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T
work, which is now ofered to the public, is believed to
be the first attempt at a complete Dictionary of the Tamil lan
guage in alphabetical order. It contains about 58,500 words

being nearly four times as many as are found in the whole
சதுரகராதி.

When the work was commenced the Compilers contemplated
preparing little more than a Wocabulary for the use of Schools.
This will account for the size of the Appendixin the vowels, and
ll 5.

It is not supposed to be free from detects, but it is beliew.
ed that the work will behighly valuable not only to those who
read the Christian Scriptures in the Tamil languagebut to those
who study the higher branches of Tamil literature.

.ெ ப ய ர காா தி.

கடவுள் வ ண க்கம்.
சீராரும் பூமணிசொற் பல கற்பொருள் சேர்க்

ம . . . மு.

சீருறிரதம்பொருளொளிவாசநிகர்த்தகி . . . . . . . ல

டா குடிருதினேதோ அஞ்செறிச்தருட்டால் சுரப் . . போ

னேசார்ட சமுளங்கொண்டவர்க்கெக்க2லயெய்தரி . . தே.

த எ

சா விவாகன சகார்த்தம்
ா சு க க் கு ச் சரியான கிறிஸ் திவ ரு ஷம் த அா ச உல்.
நிகழா நின்ற பி லடவவருஷம்
ட
ட் ட | ண ச் த க்கு ச் சேர்க் த மா னி ப் பா ப்

அமேரிக்காலுமிசியோன் அச்சுக்கூடத்தில்
அச்சுப்பதிக்கப்பட்டது.

2.

சிறப்புப் பா யிரம்
நேரிசையாசிரியப்பா.

திருவனர் நெடுங்கடற்-செகந்தனி புரக்கு
அருவுருவா யொளி-ரமல?னப்பழிச்
சால்வகைப்பொருள்களு-சனிபொதி துறுப

அாலொடுவழக்கினு-துவ அமெப்பதங்களு
தொல்ல கராதியுட்-டோற்றமிக்கின்மையி

கல்வியினயதேவர்-கற்.மறுணர்பொருட்
முகத்தொளிகாட்டு-மு.கிரமேநிகர்ப்
மிகத்தெளிவுற்றதாய் விரிபொருள்பெற்றதாய்

பக்த வடசொற்களும்-பாகதச்சொற்களு
செந்தமிழ்வழக்சிலுட்-சேருமெவ்வெவைகளு
பேர்பெறும கர-மாதியாப்பிறங்க
சீரகராதிநீ-செய்குகவென் .

மன்னர்செங்கோன் முறை-வழாததென்னிலங்கையி
சென் னியின் முடியெனச்-சிறந்த யாழ்ப்பாண அற்றவர் நயன மொ-டுளங்க வர்மஞேகா
பெற்றிடுசல்லேட்-பெரும்பதியுறைவோ
ஆதியம் பகவ-னருண்மொழிதலேக்கொ

வரி

வேதமெய்ப்பொருளே-விளக்குமெய்யுணர்வின தியாகமும்பொறையுர்-திருத்தகுகல்வியு
தயாளமுஞ் சீலமுர்-தன மெனக்கொண்
புகழ்பெ.ணும் யோசேட்-ாயிற் றெனப்புக.அ

தகைபெறு நிபுணன்-சாற்றின ஞ
சதுரகராதியுங்-தச நிகண்டிவlருெ

மதுரைமுச்சங்க-மருவிய நூல்களு

ஐ திலக்கணங்களு-ளமைந்தபாசுரங்களு
பைந்தமிழ்க்குரிய-பஞ்சகாப்பியங்களு
பாவலர்வழங்கிய-பல துறைப்பாடலு

தாவஅமுலகுளோர்-சாற்றியவழக்கமு
வடமொழிகளும்பல-வகைப்படுகால்களு
உடனிவைய?னத்திலு-முற்றனமொழிகொ
மாக்கலேக்குவளேசன் -மாமதியென் னவு
கோக்க சவாரிச-நோன் கதிரென்னவு
பாச்கடல்கடப்பவர்-பாரதியென்னவு

ே

ஆக்கினன் பெயரக-சாதியாமிதனே

க்

|

கல்வியுஞ்செல்வமூங்-காசினியனத்திலு
கல்விடமிஃசென-யை துறைக்திடுத
எட்டுளதிசையி அ-ம்ெழின் மிகப்பெற்றிடு
வட்சென்னகரினன்-வண்குணசாகர
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கு.ைச.அனிதன் னி.அங்-கூர்மைகொண்மதியின .

இசைவு வளர்ங் த ய-ரிரும்புகழ்நிதியின

_

முத்தமிழ்ப்புலமையன்-மூ.துணர்க2லமைய
சத்தியத்தலேமையன்-மருமான் னிலமைய

.
.

கங்காகுலத்தினன்-கலேமகள்வலத்தின
கொங்க ார்குவளே பங்-கோதையகலத்தின
மேழியம்பதாகை-மேவியசெல்வ
ஆழிசூழ்புவிபுக-ழம்பலவாணவே

சங்திரசேகரத்-தமிழ்ப்புரவல
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பொருவருக்தவத்தாற்- புசல்வளுவுதித்துமை .
அருமறையுடன் பல-வாகமங்கற்ருே
சுந்தரசாற்சவி-சொலும்வலோ

ம்

_

_

இஃதி அளவையம்பதி தமிழ்ப்புலவன் வேலுப்பின்,

_.

-

ள்

ன்
ன்

னே.

குமாரன்

கனகசபாபிள்

சொல்லியது.

இருபத்துநான்குசீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
தெல்லியம்பதியில்வரு செல்லோதக்குரிசில் செய்தவமெளுவுதித்த சே
அதிராசகல ஞாஅதிராசளுெடு தில்லேயம்பலம.பெஞஆ செந்தமிழ்ப்புல

வனருள் சாமிசாதக்கலே ஞர் சேகரனுமாகமதி: செழுமுதல் விாையகன்

கருவயிசமுத்தெஅச்சிகழ்வடதமிழ்க்கலேக்கு-வல்லவ மெல்விமதியக்
யை நிகர்ப்பஒளி மன்அதினேயென்னவாவே வண்டமிழ்க் கலேகள் பல

வின் சொற்றிமணிளுெடுபண்டுரைத்திடு நிகண்டும்மதெலம்புகழு
லவுக்கொண்டு மாற்றமயணிக்கவெண்ணி வள்ளலுயர் தெள்ளு சமிழ் வெள்
2ளமுதஅள்ள பா வல்ல சந்திர சேகரன்-மல்விலங்கினியவகராதியா

டைவகுத்தபின் வளங்குலாவு மலர்மகளுடன் தமிழ்சொல் கலேமகளுவதேட
கி மார்பினிக்குவளே மாலேவைத்தவன் வங்காளமுதலியாழ்ப்பாணம்
,
ளர்புகழ் படைத்த விருதன் வட்டாடன் முதல் வீரட்டாவதானமு மதித்
தறியவல்ல கிபுணன்-சொல்விலங்காது கவி னிதி ழை பொழி திேடுச்

ஆrய

தொருகாளமேசர் தளுவவேளாளருட் சாமிமுதலருளுமுத்துங்கனெலும்
வேதகிரியாஞ் சுர்தரக்கவிமதச் சிங் தர

துதுகள் சிச்திடக் காட்டி நீ .

டிச் சோர்வில பக்கமுக்ததேனனித ஜென. சொலத் தரையில் வேறுமுள
தொ.

இஃது

உடுவை

கர் முத்த குமார

சிசம்பரப்பின்

சொல்வியது.

அ வை ய ட க் க ம் .
பதின்ைகுர்ேக்கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
பூ:ேவுமரசரொடு குடிகளானவருண்டு புனிதரொ ட சுத்தருண்டு புண்
கூனிபர் தரு மகுணசீலராமவருடன் பு:லஞரும் புவிபி.அண்டு-மா.மே.வுசெ

ல்வரொடுவறிஞரும்பலருண்டு வல்லகலேயமிஞரோடு வண்டமிழ் தெரிக்கி
லாமுழுமக்கள் சிலருண்டு மகிதலத்திவைவழக்கே- சாமேவு கவிஞர்தரு ச
அாலெ டென் னுரையு சானிலத் துறவிழுக்கோ சடைபெற்ற விசனி.அ
பர்முன் அால்விளங்குமெனு கசையானியற்ற அற்றேன்--காமேவுமிச்திரவ
வச்.தய்த்து வாழ் கலேஞர் கற்றறிவிலாத சிறியன் கைசெய்த சீரெனக்குண
சாடியல்லவை கழைச்துகொளல் கடனதாமே.

எண்சீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
உத்தமர்களெக்.நா.அ முற்றவோர்ந்தே யு.அகுறைகண்மறையவுண்மை
யுகங் த கொள்வர் - மத்திமர்களவை பிரண்டுஞ் சமமாக்கொள்வர் மற்றை

யாாமதமருண்மை வகுக்கமாட்டார்- இத்தசையாலாய்ச்சணர்ச்
லோர்

சல்

கல்லானியற் று மகராதியெனவிகழாரென் றே-சித்தமிசைகொண்

இதெளிவில்லாப்பேதைச் சிற்றறிவேனறிவளவிற்சேர்த்திட்டேனே.

அ. க ரா தி.
அக

அக

அ, அஃறி2ணப்பன்மையி அறு, ஆருவ
தன்பன் ைஉயுருபு, சாரியை, சுட்டு

அகப்படுதல், உட்படுதல், கிடைத்
தல், கிட்டுதல், சிக்குதல் (தில்

அஃகரம், வெள்ளெருக்கு

அகப்பா. அகழி, பதிலுண்டேடை,
அகப்பு, தாழ்வு
அகப்பை, சட்டுவம்

அஃகல்,

குறைதல்

அஃகு பேர்தம், நிலாமுக்கிப்புள்
அஃகுல்லி, சிற்றுண்டி, பிட்டு

அகப்பொருள், உட்பொருள், உள்சி
கழ்ச்சியான சிற்றின் பத்திற்குரிய

அஃகேனம், ஆய்தவெழுத்து
அஃஅதி: அ.அ.

வெழுதின, ஓரிலக்கணம்
அகமகிழ்ச்சி ஆனந்தம், மனமகி

அஃறி2ண, இழிதிணே

அகக்கா ழ, ஆண்மரம், உள் வயிரம அகமலாச்சி
ழ்ச்சி
அகங்கரித்தல், ஆங்காரங்கொள்ளு அகமம், மரப்பொது
தல்
அகமருடனம், நீர்க்குளின் அசெய்
அகங்களித்தல், மனமகிழ்தல்
யுமோர்செபம்
அகக்கா ம் அகங்தை,உட்கரணம் அகம், இடம், உள், தானியம், பள்
சான் கிளுெ று
ளம், பாவம், பூமி, மரப்பொது,
அகங்காழி, அகக்காழ்
(ர்சாதியார்
மனம், வீடு
அகங்கை, உள்ளங்கை
அகம்படியார், உள்வேலேகாரர். இ
அகடம், பொல்லாங்கு
அகம்பிரமம், ஆங்காரம்
அகடவிகடம், அபாயம், இரண்ட அகம்மியம், பதிலட்சங் கோடி
கம் வஞ்சக

கோடி கோடா கோடி

அகடு, உள்,ாடு,பொல்லாங்கு,வயி.அ

அகணி, உள், மருதநிலம், வயல்
அகணிதம், எண்ணிக்கையின்மை

அகண், அருகு

-

அகண்டம, எல்லாம்

அகரம், எழுத்தின் சாரியை, ஒதுெ
ழுத்து, பார்ப்பனச்சேரி, மருத கி
லத்தார்

அகராதி, அகரமுதலெழுத்துக்களா
நீருெடங்குஞ் சொற்கோவை

அகண்ட சண்டன், கடவுள்
அகரு, அகில்
அகண்டி, ஒாவாச்சியம்
அசாத்தத்துவம் அழிக்குதேத்துவம்
அகண்டி-தம, முழுதும்
அகலக்கட்டை, அகலம மதி
அகதி, சகுதியற்றவன், போக்கற் அகலம், மார் , விசாலம், விரிவு
ற உண், வறியவன்

அக தேசி, உள்ளூர்யா சகி
அகத்தி,

ஒருமரம

அகத்தியம, அவசரம், சேவை
அகத்திய

ஆ9ம. எட்டாமை

அகத்தீடு, கைக்குள்விட்ட3ணத்தல்

(தல்
சண்டாளர்
அகலல், நீங்கல், பிரிசல், விசாலித்

அகலா,

அகலவுரை, விரித்துரை, அஃதி
இலக்கணமும் இலக்கியமுடெடுத்

அக் காட்டிப் பொருள் விரித்து
ரைப்பதி

(ருத்தி

அகத்.து.அப பு உள்ளியல
அ. கிலே, கடவுள்

அகவிகை, பஞ்ச கன்னிகைகளிலொ

அகச்தை, ஆங்காரம், செருக்கு

அகலியம், மரப்பொ.து

அகவிடம், பூமி

2.

அகை

அக்

அகலுதல், அகன்றபோதல், நீங்கு |அகோ, அதிசயச்சொல்
த ல், விரிதல்

|அகோசன்,

-

அசலுள். அகலம், ஊர், காடு, பெ |
ருமை

அறியொளுமை,

கா

ணப்படாமை

(வல் அகோதாரை, மிகப்பொழிதல்

அகல், அல்குல், சகழி, நீட்கென்னே
அகல்வோர், இனர்
அகவல், அசைத்தல், ஆசிரியப்பா,
ஆடல், ஒருசக்தம், மயிற்குரல்
அகவிதழ், உள்ளிதழ்
அகழான், ஒரெவி
அகழி, அகழ்
அகழெலி, அகழான்

அகழ், அகழி,தோண்டென்னேவல்
அகழ்தல், சோண்டல்
அகளங்கன், கடவுள், மாசிலான்
அகளம், தாழி, மிடா

அகோரம், உக்கிரம், உட்டணம்,
|

கொடுமை

அகோராத்திரம், பகவிரா

அக்கசாலேயர், கம்மாளர், கட்டார்
அக்கடி, அலேவு, இடைஞ்சல், வரு
ட பம்
த்தம்
| அக்கணம், பொரிகாரம், வெண் கா
அக்கண்டே, அக்காளே
-

அக்கதம், அட்சதை
அக்கதேவி, கோ?னப் பல்லு

அக்கதே, புறக்கதுே
அக்கப்பாடு, கிலேயழிவு, மரக்கலச்

சேதம், மோசம்
அகளி, தாழி
அக்க முன்றி, கண்
அகறல், அகலம், கடத்தல்
அகற்.அதல், அகலப்பண்ணுதல், தி அக்கம், அருகு, உருத்திராட்சம்,
| கண் கயிறு, தானியவிலே, தான்
ரத்துதல், விரித்தல்
றி, பொன்

அகனம், கனமில்லாத து

அக்கரசுதகம், ஒர்மிறைக்கவி
(ஞ்சகம் அக்கம், எழுத்து, ஒாகோய்
அகன்றில், ஒருபட்சி
அகாதம், நீங் துபுனல், பள்ளம், வ அக்கரவிலக்கணம், எழுத்தியல்பு, க
வேஞானமஅபத்திஞன் கிளுென் அறு
அகாதன், வஞ்சகன்
அக்கராரம்பம், எழுத்துப்பயிலவை
அகாரம், ஒரெழுத்தி, வீடு
அகன்மணி, தெய்வமணி

த்தல்
அகாரி, கடவுள்
அக்களித்தல், மனமகிழ்சல்
அகாரியம், காரியமற்றது.
அகாலம், அவகாலம், நியமமல்லா அக்களிப்பு, மனமகிழ்ச்சி
த காலம், பஞ்சகாலம்
அகதை, கரியம், குற்றம்
அக்கன், காப்
அகி, இரும்பு, பாம்பு
அகிதம், இதமின்மை, உரிமையின் அக்காதேவி, மூதேவி (ரை, மாமரம்
ரம், கருப்புக்கட்டி, சருக்க
*
மை, தீமை, பகை
அகாள், தமக்கை
அகிதர், பகைவர்
அகிருத்தியம், தட்பான செய்கை அத்தி, உட்டணம், ஒர்நோய், கண்
அக்கியாதம், மறைவு
அகிலம், எல்லாம், பூமி
அகிலாண்டம், சருவாண்டம், பூவ அத்தியாதவாசம் மறைந்திருத்தல்
(ன் அ அக்தியானம், அறிவின் மை, ஞான
ண்டம்

அகில், ஒர்மாம், பஞ்சவிரையிளுெ
அகிற் கூட்டு, ஏலம், கருப்பூரம்,
சுக்கட்டி, சங்தனம், தேன்
அர்ேத்தி, துந் கீர்த்தி

r

_

அகுடம், கடுகுரோசனி
அகுதி, அகதி
அகும்பை, கவுள் அம்பை

அகைத்தல், அடித்தல், அறுத்தல்,
முரித்தல், வருதேதல்

லாதவன்

மின்மை

அக்கியானி, அறிவினன், ஞானமில்
அக்கிரகாரம், பிராமணவீதி
அச்கிரசம்பாவ?ன,முதன்மரியாதை
அக்கிதபூசை, முதன்மைப்பூசை,
முதன்மையுபசாரம்
அக்கிரமம், கொடுமை
அக்கிரம்,

நுனி

(பு
அக்கிள், கைக்குழி
அக்கினி, செங்கொடுவேவி, நெருப்

அங்

அச

அச்கினிக்கட்டு, அக்கினித்தம்பனம்

அங்கி, அங்கத்தையுடையது, கார்

த்திகை கட்சத்திரம், சட்டை, தி
அக்கினித்தம்பம், ஒர்விச்தை, கலே
ஞானமஅபத்திஞன் கிளுென்அறு, அங்கிகரித்தல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல்,
செருப்புத் தாண்
தழுவிக்கொள்ளுதல்
அக்கினித்தம்பனம், நெருப்புச்சு அங்கிகாரம், அங்கிகரித்தல்
அங்கிசம், உபநிடத முப்பத்திரண்
டிமூென்று, கூ-அ, பங்கு, வமிசம்

டா மற்செய்யும்வித்தை

அக்கினித்தாண், தீப்பிழ்ம்பு

அங்கிஷபாதி, சிறு புள்ள டி.
அக்கினிக்குரிய அங்கிஷம், வமிசம், வாழை (டவன்
யோகம்
அங்கிடுதத்தி, நாடோடி, கிலேகெட்
(ாள்
அக்கு, எருத்துத் திமில், எலும்பு, க அங்கிசம், உடற்றழும்பு
ண், சங்கு மணி, பல கறை
அங்கிாாள், அத்த ள், கார்த்திகை
அக்குத்து, சந்தேகம், மையம்
அங்கிரி, கால்
அக்குரன், இடையெழுவள்ளவிலொ அங்கினி, க நீருமுை
க்கினி நாள், கொடியநாள்

அக்கினியோகம்,

(கவன்
அங்கு, அவ்விடம்
அச்குருேணிை,
படையிலோர்தொ அங்கு சம், தோட்டி, வாழை
கை, அஃது அரிகம்மூன்.அகொ அங்குசவி, கொள்

அங்குட்டம், குறளுரு, பெருவிரல்

ண்ைட அ.

அக்கை, முன்பிறங் சாள் (ச்சொல்

அங்குசம்,

மு:ள

அக்கோ, அதிசயச்சொல், இரக்க அங்குரார்ப்பணம்,
அங்க சன், மன்மதன்

பாலிகைபோ

-ல, மு?ளயிடுதில்

அங்கணம், சலதாரை, சேறு, பொ அங்குரித்தல், மு:ளத்தல்
ரிகாரம், மதகு, முற்றம், வெண் அங்குலம், விரற்கிடை
சா ம்
அங்குலி, விரல்
அங்க சம், தோளணி, பழிச்சொல், அங்குலியம், மோதிரம்
அக்கை, உள்ளங்கை
பாம்பு, பொய், யா?னயுணவு
அங்ககியாசம், அஅட்டானமுறை அங்கோலம், அழிஞ்சில்
-

பிலொன் அ

;

அங்ஙனம்,
அவ்விடம், அவ்விதம்
அங்கன் ,
அசக்கல்,
கட்டல்
அங்கட் பிரசட்சணம், சரீரத்தாஅ)

அங்க படி, குதிரையங்கபடி
ருண்டுவலம்வரு ை5

அங்கமாலே ஒாபிரபந்தம்
அங்கம், அடையாளம், அவயவம்,
உடல், உஅப்பு, எஅம்பு, ஒர்தே
யம், கட்டில், சாயல், பதினெண்

அசங்கதம், ஒழுங்கின்மை, பொய்

அசட்டை, இகழ்ச்
சி, பவித்தி மின்மை
அசங்கம், விரோதம்
அசங்குதல், அசைதல்
பாடையிலொன் அ, பாவ?ன, வே அசஞ்சலம், ஐயம், திடாரிக்கம்
அசடர், கீழ்மக்கள் (நீபெயருமசடு
தாங்கம்

அங்க ராகம், பூசும்பரிமளம்
அங்கர், அங்கதேசத்தார்
அங்கர் கோமான், கன்னன்
அங்கலாய்ப்பு, பேராசை
அங்களி, க.நீருளே
அங்க?ன, பெண்
அங்காடி, கடைவீதி (முழுவுடம்பு
அங்காதிபாதம், ஒர்வைத்திய நால,
அங்காத்தல், வாய் திறத்தல்
அங்காரகன், செவ்வாய், நெருப்பு
அங்காரவல்லி, குறிஞ்சி

அசங்கமம்,

அசங்கியம்,

;

-

அசடு, இசடு, இரும்புமுதலியவற்றி
அசட்டை பராமுகம், மதியாமை
அசதி, அயர்ச்சி, சிரித்துப்பேச
ல், மறதி,வசவி
அசத்தியம், பொய்
அசந்தோஷம், வெதுப்பு
அசட் பியம், சபைக் கடாத சொல்

அசமந்தம், மந்தக்குணம், மலேய
த்தி
அசமானம், உவமையின்மை
அசமோதம், ஓமம்

ச

அசு

அச

அசம், ஆடு, இாஉள்ளி, சக்தனம், அசுவமேதம் ஒர் யாகம்
மூவருடகெல்
(அது அசுவம், குதிரை
அசம்பாவிதம், சம்பவிக்கக்கூடாத அசு மும், காய்
அசாம், இருவகைத்தோற்றத்தின்
ஒன்று. அஃது நடையில்லது
அசராது, கொன்றை (ரமற்றது அகுயை, பொருமை
அசரீரி, அரூபி, ஆகாயவாணி, சரீ அசேதனம், அறிவின்மை
அசலம், அசையாசிலே, பூமி, மலே அசை, அசைகிலே, அசையென்னே
-

:*

அசலனம்,

அசைவின்மை

குசம்

வல், இசைப் பிரிவு, இரை மீட்பு,

அசலன், கடவுள்
சொல்அ.முப்பு
அசலே, பூமி
அசைச்சொல், அசை நிறைக்குஞ்
அசல், உயர்ந்தது
சொல், பயனில்சொல்
அசவல், அசஅ, கொசுகு, சேறு
அசைதல், ஆடுதல், இருத்தல், உ
லாவல், கலங்குதல், சோம்பல்,
அச.அ., புண்ணில சடு
அசனம், சோறு, போசனம, வெள்
தங்கல, த வளல், பயப்படு சில
ளுள்ளி, வேங்கை மரம்
அசைத்தல், ஆட்டல், ஒசையெடுத்

அசனி, அனிச்சமரம், இடி, உயிர்
தல், கட்டல
வேத?னயிளுென் , வச்சிராயுதம் அசைகிலே, அசைச்செ ல்
அசாதாரணம், சுத்தமி மை, நி அசைப்பு, அசைதல, இஅமாப்ப,
சொல், சொலஅசல்
றைவிைைம, பொதுவின்மை
(சல
அசாத்தியம், சந்தேகம்
அசைவாடுதல், அசைதல், உலாவு
அசாவேரி, ஒரிராகம்
அசைவு, ஆட்டம், ஒர்வகைத்திாக்
அசி, அவமதிச்சிரிப்பு, ஆயுதப்பொ
கு, சலனம், பெயர்ச்சி
அ, வாள்
(ஞென் அ அசைவெட்டுதல், இரை மீட்டல்

அசிதம், சிவாகமமிருபத்தெட்டி அசோகம், ஒருமரம், சோகமின்
பத்திலட்சங் கோடி
அசித்தம்,
மை, வாழை
கோடாகோடி
அசோகவனம், வாழைவனம்
அசோகன், அருகன்
அதிர்தியம், ஒரென்
அச்சணம், சமியாமை
அச்சக்குறிப்பு, பயட்பாட்டுக்குரி

அசீர், ஆயத்தம்

அச்சடியன், ஒர்வகைச்சாயப்புடை

அசுகுசுப்பு, அருவருப்பு

.ெ

அசுகுணி, ஒர்வசைக்கரப்பன்

அச்சமுள்ளோன், பயமுடையோன்
அ கை, எழில், ஐயம்
அச்சம், அகத்தி, இலேசு, பயம்,
அசுசி, அருவருப்பு, சுசியின்மை
மகஉேக்குணம் நான் கிளுென் அ
அசுணமா, சே கயப்புள்
அச்சயன், கடவுள்
அசுத்தம், சுத்தமின்மை
(சாசு அச்சல், ஆச்சல், தரம், விசை

அசுத்தாவி,

சுத்தமிலலாவரூபி, ட அச்சவாரம், ஆய்த்தப்பணம்

அசுபதி, ஒர்னாள்

(ம்

(சிலமன் அச்சஅக்கை, எச்சரிக்கைப்பத்திர

அசுகாற்றம், அசகை, சயிக்கின, அச்சன், சந்தை
அசம்பு, கிணஅ, பொல்லாநிலம்,
அச்சி, ஒர்தேயம்
முக்குநிலம்
அசுராள், மூலநாள்

அச்சு, அடையாளம், உடல, உயி

ரெழுத்து, எழுத்து, கட்டளேக்க

அசுரமதிேரி, சுக்கிரன்
அசுரர், அவுணர்

அச்சுக்கம்பு, அதுவக்கிற் கம்பு

அசுவகெங்தி, அமு:திரா

அச்சுதம், அறகு வெள்ளரிசிகூட்டி

ருவி, பண்டியச்சு

யணிவது, கெடுதலின் மை
அசுவசட்டிரம், செரிஞ்சி
அசுவபரி, அலரி (திஞன் கிளுென் அ அச்சுதன், அழியாமையுள்ளோன்,
அசவபரிட்சை, கலேஞானம.அறுபத்
கடவுள், மூத்தோன்
-

டு

விட

அடி

அச்சுரம், செருஞ்சில்
அ-திாளம், சத்ததாளத்தொன்று
அச்சுருவாணி, தேரகத்திற்செறிக அடத்தை, ஒர்தர்ள்ம்
திர்
அ4-ப்பம், சாமான் பை
அச்சுவத்தம், அரசமரம
அடம், இனம், பொல்லா:

அச்சவமுகாதனம்,

கால்மடித்து அடர், அடரென்னேவல், தக்டு

இரண்டுமுழங்தாளிலும் முழங்கை
களே யூன்றி இரண்டுள்ளங்கை ச2ள
யுங் கன்னத்திலேவைத்திருப்பது
அச்சவம், குதிரை
அச்சுலினி ள், அசுபதி (ச்சொல்

அடர்தல, செருங்கல்

அஞர், அறிவிலார், அதுன்பம்

அடல், கொல்லுதல், சமைத்தல்.

அஞலம்,

பொருதல், வலி, வெற்றி
அடவி, காடு, சோ ல

அடர்த்தல், நெருக்கல், பொருதல்
அடர்ந்தேற்றம், கொடுமை, நெருக்
கிடை

அடர்பு, செறிவு, செருக்கம்
அச்சோ, அதிசயச்சொல், இரக்க அடலே, ச ம்பல்
-

அஞல்,

ெேகாசுகு

அஞ்சம், அவி னம்

அ-

தியம். அடாத து

அஞ்சலி, கும் பிடல், வண்டுகொல்லி, அ-ாத்த
வச் ச?ன, வெளவால், வறட்சுண்டில்
அன்சலிகை, வெளவால்

அஞ்சல், சாங்கல், தரிப்பினெல்லே,
தோல்வி, பயப்படுதல் (கோல்
அஞ்சனக்கோல் அஞ்சனங் தீட்டுங்

அஞ்சனம,

இருள், கமப்பு, மே

தி அதி,

அடி

சகாதது, பொருந்தா

முறைகேடானது

அடியென்னேவல், ஆதி, சட

வுள், கால், காlசுவடு, ழ்ே, செ

ப்ளு அப்பிஅென்று, சாக், பெ
யோர், முன், மூலம், வமிசமூலம்
அடிகள்,

கடவுள், குரு, தலேவன்,

ற்றிசையா?ன, மை

முனிவர், மூத்தோன்
அஞ்சளுவதி, வடகீழ்த்திசையா?ன அடிக்கீழ்ப்படுத்தல், அடக்கிடைத்
க்குப்பெண்யா?ன
அஞ்சனி, காயா
அஞ்சனே, அஅமன் ருய், வடதிசை
யா?னக்குப்பெண்யா?ன

தல், ஆண்டுகொள்ளல்

அடிக்குடில், அடிச்சேரி
அடிக்கொள்ளுதல், தொடக்கம்ப
ண்அணுதல்

அஞ்சாவிரா, பெருங்குமீள்
அடிக்கோலுதல், இடம்பிடித்தல்
அஞ்சிசமுகம், வருத்தமாற்ருதிரு அடிசில், சோறு
தோண் மேற்றலேசாய்த்தல்
அடிச்சேரி, அடிக்குடில்
அஞ்சிசம், உண்டாசல்,பொருந்தல் அடி-கலே, அடிமுடி, வரலாறு
அஞ்சுகம், கிளி
(டி-ஞ்ென்று அடித்தல், அதுக்கல், அறைதல்
அஞ்சுமான்,

சிவாகமமிருபத்தெட் அடிப்படுதல்,

அமைதல்

அஞ்ஞன், அறிவிலான்
அடிப்படுத்தல்,ழ்ேப்படுத்தல்(டுதல்
அஞ்ஞானம், ஞானமின்மை, தெய் அடிப்பற்றுதல், கறிமுதலியன்
வஅறிவின் மை
(தானம் அடிப்பாடு, வழி
அஞ்ஞை, அறிவிலான், இலலாடத் அடிப்பாய்சல, ஒர்வி2ளயாட்டு
அடகு, இ2லக்கறி
அடிப்பார்த்தல், ஏஅப்பார்த்தல்

சி-க்கம், அடங்கியகாரியம்,அடங் அடிப்பிடித்தில், ஏதுப் பிடித்தல்,
கியபொருள், உயிரொடுங்கியிருத்
கறிமுதலியசுண்டல், முதற்பிடி
தில், ஒடுக்கம், கருத்தி, மனவமைதி
த்தல்
அடக்கம்பண்அணுதல், சேமஞ்செப் அடிப்போடுதல், இடம்பண் அனுதல்
சில்,

பிரேத முதலியவற்றைப்பு அடிமடக்கு, பாதமடக்கு
(ருங்கல் அடிமயக்கு, பாதிமயக்கு
சி-ங்கில், அமைதல், எல்லாம், சு அடிமுகனே, அதுவக்கம்

தைத்தல்

அடங்காப்பந்து, அடங்காதவர்க அடிமுடி, காஅர்தலேயும், வரலாறு
விருக்குமூர்
| அடிமை, சிறை, தோண்டு

அட்

அடை

தல்,
கொடுப்புக்குள் வைத்துச்
கொள்ளுதல், செருகுதல், செரு
அடியுரம், அடிப் பலம், அத்திபாரம்
க்குதல், நெருங்குதல்
அட்ை சுபலகை, செருகிவெளியடை
அடிவாரம், சாரல்

அடிபிடுதல், துடங்கல்
அடியுண்ணல், அடிபடுதல், திரிதல்
அடு களம், போர் களம்

க்கும்பலகை

அடுகிடை, எழும்பாதகிடை, பிரியா அடைகவலே, ஒர்விதவலே
தடுத்துக்கொள்ளுதல்
அடைசொல், அடைமொழி, விசே
டணமொழி
அடுக்கல், ஒன்றன் .ேலொன்று வை
த்தல், தொடுத்தல், மலே
அடுக்களே, மடைப்பள்ளி

அடைச்சுதல், மலர்குட்டல்
அடைசல், அடைகுதல், ஒதுங்குத

ல, கூடுதல், சேருதல், டெ அறுதல்
அக்ெகு, அடுக்கப்பட்டது, அணிய
ம், ஒழுங்கு, சேர்மானம், பத்தி, அடைத்தல், சேர்த்தல், தடுத்தல்,

(வைத்தல
மழைவிடாத பெய்தல், மறியற்
ஒன்ற மேலொன்.அ
பச்ெசல், வெளியை மறைத்தல்,
அ விக்கு தீபம், அடுக்கு விளக்கு
வேவியடைத்தல்
அடுக்குமல்லிகை, ஒ மல்லிகை
அடைந்தார், அடைக்கலம்புகுக்
தோர், மித்தியர்
அடுதல், உண்டுபண்அதல், கொல்
லல, சமைத்தல
அடைக்சோர், உறவோர்
அடுத்தல், கிட்டல், சம்பவித்தல், அடைப் பன், ஒர்வியாதி
ச ர்தல், சேர்த்தல்
அடைப்பு, அடைக்கப்பட்டது, அ
அடுப்பு, அச்சம், தீவாய்த்தானம், டைத்த ற மை,அடைத்த ருெழி
ட னி
ல், சரளிமுதலியவற்றினடைப்பு
அடுவல, வரகு செல்லு கலப்பு
அடைட்டை, வெற்றிலேட் பை
அடை, அடுத்தல, அடைகிடத்த அடைப்பைக்காரன், பிளவு சுருளெ
டுத்துக் கொடுப்போன்
(மண்
ல, அடையெ ன் னே வல், அப்ப வ
கலப்பையிலடைந்த
ரு கம, துலே, கனம், சேரென் அடைமண்,
அ ை- மானம், உவமை, வழிவகை
னேவல, நிலவறை
அடை.ொழி, பண்புச்சொல்
அடைகட்டி, அடைமண்
அடைகல லு, க ம மப்பட்டடை
அடைய, எலலாம்,
அடையலர், ட கைவர்
அடைகாத்தல், அடைகிடத்தல்
அடையார்,
அடைக ய், ஊ
ப்
பலவின் கூட்டம்

அடுக்குதல்,

}

அடை கடத்தல், குஞ்சுபிறப்பிக்கமு அடையல், அடைகுதல், அடைச்த
ட்டையைக்க த், ல. நீங்கா திருத்

வருவது

(சில் னம, மாதிரி

(ளம் அடையாளம், அறிகுறி, குறிப்பு,
அ ைகுளம், வாய்க்காவில்ல தகு அடைவு, இடு, உபமானம், எலலா
த ல்

அடைகுறடு,

-

பட்டடை

ம், முறை, வழி, விதம்

அடைகோட்டை, வெளிபோகப்பெ அட்சதை, மங்கலவரிசி
அட்சய, ஒர் வருடம்

ருத தடை

அன்டக்கத்து, அடைகிடக்குங்கோ அட்சயம், கேடின் மை
ழிபடுஞ்சி, தம்
அடைக்கலக்குருவி,

அட்சரசுத்தி,
ஊர்க்குரு

உச்சரிப்புத்திருத்

தம், எழுத்தத்திருத்தம்

அட்சரம், எழுத்து
அடைக்கலான குருவி,
அடைக்கலம், அடைக்கலப்பொரு அட்சி, கண்
ள், சரண் புகல், புகலிடம்

அடைக்காய், பாக்கு
அடைசல், நெருக்கம்.
அடைேேல, பாழிச் லே

அட்டகம், எட்டின் கூட்டம், வட

மொழியிஞேர்பிரபந்தம்
அட்டகருமம், வசியமுதலியனண்வி

த்தை

அடைசுதல், ஒதுக்குதல், ஒதுங்கு அட்டகாசம், பெருாகை

அட்டசித்தி, எண்சித்தி
அட்டசுபம், அட்டமங்கலம்
அட்டமங்கலம்,
எண் வகைமங்க
லம், ஒர்பிரபந்தம்
அட்டமி, எட்டாக்திதி
அட்டம், அருகிடம், எட்டு
அட்டம்பாரித்தல், பக்கவில்விசாலி
த்தில்
அட்டயோ சம், அரை பொடி
அட்டவசுக்கள், எண்வகை வசுக்கள்
-

அட்டவனே,

சொல்லப்பட்ட காரி

யத்திஞெழுங்கு
அட்டவை சுவரியம்,

அண்

5r

அண்

எண்வகைச்

செல்வம்

அணி, அடுக்கு, அணியென்னேவல்,
அலங்காரம், அழகு, ஆபரணம்,
ஏர்ச்ர்ே, ஒழுங்கு, ஒரிலக்கணம்,
ன்ேமை, நிரை, படைவகுப்பு, பெ
ருமை, மாலே
அணிகம், சிவிகை

(ருவி
அணிகலம், ஆப ணம், கம்மாளாக
அணிகலன், ஆபரணம்
அணிதல், அலங்கரித்தல், பூணல்

அணிதுளு, அன்ன ன்கு
அணி துரை, பாயிரம்
அணிப்படுத் ல், அணியப்படுத்து

த ல், சிங் காரித்தல்
அணிமா,

அட்டாங்க மஸ்காரம் எட்டுஅட்பு

ஆட்ட சிந்தியிஞென்று,அ

ஃஅது ஆன்மா ட -ோலாத ல

நிலங்தோயவணங்கல்
அணியம், ஆய சம், தளபாடம், ப
அட்டாங்க யோகம், யோகமுறை
டலின்முன் பக்கம்
பெட்டு. அவை ஆதனம், இடமம, அணிடல், மா?ல
சமாதி, தா ?ன, தி பானம், நிய அணில், வெளில்
மம், பிரத்தியா காரம், பிராளு அணி குத்தல, படைவகுத்தல்
யாமம்
(அமா அ
அணிவகுப்பு படைவகுப்பு ...,
அட்டாக ட்டி, அடர்ந்தேற்றம், தா ஆளிவடம்,
தர்கழுத்தன. கு
-

அட்டாலே, அட்டா 2ள
அட்டாலோ, சிரும்பி

*அ உயிர், சிறும்ை, துண்ம்ை
அஅகல், கிடடல்
அட்டி, அதிமதுரம், இருப்பை, செ அ அக்கம், சந்தனம்
ஞ்சக்தனம, சடை
அஅமை, சமீடம்
அட்டி கம், சாதிக்காய்

அடிகை

!

அனே, அனடென்னேவல், உதவி,

உட்கட்டு

அட்டியல்

அட்டில், அடுக்களே

( தி)

கரைப்பொது, செய்கரை, மெ
தி தை, வரம்பு
அனேசொல், த இனச்சொல்

அட்,ெ சமை: கப்பட்டது, செய்த அனதல், சேர்தல, புனர் 3
அட்டை, ஒர்செச்து
அணேத்தல், அடுத்
கொள்ளுதல்,
அட்டோவிக்கம், ஆடம்பரம், ஆர
அவிக்சல, சேர்த்தல், த
ல்
வாரம், பகிழ்ச்சி
அனேயாடை, சாஜன 2ேல்
அணங்காட்டு, சன்னதம்
அளுேக்கம், மரப்பொது
(டு
அணங்கு, அச்சம், அணங்கென் அண்டக டாகம், அண்ட கோளவோ
னேவல், அழகு, ஆசை, கொலே, அண்டகை, அப்பவருக்கம்
செய்வப்பெண்,தெய்வம், தேவர் அ
கோசம, அண்டசொருபசா
த்தியம்
க்காடுங்கூத்து, கே. ய், பெண்ம
கள், வருத்தம்
அண்டகோவும், அண்டஉண்டை
அணங்குதல, வருதேதல்
அணகாக்கை,
ஒர் வகைக்கா
வி 10
அணம்
அணரி கீழ்வாய்ப்புறம், மெல்வாய் அண்-சம், முட்டையி பிறப்பன
அனல், கீழ்வாய், மிடறு
அன்-ப்பார்த்தல், பொருங்தப்பா
ர்த்தல்
ம் முட்டை
அனவல், கிட்டல், பொருதேல்
அணவு, அணவென்னேவல், நடு
அண்டம், ஆகாயம், உலகம், பீச

;

அனவுதல், கிட்டல், புணர்ச்சி

அனுப்புதல், எய்த்தல்

அண்டயோனி, குரியன்
அண்டாண்டம், பலவண்டங்களும்

அதி

அத

அண்டர், இடையர், பகைவர், வா அதர்வணம், நான்காம்வேதம்
ஞேர்
அதலம், ேேமுழுலகிஅென்று
அண்டலர், பகைவர்
அதவா, அல்லாமல்
அண்டார்,
அசவாபட்சம், அல்லாதபட்சம்
அண்டல், அண்டுதல், அழுர்தல், அதவிடம், அதிவிடயம்
கிட்டுதல், சேர்தல்
அதவு, அத்தி, செப்
அண்டவாயு, ஒர்நோய்
அதழ், ஆவிதழ்
அண்டா, பெருஞ்சட்டி.
அதள், களகம்பளம், தோல்
அண்டிசம், செங்காய்
அதனம், மிகுதி
அண்டில், கண்ணிற்பlஅம்பூச்சி
அதன்மம், திேகேடு

அண்டை, அயல், அருகிடம், பீறல அதி,

மிகுதிப்பொரு2ளக் காட்டுமி

டைச்சொல்
iன் அ
டைக்குங் அண்டு
அண்ணகன், சம்வாங்கப்பட்டவன் அதிகண்டம், சித்தியயோகத் தொ

அண்ணம், உண்ளு, கீழ்வாய்ப்புற அதிகப்பிரசங்கம், அதிகப்படப்பே
ம், மேல்வாய்

சுதல், தன் மேம்பாட்டுரை

அண்ணல், அரசன், சார்சல், தமை அதிகம், இலாபம், குருக்கத்தி, ப
யன், பெருமை, பெருமையிற்சிற
டை, பொலிவு, மிகுதி (டித்தல
ேேதான், முல்லே நிலத்தலேவன்
அதிகரித்தல், அதிகப்படுதல், விசே
அண்ணன், முன் பிறந்தான்
அண்ளு, உண்ளு
அண்ளுக்கு, உண்ணுக்கு

அதிகாசம், பெருகை

அதிகாரம், அதிகரித்தல், உத்தியொ
கம்,

தத்துவம்

(பண்பு

அண்ணுத்தல், அங்காத்தல், மேஞே அதிகாரி, அதிபதி, நாற் கூஅறுபாடு,
{பூட்டுங்க பி.அ அதிகுணன், கடவுள்,

க்கல

அண்ணுக்தாள், ச2வகிமிர் திருக்கப் அதி குதி,
அண்ணி, சமையன்ம?னவி
அண்ணிசு, அணுமை

அண்அகல், சார்தல்

ைட_

அதிக்கம், அதிம அரம்

அதிசயச்சொல், வியப்புமொழி
அதிசயம், அம்புதம், ஒரலங்காரம்,

அன்முதல, கிட்டுதல்
அண்மை,

ற்குணன்

ஒவ்வாதாடை, கொடு

அாதனம், புதி, மை,

அஅம்ை

அதட்டு
அதகம், மருங் து

மாயையாக்

கைக்குரிப் பதினெண்குற்றத்தொ

அதிக டி.,

ைது

அகக்குதல், குதப்புதல்
அதிசய விரக்கச் சொல், இரக்கத்
தோடு கூடியவியப் புமொழி
அத-ம். -வ வுயிர்ப்பு, அரவின
சி.சுப் பல்லு
அதிசீக்கிரம், மிகுசுமக்கு
அசிட்டல, உரப்புதல், உறுக்குதல் அதிட்டம், சலல் அபே கம், கல்வி
?னப் பயன்
அதிப்பியம், சபைக் கடாதசொல்
அசிமம், சடைச் தரம், நீதித்தப் பு அதிட்டானம், கிலே
_

அஆம, அத்தி, கொலே, தாழ்வு. ப அதிட்டித்தல், ங் லேப்படுத்தல் .
Tெ

அதிதி, சிசாத்தத்திற்கொவவாததி

Lம்

அத ம, உதடு, ழுேதடு(டு, மறைதல்

தி, ப தேசி டதியவன்

அதரிசனம, கண்ப்டட்ாமை, குரு அ. தாதர், அதிகப்பிரதானவிசேட
அதரித்திரன், கன்னன, தரித்தி மி
லலான்
(கேடு

ங்களேயறிவிக்க உலகத்துக்க லுப்
பப்படுவோர்

அதிருமம், பாவமான செய்கை, நீதி அதிபதி, இராசா, த லேவன்

அதர், ளேக்கிடங்கு,
Hழுதி, வழி

நுண்மணல, அதிபன், இராசன், எசமான், எப்

அதன்கொளல், வழிப்பறித்தல்
அதர்கோள், வழிப்பறி

பொருட்குமிறைவன்

அதிபாரம், மிகுபாரம்
அதிமதுரம்,

(ன்றி
ஒர்சனக்கு, வெண்கு

அத்

அதி

அதிமலம், மாவிலிங்கு
அத்தகண்டாதனம், ஒருகால்மேனி
அதிமிதி, அதிக்குதி
ட்டி ஒருகைகொண்டு நீட்டின கா
அதிமித்திரன், கணவன்
லேக்கட்டி மற்றைக்கையை கிலத்
அதிரசம்,
ஒர்பண்ணிகாரம், ஒர்
தான்றியிருப்பது
அசிரதம்,
பானம்
அத்தகோரம், நெல்வி

அதிரதர், முழுத்தேரரசர்

அத்தசங்திரன், வாலசச்திரன்

அதிரல், அதிர்த்தல், விரிதாஅ
அத்தசாமம், நடுச்சாமம்
அதிசாயம், அதிசயம்
(குருடு அத்தடி, அடிக்கெடுதல், அங்சரிப்பு
அதிரிசம், காணப்படாத தன்மை, அத்தப்பிரசரன், காங் துறைகோளி
ஞென்று
(டபம்
அதிரிசயம், கலேஞானமமறுபத்திஞ
ன்கிஞென்.அ
அத்தமண்டபம், கோவிலிண்டுமண்
அதிரேகம், அதிசயம்,மேற்பட்டது அத்தமித்தல், அந்அப்போதல், உ
ட்குதல், படுதல், மறைதல்
அதிர், அதிரென்னேவல், ஒலி, பயம்

அதிர்ச்சி, அதிகப்படுதல், ஆரவார அத்தமேற்காலாதனம்,
ம், குமுறல்,

பயம்

இருகாலு

ம்மே அறமடக்கியக்காவிரண்டை
யுங்கையாlபற்றிக்கிடப்பது

அதிர்தல், குமுஅதல், ஈடுங்கல்
அதிர்த்தல், அதட்டல், குமிறல், அத்தம், அருநெறி, ஒர்ாாள், ஒர்ம
சொல் அதல்
(ரம், நடுக்கம்
வே, கண்ணுடி, காடு, கை, சொற்
அதிர்ப்பு, அச்சம், அதிரல், ஆரவா
பொருள், பாதி, பொன், வழி
அதிவாசம், உபவாசத்திற்குமுதஞ அத்தர், வாச?ன்ட் பண்டம்
ள், கிருத்தியாரம்பச்சடங்கிகுெ அத்தலேபொருந்தி, ஒர்பூடு
ன் அ, மிகுமணம்
அத்தவாளம், உல்லாசம், காடு,
போர்வை
(தோன்
அதிவிடயம், ஒர்மருக்த
அதிர்வெடி,
அத்தன், கடவுள், குரு, பிதா, மூத்

;

_

அதிர்வேட்டு, ஒர்வெடி
அத்தாட்சி, ஒப்பன், திட்டாந்தம்
அதீதம், எட்டாத தி,கடந்தது,மே அத்தாணி, வேர்திருக்கை
நிபட்டது
அத்தான், மைத்துனன்
அத்தி, என்பு, ஒர்மரம், கடல், க
அதேர், வாஞேர்
அசீனம், உரித்தி
(ருபு ண்ணினிற்குமோர்ாரம்பு,கருவி:ள,
கொலே, பாதிசெய்யென்னேவல்,
அதி, அஃது, ஆருவதஞெருமையு
யானே, வெருகமரம்
அசிக்கல், அடித்தல், அடைக தல்
அத்திகோலம், அழிஞ்சில்
அதிங்கல், ஒதுங்கல், குழிதல்,
அதிலம், உவமையின்மை, ஒரெண் அத்திக்கன்னி, வெருகமரம்

அதிலன், ஒப்பிவி, கடவுள்
அதிலிதம், அசைவின்மை

அத்திசம், கீர்முள்ளி
அத்திசுரம், ஒர்நோய்

அத்தித்திப்பிலி, யா?னத்திப்பிவி
அதைத்தல், தாக்கிமீளல், வீங்கல் அத்திபஞ்சரம், முழுவென்பு
அதைப்பு, தாக்கியெழுதல், வீக்கம் அத்தியக்தம், ஒரெண், மட்டற்ற
மிகுதி
அதோ, கீழ், படர்க்கைச்சுட்டு
அசோகதி, ாரகம்
அத்தியயனம்
அதியாசின்ம்,
வேதமோதல்
அதோசாதி, கீழ் சாதி
அதோமாயை, ஒர்மாயை
அத்தியாசனம், ஏகோதிட்டம்
அதோமுகம், ஆற்றுநீர்க்களிமுகம், அத்தியாபகன், வேதமோதுவிப்
போன்
(மோதுவித்தல்
கீழ்நோக்கியமுகம்
அத்தியாபனம், ஒதுவித்தல், வேத
அதோமுகி, கவுள் தம்பை
அத்தியாயம், இலக்கியச்செய்யுட்ப
அதோவாயு, அபான வாயு
அச், ஒன்அ பாதி
குதி, வேத நூலேவிரித்தவிலக்கிய
அத்தகடகம், ைவ?ள
த்தின் கூறுபாடு
அ.துல்லியம், ஒப்பின்மை

ே

!

