அன் | 
னம், காடை, 

எழுவகையிருடி -விசுவாமித் 

திரன், இயமன், அங்கி, 
திங்கள், ஆதித்தன், கவுத 
மன், காசிபன். 

எழுவகை இசை-குரல்,துத்தம், 
கைக்களை, உழை, இளி, 
விளரி, தாரம். 

எழுவகைநரகம்-பெருங்களிற்று 

வட்டம், பெருமணல் வட் 
டம், எரிவாய்வட்டம், அரி 

படை வட்டம், புகை வட் 
டம், சினவட்டம், இருள் 
வட்டம், 

எழுவகைத்தாது - இரதம், உதி 

ரம், என்பு, தோல், தசை, 
மூளை, சுக்கிலம். 

எழுவகைச் செல்வக்] கேண் 
மை-அறம், பொருள், இன் 

பம், அன்பு, மறமை, புகழ், 
மதிப்பு. 

எழுவகைச்சுவை-பால், தேன், 

கள்ளு, நெய், ஏலம், 
வாழை, தாடி. மம்.   

எழுவகை வழு-திணை, பால், 
வினா, மரபு, காலம், செப்பு 
தல், இடம். 

எழுவகை மேலுலகம்-பூலோகம் 
புவலோகம், சுவலோகம், 

மகலோகம், சனலோகம், 
தவலோகம்,சத்தியலோகம். 

எழுவகைக் &ழமுலகம் - அதல, 
விதல, சுதல, நிதல, தரா 
SH, SOT FH, OST SOLD. 

எள்ளல் - இகழ்ச்சி, நகை, 

உவப்பு, உவமை. 
எறிதல்-வெட்டல், குத்துதல், 

எறிதல். 

எறித்தல்- இரங்குதல். 
எற்று-இரங்குதல், அஇசயம், 

எத்தல், எரிதல், தன்மைத் 
தோன்றல், புகைதல், 

எற்றுதல்-படைத்தல், எறிதல், 
வலித்தல், துணித்தல், 
வெட்டல். 

எறுழ்-வலி, தண்டாயுதம். 
எறும்பி- ஆனை. 
எறுழி-பன்றி, 

என்பு-எலும்பு, பல்லு. 
என்.றாழ்-ஆதவன், வெய்யில், 

கோடை, கூற்றுவன், 

என்ே-இடைச் சொல், 

என்-இடைச்சொல், இகழ்ச்சி, 
என்னை கொல்- ஐயு.ற்றசொல், 

என்னே - அதிசயமுற்றிரங்கல். 
எனின் - என்று கேட்பாயாகில் 

என்றது. 

எகரம் முற்றும்



ஓகரம் 

ஒக்கல்-உற்றார். 
ஒக்கலை-பக்கம். 

ஓக்கம்-உயர்ச்சி, வழி. 
இகர.ம்-மயில், 
ஓசை-பிண்ணாக்கு. டட. 

ஓஇத்தல்-வளைத்தல், முறித்தல், 
ுவளல். 

ஓ௫தல்.உய்தல், ஓடி.தல். ; 

ஓட்டு - படைவகுத்தல், உயர் 
இணை, தாலம், உலவைமரம் 

ட்டார்-சத்.துரு, 
ஐட்டுனர்-மேவினர். 

ஓட்பம்-அ.ிவு. ; 
ஓடிசில்-கல்லெ.றி, கவண். 

ஒடி.த்தல் - வல்த்தல், 
முறித்தல். 

ஓட்டல்-உடன்படல். . 
ஓடு- உடனிகழ்தலான சொல், 

மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு. 
ஒடுவை-மரம். 
ஓடுக்கம்-கூம்புதல், மடங்கல். 

இளி, 

ஒண்மை-அறிவு, அழகு, உத் 
தமம். 

இண்-அழகு. 
ஓண்டன்-5ரி, ஓத்த தொழி 

லோர், செட்டியள். 
ஒஜ்து-ஓதடுதான் 
ஒத்தல்-ஈடுத்தலம், தட்டல். 
ஓத்தரா-சாரணர். 
ஒதுக்கம்-ஈடக்கிறது. 
ஒதுங்கல்-பாச்சல். 
ஒருசார்பு-பொறை. 
ஒருவில்-ஓப்பற்ற து. 

- ஓருடி-உரோகணி, ஒருகட்பறை, 
வாச்சியம். 

ஒருவுதல்-மீங்கு தல். 
ஒருபலம்-தொடி. . 

ஒருமை-ஒற்றுமை, இப்பிறவி, 
உண்மை, ஒன்று. 

ஒருசிறை-வே.றிடம். 
ஒருவந்தம்-வேறிடம். 
ஒருவேன்-போகேன்.   

ஒருத்தல்-ஆனை, கரடி, பன்றி, 
புல்வாய், மான், கவரி, 
எருமை, புலி, மரையென்ற 
வொன்பதினுடைய ஆண் 
பால் நாமம். 

ஓல்லை- சிறுபொழுது, விரைவு, 

கடுப்பு, இறுதி, பழமை. 
ஓல்லல்-சத் துரு, பொருந்துகல், 

உறுப்படி, 

ஒல்லுனர்-மேவினர். 
ஒல்கல்-களர்கல், குழைவு, 
இலியல்-ஆடை, கோய், மாலை, 

ஆறு, தோல். 

ஓல்-காற்று, ஓசை, இடி. 
ஒல்-முடிவிடம், 
இல்லெனல்-௮அனுகரண ஓசை, 

ஓழித்தல்-கோறல். 
ஒழுக்கம் - வழி, 

ஆகாயம். 
ஒழுங்கு-ரிரை, ஒண்மை. 
ஒழுகை-சாடு. 
ஒழுகல்-கீளம், 
ஒள்ளியோன்-வெள்ளிபகவான். 
இளி-முத்தி, நிறை, பறவை, 

விளக்கு, இருசுடர், புகழ், 
ஒளிப்பிடம், 

ஒளிர் தல்-விளங்கல். 
ஒளிவட்டம்-கண்ணாடி, சக்கரம். 
ஓற்றர்-சாரணர். 
ஒற்றுமை-ஓற்றல், வேவயர், 

_ குறிப்பு, கு.றிக்கொளல். 

ஒற்றுதல-உறுதல. 
இற்றல் - விருப்பம், உடுத்தல், 

. எதிர்த்தல், குற்றுதல். 
ஒற்கம்- வறுமை. 
ஒற்றைக் குண்டலன்-பலபத்திர 

ராமன். 
ஒற்றைக்கொம்பன்-விராயகன். 
ஓற்று-இலக்கம், வீடுபேருகும். 

ஒன்னார்-சத்துரு.. 
ஒன்பது-உடும்பு, எண், 
ஒன்பான்-ஓன்ப தது. 

உயர்ச்சி, 

garb முற்றும்.



ககரம் 

ககபதி-கருடன். 

க்கம்-அம்பு, பறவை. 

சக்கரிக்கா[ய்]-வாலுங்கி. 
டக்கனம்-விண், படை, காடு, 

கங்கம்-பருந்து, சிப்பு, விகங் 
சம், பட்சி. 

கங்கு-வயல், வரம்பருகு, கருக் 

(இனை. 

கங்கபத்திரம்-அம்பு, 

கங்கணம்-கடகம 

ரணம். 
கங்குல்-இருள். 
கங்காளன்-சிவன். 

கங்கைமகன்-கந்கன், கணபசி, 

வீட்டுமர். 

கங்கன்-சக்திரன், 
கங்காளம் - அழிந்தவுட 

லெலும்பு. 

கச்சை-தழும்பு, கயிறு, கவசம், 
year Gin mala. 

SEFLID-IMD, 

கசடு-குற்றம். 

கவு - வருத்தம், 
வேர்வு, 

கசட்டு-அழுக்குப்புடவை. 
கசிதல்-அழுதல், 

க்ச்சம்- கடன், ஆமை, கூம்பு, 

மரக்கால், அளவை, ஆனைக் 

கழுத்துக் கயிறு, குதிரைப் 
படி, கசீசூரம், ஈந்துமரம், 

கழச்சி, 
சச்சி-காஞ்சி. 

- கச்சளம்-இருள். 

கச்சோதம்-மின் மினீ. 

கஞறல்-கெருங்குதல், எழுச்சி 
யின் மிகுதி, பொலிவு, 

அழுதல், 

| 

    

கஞ்சகாரர்-கன்னார். 
கஞ்சுச - சட்டை, 

காவலர். 

கஞ்சுகம்-சட்டை, பணிக்காரப் 

பள்ளி. 

கஞ்சிகை-பரிபூண்ட தேர். 
சஞன்றல்-எழுச்சியின் மிகுதி. 
கஞலம். சண்ணீர். ் 
கஞ்சம்-காமரை. 

கஞ்சாமரம்- வெண்கலம், 

தாறை, தாளம், அப்பப் 

பணியாரம், கள்ளா. 

கஞ்சரிடம்-வலியான் குருவி. 
கஞ்சா-ஐர் மரம். _ 

பாம்பு, 

க்ச்சனம்-அப்பம், வலியான் 

குருவி, கரிக்குருவி, 
கண்ணாடி. 

கஞ்சனை - சண்ணாடி, கலசப் 
பானை. 

கஞ்சாவி-கள்ளு, 

டை-வாசல், இடம். 

கடல்வண்ணன்-ம ரயன், சாத் 
தீன். 

கடத்தல்-இறத்தல், ஆண்டல், 
ஈடத்தல், தாண்டல், 

கடற்பிணா-நெய்தல் நிலமகளிர். 

கடன்-குடியிறை, அளகை, 
கடைசியா்-மருதறில மகளிர். 

கட்டல்-கக£தல், பிணித்தல், 
களவு. 

கட்டளை-துலாவிராசி, நிறை 
கருவி, உரைகருவி, ஒப்பு, 
புனர்ப்பூசம். 

கடை-அங்காடி, உறைவிடம், 

ஓடுலை, மூலம், வாயில், 
ணின் கடைப்புணர்வு.



கடைஞர்-மருதமில உழவர். 
கடையனல்-வடவாரமுஃ௫ம். 

கடையம்-ஆபரணம், அயிராணி 

யாடல். 

கடகம்- கங்கணவாரபரணம், 
வட்டம், கூத்துவிகற்பம், 

மதில், கைவளை, ஆனைத் 

திரள். 
கட்சம்-காடு, 
கடம்பு-உ௰்றுர், ஓர்மரம். 
கடாரம்-காழகமென்று பெயர். 
கட்சி-காடு, கூடு, துயிலிடம். 

கடச்தம்-மாப்பரிசை. 
கட்டி-அகமகிழ்ச்சி, 

உண்டி. 
கட்டம்-மாப்பரிசை. 
கடற்சேர் ப்பன் - நெய்தற் 

Dar. 

கட்டியம்- பலகை, பரிசை. 
கடம்-கடம்பு, பாண்டம், காடு, 

ஆனைமதம், அரியவழி. 
கடாம்-ஆனைமதம். 
கட்கம்-வாள். 
கடற்சார்பு-நெய்தல் நிலம். 

கட்டு- கழிப்பு, குறுமால், 
பறித்தல். 

கட்டிறுப்பு-பெரியகாடு. 
கடம்பல்-குமிழ்மரம். 

கட்செவி-பாம்பு. 
கடதறு-அரியகெறி, படைக்கலத் 

தினுறை, காடு. 
கடவுள் - தெய்வம், 

நன்மை, நல்லபசு. 

கடவுண்மணி.ஈவ மணி, 
தமம். 

கடவை-ஏணி. 

கட்டுரை-வார்த்தை. 

கடிகைமாக்கள்-கவிஞர். 
கடினம்-கொடுமை. 

சர்க்கரை 

முனி, 

கடத்   
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கடி-வாசம், உடம்பு, புணர்வு, 
கைப்பற்றல், அச்சம், 
வரைவு, புதுமை, கூர்மை, 

பேய், சரவல், கரலம், 
விளக்கம், இன்பம், தாள், 

சிறப்பு, ஐயம், கலசம், 
சவம். 

கடிவை-ஆனை. 

கடிகை - வேதம், சமயங்கள், 
நாழிகை, துண்டம், கத 
வுத்தாள், இரப்போர்கைப் 
பாண்டம். 

கடிப்பிண-கா தணி, தோடு. 
கடி.தடம்-மருங்குல், வாவி, 
கடிப்பகை-கடுகு 

கடிப்பதம்-கெண்டி 

கடிஜஞை-இரப்பேர்கைப் 
பாண்டம் 

கடைப்பிடி-தேற்றம், மறப்பி 
லாமை 

கடா-எதிர்மொழி, எ ௬ மப் 
பகடு 

கட்டி-விறகு, சர்க்கரை 
கடுகம்-காழ்த்தல் 

கடும்பு-பர் துக்கள் 

கடு-கடுமரம், விடம், 
கசப்பு 

கடுகல்-விரைவு 

சடுவன்-அணானை, ஆண்கு ரங்கு, 

முசு 
கடுக்கை - கொன்றைமரம் 

கடுவை-வாச்சியம் 
கடுமுள்- படைக்கலம் 

கடுமை-மிகு இ, கொடுமை 

கடுப்பு-ஓப்புவமை, துரிதம் 
கடுத்தல்-உவமை, உவமேயம், 

வேகம், ச[ங்]கை 

கடியாலம்-சூத்தரி 
கடிப்பம்ஆப ரணங்கெகொள் 

கலம், 

முள்ளு,
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GILUiL]-SL. DUD 
வாச்சியம். 

கடப்பாடு-கொடை. 

கடகட (எ) - உரோசப்பட்ட 

இலி. 

கண்-விழி, இடம், மெய், ஏழாம் 
வேற்றுமை, 

கணவன்-பத்தா, 

என்னும் 

கணக்கன்-புத்தன். 
கணம்-மாத்திரை, கூட்டம், 

பேய், திரட்சி, வட்டம், 
அற்பம். 

கணவம்-ஆரவாரம். 

கண்டகம்-கவசம், வாள், முள், 
காடு, 

கண்டுதி-தினவு, காஞ்சொறிப்பூ 
கண்ணுளா்-கூத்தர். 
கண்ணாளர்-இற்பியர். 
கண்டீரவம்- சங்கம், 

மரம். 

கண்டல்-தாமை, முள்ளிப்பூ. 

கண்ணி-பூ, மொட்டு, மாலை, 

நன்னெ ஙிரிற்பவள். 
கணவீரம்-அரளி. 

கண்டிீரம்-காஞ்சொறிப்பூ. 
கண்டமறை-கற்பாடு. 

க்ண்டு-சர்க்கரை, 

வண்டு. 

கண்டி-வெண்ணெய், மலைப்பூடு, 
கண்டிகை-பதக்கம், முலை 

மேலணிவடம், வாகு 

வலையம், கலம்பெய்செப்பு, 

கணம், 

கண்டை-அனைமணி, பெரு 
மணீ, 

கண்ணமை-அகலம். 

கண்ணுதல்-சிவன். 
கண்ணல்-கருதுதல், 
கண்ணவன்-சந்திரன், 

கள்ளி 

ஆட்டுமறி,   

கண்ணோட்டம் - உள்ளக் 
களிப்பு. 

கண்படை-நித்திரை, அமளி. 
கண்வளர்தல்-நித் திரை. 
கண்ணுள்-கூத்து. 
கண்-நயனம், மூங்கில், இடம், 

ஏணி, ஏழாம்வேற்றுமை. 

யருபு. 
கண்டம்- மெப்புகுகரு வி, 

கழுத்து, சமனிக்கை, தூசு, 

துண்டம், வாள், தேசம், 
சுண்டுசர்க்கரை,ஆனை, துயி 
லிட ம், எழு 3 தா ணீ, 

வெல்லம், பரிசை, காவல். 

கணித்தல்-வரையறுத்தல். 

கணிகை - பொதுமகளிர், 
வேங்கைமரம். 

கணி-ேவேங்கைமரம், மருத 
நிலம், சாதி. 

கணிச்௪-மழு, 

தறிக்கருவி. 
கணிதம்- எண்ணம், 
கணங்கள்-மக்கட்கூட்டம். 
கணுங்கரா்-சண்டாளர். 
கண்டன்-பத்தா. 
கண்ணுறல்-காண்டல், 
BOM EGG US. 

கணையம்- படைக்கலம், உழலை 
மரம். 

கணை-இரட்சி, பகழி, செறிவு, 
இலி. 

கதத்தல்- பல படச் சொல்லு 
தல், பொறுதியின் றிக்கூப் 
பிடல். 

கதித்தல்-எழுச்சி, 

உளிக்கருவி, 

சிறப்பு, 
பெருமை, மிகுதி, ஓலித் 
தல். 

கதலிகம்-தேற்றாமரம். 
கதம்பம்-கடம்புமரம், களபம்,



கதம்-சினம். 
கத்தவம்-கழுதை, 
கத்தூரி-நரவி. 
கத்திகை-மாலைவிகற்பம், 

செண்பகம். 

கத்தியம்-ஈல்லாடை. 
கத்தா-குயில், ஆயுதம். 

கதி-முத்தி, வருத்தம். 
கதுமென-விரைவு, 

களவு, குறிப்பு. 
கதவுகை-சிறுகை. 
கதுவாய்-வடுப்படுதல், 

கவிமோனை. 
கதிர்த்தல்- இளையபறித்தல். 
கதுப்பு-மாதர்மயிர், ஆனைமயிர், 

இளைய ஆண்மயிர்கள். 
கதை-தெண்டாயுதம், ஓசைச் 

சொல், காரணச்சொல். 

கதிர்-பிறபை, ஆதித்தன். 
கதிரம்-அத்திரம். 
கநீதிருசு-சாடினுடைய வண்டி 

யினுடைய இரும்பு, 
கந்தவாரம்-இராசபத் இனி 

இல்லம். 
கந்திரங்கல்-மிளகு. 

கந்தம்-புலன், வாசம், அழகு, 

கிழங்கு, கருணைப்பூடு, 
மஞ்சள், கழுத்து, பகுத்தல், 

கந்தரம்- மலைமுறை, கழுத்து, 
மேகம், முகம், இரும்பு. 

கந்தர்ப்பன்-மன்மதன்,. 
கந்தன் - சுப்பிரமணியன், 

அருகன். 

கந்தவகன்-காற்று, 
கந்தவாகனன்-காற்று, 

கந்திருவம்-குதிரை, இைசப் 

பாடல், பாலைநிலத்தியாம், 
ஆரவாரம். 

கந்தித்தல்-இகமணம். 

சிறு 

பெபொதி, 

பட்சி, 
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கந்துகம்-ருதிரை, பந்து. 
கந்தல்-கேடு. 

கந்தி-கழுகு, தூண், பந்து, 
பற்றுக்கோடு, வண்டி 

யுளிரும்பு, யாக்கை, கமுகு, 

வாமநால் ஈன்னெறிவழாது 
கோற்பவள், 

கந்து-சந்து, தறி, ஊற்றம், 

தூண், 

ஃபித்தம்-விளாமரம். 
கபரலம்-தலை, மண்டை, 
கபிலம்-குரால்கிறம், 
கபிலை-பசு. 
கபோலம்-கதுப்பு, 
கப்பணம் - *கைவேல்' எனும் 

ஆயுதம். 
கபடம்-களவு. 
கபாடம்-கதவு. 

தபோதம்-பருந்து, புறவு, பற 
வைப்பொது, கரும்புறா, 

காப்பூ, உயர்ச்சி, மரக் 

கொப்பு. 
கம்மியர்-கண்ணாளர், தொழில் 

செய்வோர். 
கம்பளர்-மருதரிலவுழவர் 
கம்பம்-ஆனைத்தம்பம், தூண். 
கம்படம்-செம்படாம். 

கம்புள்-சங்கு, சம்பங்கோ ழி. 
கடம்-ஆமை. 

கம்பு-சங்கு, 

கமலம்-தாமரை, 

சங்கு, 
கமலகுர்த்தி-பிரமா, அருகன். 

கம்பிலி-வாச்சியம். 

கமர்-விண்டது. 

கவி-பாட்டு. 

கும்பித்தல்-ஈடுங்கு தல். 

கமம்-குளம் நிறைதல், 

கமித்தல்-நடத்தல், 

தண்ணீர்,
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கம்பிலடை-அப்பம். 

கம்பலை-மேற்கட்டி, துன்பம், 

இலி, மயக்கம், வயல். 

கமழ்தல்-மிகுமணம். 
கம்-தலை, வாயு, பிரமன், நீர், 

சுவர்க்கம் விண், மேகம், 

வெளுப்பு, 
கமலை-இலட்சுமி, 
கமத்தை-நிலைதல். 
கமகன் - ஞாபகன், செம் 

பொருள் நடையின் எப் 

பொருளுமுரைப்போன். 
கமனம்-கொழும் து. 

கம்.பி-கா இலணியள், 

கமை-பொ[று] தி. 
கயவரீ-கழிமுகம். 
கயவர்-கழ்மக்கள். 
கயவாய்-கரிக்குருவி. 
கயமுனி-ஆனைக்கன் று. 
கயவை-எள்ளிளங்காய். 
கயவு-மெய்ம்மை, மிகுதி, களவு, 

பெருமை, மேம்பாடு. 

கயம்-முளை, இளமை, 
கயம்-ஆழநீர், ஆனை, 

மென்மை, பெருமை, 
தேய்வு, கேடு. 

கயக்கு-சோர்வு. 
கயந்தலை-ஆனைக்கன் று. 

கயிரவம்-குவளை, குவவி. 

கயிலை - கயிலாயமலை, 
குரால் நிறம். 

கயினி-சலன்கழிமகளிர், 
காள். 

கயில்'- பிடரி, 
புணர்வு. 

கயிறு - சூத்திரி, பாசம், 
குடைதல், செ.றிதல், கூவல், 

கயிர்-திரள்கோரை. 

கரவீரம்-அரளி. 

வாவி, 

ழ், 

ug, 

அத்தி   
பூணின் கடைப் |   

கரம்பை-உவர்மண். 
கரியவன் - சனி, இந்திரன், 

விண்டு. 

கரவாளம்-வாள். 

கரி-சாட்சி, கரி, 

கரபத்திரம்-ஈர்வாள், 

கரண்டை - முனிவரிருப்பிடம், 

கமண்டலம், கற்பாழி. 
கரகம்- துளிநீர், கமண்டலம், 

கங்கை, 

கரண்டம்-கெண்டி, காக்கை. 

கரப்பு-களவு. 

கரவடர்-கள்வர். 

கரப்போர்-இராக்கதர், கள்ளர். 

கரிலி-காழ்த்தல். 
கரமொடு-கழுதை, 

கரம்-லை, குடியிறை, மறைத் 

தல், ஓளி, கழுதை, திடம், 

மிருகம், வாச்சியம். 

கரணம்-சொல்லியமு.ற் பொருட் 
டுணைக் காரண[மு]ம், பல 

வகையாடல், மனத்தின் 

பகுதி, எண்; கலவி, 
இந்திரியம். 

கராசலம்-ஆனை. 
கரா-முதலை. 

கரடம்-காக்கை, 

கவுள். 

கரணஞானம் - செங்கை, 
கழுதை, இறுதல். 

கறில்-குற்றம், காழ்த்தல். 

கரி-ஆனை, ஈடு. இரு, தந்தை, 
இருந்தை, சேறல். 

கரியோன்-மாயன், கறுப்பன், 

சனி, நடுவன், இந்திரன். 

கரீரம்-அனை, ஆனையின் பல்லி 

னடி, அகத்தி, மிட, 
கும்பராசி. 

கரளம்-நஞ்ச, 

மதவானைக்



கணக கன எங்பக கரேோணு- 2 tg [wir] cor, 
கரோ, சிரமாலை, 

கள்வன், 

கரைதல்-மொழிதல், ஓலி, யாழ், 
நரம்பு, கருணையுடன் 

அழைத்தல், 
கரடு-கரண்டை. 

கர(ண்)டிகை-வாச்சியம். 

கருங்கை-கொல்லுதல், 
பணித் தொழில். 

கருணை - [இரக்கம்], 

பூடு. 
கருனை-உணவு, பொரிக்கறி. 

கர௬-சூல், மேடு, பொன்னிறம், 
கருமை-பெருமை, கறுப்பு, வலி. 
கருவி-கவசம், பல்லியம், ஆப 

ரணம், கூட்டம், ஆயுதம். 

மேகம், கரரணம், 

க[ல்ி]லணை, கச்சை,யாம். 

கருநிலம்-மலையில் நீரில் வனத் 

வன் 

மஞ்சள், 

Sodas sa! Baar, மிகு 

சொர்கருரிலம். 

கரும்பு-இக்கு, புனர் பூசம், 
தேன், பெண் வண்டு. 

கருத்து-மனக்குறிப்பு. 
க்ருணி-ஆனை. 

கருமா-பன் றி. 

கருமுகை- சிறு சண்பகம், 
முல்லை. 

கருமான்-புல்வாய். 
கருப்பை-எலி, 

கருப்பம்-சினை. 
கரு-கட்டளை, காக்கை. 

கருநந்து-ஈத்தை. 
கருமுகை-சிறுசெண்புகம். 

கருவூர்-வஞ்சிக்களம், 

கருந்தாது-இரும்பு.   
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கருள்-பாரி, கல்லாடை: 

கருஞ்சினம்-முருங்கை. 
கருமல்-பெருமை. 
கருமம்-உட்டணம், தொழில். 
கருவரி- இருள். 
கருதல்-மதித்தல். விசாரித்தல். 
கரும்பாகை-வேதம், வேதத்தின் 

பொருள். 

கருங்குதிரை யா[ளி1-வயிரவன். 
கருநெ.றி-அக்கினி. 

கருவர்-கொல்லர். 
கருத்தப/ம்-கழுை. 
கருவிழலை-பாம்பின் விகற்பம். 
கருஞ்சனம்-அன் றில். 

கருஞ்சினம்-பொன். 
கருங்கொல்லு- இரும்பு. 

கரும்பொன்-இரும்பு. 

கருள்-கறுப்பு. 

கருப்[பூ]ரம்-கற்பூரம். 
கரும[கதிரம்] - மந்தவோசை;, 

கருள்-கள், உரோசப்பட்ட 

வொலி. 

கருவிளை-ஐர் பூடு, 

கலவி-கலத்தல், அறிவுநூல். 
கலம்-யாழ், தாலம், பதார்த்தம் 

இடப்பட்டது. 
கலாபம்-மயில், மயிற்பீலி, பீலிக் 

குடை, பதினாறு கோவை 
மின்மணிமேசகலை, சரிமணி. 

கலன்- ஆபரணம், யாழ், 

நாவாய். 
கலசம்-தாமரை, கும்பம். 
கலவை-சாந்தின் பொது, 

களபம். 
கலசப்பானை-கஞ்சனை. 
கலம்பகம்-களபம், நுமாவல், 
கலகல-உரோசப்பட்டவொலி. 

கல்லகாரம்-நீர்க்குளிரிப்பூடு, 
கல்-மலை, கல்வி, திரள்கல்
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தோண்டுதல். 
கல்லோலம்-நீர்த்திரை. 

கல்லூரி-அத்திரம் பபிலிடம், 

பலகலை பயிலிடம், 
கல்லியூரி-பலகலையும் 

பயிலிடம். 

கல்லெனல்-ஓசை. 
கல்லே[நு*]-கவண். 
கலாவல்-கலத்தல், துழாவல். 
கலானீ-சந்திரன். 

கலாம்-கோபம். கொடுமை. 

கல்லென்றிடல்- அனுகரண 

வோசை, 

கல்லகம்-மலை, 

கலக்கம்-துக்கம், அழுதல், 

கலாலை-அு.மாவல். 

கலூரம்-மேம்பாடு, 

கலினி-இப்பிலி. 
கலினை.மிளகு, 

கலினர்-வீரர், 

கலம்-வன்னிமரம், பூ, மொட்டு, 

கலிங்கம்- துகில், தேசம், கம்புள். 
கலி-மிகுதி, வலி, கடையுகம், 

கடல், ஓசை. 

கலித்தல்-ஓலி, பொலிவு, மிகு இ, 

கலித்துருமம்-தான் நி, 

சலியாணம்-பொன், விழா. 

கலுடை-கலங்க ற்றண்ணீிர், 
கலுழ்-அழுதல், இரக்கம், 

கலுழமி-சலங்க[ல்*] நீர், நீம் 

முள்ளி, அழுதல், 
கான்யாறு. 

கலை-நூல், கல்வி, புடவை. 

பங்கு, காஞ்சிமரத்தின் 

வயிரம், சுறால், மீனவி 
ராகி, பிறை, நிரம்பல் 

மரக்கெரப்பு, நுட்பம், 

மானேறு, மதி, மணி 

மேசலை, முசு, 

  
  

கலைமகள்-சரசுவதி, 
கவ்வை - ஆயிலியம். துக்கம். 

பழிமொழி, குற்றம், கள்ளு. 
குவான். தொடை. 
கவணை-எல்லெறி, கவண். 
கவர்தல் - வேட்கைப்பெருக்கம், 

கவனம்-கலக்கம், காடு. விரைவு, 

படை, குதிரையின் கதி. 
கவற்சி-வருத்தம். 
கவந்தம்-தண்ணீர், குறைத்கலை, 

அட்டை. 

கவ்வாணம்-இராசம், 
கவடி.-சோ௫. 
கவடர்-கள்ளர். 
கவலை-துன்பம், Gata iA, 

கம்பு, கபிலை, புல், கிழங்கு. 
கவை-எள்ளிளங்காய். 
கவலை-கரடாயில். 

கலைஞர்-க.ற்றவர். 

கவையம்-காட்டா. 

கவை-நீர்ப்பாம்பு. 
கவைத்தாள்-ஈண்டு. 
லவர்வு-விருப்பம், மாறிளங் 

கப்பு. 
கவடு-சப்பு, ஆனைகட்டும் 

கயிறு. 

கவளம்-திரட்சு, 
கவரி-எருமை, சாமரை, சீரகம், 

தேர், இடா. 
கவின்-கட்டமகு, 

சூத்திரி. 
கவர்தல்-வளை த் தல், 

கைப்பற்றல், 

கலித்தல்-மூடுதல். 
கவிர்-சசமரம், 

கவிரம்-அலரி, 
கவிப்பர்-செட்டியள், 

எவடு-மரத்தின் கொம்பு. 
கவிகை-குடை, கொடை, 

APS;



கவிதை-பாட்டு. 
கவி-கவிதை, குரங்கு, வெள்ளி, 

புலவன். 
கவித்தியர்-சண்ணாளர். 
கவுந்தி - புத்தநூல் நன்னெறி 

வழாது நோற்பவள். 
கவுரி - பரர்வதி, பத்ரகாளி, 

பகவதி. 

கவிப்பு-வெள்ளைக்குடை. 
கவுரம்-வெள்ளைநிறம். 
கவினம்-வெண்ணை. 

கவுத்தவன்-அத்தகற்கெத்திரம். 
கவுத்துவம்-பதுமராகம். 
கவுரவர்-குருகுலத்தரசர். 
கவுதம்-பறவையிலொன்று. 
கவுரியன்-பாண்டியன். 
கவுசிகன்-இந்திரன், 

விசுவாமித்திரன், கூலை, 

கவுண்டர்-சண்டாளர். 
கவுள்-கதுப்பு. . 

கவுசிகம்-இராகம், விளக்குத் 
தண்டு, பட்டாடை, . 

கோட்டான், சவுடி. 
கழனி-வயல். 
கழகம்-சகலகல்வீ பயிலிடம், 

சூதுப்போரிடம், 
மற்பொருதலிடம். 

கழல்-மூலகாள், வெருமழுதல், 
கால், வீரக்கழல், பொன் 

வட்டு, செருப்பு, 

கழம்-கணங்காட்டு, 

கழல். 

கழங்கு-கொடிக்கழல், 
வெறியாட்டு, வேலனாடல், 

மரவட்டு. 

கழனி-சமனி, தக்கை, தூசு, 

கழிவு-மிகுதி, உள்ளது. 
கழிதல்-சாதல். 

கொடிக்   
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SOp-ApHa”, EGY, புனர் 
பூசம். 

கழுநீர்-ரீலோ ற்பலம். 
கழுமுள்-சூலம், மாதளை, 

ஆயுதப்பொ.து, கழுக்கடை: 
கழு-சூலம், கடந்திடல். மிகுதி. 
கழுக்கடை-கழு[மு*]ள்ளாயுதம். 

கழகு-ஞூது, 
கழுமல்-பற்று, மயக்கம், மிகுதி. 
கழுகு-கருடன், எருவை. 
கழுதைவாகிணி- மூதேவி. 

கழுது-வண்டு, பேய், 

பேய்த்தேர். 
கழுத்து-கண்டம். 

கழறல்-உறுதிச்சொல், 

கழி-செருக்கு, குளம்பு, குற்றம். 

களமர்-மருதுநில மாக்கள். 
கழறல்-உறுதஇச் சொல். 

களன்-பொய்கைத் தொடர்பு, 
மருதநிலமயக்கம். 

களம்-இடம், மிடறு, 

நிலம். 
களர்-நிலம், கருமை, 

களர்-மரம், கள்ளர், 

ஆழ்தம்,சூது, 
கூத்துப்பயிலிடம், 

பல்கலையும் பயிலிடம் 

இல்லாள். 
களரி-கருமம் செய்யீடம், கானம், 

பொருநிலம், கரம்பை. 

களவு-இருடுதல். 
களா-களாமரம். 
களேபரம்-உடம்பு, கழிந்த 

வெலும்பு, பிணம். 

பரண், 

பொரு 

விடம், 

கள்வன்-கற்கடகம், ஈண்டு, 

சோரன், முசு, ஆனை, 

GS DSSS. 
கள்ளம்-களவு. 
கள்-தேன், களவு, ஓலி.
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களகளென்றல்-போரொலி. 
களபம்-அனைக்கன்று. சாந்து, 

கலவை. 
களகண்டம்-குயில். 
.கள்ளு-தேன். 
களர்-உவர்மண், 

கள[த*]புதம்-வெள்ளி. 
கள்ளல்-களவு, 
களகம்-சுடு சுண்ணச்சாநீது. 
களங்கம்-கறுப்பு, மாக, தீங்கு. 
களங்கன்-சந்திரன். 
:களதம்-பெருச்சாளி. 

களிறு-அத்தமாள், ஆனை, சுறவு, 
பன்றி, 

களிமறல்-மயக்கம், 
.களைதல்-பறித்தல். 
களைகண்-தஞ்சம். 
களைஞர்-சண்டாளர். 
களரவம்-புறவு, பறவைப் 

பொது. 

களரி-காடு, போர்க்களம். 

களிப்பு-உள்ளக்களிப்பு. 
கற்பால்-க.றி. 
கற்பகம்-தரு. 
கற்கடகம்-ஈண்டு, இராசி, 
கற்பம்-அமருலகு, பிரமன் 

வாணாள், கற்பகக்கொடி, 
கரமகற்பனை, வல்லிக் 
கொடி. 

கற்பாழி-பிலம், 
கற்பகம்-ராள், சுவர்க்கம், நிலை. 

கற்மை-கதிர்த்தொகுதி. மயிர்த் 
தொகுதி, பொலவன். 

கறங்கு-சுழல் தல், ஒலி. 
கறி-மிளகு, தேயுத் தொழில், | 

விலகு, வெருவும், 
கறல்-விறகு. 

கற்றல்-பயிலுதல், 
கறுள்-குதிரைக் கருவியாகிய 

சூத்திரி. 
கழறையடி-அனை . 
கறை-உதிரம், ஊர், செம்மை, 

இறுத்திடல், நகரி, கறுப்பு, 
குடியிறை, ஊறல், 
குற்றம். 

கறுவு-சினம். 
கறுப்பு-டினம், இருட்டு, சினக் 

குறிப்பு. 
கறு-சினம். 

சன்னி-பகவதி, இராசி, 
பேதைப்பெண், 
கருவிளையாம், கட்டழகு, 
கற்றாழை, அழியாதது. 

கன்னிகாரம் - கோங்கு, 
சன்னுவர்-கன்னார். 
Sar al ரம்-அரளி. 
சனகத்சர்-சண்டாளர். 
கனவட்டம்-கு இரை. 

கன் று-விலங்குக்கும், 
மரத்திற்குமிளமை, கையில் 
வளை, அற்பம், குருகு. 

சன்றல்-சினம், சினத்தின் 

குறிப்பு. 
கன்னம்-காது, கன்னக்கோல். 
கன்னிகை-அழிவிலாதது, சிறு 

பெண். 

கன்னல்-குடம், நரழிகை, 
கரும்பு, சர்க்கரை, வட்டில், 
காரகம், 

கனலி-தீ, கதிரவன். 

கனவு-ஃுயில், மயக்கம், 
கனம்-வட்டம், இரட்ச, மேகம், 

தேகம், செறிவு, பாரம், 
கனகம்-பொன்,   கற்பொறி-இடங்கணி, 

கழ்கரி-கரகம். 
கனரசம்-தண்ணீர், 

களி-பழம், தித்திப்பு.
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கனைத்தல்-ஒலித்தல், ஆரவாரம். | சன்னன்-இடை வள்ளல். 

கனவம்-அரசமரம், எனுட்டர்-நீசர். 

கனம் - பூமியாவது, உழவுத் சனிட்டன்-பின்பிரந்தோன். 

தொழிலே வரைரவு, கன்-கல்லு. 

வாணிகம். விச்சை, சிற்பம், | சனசாரம்-கம்பூரம். 

என்றித்திறத்தறு கன்னாவதங்கம்-செவிமலர்ப்பூ. 

தொழில், கற்பகடையது, | கன்மம்-தொழில், 

கருமபூமி. கனா-மித்திரை. 
கனருசி-மின், கனிதல்-சோம்பு. 

ககரம் முற்றும்



ககர விகாரம் 

இக்கு-கண். 

கிசலையம்-தளிர். 
கிச்சு-குை, அக்கினி. 

கிஞ்சுமாரம்-முதலை. 

கிஞ்சம்-புளிமா. 

கிஞ்சுகம்-முருக்கமரம், சிவப்பு 
நிறம். 

கிருட்டிணன்-அருச்சுனன், 
கிடக்கை-பூ தலம், பாயல். 

கிடாய்-ஆடு, ஆட்டேறு, 

கிட்டி-தலையீம்.றுப்பசு, தாளம். 
கிடங்கு-குளம், பள்ளம், 

கோட்டையகம். 
இடுகு-தேரின் மரச்சுற்று, ஓலை, 

மூடை, முதல் மரப்பரிசை. 
கிடை-உவமை, சடை, 

கிடக்கை-இிடைச்சு. 
கிடில்-பன் றி. 
கஇிகிணி-வலியான்குருவி, 

கருவிஃ£மரம், 
கிட்டல்-எ.திர்் தல். 

கிண்டகிணி-அரைநாரண்மாலை, 
கிணகர்-அடிமை. 

கிண்ணம்-வட்டில். 
கியாதம்-மேம்பாடு. 

இணை-மரு தகிலப்பறை, 
கிம்புரி-தர்இப்பூண், ஆனைக் 

கொம்பு, முடியங்கம். 
கிரீரம்-இடர். 

கிரிசரம்-ஆனை பிறந்த நிலம், 
கிரிகிடி-பன்றிப் போத்து. 
கிரீபம்-கழுத்து. 

கிரி-மலை, பன்.ி. 
கிரிது-வேள் வி, 

கிருத்திவாசன்-சிவன். 
இருதம்-நெய். 

கிருசம்-இளைத்தல்.   

| கிரிடம்-மணிமுடி.. 

கிரிடி-அருச்சுனன் 
கிரிடை-மகளிர் விளையாட்டு, 

புணர்ச்சி. 

கிரணம்-ஆதித்தூரணம். 
கிரணம்-ஒளி. 

கிரணன்-சங்கரன். 
இிரிசன்-சிவன். 

கரீயன்-சிவன். 

கிருத்திமம்-தோல், பூதம், 
பண்ணல், பொய், 

கிருட்டி-பன்றிப்போத்து, 
கிராதர்-8ழ்மக்கள், ஜநர்துகில 

மக்கள். 

கிராமம்-ஊர், வயல்சூழ்ந்தவூர், 
நீரிற்கிளர்ந்தெழு பறவை. 

கிராணம்-மூக்கு. 

கிலம்-முழுவதுமில்லாத து. 
கிலாலம்-கண்ணிர், 

கிலாபம்-ஆலி. 
கிலேசம்-வருத்தம். 

கிலுத்தம்-மணிக்கட்டு. 

கிலுகிலுப்பை-பகன்றைமரம், 
கில்லேன்-செய்யேன். 

கிழவோன்-பரணி நாள். 
கிழார்-ஆம்மி. 

கிழவர்-மூ.தறிர்தோர். 
கிமாமர்-கூத்தர். 

கிழவன்-மருதரிலத் தலைவன், 
வயோதிகன், பரணிகாள், 

கிழக்கு-பள்ளம். 

கிழத்தி-மரு தரில த் தலைவி, 
கிழங்கு-மூலம். 
கழமை-உரிமை, விதி, குணம், 

வாரம். 

சிழி-எழுதுபடம், நிதிப்பொதி, 
கிழிபடுதுகில்.



இழித்தல்-பீ.றல். 
சஇினிகை-மொட்டுப்பூ. 
கிளிஞ்சி-மீன்வற்கம். 
இளி-கருவி, இலைகூக்கருவீ, 

புரு, இஞ்சுகம், 

இள்ளை-குஇரை, கிளி. 
இஜர-கூங்கில், வெந்து, ஓர்பண், 

கிளத்தல். 
இளைஞர்-வெந்து, 

உழவர். 
கிகாத்தல்-களறுதல், நிறைதல். 

இள[வீ]-சொல்லு. - 

தோழர், 
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கிளப்பு-சொல்லு. 
இறவுஞ்சம்-அன் றில். 
இறுமி-புழு. 
கிறு து-வேள்வி. 

கிறி-வழி. 

கறுபை-இரக்கம். 

கிற்பேன்-செய்வேன். 

கின்னர[ர்*]பிரான்-குபேரன். 

கின்ன[ர*]ர்-க திருவர். 

கின்னரம்-வீணை, £ர்ப்புள். 

கின்னரி-ஆந்தை, வீணை. 

கெரம் முற்றும்.



க்கர் உகரம் 

குகன்-சுப்பிரமணியன், குகன். 

குக்கி-வயிறு. 

குக்குடம்-கோழி, பாம்பின் 

வற்கம். 

குக்கலம்-வெண்குருகு, செம் 

போத்து. 
கு-பூமி, காலாம் வேற்றுமை. 

குங்குமம்-ஓர்மரம். 
குங்குலு-குங்குலியம். 
குசம்-தெற்பைப்புல். 

குச்சம்-குலைபாவாற்றி, கூத்து, 

தெற்பைப்புல். 

குசை-தெற்பைப்புல், சூத்திரி, 

மரப்பொது, இடர். 
குசலர்-மிகவல்லோர். 
குசெயம்-தாமரை. 

குசன்-செவ்வாய். 
குசும்பை-செந்திருக்கும் பூ. 
குஞ்சி-ஆண்மயிர், படங்குந்தி 

நிற்றல். 

குச்சரி-ரோகம். 

குஞ்சரம்-ஆனை. 
குஞ்ச[ம்*]-குறகை, குறள், காழி, 

குன்றி. 
குஞ்சராசனம்-அரசமரம். 

குடம்-கும்பராசி, கும்பம், 
நாராயணனாடல், பசு, 
கைகொட்டிக் குவித்தல், 

கூத்து, மருதநிலத்தூர். 
குடனாடன்-சேரன். 

குட்டுவன்-சேரன். 

குடங்கை-௮அகங்கை. 

குடங்கர்-கும்பம், Gye. 

குட்டம்-ஆட்டுக்குட்டி, குளம், 
தொழுநோய், 

குடசம்-வாலைமரம், 

  

குட்டி-முயல், அரி, பன்றி, பூனை, 
நரி, ராயின் பறள். 

குடக்கு-மேற்.றிசை. 
குட்டினி-கூணீ. 

குடவர்-இடையர். 

குடத்தியர்- இடைச்சியர். 
குட்டன்-பீள், ஆட்டும.றி. 

குடிலம்-ஆகாயம், குடாமரம், 

மயிர், சினை, வஞ்சனை, 

குடிஜஞை-ஆறு. புட்பொது, 
கோட்டான், குருவி. 

குடிக்காடு-மருதமிலத்தூர். 
குடைவேல்- மரம், கவிகை, 

ஈயம், குமரனாடல், மிதி 

யடியின் மேற்கொட்டை. 

குடரா*]ரம்-கோடாலி. 
குடமாடல்-மரயனாடல், 

குடமுளவு-வாச்சியம். 

குடுமி-வெற்றி, உச்சி, ஆண் 

மயிர். 

குடி-குலம், புருவம், மருத 

நிலத்தூர், கொடி, கொள். 
குட்டிமம்-திண்ணை. 
குட்டல்-தகர்த்,தல். 

குடும்பம்-இ.றி, கிளைஞர். 
குடும்பு-குலை, குடுவை, 

பாள. 

குடில்-சிறுவீடு. 
குணபாசு-பெ[சா*]சு 

குணபம்-பேய், சவம். 

குண்டை-எரு.து. 

குணக்கு-&ழ்த்துசை, 

குண்டு-சிறுவயல், குதிரையாண் 
பால. 

சிறு 

குடுவை-பானை.



குணம்-வீஇ, கயறு, பண்டு, 

கும்பம், வில்காண். 

குணன்-கொள்கை, 

குண்டிதன் புதல்வன் - தன்ம 

புத்திரன். 
குணித்தல்-வரையறுத்தல், 
குண்டழுர்்து-ஆ மர். 

குணில் -குறுந்தடி, கடிப் 
பென்னும் வாச்சியம், 
கல்லெறி, கவண். 

குணி- ஊமை, 
குணுங்கு-பேய், நுட்பம். 

குண்டிலி-இசங்கமரம். 

குணுங்கர்- சண்டாளர், 
குயிலுவர், தோற்கருவி 
இசைக்கும் பேர். 

குண்டன்-சோரபத்தாவின் 

Yair dar. 
குண்டிசை-கமண்டலம், 
குண்டம்-குளம், குறளி, பானை. 
குண்டலம் - ar Guo! குழை, 

ஆகாயம், வட்டம். 
குணாலம்-கூத்தின் விகற்பம். 

குத்து-குற்றம், புடைத்தல், 
மயிர். 

குதிர்-நென் முதலாப் 

பண்டம் போடுந்தலம், 

குதித்தல்-தாண்டல். 
குதலை-மழலைச்சொல். 

குதை-அம்பு, அம்பிற்குதை. 
குதம்பம்-இடுகு, விளக்குத் 

தண்டு. 
குத்திரம்-வஞ்சம், விரைவு, மலை. 

குத்தி-மண், அடக்கம், 

மடங்கல். 
குந்தம்-கு.இிரை, குருந்து, வேல், 

கள்ளு, வியாதி. 

குந். தி-கள்ளு. 

குந்திரம்-குறிப்பு. 
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குப்பம்-ஊர்க்கூட்டம், 
கும்பை-மேருி, திரள். 

கும்பல்-கூட்டம். 
தூப்பாவம்-அட்டை. 

குப்புற்றல்- காண்டல். 
முப்புறல்-பாய்தல். 

குபேரன்-சக்இிரன், தனபதி, 
குப்பி-௮ம்பிம்கட்டு. 

கும்பிடல்-அஞ்சலி. 
குமினென்றிட்டல் - ௮னுகரண 

Can mgs AST. 
குமரி- பகவதி, கன்னிகை, 

DTP CA அழிவில்லது, 
காளி. 

குமிறல்-ஒலித்குல், பே[]ரொலி. 
குமாரி-பத்இரகாளி. 
குமிலம்-பே[£]மொலி. 

குமரிச்சே்ப்பன் - பாண்டியன். 

மும்பியம்-சம்்இரன் பொதுப் 

பேர். 
கும்பகாரர்.முயவர், 
குமி]லை-டஓளவெள்ளனு. 

கும்பினசம்-பாம்பு. 
நூரன் - கங்கன், பிள்ளை, 

லேத்்இரபாலன், புருடர். 

கும்ப[ம்*]-ரு..ம்.நன மத்தகம், 
கும்பராசி, 

குழுகம்-வெள்ளாம்ப ல், 

வெண்ணி பெய்தல், 
அடுப்பு. ழெற்பைப்புல், 
இச்கயத்தொல் றட 
Gulu jOrral. 

கும்பிகை-வாச்சியம், 
கும்பி-ஆனை; wy urd, yoo les") 

சோறு. 

குமை-சிரட்சி, 
குமிழ்-மரம். 
கும்பயோணி-அகுத்தியன். 
கு[டு*]ம்பினி-மனையாள். 

குத்துதல்.
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குமரம்-கொம்பிலா விலங்கு. 
குவளை-செங்கமுகீர். 
குவடு - மலை, சிறுமலை, 

மலையினுச்சி. 

குவால் - மேடு, குவிக்கப் பட் 
டது. 

குவை-ஊர், இரளாகிய குமியல், 

மேடு. 