அந்

அந்

0)

_

அத்தியாயனம், வேதமோதல்(திரம் அதேம், தேமின்மை
அத்தியானமீகஅால், மூவகைச்சாத் அதேர், கீழ்மக்கள், நீதியநீருேர்
அத்திரதர், காற்றேரசர்
அது.சிதம், தகுதியின் மை
அத்திதேவர், ஆயுததேவர்
அதுதார்த்தம்,உரூபகத்திகுென் அறு
அத்திரபரிட்சை, கலேஞானமஅப அக்தகன், அழிப்போன், இயமன்,

த்திகுன் கிளுென் மறு, வில்வித்தை

குரு டன், சனி

இலங்தை, கழு அதேகாரம், இருள், கரகம்
தை, குதிரை, கைவிடுபடை, ம அர்தகோளம், கெல்வி
லே, முன்விடுமம்பு
அத்தக்கரணம், அதேர்க்கரணம்

அத்திரம், அம்பு,

அத்திரி, உலேத்திருத்தி, ஒட்டகம், அக்தனர், பார்ப்பார், முனிவர்
கனே, கழுதை, குதிரை,தரும.நா

ல்பதினெட்டிளுென்அறு, மலே,விண் அர்தனன், சனி, பார்ப்பான், வியா
அத்திரு, அரசு
அதிதிவாரம், அடி, அடியுரம்
-

அங்தனுளர், அரசர்க்கு திச்சுற்ற

தீதிளுெருவர், பார்ட் பார்
அத்தினி,சால்வகைப்பெண்களிஅெ அங்தப்புரம், மன்றேவியில்லம்
ருத்தி, பெண்யான
அர்தமந்தம், உறுப்புக்கேடு, கூர்

அத்து, அசைச்சொல், அரைசாண்,
அரைப்பட்டிகை, இசைப்பு, சா

மையின்மை, செட்டமின்மை

அக்தம், அழகு, ஆகாயம், ஒழுங்கு,

சியை,சிவப்பு, செவ்வை, தைப்பு
தடை, கத்தாரி, சாவு, முடிவு
அத்திகமானி, அரசு
அக்தர காமி, ஆகாயமார்க்கமாட்ச்
அத்திகம், ஆமணக்கு

அத்துச்சம், சரியுச்சம்

செல்லுங்குதிரை

(மனம்

அந்தரங்கம், இரகசியம்,ஏகாத்தம்,

அத்துதல், இசைத்தல்,பொருக்தல் அக்தாசைவம், ஒர்சைவம்
அத்துமம், அரத்தை
அத்தரபவனி, ஆகாயகதி
அத்துவம், இரண்டொன்ருயிருத்த அக்தரம், அளவு, ஆகர்யம், ஆதர
வின்மை, இடை, இருள், உள்வெ
ல், ஒன்றிப்பு, சிவப்பு
(பது
அத்துவா, இரண்டொன்ருயிருப்
ளி, கூட்டம், தனிம்ை, நீலம,தே
வர்கோயில், பேதம், முடிவு, மே.
அத்துவாக்கியம், கருஞ்சீரகம்
அத்துவாசைவம், இர்சைவம்

கம், விக்கினம்

அத்துவிதம், ஒன்றிப்பு

அதேரவாசம், கொட்டைப்பாசி

அத்தானம், மரமஞ்சள்

அர்தாவீச்சு, அச்சரிப்பு, பொறு

ப்பின்மை
அத்தை, தலவி, மாமி, முன்னிலேய
சைச்சொல்
(இரக்கச்சொல் அக்தராயம், இடையூறு, தீமை

அத்தோ, அதிசயவிரக்கச்சொல், அந்தராளம், சடு
அத்தோதையம், அருத்தோதையம் அதோாளன், அ.அலோமத்தைேத

அங்கம்,இருவாட்சி,மல்லிகை
அகரவன், வேங்தோன்றியன் (டை

அதிகம், சங்கம்மூன்றுகொண்டப
அசித்தியம், கிலேயின்மை, பொய்
அகிமாலினம், சாவு
அகியம, வுவமை, நியமித்த வுவமை
யைவிலக்கிப் பிறிதுமொருபொரு
2ளக்கூட்டிஉவயிட்டது. (உ.ம்) ம

க்குப்பிரதிலோமத்தாபிடத்திற்பி
றச்தபிள் 2ள

அதேரி, அதிேரியென்னேவல், அறி
கை, பார்வதி

அக்தரித்தல், அலேதல், கிலேகெடுத
ல், மனதேடுமாறல்
அந்த ரியாகம், உட்பூசை
அக்தர், உள், மறைவு
அவராகவிரேகின் வாயொப்பதன் அக்தர்க்கதம், இட்ைபில்வருதல்
றியதுபோல்வதுண்டெனிஅமாம் அந்தர்க்கரணம், உட்கருவி
அநியாயம், நியாயமின்மை
அக்தர்த்தானம், உள், ம்றைவிடம்
அசிரதம், சத்துருபத்துக் கன்னிய அக்தர்ப்புரம், அரசன்றேவியில்லம்,
மாகுமாயை
| உள்வீடு

0க

அப

அபமார்க்கம், தின்மார்க்கம், காயு

அச்திலே

::::

அபி

முடிவு

அக்தளம், கவசம்
அச்தன், குருடன்,

ருவி, புன் சமயம்
அபமிருத்தி, அபமானம்

சனி

.ே

பயதிேரவமை

அக்தாதி, கடவுள், கின்றபாட்டினி அடையார்த்தம்
ககுங்கை
அதியும் வரும்பாட்டின்முதஅம்
அபயம், அச்சமின்மை, அடைக்க
ஒன்ருய்வருமோர்தொடை
அக்தி, அக்தியென் னேவல், இரா,
வம், ஒலம், கிருபை, செவ்வியம்,
மாலேயா காலம், மூத்தெருக்கூடு

தயை

அபயர், படைவீரர்

மிடம்

அக்தித்தல், பொருக்தல், பொருமு அபயன், கடவுள், சோழன், வீரன்
தில், மக்தப்படுதல்
அபரசன், பின்ளுேன்
அக்திமச்தாரை, ஒர் மரம்
அபரஞ்சி, ஒடவைத்தபொன்
அக்திமான், இடையெழு வள்ளலி அபரபக்கம், சந்திரன்பிற்பக்கம்
அபரமார்க்கம், சாயுருவி
அபரம், கவசம், கரகம், பிணக்கு,

லொருவன

அக்தியம், முடிவு
அச்தியர், கீழ்மக்கள்

பிற்பக்கம், பின், முதுகு, யா?ன
ப்பின் கால்

அச்தியேட்டி, மரணயாகம்

அபாாணம், ஏற்பாடு, பின்னேரம்
அச்தி, செல்வண்டு
அபராதம், குற்றம், செண்டம், பி
ழை
அச்து.கம், சங்கிவி, யானேச்சங்கிலி

அச்தில், அசைச்சொல், அவ்விடம்

அச்சிளிதிச்துளியார்த்தல், குகை அபரிமிதம், அளவின்மை, எல்லேபி
யாடல், பதைபதைத்தல்

அத்தேசம், அர்தரிப்பு.அபலம்

ன்மை, பெருமை
அபலம், பலவீனம், பலனற்றது
அபவருக்கம், முத்தி
(சொல்

அச்தைமச்தை, மதேக்குணம்
அக்தோ, அதிசயவிரக்கச்சொல், அபவாதம், ஒவ்வாப்பேச்சு, பழிச்
அபவாரணம், மறைவு
இரக்கச்சொல்
அபகடம், அவகடம்
(தல் அபவிருத்தி, குறைவு
அபகரித்தல், வஞ்ச?னயாய்க்கவர் அபாக்கியம், நிற்பாக்கியம்
அபகாரம், நன்மைக்குத் தீமைசெய் அபாங்கம், கடைக்கண்பார்வை
தில

அடாண்டம், அபாத்திரம்

அபகாசி, சன்றியீணன்

அபாத்திரம், பாத்திரவீனம்

அபகீர்த்தி, து நீ கீர்த்தி, நிச்தை

அபாயம், சதியோசனே, மோசம்,

அபக்கியாதி, நிச்தை, பழி

வஞ்சகம்
அபார2ண, உண்ணுமை
அபாசம், அளவின்மை, எல்லேப்ப
1-ாதி அ , கடவுள்
(மை
அபாவஅளவை, இல்லாததற்குவ
அபாவம், இன்மை, ஒரளவை
அபானம், குதம்
(மூச்சு

அபக்குவம், பக்குவமின்மை
அபசகுனம், தன்னிமித்தம்
அ-சத்தம், அவசத்தம்
அபசியம், தோல்வி, பலவீனம்
அபசரிதம், ஒழுக்கவீனம்
அபசவ்வியம், இடப்பக்கம்
அபசாரம், துன்னடை

(சி அபானவாயு, கீழ்நோக்கிச்செல்லும்

அபாரி, ஒழுக்க தேப்பினவள், வே அபானன், த சவாயுவிளுென்அறு
அபச்சாயை, தள்ளுபடிச்சாயை
அபது
துர்க்ர்ேத்தி

அபிகாயம், அழற்சி, ஒர்காசம், இ
உம், மனவேகம்

அபத்தம், தவறு, பொய், மோசம் அபிசாவோமம், மாரணஒமம்
சகியுருபகம், பொருண்மமத்ச அபிஷதம், மருதுே
மயையுடம்படுத்துரைப்பது. அபிஷேகம், திருமுழுக்கு, முழுக்கு
(உம்) கையல்லக் கர்ந்தண்மலர் அபிதானம், பெயர்
_

அப்

0.உ

அம

அபிநயம், கூச்.து, கைமெய் காட்டு அப்பிரமை, ழ்ேத்திசையா?னக்கு ட்
பெண்யா?ன
தல்
அட்பிரம், மேகம்
அபிநயர், கூத்தர்
அப்பிரயோசனம் பிரயோசனபதி
அபிநவம், அதிசயம், புதிமை
அபிப்பிராயம், உட்கருத்தி, எண் அப்பிரயோசிகம், ன்மை

_

!

அப்பிராணி, அப்பாவி, வஞ்சக மற்
றவன்
(டல், கங்தை, நீர்
அபிமதம், சம்மதம்
அபிமங்திாணம்,
ஒன்றிலேமந்திர அப்பு, அப்பென்னேவல்,அம்பு, க
.ெ

அப்புதல், கும்முதல், சாத்துதல்,
அபிமங்திரித்தல், வுருவேற்றல்
பூசுதல்
அபிமானம், களிப்பு, மதிப்பு, மானம்
(ணம்
அப்புருத்தாணி, சரகாண்டபாஷா
அபிமுகம், நேர்முகம், முகதா
அபிரயோசனம்,பிரயோசனமற்றது அமங்கலம், மங்கலமற்ற து
அமங்கலி,
அபிராமம், அழகு
ைகமை, விதவை
அமங்கலே,
அபிராமி, சாச்சுவதி, பார்வதி
அமசடக்கம், அடக்கம்
அபினி, அபின்
அமச்சன், மந்திரி, வியாழம்
அபின், ஒர்மருதே

!

அபின்னம், ஒற்றுமை, பேதமின்மை அமச்சு, மந்திரி, மந்திரித்தன்மை
அபூதவுவமை, முன்பில்லத?னயுவ அம,ெ மடிப்பு
மையாக்கியுரைப்பது,(உம்.) சக அமட்டு, உருட்டு, புரட்டு
ல கமலங்களினழசெலாங் திரண்டி அமட்டுதல், உருட்டுதல், புரட்டுதல்
டினிவண்முகத்துக்கொப்பு

அபூபம், அப்பவருக்கம்
அபூருவம், நாதனம்

அமணர், சமணர்
அமண், சமண்சமயம்
அமயம், காலம்

அமாம், ஒர்நோய், கிரதேகிகண்டு
அமார், பகைவர், வாஞேர்
அமரர்மாதர், தெய்வப்ப்ெண்
அமரார், பகைவர்
அடையம், அபயம்
அப்பம், அடை, சிறீஅண்டி, புட்டு அமராவதி, தேவலோகம் (விட:
அபேட்சை, ஆசை

அபேதசைவம், ஒர்சைவம்
அபேதம், பேதமின்மை

த்திருப்பிப்பூடு
(தல்
அப்பல், அணிதல், அப்புதல், மோ
அப்பளம், ஒர்வகைப்பண்ணிகாரம்
அப்பகுத்தாணி, அம்புக்கூடு

அப்பன், தங்தை
அப்பாட்டன், முப்பாட்டன்

அப்பாவி, பாவமற்றவன்
அப்பியங்கம்,
அப்பியங்கனம்,

அமரி, அமிழ்து, சிறுநீர், அறிகை,

அமரிக்கை, அடக்கம், ஆறுதல்
அமருதல், அடங்குதல்
அமர், அமரென்னேவல், போர், ம
தில், மூர்க்கம், வெறி

அமர்கொள்ளுதல்,
டைதல்

மூர்க்க வெறிய
(போர்க்களம்

முழுகவெண்ணெ அமர்க்களம், ஆரவாரம், பம்பல்,
ய்பூசுதல் (ழுக்கு அமர்தல், அடங்குதல், அமைதல்,

ட்பியங்கஸ் கானம், எண்ணெய்மு

அப்பியாசம், பரிட்சை
அப்பிரகம், ஒர்வகை லோகக்கல்

அட்பிரசித்தம், பிரபவியமின்மை, வி

இருத்தல், படிதல், பெருமை,
பொருங்தல், பொலிவு, மிகுதி

அமர்த்தல், அடக்கிக் கொள்ளுதல்,

அமரச்செய்தல், பொருதல்
அமலம், அழகு, அழுக்கின் மை

ளக்கமின்மை

அப்பிரதானம், முக்கியமின்மை, வி அமலல், சேர்தல், நெருங்கல், பொ
ளக்கமின்மை

ருந்தல்

அப்பிரமாணிகம், ஒவ்வாகியாயம், பி அமலன், கடவுள், மலமிலி
ரம்ாணிக்கத்தகாததி

அப்பிரமேயம்,
.தி, ஒரெண்

அளவிடப்படாத

அமலே, ஒலி, சோறு, மலமில்லாத
வள், மிகுதி
(மெத்தை
அமளி, ஆரவாரம், மக்கட்டடுக்கை,

_

அடு

அம்

0ாக

அமாதானம், அடக்கம், சேமம்

அமூர்த்தம்,

க

அமார்க்கம், தன் மார்க்கம், நாயுரு அமேத்தியம்,அசுத்தம்(வல்.மூங்கில்
அமை, அமாவாசி, அமையென்னே
வி, மார்க்கவிரோதம்
அமாவாசி, சூரிய அஞ்சந்திர அங்க. அமைச்சர், மதிேரிகள்
டும்ாள், அஃது, கிருட்டினப அமைச்சு, மந்திரி, மதிேரித்தனம்

க்கத்திற்பதினேங்தாங் திதி
அமானம்,
அளவின்மை
அமிதம்,
அமித்திரர், பகைவர்
அமித்துரு, சத்துரு
அமிரம், மிளகு

;

அமைதல், அடங்குதல் சம்பவித்த
ல், சம்மதித்தல், நிறைதல், பொ
ருங்தல்

அமைதி, அடக்கம், அமரிக்கை, ச
மையம், நிகழ்ச்சி, பொருத்தம்,
மாட்சிமை

அமிர்தசஞ்சீவனி, உயிர்தருமருந்து, அமைத்தல், அமையப்பண்அணுதல்,ச
குத் அயிர்தருமருங் அது
மைத்தல், செய்தல், நியமித்தல்
அமிர்தபி தி, உபனிடதமுப்பத்தி அமைப்பு, அனுபோகம், நியமிப்பு,
ரண்டிளுென்அறு

விதி

அமிர்தம், அமிழ்தம், மூர்ச்சைநீர் அமையம், காலம், சமையம்
அமையுமென்றல், ஆகட்டுமென்றல்,
த்துயிர்தருமருக்த
வேண்டாமென்றல்
அமிழ்தம், அமுதம், இனிமை, மங்
அமிழ்அ,
கலச்சொல்லிஞென்.அ அமைவடக்கம், அமசடக்கம்
அமிழ்தல், அமிழ்ந்தல், தாழ்தல்
அமைவர், ஞானிகள், முனிவர்
அமோகம், பெருகுங்தன் மை, மிகுதி
அமிழ்த்தல், தாழ்த்தல்
அமுக்கடி, மக்தாரம், முட்டாயிரு அம், அசைச்சொல், அழகு, இடை
ச்சொல், சாரியை, நீர், மேகம்
த்தல், மூடமாயிருத்தல், மூடிக்
கொள்ளுதல்
அம்பகம், எழுச்சி, கண்
அமுக்கல், உள்ளேயமிழ்க் தப்பண் அம்பட்டத்தி, சாவிதப்பெண்
.

னல், கீழேயமாட் பண்அணுதல்

அம்பட்டன், நாவிதன்

அமுக்கன், கிததிரைபிலமுக்குமாவி அம்பணம், ஆமை, அதுலாக்கோல்,

அமுக்கு அடிர்த்தித்தள்ளுதல்
அமுக்குாவி,

;

அமுக்குரா, ஒர்செடி
அமுங்கல், அழுதேல், தாழ்தல்
அமுதகிரணன், சந்திரன்

அமுதசருக்கரை, சீர்தில்மா

நீர், மரக்கால், வாழை

அம்பனவர், ஒர்சாதியார் (சை.
அம்பரம், ஆகர்யம், கடல், சீலே, தி
ஒர் நிமிளே
அம்பாைர்தம், அப்பிரகம்
அம்பர், அவ்விடம், ஒர்மருந்து (ளி

அம்பாை,

_

அமுதமேர்தல், புண்ணியமொன்ட அம்பலம், சவை, சித்திரகூடம், வெ
திஞென்.அ
அம்பல், பழிமொழி, புறங்கூறல்

அமுதம், இனிமை, திரிபலே, தேவ அம்பாயம், அக்கப்பாடு, உபாதி
ருணவு, நீர், பால், பெருமை, போ அம்பாரம், அடுக்கு, குவியல
சனம், முத்தி, வேண்டல்
அம்பாரி, அவுதா
அமுதர், இடையர், வாளூேர்
அம்பாலிகை, தருமதேவதை
அமுதவல்லி, சீந்தில்
அம்பால், தோட்டம்
அமுதவெழுத்து, சொன்முதலிலே அம்பாவணம், சாபம்
வரத்தக்க சுடவெழுத்து
அம்பி, இறை கூடை ஒடம் சலகு
அமுதாரி, பூ?னக்காவி
அமுதி, அமிழ்தி, சுவை, சோஅ,
கீர், பால்

த்திரம், தாம்பு, தெப்பம், மரக்க
லம், மிடா

அமுதுசெய்தல், புசித்தல்

அம்பிகை, காளி,
பார்வதி

அமுரி, சிஅர்ே

அம்பு, எலுமிச்சை, கணே, தளிர், நீர்,

தருமதேவதை,

_

அய

i)ச

அா

மூங்கில், மேகம், சரகாண்டபா அயர்ப்பு, மறதி, மறப்பு
அயர்வு, அகல், உச்மத்தம், சோ
ஷாணம்
ம்பு, தளர்வு, வருத்தம், வெறுட் பு
அம்புக்கட்டு, அத்திரக் கட்டு
அயர்வுயிர்த்தல், வருத்தந்தீர்தல்
அம்புக்குப்பி, அம்புக்குழைச்சு
அயலவன், அண்டையான், பிறன்
அம்புக்கூடு, ஆவகாளி
அயல், அருகிடம், இடம்
அம்பு சம், நீர், மேகம்
அம்புதி, சமுத்திரம்
அம்புயம், இறை கூடை, தாமரை

வழி

அம்புராசி, கடல்

.ே சங்திரன்
ம்புலி

அயவாகனன், தித்தெய்வம்
அயனம், ஆண்டிற்பாதி, பிறப்பு,
அயளுள்,

உரோகணிாாள்

_

(அப்பு
அபிக்கம், ஐக்கம்
ம்,
கலிப்பாவிளுேரு அபிணம், மான்ருேல்
அம்போதிரங்க
பிரம், கண்டசருக்கரை
அம்போதி, கடல், காற்அ, பாட்டி
அயிராணி, இதிேராணி, ஒற்அமை,
னருத்தம்
பார்பதி
அம்போருகம், தாமரை
அம்ம, உரையசைச்சொல், கேளெ அயிராவணம், இச்திரன்யானே, ே
(வாணம் அயிராவதம்,
னல்
அம்மணம், அாஷணவார்த்தை, நிரு அயிரி, கெட்டிப்புல், மீன்முள்ள ரிச்
திடுகத்தி
அம்மம், முலே (மூடம், விறைப்பு
(ண்மை
அம்மல், சமியாக்குணம், மங்சாரம், அயிரை, ஒர்மீன்
அயிர், சருக்கரை, அண்மணல், அச
அம்பனே, அம்மா?ன, தாய்
ம்மாபச்சரிசி, சிற்றிலேப்பாலாவி, அயிர்த்தல், எழில்பிடித்தல், ஐயப்
படுதல்
இதேவியார்செங்கழுநீர்
அம்மா.அ. பெருங்க பி.அ
அயிர்ப்பு, சேேதகம்
அம்மா?ன, ஒர் பிரபந்தம், ஒர்விளே அபிலல்,
யாட்டு

அம்மான், தகப்பன், மாமன்
அம்மி, அரைகல்அ, மாமி

அபிறல்,

'உண்டல்

அயில், அழகு, இரும்பு, உண்ணெ
ன்னேவல், கூர்மை, கைவேல்,
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வாட்டம்
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அரங்கேற்றம், சபையிலே அறுதல்
அரத்தோற்பலம், செங்குவளே
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அரவம், ஆயிலியம், ஒலி, குங்கு ம

அரசன் விருத்தம், ஒர்பிரபசேம்

மரம், சிலம்பு, பாம்பு, பேரொவி
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விஞளுகை
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அரசாணி, அரசங்கால்காட்ம்ெமே

அரவு, பாம்பு

டை, இராசாத்தி
அரசி, இராசாத்தி, தலேவி
அரசியல், இராசரிக்கமுறை
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அரளி, பீநாறி

அர அதல், அழுதல், ஒலித்தல்

அரசு, இராசா, இராச்சியபாரம்,ஒ அரன், எப்பொருட்குமிறைவன், ெ
ர்மரம், அவர்பத்திளுென்அ, சா
வன், பன்ளுெருருத்திரரிலொரு
டு, வியாழம்

அரட்டர், கு.அகிலமன்னர்

அரன்மகன், குமரன்
அரணம், கதவு, கவசம், காவற்கா அரா, அராவென்னேவல், பாம்பு
டு, கோட்டை, தொடுதோல், மஞ் அராகம், அடங்காமை, அவா, ஒ
சம், மதில், வேவி, வேல்
ர்பண், கவிப்பாவிளுேரு.அப்பு,

அரணி,
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மதில்

(பிரிப்பு

சிவப்பு, பாலேயாழத்திறம், பொ
ன், முடுகியல்

அரணிப்பு, அடைப்பு, முறைப்பு, வ அசாத்தல், அராத்துதல், நி?னப்
அரணியம், காடு
ட்டுதல், தேய்த்தல்
அரனே, ஒர்செச்அ
அராாட்பு, வேண்டாவெனுப்பு
அரண், அழகு, காவல், காவlகாடு, அராபதம், வண்டு
கோட்டை, மதில்
அராமம், சோலே, பயிர்
அரண்மனே, உண்மனே, கோட்டை, அரி, அடர்பு அரிசி, அரித்தல், அரி
மன்றேவியில்லம்

அரசனம், அகன்மணி, சிலம்பணி
அாதி, வெறுப்பு

அரதேசி, அசுதேசி
அரத்தம், இரத்தம், சிவப்பு, செங்க
உம்பு, செங்கழுநீர், செங்குவளே,
செம்பஞ்சு, செம்பரத்தம், செம்
பருச்தி, செம்மெழுகு, செம்மை,
பவளம், பொன்

யென்னேவல், ஆயுதப்பொது, இ
ர்வாள், உட்டு2ளப்பொருள், ஐமை
வடிவு, ஒளி, கடல், கட்டில், கண்
வரி, கள், காற்று, கிள் ,குதிரை,

குரங்கு. குந்தம், கூர்மை, சக்கிர
ம், சந்திரன்,சிங்கம், சிங்கவிராசி,

சிலம்பின்பருக்கைக்கல், சிலம்பு,
குரியன், செம்மறியாட்டுக்கட,
சோலே, தவளே, தீ, தேர், தே வேக்
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திரன், சமன், நிறம், செருக்கம், அரிது, அரியது, பச்சை

செற் கதிர், பகை, பச்சை, படுக் அரித்தல், அணில்,எலிமுதலியவறச்
கை, பறை, பன்றி, பாம்பு, புகை,
தல், புன்முதலியவற்றைத்தாசு.த
பொன், மரகதம், மரவயிரம், ம
கள் கேகியெடுத்தல், மாமுதலியவ
லே, மழைத்துவல், மாலே, மூங்கில்,
ற்றைப்பிரித்தொழுக்குதல்
வண்டு, வரி, வவி, விசி
அரித்திரம், கர்தம், மஞ்சள்
அரிகண்டம், ஒர்விரதவேடம், தொ அரித்திராபம், பொன்னிறம்
அரித்து, அரித்தலேச்செய்தென்னெ
சேரை, நவகண்டத்திலொன் அ
ச்சம், பச்சை
அரிகாபுத்திரன், ஐயன்

அரித்தை, கிலேசம், துன்பம்

அரிகாப்பன், ஒர்கரப்பன்
அரிகள், பகைவர்
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அரிகுரல், கரகரத்தகுரல்

அரிபாஅகம், தற்கோலம்

அரிகூடம, கோபுரவாயில், கோபுர அரிபிளவை, ஒர் சில திே
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அரிப்பிரியை, இலக்குமி
அரிப்பு, அரித்தல், குற்றம், தினவு
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அரிசம், மிளகு

அரிமஞ்சரி, குப்பைமேனி
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அரிமா, சிங்கம், சிங்கவிராசி
அரிசா, பெருங்குமிள்
அரியனே, சிங்காசனம்
அரிசி, தண்டுலம்
அரியணேச்செல்வன், அருகன்
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அருக்கல், அச்சம், அருமைப்படுத்
அசல், குறைத்தல்

ளெதி

அருத்தி, ஆசை, உண்பித்தென்னு

அருக்களித்தல், அருவருத்தல் .
அருக்களிப்பு, அருவருப்பு

மெச்சம், கூத்தி, பாதம், பாதி
செய்யென்னேவல்

அரு ககனிலே, காளுக்கோளிரண்டி அருத்துதல், உண்பித்தல்
னிலே, சூரியனிலே
அருத்துரு, ஆராய்வு, துணுக்கம்
அருக்கன், காளுக்கிரகங்களிலிரன் அருத்தோதையம், குருஅத்தமிக்க
(குதல்
குேரியன்
ச்சூரிய லுதிக்கும்.முகுர்த்தம்
அருக்கானி, அருக்குகிறவன், அருக் அருசெறி, சுருங்கியவழி, வாயில்
அகுக்கியம், பூச2னமுறையுளொன் அருதேதி, ஒருசட்சத்திரம், வசிட்ட
ன்மனேவி
(மை
அருக்கு, அருக்கென்னேவல், அரு அருங்தல், அருமையாதல், புசித்தல்
அருங்கிடை, பட்டினி
அருதைவர், முனிவர்

அருச்ச?ன, பூசஆன
அருங்துதன், வேதனேசெய்வோன்
அருச்சித்தல், புண்ணியமொன் பதி அருப்பம், உரோமக்கிளர்ச்சி, ஊர்.
_

கள், காடு, கொலே, கோட்டை,

அென்அ, அஃது பூசித்தல்
அருசசனம், எருக்கு, பொன், மரு
தி, வெண்மை

அக்கம், தொடரி, கோய், பிட்டு,
மருதநிலத்தார், மா, முகரோமம்,
மோர், வழுக்குகிலம்

அருஞ்சிறை, கடுஞ்சிறை, காகம் .
அருட்குடையோன், கடவுள்
அருப்பலம், அனிச்சமரம்

இரசம், சிவசத்தியி அரு

அருட்சித்தி,

தயிர்

(ணம் அருப்புத் துருப்பு, அருதேல்
அருட்சோதி, கடவுள், கவுரிபாஷா அருமதாளம், ஈவதாளத்தொன்.அ
அருட்டி, அச்சம்
அருமந்த, அரியமருதேன்ன
அருட்டுதல், எழுங்புதல், ஏவிவிடுதல், அருமலதி, ஒர்பண்
ளுென் அறு

_

சாக்கிரதையாகப் பண்ணுதல், நி அருமை, அரியதன்மை, எளிதாய்க்
கிடையாதது, மேன்மை
அருணம், ஆடு, எலுமிச்சு, தேயமன் அரும்பல், முகிழ்த்தல், மு:ளத்தல்
த்திரைதெளிவித்தல்

பத்தாறிமூென்.அ, பதினெண்பா அரும்பாலே, ஒரிராகம்
டையிளுென்அ, மான், மிகுசிலப்பு அரும்பு, அரும்பென்னேவல், பூவ

(புதன்
அருணவம், கடல்
அருணன், குரியன், குரியன்சாரதி,
(தல்
ய்த வரும்பு, முகை
அருணினம், திருநாமப்பாலே
அரும்புதல், பொடித்தல், முகைத்
அருண்னேவு, மனதினற்குணமூன்கி அருமபூட்டு, ஒட்டு, போதுேம்போ
(கறைப்பொழுது
ஞென்.அ
தாதிருப்பதி
(த்துளொன்.அ

அருளுேதயம் சூரியோதயம்,வை அரும்பொருவினே, எண்வகை மண
அரும்பொருள், அரியகருத்து,தெ

அருத்தகாள், பாதிகாள்

அடுத்த பாகை, வேத நாற்பொருள்

ரிவானபொருள்

(து

அருத்தம், கருத்த, சொற்பயன், அருவம், அருர்தல், உருவமில்லாத
ப்ர்தி, பிரயோசனம், பொன்
அருவருப்பு, அரோசிகம்
அருத்தலோபம், சத்தவிசனத்தொ அருவல், சற்றுச்சற்ருய்ப்போதல்
-ன்.து, அஃஅ

கொடாமை

அருத்தல், உண்பித்தல்
அருத்தவேதம்,

அருவா,

; கொடுங் தமிழ் சா

(ன்.அ அருவாவடதலே,

ட்டிளுென் து

.

வதக்கான்சிளுெ அருவி, அரிககிர், அரிவி, கழிமுகம்,

10.அ

அரை

அல

தினத்தாள், மலேயின் வீழா.லு
அருவுதல், அருவிமுதலியனபாய்த

அரையன், அரசன், த களிசம்
அரையாப்பு, அரையிலேயுண்டாகு

ல், குறைதல், சருவுதல்
அருளகம், வெள்ளெருக்கு
அருளரசி, குடசப்பாலே

அரைவடம், அரைஞாண். ப?னயே
ற் றுக்காரரரையிற் கட்டுமோர் க.

அருளல், அசைதல், கிருபைசெய்
சில், கொடுத்தல், நித்திரைவிழித்

அரைவயிரக்கண், கம்மாளர்கருவி

மோர் கட்டு

பி.ற

அருளவம், பெருமரம்

யிஞென்.ற
அரைவயிறன், அரை யரிசிசெல்

அருளாபு, சாற2ண

அரைவாய், தேய்ந்த வாய்

அருளாளிவேந்தன், கடவுள்

அரோ,அசைச்சொல்

தில்

(னம்

அருளிச்செய்தல், அ.அக்கிரகித்தல், அசோசனம், அருவருப்பு, பிரியவி
கிருபைசெய்தல், கொடுத்தல்
அரோசிகம், அசுத்தம், அருவருப்பு
அருளு அதி, வேம்பு

அலகம், யா?னத்திப்பிலி

இயென் னேவல், கொடை, அலகரி, பெருக்கு
சாத்தவிதகுணத்தொன் அஃ அலகிடல், அளவிடுதல், எழுத்தெண்
அ, கிருபை
(வெறுமை
ணியோசைகூட்டுதல், கணித்தல்
அரூபம், உருவமற்றது, கு ை அலகு ஆயுதப்பொது, எண், க.து
அரூபி, உரூபமற்றது, கடவுள்
ப்பு கத்தியி கூர்ப்புறம், தடை
அரேசகண்டு, கர2ணக்கிழங்கு
ட்பம்,துளம்பு,சென்மணி, பயிர்க்

அருள்,

அரேசிகம், வாழை

அரேணுகம், கடுக்காய் வேர், வால்

கதிர், பலகறை, பறவைமூக்கு, ம
கிழம் விதை

மிளகு
(பாதி அலகுஞ்சம், அளம்பு
அரை, அரையென்னேவல், இடை அலகுப?ன, ஒர்ப?ன

அரைகசு,

அலகை பிசாதம்

இடைக்கச்சு

-

அாைக கசசை,

அலக்கண, அன்பம்

அரைக்கால், எட்டிலொன்.து

அலக்கு கிளே

அரைசிலே, அம்மி
அரைச் சதங்கை, ஒரிடையணி

அலங்கம், மதிளிஞேரு.அப்பு
அலங்கரித்தல், சோடித்தல்

அரைச்சல்லடம், அரைச்சட்டை

அலங்கல், அசைவு, இரக்கம், ஒழி

1.
.

செய்தல்,க அழ்தல்,தளிர்,பூமாலே

அரைஞாண், அரைவடம்

அரைத்தல், அக்குதல், அரைக்கு அலங்

, முத்தச்சிப்பி

தல், அழித்தல், தேய்க்தல், வியா

அலங்கர்த்திருவிழா, விசேடத்தி

தியிலழுங்அதல்

ருவிழா
{ப்படி
அலங்காரகைபேத்தியம், மண்டப
அலங்காரம், அணி, அணியிலக்கண
ம், அழகு, உவமை, ஒர்அால், கட்

-

அரைகலம், விதைாருங்காது கு2ை
யாயிருக்கு ஈலம்
(க்கு
அரைகாவை, திரும்பின காவை, வா

அரை.நால், அரைச்சதங்கை அரை
தீதி (த்தது
_

_

டழகு, கலேஞானம.டி.பத்திமூன்
கிளுென்அ

:::: ே ::::ம்,
ரை

கல,

யிலொன் அறு

ட்டம்ப

(பிண்ணுக்கு

லங்கி

_

அலங்காரம்

அலங்கை, துளசி

அசைப்பு, அரைத்தல், இருப்பைப் அலங்கோலம், ஒழுங்கின்மை, கோ
அரைமூடி, பெண்பிள்?ளகளரையிc

லக்கேடு

(ல், சோம்பல்

மரிக்குமோர்பனி
(வையல் அலசல், அலசுதல், அல்ேவு,கழுவுத
அாைய அரைக்கப்பட்டஅ அ , அலசுதல்,கழுவுதல், தளர்தல் .

::::::
அரைத்திக்கி
அாையனிடுதல், ளாக்கல

அலட்சியம்,
குறைவானதி

கணிசக்

அலு

கெ

அல்

அலுக்கொலு, குலேவு
(ம்பல்
அலட்டுச்சன்னி, பிதற்.அச்சன்னி
அலட்டுதல் இடைவிடாமற்பேசிவ அலுசிஅம்பல், ஒழுங்கின்மை, குழ
ருத்துதல், பிதறி அதல்
அலத்தகம்,
செம்பஞ்சு

;

அலுத்தல், சலித்தல், வெ.அத்தல்
அஅட்பு, அயர்வு, சலித்துப்போத
ல், வெதுப்பு

அவத்தம்,

அலத்தல், அங்கலாய்த்தல், துன்பம் அஅவல், வேலே
அலுவீகம், வில்வம்
அலத்தி, அளம்பு
அலங்தை, குளம், அன்பம்
அலப்பாரித்தல், ஆற் பரித்தல்

(ள்ளேடு
அலேகம், பஞ்சலோகமணல், வெ

அலே, அலேயென்னேவல், கடல், கரு
மணல், திரை, புனற்றிரை
அலப்புதல், அலட்டுதல், ஆசபாரி
அலேக்கழித்தல், உலேவுபண்அணுதல்
த்தல்,குழப்புதல்
அமைரல், அச்சம், சுழலல், அன்ப அ?லசடி, அலேவு, சோலி, அன்பம்
ம், வருத்தல்
(டலித்தல் அலேசல், தொந்தறை
அலமலத்தல், அங்கலாய்த்தல், ஏம் அலேசுதல், அலேயல், சோம்பல்
அலமாத்தல், அங்கலாய்த்தல், கல அலேசோலி, அலேக்கழிவு
ங்கல், சுழலல்

அலேச்சல்,

உ2லவு

அலம், அமையுமென்றல், அலமசல், அலேதல், அலேயல், சோம்பல், துன்
கலப்பை, சஞ்சலம், தேள், விரு
பம்,வரு துேதல்
(ல்
ச்சிகவிராகி

அ?லத்தல்,உலேத்தல்,சலனப்படுத்த

அலம்பல், அலக்குத்தடி, ஒலித்தல், அலேத் துவம், மிகுதி

(பம்

கழுவல், சதம்பல், தளம்பல், வீ அலேப்பு, அலேத்தல் ,கூத்தின் விகற்
ண்பேச்சுப்பேசுதல்
அலேயல், அலேதல், சோம்பல், துன்
அலம்புடை,
காதற்றிருக்குமோ
பம், வருத்தம்
அலம்புருடை,
ர் ரம்பு
அலேவாய்க்கரை, கடற்கரை
அலசி, அதிகு, ஒர் மரம், கண்வரி, அலேவு, அலேதல்
குரியன்,தேனி,ரோலி,பூப்பொது அலோசி, பச?ள
அவருதல், மலர்தல், விரிதல்
அல்,அல்லென்னேவல், இரவு,இருள்,
அவர், கீர், பலரறிந்துப்ழி தூற்றல்,
உடலெழுத்து. ஒர் விகுதி, மதில்,
பழிச்சொல், பூமாலே,மலரென்ன்ே
வியங்கோள்விகுதி
வல், மலர்ந்த பூ
அல்கல், இரா, சுருங்கல், தங்கல், தி
அவர்ச்தது, கொற்ருன், மலர்ந்தபூ
ரித்திரம், நாள், வலுமை
அலவல், கதாய், கங்தை
அல்லகண்டம், துன்பம்
அலவன், ஆனாண்டு, கடகவிராசி,ச அல்லம், இஞ்சி
(யுள்ள்து
க்திசன், கண்டு, பூனே
அல்லரியல், கண்ணறை, கண்ணறை
அலறல், அழுதல், ஒலித்தல், கதறல், அல்லல், துன்பம், முடைதல்
கூப்பிடல், சிதறுதல்
அலன்றல், சாதல்
_

|:

அலாபம், தீமை

|அல்லாத்து, ஆகாதது, ஒழிந்தத

அவாபு, சுரை

:
அல்லி, அகவிதழ், ஆம்பல், இரா.கா

அலாயுசன், பலபத்திரன்
அலாரி, அலரி

ஒழிக்தோர், தீயோ
ர்

_

அவி, இயமன், தி,
விலிமரம், பல
யாமரம், பூக்தாதி
தேவன், பேடி, வெளி மறுமரம் | அல்லிப்பிஞ்சி, பூவிழாதபிஞ்சு (த்து
அவிகம், செந்தி
அல்லியம், இடையரூர் விட்டுஅனுகூட
_

அவியெழுத்து, ஒற்றெழுத்தி
அஅக்குத்து, ஒச்சாதணி

அஅக்குலேதல், அடுக்குக்

கெ

கொலுத்தல்”

|

அல்லுச்சில்லுப்படுதல், குலேதல், சி
த.அண்டிருத்தல்

அல்லர்யென்னு முன்னிலே
யொருமைக்குறிப்புவின் முற்.அ

அவ

உல்

அவ

அல்லோன், ஒழிக்தோன், சந்திரன் அவதாதன், ஒர்சன் னியாசி
அவது அறு, கிங்தை, பிறர்பழிகடறல்
அல்வழி, வேற்றுமையொழிகிலே
அல்வழிப்புணர்ச்சி,வேற்றுமையொ அவத்திரியம், ஆபத்தி

ழிகிலேத்தொடர்
அவகடம், தர்திரம், வஞ்சகம்

அவத்தை, ஆபத்து, சாக்கிரமுதவி
யஉயிர் கிலேயுபாதி, மானஉபாதி

அவகாசம், சமயம், தகுதி, திராணி அவத்தைப்பிரயோகம்,க2லஞானம
அறுபத்திஞன்கிமூென்.அ
அவகாலம், கெடுகாலம்
அவகிருத்தியம், அமங்கலகாரியம், அவநம்பிக்கை, கம்பிக்கையினம்
துற்செய்கை

அவசியாயம், அதேம்

அவர்ேத்தி, கட்டசாத்தியகுனம், தி அவ.அதியுருபகம், ஒரலங்காரம், அ
அவசேசி, காயாதமரம்
[த்தி
அவக்கியாதி, சங்கையீனம், தறி கீர்
அவக்குணம், அவகுணம்

அவச்குறி, தற்குறி, மரணக்கு மி
வக்கொடை, வீண்கொடை

அவக்கொலே, துன்மாணம்
அவசங்கை, சங்கையீனம்

அவசத்தம், அமங்கலவோசை, இ

ஃது சிறப்பினதும் குணத்தின.அது
ம் பொருளினதுமுண்மையைம.மு.

த்திப் பிறிதொன் ருகவுரைப்பது
அவந்தி, சத்தபுரியிளுென் அ, தே
சமன்பத்தாறிளுென் அ
அவர் திகை அவந்தி, கிளி
அவபத்தி, பத்தியின்மை,வீண்பத்தி
அவபத்தியம், இச்சாபத்தியம், வி
பெத்தியம்
அவப் பிரஞ்சம், இழிசனர்மொழி

மன்ஞவோசை
அவப்பெயர், துந் ர்ேத்தி
அவசம், பரவசம், மயக்கம்
அவசயம், கைகூடாமை, தோல் அவப்பொழுது, வீண்பொழுது
வி, கட்டம்
அவமதி, கிங்தை

அவசரம், சுமக்கு, மிகுதேவை

அவமரணம், அன்மரணம்

அவசாரம், அப்பிரயோசனம், வே அவமரியாதை, மரியாதைத்தப்பு
இழிவு,

சித்தனம்
அவசாரி, வேசி

அவமானம்,

அவசித்து, உத்திராடத்திக்கு திரு

அவம், பயனின்மை, வீண்

வேரணத்துக்குச்ாடுநாள்
அவசியம், அவசரம், ஆவத்து
அவசுத்தம், சுத்தமின்மை
அவச்சா, துன் மரணம்
அவச்சாயை, தள்ளுபடிச்சாயை

அவச்சின்னம், பிரிவு
அவனன், திண்ணியன், வீணன்

மானனேம்

அவமிருத்து, தன்மரணம்
அவம்போதல், வீண்போதல்
அவயவம். உடல், உஅப்பு
அவயவவுருவகம், அவயவத்தையுரு
வகஞ்செய்து அவயவியைவாழா

அரைப்பது. (உ.ம்) புருவச்சிலே
குனித்துக் கண்ணம்பேலுள்ளமு
ருவத்து ரக்தாரொருவர்
அவயவி, உறுப்பு

அவனி, சன்மை
அவண், அவ்விடம்
(பு அவயவியுருவகம், அவயவியையுருவ
அவதந்திரம், சதியோச?ன, மடிப்
கஞ்செய்து அவயவத்தைவாழா
அவதரம், சமையம், த.மறுவாய்
வுரைப்பது. (உ.ம்) விழிமதர்ப்ப
மூரலளிக்கும்வதஞம்புயம்
அவதரித்தல், கருவிற்புகுதல், தங்க
ல், பிறத்தல்
அவரை, ஒர்கொடி, கொள்ளு துவ
அவதாதம்,

வெண்மை

ரை முதிரைமுதலாயின

அவதாரணம், மண்வெட்டி (த்தல் அவரோகணம், இறங்குதல்
அவதாரம்,உற்பத்தி,தெண்டம்,பிரி அவலட்சனம், அழகின்மை, இல
ட்சணக்கேடு, ஒழுங்கின்ம்ை
அவதானம், கிசகித்தல், நிதானம், நி
2ணவு
(த்தம் அவலம், ஒாலங்காாம, அஃது திய

அவதி, அளவு, ஆலத்த, எல்லே, வரு
அவகாசம முழுத்தகவு

ாக்தோன்றக்கூறுவது, கிலேசம்,
அன்பம், வருத்தம் _

அவி

அஆம்

அவலித்தல், வருந்தல்

2ளப்பின்னரும்விரோதியாமற்கிலே

அவலேசம், அற்பம், ஆபத்தி, சி

டிப்பது

-

(ம் அவிரோதம், விரோதமின்மை

_றுமை

அவல், ஒர்சிற்அணவு, குளும், பள்ள
அவவிசுவாசம், விசுவாசனேம்,பொ அவிழ்தல், நெகிழ்தல், விரிதல்
ப்லிசுவாசம்
அவிழ்த்தல், அலர்த்தல், அவிழச்செ
அவளிகை, இடுதிரை
ய்தல், கட்டுநீக்கல்
அவநீகம், கஞ்சி
அவுடதம், ஒளடிதம்
அவனி, பூமி
அவுணர், அசுரர்
அவனிபாரகன், இராசா
அவுதா, யா?னமேற்றவிசு
அவுரி, ஒர்செடி
அவனுதி, ஒரலங்காரம்
__

அவன், உயர்தி2ண யாண்பாலொரு அவை, அவையென்னேவல், அவ்,க.
மைப்படர்க்கையிடத்துப்பெயர்
ட்டம், சவை, புலவர்
ச்சுட்டு
அவைத்தல், நெரித்தல், சென் முதலி
அவா, அவாவென்னேவல், ஆசை,
(தாழ்த்தல்
பகுத்தல்
ஆசைப்பெருக்கம், இறங்குதல்
அவையடக்கம், தவைமுன் மன்னத்
(வெளி அவையல், திரட்சி

அவாசி, தெற்கு

அவார்திரம், மத்தியகாலம், வெறு அவையவம், உறுப்பு
அவாந்திரை, வெறுமை
அவாவின்மை, வெறுப்பு

அவையவவுருவகம், ஒாலங்காரம்,

அஃது அவையவத்தை யுருவகஞ்

அவாவுதல், இச்சித்தல், இறங்குதல்

செய்தி

அவி, அவியென்னேவல்,சோறு,தே
(வேகம்
வருணவு, செய்

அறுவதி!

அவையவியை வாழா கட்

அவையவியுருவகம் ஒரவங்காரம்,அ

ஃஅ அவையலியையுருவகஞ்செ
அலிகாயம், எரிச்சல், ஒர் காசம்,
அலிகாரம், விகாரமின்மை (ணவு
ய் அவையவத்தை வாழாகூறுவது
அவிசு, பச்சரிசிச்சோறு, தேவரு அவ், அவை
அவிசுவாசம், விசுவாசமின்மை
அவ்விடம், அச்தவிடம்
அவிச்சின்னம், இடைவிடாமை, பிரி அவ்விய்த்தம், கோடிகோடிகோடி
வின்மை

_

அவிச்சை, அறியாமை, மனமயக்கு
அவிடி, திரைச்சீலே

கோடாகோடி, விளங்கக்கானப்
படாதது .

_

அவ்வியம், மனக்கோட்டம்
அவ்வுதல், அவாவிவிழுதல்

அவிட்டம், ஒர்ாாள்
அவிதல், அடுப்பில்வேகுதல், அமை அவ்வை, ஒளவையாா, தாய்
(ம்
தல், அழிதல், கெடுதல்,தணிதல், அழகாரம், பேச்சுச்சித்திரம்,மதுர
வருந்தல், வேகுதல்
அழகியவாணன், ஒர்செல
அவித்தல், அழித்தல், கெடுத்தல், த அசிகு, சருக்கரை,யெளவனம்(வாய்
னித்தல், வருத்தல், வேகுவித்தல் அழலவன், அக்கினி, சூரியன், செவ்
அவித்தை, அஞ்ஞானம், பஞ்சமா அழலிக்கை, பொருமை
யையிளுென் , மனமயக்கு
அழஆதல், எரிதல், கன்றல், வெப்
பங்கொள்ளல்
அவிசயசாலே, நாடக அரங்கு
அவிசயும், ஒர்.தால், கூத்து, சாடக அழலோன், குரியன், செவ்வாய்,ே
அரங்கம்
அழல், அழலென்னேவல்,கேட்டை
நாள், செவ்வாய், தீ, கரகம், வெ
அவிசயர், ஒர்.ாலாசிரியர், காடகர்
படம்
அவிப்பாகம், தேவருணவு (ர்கறி
அவியல், அவிர்த்தி, உட்டணம், ஒ அழற்பிரவை, ஏழ்கர கவட்டத்தொ

அவிரதம், எப்பொழுதும்

ன் அறு. அஃஅ தீ நிலம்

அசோசச்சிலேட்ை, ஒரலங்காரம் அழற்துதல், எரிதல், சுடுதல்
அஃதுமுன்னர் விரோதித்தபொரு அழினம், பிணம்

.
_

2.2.

அழு

அழுத்த, அழுக்தென்னேவல்,சோழம்
அழுப்பு, சோறு

அழரூகம், ஒர்பாம்பு
அழன், பிணம்
அழிகட்டு, சாட்டு, மாற் று

அள

_

அழுப்புகம், தேவலோகம்

அழிகரு, அழிப்புக்காரன், சிதைக்து அழுவம், அப்பவருக்கம், அழுக்குசி
லம், கடல், நடுக்கம், காடு, பரப்
போகிற கருட்பம்
பு,
பெருமை, மலேமேறகோ ட்
அழிஞ்சில், ஒர்மரம்
அழிதல், கெடுதல்
டை, முரசு, வழுக்குகிலம்
அழை, அதிையென்னேவல்
அழிதா, அலி
அழித்தல், கெடுத்தல், முத்தொழிலி அழைக்கை, கடவுகை
அழைத்தல், கூவுதல், வாவெனல்
ளுென் அ, அஃது சங்கரித்தல்
அளகபந்தி, கே.சபாரம்
அழிபுண், ஆருமிகுபுண்
அளகம், நீர், பன்றிமுள், பெண் மயி
அழிப்பாளி, அழிப்புக்காரன்

அழிப்பு, தொ?லப்பு
அதிமதி, கெடும்பு, மிஞ்சினசெலவு
அழிமுதல், முதலழிவு
அழிம்பன், புரட்டன்

அழிம்பு, அழிவு, சேதம், சட்டம்
அழியாமை, அழிவின்மை
அழிவழக்கு, கள்ளகியாயம், புரட்டு
நியாயம்

அளகை, குபேரன் கர்
அளகையாளி, குபேரன்
அளக்கர், உப்பளம், கடல், கார்த்தி
கை காள், குழை.ேச.அ.,நீள்வழி, பூமி
அளக்குதல், அளவிடல், எண்ணல,
அளத்தல்,
மதித்
தல், வரையறுத்தல்
அளத்தி, செய்திகிலப்பெண்
அளH, அளபெடை, ஒரலங்காரம்

:ே

அழிவி, கழிமுகம்
அழிவு, கழிமுகம்,

ர், மயிர்க்குளற்சி
அளகு, கார்த்திகை சாள், கோழிக.
கையல்லாத புள்ளின் பெண்

ற்றம், கேடு

அழுகண்ணி, ஒர்பூடு

அழுகல், அழுகினது, அழுதல்
அழுகு சப்பானி, ஒர்விஷநோய்
அழுகுசற்பம், ஒர்விஷச்செச்அ
அழுகுணி, அழுபிள்ளே

அழுகுதல், பதனழிதல்
அழுகை, அழுதல

அஃது அளபெடையாய்வருவது
அளபெடை, எழுத்துக்கடத்தமாத்
திரையினிண்டொலித்தல்
அளப்பளத்தல், பிதற்றல்
அளப்பு, அலப்பு, அளத்தல்,பி.சந்

அழுக்கல், அச்சக்குறிப்பு

அளம், உப்பளம்,கூர்மை,நெருக்கம்
அளவடி, காற்சீரான்வருஞ்செய்யுள்

அழுக்காமை, ஒராமை

அவர், அளப்போர், உப்பமைப்

அழுத்கணவன், ஒர்புழு, புழுக்கூடு
அழுக்காறு, பொய், பொருமை

போர்

அழுக்கு, அசுத்தம், ஆமை ஊத்தை அவழித்தாண்டகம், எழுத்தலகு
மழுத்துமொவ்வாத வருமோள்
பிரபந்தம்
தல், அழுங்தல், ஆமவாரித்தல், து அளவளத்தல்,

அழுங்கல், அச்சம், அலேயல், அழு

அளவளாதல்,
கலத்தல்
தின்பம், அளவளாவுதல்,
சோப், வருத்தம்(மை,ஒர்மிருகம் அளவஅறுத்தல், வரையஅத்தல்
(மட்டறிதல்
அழு ங்கு, அழுங்கென்னேவல், ஆ அளவிடுதல், மதித்தல்
அழுதல், இரங்கல்
அ விடை அளவு,நிருவர்கம்,பிறை,

ரங்கல், ஒலித்தல், ஒளிமழுங்கல்,
கெடுதல், சோம்பல்,

அழுத்தம், உலோபத்சனம், ஒப்பம் அளவியற்குண்டகம், இருபத்தேழ்ெ
முத்துமுதலாகவுயர்ந்தவெழுத்த
அழுத்தல்,
அழுந்தச்செய்தல்,
டியினவாய் எழுத்துங் குருவு மில
அழுத்துதல், பதித்தல், பாராட்
டுதில்
குவுமொத்துவருமோர் பிர்பந்தம்
அழுத்தல், அழுத்ததல், உத்தரித்த அளவு, எண்முதலியான் அளவு, வ

ல, பதிதல், வருந்தல்

ரையறை

-

அறி.

அளவை, அளவு, அறிதல், எல்லே, சா
ள், பிரமாணம்

அறி

9.

-

_

அள.அ., குழை.ேச.அ., கரகம்

யல்பிளுென் று

விளக்கல், அறத்தைப்பிாடலி
(ல் அறம்
யப்படுத்தல்

அளாவுதல், கலக் கல்சேர்ச்த
அறம் புறம், அகம்புறம், அடிதலே,
அளி, அளியென்னேவல், அன்பு,கள்,
உட்புறம், தடுமாற்றம்
காய், குளிர்ச்சி கொட
ம.தி,
_

,

ை,

வண்டு

அறல், அஆறுதல், கடற்றிரை, கரும
ணல், சிறு தாது, நீர்

அளிகம், கட்டழகு, நெற்றி

அறவர், பெரியோர், முனிவர்
அளிதல், உருகுதல், கணிதல்
புத்தன்
அமவ
அளித்தல, காத்தல், கொடுத்தல், அறவான், அறவிடுதல்
க்கல்,
செருங்கல், பாதிடு
அறவாழிவேர்தன், கடவுள்
அளிந்தம், கோபுரவாயிற்றிண்ணே
அறவு
அளியர், அன்புள்ளோர், எளியோர் அறவான்,
அறவிடுதல், அறவாக்குதல், தண்டு
அளுக்கல், அச்சக்குறிப்பு
(டவை
தல்
அளே, குழையென்னேவல்,தயிர், புற்
அறவு, அறுபட்ட இடம், ஒடிவு, க
அ, ம2லக்குகை, மோர், வளே

அளேகுதல், கலக்குதல்
அளதல், கலத்தல், குழைதல்
அளவு, குழைவு, கலப்பு

அவுைளி, முடிவு

அறவுளிபார்த்தல், கீர்ப்புப்பண்ணு
தல், முற்.றுங்கெடுத்தல்

அறவைச்சோ அறு, அளுதரு ககன்ன
அள்ளென்னேவல், கன்ன
ங்கொடுத்தல்
செருக
்
அள்ளு, ம், காத, கூர்மை,
அறவை
த்தல், புடமிடுதல்
கம், பற்றிரும்பு
அறவைத்தாரியம், அளுதருக்குப் பு
குழை
ச
அள்ளல், அள்ளுதல்,
சேறு,
டைவைகொடுத்தல்
த்தராகங்களிளுென் அ
அளுதப்பி

அள்,

அள்ளுதல், அள்ளல், நெருங்கல்
அள்ளே, பிசாசம்
அத, அ.அம்படி, ரே, முற்ற
அறக்காடு, சுடுகாடு

அறக்கொடியோன், கடவுள்
அறங்கை, அகங்கை

அறச்சாலே, தருமச்சத்திரம்
அறத்தின் மூர்த்தி, தருமதேவதை
அறத் த ட் பு, அறத்தினதங்கம்
அறத்தைக்காட் போன், ஐயன்
அற கிலேப்பொருள், நெறி வழி நின்
அதத்தம் கிலேயிஞல் முயன் அடெ
அபொருள்
அறகிலேயறம், தத்தம்வருணத்திற்பி
நளாது கிலேபெறப் பாதுகாத்தல்

அறவைப்பிணஞ்சுடுதல்,
மேதத்துக்கு இமக்கடன்செய்தல்
அறவோர், துறவோர், பார்ப்பார்,
முனிவர்

அறவோன், அருகன்
அறளே, அரிகண்டம், ஒர்வியாதி
அறன்கடை, பாவம்
அருவிலே, கடுவிலே

அறிகுறி, அடையாளம்

(டுப்பாடு
அறிகை, அறிதல்
அறிக்கை, அறிவித்தல், அறிவு, கட்
அறிக்கைபண்ணுதல், அறிவித்தல்,
கட்டுப்படுத்தல்
அறிக்கைப் பத்திய ம், அறிவித்தல்,
காவற்பத்திரம்
(முனிவர்
அறகிலேயின் பம், ஒழுக்கமுங்குணமு. அறிஞர், அறிவுடையோர், புலவர்,
அறிஞ
ுள்ளோன், புசின்
ங்குலமும் பருவமுமொத்த கன்னி அறித ன், அறிவ
ியில், ஞாளுனர்தல், யோகநி
யைத்தி வேட்டில்லத்திருத்தல்
(மிருத்தல்
த்திரை
அறத்திப்பகுத
அறப்பால்,
அறப்புறம், அறச்சாலே

ி

அறிமடம், அறிக் துமறியார்போன்

அறிமுகம், கண்டபழக்கம்

அமுறியப்பார்த்தல், முற்றமுடிய அறியாமை, அறிவீனம், முத்திவிக்கி
ப்பார்த்தல்
னம் மூன்றிளுென்அ
அறம், கையறம், தகுமம், நீமை, தள

ற்பயஞன் கிளுென்

ான்விளுவல், பஞ்சவிஞவிஞெ.
பெரியோரி அறிய
ன் து
_

1.

_

அறை

9.

அறிவர், அறிஞர்,
அறிவழி,

கம்மாளர்
கள், பிசாசம்

அனநீ
றையடித்தல்

_

அறைபோதல், ழே,அத்தல் (தல்
அற்கல், அறிவுடைமை, கிலேடெ

அறிவஞள், உத்திரட்டாதி

அறிவன், அருகன், அறிவுடையோ அற்காமை, அறிவின்மை, கிலேயா
ன், உத்திரட்டாதி, கடவுள், செ
.ெ

வ்வாய், புதன்

அறிவித்தல், அறிவிப்பு
அறிவிப்பு, பிரசித்தம்
அறிவிலார், மூடர்
அறிவின்மை, அசேதனம்
அறிவீனம்,அஞ்ஞானம்.அறியாை

அற்பம், சிறுமை, சாய்
அற்பரம், மக்கட்படுக்கை
அற்பருத்தம், வாழை

அற்பர், கீழ்மக்கள்
அற்பிதம், காணிக்கை, பவி
அற்புசம், அதிசயம், அழகு, ஒாலங்
அறிவு, அறிதல், ஆஉேச்குணம்கான்
காரம், ஒரெண், பாவக்குணமொ
கிளுென்அ, உணர்வு, கல்வி
ன்பதிஞென்று
அறிவுகுடு, கினேத்திருக்கத்தக்கதாக அற்புதர், கம்மாளர்
ச்செய்த தீமை
அம்புதவுருவகம், ஒாலங்காரம், அ
_

அறிவொப்புக்காண்டல், பஞ்சவிஞ

ஃ.த உவமைக்கியல்பல்லாதவற்
விஞென்.அ
மையுள்ளதாயெடுத் அருவகப்படு
அஅகரிசி, அட்சதை
த்துவது
அ.முகு, ஆண்புலி, ஒர்புல், சிங்கம், அற்புதவுவமை, ஒரலங்காரம், அஃ
யாளி, யா?ன
த பொருட்குள இயல்பையெடுத்
அறுகுணன், கடவுள்
அக்காட்டி இவ்வியல்புகளெல்லா
அ. சரம், ஒசையாழ்
ங்குறித்த வுவமைக்குளவேலொப்
அறுதலி, மங்கிவியமிழந்தவள்
பாமெனக்கூறுவது
அறுதல், அறப்பட்-தி அமல்,கை அற்புதன், கடவுள்
ம்பெண், தோசி
அற்றம், அச்சம், சமயம், சோர்வு,
அறுதி, சாவு, சொதேம், நீர்ப்புவிலே
மறைவு, மெலிவு
அறுதொழிலோர், பார்ப்பார்
அம்ருர், இறந்தோர், தரித்திரர்
அமறுத்தல், அரிதல், அறச்செய்தல் அற்ருன், இறந்தோன், தரித்திரன்
_

-

அஅபதம், கையாதேகரை, வண்டு அற்அ, உவமையுருபு, சாரியை, (உ

அறுப்பு,அரிகை,மங்கிவியமிசித்தல் ம்) பலவற்.அக்கோடு
அறுப்புக்காலம், அரிவிவெட்டுக்கா அற்றை, அன்அ, சிஅமை
லம்
அறுமர், எண்ணெய்வாணிவர்
அறுமீன், கார்த்திகை நாள்
அறுமுகன் குமரன்

அறும்பு, கொடுமை, பஞ்சகாலம்
அறுவாய், கார்த்திகை நாள்
அ.அவான், அ2வு

அ.அவை, சித்திரைாாள், சீலே

அறை, அடி, எழுத்திஞேசைச்சொ

அனகம், பாவமின்மை, மாகின்மை
அனகன், கடவுள்
அனங்கம், இருவாட்சி,உடலின்மை,
மல்லிகை
(தன்

அனங்கன, உடவிலான், கடவுள், ம
அனத்தம், காசம், பயனில்லாமை
அனந்தஞானி, கடவுள்

அனந்தம், அளவின்மை, ஆகாயம்,
ஒரெண், பொன், முடிவிலாமை

ல், கண்ணமை, சிற்றில, சொல், அனந்தரம், நிதம், பிரிவின்மை, பின்
பு, மேல்
(ம், மயிர்ச்குட்டு

திரை, தாக்கங்கள், பறையடித்த

ல், பறையறையென்னேவல், பா அனச்சர், கித்திரை, பித்து, மயக்க
றை, மலேயுச்சி, மு:ளஞ்சு
அனந்தலோசனன், கடவுள்

அறைகுதல், அடித்தல்,கொல்அதல் அனந்தல், நித்திரை
அறைகூவல, பொரவதிைத்தல்

அனந்தன், அட்டாகத்தொன் ,

அறைக்ைேர, ஒச்ைேர
கடவுள்,
அறைதல், அடித்தல், சொல்லல், ப அணங்தை, பார்வதி, து.

-

-

உடு

அனு

அது

அளப்பியாசம், அப்பியாசமின்மை அதுக்கம், அ.அங்குதல், சங்தனம்
அனர்த்தம், பயணிலாச்சொல்
சோம்பு, பயம், பாம்பு, வருத்தம்
அனலும், உட்டணம், சிவாகமமிரு அலுக்காட்டல், சாடைகாட்டல்

பத்தெட்டிகுென்று

அனுக்காட்டுதல், சாடைகாண்பித்

அசைவி, குரியன்

தல்

அனலேஅ, இடி
அஅக்கியடித்தல், ஒர்விளையாட்டு
அனலொடுவேர்தன், கார்முகில்பா அஅக்கிரகம், கிருபை
வடிானம்
அஅக்கிரகித்தல், கிருபைசெய்தல்

அனல், அக்கினி, இடி, உட்டணம், அஅக்கை, விடை
உணர்வு,உயிர்வேத?னயிஞென்று அ.அங்கல், அ.அங்குதல், முட்டுதல்,
வருச்தல், வாடல்

அணவசதம், எப்பொழுதும்

அமூகதம், ஆருதாரத்தொன்.று, அ அனுசரித்தல், சார்ச்அாடத்தல்,மே
ஃஅ இதயத்தானம்
ற்கொண்டு சடத்தல், வழிபடுதல்
(து அ.அசன், தம்பி

அஅசாசம், ஆசாரமின்மை

அஅதம், அச்தரித்தது, ஆதரவற்ற அனுசாரம், அடுத்தாடத்தல் ஆச
ஒர்சை ரிப்பு, தொடர்தல்
அஅதி, ஆதிக்குமுக்தி
வம், கடவுள், அடக்கமில்லாதது அனுசாரி, உதவிக்காரன், சார்ந்து
அளுமயம், கோயின்மை

அஅமிகை, ஆழிவியல்
அஞாதம், எப்போழ்தம்

சடப்பவன், வழிபடுகிறவன்
அது சிதம், அசுத்தம்,தகுதியின்மை
(ட்சி அஅடம், ஒர் சாள்

அளுவிருட்டி, மழையில்லாமை, வர அஅட்டணம், சத்தவிசனத்தொன்
அளுவிலன், சுக்கிரன்,
அனிட்டம். பிரியவீனம்

_

அஃது சோம்பு

அனிச்சை, ஒர்பூடு, ஒர்மரம்

அ.அட்டானம், அ.அட்டிப்பு
_

அனுட்டித்தல், ஆசரித்தல்

அணித்தம், அசித்தியம்,அழிவுள்ளது அனுட்டிப்பு, ஆசரிப்பு

_

அவியமச்சிலேடை, கியமத்தின்மே அனுதாத்தம், வேத காற்பகுதி
அமோர்சியமச்சிலேட்ை (உ.ம்)சி அனுதாபம், ஒன்றிற்கிரங்கல்
தைபயில்வ புட்குலமே.தீம்புனது அ.அ.தினம், எப்போழ்.தும்
_
அனுத்தம், பொய்
அணியமவுவமை, ஒரலக்காரம், அ அனுபதேம், ஒன்றிப்பு, தொடர்வி
2ணக்கட்டு
ஃஅ நியமித்தவுவமையைவிலக்கி
யதசூேடு பிறிது மொருபொருள் அனுபமை, தென்மேற்றிசையானே
_

கூட்டியுரைப்பது (உ.ம்) கவிரே

க்குப்பெண்யா?ன, மேன்மை

தின் வாயொப்பதன்றியதுபோல அ.அபல்லவம், பதத்தில் முதற்சித்
வுண்டெனிலுமாம்
(கம்
த டி.
னியாயம், கியாயக்சேடு
அனுபவம், அனுபோகம், சுகபோ
அனிலாாள்,சோதிசான்,வியாக நாள் அனுபானம், உடன்பருகுவது, மரு
அனிலம், காற்.மு, பிறப்பு
தேஅபானம்

அளிலன், அட்டவசுக்களிலொருவ அனுபோகம், அ.அபவிப்பது
ன், வாயு

அணிகம், படையிலோர்தொகை

அனிதர், கீழ்மக்கள்

அனுப்பு, அனுப்புவத, அ.அப்பே
ன்னேவல்

அனுப்புதல், போதவிடுதல்

அ.அ. அடையாளம், க.அப்பு, கூட, அ.அ.மதி, சம்மதி, பெளர2ண
தொடர்ச்சி
அனுமத்தன், அ.அ.மான்
அ.அகமணம், கூடப்போதல்
அனுமரணம், அடுத்திறத்தல்
அ.அகம், செஞ்சர்தனம்
அஅமாண்ம், சாரியத்தாற் காரணத்
அதுசரணைவோசை, ஒவிக்குறிப்பு
தையறிவிக்கிறஒர்பிரமாணம், க.
_

அஅகடலம், காரியசித்தி, கிருபை

ட்டு, சந்தேகம்

அன்

.ெ

அனுமானிசம், குதிரைக்கனப்பு
அனுமானித்தல், ஆர்த்தல், ஐயப்ப
டுதல், குதிரைக?னத்தல்
அனுமான், அஞ்ச?னகுமரன், சிற்ப
அான்முப்பத்திரண்டிஞென்.று
அனுமித்தல், அ.அ.மானித்தல்

அணுமை, கண்ணின் புறவருகு

ஆக
குணத்தழுக்காறின் றிப் பொறுத்
(யொன் ருக்கு தத்துவம்
தல்
அன்னியதாகாத தத்துவம், ஒன்றை
அன்னியபுட்டம், குயில்
அன்னியமம், நியமமல்லாதது (சம்

அன்னியம், அயல், குயில், வித்தியா
அன்னியர், இனர், பிறச்சாதியார்,

பிறர்
அஅராக போகம், காமானுபவம்
அனுராகமாலே, ஒர்பிரபந்தம்
அன்னியோன்னியம், ஐக்கம், ஒன்ற
நீகொன்றிருக்கிற சம்பந்தம்
அனுராகம், அன்னியோன் னியப்பி

அன்னே, அக்காள், தாய், தோழி
ரியம், தொடர்தேவிருப்பு
அனுலோமன்,உயர்குலத்தந்தைக்கு அன்ளுே, அதிசயச்சொல், இரக்க
ச்சொல்
மிழிகுலத்தாய்க்கும்பிறந்தபிள்?ள
அன்ஞேன்றி, பெலனற்றவன்
அ.அவழி, புதன்

அனுவாதம், முறிகுறித்தபொருளப்

_

பற்றித் திரும்பச்சொல்லும் கியா
யம்

அஅாரு, புதன், முடவன்

ஆ, அஃறிணைப்படர்க்கைப்பன்மை

அனேகம், ஒன்றுக்குமேற்பட்டது

விகுதி, ஆச்சாமரம், ஆதலேச்செ

அனேகாங்கவுருவகம், ஒரலங்கார

ய்யென்னேவல், இச்சை, இரக்க
ம், எதிர்மறை, எருமை. பசு மரை

ம், அஃது ஒன்றனங்கம் பலவற்

றையுமுருவகஞ்செய்திரைப்பது
ஒர்மீன்
அ?னத்து, அவ்வளவு, எல்லாம்

அ?ன,

அ?னய, உவமையுருபு

யிவற்றின்பெண், ஒரெழுத்து, ஒ
ர்வினேயெச்சவிகுதி, சொல்லிசை,
வியப்பு, விலங்கின் பெண்பொது,
விஞ

ஆஅ, அதிசயச்சொல், அதிசய விர
அன், உயர்தி:ணயாண்பாற்படர்க் க்கச்சொல், இரக்கச்சொல்
கையொருமைவிகுதி, சாரியை
ஆக, உவமையுருபு, முழுவதும்
ஆகடியம், அணியாயம், கொடுமை
அன்பன், சாயகன், பத்தன்
அன்பு, ஆசை, சயை, கேசம், டெரி ஆகண்டவன், இந்திரன்

அ?னவரும், எல்லாரும்

போரியல்பிளுென்று
அன்மை, அல்லாமை, கீமை
அன்றில், ஒர்புள், மூலங்ாள்

அன்அ, அசைச்சொல், அர்நாள்,

ஆகமமலேவு,தரும.நால்சொல்லியவா
மேசொலலாத பிறளக்கூறுவது
ஆகமம், ஆகம நால், கல்வி, மரப்

பொதி,மிகுத்தல்,முதல்வன் வாக்கு

ஆகம், உடல், மார்பு
அல்ல
ஆகம்பிதமுகம், சினத்தாஅஞ்சம்ம
அன்ன, உவமையுருபு
(ன்
அன்னசுத்தி, கெய்
தியாஅம்மேற்கீழ்த்தலேபரட்டல்
அன்னதாதா, அன்னங்கொடுக்கிறவ ஆகம்பிதம், சம்மதக்குறிகாட்டும்மு

அன்னதாழை, ஒர்தாழை

கம்

ஆகரம், உறைவிடம்
அன்னமயகோசம், பஞ்சகோசத் ஆகரி, ஒரிசாகம்
தொன்.அறு, அஃது உடல்
ஆகருடனம், அழைத்தல், கலேஞா
னமஅபத்திஞன் கிளுென் து
அன்னம், ஒர்புள், கவரிமா, சோறு,

அன்னப்பிராசனம், சோமாட்டல்

தயாவிருத்தி பதிஞன் கிளுென் அறு, ஆகருடனே, அழைத்தல்

ஆகவபூமி, போர்க்களம்
(ன்று
ஆகவம், சீலே, போர்
அன்னியகுணசகனம், தயாவிருத்தி ஆகவனியம்,வேதாக்கினிமூன்றிளுெ
பதிமூன்கிளுென் , அஃது பிறர் ஆகன்னம், காது
அஃது உணவுகொடுத்தல

அன்னவம், கடல்

இ"ை

ஆச

ஆகா, எதிர்மறைப் பன்மைப்படர்க் ஆகுளி, சிறு பறை
கைவிஜனமுற்.அறு, கதேருவர், விய ஆகுனி, வாதமெண்பதிஞென்.அ
ப் புச்சொல்

ஆகேடகம், வேட்டை

ஆகாக்களங்கு. மிஅதாஅசிங்கி, அஃ ஆக்கதம், முதலே
து முப்பத்திரண்டுபாஷாணத்தி ஆக்கம், ஆகுதல், இலக்குமி, இலா
ஞென்.அ
பம், எழுச்சி, கொடிப்படை,செ
அகாங் கிசை,
லவம், ப்டைவகுப்ப, பொன்

ஆகாங்கிஷை,

குவிருப்பு

ஆகாசகபாலி,

மிக வல்லபன்

ஆக்கல், சமைத்தல்,செய்தல்,படை
த்தல்

ஆக்கியம், சாமம்
ஆகாசத்கத்தரி, ஒர்கத்தரி
ஆசா சக்கல், குரியகிரணத்த ஆறு
ஆக்கியோன், செய்தோன், படைத்
ஆகாசத்தாமரை,அக்தரத்தாமரை, தோன்
பொய்

ஆக்கிரகம், கடுங்கோபம்

(டை

ஆகாசமார்க்கம், அதேரவழி
ஆக்கிரக்திதம், குதிரையின் விரைவுன்
ஆக்கிரமம், ஆங்காரம், குரம், பொ
ஆகாசம், அக்தரம், வெளி
ஆகாசவாசிகள், அக்தரசஞ்சாரிக ல்லாங்கு
(ல்
ன், பதினெண் கணத்திளுென் அ

ஆகாசவாணி, அசரீரிவார்த்தை

ஆக்கிரமித்தல், ஆங்காரம்பண்அத
ஆச்கிராணம், மூக்கு,மூக்குப்பொடி

ஆகாத்தியம், பொல்லாங்கு

ஆக்கிராணித்தல், மூக்கிற்றுாளிடுதல்

ஆசாமியம், அக்கிரமம், முக்கன் மத் ஆக்கினேயம், பதினெண் புராணத்
திஞென்.அ
தொன அ,அஃது அக்கினி புராணம்
ஆகாயகனம், கிரையசையிரண்டு ஆக்கினே, கட்டளே, தண்டனே
ேேசரசையொன்அமாகவருவது ஆக்குதல்,ஆகச்செய்தல்,சமைத்தல்
(உ.ம்) திரையெறிநீர்
ஆக்குரோசம், கோபம், மூர்க்கமா

ஆகாயகமனம், அக்தரமார்ககமாய்

ன சத்தம்
ட்போதல், கலேஞானமஅபத்திளு ஆச்குவயம், காமம்
ன்கிளுென்அற
ஆக்கை, உடம்பு
ஆகாயகருடன், சீர்தில்
ஆங்காரம், இறுமாப்பு,

_

கெது

ஆகாயப்பிரவேசம், அக்தரத்திட்டி ஆங்காரி, செருக்கன் (ங்காட்டுதல்
குதல், கலேஞானம.தயத்திஞன்கி ஆங்காரித்தல், செகுக்குதல், மூர்க்க
ஞென்.அ
ஆங்காலம், ஆகுங்காலம்
ஆகாயம், அட்டமூர்த்தத்தொன்ற, ஆங்ரேச, ஒர்வருடம்
பஞ்சபூதியத்தொன்.அ, வான்
ஆங்கீரசம், தருமஅால் பதினெட்டி
ஆகா ம், நெய், போசனம், ம?னப்
(வன்
ஞென்.அறு

_

பொது, வடிவு

ஆங்கிரசன், சத்தவிருடிகளிலொரு

ஆகிருதி, அங்கம், மாதிரி (ருச்சாளி ஆங்கு, அசைச்சொல், (உ.ம்) விருங்
ஆகு, எலி, கொப்பூழ்,சாமரை,பெ
தொக்கருனென்ருங்கு அவ்விடம்
உவமைச்சொல் (உ.ம்) மகற்கண்
ஆகுதி, ஒமாக்கினியினெய்விடுதல்
டதாய்மறந்தாங்கு
ஆகுபாஷாணம், வெள்ளப்பாஷா
ணம்
ஆங்ங்னம், அங்ஙனம்
ஆகுபுகு, ஆ?ன

ஆகுப்ெயர்,

ஆசங்கை, அய்யம்

-

சம்பந்தமானவொன் ஆசங்தி, பாட்ை

(ருட்கொள்ளல்

றின் பெயர் மற்ருென்றிற்கு வழங் ஆசமனம், உட்கொள்ளல், சிஅகநீரு

ஆசமனியம், ஆ.சமனஞ்செய்தற்கு

குவது

ஆரவாரம், ஒலி, துன்பம்,

த்தகுதியான நீர் (கவுட்கொள்ளல
ஆசமித்தல், நீர்முதலியவற்றைச்சி.அ
ஆகுவித்தல், அழுதல், ஆசவாரித்தல், ஆசம், சிரிப்பு
வருச்அதல்
ஆசயம்,குடாச்செறிவு,தங்குமி-ம்

ஆகுலம்,

வருத்தம்

_

2.9/

ஆசி

ஆஞ்

ஆயேம், கருஞ்சீரகம்

ஆசரனே, ஆசரிப்பு, வழிபாடு

ஆசரித்தல்,கைக்கொள்ளுதல், தெற ஆசீர்வாதம், வாழ்த் து
(டு ஆசீவகர், சமண்முனிவர்
ண்டாடுதல், வழிபடுதல்
ஆசரிப்பு, கொணடாட்டம், வழிபா ஆசு, அற்பம், இருகுறணேரிசைவெ
ண்பாவிடையிற் றணிச்சொற்குமு
ஆசரிப்புக்கூடாரம், வழிபாட்டுப்ப
டாம்வீடு
ன்னிந்பது, இலக்கு, கவசம், குற்.
றம், கைக்கவசம், சடுதி, காற்க
ஆசவம், கள்
விபிளுென் மறு, முப்பத்திரண்டுபா
ஆசவுசம், ஆகுசம்
_

ஷாணத்தொன்.அறு

ஆச.அறுதி, முடிவு

ஆசனம், இராசசின்னத்தொன்ம, ஆசுகம், அம்பு, காற்.று, பறவை
ஆசுகவி, நாற்கவியிஞென்.ற அஃது
இருப்பு, பீடம்
பொருளடிபாவணிமுதலியனகென
ஆசனவாயில், மலவாயில்
த்ெதிமற்ருெருவன் பாடுகவெனப்
ஆசனன், சுக்கிரன்
பாடுங்கவி

ஆசாசி, சீந்தில்
சாடம்,

,ே ! ஆடிமாதம்,

ஆசுகன், காற்.அ

_

-

முருக்கு

ஆசாட்டம், அசுகை, தோற்றம்

ஆசாபாசம், ஆசைமயக்கம், ஆசை

ஆசுரம், பெண்அக்குஞ் சுற்றத்துச்
கும்வேண்டுவன கொடுத்துக்கொ
ள்ளும்மணம்

யாகியகட்டு

ஆசுர்வைத்தியம், இரணவைத்தியம்
ஆசாரம், அரசிருக்கை, ஒழுக்கம்,சீ ஆசுவலாயயேம், உபனிடதம்முப்ப
லே,சுத்தம்,பெருமழை, வழிபாடு
ஆசாரவாயில், வெளிவாயில்
? உவாத்தி, கம்மாள
ஆசாரி,

ன், குரு, பணிக்கன்

ஆசாரியன்,

த்திாண்டிமூென்.அறு
சுவின்

: பைமொசம்
ஆகுசம், குதகம்

ஆசை, திசை, பொன், மனத்திக்கு
ணம்மூன்றிஜென்மறு, மாயையாக்
ழர்தாளளவுண்ேடகையுடையோன்
கை பதினெண் குற்றத்தொன்.து,

ஆசாள், தலேவி
ஆசாஅவாகு,

உத்தமபுருடன்,

மு

விருப்பம்
ஆசான், உவாத்தி, கம்மாளன், கு
மான், குரு, சுக்கிரன், த?லவன், ஆசைப்பெருக்கம்,

அவா

பணிக்கன்,பாலேயாழ்த்திறம், மூ ஆசையறுத்தல், மனதின ற்குணங்சா
ன் கிளுென்அ,அஃதுவிருப்பகற்றல்
த்தோன், வியாழம்
ஆசோதை, இளப்பாறல்
ஆசி, வாழ்த்து
ஆதிடை, கூட்டம், சீலே, வாழ்த்து ஆச்சரியம், அதிசயம்
ஆசிடையிட்டெதுகை, பதத்தின் மு ஆச்சா, ஒாமரம்
தலெழுத்திற்கு மிாண்ட்ர்மெழுத் ஆச்சாட்டு, சிற்றீரம்
திற்குமிடையே பிறிதோர் ம்ெய் ஆச்சி, தாய்
பெற்.அவழங்குமெதுகை, (உ.ம்) ஆச்சிபூச்சி, ஒர்விகளயாட்டு
ஆவே.அ பால்வேறு
ஆசிதையன், சாவிதன்
ஆசித்தல், விரும்பல்

ஆசியம், அவமதிச்சிரிப்பு, முகம்
ஆசிரியப்பா,

! 8ர்திபாவிமூென்று

ஆச்சியம், நெய்
ஆச்சிரமம், கிலே, பன்னசாவே

ஆச்சிரயம், ஒருவனேயடுத்திருத்தல்
ஆச்சிராமம், ஆளுகை செல்அமிடம்
ஆஞ்சனேயன், அனுமான்

ஆஞ்சான், அக்தரிப்பாயசைவதி,க
அஃது அகவல்
ஆசிரியம்,
ட்டிச்சாம்புங்கயிறு, கி.அக்குங்க
ஆசிரியவிருத்தம், ஒர் கவி
ருவிகளின் கயிறு, மர்க்கலப்பாய்
ஆசிரியன், உவாத்தி, குரு, அாலாசி
ரியன்

கட்டுங்கயிறு

அசினி, ஆகாயம், இரப்பலா, மாவ ஆஞ்சி, அலேயல், ஏலம்,கூத்தி,சோ
பிரம், மாவுரி

ம்பல, விளையாடல்

-

ஆட்

ஆணே

2.

ஆஞ்சில், ஒர்விதப்பூடு

கிலேயிமூென்.அறு, சன்னிமித்தம்,ப

ஆஞ்ஞை, அஞ்ஞை ஆருதாரத்தொ
ழக்கம், முயற்சி
ன்அ, அஃஅஈெற்றித்தானம்
ட்சேபம், தடைபண்ணுதல்.நியா
ஆடகத்தி, குங்குமபாஷாணம்
யத்தைத்திரும்பத்திரும்பக்கொடு
ஆடகம், அவரை, நால்வகைப்பொ
த்தல், வழக்குரைத்தத்தள்ளுதல்
ன் அளொன்.அறு, பொன்
ஆட்சேபித்தல், தடை, மறுத்தல்
ஆடகி, அவரை
ஆட்டமடித்தல், ஒர்விளேயாட்டு

ஆடகூடம், செட் பு:மலே (டஒரளவு ஆட்டம், அசைவு, அலேவு, உவமை
ஆடம், இருபது கொத்துக் கொண்
யுருபு, குதாடுதல், குதுமுதலியவ
ஆடம்பரம், இடம்பம், வேடிக்கை
நீறிஞோமுறை விளையாட்டு, தன்
(ல், கடப்பித்தல்
ஆடல், அசைதல், குழித்தல், கூத்
தாடல், செய்தல், சொல்லல், ச ஆட்டல், அசைத்தல், கூத்தாட்டுத
யச்சொல், புணர்தல், பொருதல், ஆட்டி, ஆட்டுவோன்,தலேவி,பெண்
ை

விளயாடல்

ஆட்டு. அலேப்பு, ஆடுக்தன்மை, ஆ

ஆடவர், ஆண்மக்கள், இளயோர்,
ட்டுங்தன்மை, ஆட்டென்னேவல்,
கூத்து, தத்திவம்
(ஞென்.அ
பிராயம் முப்பத்திரண்டிற்குச்சா
திபத்தெட்டிற்கு மிடைப்பட்டவ ஆட்டுக்கல், அழுத பாஷாணத்தி
ர் இவர்மன்னரெனவும்படுவர், பு இட்டுக்காற்கல், கொக்கைக்கல
ருடா
ஆட்டுதல், ஆடச்செய்தல்
ஆடவவிருத்தம், வயதுசாற்பத்தெ ஆட்டை, ஆண்டு
ட்டிற்கும் அ.அபதிற்குமூடானப ஆட்படுதல், அடிமை
லேப்படுதல்
குவம், இஃது மூத்தோனெனவும்
படும்
ஆணம், அன்பு, ஆனவம், குழம்பு,
கொள்கலம்
ஆடவள், பெண், விருத்தை
ஆ-வன், புருடன், வயதுமுப்பதின் ஆணர், நன்மை, பாணர், வளமை
மல் காற்பத்தெட்டுக்குட்பட்ட ஆணவமலம், அறியாமை, சுப்ாபம
வன்
யக்கம், மும்ம்லத்தொன்று
ஆடவை, மிதுனவிராசி
ஆணவம், ஆங்காசம், சான்பெரிய
_

_

_

ஆடாதோடை, பாவட்டை

வனென்கிறகுணம், மூலமலம்

ஆடி, உத்திராடாள், ஒர்மாதம், க ஆளுள், ஆண்டன்மையுடையபெரு
ண்ணுடி

நாள்
_

ஆடு, அசம், ஆடென்னேவல்,மறியா
டு, மேடவிசாசி, வெற்றி
ஆடுகால், த லாசிற்குமரம்

ஆடுதின் ஞட்பாலே, ஓர்கொடி (றம்
ஆடுதொடை, தொடையின்ழ்ேப்பு
ஆடுபந்தர், டைப்பந்தர்
ஆடுமாலே, ஒரிடத்து தேரித்திராதவர்
ஆஉே, ஆண்மகன்
ஆவேறிசொல், ஆண்பான்மொழி
ஆடை, சித்திரைாாள், சீலே, பால்மு
தவியவற்றிஞடை, போர்வை
ஆட்காட்டி, ஒர்புள், சுட்டுவிரல்
ஆட்கொல்லி, கொலேகாரன், பணம்

ஆணி, உரையாணி, எழுத்தானிகா
யானி, தைக்கிற வாணி, முதன்
மை, மேன்மை

ஆணிக்குருகு, அடிக்குருகு
ஆணிச்சி, மூலச்சிதல்
ஆணித்தங்கம், உயர்ந்தபொன்
ஆணித்தாம், முதற்தரம்

ஆணிமுத்தி, வயிரமுத்து
ஆணெழுத்து, குற்றெழுத்து
ஆணே, அடையாளம், ஏவல், சத்தி
யம், சபதம், தடுத்தல், கிண்ணய
ம், மெய், வெற்றி

ஆ2ணயாசக்கரம்,
ஒனயாசக்கிரம்,

அரசாட்சித்த
; த்துவம்

ஆட்கொள்ளுதல், அடிமைக்கொள் ஆ2ணயிடுதல், சத்தியம்பண்ணல்
குதல், உருக்கொள்ளுதல்

ஆட்சி, ஆண்மை, ஆளுகை, உரிமை

2ணவழிகிற்றல், வேளாண்மைமாங்

தரியல் புளொன்று

_

ஆதி

ாக)

ஆண், ஆண்பாற்பொது, ஆண்மக

ஆதி

ஆதல், ஆகுதல்

ன், தலேமை

ஆதவன், குரியன், பார்ப்பான்
ஆண்குறி, ஆடவக்குறி
ஆதளே, ஆமணக்கு, மாதளே
ஆண்டகை, இராசா, சிறந்தோன், ஆதனம், ஆசனம், லே, சிலேமை
வீரன்
ஆதன், அறிவிலான், உயிர், குரு, கு
ஆண்டசைமை, ஆண்டன்மை, வீரம்
ருடன்
ஆதாயம், இலாபம், ான்மை
ஆண்டண்,ே காதிற்புற வருகு
ஆண்டலே, கோழி
ஆதாரம், அடி, ஆத்திபாரம், இடு,
ஆண்டவன், அரசன், ஆளுகை செய்
உடல், காக்குதல், தா.பரம், கிலே,
கிறவன், எசமான், கடவுள்
மழை
ஆண்டளட்டோன், வியாழம்
ஆதாளி, இரைச்சல், கலக்கடி, சத்
ஆண்டி, தவசி, பண்டாரம், யாசகி
தம், புரட்டல், வீம்புபேசல்
ஆண்டிச்சி, பண்டாரத்தி
ஆதானம், இஸ்தாபனம்
ஆண்டு, அவ்விடம், வருடம்
ஆதி, இறைவன், எப்பொருட்குமி
ஆண்டை அவ்விடம், எசமான்
றைவன், ஒர்சைவம், ஒர்தாளம்,
ஆண்டையர், மனிதர்
கடவுள், சூரியன், நேரோடல், ப
ஆண்பால், ஆண்பகுதி, புல்லிங்கம்
ழமை, பிரதானம், மண்டிலமா

ஆண்பாற்பிள்ளேக்கவி, காப்புமுதற்

யோடல், மிருதபாஷாணம்,முதல்

சிறுதேரீகுய்ச்சொல்லப்படும்பத் ஆதிகம், சி.ஹகுறிஞ்சா
தஅப்புக்களும்பஃபத்து விருத்த ஆதிக்கம், உயர்ச்சி, முதன்மை
த்தான்முடியப் பாடுவது

ஆதிக்கல்பேதம், அன்னபேதி

ஆண்மகன், ஆணிற்சிறந்தோன், மக ஆதிக்கன், பெரியவன், மேன்மகன்
ன், மனிதன்
ஆதிசாரம்,சிற்ப நான்முப்பத்திரண்
ஆண்மரம்,அகவயிரமுள்ளமரம்,செ
ம்மரம்

ஆண்மாரி, மூர்க்கமுடையாள்

டிஞென்.ற
ஆதிச்சனி, மகாாள்
ஆதித்தர், வாஞேர்

ஆண்மை, ஆண்டன்மை, திடன், ம ஆதித்தன், சூரியன்
(ணம்
னமுயற்சி, மெய், வலி
ஆதித்தன் கூர்மை, இலவணபாஷா
ஆண்வழி, தங்தைவழி
ஆதித்தியசா,ஆதித்த அடையசாவா
ஆதங்கம், ஆபத்தி, உபத்திரவம்,க
க்கியம்
ல கம், நீங்கு
ஆதித்தியம், உபசர2ண, கவனித்தல்
ஆதண், நோய், வருத்தம்
ஆதித்தியன், சூரியன்

ஆதண்டை, காற்ருேட்டி
ஆசபத்திரம், குடை

ே

ஒளி, குடை, வெயில்
ஆதபன், குரியன்
ஆதம், ஆதரவு,கூந்தற்ப?ன,விருப்பு
ஆதாம், அன்பு, ஆசை, ஊர், சங்
கிப்பு, சிலம்பு
(ம்
ஆத
அன்பு, தாபரம், விருப்ப

ஆதரவுசெய்தல், அன் பண்அணுதல்,
தாங்குதல்

ஆதரிசனம், கண்ணுடி

ஆதரித்தல், அன்புவைத்சல், சங்கி
ததல, திாபரித்தல்

ஆதர், அறிவிலார், குருடர்
ஆதலே, உதவி, தாபரிப்பு

ஆதி.நால், முதஅால், வேதம்
ஆதிபத்தியம், அதிகாரம், தலேமை
ஆதிபன், இராசா, எப்பொருட்கு
மிறைவன்

ஆதிபுங்கவன், கடவுள்
ஆதிமகாகுரு, அரிசு

ஆதிமடக்கு ஒரலங்காரம்
ஆதிமுதல்,
எல்லாவற்றிற்குமுன்,

.ே
மூர்த்தி,

முதன்முதல்

ஆ

ஆதி

கடவுள்,

_.

"

ஆதியக்தம், அடிமுடி, முதற்ருெட
ங்கிமுடியுமட்டும்
(ன்.அ
ஆதியரிவஞ்சம்,போகபூமியாறிளுெ
ஆதியொடிடைமடக்கு, ஒரலங்காரம்
ஆதியொடுகடைமடக்கு,ஒரலங்காரம்

|

ஆக்
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ஆம்

ஆதிரம், செய்

ஆபகை, ஆ.அ

ஆதிரன், பெரியோன்
ஆதிரை, திருவாதிரை
ஆதிவருணர், பார்ப்பார்

ஆபச்சைவன், அட்டவசுக்களிலொ
ருவன்

ஆபணியம், கடைவீதி

ஆதீனம், ஆஸ்தி, உடைமை,உரிமை ஆபதம், ஆபத்தி
(ர்தட்டுமோசை ஆபத்தம்ப்ம்,தரும.நால்பதி
வமிசம்
னெட்டி
ஆதி, ஆறனுருபு, யா?னயைப் பாக

ஞென்.அ

ஆதிரன், ஆசையுற்முேன், கோயுற் ஆபத்து, அவசரம்,பெரியதேவை,
ருேன்

ஆவத்தி,

ஆதுலன், தரித்திரன்

மிகுவருத்தம்

ஆபரணக்கடைப்புணர்வு, பின்கோ

ஆதுவம், கள்
க்கி
ஆதேசம், ஆதாயம், கிரிபு
ஆபரணம், சீலே, பூளுரம்
ஆதேயம், ஆதாயம்,தாங்கப்படுவது ஆபற்சன்னியாசம் ஆபத்துக்கால

ஆதொண்டை, காற்ருேட்டி
த்திற்பெறுர்துறவு
ஆசோரணர்,அரத்துகிறவர்கள்,யா ஆபாசம், போலி, மிகுவிருப்பம்
?னப்பாகர்
ஆபாதகுடம், உச்சிதொடங்கியுள்
ளங்கால்மட்டும்
ஆத்தன், கடவுள், கூட்டாளி, சங்
LT திம
கம்,
காத்தி, சினேகிதன், தோழன்,பெ
_

_

பாசாகசம்
ஆமீனம், சிற்பர் வீதி, பசுவின்மடி

யவன்

ஆத்தா, அணி அணு

ஆத்தாடியுள் அான, ஒர்குருவி

ஆடோசனம், போசனம்
ஆப்பி, சாணி
ஆபத்த, கோபுரவாயி ஆப்பு, மரம்பிளக்குங்கருவி

ஆதிதாள், தாய்

அத்தானம்,

ல், தருமசவை
ஆப்பேறல், ஆப்பேறினபிரிவு
ஆஸ்தானம், கொலு,கோபுரவாயில் ஆடிசிமாத்தம், பச்சைப்படிகெரடு
மண்டபம், நீதித்தலம்
(ட்டை
க்கிற சிராத்தம்
ஆஸ்தி, ஆதனம்,சம்பத்து,பாக்கியம் ஆமணக்கமுத்தி, ஆமணக்கங்கொ
(கேடு ஆமணக்கு, ஒர்செடி
ஆத்தி, ஒருமரம்
ஆத்திகேடு, ஆநீருண்மை, சத்துக் ஆமம், ஒர்நோய், பச்சை
ஆத்திரதம், இஞ்சி
ஆமயம், சாணி, நோய்

; )

ஆத்திரவம்,

ஆமரி, வசனம்
ஆமலகம், செல்லிமரம், பளிங்கு
ஆமல், மூங்கில்

_.

அச்சு
ஆத்திரியம்,)

(ல் ஆமா, காட்டுப்பசு
இானம்,ஆத்துமாவையறித ஆமாங்கு, ஆம்படி, தகுதி, விபரீசம்
ஆக்சிமபுத்தர், பூனக்காலி
ஆமாசயம், இரைக்குடர், சமித்தல்

3

ஆதி.திமம்,
அமம்,

;

ஆமாத்தியா, ஆலோச?னக்காரர்கு
ரு, தங்திரிகள,வைத்தியர்

_

: பிராணன்

ஆமிரம், மாமரம், புளிப்பு
ஆத்தமா,

ஆமிலம், புளிப்பு, புளியமரம்
ஆமூலாக்கிரம், வெர்முதற்கிளேபரிய

ஆத்திமா, கரடிக்குட்டி
ஆத்தை இன் ருள்

ந தம

ஆத்தரங்கம், இரகசியம், உச்சிதம் ஆமை, இராசசின்னத்தொன்.அறு, கூட

ஆத்திரம், ஒர்பாடை, சாதிகான்கி

ர்மம், வாச?ன

ஞென்று, தேயமன்பத்தாறிளுெ ஆமையாழ், செவ்வழியாழ்த்திறம்
ஆமோதம, உவகை, மிகுமணம்

ன் அ, மரணம்

ஆச்தை, ஒர்பறவை, பஞ்சபட்சியி ஆம், ஆமெனல், இடைச்சொல, இ
மூென்று
.

ரம், உவமையுருபு, நீர்

|

ஆய்

ஆசா

ஆம்பல், அல்லி, இசைக்குழல், ஊதி ஆய்தல், ஆராய்தல், தெரிதல், தேர்
டுகொம்பு, கள், சக்திரன், துன்ப
தல், அண்மை, பறித்தல்
ம், பண், மூங்கில், யானே
ஆய்த்தல், ஆச்சுப்பார்த்தல்
ஆம் பி, இறைகூடை, ஒலி, காளான் ஆய்ந்தோர், அறிவுடையோர், பார்
ஆம்பிரம், புளிப்பு, புளிமா, மாமரம்
ஆம்புலம், குரை

ப்பார், புலவர்
ஆய்ப்பாடி, இடையரூர்
ஆய்மலர், தாமரை

ஆயக்கல், காரக்கல்

ஆய்வு, அகலம், அழகு, ஆராய்தல்,

ஆயதம், அகலம், நீளம்
ஆயத்தம், எத்தனம்

ஆரகம், இரத்தம்

ஆம்பிலம், கள், புளிப்பு, புளியமரம்

அட்பம், வருத்தம்

ஆயத்தறை, சீர்வைத்துறை

ரகூடம்

;
ஆரஞா, அருர்தியர், துக்கம்

ஆயமுக்கரவன், குபேரன்

ஆயம், ஆதாயம், கடமை, சுங்கம்,
சூதாடு கருவி, குதுதாயம், தாய், ஆரணம், மங்கலச்சொல்லிளுென் ,
தோழி, சாணி, நீளம், மகளிர் கூட
வேதத்தின் ஞானபாகை, வேதம்
ட்டம், மல்லரி, வரவு, வழக்கம்
ஆரணவாணர், பிராமணர்
ஆயர், இடையர்

ஆரணன், பிரமன்

ஆயனம், ஆண்டிற்பாதி, வருடம்
ஆரணி, காளி, பார்பதி
ஆயாகும், இ2ளப்பு, சோர்வு, தயிரி ஆரணியம்,

}காடு, பற்றை

யக்கெடு, துக்கம்

ஆரண்ணியம்,
ஆரதம், சுத்தபோசன கிலே
ஆாதி, ஆலாத்தி

யாள், வளர்க்குதோய்
ஆயி, தாய்
ஆயிரங்கண்ணன், இச்திரன்

ஆரம், ஆட்-தள், ஆத்திமரம், ஆபர

ஆயிரஞ்சோதி, குரியன்

ணம், ஒாபாணம், கடம்பு, கோ

ஆயிரம், பத்தி.நா.அ
ஆயிலியம், ஓர் நாள்
ஆயில், ஆயிலியாாள், ஒர்மரம்
ஆயின, கொடுவாட்டவே, பெண்
ஆயினும், இடைச்சொல்

டக சாலே, சர்சனமரம், சர்தன

ஆயு,
ஆயுகம,

ம், நந்தனவனம், படப்பொறி, ப

ட்சிகளுடைய களவரி, பதக்கம்,
பித்தளே, பூமாலே, மாதரணிவட
ம், முத்தி, முத்துமாலே
ஆரம்பம், ஒலி, துவக்கம், பேரொவி
ஆரலம், பகை

வயது

ஆயுசு,

ஆரல், ஒர் இ, ஒர்மீன், சார்த்திசை

ஆயுள்,

(அ

நாள், செவ்வாய், செருப்பு, மதில்

ஆயுண்மான்,சித்தியயோகத்தொன் ஆரவம், ஒலி
ஆயுதம், உபகரணம், படைக்கலப் ஆரவாரம், ஒலி, கிளர்ச்சி, கொண்
பொது

டாட்டம், பேரொலி

ஆராதனே,

சனே, வணக்கம்

ஆயுரு, பரிகாரவித்தை
ஆயுள்வேதம், வைத்தியசாத்திரம்
ஆயுள்வேதியர், வைத்தியர்

ஆராதித்தல், பூசித்தல்

}சேன,
ஆயோதனம்,

ஆராதுரித்தனம், அழிக்கிறகுணம்

அயோதம்.

போர்

ஆராதாரி, அழிப்புக்காசன், அழிவு
ஆராத்திரிகம், ஆலாத்திவிளக்கு

ஆய், ஆயென்னேவல், இடையர்க்கு ஆராப்பத்தியம், அரும்பத்தியம்,அ

ரியது, முன்னிலேயொருமைவிகுதி
ற்பம்
ஆயக்குழல், வேய்ங்குழல்
ஆராமம், சோலே, பூங்தோட்டம்
ஆய்ச்சல், அச்சல், பறிப்பு
ஆராய்ச்சி, ஆராய்தல், விசாரிப்புக்
(ட்டியவசையாமணி
காரன்
ஆய்ச்சி, இடைச்சி, தாய்
ஆய்ச்சியர், இடைச்சியர்
(மை ஆராய்ச்சிமணி, இராசவாசலிலேக
அப்தம், அஃகேனம்,சிறுமை, அண் | ஆராய்தல், தெரிதல், தேடல்

ஆர்
துரிாய்வு விசாரிப்பு

ஆல
.

ஆரி, சோழன், மேன்மை

.