குவவு - தரள்வடிவு, குவிக்கப் 

பட்டது, பெருமை, பூ, 

சாரியைச் சொல். 
குவிதல்-இரள் வடிவு. 
குவிதல்-கூடுதல். 
குவலயம்-பூமி, 

கருங்குவளை. 
குவஃரக்கண்-செழுங்கழுகீர், 
குவளையத்தாரன் - தன்ம 

புத்திரன். 
'குவி-இலைமூக்கரிகத்தி, 

பாரம் 
குயவரி-புலி. 

குயிலுவர்-நரம்புக் கருவியிழைக் 
கும் பேர். 

குயிலுவத் தொமில்-ஈரம்புக் 
கருவியிசைப்பாணா், 

குயவு-தேர். 
பூயா கோங்குமரம். 

குயம்-முலை, கோடுவாள் 

இளமை, வட்டம், ஊர்க் 

குருவி, ஈறும்புறை. 

குய்யம்-வஞ்சம், 
குயிறல் - கூவுதல், கூடைதல், 

தாண்டல், குூளை த்த ல், 

சொல், செய்தல். 
குயின் - மேகம், குயில், 

கோகுலம், துளை, கோபுரம், 

குயிற்றுதல்-துளைத்தல். 
குயிலாயம்-பஞ்சரம், பண்ணுங் 

கூடு. 

செங்குவஃாஈ, 

  

குரல்-மாதர், பறவை இறகு, 
இசை, கதிர், மரத்தின் 
கதிர், பலதானியக்கதிர், 
வீணை, நரம்பு, நெற்கதிர். 

குரமரம்-கற்பக தரு. 

குரவன் - பிரமா, ஆசாரியன், 
மூத்தோர், பிதா. 

குரவோர்-நூல் வல்லோர், 
அமைச்சர். 

குரத்தி-தலைலி, 
மகளிர், 

குரவம்-ஐர்மரம், 

குரகதம்-கு.திரை. 
குரவரம்-வாடாக்குறிஞ்சி. 
குரவகம்-குறிஞ்சிமரம். 

குரம்-கு.திரைக் குளம்பு. 
குரக்கை-குகிரைக்குளம்பு. 
குரண்டம்-கொக்கு. 

குரம்பு-புனற்கரை, செய்யப் 
பட்டகரை, வயல் வரம்பு, 

குரால்-கபிலகிறம், கோட்டான், 

குருவி, 
குரோதம்-கோபம். 

குரங்குதல்- இ றஞ்சு தல், 
வளைதல், 

குரோட்டா-நரி. 
குரோடம்-பன்றி, 
குரோசம்-கூப்பிடு தூரம். 
குரோசனை-ஐலி. 

குரவை-கூத்து, ) ககேகரரு)த் 
தாடல், வேய், தடல். 

குரம்பை-தேகம், சிறுவீடு. 

குரை-ஓசை, நீர்க்குமிழி, 
இடைச்சொல், 

குரங்கி-சர் இரன், 

குரங்கம் - மான். 

குரு-வியாமம், ஆசான், 
பெருமை, 

நெய்தல்



குரவன்-நிறம், வியாதி, கொம் 

பிலா விலங்கு. 

குருகு-தருவோணம்,குருக்கத் தி, 
வளை, நாரை, மூக்கு, கோடு, 

மூலகாள், புள்ளு, வெள்௯ை, 
கொல்லனுலை, 

குருசில்-ஐ, சிறந்தோர், அரசன். 

குருக்கண்- முலை. 

குருதி-இ[ரா]த்தம், சிவப்பு, 
செவ்வாய். 

குருக்து-ஓர்மரம். 

குருக்கத்து-ஓர்மரம். 

குருப்புகை-நறைபடு கொழும் 

புகை. 

குருளை-இளமை, முயல், பன்றி, 

நரி, சாயின்குட்டி. 
குருவி-பூசம், மூலகாள், பறவை, 

பஞ்சரிமரம். 

குருள்-பெண்மயிர். 

. குரு-கனம், அதிபாரம். 

குருத்து-வெள்ளைகிறம். 

குருத்து-முன்மோபம். 

குருமித்தல்-எழுத்தினோசை. 
குலைதல்-குன்.றல். 

குலாலர்-ஞூயவர், 

குலவு-வில்லிட்ட குதை,. 

குலை-கொத்து, அம்பிற்குை, 

செய்புனற்கரை. 

குலுகுலு-குங்குலியம் 
குலாவல் - வமாதல், 

கொண்டாடல். 

குல்வலி-இலந்தைமரம். 
குலம் - இல்லம், குடிமை, 

கூட்டம், மிருகத்தின் 

கூட்டம், மன்னன் 

இரல்*]லம், 
குலிசம்-வேல், சாதிலிங்கம், 

வச்சிராயுதம். 
குலிங்கம்- ஊர்க்குருவி. 

பரிந்து   
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குலிகம்-இருப்பை, சாஇலிங்கம், 
குலத்தம்-காணம். 
குல்லை-கச்சங்கம், முடி, துழாய், 

பச்சை, கஞ்சாமரம், 

வெ.ட்டிமரம். 
குலீனன்-குலமில்லோன். 
குலவர்-ஐர்துகில மக்கள். 

குமவி-மக்கள், விலங்கு, மரத் 

இளமை, பச்சிலை. 
குழு-மக்கட்கூட்டம். 

குழுமி-கொகுதியாகிய கூட்டம். 

முழைத்தல்-தளிர் த்தல். 
குழல்-துளை, மயிர்முடி, மயிர், 

ஆண்மயிர், பெண்மயிர். 
குழை-குண்டலம், குளிர், சேறு, 

துழையுடை பொருள். 

குழ்கு-இளமை, அளகு. 
குழவு-துளவம், மயிர், இளமை- 

குழி-கயிறு, கிணறு, பள்ளம். 

குழியம்-பாறுவளையம். 
குழிசி-பானை, மிடா. 
குழியம் - திரள் வடிவு, 

மருந்தின் பொதுப்போேர். 

குழை - கச்சி, நெய்தல் நில 

மகளிர். 
குை-வில், கோவேறு கழுதை, 

அருவருப்பு. 
குழம்பு-சகதி. 
குளித்தல்-முடுத்தல். 
குளகு-விலங்குணவு. 

குளம் - சற்கரை, 
நெற்றி. 

குளகெல்லு-நீர்வாரம். 

குளகம்- ஆரம்ப. 

குளியம்-வேங்கை. 
குளிர்- ஈண்டு, இலை மூக்கரி 

கத்தி, மீனொழுக்கம், சல் 
லெறி, கவண், மூள 

வெனும் வாச்சியம், காயா 

குட்டம்,
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மரம், கிளி கடிகருவி, மழு, 

டம், குளிர்ச்சி, 
ன்னை கனா 

குளிரி-குடமுழவு, ஜெண்டு, 
குளகச் செய்யுள், குற் 

கெழுத்துத்துடர்வ.து, 
குளிறல்-ஓசை. 

குளிகன்-சுப்பிரமணியன். 
குளவி-மலையம்பச்சை,. 
குளை-வளை தல். 

குறங்கு - துடை, 
குறவர் - குறிஞ்சிரிலமக்கள், 

பொதுமர். 
குறத்தியர்-கு.றிஞ்சிரிலமகளிர், 
குற்குலு-குங்குலியம், 
குற்குத்த-குறை, காது, 
குற்றம்-களங்கம், தீங்கு, 

குறள்-மாயன், கட்டையன், 
பூதம். 

குறி-ஊர், யோகம். 

குறண்டி-இராகம். 

குறிப்பு-கருத்து, ஒற்றுமை. 
குறிக்கோள்-ஓ.ற்றல், பேயே, 

சூற்.றல்-குறல், பறித்தல். 

குறுஙகண-சாளர வாசல், 

குற்சிதம்- அருவருப்பு, 
குற்ளை-கோள், கூத்து, 
குறிஞ்சிமன்-அறுமுகன். 
குறிஞ்சி-பாழ், மைவழம், கார் 

காரம், படுமல், பஞ்சுரம், 
மருள், வயிரவி, பற்று, 
செந்துரம், 

குறும்பொறை நாடன் - முல்லை 
நிலமகன். 

குறும்பொறை-மலை, சிறுமலை, 
காடு, குறிஞ்சிறிலம், 

குருபரல்-கொடிக்கலம். 

குறிச்சி-ஊர், கு[.றி*]ஞ்சி நிலத் 
தூர்.   

கும்பர்- பாலைநில மன்னர். 
குறும்பு-பாலைகிலத்தூர். 

குறும்பன்-பூசல். 
குறுகல்- அணுகல். 
குற(ண்)டு-பலகை, திண்ணை, 

முண்டு, வாச்சியம். 

குறு்தறி-போ தகை. 
குறிக்கோள்-தேற்றம், 

ஹெழுத்துத்துடர்வது, 
குளகப்பாட்டு. 

குறுமை-அளகு. 
குறுவாட்கை-வறுமை. 

குறுதல்-பறித்தல், 
குறும்பிடி. உடைவாள். 
குறும்பூழ்-காடைக்குருவி. 
குறிஞ்சி-மலைச்சாரல், நிலம், 

செம்மலப்பார், துள்ளி, 

பண், பாலைரிலத்தியாழ். 

குறுங்கலி-ஈன்னுதற்றுறந்தது. 
குற்றிசை- பழிப்பவன்முன்னின் 

அரைத்தது. 
குறைதல்-கன் றல். 

குறோதம்-கொடுமை, கோபம். 

குறை-குறைபாடு, பாகுடம், 

குற்றம், மிடி, கோள், 
ஓசை, இடைச்சொல். 

குறோதன்-வீரபத் தரன், 
குன்றவர்-கு.றிஞ்சிரில மக்கள், 

ஐந்து நிலமக்கள், 
குனிப்பு-கூத்து விகற்பம். 
குன்று - மல், சிறுமலை, சதை 

யனாள். 

குன்றல்-குறைதல். 
குன்றவர்-குறவர். 

குனமினி-யோடஇனி 

குன்னம்-அழகு, 
குன்னமம்-நெருக்கமா, தூறு, 

குழ் 

குகரம் முற்றும்



ககர எகரம் 

கெடாகின்-மூதேவி. கெழு- இடைச்சொல், நிறம், 

கெடவரல்-மகளிர் விசாயாட்டு ர் கட் . 
் ‘ க ல்-நிறைதல். 

த ரகன்னறை eae ட அணை அள்) 
கெழுமல்-பயிலுதல், புல்லல். 

கெட்டேன்-அ௮திசயம். கெவுளி-பல்லி. 

கெண்டல்-களை தல். கெடலணங்கு-மூதேவி. 

கெகரம் முற்றும்



க்கர ஓகரம் 

கொக்கு-பறவை, மாமரம், திரு 
வோணம், குதிரை, சென் 
னாய், கூலகாள். 

கொக்கரை-பாணி, வீணை, 
சங்கு. 

கெொங்கு-மணம், பூவின் தாது. 
கொங்கன்-சேரன், நெய்தல் 

நிலத் தலைவன். 

கொங்கை-முலை, மணம். 
கொச்சை-வெள்ளாடு. , 
கொஞ்சல்-குதலைச் சொல். 

கொடிறு-கதுப்பு, பூசம். 

கொடிச்சியர் - கு றிஞ்சிநில 
மகளிர். 

கொடி-காக்கை, துவசம், நீளம், 
பெண், மரத்தின் கொடி. 

கொட்கல்-சு மலல். 

கொட்டில்-வேறிடம். 

கொட்டை-விதை, 

— பொகுட்டு. 
கொட்பு-சுழலுதல், சுழற்றி, 

கொடை-தியாகம். 

கொடைமடம்- வை ரயாது 
கொடுத்தல், வசை. 

கொட்டி-சிவனாடல், 

தாமரைப் 

ச 
னாடல். 

கொடிப்பாலை - பாலைநிலத்து 
யாழ். 

கொடியர்-கூத்தர். 
கொட்டான்-கூகை. 

கொடுறு-கதுப்பு, பூசம், கருவிப் 
பற்று. 

கொடுவரி-புலி. 
கொடுகொட்டி-சிவன்கூத்து, 

நொய்தல், 
கொடுமுடி-மலையினுச்சி. 
கொடுமரம்-வில்லு, தனுராசி, 

  

கொடுஞ்சி-தேர், தேர்மொட்டு. 

கொடும்பை-குளம், தாமரை, 
பச்சிலை, அருவி. 

கொடுவாய்-புறங்கூற்று. 
கொடுநுகம்-மகநாள். 
கொண்டாடல்-புகழ்தல். 
கொண்டிகம்-கெணாடி. 
கொண்டல்-மை, மேடம். 

கொண்டல்-மேகம், காற்று 

கீழ்க்காற்று,சேர்,முகத்தல். 
கொண்டி-கொள்ளை, கூத்து, 
கொண்கன்-சேரன், மருதறிலத் 

தலைவன், பத்தா. 
கொண்டகம்-குறிஞ்சிப்பறை, 
கொண்டு-மேகம், சுழிற்றித் 

திரிதல், ஆகாயம். 
கொண்டைக்கிரி-இராகம், 
கொண்டை-மயிர்முடி, இலந் 

தைக்கனி. 
கொத்தம்-எல்லை. 
கொதித்தல்-சினக்குறிப்பு, 
கெரந்தம்-சிறுசவளம், பெருஞ் 

சவளம், சோம்பல். 
கொர்தளம்-மயிர்க்குளற்சி, 

மாதர்மயிர்க்கொத்து, 
கொப்புரை-இடாரம். 
கொப்பூமழ்-உந்தி, 
கொப்புள்-உங்தி, நீர்க்குமிழி. 
கொப்புஎம்-மொக்கன் வடிவு. 
கொப்பு-மயிர்முடி, மரத்தின் 

பணை, மகளிர்காதணி, 
தெய்வவுணவு. 

கொம்பர்-முருங்கை மரத்தின் 
கொப்பு. 

கொம்பு - விலங்கின் 
வாச்சியம், 

கொப்பு, 

மருப்பு, 
மரத்தின்



கொம்பனீயல்-தேனி. 
கொம்மெனல் - அனுகரண 

வோசை. 
கொம்மை-வட்டம், திரள் 

வடிவு, இளமை, கொங்கை, 
குவித்துக்கொட்டல். 

கொம்பீரம்-ஆழநீர். 
கொய்யுளை-குதிரை, 
கொய்யடி-நாரை. 
கொய்தல்-அறுத்தல், பறித்தல். 

கொல்லை-சேனை, புனல். 
கொலை-வெகுளி. 
கொல்லிச்சிலம்பன்-சேரன். 
கொல்லர்-கண்ணாளர். 
கொலம்-ரீரோட்டம், 

கொல்-கோறல், ஐயம், அசைச் 
சொல், வருத்தம், ஏவல். 

கொல்லும்-ஐயு.ற்ற சொல். 
கொல்லி- இராகம். 

கொல்லிவராடி-இராகம். 
கொல்லாவேதன் - புத்தக் 

கடவுள். 
கொலைஞர்-சண்டாளர். 

கொழுமலர்-ஆம்பல், 
கொழித்தல்-பே()ரொலி. 
கொழுகன் -பத்தா, எல்லா 

முடையோன். 
கொழிப்பு-குற்றம், கொழித்தல். 
கொழுதுகம்-மகம், கொழுவின் 

முனை. 
கொழுர்து-ரீரோட்டம். 
கொழுங்கோல்-உத்திரட்டாதி. 

  

49 

கொழுங்கிரி- உடை மரம். 

கொழுமை-வளமை, கொழுப்பு. 

கொழுத்து-துடை. 
கொழுப்பு-நிணம், வளமை, 

கொள்ளம்-குழைசே (£)று, 

சேறு. 

கொள்ளி-நெருப்புறுவிறகு. 
கொள்ப-வேறுபாடு. 

கொள் - கொ!ள்*]ளென்றல், 
உரோசப்பட்டஒலி. 

கொளை - பாட்டிசை, பாலை 

நிலத்தியாழ். 

கொள்கலம்-பாண்டம். 
கொள்-மிளகு, காணம். 
கொற்றவன்-இராசா. 

கொற்றவள்-பகவதி, 
கொ ற்றல்-ஓட்டுதல். 

கொஜற்றம்-அரசி[ய*]ல், வெற்றி, 

வலி, புகழ், 

கொற்றி-வடுகி, Holos, 
கோவிளங்கன்று. 

கொழ்றை-துற்கை, 

கொறி-மேடவீராசி, ஆடு, செம் 
மறியாடு. 

கொறன்-தேன்கூடு. 

கொற்று-கூலி. 

கொன்-அச்சம், பயமிலி, காலம், 

பெருமை. 

கொன்னை-பயனிலாமை, காலம், 

பெருமை, அச்சம், வலி. 

கொன்றை-இதளி, இராகம். 

கொகரம் முற்றும்



சகரம் 

சகடம்-சாடு, உரோகணி, ஊர்க் 

குருவி, சிவிகை. 
சகம்-பூமி, சட்டை, ஆடு. 

சகடை-பேரிகை, வாச்சியம், 

சகசரம்-குறிஞ்சியாம். 
சகாரி-முத[ல்*1]வள்ளலிலொரு 

வன். 
சகடு-வண்டி, உரோாகணி. 

சகதி-சேறு. 
சகளன் - ஒரு குடியிற்கொண் 

டோன். 
சகரன்-முதல்வள்ளல். 
சக்கிரன்-இந்திரன், மால். 
சக்கரம்- கடல், பூமி, நேமி, 

சகடை, பேரிகை, தேருருள் , 
வட்டம், துயிலொழிதல், 

பெருமை, பிறப்பு, மலை, 

சக்கிரவாகப்புள். 

சக்கிறாயுதன்-மால். 
சக்கிறாயு தஇ-பகவதி. 

சக்இரி-பாம்பு, குயவன், சக் 
கரன், தராப.தி, நெடுமால். 

சக்குலி-௮ப்பம். 
FEG- LWT. 
சக்கம்-£று, வட்டில். 
சகுடம்-சேம்பு, சோம்பு. 
சகுலி-மசியம். 
சகுனம் பறவைப்பேபாது, 

தழங்கு, நிமித்தம். 

சகுனி-பறவை, நிமித்தம்பார்ப் 
போன். 

சகோரம்-வெண்குருகு, ஆந்தை, 
Bovis pao. 

ச௫த்தல்-பொழை. 
சகாயம்- துணை. 

ச௫-தோழி, ௮ச்சமுள்ளோன். 

  

  

சகுந்தம் - பறவைப்பொது, 

பூதம். 
| சங்கு-கோழி, எண், 

படைக்கலம். 
பணிலம், சைவளை, கூடுதல். 

சங்கிராமம்-போர். 

சங்கனனம்-ஈரம்பு. 
சங்கை-ஓயம், அளவிடப் 

பட்டது. 

சங்கீரணம்-துமாவல், 
சங்காறி-மால், பத்திரகாளி. 
சங்கிலி-தொடர், வயிரச் 

சங்கிலி. 
சங்கம்-ஊர்க்குருவி, கூட்டம், 

பணிலம், சங்கநிதி, புலவர், 
கணைக்கால், கூடுதல். 

சசழழயல்-........... 
சசலம் -தெளிந்த தண்ணிர், 

காமரை. 

சசி-இந்திராணி, சந்திரன், 

கற்பூரம். 
சசமணாளஎன்- இந்திரன். 
சச்சை-வெள்ளாட்டேறு, செறி, 

குளம்பு. 
சச்சு- பறவைகளின் மூக்கு. 

சஞ்சிலதரணி-உயிர் தருமருந்து. 
சஞ்சலை-மீன். 
சஞ்சரிகம்-வண்டு, 

சஞ்சாரிகம்-வண்டு. 

சஞ்சலம்-அுக்கம். 

| சடம்-உடம்பு, பாறு, பெய், 
பொய், கொடிமை. 

சட்பம்-இளம்புல்லு, 
சடரம்-வயிறு. 

சட்டம்- துயிலமளி, கிடுகு. 

சட்டித்தல்-அழித்தல்,



சட்டுவம்- சந்தனம், தேர் 
அகப்பை. 

சட்டகம்-பேய், வடிவு, மாந்தர் 

ுயிலிடம். 
சடுஇி-விரைவு. 
சடிலம்-மயிர்ச்சடை, செறிவு, 

உடம்பு, குதிரை, பெருகல். 

சடைச்?.-நீர்ப்பாசி. ் 

சடை-வேணி, வேர். 

சடையன்-வீரபத்திரன், சிவன், 

சடையையுடையோன். 

சண்பனி-யோ கினி, 

சண்டிகை-மாகாளி, துற்கை. 

சண்முகன்-அறுமுகன் . 

சண்டை-பேரிகை, கலகம். 

சண்டன்-நமன், ஆதித்தன். 

சண்டகன்-அலி, 

சண்ட([ம்”]-தீமை, கொடிமை, 

விரைவு, அலி, குறிப்பு. 

சதபத்திரி-தாமரை. 

சதாசம்-பரன் 

சதாகதி-காற்று, 

சதாநந்தன்-பிரமா. 

சததிரி-தாமரை. 

சதங்கை-பாத௫ண்கிணி, அசை 

நூல்மாலை. 

சதுக்கம்-சாற்சந்தி, அங்காடி. 

சதுரங்கம்-ஆனை, தேர், புரவி, 

காலாள். 

சதம்-இலை, நூறு, புள்ளிறகு, 
சதனம்-இலை, பறவையுள் 

னிறகு, எச்சரிக்கை, 

சதபத்திரை-இலை. 

சத்தம்-பூமி, ஒலி. 

சத் இ-ருலம், வேல், பாறுவது, 
குடை, வலி, கான் றல். 

சத்தியம்-சபதம், மெய். 

சத்தகம்-தலைக்கருவி,     
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சதகோடி - வச்சிராயுதம், 
தொகை. 

சத்திரம்- அமக, பொய், வெண் 
SADT, அன்னசாலை, 
மைவிடாவேல், வேள்வி. 

சதக்கிருது-இந்திரன், நூறு 
வேள்வி, 

சதுத்தர்-சூத் திரர். 
சதுரம்-கள்ளிமரம். 
சதுர்த்.தல்-அப்புதல். 
சது-தாளவொத்து, ஓராகண, 

கெற்பாட்டி, விடம். 
egypt - பிரமா, புத்தக் 

கடவுள். 

சதுரர்-ககரப்பதி வாழ்வோர். 

சந்இிமான்-இடை.வள்ளல். 
சச் இரிகை-பிறகாசம். 
சந்தோபிசிதி-.......... 
சந்தாபம்-சு.றுக்கெனச்சுடல். 
சந்தில்-சனி. 
சந்திர இலகம்-சக்தனம். 
சக்து-சந்தனம், துடை. 

சந்தா-நாற்சந்தி. 
சந்தி-ரூங்கில், அந்த, சதுக்கம், 

ஓரிசை, 
சம் இரன்-சோமன். 
சந்திரம்-பொன்,. 
சந்திர[ர*]ங்கம்-மயிற்பீலி. 
சந்திரகாக்தம்-சர் தரனொளியில் 

நீருமிழ்வ_து. 
சந்தனம்-கற்பகம், சர்தனம். 
சந்தம்-றிறம், அழகு, ஓசை, 

உவமை, கவிதை, சாந்து, 
வடிவு. 

சந்தசத்திகை-மரத்தின் கொடி; 
FESH- IMGT. 
சந்தப்பாட்டு - இருபத்து 

நாலெழுத்து நான்கடியா 

யுத்றது.
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சந்தானம் - புதல்வன், 

தீரு. 
சந்தானகரணி = துண்டமான 

வுறுப்ைபைப் பொருந்தப் 
பட்டமருநது. 

சந்ததம்-இன்பம், இடைவிடாம 
லெனவுமாம். 

சபதம்-ஆணை. 
சபரம்-கெண்டைமீன். 

சமரம்-பூசல், 
சம்பம்-வச்சிராயுதம். 

சம்வாகம்-மலை மேலூர். 

சம்மட்டி-கு திரைக்கசை அடிக் 

மும் கூ(ட்)டம். 
சம்பரம்-சிம்புள். 

சம்படம்-பி(ண்)டவை. 

சமவாயம் - திரண்டோர்பேர், 
கூட்டம். 

சமட்பு-இலச்சை. 

சமங்கை-வறட்சுண்டிப் பூடு. 

சம[ப்]பால்-முல்லை நிலம், நெய் 

தல் நிலம். 

சமன் - சிவன், 

நடுவு. 

சமரம்*] - பூசல், ஈடு இன்பம், 
உவமை. 

சம்[க*]ளிதம் - கலப்பு, 
வனம். 

சமாதி-சாவு. 

சம்பிதம்.ஈடுக்கம். 

சம்பு-ஈரி, நாவல், பிரமா, சிவன். 

விட்டுணு, தலை, 
சமரி-துற்கை. 

சம்பரம்-தண்ணீர். 
சம்பை-மீன். 

'சம்பகம் - எலுமிச்சு, வச்சிரம், 
இரும்பை வாங்கும் மணி, 

சம்பளம்-ஆட்டின் ஆண்பால். 

சம்பரரு கனன்-காமன், 

கற்பக 

ஈரனா 

  
மறலி, போலி, | 

"சம்பிராதி-காமன். 

சம்பீரம்-எ லுமிச்சு. 

சம்பரார்த்தம்-முழுதும். 
சமனகரணி - தழும்பு மறை 

விக்கும் மருந்து. 

சம்பங்கோழி-கம்புள். 
சமள்த்தல்-வருத்தம், நாணம். 
சம்பிரதம்-சித்து. 
சமை-போர், பொறுதி, 

சயித்தல்-இறத்தல். 

சமைத்தல்- அமைத்தல். 
சமையம் - பனுவல், கூட்டம், 

சட்சமையம். 

சமீரன்-காற்று. 

சமிை-ஓமவிறகு, விறகு. 
சமித்து-ஓமச்சமிை. 

சமி - வன்னிமரம், AGES 
கடவுள். 

சமீகம்-பூசல். 

சமூதாயம் - தஇரண்டோர் பேர், 
கூட்டம், 

சமுகம்-திரண்டோர்பேர். 
சயனம்- துயிலமளி. 

சயந்தனம்-தேர். 
சயம்-ம[ா*]லை, அல்லி, மகள், 

சற்கரை, பானு, வெற்றி. 

சயமபு-புச்கக்கடவுள். 

சயர்தன்-இந்திரன், 

சயமகள்-பகவதி, 

சயமுறு-தேவராளன். 

சயிலாதஇி-வெள்ளியங்கரி, 
சயிரிகம்-கடா. 
சயிலம்-மலை. 

சயிந்தவம் - குதிரை, தலை, இந் 
a FT Or - srw, 

ச.ரசு-மடு, ஓடை. 

சரணம் - கால், அடைக்கலம், 
இசை, மயிற்பிலி, மருது 

நிலத்தூர். 

அடைக்கலம்,



நாசியோட்டம், | 
துடர், நரணற் 

சரம் - அம்பு, 

தனம், 

பல்கர். 
சரதம்- உண்மை, 
சரணாயுதம்-கொக்கு. 

சரடம்-ஒர்தி, 
சரபம்-சிம்புள், வரை. 

சரவணம்-நரணல். 

சராவம்-அசல், இசை, தாவடி 

லாகல். 

சரோருகம்-காமரை. 
சராசனம்-வில்லு, 

சரேலென் றிட்டல் - அனுகரண 
வோசை. 

சரி-சக்தனம், க்பூரம், கைவளை, 

சமன், கடல், மழை, வழி. 
சரிசை-பிச்சை. 
சரியை-பிச்சை. 

சரிதை-ஈல்லொழுக்கம். 
சரிசபம்-தவளை, 
சரீதை-ஒழுக்கம், 
சரித்தல்-ஈடல்கி றது. 
சரிதல்-சாய்தல், 
சரை-௩(ர)ரை. 

சருக்கம்- நூல்முடிவு, 
சரு-சோறு, தெய்வவுணவு. 
சருவம்-சருவசட்டி, பாளை. 
சருமம்-தோல், 
சலசம்-காபாரை. 

சருத்தி-துச.ற்கொடி. 
சல்லபம்-முட்பன் றி, 
சல்லி-வடம், றை, தேருருள், 

&ழ்வீடு. 
சலசை-லெட்சுமி. 
சலசலோசனன்-விண்டு. 

எல்லியம்-முட்பன் றி. 
சல்லியன்-வெள்ளிபகவான்.   
சல்லிசி-௮ த் இமரம், 
சலவர்-செய்தல்றிலமக்கள், 
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சல்சரம்-மீன், மீனவிரா௫ி, 

சலராசி-கடல். 

ச்லநிஇ-கடல். 
சலதி-கடல். 

௪ல[பம்]-விட்டில். 
FOOSE - அகன்மணி, இருப்பு, 
காராசம், தவளம், கன்மணி. 

சலாங்கம்-பொய்யாப்புள். 
சல்லரி - பலவகை வாச்சியம், 

இிமிலி என்னும் வாச்சியம், 
சல்லம்-கரடி, 

சல்லியகரணி - தைத்த ஆயுதங் 
களைத் தணிக்கப்பட்டது. 

சலஞ்சலம் - வலம்புரிகள் சூழப் 
பட்டது. 

௪லன[ன்*]-காற்று. 
| சலனம்-பாதம். 

சலம் -நீர், கோபம், ச, 
விட்டில், மலை, வஞ்சனை, 

வயிரம், பொய், கரடி. 

சலியன்-மலைநீர். 
சலஇ-ஃல். 

சலிலம்-நீர். 

சலிகம்-பூசல். 
சல்லாபம்-விரும்பிய பொருள். 

சவட்டல்- அடித்தல், கொலை 
செய்தல். 

சவலம்-நிஹறைவேறல். 
௪வரி-கவரிமா, கெருடன், மால், 

சனி. 

சவலை-மீன். 
சவனன்-வஞ்சகள். 

சவரர்-வேடர். 

சவனம்-பிணம், பேய், விட்டில், 
சவ்வனகரணி - மேமேல் 

விர[ண*]ங்களைத் தீர்க்கப் 
பட்டது. 

சவவு-மூஞ்சுறு. 

சவிதா-ஆதித்தன், காரணன்,
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சவி-௮ளகு, மணிக் கோ(ர்)வை, 
காந்த, பீிறபை. 

சவிசேடம்-பேதம். 
சவசம்-பணிகம். 
சவுரி - சனி, திருமால், துற்சை, 

கண்ணன், நமன். 

சவுண்டிகர்-கள்ளுவிற்போர். 
சவுரியம்-வீரம், 
சவுமன்-புதன். 

சவை-இரண்டோர். 

சவைமகள்-மிதுனம். 

சழக்கு-குற்றம். 
சழுக்கவேந்தன் - குறுநில 

மன்னன். 

சற்பம்-அகங்காரம், பாம்பு, 

சற்சரை-பிணர் வடிவு.   

சறுவன் - சசகலலோகமும் வரம்- 
பழியாமழ் காக்கிற 
விட்டுணு. 

சன்மலி-இலவமரம். 
சனவிசம்-காந்தி, 

சனபதை-நாடு. 
சனனம்- பிறவி. 

சன்னத்தம்-ஆயத்தமானோன்: 
சன-வியாளம். 

சனி - குற்றம், 

மகம், 

சனிப்பு-பிறவி. 

சனியர்-&ழ்மக்கள். 

கழ்மை, சனி, 

சனம்-கூட்டம். 

சன்னம்-கலிப்பு. 

சனகன்-தகப்பன், சனகராசன், 

சக ரம்முற்றும் 

சகர இகரம் 

சிகண்டி - மயில், மவுலி, 969, | 

இராகத்திலொன்று, 
வியாழம். 

சிகரி- எலி, கோபுரம், மலை, 

நரரை, அங்காடி. 

சிகழி-மயிர்முடி, மாலை, அணி 
யப்பட்டது, வாசிகமாலை. 

சிகரம் - கவரி, உறி, கரகம், 

துவலை, மலை, மலையுச்சி, 
கீரை, சென்னி, உலம். 

சிகச்சி-நெருப்பு. 
சிக்கம்-உச்சிமயிர், சப்பு, உறி, 

தலைக்கவசம், மெலிவு. 
சிக்கரம்-கள்ளு . 
சிக்கிரி-ஓர்மரம். 

சிக்கடி-௮வரை, பயறு.   

சிக-மயில். 
சிகுவை-நரக்கு. 
சிகை - ஆண்மயிர், உச்சிமயிர், 

சமனிக்கை, கொல்லனுலை. 
சிக்கல்-இளைத்தல். 
சிகாவளம்-மயில், 
சிங்குதல்-கெடுதல், 
சிங்கல்-குறைதல். 

சிங்களம்-ஈளனாம். 

சிங்கம்-சியம், 

சிங்கத் துவசன்-வீமசேனன். 

சிங்கி-ஈஞ்சு. 

சிங்கிலி-பறவை. 

சிறார் - பிள்ளையள், வண்மை, 
வழக்கு.



சிழை - சிக்கு, காவல், பறவை 

யிறகு, பக்கம், வேறிடம். 

சிறுசொல்-பழித்தல். 

சிறுவிதி-வீரபத்திரன். 

சிறுகால்-தென்றல். 

சிறு9ராமம்-நூறு குடியுள்ளது. 
சினகரம்-கோயில். 

சனவரன்-அருகக் கடவுள். 

சனந்தவிர்ந்தோன் - புத்த க் 

கடவுள். 

சினவுதல்-உயுத்தம். 

சினம்-கோபம். 

சின்னம்-சிதறப்பட்ட து, 
அழகு, உளப்பட்ட 

வாச்சியம்,அரைப்பாளம், 

அற்பம். 

சினன்-புத்தன். 
சினை - கரு, மரக்கோடு, பூ 

மொட்டு, கள்ளு, உறுப்பு, 

முட்டை, மீன், பெருகுதல். 

சினேந்திரன்-அருகக்கடவுள். 

சினேகம்-அபிக்கம். 

சிசுபாலன்-இடைவள்ளல். 

இஞ்சு ம...ப-பிரசாபதி ஆக்கிய 

விட்டுணு. 

சிஞ்சி-தாய். 

சிஞ்[ச*]னி-வில்லின் நாண். 
சிட்டி[த்*]தல்-படை த்தல். 

சிதடி-சில்லூறு, குருடி. 
சிதல்-சிவற்குருவி, கறையான். 

சிதலை - கழையான், கெ[ல்*]லு, 

கோய், துணிதல், செல். 

சிதர்-வண்டு, துவலை, சிந்து தல், 
உறி. 

சிதடன்-குருடன், மூடன், 

சிதறுதல்-தூவுதல். 
சிதன்- வெள்ளி, சந்திரன், 

மேகம், குளிர்ச்சி. 
சிதவல்-சீரை. 
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சிதார்-சீரை. 
சதறி- மேகம், தாளம், 

தண்ணுமை, வாச்சியம். 

சிதம்-வெள்ளை, ஞானம், செயம், 

நக்கெத்திரம். 

சிதம்பி-குணமின்மை. 
சித[க]ம்- தூக்கணங்குருவி. 

சித் த-பெய், முத்தி... 
சித்திரன்-தைச்சன், ஓவன். 
சித்திரம் - காடு, நல்லாடை, 

அழகு, விம்மிதம், ஏரண் 
டம், மெய்யேேபோலப் 
பொய்யுணர்த்தல், கோல், 

வடிவு. 
சித் தஇரப்படம்-பொத்தகம். 
சித்தை-£ழ்மக்கள். 

சித்திலிகை-நல்லாடை. 
சித்தம்-மனம். 
தத்தன் - புத்தக்கடவுள், கேத் 

திரபாலன். 

சித்தசன்-காமன். 

சித்திரபானு - ஆதித்தன், 
அக்கினி. 

சித(ற்).றல்- தூவல். 
சித்திரை-மாதம்,'காள். 
சித்திரகாயம்-புலி. 

சித்திரபுங்கம்-௮ம்பு. 

தத்தரவெளா - கொல்லி 
இராகம். 

சித்தரத்தம்-கடுகு. 
சிதைத்தல் - அழித்தல், 

தல். 

சிதைவு-கேடு, தேய்தல், 

சிதி-கறுப்பு, இது வியாக்யா 
னத்துக்குள் கண்டது. 

சிந்து - மாயன், குறள், கடல், 

ஆறு, சிவப்புகிறம், தண் 
ணீர், முச்சிர், வெட்சிமரம், 

ஒலித்
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சிந்துரம் - ஆனைமதம், இலகம், 
சிவப்(பு*], புளி, ஆனை. 

As gr 7b-Gan A, As துருணம், 
பொட்டு, செம்மை, செங் 

கடை. 
சிர் துவாரம் - வெண்ணொச்சி, 

வில்லு. 

சிந்தர்-கொடியன். 
சிந்தை-மனம், நினைவு. 

சிந்தம்-புளி. 
சிந்தகம்-புளி. 
சிந்தித்தல்-றினை த்தல். 

சிப்பியர்-கண்ணாளர். 

சிம்மை-வரைப்பயறு, | 

சிம்புளானோன்-வீரபத்திரன்.   சிம்புளி-செம்படாம். 
சிமி-உச்சிமயிர், உறி, சள்வீடு. 
சிமிழ்த்தல்-கட்டுதல். 

சிமையம்- இமவான், பறுவதம், 

மலையுச்சி, மலை. 

சிரவம்-கவுதாரிக் குருவி. 

எரே (0ணி-ஆயர்வீதி. 
இிரற்றுதல்- எழுத்தோசை, 

சிரதரம்-கழுத்து. 
சிரம்-தலை, நெடுங்காலம், 
ரவணம்-இருவோணம். 
சிரலை-சிறுபயறு, 

சிரல்-முடிவிடம், பறவை, உளர் 

தல், கவுதாரி, 

சீரகம்-கரகம், தலைக்கிடு கவசம், 

சிரோந்தம்-மயிற்செறிவு. 
சிரை-ஈரம்பு, மரவுரி. 

சிரழ்றல் - எழுத்தோசை, ஒலித் 
தல். 

சிருகாலன்-நரி. 
சிருங்கம்-விலங்கின் கொம்பு. 
சிருங்காடகம்-நாற்கால் £6 9. 

சிருங்கலை-குதிரைக் காற்றை, | 

சிலம்பி-சிலந்தி. 
॥ 

சிலதையா்-ஏவல் செய்வோர். 
சிலகம்-சட்டுவம். 

சிலதன்-பாங்கன். 

சிலதர்-சேடியராப் வேலை செய் 

வோர். 

சிலத்) தியர்-வேலை செய்வோர். 
சிலஇி-தோமி. 

சிலட்டியர் வணிகர். 
சிலவர்-வேடர். 
சிலம்பு - மலை, ஓலி, காலணி, 

பரிபுரம், பரிசை. 

சில[£*]வட்டம்-சாணைக்கல்லு. 
சிலம்பன் - குறிஞ்சிவேந்தன், 

மந்தன். 

சிலம்பல்-ஒலித்தல். 
சில்லம்-தேற்ருமரம், சன்னம். 
சிலும்பல்-ஓவித்தல். 

் சிம்தி-வியாதி, சிந்தில்தண்டு. 
சிலை-கோபம், மலை, வில்லு, 
சிரணகல்-ஓலி, கனுவிராசி, கல். 

சிலைத்தல்-ஓ[லித் த*]ல். 
சிலீமுகம்-வண்டு, அம்பு, முலைக் 

கண். 
சிலோச்சயம்-மலை. 

சிலீ[ர்*] த்தல்-தளிர்த்தல். 
ae - AsO, us) eran 

யனுங்குருவி, தூர்த்தை. 
சில்லி-தேர்க்கால்ச, வு கள் 

வீடு, சிறுரை, வட்டம். 
சில்லிகை-டி லசீரை,ஈல்லாபை, 

சிள்வீடு. 
சில்லார்-ஐந்து 

பொதுமக்கள். 
சிலாகை-சூரியகாந்தம், தெய்வ 

கணம், மணிப் பொதுப் 
பேர், சந்திரகாக்தம், 

Boaltd*lenu வாங்குமணி, 
கொல்லனுலை. 

ரிலத்துப் 

் சிலேகம்-சிர் தூரம்,



சிவணல்-கூட[ல்]. 

சிவிறி-.துருத்தி. 
சிவல் - கவுதாரி, 

மேடு. 

இவை-மரவேர், பாறுவதி, ஓரி. 

சிவதை-பகன்மைப் பூ, தென் 

Bas. 

சிவப்பு-கிறம், சினத்தின் 

குறிப்பு, சிவிளிகை. 
சிவணல்-பொருரக்.துதல். 
சிவத்தல்-கோபம். 
இவக.தி-புத்தக்கடவுள். 
இவெம்-ஈன்மை, முத்தி, சத்தம். 

சிள்வீடு - சில்லூறெனும் 
பறவை. 

சிவன்-விட்டுணு, ருத்திரன். 
சிள்-ஆரவாரம். 

சிறுதாரை-குருத்தி. 

சிவற்குருவி 
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சிறுகுதல்-குறைதல். 
சிறுகாடு-செங்கருங்காலி. 

சிறுவன்-பு தல்வன். 
சிறுவி-புதல்வி. 
இறுமை-&ழ்மக்கள், 

வறுமை, துக்கம். 

சிறுமன-செதங்கை. 

சிறுபுறம்-பிடர். 

சிற்றூர்-கு.றிஞ்சிநிலத்தூர். 
சிறும-செங்்ஃருங்காலி. 
திறுமி-பெண். 

சிறுகுடி-ஊர். 

சிறப்பு இல்லாதாள்-மூதேவி. 
சிற்றில்-கூரை. 

சிறுபறை-நெய்தற்பறை, துடி. 

யெனும் வாச்சியம். 

சிறக்கணித்தல் - கடைக்கணித் 
தல். 3 

சிறியது, 

சிறுவரை-சிறுபொழுது, சிறு ட்ட 

மலை, சாலவிரைவு. சிறந்தோர்-சற்றம். 

சிறுமுலகம்-இற்பலி. சிறப்பு-மிகுதி. 

சகரம் முற்றும். 

சகர உகரம் 

சுக்கிலம்-வெள்ளை, இந்திரியம். 

சுகுமாரன்-மென்மை. 

ச௬௫ர்-உட்டுமா வடிவு. 

சுகன்-வெள்ளி, கிளி. 

சுகம்-இன்பம், கிளி. 
சுக்கரன்-வெள்ளி, 

சுகுர்தம்- தருமம். 

சுக்கை-ஈக்கெத்திரம், மாலை. 

சுச்ச-சுண்டிப்பூடு. 

சுங்கன்-வெள்ளி பகவான். 

சுங்கம்-உல௫றை, 

8 

சசி- வெண்மை, தீ, சுத்தம், 
கோடை. 

சுடாரி-கவசம், 

சுடர்-ஆதித்தன், ம.தி, அக்கினி 
பதியும் விளக்கு, ஒளிர்தல், 
Su. 

சுடரவன்-ஆதித்தன் . 

சுடர்க்கடை-மயில், மின்மினி, 

சுடர்தல்-ஓளிவிடுதல். 

சுடலை-சுடுகாடு,
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சுட்டி - நுதற்பட்டம், நாக்கு, 
தலச்சுட்டி, நு.த்கு.றி. 

சுட்டி-குறித்திடல். 
சுடிகை - நுதற்குட்டி, 

கிரிடம். 
சுடினை-ஈட்டி, கை, குயக்கலம், 

சுட்டுப் ேபர்-௮க்கொற்றன், 

இக் கொற்றன், உக்கொழ் 
அன். 

சுடுவனம்-உ திரம். 
சுடுகிலம்-சுடுகாடு. 

சுடு-சும்மாடு. 

சுணங்கு - தேமல், முலை 

மேற்றோன்றுங்குறி, நிறம். 
சணங்கன்-நாய், 

சுண்_ன்-சதையம், மூஞ்சூறு. 
சுண்ணம்-புழு.தி. 
சுண்டி*சுக்கு. 
வண் கள்ளு, 

உச்சி, 

சுதண்-மகன். 

சுதற்கரன்-சம்திரன். 

சுதிதிகை-அகலெனும் பாத்தி 
ட ரம். 

சுதம்-கேடு, அவதாரம், 
_ சுதை- ஈடுசுண்ணச் சாந்து, 

அழுது, குணமில்லாப் பசு, 
அக்கினிபகவான் தேவி, 
மகள். 

சுதரிசனம்-சக்கரம், 

சுத்தி-சங்கு, அகலெனும் மண் 
கலம், சுத்தம். 

சுத்தம்-கருத்து, பவுத்திரம், 
தருப்பை. 

சுந்தரி-இந்திராணி, கூஞ்சூறு, 
துற்கை, பெண், 

சுந்தரம்-அழகு. 
சுபம்-சுத்தம், வெள்கா a MD, 

ALG- 
சுப்பிரம்-வெள்ளை நிறம்,   

சுமனசம்-மலர். 
சுமம்-மலர், 
சுமடு-சும்மாடு. 

சுமை-சம்மாடு. 

சுமடர்-8ீண்மக்கள், 
சம்பு-குடம். 
சுமாலி-கள்ளு. 

சும்மை-ஆரவாரம், நாடு, ஊர், 

நெருக்கம். 

சுயோதனன்-திரியோதனன். 
சுயோக-கள்ளு. 

கரம்-காடு, கரிந்த காடு, 

வெதுப்பு, வெப்பம், வழி, 

அருநெறி. 
சுரதம்-புணர்ச்ச. 

FIT GG LF oro. 

சரர்-தேவர். 
சுரர்மரம்-கற்பகதரு. 
சுரர்நஇ-கங்கை. 
சுரிகை-உடைவாள், கவசம். 
சுரிமுகம்-சங்கு, ஈத்தை. 
சரி-நரி, சைவ 

சுரியல்-ஆண்மயிர், மாதர் மயிர் 
நீர்ச்சுமி, சுழற்றல், 

சுரை-முகம், நாய், சுரைப்பூடு, 
Ug, கள்ள, உட்டுள 
வடிவு, ஆவின்முலை, 

ச௫க்கல்-கட்டுதல், மாலை. 
சுருதி-வேதம், ஒலி. 
சுரங்கை-நுமைவாயில், கரந்து 

பண்ணுங் சற்படை. 
சருதம்-விரைவு, துக்கம். 
சருங்கல்-குறை தல். 

சுருக்கு-நெய்த் துடுப்பு. 
ச*ருவை-கெய்த் துடுப்பு, 
*ரும£ரம்-சரண்டான், 

மூஞ்சுறு. 
சுருள்-மாதர்மயிர், தாமரை 

மலரினிதம்,



சுரும்பு-நரண், வண்டு. 
சுலவல்-சுழற்றுதல். 
சுலனி-கள்ளு, முதுகு. 

சுலவுதல்-சுழ.ற்.றி. 
சுலன்-அங்கி. 
சுல்லி-௮/[டுப்பு*] 

சுலு-செம்பு* ] 
சுலோபம்-எறும்பு. 
சுலோக-கள்ளு, 
சுல்லு-வெள்ளி. 

சுவடு-இரண்டு, அடி.ப்பாடு. 
சுவணம்-பொன். 
சவல்-பிடரி, மேடு, கொல்லை, 

புயத்துமெலிவு. 

சுவா-நாய்,  அக்கினிபகவான் 

தேவி. 

சுவவு-பறவைகளின் மூக்கு. 
சுவாகதம்-களி, வருத்தம், 

மாற்றுதல். 

சுவல்-புள்ளின் மூக்கு. 
சுவற்குகம்-சுண்டன். 

சுவாகு-எ றும்பு, தவலை. 

சுவாமி-சுப்ரமணியன், பொன், 
ஆசான். 

சுவன்றம்-பொன்,. 
சுவாலை-எழுகிற அக்கினி. 

சவலை-அரசமரம்.   
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சுவிகை-கள்ளு. 
சுவை-இனிமை 
சுவற்கம்-தேவலோகம், முலை. 
சுவப்பிரம்-நரகம். 
சுவேதம்-வெள்ளை நிறம், வேர்வு, 

சேரன்மாலை, 

சுவு-காற்று, ஏற்றை. 
சுவேதவாகனன்-அருச்சுனன். 

சுவாதர்-கள்ளுவிற்போர். 

சுவாதம்-கூக்கு. 

சுழல்வு-சு [லு தல். 
சுழல்படை-பார[ர*]வளையம். 

சனளி-கள்ளு. 

சுள்ளி-ஞாழல்மரம், மராமரம். 
சுளகு-மு.றம், விசாககாள். 

சுளி-துளை, வட்டம். 

சுற்று- கோட்டை, 

டோடல். 
சுற்றுதல்- வரைதல், சுழற்றல். 
கற்பம்-செம்பு. 
சுற்றம்-வெந்துக்கள். 

சுமு-மகரராசி. 

சுற்கம்-தளகு. 

சுறு-வேதனை. 
சுன(ங்) கன்-காய். 

சுனை-குளம், 
சுனாசி-இந்திரன். 

வட்டமிட் 

சுகரம் முற்றும்



சகர 

செக்கராகம்-வெப்புஙிறம். 
செக்கர்-சிவப்புறிறம், 

செ௫ல்-தோள்மேல். 
செகை-உடற்றழும்பு. 
செகம்-பூமி, குதிரைப்பிடரி. 

செகுத்தல்-அழித்தல். 
செகுமணி-வை ரமணி. 
செக்கர்வானிறத்தன்-வீர 

பத்திரன். 
செங்கனி-மரத்தின் தொ. 
செங்குவளை-ரீலோற்பலம். 