ஆசிடம், ஆகமம், இருவிகள்வாக்
குே, ஒன்அ.இரண்டுபசுவுமெருதும்
வாங்கிக் கன்னியைத் திமுன்னர்க்
கொடுக்கும்மணம், அால், பூசை,
வழுக்குநிலம்

ஆர்கதி, திப்பிலி
ஆர்கலி, கடல், மழை
ஆர்க்கம், இரத்தம், பெறுபேறு
ஆர்க்கு, ஒர்மீன்
ஆர்க்குவதம், கொன்றைமரம்
ஆர்க்கை, கட்டுதல், துரும்பு, வரிச்சு

அர்தல், அ.அபுவித்தல்,இனத்தல்,
உடைத்தாயிருக்குதல்,குடித்தல்,
தங்குதல், கி ைல், புசித்தல்

ஆரிடர், சமணர்
ஆரியக்கூத்த, பாவைக்கூத்து
ஆரியப்பாவை, சித்திரப்பாவை

ஆரியம், அழகு இமையமலேக்கும் ஆர்த்தர், எளியவர், துயருறுவோ

பொதியமலேக்குங்கடுத்தேசம்,செ
ல்வம், பண்டம், வடமொழி

ர், பெரியோர், யோகிகள்

ஆர்த்தல், அணிதல்,ஒவித்தல்,ஒளிவி

ஆரியர், ஆசிரியர், ஆரியதேசத்தவர்,

சிமின்அதல், கட்டல், ப்ொருத
குருமார், பார்ப்பாரிலோர்பேத
(பம்
ல், பொருத்தல்
த்தோர், புலவர், மிலேச்சர், வை ஆர்த்தி, அன்பம், மகிழ்ச்சி, விருப்
த்தியர்
ஆர்த்திகை, தின்பம்
ஆரியவாாடி, ஒர்பன்
ஆர்த்துதல், கிறைத்தல், நிறைவேற்
ஆரியன், அறிவுடையோன், ஐயன்,
ஆறுதல், புசிப்பித்தல்
குரு, குரியன், புலவன், மிலேச்ச ஆர்புதம், கீழல், வண்டு
_
ன், வைத்தியன்
ஆர்ப்பதம்,
சாரம், பச்செனவு
ஆரியை, காளி, துர்க்கை, பார்வதி ஆற்பதம்,
(ரம் ஆர்ப்பரவம், இரைச்சல்
ஆசீரம், சிற்றிரம்
ஆருகதம்,அருக சமையம், காவன்ம ஆர் பரித்தல் ஆரம்பித்தல்

ஆருகதன், அருகசமையத்தவன்

ஆர்ப்பரிப்பு, ஆர்ம்பம்

ஆருணி, உபனிடதம் முப்பத்திரண் ஆர்ப்பு, கட்டு, சிரிப்பு, ஆண்ணியன்,
டிஞென்.அ
பேரொலி, போர்
_

ஆகுபதம், பித்த

ஆர்மதி, சற்கடகவிராசி, கண்டு

ஆருப்பியம், வங்கமணல்
ஆர்மை, கூர்மை, மதில்
ஆளுவம், கீர்
ஆர்வமொழி, ஒரலங்காரம்
ஆகுடம், ஏஅதல்
ஆர்வம், அன்பு, ஆசை, ஒலி, சீலே,
நரகம்
ஆகுபம், அமையாமை, நீங்காமை
-

ஆரை, ஒர்பூடு, புற்பாய், மதில்

அசோகனம்,

ஆர்வலன், அன்புடையோன்,

ஏஅதல், கற்படி, தா

தன், மித்திரன்

முவாரம்

ஆர்வு, ஆராய்தல், உண்டல், குடித்
ஆரோக்கியம், சுகம், செளக்கியம்
தில், நிறைவு
ஆரோபனம், ஏஅறுதல்
ஆலகாலம், நஞ்சு, விடம்
அசோபம், ஒன்ற்ைவேருெண்ருயறி ஆவசியம், சோம்பு, தாமதம்
இல், சுட்டுதல்
ஆலத்தி,

அசோபிதம், உண்டாக்கின் தி, கி.அ ஆலாத்தி,

த்தின

வைத்தது

ஆ1,

ரோஞ்சனம்

ஆலம், அம்புக்கூடு, ஒர்மரம், கலப்
பை,நீர், பாம்பினஞ்சு, மலர்தே

அராபித்தல், தாபித்தல்
அா, அருமை, ஆத்தி, ஆரென்னேவ

மழு, மழை

ல், உயர்தினப் பன்மைப்படர்க் ஆலம்பம், ஆதாரம், பற்றுக்கோடு

கைவிகுதி, ஐக் துருவானி, கூர், ஆலயம், தேவ்ர்கோயில், யானைக்கூட
சோதி, தேர்-பண்டியகவாய், கி
டம், வீடு
றைவு, பன்மைவிகுதி, பாகு, பூமி, ஆலலம், கூறை
யாரென்விளு
.
1ஆலல், ஆடல், ஒலித்தல், சேருதல்
5

ஆவே

ஆவ
மயிற்குரல்
ஆலவட்டம், கால்செயவட்டம்
ஆலவாலம், பாத்தி வயல்
ஆலா, ஒர்பட்சி
ஆலாங்கட்டி, மழைக்கட்டி

ஆவம், அம்புக்கூடு, குங்குமமரம்,
நாணி
(லே, மறைவு

ஆவரணம், இட்டி, கோட்டை, சீ
ஆவரி, அம்பு

ஆவரை, ஆவிரை
ஆலாத்து, அம்மாறு, ஒர்புள், கப்ப ஆவர்த்தம், சத்தமேகத்தொன்.அ,
அஃது நீர்பொழிவது
ல், வெளவாற்கொடிமுடியுங்கயிறு
ஆவலங்கொட்டல், வாயாலார்த்தா
ஆலாபம், அலப்பு, சம்பாஷணை
டல
ஆலாலம், விடம், வெளவால்
ஆவி, அமுதம், ஆலாங்கட்டி, களி ஆவலம், கொல்லே
யென்னேவல்,கள், காlஅ,மழை, ஆவலர், காதலன், நாயகன்
ஆவவாதி, அங்க லாய்ப்பு, ஆசை
மழை தீ துளி
வலி
ஆலிங்கனம், தழுவல்
ரேகை, ஒழுங்கு
ஆவித்தல், களித்தல், அாறல்
ஆலிடம், வலக்கால்மண்டவித்திட ஆவவித்தல், ஆசைப்படுதல், கொ
ட்டாவிவிடுதல்
க்கான்முர்துறுங்கிலே
(டி
ஆசை, பேராசை, வ
ஆலே, கரும்பாலே, கரும்பு, கள், கிட்
ஆவல்,
2ளவு
ஆலோகன், தெளிந்தபுத்திமான்
ஆவளிப்பேச்சு, ஆதரவற்றபேச்சு,
ஆலோச?ன, யோச?ன
ஒழுங்கற்றபேச்சு
ஆலோசித்சல், யோசித்தல்
ஆலோலம், நீரொலி, புள்ளோச்சு ஆவறி, அங்க வாய்ப்பு
மொவி
ஆவாகனம், தாபனம்

:;

:

ஆலோவிதமுகம், ஆசையான்மலர்ச் ஆவாகித்தல், தாபித்தல்
தமுகமாயொருவ?னயமுைத்தல் ஆஆாய்கத்துதல், இல்லே யென்று
சொல்வித்திரித்ல்
ஆலோவிதம், சந்தோஷம், விருப்
ஆவாரை, ஆவரை, நிலவாகை

ட I)

ஆவாலம், வெளவால்

ஆலோன், சங்திரன்

ஆல், அசைச்சொல், ஆமெனல், ஆ ஆவி, அரூபி, ஆன்மா, உயிரெழுத்
லென்னேவல், ஒர்மரம், அவர்ப
அ உயிர் உயிர்ப்பு. குளம், தே
"கிரீத்துவத்திளுென் பிட்டு, பு
த்திமூென்று, மூன்ற அருடி
கிை, வாச?ன.
ஆல்வாடுதல், சிறு கக்காய்தல்
ஆவிடை, சத்திருபம்
ஆவகை, யா ற
ஆவித்தல், க்ெர்ட்டாவிவிடுதல்
ஆவசம், சத்தமுகிலிளுென் அ
ஆவட்டங்கொட்டல், ஆவாய்கத்தி ஆவபதம், புருமுட்டை

ஆவிபத்தம், போர்முட்டி

தல்

ஆவணம், அடையாளம், உரிமை, ஆவிபத்திரம், புகையிலே
உரிமைப்பத்திரம், கடை, கடை ஆவியம் உயிர் சரிரபலம்
வீதி, தெரு, தேர்மொட்டுப்பொ அவியர், வேடர், வேளாளர்
ருந்திய பீடம், புநர்பூசம் ,

ஆவணி, அவிட்டநாள், ஒர்மாசம்

ஆவிரம், இடையரூர்
ஆவிருத்தி, முழுவட்டம்

ஆவணியம், கடைவீதி

ஆவிரை, ஒர்மரம்
ஆவிலம், அழுக்கு, கலங்கனிர்

ஆவதம், ஆவர்த்தம்

ஆவுரிஞ்சி, ஆவுரிஞ்சுதேறி

ஆவணியம், கடை, கடைவீதி

ஆவதத்தம்,

ஆபத்துக் காலத்துக் ஆவெனல், இரக்கக்குறிப்பு, வாப்தி

கன் அ வைத்ததிரவியம்,

சத்த

முகிலிஞென்.அறு
ஆவத்து, இக்கட்டு, உடத்திரவம்
ஆவாாளி, அம்புக்கூடு

உத்தல்

ஆவேசம், சன்னசம், வெறி, வேடம்
ஆவேசனம், சித்திரகாரர்வீதி

ஆவேலி, தொழுவம்

கடு

ஆற
ஆவோ, அதிசயவிரக்கச்சொல்

ஆஇறு

ஆநிருப்பட்சம்,

ஆறீருமை, தரிக்
(ருங்தினர்
ஆறீருர், தரித்திரர், தோநீருேர், வ
கி

ஆம், கடல், தாழ்வு
ஆழல், கறையான், தாழ்தல்

கூட

பை)

ஆற்றி, ஆஅதல்
ஆசிாக்கு, அரைக்கு படி
ஆழி, கடல், கரைப்பொது, சக்கர ஆற்றிடைக்குறை,
ம், தேருருளமோதிரம், யா?னக்

யர்ந்ததிடர்

கைதுனி, வட்டம்

(டை

ஆற்று, ஆற்றென்னேவல், தலேக்க

ஆழிவித்தி, முத்து
ஆழிவிரை, ஒர்பயிர்

ஆற்றுக்காலாட்டியர்,

மருதநிலப்

(வாய்க்கால்
ஆற்.அக்கால், ஆற்றிலிருச்அபாயும்
பெண்கள்

ஆழுதல்,

ஆத்தல்,

ஆற்றிளுெடுக்க

மானவிடம், ஆற்றுக்கிடையேயு

_

_

_

_

அ

ஆழ்த்தல், கட்டல், தாழ்த்தல்

ஆற்அளு, கட்டுச்சோறு, வழியுணவு

ஆளகம், சுரை

ஆpஅதில், தனித்தல், துயர்நீர்த்தல்

ஆற்று நீர், ஆற்றிற்சலம்
ஆளரி, சிங்கவே று
ஆளானம், கட்டுத்தறி, கலப்பை, ஆற்றுசெட்டி, நீர்ச்சுண்டி
ஆற் றுட் பச்சை, பச்சைக்கல்
யானே கட்டுதேறி
ஆளி, ஆள்வோன், ஒழுங்கு, கரைப் ஆற்அப்படுத்தல், சன்மார்க்கத்தி.அ
ட்படுத்தல், வழிநடத்துதல்
பொது, சிங்கம், சிங்கவிராசி,செ
ய்கரை, யாளியா?ன
ஆlஅப்படை, ஒர்பிரபந்தம், வழிப்
படுதல்
ஆளுகை, ஆட்சி, ஆளுங்தன்மை, இ
ராச்சியப்பொது

ஆற்.அப்பித்தல், ஆற்ருேரம்

ஆகுதல், அடிமைக்கொள்ளுதல்,ஆ ஆற்அமடை, வாய்க்கால்முகம்
ட்சிபண்ணல்
ஆற்றுமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை
ஆளொட்டி, மறைவு
(னேவல் ஆற்றுவித்தல், ஆறுபாய்முகம்,உறு
திசெய்தல், தயிரியப்படுத்தல்,
ஆள், அடிமை, ஆடவன், ஆளென்
விதருதல்
(வதரு, மேளம்
ஆள்வள்ளி, மலேச்சக்கரைவள்ளி
ஆனகம், தம்பட்டம், துர்துமி, தே
ஆள்வினே, உற்சாகம், முயற்சி
ஆறதீகம், கல்சார்
ஆனந்த, ஒர்வருடம்
ஆனந்தபயிரவி, ஒர்பண்
(ர்
ஆறலே, வழிப்பறிக்குங்தன்மை
ஆனந்தபாட்டம், பேரின் பக்கண்ணி
ஆமலேத்தல், வழிப்பறித்தல்
ஆனந்தமயகோசம், பஞ்சகோசத்
ஆதல், அலேதல், ஆறுதல்
தொன்று, அஃது அவித்தை
ஆருக்காரியம், தேற்றம்
ஆருடி, அார்த்தன்
ஆனந்தமயம், கோசமைந்தினுென்
திருமீன், கார்த்திகை எாள்
அ, தனவசமற்றிருத்தல்
இது, ஆறென்னேவல், ஒழுக்கம், ஒ ஆனந்தம், பேரின்பம்
ரெண், நதி, வழி
ஆனந்தன், கடவுள், சிவன்
1ெ

அேகாட்டி, மாஅமி, வழிகாட்டி

ஆனந்தி,

இது

ஆன கதை,

ஆறியிருத்தல், ஒய்தல், கு

குேளிர்தல், தணிதல்

ஆஅமுகன், குமரன்
, ஆற்அார்
பலம், சாரம், பலம்
உங்கரை, ஆந்ருேரம்
ஆற்றல், அதிகம், செய்தல், ஞானம்,

*த்தல், கிலேயுட்ைம்ை பரித்த
* பாறை, மிகுதி, முயற்சி, வல்

* அத்தல், வலிப்ழித்தல்
திேருக்கொ%, ஆருப்பட்சம்

பார்வதி

ஆனம், கள், மஸ்துள்ள பானம்
ஆனனம், முகம்

ஆளுமை, உத்திராடம், நீங்காமை
ஆனி, உத்திராடாள், ஒர்மாதம்,

கேடு, கேட்டை, பொருந்தாதி,
மூலநாள், வெட்டுக்குருத்து
ஆனியம், நாள், பகல், பருவம், பொ
ழுது, மூலநாள்
ஆனிலே, பசுக்கொட்டில்
துணு, இனிமை, சன்மை

இக

|

ஆலுலகு, தேவலோகம்
ஆனேற, எருது
ஆனே,

அத்தி,

யா?ன

இசி
இகலாட்டம், போராட்டம்
இகலார்,
பகைவர்
இகலோர்,

}

ஆனக்கண்பதெல், புள்ளிபடுதல்
இகலோகம், இவ்வுலகம்
இகல், பகை, போர், வலி
ஆ?னத்தடிச்சல், புளிகடலே
ஆனகெரிஞ்சி, பெருநெருஞ்சி
இகல்வு, எதிரிடை
ஆ?னப்படுவன், விலங்கிகுேர்நோய் இக9ாவிகழ்ச்சி, ஒரலங்காரம், அ
ஆ?னப்பதிே, யானைக்கூடம்
ஃத புகழ்வதுபோவிகழ்வது
2னப்பாகன், யா?னப்பணிக்கன்
இர்பேன்

ஆ?னப்பேன்,

இகழ், இகழென்னேவல், கிங்தை

இகழ்ச்சி, இனம், நிைேத, மறதி
இகழ்ச்சிவிலக்கு, ஒரலங்காரம், அ

ஆ?னமீன், ஓர்பெருமீன்
ஃதின.அவையிகழ்ந்தவிலக்குவது
ஆண்ேமுகன், விஞயகன்
ஆனேயஅகு, ஒரஅகு
இகழ்தல், கிச்தித்தல்
ஆனேயேற்றம், ஆனேயேஅம்பரிட்சை, இகழ்வு, கிச்தை
யா?னயைமரக்கலத்தேற்.அதல்
இகளி, இடி
ஆ?னவணங்கி, தேட்கொடுக்கி
இகுடி, ஆதொண்டை
ஆ?னவாழை, ஒர்வாழை
இகுத்தல, அழைத்தல், இரித்தல்,இ

ஆன்,உயர்தி2ணயொருமையாண்பா
ல்விகுதி, சாரியை, பசுப்பொது,
மூன்றஅருபு
ஆன்மா, உயிர்

தில், எறிதல், குழைத்தல், கொல்
லல், தாண்டல், தாழ்த்துதல், அது

டைத்தல், மறித்தல், வருந்துவித்

ஆன்வல்லோர், இடையர்
ஆன்றல், அகலம், மாட்சிமை,மிகுதி
ஆன்றவர், ) அறிவுடையோர், சன்
ஆன்ருர்,
மார்க்கர், புலவர், பெரி
ஆன்ருேர், ) யோர்

இ

தல், வீழ்த்தல்
இகும், அசைச்சொல்

இகுளே, சுற்றம், தோழி, கட்பு

இகுள் இடி
இகைத்தல், தொடுத்தல், கடத்தல்
இக்கட்டு, தரித்திரம் துன்பம்
இத்கணம், இப்போழ்த
இத்தரை, ஒக்தக்கர்ை, இச்துப்பு
இக்கிரி, ஒர்முட்செடி

இ, உயர்தினேப் படர்க்கை யொரு இக்கு ஆபத்தி,
மைவிகுதி, சுட்டு, பெண்பால்விகு இக்குறி,
இக்கூறு,
தி, முன்னிலேயொருமைவிகுதி

சரும்பு, கள், தடை
இச்செ
லவு

இக்கெனல், சீக்கிாக்குறிப்பு
இஃது, இதி
இக, இகவென்னேவல், முன்னிலேய இக்கோ, அதிசயவிர்க்கச்சொல்
சைச்சொல்
இங்கிசை, கொலே, சங்கையினம்
இகத்தல், கடத்தல், புறப்படுதல், இங்கிதம், அடையாளம், இனிமை,
போதல், மீஅதல், விட்டுவிடுதல்
எண்ணக்குறிப்பு, எண்ணம், கரு
தி.தி
இகச்துபடுதல், கடத்துபோதல்,கு
ற்றத்தையுணர்தல், தவறுதல்
இங்கு இவ்விடம், பெருங்காயம்
இகபரசாதனம், இம்மைமஅமைக்க இங்குலிகம், சாதிவிங்கம், சிவப்பு
டுத்தகடமைகளோடப்பித்தல்
இங்ஙனம்,
இத்தன்மை, இவ்வி
டம்
இகபரம், இம்மைமஅமை, அஃது இங்ங்ண்,
பூலோக பரலோகவனுபவம்
இசகுபிசகு,

;

இகம், இம்மை
இகரம, ஒரெழுத்து, சந்தம்

இசக்குப்பிசக்கு,
இசைவு பிசகு,

இகல, உவமைச்சொல்
(ருதல் இசங்கு, ஒர்செடி
இகலல்,எதிர்த்தல்,பகைத்தல், பொ இசடு, அசடு, பொருக்கு (ல், சிரிப்பு
இகலன், ஒரி, நரி

இசி, இசியென்னேவல், இனுங்குத்

இச்

இட

இசிசல், இஅங்கப்படுதல், இழுப இஞ்சி, இஞ்சிக்கிழங்கு, ஒர்மருந்து
டுதல், நீளுதல்
ப்யூடு, கேடகம், மதில், வாவி
இசித்தல், இணுங்கல்,
சிரிக்குதல்

இழுத்தல், இடக்கயம், இடக்கியம்
இடக்காடக்கல், சொல்லத்த காவா

இசிப்பு, இர்ப்பு
இசிவு, இழுப்பு, உரிவு

ர்த்தையைமறைத்துச்சொல்வது
இடக்கர், குடம், தார்த்தர், நெருங்

இசுதாரு, கடம் பு
கல், மறைத்தசொல்
இசை, இசைப்பாட்டு, இசைப்பு, இடக்கியம், தேர்க்கொடி
இசையென்னேவல், இணக்கம், இடக்கு, இழிச்சொல், எதிரிடை, ஏ
ஒலி, கூடிநிற்றல், சொல், பாட்
அமாஅ, தடை
(ம்
டிசை, புகழ், முத்தமிழிஞென்.அ இடக்கை, ஒர்வாச்சியம், தம்பட்ட
இடங்கணம், பொரிகாரம்
இசைகேடு, சத்துக்கேடு
இடங்கணி, ச்ங்கிலி
இசைக்குழல், ஊதுகுழல்
இசைதல், சம்மதித்தல், பொருதேல் இடங்கம், உளி

இசைத்தமிழ், சங்கீதத்தமிழ், செ இடங்காம், மகளிர்குதகம்
ப்யுட்டமிழ்
இடங்கர், குடம், சிறுவழி, அார்த்த
ர், நீர்ச்சர்ல், முதலே
இசைத்தல், இணங்குதல், இதல், ஒ
வித்தல், கட்டல், பேசல், பொரு இடங்கழி,
நெருங்கல்
தேப்பண்ணுதல்
இசைத்திரிபு, இசையறுப்பு, வேறு இடங்கழியர், காமுகர்,அார்த்தர் (ம்

.ே ;

பாடு

இடங்காரம், மத்தளத்தினிட்ப்பக்க

இசைசாள், உத்திரட்டாதி, பூரட் இடங்கேடு, தரித்திரம்,வெறுமை
டாதி

இடசாரி, இடச்சுற்று

இசைகிறை,ஒசைநிறைத்துகிற்பது இடத்தல், அகலப்பண்அதல், கிழி
இசைப்பாட்டு, இராகம்
த்தல், தோண்டல், பிரித்தல்
இசைப்பு, இணக்கம், கூடிகிற்றல், இடத்திடல், சொலித்தல்
சொல்லல், பொருத்து
இடபம், இராசசின்னத்தொன்று,

இசைமடச்தை, சர்ச்சுவதி
இசைமுட்டி, செருக்தி
இசைமூடி, சில திேசாயகம்

எருது, ஒரிராசி, மேற்றிசைப்பா
லன்குறி
(டுவீதி

இடபவிதி, குரியன்மூவகைவீதியின

இடப்பு, இடக்கப்பட்டதி, மண்க
இசைக்தொழிலர், குத்திரர்
இசயெச்சம்,ஒழிச் சிற்குஞ்சொ ட்டி, கான்முதலியவற்றையகல

கொண்டுகருத்துமுடிவ

விடுதல்

இசைவு, இணக்கம், சம்மதி, பொ இடமலேவு, ஒரலங்காரவழு, அஃது
ஓரிடத்துள்ளபொருள்மந்ருெளிட
இத்து

இச்சகம், முகமன்

த் துளவாகக்கூறுவது

இச்சாசத்தி, பஞ்சசத்தியிளுென் இடமன், இடப்புறம்
*

ஃதி பஞ்சபூதமாக நின்றுஉ இடமிடுதல், பருத்தல்

பிர்க்கருனேசஞ் செய்வது
இக் பத்தியம்,

இடமிடைஞ்சல்,

ப்பத்திய்ம்மை இடமுடங்கு,

தினமுதவியநீங்கல், விடுபத்தியம்

இடங்கழிமை,

; ஒடுக்கம், நெரு

)

இச்சருபோகம், இச்சித்தவனுபவம் இடம், அகலம், ஆகாயம், ஒடப்பக்

இச்சி, ஓர்மரம்
இத்தித்தல், காமுறல்
இச்சியல், கடுகுரோகணி
இச்சு, இரிட்ைசிலே
அஞ்ஞானம், ஆசை, இடி

கம், ஒடம்பாடு, ஒளக்காரம், ஏஅது,
சமயம், செல்வம், தலம், தன்மை

முன்னிலே படர்க்கையென்னுமூவி
டம், அாரம், பெருமை, விசால
ம், வீடு

சிசி, இட்டம்,பேராசை,ப்ொய் இடம்பக்கம், திரவியமுதலியவுதவி

இடி

இடு

அை

இடம்பம், பெருமை, மேம்பாடு
இடியே அ, ஒடி
இடம்பாடு, செல்வம்,பருமை, விரிவு இடிவு, அழிவு,ஒடிங் திருப்பத, ஒடிவு
இடம் புதல், விலகுதல், வெ.அத்து இடிகை, கிரங் த நிகண்டிஞென்.அ
(ரிச்சங்கு,சங்கு
விடுதல்,
அஃது காரியங்களே வகுத்து ஒழு
இடம்புரி, இடக்கைக்கயிஅ,இடம்பு
ங்குபடுத்தத்தக்க அது
இடம்மானம், ஒர்பறை

(பம் இடிக்கு, இடம்பம், பிரபவியம், மே

இடர், ஆபத்து, இடைஞ்சல், அன்
டலம்,

.ெ

இடு, கொடுவென்னேவல்
இடுசடை, தருமமீயும்வாயில்
இடுகாடு, சுடுகாடு

இ.ே அகலம்

இடலித்தல், விசாலித்தல்
இடல், எறிதல், கொடுத்தல்
இடவகை, வீடு
இடுகுதல், ஒடுங்குதல், சோ
இடவன், இடக்கப்பட்டது, எதிரி இடுகுறி, நியமிதமாத்திரப்பேர்
_

மாடு, மண்கட்டி

இடுகை, ஈகை

இடவியது, அகலமுள்ளது
இடவை, வழி

(மை
இடுக்கணி, ஒடுக்கு
இடுக்கண், ஒக்கட்டு, அன்பம், வறு

இடவோட்டு, இடப்புறச் செல்வு,

இக்கம்,
ஒடுக்கம், துன்பம், செரு
விகம், வறுமை

இராகுகே அவின் கடை
இடறு, இடமென்னேவல், தடை
இடது கட்டை, தடைகாரன்

இத்தல், ஒடுக்குதல்
இடுக்கி, ஒடுக்குவது, உலோபி, கொ

டி.அ., FTவண
இடறுதல், தடக்குதல், தட்டுதல்
இடா, இறைகூடை ஒர்பொறி
இடுக்கு, ஒடுக்கென்னேவல், ஒடைஞ்
இடாகு, புள்ளி
சல், ஒடுக்கம், நெருக்கமானவிடம்
இடாசுதல், அகல நிற்குதல், அடித் இடுக்குதல், அனத்தல்,செருக்கல்
தல், தள்ளல், நெருக்கல், மேற் இடுக்குத்தடி, கிட்டித்தடி
படல

இடுக்கு ப?ன, கருப்ப நீர்ப்ப?ன
இடுக்குப்பிள் , கைக்குழந்தை
இடாப்பித்தல், காலேயகலப் பண் இடுக்குமரம், எண்ணெயூற்.அமரம்
னிசிற்றல்
இடுக்குமுடுக்கு, மூலேமுடுக்கு
இடாடிம்ம, தாது மாதளே

இடாப்பு, சவாத பண்ணினது, பா
ர்த்தெழுதும்பிரதி,பெயர்விலாசம்
இடாமுடாங்கு, எதிரிடை, ஏஅமா
அ, ஒழுங்கின்மை
இடார், இறை கூடை, ஒர் பொறி
இடி, இடியென்னேவல், ஒடியேறு,
உறுதிச்சொல், ஒலி, சிற்அண்டி,
சுண்ணம், தகரம், தினேசென்முத
லியவற்றின்மா

இடிகரை, அழிந்த கரை
இடிஞ்சில், அகல்

இடுதங்கம், மாற்றுயர்ந்ததங்கம்
இடுதண்டம், பம்பல், வந்தி
இடுதண்டல், பம்பல்

இடுதல், அணிதல், இதல், எறிதல்,
சொரிதல், சிசமித்தல், வைத்தல்

இடுதெண்டம்,தண்டனேவாராவர்தி
இடுப்பு இடை, பக்கம்

இடுமருதுே, கைமயக்குமருக்த
இடுமுடுக்கு, நெருக்கமானவிடம்
இடும்பர், ஒர்வகையிராக்கதர், செ
ருக்கர், துயர்செய்வோர்

இடிதல், உடைதல், ஒடிதல்

இடும்பன், ஒராக்கன்
இடித்தல் டிக்குதல், ஒடிவிழுதல், இடும்பு, அவமதி, அதுன்பம்
உறுதிச்சொல், ஒலித்தல்
இடும்பை, அச்சம், ஆபத்து, தரித்
இடிம்பு, அவமதிப்பு, ஒடும்பு (தட்டு திரம், தவறு, அன்பம், பொல்லா
இடியப்பத்தட்டு, இடியப்பம்விக்குங்
ங்கு, விகாரமெட்டிஞென்.அ

இடியப்பம், ஒர்சிற்றுண்டி
இடியப்பவு
டாத்திரம்

இடுவி, பெண்ணுமை

இடியப்பம்பிழியும் இடுவந்தி, அதேம், நெருக்கிடைவா
ராவந்தி

இட்

இடை
இடுவே

று, இடைத்திட்டு

இடை, அளவு, ஒடமூக்இனி குங்க

சம்பு, ஒடம், இடையர்க்குரியது,

ட்பு, முற்றும்ப மாதது

இடைப்புழுதி, இரமும் புழுதியுங்க
)ெ )ெ ன

சுவாசத்திற் சக்திரக இடைப்புள்ளி, இடைவரி
லே, சுநீருடல், தெ சாடியிளுென் இடைப்பூட்டு, அரைப்பூட்டு
அ, கடு, நிறை, துசுப்பு பக்கம், இடைமடக்கு, ஒரலங்காரம்
பெளரஜன, யா?ன
இடைமுள், இடைப்பரு
இடைகலே, ஒடமூக்கால்வருஞ்சுவா இடையர், முல்லே நிலமாக்கள்
இடையல், ஈல்லாடை, மெலிதல்
சம், ஒடமூக்கினிற்கு நேரம்பு
இடைக்கச்சு, ஓடைக்கட்டு
இடையாகெதகை, அடிதோறுமி
ஏ மு.அரு 1,

இடைக்கட்டு, அரைக்கச்சு

டையிலேயாகுமெதுகை

இடைக்கிடை, ஊடேயூடே, ஒன் இடையாங் தரம், நடு
றைவிட்டொன்று
இடையிடுதல், ஊடேசம்பவித்தல்
இடைக்குறை, ஒடையிந்குறை தி கி இடையிடை இடைக்கிடை
இடையீடு,
ற்கும்மொழி
இடைக்கொள்ளே, அவமிருத்தாய் இடையூறு, ஊஅறுபாடு, தடை
ச்சாதல், இடையிலேவாரு சில்
இடையெழுஞ்சனி, பூரநாள்

இடைசுருங்குபறை, உடுக்கை
இடையெழுத்து, வல்லோசைமெல்
லோசை யிரண்டிற்கு மிடைநி?ல
இடைகுரி, அரும்புவளேயம்
இடைச்சங்கம், மதுரையிலிரண்டா
மையாயுச்சரிக்குமெழுத்து
வதாயிருந்த சங்கம்
இடையொடுகடைமடக்கு, ஒரலங்
இடைச்சனி, பூரநாள்

காரம்

இடைச்சன், நடுமகன்
இடைவழக்கு, எதிரிக்கும்வழக்காளி
இடைச்சி, முல்லேகிலப்பெண்
க்குமிடையிலேவேருெருவன்தொ
இடைச்சேரி, ஒடையரூர்
டர்தல்
இடைச்சொல்,பெயர்வினைகளோடே இடைவழி, நடுவழி, பாதிவழி
சார்ந்த வழங்குஞ்சொல்
இடைவள்ளல், கேட்டன கொடுப்
போன்
இடைச்சோழகம், மது காற்றுக்கி
டையிலே வீசுங் தென்றல்

இடைவிடாமழை, ஒயாமழை

இடைஞ்சல், ஒக்கட்டு,செருக்கிடை, இடைவு, தோல்வி, நீக்கம், வெளி
வருத்தம்
இடைவெட்டு, இடையிலேபெறுதல்
இடைதரம், இடைத்தரம்
இடைவெளி, ஊடுவெளி, கடுவெளி
இடைதல், சீலே, தே ற்குதல், பின் இடோல், ஒர்பறை
வாங்குதல், வசக்கெடுதல்
இட்டகாமியம், ஒச்சித்தபொருளே
இடைத்தட்டு, இடையிலே காரியம்

பார்த்தல், சஞ்சாயம்
திடைத்தரம், நடுத்தரம்

நி?னத்தபடிபெ.அசல்
இட்டடை, கடைச்சல்மரம்
இட்டதேவதை, குலதேவதை

இடைாடு, ஊடே
ட்டபோசம், தன்னிட்டம், விரும்
பியபோகம்
இடைகரை, ஓடைக்கிடையோரை
மயிரிருப்பது
(நிற்பது இட்டம் அன்பு, ஒச்சைப்படி
இடைகிலே, பகுபதங்களினிடையே இட்டலி ஒர்பண்ணிகாரம்

இடைகிலேத்தீபகம், ஒாலங்காரம், இட்டவிடைஞ்சல், இடையூறு, சரி
அஃதி பேகச்சொல்லிடையினி
த்திரம், அதுன்பம்
திட து
இட்டளம், உவாதி,தளர்வு, அன்பம்
இடைநீரினிற்றல், நீரினி சிசிற்றல்

இட்டறுதி, முட்டு, வறுமை

இடைப்பழம், இடையிடைபழுத்த இட்டி, இட்டி, யாகம்
பழம்
இட்டிகை, ஒடுக்குவழி, செங்கல்
இ-ைப்பழுப்பு, பச்சைகலந்தபழு இட்டிடை, அற்பம், சி.ஆறுமை

சம்)

இணே

இட்டிடைஞ்சல், ஒட்டஅதி, முட்டு
இட்டு, அசைச்சொல், அறீபம், அ.
ண்மை

இத்
கொள்ளுமிச்சை, திரீடிருஷ்ளிருவ
ர்க்குமொத்தவின்பம்

இ2ணவு,

இட்டுக்கட்டிப்பேசுதல்,

ஒல்லாத

தைகியமித்துப்பேசுதல்

ஒன்றிப்பு, கலப்பு, சேர்

மானம்

இண்டர், ஒடையர்

இட்டேற்றம், அதேம்
(றை இண்டு, இகைக்கொடி, சிங்கிலிச்
இட்டோட்டு, அலேக்களிவு, தொதே
சடி
இணக்கம், ஒசைவு, சம்மதம், சேர் இண்டை, இகைக்கொடி, தாமரை,
மாலே, முல்லே

இனக்கு, இணக்கென்னேவல், இ இதங்குதம், இதாகிதம், சவ்வுசவ்வு
யைவு, சம்மதி

இதணம்,

அட்டாலே, பரண்
இதண்,
இதமியம், ஒதப்படுதல், ஒனிமை, தி
ருத்தி
இதம், இனிமை, உரிமை, சொல்,

இணக்கோலே, பொருத்தோலே
இணங்கலார், பகைவர்
இணங்கல், உடன்படல்
இணங்கார், பகைவர்

இணங்கி, தோழி

ன்மை
(சம்
இணங்கு, ஒணங்கென்னேவல், பிசா இதயம், மனம்
இணங்குதல், சம்மதித்தல்,பொருக் இதரபதாரத்தானவச்கின் லாவால் மா,
_

_

அதல்
(லர்
மஅமைக்கடுத்தவாத்துமா
இணர், ஆங்கொத்து, பூக்தாது, பூம இதரம், அழிவு, அன்னியம், இனம்,

இளுட்டு, ஒ?லத்தளிர், குளுட்டு

:

இளுப்பு, எப்ப்பு
இளுப்புதல், எய்த்தல்

ஒர்மருத்து, கீழ்மை, வித்தியாசம்

இதார், அன்னியர், ழ்ேமக்கள்
இதரவி தரம்,
இதாேதரம்,

இனி, எல்லே, ஏணி

}

அன்னியோன்னிய
ம்

இணுக்கு,

அங்கப்பட்டது, குலே இதரேதாவுவமை, ஒரலங்காரம், அ
பினெட்டு
ஃஅ பொருளொருக்கா அவமை
இஅங்குதல், ஒசித்தல்
யாய் உவமையொருக்காற்பொரு
வாயொருதொடர்க்கண்வருவது
இ2ண, ஒச்சை, இரண்டு,உவமை, கூ
_

_

திேல், சகாயம்,சோடு, அனே, பி
இனயென்னேவல், வதில்
இணகயல், அட்டிமங்கலத்தொன்
அ, இராசசின்னத்தொன்.அ

இதலே, கொப்பூழ்
_
இதல், கவுதாரி, சிவல்
.
இதவு, ஒதம், முகமன்
இதழி, கொன்றை
இ2ணதல், இசைதல், சேர்தல், பொ இதழ், ஒவிே, உதடு, கண்ணிமை,ப
?னயேடு, பூவிதழ்
ருந்தல்
இ2ணத்தல், உவமித்தல், சேர்த்தல், இதாகிதம் சன்மைதீமை, விருப்பு
வெ.அப்
தொடுத்தல்
_

_

_

_

_

_

இணேப்பு, ஒசைப்பு, சேர்ப்பு
இதார்த்தம், எதார்த்தம்
:
இனமணிமாலே, ஒர்பிரபந்தம், அ இதி, உறுதி, பிசாசம்
ஃது வெண்பாவும்.அகவஅம்வெ இதிகாசம், அறிவு, பழங்கதை, மே
ண்டாவுங்கலித்துறையுமாக விணே

நகோள்

_

த்துவெண்பாவகவவிணே மணிமா இதியாசம், அறிவு, உதாரணம், க.
லேயெனவும் வெண்பாக் கலித்து லேஞானமஅபத்திஞன்கிகுென்அ
பழங்கதை
றையின மணிமாலே யெனவும்.நா
நாஅ அக்தாதித்தொடைகான் இது, இஃது, சுட்டு
காஅம்பாடுவது

இதை, கலப்பை, காராமணி,

தி

க்கொல்லே, மரக்கலப்பாய்
இ2ணயடி, உபயபாதம், ஒசலங்கார
ம், அஃது இருசீரொன்ருய்வருதல் இதைப்புனம், புதுக்கொல்லே
இ2ணவிளேச்சு,
கற்பின்மையாய்க் இத்தி, ஒர்மரம்,துவர்பத்திமூென்.அ

இங்

இய

இத்தியாதி, இ.அமுதலாவாவை

இச்தோளம், ஒரிராகம்

இத்திரு, காவட்டட் புல் அ
இத்தை, முன் னிலேய ைசச்சொல்

இக் காள், அந் நியாள், ஒன்று
இபங்கம், புளிமா
இபம், மரக்கோடு, யா?ன

இத்தளம், ஒர்பண், தாடக்கால்
இத்தனம், காடு,சுவாவே, அம்புகை, இப்பர், இடையர்,உழவர், செட்டி
கள், வைசியர்பொது
மேல், விறகு
இச்தி, பூனே

இப்பவம், ஒப்பிறப்பு

இக்தியம், ஒதிேரியம், புலன்கள்
இப்பால், ஒதேப்பக்கம், ஒனிமேல்
இந்திரகணம், மூன்.அசேரசைகூடி இப்பி, சங்கு, இப்பி
யசீர், அஃஅ ஒயமான கணமென இமகரன், சக்திரன்
வும்படும்

இமப்பிரவை, ஏழ்சரக வட்டத்தொ

இச்திகோபம், தம்பலட் பூச்சி
ன்று, அஃது குளிர்கிலம்
இச்திரசாலம், அ. நீ புதங்களேக்காட் இமம், குளிர், பனி, பொன்
இம்வித்தை, கலேஞானம.த பத்தி இமயம், ஒமயமலே, பொன்மலே
இமலம், மரமஞ்சள்

இந்திரத அ, வானவில்
இச்திரநீலம், ஒரிசத்தினம்
இச்திரபதம், தேவலோகம்

மாசலம்,
இமயமலே
!ே

இசை, எளிமை, கொல்லுதல், ச

திேரமாசாலம்,
; ஒதிேரசாலம்
.ே
_

ங்கை பீனம், வருத்தம் (ப்த்தல்
இமிர்தல், ஒலித்தல், முரிதல், மொ

-

(ஒலி
இந்திரம், கிறிட அான்முப்பத்திாண்டி இமில், எருத்தினேரி
ஞென்.அ
இமிழ், இனிமை, ஒமிழென்னேவல்,

இச்திரவல்லி, கொற்ருன்

இமிழ்தல், இனிதாதல், ஒலித்தல், கக்

இந்திரவாசம், செய்தல்

குதல்

இந்திரலிக.டல், அமாவாசி

(ப்பளித்தல்

இமிழ்த்தல்,ஒலித்தல், சிட்டல்,கொ
திமை, அற்பம், ஒமைப்பொழுது,
ஒமையென்னேவல், கண்ணிதழ்,

இச்திரவில், வானவில்

இத்திரளுள், கேட்டை

இக்திரன், தலேவன், தேவேதிேரன்,

கரடி, மயில்

இமைத்தல், ஒளிசெய்தல், கண்ணி
{ழுது
மைத்தல்
தி திேரானி, இங்திான்மனேவி (ப்பு
இத்திரானிட் பூ, கையணியிளுேருது இமைப்பு இமைத்தல், ஒமைப்பொ
இச்திரி, காந்தம், கிழக்கு, நன்ஞரி இமைப்பொழுது, கணப்பொழுது
மிருக ரிடம்

இக் திரியக்காட்சி,
மூலறிதல்

கண்முதலியபுல இமையவர், வாஞேர்
(ல் இமையில், கருடன்

இச்திரியகிக்ரெகம், இச்திரியமடக்க இம்பர். இவ்விடம், இவ்வுலகம்
இந்திரியம், தா.த , பஞ்சவிந்திரியம் இம் மல், சாயவேர்
இக்திரேயம், வெட்டாவட்டை

இம்மடி, யானே

இம்மி, அற்பம், ஒர் கணக்கு, துண்
இக்திவரம், கருங்குவளே,கருசெய்தல்
மை, புலம், பொன்மை
இக் , கரடி, கரி, சக்திரன்
இம்மெனல், அ.அகரணவோசை,
இச்தகாத்தம், சக்திரகாதேக்கல்
விரைவின் குறிப்பு
இக் துதேசம், சிங் துதேசம்
இம்மை, இப்பிறப்பு

இக்திரை, இலக்குமி

துேஸ்தானம்,
:
:ே

இச்திப்பு.

இயக்கம், அசைதல், இயங்குதல்,செ

ஒாபாடை

ய்குதல், கடமாடுதல, பலம், பாக்

ஒர்மருச்சச்சரக்கு

கிய்ம், பெருமை, போதல், மிகுதி,

இச் தரு, பெருச்சாளி

வடதிசை

இச்.தளம், கடப்பம்சம்
இச்தளி, செல்லி, பெருங்காயம்

இயக்கர், கதேருவர்

இயக்கன், கந்தருவன், காய்
_

t

.

இய

இயை

இயக்கி, கசேருவஸ்திரீ தருமதேவ இயல்புப்புணர்ச்,ெ எழுத் தவிகார
தை

இயக்கு, இயக்கென்னேவல், நடை

மில்லாதபுணர்ச்சி
இயல்பூ, வில்வம்

_

_

இயக்குதல், உழத்தல்,ஒளிசெய்தல், இயவர், கீழ்மக்கள்,சண்டாளர் தோ
நீ கருவியாளர்
(சோனகர்
செலுத்துதல், தங்கல், நடத்தல்
இயவனர், கம்மாளர், கித்திரகாரர்,
இயங்காத்திசை, சூனியதிசை
இயங்காத்திணே, நடையில்ல.தி (டி இயவு, ஊர்,காடு, புகழ், வழி (ளன்
இயங்கு, இயங்கென்னேவல்,ஒர்செ இயவுள், தலேவன், தெய்வம், புகழா
இயங்குதல், இ2ளத்தல், உலாவல், இயவை, துவ ை,தோரை,கெல்,வழி
இயறல், போதல், முத்தி
ஒளிசெய்தல், தங்கல், கடத்தல்

இயங்குதிசை, பூரணதிசை

இயற்கை, ஏது, குனம், சுபாடம்,

இயங்கு தி2ண, கடையுள்ளது.
இயசுரு, இரண்டாம்வேதம்
இயத்தனம், கருவி, பாத்திரம்

தகுதி, தட்டுமுட்டு, பாக்கியம்,மு
(ருள்
இயற்கைப்பொருள், ஒயல்புப்பொ
,ைம ைம

இயந்திரம், ஆலே, சக்கிரம், குத்திர இயற்கையறிவு, சுயவறிவு
ம், தேர், மதிலுமப்பு
இயற்சீர், ஆசிரியவுரிச்சீர்
இயந்தை, மருதயாழ்த்திறம்
இயற்சீர்வெண்ட2ள,நேர்முன்னிரை
இயம தாதி,
யும்நிரை முன்னேருமாய் வருவது
பாம்பி னச்சுப் பல்லி
இயற்சொல், ஒயற்றமிழ், வழக்கச்
ஞென்.று

இயமம், அட்டயோகத்தொன்.அ,

சொல்

அஃது ஒச்சை களவு கொலே இயற்படுத் திரைத்தல், வழிப்படுத்தி
ச்சொல்லல்
(மிழ்
பொப் இவற்றிற்கு நீக்கிப்புலனட
க்கியிருத்தல்
(அ) கூற்றுவன் இயற்றமிழ், செந்தமிழ், வழக்கத்த
இயமன், அரவினச்சுப்பல்லிளுென் இயற்றல், ஏவுதல், செய்தல்

இயமான கணம், சோசைமூன்று

இயற்றனம், கருவி, பாத்திரம்

இயமானன், உயிர், காரியத்தலேவ இயற்றி, முயற்சி
(திசம்
ன், யாகஞ்செய்விட்போன்
இயற்.ா, ஒயற்றென்னேவல், பாத்
இயமான், எசமான்
இயனம், மரமேறிகளின் கருவியுறை
_

இயம், இ, ஒலி, சொல், வாச்சியம் இயன்மொழிவாழ்த்து,ஒாபிரபந்தம்
இயம்பல், எவ்வகை வாச்சியமுமுழக் இயாகம், கொன்றை, பாத்திரம்
கல், ஒலித்தல், சொல்லல், பழ இயாதம்,யா?னத்தோட்டியின் பிடர்
மொழி
இயாழ், ஒரிசைக்கருவி
இயம்புதல்வேட்கையுவமை, ஒரல இயை, இசைப்பு, ஒயையென்னேவ
ங்காரம், அஃது பொருளேயின்ன
ல், புகழ்
_

தொன் றென்று சொல்ல வேட்கி இயைதல், ஒணங்கல், பொருங்தல்
ன்றதென் அள்ளமெனக்கூறுவது இயைத்தல், இணக்கல், பொருத்தல்
இயலல், ஏலுதல், பொருங்சல்
இயைபி.அருவகம், ஒரலங்காரம்,அ
ஃஅ பலபொருளேயுக்தம்முளொ
இயலுவமம், அதீதம்போஅஞ்சாக்
காடென வருவது
ன் ருேடொன் றியையாம அருவக

இயல், ஒசை, இயற்றமிழ், ஒத்து, ஒ

ஞ்செய்வது

குழங்கு, குணம், சாயல், கடை, ட இயைபு, இசைப்பு, ஒணக்கம், செப்
யுளிஞேரு.அப்பு, பொருத்தம்
குதி
இயல்பளவை கால்வரிலொருவன்க இயைபுத்தொடை, அடிகளினிமதி
ள்வனெனில்மற்றையர்கள் வரலரெ
தோறுமோரெழுத்தேவருக்தொ

ன்.றுணர்தல் (ம், தகுதி, பெலன்

ைெ1_.

இயல்பு, ஒழுக்கம், குணம், சுபாப இயைபுருவகம், ஒரலங்காரம், அஃ
இலல்டிகேடு, பலகீனம்
(ன்.அ | த பல்பொருளயுமுருவகஞ்செய்

இயல்புக்க ட்சி, காட்சிபேசத்தொ.

புளி அவை தம்முளொன் ருேடென்

இது.

இ!

ன்றியையுடைய வாக வைத்துருப இரட்சண்ணியம், இரட்சிப்பு, கா
கஞ்செய்வ.அ.
த்தல்
இயைபுளன், புகழாளன்
இரட்சாபங்தனம், காப்பு
இயைய, உவமை யுருபு (உ.ம்)என்ரு இரட்சித்தல், காத்தல், மீட்குதல்
பியைய
[த்தம்
இயைவு, ஒசைவு, ஒனக்கம், பொரு

இ

ட்சிப்பு,

! காவல், மீட்பு
_

இசகசியத்தானம், மூலத்தானம் (வு இரட்டர், வைசியர்
இரகசியம், அங் தரங்கம், குறி, மறை இரட்டல், அசைத்தல், ஒலித்தல்,ப
னிமா அறுதல்
(மரம்
இசகிதம், இட்டம், கைவிடுதல், நீங்
கியிருத்தல், விடுதல்
இரட்டாங்காலி, ஒரடியினிற்குமிரு
இசக்கச்சொல், பரிதாட மொழி

இரட்டி,

இரக்கம், உருக்கம், ஒலி,கிருபை,து.

ண்டு பங்கு, ஒர்சாதி
இரட்டி-த்தல், இரட்டைபடவெண்

_
-

இரங்கல், அழுதல், உருகல், ஒலித்த

ஒரட்டியென்னேவல், ஒர

ணல், இரண்டாமுறையுழுதல், இ
சண்டுபங்காதல், இரண்டுபடுதல்,

ல், பரித பித்தல்

ஒவ்வாமை
இசங்கல்விலக்கு,
ரவங்காரம், அ
ஃது இரக்க் தோன்றக்கூறிவிலக் இரட்டிப்பு, இரட்டித்தல்
_

இரட்டியர், இடையர், வைசியர்
இரட்டு, ஒரட்டென்னேவல், இரட்
டை,இரட்டை நாற்புடைவை,ஒலி,
ஒர் சாதி

குவஅது

இரசகம், இாேசகம்
இரசகந் பூரம், ஒர்மருக்அ

_

இரசகுளிகை, இரும்பைப்பொன்கு
க்குமருங் அது
இரசதம், வெள்ளி

.

இரசபஸ்மம், ஒர்மருக்தி

இரட்டுதல், ஒலித்தில், வீசுதல்
இசட்டுமி, ஒர்வாத்தியம்
(ரசம் இசட்டுறம்ொழிதல், இரண்டிருத்த

ம்விளயச்சொல்வது.
இரசம், சாஅ, சுவை, குதம்,
இரசவாதம், இரும்பைப்பென்ஆத் இரட்டை இரண்டொன்ருனது,பாடு
-

_

விச்சி, மிதுன்விராசி
குதல், க2ல்ஞானமஅயத்திமூன்கி
இரட்டைத்தொடை, ஒாலங்காரம்,
ஞென்.அ

அஃது அடிமுழுதும்புகன் தொ

இரசவாழை, ஒள்வா5ை

டையே கல்வது

இரசனம், ஒர்டெ மி,
இரசனி, இசாத்திரி
இரச?ன , ஒரகிட் பு

இரட்டைமணிமாலே, ஒர்பிரபந்தம்,
அஃது வெண்பாவுங் கலித்துறை

_

-

இரசாதலம், கீே ழழுலகிளுென்று
இரசாதிடன், இரசவஸ்திக்கட்கதி

யுமிருபஃதந்தாதித்தொடையான்
_

வருவது

.

_

இரசாயனம், ஒர்மருங்

இரணகளம், போர்க்களம்
(அ
இரணசுக்கிரன், கண்ளுேயுளொன்

இரசிதம், வெள்ளி

இரணகுரன், யுத்த வீரன்

இசசித்தில், உருசித்தல்
இசசிப்பு, உருசி
இரச்சு, க.பி.அ

இரண்டரி ட்சை, சத்திரபரிட்சை
இரண பாதகன், கொலேபாதகன்

_

.

காரி

_

_

.

இரணயேரி, போர்ப்பறை

இசஞ்சகம், பிரிய ே
இரணம், இசை, உணவு உட் ப்ளம்,
இசஞ்சகன் ,
பிரியவான், விளக்கு
ஒலி, கடன், பல், புண், போர்,
:
வேட்டை
வோன்
(கம்
இசஞ்சிதம், இன்பம் பிரியம், விளக் இரணவைத்தியம்,சத்திரவைத்தியம்

இரட்சகத்தா, காவற் கடவுள்

இரணிய கருப்பன், பிற மா

இரட்சகன் க ாக்கிறவன்,மீட்புச்சிெ

இரணிய கேரம், மாலேநேரம்
:
இரணியம், பொன்
(ருவன்

ல்ன்

-

-

_

இ ட்சனே

க1 வல், மீட்பு

இரணியன் , தவாசதாதித்த ரிலெ:

_

இக

இர
இரணியாக்கன், ஒரசுசன்
இர2ண, இரட்டை

தொன் அ, அஃது இரத்த கிலம்

இரத்தப்பீன சம்,

ஒர்நோய்

_

இரண்டகம், இருமனம், நம்பிக்கை இரத்தப்புடையன், ஓர் பாம்பு
த்துசோகம்
இரத்தமண்டலி, ஒர்பாம்பு
இரண்டகவாதி,ாம்பிக்கைத்துரோகி இரத்தம், உதிரம், சிவப்பு, பவளம்
இரண்டன், அர்க்குணன்
இரத்தரோகம், கண்ளுேயுளொன்.அறு
இரண்டாக்கியம், இரண்டகம்
இரத்தல், பிச்சைகேட்டல் வேண்
டுதல்
இரண்டாந்தரம், இரண்டாம்முறை,
நடுத்தரம்
இரத்த வெடில், இரத்தமணம்
இரண்டு, உபயம், புரளித்தனம்
இரத்தவெறி, ஆங்காரம், இரத்தங்
_

இரண்டுபடுதல், வேதுபடுதல்
குடித்தவெறி
இரண்டுபண்அணுதல், புரளித்தனம்ப இரத்தாசயம், இரத்தந்தங்குமிடம்
ன்அணுதல்,வேற்.டிமைபண்ணுதல் இரத்தாட்சி, ஒர்வருடம்

இரததன்மாத்திரை, உருசியறிவு
இாதிபதம், புறவு

இரதபரிட்சை, ஒர்வித்தை, கலேஞா
னம பத்திஞன் கிளுென்னு
இரதம், அரைஞாண், இனிமை, கு

ணம்,சாத்தியம்,சுவை,குதம்,தே
ர், புணர்ச்சி, மராமரம்
இாதவாழை, ஒர்வாழை
(பல்
இாதனம், அரைஞாண், கிண்கிணி,
இாதன், கண், கிளி
இாதி, ஆசைப்டிெருக்கம், இலங்தை
மரம், உருசி, காங் தள், கி.முக்கும்

படிக்கல், பித்தளே, பெண்யா?ன,
மதன் மேலி, வேண்டல்

இரத்தாம்பரம், சிவப்புப்புடைலை
இரத்தி, இத்தி, இலங்தை
இாத்திரி, இத்திமரம்
இரத்தினக்கம்பளம், உயர்ச்தகம்
இரத்தினக்கம்பளி,
பளம் (கால்
இரத்தினச்சுருக்கம், ஒர்வைத்திய
இரத்தினபரிட்சை, கலேஞானம்.அப
த்திஞன் கிளுென்று
இாத்தினமாத்திரை, ஒர்குளிகை .
இரத்தினம், மாமணிப்பொது
இரத்திதல், பேசலாலெழுமொலி
இரத்தோற்பலம், செங்குவளே
இரஸ் தி, படைகளுடையபோசனச்

;

சாமான், வாழைப்பழம்

இரதித்தல், அடக்குதல், இடுக்கண் இரங்திரம், குழி
படுதல், இழுக்குதல், உருசித்தல், இரப்பாணன்,
இரப்பாண்டி,

;

.

உ
யாசகன

(ட்டு

மூடுதல், விரும்பல்

இரத்தக்கலப்பு, உற்றவுறவு
இரத்திக்கவிச்சு, இரத்தவெடில்

இரப்பு, தரித்திரம், பிச்சை, மன்ரு

இரப்புணி, இரப்போன்

இ

இரத்தகுலே, ஒர்நோய்

இரமணம்,
இரமணியம்,

.ே

இரத்திச்சுதப்பு, இரத்தங்கன்அத
ல், சரீரச்கொழுப்பு

இரத்தஞ்சிச்திதல், கொல்லுதல்
இரத்தஞ்சுண்டுதல், இரத்தம்வற்று
தில், கொழுப்பேறுதல்
இரத்தநரம்பு, உதிரகாம்பு
இரத்தபித்தகுலே, ஒர்நோய்
இரத்தபித்தம், ஒர் கோப்
இரத்தட்பசப்பு, இரத்தப்பசுமை
இரத்தப்பலி, இரத்தட்பிச்சை, இ

இரமணன்,

_

இரம்மியம்
காத்தன், த லேவன்

ரமியம்

.

தி: .ே !
இசம்பம், இர்வாள், கத்தாரிமிருகம்
இர2ல, அச்சுவினிாாள், ஊதிடுகொ

ம்பு, கருமான், க2வமான்
இ
இரவச்சம், இரத்தவிஞ ண்டாகு
ம்பயமுங் கூச்சமும்
இரவணம், ஒட்டகம்

,

ரத்தவுணவு
இரவலர், ஏற்போர்
(து
இரவல், கைமா
சொந்தமில்லாத
இரத்தப்பழி, கொலே பழி
இரத்தப்பிரமியம், ஒர்நோய் (க்கு இரவறிவான், கோழிச்சேவல
இாத்தப்பிசவாகம், இரத்தப்பெரு இரவி, சூரியன், மலே
இரத்தப்பி வை, ஏழ் க் வட்டத் இரவி காந்தம், குரிய காந்தம்

சடு

இir
இரவிகாஸ், இரேவதி.

இரா

.

திேருக்கை
இரவு, இரத்தல், இரப்பு, இராத்திரி இராசதுரோகம், இராசாக்களுக்கு
இரவுக்குறி, ஆளவுப்புணர்ச்சியிலிரா
ச் செய்யும்வஞ்சகம்
க்காலஞ்சங்திக்ககியமிக்குமிடம் இராசதெரு, இராசமனேத் தெரு,
இரவுக்கை,மார்க்கட்டுச்சட்டை.மு இராசவீதி, பெருங்தெரு
லேக்கச்.டி

இராசத்திரவியம், அரசர்செல்வம்

இரவுத்திரம், இரெளத்திரம்

இராசத்துவம், இராசதத்துவம்,இ.
ராசாங்கம்

இரவுரவம், இரெளரவம்

_

இரவெரிமரம், ஒர்மரம

இராசநாகம், நாகபாம்பிளுேர்சாதி
இசவை, அற்பம், மணிப்பொது
இராசநோக்கு, இராசகிருபை, ஒ
ராசபார்வை
(ஞ்சல்
இரவோன், சந்திரன யாசகன், வறி
யவன்
இராசபஞ்சகம்,அரசாட்சியின்டை
இரற்.அ., இரற்றென்னேவல், ஒலி
இராசபட்டம், முடிசூட்டு
இரற் அதல், ஒலித்தல்
இராசபட்டினம், இராசசகரம்
இரா, இரவு ஒருத்தலேச்செய்யாவெ இராசபத்திரம், இராசகட்ட%
ன்அமஃறிணைப்பன்மைமுற்று, ஒ இசாசபிளவை, ஒர் சிலதிே
ே
ருக்தென்னெச்சம்
இராசபுரி, இராசாகர், வெல்லக
இராகம், அன்பு ஆசை, தேம், சட இசாசிமண்டலம், இராசசங்கம்

அத்தீயிளுென்

சிவப்பு, சிறம்,வித் இராசமாககரி, இராசபட்டின்ம்
இராசமாாாகம், கருவழலே
இராசமாளிகை, அசசசரண்மன்,

தியாதத்துவமேழிஞென்.அ
இராகவன், இராமன்
இசாகி, குரக்கன்

_

. (பாய்ாட்ப்பது

இாாசாகரம்

_

இராசமான்னியம், இராசபொறுப்
இாகானே, எழுமுழ அயர்வும் கவ
இராக்கதம், பெண்ணும் சுற்றமுமுட
நீளமும் பதின்மூன்
ழச்சு
திராகு, கரும்பாம்பு
இராகு காலம், இராகுவின்காலம்

முடையயா?ன
ன்படாத வலிதிற்கொள்ளும் மனம்
இராக்கதர், ஒர்சாதியார்
இராசயோகம், ஒருத்தம்யோகம்
இராக்கதிர், சங்திரன்
இராசராசன் ஓர்ாசாதிராசன்
இசாசராசேசுடரி, துநீசைப்ார்டதி
இராத்தாய்ச்சல், ஒர்சுரம்
இராசரிகம்,
இராக்கினி, இராச்ாத்தி
இராசரிக்கம்,

இசாசகலகம், படைக்குழப்பம்

இராசகாரியம்,அரசியல்

_

இராசரிே, வெள்?ளக்ரிே

; ஒசாசதத்துவம்

இசாசலட்சுமி,
ஞென்று

அட்டலட்சுயி

இராசகோலம், இராசவேஷம்
இராசவரிசை, ஒராசசிறப்பு
இராசகோழை, இராசபயம், ஒர் இசாசவள்ளி, ஒர்கொடி
நோய
இராசவாயில், இராசவாய்தல்
இராசவிட்ரேம், கொடுங்கோல்
இராசசம், இராசபிறப்பு
இராசசின்னம், அரசர்க்குள்ளமுடி இசாசலிருட்சம், கொன்றைமரம்
முதலியவரிசை, இராசதத்துவம் இசாசாக்கின, இராசகட்ட ஒரா
சதண்ட?ன
.
இராசசூயம், ஒர்வேள்வி (ர்மானம்
_

இராசசேர்வை, இராசாக்க்ளின்சே

இரசாங்கம், அட்டவைசுவரியத்
தொன்ம, ஒராசசின்னம், ராச
இசாசதம், ஒர்காலம், முக்குணத்தி
த்துவம், இராசவாளுகை
ஞென்.அ, அஃது ஊக்கம் ஞான
ம் வீரம் தருமம் தவம் தானம் க இராசாசனம், கீதாசனம்
ல்வி கேள்வியென்னுமெண் குண இராசாதிகாரம், ஒராசதத்துவம்
முடைய.அ.
(ணல் இராசாதிராசன், திறைவாங்குமர்சன்
இராசதரிசனம், இராசாவைக்கா இராசாத்தி, அரசன்மனேவி, அரசி
இராசதானி, தலேப்பட்டினம், வே இரா சாளி, ஒாபுள்

இரா

இரு

.

இராமபாணம், இராமரம்பு,ஓர் புழு,
ஒர்மருச்து
.
ல், கூட்டம், மத்தியானம், மேட
இராமமரம், அணிஅளு
முதலிய வீடு

இராசி, ஒணக்கம், ஒழுங்கு, குவித

இராசிகம், அரசஞல்வருவது

இராசித்த?லவர்பொருத்தம்,மணப்
பொருத்தம்பத்திஞென்.அ
இராசிப்பொருத்தம், இராசியினக்
கம், மணப்பொருத்தம்பத்திளுெ
.

ன்.அ

(ரகம், மறைவு

இராமம், அழகு
இராமன், தசரதபுத்திரன்
இராமாலே, கருகுமா?ல

-

.

இராமானம், இராசாழிகை
இராயசம், எழுத்துக்காரியம்

இ:

இராசஸ்திரி

இராசியத்தானம், குறி, கெற்பத்கி
இராசியம், அந்தர்ப்புரம், சா, பெ இராயன், அரசன்
ண்குறி, மறைவு
(ம்பு இராவணம், விளக்கு
இராசிலம், சாரைப்பாம்பு, நீர்ப்பா இராவணன் மீசை, ஒர்புல்

இரா.சிவட்டம், ஒராசிச்சக்கிரம்

இராவணுத்தம், விணே
அரசராஅன் இராவராக்கு, ஒர் காதணி
இராவுதல், அராவுதல்
தெயவத்தாலும்வருவது
இராசீகம், அரசளுல்வருவது
இராவுத்தன், குதிரைப்பாகன்
இராசீக தெய்வீகம்,

இராசீகரம், அரசாட்சிக்குரியது,அ இரிங்கணம், ஒர்புள்
இரிசல், புல?னவேருென்றிற்செஅ
ரசாளுகை

இரால்ேம், ஒராசிலம்

த்தல்
.

இராசீவம், தாமரைப்
இரிசியா, பூனேக்காலி
இராச்சியக்காரர், இராச்சியம்பண் இரிஞர், பகைவர்
அணுவோர்

(ப்பு

இராச்சியபாரம்,ஒராச்சியப்பொஅ

இரிதல், அஞ்சுதல், ஒடல், கெதே
ல், சாய்தல்

இராச்சியம், அர்சுசெல்அமிடம் ஆ இரிபு, ஒடுதல், L
ளுகை, உலகு, காடு
இரியல், இரிதல், ஈல்லாடை

இராச்சியவதி, ஒராச்சியகாரி

இரீதி, ஒழுங்கு, பித்தளே

_

இராடம், ஒர்தேயம், கழுதை, பெ இருகால், அரை, இரண்டுமுறை
ருங்காயம், வெண்காயம்

இருக்கால், இரண்டுமுறை ,க வற்றிறி
ருயத்துளொன்.அ
(ளது
இராக்கதன்
இருக்காழி, ஒரண்டு கொட்டையுள்
இராட்சத, ஒர் வருடம்
இருக்கு, முதல்வேதம், வேதம்
இராட்டினத்தொட்டி,இராட்டினம் இருக்கை, ஆசனம், ஒருத்தல், ஊர்
ராட்சசன்

தி:

:

-

போலச்சுழல் தொட்டி

ட்பொது, வீடு

இராட்டினம், அாஅாற்குங்கருவி

இருசு, உரித்து, செவ்வை, பண்டி
இாாட்டின வா9ை, ஒரு தண்டில்ாடு
யுளிரும்பு
விட்டுமே லுங் கீழுஞ் சீப்பிடும் வா இருசுடர், ஆதித்தன், சந்திரன்
ழை
இருடி, ஆங்தை, இரு துடையாதி
இராட்டின ஆஞ்சல்,

இராட்டினம்

போற் சுற்று மூஞ்சல்
இராட்டு, இராசா
இராணி, இராசஸ்திரி
இசாஅணுவம், படை யுத்தமுகம்
இராதம், கடைக்கொள்ளி

ப்பவள், முனிவன்

1.

இருட்டு, இருள், மயக்கம்
இருட்டுதல், இருளடைதல் (டன்
இருணம், உப்பளம்,உவர்த்தரை, க.
இருணிலம், சரகம்
_

இருதயம், இரத்தாசயம், மன்ம்

இராத்திரி, ஒரவு
இருதலேக்கொள்ளி, இருதலேயுங் தீப
ற்றியகொள்ளி
.
இசாந்து, துடைச்சங் து(கற்கரு%ன.
இராப்போசனம், இராச்சாட் டர்டு,

இராமசந்திரன், இராமன்

இருதலேப்பட்சி, ஒர்புள்
இருதலேட் ச்சி, ஒர் ஆச்சி

.

இரே

இரு

இது, கூடுவதையும்

இரு லேமனி
ஓர்டாம்
இ லமாணித்தும், ஒர்மந்திரம்

அஃறின்

கூடாவதனே

யுங்கூடக்சு-ஆவ

ர்தி

ரும்பன், கறரெலி
இரும்பிலி,
ஒர்தெ
இரும்பு, ஆயுதப்புெ
சத்தலோ
இருதசாக்தி, ஒர் சடங்கு
கத்தொன் , அஃதிகரும்பொள்
இருத்தல்,
துதல், சீலித்தல்" இரும்பை, குடம், பாம்பு
,ேத்ாழ்தல்லச்செய்,ெ னெ இருவருைவல், கு ல், தாளும்பகு
இருத்தி,
இருதினே,

இருது, பருவம் மகளிர்கு தகம்

பருக்கையுடிானதி

பென்ஜம்மு
சித்தி
தி
கி

ச்சம்,

வாட்சி,
:,ே

குவென்னேவல்:
இருத்தை,

_

_

இருவாட்டி-ச்சிரை, மனஅங்கழி:

:பக்கம் ஒன்பதாம்புத்
திசஆன்பதிஞ
ன்காம்பக்கம், சேங்கொட்டை,

முள்ள தசை

இஞ்வாய்க்குருவி, ஒர்
இருவாளி

ாழ்கைவட்டில்

நாழிகை,

_

ஒாமரம

இருதினவு
ருங்கு, ஒருசச்சொல்: (உ.ம்)

_

இருமனம்

இருவி, தி?னத்தாள்
ஒர்மருந்து
எ இருவிக்கார்தம்,
இருவின, கல்வி?ன தீவினே

இருவேலி, வெட்டிவேர்
ஆந்திருச்தேன்
ருளர் வேடர்
இருந்தை, கரி
இருபதி: ஒரண்டுபத்தி
இருபாவிருபஃது, இர்பிரபந்தம் அ இருளல், ஒருளுதல்
இருளி,
பன்றிமோத்தை, மு.
ஆலயிலி, வெட்கம்

வெண்பாவும்
:
தொடையானிருபசி

ஃஅ

-

இருளே,

நாணம்

இருள், ஒருட்

2ணங் திவருவது

_

_

, நரகம், ம

இருபிறப்பாளர், பார்ப்பார்

இருபிறப்பு, சந்திரன்,
டை

பக்கம், யா?ன

சிறகு, பல்,

இருள்வலி, குரியன்
இரேகபிராணன், தேகத்தோடைக்

இருப்பாயுதம்: ஆயுதப்பெர்சி
இருப்பிடம், ஆசனம், ஒருக்குமிடம்
இருப்பு

ஒருக்கத்தக்கவி- :

இயமான வேன், மிகுசினேகம்
ரேகம், தேகம்

ஒருக்

(வரை

இரேகை, எழுத்தி சித்திரம், வரி,

இருப்புப்பாரை,
அங்கருவி
இருப்புமுள், குற்றுக்கோ'
இருப்புலக்கை, ஒராயுதம்
இருப்பை, ஒருப்பாயென் லுமு

_

பழகுதல்

ஆத்தின்மை, ஒரு, ச்ேசுக்கிட்டம்
இருப்புக்கிட்

திட்டுமுட்டு

_

இரேகித்தல், ஒன்றித்தல், சேருதல்,

இரேக்கு, தத்துவம்

இரேசகம், பிராணவா யுவைவிடுதல்
இரேசம், இரசம்
, இரேசனம், பிராஞயாமத்தில்வா
இரேசிதம், குதிரைவட்டமாயே
இரேசித்தல், அந்தித்தல், மூச்சுவி
டுதல்

_

இரேசுதல், அந்திப்பு
இரும 4:
தந்தைவசி
இருமல், க்க்கல்நோய்

இரேலுகம், ஓர்டிருக்தி
இரேதசு. வித்து
ரே பதம், இன்டம், கரும கால்பசி
ஒருதன்
னெட்டிைென்

இருமணம், சந்தேகம்
இருமு
முர்ட்டுக்குனன்
இருமை,

ஓம்மைமாறுமை:

.

இரேணு,அ.அ.அசித

மை, தக்கம்:

கைபெருமைசாம்

அ

ஒரேயம், கன்

இல

இரேவதம்,கடை
ஒரேபதம்,
ஒரேபதி
நாள்

இரேவதி,

வகரிக்கும் பொருளின் சிறப்புத்த
ன் மை கூறல்

இலக்கணவழக்கு, ஒலக்கணகடை
இலக்கண வழு, ஒலக்கணப்பிழை
இலக்கணவிளக்கம், ஒர்.ால்

இரேவு, ஆயத்தி ைம
இரேணு கம்,

இல

ச.அ

;

இரை, ஒருப்பு, இரையென்னேவல், இலக்கணி, ஒலக்கணமறிதேவன்
உணவு, பறவையுணவு
இலக்கண, உரியபொருளேவிட்டு.அ
ப்பொருளின் சம்பந்தியையுணர்த்
இரைக்குடர், இரைப்பை
(ருயிரம்
இரைச்சல், ஆரம்பம், ஒவி, வீக்கம் அவ.து
இலக்கம், எண், ஒளி, குறிப்பு, அா
இரைதல், ஒலித்தல், ஆேதல்

இரைத்தல், ஒலித்தல் வீங்குதல்,

இலக்கர், இலே

இரைப்பற்.அறு,

இலக்காதேசம், இடையிலக்கம்

ஒரைப்பிடி

_

இலக்காரம், 2ல்
இரைதங்கும் இலக்கியம், ஒலக்கண நூற்படிமுன்

இரைப்பு, ஒரைதல், வீக்கம்

}

இரைப்பெட்டி,
இரைப்பை,

ைெட!

ளுேர்தச்தசெய்யுள், உதாரணம்

இாைமீட்குதல், அசைவெட்டுதல், இலக்கினசட்டுவருக்கம், இராசிக்கு
ரிய வாறு காரியம்

ஒரையெடுத்தல்

இரையெடுத்தல், ஒாைமீட்டல், புசி இலக்கினம், முகிர்த்தம்
இலக்கு, எதிர், ஒட்டம், ஒப்பு, குறி

த்தல்
இரெளத்திரம்,

சுபாடக்குணமென

ப்பு, சுவடு, கெர்

ன்பதிளுென் , இலக்குமி, தேவி

இரெளத்திரவம்,

அஃது பெருங்கோபம்
இரெளத்திரி, ஒர்வருடம்

இலக்குமன், இலட்சுமணன்
இலங்கனம், கடத்தல், பட்டினி

இரெளரவம், ஒர் ரகம், சிவாகமமி இலக்கிசார், இடைஞ்சல்
ருபத்தெட்டிமூென்.அறு
இலகடம், யா?னமேற்றவிசு

இலகரி, மஸ்து, மிகுமகிழ்ச்சி

இலங்கு, குளம்

இலக்குதல், ஒளிசெய்தல்
இலக்கை ஆற்றிடைக்குறை, இழ

இலகான், கடிவாளம்
மண்டலம், தாங்குவது
இலகிமா, அட்-சித்தியிளுென்அறு, இலங்கோடு, கீழுடை
இலகுமா,
அஃதி, பஞ்சிளுெய்தா இலசுனம், வெள்வெண்காயம்
ல்

அவமோ,

இலக்சினே, முத்திரைமோதிரம்

இலகு,
கன மின் இவச்சை, வெட்கம்
மை, காலதசப்பிரமாணத்தொன் இலஞ்சம், பரிதானம்
அ அஃது அரிதமிரண்டுகொண் இலஞ்சி, ஏரி, குணம்,

டது, குறிலெழுச்தி, சொய்மை

இலகுதல், ஒளிசெய்தல்,

ப்

குளம், கொ

, சாரைப்பாம்பு, புன்கு, ம

கிழ மரம்

இலகுத்துவம், அட்டசித்தியிளுென் இலட்சம், ஒலக்கம்
அறு, அஃது இலகுவாதல்
இலட்சயம், எண்ணத்தக்கது
இலக்கணச்சிதைவு, வழுவாய்வழங் இலட்சாபதி, ஒலட்சப்பிரபு
குஞ்சொல்
இலக்கணச்சுழி, நல்லங்கச்சுழி

இலட்சுமணம், ஒர்மரம்

இலட்டுசம், அப்பவருக்கம்,தோசை
இலக்கணச்சொல், ஒலக்கணவழியா இல8ண, அரசமரம்
ல்வருஞ்சொல்
இலண்டம், ஆனேயிலத்தி
இலக்கணப்போலி ஒலக்கணமுடை இலண்டன், முரடன்
யதுபோல்வருஞ்சொல்
இலண்டு, முரட்டுத்தனம்
இலக்கணம், அடையாளம், அ9கு, இலதை, கோந் கொடி,படர்கொடி
ஒயல், ஒழுங்கு,போசப்பிரகா ம் இலத்தி, குதிரைப்பீ.யா?னக்கட்டம்

ஆன் பிஅென் அ. அஃது கான் வி இலங்கை, ஒர்மசம், குளம்

இலா
இலபி,
இலபிதம்,

; பேறு

இலே
இலாகன், ஒர்மீன்
இலாகை, மாதிரி

_
_

விதி

இலபித்தல் சித்தித்தல்,பே கிடிை இலாக்கிரி, செம்மெழுகு
_
த்தல்
கலப்பை, செங்கா
இலாங்கலம்,
தேள், தென்னமாம்
இலம்பகம், அத்தியாயம், துதலணி இலாங்கவி,
.
மாலே, டிர2ல
_.
இலாங்கூலம், வால்
இலம்படை,தரித்திரம்
இலாசடி தொக்தரை _
_

!

_

_

லம்பம்

_

இலாச்சம், மரக்கால்
இலாஞ்சனம், அடையாளம், புள்ளி,

-

:::சங்கு
இலம்பாடி, ஒர்சாதி, வறியள்

பெயர்

_

இலம்பாடு, தரித்திரம், வறுமை

இலாஞ்சனே, அடையாளம் அலேவு

இலம்பாட்டோன், தரித்திரன்

இலாஞ்சி, ஏலம்

இலம்பிதம், அசைவு, தாங்கல்
இலம்பை, தரித்திரம்,

இலாடம்,குதிரையின்காற்பர

தே

யமன்பத்தாறிஞென்று, கெற்றி,பு

இலம்போதரன், விஞயகன்
இலயக்கியானம், இல்யபிடி
இலயம், இலயமிடி, ஒடுக்கம், கூத்
தின்விகற்பம், கூத்து, சாவு
இலயித்தல், ஒடுங்குதல், சேர்ந்தொ

ளியமரம்

_

இலாதார், சஞ்சாயம்
இலாபம், ஆதாயம், யேம்

இவாமிச்சை ஒர்வாசன்ப்புல்
இலாயம், குதிரைப்பதிே

ன்றித்தல்
இலாலன், அன்புவைத்தல், கெஞ்சு
தல், ரோட்டு தாலாட்டு
இலயை, இலயகாலம், தாள்ப்பிரமா
இலாலி, துதி
னம் புத்திஒென்று
இலலாடம் நெற்றி
இலாவணம் உம் சம்பாஷண்
_.
இலவிதம், அழகு, ஒரிராகவி கற்பம், இலாவணியம்,
-

!

இலவங்கபத்திரி, ஓர்மருக்த

பேரழகு
இலாவிருதம், நவகண்டத்திகுென்று

இலவங்கம், ஒர்வாசவனமரம்.அஃது

இலிகிதம், எழுத்து, கல்ேஞரின்மறு

பரிகாசம்

இலாவண்ணியம்,

_

பத்திஞன்கிளுென்று

பஞ்சவாசத்தொன் அமாம்

_

இலிகுசம், எலுமிச்சை,

_

,ே

இலிங்கபுராணம், அட்டாதசபுரா
ணத்தொன்.அ
இலவுணபஞ்சாட்சரம், ஒர்மக்திசம்,
இலிங்கம், அடையாளம் ஆண்குறி,
ஒர்மா கதிரீக நால்
இங்குவிகம், சிவலிங்கம்

இலவனம், உப்பு, உவர்த்தல்

இலவனவித்தை, ஒர்வித்தை
இலவுக்திகை, ஏர்திரவாவி
இலவம், ஒர்மரம், காலதசப்பிரமா
னத்தொன்.அ.அஃது கணமெட்
டுக்கொண்டிது, பூசை

இலிங்கிகள் தபசிகள், முனிவர்

இலி

இலக்கம், எழுத்து, விதி

இலிபித்தல், அனுகூலமாதல், எழு
துதல், கியமித்தல், விதித்தல்

இலிர்த்தல், சிவிர்த்தல், சளிர்த்தல்,

இலவலேசம், மிகச்சிறிது

பொடித்தல்
இலவன்,இராமன்மக்களிலொருவன் இலிகை, இர்
இலிலே, ரிகாசம், புணர்ச்சி, மக
_.
இலவு, ஒர்மாம்
_
ளிர்விளேயாட்டு, வின்யாட்டு
இலவு கேம், இலெளகீகம்
இலளிதம், அதிகு, சிவாகமமிருபத் இஅதை, அணில்
தெட்டிளுென் , பரிகாசம்
இஅப் ைஇருப்பைமரம்
_
i)த
இலாக ரி,
இலேககன், எழுத்துக்காரன், கன

இல

.

இலாகவும்,

இலேகம், எழுத்து

:

இலேகர், வாளுேர்

இல்
லே கனி,

டு)

எழுதுகோல்,
தானி தாவல்

_

இல்

எழுத்

இவு
(உ.ம்) மலேயின்

ருலி,

சாவு, த

லேவி, ம?னலி, வீடு,

இல்பொருள்,

இல்லாத பொருள்

இலேகியம், ஒர்மருதுே, கல்
இலேகை, எழுத்து, வரி, வரை

இல்லடை, அடைக்கலம், இல் அவ

இலேசம், அற்பம், ஒரலங்காரம்
அஃது அக தக் கருதியவற்றை
ட்புறத்துக்குறிகளால் உணர் து
வது, காலவிரைவு, கொய்மை
இலேசு, அறீபம், நொய் ை
இலேபனம், பூச்சு, வாச?ன தயிலம்
இலேபி, இலபி, பூச்சு

இல்ல-ைக்கலம், அடை:கலம்
இல்லதாரம், இல்லாச்சிரமம்

மம்

இல்லம், இல்வாழ்க்கை, தேற்ரும
ாம், ம?னவி, வீடு

இல்லல், கடத்தல், கடத்தல், போ
குதல்

இல்லவள், ம?னவி
(பொருள்
இ2ல, இலக்கறி, உலோபம், பத் இல்லவை, இல்லாப்பொருள், மனப்
திரம்
(ன் மறு இல்லறம், இல்லாச்சிரமம்
இ?லகிள்ளல் கைச்சி திரமை நீதிளுெ இல்லாச் சிரமம், இல்லொழுக்கத்தி
இலக்கதவு, ருே சிக் கதவு
ரு தல்
இல்லாததனம், வஅமை
இ?லக்கள்ளி, ஒர் வகை கள்ளி
இலக்கறி, ைேர
இல்லாமை, தரித்திரம்
இல்லாள், எசமாட்டி, தரித்திரி, ம
இ2லக்கிளி, தந்த கிளி

இலக்குட்டி, டலங்கெட்டவாழைச்

?னவி

இல்லான், கணவன், தரித்திரன்
இல்வி, சில்வி, தேற்ரு, பெண்ணுறு ட்
இ2லக்குறடு, நீண்டகுறடு
பிற்குறைவுள்ளாள்
இலே கொடி, வெற்றிலேக்கொடி
இ2லக்கொழுக்கட்டை, ஒர்வகைக் இல்லிடம், வீடு
குட்டி

இல்லுவமம், உபமாலங்காரத்திளுெ
கொழுக்கட்டை
இ2லங்கம், இலிங்கம்
ன் அறு,அஃது இல்லாததற்குவமை,
(உ.ம்) ககளுரவிக்தமபோலும்
இலத்தல், பச்சை நிறமாதல்
இ2லத்திரி, காதில்வைக்குமோரிலேச் இல்லுனர், மேவினர்
இல்லென்றல், இரத்தல், இல்லேயெ
சுருள்
னல், சாதல்
இலேநிறம், பச்சைநிறம்
(கருவி
இலமூக்கரிகத்தி, இலக்காம்பரியுங் இல்லே, இன்மை, சாதல்
இல்லொழுக்கம், இல்லாளோடில்ல
இலேயா கிருதி, இலேயாகாரம்
இலேயா டுபொலிசை,கடும்பொலிசை
இலேயான்

ஈ

த்திருந்த றஞ்செய்தல்
இல்லோன், கணவன், தரித்திரன்

இ2லயிலேத்தல், சுவைகெடுதல், பச் இல்வழக்கு, கூடாவழக்கு
சைநிறமாதல்

இல்வாழக்கை, மனேவாழக்கை (ன்

இ2லயுதிர்வு, இலேசொரிவு, முதுசாடு இல்வாழ்வான், இல்லாச்சிரமத்தோ
இ2லவாணிபம், இலேவியாபாரம்,வெ இல்வாழ்வு, இலவாழ்க்கை (டம்
ற்றி?லமுதலிய விலேப்பயிர் வேளா இவக்கான், இப்பொழுது, இவ்வி
ண்மை
இவணம், இங்கே
இ2லவாணிபர், வெற்றிலேவிற்போர் இவண், இவ்விடம்
இலெளகீகதருமம், உலக சாரம்
இவர்தல், ஆசை.ஆசைப்பெருக்கம்,

இலெளகீகம், சிற்றின் பம், பிரட ஞ்

எழுச்சி, ஏஅறுதல், செறிவு, சேறல்

சம், மாமிசசிங்தை
இவவு, இழிவு
(மறதி
இல், இடம், இராசி, இல்லேயெனல் இவறல், ஆசை, ஆசைப்டெருக்கம்,
உவமையுருபு (உ.ம்) அளவிற்பிறள் இவறன்மை, அசட்டை, ஆசை, உ
மணி, ஏழாம்வே
மை (உம்)ஊ
லோபக்குணம்
ரிலிருந்தான், ஐந்தாம்வே lஅமை இவுளி, குதிரை

டுக

இள்

இவுளிமறவன், அரசற்குத் த.2ணவரி இழுக்கல், தவறுதல், வழுக்கல், வழு
க்கு நிலம்
லொருவன் ,குதிரைவீரன்
இவை, அஃறிணைப்பன்மை
இழுக்கு, ஆபரணத்திஞேருமப்பு, இ

ழுக்கென்னேவல், இனம், கேடு,த
வர, பொய், மறதி, வருத்தம்

இவ், இவை

இவ்விரண்டு, இரண்டிரண்டு
இமுத்தல், இழந்துபோதல்

இழுக்குதல், இழுத்தல், தவறுதல், பி

இழப்பு, இதித்தல், கீழ்மை,ாட்டம்

ன் வா. குதல்

இழுது, தித்திப்பு, நிணம், செப்
இழவு காசன், சாவுக்குரியவன்
இழுதுதல், கொழுத்தல், கெய்த்தல்
இடிவுக்கடித்தல், மாசடித்தல், விணி இழுதை, அறிவிலான், பொய்

இசவு, இழத்தல், சாவு
லேவருங்தல்
இழவுவிழுதல், சாதல்

இழுத்தல், இழுக்குதல், சுரம்பாடுத

_

ல் பின்வாங்குதல், வலித்தல்
இழவுவிளுவல், இழிவுகொண்டாடல் இழுபறி தொந்தரை
(தல்
இழவு வீடு, சாவீடு
இழுபறிப்படுதல், தொதேரைப்படு
இழவோலே, சாவோலே
(ழ்மை இழுப்பாட்டியம், தாமதம்
இழி, இகழ்வு, இழியென் னேவல், ே இழுப்பாணி, கலப்பையிளுேருறுப்
இழிகடை அறக்கீழானது
இழி கண், இழியற்கண்

பு, தாமத காரன்

இழுப்பு, இசைப்பு, ஒழுக்குதல், சத்
சத்தைடேடிவ9ங்கல், தாமதம்
இழுப்புண் ஆதல், ஒழுக்கப்படுதல்

இறிகுலம், தாழ்க் தகுலம்
இழிங்கு, இனம் வடு

இழிசனர், அறிவினர், கீழ்மக்கள்
இழுமு, சங்தோஷம், தித்திப்பு
இழிசொல், அசப்பியம், சிறுசொல், இழுமெனல், அனுகரணவோசை, ஒ
னிமை
கிங்தைவார்த்தை
இழிச்சல்வாய், திறந்தவாய்
| இழும், இனிமை, சந்தோஷம்
இழிச்சுதல், இறக்குதல், ழ்ேப்படுத் இழுவல், ஒழுப்பாட்டியம்
அதல்
இழுவை, ஒழுக்கப்படுவது, ஒழுத்தசு
இழிச்சொல், பழிச்சொல்
வடு, ஒழுப்பு
(டுங்கயிறு
இழிஞர், சண்டாளர்
இழுவைக்கயிறு, இழுக்குங்கயிறு,நெ
இழிதகவு, இழிவு, எளிமை
இழை, ஆபரணம், இழையென்னே
_

இழிதல்,

அவர்ேத்திப்படுதல்,

இறங்

குதல், குறைதல், தாழ்தல்

வல், கலத்தலேச்செய் செய்த லேச்

செய்யென்னேவல், காப்பு, பஞ்

கி.நால்
இழிதினே, அஃறினே. அஃஅ தேவ
ர் நரகர் மனிதரல்லாதன
இசைக்கயிறு, மெல்லியகயிறு (ருது

இழித்தல், இறக்குதல், கீழ்ப்படுத்த இழைக்குளிர்த்தி, புடைவையின் மி
ல், கெஞ்சுதல்
இழைதல், உட்குழைதல், உரோஞ்

இழிபு, ஒரலங்காசம். அஃது இழிபு

சுதல், கலத்தல், பி2ணதல்(வுநாள்

தோன்றக்கூறுவது, கீழ்மை, தா இழைத்தாள், நியமித்தநாள், முடி
ழவு
இசிைத்தல், அழுத்துதல், கலப்பித்
தல், செய்தல், முடைதல்
இழிப்பு, அவர்ேத்தி, இகழ்வு, கீழ்ப்
ப்பட்டதன்மை, கிங்ை
இழைநெருக்கம், இழைக்குளிர்த்தி
இழியற் கண், இமைதிறந்த கண்
இழைப்பிடித்தல், காயங்கட்டல்
இழிவு, ஈனம், குற்றம், கேடு, தாழ் இழைப்புடைவை, ந்ல்லாடை(துதல்
வு, கிச்தை, பள்ளம்
இழைப்போடுதல், புடைவைபொத்
இழுகுணி, பிசுனன் (பின்போதல் இழையூசி, மெல்லியலுசி
இழுகுதல்,பிசுனித்தனம்பண்ணுதல், இழையோடுதல், நூலோடுதல்
இழுக்கம், குறை, தப்பிதம், தவறு, இளகுதல், இரித்தல், குழைதல், த
பின் வாங்குதல், வசை, வழிவிலகு

ஒளிதல், தளர்தல்,

தல

கிழிதல், மிருதுவாதல்

சைதல், :ெ

டுவ.

இள

இ8ள

இளக்கம், ஒளகியதன்மை, தணிவு, இளமை, உன்மத்தம், பாலப்பருவ
ம், வாலேப்பருவம்

அ ைகவு

இளம்பசி, காலப்பசி, சி.அபசி
இளம்பதம், இளம்பாகம், பக்குவம

இளக்கரம், ஒளக்கம்

இளக்கரித்தல், இளகிப்பின்னிடுதல்
இளக்காரம், ஒளக்கம்

நிறது

(த்தல்

(பதம்

இளக்குதல், ஒளகச்செய்தல், துகை இளம்பருவம், இளவயசு,

மெல்லிய

இளங்க கிர், ஒளஞ்சூல், காலேயிற்ருே இளம்பறியல், ஒளசாய்ப்பறித்தது
ன்றுஞ்குரியகிர்ண்ம்,வாலாகித்தன் இளம்பாடு, ஒளம்பதம்
இளம்பிடி, பெண்
இளங்கலேயன், ஒர்செல்
இளங்கன் று, எருமை பசு முதலியவ இளம்பிள்?னவாதம்,சிறு பிள்:ளவாதம்
இளம்பிறை, வளர்பக்கச் சக்திரன்,
ற்றின் சிஅகன்.அறு, மாக்கன்.அ
வாலசந்திரன்
இளங்காய், பழுப்படையாதகாய்
இளங்கார், ஒர்செல்
இளம்புல், அ.அகு, முதிராதபுல்

இளங்கால், ஒளங்கொழுதுே

இளவடி, ஒளம்பதத்தில்வடிப்பு

இளங்காற்று, சிஅகால்
இளங்குடர், கடைக்குடல்

இளவல், இளையோன், குழந்தை, மு

இளவரசு, இராசகுமாரன், வாலபதி

திராதது
இளங்குரல், மிருதுவானகுரல்
இளங்கொடி, நஞ்சுக்கொடி, பெண் இளவழிபாடு, அெபிள்:ளக்கல்வி
இளங்கொற்றி, ஒளங்கன் று, ஒளங்க இளவாடை, சிஅவாடை
ன் துபடlசு
இளவாதித்தன், வாலகுரியன்
இளங்கோக்கள், வைசியர்பொது
இளசு, இளவல்
இளஞ்சாயம், வெண்சாயம்

இளவாளிப்பு

இளஞ்சூடு, சிறுகுடு
இளஞ்சூல், ஒளங்கதிர்
இளத்தில், ஒளர்தவிடுதல்

இளவுறை, ஒளர்தயிர்

ஐ

குதல்

இளவிளவேனல், துளிர்காலம்
இளவுச்சம், மத்தியானத்துக்குமுன்
இளவெர்நீர், அசூடான நீர்

இளாைக்கடித்தல், உறுதியற்றசொ இளவெயில், காலேவெய்யில்
ல் சொல்லல்

இளவெழுத்து, திருந்தாவெழுத்த
இளவேனில், சித்திரைவைகாசியின்

இளநிறம், வெளிறின நிறம்

பருவம், வெப்பம்

இளநீர், தெங்கினிளங்காய், தேங்கா

இளாவிருதம், நவகண்டத்தொன்.அ
இளி, அவமதிச்சிரிப்பு, ஒகழ்ச்சிக்கு

ய்க்குண்ணிர், மணிகளின் வெள்
ளொளி

இளநீர்க்குழம்பு, ஒர்மருதுே

றிப்பு, ஒணக்கம், இளியென்னேல்

இளநீலம், வெளிறின நீலம்
இளகெஞ்சு, இளகினமனம்

ல், சிரிப்பு, நெற்றியிற்பிறக்குமி
சை, யாழிஞேர்காம்பு

இளர்தலே, ஒளக்கம், ஒளப்பு
இளிதல், இழிதல் .
இளிப்பு, இழித்தல், கிங்தை
இளங்தாரி, வாலிபன்
இளிவு, இழிவு
இளங்தென்றல், சிறுதென்றல்
இளங்தை,ஒளவயசு,
து.குழந்தை இள, இலக்குமி, இளமை, இளயெ
ன்னேவல், காவற்க டு, பிரதான
இளங்தோயல், ஆயுதங்களினிளகிய
தோய்ச்சல்
காவல், மேகம், வேலி
இளப்பம், கீழ்மையானது
இ2ளஞர், இளயோர்
இண்ஞன், சிஅவன்
இளே அது, இ?ளயது

இள மட்டம், வாலிபமுடையது
இளமண், மணற்கொண்டதரை
இளமண்டை, நொய்யதலே

இ2ளத்தமண், சத்துக்குறைக்தமண்
இளமத்தியானம், மதியத்தின் முன் இளத்தல், தொய்க் துபோதல், மெ
பொழுது

இளமழை, சிடி மழை

|

விதல்
இாப்பாறுதல், ஆறிக்கொள்ளுதல்,

_

இரு

டுை

இறை

வெவேவிட்டிருத்தல்
இருட்டுதல், உரோஞ்சுதல், பகை
இ2ளப்பாறுமண்டபம், வசந்தமண்
த்தல், முரண்டுதல்
டயம்

இருட்டுப்பிருட்டு, ஏதடை

இ9ளப்பாற்றி, ஒய்ந்திருத்தல்
இ2ளப்பு, தொய்வு
இளமை, இளேயதன்மை
இஃசயள்,

இளையாள்,

இருத்தல், ஆறுபலங்கொண்டது,மீ
ன் தீர்வைத் துறை
(ல்

இருத்துக்கட்டுதல், கட்டித்தாக்குத
இலக்குமி, பின் பிறங் இருல், இடபவிராசி, இறவு, எருது,
தாள், பெண்

இளயோன், குமரன், தம்பி
தி:சைவலி, கரிக்காடு

இத, இறவென்னேவல், இருல்
இநகர், இறகு

கார்த்திகை நாள், தேன் கூடு
இறகுதல், அழுச்ததல், கடினமாத
ல், செருங்கல், முரளுதல்
இறுக்கம், உருமம், கடினம், பிசுனி
த்தனம், வபிரிட் பு
இறுக்கர், பாலேகிலமாக்கள்

இறக்கம், இறங்குதறை, இறங்குக் இறுக்கல், இறுகச்செய்தல், உடுத்த
தன்மை,போறவழி, வீக்கம்முதலிய
ல், கடிந்துகொள்ளல்
விறங்குல்
இ.அங்கு ஒர்சோளம்
இறக்காது, பெயர்த்துச்சொல்லல் இ.அ.தல், அ.அதல், ஒடிதல், கெடுத
இறக்குதல, இறங்கச்செய்தல், சாத
ல், முடிதல், முரிதல்

ல், தபிலமுதலியவடித்தல்
இமதி, ஏல்ல, சவு, முடிவு
இறங்கர், குடம்
இ.அத்தல், இறையிஅத்தல், ஒடித்த
இறங்கல், இறங்கப்படுவது
ல், சேர்தல், சொல்லுதல், தங்க
இறங்குதல், ழ்ேநோக்குதல், ழ்ேப்
ல், தெளித்தல், முரித்தல், வடித்த
(யத்தின்போக்கு
படுதல்
இறங்கு துறை, ஒறங்கு துறை, காரி இ.அப்பு, ஆவணஒலே, ஒ.அத்தல்,குடி
இ.அ.மாத்தல், அகங்கரித்தல், ஏமா
இறங்குமிராசி, கடகமுதற்றஅலிரு.
த்தல்
(மிர்ச்சி, மிகுமகிழ்ச்சி

இறங்குபொழுது, சாயங்காலம்
னவிராசி

இ.அமாப்பு, அகந்தை, ஏமாப்பு, கி
இறங்கமொட்டான்,
இறங்குமுட்டான்,

_

ஒர்கெல்

இடிம்பி, எஅம்பு

_

இதும்பு, குறுங்காடு, கி.மு மலே, தாம
ரைப்பூ, அதி , மலே
இறடி, கருக்தினே
(தல், மிகுதி
இறத்தல், கடத்தல், சாதல, சடத் இ.அம் து, அதிசயம்,சி.அ.தா.அதா
இறந்தகாலம், செல்காலம்
மரைப்பூ, மலே
இறந்ததுவிலக்கல், ஒர்யுத்தி
இறுவதஞ்சாமை,வணிகரெண்குண்
இற துபதெல், சாதல்
த்தொன்.அ. அஃது கட்டத்தக்க
_

இறந்தோர், மரித்தோர்
ஞ்சாமை
இறப்பு, கடத்தல், சாவு, போக்கு, இஅவாய், முடிவு
மிகுதி, வீட்டிறப்பு

இறலி, ஒத்திமரம், சத்ததீவிஞென்.ம.
இறல், கிளிஞ்சில், கேடு, ஈரம்பு, முறி
தல், விசை

இறை, அ.அ., அரசன், அற்பம், ஒற
கு, ஒறையென்னேவல், உயர்ச்சி,

உயர்ந்தோர், ஊழித்தி, எப்பொ
ருட்குமிறைவன், கடமை, கடவு

இறவாணம், ஒர்வாச்சியம்
இறவு, ஒருல், வீட்டிறப்பு
இறவுளர், குறிஞ்சிநிலமாக்கள்

கை பிறை, சிஅமை, தங்கல், தலே,
துட்பம், சோய், பெருமை, மது

திறவுள், குறிஞ்சிகிலம்

மொழி, மூத்தோன், வருத்தம், வீ

இருஞ்சுதல், உராஞ்சுதல், தட்டியெ

த்ெதல், பருந்திருஞ்சல்
இருட்டணம், இராட்டினம்

இருட்டாளியம், இடுக்கண்

ள், கடன், காலவிரைவு,குடியிறை,

ட்டி-மப்பு

_

_

இறைகுத்தல்,அளவுபார்த்தல், கிதா
னம்பண்அணுதல்

ைெட_

இறைகூடை, சீலாப் ட்டை, புட்

இன்

டுச

இன

இறைக்குத்தல், கண் புரட்சியற் றுகி இனவெ துகை, இனவெழுத்துக்களா
லாகுமெதுகை
ற்றல்
இனன், அரசன், சந்திரன், சூரியன்
இறைச்சி, மாமிசம்

இறைச்சிப்பொருள், கருக்க சாத்திர
த்தொன லு, புறத்துச்சொல்லுங்

இளு, நகைச்சொல்
இளும், நன்கொடை

(ளுல்

இனி, இப்பால், இப்பொழுது, பின்

குறிப்புப்பொருள்

இறைஞ்சல், குனிதல், வணங்கல்
இறைஞ்சார், பகைவர்
இறைஞ்சி, மாவுரி

இனித்தல், இதப்படுதல், திச்தித்தல்
சினேகம், தித்தி
(ன்மை
ப்பு

இனிப்பு, இனிமை,

இறைஞ்சுதல், குனிசல் வணங்குதல் இனிமை, இனிப்பு, சந்தோஷம்,மே
இனியவை கூறல், வாச்கின் ற்குணங்
இறைதல், சிதறுதல், சிங்தல்
இறைத்தல், அள்ளிச்சொ ரிதல், சொ

நான் கிளுென்று.அஃதுசயச்சொல்

இ?னதல், இரங்குதல், வருக்தல்
இறைப்பிளவை, கைவரைச்சிலந்தி இ?னத்தல், ஒவித்தல்
இறைப்பு, ஒறைக்குங்தன்மை, சொ இனத்து, இத்தன்மைத்து
இன், இனிமை, ஐக்தலுருபு (உ.ம்) ம
ரிதல்
லேயின் விழருவி, சாரியை. (உ.ம்)
இறைமகன், அரசபுத்திரன், குமரன்
ரிதல், நீரிறைத்தல்

வின் மணம்
இறைமரம, எற்றல்மரம்
இன்
கண், பிரியம்
இறைமாட்சி, அரசியல்
இன் சொல்அவமை, ஒரலங்காரம்.
இறைமாண்டார், அரசர்
அஃதுபொருளில்உவமைக்கொரு
இறைமை, ஒராச்சியமுறை,தலேமை,

தெய்வத்தனமை

இறைமையாட்டி, தலேவி (க்கணம்
இறையஞர்பொருள், ஒர்பொருளில
இறையோன், கடவுள்

இறைவன், அரசன், கடவுள், குரு, த
லேவன், பிதா, மூத்தோன்

இறைவி, ஒராசாத்தி, தலவி, மனவி
இறைவை, இறைகூடை, ஏணி, தாற்
அறுக்கூடை, நீரிறைக்குமரப்பத்தல்

இற்செறிப்பு,

இற்செறிவுறுத்தல்,

மிகுதி தோன்றக் கூறி பின்ன மிகு
தியுடைத்தெனிலு மொப்பதன் மி
ச்சிறந்ததன் றென்பது
இன்பம், அகமகிழ்ச்சி, இனிமை, ஒ
சலங்காரம். அஃது சொல்லாஞ

யிலும் பொருளாகுயிலுஞ் சுவை
படத்தொடுப்பது, சுகம், நாற்
பயஞன் கிளுென் அ, பெரியோரி

யல்பிளுென் மறு

கன்னியைவி இன்பன், கணவன்
ட்டிலிருத்திக் இன்பு, இன்பம்
இன் பூறல், சாயவேர்
காத்தல்

இற்பிறப்பு, குடிப்பிறப்பு

இன்மை, இல்லாமை, துக்கம்

இன்றியமையாமை, இல்லாதநிறை
இற்புவி, புனே
இற்று, ஒஃது, ஒத்தன்மைத்து சா இன் லு, அசைச்சொல், இதோள்
ரியை. (உ.ம்) பதிற்றுப்பத்து
இற்றுப்போதல், அழுகிப்போதல், இன்ன, இத்தன்மைய, உவமையுருபு
முரிஅேபோதல்
இற்றை, ஒன்அ

இன்னணம், இவ்விதம்
இன்னம்,

இனக்கட்டு,ஒனக்கூட்டம்,இனமுறை இன்னமும்,

இனங்காக்கும்.யானே, யா?னத்திரட்
குத்தலேயா?ன

இனத்தார், சுற்றத்தார்
இனம், குலம், கூட்டம், சுற்றம், திர
ள், பசுக்கூட்டம், திேரிகள், வ
ருக்கம்
இன N, வமிசபா ம்பரை

அதிகம், இதுவரையு
ம், ம.முபடியும், மே
அம்

இன்னல், தீமை, அன்பம்
இன் ஞ. ஆகாமை, தீமை, அன்பம்

இன்ஞ்ங்கு, தீமை, துன்பம்
இன்னுதார், பகைவர்
இன்ஞ த சீது

|ண்டாமை

இன் ஞமை, ஆகாமை, தவ ற, வே

இச்

டுடு

இன் ஞர், இத்தன்மையர், பகைவர்

இய
அ,அஃது ஞானங்கு றிக்கிரியை

யுயர்ந்தது
இன்னிசை, இராகம், ஏழு கரம் புள்ள
வீன
(ளொன் று இச்சுரன்,
இன்னிசை கலிபேர், கலிப்பாவு இச்சுவரன், கடவுள், த லேவன்
இன்னிசைக்காரர், பாணர்
இச்சோப்பி, ஈட்புலி, ஈயோட்டி
இன்னிசைவெண்பா,
வெண்பாவு இஞ்சு, ஒர்மரம்

;

ளொன் அ
இஞ்சை, இகழ்ச்சி, கொலே, நிைேத
இன்னியர், பாடுவார் (பொழுதே இடன், திராணிவான், பணக்காரன்,
இன்னே, இத்தன்மையவாய், இப்
பலசாலி
(ர்தளத்தல்
இன்ஞேசை, ஒனியவோசை
இடாடுதல், தொளகொளத்தல், க்ள

இடாட்டம், ஊசாட்டம் தளர்தள

இ
இ, இலேயான், ஈயென்னேவல், ஒ
ரெழுத்து, கொசுகு முன்னிலே
யசைச்சொல்,(உ.ம்)கின் மீபெரும,

ர்ட்பு, திராணி, விசாலம்
இடு, உவமை, ஒர்மருதே, கடன்

கோ-ற்குவைத்த அடைவு,குழை
வு, சரியொத்தது, பெருமை, வதி
ள், வலி

இடேறுதல்,

வண்டு

உய்யப்பெறுதல், க

இகம், சங்தனம்
ஒடத்தேமதல்,
இகை, இண்டங்கொடி, கற்பகம், இடேற்றம், இரட்சிப்பு
இட்சணம், நோக்கம், பார்வை
கொடை, பொன், மேகம்

இகையாளன், கொடையாளன்
இங்கிசை,

:ே ;

கொலே, வடு

இட்டம், கூட்டம், தேட்டம்

இட்டல், சம்பாதித்தல், தொகுத்த
ல,

வணிகரெண்குணத்தொன் ற

இங்கு, இண்டங்கொடி, இவ்விடம், இட்டி, சவளம்
இட்டியது, சஞ்சிதவி?ன, தேடியது
சந்தனம்
இண்டல்,
கூடல், கூட்டம், :ெ
இங்கை, இண்டங்கொடி
இசத்துவம்,அட்ட சித்தியிமூென்று, இண்டுதல், ருக்கம், நெருங்கல்
இண்டு, இவ்வண்ணம், ஒவ்விடம், ஈண்
அஃது யாவற்கு தேவனுகுதல்

இசளுள், ஆதிர்ைநாள்
இசன், அரசன், எப்பொருட்குமி

டென்னேவல், சீக்கிரம், புவித்தொ
டக்கி

றைவன், கடவுள்,குருமூத்தோன் இண்டை, இவ்விடம்
இசானம், சிவ?னம்முகத்தொன் , இதல், அந்தணர் அரசர் வணிகர்க்
குரிய வறு தொழிலிஞென் ற, கண
வடகீழ்த்திசை
க்கிலிவுபண்ணுதல், கொடுத்தல்,
இசானன், வட ழ்ேத்திசைப்பாலன்
சொரிதல்
இசான்னியம், ஒசானம்

ஈக்குதல்

இசுரமூவி பெருமருந்துக்கொடி
இசுரவிச்து, இரதம்

இ,ே

ஈஞசு

இசுரவேர்,தராசுக்கொடி
இசுரன், ஒசன், ஈச்சுவரன்
இசுவரிபிங் அது, கெந்தகம்
இசெல்,
சிறகுள்ள கறையான்
இசல்,
"

இப்பி, இலேயானெச்சம், ஈர்
இப்பிணி, உலோபி

இப்புவி, ஒர்செஅே
இமம், சுடுகாடு, விறகு

(ட்டம்
இச்சத்தோல், ஈபினெச் சம்பிடித் இம், சுடுகாடு
ததோல்
இயக்கிட்டம், ஈயமுருக்கியெடுத்த கி.
இச்சப்பி, உலோபி
இயக்குழவி, நீலப்பாஷாணம்
இச்சுர, ஒர்வருடம்
இயமலே, ஓர்மலே
இச்சுரமூவி, பெருமருந்து
இயம், பஞ்சலோகத்தொன்று
இச்சுரம், சிவதத்தவமை கிளுென் இயல், ஈதல்,சிறகுமு?ளத்த கறையா

இரு
ன்,

டுகள்

தம்பலப்பூச்சி

இயவரி, பெருமருங் து

ஈற்

ஈரெச்சம், பெயரெச்சம் வி?னயெ
ச்சம்
(தேகம்

இ.யுவன், இராவணன்
இயை, சிங்கிலி
இயோட்டி, ஈச்சோப்பி

ஈரொட்டு, இரண்டுக்குற்றது, சங்

இாச்கல், ஒர்மருங் திக்கல்
இரங்கொல்லியர், வண்ஞர்
இரசைச்சீர், ஒரண்டசைச்சீர்
இரஞ்சுவதுதல், ஈரமுலர்தல்

ஈர்கொல்லி, ஈருருவுங் கருவி,

ஈர், இரண்டு, *ரென்னேவல், பேன்
முட்டை,முன்னிலேப்பன்மைவிகுதி

ஒர்

கொடி
ஈர்கோவி, ஈர்வாரி
கி

_

அம்பிறகு, ஒலேயீர்க்கு

ஈரமூஅறுதல்

இரடி, ஈரொட்டு, சங்தேகம்

ஈர்க்குச்சம்பா, ஒர்நெல்

இரடிப்பயன், உபயார்த்தம்

ஈர்க்குமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை

இரடிவருக்கம், ஈரொட்டு, உபயார் ஈர்ங்கதிர், குளிர்தேகதிர், சந்திரன்

த்தம், சங்தேகம், சித்திரகவிபி ஈர்தல், அரிசல், பிளத்தல்
ஞென்.அறு
ஈர்த்தல், அ.அத்தல், இழுத்தல், உரி
இரடிவெண்பா, குறள்வெண்பா
த்தல், குளிர்மையாதல், பிளத்தல்
இரடுக்கொலி, உபயவோசை
ஈர்க் தமிழ், தண்டமிழ்
இரங் துவட்டல், ஈரமெடுத்தல்

ஈர்ப்பி, ஈர்

இரப்பசுமை, ஈரப்பற்.அ
இாப்பச்சை,

ஈர்ப்பு, ஈர்த்தல், உரிப்பு, காயம்மா
அறுங்காலத்திஅண்டாகுமோர் வலி

இரப்பலா, ஆசினிப்பலா

ஈர்வடம், ஈர்வாணி
ஈர்வலி,
சர்வாரி, ஈருருவுங்கருவி

-

இரப்பற்.அ, ஈரப்பிடி, சம்பத்து

இாம், அழகு, அறிவு, அன்பு, கிரு
டை,

குங்குமப்பூ, குங்குமம், குளி ஈர்வாணி, ஈர்க்குக்கயிறு

ர்ச்சி, கனவு, பகுதி, பண்பு
இரலித்தல், ஈரமாதல்
இரவிப்பு ஈரம்
இால், பித்திருக்குதோனம்

இரவன், சக்திரன்
இரவுள்ளி, ஈரவெண்காயம்
இரதம், இல்லறத் துறவறம்
இரத்கருகுதல், ஈரல்வாடுதல், மிக
இரற்றீய்தல்
வும் பயப்படுதல்
இர குலே, ஈரற்கொத்து
இரற்குழி, செஞ்சிற்சளி

ஈர்வாள், மாமரியும்வாள்
ஈர்வெட்டு,
ஈர்பட்டு,
ஈர்வாணி

!