'செங்கமலை-சதேவி. 
செங்கிடை-சிவந்த கிடைச்சு, 
செங்கோடு-செருந்இ(ல்) மரம், 

செங்கொல்லு-பொன். 
செங்கோற்கடவுள்-காலன். 
செங்கதிர்-ஆதித்தன். 

செங்கை-கணைக்கால், 
கை, இருவாதிரை. 

செச்சை-கலம்பகம், வெள்ளாட் 
டேறு, தேய்வை, வெட்சி, 

செண்ணம். 

செண்டாயுதன்-அய்யஞர். 
செண்டு-குதிரை வையாஹறிவீதி. 

செடசெடென்ற.து-உரோதப் 
பட்டது. 

செஞ்சல்-சிவப்பு. 

செண்ணம்-தெய்வைவடிவு, 

வெட்சிமரம், செறிகுளம்பு, 
செண்பகம்-சண்பகமரம். 

செஞ்சாக்து-குங்குமம். 
செஞ்சுடர்-அ௮க்கினி. 

செட்டியறுதொழறில்-ஓதல், 

வேட்டல், ஈதல், உளவு, 

பசுக்காவல், வாணிகம். 

செட்டி-அறுமுகன், வணிகன். 

உள்ளங் 

எகரம் 

| செடி-காடு, குணமின்மை, 
பாவம். 

செதிழ்-மரத்தின்காழ், 
கொட்டை, 

செதும்பு-சகதி. 
செதுக்கு-சோகு, பூதம், சந்தி, 

பொல்லாப்பு. 

செத்து-கருத் து, உவமை, 
ஐயம், உறுப்பு, அசைச் 
சொல். 

செர்தாது-பொன். 
செந் தஇனை-கம்பம்புல் 
செந்து-சிவப்பு, ஈரகம், சீவன், 

ஓரி, அணு. 
செக் தூரம்-ருறிஞ்சியாள். 
செந்துறைப்பாட்டு-ஆடற் 

கேற்பது,   செந்துருதி-இராகம். 
| செப்பம்-வழி, ஈடுகிலை, தெரு, 

நெஞ்சு, செவல். 

செப்பல்-சொல்லல். 

செம்பாலை-பாலைகிலத்தியாழ். 

செம்புலம்-போர்க்சளம், பாலை, 

போர் செய்பாலைிலம், 
செப்பு-சிவப்பு, மிகவும் சிவப்பு. 
செம்படாம்-கம்பிளி. 

செம்மை-பெருமை, சிவப்பு. 

செவ்வை-கொபபெ...... ஈ, நாடு, 
இலி, நீழம். 

செம்பஞ்சு-௮[லர*] த்தகம், 

செம்பு-பொன், நாவல், 
பிரம். 

செம்மணீ-மாணிக்கம். 

செம்பொறி-இலாஞ்சினை. 

தாம்       செம்பாலை-இரத்தம்,



செம்மலை. இறைவன், பழம் 

பூ, வீரர், புத்திரர், 
பெருமை, ினேந்திரன், 

சிறந்தோர், எல்லா 

முடையோர். 

செம்மலாப்பு-அகமலர்ச்சி, 

செம்பியன்-சோழன், முதல் 
வள்ளலிலொருவனும். 

செம்மரத்தம்-ம(7) ந்தாரம்புட் 

பம், செம்மரியாடு. 

செம்மித்தல்-தங்கல். 

செம்போத் து-வெண்குருகு. 

செம்பொன்- திரவியம். 

செய்யல்-சகதி. 

செய்யோன்-புத்தக்கடவுள். 

செயிர்-குற்.றம், சினம். 

செய்யழுகு-அம்புரம். 

செய்-வயல், இளமை, அழகு. 

செய்யுள்-பாட்டு. 

செயலர்-சத் துரு. 
செயின் றவன்-புத்தக் கடவுள். 

செயல்-சேறு, ஒழுக்கம், காவல், 
தொழி(தல். 

செயலை-பிண்டிமரம். 

செய்இ-ஓழுக்கம். 

செருக்கு-உல்லாளித்தல், 

மயக்கம், உள்ளக்களிப்பு. 

செருகர்-வீரர். 

செருத்தல்-முலையிற்கரப்பு. 
செரு-பூசல். 

செருந்தி-வாட்கோரை. 

செலவு-வழி ஈடக்கிற து. 

செல்லல்- துன்பம். 

செலல்-ஈடக்கிறது. 

செலுத்தல்-கடாவுதல். 

செலவிடுதல் - வெட்டல். 

செல்-மேகம், வேல், இடிப்பு, 

கறையான், ஏவல். 
செல்வம்-சவகு தலவி.     
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செல்வி-திருமகள். 
செல்வன்-புத்தக் கடவுள். 

செவிரம்-பாசி. 
செவிடு-திரள் வடிவு. 

செவ்வி-அழகு, அழிவு, காலம், 
செவலை-௮சோகு. 

செவிழியர்-பாணர். 

செவி-சல்வி, காது. 

செவிமலர்ப்பூ-கன்னா வசுமான 

வணி. 

செவு-செனனம். 
செவிடர்-முடவன். 

செவ்வழிப் பாலை-பாலை நிலத்தி 
யாழ். 

செவ்வி-... ... 

செவ்வல்லி-செங்குமுதம். 
செவ்வை-திருகலற்றுச் 
செவ்வேக்- இருக்கிறது. 

செழுகம்-அட்டை. 
செழுநீர்-இணறு. 
செழுமை-வழமமை, 

சிதல், அழற்கு. 

செழுத்தல்-அழித்தல். 
செறுமை-துன் பம். 

செ.றிவு-அடக்கம், மறைவு. 
செற்றார்-சத்துருக்கள். 
செற்றல்-மேடு, செறிவு. 

செற்றம்-கோபம். 

செ.றுனர்-சத் துரு, கருத்து. 
செறுதொழிலோர்-வீரர். 

செ.றி-பெருகல். 
சென்னியர்-பாணர், கூத்தர். 

சென்னீர்-உதிரம். 

சென்னியம்-கூத்து. 
சென்னி - தலை, சோழன், 

பாணன், அசுவதி. 

சென்மம்-பிறப்பு. 
செனனம்-பிறப்பு. 

கொழுப்பு, 

செகரம் முற்றும்



சகர ஓகரம் 

சொக்கு-அழகு. 
சொம்கம்-முலை, தெய்வலோகம். 

சொன்ஞனார்-தட்டார். 
சொன்னி-பனம்பழம், 

சொன்னல்-சோழம், இரும்பு. 

சொன்றி-சோறு, 

சொன்னம்-பொன். 
சொஜழற்றல்-சொல்லுதல். 

சொன்மாலை-ஏற்றம். 

சொல் ஓ-வார்த்தை. 

சொருவர்-குஞ்...... . 

சொரிதல்-மழை, சுழலல். 

சொல்-ரெல்லு, வார்த்தை, 

மார்பு. 

சொல்லே(ா)ர்-உழவர் 

மத்[தி*]ரிகள். 
சொலித்திடல்-இட்டல். 

சொகரம் முற்றும் 

ஞகரம் 

ஞமலி-நாய், மயில், கள்ளு. 
ஞவல்-நுளம்பெனும் பறவை, 

ஞனம். 

ஜெ மு()ங்குதல்-அழுங்குகல். | 
ஜஞெகிமி-அக்கினி, கெருப்புறும் 

விறகு, காற்சிலம்பு. 

ஜெகிழ்தல்-அலைதல், 

ஜெகளம்-கா ற்சிலம்பு. 
ஜெலிகோல்-கக்கடை கோல். 

ஜெண்டு-கற்கடகராசி, ஈண்டு, 

ஜெம(£)ர்தல்-அமர்தல். 

ஜெதல்-கடைதல். 

ஜஞெளிர்-உள்ளோசை. 
ஜெள்ளல்-ஆரவாரம், ஒசை, 

வேற்றுமை, குறிப்பு, பள் 

ளம், மேன்மை, தெரு, வீதி, 

ஜெடுரல்-ஒலி, விரைவு, mers 
குறிப்பு. 

ஞிமிறு-வண்டு, தேனீ, 
ஜெமிர்தல்- பாயல், பரப்பு, 

முறிதல், ஓசித்தல். 
ஜொள்கல் - மெலி, அச்சம், 

சோம்பு, 

ஷோள்ளல் - தெரு, மேன்மை, 

விரைவு, சோம்பு, 
உடன்படு, பூசல், தலி, 

இளைத்தல், கோய், அச்சம், 

ஞகரம் முற்றும்



தகரம் 

குகரம்-மயிற்சாந்து, 
கிடாய், ஈயம், தற்கொமல். 

தகரல்-சிந் தல். 
தகர்-மேடரா9ி, கிடாய், 

மிருகத்தினாண்பால், சுறு, 

துருவாடு, ஆனை, ஆளி 
யெனுநாரலுமிருகத்தினாண் 
பால். 

த௲னன்-அக்கினி. 
த௲னம்-வங்காரம். 

தகடு-பூவிதள், இலை, ஐமை. 
தக்கிரம்-மோர். 
தக்கை-வாச்சியப்பொதுப்பேர். 
தக-தக்கது. 

தகவு-தக்கது, விதி. 
தக்கது-விதி, 
தக்கேதி-இராகம். 

தீகழி-இடி ஞ்சில். 
தகமை-உரிமை, 

ததைதல்-செ.றி(த்)தல். 
தகை-அழகு, பெருமை, 

தவனம், அம்பு, பண்(ம்)பு. 

தீகைப்பு-கோட்டைச்சுற்று, 
தவனம். 

தீகுணி [தம்*]-வாச்சியம். 
தகுதி-ஆசாரம், கோள். 
த்க்கது-குணம். 

தகுவர்-அசுரர், 

தசனம்-பல்லு. 
தச்சன்-சித்திரை காள், கண 

வாளன், 

தசுவர்-அகாசு 
தீகம்பு-குடம், பதுமை. 

தச்சு-கடாரம். 
தசாங்கமாவது-ஆறும், மலை 

யும், யானையும், குதிரையும், 

ஊரும், சாடும், கொடியும், 

நாற்றம், ் 

  

முரசும், தாரும், ஆணையும், 
தசாங்கமாம் சின்ன 
மென்றும் சொல்லும். 

தசை-ஊன், முடை, (தெண்டா 

யுதம். 
தசகாமம்-பிற்குனன், சுவேகவா 

கனன், பார்த்தன், சத்தி 
யவாசி, கிரீடி, விசையன், 
தனஞ்செயன், வீபற்௪, 

இட்டிணன், அருச்சுனனா 

கும். 
தஞ்சம்- எளிமை, அடைக்கலம், 

பெருமை, துணை, பற்றுக் 

கோடு. 

தடம்-பெருமை, விளைவு, கோட் 

டம், மலை, புனற்கரை, 

உலகின் பொஜுப்பெயர், 

பொய்கை. 

தடவுள்-இந்தனம். 
தடவு-பெருமை, வேள்விக்குண் 

டம், தூபத்தட்டு, 
தடறு-பெருமை, வீழி, புடவை, 

ஆதித்தனுறை 
குட்டல்-கடை, &ட்டில். 

தட்டம்-பல்லுத்தட்டு, உண் 

கலம், தட்டுப்பாத்தோம் 
பல். 

தட்டகை-உண்கலன், தேர்நடு. 

தட்டை-தத்தை, கிளிகடிகருவி, 
இணைத்தாள், கோல், முண் 
டம், மூங்கில், கல்லெறி, 
கவண், 

த(ட்)டாரி-வாச்சியப் பொதுப் 

பேர். 

தடா-பானை, மிடா. 

தடாகம்-குளம். 

திடு.த்து-மீன்,
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தீடிக்து-மின்னிடிப் பெரிகுள 
தீடிவி-ஆறு, கமலை, வெட்டல், 
தடி- ஊன், தெண்டாயுதம், 

உலக்கை, வில்லு, உடும்பு, 

மின், வயல், 

தட்டு- மறைவிடம், வட்டம், 

விளைதல், தோர்ஈடு, பரிசை, 

முட்டு, சுழகு. 
தட்டல்-தடுத்தல். 
தட்டி -காவல். 

தணத்தல்-பிரித்தல், இறத்தல், 
நடக்கிற தது. 

தணப்பு-நீங்கல். 

தணியல்-கள்ளு, தாழ்தல். 
தண்டாமை-நீங்கரமை. 

தண்டு-ஓர்தி, தெண்டாயுதம், 
தண்டிகை, படை, வீணை, 

மிதுனராசி, பிண்டிபால 
மெனு மோராயுதம், மலை, 

துண்டதரன்-கூற்றுவன். 

தண்டித்தல்-வெட்டல். 

தண்டம்-திரள் படை, ஆனைப் 
பந்தி, உள்ளறுதோல், 
நுண்ணிமை, மிதுனம், 

பிண்டிபாலம் அம்பு, 

ஆனை சென்றவழமி, குடைக் 
காடு, நாடு. 

தண்டார்-அசுரர். 
தண்ணம்-ஓர்கட்பறை, மழு, 

். வாச்சியப் பொதுப்பேர், 
சிதம், 

தண்-குளிர்ச்சி. 
தண்டலை-நர்தவனம், 

தண்ணடை-இல், மாடு, ஊர், 

மருதரிலத் தூர், 
தண்சோலை-தோப்பு, 

கயிலாயம். 

தண்ணுமை-உடுக்கையெனும் 
வாச்சியம், 

  

  

| 
| 

  

தண்மை-எளிமை. 
தண்டொட்டு-ஓந்தி, தண்ணளி. 
தத்ை-கிளி தமல் கடிகேரல், 

மூத்தாள், இளித்தாம். 
தகர்தல்-சிந்துதல். 

தத்தல்-கடத்தல், 
ததி-தயிர், 
ததைதல்-கெருங்குதல். 
ததியா்-பாகவதர், 
தம்தாவளம்- ஆனை. 
தந்து-நூல், சாத்திரம், உள்ளக் 

களிப்பு. 

தந்தாபரணம்-தந்தப்பணி. 
திந்தி-ஆனை, பாம்பு, பிடி ஆனை. 
தீர்தம்-பல்லு, ஆனைக்சொம்பு. 

தீர்திரி-மந்திரி, வீண, வீணை 
நரம்பு. 

| தந்-அ௮ப்பன், 

தீர்திரம்-படை, பனுவல். 
தீந்திரர்-கந் இருவர், 

தந் துரை-பாயிரம். 

தடதளுகம்-பாம்பு. 
தபதியர்-தச்சர், கண்ணாளர். 
தபனன்-அ௮க்கினி, ஆதித்தன். 

தப்பல்-பிழைத்சல். 

தபுதல்-கெடுதல், சாதல். 
தப்பறை-பொய். 
தமம்-இருள். 

தமர்-வெந்துக்கள். 

தமால்-அக்கு. 

தமாலம்-பச்சிலை, மரம், இல, 

தமனியம்-பொன், பிரமா. 

தம்மனை-தாய். 

திம்மல்-மயிர்முடி, 

தீம்-இடைச்சொல், சாரிச் 
சொல். 

தீப்போமம்- ஆனை மதம், 

தமரம்-ஆரவாரம், பேரொலி.



தம்பம்-தூ(வ)ண், சவசம், 
அடைக்கலம், 

தமிழ்- இனிமை, நீர்மை. 

குமிழ்மலை-பொ தியமலை. 

தமிழ்சாடன்-பாண்டியன். 
தமிட்கூத்தர்-தோ.ற்கருவி 

யிசைக்கும் பேர். 
துமி-தனிமை. 

தமிட்குரியோன்-வயிரவன் . 
தயித்தியர்-௮.-ரர். 

தயங்கல்-விளங்கல், 
தயித்திரியம்- இரண்டாம் 

வேதம், 
தயா-இரக்கம், அன்பு. 

தயித்இியர்வயிரி-விட்டுணு, 
தரவு-வலி. 
தரணி-பூமி, மேடம், மலை, 

இரவி. 
தரங்கம்-நீர்த்திரை. 

தரம்-தருமம், 

தரளம்-முத்து, உருட்சி. 

தீரணியுதையன்-ஆதித்தன். 
தராக-பரணிகாள், நிறை, 

தராசு. 
தரவை-மதர்த்தல். 

தீரக்கு-புலி, 
தீரித்திரி-பூமி. 
தீராதலம்-பூமி. 
SIT SI wav. 

தறியலர்- பகைவர். 
தரிப்பு-நிச்சயம், 

பொசித்தல். 
கருணம்-இளமை. 

தருமன்-கூற்று, 
திரன். 

தீருமராசன்-புத்தன், காலன், 
கருமராள்-பரணிகாள். 

தருக்குதல்-ஈ[லி],தல். 
தருப்பை-புல்லு. 

ம் 

துங்கை, 

தன்மபுத் 
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தருப்பணம்-கண்ணாடி, மாம 
லாடி. 

குருக்கல்-சாதல். 
தரு-கற்பகம், தேக்கு, மரப் 
பொதுப்பேர், உள்ளக்களிப்பு. 
தீருமராசன்-புத் தக்கடவுள். 

காலன், சினவரன். 

தருதல்-கொடை. 
தருமம்-ஈல்விடை. 
தலம்-பூமி, குலை, இலை, இடம், 

ஆதித்தன். 
தல்லாணம்-இராகம். 
தலவி- இறைவி. 
தலைவன்-பத்த[ஈ*], Cassar, 

எல்லாமுடையோன். 
தலைநாள் FFB, முன்னை 

நாள். ் 

தல்லு-புணர்ச்சி. 
தலையல்-மழை பெய்துவிடுதல். 
தலை-முன்பு, சிரம், உறைவிடம், 

ஆதி, தவனம், மிகுதி, 
குன்றல், இடவகைப் 
பொதுப் பேர். 

தலைப்பூடல்-எ.திர் தல். 

கதுலைமை-முத(ல்ன்மை, தலை 
மேலாகும். 

தலை-இழிப்பு, எழுமை. 
தவளம்-வெண்மை, முல்லை. 

தவம்-மிகுதல், குறைதல், 
நோன்பு, இல்ல.ற..மலை. 

தவ்வை-பெழ்ற தாய், செவிலித் 
தாய், முன்பீறந்தாள், 

மூதேவி. 
,தவை-சோறு. 
குவா-வில்லு. 

தவன்-மிகுஇ, குன் றல், 

தவறு-குற்றம். 
தவல்-குற்றம். 
தவர்தல்- கடைதல்,
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தவி-சிலாம், சட்டுவம். 
தவிக-குடுக்கு, மெத்தை, 

ஆசனம், விதிர்த்தல், 

த்தல், விடுதல். 
-தவன்-பத்தா. 

தீவவி-சட்டுவம். 
் தவது-பீடம். 

தவவு-மிகுதி. 
தளா-ரூ.தாடு sai Pow pup. 
'தீழல்-அக்ினி, கல்லெறி, 

கவண், காத்திகை நாள், 
கிளிகடி கருவி. 

தழங்கல்- -இலித்தல், ஆரவாரம், 

தீழிஞ்சி-தழி. 
தழுவல்- ஆலிங்கனம், கட்டல். 
தழை-மரத்திளங்கொம்பு, இலை, 

மயிற்பீலி, கவிகை. 
தீளிமம்-அழகு, மெத்தை. 
தளம்-பூவிதள், சாந்து, 

பொரு ப்) படை, கவசம், 

தாழி. 
துறிகை-உண்கலம், 

தள(ப)ம்-சாந்தின் பொதுப் 
பேர், 

தளை-கால் .விலங்கு;, செய்யுட் 
டை, ஆண் மயிர், சிலம்பு, 

தகளவு-முல்லை. 
தறிகை- உளிக்கருவி, 
தழ்பணம்-சண்ணாடி, அக்கீயம், 

தெத்தம். .. 
“தற்றல்உடுத்தல், இறுத்தல்..   

தறிவடம்- மண்யுடனாறு செறிந்த 
ஆர். 

தீறுங்கல்-ஓளி, 
திறுகண்- தயிரியம். 

கனஞ்செயன்-அக்கினி, 
அருச்சுனன். 

குனம்-முலை, பொன், 

உமி, ஆவின் கன்று. 

தனபதி-சோமன், குபேரன், 
தனத்தோர்-வணிகர். 

தன்னை-தர்தை, முன்பிறக்தார். 
தன்மை-சிறுமை, குலை, 

சாந்து, 

இயமம், தழைதல், ஆன் 

கன்று, இயல்பு. 
தன்மை-இடைச்சொல், விதி, 

பழமை, குணம். 
தன்மை-சிறுமை, 
தனிமை-ஏசாந்தம், தமி, ஓப் 

பீன்மை, 
தனு-வில்லு, தனுவிராச, 

சிறுமை. 
தனையன்-தமையன், புத்திரன், 
தனையை-பு தல்வி. 
தனையல்-மழை பெய் அவிீடுதல். 
தின்மதெய்வதை-அருகனை oF 

தரித்தோன். ...- 2, 
Bow - அளவு. on ai 

தனித்தல்- “சேமித்தல். ச 
கணிசிஸ்-ஆ ய் [த*7.௦ மன்: ற 
‘Gages. .. 

தகரம் முற்றும்,
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திக்கு-இகைப்பு, திசை. 
இகழ்-நிறைதல். 

இ௫ரி-சக்கரம், மூங்கில், மலை, 

நாகரம், தேர், வண்டி, 

வட்டம், 
இகம்பரன்-புத்தக் கடவுள். 

இசைச் சொல்-வாள்ச்.து. 

திங்கள்-வெள்ளி பகவ ரன், 

இளமை, சந்திரன், மாதம், 
மிருகசீரளகாள். 

.இடர்-மேடு. 
இட்டல்-திண்ணை, மேடு, உரல், 

,திடறு-மேடு. 

'திட்கல்-௮ச்சம். 

இடம்-உண்மை, திண்மை. 

திட்டி-கண். 
இடுவி-கொம்பிலா விலங்கு. 
இடுதிஇிடென்றல் - உரோசப் 

பட்ட ஓலி. 
'இணி-பவளக்குறிஞ்சி. 

,திண்மை-வலி. 
திண்டிமம்-படகமெனும் வாச் 

சியம். 

இண்ணகம்-ஆட்டின் ஆண்பால். 
,திணி-கூர்மை. 

திண்ணம்-மெய், 

தஇணை-முசுவு மெனெறு, கால 
நுட்பம், குலம், ஒழுக்கம் 
உரல். 

தஇணுங்கல்-செ.றிவு. 

,தஇதலை-தேமல். 

தித்தம்-கைத்தல். 
திதனி-தேமல். 

தித்தல்-ஆம்பிலம். 

இதி-பக்கம், அசுரர்மாதா, நிலை 
பெறாள், காவல், விட்டுணு 
வின் தொழில்.   

,திதிபுதல்வர்-இராக்கதர். 

இத்த.பரதவிகற்பம், இதம், 
குலம், ஓழுக்கம், நிலம், - 

குடிபலா. 
இர்திருணி-புளி. 
இிரிதி-தயிரவம், Carub, 

பொறுதி. 
இிமில்-வாச்சியம் 

தஇிமிரம்-டுருள், குத்து, நரகம். 
இிமிலர்-கெய்தல் மக்கள். 
'இமி(ல)ங்கிலம்-ஆனையை விழுப் 

கும் மீனை விழுங்கும் மீன், : 
இமிங்கிலிலம்-இமிங்கில த்தை 

விழுங்கு மீன். 

இமிதிமீ-ஆனையை விழுங்குமீன். 
இமில்-சம்பான். 

இமிலம்-ஆரவாரம், பேரொலி. 
இயானம்-கினைவு. 
இியாகம்-கொடை. 

இரட்சி முத்து, உருட்சி, 
இரணம்-துரும்பு. 
இரம்-ரிலையுடைமை. 
இரள்-துடை, குணயவுண்டை . 
இரிபதகை-கங்கை. 

திரிகவ்வம்-அங்காடி. 

திரி-மூங்கில். 
இரியக்கு-மிருகம். 
இரிதல்-ஈ௩டத்தல், கேடு. 
,இபண்-கழுகம், அட்டை. 
இருமாலை விண்டு. 

இருக்கு-கு.ற்றம், பீிடவை மீன். 
இரு-லெட்சிமி, செல்வம். 

திருத்தல்-ஒப்பித்தல், 
லணியுமா பரணம். 

இருமரம்-௮ரசு மரம். 

திருடர-கள்ளர். 

கலையி



66 

திருகல்-நெருங்குதல். 
இருமறுமார்பன்-விண்டு, 

தக் கடவுள். 

'இருமகள்-விண்டு. 

இருட்டி-சண். 

திருமாலுந்தி-காமரை. 

இருமுற்றம்-பிரவீ வட்டம். 
திரிகை-இடக்கைவாச்சியம். 
'இரிபுரி-சா மடைப்பூடு. 
,திராவணம்-சிறுதல். 
திரிபு-வேறுபாடு. 
,இிரை-அலை, சமனிக்கை, கடல், 

நுரை, 
திராண-தவம். 
,திரையல்-வெழ்.றிலை. 
திரிகடுகம்-ச க் கு, 

இப்பிலி. 

திரிபலை-சடு(கு), 
தான்றி. 

இிரின்-கர், 

திலம்- எள்ளு, நுதற்சுட்டி, 
புன்குறை, அற்பம். 

திலதம்-மஞ்சாடி மரம், நுதற் 

குறி. 
,திலனம்-அளவு, கான். 

திலகம்-தலைச்சட்டி, நுதழற்கு றி. 

தில்லம்-கஈ(டு. 

'இல்லை-இடைச்சொல். 
,திவா-லோபம். 

மிளகு, 

நெல்லி, 

புத் 

  

.திவளல்-துவளல். 
,திவண்டல்- துவளல். 
,இிவனி- துங்கா. 
இவசம்-பகல், காள். 
,இவா-பால், நாள். 

திவலை- மழை, 
இிவவு-வீணையி் 

டது. 

திவசம்-முத்தி. 
இவப்பு-உயர்ச்சி. 

திவாகரன்-ஆதித்தன். 
இவதல்-௮நுபவித்துடல், 

மெருங்கல், நிறைதல். 

திணைத்தல்-நுழைத் தல். 
திற்றி-தின் பனை, 
இறம்-கூறுபாடு, காறணம். 

திறன்-பூசா. 

திறை-அரசிறை. 
திறனிலி-நெய்கல் நிலத்தி 

யாம், 

திறிபதகை-கங்கை, 

திறல்-மிகுபுகள், வலி. 

கட்டப்பட் 

. திறழுபல்-நீங்கல். 

இனஃரன்-ஆதித்தன். 
இினம்-பகல், நாள். 

தின்றல்-பருகல், 

தினை-சி.றுமை, சிற்றுண்டி, 
இினம்-அ.திசெயம், 
திறியம்பகம்- இச்சையான ் 

தியப டக, es 

இகரம் முற்றும்,
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து-இறைச்சி, பொசிப்பு. 
துகிர்-பவளம். 

துகு-௮௫ல், வாழ்த்தல். 
அகள்-புழுதி, குற்றம். 
துகில் - பிடவை, துகிற்கொடி, 

பரிவேட்டி.. 
துக்கம் - தூன் பம், மறைவு, 

ஈடை. 
துகம்-தரர். 

துக்கல்-அடித்தல். 

அங்கபத்திரி- ஆறு, புன்னை 
இலை. 

அுங்கம்-மேடு, உயர்ச்சி, 

துஏலிகை- துகிற்கொடி, சித் 
இரம், எழுதொல். 

துச்சீலம்-ஊடு. 
அச்சில்-வேறிடம், 

அஞ்சல்-சாதல், நிலைத்தல் 

பேறு, உறங்கல், சோம்பு, 
சிக்கியென் னுமரம். 

துட்கல்-அச்சம். 

தடவை - இல், நர்தாவனம், 

தோ[ட்*]டம், உழவின் 
பெயர். 

துடச்சி - இண்ணாடைப்பூடு, 
ஒண்ணிற்றுடக்குதல். 

துட்டா-தமை, பமமை. 

அுட்டன்-தேள், விஷமன். 

துடரர்*]ந்தோர்-பொருந்தினர். 

துடக்கு-வடிவு, அசுத்தம். 
துடக்கம்-முதன்மை. 

-உகடு, கால ட்பம், 
எ வளவர் 

குமரனாடல், ஏலம், கூதாளி 
மரம், உலம், எழுமங்கை 
யாடல். 

துடியடி-ஆனைக்கன் று. 

அட்டு-தீ.து.   

அடுப்பு-கார் தட்குலை, துடுப்பு. 
துடை-பற்று, குறங்கு, 
துடுவை-செய்த் துடுப்பு, 

அணர்-பூங்கொத்து. 
துணங்கை - கூத்து, திருகாள், 

௩டனம், இருகை முடக்கி 

யடித்துத் துடைக்கிய 
நடைக் கூத்(தத).து. 

அணங்கு-இருள். 
அணங்கல்-கூத்து. 

அணவை-ஏண்ணோலை, திணைப் 

பிண்டி, கருப்பணம். 

அணித்தல்- அறுத்தல், வெட் 
டல், தெளித்தல், தீர்த்தல். 

துணிவு-தெளிவு. 

அணி - சோதிகரள், அண்டம், 
கலவியீட்டம். 

அணைத்தல்-ஓப்பித்தல், ஒப்பு. 

துணை-விகாரம், தோழி. 
அணை - வெந்துச்கள், 

ஆயுதம், சிவப்பு, 
ஒப்பு. 

ுணைவு-விரைவு, 
அுணைவன்-பத்தா, தோழன். 

அுணங்கறல்-விழவு, இருள். 
அணுக்பம்-அச்சம். 

அண்[ட*]ம்-மூக்கு, குழல், மூவ் 
கில், முசு, முகம், சாரைப் 
பாம்பு, பறவை, வாயில், 
BG, துணி 

அண்ணு-முதுகு. 
அ[ண்]டி-வாச்சியப்பொது. 

அண்ணெனல்-அச்சம். 

அதைத்) தல்-நெருங்குதல். 
அத்த(த)ம் -காய், அுத்த(த) 

னாகும், யாழிசை, பாலஸ் 
கண் மருந்து, வயிறு, யாழ் 
நரம்பு. : 

DOTA), 
செவி,
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துத்தி - கோய், உரகப்படப் 
பொறி, துக்கம், தேமல், 
பூ ல். 

அதித்தல்-வாழ்த்தல். 
அதி-வாழ்த்தல். 

துத்தல்-தவிர் த்தல், எக்கல். 

அுந்தளம்-பெருச்சாளி. 

ுந்துமி-பேரிகை எனும் வாச் 
சியம். 

துக்துமாரி-முதல் படைக்கலம். 

துப்பு- பவளம், பொலிவு, 
படைக்கலம், பகை, துணை, 

ஊற்றம், வண்ணம், 
அனுபவம். 

அுப்புரவு-மிகுஇி, வேண்டாமை, 
அனுபவம். 

அுப்பம்-நெய். 
துமானம் - ஆபரணம் கொள் 

கலம். 
அம்பை-வெற்றிப்போர். 
தும்பு-சிம்பு, கேகடம், காரு. 

தும்ப-நிரம்பவுண்டுறது. 
தும்பி-வண்டு, ஆனை வர்க்கம், 

குதிரை, ஆண்வண்டு, 
சுரைப்பூடு,. 

தும்பரம்-செம்பு. 
துமித்தல்-வெட்டல், அறுத்தல், 

தூவுதல். 
தும்மே-இடைச்சொல். 

அம்பம்-விளக்குத் தண்டு. 
தும்மல்-மூச்சு. 

துயக்கு-அறிவின்மை. 

துய்-பஞ்சிழ்றொடர், 

அறிவின்திரிவு, 
துயர்வு-துக்கம். 

அய்ப்பு-சோறு, 

துய்த்தல்-நுகர் தல். 
அயில்-உறக்கம், 

துதி,   

துயல்வரல்-எட்டுதல், 
தல்... 

ுயரி-யாள்ஈரம்பு. 
துரால்-காடு, சீக்கப்பட்ட.து. 
துரை-முயற்சி. 
துரிதம்-அலகதம், கேடு. 

துரவு-கிணறு. 
துரத்தல்- தூண்டல், 

துரகம்-குதிரை, சமனிசை. 
அுரங்கம்-குதிரை. 
துரோணம்-சிம்புள், காக்கை, 

வில்லு, தும்பை, பதக்கு. 
அரிவிதம்-ஆனை. 
துரியம்-பொதுியெருது, 

தாரத்தில் ஒன்று. 

துரிதம்-கேடு. 
துருநச்தல்-௮ £வாதல், 

தருத்.தி-ஆற்றிடைக்குறை, 
தோல். 

துருவை-வெளம், பருகுவன, 
ஆடு, செம்மறி ஆடு. 

அருசு-குற்றம், கூத்து வீகற் 
பம். 

துருதம்-கடுப்பு, 
தல், குற்றம், 

அருஞ்சில்-தேனி. 
துருமம்-கலக்கம், மரப்பொதுப் 

பேர், துலை, 
துருவம்-சலியாமை, 
துருக்கம்-ராவிப்பீள்ளை,குங்கும 

மரம், அரண், கஸ்தூரி, 
அுவட்டல்- நுடக்கில். 
துலக்கம்-கலக்கம். 
ுலங்கல்-விட்டு விளங்கல். 
துலைதல்-அ௮ச்சம். 
அலாம்-நூறுநகிறை, 
துலை-துலாவீராசி, நிைசோல். 
துில்லியம்-உம்மை, துட்பம், -- 

அசை 

Bae 

தொடர்புறு



துவக்கு-தோல், ஆனைப்பிணி 
தொடர், பிணக்கு. 

துவசம்-துகிற்கொடி. 

துவ்வை-இழைச்சி. 
துவம்-சலியாமை. 
,துவல்-தோள்மேல், சொல்லு. 
துவனி-ஓசை. 

துவ்வாமை-வேண்டாமை. 

துவர்-பவளம், சிவப்பு, விறகு. 

துவர்கல்-விகிர் தல். “ 

அுவை-புளிங்க றி, பருகுதல். 

துவ்வு-குறுகு, வால், அனு 
பவம், தளர்ச்சி, பகை, 

இறைச்சி. 

துவன்றுதல்-மிறைதல், 

துவன்றல்-பொலிவு, நிறைதல். 
துவளல்-துவண்ட/[ல்]. 
துவரல்-விரைவு. 

துவட்டாகாள்-சித்திரை. 
துவட்டர்-கண்ணாளர். 

துவ[ச*]ர்பேரு-கள் விலைஞர். 

துவலை-மேகம்விடு தல். 

அழி-மழை. 
துவாரம்-ஈரகவாசல், 
துவருதல்-திமிர் தல். 

துவை-ஒலி, ஆரவாரம். 
துவாந்தம்-இருள். 

துளாய்-புல்லு, துணை, துளபம். 
துழனி-புட்களினொலிகள், ஓலி. 

துள்ளால்-ஆடு, கொதகு. 
துளாய்-துளவம். 

துளாவல்-கலசல். 

துளங்கல்-ஓலி. 

| துன்னல்-குறுகல்,   

ம 

அளக்கம்-சோதிராள், ஓலி, 
அச்சம். 

அளங்கொளி-கேட்டை நாள். 
அளி-மேகம், மழைத்துளி, 

பெண்ணாமை, எண்ணாமை. 
துகா-மூங்கில், உட்டுளைவடிவு. 
துளும்பல்-இலை[த்*] தல், திமிற 

(தல். 
துறு-அளுக்கு பெருதல். 
துற்கம்-செல்லுதற்கரியவிடம், 

உறி, உண்பன. 

துத்று- துறு, குவால். 
துறவி-துறவு. 
துற்றல்- நுகர்தல், விடுதல். 

துறத்தல்-நீங்குதல். 
துற்கை-பகவதுி, . 

துறுமல்-இிரள், வடிவு, பெரு 
கல். 

துறோணம்-தும்பை, தனுவி 
ராசி, அம்பு. 

துறை-ஆறு. 
துறைவன்-நெய்தல் தலைவன். 
துறுபவா-பெருகல், 

துளி-வெறுப்பு, ஆறு. _ 
துண்பம்-புலவி மிகுதல், கோய். 
துனர்-கோட்டைவர்கல்: 
துன்னுனர்-மேவினர். 
துன்னார்-சத்துருக்கள். 

துன்னர்-செம்மார். 

Ge Bay, 
Ger ga. 

துன் (ம்) பம்-கோதண்டம், 
உடல், பொல்லாப்பு. 

துன்மை-அத்தது. 

துகரம் முற்றும்



தகர எகரம் 

தெக்கணம்-தென் திக்கு. 
தெ௫ழ்தல்-கிறைதல். 

தெங்கு-தென்னமரம், 

தல். 

தெட்டி-ஆனை, செட்டி. 
தெட்பம்-அறிவு, 

தெட்பு-அறிவு. 
தெட்டம்-கனிந்ததுலைந்த து. 
தெண்டு-பகை, 
தெண்டிரை-கடல், திரை. 
தெண்டல்-இறைஞ்சல். 

தெய்வம்-ஊ([ழம்*], முறை, நாடு. 
தெப்பம்-மி தவை. 
தெமரம்-ஆரவாரம். 

தெயுள்-மிறைதல். 
தெய்வு-இடைச்சொல். 
தெரியல்-மாலை, பெண், 
தெரிமாசம்-டிங்கம்,. 

தெருமரல்-௬ழலல், 

தெரு-வழி, வீதி. 

தெருமர[ல்*1-சுழலல், அச்சம். 

தெரு[ட்*]1டல்- வற்புறுத்தல். 
தெருட்சி-௮றிவு.. 
தெருசனை-காண்டல். 

தெசித் 

  

தெரித்தல்-ஆழுதல், சொல் 
ல[ல்*]. 

தெரவ்*)வு-படை, பூசல். 
தெவிட்டல்-தங்கல், ஓலி, நிறை 

தல், கன்றல், உடனுடைக் 
இடல். 

தெவ்வு-கொளற்பொருட்டு. 

தெவுளல்-சிறைதல். 
கெள்ளி-ஆனை. 

தெளிவு-அ.றிவு. 
தெளிர்-ஓளி, உள்ளோசை, 
கெள்ளல்-எழுத்கோசை, ஓலிகத் 

தல். 
தெழித்தல்-அஆரவாரம். 

கெறிசி-ழு திரை, 
தெறுக்கால்-தேள், 

அகற்றல். 
தெறுறிலம்-பாலைநிலம். டங்க் 

தெற்றி - அம்பலம், இண்ணை. 
தெற்றியம்பலம்-சித்திர கூடம், 
தெம்றல்-மாறுபாடு. 

தென்கால் - வசந்தன்காற்று, 
தென்கீட்டிசையோன் . 

தென்னவன்-பாண்டியன். 

தென்-அழகு, இசை, தெற்கு, 
தென்மலை-பொதியமலை. 

செறு, 

தெகரம் முற்றும்



தகர ஒகரம் 

தொகுதி- இரள்வடிவு, கூட்டம். 

தொரை- -ஆசிரியப்பா, கூட்டம். 

தொகம்-அற்பம். 

தொங்கல்-மாலை, தூக்கம், ஆனை 
மயிர், மயிற்பிலி, வெண் 

ுகுவிகை, ஆபர [ண*])த் 
தூக்கம். 

தொக்கு-கூட்டம், உடம்பு: 
தொடர்ந்தார்-மேவினர், 
தொடர்தல்-கட்டுதல். 
தொடரல்-தேடல். 
தொடர்பு-வெந்றுக்கள், நட்பு, 

பாட்டு. 

தொடலை-மாலை, மகளிர் வீளை 
யாட்டு. 

தொடல்- உண்டல், 

தொடை யல்-மாலை. 
தொடை-தொகு, இதழி, மாலை, 

கோட்டைச்சுற்று, அம்பு, 

. வில்லினுடைய காண், 
~ படை, விடாதிருத்தல். 
'தொடி-கைவகா, ஒருபலம், கட 

காபரணம், 
தொட்டி-கோட்டைவாசல், 

.. வாசல்குறி, மராகு, 
அகமகிட்சி, அழகு. 

தொட்டல்- பத்க் வளைத் 

தல், பிணித்தல் தோண்் 
"டல், உண்டல். 

.தொட்டம்-சாமித்தியம், 
'தொட்டிமை-ஓற்றுமை, 

தொடுப்பு-வளைப்பு, கலப்பை, 

ப கூற்று. 
தொடுத்தல்-கட்டுதல். 

தொடு - ஆரவாரம், களவு, 

பெருமை, செருப்பு. 
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தொடுதோல்-தோ்செருப்பு. 
தொடுவாய்-புறங்கூம்று. 

தொடுப்பு - உழுகிற ஏர், 

தொழில், வளைப்பு. 
கொடுக்கம்-பொன்,. 

தொடுதல் - சோண்டுதல், 

அுவளல். 
தொண்டி கள்ளு,“ ப 5 
தகொண்டு - பணி, ஓன்பது, 

தொழும்பு. பழமை. 
தொரந்தம்-தொடர்ச்சி, 
தொண்டகம்-குறிஞ்சிப்பறை. 
தொண்டலம்-ஆனை த்துதிக்கை, 
கொண்டை-கொவ்வைக்கள், 

கழுத்து, ஆதொண்டை, 
ஆனைத்துதிக்கை. : 

தொத்து-பூங்கொத்து, 
தொரப்பி-மேல்குல்லா, கள்ளு. 
தொப்பு-உளஞவார்தொழி 

வைப்பு. 

தொய்யகம்-தலையணியயட்ட 
பூரப்பா...ளை. ் 

தொய்யல் - சகதி, : உழவு, 
அுயரம், மகட்சு. , 

தொரய்யில்-[உ]வு, . பச்சிலை, 
குறைவு, மூட்சி, அழகு, 

மகளிர் மெய்யிலெழு.து 
வது. 

தொல்லை-பமமை, 

தொலைவு-தோற்றது. 

தொழல்-கும்பிடல். 

தொழுத்தை-கூனி. 

தொழித்தல்-கூப்பிடல். 

தொழு தி- புட்கூட்டம், திரட்சி, 
கூட்டம்,



ச் 

தொழுவர்-தொழில் செய்வோர், 
மருதறிலக் கழனிப்பேர், 

தொலுடையோர்.சூத்திரர். 
தொழு-ரேபதி, பசுத்தொழு, 

கணையமரம், குற்றம், 
உழலை. 

தொழி-குழ்றம். 
தொழும்பு-அடிமை. 
தொழுகுலத்தோர்-பிராமணர். 

தொள்ளி-சகதி. 

தொழி-சம்பான். 

தொழகஃல்-வழைத்தல். 

தோள்வம்-தெப்பம். 

தொறுவர்-இடையர். 

தொறுத்தியர்-இடைச்சியர். 

தொறு-நிரை, பசுக்குழாம், 

பிட்டில், அடிமை. 

தொகரம் முற்றும் 

பகரம் 

பணவை-பரண், இளமை, புல், அழகு, வரிசை, காலம், 
பறவை. சொல்லு. 

பண்டசாலை-ஆபரணயிருக்குர் பதலை-சிறுமலை, மண் தாழி, 
தலம். பரந்தவாய்ப்பறை. 

பணி...-௮......ம், பெருமை. பத்தர்-சூத்திரர், அடியார். 
பணிஃபாம்பு, . குடை, தோம் | பத்திரம்-இலை, வனப்பு, படை, 

கருவி, இறைறஞ்சல் நன்மை, குதிரையானம், 

வரர்த்தை, ஆந்தொழில், சிறகு, 
ஆபரணப் பொதுப்பெயர். | பதவை-வழி, 

பூணிலம்-சலஞ்சலம், சங்கு. 

பணித்தல்-சொல்லுதல். 
பணிக்கன்-ஆூரியன், 

பதடி-பதர்..... 
பத்திரை-இரண்டாம் 

நல்ல பசு. 
பத்திகம்-கடுக்காய், 
பதங்கம்-விட்டில், பறவையீன் 

பொ துப்பேர்,விகங்க பட்சி. 
பதுக்கை-சிறு தூறு. 
பதங்கன்-ஆதித்தன். 
பதணம்-கோட்டைப் பதணம். 
பதம்-சோறு, தெய்வ வுணவு, 

பிச்சை, பொசிப்பு, அறுகம் 

பக்கம், 

  

பதவி-வழி, சொற்கம், 
பதப்பாடு-ேகோட்ைட, மதி 

அறுப்பு. 
பத்திராசனம்-ரிங்காசனம். 
ப.தபதென் மல் - உரோசப்பட்ட 

வொலி,. 
பதக்கம்-அரம், 

வடம். 
பதாகை-துகிற்கொடி. 

பதாதி-திரள், படை, காலாள். 
ப.தாகினி-திரள், படை. 
பதன்மை-சிர்.றுணர்வு. 
பத்திரிகேள்வன்-வீரபத்திரன், 
பத்திரி-அம்பு, 

மூலைமேலணி



ப.தி-உறைவீடம், தலைவன், வீடு, 
எல்லாமுடையோன், ஊர், 

மருதநிலத் தார். 
ப.திகர்-வ.ழிச்செல்வோர். 
பதிகம்-தண்ணீர்ப் பாசி, பல 

பொருளைத் தொகுதியாய்ச் 
சொல்லுவது. 

பதினெண்பாடை-அங்கம், வங் 
கம், [க*]லிங்கம், சவுசலம், 
சிந்து,சோனகம், திரிமளம், 
சிங்களம், மதங்கம், கோச 
லம், மகராடம், கோங்க 

ணம், துளுவம், சாறுகம், 
சீனம், காம்போதி, ௮௬ 
மணம், பப்பரம், ஆக 18 

சரி. 

பதுமம்-தாமரை. 
பதுக்கை-சிறுதிடர், 

று. 
பதுமராகம்-மாணிக்கம், கவுத் 

துவமணி. 

பதினெண்குற்றங்களாவது - 
பசி, பயம், நீர் வேட்டல், 
வெகுளி, உவகை, வேண் 

டல், நினைப்பு, உறக்கம், 
கரை, நோய், மதம், இன் 
பம், செயம், வேர்த்தல், 
கேதம், மதி, பி ற ப் பு 

மரணம், ஆக 18 சரி, 
பதினெண்கணம்-அமரர், AS 

தர், அசுரர், தமித்தியர், 
கருடர், கின்னரர், கம்பூரு 

டர், காந்தற்பர், இயக்கர், 

விஞ்சையர், இராக்கதர், 

பூதம், பசாசு, தாரகை 

முனிவர், உரகர், ஆகாச 
சாரியர், போகபூமியர் ஆக 
18 சரி. 

பற்றை, 
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பதினாறு வகைத்தானம்-பொன், 

திரு, மூர்த்தி, நிலம், பெண் 
உயையரம்*]) கேர், முதி, 
acres, சிலை, பொற்சலை, 
வேழம், வாசி, தொலை. 

பந்தம்-வெர்துக்கள், திரள் 
வடிவு, கொண்டை ஓன்று 

தல், பாட்டுத்தளை, கட்டு 

தல். 

பர்தி-ஒழுங்கு, குதிரைப்பந்தி. 
பந்தமை-அழகு. 
பந்து-கந்துகம், நீர்தூவுந் 

அருத்தி. 
பந்தனை-பு தல்வி. 

பப்பு-தழுவு தல். 
பம்பல்-பொலிவு, எழிழற்சியின் 

மிகுதி, வலி, பரப்பு, நெருக் 
கம். 

பம்பை-வாச்சியப்பொதுப் 
பேர், முல்லைப்பறை. 

பம்-நக்கெத்திரம். 
பப்ப-கழிவது. 
பயோதரம்-முலை, மேகம். 
பயம்-தண்ணீர், பால், அச்சம், 

ஆனைவீழ் குழி, குளம், 
செனமை, குழி, சடை... 
பயன். 

பயந்தாள்-தாய்,அச்சமுள்ளாள். 
பயம்பு-பள்ளம், ஆனை நொய். 
பயனிலை ஆறாவது - பொருள், 

வியங்கோள், வினை, வினா 
பண்பு, பெயர் ஆக6, 

பயன்(னம்)-அகலம். 

பயப்பு-நிறம். 
பயத்தல்-பெறுதல், 

தல். 
பயனில்லாள்-பர த்தை. 
பயிர்ப்பு-அருவருப்பு. 
பயினி-கூடுதல். 

உண்டா
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பயின்-பாலினுட்படு குருத்து, 
பஞ்சு. 

ப்யில்-க.ற்கை. 
பயிர்-விதந்து கட்டிய வழக்கு, 
்.. விலங்கொடுப்ப குரல், நெற் 
௨ டகதிர், பசும்புல், பயில். 
பயிறல்-ஈவி.ர்றல், ஓசை, 

. பெருகுதல். 
பயிர்.தல்-எழு.த்தோசை. 
பயிரவி-வீரபத்திரகாளி, இரா 

கம். 

பயச-தண்ணீர், பால். 
பயறு-சித்திரைரசாள், பயறு. 
பரவை-கடல், பரப்பு,பெருமை, 

தழுவுதல், இருமகளாடல், 

பராக்கிரமம் - வீரியம். 
பரப்பு-கடல், தழுவுதல், BS 

லம். . 
பரம்புரி-அ.ழ், 
பரம்பு-வரம்பு. 
பரம்பு-அத்இ மரம், மேடு, 
பரப்புட்டம்-குயில். 
பரமேட்டி-விட்டுணு, பிரமா, 

அருகன், நித்திய விபூதி 
_ _ யிற்பஞ்சமபூதத்தொன் று. 
பரசு-மழு, வாழ்த்து. 