ஈவிரக்கம், இரக்கமுங்கொடையும்
ஈவு,

கொடுக்கப்பட்டது,

கொடை,

பிரித்திக்கண்டபேறு, வரம்

ஈவுக்கணக்கு, பிரிவுக்கணக்கு
ஈவுசோய்வு,
டையும்

இளக்காரமுங் கொ
(ரிலொருவன்

ஈழக்குலச்சான்ருன்,அமறுபத்துமூவ
ஈசித்தலரி, ஒரவரி

இாற்பித்தி, பித்த தேங்குமீரல்
ஈழமண்டலம், இலங்கை
இராசிடைவெண்பா; இரண்டாகி ஈழம், இலங்கை, கள், சிங்களதேச
டையிட்டுவரும்வேண்பா

ம், பொன்

இசாடி,

ஈழை, கோழை, தொய்வு
இராட்டி, ஈரம், மழைக்குணம்
ஈறல், தக்கம், நெருக்கம்
இரி, கங்தைப்புடைவை. கொக்கா ஈருகதம்,
ன் விளேயாட்டிவிவ்விரண்டாகப் பி ஈருர்தரம், ஆகமுடிவு
றிக்குங்தன்மை, பலாக்காய்த்தும்பு ஈறிவி, கடவுள்

இரித்தல், ஈரமாதல்
இரிப்பு, ஈரம்

ஈஅறு, உப்பளம், எல்லே, பல்விடையி
ன் முரசு, மரணம், முடிவு

இரியது, ஈரமுள்ளது
(அது ஈ அகடை, ஈருக்தம்
இரிழை, இரட்டையிழைகொண்ட ஈந்தசை, பாட்டி தியினிற்குமசை
இருள், ஈரல்
கிலே

_

_

உக்

உச்

டுன்

_

ஈற்றயல், சொல்லினி தியெழுத்துக்
கயலெழு

உக்கலே, மருங்கின் பக்கம்

து

ஈற்று, சலுகை, பெ.முகை
ஈற்று?ளதல், ஈனவருக்தி சல்
ஈற்றெலும்பு, கடையில் ரம்பு
ஈற்றெழுத்துக் கவி, முற்பாட்டின
சேத் தெழுத்தே அஞ் சொல்லே
அம் வரும்பாட்டிற் காதியாப் வ
ருவஅ

ஈன்றல்,

உக்கல், உக்கின.து, உச்குதல்,பக்கம்
உக்களம், இராக்காவல்
உக்களே, மருங்கின் பக்கம்
உக்கா, தஞ்சாக்குடுகு, கள்
உக்காரம், சத்திடண்ணல், தொஅ

ப்போடுதல்
உக்காரி, பிட்டு

-

ஈனசாதி, எளிய சாதி
ஈனமிலனக்கு, தெய்வப்பெண்
ஈனம், அழிவு, இழிவு, குஉைபாடு
ஈனல,

_

பங்கு

டை, கோழி, தீ,

உச்கிரகெர்தம், வசம்பு, வெம்பு
உக்கிரம், உறைப்பு, கடுமை, கொ

டுமை, தலேக்காவல், மூர்க்கம்,வே

சஅல், கதிர்

கம்

உக்கிரன், சிவன், வீரபத்திரன்
உக்கிராணம், களஞ்சியம்

ஈனனம், வெள்ளி

ஈஞமலடு, ஒருமுறையுமீளுத மலடு
சஞயம், சங்கையீனம், கிச்தை
ஈஅதல்,

உக்கிருட்டம், மேன்மை
உக்குதல், இநீஅப்போதல்
கதிர்முதலியனகக்குதல், உக்குளான், சருகுமுயல்

பெ.அதல்

_

உங்கரித்தல்,அதட்டுதல்,உரப்புதல்

ஈ?ன, இலேசாம்பு, பருமட்டம்

உங்காரம், உம்மென்று ரப்பல்

ஈன்றணிை 10,
என்றஅமை,

உங்காரித்தல், உங்கரித்தல்
உங்கு, உவ்விடம்

}ச.அ.மணிமை

-

என்ருர், தங்தை தாயர்

உங்கை, உன் மாதா, உன்றங்கை

சன் ருள், தாய்
ஈன்முன், தந்தை,

உங்ங்னம், உத்தன்மை, உவ்விடம்
உசற்காலம், சூரியோதையம்
உசனம், உபபுராணம் பதினெட்டி

பிரமன்

தருடிகால்பதினெட்டி

ஞென்

உ

ஞென்.மறு
உ, ஒச்சுட்டு
உசனன், சுக்கிரன்
உசசக்தி, உகத்தின் சக்திப்பு
உசா, ஆலோச?ன, உசாவென்னே
உகத்தல், உயர்தல், எழும்பல், சங்
வல், ஒற்றர் .
தேர்வுதித்தல், விரும்பல்
| உசாத்து2ண, உசாவுதினே
உகட் பிர2ளயம், யுகமுடிவு
உசாவல்,
உகப்பு, உயர்ச்சி.சர்தோஷம் (கம் உசாவுதல், ஆராய்தல், எண்ணல்

!

_

உகம், தாள், பாம்பு, பூமி, முடிவு, பு உ.சி, கூர்மை
உகவை, சந்தோஷம்
உசிதசமயம், அவதரம்
உகளம், இரண்டு
உசிதம், உத்தமம், தகுதி, மேன்மை,
யோக்கியம்
உகளித்தல், குதித்தல்
உகளுதல், கடத்தல், கட்டுதல், கு உசிதன், பாண்டியன்
தித்தல், பாய்தல்
உசிலே,
_

உசாக்தம், யுகமுடிவு

உசில்,

;

டிசம்

(விடுதல் உசு, உளு
உகுதல், சொரிதல், பொடியாதல், உசும்புதல், இயங்கு சல்
உகுத்தல், உதிர்த்தல், ஊற்.முதல், உச்சட்டம், இலக்கு, சேர்
உகிர்,

_

கம்

_

சிச்தல், சொரிதல், விடுத்தல்
உச்சந்தம், அதிகப்படுதல், ஒடுக்கம்
(இத்தல் உச்சந்தலே, உச்சிச்சிரசு
உகை சல், செல்லுதல்
உகைத்தல், எழுதில், ஏ.முதல், செ உச்சம், உயர்ச்சி, கிரகவுச்சம், மத்
உக்கம், ஆலவட்டம், இடபம், இ

தியானம், வல்லிசை
3

_

உஞ்

உட

டு.அ

உஞ்சு, காயையேவிவிடுங்குறிப்புச்
உச்சரித்தல், சொல்லுதல்
(தல்
சொல்
உச்சவீடு, உதயத்துக்கேழாமிடம்
உச்சன், இலக்குக்கெறியும்பொருள் உஞ்சுக்காட்டுதல், காயையேவிவிடு

உச்சாகம்,

உஞ்சை, அவந்தினகர்
முயற்சி

உச்சாயம்,

உடக்கு, சுரையினுட்புரி

உச்சாடணம், அகற்றல், ஏவுதல்,க உடங்கு, ஒருங்கு, ஒன்றிப்பு, கூடி
நிற்றல்
2லஞானமஅறுபத்திஞன் கிளுென் மறு

உச்சாணி, உயர்ப்பு
உச்சாரணம்,
உச்சரித்தல்
உச்சார2ண,
உச்சாரம், உயர்ச்சி

உடசம், சிறுகுடில், பன்னக சாலே
உடந்தை, உரித்த, கூட்டு, சேர்மா

உடம், உடன்
உச்சி, ஆண்மயிர், ச2ல, கடு, நடுப் உடம்படிக்கை,

பகல், காய், துணி, மத்தியானம், உடன்படிக்கை,
மயிர்முடிவிடிந்த பத்து சாழிகை உடம்பிடிக்கை,
யின் மேற் பத்தாாழிகைப் பொ உடன் பிடிக்கை,

சம்மதம், பொரு

த்தச்சீட்டு,பொ
ருத்தம்

உடம்படுதல், சம்மதப்படுதல்

மு.தி

உச்சிக்கரண்டி, குழங்தைகளுச்சியி உடம்படுமெய், உயிருமுயிரும்புண
ாவிடைவருஞ் சக்தியொற்று
லெண்ணெய்விடுங்கரண்டி
உடம்பவிெலக்கு, ஒரலங்காரம். அ
உச்சிக்கிழான், சூரியன்
ஃது உடம்பட்டார்போலக் கூறி
உச்சிக்குடுமி, உச்சிச்சிகை
விலக்குவது
உச்சிக்குழி, உச்சித்தவாரம், தலே
நடு
உடம்பாடு, ஒருமிப்பு, சம்மதம்
உச்சிக்கொண்டை, உச்சியின்மயிர் உடம்பிடி, வேல்
உச்சிட்டசாங்கரியம், எச்சிற்பாத் உடம்பு, ஒற்றெழுத்து, சரீரம்
உடம்பு புரட்டுதல், பிள்களப்பருவச்
திரத்திஅண்ணல்
(றத்தல்
செயலிஞென்.ற
உச்சிட்டம, எச்சில்
உச்சிதம், அழகு, உயர்ச்சி, தகுதி, உடம்பெடுத்தல், உடம்புதேறல், பி
மேன்மை
உடம்பை, கலங்கனிர்
(திே உடலம், சரீரம்
உச்சித்திலகம், ஒர்மரம்
உச்சிப்பிளவை, உச்சர்தலேயிற்சில உடலல், சினச்குறிப்பு, பகைத்த

ல், பிரகாசித்தல், பெரு
ங்கோபம், பொரு சல்

உச்சிமோத்தல், உச்சிச்சிரசைமுக

உடறல்,

த்தல்
உச்சிவிடுதி, மத்தியானவிடுதலே

உடலெடுத்தல், சரீரங்தே அறுதல்

உச்சினிமாகாளி, ஒர்காளி, விக்கிர உடலெழுத்து, மெய்யெழுத்த
உடல், உடலென்னேவல், ஒற்றெழு
மாதித்தனிருந்தவூர்
த்தி, சரீரம், பொன், முப்பகை
உச்சுக்காட்டுதல், தாண்டிவிடுதல்
(சகம்
யிளுென்று
உச்சுதல், இலக்குக்கெறிதல், தள்ளு
உடல்வாசகம், நெட்டெழுத்துவா
தல், வெல்அதல்
_
உடல்வேலே, பருவேலே
உச்சுவாசம், சுவாசம்விடுதல்
உடற்குறை, த2லயற்றவுடல்
உச்சைச்சிரவம், இந்திரன்குதிரை
உஞற்.ற, உஞற்றென்னேவல், ஊக் உடற்கூறு, உடலினிலட்சணம், உ
டலின் சுபாவம்
கம், முயற்சி, வழக்கோதல், வள

க்கம்

உஞற்.அறுதல்,

ஏவிவிடுதல், செய்தல்,

தவறிப்போதல், முயற்சிபண்அணு
தல்

உஞ்சட்டை, ஒஞ்சட்டை
உஞ்சல், ஊஞ்சல்

உடற்கொழுப்பு, குடற்கொழுப்பே
அறுதல், அஃது தி?னமறப்பிக்கு
மோர்சோய்

-

உடற்றல், உலேத்தல், சினக்குறிப்
பு, பகைகொள்ளல், பெருங்கோ
பம்,பொருத்தல், வருத்துதல்

டுக

2.ைெட

|
|

உடற்றழும்பு உடன் மறு

உட்

உடைகுளம், பூராடகாள்

உடனிகழ்ச்சி, ) ஒருங்குசம்பவித்த உடைதல், கெடுதல், சாய்தல், தக
ல், மூன்ரும்வேற்
ருதல், தளர்வு
(தளர்த்தல்
அமைப் பொருள் உடைத்தல், கெடுத்தல், தகர்த்தல்,
களிஞென்.அறு
உடைப்பு, உடைச் சறவு, தகர்ப்பு,
தளாவு
உடனிலே, கூடகிற்றல், தன்அெதொ
னிற்றல்
உடைமானம், உடை, புடைவை
உடனிலே மயக்கம், ஒரொற்றே தன் உடைமை,உடையதன்மை,உரிமை,
பணதி, பாக்கியம், டொருள்
ளுெடுதான் மயங்குதல்
உடனிகழ்வு,

உடனேக்குடனே, சம்பவித்தவுடனே உடைய, ஆரும்வேற் றமையிஞேர்
உடன், அன்னேரம், கூட
உடன் கட்டையே அதல்,

நாயக அனு

டனேம?னவி தீயே அறுதல், பிரியே
னென்.அறு நிற்றல்

உடன் கூட்டு, ஒன்அ கூட்டு
உடன் கை, உடனே

சொல்லுருபு
உடையல், உடைகுதல்,உடைந்தது,
முரியல்
உடையவன்,

உரிமைக்காரன், எச

உடையான்,

மான், கடவுள், சொ

தேக்காரன்

உடன்பங்காளி, கூடியபங்குக்காரன் உடைவாள், உடையிற் கட்டும்வாள்
உடன் பங்கு,கூட்டுப்பங்கு சரிபங்கு உடைவு, தகர்வு
உடன்படுத்ல், சம்மதித்தல்
உடைவேல், குடைவேல்
உடன்படுத்து சல், இனக்குதல்
உட்கட்டு, உள்ளுரம், ஒராபரணம்,
வீட்டினுட்க

உடன்பாடு, சம்மதம்

உடன்பாட்டுவி?ன, விதிவி?ன

உடன்பிறந்தார், சகோதரர்
உடன் பிறப்பு, சகோதரம்

டு

உட்கரணம், அதேர்க்கரணம்
உட்கருத்து, உட்பொருள், மனக்க
ருத்து

உடன்.மகரம், கடுப்புடைவையிற்ப உட்கல், அஞ்சல், மடிதல்,வெட்கல்
நீஅவிக்குமகரம்
(பொருதல் உட்காத்தல், !
உடன்றல், கோபம், சினக்குறிப்பு, உட்காருதல், ; இருத்தல்
உடு. அகழி, அம்பிறகு, அம்பு, அம் உட்காய்ச்சல், உள்ளுக்குக் காய்த
_

ல், ஒர்நோய்
(ட்கம்
புத்தலே, ஆடு, உடுவென்னேவல், ஒ
ட்க்கோல், சீக்கிரிமரம், விண்மீன்
உட்கு, உட்கென்னேவல், பயம், வெ

உடுக்கு, இடைசுருங்குபறை, ஒருக உட்குத்துப்புறவீச்சு, ஒர்நோய்
ட்பறை,
உட்குறிப்பு, மனக்குறிப்பு
உடுத்தல், ஆடை சாத்தல், சோலேமு உட்குற்றம், காமமுதலியகு றம்
தலியகுதிப்பெ.அதல், தரித்தல்
உட்கூ-தல், தோன் ருதகுளிர்
உட்கை, உட்கல், உட்பக்கம், உள்

உடுத்தாடை, சிற்குடை
உடுத்துதல், ஆடைஅணி,சல்
உடுபதி, சந்திரன், மரமஞ்சள்

உட்கைச்சுற்று, வலச்சுற்று

உடுடம், தெப்பம்

உட்கொள்ளுதல், அருந்துதல், திரு

ளங்கை

உடுப்பு, உடை, புடைவை
வுளங்கொள்ளுதல்
உடுப்பை, உடுப்பாயென் அமுற்அ, உட்கோபம், தோன்ருக்கோபம்
சிக்கிரிமரம்
உட்சமையம், சைவமுதலியவஅசம
உடுமானம், உடை

உடும்பு, ஒர்மிருகம்
உடுவின் காங்தன்,

உடுவின் வேந்தன்,

L LD

உட்செல்லல், உட்போதல்
_

_

|
ன
சந்திரக

(அ.

உட்டண காசம், கண்ளுேயுளொன்

உட்டண சயித்தியம், வெம்மையிற்
றண்ணென வு
உடை, உடைமை, உடையென்னே உட்டணசிகை, குசன் சனி பா.அ
கின்ற கால
வல், சீலே, செல்வம், வேலமரம்
உடுவை, அகழ்

சுi)

உணி

உத

ர்க்கைவிகுதி
உட்டணம், அகோரம், வெப்பம்
உட்டணவாயு, உட்டணங்கண் டுஉ உண்கலம், போசனபாத்திரம்
1-

டவிற்கிளரும்வாயு
உட்டணித்தல், உருமித்தல், வெப்ப உண்டாகுதல்,

உண்டுபடுதல், ச2ண
ப்படுதல், வளர்தல்
உண்டாக்குதல், உண்டுபடுத்துதல்,

ங்கொள்ளல்

உட்டுளே, குழாய், புரை
உட்டெளிவு, உள்ளத்தெளிவு,

உண்டாதல்,
பழுது

வளர்க்குதல்

திருத்தியெடுத்துக் கொண்டது, உண்டாட்டு, மகளிர்விளையாட்டு, ம
தபானக்கொண்டாட்டு, விளேயா
பேரறிவு
ட்டு
உட்பகை, காமமுதலியவறுபகை
உட்படி, படிக்கற்கு வாடிய இடை உண்டி, உணவு, உண்டாயென்.அமு
நீ அ, உண்டியென்னேவல், சோ
யறிய இடும்படிக்கல்
அறு, கால்வகையுணவிஞென் அ.அ
உட்படுதல், உள்ளேபோதல், எல்லே
ஃஅ உண்பன, பறவையுணவு
க்குக்கீழ்ப்படிதல், ஏற்படுதல்
உட்படுத்தல், உடன்படுத்தல், உட்
உண்டிய ல், உண்டியற்சிட்டு, பொ
செஅத்தல், உள்ளேசேர்த்தல்
க்கிஷம்
உட்பத்தியம், மருச்து சாதனைபண்
உண்டிலவாதது, கோள், தெவை
அர்தற்காலபத்தியம்
_

உட்பிரவேசித்தல், உட்படுதல்

யானது
T_

உண்டு, உள்ளது, ஊன் அகால்
உட்பொருள், உட்கருத்தி,உட்பய உண்டுபடுதல், உண்டாதல்

உட்புரை, உட்டுவாரம்

:ன

உட்போடுதல், வசமாக்கிக்கொள்ளு உண்டுபடுத்துதல்,

,ே

தல்
உணக்கம், வாட்டம்

உண்டாக்குத
ல்

உண்டென, போதத்தக்கதாக

உணக்கல், சாய்ச்சுதல், துக்கப்படு உண்டை, உண்டாயென் லும்முத்
அ,தார்.தால்,திரனே,படைவகுப்பு
த்துதல், வாட்டுதல்
உணங்கல், ஒசிதல், காய்தல், திக்க உண்ணல், புசித்தல்
(தல் உண்ணு, அண்ணம்
ப்படுதல், வாடல்
உணத்தல், காயச்செய்தல், வாட்டு உண்ளுக்கு, மேளுக்கு
உண்ணி, ஒர்செக் து
உணராமை, அறியாமை, மயக்கம்
_

உணருதல், அறிதல், ஊடlர்தல்,எ

உண்ணிக்கொக்கு, ஒர்கொக்கு

ண்ணல், காய்சல், தெளிதல், நி:ன உண்ணிர், குடிக்குநீர்
த்தல், வாடல்

உண்பித்தல,

உண்ணச்செய்தல்

உணர்ச்சி, அறிவு, சல்லி,சுவர்ன் 2ன, உண்மாசு, மனக்கறை
உண்மை,அறிவு, உள்ளது, சத்திய
நினவு, புத்தி, மனச்சாட்சி
உணர்தல், உணருதல்

ம், நேர்மை

உணர்த்தல், அறிவித்தல், கற்பித்த உண்மைத்தவறு, தப்பிதம்
ல், போதித்தல்
உணர்த்தி, அறிவு, உணர்வு

உண்மைத்துரோகம்,
உண்மைப்பாதகம்,

நம்பிக்கை

; த் துரோக

ம். பொய்
உணர்வு, அறிவு தெளிவு, நீங்கல்
உணர்வுகேடு, அறிவுகேடு, சுவர் ன் உண்மைப்படுதல், மெய்ப்படுதல், வி
?னகேடு
சுவாசம்பொருங்தல்
உணவு, ஆகாரம், சோறு, போச உண்மையளவை, மெய்மையிகுற்பி

;

னம்
உணு,
ாமாணித்தல்
| உண்மையுவமம், ஒாலங்காரம். அ
உணவுதல், தெரித்தல்
ஃ.தி உவமையைக் கூறிம.றத்தி
உணி, அனுபவிப்பாள், அ.அபவிப்
ப் பொருளேயே கூறி முடிப்பதி
டான், அலுபவிப்பதென்னும்பொ

ருள்பட நிற்குமோ ரொருமைப்ப உதகம், நீர், மி,மழை,மழைத்தி

5

உதா
உத கவன், ே

உதை

உதாத்தம், ஒாலங்காரம். வேதவுச்
சாரணமூன்றி.அச்சவுச்சாரணம்
உதாரணம், இலக்கியமெடுத்துக்கா

உதகு, புன்கு
உதக்கு, வடக்கு
உதடு, அதசம்

ட்டல், ஒப்ப?ன, த8ணக்காரணம்

உதடுபிதுக்கி, ஒருபுறத்திற் பி.துங்கி உதாரத்தம், ஒரலங்காரம், அஃது
செல்வம் முதஜியவற்றின் மிகுதி
விழுமுதடுள்ளவன
தோன்றக் கூறுவது
உதட்டடி, அதகடி, வாப்வெருட்டு
உதணம், மொட்டம்பு
உதாரத்துவம், பெருங்கொடைத்த
உததி, கடல்

உதப்பி, பேசுகையிற்றெறிக்கும்வா உதாரம், உத்தண்டம், ஒரலங்கார
நீர்

ம். அஃதுபொருளின்றிக்குறிப்பா

உதப்புதல், கடிக் கொள்ளல், கு

கொடை, வீரம்
உதாரன், கொடையாளன்

தப்புதல்
உதம்புதல், அதட்டுதல்
உதயகாலே,

ஞெரு நெறிப்பட நிரப்புங்கவி,

அருளுேதயம்

| உதாரி, கொடையாளி, வீரன்

உதயமனகிரி, ஓர்மலே
உதார்த்தம், உரூபகத்திளுென் அ
உதயமனம், உதயகாலம், உதயம உதாவணி, கண்டங்காலி
2ல, உதயம்

(யல்

உதயம், உதித்தல், தோற்றம், விடி
உதயலக்கினம், சென்மலக்கினம்
உதயன், சூரியன்

உதானம்

_

,ே

_

காபியில்கிற்கும்வாயு
|உதி, உதியென்னேவல்,உ2லத் துருச்
தி, ஒதியமரம்

உதயாத்தமனம், அத்தமன உதய உதிட்டிரன், தருமன்
உதயாத்தம்,
; மனங்கள், அக்
உதித்தல், தோற்றுதல், பருத்தல்
சங்தி

உதிப்பு, தோற்றம், பிறப்பு

உதரக்கொதி, பசி
உதியன், சேரன், பாண்டியன்
உசாத்துள்ளதீ, உயிர் முத்தீயிளுெ உதிரக்கட்டு, ஒர்நோய்
ன்.அறு

உதரபதேனம், ஒராபரணம்

|உகிரம், இரத்தம்
| உதி விரியன், ஒர்பாம்பு

உதரப்பிரிவு, தங்குடித்தமர்
| உதிரவேங்கை, ஒர்மரம்
உதிரன், செவ்வாய்
உதரம், கருப்பை, வயிறு
உதராக்கினி, பசித்தி
உதிரி,வகுரியிலோர்வகை
உதவாங்கெட்டது, மிகவுமிளந்தது உதிரிக்குத்து, வகுரியிஞஅண்டாகு
உசவல், இதல், காரியத்திற் காதல், மோர்வகைக்குத்து
அ2ணச்செய்தல்

உதவி, ஒத்தாசை, கொடை, சக
யம், அதுணே

| உதிரோற் காரி,
அ. அஃதி

சத்தமுகிலிஞென்

இரத்தம்பொழிவது

உதிர்காய், சொரி காய்

உதள், ஆடு, ஆட்க்ேகடா, மேடவி உதிர்காலம், இ?லயுதிர்காலம்
ராசி
உதிர்தல், சொரிதல்
உதிர்த்தல், உகுத்தல்,சொரிவித்தல்
உச.அ. காலி, எறிகாற்பசு
உதவறுதல், இடங்கொடாமற்றள்ளு உதிர்ப்பு, உதர்வு
தல், குலேவுகொண்டு நடுங்குதல, உஅது, உஃது
உதம்ப ம், அத்திமரம், எருக்கு,
சிதற அசைத்துவீசுதல்
செம்பு
(உல
உத கரணம், அத்தாட்சி, இலக்கிய
| உதை, உதைத்தல், உதையென்னே
மெடுத்துக்காட்டல்
_

உதாசனம், எண்ளுமை, தாஷணம் உதை கால், மிண்டுக்கால்
உதாசனன், கண்குத்திப்பாம்பு, தீ உதை காற்பசு, உத அ கா பசு
உதா சினம், உதாசனம்,விருப்புவெ உதைகொடுத்தல், மிண்டுகொடுத்
அப்பின்மை
த ல்

உத்

2,

உத்
உதைசுவர், அணேசுவர்

உத்தரி, குதிரை
உதைதல், உதைத்தல், செலுத்தல் உத்தரித்தல், அனுபவித்தல், சம்மதி
உதைத்தல், அதைத்தல், காலாலெ
த்தல், சாதித்தல், சருக்கித்தல்,
றிதல், செ.அத்தல்
பொறுப்புச்சரிக்கட்டுதல், ம.து
மொழிசொல்லுதல்
உத்தண்டம், அதிகாரம், உக்கிரம்,
கொடை, தயிரியம், திணிவு, வ உத்தரிப்பு, வருத்தம், வருந்தல்,
விமை, வாச்குவல்லமை, வீரம்
உத்தரீகம், ஏகாசம், மேற்போர்
.ெ
உத்தமதாளி,
.
உத்தாமணி, வேலிப்பருத்தி

:::::

}

-

உத்தளம், உத்தாளிதம்
உத்தமதானம், பாக்கு வெற்றிலேக் உத்தாபலம், இசங்கு
கொடை, பிளவிலே
உத்தாமணி, உத்தமாகாணி
உத்தமபட்சம், சுற்பட்சம், முதற் உத்தாரசங்கம், உத்தரீகம்
றரம்

உத்தமபாத்திரம், சற்பாத்திரம்
உத்தம புருடன், உத்தமலக்கணமு
டையன்

உத்தமம், உண்மை, நன்மை, முத
ன்மை

உத்தமன், சற்குணன்

உத்தமா காணி, ஒர்கொடி
உத்தமாங்கம், சலே
உத்தமி. சற்குணமுள்ளவள்

உத்தாரம், மறுமொழி, விடை
உத்தானம், இசைப்பு, எறினது, மு
த்தானம்

உத்தி, இசைவு, இணக்கம், செல்வ

க, சொல் தந்திரவுத்தி, திருவும!
ப்பு, துாக்கங்கள், தேமல், படப்
பொறி

உத்திட்டம் குறிப்பு
உத்தியம்,
யாகமிருபத்தொன் றி
ஞென்.அறு

உத்தமோத்தமம், அதிகவுத்தம்
உத்தியாபனம், முடிவு, விரதமுதலி
உத்தம், ஒரலங்காரம். அஃது கார
யமுடித்தல்
ணத்திற்கேற்ற காரியம் நிகழ்வது உத்தியானம், பூங்தோட்டம்
உத்தர காலம், வருங்காலம்
உத்தியோகம்.அதிகாரத்தோடுங்க
உத்தரகுரு,
போக பூமியாறி
டியதொழில்,உள்ளமிகுதி,முயற்சி
உத்தரகுருவம், ஞென் அ, அஃது உத்திரட்டாதி, ஒர்ாள்
உத்தரகோளம், ) சன்மார்க்கரிருக் உத்திரம், உத்திரநாள், சிறுவன
கும்ால்லனுபவபூமி உத்திராசாடம், உத்திராடம்
உத்திராபன்னி, சணல்
உத்தரக்கிரியை, அசுபக்கிரியை
உத்தரணி, சுருவை
உத்திரி, அருச்ச?ன, தியானம், பரு
உத்தர துருவம், வடமு?ன

த்தி, மங்திரம்

உத்தரதேசம், உத்தரபூமி

உத்து, அத்தாட்சி, தெளிவு
உத்தரமீமாஞ்சை, ஆறு சாத்திரத் உத்துங்கம், உயர்ச்சி, மகத்துவம்,
தொன் து
மிருது, மேன்மை
உத்தரம், உயர்ச்சி, ஊழித்தீ, மறு உத்துவாகிதமுகம், தலேநிமிர்ச்திபா
மொழி, வடக்கு
ர்த்தல்
உத்தரவாதம், உத்தரிப்பு, வகை உத்தாளனம், உடம்புமுற்.அம்பொ
சொல்லுங்தன்மை
உத்தாளிதம், டிவிபூதியணிதல், வி
உத்தரவு, மறுமொழி, விடை
பூதிப்பொடி
உத்தரா சங்கம், உத்தரீகம்
உத்தேகம், மதிப்பு

உத்தராசாடம், உத்திராடம்

உத்தேகித்தல், மதித்தல்

உத்தராதி, வடக்கு
உத்தேசம், போதப்பிரகாரம் மூன்
உத்தராபோசனம், இரண்டாம்மு
றிளுென் அ. அஃது தான் விபரி
றை புசிக்குமுணவு
க்கும்பொரு2ளப் பெயர் மாத்திரங்
உத்தராயணம், அருச்சன் மூவகைi
கூறல், மதிப்பு
(த்தல்
தியிஞென் அ
உத்தேசித்தல், திருட்டாந்திரப்படு
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உச்சரம், வழி

உட!

_

உபத்திரம்,

_

உந்தி, ஆன் கூடம், உயர்ச்சி, கடல், உடத்திரவம்,
துன்பம், வருத்தம்
கொப்பூழ், தேருருளே, நடு, நீர்ச் உபத்திரியம்,
பூனூல், பூஅாற்சடங்
சுழி, பரப்பு, மகளிர்விளையாட்டி உபாயம்,
ஞென்று, யாழினு றுப்பு, யாறு
உபநயனம்,
இ, மூக்குக் கண்மூடி
உந்திபூத்தோன், விட்டுஅனு
உபாயித்தல், பூஜ்ாற்சடங்குசெய்

!

உர்து, உெேதன்னேவல்,பெற்ற ம2ள
தல்
க்குமோர்குறிப்புச்சொல்
உபாயம், துவைத்துக்கட்டுமருக்தி

உந்துதல், உயர்ச்சி, ஏ.முதல், செ.அ உபநிடதம், வேத சாரசாத்திரம்,
த்திதல், தள்ளுதல்
வேதத்திலுட்பொருள்
உந்திரு, பெருச்சாளி
உபநிட்கிரமணம், பிள்?ள பிறந்த
உங்தை, உன்றங்தை
உபநிட்டானம்,
உப, இாண்டாவது, இரண்டு, ஒரு வெளியே கொண்டுவதுே சந்திரத
பசருக்கம், அது 2ண
ரிச?னபண்அணுவித்தல்
உபகதை, பழங்கதை
உபநியாயம், பலமுறை நியாயமெடு
உபகரணம், உபயோகம்,கருவி, து
த்துக்காட்டல்
இனக்காரணம்
உபபலம், உதவி, தாபரம், துணே
உபகரித்தல்,உதவிசெய்தல்,உபகா உபபுராணம், பதினெண் புராணங்

ரஞ்செய்தல், கொடுக்குதல், சங்

களிலிருந்தெடுத்துச் சொல்லப்ப

கித்தல்

ட்ட பதினெண் சார்புப்புராண

உபகாரணன்,

rெ_

உபகாரி

உபமலம், மனமாசு
உபகாரம், ஈகை, உதவி, சகாயம், உபமானம், உவமை, ஒரளவை

உபகாரன,

உபமேயம், உவமைப்பொருள்

தயவு

உபகாரி, ஈகையாளன், அ2ணச்செ உபயகுலம், இருமரபு
ய்வோன். என்மைசெய்வோன்
உபயகோமுகி, கன்றின்முகமாத்தி
-

உபகுல்லம், சுக்கு
ரேேதாற்றவீன்.ற நிற்கும்பசு
உபக்கிரமம், துவக்கம்
(ற்.அ உபயத்தம், சிலேடை
உபசங்காரம், எதிர்ச்சங்காரம்,மா உபயமம், கலியாணம்
உபசமனம், அமைந்திருத்தல், சமா உபயமாதம், கன்னி த அணு மிதுனம்
தானம்
மீன மாதங்கள்
உபசரனே, உபசாரம், வழிபாடு
உபயம், இரண்டு, உபகாரம், மகிமை
உபசரித்தல், சங்கித்தல், மரியாதை உபயராசி, கன்னி த.அ. மிதுனம் மீ
Lo
பண்அணுதல், வழிபடுதல்
உபசருக்கம், ஆரியமொழிகளின்.அ உபயவாதி. இருபுறத்துகியாயமும்
பேசுபவன், எதிரி
டையுரு
உபசாந்தம், அமரிக்கை, சமாதா உபயவோசை, ஈரடுக்கொலி
உபசாந்தி,
னம்
உபயோகம், கருவி, காரியத்திற்கே
நீறிருப்பது
உபசாரம், ஆசாரம், சங்கித்தல்
உபதானம், தலேய2ண
உபயோகி, அனுகூலி, ஒத்தாசையா
யிருப்பவன்
உபதேசம், சமையபோதகம், திட்
உபயோகித்தல், காரியத்திற்கேற்பி
சை, போத?ன
உபதேசி, போதகன்
த்தல், சாதனமாயிருத்தல்
.

-

}

.

உபரசன், தம்பி
உபதேசித்தல், போதித்தல்
உபத்தம், கருமேந்திரியமைக்திளுெ உபரதி, வெறுத்துத்தள்ளுதல்
ன்ம. அஃது குறி, பெண்குறி
உபரதித்தல், உபாதிப்படுத்துதல்
உபத்தாயம், அபத்தம், உபத்திரம், உபராகம், கிராணகாலம்,கிராணம்
உபாயம்

உபராசன், இளவரசன்

_

உமி

உட்1

உபரி, மேல்

உப்பமைத்தல், உப்புவிளைவித்தல்

உபரிலிலே, ஒர்வகைப்புணர்ச்சி

உப்பமைப்போர்,உப்புச்செய்வோ
ர், செய்தனிலமாக்கள்
(ரை
உபலால?ன, கோதகுலம்பண்ணு உப்பரிகை, மேல்மாடம்
உப்பளம், உப்புவிண்கிலம், கழிக்க
தல், சீராட்டு
உப்பளவர், நெய்தளிவமாக்கள்
உடலாளனம், தாய்தாக்கல்
உபவசித்தல், உபவாசித்தல்
உப்பிசம், பொருமுதல், முட்டுத்
உபவம், சீர்தில்
தொய்வு
உபவனம், பூங்கா
உப்பிலி, இண்டங்கொடி
உபலம், கல், சிம கல்

உபவாசம்,உணவொழிதல்,நோன் பு உப்பு, அராகம், இலவணம், இனி
உபவாசவிரதம், உணவொழிந்திரு
மை, உவர்த்தல், எல்லே, கடல்,ம
களிர் விளையாட்டு
க்குநோன்பு
உபவீதம், பூனூல்

உப்புக்கச?ன, உப்பூறணி

உபாகமம், மூலாகமப்படிசெய்யு உப்புக் கண்டம், உவபுகியல்
ஞ்சார்பாகமம்
உப்புக்கரித்தல்,
உபா கருமம், பிதிர்தற்பணம்
உப்புக்கூர்த்தல்,
ப்டிமிகுத்தல்
உபாக்கியானம், இதிகாசம், இலக் உப்புக் கீரை, ஓர்ைேர
கியப்போத?ன
உப்புக்குத்தி, ஒர்குருவி
உபாங்கம், அணியப்பட்டது
உப்புச்கொள்ளுதல், ஒர்விளையாட்டு
உபாசனம்,
உப்புதல், ஊதுதல், பொருமுதல்,
ஆசர2ண,வழிபாெ
உபாச?ன,

வீங்குதல்

உபாசித்தல், ஆசர2ணபண்அதல், உப்புத்தாவை, உவர்நிலம்
வழிபடுதல்
உப்புத்திராவகம், ஒர்திராவக நீர்
உபாதானம், ஈவு, பிச்சை
உப்புப் படுதல், உப்புவிகாதல்
உபாதி, தடை, பகுத்தறிதல், வரு உப்புப்பற்றுதல், உப்புப்பிடித்தல்
த்தம்

உப்புப்பால், ஈன்றஅமைப்பால்

உபாத்தி, ஆசிரியன்
உட்புப்புல்அ, ஒர்புல்லு
உபாத்தியாயன், ஆசிரியன்
உப்புப் பூத்தல், உப்புப்பlஅதல்
உபாந்தியம், ஈற்றயல், ஒன்றுவிட் உப்புரிகை, உட்பரிகை
.பல
உப்புரிசை,
உபாயதங்திரம், தந்திரப்புத்தி
உப்புவாணிகர், உட்பமைப்போர்
உபாயம், உபசாரச்சொல், சுளுகு,

உப்புவிச்து, ஆண்சரக்கு

சொற்பம், தந்திரம், வகை
உப்பை,
உபாயவிலக்கு, ஒரலங்காரம். அஃ. உவ்வை,
அது

ஒருபாயங்காரணமாக விலக்

குவது

ஒளவை சகோதரிகளி
}
லொருத்தி
உமணர், உப்பமைப்போர்

உமது, உம்முடையது

உபாயி, சுளுகுப்புத்திக்காரன், தங் உமரி, ஒர்பூடு, கத்தை
ரமுள்ளவன்
உமலகம், அரிதாரம்
உபானம்,
கோபுரத்தின்ழ்ேச்சி உமலோத்திரம், விளாம்பிசின்
உபானவரி,
த்திரவரி
உமல், ஒலேப்பை

உபேட்சித்தல், வெறுத்துவிடுதல்

உமாகட்கம், தருப்பை
உபேட்சை, அசட்டை, அருவருப் உமாசதென், சிவன்

பு, பிரியவீனம்
உபேர்திரன், விட்டுஅனு

உமாதசி, சணல்
உமாபட்சி, ஒர்புள்

உபோதகம், பேய்ப்பச2ள
உமாபதி, சிவன்
(ளின் ருேல்
உப்பங்கழி,உப்புக்கழி,உப்புப்போ உ.மி, உயியென்னேவல், தானியங்க
ம்ெபாண்டம்
உமிக்காட்பன், ஒர்வகைக்காப்பன்
உட்பட்டி, கதிர்த்திரட்சேர்வை
உமிச்சிரங்கு, ஒர்வகைச்சிாங்கு

உயி

கண்டு
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உமிக்கா தே ல், உமியெரிந்ததிகள்
உமிச்சிரங்கு, சிறு சிரங்கு

உயத்தி, வெள்ளே பாஷாணம்
உயரம், உயர்ச்சி, மிகுதி, மேல்

உமிதல், கொப்பழித்தல், நாவிஞ உயரி, உயரமானது
ற்சாரம்வாங்கல்
(ழிதல் உயர், உயரென்னேவல்,குன்றிச்செ
டி, வருத்தம்
உமித்தல், இlஅப்போதல், பதன.

உமித்த விடு, சுஜனத்தவிடு
உமி நகம், மெல்விய சம்
உமி நீர், வாய் கீர்

உமியுண்ணி, ஒருண்ணி

உயர்குலம், மேலானகுலம்
உயர்ச்சி,
உயர்பு, மேல், மேன்
உயர்த்தி,
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உயர்தல், அதிகப்படல், ஏறதல், கி
மிர்தல், மேற்படல், வளர்தல்

உமிரி, உமரி

உமிழ்தல், கொப்பழித்தல்,சத்திசெ உயர்தினே, உயர் தேகுலம்.
ய்தல், சொரிதல், செவிட்டல
உமிழ்நீர், உமி நீர், அப்பல்
உமை, பார்வதி

அஃ.தி

மானிடர் தேவர் நரகர்

உயர்த்துதல், அதிகப்படுத்துதல்,

கிழர்ப்புதல், சுமையெடுத்துதல்
உமைமகன், முருகன், விஞயகன், உயர்நிலத்தோர், வாஞேர்
உயர்நிலம், பேடு
வீரபத்திரன்
உயர்நிலே, தேவலோகம்
உமையாள், சவுக்காரம், பார்வதி
உம், இடைச்சொல், அய்யப்பொரு உயர்ந்தகுளச்சி, பவளப் புற்றுப்
பாடினம்
(முனிவர்
ள்,(உ.ம்) வரினும் வருவான். ஆக்க
ட்பொருள், (உ.ம்) வலியனுமாயி உயர்ந்தோர், அறிஞர், பர்ப்பார்,
ஞன். எச்சப்பொருள், (உ.ம்)பா உயாபு,
மேன்மை
டவும்வேண்டும். எண்பொருள், உயாவு,

உயரம்,

(உ.ம்) நீயுமவனும். எதிர்மறைப்
பொருள், (உ.ம்) வரவுங் கூடும். சி

உயர்ப்பு,
அதிகப்பாடு, நிமிர்ச்சி,வ
ளர்ச்சி

றப்புப்பொருள், (உ.ம்) அதேண உயல், உயிர்வாழ்தல்
லுங் கள்ளுண்டான். தெரிகிலேப் உயவர், வருதிேனர்

பொருள்,(உ.ம்)ஆஅமன் அபெண் உயவல், நி?னத்தல்
அனுமன் அ.முற்றுப்பொருள்,(உ.ம்) உயவு, அன்பம, கிவணப்பு, வருத்தம்
உயவை, காக்கணங்கொடி, துன்ப
எங்குமில்லே
ம், முகில்
உம்பருலகு, தேவலோகம்
உயிரெழுத்துக்க
உம்பர், ஆகாயம், உயர்ச்சி, உவ்வி உயிரளபு,
ளுளள புண்ேடி
டம், பார்ட் பார், மேல், வாஞேர் உயிரளபெடை,
உம்பல், ஆட்டினே
ஆண்யானே,
சைக்குமெழுத்து (மறு

எருது, எருமைக்கடா, எழுச்சி, உயிரிஅள்ள தீ, உயிர்முத்தியிஞ்ென்
குலம், கோத்திரம், மகன், மு உயிரெழுத்தி, அகரவரியினெழுத்
அக்கள்
றைமை, யா?ன, வலி, விலங்கேற்
றின் பொ.அது
(குமானம் உயிரொழிதல், சாதல்
உம்பளம், உபகாரம், கொடை,வெ உயிரொழித்தல், கொல்லல்
உயிரொளித்தல்,உயிர்போனதுபோ
உம்பி, உன் றம்பி
றி காட்டல்
உம்பிளிக்கை, இலவிசப்பொருள்
உம்மங்காய், கொட்டையில்லாப் ப உயிரோம்பல், உயிர்காத்தல்
னங்காய்
உயிர், ஆன்மா, காற்று, வேன்
உம்மை, உம்மென்னுமிடைச் சொ உயிர்குடித்தல், கொல்லல்
ல், கழிபிறப்பு, வருபிறப்பு
உயிர்க்கட்டை, உடம்பு
உயக்கம், உபத்திரவம், தக்கம், வரு உயிர்தருமருந்து, மிருத சஞ்சீவினி
த்தம், வாட்டம்
உயிர்த்தல், உயிரடைதல், மகப்பெ
உயங்கல்,
மனந்தளர்தல்,வருந்த
அறுதல், மூச்சுவிடல், வாய்விடல்,
உயங்குதல், ல், வாடுதல்
விடுத்தல்
-

.ே

:

:

_

;
_சி

:

_

;

:

_சி:

_.

உரு

உரு

உரிதல், கழலல், கழற்றல், முளேத் உருகுதல், இரங்குதல்,

கரைதல்,
சல்,
நீராளமாதல்
உரித்தல், உரிக்குதல், வழுச்துதல்
உருக்கம், அன்பு, இாக்கம், உருகுே
உரித்து, உரிமை, உரியது
தன்மை, தொடை
உரிமை, ஆட்சி, உரித்து, ஒவ்வொன் உருக்கண்டித்தல்,
ஒர்கோப்.சடைவு
றிற்குத்தகுவது, குணம், சுதந்த உருக்கன்,
ாம், ம?னவி

உருக்கு, உருக்கென்னேவல், எஃகு

உரிமைச்சஞ்சி, சாவீட்டிற்சுற்றத் உருக்குதல், உருகச்செய்தல்
தார்க்கு வார்க்குங்கஞ்சி
உருக்குப்பிரமியம், ஒர்சோப்
உரிமைக்கடன், சேர்ந்திருந்தவுரித் உருக்குமம், பொன்

தக்குச்செய்யுங்கடன்
உரிமைக்காணி,

னி

உரிமைவழியிற்கா

உரிமைச்சொல், உரித்துக்கொண்ட
பேச்சு

உருக்கொள்ளுதல், உறுப்படைதல்,
சன்னதங்கொள்ளுதல்
உருசி,

சுவை

உருசிகரம்,

உரிமைத்தத்துவம், உரித்தெடுக்கும்

உருசை,

அதிகாரவு.அதி
உருசிதட்டுதல், உருசிப்படுதல் (தல்
உரிமைபாராட்டுதல், உரித்துக்கொ உருசித்தல், சுவைத்தல், சுவைப்படு
(சல் உருசு, அத்தாட்சி
ண்டாடல்
உரிமைபேசல், உரிமை காட்டிப்பே உருட்சி, திரட்சி
உரிமைப்பங்கு, உரிமைவழியாய்வ உருட்டல், உருளச்செய்தல், கவ
ரும்பங்கு
றெறிதல், புரட்டல், வெல்லல்
உரிமைப்பாடு, உரித்து
உருட்டு, உருட்டென்னேவல், உரு
உரிமைப்பிள்ளே, உரித்துக்குடைேத
ள்தல், புரட்டு
ப்பிள்ளே

உருட்டுவண்ணம், அரிதமுள்ளவண்

உரிமைப்பெண்,

விவாகத்துக்குரி

மையானபெண்

உரிமைமண், சவக்குழியிலுரிமைக்கா
ரர்போடும் மண்

உருண்டை, உண்டை

உருத்தல், கோபம், கோபித்தல், கி

உரிமையாட்சி, உரிமையால்வதே ஆ
ட்சி

உரிமை வழி,

ை

உருணி, உருளுதேன்மையுடையது
னக்குறிப்பு, தோற்றுதல், மிகுதி,
முகாத்தல்

உரித்துக்காரணமாய் உருத்திதம், உரியபொருள், தொழி

வருவது

லாபம், வளர்தல்

உரியத, உடையது, சுதர்தரமான உருத்திர கணிகை, தேவதாசி
த, தக்கது
உருத்திரசடை, மஞ்சிலிக்கான்
உரியவள்,
உருத்திரபஞ்சமம், ஒர்பண்
உரியாள்,
உரித்தானவள், மனேவி உருத்திரம், ஒரலங்காரம். அஃது
உரியோள்
வெகுளிதோன் மக்கடஅவதி,பெரு
உரியவன், உரித்தானவன், கணவன்
ங்கோபம், மஞ்சள்
உரியோர், அறிஞர், உறவோர்
உருத்திரரோகம், மாரடைப்பு
உரியோன், கணவன், சுதந்திரி
உருத்திரவீண, ஒர்வீ2ண
உரிவை, தோல்
உருத்திரன், சிவன், பெருங்கோபி
உ-கு, அட்டை, உடல், உருத்தலேச் உருத்திராக்கம், !
செய்யென்னேவல், உள்,

உருத்திரமணி

கலே,

கோபம், சன்னதம், செபத்தி.அ உருத்திராணி,

;

பார்வதி
ரு, கிறம், சோய், மரக்கலம், வ உருத்திரை
வேற்றுமைக்குறிமுதலிய உருத்திராபிஷேகம், உருத்திரமச்தி
டி-வு,

வெண்வகையிடைச்சொற்குறி
உருகம், பிறப்பு

-

சஞ்செபித்துச்செய்யும்பிஷேகம்
உருத்திரோற் காரி, ஒர்வ்ருடம்

உரு

சு

உருகாட்டு, சித்திரம்

உருபகதீவகம், ஒரலங்காரம்
உருவ, உருவம், வேற்.அமையுருபுமு

தலியவிடைச்சொல்

2.

ை

உருவாரம், வெள்ளரி
உருவி, நாயுருவி

உருவித்தல், உருவகப்படுத்தல்
யுருவியுப்பு
(தன்
உருவியுப்பு,

உருபுமயக்கம், ஒர்வே அமையுருபு உருவிவி, உருவில்லாதவன், மன்ம
நிற்க வேண்டுமிடத்துப்பிறிதொ உருவு, அச்சம், உருவம், உருவென்
னேவல்
ன்.அதன் பொருள்படாததன் பொ
(ருத்தி உருவுதல், இலமுதலி னவுருவுதல்,
ருள்படகிற்றல்
உருப்பசி, தெய்வப்பெண்களிலொ

உறுப்பு, உறை கழித்தல், புதைக்

உருப்படி, உரு, உருமுழுவதும்

தோடல்

உருப்படுதல், உருவேறல், சன்னத உருவுவமம், உருவவுபமானம், அஃ
ங்கொள்ளல்

து. மனுவடிவம்போஅங்குருவடி

உருப்படுத்தல், உருவேறப்பண்ணு
வெனவருவது
(குதி உருவெடுத்தல், உருக்கொள்ளுதில்
தல், சித்திரித்தல்
உருப்பம், உட்டணம், தி?னமா, மி | உருவெளி, மனதிலுள்ளபொருளின்
உருப்பு, பூரணம்
மருட்சித்தோற்றம்
உருமம், உட்டணம், மத்தியானம் உருவேறல், அதிகப்படுதல், உருப்
படுதல்
உருமாஅதல், கோலம்மா அறுதல்

உருமித்தல், உட்டணித்தல், மனவெ உருவொளி, கண்ணுடிமுதலியவற்றி
ப்பமடைதல்
உருமு,

உருமே.து,

இடி

ற்காஅம் நிழல்

உருளரிசி, கொத்தமல்லி

| உருளல், உருளுதல்
உரும், அச்சம், இடி
| உருளி, உரோகணினாள், தேருருளே,
பொருத்தப்புரட்சி, வட்டம்
உருவகம், ஒரலங்காரம், அஃது,

உவமையைப் பொருளாயும் பொ உருளிபேர்தல்,பொருத்துவிலகுதல்
ரு2ளயுவமையாயுங்கூறுவது
உருளுதல், புரளுதல்
உருவ கவுருவகம், ஒரலங்காரம், அ உருண், உண்டை, தேர்முதலியவற்
ஃதி,உருவகத்தையேபெயர்த்தும்
றி.அருள்
பிறிதொன்ரு கவுருவகஞ்செய்வது உருள், உருளென்னேவல், உரோது
உருவகித்தல், உபமேயத்தி அவமா
ளிைநாள், தேருருளே, பண்டி (ர்
னத்தைப் பேதமின்றி யேற்றிச் உருடபதம், இடுகுறிமாத்திரப்பெ

சொல்அதல்
_Lம்,
_ெ
(தொன்.மு
இடுகுறி
உருவங்காட்டி, கண்ணுடி
உருவ சாத்திரம், கலேஞானமஅபத் உருபகம், அத்தாட்சி, சத்ததாத்
திளுன் கிஞென்.ற
உருபகாரப்படுத்தல், அத்தாட்சிப்
உருவசி, உருப்பசி
படுத்தல்
உருவம், அழகு, உடஅ.முப்பு, உட உருபகாரம், அத்தாட்சி

:

ல், காணக்கூடியது, நிறம், விக்கி உரூபம், உருவம்
(ன்று உரூபி, உருபமுள்ளது
ரகம்
உருவல், உருவுதல், காதணியிளுெ உருபிகரம், உரூபம்
உருவழிதல், உருக்கெடுதல்
| உருபிகரித்தல், உருபப்படுதல்

உருவாக்குதல், உண்டுபண்அதல், | உருபித்தல், அத்தாட்சிப்படுத்தல்
படைத்தல், பொருளாக்குதல்

| உருபு, உரூபம், சாயல்

உருப்பியம், அழகானது,
உருவாணி, தேய்ங்.தபோனது
வெள்ளிகை, வெள்ளி
உருவாணிபற்.அறுதல், தேய்ந்துபோ
தல்

பொன்

உ.ே திேரன், வீரன்

உருவாதல், உருவமெடுத்தல், உருப உரை, உயர்ச்சி, உரையென்னேவல்:
மடைதல், பொருளாதல்
ஒலி, சொல், சொற்பயன், தே

2.ல

2.லா

ப்மானம், தேய்வு, பொன்
லகு, பதவி, பிரபஞ்சம், மங்கலச்
உரைகட்டுதல், உரைபண்அணுதல்
சொல்முப்பத்திரண்டிளுென்ம
உரைகல், கட்ட2ளக்கல்
உலக விரட்சகன், கட்வுள், மனிஷ
ரையீடேற்அபவன்
உரைக்கோள், உரைகாரன்கருத்து
உரைசல், உரைதல்

உலகாசாரம்,உலகவொழுக்கம்
உலகாயிதம், புறச்சமையமறிளுெ

உரைதல், தேய்தல்

உரைத்தல், ஒலித்தல், சொல்லுதல்,

ன லு

தேய்த்தல்
உரை நால், உரையுள்ள..நால்

உலகாயிசன், உலகாயிதசமையத்
தோன்

உரையல, உரைதல்

உலகு, ஆகாயம், உயர்ந்தோர், ஒழு

உரையாசிரியன், உரைசெய்தோன்

க்கம், திசை, நாடு, நிலம், பூமி,
மக்கள், முப்பகையிமூென்.அறு
உலகுலம், திப்பிலி

உரையாடல், பேசல்

உரையாணி, மாற்றறியுமாணி
உரோகணி, ஒர் சட்சத்திரம்
உரோக தி, காய்

உலகோம்பல், அரச

உரோகம், சோய்
உரோகிணி உரோகணி

உலக்கை, இருப்புத்தண்டு, ஒழிகை,
குத்துமுலக்கை, திருவோணம்

உரோங்கல், உலக்கை
உரோசம், மானம், வெட்கம்

உலக்கைக்க2ண, உலக்கையின்திரண்

உரோசல், உரைஞ்சல்

உலக்கைப்பாட்டு, வள்?ளப்பாட்டு

உரோச?ன,

தொழிலிளுெ

ன்அ. அஃது உலகுகாத்தல

-

டசலே,திரண் டதலேயுள்ளவுலக்கை

கோரோச2னமயிட உலங்கு, கொசுகு
உலண்டம்,
ே
காற
பு
உலண்டு,
நடழு

ரோச2னமுதலியரோச?ன
உாோ சித்தல், உரோசப்படுதல்
உரோஞ்சுதல், உரைஞ்சுதல்
உரோணி, உரோகணிாள்

உரோதனம், அழுதல்

;

உலத்தல், ஒழிதல், கெடுதல், சாதல்
உலப்பு ஒழிபு, கேடு, சாவு
உலப்புதல், அலப்புதல், ஆர்த்தல்
அச்சக்குறிப்பு, தின்
உலமரல்,

உரோமக்கட்டு, கிறைமயிர்
உரோமத்து வாரம், மயிர்த்துவாரம் .ே பம்
மயிர்ப்பொ உலம், கற்றிரள், திரண்டகல்
உரோமப்புளகம்,
bபல்
உரோமப்புள கிதம்,
ஒஞ்சித்தல்,ஒலித்தல்
உரோமம், புறம்யிர், ம்பிர், மயிர்ப்

::

பரப்பு

உரோமரேகை,
உரோமா வலி,

.ே

__ _

_

உலர்ச்சி, காய்வு

}

உரோமத்திளுெ உலர்தல், காய்தல்
ழுங்கு
உலரல்,

உரோமாஞ்சலி,
உரோமாஞ்சிதம்,
உரோருகம், மு2ல்

உரோமப்பொ

டிப்பு

உலக சஞ்சாரம், உலகவாழ்வு
உலக சயன், புத்தன்

உ காடை, உலகவியற்கை
*-ல சாதன், அரசன், கடவுள
உலக சேத்திரன், குரியன்

உலர்த்திச்சூலே, ஒர்நோய்
உலர்த்துதல், காய்ச்சுதல்
உலவம், உலோபம்

உலவாக்கிழி, எடுக்கவெடுக்கப்பொ

ருள்குறையாக்கிழிக்கட்டு
உலவுதல், உலாவுதல, ஒழிதல்

உலவை, ஊர், ஒடைமரம், காற்று,
கிஅகிலுப்பை, குடி, குலம், த
உலக பரதேவன், குரியன், விட்டுஅனு
ழை, மரக்கொம்பு, மரப்பொச்து,
உலகப்புரட்டன், மிகுபுரளிக்காரன்
முல்லேகிலக் கான்யா,அ,
வள்ளி,
விலங்கின் கொம்பு
-வ மலவு, ஒரலங்காரவழு. அஃது

உலகொழுக்கிறப்பக்கூறுவது,க உலறல், காய்தல், சினக்குறிப்பு
த்ருேர்க்கும்மயங்கவைத்தல்
உல.முதல், காய்தல், சிலும்புதல்
உலகம், ஆகாயம், உயர்ந்தோர், உ உலா, உலா வெண்னேவல், ஓர் பிரபர்

உலே

எம்)

உல்

தம். அஃது பாட்டுடைத்தலேவன் உலேமூடி, உலேமூடுஞ்சி சட்டி
உலாவந்ததாக சேரிசைக் கவிவெ உலேயாணிக்கோல், சுட்டுக்கோல்
ண்பாவாற் கூறியவனது குலமுத உலேயேற்றுதல், உலேவைத்தல்
லியமகிமையைவிளக்குவது,பவனி உலேவு, அச்சம், அலேவு, நடுக்கம்,
கிலேயின்மை,
வருதல்

உலாகுமம், மமூேசிலே

உலொங்குதல், கீழ்ப்படுதல்

உலாங்கிவி, காவட்டப்புல்அ

உலொட்டை, சொட்டைப்பேச்சு

உலாஞ்சுதல், கி.மு.கி.முத்தல், தள் உலோகக்கட்டி, பஞ்சலோகத்தை
யுருக்கிக்கூட்டியகட்டி
வளாடுதல்
(வுகை உலோகத்திரம், வெள்ளிலோத்திரம்
உலாத்தல், உலாவுதல்
உலாத்து, உலாத்தென்னேவல், உலா உலோகபாலன், இராசா

உலாத்துக்கதவு, பி2ணயற் கதவு
உலாத்துதல், உலாவல்

உலோகம்,

எழுவகையுலோகம்,

தேவலோகமுத்லியபதிஞஅலோ

கம், பூமி
உலாப்போதல், பவனிபோதல்
உலாமடல், ஒர்பிரபர்தம். அஃது உலோக ரூடம், தேசவழமை
ஒருபெண்ணேக்கனவின் மணந்தோ உலோகார்த்தம், உலக சன்மை
ன் அவள்டொருட்டு மடஅார்வேனெ உலோகிதம், சிவப்பு
ன் க கலிவெண்பாவாற் கூறுவது
உலோகோயம், இமயமலேக்குத்தெ
பொழுது கழித்துவி:2ள
நிகுமிராமேசுரத்துக்கு வடக்குமு
உலாவல்,
ள்ளதேசங்கள்
உலாவுதல், யாடல், மெல்லாடத்
(ராயம்
(டை உலோசனம், கண்
தல்
உஅ, தி?னமுதலியவற்றின்சப்பட் உலோட்டி, சோலி, வெறியுள்ள சா
உலோபம், அற்பம், ஆசை, இயா
உஅக்குதல் கு.அக்குதல்
உஅக்குமரம், மிண்டிமரம்
உஅத்தம், பொருளாசை

உட்பகையாறிளுென் அ,
மை,
கெடுதல், விகாரமெட்டிஞென்.அ

உஅதத்ன், பொருளாசைக்காரன்

உலோபன், பிசுனன்

உஅத்துதல், உதிர்த்தல்

உலோபி, நொய்யது, பிசுனன்

உஅட்டை, காய்வருக்கம், சாமான்
பை, சிறுகாய்

உலோபித்தல்,

உஅவா, ஒர் சரக்கு

உலோமம், வால்

உஅாகம், கோட்டான்

உலோலம், அசைவு, விருப்பம்
உலோவிதமுகம், சிங்தையாலொரு
தோண்மேற்றலேசாய்ந்துகிற்குமு

உஅாகலம், உரல்
.உ.இாதிை,

சில ந்திப்பூச்சி

பிசுனித்தனம்பண்

ை)

கம், தக்கமுகம்
உலே, உலேயென்னேவல், கம்மாளரி
அலே, பாகஞ்செய்யவைக்கு நீருலே உலோலிதம், அசைவு, சிச்தையா
லொரு தோண்மேற்றலேசாய்த்த
.உலேக்களம், அடுப்பு, உலேமுகம்

உலேக்குறடு, கம்மாளர் கருவியிளுெ
ன்.அறு

உலேசல், உலேவு, ஒவ்வாமை

ல், பயம்

உலெளகீகம், இலெளகீகம்
உல், கழு, கூர்க்கட்டை, பாரை

உல்கு, ஆயம்
உ2லச்சல், அலேவு, கலக்கம்
உலேதல், அலேதல், அழிதல், கெடுத உல்லங்கனம், உல்லிங்கனம்
உல்லம், ஒர்மீன
ல், வருந்தல்
உலேத்தல், அலேத்தல், அழித்தல், உல்லரி, தளிர்
உல்லாசம், அத்தவாளம், உத்தரீ
கெடுத்தல், வருத்தல்
கம், உள்ளக்களிப்பு, சர்தோஷம்
.உலேத்துருத்தி, உதி
உல்லாடி, மெல்லியஆள்
உலேப்பு, அலேப்பு, வருத்தம்
உலேமுகம், சம்மாளரிஅலேமுகம்

உல்லாபம், மழலேச்சொல்

உலேமூக்கு, கொல்அலேயின் மூக்கு

உல்லாபன், சோயுற்ருெழிந்தோன்

உவ
உவை

உல்லி, ஒல்லி, மெல்லிய ஆள், மெல்

ஃஅ பண்பு தொழில் பயன் முதி

வியது

உல்லிங்கனம், கலக்கம்,
மிகுதி, மீஅதல்

விய காரணமாகப் பொருளொடு
பொருளிசைய வொப்புமைப்படு

சண்டை

த்துவதி

உல்லியம், கிணறு
உல்வியர், கூவஅாலோர்

உவமையுருவகம், ஒரலங்காரம். அ
ஃது உருவகஞ்செய் பொருளைத்

உல்லு, ஒருதலேகூருள்ள கட்டை

திரும்பவு மோர்விசேடத்திஞல்ஒ

உல்லோலம், பெருங்கடற்றிரை
ன் ருேடொப்புமைப்படுத்துவது
உவகுலம், திப்பிவி
உவராகம், கிராணகாலம்
உவகை, களிப்பு, மாயயாக்கைபதி உவரி, கடல், மகளிர்விளையாட்டு,மூ
னெண்குற்றத்துளொன் அறு
த்திரம்
உவகைப்பறை, மங்கலப்பமை
உவக்காண், உங்கே

உவரிவீ2ல, உபரிலிலே

உவர், உவர்ப்பு, கடல், கடுகடுப்பு,
உவச்சர், சோனகர்
களர்கிலம், சவர், முன்னிலேட்ப
உவட்சி, அசைப்பு
ன்மைவிகுதி
(ன்ற
உவட்டல், அருவருத்தல், எதிரெடு உவர்க்கடல், சத்த சமுத்திரத்தொ
த்தல், சக்திபண்ணல், பெருகல், உவர்க்களம்,
உப்பளம், சவர்கிலம்
வெ.அத்தல்
உவர்த்தரை,
உவட்டித்தல், அருவருத்தல், எதி உவர்க்காரம், சவர்க்காரம்

ரெடுத்தல், தேக்கெடுத்தல்

உவர்த்தல், அறுசுவையிஞென்.ம.

உவட்டிப்பு, அருவருப்பு, குமட்டு
அஃது அவர்ப்பு, வெ.அப்பு
உவட்டு, அருவருப்பு, உவட்டென் உவர்நீர், உப்புச்சலம்
(அப்பு
னேவல், புரட்சி, பெருக்கு
உவர்ப்பு, உப்புறைப்பு, நிைேத,வெ
உவட்டுதல், அருவருத்தல், குமட்டு உவர்மண், சவர்மண்
தல், புரளுதல்
உவளகம், அக்தர்ப்புரம், இடைச்

உவட்டெடுத்தல், பெருக்கெடுத்தல்
உவணம், உயர்ச்சி, கருடன், கிழுகு,
பருக அது

உவணன், கருடன்

மதம், குளம், பள்ளம், மதில்
உவளல், அவளல்

உவளித்தல், தாயதாக்கல்

உவணி, வாள்
உவனே,

சேரி, உப்பளம், ஒர்பக்கம், கன்

உவ்விடம், தேவலோகம்

உவண், உவ்விடம்

உவதி, பதிஞஅவயதுப்பெண்

உவதை, மலேயின் வீழருவி

(து
உவஞயம், அவைத்துக் கட்டுமருங்
உவனித்தல், இரவித்தல்
உவனிப்பு, இரம்
உவன், ஒர்சுட்டுச்சொல்
உவா, அமாவாசி, இளயோன்,
ல், தம்பி, நிறைவு, பூரணே, யான,

I_

உவத்தல், மகிழ்தல்

-

உவப்பு, உயரம், பொலிவு, மகிழ்வு,

வாலிபன்

வி2ளயாட்டு

உவா கருமம், உபாகருமம்
உவமம், ஒன்ருேடொன்றையொப் உவாதி, உபாதி
புஅத்தல்
உவாத்தி,
உவமாதிவகம், ஒரவங்காரம்
உவாத்தியாயன், கற்பிப்போன்
உவமாநிலம், சுவர்
உவாந்தி, சத்தி

}

உவமானம்,

உவமிக்கும்பொருள்,

மானம்

உவாய், ஒர்மரம்
உவாவஅதி, அமாவாசிபூாணேயின்

உவமானித் சல், ஒப்பிடுதல்
உவமாளுேவமானம், ஒரலங்காரம்
உவமித்தல், உவமைப்படுத்தல்

:ே::

றியவிதல்,
ெ ருககத்
செருக்
கத்
உவிதல்
, சீர்வற்
திஞலவி
தி ்,
தல் றியவிதல

உவமேயம், உவமிக்கப்படுபொருள

உவை,

உவமை, உவமம், ஒாலங்காாம். அ

உவ்

உழி

.ெ

உ.Tெ

உழிஞை, சி.அபூளே
உழிஞைமாலே, ஒர்பிரபந்தம். அ..
உவ்வு, தவம்
த மாதிருரதார்ப்புறஞ்சூழ உழி
உவ்வை, உப்பை
உழக்கல், கலக்கல், காரிய கடத்த
பசைக்கூறுவது, பகைவராண்பி
ல், சிலம்பம்பழகல், மறுவைத்த
ல், மிதித்தல்
டிட் பார்க்குழா2ல
உழக்கு, உழக்கென்னேவல், காற் உழிதரல், சுழலல், திரிதல்
உடு, உழுவென்னேவல், ஒர்பூச்சி
கொத்து
உழச்சியர், மருதநிலப்பெண்கள்
உழுகை, உழுதல்
உழத்தல், பழகல், புரளல், வருங்தல் உழுதல், உழல்

உவ்வி, கலேவி

உழுங்ா, உழவர்
உழத்தி, மருத நிலப்பெண்
உ9த்திட்பாட்டு, ஒர்பிரபந்தம். அ உழுந்து, ஒர்பயறு

ஃது வேளாண்மைச்சிறப்பும் வே உழுபடை, கலப்பை
ளாண்மைமாதேர் சிறப்புங் தோ உழுவம், எ.அம்பு
ன்ற இடையிடைசிங்கம் விருத்த உழுவல், உழுவனென் லுமுற் று குண
ம்முறை,விடாததொடர்ந்தவன்பு
மும் விரவிவரப்பாவெது

உ9 தியர், மருதநிலப்பெண்கள்

உழப்பாளி, பிரயாசி, முயற்சியுள்ள

உழுவான், ஒர் புழு, உழுவானெடுத்
த மண்

ஒர்மீன், புலி
உழப்பு, ஊக்கம், குழப்பப்பேச்சு, உழை இடம், உழையென்னேவல்,
(தல்
முயற்சி, வலி
ஏழனுருபு (உ.ம்) அவனுசிைவக்
தான், ஏழிசையிளுென் அறு, சிரத்
உழப்புதல், குழப்பிப்பேசல், பழகு
தாற்பிறக்குமிசை, பக்கம், மான்,
உழமண், அழுக்கெடுக்கும்மண்
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உழுவை,

உழம்பல், ஒலித்தல், குழம்பல், பித
யாழிஞேர் சாம்பு
உழைத்தல், சேகரித்சல், சொல்லா
ற்றல்
லெழுமொவி, பிரயாசப்படுதல்,வ
உழர்தல், கோதிவகிர்தல் புரளுதல்,
குங்தியீட்டுதல், வே2லசெய்தல்
வருத்தமாற்ருது புரளுதல்

உழலல், ஆடுதல், உலேக் திதிரிதல், சு உழைப்பு, சுமு சுறுப்பு, சேகரிப்பு,
மு. லல்

உழலே, உழ2லமரம், தாகம்
உழல், உழலென்னேவல், உழுதல்

பிரயாசம்

உழைமண், உழமண்

உழையர், } ஏவல்செய்வோர்,
ங் திரிகள்
உழவர், சூத்திரர், பூவைசியர், மரு உழையோர்,

ம

உழைவாரம் ஒராயுதம்
தநிலமாக்கள், வேளாளர்
உழவன், உழவுமாடு, உழுபவன், க உளகு, யாழிளுேருவப்பு
உளத்திய விடை, நாயக சுரத்திவிடை
ருமபாரகன், வீரன்
ச்சொல்
உழவாரம், உழை வாரம்
உழவு, உழுந்தொழில், குத்திரர்வசி உளப்படுதல், இணக்குதல், உட்படு
தல், மனதிலிருத்தல்
யர்க்குரியவறுதொழிலிளுென்அ,
படைச் சால்

உழவு கட்டி, உழவிலே புரண்டமண்
ளுங்கட்டி

உழவுகோல், கேட்டிக்கம்பு
உழவுசால், உழவிடும்வளையம்

உளப்பாடு, இணக்கம், உட்படுகை
உளப்பாட்டுவினே, ஒரிடைப்பொரு

ளுடன் பிறவி-ப்பொருள்களேயுமு.
ட்படுத்தியவ்வொன்றிற்குரியவிகு
தியானவி?னப்படுவது

உழற்றி, சுழற்சி, திரிதல், வருத்தம் உளராதல், இடமாதல், உடந்தை

உழற் தல், சற்றுதல், வருத்தத
ல், வருந்திப்புரளல்

உழன்றி, சுழலத்தக்கது
உழி, இடம், எமு னுருபு, பக்கம்

யாதல், உள்ளாதல்
உளர், உடங்தை, உட்பட்ட
ரென்னேவல், ஏ.தி

உளர்ச்சி, உளர்வு

தி, உள

உள்

உள்

)ெ

உளர்தல், அசைசல், இறகுஉத.அ.த உள்யோச?ன,உள்ளுக்குள்ளானயோ
ச?ன
ல், இறகுகோதல், இடாதெல்,
குரவையிடல், சிங்தல், சுலாவல்,
சுழலல், தடவல்
உளர்வு. அசைவு, ஈடாட்டம், சுலா
வல், சுழலல், பேரொலி

உள்வணக்கம், மனவணக்கம்

உள்வயிரம், அகவயிரம், மனவயிரம்
உள்வலிப்பு, ஓர்சோய்
உள்வழிகடந்தோன், கடவுள்

உளவன், வேவுகாரன்

உள்வளையல், உள்ளே வளையலானது
(பம்
உள்வளவு, உட்கவிவு
உளஅதல், குளி தல், தடுமாறிப் உள்வாரம், கமவாரம், மனவிருப்
பேசல், பிதற்றல், பேரொலி
உள்விழுதல், உள்ளேபோதல், சினே
உளவு, அசுகை,

ஒற்அ, வேவு

உளஅப

உளஅபிடி,

கங்கூடுதல்

கவசம் குழப்பம் என்

உள்வினே, உட்கள்ளம், உட்பகை

உளி, இடம். ஏ அரு பு, (உ.ம்)
அளி, தறிக்குள் கருவியிஞென்.று

உள்வீச்சுச்சன் னி, ஒர்சன்னி
உள்வெக்கை, ஒர்கோப்

குழிகல்அங்கருவியி உள்வெட்டு, சோற்றிவெட்டு
ஞென்.அறு
உள்ளக்களிப்பு, மனமகிழ்ச்சி
(மித்தல் உள்ளக்குறிப்பு, மனச்குறிப்பு
உளியம், கரடி
உளிவைத்தல், மரத்திலுளியிட்டுத்த உள்ளங்கம், உள்ளு.அப்பு
உளிப்பாரை,

உஅ புழு

உள்ளங்கால், உட்கால்

:

உளுத்காத்தல்,

இருத்தல், இருத் உள்ளங்கை, அகங்கை

உளுக்கார்த்தல்,

அதுதல்

உள்ளடக்கம், அமசடக்கம்

உளுக்கு, ஒர்கருவி, சாப்புச்சுருக்கு உள்ளடக்குதல், உட்பட்டிருக்கச்
உளுக்குதல, உளுத்தல், சுளுக்குதல்
செய்தல்
உளுத்தல், சிதைச்துபோதல், மர உள்ளடங்குதல், உட்பட்டிருத்தல்
முதலியமாவாதல்
உளுச்தி, ஒர்பயறு

உள்ளடி, உள்ளங்கால், கிட்டடி
உள்ளடியார், உறவர்

உளுப்பு, உளுத்தல்

உள்ளத, உடையது, உள்ளமை

ஒர்மீன்
உள்ளத்தம், கருத்துப்பொருள்
உளே, ஆண்மயிர், உசுயென்னேவல், உள்ளத் துறைவோன், கடவுள்

உளுவை,

ஒவி, குதிரைமுதலியவற்றின்பிட உள்ளாாள், ஆயுசாள்
ர்மயிர், சேம, புறமயிர், பேசலா உள்ளபடி, உண்டானஅளவு

லெழுமொலி

உள்ளப்புணர்ச்சி, மனதிலேபுணர்ச்

உளதல், உவாதிப்படுதல், கைகால்

சிபண்அவதாக நி?னத்துருசிய

முதலியவு?ளதல், நொதித்தல், பிர
சவவேத?னப்படுதல், மனம்கோ

டைதல், வீணெண்ணத்திற்கொ
ண்டமகிழ் ,

தல்

உள்ளமிகுதி, ஊக்கம்

உளத்தல், அழைத்தல், ஒலித்தல், உள்ளமுடையான், ஒர்அால்
உகாங் துபேசல, ஒருவ?னக் கருதிப் உள்ளமை, உடைமை, உண்மை
பேசல், சுடப்பேசுதல், மனத்தா உள்ளம், கருத்தி, மனம், முயற்சி
ங்கலாய்ப்பெசல்
உள்ளல், உள்ளான்குருவி, நி?னத்தல்
உளப்பு, அழைப்பு, ஒலிப்பு
உள்ளவன், உடையவன், பணக்கா
(ாள்மட்டு
ரன்
உ2ளமாச்தை, ஒர்நோய்
உலோவு, சரீர வருத்தம், மனசோ, வா உள்ளளவு, உண்டானமட்டு
ம், சீவ
-

தகோபிஞென்.ற

உள்ளாகுதல், உடந்தையாதல், உ

உள், உட்புறம, உள்ளென்னேவல்.ஏ
ட்படுதல் (போலிருக்குஞ்சத்துரு
மு.அருபு, (உ.ம்) ஊருள், மனம்
உள்ளாடுசத்துரு, உள்ளானவ?னப்
உள் கல,

உள்குதல்,

_

{சினத்தல்

உள்ளாடுதல், உடந்தைப்படுதல்,உ
|
|

1 ()

ள்ளேசேருத்ல்

_

உற

rெ

உறு

உள்ளாசல், உடைேதயாதல், உட் உறட்டு, உறண்டைநாற்றம், குதை,
படுதல்
குறைசொல்லல், சதுப்புகிலம், சு
றட்டு
உள்ளாங் தரங்கம், அதேரங்கம்
உள்ளாயிருத்தல், உற்றயோச?னக் உறட்டுதல், வரட்டுதல்
உற டடை
காரஞயிருத்தல்
துற்கச் சம், வரட்சி
உள்ளார், உடையோர்,உள்மனிதர்,

::::

_ _

உறண்டல்மண்,

பகைவர்

.

வரளமண்

உறண்டlகளி, வரட்களி

}கூத்தின்விசபம்

உறண்டுதல், வரள்தல்

உள்ளாளுங்கள்ளாளும், இருபுறத்தி உறத்தல், கறத்தல், பிதுக்கல்
க்குமிணங்கிக் கள்ளமாய் நிற்பவன் உறல், கிட்டல், வருதல்
உறவர், உறவோர்
உள்ளான், ஒர்குருவி
உள்ளி, வெண்காயம்
உள்ளிடுதல், உட்படுதல்
உள்ளிடை, உட்காரியம்
உள்ளிட்டது, உள்ளடங்கியது

உள்ளிட்டார், கூட்டாளிகள், பங்
காளிகள்

உள்ளி சிரியம், மனமுதலியபுலன்
உள்ளியர், அறிவுடையோர்
உள்ளின்ம சு, ன
உள்ளீடு, உட்படுகை
உள்ளுக்குள், உள்ளே
(து

உறவாடுதல், உறவாதல்
உறவி, உயிர், உலேக்களம், உறவு,
ஊறி அறு,

எஅம்பு,ஒர்புழு,

கிணஅ

உறவர்
உறவுமுறையா,

உறவு, எ.மறும்பு, சினேகம், சுற்றம்

உறவுகூடுதல்,

}கே

ங் கூடல்

உறவுசெய்தல்,
உறவோர், சுற்றத்தோர்
உற9, ஒருவமையுருபு

உற9ல், உறழ்தல்

உள்ளுடன், பல்காரத்திலுள்வைத்த உறழ்ச்சி, உறழ்வு,எண்கூட்டினடெ
ருக்கம்
உள்ளுடை, உள் வே.டி,கெள பீனம்
உள்ளுடைவு, மனத்தயர்
உறழ்தல், உவமித்தல், எண்கூட்டி
உள்ளுதல், கி?னத்தல்
ப்பெருக்கல்
உள்ளுயிர்க்குன்அ, நத்தை
உறழ்வு, இடையீடு, உணர்வு, உவ
உள்ளுஅத்தல், உட்படுத்தல், நி?ன
மை, எண்ணின் பெருக்கம், பசை,
போர்
ப்பித்தல்
உள்ளுறை, உள்ளெண்ணம்
உறி, உறியென்னேவல், தாக்கு
உளளுறை யுவமம்,தோன் ருமலுவமி உறிஞ்சுதல், உள்ளே வாங்கல்
பட அது
உறிதல், உறிஞ்சுதல்
உள்ளூர், வழக்கமானவூர்
உறு, உறுவென்னேவல், மிகுதி

உள்ளே, உள்ளாக .

உறு கண், அச்சம், தரித்திரம், அதுன்

உள்ளோசை, மணிமுதலியவற்றி.அ
பம், நோய்
(யோர், தரித்திரா
ள்ளலுக்கு
உறு.கண்ணுளர், உறு கண்அடை
உறக்கம், நித்திரை
உறுக்கல், அதட்டல், கடத்தல், கு

உறக்கல், சறக்குதல், விரலாற்பிதக்
கியெடுத்தல்

தித்தல், கோபம், சினக்குறிப்பு
உறுக்கு ல்,

உறுக்காட்டம்,
உறுக்காட்டியம்,

}

த்துவம்
உறக்கு, நித்திரை
உறங்குதல, இலேமுதலிடவொடுங்கு உஅகுதி, வஞ்சகம்
தல், கித்திரைசெய்தல், வதங்கு உறுதல், அடைதல், சம்பவித்தல்,
தில்
சேர்தல், பொருந்தல், வருதல
உறட்டலன், வரண்டவன்
உமட்டல், வரண்டது

உறட்டற் களி, வரட்களி
உ2ட்டி, அப்பம், வரண்டத

உறுதி, அங்கம், அறிவு, உண்மை,
கல்வி, திடன், நன்மை, நிச்சயம்,
முறிச்சீட்டு, வலி

உறுதிச்சுற்றம், உ

ஆ 2ணவர்

எடு

உறை

உஅகிச்ச்ொல், சிசச்சொல்
உஅதிப்படுத்தல், சாதனமுடித்தல்,
வற்ப அத்தல்

-

உஅதிப்பத்திரம், எழுத்தி

உl
ம், படைக்கூடு, பண்டம்பெய்யு
றை, பாவிடுபிரை, மருதுே,மழை,

மழைத் துளி, வாழ்நாள், விலங்கு

தி

ணவு, வெண்கலம்
உஅதியர், உற்ற து2ணவர், அாதர், ம உறை காரர், உறைசெய்வோர்
திேரிகள்
உறை காலம், மழை காலம்

உஅத்தல், உறுவித்தல், ஒற்றுதல், உறைதல், இருத்தல், நிலம் பால் மு
தலியனவி.அகுதல், வசித்தல்
சேர்த்தல்,கி?னப்பித்தல் பயத்தல்
உஅத்தை, அணில்

உறைத்தல், அழுத்தல், கார்த்தல்

உறைத் திளி, மழைத் து
உஅக்த வாய், தற்சமயம்
உஅபு, செறிவு, ப. 2லயாழ்த்திறம், உறை த மழை, கட்டியான மழை

மிகுதி

-

உறைபதி, இருப்பிடம், சுயவிருப்பு

உறைப்பு, காரம், கூர்மை, கொடு
உஅப்படக்கி, ஆமை
மை, பலப்பு
உஅப்பிலபிண்டம், உறுப்புக்குறை
யெட்டிளுென் . அஃது அங்க உறை மோர், பாலிடுபிரை
உறையிடம், இருப்பிடம், உள்வீ
ங்கள் நிறைவில்லாதது
உறைவிடம்,
டு, சங்குமிடம்
உஅப்பு, அங்கம், அடுக்கு, அடை
யாளம், அவயவம், உடல், உறு உறையுள், உறைகள் லம், ஊர்ப்பொ
, நாடு, மக்கட்டடுக்கை, மருத
தி, அ.அவல், நெருக்கம், மரக்கொ
மட,

மிகுதி

நிலத் தாள், வீடு

-

(அார்

உஅப்புக்குறைவிசேடம், ஒரலங்கா உறையூர், சோழஅார், மருதநிலத்
ாம். அஃத வேண்டுமுறுப்புக்கு உறைவு, இருப்பு, உறையுக்தன்மை
ஹைவைச்செயலினருமைதோன்ற உற் கடிதம், பஞ்சதாளத்தொன்று
க்கூ-அவது
உற் கம், கடைக்கொள்ளி, தீத்திரள்
உற்கரித்தல், சினத்தார்த்தல், வார்
உறுப்புத்தோல், மென் கி
தித்தல்
உஅப்புகலனழிதல், அயருஅ வோ
உற் காரகுலே, ஒர்நோய்
ரதங்கத்தழகுகெடல்
உறுப்புமயக்கம்,உறுப்புக்குறையெ உற்கா, ம, உக்காரம், வாந்தி
உற்குரோசம், நீர்வாழ்டறவை
ட்டிஞென் அ
உஅ மல், இரைசல், உறுமுதல், எழு உற்கை, கடைக்கொள்ளி, விண்மீ
ன், விண்வீழ்கொள்ளி
மடல், குமுறல்
உற்சர்க்கம்,அத்திவாரம்,கை விடுதல்
உறுபET,
(அரு
உறுமாலே,
தலேச்சீலே, த லேப்பா உற்சவம், திருவிழ்ா
_

-

உறுமால்
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உற்சவவிக்கி

ம், எழுந்தருளு திரு

உற்சாகம், ஊக்கம், புண்ணியமேழி
உறுமி, ஒர்பறை
ளுென் அ, முயற்சி
உறுவது தெரிதல்,வணிகரெண்குணை
த்தொன்.அ. அஃது வருவதறிதல் உற்சாயம, உற்சாகம்
உஅவர், முனிவர்
உற்பத்தி, தோற்றம், பிறப்பு
உஆறு வல,

உறுவேனென் அமுற் று, து உற்பத்திக்கிசமம், வங்கிஷ அட்ட

ன் பம
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உற்பலம், கருநெய்தல், குவ?ள,
தேவியார்செங்கழுநீர்,செங்குவளே
உறுவை, ஒளவை சகோதரிகளுல்வ உற்பவமாலே, ஒர்பிரபந்தம். அஃது
உறுவன், அருகன், முனிவன்
உஅ வித்தல, வருவித்தல

ருளொருத்தி
உறை, ஆடையழுக்கக அறுநீர், இட

பாட்டுடைத்தலேமகன் பிற

?ன

ஆசிரியவிருத்தத்தாlபாடுவது

ம், திருப்பிடம, இரை, இலக்கக்கு உதீபவம்,கருப்பதே ரித்தல், பிறப்பு
றிப்புளொன்.மு, உயர்ச்சி, உவர்
ர்,உறையென்னே உல், காரம், ள்

உற்பல்த்தல் உற்பத்தியாதல்,
த்தல்

பிற

ஊகி
உற்பனம்,

A

( m

;
உற்பாதம்,
த்தம்

ஊடு

இர

பு
கொடுமை,

ஊகிபாஷை, ஆகிபாஷை
ஊகை, ஆகை

தன்னிமி ஊக்கம், உயர்ச்சி, உள்ளமிகுதி, _
நிசாகம், முயற்சி, வலி

ஊக்கல்,

உற்பீசம், கிலத்திற்பிறப்பன

முதல், தளர்த்தல்

உற்ற பண்புரைப்போர், தாதர்
ஊக்கு, ஊக்கம், முயற்சி
உற்றவன், உறவின்முறையான், சே ஊக்குதல, உற்சாகங்கொள்ளுதல்,
முயஅதல்
ர்ர்தவன்
உற்றறிதல், உணர் தேறிதல், சேர்க் ஊ. கு, பெரிது, மிகுதி, முன்னிலே
யிடம், விசேடம்
தறிதல், பரிசித்தறிதல்

உற்ருண்மை, உள்ளர்தரங்கம், உற் ஊங்கென, மிகவும்
றசினேகம்
உசாத்திராவணம், வெடியுப்பு
உற்ருர், உறவோர்

ஊசாம், பூவழ2ல
(குதல் ஊசல், அசைதல், ஊஞ்சல், னழ
ல், ஒர்பிரபந்தம். அஃதி ஆசிரி
உற்றுக்கேட்டல், புலனடக்கிக்கெட்
உற்.அப்பார்த்தல்,கண்அன்றிப்பா
ய விருத்தத்தாஅசல் கலித்தாழி
ர்த்தல்
(ம்
சையாளுதல் ஆடி.ரூசல் ஆடா
மோ ஊசலென் முடிவுறக்கூறு
உன், உனது, உன்னென்னேவல்,மன
வ.தி, பதனழிதல்
உன்மத்தகி, குறிஞ்சா
உன் மத்தம், ஊமத்தை, மயக்கம், ஊசாடுதல், ஊடாடுதல்
உசாட்டம், உலாத்து, களவு, வர
மன்மதன் கணேயிளுென் அ
2_
:
த்திப்போக்கு, விரைவு

உற்றிடம், உற்ற சமயம்

:::

ஊசி, எழுத்தாணி, குசி

உள்மனே, பிராசாதவியல்பிளுென்று

ஊசிக்கண்,

உன்முகம், மேளுேக்கியமுகம்
உன்மை, தசைபிடுங்குங்குறடு
உன்னதம், உயர்ச்சி
உன்னம், அன்னப்புள், கினேவு,

வாழ்புறவைப்பொது,
உன்னலர், பகைவர்
உன்னி, குதிரை

மனம்

:::

த்ெதொ.

ஊதிக்காச்தம, ஒர்மருந்து
ஊசிக்கால், மச்சுக்கால்
நீர்

ஊசிப்பாலே, ஓர்பாலே
ஊசிமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை
ஊசிமிடறு, சி மிடறு
ஊசிமுனே, ஊசிநூதி
(பெட்டி.
ஊசிமூலேத்தலேவாரை, ஒர் தலே ப

உன்னிப்பு, கவனிப்பு, குறிப்பு, பல ஊசியவாடை, தைத்தபுல்டவை
ம், முயற்சி
உன்னியம், அபிக்கம்

ஊசுதம், அச்சம்

தில், சாஅதல், பதனழிதல்
உன் அதல், கிளர்தல், கி?னத்தல், ஊஞ்சல், உஞ்சால்
ஊடகம், ஒாமீன்

பாய்தல்

க-அவகை,கடலிஞலேகூடலின்
பஞ்சிமச்ததெனக்கி அவது
26

ஊடல், ! லவியிற்பிணங்கல்
ஊ, உணவு, ஊன், ஒரெழுத்து, வ க-அத்தல், நடுவறுத்தல்
ருத்தமாதிருதலுங்கல்
ஆடாதெல், கடமாடுதல், பழகுதல்
ஊ. கடன் , முருங்கை
*-ாட்டம், பழக்கம்

ஊகம், கருத்து, குரங்கு, தியானம், ஊடான், ஒர்மீன்
நினேவு, படைவகுப்பு, புவி
",ே உள். ஊடென்னேவல், ஏழலு
ஊகித்தல், கியாயஞ்சொலலல்,கி?ன
ரு தார்.அால், நடு

த்தல், மடடுக்கட்டுதல், யோசித் ஊடுசெல்லல், ஊடுபோதல்
தல

ஊடுதல், பிரிதல், பிரியவீனப்படுதல்

ஊத்

இr

ஊரு

ஊடுபற்.அதல், விளக்குக்குள்ளேபற் ஊமச்சி, ஊமைச்சி
ஊ:மனே, அர்தங்கெட்டது, ஊமை,

றியெரிதல்

ஊமைமுகமுள்ளது, மந்தன்
ஊடுபோக்கல், வே.மத்தல்
ஊடுருவுதல், அழைதல், பீ.முதல், பு ஊ:மணேச்சி, அழகற்றவள்
தைதல்
ஊடுவெளி, இடைவெளி

ஊ:மனேயன், அவலட்சணன்

ஊமத்தங்கூசை, கூகை

மதிதி ம,
!
ஊடை, புடைவையின் குறுக்கு.கால் ஊ
(டை
ஊமத்தை, இமத்தை
ஊட்டம், உண்டி
ஊட்டல், ஊட்டுதல் (ழை, மிடறு ஊமல், கிழங்கு கழிந்த பனங் கொட்

}

ஊட்டி, உணவு, பறவையுணவு, ம ஊமற்கச்சி, அமற்பாதி
(அ ஊமன், ஊமை, கூகை
ஊட்டுக்கன் ற, பால்குடிக்குங்கன் ஊமாண்டி, அமை

ஊட்டிரம், சேட்கொடுக்கி

ஊட்டுக்குற்றி, மிடறு
ஊட்தெல், அகிற்புகை பஞ்சு மை

ஊமை, உறுப்புக்குறையெட்டிகுெ
ன்.து. அஃது மூங்கை, ரிே

முதலிய ஆட்டுதல், உண்பித்தல், ஊமைக்கட்டு, முகங்கொள்ளாதக
(சை
ட்டு
கன் அமுதலியபா.அண்ணல்
ஊட்டுந்தாய், பஞ்சதாயருளொரு ஊமைச்சி, அமைப்பெண், ஒர் சத்
த்தி, அவள் பிள் சக்கூட்டுதல்செ ஊமைத்தேங்காய், கி.அங்காததே
(யில்

ங்காய்

ய்வாள்

ஊமைப்பயில், கரபாஷை,கிைப்ப

ஊணம், ஒர்தேயம்
ஊனர், பேருண்டிக்காரர்
(2ல
ஊண், இரை, சோறு
ஊண்பாக்கு, உண்டபின்னிடும்பிள்வி
ஊதல், ஆரவாரம்,னதிதல், காற்று
ஊதாநிறம், மங்கனிறம்

ஊமையெழுத்த, ஒவியற்றவெழுத்
ஊமைலிளேயாட்டு, ஒர்வி: யாட்டு

ஊதாரி, அழிப்புக்காரன்

ஊய்தல், பதனழிதல்

(திரித்தல்

ஊசப்பார்த்தல், அர்ச்

செல்லமே

ஊதாரித்தனம்,

அழிப்பு

ஊதிகை, முல்லேக்கொடி

ஊதிடுகொம்பு, கொம்பிஞ செய்
த இசைக்குழல்
ஊதியம், இலாபம், கல்வி
ஊதுகாப்பன், ஒர்காப்பன்
ஊதுகாமாலே, ஒர்நோய்
ஊதுகுழல், ஒாவாச்சியம்
ஊதுகொம்பு, ஊதிடுகொம்பு
ஊதுதல், அரித்தல், காற் கொய்
தாய்வீசல், குழல்முதலிய ஆதல,
பொருமுதல்
ஊதுமா, ஒரினிப்புக்கூள்

ஊதுவிரியன், ஒர்பாம்பு
ஊதை, காற்று, குளிர்காற்று
ஊத்தை, அழுக்கு,ஊன், சுரோணி
தநீர், புலால

ஊத்தைகுடியன், ஒர்பிசாசம்
ஊத்தைச்லே, அழுக்குச்சீலே
ஊத்தை காறி, பீசாறி
ஊத்தைப்பாண்டம், உடம்பு

ஊத்தைப்பினம், அழுக்குடமபு

(து

ஊமையன், அமை

ஊம், மவுனம்
ஊம்பல, குப்புதல்

ஊசல், இரம், உரிஞ்சல், ஊருதல்,
காய்க்திவருகிற புண், கிளிஞ்சில்,
பசி மை

ஊசற்பதம், பச்சைப்பதம்
ஊ புண், காய்க் துவரும்புண்
ஊசன், மருதநிலத்தலேவன்
உசாண்மை, மிக்க செயல்

ஊசார், ஊரவர், பிறர்
ஊராளி, ஊ திகாரி

ஊரி, இளமை, அரி, சங்கு, மேகம்
ஊரிலிசம்பலே, கலாதி
ஊரின்னிசை, ஒர்பிரபந்தம். அஃஅ
பாட்டுடைத் தலேவஅாரி?னச் சா
ரவின் னிசை வெண்பாவாற்ருெண்
அதே அம்எழுபதேனுங்கூறுவது

ஊரு, அச்சம, தொடை
ஊருகால, சங்கு
ஊருடைமு லியர், முருங்கை
ஊருணி, ஊரடுத்த குளம, ஊரெலலா
முண்அங்குளம், கிணறு (சருதல்
ஊருதல், ஏஅதல், செலுத்தல,

உளrறு

எஅ

ஊழ
ஊரெல்லே, ஊரினெல்லே மானம்

ஊரெழுச்சி, ஊரவர்களொன்ருயெ
ழுதல
(க்கதாயிருத்தல்

ஊழி, உறை காலம், ஒர்பிசாசம், சிெ

டுங்காலம், பிசமஞயு, பூமி, யுகமு

டிவு, விதி
ஊரோச்சம், ஊரெல்லாம் பேசத்த ஊழிகாலம், உகாங் சகாலம்
ஊழிக்காய்ச்சல், கொள் நோய்
உவ.ர், ஊரென்னேவல், நாடு
ஊழிக்கால், உகாந்த வாயு
ஊர் கூடுதல், ஊரவர்கள் திரளு சல்
ஊர்கோலம்வருதல், பட்டினப் பிர ஊழி ,ே வடவாமு காக்கினி
ஊழிநாள், முடிவுநாள்
வேசம்வருதல்
ஊழிகோய்,
தொந்தவியாதி, பெரு
ஊர்கோள்,
பரிவேடம்
வாரிகோய்

ஊர்கோள் வட்டம்,

ஊர்க்கதை, கி சமற்ற பேச்சு

ஊழியக்காரன், வேலேகாரன்

ஊர்ககுருவி, அடைக்கலக்குருவி | ஊழியம், தொண்டு
ஊழியூழிகாலம், கிதியம்
ஊர்ச்சம், கார்த்திகைமாதம்
ஊர்ச்சிதம், உறுதி, தத்த வம், கிலே ஊழ், உலகமுடிவு, ஊழ்த்தலேச்செ
ய்யென்னேவல்,குணம, நியமம்,ப
ப்படுதல்
(துதல்,பாத்தல்
கை, பழவினே, பழைமை, முடிவு,
ஊர்தல், ஊருதல், ஏஅதல், செலுத்
முறை, வெயில்
ஊர்தி, எருது பண்டிமுதலியவாக
-

(குறிளுென் அ ஊழித்தல், உதிர்தல், ஊன், சிதைவு
செவ்வி, கி?னத்தில், பதனழிவு, பு
ஊரத்தம், ஊர் துவம்,சைவம் பதி
லால், மடித்தல், மலர்தல், முதிர்த
ஊர்த்தவகதி, மேற்கதி,மேளுேக்கு
ல், வாடுதல்
ஊர்த்துவ புண்டரம், மேஞே கட்
னங்கள்

ஊர்த் தவம், மேல், மேளுேக்கம்
ஊர் துவராசி, மேஞே:கிராசி

ஊழ்த்துணே, ம?னவி
ஊழிமுறை, கியதி, பூருவகியாயம்
ஊழ்வின, பழவினே
ஊளன், ஆணரி

ஊர்நேரிசை, ஒர்பிரபந்தம். அஃது
பாட்டுடைத்தலேவஅாரி?னச் சார

ஊளி,

பூசும்புண்டாம்

ஊர்த்துவமுகம், மேல்முகம்

கேரிசைவெண்பாவா கூ அவது
ஊர் புல், ஒர்புல்
ஊர்ப்பகை, ஊர்ப்பழி
(ற்றல்
அர்ப்புகைச்சல், புகைபிசிமாய்த்தோ
ஊர்ப்புரளி, ஊர்க்குழப்பம்
ஊர்ட்புலம், ஆமணக்கு
ஊர்மனே, குடியிருப்பு
(ன
ஊர்மன்அ, உள ரம்பலம், பொது ம
ஊர்வலம்வருத்ல், பட்டினப்பி வே

து

(க்தம்
ஊ2ள, காப் கரிமுதலிய வோ விடுஞ்ச

ஊளே கொள்ளுதல்,
ஊ2ளயிடுதல்,

ஒலிடல்.குரவை
யிடுதல்

ஊறணி, ஊறல், ஊற்று

ஊறல், ஊஅதல், ஊற்று, காய்ந்த
பச்சை, மயப்பு
(ல
ஊறவைத்தில், ஊ அம்படிவைத்த

ஊற பாக்கு,
உவட் அ ,

சம்வருதல்

ஒர்மீன்

ஊளான், நரி

ரிஅாறிய பாக்கு

இடையூஅ, ஊறென்னேவல்,

கொலே, தழும்பு, தீண்டல், தீமை
ஊர்வன,
எழுபிறப்பிளுென் மு.
பரிசம்
ஊர்வனவு,
ஊரும் பிராணி
ஊர்வெண்பா, ஒா பிரபந்தம். அஃ ஊஅகாய், அடைகாப்
அது பாட்டுடைத் த2லவ அாரினே ச் ஊஅகோள், கொலே
சாரவெண்டாவாற் பத்துச்செய் ஊஅதில், சாரமே அதல், ந?னதல், &
ர்பெருகுதல், பல வழியிலுமபொ
யுள் கூஅறுவ அது
ருள்வந்தடைதல், மாமிசஞ்சேர்
ஊழலித்தல், இ2ளத்தல், காற்றம
ங் துபிடித்தல்
டைந்துகெடுதல், பதனழிதல்
(சேதம்
ஊழல், ஆகாத தி, 5
ம, காற்றம், ஊஅ நீர், ஊற்று நீர்
ஊ பாடு, இடையூஅறு, இரணம்,
பழுதானது
ஊஅபுண் , ஊறிப்பிடிக்கிற காயம்
ஊழல் நீறம், துநீக சம்
-

iெ

ை

ஊஅவைத்தல், இடையூறுண்டாக்க ஊன்று கால், உதை சு ஸ்
ல், திழும்புபடுத்தல், வடுவைத்தல் ஊன் அறுகோல், பற்றுச்கோல்
ஊற்றங்கோல், ஊன்றுகோல்
ஊன் அசல், அமர்த்தல், த டாங்
ஊற்றம், அசைவின் றிசிற்றல், அறி
கொடுத்தல், நடுதல், கிலேப்படுத
வுடைமை, பற்.அக்கோடு, புகழ்,
த ல், பதித்தல், பலப்பித்தல், வே
முயற்சி, வலி
(ய்தல்
வைத்தல்

ஊற்றல், நீர்முதலியவூறிவருசல்,பெ
ஊநீருணி, இடையூறு, ஊஅ
ஊநீரும்பெட்டி, ஊற்றுப்டெட்டி

எ, ஒரெழுத்து, விஞவெழு அது
ஊற்ருல், உரோகணினாள், காப்பு, எஃகம், எறியா யுதம, கைவேல், சக்
மீன் கூடு

கிரம்

-

ஊநீருல்கவித்தல்,

-

கரப்புக்குத்து எஃகல், எட்டுதல், ஏஅறுதல், நொய்
தல்
தாக்கல், பஞ்சுமுதலியவெஃகுத

ஊநீருல்போடல்,
ல்,மேலே வாங்கல்
ஊற்அ, ஊற்றென்னேவல், ஊன்று
கோல், நீரூற்று
எஃகு, ஆயுதப்பொது, உருக்கு, எ
ஃகென்னேவல்,கூர்மை, மனவொ
ஊற்றுக்கண், ஊற்றுத்துவாரம்

ஊற்.அக்குழி, நீரூறும்படிதோண்டுங்

டுக்கம், வேல்

எஃகுகோல், பஞ்சவட்டதேடி

குழி

எகரம், ஒரெழுத்து
ஊற்றுக்கோல்,ஊன்று கோல்
ஊறி.அண்ணல், சாதல்,சிங் தப்படல் எகினம், எகின்
ஊறி அதல், எண்ணெய் முதலிய ஆற எ ன், அன்னம், கவரிமா, செம்மர

ச்செய்தல், ேேழயொழுக்கல்,

ம், நாய், நீர்நாய், புளிமா, புளிய

வாாக குதல்

மரம்

ஊற்று நீர், ஊறு நீர்
எகுன் , குன்றிக்கொடி
ஊற்றுப்பூ, எண்ணெயூற்றின.தேங் எக்கச்செக்கம், இடக்கு ஒவ்வாமை,
குதி ப்பம்
காய்ப்பூ
{பெட்டி
ஊற்.அ ட்பெட்டி, எண்ணெயூற்றும் எத்கண்டம், ஒருமிக்க, முழு திம்

ஊற்றுப்பெயர்தல், ஊற்றுத்திரும்
புதல்

-

எக்காணம்,

:சொஅப்போதெல்

(ம் எக்காவம்,

-

ஊற்அமரம், எண்ணெயூந்அகிற மர எக்கர், சொரிதல், மறைந்த சொ
ல், மேலுக்கேறப் பண்ணல்
ஊற்றெடுத்தல், ஊறலெழுதல்
எக்கல், ஏஅதில், பதிவு, பொருதல்,
ஊனகத்தண்டு, கருவண்டு
ஊனக் கண், கட்பொறி
வயிற்றையெக்கல், வற்றல்,
ஊனமானம், உரோசாபிமானங்கள் எக்கழுத்தம்

:::: இ.அ. மாப்பு
_

ஊனம், சனம், குறைபாடு, கேடு,
சாரம், மாமிசநீா

ஊனன், குறைவுள்ளோன்

எக்களித்தில், மிகமகிழ்சல்
எத்களிப்பு மிகு மகிழ்ச்சி

ஊஞயம், பிழை

எக்காளம், ஒரு தகுழல

y

எக்கியம், யாகம்

ஊஞன், ஒர்கொடி
ஊன், தசை, கிணம்

-

எக்கியோபவிதம், பூனூல்

-

ஊன் விற்போர், இறைச்சிவி நீபோர்
ஊன்றக்கட்டுதல், பலப்படுத்தல்

எக்குதல், ஒருபுறம்வற்றிவளைதல், வ

ஊன்றல், சார்தல், தள்ளல், டுதல்,
பதித்தல், பலப்படுத்தல், மெய்ப்
பரிசமெட்டிளுென் மறு

எங்கண்,

யிற்றை வற்றப்பண்ணல்
_

எவ்விடம்
எங்கு,

எங்ஙனம்,
_

ஊன்றி, ஒர் பாம்பு
ஊன்றிட்பேசல், அசைகிற

சல், பலப்படுத் திட்டே சல்

எங்ங்ன,

திப்பே எசம ட்டி,
எச.மா னி,

:

:

எவ்விடம்.
ம், எவ்
எவ்விதம்

எடு
எசமானன் ,

அம்

எட்

எசமான்,

எடுத்தன், பொதிமாடு
ைத்ெதாட்சி, வழக்கம்

எசமானிக்கை, முதன்மைத்தனம்

எடுத்தார் கைப்பிள்ளே, எவர்சொல்வ

;

வச்

முதல்வன்

எசம், சாம்பு
எச்சச்சொல், பேராவது வி?னயாவ

து குறைாது நிற்குஞ்சொல்

தையும்கேட்டுடைப்பவன்

எடுத்து, எடுத்திச்சன் மை, எடுத்
தென்னெச்சம், எடுத்தென்னேவ

எச்சதேவன், யாகதேவன்

ல், சுமை
எச்சம், எச்சில், குறை, சதேதி,சே எடுத்துக்கட்டு, பொய்
டம், பட்சிப்பீ, பிள்ளே,யாகம்
எடுத்துக்காட்டு, உதாரணம்
கருத் எடுத்துக்காட்டுதல் , உதாரணங்க

எச்சரீச்சை,

அ, கவனம்
விஞற்றெரிவித்தல்
எச்சரித்தல், முன்னறிவித்தல், விழி எடுத்தக்கூட்டுசல், பிசகினதை ஒரு
க்கப்பண்அணுதல்
படிசரிப்படுத்தல்
(டுசெய்தல்
எச்சரிப்பு, எச்சரித்தல்
எடுத்திக்கை கீட்டுதல், கைத்தொண்
எச்சவாய், குதம்
எடுத்துதல், எடுக்கப்பண் அதல், ஏ

எச்சன், யாகத்தினதிதேவதை
எச்சிலன், பிசுனன்
எச்சில், உச்சிட்டம்

எச்சில்வாய், உச்சிட்டவாய்

எச்சிற்பேய், உச்சிட்டதேவதை
எச்சிற்றழும்பு,

::::::: }சமுதன

நீ.முதல்

(ல்

எடுத்தித்தொடுத்தல், கட்டிப்பேச
எடுத்திப்பிடித்தல், குளுகுணங்களே
கி.அத்திப்பிடித்துப்பேசல்

எடுத்துப்பேசுதல், நியாயமுத்தரித்
தல், பரிச்திபேசல், விட்டதைத்

திரும்பவெடுத்துப்பேசல்
எடுத்தேற்றம், இணக்கமின்றி பிரு

எச்சு, ஒர்வாத்தியக்கருவி
எஞ்சனி, எஞ்சிநிற்குஞ்சொல்
எடுத்தேற்றி,
ப்பது
எஞ்சல், குறைதல், மிஞ்சுதல்
எடுபடுதல், திக்கற்.அப்போதல், கிய
எஞ்சிநிற்றல், ஒழிக் துகுறிப்பாய்கிற்
மர்தப்புதல்
குதல

எடுபட்டவன், கிலேயற்றவன்

எஞ்சியசொல்லினெய்தக்கூறல், ஓர் எடுபாடு, நிமிர்ச்சி, கிலேயின்மை, ெ
தந்திரயுத்தி
கிமை, விசாலமானாடை
எஞ்சுமுரை, எச்சமாய் நிற்கும்.பொ எடுபிடி, மதிப்பு, முயற்சி
ருள்விரித்தவுரை
எடுப்பல, எடுத்தல், தாங்கிளுேசை
எஞ்ஞான்.அம், எப்போழ்தும்
யெழுப்பல்
எடrதஎடுப்பு, தொடங்காததொட எடுப்பித்தல், எடுக்கச்செய்தல், சுவ
க்கம், பெரிய காரியம்
எடுகூலி, சுமை கூலி

ர்முதலியவேற்.ணுவித்தல்
எடுப்பு, எடுத்தல், எடுப்பென்னேவ
எடுத்தடிமடக்கு, திகூெறு
ல், கோப்பு, பெரியவெண்ணம்
எடுத்தடிவைத்தல, குழந்தை தளர்ா எடுப்புச்சாய்ப்பு, தராதரமறிந்துக

டையாய் நடத்தல்
எடுத்தபடி, கோங் தபடி

எடுத்தலளவு, நிறை
எடுத்தல, இடங்குறித்தல், உடைத்

டக்குக்கடை, நிமிர்ச்சியுங் குறை
வும், மேன்மை
(யிடை
எடை, எடுத்தல், எழுப்பல், கிறை
எட்கடை,

}

எட்பிரமாணம்

தாதல, எடுக்குதல், எடுத்துதல், எட்கிடை,
ஏற்றுக்கொள்ளல, ஒரோசை, சு எட்சாதம், எள்ளுச்சாதம்

மத்தல், தரித்தல், தாங்குதல், தா எட்ட, தாமாக
(ல்
க்குத்ல,தெரிந்துகொள்ளல், தொ எட்டக்கட்டுதல், தாரமாய்ப்போத
டக்குதல, நீக்குதல், பற்றிக்கெr எட்டம, தாரம்
ள்ளல, வாங்குதல், வீடுமுதலியக எட்டம்பற்றுதல், கிடைத்தல்
ட்டல், வேடங்கொள்ளுதல்
எட்டா, மங்கலப்பாடகர்

எண்

எட்டல், எட்டுதல்

எண் அம்மை, எண்ணுக்கு கிற்குமும்

எட்டாக்கை, தாரம்

எட்டி,

ஒர்சாதி,

எதி

அ5

மென்னுமிடைச்சொல் (உ.ம்) மீயு
காஞ்சிரமதம்,

மவலும்

(தி எண்ணு வமம், ஒருவமானம். (உ.ம்)
ஒருவனுக்கன்னமிடுவது ஆயிரங்
எட்டியர், செட்டிகள்,வைசியர்பொ
செட்டி

எட்டிற்பத்தில், இட்ையிடை

கோசானமீதே தற்கொப்பு

எட்டினர், சினேகிதர்

எண்ணெய், தயிலம்

எட்டு, அட்டம், ஆசை, எட்டென் எண்ணெய்க்காப்பு,

எண்ணெயபி

ஷெகம்
எண்ணெய்க்காரன், எண்ணெய்வா

னேவல், சாச்சடங்கிஞென்று
எட்டுதல், அகப்படுதல், தாவுதல்

ணிைபன்

எட்பாகு, எட்டுவையல்

எட்பிரமாணம், எள்ளளவு

எண்ணெய்ச்சான, ஒர்சா8ணக்கல்
எண்,எண்ணிக்கை,எண்ணென் னேவ எண்ணெய்ப்புல்லிடுதல், செசவுபா
வுக்கெண்ணெயிடுதல்
ல், எளிமை, எள், கணக்கு, சோதி
டதால் வரையறை, வலி,விசாரம் எண்ணெய்மணி, வெள்மட்டமணி
எண்கணன், பிரமன்
எண்ணெய் வாணிபன், எண்ணெய்வி,
நீபோன்
எண் காற்புள், சரபம்
எண்கு, கரடி
எண்பதெல், அகப்படுதல்
எண்குணன், கடவுள்
எண்பது, எட்டுமுறைபுத்து .
_

_

எண்சிறப்புள்ளோன், அருகன்

எண்பித்தல், அத்தாட்சிபண்ணல்
எண்மர், கணிதர்

எண்சுவடி, கணக்கேடு

எண்செய்யுள், எண்ணுற்பெயர்பெ எண்மை, எளிமை, கணிசம்
அம் பிரபந்தம்
எண்டோளன், சிவன்

எதாஸ்து, அப்படியா கட்டும்

.