பர நாழ்வார்குமரர்-புட்கரனும் 
.  மதக்கனும், 

பரசுதரன்-சிவன். 
ப. ரமாவகம்- உண்மை, 

பரல்-பொடிக்கல். 

பரதரம்-காக்கை. 
பராரம்-கடற்கரை, 

UIT FS HG, சொ.....கல்லு, 

பரதவர்-குருகுலத்தரசர், வணி 
கர். 

பரத்தி-முத்தி. ' 
பரத்தை-பொதுமசளிர்.     

பரத்தர்-வாய்மையர், முல்லை 
நிலமக்கள். 

பரம் உயற்சி, மிகுதி, தஞ்சம், 
பாரம், கு திரையிற்க(ல்) 
லணை, கவசம் 6. ப் 

பரமசுந்தரி-கன் மதெய்வதை 

யெனும் சத்தியாய் AGES 
கனை ரூடி.கரித்தவள். 

பரந்தவாய்ப்பறை-பதலை 
வாச்சியம். 

பரவு-தொழுதல், புகழ்தல். 

பர.நம்-கூத்இன் விகற்பம், 
பரணி-கூத்து. 
பரவல்-சொல்லு, வாழ்த்துதல். 
பரக்கழிவு-அ௮வ?ர த்தி, 
பரரிகார்-சமனிக்னை 5, 

பட்ட சின்னங்கள். 
பர) சுதல்-தொழுதல். 
பராரை-ஆரவாரம். 

பரை-பாறுவ தி. 

பரத்துவா சி- துறோணாசாரியன், 
பரத்தர்-தூர்த்தர். 
பரமார்த்கம்- -படமிலாமை:. ; 

பரடு-ஈரடு. * 
பரி-குதிரை, கறுப்பு, வருத்தம், 

செலவு, காத்தல், பெருமை, 
அளவு, சுமத்தல், பாதுகாத் 

திடல், ௮ச்சுவதி, பருத்தி, 
உயற்சி, 

பரி(த்) தல்-௮ன்பு, இரங்கல், 
முரித்தல், வெட்டல். 

பரித்தல்-க௯ தல், 

சுமத்தல். 

பரிவு-அன்பம், இன்பம், அன்பு, 

பரிசால்-மாதர்மயிர். 

பரிபவம்-இரித்ததவு. 
பரியாமை-புலை சாவாமை. 

சிதறப் 

ர் 

காத்தல்," 

.பரிகம்-காற்சிலம்பு, கோட்டை 
யகம், படைடக்கலம், 
கிடங்கு, மேடை, மதல்.



பரிசனம் - ஏவல் செய்வோர், 
காற்று, துவளல், உற்றார், 

தீண்டல். . 
பரி௩ரம்- படை. 
'பரிபூரம்-கண்டுணி. 
பரிவாணம்:பரிவாரம். 

பரியாாிகம்-பாதண் சிணி. 
பரியாயம்-பலமுறைப்பேர். 

புரியங்கம்-உட்டில், சாலில்வளை, 
கையில் வளை. 

பரிசாரம்-மாகர் 

MAIL) Mb HV. 

பரிச-விதி, 
பரிவாதம்- பறித்தல், 

பரியாரம்-பரிவாரம். 

பரிசிலாளர்-இரப்போர். 

பரி-பஞ்சு, பருத்தி. 

பரிப்பு-தேர்மேற்பாவு பலகை, 
். காத்தல், நடுக்கம். 

பரியாயம்-சானாவிதம். 

பரிமளம்-மிகுமணம். 

பரிமாணம்-அளவு. 

பரிகாரம்-பலபண்டம். 

ப்ரிச்சம்-நாண் முடிவு. 
பரிக்கித்துவைச்சவித்தது-அங் 

கர முனிபுத்திரன். 

அிருதி- ஆதித்தன், எல்கறம்,. 

தலைமயிர், 

தேருருள், வட்டம், ஊர் 

கோள். 
பருவம்-காலம், இளமை, 

மூவாறு கோவை ஃளாற் 

செய்த மேகலை. 

பருப்பதம்-மலை, 

பருமம்-உயற்சி, 
"கவசம். 

பருகுவன-சள்ளு. 

புருமை-பருத்தது. . 
பரும[ன் *1-பருத்தது. 

க(ல்) லண, 

பருவரல்-துன்பம், அருவல்.: : :-]:   

ர் 

பருகல்- நுகர்தல், on 
பருணிதர்-பெரியோர், ' வித்து 

வான்கள். 

பருக்ை-பளிங்கு, பொடி, 

பருமித்தல்-சிரமஞ்செய்தல். -: 
பல்-எயிறு, அளவிறர்த_து, வலி: 
பல்விலங்கு-ஆனை. 
பல்லம்-கர.ி.. ஒர்சணக்கு, 

பகழி, இலை. 
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பல்லணம்-கலனை, 
பல்லவம்-தளிர், வாவி. 

பலம்-கனி, கிட்டுதல், 
பயன், [படை. 

காய், 

' பலகை-கேடகமாகிய பரிசை, 

பலறைப்பா-தேர்ப்பலை. 
பலினி-ஞாழல். 
பல்லியம் - வச்சியப் பொதுப் 

பேர். 
பலமுறை-சானாவிதம். 

பல்ல வர்-நாகரிகர், நீசர், 
பலி-சோறு, பிச்சை, 

“வுணவு, பூசை. 
பவித்தல்- இலாபம், 
பலகாரம்-அனைமேற்றவிக. - 
பலாசம்-இலை, பொன்மை௰ிறம், 

பரம். ர . ஆ 

॥லாலம்-வைக்கோல், 
பலரறிசொல்-பறித்தல், 
பலிதம்-௩(ர)ரை. ட 
பலவு-பலாமரம். ரு 

பலா-பலாமரம்; புனமுருக்கு. ட் 

தெய்வ 

'பவணம்-நரகலோகம். 
ப்வணை-கழுகு. வயா 
பவற்கம்-ஈரகம். 
பவாம்-பிண்க்கு. ' ் a 

பவனம்-காற்று, தேவலோசம், 
பூமி, உலகன் பொதுப் 

« Gut, மன்னரில்லம்
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இராசி, பூசி, மனை, இர...... | 
பவ்வம்-சடல், 

உவாவு, 
நீர்க்குமிழி, 

பவானி-பாறுவதி. 
பவனாசனன்-பாம்பு. 

பவம்-செனனம், பாவம். 

பவனி-உலா. 

பவுத்தர்-புத்தர். 
பவுரவர்-குருகு[ல] வேந்தர். 

பவுரி-கூத்தின் விகற்பம். 
பவுமன்-செவ்வாய், கரகாசுரன். 

பவுத்திரம்-புனிதம். 
பவுழிகம்- இருக்குவேதம். 
பழிமொழி-பிறரெத்தல், 
பழனம்-வயல். 
பழமமொழி-கு துரை. 
பழி-இ.ங்கு, 
பழஞ்சுரம்-இராகம், 
பழுமரம்-அஆலமரம், 
ப்முவம்-௨ரடு. 
பழையர்-சண்டாளர். 
பழுதை-கயிறு. 
பழங்கண்-மெலிவு, துக்கம், 
பழிச்சல்- வாழ்த்தல், பழித்த 

சொல். 
பழுப்பு-அரிதரரம். 
ழம் இன்னம், சனி. 

பழகல்-சிரமம். 
பழித்தல்.தீயசொல். 
பள்ளி-இடம், யில், மூனி 

வரிடம், பாயல், ரீத்தோரூர், 
சிற்றூர், கோயில். 

பள்ளை-ஆடு.. 

பள்ளம்-தாழ்வு. 
பளிங்கு - வெள்ளி, 

பளிங்குக்கல். 
பளிதம்-கற்பூரம், பல்லம், எண், 

கணக்கு. 
பற்றுயர்-வெர்றுக்கள். 

UDG FS BG. 
பறிவை-தாமைமரம். 

புனற்கரை, 

மரத்தின்கணு, 

ஆட்சை,   

பறவை-அவிட்டம், பட்சியள், 
(பிரம்பின்வற்கம். 

பற்றல்-பிடி த்தல், 
பறள்-ஆட்டுச்குட்டி, மிருகத் 

தின் குட்டியளின் பொதுப் 
பேர், &ீரி, பூனை, அணில், 
முயல், வராகம், நரி, 

நாயினுடைய குட்டிப்பேர். 
பழை-பட்சியிறமு, வாச்சியம், 

சொல்லு, கயிங்கரியம். 
பற்மம்- தாமரை, எண், பற்ம 

நிதி. 
பறம்பு-மலை, முலை. 

பறந்தலை-போர்க்களம். 

ப.றளை-வலி, பழ்ழிரும்பு. 

பறளிகை-வலி, பற்மிரும்பு. 
பற்று-தூண், ஆசை, அன்பு. 
பறப்பு-௮ச்சம். 
பற்குனன்-அருச்சுனன். 
பறம்பர் - தகோல்வினை மாக்கள் 

பேர். 
Up Dort-5 0 pd, 
பறி-ஆட்டுமறி. 
பன்னகம்-பாம்பு, 
பன்னம்-இலை, 
பன்னல்-பருத்தி, விசாரித்தல், 
பன்னகவயிரி - கருடன். 
பனசம்-பலாமரம், 
பனம்-பருமை. 
பனித்தல்-சொரிதல், அச்சம், 

விடாமமை, துக்கம். 
பனி-௮ச்சம், துன்பம், 

சீதம், நடுக்கம், 
இமம், பரிவேடம். 

பனி[ப்ப*]கை-ஆதித்தன். 
யனிப்பு-நடிக்கம். 
பனிச்சை: புருவம், 
பனை-அனுடநாள், தாலமரம். 
பனு[வல்*]-சொல்லு, நால். 
பன்னி-மனையாள், ஓர்மரம், 
பன்னாடை-கதென்ம்பாகா. 
பனைக்கொடியோன்-வீட்டுமன். 

பகரம் முற்றும்



பகர இகரம் 

பிங்கலம்-பொன்னிழறம். 

பிங்கலன்-குபேரன். 
பிங்கலை-ஆர்தை. 
பிசின்-மரத்தின் பிசின். 

பிசிதாசனர்-இராக்கதர். 
பிசிதம்-ஊன். 
பிச்சை-பலி, 
பிசனம்-செஞ்சந்தனம். 
பிச்சம் - பறவையிறகு, old 

குடை, வெண்கவிகை, 
ஆண்மயிர். 

பிசி-உதாரணப்பொருள் 
நடை, பொய், சோறு. 

பிசினன்-பொய்யன், கோளன். 

பிசுமந்தம்-வேம்பு. 
பிசுணம்-கூத்து. 
பிஞ்ஞகன்-சிவன், 
பிஞ்ஞகம்-தலைக்கோலம், 
பிஞ்சு- குறளை, இளமைப் 

பருவம், காய். 

பிஞ்சம்-ப,றவைகளின் சிறகு, 
பிட[க]ர்-வயித்தியர், 
பிடவம்-ஓர்புட்ப விசேழம். 
பிட்டு-சிற்றுண்டி. 
பிடித்தல்-கட்டுதல், 
பீடி-ஆனை, ஒட்டகம், 

மாவின் பெண்பால். 

பிடிகம்-சிறுபிள் சயள்கை 

க[விரி 

[வ]. 

பிண்டம்-யாக்கை, Sodan, 
பிச்[சை]. 

பிணம்-பேய், சவம். 

/ணவு-குரங்கு, மந்து, நாய், 
ன்ன கயன், முசு, 

யூகமிகனுடையபெண் 
பால். 

பிண்டி-புணர்பூசம், அசோகு, 
ரென்மா.     

பிணக்காடு-சடுசாடு. 
பிணா-பெண்பால். : 
பிணர்-சம்சரை. 
பிணக்கம்-சிறு[ தூ] று. 
பிணிமுகம்-மயில், அன்னம், 

புள்ளுக்கள். 

பிணி-துன்பம், நோய், யாப்பு. 
பிணி[த்தல்]-[கட்ட]ல். 
பிணக்காடு-இடுகாடு. 

பிணையல்-மாலை, ஒன்றுதல். 

பிணை-மான், கருத்.து, ஈட்டுதல், 

ஆசை, விலங்கின் பெண், 
நாய், புல்வாய், பன்றி, 

உமை, இவற்றின் பெண் 
பால், 

பிதாமகன்-பிரமா, மூத[ரை]த. 
பித்தன்-சிவன், பேயன், 

| பித்தம்-பயித்தியம், கூத்தின் 
விகற்பம். 

பிதா-பயனிலாமை, தகப்பன், 
புத்தக்கடவுன், பிரமா, 

சங்கர[ன்*], பெருமாரை. . 

பித்தை-ஆடவர் மயிர். 
பித்திகை-சுவர்த்தலம், 

செண்பகம். 

பிதிருமாள்-மகம். 

பித்து- மயக்கம், இதையக் 
கொழுப்பு. 

பிதர்கிலம்-[சுடு]காடு. 

பிதிர்-பித்து[ர*]க்கள், சிதறப் 

சிறு 

பட்ட சின்னம், நொடி, 
தவலை. 

பிதிர்வனம்-சுடுகாடு. 

பிதி-ருணம். 
பித.ம்றல்-பலகா.ற்சொல்லுதல், 

பிடித்தொன்றைவீடா.து 
பேசல்,



ழ் 

பிப்பிலம்-௮ரசமரம், திப்பிலி, 
பினாலிகை-எறும்பு. 
பியாதை-மருதநிலத்தியாழ்... - 

பிரி-கூத்தின் விகற்பம், நீக்கம். 
பிரமாணம்-அளவு. 
பிரப்பு-குறுணி,- கொள்ளப் 

பட்ட கொள்கலந்தோறு... 

மூணாப்பரப்புவது, 
பேருண்டி. i 

பிரசம்-தேன், கள்ள, தேனி, 
தேன்கூடு, வண்டு. 

பிராறு-நிறைபுனல். 

,பிரமம்-வேதா, வேதம், .மந்தி 
TW, QO, சறு... 0 OT, 

கலக்கம், ஈடுத்தலம், தவம், 

இயல்பு, [வே]ள் [வி], இரு 
“சுடர், இ, முனி, மால், , 

பிராந்தி-சமவிசேடன். ‘ 
பிரமன்-நான்முகன், அடைந்த 

[வர்]களைப்பெருமை ் 
“- பண்ணுக றவன்பேர், 

விட்டுணு. 

பிரமராள்- உரோகணி, 
பிரகற்பதி-வியாழன். 
பிரசாரம்-வேங்கைமரம். 

பீரான்-எல்லாமுடையோன். 
பிர்ாமி-வாயேச்சுரி, 
பிரசுரன்-வெள்ளிவாரம். 

பிரசாயம்-மிகுசெல(வ)ம். 
பிரம்ரம்-[வண்]டு. 

பிரவாளம்-பவளம் . 
பிரத்தியம்-மேற்றிக்கு. 
'பிரசனம்-ஏகாநதம், 

பரீரத் இியாலீடம்-வலக்கால் முந் 
துற்றிடக்கால், மண்டலித் 
தல் 

8ீரமரி-கூத்தின் விகற்பம், 
சுழலல், 

பிர.ற்றல்-ஓசை, 

பிரிதல்-௮ச்சம், போகல். 

  

  

பீரியை-பெண், 
பீரேதம்-பேய், பிணம். 

பிராகாரம்-மதில். 
பிராணன்-உயிர், 
19ராசி.உட்டிசை. 
பிரை-செ.றிதல். 
பிரு£இி-வழுதிலைப்பூடு. 

பிருருடி-புருகுடி.. 
பிருச்சிகன்-ஆதிக்கன். 
பிருதுமான்-ஆனைமதம். “* 
பி(ர)ருங்கம்-வண்டு, 

. பீரமாணம்-சத்தியம். ' 
பிலவங்கம்-குரங்கு, தேரை. 
பிலாங்குலம்-உப்பு. 

பிலிற்.றல்- தூவுதல். ் 
பிலம் கற்பாழி, பாதாளம், . 

கழை. 1 
பிலன்-ஏறும்பு. 
பில்கல் - தூவுதல், கொப் 

பிளித்தல். ர 
(ரிழை-குற்றம், 

பிழியர்-கள்ளூவித்போர். 
பிமி-கள்ளு. 

பிழம்பு-இரட்ச. 
பிழிறல்-ஓசை, பீறல், கண்தல் 
பிளத்தல்-அறுத்தல், - - :.:% 

பிளிற்றல்-கொப்பிளித்தல், -- 
பிள்னை-பறவை, மரம், “மக்கள்; 

இளமைப்பருவம், கேத்திர் 

பாலன், காரி, கீரி, பூனை, 
மூயல், அணிற்குட்டி, : :-* 

பிறழ்தல்-ஓளிவிடல், பெயர்தல், 
நடுக்கம், வேறுபெயர் தல். ' 

பிறபஞ்சனன்- "தரிற்று, 

பிறங்மல் - உயர்வு, மலை, 

பெருமை, சிறுமலை, மிகுதி, 

நிறைவு. 
பிறங்கு தல்-ரிறைவு. 
பி. மனையம்-வெகுசெலம்,



பிறங்கிய[ல்]-மு.துகரடு. 

பிறக்கம்-மரத்தின்காம்பு, 
பெம்றல், முல்லைறிலம். 

பிறக்கு-வழு. 

பிறகு-பின்பு. 

பிற்றை-பின்னையென்பது, 
ஆடவர்மயிர். 

பிறங்கடை-புத்திரன், வழித் 
தோன்றல். 

பிறப்பிடம்-உறைவீடம் 
பிறந்தோர் சேரல்-சுடுகாடு. 
பிறநகை-பீறவி, மிருதி, அச்சம், 
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பிருத்தி-ஊழ்வினை. 
பின்னை-சீமன்காராயணன் 

மேவி, பின்னையென் றல், 

தங்கை. 

பின்னைமணாளன்-மாயன். 

பினாகி-தாகத்தையடைந்த 

வன், விட்டுணு, சிவன். 

பினாகம்-வில்லு. 
பீனாமம்-தரமரை. 
29 படை 
பின்றை-பின்னை யென் றல். 
பின்னரர்-சூத்திரர், 
பின்ன ஈம்-கொண்டை. 
பீன்னல்-மயிர்ச்சடை. 
பின்- இடவகை, பெருமை, ' 

முதுகு, இறுதி, பின்னாகும் 
முறைமை, 

பின் மல்-ஓடல். 
பின்னோன்-பின் பிறந்தோன். 

பின்னகம்-மயிர்முடி, 

பிகரம் முற்றும் 

பகர உகரம் 

பிறகிடல்-ஓடல். 

பிறஇிறு தி-ம[ர*] யை, அறிவு. 
பிறை-சந்திரன். 

பிற-பிற, முன்னிலையசைச் 
சொல். 

பிரதிலோமன்என்பது - 67 gy 

வங்கிஷத்திலுமனாருயிப் 
பிறந்த பிள். 

புகர்முகம்- ஆனை, | 

புகை-தேஃம், தூமம், சினக் 
குறிப்பு, போற்றும்பூசனை, 
உரோகணி, தூரம். 

புகார்-கடற்கழிமுகத்துவாரம், ! 
காவிரிப்பூம்பட்டணம், ] 

புக்கு-வீடு, [பிர][ாய்மரம். 

புகர்-புன்மை கிறம், நிறப் 
பொதுப்பேர், குற்றம், 
மழைக்கோள், சோறு, 

குரால்கிறம் 6. 
புகறல்-சொல்லல், குறித்திடல், | 

புகைதல்-சினம். 

di 

புகட்சி-வாழ்த்து. 
புகழ்-£ர்த்தி. 

புகழ்தல்-வழுத்த[ல்]. 
புகல்-கு இர், உ[வ*]ப்பு, 

வார்த்தை, இடம். 

புகடி-புருவம். 
புங்கவம்-எருது. 

புங்கவர்-தேவர், 
புங்கம்-ஈல்லாடை, 

உயர்ச்சி, 
புங்கு-ஓர்மரம். 

புஞ்சம்-திரள்வடிவு, அற்பம். 
புட்பகர்-புகழ்வோர். 

அம்பு,
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புடவி-பூமி, உலகின்பொதுப் 
போ. 

புடகம்-பிடவை. 
புட்கலைமணாளல்-சாத்தன். 

புட்டில்-கூடு, ஆயுதத்தினுறை. 
புட்கொடி-பட்சிக்கொடி, 

கருடக்கொடி.. 
புட்கொடியோன்-மாயன். 
புடம்-வடியீடல், 
புட்புச மூர் தி-குபேரன். 
புட்கரம்-தண்ணீர், Braet 

வாய்ப்புள், குருகு. பங்கயம், 

ஆனைத்து திக்கையின் நுனி, 
புட்டம்-காகம், புடைவை, 

நிறைவு. 

புடைத்ழல்-குத்துதல். 
புண்-ஊன். 
புண்ண்யமுதல்வன்-பு த்தக் கட 

ajar. 

புண்ணியம்-நல்வினை. 
புண்ணியன் -அருகக்கடவுள். 
புண்ணீர்-இரத்தம். 
புண்ணிய ந்தம்- இருரீறு. 
புணர்ச்சி-கலத்தல், இசைவு, 
புணர்ப்பு-உடம்பு. 

பூணரி-கடல், கடற் [க*]ரை, 
திரை. 

புணர்-உவகை, 

புண் [டரிலம்]1-[சா]மரை, புலி, 
இக்ஃயத்தொன்று, கழுகு, 
வண்டு. 

புணர்வு-ே தோய்நீ திடல், 
இசைப்பு. 

புண்டரம் - [நுத]ற்புணை, குறி, 
கழுகு. 

புணர்தல - 0[பா]ருந்தல், 
உவமை, 

புணர்தம்-புணா[பூச]ம். 
புணை-௦ தப்பம், ...பூர்து. 

பு[த]லவ-புத்திரி, [முனையாள்.   

புதர்.புல், பசும்பும் பிறப்பு. 
புத்தேள்-தேவலோகம், தெய் 

வம், புதுமை. 
புத்தேளிர்-தேவர்கள். 
புத்தேளி-விருக்து. 
புதவு-கதவு, கோட்டை வாச 

லின் விட்ட வாசல், 
புதிதன்மை-பழமை. 
புத்திரி-சகம், குதிரை, சுனை. 

புத்திரம்-அம்பு. 
புத்திரன்-புதல்வன். 
புதல்வன்-கணவன், புத்திரன். 

புத்.தர்-பவுக்தர். 
புத்தன்-௮௬ க் கடவுள், புருகக் 

கடவுள், நெடுமால். 

புதர்-புலவர், குருகு, புருவம், 

அதிஞர். 
பு[ர*]) த்தல்-காத்தல், வண்மை. 

புதுமை-புதை, அம்புக்கட்டு, 
மிகுதி, அதிசயம், நவம். 

புத்தி. முறை, ஒழுக்கம், வழி 
பாடு, பொச௫ிப்பு, தூண்டு 

தலாகிய முயற்சி, 

புதை-அம்புக்கட்டு, [பு] துமை. 
| புத்தனம்-சமுத்திரத்தீவிலுள்ள 

வூர், 

புத்து-ஈரகம், கமையான் கூடு, 

பும்திபுதன்கிழமை, மனம், 
புத்தி, அலிவு. 

புக்திதன்-பு.தன். 
புயய்மம்-பாம்பு, 

பூயல்-மேகம். 

புய்த்தல்-பீத்தல். 
புயம்-தோள், இலாபம். 

புரவி-கு.திரை, 
புரையேபர்-கள்ளர், 

புரை-உயர்ச்சி, ஒப்பு, குற்மம், 

உரை 4, 

புராதனம்-பழமை,



புராணம்-பழமை நூல், 
பு.ரத்தல்-கொடை, காவல். 

புராரி-சவன். 
புரா்[சகன்]-[சி]வன். 

புரக்தரன்-இக்இரன். 

புரவலன்-இராசா, வள்ளல். 

புரம்-உடம்பு, ஊர், க[கரம்], 
மருதரில த்தார், ட... 1, 
மாடங்கூடங்க........... டய 
குறிருடைய...... வவ 
பதி5. 

யுரட்டா [Fler மாதம், புரட் 
டாதி காள். 

பு...ந்தோ[ர்] பொருக்திஜேர். 
புரிசை-ஆனைக் அழுத் துக்கயிறு. 
புரியம்-கூ த்தின் விகற்பம். 

புரிவு-விரும்பல். 9) [67] ty. 

புரிசை-கோட்டை. 
புரி- ஊர், பழுதை, விரும்பல், 

சேறல், அன்பு. சயிறு, கட் 
டாம், மன்னர் பதி, மருத 

நிலத்தூர் 9. 
பூரோசை-குதிரைக் கழுத்திடு 

கயிறு. 

புரோசர்-கு றுநில வேக்தர். 

புரோகுதன்-இ%திரன், 
புரோகசி-நாய், 
புருரம்-புருவம். 

புருவை-ஆடு, இளமை, சிவற் 
குருவி. 

புருகூதன்-இக்திரன். 
புருடவாகனன் - குபேரன். 

புருரு-புருவம். 
புருண்டி-மல்லிகை, 
புல்...லின்-முதிர்ச்சி, 
ae பொலிவ,மிதல், 

.மருவுதல், புன்மை, 
பல்லு-புலி, பசும்புல், பனை. 

புல்லார்-சத்துரு, கீண்மக்கள். 
புல்லகம்-.நுதலணி பட்டம். 

  
ப்சும்புல், ' 

Bg 

புலரி-வீடியக்காலம். ல 
புலம்பன்-கெய்த.ற்்றலைவன். 
புலால்-ஊன், தமை, 

புலால்$ர் - இரத்தம். 

புலவு-ஊன், முடை. 

புல்லி-பூவின் புறவிதழ். 

புல்லினர7-மித்திரர். 

புலன்-உயர்ச்சி, இந்தியம், 

அறிவு. 
புலர்த்தல்-பூசதல், ஊடலின் 

முதிர்ச்சி. 
புலம்-திசை, யுந்தி, சணருள், 

வயல், இடம். 
புலையர்-சண்டாளர். 
புலவர்-தேவர், கவிஞர், ஆடி 

னர், பாடினர், அகிஞர், 
கண்ணாளர். 

புலைய இபல்பு-ஈவி, கமகன், 

வா[தி], காக் ன் 4. 

புலவன்-புதன், தேவன், அறி 

ஞன், புத்கக்கடவு[ன்], 
இந்திரன், சஃ்திரன். 

புலம்பு- தனிமை, [புலம்பல், 
அச்சம், துன்பம், Hod. 

புல்லகண்டம்-கண்டு சற்சரை, 

புல்ல[ம்]-[எ1௬.2, இடபராசி.. 

புலி-சி[ய ௨] ரசி, புலி, Fre I, 
இண்டை, [...... ல் கால் 
வபைச் சந்திலொன்று, ் 

புலீயாணைப்புரவ[லர*]ன்-[சோ]; 
ன. 

புலோமிசை- இம்திராணி, . ef 

as ஆயு. 

புலிங்கம்- அன ற்பொ.றி, omits 

குருவி. 
புவி-பூமி. ட் ட 

புவனி-உலகின் பொதுப் பெர், 
தண்ணார், பூமி, 

புவனம்-கீர், பூமி,



a 

புமை-தளையுடைப்போருள்; 
புழைக்கை-ஆனை, ஆனையாளி. 
புழல்-மீன் பொ துப்பேர். 
புழூதி-பொடி, _ புழுக்கல்-சோறு, புழுங்கல். 
புழுங்கல்- சினம், உரிமிப்பு, 

சினக்குறிப்பு. 
புழுகு-நாவி, அம்புக்கட்டு. 
புள்ஞ-பறவை, அவிட்டம், 

கெருடன், வண்டு. 
புள்ளரக-கரடன். - 

புள்ளம்-கொடுவாளெனும் ஆயு 
gid. 

புளகம்-குமிட்பு றுவர வு, 
தோஷம், கண்ணாடி. 

புளினம்-மண ற்குன் று. 
புளித் தல்-ஆம்பிலம். 
புளிஞர்-ஐர்.து நில மக்கள். 
புளிமா-மாமரம். 

புள்ளுவம்-வஞ்சனை, 

புள்ளுவர்-நீசர், பாலைரில 
ING SGT. 

புள்ளி-பல்லி, மருதகிலத்தார், 

உறக்கம், ஆயுதம், git 
எழுத்தின் பேர். 

பு[டை*1-இட வகை, 
பக்கம், 

பூரண -கோல், குறிஞ்சி, முல்லை 
நி[ல]ம், புறம். 

புறம்பணை- -முல்லைநிலம்,கு மிஞ்சி 
நிலம். 

பு.ற்கு-கு.ரால் மிறம். 

பு்றாளி-பனை, அனுளம். 
புறக்காம்-உனப்புல்லு, பளை, 

சமூகு, தெற்கு, கங்கில், 
மூருக்கு முதலாமரம். 

பு.ற்கொ [டி1-சுரைப்பூடு. 

பு,ம்புதம்-நீர்க்குமிழி, 

சந் 

வீரம், 

புற்] காடு-சுடுகாடு, 
புற[ரீர்மை-இராகம். 
புறத்தவன்-சர த்தா. 
புழ்க[ல]ம்-[உ]டம்பு. 
பூ.ற்கலன்-அன் மா. 

புற்பதி-பனை. 
பும்சீவு - மிதியடி. மீதுக் 

கொட்டை. 
புன்னா3ம்-புன்னை. 
புனமுருல்ந-பலர௪, 
புனல்-ஆ.று, 
புன்சண்-துன்பம், 

கோவ, 
புனம்-ரு றிஞ்சிச்சார்புக் 

கொல்லை. 
புன்கம்-சோறு. 
புனகண்-புன முருக்கு, 
புனிறு-பிறவி, புதுமை, 

பச. 
புனிதள்-ஊன், 
புனிசம்-சுத்தம், புணர்பூசம். 
புனிதன்-இந்திரன், தூய்மை 

யுடையோன். அருகன், 
புனை-பொன், விருந்து, குதிரைக் 

காலின் நீகளம், தலை. 
யிலணியு மாபரணம். 

புனவர்-குறிஞ்சி நில மக்கள். 
புனை தல்-ஒப்பித் தல், 
புனைவர்.கண்ணாளர். 
புனனாடன்-சோமன், 
புனுறு-தோல், 
புன்கால்-காயாமரம், 

மரம். 
புனைக்துரை-பாயிரம், 
புன்பை- பொல்லாங்கு. 
புனருத்தம்-சோ ன்னதை மீளச் 

சொல்லல். 

மெலிவு, 

ஆரூசம், 

unr Sa   
் புகரம் முற்றும். ்



பகர எகரம் 

பெடை-மிருகப்பெண்பால் 

பெட்டை, புள்ளின் பெண் 

பால், மெல்லின் கதிர், 

ஓட்டகம், கழுதை, ர.திரை, 

இங்வம், மரை, இவற்றின் 

பெண் பெயர். 

பெட்பு-விருப்பம், 

பெட்டி -ஆசை. 
பெட்டல்- ஆசை, 

பெருக்கம். 

பெட்டார்-பொரும் தினோர். 

பெது-மயக்கம். 

பெண்டர்-அலி. 

பெண்டகம்-அலி. 

பெண்மை-ஈன்னிய௰ீராசி, 

பெண்ணை-பனை, அனிசம் 

பெண்டகனள்-பேடி. 

பெண்டு-பெண். 

பெண்- வனிதை, புறக்காடு, 

மிறுகப் பெண்பால். 

பெய்-மேகம் gio] sss, 
செறித்தல். 

பெயர்திறம்-செவ்வழிய:ுழ்த் 

திறம். 
பெ(பர் த்தல்-போகல், ஆடல், 
பெரித்தல்-மூட்டல். 

பெருஞ்சோறு-ப ர ணி 

1நிஞுந்த அசனம். 

வேட்டைப் 

உன்,   

பெருஞ்செக்கு-சதையம்,மிகுர்து 
செக்கு. 

பெருமான்-விட்டு ஹ., மூத் 
தோன். 

பெருநீர்-கடல், க 

பெரும்பூண்-ஆபரணப்பொதுப் 
பேர். 

பெருமை-விசால[ம்], [மிகு]தி. 
பெருக்இினை-வழுவுடைக்காமம். 
பெருமிகம்-உள்ளக் களிப்பு. 
பெருங்கிசாமம்-அஞ்ஞாறு குடி. 

யுள்ளது. 

பெருக்நம்-பெருமை, செல்வம், 

எண், 
பெருக்கென் நிட்டல்-குறிப்பு. 
பெருஞ்சொல்-பழித்தல். 
பெருங்காயம்-கறிகரித் தல், 
பெரும்குருகு-சக்கிமவாளப் 

புள்ஞ். 
பெரும்புல்-கூகை. 

பெருகல்-மிகுதி, செ.றிதல். 
பெலி-தெய்வவுணவு. 

பெவ்வம்- துன்பம். 

பெற்மிடல்-கிடைத்தல். 

பெற்றம்-பசு, எருது, 

பெற்றி-விதி, பெருமை. 

| பெறுவசோள்வோள்-பரத்தை 

பெகரம் மூற்றும்.



பகர ஒகரம் 

பொக்கம்-மிகுதி, பொய். 
பொக்கு-சாவி, கு.ற்றம். 
பொகுட்டு - பூவினுட் 

கொட்டை] மலை, சேற்றி 
லெழுந்த கொப்புள். 

பொகில்-கொப்பூழ். 

பொங்களி - நெற்கூடு, தூற்று 

நெல்லு. 
பொங்ஃர்-மரத்தன்கொம்பு, 

பூஞ்சோலை, மலை, இடம். 

பொங்கஃம்-இலவமரம், 

பொங்கல்-மிகுதி. 
பொச்சை-கடு, சிறுமலை, 

கரிந்தடாடு, மலை, 
பிண்ணாக்கு. 

பொசித்கல்.- உண்டல், 
பொச்சாப்பு-பொல்லா ங்கு, 

மறப்பு, 
பொடித்தல்-முை த்தல். 
பொடிதல்-ம..., முளைத்தல், 
பொடி-புழுதி, நீறும். 
பொட்டு-தலைச்சுட்டி, 

குறிப்பு, புழு, பொய். 
பொத்தகம் - சித்திரப்படம், 

ஏடு. 
பொதுளல்-பெருகல், செறிவு. 
பொதுமொழிக்காஞ்சி- ஓழுக் 

கங்கொழுத்தும் உரை 

யெழுத்து. 
பொதுக்கென-விரைவு. 
பொதி(ர்)த்தல்-புதைத்தல். 
பொதிர்ப்பு-௮ச்சம். 
பொதி-சொற்பயன், பலபண் 

டம், அரசமரம், பூமோட்டு, 
மலை, பொன், அம்பலம். 

பொதியில்-௮ம்பலம். 

Heo 

  

பொது-நடு, அம்பலம். 

பொதும்பர்-மரச்செறிவு, மரத் 

தின் கொப்பு. 
பொதியப்பொருப்பன்-பாண்டி 

யன். 
பொ துவியர்-இடைச்சியர். 
பொத்து-மரத்திளமை. 
பொத்திரம்-அம்பு. 
பொந்தை- அனுஷம். 
பொம்மல்-சோறு, மிகுதல். 

பொம்மல்-௮னுகரணவோசை, 
பொம்-அச்சம். 
பொய்ய:।ப்புள் - சலரிங்க 

மெனும் பறை. 
பொய்கை குளம். 
பொய்கல்-மகளிர் விஃயாட்டு, 

பொய்ச்சாப்பு-மறப்பு. 
பொய்-களவு பொக்து, 

பொந்து. 

பொருட்டு-காரணம். 

பொரு-உவமை. 
பொருந்துதல்-௯ டுதல். 
பொருநர்-போர் செய்தலைவர், “ 

கொற்றவர், கூத்தர், 

பொருனை-தண் பொருந்தம். 
பொருளைத் துறைவன்-சேரன். * 

பொருமுதல்-அழுதல். ் 
பொருநன் கு.றிஞ்சிரிலத் 

தலைவன், இராசா. 
பொருப்பன்-குறிஞ்சிரிலச் 

குலைவன். 
பொருப்பு-மலை. 
பொருதல்-பூசல். 
பொருள்-[பொ]ன், சொம் 

பொருள், பலபண்டம், 

பண்பு, பிள்ளை, வாய்மை, 

மரப்



பொருங்கொடினை-பலவகை : 
வாச்சியம். 

பொருட்பெண்டு-பொ துமகளிர் 

பொரிக்தது-கரிந்தது. 
பொலன்-அழகு, அறிவு, தலை 

யிலணியும் ஆபரணம். 

பொல்லு-ச॥ [வி]. 

பொலம்-பொன். 

பொல்ல. மிலம்-சகதி. 
பொலங்கலம்-ஆபரணப் 

பொதுப்பேர். 
பொல்லம்-...ரைவுறு துன்னம். 

பொல்ல(ப)ர்-செம்மார். 

பொலிவு-எழுச்சி, மிகுதி. 
பொழிதல்-கெ/டை, சொரிதல். 
பொழில்-சோல், மரப் பொதுப் 

பேர், பூமி, பெருமை. 

பொழுது-நாள். 
பொழுதுகழித்தல்-விளையாட்டு. 

பொழிப்பு - பொருந்திய 

பொருளைப் பிண்டமா 

யுரைப்பது. 

பொள்ளல்-மரப்பொர்து. 

பொள்-விரைவு, ஓசைக்குறிப்பு. 

பொற்பு - அழகு, மிகுதி, 
பொலிவு, ஒப்பித்தல், 

பொற்கெனல்-பெ. ன்னிறம். 
பொற்கண்-ஆர்தை, அழகை 

யுடைய கண்.   
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பொி-தரு, புலன், தேமல், 
செல்23.ம், பொன், உடக்கு, 

இலாஞ்சனை, வரி, எழுத்து 
மரக்கலம், 

பொடறித்தல்-எழுதல். 
Qu(r io D-G ard. 
பொறுத்தல் - சுமத்தல், 

பொலமை. 

பொறை-சுமத்தல், பொறுதி, 

துறுக[ன்] மலை, துறுகற் 
பூமி, அதிபாரம், பூமி. 

பொறழையாள்-பூமி, பொறுமை 
யுடையவள. 

பொ றையன்-சேரன்,பொறுமை 

யுடையோன், தன்மபுத் 
Bra. 

பொற்மை-காந்தட்பூ, மலை, 
செங்காந்தள், சிறுமலை. 

பொருமை-அழுக்காறு. 
பொன்-சவணம்,அழகு,விருப்பு, 

செம்பு, : ஈயம், இரும்பு, 
வனப்பு, இலட்சுமி, 
வியாழம். . 

பொன்னேமிகாதன்-௮ருகன். 
பொன்வாய்ப்புள் - ப,றவை[யி] 

லொன்று. 
பொன்னி-காவேரி. 
பொன்னித்துமைவன்-சோழன். 
பொன்றல்-சாதல். ் 
பொன்செயும்புலவர்-தட்டார். 

பொகரம் முற்றும்.



மகரம் 

மகரம்-சுறா, மீனேறு, க[ர]தல். 
மகரராசி-பூந்தாது. 
ம௫ழ்ச்சி-இன்பம். 
மக-பாம்பு, பூமி. 
மகரத் துவசன்-மன்ம.தன். 

மகன்றில்-௮ன் றில்விகற்பம். 
மகதேவன்-விட்டுணு, சிவன். 
மகவான்-தெய்வேந்திரன். 
மகரிரை-பிறவை, பூண். 
மக்கள்-மானிடர், பிள்ளையள். 

மகடு௨.-பெண், 

மகவு-பிள் 4. 
மகார்-பிள்ளையள் , 

வழக்கு, 
மகள்-பெண், புத்திரி. 

மகிதை- அணுவம், 
களிப்பு. 

மகிளம்-கடா, 
ம௫ழ்-வகுளம், மகிழ்ச்சி, 
மகரந்தம்-பூந்தாது. 
மகரவாடை-தென் றற்காற்று, 
மகம்-வேள்வி, நாள், பெருமை. 

மகுடராமக்கிரி-இராகம். 
மகுடம்-கிரிடம், 
மகு-பெருமை. 
மகுணன்-பத்தா. 
மங்கை-பெண். 
மங்குல்-மேகம், 

ஆகாசம். 
மங்கலம்-தருமம், பொலிவு, 

வாழ்த்து, செவ்வாய். 
மசகம்-கொருகு, 
மச்சம்-மீன், ஆணி, மீனராசி, 

மச்சஃபரண். 
மச்சருப்பொன் - ...ந்தஇன் 

பொசுப்பெயர், 

வண்மை, 

உள்ளக் 

இருள்,   

மச்சிகை-மோர். 
மசம்-பேய். 
மஞ்ச-மேகம், இளமை, 

மூதிகு, APE: 
மஞ்சரி-தளிர், பூங்கொத்து. 
மஞ்ஞஜை-மயில். 
மஞ்செனப்புகை-மட்கலஞ்சுடு 

SON Car. 
மஞ்சாடி-ரிறை, ஒர்மரம். 
மஞ்சம்-கட்டில், 
மஞ்சன்-புத்திரன். 
மஞ்சம்-பேமை. 
மஞ்சிகை-பேமை. 
மஞ்சிதம்-தகாமிப்பூடு. 
மஞ்சிட்டம்-சிவப்பு. 
மஞ்சு்கள்-ராவிதன். 
மஞ்சூரம்-கடலை, 
மடங்கல்-சிங்கம், ஊழித்தீ, 

இடி, முடங்கல், காலன். 

மட்கல்-பொலிவழிதல், நோம், 
பிரமகற்பம். 

மடங்கு-ஈக்தவனம், கோய். 
'மடர்தை-பெண், ஓர் புவம். 

மடம்-அறிய/மை, சத்திரமனை, 
முனிவாசமான தலம். 

மடலை-வஞ்சனை, பொய். 

மடப்பள்ளி-அடுக்களை. 

மட்டு-கள்ளூ, எல்லை. 

மட்டாயுதம்-வாள். 

ஆனை 

மட்டம்-கள்ளு. 

மடப்பம்-௮ஞ் துறுசிராமத்துக் 
குத் தலையானது. 

மட்பகைஞர்-குயவர், 

மடை-சோறு, ஆபரணக்கடைப் 

புணர்வு. 

ம்



மடி-இசைத்தல், தழை, சோம் 

பல், புடவை, கோய், கேடு, 

பதை, வயிறு, அடங்குதல், 

பொய், கொய்ரகம். 

மடு-குளம், பசுவின் முலை. 

மடு-தடம், குளம். 

மணம்-நாற்றம், கூட்டம், மலர். 

மணமகன்-பத்தா. 

மணவாழன்-பத்தா. 

மண்ண[ம்*]-சுடுசண்ணச் 

சாந்து. 

மண்பொதுத்தந்தை-பிரமா. 

மணவாட்டி -மனையாள். 
மண்மகள் - பூமாதேவி, மனை 

யாள். 

மண்டலி-பூனை, நாய், பாம்பு, 

பூமி, கண்கொத்திப்பாம்பு. 
மண்டிலம்-ருதிரை. பூமி, 

வட்டம், தேசம், பாம்பு, 
மண்ட(ா)/-வீரர். 
1மண்டுகம்-தவளை. 
மணம்-நாற்றம். 
மண்-பூமி. 
மண்ணீடு-திண்ண. 
மண்ணீ[ட்*]டாளர்-சிற்பக் 

காறர். 
மண்ணரிகார்-குயவர். 
மண்கணை-முழவெனும்வாச் 

சியம். 
மண்ணல்-ஒப்பித்தல். 
மணிமுடி-இரீடம். 
மணத்தல்-கூடுதல். 
மண்டலகிலையாவது- இருகால் 

மண்டலித்தல். 
மணி-நவமணீ, முத் து, கருமை, 

நன்மை, ௮ ரூ, ம. ணக்கம், 

மணிகுயிற்றனர் -முத்தங்வோப் 
போர். 

மணிமேகலை - ஏழுகோவை 
சூழ்க்தது, 
18 
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மணிவளி-பாலைகிலத்தியாழ். 
மதலை-தூண், புதல்வர், 

கொடுங்கை, சம்பான். 

மதர்-வலி, இடம், மிகுதி, 
வன[ப்]பு, ஏவுதல். 

மதங்கர்-பாணர். 
மதங்கயம்-ஆளை, மத்தகம். 

மதங்கி-பாட்டுவிச்சி, 
மத்தகம்-கெற்றி, சென்னி. 
மதகரி-பிடி யானை, 
மதலிகை- தூக்கம். 
மதாவ(£)ளம்-ஆனை, 
மதாணி - ஆபரணப்பொரறுப் 

பேர், ப பேரணிகலம், 

பதக்கம். 
மத்திகை-குதிரைச்சம்மட்டி, 

விளக்குத்தண்டு. 
மத்திமம்-ஈடுத்தலம், உத்தமத் 

இற்ருக்கஉம்ப்பட்டதறு, 
சமனிசை. 

மத்திமதானம்-நடுத் தலம், 
ஆதுலர், அக்தகர், ஊனர் 
உறுப்பிலி, orp pap 

Sai Ji. 

மதர்ப்பு- மிகுதி), உள்ளக் 
களிப்பு. 

மத்து-ஊமத்து, தயீர்மத்து, 
சிவப்பு. ் 

மதம்-ஆனை, ம(த்)த(க)ம், வலி, 
கருத்து, உள்ளக்களிப்பு, 

மிகுதி. 
மதர்வை-மதர்த்தல். 
மதனம்-காமக்கவலை, 

மதர்ப்பு-உள்ளக்களிப்பு. 

மத்தம்-மயக்கம், கடையப்பட்ட 
மத்து, ஊமத்து, உள்ளக் 

களிப்பு. 

மத்திபம்- இடை. 
மத்திரிப்பு-கோபம்,



98 

மதி-இந்து, புத்தி, அறிவு, 
முன்னிலையசைச்சொல், 

மாதம், அடங்குதல். 
மதிமகன்-புதன். 
மதில்-கோட்டை, 

மதிப்பகை-கே.து. 
மதித்தல்-வரையறுத்தல். 
மதுரை-கூடல், கள்ளு. ( 

மதுரம்- இனிமை, செஞ்சம் 

தனம், பொருளின் பொலி 
வும், சொல்லின்செலவும், 
தொடையும்,தகொடை விக் 
பமும், துறையும், உருவகம் 
முதலாம், அலங்காரங் 
கஞம் உடைத்தாய்ப் 
பாடுவது. 

மதூகம் - செஞ்சந்தனம், 
(இருப்பை. 

மது-தேன், கள்ஞ, 
வசந்தகாலம். 

மதுரசம்-முந்திரிகைப்பழம். 
மதுசயன்-காமன். 

மதுப[தி] - [ப]த்திரகாளி. 
மதுகரம்-வண்டு, ஆண்வண்டு. 

மதுகர்-குதிரைப் பாகர். 

மதுபம்-வண்டு. 

மதுகம்- இலுப்பை, 
மதுரம், தராவு. 

மது (சூ)கரம்-கள்ளூ. 
மதுகை-வலி. 
மர்இரி-வியாழம், அமைச்சன், 

குபேரன். 
மந்தம்-சோம்பு. 
மந்தன் - சனி, மயக்கத்தை 

யுடைத்தாய்க் கூர்மையில் 
லாதவளி, மிறுவாணரி. 

மர்தாரம்-கற்பகதரு, செம்மரத் 
தம். 

மர்தாகினி-சங்கை, 

தேறல், 

அட்டி 

  
  

மந்தி-குரங்கு, பெண்குரங்கு, 
வண்டு. ் 

மந்தரம் - மந்தஓசை, மலை, 
மக[ ர* ]மேரு. 

மந்திரம்-தேவாலையம், செபம், 
விசாரம், வாசியின் குழாம். 

மந்திரம் - குதிரைப்பந்தி, 
வேதம், மனை. 

மந்தமா-ஆனை, பாம்பின் வற் 

கத்திலொன்று. 
மந்தனம்-ஆனை, மூகபடாம். 

மந்தளி - தயிர்கடைதாமிப்பு, 
பெருமை. 

மம்மர்-துன்பம். 
மயிர்முறை-மூப்பு முறைமை. 
மயன்-தச்சன். 

மயக்கறல்-வருத்தர்தீர்(த்) தல். 
மயிடம்-எருமைக்கிடா. 
மயர்வு-மயக்கம், பொருஈ்தாமை. 

மயூரம்-மயில். 

மயங்கல்-நடக்கிற_ து. 

மயிலை- இருவாட்டு, 
பொதுப்பேர், 

மயம்-அழகு. 

மயிர்வார்-சப்பு. 
மயிக்கம்-பிச்சை, 

மயக்கம்-மருள், 
கூடல், 

மயல்-பேய், மயக்கம், ஆசை, 
செற்றை. 

மயிலை-மீனராசி, 

மரவம்-குங்குமமர[ம்*]. 
மரக்கால்-சோதிகாள், அளக்கப் 

பட்டது. மாயனாடல், அரவ 
நாள், துற்கையாடல், 

மரக்கலம்-ராவாய், மீகாமன். 

மராட்டம்-மா[த]ர் மயிர், 
பிறமயிர். 

மராளம்-பாம்பு, அன்னம். 
மரவுரி-மரத்தினுரி. 

மீன் 

கலத்தல்,



மரை-தவளை, மிருகத்தொன்று. 
'மரகதம்-பச்சை. 

மராமரம்-சாலமரம், 
மரம். 

மராம்-கடம்பமரம். 
மரவிரம்-ராகம். 
மரணம்-சாவு. 
மரவேலி-பசுத்தொழு. 
மரபு- முறைமை, விதிப்படி, 

தொன்மை, குணம். 
மரச்செறிவு-தோப்பு. 
மரவட்டணம்-பரிசை. 

மரகதவல்லி-தருமதேவதை. 
.மரவினையாளன்- தச்சன். 

கன்று 

மரியாதம்-நீதி, 
மரி-கூத்தின் விகற்பம். 
மரில்-குற்றம். 
மரீசி-மிளகு, பருவரம்பினடக் 

கும் வழி. 
மருதம்-மருதகிலம், அன்னிலப் 

பாடல், ஓர் மரம், வயல். 

மருத்து-காற்று. 
-மருவார்-சத்துரு. 
மருத்துவன்-இந்இரன். 

மருங்கு-இடை, பக்கம், இடப் 
பொதுப்பேர். 

மருத் அுவர்-வா பபொ, 

விடம், 

மருமான் - புத்திரன், 
தோன்றல். 

மருமம்-மார்பு. 

மருண்மா-ஆனை. 
மருப்பு-விலங்கின்கொம்பு, 

இலஞ்சிப்பூடு. 

மருந்து-புல்லு, மரம், புதல், 
பூடு, வல்லி, அமுது. 

மருதுவி-பூடு. 
மருட்டம்-கள்ளு, 

உறை 

வழித்   
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மருள்-மயக்கம், பேய், குறிஞ்சி 

யாழ். 
மருளிந்தளம்-இராகம். 
மருளல்-ஓசை. 

மருதநில வேந்தன்- இந்திரன். 
மருகன்- மருமகன், வழித் 

தோன்றல். 
மரு-கொழுந்து, மணம். 
மருட்சி-௮அறிவிலாமை. 

மருவுதல்-கஇட்டுதல். 
மலராள்-தஇரு. 
மலர்தல்-தோன் றல், 

எதிர்தல். 
மல்லை-வட்டம். 
மல்லல்-வளம், வலி, பெருமை, 

பொலிவு. 
மலங்கு-நூறையெனுமீன். 
மலர்-புட்பம், தண்ணீர். 
மலகரி-இராகம். 
மலங்கல்-குளம், .. 

படாமை. 
மலாவகம்-பிண் [ணா *]க்கு. 
மல்கல்- நிறைதல், சுழலல். 

மலர்ச்சி-பொலிவு, உள்ளக் 
களிப்பு. 

மலி-பெருமை. 

மலிதல்-நரிறைதல். 
மலரல்-நிறைதல். 
மல்லிக்கு-உடைமரம். 
மலினம்-மாசு, நிறம், காந்திருந்த 

மரம். 

மல்லு-மாயனாடல், வலி, வளம், 

கூத்தின் மிகுதல், விகற்பம், 
மற்கடம், சூதாடுகருவி. 

மலைதல்- பொருதல், மலர் 

சூடுதல், 
மலையமான்-சேரன்.. 

மலையன்-குறிஞ் சிக்கறைவன், 
கடைவள்ளல். 

விரிதல், 

யம், பயப்
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மலையம்-சந்தனம், பொதிய 

மலை, 
மலைச்சார்பு-ஞுரிஞ்சி நிலம். 
மலைவு-பூசல். 
மலைப்பு-கூத்தின் விகற்பம், 

உயித்தம். 
மலையக்கால்-வசந்தன்கா ற்று. 
மவ்வந்தம்-மணம். 
மவ்வல்-மல்லிகை, முல்லை. 
மவுலி-மயிர் மு:1, கிரீடம், தார், 

சடை, பேோடீரம், 
மழைத்தல்-முண்டிதம். 
ம்ழவன்-இளமையுடையோன். 
மழவு-இளமை. 

மழை-மேகம், தண்ணீர், சிதம். 
மழலை-குதலைச்சொல். 
மழைக்கோள்-வெள்ளி. 
மமை-வண்ணம், ஓர் மரம். 
மழுங்கல்-பொலிவழிதல். 
மழு-பரசு. 
மள்ளல்-வலி. 
மளவர்-உப்பளப்போர். 
மள்ளர்-வீரர், உழவர், குறிஞ்சி 

மில மக்கள். 

மறநிலைப்பொருளாவ.து - ௮மரு 
8து கொண்டல், அருந் 
திறை கொண்டல், தவறு 
செய்தியோர், தண்டற் 
பொருள், கூ.நில்வென் ற 
யொருள். 

மறம்-கொலை, சேவகம், கொடு 
வீண செய்தல், செற்றம், 
சினம், பிணக்கு, 

மரடில்யறம் - அனிரைமீட்டல், 
அரும்பகைதெறுதல், செஞ் 
சோழ்றுதவி, ஏவலினீனஞ் 
செய்தல். 

மறவர்-வீரார், பாலைரிலமச்கள், 

  

  

gig நிலமக்கட் பொதுப் 
Gur. 

மறநிலைபின்பம் - ஏறுதழுவல், 
இலக்கமெமய்தல், கூறு 
பொருள்கொடுத்தல், 

வலிதிற்கோடல். 
மறலி கூற்று, மயக்கம். 
மறவர்கடன்-செய்ஈன் றிகடைப் 

பிடி த்தல். 
மற்று-வினைமாற்று, அசைஙறிலை. 
மறத்தி-பாலைரிலமகளிர். 
மற்? மீரினைவுக்குமாற்றமாகும், 

மற்கடம்-குரங்கு, 
மறல் - மறப்பு, பொல்லாங்கு, 

பகை, பூல், மயக்கம், 
Sore rb. 

மறுமை - மேடவிராசி, 

வரும் பிறப்பு, 

மறிதல்-மிளிர்தல். 
மறி-ஆடு, மான், நாவிப்பிள்ளை, 

ஆட்டுக்குட்டி. 
மறவி-கள்ளு, மறப்பு, பொல் 

லாங்கு. 
மறிவி-நாவிப்பிள்ளா. 

மறி-மறி, ஆனை. 
மறு-பொல்லாங்கு, 

மறுதரல்-மீளு தல், 
மறைபுகல்-சரண்புகல், 
மறை-வேதம், மறைத்தல், மந் 

மேல் 

திரம், சிவன், அக்கினி, 
இராசியம். 

மறையோன் - பிரமா, பிரா 
மணன், 

மறையோன்-காவம்காடு, 
மனவ-பலகறை, அடை, மணி 

யின் பொதுப்பேர், கரு 
மணி, சங்கு, அரையினிற் 

பட்டிகை. 
மனம்-நெஞன் ௪,



நிலை பெறுதல். 
மன்மதன்-காமன். 

மன்னன் - உத்திரட்டாதி, 
இராசா. 

மன்னவன்-எல்லாப்பெபொரு 
ஞூக்குமுடையோன், 

இராசா, 
மன்றம்- மணம், வெளி, 

பலம், நெடுக்இிருவீ தி. 
மனிதர்-மானிடப்பொதுப்பேர். 
மனாவேகலை-௮ரையினிஜ் கட் 

டப்பட்ட பட்டிகை, 
மனோபவன்-கர மன். 
மனோகரம்-அ௮மகு. 
மனைவி-மருதரிலத் தலைவி, பாரி, 
மனோசன்-காமன். 

மன்னல்-இடைச்சொல், ~~ 

ID | 

| 
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மனை-மனையாள், உண் 
LASS. 

மனோபு-காமன், 
மனோகரன்-ஈல்லவன். 
மனோலையம்-மனப்பற்று. 
மனச்சமுக்கம்-அழுக்காறு. 
மனந்தரம்-மருள். 

மன்னே-ிடைச்சொல், 
பேறு. 

மன்பதை - இறப்பின்்மை, 
மானிடக்கூட்டம், 

மன்றல்-பரிமளம், கலியாணம், 

இரர்1] க்கம், ் 
மனுவர்-கொல்லர். 
மனங்கம்-இருவாட்சி. 
மன்-இராசா, பொருந்துதல். 

மன்(ம்)-இடை.ச் சொல். 

வீடு, 

மலை 

மகரம் முற்றும் 

மகர இகரம் 

மிகுத்-ஓண்மை, பெருமை. 
மிக்கு-பெருமை, உள்ளாண்மை. 
மிகை: குற்றம், சோறு. 
மிஞ்சிகை-குண்டலம். 
மிசைதல்-அருக் து தல். 
மிசை-இக்கு, உயரம், எச்சில், 
மிச்சில்-ஒளி பொருள், உச் 

சிட்டம். 
மிச்சல்-எச்சில். 
மிச்சை-வறுமை. 
மிச்ச[ம்*]-பொரய். 
மிடறு-கழுத்து. 
ட ட-மேடு, கள்ளு, காக்கை, 

மிடா-மண்கலமானபானை, 
மிடைதல்-கெருங்கு தல். | 
மிடல்-வலி, பொருதல், கொலை. 

் மிடி. வறுமை, தாமதம். 
பிண்டன்-விரவான். 

மித்இரர்-வெந்துக்கள், சத்துரு. 
மிதலை-கொப்பூழ். 
மிதவை-தெப்பம், சோறு. 

மித்திரன்-ஆதித்தன். 
மிதுலை-வீசேையேனுரூர். 

மிதித்தல்-கு.தித்தல். 
மிதுனம்- இறியும்பூமானும்பிறி 

யாதகெந்தறுவச்சாதி, 

பொருந்தல், லெட்சுமி, 

மியானம்-சுடுகாடு, : 

மியா முன்னிலையசைச் சொல், 

அசைச் சொல். 

மிரியல்-மிளரு. 
மிருகாபதி-சிங்கம்.
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மீருகா தி-புலி. மிளிர்தல்- எறிதல், பீறகர 

மிருக்கை-ஊர். சித்தல். 

மிருகம்-விலங்கன்பொதுப்பேர், மிளற்றல்-சொல்லல். 

மான். மீழற்றல்-நிரம்பாமென்சொல். 

மிருது-மென்மை. மிதை- வேதனை, குற்றம், 

மிலாங்கலம்-மிருகத்தின் வால். வருத்தம். 

மிலுத்தை-நாளிகை. மின்-பிரகாசம், பலவற் 
மிலோதம்-மயிர்க்குழச்சி. a CG main. 
மிலைதல்-சூடுதல். 5 க டட 
மிலைச்சர்-யவனர். inane 
மிவர்-சேறல், எழுகல், செலுத் | .ஸன்னிலை-மிகுதி, வெந்தாம். 

தல், விரும்பல், ஏறல். மின்னம்-வேறுபாடு. 

மிகழம் முற்றும் 

மகர உகரம் 

முகம்-வதனம், கடற்கழி. | மூகவுரை-பாயிரம். 
முகடு-வீட்டுமுகடு, உச்சி. முக்கல்-எழுத்கோசை, 
முகபடாம்-மேற்போர்வை. முசலி-ஓக்தி, பலபத்திரராமன், 
முக்கம்- ஆலவட்டம். தாமை, மன்தாழை, மரம், 
மூக்கணிறை-சிவன், கணபதி. உடும்பு. 
முக்கொோடை.யோன் - அருகன். முசலிகை-உடும்பு. 
முக்குற்றங்கடிந்தோன்-புத்தன். | முசலம் - இருப்புலக்் கை, 
முக்கண்ணி - பத்திரகாளி, மொறுத்தல். 

பாறுவதி, மூ(ர)சர்-மோர். 
முக[மன்*)-உபகாரச்சொல், முச்சுடர்-௮தித்தன், சந்திரன், 
முகடி-மூதேவி. அங்கி, 

முகமன்-சன்மானம். முச்சி-மயீர்முடி.. 
முகிள்-பூமொட்டு. முசி-மெ(£)லிவு, 
முகிலூர்தி-இர்திரன். முசுண்டி-படைக்கலம், 
முகல்-மேகம், முசுண்டர்-£ழ்மக்கள், 

2 முசு-கருங்குரங்கு, முதுநரி, 
முக்குணம்-சாத்துவித, ராசத, | முசுடர்-8ழ்மக்கள், 
மமகிலினி-தாமை. 

தாமதம், முடியங்கம் - அவிஷேகத்தின் 
முக்கோல்- இருவோணம். பக்கத்துச் செவிப்பூ. 
முகுரம்-கண்ணாடி, மூட்டுதல்-எதிர்[த*] தல்.   மூகை-பூமொட்டு, மிடா, மும்டுப்பாடு-தீங்கு. 

\



முஞ்சல்-சாதல். 
முூட்டை-துளைச்செவி, [க]ருச் 

தவிடு. 
மூடவன்-சனி, கால் முடவன். 
முடங்குழை-சிங்கம். 
முடங்கு-பிணி, 
முட்டம்-ஊர், 
முடைதல்-மாற்றல். 
முடிவு-சாதல், ஈறு. 

முடல்-வலி. 
மூடலை-திரட்சி, முருடு, பெரு 

மை, இன்னா[கா*]ற்றம். 

முட்கண்டம்-வாள். 

மூரரைிட-த, தவிடு, 
நாற்றம். 

முடங்கல்- தாழை, கோணல், 
மூங்கில், முடங்கப்பட்டன. 

முடகுரவன்-குபேரன். 

முடிய-முழுவதும். 
முடி-தலைமயிர், முடி, 

கட்டல். 

முடிவு-சா தல், அம்தியம், 
முடு(க்)கல்-வலி. 
முடுக்கு-கோணல் தெரு, 

மூடுக்கர்-முடிஞ்சு. 
முடுவல்-பெண்ணாய், காய். 

மூடுகல் - விரைவு, அச்சம், 
மிகுதி, எதிர்.தல். 

முடுகியல்-வண்ணப்பா. 
முண்மா-முட்பன் றி, 
முணங்கு-முடங்கல், 
மூணர்-சைவர், புத்தர். 
மூண்டகம்-தாமரை, நீர்முள்ளி, 

கள்ளு, முள்ளுடை, கூலல், 
நுதல், தாழை, முத்தம். 

முண்டம்-நுதல், தலை, துண்டம். 
இரட்சி. 

முணவல்-பெருத்த கோபம். 

முத்தானம-அடுப்பு. 
மூதள்-மிறுகத்தினாண்பால். 

கிரீடம், 
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மு.தல்-முன், இடம். 
முதலி-சிவன், 

முத்து-தரளம். 
முத்தலை-சூலம். 
முதிதாம்பல்-இசங்கமரம். 

முூத்தொழிலோர்-வணி[க]ம். 

முத்தன்-புத்தக்கடவுள். 
மூத்தம்-உதடுமுகத்தல். 
மூதல்வன்-இராசா, சறுவே 

கரன். 
முத்தொழில்-படைத்துக்காத் 

SY ae. 
முத்தி-மோக்கிஷம், மூதிர்ஈ்த.து. 
முத்தீ-காருகபத்தியம், தென் 

திசையங்கி, ௮கசவனீயம். 

மூதிர்ச்சி-அ.றிவு. 
முதல்வி-தலைவி. 
முதையல்-மு.துகாடு. 
முதைப்புனம்-பழங்கொல்லை, 

மூ[திதை-திரட்சி. 
முூதுரை- துவரை, காராமணிப் 

பயறு, பமமொரமி. 

முதுமிலம்- பாலைநிலம். 

மூதுக்குறைவு-அறிவு, பேரறிவு. 
மு.துகு-வெரின். 
முதுமகன்-சனி. 
மு.துகிடல்-புறங்காட்டல். 

மு.துவோர்-மூத்தோர். அமைச் 
சர், நால்வல்லோர். 

முதுசொல்-பழமொழி. 
முதுவர் -மூ குறிர்தோர், 

we BA}. 

முதுமை-பமமொழி, பேரறிவு. 

முதுமொழிக்காஞ்சி-கறிச் 

தோரேனை மொழிந்தோம் 
குக் கட்டிய முதுமை. 

முதுரசிலை-சரத் திற் கணவனை 

யிழர்து தலைமகள் புலம்பல். 

முநீதூம்-மூங்கில்.
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முந்தையோர்-நாற்சம்இ. 
மூச்ரீராவது-ஆற்றுநீர், கற்று 

£ீர், வருணசெலம். 

முந்தை-பழமை, அண்மொழி. 
முப்பொறி-மயோவாக்குக் 

காயம், 
மும்மை-உம்மை, 

மறுமை. 
மும்மதில்-பொன், வெள்ளி, 

இரும்பு. 
முப்பரம்-இறிமூர்த் தியஞக்குப் 

பரமன். 
மும்மரம்-கவசம். 
மும்மீன்-மகசிரம். 
முயவை-கானையாறு. 
முய...-பூசல். 

முயல்-தொழல். 
மூயங்கல்-குமீ இக்கோடல். 
முயற்சி-தொழில். 
முயலின் கூடு-சர் இரன். 
முரஞ்சு-கீழறை. 
மூரம்பு-கற்றறை, மேடு, பாறை. 

முரிப்பு- எருத்தின் முதுகு, 
திரட்சி, கடற்கறி, 

முரன்-வலி, 

முரண்-வலி, 
விசாகம். 

முராரி-ராராயணன். 

மூரஞ்சுதல்-ரு.ற்று தல். 
மூரசு-உத்திரட்டாதி, பேரிகை, 

வாச்சியம். 
முர.ற்கை-கலிப்பா, தொட்டம். 

மூரல்-கேடு, முறித்தல். 
மூருக்து-குருக்து, மயிலி 

னி[ற]கு, முள்ள. 
முரசுக்கொடியோன் - தன்ம 

புத்திரன். 
மூருடு-பெருங்குறடு, வாச்சியப் 

பொதுப்பேர், விறகு. 

இம்மை, 

பய, சுளகு, 

  

  

| முருகன்-சந்தன், இளமையுடை.. 
யோன். 

முருக்குதல்-கோறல். 

மருகு-விழா, இளமை, 
மாவெளு, காற்றம், சுப்பிர 

மணியன், கள்ளு, தேவர், 

துருகானள், அகில், எழிழ்சி, 
வெறியாட்டாஎன், 
எலுமிச்ச, குறிஞ்சிப்பறை, 

அழகு, வாச்சியப்பொதுப் 

பேர். 
முருக்கு-கோறல், கஇஞ்சுகமரம், 

எலுமிச்சு. 
முலை-கொங்கை, 
முல்லை-மல்லிகை, முல்லைகிலம், 

கற்பு, வெற்றி, கான்யாறு. 
முல்லையா்-இடையர், 

முழுவ து-சகலமுமென்றபரு . 
முழுமகன்-அ௮றிவில்லான். 

முழவம்-குடமுயவெவனும் 
ound Gus, 

மூழவு-பலவாச்சியப்பொ துப் 
பேர். 

முழந்து-முழக்தாள். 
முழக்கல்-ஐலி. 
முள்-நுட்பம், 
முள்-சண்டகம். 

முள்ளீ-நீரீமுள்ளி. 
முளரி-காடு, சாமரை, கடைக் 

கொள்ளி. 

மூன்-இளமை, நுண்மை, எரி, 
முண்மரம், அக்கினி, விறகு, 
சிறுமை. 

முளை-புத்திரன், 

DBAS GV. 

முளி-வறத்தல். 

முள]வு-மூட்பன் றி. 

முளித்தல்-முஇர்ர் இடல். 

மூளம்-சளகு, 

மு.றள்வு-பூசல், 

ஆங்கில



மூ.ற்றுதல்-வளை த்தல். 
முறி-தனிர். 
மூறை-பழமை, விதி, கோசம், 

குணம், ஒழுக்கம். 

மு.ற்றல்-முதுமை, வளைத்தல். 
மூற்றம்-முன் நில். 
முற்கரம்-படைக்கலம். 

மூறப்பு-செ.றிவு. 
முற்கம்-பயறு. 
முறன்-வலி, பகை, பூசல். 

முறையீலார்-நீசர். 
முற்று-முறுவல், வளைத்தல், 

இறுதி. 
முற்பா-வெண்பா. 
முற்றில்-விசாகம், சுளகு. 

முறுக்காணி - வீணையிற்கூடப் 
பட்டது. 

முறைதெரி பகவன் - பிரமா. 
மூறுவல்-பல்.லு, சிரிப்பு.   மு.று-வெண்ணை. 
முன்னீர்-கடல். 
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முன் நில்-மு.ற்றம். 
முன்-பக்கம், உறைவிடம், முதல், 

இடம், வலி, பழமை. 

முனிவர்-இருடிகள், பார்ப்பார். 

முனி-வீல்லு, இருடி, அகத்தி, 
அனைக்கன்று. 

முனிந்தன்-புத்தன். 
முன்பு-பெருமை, வலி, பழமை, 

ஊழித்தி, உருமு, காற்று. 
முனிவு-சினம், வெறுப்பு. 
முனிதல்-வறத்தல். 
முன்னோர்-அமைச்சர், காரண 

வான். 
முன்னோன்-கணபதி, சிவன். 
முனையிடம்-பாலைறிலத்.தூர், 

சமர்பூமி. 
முனையினர்-பகை, கோபம். 
முனைவன்-அருகன். 
முன்னம்-மனம், முன்னாள். 
முன்னல்-நினை த்தல். 
முன்சொல்-பமமொரமி. 

முகரம் முற்றும். 

ம்க் எக்ரம் 

மெய்ச் நூலாளன்- துரோணா 
சாரியன். 

மெய்காப்பாளர்-காவலர். 

மென்கொடி-மரத்தின் கொடி. 

மென்பால்-மருதநிலம். 
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மென்னளி-௮கலம். 

மெய்ச்சல்-வாழ்த்தல். 
மெத்தை-மெல்லணை, சட்டை. 

மெல்லிலை-வெ ற்.நிலை, 

முற்றும்.



குர 

மொக்குள்வடிவு - கொப்பூழ், 
நீர்க்குமிழி. 

மொகுமொகென்றல்-உரோசப் 
பட்டவொலி, 

மொதும்பு-உயித்தம். 
மொத்ைை3-வெள்ளாட்டேறு. 
மொட்டு-அரும்பு. 

மொடுமொடு - உரேரசப்பட்ட 

வொலி. 

ooh FL 

மொருத்தல்-அஆனை. 

மொய்ம்பு-தோள், வலி. 

மொ்-கூட்டம், செருக்களம், 

ஆணை, வண்டு. 

மொய்ஞ்சல்-மொய்த்தல். 

மொழல்-பன்றி, 

மொழி-பன்றி, 

மொழிமை-பழமமொி. 

மொகரம் முற்றும். 

யகரம் 

யவனர்-சோனகர், தோற்கருவி 
யாளர், வாலிபன். 

யவன[ன்*]1-கண்ணாளன். 

| யவ்வன்னம்-இளமை, யத்தல், 
தட்டல். 

புகாதி-புத்தக்கடவுள். 

யகரம் முற்றும், 

வகரம் 

வக்கிரம்-[வ]ளை தல், . பொய், வகுணி-ஓலி. ல் 
கெரடுமை, வட்டம். வங்கம்-சம்பான், பூகலை, ஈயம், 

வகிர்-வார், வழி, ; வெள்ளி. 

வ௫ர்தல்-நுண்டி த்தல். வங்கூழ்-கூ இர்க்காற்று, 
வகாசம்-வெண்புனல். வங்காரம்-ஆபரணம். 
வருளம்-மகழமமரம்,. - இக 
வகுப்பு-௮ழகு.  பாவிகற்பி வசை-குற்றம. 

லோன்று, நீங்கல், 
[விகை-கூறுபாடு. 

வக்குரன்-இடைவள்எல். 

வச்சிரங்கம்-கள்ளிமரம். 
வசி-திரட்சி, வருட்டல், கூர்மை, 

வாள். போழ்ந்த வடுப் 

| வங்கியம்- இசைக்கு ழல், 

I 

படுதல், தங்கல்.



ag-8, அவிட்டம், கோதமைம, 

தேவர், பொன். 

வசுகை-பூமி. 

வசுந்தாரை-பூ மி. 
வசுமஇி-பூமி. 
வசந்தன்-காமன். 

வச்சயம்-புல்வாய். 

வச்சிரபாணி-இந்திரன். 

வச.தி-வீடு, மருதநிலத்தூர். 
வச்சிரம் - ஆயுதம், வயிரம், 

குலிசம், கள்ளிமரம். 

வசனம்-சொல்லு. 

வச்சிரயாக்கை - எட்டுவகைக் 
குற்றமிலாமை, 

வ(ச்)சை-மலட்டுப் பசு. 

வஞ்சப் பெண்-யோகினி. 

வஞர்-அச்சம். 

வஞ்சனி-யோகினி, 

வஞ்சனை-கபடம். 

வஞ்சி-வல்லிக்கொடி, 

மமேற்செலவு, 

மருங்கு, பெண். 
வஞ்சிவேந்தன்-சேரன். 

வஞ்சம்-நாட்டம், வாள். 

வஞ்சம்-சிறுமை, பொய், வாள் 
கொடுமை. 

வஞ்சினம்-சூள். 

வஞ்சகம்-வஞ்சனை. 

வஞ்சுளன்-கரிக்குருவி. 

வட்டணை-தட்டல். 

வட்டித்தல்-தட்டல், சத்தியம். 

வடிதல்-ரீளம். 

வடதிலை-கறிப்பூடு. 

வட்டி-சோகி, பெட்டி. 
வட்கார்-சத்துரு. 

வட்டில் - சருக்கரை, 
கரகம், தாலம். 

வடிவகல்-சகனம். 
வடந்தை-வடகாற்று. 

வடமீன்-அருந்.துதி. 

கருவூர், 
ஓர்பா, 

நாழிகை, 
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வடகம்-தேரல், வற்றல், உத்த 
Mund. 

வடிவு-மேவி, உருவு, மெய் 
யோடு நிறமும். 

வடவை-குஇிரைப்பேடு, உவாப் 

பிடி. 
வடிவகல்-மருங்குல். 

" வடி-பிழி, கள்ளு. 
வட்டம்-குளம், தண்ணீர்ச்சால், 

அகலம், பரிசை, சக்கரம், 

தாழ்வு, வலையம், கைம் 
மணி, ஊர்கோள், பாரா 
வளையம். 

வட்டை-வழி. 
வட்டு-திரட்சி, 

வட்டிகை - சாந்து, சித்திரம், 

கச்ச, நால்வகைச் சாந்தி 

லொன்று. 

வட்டகை - கைம்மணி, பாத் 

Gg. 

வடித்தல்-கொழித்தெடுத்தல். 

வடிதம்-கூத்த: 
வட்கல் - நாணம், 

கொடாமு. 
வடவாமுகம் - சீழிலோகம் 

அக்கினி, ஊழித் தி. 
வடம்-தாம்பு, ஆலமரம், வின் 

காணம், 

ஞாண். 
, வடவை-ஊழித்தி, பிடியானை, 

எருமை. 
வடு- குற்றம், வண்டு, மாம் 

பிஞ்சு, பிசம்பு, தழும்பு. 
வடுச-மூதணங்காகிய வடுக. 
வடுகக் கடவுள்-வயிரவன். 

வடுகு-மருதரிலத்தியாழ், பாட்டி. 
விந்தளம். ் 

வடுகன்றாய்-வடுகி, 

வடுகன்-வயிர வன். 

வண்களமர்.சூத்திரர்,
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வண்டானம்- போதாவெனும் ' 
பறவை, குருகு. 

வண்டுணாமரம் - செண்பகம், 
வேங்கைமரம். 

வண்டு-அளி, சங்கு, குற்றம், 
வளை, அம்பு, பூசராள், கைச் 
சங்குவளை. 

வண்மை - வளமை, கொடை, 
உதவி, வலி, இ...னம், 
குணம். 

வணர்-வளை தல். 
வணிகர்-செட்டியள். 
வண்ணம் - கவிச்சந்தம், வடிவு, 

apd, சாந்தின்பொதுப் 
பேர், ...க, குணம், அழகு, 
நன்மை. 

வண்ட(ா)ர்-புகழ்வோர். 
வண்டல்-மகளிர் விளையாட்டு, 

மணலீடு. 
வண்ணமகள் - கோலஞ்செய் 

வாள். 

வணங்கல்-இறைஞ்சல். 
வதம்-கோறல். 
வதனம்-முகம். 

வதி(த்)தல்-தங்கல். 
வதுவை-மணம், பொ...வுறு 

வாசம், கலியாணம், 

வதி-வழி, சகதி, தங்கல், அளவு, 
வதை-கோறல். 
வதடி-புழுங்கல். 

வத்திரம்-முகம், பிடவை. 
வதரி... -இலந்தைமரம். 
வந்துழி-மேகம், வரைய .... ©, 
வந்திகர்-புகழ்வோர், பாணர். 
வந்தை-மலடி, பெருமை. 
வர்தம்-கோட்டை, குதிரைச்சு, 
வந்து-கா[த்று*] , 
வந்தனை-இறைஞ்சல். 
வர்தித்தல்-இமைஞ்சல்.     

வம்பலர்-ஆ தித்தன், அயலோர்,, 

மணமுறுமலர், புதியவர். 
வம்பு-முலைக்கச்சு, நிலையின்மை, 

புதுமை பிறவி, மணம், 
வார். 

வயவர்-வீரர். 
வயமா - சிங்கம், புலி; ஆனை, 

குதிரை. 
வயப்புலி-சிங்கம். 

வயவரி-புலி. 
வயந்தன்-தென் றல், காமன். 
வயவன்-வல்லாளன், வலியான் 

குருவி, கரிக்குருவி. 
வயான்-கரிக்குருவி. 
வ[யா]னன்-வலியான் குருவி. 

வயல்-பழனம், வெளி, மருத 
நிலம். 

வயலிகை-பெருமை. 

வயங்கல்-ஒளி. 
வயம்-நீர், வலி, புட்பொதுப் 

பேர். 
வயினம்-புட்பொதுப்பேர், 

| வயிரிபு - வருத்தம், சினை, 
ஆசை, 

வயின்-வயிறு, மனை, இடவசை, 
வயிர்-ஊதுங்கொம்பு, க..ங் 

கோடு, 
வயிறு-இடம். 
வயவை-வ,ழி. 

வயிரம் - கூர்மை, சேகு, மணி, 
வச்சிர[ம்*)) வன்மை, 

செற்றம், சினக்குறிப்பு, 
வச்சிராயுதம். 

வயிரப்படை-வச்சிராயுதம். 
வயிரவன்-கேத்திரபாலன். 
வயிச்சிரவணன்-குபேரன். 
வயிசியர்-செட்டியள். 
வயிரியள்-௯ த்தர். : 
வயினதேயன்-கருடன்,



வபர ரகர-குறிஞ்சியாழ். 
வயிடரியத்தின் பெயர் : வால 

வாயிம். 
வரால்-மீன், 

வரர்-தேவர். 
வரதன்-புத்தக்கடவுள். 
வரன்-பிரமா, சிவன், 
வராடகம்-தாமரைக்காய். 
வரம்-மிகு இ. 
வரநதி-கங்கை, 
வராகம்-பன்றி, 
வரவேகல்-தெரு, வீதி. 

வரத்தவழி-தெரு, வீதி. 
வரல்-துக்கம், 

வரம்பு-எல்லை. 

வரப்பு-வயல். 

வராளம்-சட்டை. 
வராதல்-ரீளம். 

வரைதல்-எழுதல். 

வரைவு - டூக்கல், 

அளவு. 
வரை-மூங்கில், மலை, புனற் 

கரை, அளவு, மட்டு, கரத் 
திறை. 

வரைப்பு-கோட்டை, எல்லை. 
வரி- ஆடல், எழுத்து, வடிவு, 

வழி, வண்டு, நீளம், 

சுணங்கு, பாட்டு, வாருது, 

குடியிஹறை, நெல்லு. 
வரிக்கடை-வண்டு, i 

வரன் றல்-தெரி[த்*] தல், 
வரித்தல்-பூசுதல், எழுதல். 
வராடி-இராகம், பலகமறை, 
வரைவின்மாது-பரத்தை. 
வரிப்புறம்- அணில். 
வரிகம்-மயக்கம். 
வரோதனன்-பிரமா. 
வ்ருணம்-செல்வும், குலம், நிறம், 

தண்ணீர். 

கொளல், 
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வருணன்-புன்ல்வேர்தன், 
வருடை-மேடவிராசி, ஆடு. 

வருட்டம்- பறவை, ரத்தினடு 
கோலும், 

வருண்நாள்-சதழையம், 
வருத்தம்-வேதனை, 

களிப்பு. 
வருக்கை-பலா. 

வருடம்-மேக் 
வருடல்- த இல். 

வருட்ட பறத்தல். 2, 
வருபுனக் “ஆ. 640 
வருந்துரு-தேர்ங்கின்மரம். 
வருதல்-ஈடத்தல், 

உள்ளக் 

      

    

   
   

பெண். be 
வல்-மேடு, துன்பம்) கு, 
வலன்-மேலாமென்பது,வெ,ற்ரி. 
வலம்-வெற்றி, வலப்ப க்கம், 

இடவகை, திரள்கல், ௨௪ 
ரம், வலி. 

வல்லெனல்-ஓசை. 
வலவர்-தேர்ப்பாகர். 
வலவன்-விண்டு, தேர்ப்பாகன், 

வெற்றியாளன். 
வலத்தல்-நினை த்தல், வளைத்தல். 
வல்விலங்கு- ஆனை, புலி, கொல்லி 

மல். 
வல்-வலி, விரைவு, சூது. . 
வல்லி-கொடி,, பதாகை, பெண், 

வள்ளி, ஆய்ப்பாடி, வரை; 
கெளம், நீங்குதல், 

வல்லிகை-காதணி, கொப்பு. 
வல்லென் றிடல் «= HDs yar 

வோசை, 
வல்லாரை-கேட்டைரர்ள். 

வல்லபன்-பத்தஈ. ் 
வல்லபீ-மனையாள், 

தியவான், 
சாமார்*]) த்
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வல்லுழி-பன்.றி, 
வல்லுனர்-வல்லோன். 
வல்லுகம்-கரடி. 
வல்லாதார்-மாட்டாதார். 
வல்லரி-தளிர், கொத்து, வீணை, 

தவளை. 
வல்லாரோதை - கோட்டை. 
வலவை-இடாகினி, வல்லோன். 
வலாம்-தீங்கு. 
வலா தி-உப்பு. 
வல்சி- நுகர் தல். 

வலாரி- இந்திரன். 
வலையர்-கெய்தல்கிலமக்கள். 
வலையம்-குளம், வட்டம். 
வல்சி-சோறு. 
வலித்து - பன்றி, நினைத்தல், 

நிணத்தல், உடன்படல், 
வலிமுகம்-குரங்கு. 
வலியான்-பறவை, 

யோன். 

வலம்புரி - சங்கிற்கிறந்தது, 

நந்தியாவருத்தம். 
வலந்தல்-வளை த்தல், பேசல். 

வல்லு-சூது. 
வலி-மிடுக்கு. 
வலர்திடல்-சொல்லுதல். 
வலக்காரம்-பொய். 

வள்-கூர்மை, வலி, காது, வாள், 

வார். 

வள்ளன்மை-கொடை. 

வள்ளுவன் - வேந்தர் காரியத் 
தலைவன். 

வலியுடை 

வளம்-பலபண்டம், வளப்பாடு, ! 

நவம், யாணர், 

வளமை-சூத்திரர். 

வளமை-மாட்சிமை, கொழுப்பு. 

வருணம்-கடல், 

வளவன்-சோழன். 
  

வள்ளியோர்-வரையா துகொடுப் 
போர். 

வள்ளுரம்-ஊன், ஆவினிறைச்சி- 
வள்ளி - மரத்தின் கொடி, 

ஆபரணம், சுப்பிரமணியன் 

றேவி, ஓட்டுதல், மகளி 

ருலக்கைப்பாட்டு, 

வள்ளம்-சிறுவட்டில், 
வளாகம்-தினைக்கப்பட்டபுனம், 

இடப்பொதுப்பேபர், 
வளைத்தல். 

வளாவல்-வளை (த்) தல். 
வள்-காற்.று, கள்ளு. 

வளவி-வீட்டிறப்பு, 
வளை-சங்கு, புன்னை, 

கைவளை. 
வளைத்தல்-கட்டுதல், வளைத்தல். 
வள௱யம்-வட்டம். 
வள்ளித்தண்டு - பிரப்பின் 

சக்கரம், 

கூடை. 
வளர்தல்-உறக்கம். 

வழி - நெறி, புத்திரன், 
முறைமை. காரணம், இடப் 
பொதுப்பேர். 

வழிபாடு-பூசனை. 

வழியுரைப்பார்-தூதர். 
வழமூஉ-ஆகாதது. 

வழிப்படுதல்-ஆ ற்றுப்படை, 
வழுதி-பாண்டியன். 
வழுவை-ஆனை. 

வழு துணை-வழு திலைப்பூடு. 
வழர[ங்கல்] - கடக்கிறது, உலா, 

கொடை, சொல்லு. 
வழுக்கு-ம.௰ப்பு, பொல்லாங்கு 
வழு-கெடுதல், வாழ்தல், பொய் 

வழியினர், பூங்கொத்து. 

வழை-சுரபுன்னை. 
வழுது-வைக்கோல், பால். 

வழாறு-நிழைபுனல். 

வழுக்கர்-பெருவழி. 

©



வற்கம் -கு திரைச்சூத் திரி, 
பேதம். 

வற்கலை-மரவுரி. 
வறத்தல்-முதிர்ச்இிடல். 
வழையல்-பிண்ணாக்கு. 

வறுமை-துன்பம், தெரித்திரம். 
வற்கரி-கரகம். 
வறிது - சிறுமை, அருகல், 

இரப்பு. 
வறயறுத்தல்-உறுதிக்கட்டுரை, 

அச்சப்படுதல். 
வற்சரம்-ஆண்டு. 
வற்சலம்-ஆவின்கன் று, 
வற்காலி-ஆட்டுப்போது, வெள் 

ளாடு. 

வனப்பு-அழகு, 
வனம்-காடு, நீர், சோலை, ஈமம், 

துழாய், மலைரெல்லு, ஊர் 
சூழ்சோலை. 

வனமாலி-விட்டுணு. 

வன்னி-ஓர்மரம், சளி, தீ, 
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பிரமசாரி. 
வனிதை-பெண். 
வன்களிறு-அனை, பீடியானை, 
வனசரம்-ஆனை பிறந்தகிலம், 
வன்னசரம்-மணிமாலை. 

வறளுதல்-உலர் தல். 
வன் இறல்-பன்றி, 
வன்சிறைப்ப,மவை-சம்புள். 
வன்மீன்-மு.தலை. 
வன்மரம்-கருங்காலி. 

வன் பால்-மேல், குறிஞ்சி, 
பாலை. 

வனை-சக்கரம். 

வனை தல்-ஓப்பனை, தொழில். 
வன்சிறை-கோட்டை, 
வன்சொல்-உறுதிக் கட்டுரை. 
வனசம்-தாரமரை. 

வன்படர்-துக்கம், 
வன்மீகம்-புற்று, ஓதுக்கிடம். 
வன்றல்-சாதல், வணிகம். 
வனிதம்-பொய். 

வகரம் முற்றும். 

வகர இகரம் 

விக்கிரகம்-தேகம். 
விகலை-நாழிகை, காலநுட்பம், 
விகங்கம்-பதங்கம், அன்னம், 

விகல...-குறைதல். 
விகடம்-[வே]றுபாடு. 

விகுறு தம்-வேறுபாடு. 

விகுதி- ஒடுக்கத்தினிற்கு 
மெழுத்து. 

வி௫இர்தம்-பொய். 
விகற்பம்-விசேடம், 
விகத்தன்-ஆஇத்தன்... 
விக்கிராங்கம்-௮ன் னம். 
வணி கன்று. 

விக்கினம்-தீது. 
விகாரமாவது - மெலித்தல், 

வலித்தல், விரித்தல், 
தொகுத்தல், மீட்டல், 
குறுக்கல். 

விங்களம்-வேறுபாடு. 

விசாகன்-சுப்பிரமணியன். 

விசும்பு-இக்கு, ஆகாசம், மேகம், 
தெ... _ தேவலோகம். 

விசையம் - வெற்றி, பரிவேடம், 
ச.ற்கரை, ...5௩ம. 

விசி-கட்டல்.
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வீசையை-பகவ தி. 
விமுகரம் - புனற்கரைபொதுப் 

பேர். 
விசிகம்-அம்பு. 
விசிறி-அலவட்டம். 
விசை-விரைவு. 
விசாலம்-பெருமை, அகலம். 
விசித்தல்-கட்டுதல். 
விசதம்-வெள்ளைறிறம், 
விச்சுவகன்மன் - புவனத்தைப் 

படைக்கிறவன், விட்டுணு. 
விசித்திரம்-பேரழகு. 
விச்சுவசாள்-உத்திராடம். 

விச்சை-கல்வி. 
, விஞ்சையர்-வித்இயா தரர். 
விஞ்சை-வித்தை. 
விஞ்சையரூர்-பாதாளம். 
விடங்கர்-சிறுவழி. 
விடங்கம் - முக்டு, கட்டழகு, 

கொகுடி, கொடுங்கை, 
விடர்- தூர்த்தர், மலைப்பிழம்பு, 

நீங்கல், காகரீகர். 
விட்டவர்-சத்துரு. 
விடலை-பாலைநிலத் இறை, 
விடருகம்-பூனை. 
விடக்கு-ஊன். 
விடாதுபிடித்தொன்றைப் 

பேசல்-பித.ற்றல். 
. விடதரம்-பாம்பு. 
விட்டேறு-ஈட்டி. 
விட்டேறறணம்-வேல். 
விடம்5நஞ்சு, தேள். 
விடை. - எருது, எதிர்மொழி, 

வேறுசொல்லு, சல்லாபம். 

விடைத்தல் - பெருத்தகோபயம், 
சரய்தல். 

விடல்-சரவு,   

விடுதல்-போகல், நடத்தல், 
யோகம். 

விடுவா(ய்]-செய்கல், அறுத்தல். 
விடி-அச்சம், மென்புகை, வெள். 
விட்டார்-சத்துரு, 
விட்டரம்-பீடம். 

விட்டில்- பறவை, பிராய்மரம். 
விடபி-மரப்பொதுப்பேர். 
விடபம் - மரத்தின் கொம்பு, 

தூறு. 
விண்-ஆகாசம், மேகம், இளமை, 

மூலப்பிறகிறு தி. 
விண்ணுலகு - தேவலேர்கம், 

வைகுர்தம். 
விண்டு-மாயோன். மலை, மேகம், 

மூங்கில், காற்று. 
விண்ணவன்-அருகன். 
விண்மணி-ஆ தித்தன். 
விதவை-சோறு, பிரமா, புத்தக் 

கடவுள். 

விதி-இயல்பு, 
தொழில். 

விதியுளி-வழியுரைப்பார், 
யாணம். 

விது-ரக்திரன். 
விதுர்ப்பு-௮ச்சம், 

அலர்தல். 
விதியா்-மந்திரியள். 
விதரணர்-நிபுணர். 
விதலை-நடுக்கம், அச்சம். 
விதப்பு-/ கோட்டை, மதி 

லுறுப்பு, மிகுதி, கம்பிதம், 
விரைவு. 

விதனா-௮க்கினி, 

விதாரந்தது-மயக்கம். 
வித்துருமம்-பவளம். 
விதானம்-மேற்கட்டி. 
வித்தகம்-வினை. 

வித்தகம்- தூய்மை, வினையுஸ்ர்ப் 
போன் பெயர். 

பிரமா, ழ், 

கலி 

நடுக்கம்,



வித்தகர்-வினையுரைப்போர். 

விதை-மரத்தில் கொட்டை. 

விதேகை-மி துலைப்ப தி. 

விதரணம்-கொடை. 

விதுத்தல்-அடக்கம். 
வித்ை-கல்வி. 
விர்தர்-இடையர். 
விக்து-இந்தியம், 
விந்தை-துற்கை. 
விச்தியம்-பறுவதம். 
விப்பிரர்-பிராமணர். 

விபரிதம்-௮ திசெயம், 
வேறுபாடு. 

விபுலை-பூமி. 
விபவம்-செல்வம். 
விபம்-செல்வம். 
விபுதர்-தேவர். 
விபஞ்சி-யாழ். 
விபஞ்சிதம்-வீணை. 
விபுலம்-பேருமை, வீரிவு, 
விப்பரம்-சங்கை. 
விபூதி-செல்வம், நீறு, குற்றம், 

நெடுந்தசை, கொடுமை, 
நரகம், 

விம்மல்-அழுதல், 
ஏங்குதல், 

விமலை-கங்கை, 
துற்கை, 

வீம்மிதல்-அதிசெயம், 
விமருதம்- உயிர்கருஞ்சஞ்சிவ 

கரணி. 

வீமலம்-அழுக்கின்மை, 
விமலன்-அருகன்,. 

விமானம்-தேர், உரோரகணி, 

தேவலோகம். 
விம்பம்-தேகம், கோவைக்களனி. 
வியாபரி-இரவு. 
வியங்கோள் - எண்ணிற் 

கொளல், ஏவல், மூன்று, 

14 

ஒலித்தல், 

இலட்சுமி, 
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வியாக்கிரம்-புலி. 
வியாளம்-ஓர் இளமை, பாம்பு, 

வியாளபகவான், புலி. 
வியனுலகு-தேவலோகம். 
வியப்பு - பெருமை, சினத்தின் 

குறிப்பு, அதிசெயம். 
வியம்-பெருமை, 
வியல்-௮கலம், 

பெருமை. 
வியர்தரம்-பேய், 

வியர்த்தல்-அரும்புதல், வேர்வு. 
வியோமம்-ஆகாசம், 

வியோகம் - விடுதல், 
யோகம், 

வியாளக்குறிஞ்சி-இராகம். 
வியாகரணம்-வாகடசாத்திரம். 

வியவன்-ஏவுவான், வீரன். 
வீ[யூ]கம்-விலங்கன் கூட்டம், | 

வியலிடம்-அகலம். 
வீராமை-மெய்யெழுத்து. 
விரல்-அங்குலி, 
விராதல்-அருசன். 

விரை-விளக்கம், மிகுதி, சிறப்பு, 
மணம், சந்திரன் பொதுப் 

பேர். 
விரி-நேரேயோடல், 
விரிஞ்சல்-விட்டுணு, பிரமா, 

செகத்தையீன் றவன்பேர். 

விரதி-து.றவி. tg 
விரிச்சிகம்-தேள், இராசி. 

விரிச்சிகன்-ஆ தித்தன். 

உழறழ்ப்பழம், 

சாவு, 

விரவு-ஆனைப்பந்தி, கலத்தல், 

விராத்தியன்-சாலுவங்கிஷத்து 
விதிமுறை கொண்டு பிறந்த 
பிள்ளையுமாறிப்புணர்க்து 
பிறந்ததும் தங்களில் 
மாறிப்புணர்ந்து பெற்ற 
பிள் ளைபேர்,
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விரிசிகை-மணிமேகலை, முப்பத் 
இரண்டு கோவையயிற் 

செய்தது. 
விராடன்-முதல் வள்ளலி 

லொருவன்,. 

விரிகி-கெல்லு. 
விரிவு-அகுலம். 

விரதம்-தவம். 
விரியல்-வளரொளி, மாம்பு. 

விரிதல்-பூசதல், மலர்த்தல், 
பரப்பிச்சொல்லு தல். 

விரகம்-காமக்கவலை, 
விரி[சு]-கோசலை நாடு. 
விரிதல்-அழிவு, மலர்தல். 
விரிச்சி-டற்சொல் நிமித்தம். 
விரித்தரை-ெய்யுளைப் 

பொருள். 
விரோகனன்-௮ தத்தன். 
விரதம்-வேறுபாடு, சத்தியம், 

கோன்பு. 
விருந்தம்-வெந்துக்கள், மனை 

யாள், மிருகத்தின் கூட்டம், 
ஆலவட்டம். 

.வீருக்கம்-மரப்பொதுப்பேர். 
விருத்தம்-வட்டம், விருத்தப்பா, 

கங்கை. 
விருத்தை-குத்தவள். 
விருத்தி - உரியசொல்லும் உரிய 

பொருளும் விரியவுரைப் 
பு, - தர்தொழிலின் 
வளர்ச்சு, ... றமையிருப்பு, 

வி....பல்-கருத்து. 
விருகம்-சென்னாய். 
விருப்பம்- அசை, பழமை. 
விரும்பி-மணையாள். 

விருந்து-பு துமை, 

விரூபம்-வேறுபாடு, வக்கிரம். 
விருப்பாக்கன் - விட்டுணு, 

சிவன்.   

வில்- கோதண்டம், இரு 
வோணம், ஒளி, மூலரரள். 

வில்லி-வீரபத்திரன், காமன். 

வில்லவன்-சேரன். 

விலங்கல்-மலை,. மிருகம். 
விலாளி-குகிரைவாய் நுரை, 

ஆனைத்துதிக்கை நீர். 
விலாளம்-ஈடுவன் பூனை. 
விலேசிகம்-கொய்ம்மை. 
விலோசனம்-கண். 
விலோதம்-துகிற்கொடி, பெண் 

மயிர், மயிர்க்குழச்சி, 
வில்லுவம்-கூவிக மரம். 
விலங்குதல்-வெட்டல், நீங்கல். 
விலங்கு-மிருகம், குறுக்கு, 

காலிற்றளை. 
விலை-உலைதல், விலை கூறுதல். 
விலைஞர்-சண்டாளர், 

செட்டியள். 
விலாசம்-மகளிர் விளையாட்டு, 

விழல்-வைக்கோல், ் 
விவாகம்-கலியாணம்,. 
விவே௫த்தல்-சோ தஇத்தல். 
விளக்கு-தீபம், ஒளி, சோதி 

நாள். ் 
விளார்-மிணம். 
விளங்கொளி-அருச தெய்வம், 

பிறகாசம். 

விளர் - இளமை, வெழுப்பு; 
கொழுப்பு. a 

Sorr-giigib, Qaren Zar do. 
wea ளகமா-விளாமரம். 
விளம்பி-கள்ளூ. 
விளங்கல்-ஓளி. 
விளக்கம்-வெள்ளைகிறம், ஓளி. 
விள்ளல்-வேறுபாடு, தழீஇக் 

கொளல், அலர்தல். 
விளரிப்பாலை-பாலைநிலத்தியாழ். 
விளிவு-கெடல், சாதல், கோபம்,
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1 

வீளரீ-நெய்தல் நிலத்தியாழ், 

எழுவகையிலோர்விகற்பம். 

விளை-வயல். 

விளைஞர்-மருதறில மாக்கள். 

விளி-கூப்பிடல். 

விளம்பல்-வார்த்தை, தாமதம், 

ஈதல். 

வீளித்தல்- அமைத்தல். 

விளைபுலம்-லயல். 

விகாயரட்டு- உவகை. 

விளி-கண். 
விழித்தல்-சாதல். 

வீழைவு-ஆசை, புணர்ச்சி. 

வீழுமம்-சிறப்பு,” சீர்மை, துன் 

பம், நன்மை, 

விழுப்பு-ரிணம். 

விழுங்கல்-நு கர் தல். 
விழைச்சு-புணர்ச்சி. 

விழவு-சாறு, மிதுனராசி, கலி 
யாணம். 

விழைக்தார்-வெந்துக்கள். 

விழா-தேவர்கள் உற்சவம். 

| விற்று-வேறுபாடு. 
விறகு-இர்தனம். 

| விற்பன்னர்-க.ற்றோர். 
விறிது-அற்பம். 

வின்மதனை வென்றோன்-புத்தக் 
கடவுள்,சின[ன்*]. 

வினை-கொழில், கழ்வினை, 

யுத்தம், முயற்சி, 
வினை....உள்ளோசை. 
வினையுரைப்பார்- தூதர், 

வினவிலக்கனி - இலந்தைப் 
பழம், 

வினைஞர்-சூத்திரர், கூத்தர், உழ 
வர். 

வினிதை-கோசலை நாடு. 

வி[னோ]தம்-பொழுது கழித்து 
விளையாடல். 

வினா-எதிர்மொழிச் சொல்லு, 
சல்லாபச் சொல், நயச் 
சொல். 

வினாயகன்- கணபதி, அருகச் கட   விறலோர்-வீரர்,* இறலோர். 

விறலோன்-வீரன், அருகன். 

விறலி-பாடலையுடைய மகள். 

விறரல்]-வலி, பெருமை, வெற்றி. 

விறப்பு-செ.றிவு. 

விற்றல்-விலையாகும். | 
| 

வுள், புத்தக் கடவுள். 

வினாப்பெயராவது - எவன், 
எவள், யாவன், யாவள், 

யாவர், எது, எவை, யாது, 

யாவை, உண்கா, உண்க, 

சாத்தா. 

விகரம் முற்றும் 

வகர எகரம் 

வெகுளி-சினம். 
வெல்குத[ல்*]-விருப்பம், , வேட் 

கைப் பெருக்கம். 

வெகுவீதம்-சானாவிதம். 
வெகுவிருக-அத்தையுல...வன். 

வெசனம்-ஊர், : 

  

வெஞ்சினம்-பூசல், பாம்பு. 
வெஞ்சமம்-பூசல். ் 
வெட்பு-விருப்பம். 

வெடி-வெள்ளிடை, 
நறும்புகை. 

வேட்டல்-கொலை செய்தல், 

அச்சம்,
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வெட்டார்-[பொ?ருந் தினோர். 
வெட்கம்-இலச்சை. 
வெட்டென்றிட்டல்-௮னுகரண 

வோசை. 
வெண்டலை-கபாலம். 
வெண்பல்லம்-கரடி. 
வெண் பூசு-பூ. 

வெண்மணல்-மணற்குன்று. 
வெண் பலி-சாம்பல், 
வெண்டேர்-பேய்த்தேர். 
வெண்மை - வெள்ளை நிறம், 

தண்மை. 
SaaS eer ~amGug 

சுரி, 
வெதிரர்-முடவர். 
வெதினம்-ஈர்வாள். 
வெதிர் -கலக்கம், மூங்கில், 

செ௫டு, தொடர்ப்பூ. 
வெந்தை-பிட்டு. 
வெப்பம்-உருப்பம், ஆசை. 
வெம்மை-வேண்டல், விரைவு, 

அச்சம், உட்டிணம், விருப் 
பம். 

வெம்பல்-முன்கோபம். 
வெய்யோன் - ஆதித்தன், 

சிரம், விரும்பினன். 
வெயில்-பிறகாசம். 
வெயிதுறல்-சினம், 

அச்சம். 
இவய்தல்-ஒப்பித்தல், 

மூடல், 
வெய்-தேன். 
வெரின்-முதுகு. 
வெரீஇ-௮ச்சம், புழுங்கல், 

நெல்லு. 
வெருகு-கடுவன் பூனை. 
வெருட்[சி*]-அச்சம். 
a மிருகத்தின் வாலின் 

pe 

மக 

துன்பம், 

சூடுதல், 

வெருள்-மயக்கம். 
வெல்-வெழ்.றி. 
வெல்வை-காலம். 

- வெவ்விருடம்-எலி. 

          

வெவ்வியது-உட்டிணம், கொடு 
மை, 

வெளிசம்- தூண்டில். 
வெள்ளை-வெண்பா, வெள்ளாடு, 

வெள்ளைவடிவு, விருப்பம், 

சங்கு, பெலபத்திரராமன், 
வெள்ளாட்டு மறி, 

வெள்ளாண்மை-உபகாரம், உப 

சாரம், 

வெள்ளம்-கடல், 

ஓரெல், 

வெள்ளில்-விளாமரம். 
வ ணட ely 
வள்ளாம்பல்- ம். 

வ வன்னிக். இளமை, 
விளாமரம், வெள்ளி பக 
வான், சாணைக்கல்லு, 

வெள்ளில்- தயிர்கடை தூண், 
ஆனைத்தறி, தூண்,அணில். 

— காசம், புரவிவையாளி 

மிகுந்த நீர், 

வெளி று-குளிர்மை. 
வெளுப்பு-வெள்ளை நிறம். 
வெள்கல்-ந௩ரணம். 
வெள்ளானையூர் தி- இந்திரன், 

சாத்தா, 
வெள்ளியின் போ்-உருவாரம். 
வெற்றம்-வெற்றி, 
வெறுப்பு-செ.றிவு, கோபம், 

துக்கம். 
வெறும்புறம்-கூத்து, 
வெறுப்பு-கலக்கம், அ௮வாவின் 

மை, கோபம், 
வெறி-நாற்றம், வெறியாட்டு, 

வேலனாடல், பேய், ஆடு, 
கலக்கம். 

வெறுக்கை-செல்வம், விழுப் 
பொருள், பொன். 

வெற்பன்-குறுஞ்சிக்கிறைவன். 
வெற்பு-மலை. 
வெறுநுகம்-சோஇராள். 
வெற்றிலை-நரகவல்லி. 
வென்றோன்-அரு ஈன். 

வெகரம் முற்றும்



இரண்டாவது நெட்டெழுத்து 

அகராகு





இரண்டாவது நெட்டெழுத்து அகராது Bi ob ழூ 
ஆகாரம் 

ஆகண்டலன்-இ[ந்தி]ரன்ஃ 
ஆகவம்-[உயு] த்தம், விருப்பம். 

ஆகம்-மார்பு, உடம்பு, ஊற்று 

நீர். 
ஆகமம்-ஓர் நூல், 

ஆகரம்-உறைவிடம். 
ஆக்கம்-இலாபம், மலிவு, செல் 

வம். 

ஆகாரம்-நெய், பொசிப்பு. 

ஆகை-புளிமரம். 
ஆக்கை-உடம்பு, ஆம்பிற் கட் 

டப்பட்ட பாசம், 
அகுளி-சிறுபறை, வாச்சியம். 
ஆகுலம்-வெயில், பூசம், வருத் 

தம், ஒலித்தல், பே(£) 
ரொலி. 

ஆகு-கோபம், ஆடு, ஆட்டேறு, 
எலி, கழலை, பெருச்சாளி, 
ஐயு.ற்ற சொல். 

ஆகுதஇ-வேள்வி, அக்கினியில் 

மந்திரம் சொல்லி மெய் 
விடுகிறதற்கும் பேர். 

ஆகுவாகனன்-கணபதுி. - 
ஆங்கு-அசைச்சொல், உவமை, 

அவ்விடம், 

ஆங்கலி-தெ[ங்]கு, செவ்] 
காந்தள். ' 

ஆங்காரம்-ம௫தை, 
உள்ளஎக்களிப்பு. 

ஆசலம்-பகை. 
சான்-குரு, வியாழம், 

= தோட பன் கக் கபடு 
கந்தன், புத்தக் கடவுள். 

ஆசாரம்-கூறை, ஒழுக்கம், அங் 
கரம், பெருமழை. 

ஆச்சியம்-கெய். 
ஆச்சியர்-இடைச்சியர். 
ஆசங்கை-ஐயம். 

பெலம், 

ச் 

  

1 

ஆசாள்-தலைவி. 
ஆச்சாள்-புன்னை, மராமரம். 
ஆசிடை-வாழ்த்து. 
ஆசினி-ஈரப்பலா, கரி, ஆகாசம், 

விசேடம், மரவுரி, மரம், 
மரத்தின் வயிரம். 

ச-வாழ்த்.து, புரை, ஒப்பு. 
ஆசவம்-கள்ளு. 
ஆ௫சவகர்-சமணர். 
ஆசிரியம்-௮அகவற்பா, 
ஆசம்-சிரிப்பு. 
ஆசு - சிறுமை, குற்றம், 

விரைவு, கவசம், வாழ்த்து 

தல். 

ஆசுகவி - கொடுத்தபொருளீழ் 
றொடுத்தவி........- த்தில் 

அடுத்த பொழுதிற்பாடு. 
வது; 

ஆசுகம் - பித்தளை, அம்பு, 
காற்று, கவசம். 

ஆசுகன்-காற்று. 

ஆசை-இறகு, ஆக்கை. 
ஆசை-இக்கு, விருப்பம், 

பொன். 
ஆசூசம்- துடக்கு. 
ஆஞ்சினம்-புழுங்கல், சோம்பு, 

ஏலமரம், அலையல். ் 

ஆடவர்-புருஷர், இளையவர். . 

ஆடல்-மூங்கில், வெற்றி, கூத்து, 

குதிரை, பூசல், வார்த்தை, 

பெண்ணாண்கூடல், குளித் 
தல், பலமுற்வோதல். 

ஆடகம்-பொன். 
ஆட்டி-பெண். 

ஆடவள்-பெண். 

ஆடி-காற்று, கண்ணாடி, 
மாதம்.
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ஆட்சி-உரிமை. 

ஆடை-புடவை, சித்திரைகாள். 
ஆடச-துவரை, 

ஆடு-வெற்,றி, கூற்றம், கொய், 
புருடன். 

ஆணர்-பாண([ர்*], 
அணி-படியாணி, 
ஆண்ட எப்பான்-வியாழம். 
ஆண்டு-நிலம், புல், வருடம், 

அவ்விடம், 

ஆண்டலைக்கெொடியோன்- 
கந்தன், 

ஆண்டார்-தேவர். 
அண்டலைப்புள்-கோழி. 
ஆணுமை-நீங்காமை. 
ஆண்மை-வலி. 
ஆணிமை-காற்று. 
ஆணி-எழுத்தாணி, 
ஆணே-தலைமேல். 
ஆணை-ஏவல், மெய்ம்மை, 

தம், மறுத்தல், வென்றி. 

ஆணம்-குழம்பு, அன்பு. 
ஆணழியர்-வண்ணார், பலரணி 

கர், 

eu 

ஆணுவம்-மகிதை, 

ஆண்-தலைமை. 

ஆதர வு-ஆசை. 
Bare பசக் ஆசை, இலாஞ் 

சனை. 

உள்ளக் 

ஆதபம்-ஆதித்த பிறபை, 
ஆதல்-மேவல். 

ஆதனம்-இருப்பிடம், சம்பான், 
தெப்பம், உயிர், 
ஓர்வில்லான். 

ஆதன்-புத்தக் கடவுள், 
வில்லான், ஆற்மா. 

ஆதபன்-ஆ இத்தன். 

ஆத்திரகம்-இஞ்_௪ி. 
ஆதரித்தல்-விருப்பம். 

அறி   

ஆத்தி-ஒரு மரம், 
ஆதாரம்-தேகம், 
ஆதனை- துக்கம், 

ஆதில்-கூலத்துதூ. 

ஆதிதேவன்-புத்தன். 
ஆதிரர்-பெரியோர். 

ஆதி-ஆதித்தன், முயல், எப் 

பொருஞமுடையோன், 

முதன்மை, நாராயணன், 
சிவன், புத்தக் கடவுள், 
சகநேழேயோடல். 

ஆ திகுணர்-பார்ப்பார். 

ஆதித்தர்-தேவர். 
ஆதிநால்-வேகதம். 

ஆதாரம் ஆறுவது-மூலாதாரம், 
சுவாதிட்டானம், மணி 

பூரகம், அனாகதம், 
விசுத்தி, ஆக்க, ! 

அதுலர்-இரப்போர், 
ஆதெரிசனம்-கண்ணாடி. 

ஆகோரணர்-ஆனைப்பாகர். 
ஆதுலர்-வறியோர். 
ஆந்தை-ர் பட்டு, 
ஆபகை-ஆறு, 

ஆப்பு-கட்டு தல். 
ஆபனம்-ஆண்டு. 
ஆ...திரம்-வெண்கவிகை, 
ஆம்பல்-கள்ளு, அல்லி, ஆனை, 

குமுதம், ஊதுங்கொம்பு, 
அடை, இராகம், தவ்வை, 
apm, 

ஆம்.பிரம்- மாமரம், 

ஆம்பீனம்-சிற்பர் வீதி, 
ஆம்பிலம்-புளிமரம், 

ஆம்பி-காளான். 

ஆமலகம்-நெல்லி, 

ஆமயம்-நேோரய், 

ஆமை-ஈச்சபம், 

ஆம்-காட்டாறு,



ஆமோதம்-மணம். 
ஆம்-ஆகுமென்பது, 

சொல். 
ஆமைக்கொடியோர்-ஈன்னன். 
ஆமிலவம்-புளிப்பு. 
ஆமிடம்-மாங்கிழசம். 

இடைச் 

ஆய்-பெய், தாய், றுத்தல், 

வருத்தம், ஆய்தல், 
அகலம். 

ஆய்வு- அகலம், வருத்தம். 
ஆயன் - இடையன், இசை, 

மாயன். 
ஆயளி-துற்கை, 
ஆயகு-கைத்தல். 

ஆயும்-தாமரை, கூட்டம், சூது, 

மக்கள், அகலம், மகளிர் 

விளயாட்டு, ஆதாயம், 

இரும்பு, சூதாடுகவீற்றுத் 
தாயம், சுங்கம். 

ஆய்வார்-ஆய்தல், 
ஆய்ந்த-வகிர்ந்த, விசாரித்தல். 

ஆய்தல்-தெரிதல், நுட்பம், 
ஆயர்-இடையர். 
ஆயாமம்-அ௮கலம். 

ஆய்தம் - நீளம், அக்கேனம் 

எனும் எழுத்து. 
ஆயி-மரதா. 
ஆயில்-புளித்த... 

ஆயிரம்ஈரம்பு-தெய்வீகயாழ். 
ஆயிரம்பேரான்-மால். 
ஆயிரங்கதிரோன் - ஆதித்தன். 
ஆமோதம்-...... ல். 

ஆயிரம்-அளவின்மை. 
ஆயுள்வேதியர்-மருத் துவர். 
ஆயுகம்-வாணாள். 

ஆரள்-அணுக்கம், 
ஆரகூடம்-பித்தை. 
ஆர்வை-கொத்தளிப்பூ. 

ஆர்வம்-இல்லு, விருப்பம், 

15 
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அன்பு. 
ஆர்கலி-கடல், மழை. 

ஆர்-ஆத்திமரம், பாசு, சோதி, 

கூர்மை, தேரச்சு. 

ஆரவாரம்-மிகுந்தவோசை, 
ஆராதனை-பூசனை. ் 
ஆர்பதம்-வண்டு. 

ஆர்ப்பு-போர்த்தூளி, கட்டு 

தல், சிரித்தல், யுத்தம். 
ஆர்க்குவதம்-கொன்றை. 
ஆரணம்-வேதம், வேதத்து 

ஞானபாகை. ் 
ஆர்தல்-ரிறைதல், உண்டல், ' 

பருகுதல். 
ஆர்த்தல்-கட்டல், ஆரவாரித் 

கல், நிறைதல், உண்டல், 

குடித்தல். 
ஆரல்-செவ்வாய்க்கோள், 

கார்த்திகை நாள், .மீன், 
பூசல், அக்னி, மதில். 

ஆரோகணம்-தாழ்வாரம், கழற் 
படி. 

ஆரம்-சக்தனம், மாலை, பதக்கம், 

முத்து, ஆத்தி, முலையணி 
வடம், ஆபரணம், மணி 
வடம், ஆனைப்பின்கால்.” 

ஆர்வலர்-பொருந்தினோர்.  ' 
ஆர்மதி-ஈண்டு. ர ் 
ஆர்[வ*]லர்-காதலர்,கொண்கர். 

ஆராமம்-தோப்பு. 

ஆரணியம்-காடு. 

ஆரை-மதில், கூர்மை, பரிசை, 

youre, ன ர 

ஆர்தித்-அன்பு. ப 
ஆரி-கித்தன், சுவாழி, சாத்தா. 
ஆரியை-துற்கை. 
ஆரியவேளாகொல்லி-இராகம். 

ஆரி-இடி, உமை, அழகு, மனோ 
கரம். ்
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ஆரியவராடி-இராகம். 
ஆரிடம்-வேதம், ஒருபணம், 

இருப்பு, வழுக்குகிலம், 
பனுவல். 

ஆரியசக்இ-பாறுவதி. 
ஆருலம்-டீரருமை, அப்பு, தூளி. 
ஆருவர்-பார்ப்பார், ஆனை. 
ஆலம்-நஞ்சு, ஒரு மரம், சனிக் 

கோள், சாத்தா, ...ம....த்து 
மழு, ப...ப்பூடு, இடைச் 

சொல், 

ஆல்-ஓர் மரம், இடைச்சொல், 
ஆலமர் கடவுள்-சிவன் . 

ஆலல்-ஆடுதல், ஒலி, 
குரல். 

ஆலி - ஆலாங்கட்டி, கள்ளு, 

ம[ழைத்] து[னி1, மழை]. 
ஆலைய[ம்]-தேவாலயம், ஆனைப் 

பந்தி. 
ஆலோடல்-இரண்டு சொல்லு, 

ஆமென்ப[து] அல்லவென் 
ல், வென ... 

ஆலோன்-சந்திரன், 
ஆலூரம்-கூவிளைமரம். 

ஆலுதல்-கூத்து. 
ஆலாலம்-ஈஞ்சு, தேனி. 
ஆலவாலம்-வயல், 
ஆலை-மிகுதி, கருப்பாலை. 

ஆவணம்-தெரு, வீதி, ஓலை, அங் 
காடி, புணர் தம், உரிமை, 

ஆவரி-அன் பு. 
ஆவாசம்-மருதறிலத்தூர், 
ஆவல்-வளைவு, ஆசை. 
ஆவிலம்-கலங்க ற்றெண்ணீர், 
ஆவணீ-அவிட்டம், மாதம், 

புணர்பூசம். 
ஆ-இசை, பசு, வியப்பு, இரக் 

கம், வினா, 

ஆவி-உயிர், 

மயிற் 

காற்று, தூளி, 

  

பூலை, மூச்சு, 

உம்பு, வாவி. 
ஆவித்தல்-கொட்டாவி. 
அவியர்-வெள்ளாளர், வேடர். 
ஆவேசனம்-சிற்பர் வீதி. 
ஆவம்-வில்லினுடைய நரண், 

அம்புக்கூடு. 

ஆவா-மராமரம், இரக்கம். 

ஆவலம்-வாயதனிற்றட்டல், 
ஆவரணம்-மழைப்பு, 
ஆவலிப்பூ-வலி, உள்ளக்களிப்பு. 

ஆஜ்்-௮ 
ஆமழல்-௧. வண்டிலொரு சாதி. 

நாற்றம், 

ஆமி-மோதிரம், நேமி, கடல், 
கரைகள், வட்டம், தேர் 
வண்டில். 

ஆழ்வினை-முயற்சி. 

ஆள்-அடிமை. 

ஆளானம்-ஆனைத்தறி, தூண். 
ஆளி-சிங்கம், ஆனையாளி, 

சிங்கராச, 

ஆளியூர்தி-பத்திரகாளி. 
ஆற்றல்-கூட்டல். 

ஆறலை-வழி[ப்*]ப.றி. 
ஆற்றுதல்-நெ.றி, கறழைபோகச் 

செய்தல், 
ஆற்ரமுமை-பொருமை. 

ஆத்றல்-பெருமை, பொரை], 
மூயற்சி, அதிகம், வலி 

செய்]தல், ஞானம். 

ஆற்றுக்க[ர]லாட்டியர்- மருத 
நிலக் கழனி மகளிர். 

ஆற்றுப்படை-வழிப்படுத்தல், 

ஆற்றறுத்தல்-வலியழித்தல். 

ஆறுவகைப் பொருள்கோள்- 

உபக்[இ]ரி, சங்காரம், அப் 

பியம், பூரூவம், பலபுகழ் 
ஆறு, ... கூறை,



ஆறுவகை காட்டமைஇ - செல் 
வம், விளையுள், பல்வளம், 
செங்கோல், கொல் குறும் 
பின்மை, கொடும்பிணி 

யின்மை. 

ஆறு-வழி, கதி, நதி, தொகை. 
ஆறங்கம்-அறு சாத்திரமாவது, 

மந்திரம், வியாகரணம், 

நிகண்டு, சந்தோவிச தி, 

நிருத்தம், சோ திடம். 
ஆறுடற்பகை-காமம், வெகுளி, 

மயக்கம், உேலை பம், 

மோகம், மதம், 
ஆறுவகைத்தானை-வேல், வீல், 

வாள், தேர், ஆனை, பரி. 
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ஆனந்தம் - அகமகிழ்ச்சியரகிய 
பேரின்பம், 

ஆன்வலர்- இடை [ய] ர். 
ஆன் றவர்-அறிஞர், 
ஆன் றல்-பெரலிவு. 

ஆன்-பசு, விலங்கின்பொதுப் 
பேர், எருமை, பசு, 

மரையின் பெண்பால். 

ஆனே-சாரியைச் சொல். 
ஆ - பசு, ஆச்சாமரம். 

ஆனியம் - நாள், பொழுது. 

ஆனாமை-நீங்காமை. 

ஆனு-இரதம், ஈன்மை, 

ஆனுலகம்-தேவலோகம். 

ஆனனம்-முகம். ஆனைமுகன்-கணபதி, 
ஆனகம்-கற்பகம், படகவாச்சி அகார் nko 

யம், துந்துமிவாச்சியம், a hae ன் சி 

அன்றல் - அகலம், மிகுதி, a , 
மாட்சிமை, ஆனி-மூலராாள், சேதம், 

ஆனந்தன் - சிவன், புத்தக் உத்திராடம். 
கடவுள். ஆனல்-வயல். 

ஆகாரம் முற்றும், 

ஈகாரம் 

ஈகை-பொரன்], கற்பக[ம்], ஈடு-வலி, பெருமை, குழைவு, 
காற்று, கொடுத்தல், ஒப்பு. ; 

இல்லாமை, 

மரம், 

ஈடு-விதி, வலி. 
ஈசல்-எ.றிதல், ஈவு, பறவை. 

ஈசன்-மாயன்,சவன்,மூத்தோர். 
எல்லாமுடையோர், 

ஈசானன்-சிவன். 
ஈட்டி-விட்டேறு. 

இண்டை ஈங்கை-இண்டைப் பூடு. 

ஈச்சுர சத்தம் சாலுவகைப் 
படும்--உலகதிருட்டி, 

பலபொருட்டங்கல், பல 

தொழில், நியமித்தல். 
ஈட்டல்-கூட்டல். 
ஈட்டம் - கூட்டம், வருத்தம், 

மிகுதல்.



116 

ஈண்டு - இவ்வீடம், இப்படி, ஈரியன்-ஆதித்தன். 
சடுதி, மிகுதல். ஈழம்-பொன், கள்ளு, சிங்கள 

ஈச-வெட்கம். தேசம். 
ஈமம்-சுடுகாடு, பொன். ஈழவன்-இராவணன், நளி, 

ஈதல்-கொடை. பெருமை. 
ஈரங்கொல்லீ-வண்ணார். ஈறுவு-மனு. 

சர்-சிப்பு, ஈர. © Dl- apy. aye}. 

சரம்-உறவு, அன்பு, குளிர்ச்சி, : ஈற்றா-மலட்டுப் பசு. 
ஈரவன் - சச்திரன், இரவு, | ஈன்றாள்-தரய். 

ஆதித்தன். ஈனம்-குறைதல், குறைபாடு, 
ஈரி-சங்கு, வளை, பிறவி, 

ஈகாரம் முற்றும், 

ஊகாரம் 

லி-மிகுகி, "உயற்சி, உள்ளத்து | ஊரு-கதொடை. 
மிகுதி. ant 8-6 Gms, Rains, 

ஊகம்-நரி, குரங்கு, பெண் பண்டி, அனை, விமானம். 
GIG: கருங்குரங்கு, ஊாக....்.ணண ட நீர். 
விசேடம், நினை த்தல். 

ஊங்கு-இடம். 
ஊண்-சோறு 
ஊசல்-ஊஞ்சல், 
ஊ௫-சூ௫ி, எழுத்தாணி. 
ஊடல்-கலவிமுதிர்ச்சி, 

ஊர்தி-தேரு, குதிரை, சிவிகை 
சாடு. 

ஊஊ இகை-முல்லை. 
ஊதை-காற்று, பனிக்காற்று. 
ஊத்தை-முடை. 

ஊதியம் - இலரபம், 
அருத்தி, 

சளர்-நகர், கருநந்து, 

ஊர்கோள்வட்டம் - பரிவேடம். 
ஊரன்-மருதறிலத் நலைவன். 
ஊராண்மை-மிக்குச்செயல். 
ஊரல்-உரிஞ்சல். 
ஊர்தல்-செலுத்தல், 

கல்வி, 

  

ஊமன்-(௨)கூகை. 
ஊமை-பேசா. 

க பழை... 
கள ல்]-முடை , 

(கத்தல், orate! 
ugar ipa, 

கஊளழி-மாத்திரை, 
இறுதி, ஒலி. 

ஊழித்$-வடவனல், 

ஊுன்]-மாகிஇஷம். 

ஊறு- இடையூறு, ஊற்றறி 
புலன், தது, [தீ1ண்டல், 
கொலை, அவளல். 

ஊற்று-ஊன் நியகோல், ஊற்று, 

ஊாற்றால்- உரோகணி நாள். 

ஊற்றம்-சலியாமை, 

ஊன்-முடவன்,விடக்கு. 

ஊனம்-குறைதல், வடு. 
ஊன்றல்-தள்ளல், தாங்கல். 

பிரமாவின் 

ஊகாரம் முற்றும்



ஏகாரம் 

ஏ-இடைச்சொல், இழிவு. 

ஏகர்-தேவர். 

ஏகம்-ஈல்லாடை, தனிமை. 

ஏக்கழுத்தம்-இறுமாப்பு. 

ஏகாசம்-உத்தரிகம். 

ஏகல்-நடத்தல். 

ஏக்கல்-ஏறுதல். 

ஏகவேணி-மூதேவி. 

ஏச்சு-அ௮லர், பழிமொ ழி. 

ஏங்கல்-ஓலித்தல், அழுதல், 
மயிர்குரல், அசைக்குறிப்பு, 

ஞ்சனக்கோல். 

ஏசல்-பழிமொழி. 
ஏடல்-கருத்து. 
ஏட்டை-தளர்வு, அசை, 

ஏடி-தோ ழிமுன்னிலை. 
ஏடாவென்பது - தோழன் 

முன்னிலை, 

ஏடு-பூவினிதழ் 
ஏண்-வலி, நிலையுடைமை 

ஏணி-உலகம், எல்லை, இறவை, 
மரன். 

ஏணனனல்-ஏறென, எறியபென. 

ஏதம்-குற்றம். 
ஏது-காரணம். 

ஏத்தல் - வாழ்த்தல், 
மெழுப்பல். 

ஏத(னும்-துன்பம், குற்றம். 

ஏதி-வாள், ஆயுதப்பொது. 

ஏந்தல் - உயர்ச்சி, பெருமை. 

ஏந்தல்-சிறந்தோர், இராசா. 

உறக்க 

ஏந்திரம் - கோட்டை, மதி 

அறுப்பு, தேர், செக்கு, 
பொறி. 

ஏய்-பொருந்.துதல், அற்பம். 

ஏம்பல்-பிறியம், சொல், 
இன்பம். 

ஏமரப்பு-கருத்து, இறுமாப்பு. 
ஏம்-இடைச்சொல். 

எமம்-பொன், மயக்கம், காவல், 

நீறு, இன்பம், இரவு, 
ஏமாப்பு, சமனிக்கைத் 

தூசு. 

ஏர்-கட்டழகு, அழகு, உவமை, 
பெற்றம், சொன்மாலை. 

ஏரண்டம்-ஆமணக்கு. 

ஏரி-குளம். 
எரம்பன்-கணபதி. 

ஏல்வை 
ஏல-சியெ . . :-னுமா. 
ஏவல்-வியங்கோ[ள்*] 

ஏவு-அம்பு, வருத்த [ம்*] 

ஏவல்-குற்ற[ம்] 
ஏழ்பவம்-எழுபி[றப்.பு*]. 

ஏ[ழ]கம்-ஆடு, அரு. 
ஏழ்பரியோன்-ஆதித்தன். 

ஏழை-திறி, மடியன், அறிவி 

லோன். 

ஏற்றல்-கோடல், எதிர்ந்து 

பொருதல், உணர்தல், 

இரப்பு. 
ஏறம்-ழமுல்லைப்பறை. 
ஏறு-இடபராசி, எருது, WER 

வதி, பசு, எருமை, பன்றி, 

கவறி, சங்கு, மான், மரை, 

புல்வாய், சுருவெனு 

மிவற்றாண் பால், இருகாள். 

ஏருளர்-வீரர், மெய்ப்பாடு. 

ஏற்ற[ம்]-மெய்ப்பாடு. 
ஏறங்கோள்-முல்லை நிலப்பறை, 

| ஏறுழ்-வலி, 
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ஏனம்-மான், பன்றி, ஏனை-இசைவிகற்பம், ஒழிவு, 

ஏனல்- திளைக்கப்பட்டபுனம், இடைச்சொல். 

தினை, கருக்தினை. ஏ[னா]தி-[கா]விதன், 
எனையது. ஒழிதல். மந்திரி, 
ஏன்றல்-ஏதிர் தல். 

ஏகாரம் முற்றும், 

காரம் 

ஐம்முகன்-சிவன். | ஐந்திணை-குறிஞ்சி, முல்லை, 
ஐயை- தலைவி. பாலை, மருதம், நெய்தல், 
ஐமை-அ௮.றியாமை, அன்புடைக்காமம். 
ஓம்பால்-மாதர் மயிர், அறம், | ஐந்துண்டி-கடித்தல், பருகல், 

பொருள், இன்பம், துறவு, விழுங்கல், நக்கல், 
வீடு, ஒருவனொருத்தி, சுவைத்தல். 

மூடியுந்தொங்கல், குழல், | ஐங்கதி-மல்லல், மயூரம், வான 
பனீச்சையுஞ் சுருளும். 

ஐயானனம்-சிங்கரா௫, சங்கம், 
ஜந்துமுகம், 

ஐயவி-ஈடுமு. 
ஐவனம்-மலைச்சார்புறெல்லு, 
ஐவகைலோகம் - பொன், 

வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, 
ஈயம். 

ஜயம் - இரப்போர்கைப்பாண் 
டம், ஆசங்கை, பிச்சை, 

வெண்ணை. 

ஐவகைஙிறம்-செம்மை, கருமை, 

வெண்மை, பசுமை, 

பொன்மை. 

ஐயோ என்பது - அதிசெய 
முற்றிரங்கல். 

ஐ-இரண்டாம்வேற்றுமை, 
அழகு, கோளை, 

சம், சசம, சரகது. 

ஐவகைவினா-அறியாவினா தல், 
அறிவொப்புக்காண்டல், 

அய்யமறுத்தல், அவன.றிவு 
தான்கோடல், மெய்ய 
வற்குக் காட்டல், 

ஐந்துமுகம்-சத்தியோசாதம், 

வரமம், அகோரம், தற் 

புருடம், ஈசானம். 

ஐங்கணைக்கிழவன்-காமன். 

ஐயன்-அப்பன், சாத்தன், 

மூத்தோன். 

ஐயர்-தேவர்கள். 

ஐயெனல்-குறிப்பு, தாழ்ச்தம்.   ஓயது-இல்லாமை. 8B ஓடு, G: இன், அனு, கண் 

எனும். 

ஐகாரம் முற்றும்.



ஓகாரம் 

ஓ-ஓழிதல், ம.தகுநீர். 
ஓக்கம்-எழுதல். 
ஓகை-சந்தோஷம், ஒலி. 
ஓகைத்தல்-எழு.தல். 
ஓ:அதிசெயம், வினா, இர(ர)க் 

கத்தின் குறிப்பு, இடைச் 
சொல். 

ஓங்கல்-கூங்கில், மலை, உயர்ச்சி , 

இறத்தல், மேடு. 
ஓங்கு-அடங்கு, 

ஒசை-வீணை ஓலி. 
ஓச்சல்-வெட்டல், எறிதல். 
peor Amur. 
ஓசனி- பறவைகள் சிறக் 

கொள்ளல். 
ஓடம்-செங்கருங்காலி, 

தோணி. 

ஓடை-நுதற்பட்டம், மடு, மரம், 
அறிகு. 

ஒடதி-மருந்து. 
ஓடு-கபாலம், 

கழ்தல். 

ஒட்டம்-மேலுதடு, தோல்வி, 

ஓடல்-அச்சக்குறிப்பு, ஓடுதல். 

இசங்கு, உடனி 

ஓட்டல்-செ...... உடன் 
பாடு, 

ஓணம்-ஆறு, திருவோணம். 
தி-மர்தர்மயிர், மலை, 

அன்னம், கல்வி, பூனை, 

ஓந்தி, 
ஓதிமம்-அன்னம், மலை, 

நீர்நாய், உச்சி,   

ஓ.த்.இி-ஓர.தில், 
ஓதம்-கடல், கடற்கரை, 

செலம். 
இதனம்- சோறு, உண்டி. 

ஓத்கு- துணைக்குபகரணம். 

ஐதியம்-சொன்னம். 

ஒதல்-சொல்லு, வாசித்தல், 

ஓதன்மை-பாடலாடலாகும். 

ஓதை-ஒலி, ஆரவாரம், மதில். 

ஓத்து-வேதம், பொருண்முடிவு, 

ஓந்தி-ஓத்தி. 
ஓமம்-வேள்வி. 
ஓமான்-ஓந்தி. 
ஓம்பல்-பாதுகாத்தல். 
ஒமதி-முன்னிலைச்சொல். 

ஓவுதல்-ஓழிதல். 
ஓவியம்-சித்திரம். 
ஓவியர்-டித்திரகாறர். 
ஓவர்-சண்ணாளர், பாணர், 

ஒழியாகது. 
ஓர்தல்-தெளிதல், விசாரித்தல். 
ஓரி-ஆட வர்மயிர், பிறமயிர், 

முதுகரி, கடைவள்ளல், 
முசு, நரிஆண்பால், 

மிகு 

ஓரை-கூட்டம், மகளிர் விலை 
யாட்டு, இராசி, இரவு, 

ஓலை- இலை. 

ஓர்ப்பு-தேற்.றம். 
ஓலை... ..- இவித்தல். 
ஓரம்-பக்குவாதம். 
ஓளி-ஆனைக்கூ (ட்)டம், 

ஒழுங்கு. 
நூல், 

ஓகாரம் முற்றும்



ககர ஆகாரம் 

காகத்து வசமு.ற்றோள் -மூதேவி. 
கரக்கை-காகபட்சி, அவிட்டம். 
காகதுண்டம்-௮ல் மரம், 
காகணம்-கருவிளைமரம். 

காகநதி-கா வேரி. 
காகோளி-௮சோகு,. 
காகளம்-சிறுசின்னம். 

காகோதரம்-பாம்பு. 
காகுத்தன்-காராயணன், 
காகுளி-இசை, தவிசு, 

Gap of மந்த[ம் ]. 
காசு-மணக்குற்றம், 

பொஜுப்பேர், 
வடம், 

கோழை. 
காசை-காணல், காயாம்பூ. 
காசினி-பூமி. 

காசி(னி)யின் பேர்-வாரணாசி. 
காசறை - மயிற்சார்து, பன் 

மணி, இறை, இமப்பு. 
காசம்-செடமா. 
காங்கேயன்-கந்தன், வீட்டுமர். 

காஞ்சனம்-பொன், புன்குமரம், 
காஞ்சி - எதிரூன்றல், நிலை 

யின்மை, இராகம், கச்சி 
மாககரம், ஓர்மரம், மணி 
மேகலை, நாலுகோவை 
யான. 

காஞ்சிரை-எட்டிமரம். 
காஞ்சுகி-சட்டை. 
காஞ்சொறிப்பூடு-கண்டு௨ இ. 
காஞ்சனி-மஞ்சள், 
காட்[டை*]-இக்கு. 
காட-தல். 

காடன்-நஞ்சு, பறவை. 

காட்டா-மிருகம். 

மிடழ் 

மணியின் 
முலையணி 

சூ.தாடுகருவி, 

' காட்சி-அறிவு, காடு, 

  

காட்ட ..-ரகம், எல்லை. 
காடி-கஞ்சி. 
காடகம்- துகில், 

காணப் 
படுதல். 

காடுகாள்-வடுகி. 

காடு-௮ச்சுவது, வனம், 
காடுசார்நிலம்-முல்லை. 
காண்டம்-கண்ணீர், அம்பு, 

காடு, பட்டமரம், திரை, 

நான்முடிவு, ஆபரணம் 
கொள்கலம், செம்பு, எய் 

கணை, முடிவு, கோல், 
படைக்கலம், தூசு. 

காண்டீபம்-வில்லு, தனுராசி. 
காண்டல்-தெரிசனை. 

காணம் - பொன், காணம், 

செக்கு, ரீண்டபொரற்காசு. 
காண்டகம்-ஊர், நேரம், காடு, 

அற்பம், 

காண்டீபன்-அருச்சுனன். 

காணல்-குதித்திடல், [இ]றைஞ் 
சல். 

காணி-உரிமை. 

காத்தல்-இலட்சித்தல். 
காதை-கதை, சொல்லு. 
காரத்திகேயன்- ௪ப்.பிரமணியன். 

காத்திரம்-உடம்பு, ஆனையின் 
முன்கால், சீற்றம், தேகத் 

துறுப்பு, கரி, பாம்பு. 
। காதலன்-பத்தா, புதல்வன். 
காத[லித்] தார்-வெர்துக்கள். 
கர[தலி]-மனையாள். 
காதகன் -கொலைசெய்வோன். 
காதல் - விருப்பம், அன்பு, 

கலவி.



காதம்பம்-கானாங்கோமி. 

காத்திகை-மாதம், நாள், பக 

- வதி. 
காத்தி-துற்கை. 
காதுகம்-கு.இிரை. 
காதிரம்-கருங்காலி. 
காதிவென் ரோன்-அருகன். 
காத்திரி- படைக்கலம், கீரி. 
காதரம்-தீவினை த்தொடர்பு, 
காது-கொலை, [கா].து. 

காந்தன்-பத்தா, எல்லாமுடை 
யோன், .... முர்து 

காக்தள்-மனையாள், காந்தட்பூ, 
செங்காந்தள். 

காந்துகம்-வெ[ண்]காம்.தள். 
கரந்தளம்-காந்தட்பூ. 
கார்தை-பெண், மனையாள். 
காந்தாரம் - காடு, காணம், 

இசை. 
காந்தாரபஞ்சமம் - இராகம். 

காந்தமணி-வாங்குவது. 
காந்தம்-இரும்பை வாங்குமணி, 

அழகு, வேறிடம், சந்திர 

காந்தம், 
கரப்பு-கூர்மை, விரைவு, விளக் 

கம், நீறு, கதவு, காவல், 
மதில், சிறப்பு. 

கரபாலம்-சிவன் கூத்து. 
காபாலி-சிவன். 
காமூலவல்லி-வெல்லி. 
காமவல்லி-கழ்பகக்கொடி. 

காமன்-வேள், இக்.இரன், புதன். 

காமக்கோட்டி-பாறுவதி, 

காமரம்- அத்தமாள், இசைப் 
பாடல், இசைப்பொது, 

ஆலமரம், அடுப்பு, பாலை 

நிலத்தியாழ். 

. காமகாண்டம்-கருப்புவில். 

காமரூபி-ஓர்.தி. 

16 
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கரமன்-மன்மதன், இப்பிலி 
மரம், புதன். 

காமுகர் - [ஈ]கர[ப்ப] திவாழ் 
வோர். 

காம்பு-குங்கில், [மர]த்தின் 
கொப்பு, மலர்த்தாள், 

பட்டு. 

கரமபாலன்-பலபத்திரராமன். 
காமலி-இஞ் ௪. 
காம்போதி- இராகம். 
காம்பி-அம்பி, 
காமர்-அழகு, 

கட்டழமு. 
காமுறுதல் விருப்பம். 

விருப்பம், 

காயம்-ஆக்கை, காழ்த்தல், 

ஆகாசம், மிளகு, வெங் 

காயம். 

காயல்-கட ற்கழி. 
கரயத்திரி-வாயேச்சுரி, 
காயா௮-காயாமரம். 
காய்தல்-கோபம், கோறல். 
காரர்-தகொழில்ககையுடையோர், 

தொழிலர். 
கா-தோப்பு, காவல், அசோகு, 

மரப்பொதுப்பேர், நிறை, 

அசைச்சொல், துலை, சுமை. 

கார்-மேகம், மாரிக்காலம், நீர், 
செறிவு, கறுப்பு, பருவம். 

காரம்-பொன், இடம், காம 

னோய். 
கரர்வண்ணர்-இராக்கதர். 
காரவல்லி-பாகல். ் 

காராளர்-ரூத்திரர். 
காரணச்சொல்-கதை. 

காரண்டம்-நீர்க்காக்கை, - 

காரங்கடம்-மான். 

கார்கோள்-கடல். 

காரான்-எருமை. 

காரணம்-ஏ துக்காட்டல்.
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காரணம் - கடைப்படுதானம், 

.. பழமை, கருவி. 

கார்மலி-கடல். 

காரோடர்-உறைகாறர். 
கார்முகம்-வில்.லு. 
"காரரீரம்-அகத்தி. 
கராவ-அகலக்கலம். 
கரரிப்பிள்ளை-கரிக்குருவி. 
காரி-சனி, கறுப்பு, வயீரவன், 

சாத்தா, காக்கை, நஞ்சு; 

| ஓர்வள்ளல். 
காரூகம்-கருங்குரங்கு. 
காரிகை-அழகு, மாதர், கலித் 

. துறை, வட்டமிட்டோடல். 

காருகபத்தியம்-கிரகதனாய் 

்.... இருப்பது. 
காருகர்-வண்ணார், நெய்வோர். 
காருணியன்- அருளுடையோன். 
காலம் - நாள்கூறு, காலம், 

பொழுது, மாத்திரை, 
வைகறை. 

* காலன்-சிவன், கூற்றுவன் . 
காலி-பசுவின் கூட்டம், பசு. 

 கால்-காற்று, புத்திரன், முளை, 
உறைவிடம், கால், அளவு, 

கூற்று, ஆழ்ந்தசேழு, 
இடம், குறுந்தறி, மரக் 

கால், தேருருள், ஊற்றம், 

காம்பு... ச 

காலை(மய்)-சந்தி(ய்) 
காலல்-க.மி. ் 

காலோகம்- சாந்தின்பொறுப் 
பேர், பசுவின் கூட்டம், 

காலாள்-சே [னை]. 
கால்மிசையணிவடம் - வீரக் 

கழல், 

காலாயுதம்-கோழி, 

காலவேல்- காலனைப்போன் ற 
வேல், 

      

கரல்செய்வ[ட்*]டம்-ஆல 
வட்டம். 

கர்லீளி - அதித்தன்றேர்ப் 
பாகன், பாம்பு, காற்று. 

காலை4யமம்-தவம், சவுதம், 
தீத்துவநூலோதல், மன 

மூவந்து இருத்தல், 
தெய்வம் வழிபடல் என்றி 

வைதானே, 

காவி - கருங்குவளை, கு வளை, 
கட்டு, நூன்பம், கள்ளு. 

காவதம்-காதவமழி. 
காவல்-கோட்டை. 
காவதம்-காட்டுத்தீ, 
காவிரிப்பூம்பட்டினம்-புகார். 

காழ்த்தல்-காறுதல். 
காழ்-கோல், பரல், சேகு, மணி 

யின் கோவை, முலை 

மேலணிவடம், மரத்தின் 

கொட்டை, தாப்பாள், 

மாலை, ஒளி, பளிங்கு, 
நஞ்சு, மரத்து வயிரம். 

காழியர்- வண்ணார். 
காழ்பிலம்-பாதாலம். 
காழகம் - துல், கறுப்பு 

சேதகம், கடாரத்தூர். 

காழ்மலி- இஞ்சி, . 

காழ்ப்பு-மரத்தின் வயிரம். — 

காளாமுகர்-சைவர்.' 

காள்யம்-உயித்தம். 
"காளை-இளமையுடைடை யோன், 

எருது, பாலைநிலத்தலைவன், 
பு௫டன். a5 

காளகூடம்-நஞ்சு. 
காளிமம்-கறுப்பு. 
காளகம்-நீலறிறம். 
காள்-கறுப்பு, வித்து, மணியின் 

கோவை, சேகு, பரல்.



காளம்-கறுப்பு, பாம்ப, 6D 
கெந்தம், கழு, ஊதும் 
வாச்சியம், சூலம், கஞ் 

சுரை, நஞ்சு. 
காளவாய்-கழுதை. 
காளபதம்-மாடப்புறுா. 
காளவனம்-சடுகாடு. 

காளி-.து.ற்கை, யமுனை. 

காற்பாசம்-பருத்தி. 

'கர்ற்குளம்-பூசம். 

காறு-ஆளவு. 

காற்று-வாயு, 
விசாகம். 

Ger Sur or,   
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கானம்-மணம், - கீதம், 
வனம், காடு, இசை, 

கானல் - கடற்சார்பின் மலைச் 
சார்பிற் சோலை, உப்பளம், 

பேய்த்தேர், ஆதித் த... 
இரணம், ஒளி, காடு. 

கானகம்-காடு. 

மானீனன் - சன்னி பெ DD 
பிள்ளை, [கன்]னன்.. 

கானவர்-கு.றிஞ் சிறில மக்கள். 
கானககாடன் - குறிஞ்சிக்கிறை, 

மூல்லை நில மகன். 
கான: - வட் 

கானற- 

நந்த 

காகாரம் முற்றும் 

HDF FHT 

சசம்-குரங்கு. 
சகம்-மூங்கில், குரங்கு. 
இச (ஸ்கம்-தலைக்கிடுகவசம், 

ர 
g 2 

உடம்-புழு, உலண்டு, வண்டு. 

சண்டல்-கிளறுதல், பீறல். 
&தம்- வண்டு, இராகம், பாலை 

யாழ். ் 

கதுடை-சாமவேதம். 
கீரம்-பால், [இ]ி. 

சரவஞ்சம்-கோழி, 

wares. 

கீர்த் இ-புகழ், மிகுபுகழ். 
கீர்ஃசொல்லு. ் 

பறவை   

க&ீலாலம்-தண்ணீர். 
கீல்- விளையாட்டு, தொழில். 

கீறல்-பீ.றல். ் 

கீழறுத்தல்- .- அறைபோதல். 

சீழ்தல்-போழ்தல், Fo. 2 
pen p-souri gs. 
Bp-iciuerenb, Qiang. 
&மிலோகம்-நாகலேர்கம். 

கீழேழுலோகமாவது - அதல, 
விதல, சுதல, O50, தலா 

- தல, மகாதல, .பா.தால.. . 

கழ்மக்கள்-டீசர்.- 

கீழொழுக்கம்- பழி: ந்ஜொழுக்கம் 

இளல்-பிறல். ‘3 

கற்று-கற்றாயது. - 
Egi-ays. 

&காரம் முற்றும்



ககர ஊகாரம் 

கூகை-ஒரு பூமி, கூகைப்பட்சி. 

கூத்தல்-அச்சம். 
கூட்டி-பருகுவன, பிண்ணாக்கு. 
கூடை-ஓர் கூத்து. 
கூடகம்-வஞ்சனை. 
கூடசடம்-வஞ்சனை. 
கூடம்-பொய், மாயம், திரள், 

Goris BS, wiv oF A, 
ள்(வீடு, அடிக்கப் 

பட்டது. 
கூடல்-மதுரை, பொருந்துதல், 

யோகம், 
கூடற்கோ-பாண்டியன். 
கூடபதம்-பாம்பு. 

கூடரத்தம்-சிவப்பு. 
கூட்டம் - பூசல், திரள், 

புணர்ச்சி. 
கூடலர்-நாடழிவு. 

கூடு-பஞ்சரம், பொருந்துதல். 

கூதளம்-கூதாளிமரம். 
கூதர்-காற்று, 
கூதை-காற்று, பனிக்காற்று, 
கூத்தன்-உயிர், நடன் பேர், 

குலன், குடி, கடைநாள், 
கூட்டம். 

கூத்தி-ஈடஞ்செய்மாது, பரத் 
தை. 

கூத்து- நடனம். 
கூந்தல்ஃபுள்ளு, மா தர் ர் ர் ab Ta தர்மயிர் 

கூப்பிடல்-ெபொறு தியின் ஙி 

யழைத்தல். 
கூம்பு-மொட்டு, தேர்மொட்டு. 

கூம்பல்-மொட்டு, குமிழமரம், 
ஒருங்கல். 

கூம்பு.தல்-இலச்சை, திரட்சி. 
கூர்மம்-அமை. 
கூர்த்திகை-படைக்கலம். 
கூர்மை- நுண்மை. 
கூர்ப்பு- உள்ளது. 
கூர்மை இல்லான்-நிறுவாணி. 

‘   

கூரை-சின்ன வீடு. 
கூரில்-கொடிமை, கூர்த்தல். 
கூர்ந்தோன்-மிடி.யன், 

கூரன்-நாய். 
கூரல்-பறவைகளிறகு. 
கூர்-மிகுஇ, நாடுதல். 

கூரம்-பொறுகை, பாகல், 
கூர்ப்பரம்-முழங்கை. 

கூலம்-குர[ங்கு], நிறைதல், பல 
பண்டம், தெரு, அங்காடி, 

புனற்கரை, வால், உப்பு, 

மாதர் கூந்தல்,புள்ளினி௰கு, 
வரம்பு, விலங்கின் வால், 

பாகல், பசு, 0...ழ், முசு. 

கூவிளம்-குவஃ£, வில்லுவமரம். 
கூவீயர்-ம[டை]யர். 
கூவிரி-தேர். 

கூவிரம்-தேர்மொட்டு, தேர். 
கூவிளை-வில்லுவமரம். 
கூவல்-தஇணறு, அழைத்தல். 

கூழ்-பலவகையுணவு, இரும்பு, 
பொன், சோறு. 

கூழை- அரவு, பெண் மயிர், 

பொன், சோறு, கடைக் 

கூழை, ஈடுத்தலம், உவப்பு, 
பறவைகளினிறகு. 

கூளி-சுற்றம், ம், நட்பு, 

௦ குதி; யேய், இளம் 
டபம், வலி. 

கூளியர்-போர் வீரர், 

கூறல்- மயிர், வார்த் ற கலகல த்தை, 

கூறுபாடு-தஇறம். 
கூற்று-காலன், வார்த்தை. 

கூறுவதுகூறல்-புனருத்தம். 
கூற்பரம்-முழங்சை. 
கூறுபாடு- ல் 

கூன்-முடவன், ஆந்தை. 

கூணியர்-வீரர், 

கூகாரம் முற்றும்.



BAT 

கேகயம்-மயில், அசுணப்புள். 

கேகம்-சா...... ணை, 

கேசரி-இங்கம். 

கேசரம்-மலரிற்றாது, 

மகிழமரம். 

வண்டு, 

சேசரர்-வித்தியாதரர். 

கேசவன்-மால், 
கேசவம்-வண்டின் பேறு. 
கேசம்-பிறமயிர், இளைய மைம் 

தர், மாதர் மயிர், 

கேச-பலனில்லா தமரம். 
கேசல்... 

கேடல்-மூதேவி. 
கேட்பிச்கும்- அசைச்சொல், 
கேடவரல்-விளையாட்டு. 
கேடம்-மலைசெறியப்பட்ட வர். 
கேடகம்-திரியு ஈதியு மடுத்தவூர், 

ஒளி, ஆறு, மாப்பரிசை, 

பலகை. 
கேட்டை-மூதேவி, ஓர்நாள். 
கேடிகம்-கெழுற்றுமீன். 
கேடி.று-கெழுற்றுமீன். 

கேணம்-காக்கை. 
கேண்டுதல்-கழித்தல், 

தீல். 
கேணி-வாவி, கணெறு. 

கேண்மை-உள் எக்களிப்பு, 
ஈட்பு. 

Gans 

ஏகாரம் 

கேதை -தாமை. 

கேதனம்-து 
கேது-செம்பா[ம்பு*], ...சம், 

அக்கினி. 

கேதம்-வருத்தம். 
கேத்திரபாலன்-வயிரவன். 

கேதல்-வருவாயென் றழைத்தல். 
கேபம்-வில்.லு. 
கேமலர்-விரிர்தபூ. 
கேயம்-இசை, பாடல், பாலை 

கிலத்தியாழ். 
கேயூரம்-மயில், வாகுவலையம். 

கேரளன்-சேரன். 

கேல்-வலி. 

கேவலம்-கனிமை, முத்தி. 

கேழ்வி-கல்வி, யாழ், செவி, 

கேழல்-பன் றி, ஆனை. 

கேழ்-நிறம், poh, gir, 
பெருமை. 

கேழு-டிறம். 
கேள்-பெர்துக்கள், தோழன், 

ஈ[ட்பு], கேட்பாயென்பது, 

கேளிர் - மகளிர்விளையாட்டு, 

சத்துரு, 
கேளார்-சத்துரு. 

கேளா(ம்)-மவுனம்.   
கேள்வி-கல்வி. 

சேகாரம் முற்றும்.



ககர ஐகாரம் 

கை-ஒழுக்கம், குற்றம், புயம், 
தூவாமை,படை வகுத்தல், 
ஓப்பனை, சிறுமை. 

கைத்தலம்-அம்பிலம், வேதனை, 
அனை, வெறுப்பு. 

கைதவம்-வஞ்சனை யுதவி. 
கைதவன்-பாண்டியன். 
கைதை-தாழை. 
கைதாவாமை- கையொழி 

யரமை. 

கைதொடல்-உ[ண்*]ணல். 
கைத்து-பொன். 

கைக்கிழை - ஒருதலைக் காமம்,   எஜஹெறசை, ஓஒலொரோொசை. 

கைக்கட்டி-விரற்சாடு. 
கைசிதர்-வாணியர். 

கைசெய்தல்-ஒப்பித்தல். 
கைப்பிடி-வாள். 

கை-ஒளி. 
கையடை-அ௮டைக்கலம். 

கையாறு - ஒழுக்கம், 
லாறு, துக்கம், 

கையறல்-செயலின்மை. 

கையா்-கள்ளர், 
கையரி-தேடல். 

ஒழுக்க 

கைகாரம் 

கையுரித்தொளல்-தேடல். 
கையுறை-காட்சி. 
கைம்மாறு-செய்கன் றி. 
கைத்தாய்-செவிலித்தாம். 
கைப்புடை-விர.ற்சாடு. 
கைப்பற்றல்-கலியாணம். 
கைபுனை - செப்பம், பூவினடுக் 

கை. 

கைப்புலி-ஆனை, யாழி. 
கை[ம்*]மலை-ஆனை. 
கைமற்றி-நீர், கடல், தட்டி. 

கைவலம்-பிலிற்றல், முத்தி. 
கைவாரம்-வாழ்த்து, 
கைவை-ஜெண்டு, எள்ளி[ள:ங் 

காய். 
கைரம்*]மீன்-அத்தம். 
கைம்மை-கலன்கழி மகளிர். 
கைம்மர-ஆனை... 
கைசு-காற்பலம். 

கைவினைப்பேர்-கைம்மியர், கண் 
ஞர். 

கைம்மியர்-கைவினைப்பேர், கண் 
ஞளர். 

கைசா-காழற்பலம், 
கைகூப்பல்-கும்பிடல்.. 

முற்றும், 

ககர ஓகாரம் 

கோ-பசு, இராசா, திக்கு, தண் | கோகனகை- இலட்சுமி. 
ணீர், ஆகாசம், கடல், குலி ; கோகம்-சக்கர வாஎப்ப்புள், 
சம், ஈயனம், எல்லாமுடை | இரட்டி. 
யோன், பூமி, மலை, அம்பு, | கோகு-கழுதை, தோள். 
தெய்வலோகம், | 

கோகனகம்-தாமரை, 
கோகுலம்-கு [யில்], கு[ர]ங்கு, 

பல்லி,



கோக்கு-சென்னாய். 
கோசரம்-ஐம்புலவிடையம். 
கோசலை-ஓலி, காடு. 
கோசனை-ஓலி, பே(£) ரொலி. 

கோசம்- ஆண்குறி, கோட்டை 

மதிட்கருவி, மூட்டை, 

முறை, பண்டாரம், பொத் 

தகம். 

கோூகம்-காமநூல், பட்டாடை, 

கோச-தெரு, வீதி. 

கோச...ம்-ஒப்பு. 
கோசரர்-வித்தியாதரர், 

கோட்டி-அழகு, கோட்டை 

வாயில், பாழ்குங்குறி, 

கூட்டம். 
கோடரம்-குரங்கு, மரக்கொம்பு, 

மயிர்ச்சட்டை, குதிரை, 
சோலை, மரச்செறிவு, காஞ் 

சுரை, 
கோட்டகம் - வாவி, _நீர்றிலை, 

வயல், காளை, குரங்கு. 
கோட்டுமா-பன் றி, 
கோடவ-யாழ். 

கோடபதி-யாழ். 
கோடகம்-குதிரை. 

கோட்டியம்-௭௬.து.. 

கோட்டம் - குரவமரம், . சாதிக் 
காய், தேவாலையம்,... வல் 
தல்; “நர்டு,. அவ்வியம், 
படப்பை, பசுக்கூட்டம். 

கோட்டை-உள்ளிடம். 
கோடல்-செங்காச்தள், 

காந்தன், வளைதல். 

கோட்டல்-அப்பு தல். 

கோடிகம்-துகில், பூர்தட்டு, ஆப 

ரணங்கொள்கலம். 

கோட்பறை-முல்லைப்பறை. 

கோட்டுமா-[ஆ]ை. 

கோடை-காற்று, 

வெண்   
மேல்காற்று, 
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குதிரை, வெண்காந்தள். 
கோட்டான்- 
கோடு-சங்[கு*1, மாவின் மருப்பு, 

மரத்தின் பணை, முலை, 
மூகடு, புனற்கரை, அலகு, 
வளைவு, மலையினுச்சி, 
சிவன்கூத்து, வயல்வரம்பு, 

துக்கம், 
கோ[டீ]ர[ம்]-மயிர், சடை], 
கோடி-இலக்கம், புது [மை]. 
கோடணை-ஐலித்தல், வாச்சியப் 

பொதுப்போ், பே()ரொலி, 

கோடியர்-கூத்தர். 
கோடாய்-செவிலித்தாய். 
கோடணை-கொடுமை. 
கோட்டாலை-துக்கம் 

கோல்-கு திரை. 
மோணல்-சிம்அுக்கள், மாறு 

பாடு, கூன், வக்£தல். 
கோண - கொடுமை, அழி 

யாத்து, 
கோணி-பன்.றி. 
கோண்-கொடுமை, 

கோதை-மாலை, மாதர், விரற் 
சாடு, சேரன், . மயிர், 

காற்று, ஒழுங்கு, கவுதமை 
யாறு, குற்றம், மயிற்பீலி. 

கோத்திரவம்-வறகு. 

கோ.இ-கோ தும்பை. 
கோதன்னம்-நிலக்கூம்பு. 
கோத்தம்-உரியமரம், கோதண் 

ம், பண்டாரகம், வில்லு, 

கோத் திரி-மலை, முர்திரிகைப் 
பழம். 

கோத்துரம்-புடவை, 
ம 

கோகை-பொல்லாங்கு, தோல். 
கோகை-கேரளன், சேரன். 

கோதா-உடும்பு. 

கோத்திரி-பூமி. 

குலம்,
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கோபுரம்-கோட்டை வாசல், 

கோதான. 
கோபதி-இந்திரன். 

கோமாள்-தலைவி. 

கோமாயு-நரி. 

கோம்பி-ஓந்தி. 

கோமளம்- இளமை. 

கோமான்-மூத்தோர், இராசா. 

கோமாட்டி- தலைவி. 
கோயில்-இராசரக்கள் இல்லம். 

கோவலர்- இடையர். 

கோவாரம்-சந் தனம். 

கோவிகாரம்-௩.ற்பகதரு. 

கோவிந்தர்- இடையர். 
கோவை - படர்பயிர், முலை 

மேலணிவடம், பாவிலொரு 

விகற்பம், ஒழுங்கு. 

கோவிந்தன்-மாயன், இடை 

யன். ் 
கோல்-இறைமுறை நடத்தல், 

யாழ் நரம்பு, நிறை, துலா, 

துிலிகை, இலந்தை, அஞ் 
சனமெழுதுகோல், குதி 

ரைச்சம்மட்டி, துலா 

விராசி, அம்பு, மரத்தின் 
கோடு. 

கோலி-மயில். 
கோலாகலம் - ஆரவாரம், 

பே()ரொலி, 

கோலம்-குரங்கு, பன்றி அழகு, 

சீ[7], கொழுக்து, [பராக்கு, 
பீர்க்கு, YH, இஒல]ந்தை, 

ஒக்கக்குகடிககக 

கோரகம்- 
கோரம்-குதிரை, கொடுமை, 

விரைவு, வட்டில், அச்சம், 
உட்டிணம், குறிப்பு.       

கோரை-இடேச்சு. 

கோரகை-குயில், குணம். 
கோரசம்-சிவற்குருவி. 
கோழம்பர்-கழாயர். 
கோழி-சங்கு, ஆனை, உறையூர், 

கம்புள், பூவாமற் காய்க்கு 
மரம், குக்குடம். 

கோழிக்கொடியோன்-சாத்தா. 
கோழிவேர்தன்-சோழன். 

கோழுதி-கோ_துதல். 
கோழை-செடமா, ௮ச்சம். 
கோழ்-கொழு[மை*]. 
கோள்-ருணம், கோட்பாடு, 

கோள், இடையூறு, கொலை, 
ஓன்பான்காள், அலர்கதிர், 
முதலாவமரர், வலி, தீது, 

நிமித்தம். 
கோளி-ஆடு, ஆலமரம், பகல், 

அசோகு, உபகாரம், 

கொழுஞ்ச, அத்திமரம், 
பூவாது காய்க்கும் மரம், 

கோளன்-கன்னியிற்பெற் ற, 
பிள்ளை. 

கோளகம்-கண்கொத்திப் 
பாம்பு, மிளகு. 

கோளரி-சிங்கம். 
கோளிகை-நரய். 
கோளகை-வ[ட்]ட1[ம்]. 
கோளல்-துளத்......... 

கோறல்-கொல்லுதல். 

கோற்றி-காடு, 

கோற்புழு-உலண்டு. 

கோழற்கொடி-இலந்தைமரம், 

கோற்றேன்-தேன்கூடு. 

கோன்-மிகுதி, இராசா, 
காலம். 

கோகாரம் முற்றும்



சகர ஆகாரம் 

சா[வு]-பேய். 
சாகாடு-வண்டி, உரோமணி, 

சாடு. : 

சாக்க-கண், ௩........ 

சரக்கியர்-புத்தர். 
சாக்கென்-புத்தக்கடவுள். 
சாகடம்-குருவி. 
சாகரம்-கடல். 

சாகம்-தழை, தேக்கு, வெள் 
ளாட்டேறு, சாகினி, ஆடு, 

வண்டு, தேனி. 

சாக்கை-மந்திரி, தலைவன் . 
சாகாமிருகம்-குரங்கு. 
சாகினி-சிறுகரை, சேம்பு, திரு, 

வேய், 
சாகை-வேதம், சொப்பு. 
சரகேதம்-௮யோத்தி ஈகர், 
சாகளம்-ஆடு. 

சாடி-கும்பராசி, 
பிடவை. 

சாடு-சகடம், காற்றோடு, 
சாடுகம், வண்டி. 

சாட்டுவல்லம்-பசும்புல். 
சாட்டியம்-வஞ்சம். 
சாங்கம்-பக்குவாதம். 
சாசுவதம்-அழிவற்ற து. 
சரணம்-பொன், இரும்பு. 
சாணி-நாய், சாணா[க*]ம், நீறு. 
சாணு-முழந்தாள். 
சாண்-கொம்பிலா விலங்கு. 
சாதகம்-தமிழ், பொன்னின் 

சாதி, சாளோலை, பூதம், 

௪ன[ன3*]ம், வானம்பாடிப் 

புள். 

சாதல்-ஓத்தல், பொய், கழிதல், 

இறத்தல், மிகுதல், கடத் 

தல, ' 

1? 

மண்கலம், 

    

சாதகப்புள்-வானம்பாடி.. 

சாதவேதர-௮:ஙகி, 
சாதிப்பாய்-பிரம்பின்பாய். 
சாத்திவிதம் - மூங்கில், ஞாலம், 

தவம், ல்லருள், மோனம், 
ஐம்புலனடக்கல். 

சாதி-கள்ள, தேக்கமரம், சிறு 
செண்பகம், பிரம்பு, குலம், 

தரு, மரப்பொதுப்பேர். 

சாத்துதல்-அப்பல். 
சாதவாகனன்-சாத்தா. 
சாதவம்-குழி, நாவ[ல்]. 
சாத்தூலம்-புலி. 

சாத்தன்-புத்தன், 
சாத்தா. 

சாதரூபம்-பொன். 
சாதனம்-படைக்கலம், 

யாளம், ஓலை. 
சாத[னை]-பொய். 
சாதம்-காற்று, பூதம், ....ஈதி. 

சாத்தியம்- துணைக்காரணம். 
சாதாரி-செவ்வழியாழ்த் திறம். 

சதுரங்கம்-ஆனை, புரவி, தேர், 
காலாள். 

சாது - ஈற்குணவான், 
கடவுள். 

சா[ந்த]ர.ற்.நி-பீல், ஆலவட்டம், 
சாந்தம் - சந்தனம், பொறுதி, 

GRD. 

சாந்தை-பூமி. 
சாந்தன்-குணவான், அருகன், 

புத்தன். 
சாந்து-சக்குனம். 

சாபம்-வில்லு, சபித்தல், வரை 
யாடு, தனுராசி. 

சாபி-குடம், பிடவை, தாழி. 

சாபறை-கெய்தல் நிலப்பறை. 

சாம்பை-புற்பாய், 

அருகன், 

அடை 

புத்தச்
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சாம்பல்-சா.தல், கூம்பு தல், 
பழம்பூ, சுடலை, ஒழுங்கு. 

சாமம்-பகல், மூன்றாம் வேதம், 

பச்சை கிழம். 

சாம்பவி-பாறுவ தி. 
சாமி -- தலைவி, எல்லா முடை 

யோன், புத்தக்கடவுள், 
பொன். 

'சாமீரகம்-பொன். 
சாமாதா- 
சாம்பூகதம்-பொன். 

'சாமளம்-பச்சைகிறம். 

சாமுண்டி-பத்திரகாளி, 

சாமோற்பவம்-ஆனை [மதம்]. 

சாயன தம்-ஓந்தி. 

சாயனம்-கள்ளூ. 

சாயகம்-அம்பு. 

சர்யபம்-சாய்கோரை. 

சாயபு-மென்மை. 

சாய்ப்பு- மாட்சிமை, தாழ்வு. 
சரய்கோரை-சாயபம். 

சாய்கை-மரத்தின் கொம்பு, 
வேதம், நிழல். 

சாயல்-ஓசை, ஒப்பு, அண்ணம், 
மென்மை, மேம்பாடு... . 

சாயவேளா-கொல்லி, இராகம், 
வரி, இராகம். 

சாய்மரை-கவரிமா. 
சாரி-சூதாடு கருவி. 
சாரங்கம்-மான், வண்டு, சாத 

கப்புள். 
சாரதம்-பூதகணம். 

சாரணர்-வேதியர், ஓற்றர். 

சார்வு-ஓற்றாள், இடம், வேட் 
கைப் பெருக்கம். 

சுரம் யவ டைய பலகைப்பா. 

சார்ச், தவர்- உற்றார். 

சாரசனம் - நரங்கணவாய்ப்புள். 

சாரிகை-நாங்கண வா ய்ப்புள், 

- மண்டிலம், சூறைக்காற்று, 
சுங்கம். 

  

சாரல்-மலைப்பக்கம், மலை, அணு 

குதல், மருதயாழ்த்திறத் 
தோர். 

சாரம்-இனிமை, தழிஞ்சியென் 

னப்பட்டதழி, பட்சி. 
சார்விடம்-உழைவிடம். 
சாரங்கம்-வில்.லு. 
சாரமேயன்-நாய். 
சாரவம்- அரலெனு மண்சலம், 

சலாகை. 
சாரசம்-வெள்ளை நாரை. 
சார்வாரம்-கச்சின் கடைத்தலை, 

சாரி-ஓழுக்கம். 
சார்தல்-அணுகுகதுல். 
சார்ச்சி-சார்பு. 
சார்பில்லோர்-முனிவர், சத்துரு. 
சாரதி-கற்லோர், தேர்ப்பாகன். 
சாருகன்றான்- கொலைசெெய் 

வோன். 

சாரியர்-சிற்பர். 
சாரு - கிளி. 
சாரித்திரம்-ஓழுக்கம். 
சாலகை-பூமொட்டு. 
சாலம்-மிகுதி, கயீற்றுவலை, 

கைச்சால், சவை. 
மராமரம், கடம்பமரம், ' 

விலங்கின்க. 
சாலி-கள்ளு, சென்னெல், ௮௫ 

வதி, கவசம், அருந்து தி. 

சாலன்-கள்ளுவாணகன். 

சாலகடங்கடர்-அசுரர்." 

சாலகம் - பூமொட்டு, 

வாசல். 

சாலேகம்-சாளரவாசல், 

களபம், 
சாலேயம் - சென்னேல் 

af dor Gov. 

சாலை - குதிரைப்பந்தி, ou 

புறம்; அறச்சாலை. 

சாள்ர'



சால-கெடும்போது, & 
சாலினி-தேவராட்டி.. 

சாவகன்-சனி. 

சாவகர்-சமணர். 

சாவித் திரி-வாயேச்சுரி. 
சாவகன் குறிஞ்சி-இராகம். 
சாழல்-கூத்து, விளையாட்டு. 

சாழை-காடு. 
சாளரம்-சாலகவாசல், 

சாறடை-திரிபுரிப்பூடு. 

ஒழுங்கு. 
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சாறு-வீழவு, கள்ளூ,.' குலை, 
கா......யரணம். ... 

சான்மலி-இலவு. 

சான் ௮ு-ஈடு. 
சான்றோர்-பெரியோர். 

சான்றோன்-ஆதித்தன். 

சாரனு-மலைப்[பக்கம்*], 

முழங்கால். 

। சானுவி-கங்கை. 

| சானவர்-குறிஞ்சி நிலமக்கள். 

சாகாரம் முற்றும் 

சகர ஈகாரம் 

சிக்குரு-வடகிலைக்கறி. 
சக்கிரம்-விரைவு. 

சீகரம்-நித்திரை, மேகம், கரகம், 

துவலை, தலை, கவரி, மழை. 

௪.இ- இலட் சமி. 
சச்ச-இகட்சி. 
சிீகாமரம்-இராகம். 
சீபதி - நாராயணன், 

கடவுள். 
சிகரன்- 
இிச்கம்-வெள்ளி, செம்பு, இரும் 

புப்போது, தலைக்கவசம். 

சிதளம்-குளிர்ச்சி. 

சித்தை - உண்மக்கள், குண 

புத்தக் 

மிலாமை. 

தீதம்- இலவிசம், மேகம், 

குளிர்ச்சி, குணமின்மை, 
தண்ணீர், வெள்ளை. 

சிகேவி-இலட்சு மி. 
சிச்சி-ட[கட்ரபு. 

சதை - உழுபடைச்சால், 

மன்தேவி. 

இரா 

சிப்பு-கொத்து, கதவிற்றாள், 
மயிர் வார்தல். 

சமன்-ராராயணன், பாட்டன். 

சிமான்-நாராயணன், புத்தன். 

சீமூதம்-மேகம், . 
சிமங்கிலி-ராவிதன். 

சியம்-சிங்கம், சிங்கராசி. 

சீரணம்-குணமின்மை. . ... 

சிரம்-மரவுரி, கலப்பை. ன 

இர்-ஜர்த்து, ப...... BEV, PIT, 

பாரம், ஒல்லுதல், சொன்: 

மாலை, அழகு, காத்தண்டு,, 

ண்புகம், செல்வம். 

சர்மை-ஈன்மை, தாளவோசை. 

சர்ப்பு-நீட்டிப்பு. 

சர்சால்-கோட்டை.   சர்த்தி-புகழ், மிகுபுகழ். 
சிருள்-வெள்ளி, செம்பு, சயம்; 

பித்தளையின் பொதுப்பேர். 

சீர்மை-செறிவு. . : 

சிரிடம்-வரடைமரம். 

சரணம்-குணமிலாமை:
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சிரிசைவி- 

சீரை-மரவுரி. 

சீரில்-குற்றம். 

சிருளீயம்-செம்பு. 

சிஎம்- ஒழுக்கம், தருமம், 

உணர்வு, குணம், 

தடித்தல். 
சீவற்சம்-இிருமறு. 

சிவவன் - லஉதரம், விந்து, 

பூதம், ன, தண்ணீர், 

ஆற்மா, வியாழம்.   

சிவனி-தண்ணீர், உயிர்தரு 
மருந்து, பாலைமரம், வழி, 
ஓசை. 

சிவகர்-புத்தர். 

சிவையர்-கூத்தர். 

சிவை-ாடகம். 

சவந்தி-பாலைமரம். 

சீவர்-மடையர். 

சிறல் - கோபம், 

கோறல். 

சிற்றம்-சினம். 
சிறார்-குறிஞ்சி நிலத் தூர். 
சிறு-காற்று, சினம். 

பெருத்த 

கோரம் முற்றும். 
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சூை-ஆனை. 
சூகரம்-பன் மி. 
சூகம்-பெரும்பாம்பு. 
சூசுகண்-முலைக்கண். 
சூசி-ஊ9. 
சூடிகை-கரீடம். 
சூடி-கோங்கமரம். 
சூட[க]ம்-கைவளை. 

சூட்டுமாலை-நு,தலணிமாலை. 
சூட்சி-உசரம், உபாயம். 
சூடு-நெற்கூடு, 

சூதல்-கொண்டல். 
சூதர்-தேர்ப்பாகர், புகழ்வோர், 

பாணர். 
சூதன்-பிரமா, தேர்ப்பாகன், 

சூதையுடையவன். 

குத்திரன் - த[ச்சன், காலாஞ் 
சாதி. 

குது-தாமரை, புத்தி. 

சூத்திரர் -வெள்ளாளர். 
சூதரா-அதரா, 
சூதகம் - பிறவி, ஆருசம், 

தோகைமார் துயரப் 
பூப்பு. 

சூத்திரம்-நூ [ல்]. 
சூத்திரி-தனு, சாத்திரத் 

தொழில், குதிரைச் சூத் 
திரி. 

சூரல்-பிரம்பு. 

சூரன்-மூஞ்சூறு, ஆதித்தன், 
வீரவான், தீ, நாய், 

சூரர்-வீரர். 
சூரணம்-கருணைப்பூடு,. 

சூர்-தெய்வம், வஞ்சநோய், 
துன்பம், அஞ்சாமை, 
அச்சம், தெய்வப்பெண். 

சூர்ப்பகை-கந்தன். 

சூர்மகள்-யோகினி, .



சூர்த்தல்-சுழலல். 

சூர்... த-சூறப.ற்மாகோக்கம். 

சூர்கடிர்தான்-சுப்பிர மணியன். 

சூரியன்-ஆதித்தன், சோழன். 
சூரிகை-உச்சிட்டம். 

சூரி - மூதணங்காகியவடுகி, 

பத்திரகாளி. 

சூரு-புலவோர். 

சூரையுர்-ஊன்விலைஞர். 

சூலோருத்திரன்-சிவன். 

சூலை-ஓர்மரம். 
சூலி-சிவன், பத்திரகாளி, 

GI DOS. 
சூல்-சினை, 
சூலல்-அறுத்தல். 
சூழ்ச்சி-விசாரம். 

சூழ்வோர்-அமைச்சர். 
சூ[ழ்*]தல்-நினைத்தல், தல், 

கடைக்கூடை, வளைத்தல்.   
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( சூழாமை-தெரியாமை. 
சூழி-ஆனையின் முகபடாம், 

வரவி, நீர்நிலை, உச்சி, 
மேற்போர்வை, மி[டா]. 

சூளுகை-கள்ளு, 
சூழல்-இடம், விசாரம். 
சூழ்போதல்-வரைதல். 
ரூள்-சத்தியம், ஏவல், 

பாடு, சிலாஞ்சனை, 

சினம். 

சூளை-பொதுமகளிர். 
சூளி-உச்சி. 

சூளிகை-ஆனைக்கண்டம். 
சூறைவளி-சுழல்காற்று. 

சூறை-புருவம், சுற்றுதல், சுழல் 

காற்று. 

சூற்பம்-சுழகு. 
சூன் ௰ில்-சூழ்தல். 
சூனன்-மான். 

மெய்ப் 

வஞ் 

சூகாரம் முற்றும், 

சகர ஏகாரம் 

சேகரம்-தலை, இர . ...ச்சி, மணி | சேடன் - இளமையுடையோன் 

முடி, பூவின் [தாது]. 
சேகக்து-௮சோகு,. 

அனந்தன், பாங்கன். 

சேட்டன்-தமையன். 

சேக்கை-துயிலிடம், முலை, கற் சேடியர்-வேலை செய்வோர், 

கடகம். 

சேகு-மரத்தின் வயீரம், 

சேடி - விஞ்சையரிடம், தோழி, 

வளரொளி, ஆயர்வீதி. 

சேட்டை-மூதேவி, விசாககாள், 

கேட்டைகாள், முன்பிறம் 

தாள், சழக. 

சேடம்-எச்சி. 
சேடர்-வேலை செய்வோர். 

விஞ்சையர். 

சேடு - இளமை, பெருமை, 
ஈன்(ம்)மை, திரட்சி, 

அற்கு. 
சேண்-உயர்ச்சி, நீளம், தூரம், 

அகலம். 

சேணி-விஞ்சையருலகம், ஏணி. 

சேதகம்-சேறு, சென்னீர். 

சேதனன்-ஆம்மா.
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சேதனம்-அ.றிவு. 
சேதாம்பல் -குமுதம், செங் 

் கு[முர்]தம். 
சேத்தல்-சிவப்பு. 

சேத்து-கருத்து. 
சே திமம்-கோயில், 
சேதியம்-தேவராலையம். 
சேது:யிரை, செய்யப்பட்ட 

புனற்கரை, சிவப்பு நிறம். 

சேதாரம்-மாமரம். 

சேதித்தல்-௮[று] த். தல். 
சேந்தன்-சப்.பிறமணியன். 

சேந்தனம்-தேர். 
சேப்பு-சிவப்பு, மிகவுஞ்சிவச் 

த்து. 
சேமரம்-அழிஞ்சில், ஆண்மரம், 
சேமாப்பு-அகமகஇிழ்ச்சி, 

சேமம்-காவல், இன்பம், இரவு, 

பொன். 
சேய்-செவ்வேள், 

புத்திரன், இளமை, 
சிவப்பு, அழிஞ்சில். 

சேய்த்து-தூரம். 
சேயர்-சத் துருக்கள். 
சேயாப்பு-இறுமாப்பு. 

சேர்வு-வீடு, மருதரிலத்தூர், 
பொருந்தல். 

சேர்விடம்-றுயிலிடம். 
சேர்த்தல்-அமைத்தல். 

  

  

சேகாரம் 

சேரலல்-நீக்குதல். . 
சேரி-ஊர், 
சேர்தல்-கூடல், உவமை, 

சேர்ந்த[ர*] ற்கொல்லி-அக்கினி. 
சேரை-சாரைப்பாம்பு. 

சேல்-மச்சம், ஒழுக்கம், மேகம். 

சேலேகம்-சா திலிங்கம், சிர்தூ 

றம், 

சேலை- அசோகு, பிடவை, 

காவல், சேறு. 
சேவல்-கோழி, புலி கோழி அன் 

னத்தினாண்பால், மயிலெ 
மாலல்லாப்புள்ளுக்களி 

னாண்பால். 

சேவகம்-ஆனைப்பந்தி, 
ஆனை து[யிலி]டம். 

சேவ[ல்]-காவல். 
சேவலங்கெரடியோன் - அறு 

முகன். 
சேவி-தாழ்தல். 
சேவிடம்- துயிலிடம். 
சேவு-மிருகத்தாண்பால். 
சேறல்-ஏகுதல், வேதனை, ஈடத் 

கல், 
சேறு-௪௧இ, கும்பி, சாரம், இத் 

திப்பு, கள்ளு, திருநாள். 
சேற்றை-மீனுளொருசா தி. 
சேனம்-பருந்.து. 
சேனை-இரள், படை, கிழங்கு. 

வீரம், 

முற்றும் 

சகர ஐகாரம் 

சைச்சை-கலம்பகம். 
சைஞ்சலம்-கோபம். 
சையம்-மலை, கல்லு. 
சைவசாசி-அருச்சுனன்.. 

  

சைவலம்-பாசி, சொற்கம், 

ALG: 
சைதன்னியம்-அ௮.றிவு. 
சைவர்-சிவசமயத்தோர். 

சைகாரம் முற்றும்.



FHT a) DAT LD 

சோ-௮ரண். 
சோகன்-காமன் . 

சோகம்-குரங்கு, மய த்கும், 

இரள்வடிவு, ஒட்டகம். 

சோகி-பலகறை. 
சோகு-பேய். 
சோங்கு-மரக்கலம், குருகு. 
சோசறு-இழிந்தோர்சொல்லும் 

வாய்ப்பாடு. 

சோடல்-பிடவை.. 
சோ டசம்-பதினா[று]. 
சோணம்-சிவப்பு நிறம். 
சோணிதம்-இரத்தம். 
சோத்து-தொழுதல். 
சோதி-ஐளி, ஈக்கெத்திரம்,| 

அங்கி, சிவன், ஆதித்தன், 

இருராள், புத்தக்கடவுள். 

சோதிந்தளி-தேவாலையம். 

  
சோபுலிகை-உடம்பு. | 

சோபா[னம்)-தாழ்வாரம், 

கற்படிவு. 

சோபம்-சோம்பு. 

சோம்பு-ம... .. 
சோமன்-சந்திரன், 

ரசு. 
சோமம்-கள்ளு. 

சோரர்-கள்ளர், சத்துரு. 

சோரம்-ஆட்டுக்குட்டி. 

சோர்பு-மறப்பு, கள்ளர், மீட்டு. 

மோரி-உதிரம். 

சோலை-மரப்பொது, 

வனம். 

சோவு-ஒரு குறிப்பு, இரட்சி. 

சோளம்-இறுங்கு . 
சோறு-பரணிகாள், 

சோன் றி-சோறு. 

சோனை-மமை,  இருவோணம், 

மாறாமழை. 

ஒலி, பற் 
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அடிசில். 

சோகாரம் முற்றும். 

ஞகர ஆகாரம் 

ஞானம்-அறிவு, பனுவல், 
.. உணர்வு. 
ஞானபாகை-வேசம், . வேதத் 

தின் பொருள், வேதவார 

ண்ம். 
ஞானன்-பிர.ம்மா. 

ஞான்மே-இடைச்சொல். 
ஞானமூர்த்தி-வா யேச்சுரி, 

சிவன்... 

ஞாயி.று-ஆதித்தன் . 
ஞாளி-நாய், கள்ளு. 
ஞால- : : 

ஞாழல்-ஓர்மரம், சோம்பு. 

ஞாயில் - கோட்டைமதி 

அறுப்பு. 
ஞாங்கர்-பக்கம், முன்பு, உய 

ரம், வேல், மேல். 

ஞாட்பு-யுத்தம், பூமால், கூட் 

டம், பாரம். 

ஞாபகம் - உதாரணப். பொரு 
ணபடை, சினைவு. 

ஞாளியூர் இ-வயிரவன் . 

ட் ஞாதியர்-தங்குடிச்சுற்றம். 

ஞா புதன். 

ஞாகாரம் முற்றும்



தகர ஆகாரம் 

த்ர 
தாக்கு-புலி, உயித்தம். 
தாங்குதல்-இலட்சித்தல். 
தாசு-சூது, எருமை, அடிமை, 

பாணி. 
தாக்கல்-எதிர்தல். 
தாடி-மேல்வாய், 

கொடி. 
தாட்டி-பணிவு. 
தாடிமம்-தாதுமாதளை. 
தாடகம்-காதணி, தோடு. 
தாக்திரை-கடல். 
தாணி-ஆபரணம். 
தாண்டல்-கடத்தல். 
தாண்டவம்-கூத்து. 

தாணு-தூண், தெய்வம், குச்சி, 

சிவன், குற்றி, மலை, நிலை 
பேறு. 

தாதக-ஆத்தி மரம். 
தாத்திரி-பூமி. 
தாூதை-தகப்பன். 
காதி-௮ம்மை, மாகளை, செவி 

லித்தாய். 
தாதை-தாதை, மூதாதை, 
தாது-பஞ்சலோகம், பஞ்சவிர் 

திரியம், மணம், புழுதி, 
பொன்னாதி யேழு, காவிக் 
கல்லு, மெய்யுறுமிரத 

மாதி, யேழு. 

தாதிமம்-தாரதுமாதகர. 
தாதா-பிரமா. 
தா-பகை, கேடு, வலி. 
தாபீத்தல்-நிலைப்படச்செய்தல். 

தாபரம்-தேகம், மலை, பூமி, 

மரப்பொது. 

தாபதர்-முனிவர், பிராமணர். 

மரத்தின் 

। தரபம்-கவலை, உட்டணம்,காடு. 

| தாபதம்-முனிவர்வாசமாயிருக் 
| குந்தலம். 
| தாமம்-மாலை, இடவகை,ஆசை, 

மருதநிலத்தூர், பிறகாசம், 
| பூ, ஆனை, கயிறு, பொரு 
| களம், மணிக்கோவை. 
தாம்பூலி-வெற்றிலை, 
தாமரை-புலி, கமலம். 

தாம்பிரம்-செம்பு, தாமரை 

யாாம்*]. 
தாம்பு-கயிறு, தாமணி. 
தாமதகுணமாவது- நிறை 

பேருண்டி, மடி, வஞ்சனை, 
காமம், நீதி, கேடு, உறக் 

கம், சலம், 
தாமணி-பசுக்கட்டப்பட்ட 

கயிறு. 

தாயம்-உரிமை, தங்குடி.த்தமர். 

தாயத்தார்-தங்குடிச் சுற்றம். 
தாய்-மாதா. 
தாரகை-கஈக்கெத்திரம்.   தாரணி-பூமி. தாரி-வழி. 
தாரம்-வெள்ளி, எள்ளு, ஒரு 

நரம்பு, அரும்பண்டம், 

| வல்லிசை, எழுவகை ஓசை 
யிலொருவிகற்பம், தலைவி, 

| 
மேகம். 

தாரை-வழி, ௪ண், வாச்சியம், 
இமைத்தல், கண்ணின் 

  

மணி,மாக்குமணி, விரைவு, 
உடு, நேரோட்டம், மழை, 
மழைத்துளி. 

| தார் - மாலை, கொடிப்படை, 
: மாவிட்டுணுக்கணியும் 

கிண்கிணி மாலை, அண் 
: மயிர், மலர், ஒழுக்கம்.



தாராதாரம்-மேகம். 
தாருகற்காய்ந்தோள் - பத்திர 

காளி. 
தாரு-மரப் பொதுப்பேர், மரக் 

கொப்பு. 
தாருணம்-௮ச்சம். 
தாலு-சாக்கு. 
தாலம்- பனை, தரை, நாக்கு, 

உண்கலம், ஆலவட்டம், 
கூந்தற்பனை. 

தாலவட்டம்-அனைவால். 

தாவுதல்-தழுவுதல், தாண்டல், 
சேறல். 

தாவே-வலி, வருத்தம், இடை 
யீடு. 

தாவம்-தகைப்பு, காடு. 
தாவளம்-மருதறிலத்தூர், 

தாங்கல். 
தாழ்பெய்-வாச்சியப் பொதுப் 

பேர், தாழ்தல். 
தாழ்தல்-விருப்பம், தொழுதல், 

வேட்கைப் பெருக்கம், 
இறைஞ்சல். 

தாழ்வாரம் - வீட்டிற்சோபா 
னம்.   
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தாழ்வு-பள்ளம், எளுமை. 
தாழி - கடல், பரணிராள், 

பாண்டம். 

தாமை-தெங்கு, கைதை. 
தாம்- தூபையென்பது. 

தாள் - தால், தாப்பாள், 
மூயற்சி, பெய். 

தாளாண்மை-முயற்சி. 

தாளி-பனை, மஞ்சிகப்பூடு. 

தாறு - கொத்து, இருப்புமுள், 
அளவு, விற்குதை, 
கள்ளு. 

தகானவர்-அசுரர். 

தானவன்-ஆதித்தன், சந்திரன், 
அசுரன். 

தானம் - ஆனைமதம், தெய்வ 
லோகம், இடம், உழை 
விடம், கொடை, நீராட்டு, 

வ[லி]. 

தானை - பொருபடை, ஆயுதப் 
பொது, தூசு. 

தான் - ஒருமை, எல்லாமுடை 
யோன். 

தாகாரம் முற்றும் 

தகர ஈகாரம் 

2-அ௮க்கினி, தித்திப்பு, ௩ரகம். 
ீக்குணர்-நீசர். 
தீங்கு-பொல்லாங்கு. 
தீசி-வட இசை. 
'தீட்டல்-எழுதல். 
ண்டி-படகமெனும்வாச்சியம். 
ீண்டல்-தொடுதல். 

18 

| தீத்தம்-வீழா, நீர், தித்திப்பு. 
இத்.தரள்-ஊழித்தீ. 
இத்தர்-தேவர்கள் . 
இத்தன் - தேவன், 

கடவுள், ஆசான். 
இீபம்-விளக்கு, சோதிகாள். 

தீபற்றர்-௮மணர், 

புத்தக்
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தீபவதி-ஆறு. 
'தீபவராடி-இராகம். 
'இீமதலை-கோழி. 
இம்பர்-சண் மக்கள் . 

தீயளி-கா [ய்] 

தியோர்-ண்மக்கள். 

தீர்க்கம்-நிச்சயம், வலி, புனற் 
கரை. 

'தீரர்-வீரர். 

'தீர்வை-€ரி. 

தீர்த்திகை-அறு. 

தர்தல்-அந்தம், வி.ற்பொருட்டு, 
நீளம், நடக்கிற து. 

இர்த்கல்- துணிதல், போதல். 
இவேள்வி-கைப்பற்றல். 
இவிகை-விளக்கு. 

திவீரம்- ஆ இத்தகிரணம், 
பெருத்தகோபம். 

இவிளி-மரத்தின் காய். 
இமை- இனிமை, தீவினை. 

தீறல்-எழுதல். 
தீனம்-இடி. 
இனர்-இரப்போர். 

இகாரம் முற்றும் 

நகர ஊகாரம் 

தூ-பற்றுக்கோடு, பகை. 

தூக்கம்-செவி, குருவி. 
. தூக்கு-கதவு, ஆசாரி, பாட்டு, 

கூத்து, ஆராய்தல், உறி, 
உவமை, ஒருதுலா, நிறை. 

தூங்கு-உசரம். 

தூங்கல்- ஆனை, சோம்பு, 

கூத்து, தாழ்வு, துயில், 
நிரம்பாநித்திரை. 

ஷா ட 

தூசர்- வண்ணார். ர 
தூசி-திரள்படை, கொடிப் 

படை, புழுதி, குதிரை. 
தூச-பிடவை, படைவருப்பு, 

பகட்டினிற்புரசை, 

. சித்திரைராள். 
தூண்-ஆற்பதம், தம்பம். 
தூண்டல் - செலுத்தல், ஏறி 

தல். 

தூணி-வில், அம்பறுத்தூணி. 
தூதை-கலசம், ் 

தூதாளி-கூவிளைமரம். 

தூதர்-உத்தமமான. பண்புற்று 
ரைப்பவர். 

தூதுணம்-புறவு. 
தூதுணம்-புறவுப்பக்கி. 

தூதுவன்-புதன். 
தூத்தண்டம்-ஊற்றம். 
தூபம்-புகை. 

ஆரம்பு-புனிதம். 
தூம்பு-உட்டுளைவடிவு, மூங்கில், 

அரியகெறி, மரக்கால். 

தூமம்-அக்கினி, புகை, 

தூமானம்- மாலையள், சாந்து 
களிருகச்கப்பட்ட கோல 
விகற்பமான கொள்கலம். 

கூயமம் - நல்லாடை, வாச்சி 
யம். 

ஆர்து-புனி தம். 
தூயவன்-மால். 

தூய்மை-புனிதம், வாய்மை. 
தூயதன்மை-கூ தகம்.



கதரயாக்காயம்-பாக்கு, 
தூயதாக்கல்-ரீத்தல். 
தூர்-வேர். 
தூரியம்-வாச்சியப்பொறுப் 

பேர், எருது, உவகைப் 

பறை, இடபம், முரசு. 
தூர்வதம்-ெபெரியவெவெருது, 

பொதி எருது. 
தூர்வை-அறுகம்புல். 
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கூவி-பசை, தசை, பறவை 
யிறகு, மயிற்பீலி, மயி 

விறகு. 

கூர்வு-பகை, ஊன், புனிதம். . 

தூவிதம்-சுறுக்கெடச்சுட்ல், 

கூவத்தி-வாள். 

அரளி-புழுதி. 
தூற்கை-பூரகாள். 

தூற்றாம்-டெ.ற்கூடு. 

தூலம்-வீட்டுத்திரம், பஞ்சு, | தாறல் - வருடம், செவலகம்.. 

பெருமை. தாரித்துவாரம். 
தூவல்-மேகம், மழை, துளி। தூறு-பெருத்தகாடு, பொல் 

மழை, லாப்பு, eg 

தூகாரம் முற்றும் 

தகர ஏகாரம் 

தேகம்-உடம்பு, ஐயம். 
தேக்கு-தரு, தேனி. 
தேங்குதல்- துணுக்கிடல். 

தேங்கு-தித்திப்பு. 
தேங்கல்-நிறைதல். 
தேங்கனி- தீவியகனி. 
தேசு-ஒளி, குற்றம். 
தேசம்-இக்கு, இனிமை, : காடு, 

இடப்பொகுப்பேர். 
தேசிகன் -குர, பெட்டி, 

தேசாந்திரி. 
தேசிகம்-திசைச் சொல், அழகு, | 

காந்து, பொன், கூத்து. 
தேசாக்கிரி- இராகம். 

தேஞ்சது-மாய்ச்தது. 

தேதி-நரய். 
தேம்பொ ழில்-ஈந்தவனம். 

தேம[த]கம்-ம.துரம். 
தேம்புதல்-மெலிசல். 
தேம்-கள்ளு, தித்திப்பு, தேன், 

இடம், திசை,   

தேமல்-ஆனை, சுணங்கு. 
தேமா-மாமரம். ட்டு 

தேம்பதி - இரட்டை, | ஆண் 
பெண். : 

தேம்பல்-பழம்பூ, இளைத்தல்.. - 
தேப்த்தல்-கோறல். ் 
ேரய்தல்-அ௮.மிதல், குறைதல். 
தேய்வை-செ.றி குழம்பு. 

தேயு-அக்கினி. 
தேயம்-ாடு, 

களவு.  - 
தேர்-விமாவம், வீசாரம், உரோ 

கணிராள், கானல். : 

தேர்ச்சி-நாலாகிய யாப்பு. , 
தேர்தல்-ஊக்கம். 

தேரார்-8ழ்மக்கள். 

உடல், இடம், 

தேரர்-புத்தர். 

தேரை - குதிரை, செ க்கு, 

வெறுப்பு, நிறைவு, ஓர் 
மரம், தவளை,
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தேரிலி-செம்பு. தேறல்-கள்ளு, தெளிவு, 
தேர்ப்பாகன்-பு(த்) தன். தேற்றம்-தெளிவு. 
தேல்-கவுதாரிப் பட்சி, தேறுக்கால்-தேள், வீரிச்சிகம். 
தேவவிரதன்-வீட்டுமாசாரியன். | தேறுசல்-தெ 
தேவாலையம்-மகாமேரு, தேறுந்தொழிலோர்-வீரர். 

கோயில். தேறு-தேற்றம், தேதற்றாங் 
தேவர்-அமரர் பெய[ர்*]. கொட்டைமரம். 
தேவதாரம்-கற்பகதரு. தேன்-வண்டு, தேன், அள்ளு, 
தேவன்-அருகன் . மணம், வண்டினு[டை*1ய 
தேவி-பாறுவதி, பத்திரகாளி, பேடு. 

மனையாள். தேனு-பசு, ஈல்லபசு, சவுரியம். 
தேன்-அனுசநாள், நட்டுவக் | தேனை-ஆனை, 

கரலி, மூலநாள். தேனர்-கள்ளர். 

தேகாரம் முற்றும், 

தகர ஓகாரம் 

தை... மைாட்டை. தையல்-ஒப்பித்தல். 

தைம்முகல்-கள்ளு,1 அலங் | ஒதவருதல்-தடவல். 
கரித்தல். டா 

தைவரல்-தடவல், வருடல். ண்ட ணை 
தையல் - பெண், தைத்தல், | இதிதை-வயல். 

கட்டழகு. தைத்தல்-மிடைதல். 

தைகாரம் முற்றும். 

தகர ஓகாரம் 

தோ...-பெண், உப்பு, பறவை கதோட்டி-அங்குசம், கதவு. 

  

பினிறகு. தோடு-இலை, பனையிதழ், 
தகோகைப்பகை-ஓர் தி. | பூவிதம், கூட்டம், குண் 
தோகம்-௪ிறுமை. டலம், சோறு. 
தோடகம்-தரமரை, தோ... டம்- 
கோட்டம்-ஈந்தாவனம், குற்றம், தோணுாமுகம்-கழிமுகத்தி திருக் 

தோட்டம். கையூர், 

  

தோட்டிமை-ஒற்றுமை, : சோதகை-பிடவை,



Gor g)-L pent. 
தோரப்பு-ஈந்தாவனம். 
தோம்-குற்றம். 
தோமரம் - வாச்சியம், 

வேல், பெருஞ்சவளம். 
தோயநிதி-கடல். 
தோயம்-தண்ணீர். 
தோய்வு-சார்பு. 
தோய்வை-அப்பம். 
தோய்தல்-குளித்தல். 
தோரி-சோறு. 
தோரியர்-சோனகர். 

தோரியம்-கூத்து, வாச்சியம். 

வை 

தோரை-கைவரை, நெல்வி 
கற்பம், கழையரிசி, சரி 

மணி. 

தோரணர்- ஆனைப்பாகர், 
தோல்-ஆனை, இரவு, பாய், 

சொல்லு, வனப்பு, கேட 

கப்பரிசை, துருத்தி, 
செருப்பு. 
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தோள்-கை, புயம். 
தோனளி-சோறு. 
தோழி - பாங்கி, 

மனைவி, 
தோழன்-பாங்கன், கணவன். 

தோழகம்-பெருமை, குற்றம். 
தோழு-இரேபதி. 

தோ.ற்றம்-உற்பத்தி. 
தோற்ப- 
தோற்றம்-வலி, பிறப்பு, ஏழ் 

றம், தோற்றுதல், சொன் 
மால். 

தோற்றுன்னர் - செம்மார், 
தோன்றி-வில்லு, கோணம், 

முதலிகெல்லு, உதிரம், 
சிறுவன், செங்காந்தள். 

தோன்றல் - முல்லைநிலத் 

தலைவன், பிறவி, புத்தி 
ரன், சிறந்தோர் பேர். 

அரக்கு, 

1] தோன்-புடவை, அழிவு. 
தோன் றியர்-வரணிகர். 

தோகாரம் முற்றும்: 

நகர ஆகாரம் 

நா-நடுத்தலம், காக்கு. 

நாகம்-மலை, புன்னை, ஆனை, 
ஞாழல், பாம்பு, விண், 

குரங்கு, தூசு, அமரர், 
நாடு, காரீயம், ௩ல்லறை, 
நல்லாடை, மூர்க்கன், 

பாம்பு, 

நாகாசனன்-கருடன். 

நாகார்-அட்டை. 

நாகரவட்டி-சிலம்பி. 

ராகலோகம்-பாதாளலோகம். 

நாகரிகம் - உள்ளக்களிப்பு, 

நயப்பு. 

நாகாலையந இ-கங்கை. 

நாகு-மாவும், எருமை, மரை, 
இளமை, சனாமரம், நீர் 

வாழுணர்த்து, சங்கு, 
நத்தை, எருமை, பசு, 

மரை, மீர்வாழிவைகளின் 

பொண்பால். 

நரகுணவாய் - நாங்குணவாய்ப் 

புள்,
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நாகரி-குருக்கத்திமரம். 
நாகவல்லி-வெற்றிலை. 
நாங்- 
நா- 
நா-மதி. 

நாட்டம்-கண், வாள், ஒர்பண். 
நாட்டோர்-சுற்றத்தார். 
நாடகம்-கூத்து, 
நாட்டியம்-கூத்து, குறிப்பு, 
நாடகக்கணிகை- ஆடல்மகளிர் . 
காட்குலம்-இரேப தி, 
நாடல்-தேடல். : 
நாட்டை-இராகத்திலொன் று. 
சாடுதல்-கரு துல், தேடுதல். 

காடு-உலகின் பொதுப்பேர். 
நாடுசார்கிலம்-மருதம். 

மாணகம்-குதிரை. 

காண்-மா தர்மங்கலவணி, 
கயிறு, இலச்சை. 

நாதம்-சுவற்கம், ஒலி. 
நாதன்-எல்லாமுடையோன் . 
நரத்திகர்-மூடர். 
நரந்தகம்-வாள். 
நாந்தம்-பச்ரிலை, நாரக்கமரம், 

'நாவிப்பிள்க. 
நாப்பண்-நடுத்தலம், தேர்நடு,- 

யாழ்க்கணுறுப்பு. 
நாபி-கொப்பூழ். 

நரமம்-பெருமை, அச்சம். 
நாமகள்-வாயேச்சுரி. 
நாம்பல்-மெலிவு . 

நாய் - பட்டி, 
ஞுதாடுகருவி, 

மாயகன்-௪ ப்பொருளுக்கு 
மிறழைவன், பத்தர. 

நாயகி-மனையாள். 
நார்-கயிறு, அன்பு, ஒன்றுதல். 
நாரி-பெண், பாறுவது, பன் 

னஞாடை, ௩றவ; வின்னாண். 

மஞ்சரிமரம்,   

காரிகை-பெண், சகண்ணோட் 
டம். : 

நாரத்து-ஓர்[மர*]ம். 
நாரங்கம்-ஓர் மரம். 

நாரி-தெங்கின்பாளை. 
நாராச.ம்-சலாகை. 

நாரம்-நீர், நாரத்து, நீர்ப்பாசி. 

அன்பு, எல்லாப்பொருளும். 
5ர- . 
நால்வகைச்சரஇ. பிரம, 

சத்திரிய, வயிச்சிய, 

சூத்திரர். 
நரல்வகையாச்சிரமம் - பிரம 

சரியம், காருகபத்தியம், 
வானப்பிறத்தம், சன்னி 
யாசம். 

காலல்-எழுத்தோகை. 
கால்வா[யன்*]-இந்இரன். 
நாலி-முத்து. 

மால்வகைக் சாந்து-பீதம், 
சாலேகம், வட்டிகை, புலி. 

நால்வகை உவமை - பண்பு, 
வினை, பயன், மெய், உரு. 

கால்வகைத் தோற்றம் - குடல், 
மூட்டை, நிலம், வேர்வு. 

மால்வகையிழித்தகவுச் சொல் 
லாவது - பொய், களவு, 
கடுஞ்செரல், பயனில் 
சொல். 

நால்வகை வேதம் - இருக்கு 
[வேர்]தம், தயித்திரியம், 
சாமவேதம், அதற்வணம். 

நால்வகைப் புண்ணியத் 
தோற்றம்-தவம், ஒழுக்கம், 
கானம், கல்வி. 

கால்வகை நிலை - பைசாசம், 
ஆலீடம், மண்டிலம, பிரத் 
தியாலீடம். 

]/மாவாய்-சம்பான்.



நாவிதன்- காத் திகைகாள், 
.நரவிதன், அம்பட்டன், 
அக்கினி. 

நரவல்-தோற்றதது, ஓர்மரம். 
சாளி-கள்ளு, வள்ளைக்கொடி. 
நாளிகேரம் - தெங்கு. 
நாள்மதி-மிருக£ரம். 

நாளம்-உட்டுளை வடிவு. 
நாள்-கிழமமை, ஈவக்கோள். 
நாழ்-கு.ற்றம். 
நாழிகை-வட்டில், அம்பறாத் 

தூணி. 
நாழி-உட்டுளை வடிவு, அளக் 

. கும்நாழி. 
நாழிகை-பூரட்டாதி. 
நாற்றம்-துற்கெந்தம், நற்கெர்   தீம். ் 
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'நாறுதல்-மு த் தல், 'மிகு 
மணம், துற்கெந்தம். 

நாலு நெல்லு-மலை நெல், வய 

னெல், குளகெல். 
நாற்கதி - உம்பர், மக்கள், 

விலங்கு, நரகர். 

நாற்பெருங்கேழ்வி- அறம், 
பொருள், இன்பம், வீடு. 

நாற்குணம் - அறிவு, நிறை, 
ஓர்ப்பு, கடைப்பிடி. 
நானிலம்-முல்லை, குறிஞ்சி, 

மருதம், நெய்தல். 
நான்முகன்-பிரமா, புத்தன். 
நானம்-பூசம், பூச்சு, குளிக்கு 

நீர், நாவிப்பிள்ளை. ் 
நானாவிதம்-வெகுவிதம். 
நான்-ஆங்காரம். 

நாகாரம் முற்றும். 

நகர ஈகாரம். 
நீகம்-மேகம், தவளை... . 

நீக்கல்- தவிர், தல். 
நீக்கம்-தீர்தல், நீளம்: 
நீசான்-மீகாமன். 
நீகாயம்-கூட்டம். 
நீக்கோள்-ஏறுதல். ட 

ரீங்குதல்-தனிமை,: : இறத்தல், 

நடக்கிறது. sy | 

நீசர்-சண்டாளர். 
நீஞ்சல்-கட த்தல். 
நீடல்-தேடல். | 

நீட்டித்தல்-முடி.த்தல், கெடும் 
பொழுது, தாமதஞ் செய் 
தல். | 

நீட்டாணம்-கூட்டமைமத்து, 
நெடுகச்சமைக்கப்பட்டகறி. | 

நீடை-தூரம். 

நீடுதல்- தாண்டல். * 
நீட்டல்-கெடுத்தல். 
நீத்தம்-பிறளையம்., 

நீத்தல்-றீங்குதல். 
நீத்தன்-புத்தன், எல்லாத்தை 

யும் விட்டோன். : “௨ 
நீதம்-வெண்ணை, 
நீதி-சத்தியம். 
நீர்தல்-கடத்தல். 
நீபம்-கடம்பு, அயல், நாள். 

நீமம்-பிறகாசம். 
நீர்கால்-சந்திரகாந்தம். 
நீரம்-தண்ணீர். 
நீர்ரில-வாவி. 
நீர்-மிகுசெல(ஹம், கடல், 

குணம், பூரட்டாதி.
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கீர்க்காக்கை-காரண்டம். 
நீராழி-கடல். 
நீரவாரம்-குளரெல். 

நீர்துடைத்தல்-ஆடை. 
நீர்த- 

நீர்தூம்-துருத்தி. 
நீர்மை-விதி. 
நீரின், றி-பாலைகிலம். 
நீலத்தன்-பாணன். 
நீலம்- கருமணி, கருகெய்தல், 

பனை, கறுப்பு. 
நீலி-துற்கை, அவிரி, உரிய 

மரம். 
நீலோலற்பலம்-கருங்குவளை.   

நீவானன்-மிறை, மீகாமன். 
நீர்மை-பெருமிதம். 
நீவல்-அளித்தல், துடைத்தல், 

தடவல். 

நீவரல்- தடவரல், 
வரல். 

நீவுதல்-தடவுதல். 
நீவு - பிடவை, 

கொய்சகம். 
நீழ் காற்று, வளரப்பட்ட 

பிறபை. 
நீழல்-ஓளி, நகை, 
நீழுதல்-ஓடல். 
béor-y Gann, மாயோன்தேவி. 

துணை 

துடைத்தல், 

நீலவம்பரன் - பலபத் இர | நீளம் - நெடுமை, பறவையின் 
ராமன், கூடு. 

நீலமகன்-செவ்வாய். நீறு-புழுதி, சாம்பல். 

நீகாரம் முற்றும். 

நகர ஊகாரம் 

நூக்கல்-தள்ளல். 

நூங்கு-பெருமை. 

நூ[ங்*]கர்-தேவர்கள். 
நூசல்-சொரிதல். 
நூதனம்-பு துமை. 

நூபுரம்-சிலம்பு. 
நூ-யானை, தூக்கம், ஓக்கம், 
நூல்-எண், பனுவன், தந்து, 

ஆக்கம். 
நூலி-இல்லாமை, 
நூலோர்-மந்திரிகள். 

நாூவ-எள்ளூ. 

தாழில்-ஆனை, குதிரை, செ.றல், 

செறுமா கொடிக் 
கொற்றான் பூடு. 

நூழிலர்-வாணியர். 

நூழை-நுமைவாசல், நுட்பம். 

நூறை-மலங்கு, ஆனைமீன், 

நூற்று-ரிறை, 

நூறு-பொடி, நூறுதல். 
மூன்முகம்-பாயீரம். 

நூகாரம் முற்றும்



நகர எகாரம் 

நேடல்-தேடல். 

கநேத்திரம்-[பட்)டாடை. 

கேமி-கடல், சக்கரம், சக் இற 

வாளப்புள், பூமி, தேருருள், 

வட்டம், நாராயணன், 

மூங்கில். 

கேமியோன்-நாராயணன். 

நேமிநாதன்-காராயணன், 

புத்தக்கடவுள். 

கேயவை-திரள். 

நேயல்-உடன்படல்.   சேயம்-கெய், எண்ணை, அன்பு, 

விருப்பம், சினேகம். 

நேரம்-பொழுது. 

நேகாரம் 

நேரலர்-பகைவர். 

நேர்- உடன்பாடு, கொடை, 

ஒப்பு, நுட்பம், ஓததன்மா 

ரூமை, எழுச்சி, மிகுதி, 

தலைப்பாடு, தனிமை, சமம், 

பாதி, நாவல், செவ்வு, 

கட்டுதல். 

கேர்பாடு-நீளம். 

கேரென்் றிட்டல்-அனுகரண 

வோசை. 

நேர்மை-மீளம். 

கேர்வு-ரிளம், உடனிகழ்தல். 

கேர்தல்-அணுகுதல், பூசல், 

உடன்படல். 

கேரிவெற்பன்-சோழன். 
கேளி-தாமரை. 

முற்றும் 

நகர ஓகாரம் 

கோ- 
கோக்கம்-கண், அழகு, 

காண்டல். 
நோக்கலை-பணியாரம். 

கோக்கு-அழகு, காவல், கண். 
நேரதல்-முடங்கல், விரைவு. 

நோய்-துன்பம், பிணி, 

நோம்-வருத்தம். 
கோவு-கோயதா தல், துன்பம். 
கோற்றல்-தவ௬ு, புண் யம், 

பொறுத்தல். 

Garang 
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நோன்-வலி, பகல், காள், ஒலி, 

நடு, நுத்துச்சீராணி, 

கோன்மை-வலி, பொறை. 

கோன்றல்-பொறை, தாபித்து 

நிறுத்தல், தள்ளுதல், 
வலி. 

கோன்பு-தவம். 

கோனார்-பகைவர். 

கோனாமை-பொறுமை. 

மூற்றும்



பகர ஆகாரம் 

பாகசாதனன்-இம்திரன். 
பாகவதர்-நாராயணன் சமையத் 

தோர். 
பாக்கு-எதிர்காலந்தை இடைச் 

சொல், துவர்க்காய். 
பாக்கம்-ஊர், மருதரிலத்தூர். 
பாகல்-காரவல்லி, பலாமரம், 

ஆனை நோய், 
பாகம்-பிச்சை, ப..ம், பாதி, 

பகுத்தல். 
பாகன்-தேர்ப்பாகன், புதன், 

ஆனைப்பாகன். 
பா[க்*]கன்-பூஜை. 
பாகாரம்-கோட்டை. 

பாக்கியம்-ஈல்வினை, 

urs 9-58 E08. 
பாகு-சற்கரை, குழம்பு, தயீர், 

பாக்கு, 

பர-பாட்டு,...ருள. 

பாகசாலை: அடுக்களை, 

பாகுடம்-சத்துருக்கள் 
விட்ட கப்பம், 

பாங்கு-பால், பரிசு, தோழி, 
உரிமை, பக்கம், அழகு. 

பாங்கன்-தோழன். 
பாங்க-தோழி. 
பாங்கர்-பக்கம். 

வர் 

பாகரம்- வசனம், 

பாசகர்-மடையர். 

பாசம்-ஊசித்துளை, குயிறு, 
பேய், அன்பு, தமர்கள். 

பாசுபசர்-சைவர். 

பாசனம்-௪ற்றம், பாண்டம், 

உண்கலம், பண். 

பாசடை-இலை. 

  

பாசில்: இலை. 
பாசகரன்-காலன். 
பாசறை-முனைமேற்சென்றோ 

Go pu, ger vib, 

பாசல்-எழுச்சி, 
பாசு-ப(ா) ச்சை நிறம். 
பாசி-நாய், நீர்ப்பாசி, 
பாசிளை-பசுமையுடைய 

ஆபரணம். 
பாஞ்ச[ச*]ன்னியம்-சலஞ்சலங் 

கள் சூழாதது. 
பாடலம்*]-சிவப்பு, பாதிரிமரம், 

குதிரை. 
பாடல்-பாட்டு, வாசித்தல். 
பாடரம்-சிவப்பு. 
பாட்டு-கீதம், ஓலி, கவிதை. 
பாடவை-மிதுனம். 
பாடவள்-மிதுனம். 

பாடலமை-பலமுறை வோதல். 

பாட்டன்-தூகாகை. 

பாட்டி-பா..., நரி, நாய், பன்றி 
யிவற்றின் ஆண்பால், 

பாடலி-கள்ளு. 

பாடகம்-பாதகட[க*]ம். 

பாடார்-அ.கசலம். 

பாடை-இராகம், சாணைக்கல்லு. 

பாடவம்-உள்ளக்களிப்பு, 

பாடினி-பாடலையுடையமகளிர். 

பாடி-வீடு, முனை மேற் 

சென்றோருறைப தி. 
பாடி-காடு, படைவீடு,...ரள், 

படை, பாசறை, சாதகப் 
புள், ஊர், முல்லைஙிலத் தூர், 
நகரப்பதி, சேரி,



பாடு-பெருமை, ஒலி, இடம், 
கள்ளு. 

பாண்டரங்கள்-சிவன். 

பாண்டரங்கம்-சிவன் கூத்து. 
பாண்டி- 

பாண்டில்-இடபராசி, எருது, 

மூங்கில், மருதமரம், பரி 
பூண்டதேர், வட்டம், காடு, 

கட்டில், தபமேற்றுந்தகமி. 
பாண்டில்பூண்டது-சாடு. 

பாண்மகள்-பாட்டுவிச்சி, 

பாண்டம்- இடுங்கலம். 
பாண்டுரம்-வெள்ளை, 

பாண்டு-வெள்மா. 

பாண்டுமைந்தன் - தன்மபுத் 
இரன். 

பாண்டரம்-வெள்ளை. 

பாணி-கை, தண்ணீர், பற்று, 
நாடு, ஓசை, பாடற்பல்லி 
யம், திரள்படை, பாலை 

யாழ், நெடித்தற்பொழு.து, 
கூத்து, ஊர்செறிசோலை, 
பண்டம், பல்லியம். 

பாடித்தல்-பொழுது நீட்டித் 
தல். 

பாண்-இசைப்பாடல். 

பாணம்-அம்பு, மேகவண்ணக் 

குனுஞ்சி எனுமரம், பூம் 
பட்டு, 

பாதவம்-மலை, மரப்பொதுப் 
பேர். 

பாதம்-கால். 
பாதகம்-தவினை. 
பார்த்திபன்-டராசா. 
பாதாலம்-ஈரகம். 

பாதால[ம்*1-பாதாளம். 
பாத்தி-சிறுசெய், பகுத்தல். 
பாத்இல்-வீடு. 

பாதசாலம்-பா தகிண்கிணி, 
காலணிவடம், பாதத்தணி 
பொதுவாபரணம்.   
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பா.தகடகம்-பாடகம். 
பாத்து-ரிலைபேருகும், 

சோறு, பகுத்தல், 
பாதுகம்-மிதியடி, 
பாதை-பெருவி, சம்பான். 
பாதிரி-பாடலமரம், மூங்கில். 

பாதரே-கழமியர், நாயகர். 

பாதீடு-செறித்தல். 
பாத்திரம்-இரப்போர்கைப் 

பாண்டம். 
பாந்தள்-பாம்பு, பெரும்பாம்பு. 
பார- 
பாபத்து-கொலை. 
பாம்பு-சற்பம். 
பாக்கியம்-செல்வம். 
பாய்மா-கு இரை. 
பாயல்-துயிலமளி. 

பாய்தல்-தழுவுதல், குதித்தல். 
பாயிரம்- நூன் முகப் புறவுரை. 

கஞ்சி, 

பாயசம் - பாச்சோறு, பாற் 

சொரத்*]நிப்பூடு, 
பாயு-அபானவாயு, சாமபான 

நா. 
பாரிடம்-பூதம். 
பாரி-திறி,”“மணி, பூமி, கட்டில், 

வள்ளல், தூசு, 
பாரிசிகை-பருந்து, கடை. 

பாரிசாதம்-கற்பகதரு. 
பார்-பூமி, கரும்பாறை, உரோ 

கணி நாள், தேதரினிதற் 

பரப்பு. 
பாராவாரம்-௧1_ற்கரை, 

பாராயணர்-௮திகமான பேர். 

பாரம்-புனற்கரை, கலனை, கவ 

சம், சுமத்தல். 
பாரம்பரியம்-முறையான_து. 

பார்வை-காண்டல், சண். 

பாராட்டல்-பரிக் துகொண் 
டாடல்,
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பாரணம்-உண்பது. 

பார்த்தல்-இறஞ்சல். 
பாரித்தல்-படை த்தல், பரப்பல். 
பரரதர்-குருகுலவேந்தர். 
பாரத்துவாசம் - இருஷி, வலி 

யான் குருவி. 
பார்த்திபம்-பூமி. 
பாருசம்-பக்கம். 

பாரூ-பருமை. 
பால்-பகுத்தல், பக்கம், தசை, 

இயல்பு, உரிமை, கரம், 

குருத்து, இடப்பொதுப் 
பேர், வெள் ளைரநிறம், 
உவமை, விதி, நெற்றி, 

பாதி, குணம், 
பாலை-நீரிலாறிலம், அறந்றிலப் 

பாட்டு, பாடற்சுவை, மரம், 

புகழ்தல், பொருள்வயிற் 

பிரிதல், புணர்க்துடன் 
போகல், பிரிவுரைத்தல், 
மகசிரம், புணர்பூசம். 

பாலைக்கிளத்தி-பகவதி. 
பாலர்-இடையர். 

பாலிகை- உத, வட்டம், 

கடம்புமரம், பட்டவாள் 
முட்டிடம். 

பாலி-கள்ளு. 
பாலம்-கெழற்றி, பூமி, மழு. 
பாலன்-சிறுபிள்ளை, இடையன். 
பாகவன்-புதன், அக்இனிக் 

கடவுள்.   

பாவனம்-சம்புள், புனிதம். 

பாவிரி-பசிலிப்பூடு. 

பாவல்-மிதியட.. 
பாவை-பாவம், சித்திரம். 

பாழி - ஊர், வலி, உறை, 

பெருமை, அகலம், தேவாலை 
யம், துயிலமளி, விலங்கின் 

படுக்கை, பற்றிலாரூர் 
மருதநிலத்தார், முூனிவரி 
ருப்பிடம், இிரைச்சொல். 

பாளிதம்-கற்பூரம், சோறு, 
கண்டுசருக்கரை, பட் 

டாடை. 
பாளம்-கற்பூரம். 
பாறல் - இடபராசி, 

எருது. 
பாற்பதி-பாறுவதி. 

பாற்று-கு [நிஞ்*]சியாழ். 
பாற்கரன்-ஆதத்தன். 
பாற்கவன் - வெள்ளிபக 

வான். 
பாற்முனி-உத்திரம். 
பாற்பு- பறவைகளின் குஞ்சி. 
பாற்றல்-தேய்த்தல். 
பாறு-பருந்து, சம்பான். 

பானு-ஆதித்தன் . 
பானல்-கருங்குவளை, வயல், 

நெய்தல், மருதகிலத்தூர். 
பானம்-கள்ளுப் பருகுதல். 
பான்மை-விதி, குணம். 
பானீயம்-செல(ஸம். 

ஓடல், 

பாகாரம் முற்று ம



பகர ஈகாரம் 

பீதம்-சாந்து, மஞ்சள், பொன், 

நரல்வகைச் சாந்திலொன்று, 
0[ப]ான்மை௰ிறம். 

பீதகன்-வியாழம், 
பீதகம்-பொன், இருவேலி, 

சாந்து, பு்மை,பொன்மை 

நிறம், 

பீதன்-அச்சமுள்ளோன். 

பீதி-வேதனை பண்ணு ?நரய், 

பீர்-அற்பம். 

பீரம்-பீர்க்கு, 
பசல். 

பீரு-புருவம், அச்சம். 

முலைப்பால், 

  பீடிகம்-பனுவல்ப்பேர். 

பீடிகை-பீடம், அங்காடி, 
ஆபரணமிருக்கப்பட்ட 

கொள்கலம். 
பீடு-பெருமை, வலி. 
॥ரடை- துக்கம். 
பீடறப்பு-பிறகிடல். 
பீலி-மயில், மலை, மயிலிறகு, 

பிண்டிபாலமெனுமாயுதம், 
ஊதப்பட்ட சின்னம், 

வாச்சியப்பொ துப்பேர், 
சிற்றாலவட்டம். 

பீண்-இளமை. 
பீழ்-சினை, நெல்லிளங்கதிர். 
[பீ*]ஹை-துனபம். 
பீனம்-பெருமை, ப[£]சி. 

பீகாரம் முற்றும். 

பகா ஊதாரம் 

பூகவ-பூமி. 
பூங்கல்-பிணி. 

பூங்கு-மிகுதி. 
பூசுரர்-பிராமணர். 
பூசல்-போர், ஆரவாரம், 

ஒப்பித்தல், பே(ர)ரொலி. 
பூசை-பூஜை, ஆராதனை. 
பூசனை- ஆராதனை. 
பூஞஜை-பூசை. 
பூட்சி-தேகம், உரிமை. 
பூட்கை-யாளி, ஆனை, 

ப(ட்)டச்சொல்லல். 
பூட்டு-வில்லுடைய நாண், 

கபாடபெந்தனம். 

மேம் 

பூட்டை-அம்மி. 
பூண்-ஆபரணம். 

பூண்டி-ஊர். 

பூணி.எருது. 
பூத்தல்- உண்டா தல். 
பூதவம்-ஆலமரம். 
பூதலம்-பூமி, மருதமரம். 

பூதம்-பேய், பரணிகாள், பஞ்ச 
பூதம், வன், இறந்தகாலம். 

பூதகாதன்-சிவன். 
பூதினை-பூமி. 
பூ.தி-செல்வம், துற்கந்தம், 

தரை, நரகம், கொடிமை. 

பூ[த]வம்-புவி, உடம்பு.
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பூதை-அம்பு. 
பூாகம்-நாங்கூழ்ப்பாம்பு, 
பூ-மண், அழகு, கூர்மை, மலர், 

பொலிவு. 

பூமின்- திரு. 
பூபதி-இராசா. 
பூபாலின்]- இராசா. 
பூப்பை-௮ழகு. 
பூப்பு-மகளிர்தீட்டம், 
பூமகள்-இிரு, பூமாதேவி. 
பூமகள்புதல்வன் - காமன். 

பூமன்-மாராயணன், செவ்வாய், 
பூமி-நிலம். 
பூமான்-புருடன். 

பூமிசை ஈ௩டர்தோன்-அருகன், 
புத்தக்கடவுள். 

பூய்த்தல்-பீய்த் தல், 
பூரணி-இலவுமரம், 

பூரணை கேள்வன்-சாத்தா, 
பூரணம்-நிறைதல். 

பூரணன்-புத்தன். 
பூரி-5ரி, பொன், வில்லுராண்,   

பூரியம்-மருதரிலத்தூர், இராச 
வீதி. 

பூரியர்-நீசர். 
பூரிகை-அப்பம், 

பூரித்தல்-[மி]குதி. 
பூருவம்-8ழ்த்திசை, 

பழமை, 
பூருகம்- துடை. 
பூவல்-சிவப்பு, இணறு. 

பூவாது-சாயாமரம், கரகுண 
வாய், 

பூவணி-அங்காமு. 

பூழ்தி-முடை, புழுதி. 
பூழி-அகில்மரம், சகதி, பொடி. 

பூழ் தவுதடரிப்பறவை, கானாங் 
கார 

முதுமை, 

பூமியன்-சேரன். 
பூமை-கோட்டைவாசல் 

புகுவோர். 
பூழூக்கல்-சோறு. 
பூழ்சணம்-௮பரணம். 
பூளை-இலவின்பஞ்சு, 

பூற்பம்- பழமை, 

பூகாரம் முற்றும். 

பகர ஏகாரம் 

பேகம்-கொக்கு, பெருமை. 

பேகன்-கடைவள்ளல். 

பேடு-பேடி, ஊர், காமனாடல். 

பேடர்-அ௮லி. 

பேடி-அலி, 

பேடை-புள்ளின் பெண் 

பெயர். 

பேடாடல்-கா.மனாடல். 

பேட்டு-பொய். 

பேட்டை-பெருமை, 

பே...வம்-மதி[த்த]ல், 

குறித்திடல்பே... 

பேதையர்-8ழ்மக்கள், பெண் 

கள், அறிவிலோர். 

பேதை-மிடியன், பெண், 

அறிவிலாமை, ௩லை. 

பேதம்-வேறுபாடு. 

பேசல்-சொல்லல்.



பேச்சு-சொல்லு. 

பேய்-பசாசு. 

பேயம்-பானம்பண்ணிற.து. 

பேர்[த]ல்-உரிஞ்சல். 

பே...-. 

பேராண்மை - அருமை 

செய்தல், 

பேரணி-ஆபரணப்பொ.து. 
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பேமை-மஞ்சிகை. 

பேரியற்காஞ்சி-கொடியல் 

புரைத்தது. 
பேரிகை-துந்துமி வாச்சியம், 

வாச்சியப் பொதுப்பெயர். 

பேரித்தல்-கொடுபோ தல், 

பேனம்-நீர் நுரை. 

பேழ்வாய்-பிழர்தவாய். 

- பேகாரம் முற்றும். 

பகர ஐகாரம் 

பையல்-பாதி, சிவன்தொண்டு. 

பைந்இனை-கருக் தினை, 

பை-பாம்பின்படம், 

இலவம்பஞ்சு, நிறம். 

பைந்நாகம்-பாம்பு, பூவி 

னுடைய தாதின் தூள். 

பைங்கூழ்-பசும்புல், படர் 

பயிர், 

பைதிரம்-தேயம். 

உறை, 

பைஞ்ஞலம்-மானிடக் கூட்டம் 

பையுள்-மயக்கம், துன்பம், 

நோய். 

பைதல்-துன்பம். 

பைத்து-பச்சைநிறம். 

பைதல்-துன் பம், கோபம். 

பைம்மை-பச்சைகிறம். 

பைசாசரிலை[யா]வது-ஓரு கான் 

றொரு கால் முடக்குவது, 

பைகாரம் முற்றும் 

பகர ஓகாரம் 

போகல்-ஈடத்தல், 

நீளம், புள்ளு. 

போ-அ௮சைச் சொல். 

போக்கு-குற்றம். 

போகபூமி-பதினாறுட்டைக் 

குமரனும்,பன்னீராட்டைக் 

குமரியும்ஆகி 

இறத்தல், பினும் ஒத்த நலத்தினும் 
கற்பக நன்மரம் ஈற்பயன் 
உதவஇருப்ப_து. 

போகிலி-கொப்பூம். 
போக்கம்-பொலிவு 
போகி-பாம்பு. 
போகி-இக்திரன், பாம்பு. 

ஓத்த௮ன் | போகில்-பறவை, பூமொட்டு.
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போகம்-பொசிப்பு. 

போசனம்-சோறு. 
போதன்-பிரமா, அருகன். 
போதம்-பரணிகாள், ஞானம், 

நாவாய். 

போதகம்-ஆனை, ஆனைக்கன் று, | 
சம்பான், இளமை, மர 

மிருகத்திளமைப்பருவம். 
போத்தல்-மூடுதல். 
போதரல்-கொடுபோதல். 

போதிவை- 
போதி-௮ரசமரம். 
போதிவேக்தன்-புத்தக்கடவுள். 
போதா-குருகு, பெருகாரை, 
போது-மலர், நாள், காலம். 

போ[த்தி]மி-பன் றி. 
போத்[.து]-மரை, பச, புலி, 

பூனை, புல்வாயினாண்பால், 
மயிலெழமாலல்லாத புள்ளுக் 
களினாண்பால், மிருநத்தி 
னாண்பால், மரத்திளமைப் 
பரு[வம்]. 

  

போக்தை-இளம்பனை, அனுஷ 
நாள். 

போலி-ஓப்பிலாமை, ஒப்பு. 
போலாதம்-கடைக்கொள்ளி. 
போல்-உவமை. 
போரம்-மிருகசீரம். 

போர்-பூசல், சென்முதலாகிய 
சும்மை, சதையம். 

போர்வை - தோல், முட்டாக்கு, 
மீக்கோள். 

போராண்மை - அரியசெயல், 
பொருண்மொழிக்காஞ்சி. 

போ- 
போருள்- 
போழ்தல்-கழ்தல். 
போழ்து-காலம். 
போற்றல்-பாதுகாத்தல், புகழ் 

தல், ஓம்பல், 

போற்றார்-8ழ்மக்கள். 
போனகம்-செரறு. 
போற்றல்-கூடல். 
போன - தொழில்கைவந்தது, 

இழந்தது. 

போகாரம் முற்றும். 

மகர ஆகாரம் 

மாகதர்-புகழ்வோர், பாணர். 
மாகம்-அ௮காசம. 

மாக்கள்-பிள்ளையள், மானிடர். 
/மாகதி-முல்லை, திப்பிலி. 
மாசறல்-ஈன்மை, 

மாசி-மகம், மாதம், 
வரம்பு. 

மாசில்-மறைவு. 
மா[ர்*]1ச்சாலம்-பூஜை. 
மாசாத்தன்-அய்யனார். 

மாசு-அழுக்கு, கவசம். 

மாசணம்-பெரும்பாம்பு . 

பழைய 

மாசை-பொன். 
மாசேனன்-அருகன். 
மாஞ்சம்-வில்லொலி. 
மாடம்-வீடு, உழுந்து. 

மாட்டெறிதல்-விதித்தபடி. 
சொல்லல், 

மாடகம்-முறுக்காணி. 
மிரர் வகைய ல். 

மாடூு-பொன், மணி, முன்பக்கம், 
செல்வம், உறைவிடம். 

மாட்சிமை-வளமை. 
மாண்பு-அழகு, மாட்சிமை,



மானம்-அளவு. 
மாணல்-மாட்சிமை, நன்மை. 

மாண்டல்-மாட்சிமை. 
மாணன்-ஈன்மை. 
மாணார்-சத்துரு. 
மாண்-மாட்சிமை, 
மாண்டு-...ற்றசொல். 
மாணிக்கம் - சிவப்பு, மணியின் 

பொ துப்பேர். 
மாதர்-காதல், மகளிர், அழகு. 
மாத்தாண்டன்-அதித்தன். 
மாதா௮ - தாய், பாறுவதி, 

ஆசை. 
மாதங்கம்-ஆனை, பெபொன், 

பெண், மெய், கடல், பூமி. 

மாதங்கி-பத்திரகாளி. 
மாதவி-குருக்கத்திமரம். 
மாதூி-திப்பிலி. 
மாத தி-திப்பிலி, ஒளி, 
மாத்திரை-அளவு, விரைவு. 

மாதி-வட்டம். 
மாதிகம்-குதிரைபோமாற்கம். 
மாதிரம் - ஆகாயம், யானை, 

நிலம், மலை, தேசம். 

மாதவம்-தவம், வசந்தம், 

கள்ளு. 

மாதங்கர்-சாண்டாளர். 

மாது-பெண், வட்டமிட் 
டோடல். 

மாதுலன்-மாமன். ' 

மாதுளங்கம்-மாதலா. 
மாதுலம்-மா தளைமரம். 

மாதோ-அசைச்சொல் 
மாந்தி-மாமர[ம்]. 

மாந்தர்-மக்க[ட்] பொது. 
மாக்தல்-பருகல். 

மாப்பு-அகலம், 
மாமன்-மாதுலன் . 

20 
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மாமான்-மாதுலன். 
மா-பெருமை, கருமை நிறம், 

அழைத்தல், காற்காலுடை 
யன, வண்டு, திரு, கான 

ஆண்பன் றி, Aaa A, 

மாமரம், வலி, ஆண் 

குதிரை, செல்வம், வயல், 

ஆண்பால். 

மாமருத்துநாலோர்-மருத்து 
வர். 

மாமாத்தியர்-வயித் தியர், 
மாமணி-மாணிக்கம். 
மாமை-ரிமம், கட்டழகு, அழகு. 
மாமிரம்-மாமரம். 

மாயவன் -மால், 
வன், வேட்கை. 

மாயு-ஈரி. 

மாயரபுரி-பித்தளை. 

மா।;யதல]/-நுண்மை, அீ[த]ல், 

மழைறதில், சாவு. 

மாயம்- வஞ்சனை, கறுப்பு 

பொய். 
மாயை-பொய், பத்திர[காளி]. 

மா[யா]தேவிசுதன் - புத்தக் 

கடவுள். 

மாயோ[னள்]1-பெண். 
மாரகம்-கதம், 

ஆதரம், முடுக்கியல். 
மாரி-மேகம், உத்திரம், மழை, 

கள்ளு, வியாதி, வடுக, 

விளி. 
மாரன்-காமன். 

மார்கழி-மகசிரம், மாதம். 

மாரணம்-கொலைசெய்தல். 
மாரர்-சத்னுரு. 
மாராயம்- உவகை. 

மாருதம்-காற்று. 
மாருதி - அனுமான், 

சேனன். 

மாயம்வல்ல 

af [ij
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மால்மகன்-பு[த]ன். 
மால்-பெருமை, மேகம், காற்று, 

சோழன், இந்திரன், 
சோம்பு, ஏணி; கருமை, 
துன்பம், பற்றுக்கோடு, 
கண், புத்தன். 

மாலை - பொன்மணி, பூவிற் 

றொடுப்பது, இரவு,சக்தியா 
காலம், குணம், ஒழுங்கு, 
முலைமேலணிவடம், விதி, 
காலன், கண்கொத்திப் 

பாம்பு. 
.மலதி-மல்லிகைப்பூடு. 

மாலி-கள்ள, ஆதித்[த]ன். 
மாலினி-பத் திரகாளி. 
மரலுமி-மீகரமன். 

மாலிகை-மாலை. 
மாவிரதி[யர்]-சைவர், 
மாவலர்-கு[திரை]ப்பாகர். 
மாவிருட்[ச1ம் - கள்ளிமரம், 

பெரியமரங்கள். 
மாழ்தல்-மயக்கம், சாதம். 
மாழ்மு-மகசிரம், 
மாமை-மாமரம், பெபொன், 

அழகு, நிறம், ஓலை, திரட்சி. 
மாழாத்தல்-மயக்கம், 
மாளிகை-மன்னரில்லம். 

மாற்றம்-வலி, செயல், வலலரா 
கல், சொல்லு. 

மாறன்-பாண்டியன். 
  

மாற்கம்-வழி, தெதருவீதி, 
[ச] மையம், மறுதலை, 
நெடுந்தெருவீ தி. 

மாற்கசீரம்-மார்கழிமாதம். 
மாற்கணம்-அம்பு. 
மாறுகம்- துகில். 

மாறு-தோற்றம், கம்பு, பகை. 
மாற்றல்-காதல். 

மா.௰ல்-விலைகூ[ற]ல். 
மான்-மிருகம், மகரராசி, வலி, 

மகரமீன். 

மான்றலை-மிருகசீரிடகாள், 
[மி*] ரகரம். 

மானவர்-மானிடர், வீரர். 
மான்மதம்-கத் தூரி, காவிப் 

பிள்ளை. 

மானகம்-திண்டிமிவாச்சியம், 

மானம்-இலச்சை, குற்றம், 
அளவு, பெருமை, வலி. 

மான்றல்-மயக்கம். 
மானமா-கவரிமா. 
மானல்-உவமை, மயக்கம். 

மானுதல்-ஒப்பு, மயக்கம். 
மானை-செயல், ஆவையின்விறல், 

மடு. 
மானினி-பெண். 

மானுயர்-மானிடர். 

மானிமா-கவரிமா, 

மானு-ஒப்பு. 

மாகாரம் முற்றும்



மகர ஈகாரம் 

மீக்கொள்-மேற்போர்வை. மீளுதல்-மாறுதரல். 

மீக்கூற்று-புகழ். மீன்-ஈக்கெத்திரம், மச்சம், 
மீ-ஆகரசம். மீனராசி, சித்திரைகாள், 
— ர வளரொளி. 

தூர்தல்-நெருங்கல். ர்க 3 
.மீமிசை-[வி]லாக்காம். கனவன் ண ணை 
மீவான்-மீகாமன். த ட ட கத் க்ளக் 
மீளி-வில்லாளன், பாலைகிலத் பென் gf: 

தரசன், வலி, இண்ணியன், | மீனகவா-பூசை. 
மேன்மகன், மிருத்து, மீனுயுர்த்தோன்-காமன். 

பெருமை, சிங்கம். மீனெறி-சிறுபறவைகள். 

மீகாரம் முற்றும் 

மகர ஊகாரம் 

மூகம் - வண்மை, முயற்சி, மூ.தணங்கு-வடுகி, - 
மனத்துமிகுதி, உண்மை. | மூத்தோன் - ௮ந்தணன், வினாய 

மூகை-ஊமை. கன். é 

  

  

க்கு-ராசி, பறவைவாயலகு. மூத்தோன் - பெரியோன், தமை 

etn aia ee பாம்பு. பாது oe 

மூங்கில்-வேய், புணர்பூசம், Bie 2S பட 
மூங்கை-ஊமை, மூய்த்தல்-மூடுதல். 
மூசல்-மொய்த்தல், சாவு. per ate ae 
மூசை-கொடை, தேவர். EN SR AM) SAT. 
மூடர்-அ.றிவில்லார். கவ ததத ப . 

oo eee ளி | மூலகம்-இழங்கு, வேர். 
Cpa eo ர மூலம்-ஓரு [௩]ாள். 

மூடுதல் கவீத்தல்.. | மூலக[க]தம் - இ[கு]வே[லி]. 
மூது-தேனீ, தம்பூலப்பூச்சி. ..-க்வீதி, மேடம், மிதுனம். 
மூதறை-திருவாதிரை. மூவிலை-ரூலம். 
மூதுரை-பழமொழி. மூ[வுல*]குணர்ந்தோன்- 
மூதிரை-திருவாதிரை. மூவாமு தலவன்-மூப்பிளமை 
ழூதை-வெட்டிச்சுட்டகாடு, யில்லாதவன்.
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மூழல்-கொடிக்கழச்சி. 
மூடிதல்-மொய்த்தல். 
மூழ்கல்-செ.றித்தல். 
மூமிவாய்-பொட்டி. 
மூற்காரமாவது - உவாந்திபண் ; 

ணுதல். | 
மூளை-தசை. | 

| மூ[மை]-அகப்பை, மத்து. 
மூ.ற்கர்-கீழ்மக்கள். 

மூழி - மத்து, அக ப்டைப,. 

துடுப்[பு]. 
மூன்றுகாலம்- இறப்பு, எதிர்வு, 

நிகழ்தல். 
மூன்றிடம்-தன்மை, முன்னிலை,. 

படர்க்கை. 
மூன்றுலோகம்-பூமி, அந்தரம், 

சொற்[க]ம்.: 
மூனம்-மவுனம். 

மூகாரம் முற்றும் 

மகர ஏகாரம் 

மேகம்-காற்று, குயில், கருறிறம், . 
முகில், தண்ணீர். 

மேகாரம்-மயில். 
மேக்கு-உயரம், 

மற்றிசை. 
மேகலை-மணிமேகலை. 
மேகராகக்குறிஞ்சி- இராகம். 
மேகவாகனன்- இக் திரன். | 
மேகநாதம்-சிறுதீரை. | 
மே-மேவுதல், [து'ருவாட்டேறு. | 

| 

வருகாலம், 

ae 
ம் - 

மேத்தியம்-சத்தம். 
மேதினி- பூமி. 
மேதி-எருமை, 
மேதை-புதன், கள்ளு, தோல், 

[5]ரம்பு, இறைச்சி, அறிவு, 
உள்ளக்களிப்பு, 

மேதையர்-கழற்றோர், 

  

மேய்-அகலம். டட 
மேயல்-துய்த்தல், பொருந்தல். 
மேயன்-[மகன். 
மேரு-வ(_ [கிரி], 

பதம்]. 
மேல்வாய்-தாடி. 
மேல்-இடம், உடம்பு. 
மேலி-கள்ளு. 
மேழி-கலப்பை- 
மேலுலகம்-தேவலோகம். 
மேலெழுலகமரவது - பூரேோலோ] 

கம், புவலோகம், சனலோ 
கம், தவலோகம், சத் திய 
லோகம். 

மேவுனர்-உற்றுர். 
மேவாதவர்-சத்துருக்கள். 
மேவினர்-மித் துரு. 
மேவல் - விருப்பம், பொருந் 

அதல், 
மே[றி]கு-மேற்றிக்கு. 

ம[ந்த]ரபறு 

மேகாரம் முற்றும் 

மகர ஐகாரம் 
மை-மேகம், மூங்கில், க[று]ப்பு, 

மயக்கம், குற்றம். ஆடு, 
செம்மறியாடு. இருள்,மலட் 
டெருமை, பன்றி. 

மை-...... மலடி, மலட்டெருமை, 
பசுக்கள். 

மைந்து-வலி, மயக்கம், இளமை, 

அழகு. ் 
மைந்தர்-மானிடர், புத்திரர்... 
மையல்-மயக்கம். 
மைமுகம்-முசு. 
மைத்தென-வீரைவு. 
மைந்தன்-மகன். 
மைதுனம்-நீங்காமை. 

மைகாரம் முற்றும்.



அகராதி நிகண்டில் எழுத வேண்டியது 

இருவகைக் கூத்து மார்க்கர் தேசிகம் 

முப்பழங் கதலி பலாவொடு மாவே 

எழுவகைப் பிறப்பே தேவர் மக்கள் 

விலங்கு பறவை நீரில் வாழ்வனவுடன் 

தாபரம் ஊர்வன சாற்றினர் புலவர் 

எழுவகை நதிகங்கை யமுனை பாரதி 

காவிரி நன்மதை குமரிகோ தாவிரி 

அகத்தியன் புலத்தியன் அங்கீரச கவுதமன் 

மார்க்கண்டன் காசிபன் வசிட்டனேம் முனிவர் 

அரசன் மாதுலன் ஐயன் முன்னவன் 

குருவுடன் இவரைங் குரவ ராகும் 

பஞ்ச சயனம் மயிர்ச்சேணம் இலவின் 

பஞ்சுசெம் பஞ்சுவெண் பஞ்சு அன்னத்தூவி 

கோட்ட மல் குங்கும மிழகுதற் 

கோலஞ் சுட்டும லென்பனவோ டைந்து.
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