எதாப்பிரகாரம், அந்தப்பிரகாரம் ,

எண்டோளி, காளி, துறிகை
எதார்த்தம், யதார்த்தம்
எண்ணக்குறிப்பு, நி?னவு
எதிர, உவமைச்சொல்
எண்ணத்தப்பு, நி?னவுமயக்கம், மதி எதிரதுபோற்றல், ஒர்யுத்தி
கேடு, மதியாமை

எதிராத்தம், ஏற்ற, கிதார்த்தம் (ப்பு

எண்ணப்படுதல், கணிக்கப்படுதல், எதிராப்பு, கழலர்தபடிவைக்கி ஆ.
கினேவிற்ருேற்றல், மதிக்க ப்படுதல் எதிராளி, எதிரி
எண்ணம், ஆலோச?ன, கிலேச்ம், எதிரி, எதிர் நிற்கிறவன், பகைவன்,
எதிரிடை, எதிரித்தனம், L ை5
குறிப்பு, கி?னவு, மதிப்பு
எண்ணர், கணிதர், மத்திரிகள்
எதிருக்கெடுத்தல், ஏப்பமெடுத்தல்,
_

எண்ணலர், பகைவர், பிறரைமதியா

வாங்தி த்தல்
மறுமொழி

ே

தோர்

மொழி

எண்ணலளவு இலக்கத்தாலெண்ணு எதிருரை, எதிரிடைப்பேச்சு, ம.ம.
மளவு

எதிருன்றல், எதிர்தல்

எண்ணல், எண்ணுதல், கணிதம், கு எதிரெடுத்தல், உண்டதுமேஆக்கு
வருதல், ஏவறையெடுத்தல் தேக்

ஜித்தல், தேர்ச்சி, கினத்தில், மதி
த்தல்
எண்ளுத கண்டன்,

கெடுத்தல், வாச்தித்தல்

அணிவுள்ளவ எதிரேந்து, தனக்செதிரேவர்ததைச்
திருப்பிவிடுதல்
-

எண்ளுதகெஞ்சன்,

எதிரொலி, அதிர்துேகேட்கிதசத்தி

எண்ணுதவன், திணிதேவன்

(ல்
ம், பிரதித்தொனி
எண்ளுர், பகைவர்
எண்ணிக்கை, எச்சரிக்கை, எண், ச எதிரொலித்தல், பிரதித்தொனி கான
எதிர், எதிரென்னேவல், ஒப்பு, முன
ங்கை, மதிப்பு
எண்ணிலிகாலம்,அளவில்லாத காலம் எதிர் கட்சி, முன்பக்கம்
எண்ணில்கண் அடையோன்,புத்தன் எதிர்காலம், வருகாலம்
;

1 1

எதே

எயி

அடெ

எதிர்காற்.ற, நேர்காற் று

எத்தனம், ஆயத்தம்

எதிர்கொள்ளுதல், சவ புண்ணியச் எத்தனித்தல், ஆபத்தமாக்கல், சோ
க்கமாயிருத்தல்
தொன் அறு. அஃது வந்தவர்க்குமு
ன் சென்றளவளாதல்
எத்தன், அளுப்புக்காரன்
எதிர்கோள், எதிர்கொள்ளல்
எத்தி, அளுப்பு, எற்.அ, எத்தென்
னேவல்

எதிர் கை, எதிர்மரம்

எதிர்ச் இட்டு, எதிர்முறி

எத்து2ண, எவ்வளவு

எதிர்ச்செட்டு, இரண்டாஞ்செட்டு, எத்திதல், அளுப்புதல்
எதிரிடைச்செட்டு
எத்தேசகாலமும், எ போழ்தும்
எதிர்தல், சங்தித்தல், தோன்றல், ம எந்திரம், இயந்திரம், குத்திரம், திரி
2லதல், மா.அ படுதல்
சை, தேர், பண்டி, மதி
ட் பு
ன்திர்த்தல், அலேத்தல், சச்தித்தல், எர்திரவாவி, குத்திரவாவி
சேர்தல், மா.அபடுதல்,முற்படுதல் எந்திரன், குத்திரி, தேர்
எதிர்கி னிறை, கேரின் றிமாறிவரும் எச்தை, எம்.துசுவாமி, என்றச்தை
எப்படி, எவ்விதம்

கிரனிறை

எதிர்கிலே, எதிர்கிறீறல்

எதிர்கிலேயகத்தி2ண,
ளுறுப்பிஞென்.அறு

எப்பொருட்குமிறைவன், எல்லாவற்
அகப்பொரு

றிற்குமதிபன்

எப்பொழுதும்,

எப்போதும்,
எக்காலமும்
எதிர்பார்த்தல், வாவுபார்த்தல்
எ போழ்தும்,
எதிர்ப்படுதல், எதிர்தல், சம்பவித்த எப்போ
_.

எதிர்ங்தோர், பகைவர்

எப்போது, எப்பொழுது
ல், நேரிடுதல்
எதிர்ப்பாடு, நேரிடுதல்
எமகணம், யமகனம்
(ஞென்.அ
எதிர்ப்பாய்ச்சல், கேரிட்டபாய்ச்ச எமதாதி, சாகபாம்பின் நச்சுப்பல்வி
அக்கெதிர்த்துப்பாய்தல்
எதிர்ப்பு, எதிர்த்தல்
எதிர்மறை,எதிர்ம அப்பு

எமசாகம், அசமதாகம்
எமதாமம், ஊமத்தை
(ன எமர், எமது சுற்றத்தார்,

எதிர்மறைவினே, எதிர்மறப்புள்ளவி

எம்முடை

L1வ

எதிர்மீன், கீர்ப்பாய்ச்சஅக்கெதிர்வ எமள், எம்முடையவள்
ரும் மீன்
எமன், இயமன், எம்முடையவன்,
நாகபாம்பினது கச்சுப்பல்விளுெ
எதிர்முசம், நேர்முகம்
ன் து
எதிர்முறி, கள்ளச்சீட்டு
(மொழி

எதிர்மொழி, எதிர்வார்த்தை, மறு எம், தன்மைப்பன்மைவிகுதி
எம்பர், எவ்விடம்
எதிர்வாதம், பிரதிவாதம்
எம்பி, என்றம்பி

எதிர்வாதி, பிரதிவாதி

எதிர்வினே, எதிர்மறைவிஜனவருலின எம்பிராட்டி, எங்கள்தலேவி
எங்கள்தலேவன்.எ
எதிர்வினேவிலக்கு, ஒரலங்காரம். அ எம்பிரான்,
ஃத வருகால விடையூtறைக்கா எம்பெருமான், ங்கள்தேவன்
ட்டிம.டிப்பதி
(ருவது எம்புகம், நிலக்கடம்பு
எதிர்வு, எதிர்காலம், எதிர்த்தல், வ எம்மர், எம்முடையோர்

;

எதிர்வைத்தல், சரி. வத்தல்

எம்மளுேர், எம்மோடொத்தவர்

எம்மாத்திரம், எவ்வளவு
(ன்
எதுகை, ஒரலங்காரம், அஃது இர எம்மான், எமது தெய்வம், எம்பிரா
எதி, LT.தி

ண்டாமெழுத்தொன்றி வருவது, எம்மை, எங்களே, எப்பிறப்பும்
மோனை

_

எதேச்சை,
எதேஷடம்,
எசேட்டம்,

தன்னிட்டம்
_

எம்மையும், எப்பிறப்பும்
எம்மோர், எம்முடையவர்
எயில், ஊர்ப்பொ.தி, மதில்

எயிற8லப்பு, புற்கடிப்பு

னரி

எலி

அக

எ.வி.டி, பல்அ. பன் றிக்கொம்பு, யா எரியவிட்டமருச்து, கீற்றினபஸ்iலம்
னேக்கொம்பு, வக்கிரதர்தம்
எரியிடுதல், எரியவைத்தல்
(அ
எயிறுதின் மல், பற்சடித்தல்
எரிவட்டம், சரக வட்டத்தினொன்
எயிற்றியர்,

பாலே சிலப்பெண்கள், எரிவண்டு, பட்டவிடமெரிகிற வண்டு

வேடுவப்பெண்கள்

எரிவர்தம், மிக வெரிக்கு மோர்சோப்

எபினர், பாலே நிலமாக்கள், வேடர்

எரிவனம், சுடுகாடு

எயின், வே.ருக்குரியன
எய், எய்யென்னேவல், முட்பன்றி

எசிலிழித்தல், கோபித்துப்பார்த்தல்
எரிவு, அழற்சி, எரிதல்

எய்தல், அடைதல், நால்வகை ஆறு எரு, சாணி
பாட்டிளுென் மறு. அஃது எய்தல் எருக்கம், எருக்கு
எய்துதல், அடைதல், சம்பவித்தல், எருக்கலே, எருக்கு
பெறுதல்
எருக்கல்,
சொல்லல், சுமத்தல்,
வெட்டல்
எருக்குதல்,
எய்த்தல், இ?ளத்தல், மெலிதல்
எப்ப்பன்றி, முட்பனறி
எருக்களம், ஆனிலே
எய்ப்பாடி, வேடரூர்
எருக்கு, எருச்சலே, எருக்கென்னே
வல்
எப்ப்பிலவைப்பு, தான் தளர்ச்.திம்பி
மாைத்தாங்கல்
எருச்சாட்டி, எருப்பட்டநிலம் (ல்
எப்ப்பு, இளப்பு, பலவீனம்
எருதடித்தல், உழுதல், போரடித்த
எப்யாமை, அறியாமை
எருதி, இடபம், இடபவிாாசி
_

எரி, எரியென்னேவல், கேட்டைசா

ள், கீ, சாகம், பிரவை, புகர்பூசம்

எரிகரும்பு, கரும்பு
எரிகாசு, அகிற்க ட்டைக்கிமூென்
அ. அஃது காசுக்கட்டி.

எருதிமறித்தல், பசுவுடனே எருது
பு:னாதல்
எருததிம்,

!

பிடர்

எரிகுன்மம், ஒர்சோப்
எரிக்கலக்காம்போதி, ஒரிசாகம்

எருத்திக்கரணம், ஒர்காணம்
எருத்திப்பூட்டு, எர்ப்பூட்டு
எருத்துவாலன், ஒர்குருவி
எருந்து, கிளிஞ்சில்

எரிசனம், சாகர்

எருமணம், செங்குவளே

எரிகுடலன், மிகுபசியுள்ளவன்

எரிச்சல், அழற்றல், எரிதல், சோப எருமுட்டை, எருவாாட்டி
(ெ
ம், பொருமை
எருமுட்டைப்பீகாறி, வெதுப்படக்

எரித் பிலம், எரித்தெடுக்குதே யிலம் எருமை, காரா
எரிதல், அழற்றல், அனற்றல், நீசு எருமைக்கற்ரு2ள, ஒர்கtருளே
வாலித்தல், பிரகாசித்தல், வெர்த எருமைக்காய்ஞ்சொறி, ஒர்காய்ஞ்
தி.மப்போதல்
எரித்தல், எரியச்செய்தல்
எரிாாள், கார்த்திகை நாள்

எரிபடுவன், ஒர்நோய்
எரிபக்தம், எரிவர்தம்

சொறி

எருமைக்கொற்ருன், ஒர்கொடி
எருமைத்தக்காளி, ஒர்செடி
எருமைாக்கி, சாளுக்கி
எருமைாக்கள்ளி ஒர்கள்ளி

எரிபிடாரி, எரிச்சற்காசன், ஓர்தே எருமைமுல்லே, ஒர்முல்லே
எருமைமுன்னே, ஒர்கொடி
எரிபுழு,
எரிபூச்சி,

} கரியமயிர்க்குட்டி

எரிபொழுது, இலங்குபொழுது
எரிப்பு, எரித்தில், ப்ொரும்ை
ஏரிப்புறம், சசகம்
எரிமருச்.த, சுடுமருச்தி
எரிமுகி, சேங்கொட்டைமரம்

எரியல், எரிதல், எரிந்த து

எருமையூர்தி, யமன்
எருவராட்டி, காய்ந்த எரு

எருவாரம், எருச்செய்கைப்பங்கு
எருவிடுவாசல், குதம்
எருவை, உதிரம், ஒர் ஆடு, கழுகு, ச
ழுதை, கொஅக்கை,கோரை, செ
ம்பு, யானே

எலி, பூர் நாள், மூடிகம்

அசி

எவிச்செவி,

எலிச்செவித்துத்தி,

எழு

எல்லேக்குறிப்பு, எல்லேயடையாளம்

ஒர்பூடு

எல்லேக்கெட்டமேரம்,ஒவ்வாதாேரம்
எல்லேக்கேடு, ஒவ்வாமை
எல்லேத்,ே ஊழித்தி

எவித்திசை, வடமேற்றிசை
எவிப்ப2ள, எவிப்புற்று

எலிப்பாஷாணம், ஒர்மருங் து
எல்லேப்படுத்தல், அளவுபடுத்தல், எ
ல்லேகட்டுதல்
எலிப்புற்று, எலிவளே
எலிப்பொறி, எலிபடுக்குஞ்குத்திரம் எல்லேப்பிடாரி, ஒர்தேவதை
எலியாமணக்கு, ஒர்மரம்
எல்லேமானம், எல்லே
எலியொட்டி, ஒட்டொட்டி

எல்லேயின்மை, அளவின்மை

எலியோடி, முகட்டுப்பாய்ச்சு
எலியோட்டி, ஒர்பூடு
எலிவ்ளே, எலிப்புற்.அ

எல்லோ, அதிசயவிரக்கச்சொல்

எஅ, கரடி, தோழமை
எலுமிச்சை, ஏலும்பிச்சை

எல்லோரும், சகலரும்

எஅம்பன், எலும்புபுறப்பட்டவன்
எஅம்பிலி, ஒர்மரம்

எல்வை, காலம், நாள்

எஅம்பு, என் பு

எவண், எவ்விடம்

எல்லோமும்,

! காமெல்லாரும்

எல்லோம்,
எல்லோன், சூரியன்
எவட்சாரம், ஒர் சரக்கு

-

எஅம்புக்கூடு, எலும்புக்கோவை
எவரும், எல்லாரும்
எஅம்புக்கோறை, எலும்புத்துவா எவற்.அ, எஅதி

(வை
எவன், என்னே, யாது, யாவன், யா

எஅம்புருக்கி, ஒர்நோய், ஒர்பூடு, ஒ
ர் மரம்

எ.ை வ, யாவை

எவையும், யாவையும்

எவ், எவை
எஅவன், தோழன்
எல், இகழ்ச்சிக்குறிப்பு, இரவு, ஒ எவ்வது, எது, எவ்வண்ணம்
, குரியன், கர்ள், பக்ல், வெயில் எவ்வம், குற்றம், தனிமை, திராத
-

எல்லரி, கைமனி

நோய், தக்கம், அன்பம்

எல்லவன், சந்திரன், சூரியன்
எல்லாம், முழுவதும்
எல்லாரும், சகலரும்
எல்லி, இராத்திரி, குரியன்
எல்வீரும், நீலிர்யாரும்
எல்லீர்,
.

எவ்வரும், எவரும்
எவ்வனம், இளமை, மதர்த்தல்
எழல், எழும்பல்

எழால், ஒர்பட்சி, யாழ், யாழ்ாரம்
பிளுேசை

எழிலறிதல், அசுவைமட்டுக்கட்டுத
எல்அலு,

சூரியன்,

எல்லேமும்,
எல்லேம்,
_

நாள்

}ச

ல், குறிப்பறிதல்

ாமெல்ல
மல்லாரும்

எழிலி, கடையெழுவள்ளவிலொருவ
ன், மேகம்

எல்லே, அவதி, அளவு, கூப்பிடுதார எழில், அசுகை, அழகு, இளமை, வ
ண்ணம், வ
ம், குரியன், சாள்முடிவு

எல்லே கடத்தல், அளவைக்கடத்தல், எழினி, இடைச் சீலே, திரைச் சீலே
ஆ2ணயைக்கடத்தல்
எழு, உழலேமரம்,எழுவென்னேவல், .
எல்லேகட்டுதல், கீர்த்தல், முடிவுகட்
ஒர் மரம், கம்பம், வ8ளதடி
டுதல், வரம் புவைத்தல், வரைய.அ எழுகூற்றிருக்கை, ஒர்பிரபந்தம். அ
த்தல்
ஃது ஏ முறைத்தட்டுவிளேயாட்டு
எல்லேகுறித்தல், அவதிகுறித்தல், எ
ச்சிறப்புக்கூறுவது
ல்லே கட்டுதல்

(மானம் எழுகை, எழுதல்

எல்லேக்க டடு, இறைக்கட்டு, எல்லே

எல்லேச்கல்,
எல்லேக்கால்,

எல்லேயறியகி.அத்து
வ.தி

எல்லேக்காவல், எல்லேமானக்காவல்

எழுச்சி, எழும்புதல்,ஏறிச்செல்லல்,
கண்ணுேயிளுென்அறு, மனமுயற்சி

எழுச்சிக்கொடி, கண்ணினிற்பம்.அ
மோர்கொடி

எள்

அடு

எழு

எழுச்சிபாடுவோன், தேவாரசர் முத் எழுத்தாடை, சன் ருய்ச்செல்லும்
வாச?ன
(ம்
வியோர்க்குப்பள்ளியெழுச்சிபாடு
வோன்
எழுத்துப்புடைவை, சித்திரப்பட்ா
எழுச்சிமுரசம், தேவராசரிவர்களே எழுத்துப்பொருத்தம், பாலன்முத
வைகறையிலெழுப்பமுழக்குமுர
வியன வெழுத்துத்தானப் பொரு
LD

த்தம்

எழுத்துவர்த்தனம், சிச்திரக்கவியி
எழுச்சியிலே, பலவனிலே
எழுதகம், எழுதப்பட்டருபு, சித்திர
ஞென் அ. அஃது எழுத்தெழுத்
க்கம்பி, சித்திரசொரூபம்

,

தாய்ப்பிரிக்கப்பொருள்பயப்பது

எழுதல், எழுததல், எழும்புதல், கி எழுத்திவாசனே, எழுத்திாடை
எழுசா, செருப்பு
(படி
எழுந்தபடி,
கி?னத்தபடி,
சேரிட்ட
வேதம்
எழுந்தமானம்,யோச?னபண்ணுமை
எழுதாமறை
எழுந்தருளிவிக்கிரகம்,வெளிகொண்
எழுதுகோல், அாரியக்கோல்
டுவருகிறவிக்கிரகம்
எழுததல், எழுதல்
பெரியோரெழு
எழுத்தடைத்தல், எழுத்துக்களேய எழுந்தருளுதல்,
எழுந்திருத்தல்,
தல்
றைவகுத்தடைத்தல்
எழுத்ததிகாரம்,எழுத்திலக்கணம்(பு எழுந்தேற்றம், எழுங்தமானம், எழு
தேருளல்
எழுத்தலங்காசம் எழுத்திலோரியல்
எழுத்தறப்படித்தல், தீர்க்கமாய்வா எழுபவம், உயர்பிறப்பு, எழுபிறப்பு
சிக்கப்பயிலல்
எழுப்பம், எழுச்சி, நடமாட்டம், வ
ளர்தல்

எழுத்தாணி, ஒலேயிலெழுதுங்கருவி

ளர்ச்சி

எழுப்பிவிடுதல்,

எழுத்தாணிப்பூடு, ஒர்பூடு .

எழுத்தாளர்,
அறிஞர், எழுத்துக் எழுப்புதல்,
rரா

எழும்பப் பண்ணு
தல, முயற்சியுண்

டாக்குதல்

எழுத்தானந்தம், பாடற்கு விலக்கப் எழுப்பு, எழுப்புதல்,எழுப்பென்னே
வல்
பட்டவெழுத்த
எழுத்திலக்கணம், பஞ்சவிலக்கண எழுமான்புலி, ஒர்பூடு
-

எழுமுக?ன, அதுவக்கம், முதல்

த்தொன்.அறு

எழுத்திலாவோசை, எழுத்தொலிகா எழுமை, உயர்ச்சி, எழுபிறப்பு
ட்டாத அசை. அஃது இரைச்சல் எழும்பல்,எழும்புதல்,கைத்தோம்பு
முதலியன
(குங் தொனி எழுவரைக்கூடி, ஒர்பாஷாணம்
எழுத்திஞேசை,அக்கரம்விளங்கிநிற் எழுவாயுருபு, பேருரு பு
எழுவாயெழுஞ்சனி, மக 5ாள்
எழுத்து, அக்கரம், சித்திரம்
எழுவாய்வேற்அமை,
முதலாம்வேறி
எழுத்துக்காரன், எழுதுகிறவன், பு
ைெ D
டைவைமுதலியவற்றிற்சித்திரங்தி
ட்டுவோன்
(ரன் எழுவான், கிழக்கு
எழுத்துக்காரியஸ்தன், எழுத்துக்கா எளிசு, அருமையற்றது, இலேசா
னது, எளியது
எழுத்துக்குற்றம், சச்செழுத்துமுத
வியனவருதல்,

எளிஞர், எளியவர்
-

எழுத்துக்கூட்டுதல், எழுத்திக்களே எளிதாவு, எளிமைத்தனம்
எளிது, எளிசு
ப்புணர்த்திவாசித்தல்
எழுத்துச்சந்தி, எழுத்துக்களின் பு எளிமை தரித்திரம்,தளர்வு,தனிமை,
தாழ்வு

ணர்ச்சி

எழுத்துச்சாரியை, ஒரெழுத்தான் எளியர்,
வருஞ்சாரியை

-

எழுத்துச்சுருக்கம், எழுத்துக்களே
பிடைவிட்டெழுதிவாசிப்பது

த ரித்திரர், திரா
எளியவர், னியற்றவர்
எளியவிலே, அற்பவிலே

எள், எள்ளு, எள்ளென்னேவல்

எ8ன
ள்ை கல்

விதி

கர்

.ே இகழ்தல்

எனயவன், எத்தன்மையவன், வன்

எள்ள, உவமைச்சொல்

எ?னவரும், யாவரும்
எ%ன வீர், எல்லா நீர்
?ைனவேமும்,

1 . .

எள்ளல், அவமதிச்சிரிப்பு, கிச்தை
எள்ளிடை, எள்ளளவு
எள்ளுதல், இகழ்தல், தள்ளுதல்

?ைனவேம்,

எல்லோரும்

எள்ளோர்ை, எள்ளுச்சாதம்

எ?னவோமும்,
எ?னவோம்,

சறி காலி, காலாலெறியும் பசு

என்வோரும், யாவரும்

எறிதல், அடித்தல், உதைதல், குத் என், இகழ்ச்சிக்குறிப்பு, இடைச்
சில், கால்வகை ஆறிளுென் அ, வீச
ல், வெட்டல்

எறித்தல், ஒளிவீசல், வெயில்காலல்

சொல், என்ன, ஐயக்கிளவி, சொல்

அக, தன்மையொருமைச்சொல்
எனகு,

எறிபடை, கைவிடுபடை (ம்பித்தல் என் கும்,

}

சொல்லும்

எறிப்பு, ஒளிசெய்தல், கோடை, வி என் பித்சல், அத்தாட்சிப்படுத்தல்,
எறிமணி, சேமக்கலம்

என் அசொல்வித்தல்

எறிமுத்து, வகுரிசோபிவிடையிடை என்ப, எலும்பு, புல்
போட்டமுத்து
என்புருக்கி, எஅம்புருக்கி
எறியாயுதம், வேல்முதலியடடை
என்மர்,
எறியால், ஒர்மீன்
என்றசொல்வார்
என்மஞர்,
எறியீட்டி, எறிவல்லேயம்
என்றி.சிளுேர்,
எறிவு, எறிதல்
என்ரு, எண்ணிடைச்சொல்
எஅம்பி, யானே
சன் ற, னச்சாள், குரியன்
எ.மறுழ், தி டி., தண்டு, அாண், வலி

என்றும், எப்போழ்.தும்

எற்ப்ாடு, மா?லப்பொழுதுக்குமுன் என் ஹாளி, எப்போழ்.தும்
பத்தாாழிகை ாேரம்
என் றாள், குரியன், வெயில்
எற்றல், அடித்தல், அமத்தல், தி என்ன, உவமைச்சொல்னத்தன்மை
றை மரம், எதிர்த்தல், எறிதல், எ

ய.என்.றுசொல்க, யாவை

ற் றுதல் குத்தல், கொல்லல், தட் என்னல், என்.றுசொல்லல்
டப்படுதல், வெட்டல்
எனனே, அதிசயவிரக்கச்சொல்
எற்றல்மரம், இறை மரம்

எlமற்கொட்டு, இறைமாக்கொட்டு
எற்றற்பட்டை, சீலாப் பட்டை
எற்றித்தல், இரங்கல்

எற்று, இரக்கக்குறிப்பு, எத்தன்மை
த்தி, எறிதல், எற்றென்னேவல்
எற்றுதல், எறிதல், கொல்லல், நீர்மு
தலியவற்றையெற்றல், புடைத்

என்?ன, என்ற ச்தை, என்ன, பால்ப
காவுயர்தினேயொருமைத்தன்மை
சீசெயப்படுபொருள்

என்ஞே, அதிசயவிரக்கச்சோல், இ.
ாக்கிச்சொல், ஐயக்கிளவி

6)
(அால் ஏ, அடே, இசைநிறை, இற்றசை, ள
எந்று.நால், மரக்கோட்டம்பார்க்கு
ண்ணின் குறிப்பு, (உ.ம்) கிலனேே
எற்றை, என்.அறு
ரே, எதிர்மறை, (உ.ம்) பொய்
தல்

எற்ருே, அதிசயவிாக்கச்சொல், இ
ரக்கச்சொல், எத்தன்மைத்தோ

யே, ஒரெழுத்த, தேற்றக்குறிப்
பு, (உ.ம்) சானேவந்தது, பாண

என, என்சி, ஒருவமையுருபு

ம், பிரிவின் குறிப்பு, (உ.ம்) இவற்
அறுளொன்றோன்.அறு, விளுக்குறிப்

எனது,
எஇ.அ),

என் அனுடையது

எனல், என்றல்
எனில், என் அசொல்லில்

எ?ன

பு (உ.ம்) தரவேவதேதி
ஏஏ, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு
ஏக சகடு, ஒரொட்டு

(தல்

து, எத்தன்மைத்து, எவ்வளவு எகசக்கிரம், தனியானேசெலுத்து

சிை

அன

ஏகசக்கிரவர்த்தி,
:
} சுயாதிபதி

:கிரம்
கே

ஏக சமன், ஒருசரி
ஏகசமானம், ஒரேசமானம்

ஏகாங்கம், தனிமை

-

ஒரேசோக்கம்

ஏகாங் கவுருவகம், ஒரலங்காரம்.அ
இது ஒன்றனங் கம்பலவற்றையும்

ஏக சிங்தை, ஒருமனம், ஒன்றிப்பு

ஏகதக்தன், விஞயகன்
கூறியோரங்கத்தையேயுகு
வகிப்பது
(ருப்பவன்
ஏக தாளம், சத்த சாளத்தொன்.அறு
ஏகதிரீத்துவம், ஒன்றில்மூன்அதத் ஏகாங்கி, சன்னியாசி, தனிமையாயி
ஏகாசம், உத்தரீயம், போர்வை
அவங்கொண்டிருத்தல்
ஏகதேசக்காரன்,'மாறுபாடுள்ளவன் ஏகாட்சரி, புவஞசத்தி, மிறைக்கவி
எகதேசம், அரிது, அலங்காரத்தி
பிஞென்.அறு. அஃதி ஒர்வரியெழு
த்தாஞேர் கவிமுடிவதி
(நால்
ளொன்.அறு, ஒட்டுக்கு, ஒரிடம், மு
ன்பின் மூக, வித்தியாசம்
ஏகாட்சரிகக்கிஷம், ஒர்மாச்திரிய
ஏகதேசவுருவகம், ஒரலங்காரம்
ஏகாதசம், பதிஞென்.அ
ஏகாத ,ெ பதிளுெராந்திதி
(ன்
ஏகதேவன், கடவுள்
ஏகதொகை, முழுத்தொகை
ஏகாதிபதி, தனியாட்சிபண்அனுபவ
ஏகத்துவம், ஒருபொருளாயிருக்குச் ஏகாதிபத்தியம், தனியாசாட்சி
தன்மை

_

::::::

ஏகார்தசேவை, தனித்சேவை
ஏகாந்தமண்டபம்,

எக சாதன்.

கொஅமண்ட

கடவுள்

பம், தனியிருக்கு மண்டபம்
ஏசபக்தனம், ஒருகூட்டாய்க்கூடுத ஏகார்தம், தனித்திருக்குமிடம்
ல், ஒன்றிப்பு

னிமை

ஏகபாதம், சான்சடியுமோரடியாய் ஏகாதேவாழ்வு, தனிவாழ்வு
ஏகாரவல்லி, பலா, பாகல்
வருங்கவி
ஏகபாதவாசனம், அத்தமேந்தாலழ காலி, சவுக்காரம், வண்குன்
தனமாய்க்கிடக் துஒருகான்மேனி எ.காலியர், வண்ஞர்
ட்டுவது
ஏ,ெ கைம்பெண்
எகபாவ?ன, ஒருமைப்பாவனே
பவித்தல், ஒன்றித்தல், சேகுதல்
ஏகபோகம், இட்டம், இருவருமொ ஏபோவம், ஒருமைப்பாவனே
ஏகுதல், போகுதல்
(ன்று
த்தபோகம்
எகப் பிழை, முநீஅம்பிழை
க்ாதிட்டம், அபாக்கிரியையிஅெ
எகப்பெருவெள்ளம், ஒருமிக்கமூடி ஏகோபித்தல், ஒருமனப்படுதல், இ
யபெருவெள்ளம்
ன்ருதல், சேர்தல்
ஏகமாய், ஒன் ருய்
ஏ.கே ஏக்கல், பயம்,பேராசை
ஏகம், ஒப்பில்லாதது, ஒன்று, தனி ஏக் கழுத்தம், இறுமாப்பு
மை, முழுவதும்

ஏகல், உயர்ச்சி, நடத்தல், போகல்
ஏகவசனம் ஒருமைச்சொல், ஒரே

ஏக்கதில், ஏக்கதுதல்
ஏக்கறவு, ஏற்றுக்கொள்ளுதல், வண
ங் கல்

மொழி, மெய்
ஏக்கதுதல், அங்கலாய்த்தல், அ வ
ஏகவத்தவாசனம், எகபாதவாதன
மானித்தல் தாழ்ச்ச நி உல்
மாகக்கிட துகையைகீட்டியிருப் ஏக்கிபோச்கி, எளியோர்
ப.தி
ஏங்கல், அஞ்சல், அழுதல் இரங்க
எ வஸ்தி, கடவுள்
ல், ஒலித்தில், மயிற்குரல்
ஏகவாசம், ஆலமரம், கூடியிருத்த ஏசம், வெண்கலம்

ல், தனியிருப்பு

ஏசல், பழிமொழி, வைதல்

ஏகவெளி, மறைவிலாவெளி

எசறுதல், துக்கித்தல்

ஏகவேணி, மூதேவி
ஏகன், ஒருவன், கடவுள

ஏசர்த்வர், குற்றமில்லாதவர், தேவர்
ஏசி, கிளி

அ.வி

ைஅ)

ஏசு, ஏசென்னேவல், குற்றம்
ஏச்சு, உதாசினம், வைதல்

எய்

இன்னதிஞனின்ன காரணமின்றெ
னக்கூறுவது

ஏட, தோழன் முன்னிலே
ஏத வின் முடித்தல், ஒர் யுத்தி
ஏடகம், லே, தென்னமரம், பலகை, ஏஅவுருவகம், ஒரலங்காாம். அஃ

அது காாணத்தைக்காட்டியுருவக

ப?னமரம், பூவிதழ்
ஏடனே, விருப்பம்
ஏடல், கருத்து
ஏடன், செவிடன், தோழன்
ஏடா, தோழன்முன்னிலே

ப்படுத்துவது
எதை, பேதை, வறியன்
ஏத்தல், அதித்தல்
ஏத்தி, ஏத்தென்னேவல், ததி

ஏடாகுடம்,

ஏந்தல், அரசன், உயர்ச்சி, ஏந்தித
ல், பெருமை, பெருமையிற்சிறக்

} ஏருமேடு
_

தோன், மலே, மேடு
எத்தானம், ஏந்துதல், சிரும்பி
திரத்திற்கற்ருேர்
ஏத்தி, ஏதுேபவன், தரித்சவன்
ஏடி, தோழிமுன்னிலே
ஏடு, கண்ணிமை, ப?னயேடு, பாலா ஏத்திசை, இராகத்தகுதியுளொன்.அ

ஏடாசிரியர், குருவில்லாதேமொத்

எந்திரம், இயந்திரம்
டை, பூவிதழ்
ஏட்டிச்குப்பூட்டி, எதிருக்கெதிர், ஒ ஏதிேரவச்சு, பண்டியச்சு
.ெ

ஏட்டிற்கல்வி,

ஏர்த கொம்பு, மேல்வி2ளவானகெர்
ஏச்திதல், தாங்கல்

குருவில்லாக்கல்வி

ஏட்டை, ஆசை, திளர்வு

(2ல
ஏணம், எஅம்பு, கிலேபெ.அறுதல், மா ஏப்பம், ஏவறை
ஏமக-டம், அட்டமலேயிற்டொன் ம
ன், மான்ருேல், வலி

எமதவஞ்சம், போக பூமியாறிகுெ

ஏணல், வ8ளவு

ன அறு

ஏளுப்பு, இறுமாப்பு

ஏணி, இறைவை, எல்லே, நாடு, மான் ஏமம், இரா, இன்டம், உன் மத்தம்,
கலக்கம், களிப்பு, காவல், சேம

கன் அ

ம், திரைச்சீலே, புதையல்,பொன்,
மயக்கம், விபூதி
ஏமருதல், கலங்குதல், திசைத்தல்,
மிகுகளிப்புறல், மூர்க்கமுறல் (அறு
ஏமவஞ்சம், போக பூமியாறிஞென்
ஏமாப்பு, கருத்து, செருக்கு, மிகு
களிப்பு
ஏமாறுதல், அலமருதல், தடுமாறல்

ஏனிலேயுடைமை, கண்ளுேட்டம்
ஏணே, ஆடு, மஞ்சம்

ஏண், கிலேயுடைமை, வலி, வளவு
எண்கோன், திருக்கு, நேரின்மை
ஏண்டாப்பு, இறுமாப்பு
ஏதடை, விரோதம்
ஏதண்டை, சிரும்பி

ஏதம், குற்றம், கேடு, அதுன்பம்
ஏதி, ஆயுதப்பொ.தி, தண்டு, வாள் ஏமி, உடனிகழ்வான்
ஏதிலார், அயலோர், தரித்திரர், ப எமிலாத்தல், திகைத் துப்பார்த்தல்

ைIT
எமிலாந்தி,
அலமலர்ந்து பார்ப்
டோன்
ஏதில், அயல்
ஏதின் மை, பிரியவீனம், வெஅமை
எமிலாப்பு, அலமலப்பு
இஅமாப்புறல், மயங்
ஏத, ஏன், ஒரலங்காமம், அஃது இ ஏமுறல்,
குதல்
ன்ன காரணத்தானின்னதாமென எழுஅதல்,

-

தன்மைப்பன் மைவிகுதி
எம்பலித்தல், அங்கலாய்த்தல்
எம்புதல், எம்பவித்தல்
ஏடம்

க்கூறுவதி, காரணம், யாது
எதுங்கெட்டவன், இடமற்றவன்,வி
ண ன்

ஏதும், யாதொன் அம்
எய்தல், இயைதல், ஒப்பாதல்,பொ
ருதேல்
ஏதுவானவன், இடமுள்ளவன்,பிரா
த்தியுள்ளவன்
ஏய்த்தல், அளுப்புதல், இசையப்ப
-

ஏதுவிலக்கு, ஒரலங்காரம், அஃது

ண் அதல்,உவமித்தல்,சமாணித்தல்

வரலா

எழே

அமீன்

எப்ட்ட, உவமைச்சொல், (உ.ம்) மு எலாமை, இணங்காமை, கடடாமை,
அன்பம்

த்தேய்ப்ப

ஏய்ப்பிலே வட்டன், எத்துக்குட்படு ஏவி, கள்
பவன், கணிசமற்றவன், மதிகே எலுதல், இயலுதல், பொருங்தல்
டன்
எல், ஏலென்னேவல், ஒப்பு, முன்னி
லேயொருமைவியங்கோள்விகுதி
ஏரகம், ஒரூர்

ஏல்வை, காலம், குளம், பொழுது

ஏரண்டம், ஆமணக்கு
ஏரல், கிளிஞ்சில், சமுத்திரச்சுண்டி
ஏரா, மரக்கலத்திஞேருமப்பு

ஏவங்சேட்டல், ஒருவருக்காக ஏவிவி
டப்பட்டுப்போயதட்டல்
ஏவம், ஒருவருக்காக ஏவிவிடப்பட்

டுஅதட்டும்படிவருகை, குற்றம்
ஏவல், ஆணேசெலுத்துதல், ஏவுதல்
ஏவல்கொள்ளுதல், தொண்டுசெய்வி

ஏராண்மை, உழவு
ஏராத தி, ஏலாத அள

ஏராளம், மிகுதி

ஏராளர், உழுகர்

த்தல்

ஏவல்செய்தல், தொண்டுசெய்தல்
ஏரி, இமில், குளம், பார்பூசம்
ஏரிசா, கடற்கொங் தளிப்பு, புரளித் ஏவல்மேவல், ஏவற்ருெழிலும் உள்
வேலேயும்
(அ ஏவல்வாய்பாடு, ஏவloசால்
எருழல், வைசியா தொழிலிஞென் ஏவல்வி?ன, ஏவலேச்செய்யும்வி?ன
ஏருதுவர், உழவுதொழிலாளர்
எவறை, எதிருக்கெடுத்தல்
ஏவற் காரன், பணிவிடைகாரன்
எருழுநர், உழவர்
ஏர், அழகு, உழவுக்கிசைசேதளபா ஏவற்பணி, ஏவlருெழில்
ஏவற்பேய், ஏவிவிட்டபேய்
டம், உழுமாடு
தனம்

ஏரின் வாழ்நர், பூவைசியர்
_

ஏர்க்கால், கலப்பையிஞேரு.அப்பு எவிவிடுதல், ஏவுதல்
ஏர்ச்சீர்,உழவுக்கிசைந்ததளபாடம்,
வேலேக்கிசைதேபணிமுட்டு
அம்பு, அ.அப்புதேன்மை,ஏவெ
ஏர்த்தொழிலர், பூவைசியர்
ன்னேவல், வருத்தம்
ஏர்த்தொழில், உழவுதொழில்
ஏவுதல், அலுப்புதல், எழுப்பிவிடுத
ஏர்ட, எழுச்சி
ல், கற்பித்தல், செலுத்துதல், தா
ஏர்ட் பண், ஏர்ச்சீர்
ஏர்ப்பு, இர்ப்பு

ஏவுவான், ஏவிவிடுவான் (வாட்டேறு

ஏர்ட் பூட்டு, எர்தொடுத்தல்

ஏசிசம், ஆடு, செம்மறிக்கடா, திரு

ண்டிவிடுதல்

}

ஏர்வாரம், கமவாரம்

எழமை,

ஏல, இயல், முன்னம்
எலக்கோலம், ஆயத்தம்

ஏழமைத்தனம்,

பாட்டு

ஏலம், இயங்கு, ஒர்மரம், பஞ்சவா
சத்தொன் , மயிர்ச்சாங் தி,முதி
ரை, வாச?னப்பண்டம்

ஏலவே, முன்னே
ஏலா,

ஏலாள்,

{சே

ழிமுன்; னி2ல

ா

ஏழைத்தனம்

ஏசி அருட, ஏழாம்வேற்றுமை. அஃ

எலப்பாட்டு, இழுக்குநர்சொல்லும்

ஏலவரிசி, எலக்கொட்டை

எளிமைத்தனம்,

அதி

ன

ஏழிலம்பாலே,
ஏழிலேம்பாலே,

ஒர்மரம். அஃது ம

பத்திளுென்அறு
ஏழு, ஒரெண்

களிரான்மலர்மரம்

(கோபுரம்

எழுதிலேக்கோபுரம், ஏழு கிலேயுள்ள
ஏழு கிலே மாடம், ஏழடுக்குமாடம்
(தது எழுபுரம். சத்த புரி. அஃது அயோ
த்தி-அவதிே-காசி-காஞ்சி-துவ

Tர ை5- மதுரை-மாயை
ஏலாததி, இயலாதது, பொருர்தா
ஏலாதார், இயலாதார், பகைவர்
எசிேழுதலேமுறை, ஏழ்தலேமுறையு
ஏலாதிகடுகம், ஒர்மருச்த
ம்புத்திரபரம்பரை பாய்வருமேழ்

ஏலாப்பு, துன்பம்

தலேமுறை
12.

ஏறு

க)

ஏற்

ஏழை,அறிவிலான்,தரித்திரன்,பெண் ஏஅபொழுது, இளாேரம்
ஏழைமை, ஏழைத்தன்மை
ஏழ், ஒரெண்

ஏஅமர்அ, குழப்பம்

-

ஏஅமிராசி, மகரமுதல்மி.துனருேன

விராசிகள்
ஏழ்ச்சி, எழுச்சி
ஏறினவட்டம்
ஏ.ஹவட்டம்,
ஏழ்பரியோன், சூரியன்
ஏ வால், குறள் வால்
எழ்பவம், ஏழ்பிறப்பு
ஏழ்பிறப்பு, எழுபிறப்பு. அஃது ஊ ஏஅவிடுதல், மணமுடிக்க வருபவன்
பிடிக்கும்பொருட்டு இடபம்விடு
ர்வன-தாபர்ம்-தேவர்-நீர்வாழ்வ

தல்

ல்

ன-பறவை-மக்கள்-விலங்கு
ஏளனம், அவமதிச்சிரிப்பு, நீக்கல்

ஏ.ஹவெயில், முன் பொழுதின் வெய்யி

எளிதம், இகழ்ச்சி, எளிமை

எமழவர், படைவீரர்

ஏ.ஹார்ந்தோன், சிவன்
ஏறக்கட்டுதல், கட்டியுயர்த்துதல், ஏமெடுத்தல், உயர்த்துதல், மேலெ
டுத்தல்
பலப்படுத்துதல்
ஏற்ச, இணங்க, உவப்பாக, முன்
ஏறக்குறைய, முன்பின்குக
ஏற்கன, முன்
எமங்கோட்பறை, முல்லேட்டறை
எமத்தாசி, கூடச்குறைய, முன் பின் எங்குதல், இணங்கல், இரத்தல், ஒ
ஏற, அதிகமாக, உயர

மூக

:புக்கொள்ளல், பொருத்தல்,

வ)

ல்

ஏறல், ஏஅதல்

(மை
ஏறவிடுதல், மரக்கலத்தைக்கரைக்கு ஏற்கென, முன்னே
த்தாரமாய்விடுதல், மேலேவிடுதல் ஏற்தை, இணங்குகை, வாங்கு தன்
ஏமவிறங்கப்பார்த்தல், கே சாதிபா ஏற்படுதல், உடன்படுதல்
ஏற்படுத்தல், இணக்கம்பண்ணுதல்,
தமீருகப்பார்த்தல்
கிருமித்தல்
எருங்கடைசி, அறமுடிவு
எருமேடு, சரிப்படுத்தக்கூடாதகாரி ஏற்பாடு, உடன்பாடு, நியமம், பொ
ருத்தம்
யம், நீரேருதமேடு
ஏற்பு, இரப்பு, இர்ப்பு, பொருத்தம்
எருளர், படைவீரர்

ஏறிடுதல், அடைதல், ஏறவிடுதல், ச ஏற்புளிக்கோடல், ஒர்யுத்தி அஃது
ஏற்றவிடத்திற்பாவித்தல்
(தல்
ரையாப்பித்தல்
ஏறிட்டுப்பார்த்தல், உlஅறுப்பார்த் ஏற்புறவணிதல், மணமகளேயலங்க
ரித்தல்
ன்றியவீரி, சவ்வீரபாஷாணம்
ஏ.ஆறு, அசுபதி, இடபவினாசி, இடி, ஏற்போர், இரப்போர்
எருது எருமை கவரி சங்கு சுரு ஏற்ற, தகுதியான, பக்குவமான
பசு பன்றி டல்வாய் மரை மா ஏற்றக்கால், தாண்
ன், இவற்றிஞண், ஏறென்னேவ ஏற்றக்குறைச்சல், ஏற்றத்தாழ்ச்சி
விலங்கேற்றின் ஏற்றக்கோல், துலாக்கொடி
ல், தழும்பு,
LT.தி

ஏற்றச்சால்,நீர்மொள்ளும்பாத்திரம்

ஏ மது, இயன்றது, பொருத்தியது
ஏஅகுதிரை, ஏஅங்குதிரை
(கை ஏற்றத்தாழ்ச்சி, ஒவ்வாமை, முன்பி
ஏஅக்குமாறு, குழப்பம்
ன ளுக
ஏஅறு சலாகை, மரங்கோ:குஞ்சவா
ஏ.ழதல், அதிகப்படுதல், இவர்தல், ஏற்ற மடல், காமத்தோருரும்மடல்
உட்போதல், உயருதல், மேற் ஏற்றமரம், அதுலா
ஏற்றமாலே, ஒர்பிரபந்தம்
போதல்
எஅதழுவல், மணமுடிக்கும்பொரு ஏற்றம், அதிகம், உயர்ச்சி, எழும்பு
ட்டு இடபத்தைப்பிடித்தல்

ஏ.ஹநெற்றி, அகன்றநெற்றி
அைறுபடி, அதிகபடி, தாழ்வாரம்

எ

பெட்டி, சருப்ப சீர்ப்பெட்டி

தல், திலா, புகழ், மிகுதி,

மேன்

.ெ

ஏற்றம்வற்றம், பெருக்குங்குறைவும்
ஏற் றரவு, முக?ன

ஐங்

ஐம்

ஏற்றல், அடுக்குதல், இணங்கல், இ . ள்ளி-ககுே-சுக்கு-பெருங்காயம்
ரத்தல், உணர்த்தல், எதிர்த்தல்,
மிளகு
எழுப்பல், எறிதல், ஏறி அதல்,கொ ஐங்குரவர், பஞ்சகுரு. அவர் இரr
ள்ளல், தகுதி
சா-குரு-தமையன்-பிதா-மாதா
_

ஏற்று, ஏற்றுதல், ஏற்றென்னேவல், ஐங்குழு, அரசர்க்குரியபஞ்சகுழு,அ
மரத்தின்மேற்செய்தஏதண்டை

ஆர் சாரணர்-சேஞபதியர்-தாத

ர்-புரோகிதர்-மதிேரியர்
ள்ளுதல்
ஐசுவரியம், செல்வம், பாக்கியம்
ஏறி அதல், அதிகப்படுத்தல், உயர ஐஞ்ஆாம, ஒரெண்
ஐணம், ஏணம்
ப் பண்அணுதல், ஏறப்பண்அணுதல்
ஐதி,
ஒரளவை. அஃது தொன்
ஏற்று துறை, ஏற்றிவிடுங் திறை

ஏற்றுக்கொள்ளுதல், பெற்றுக்கொ

ஏற்.அப்ப?ன, ஆண்ட?ன
ஐதிகம்,
அறுதொட்டுவருங்கேள்வி
யைாம்புவது
ஏற்றுமதி, தோணியிலேற்றப்படுஞ்
சரககு
ஐதியளவை, வழங்குங்கேள்விப்படி
ஏற்.அ வாகனன், சிவன்
மெய்யென்றுணர்தல்
ஏனம், இயற்.y, எழுத்தின் சாரியை, ஐதி, அடர்த்தியற்றது, அற்பம்
ஒ2லக்குடை, தப்பிதம், பன்றி,பா ஐக்தரம், அழகுள்ளது, செருக்கமி
வம்

ன்மை, ப?ன, மங்தம்

ஏனல், கதிர், செந்தி?ன, தினேட் புன 8ர்தரு, பஞ்சதரு. அஃது அரிச்ச
ம், பைங் தி?ன
ஏனவாயன், தப்பிதகாான்

ந்தனம்-கற்பகதரு-சக்தானம்-பா
ரிசாதம்-மச்தாரம்

ஐ.தேருநாதன், இந்திரன்
ஏளுதி, ஒர்மருதே, தந்திரி, சாவித ஐங் தலோகம், ஒர்பாம்பு

ஏனவும், ஒழிந்தவும்

ன், மந்திரி, மறவன்

ஏ?ன, ஒழிந்த, மலங்குமீன், மற்று

ஐதேனுருபு, இன் வேற்அமை
ஐந்தானம், மிருக சீரிடம்

ஏ?னய, ஒழிந்தன
(தி ஐந்தினே,அன்புடைக்காமம். ஐவகை
நிலம்
ஏன், என்?ன, தன்மையொருமைவிகு

என் அகொள்ளுதல், இயலுதல்

ஐக்திணேச்செய்யுள், ஒர்பிரபந்தம்.
அஃஅ புணர்தனமுதலியவைச்த

ரிப்பொருளும்விளங்கக்குறிஞ்சிமு
ஐ
தலியவைதிேணேயினயுங்கூறுவது
ஐ, அரசன், அசிகு, ஆசான், இர ஐந்திரம், ஒர்கிரர்தவிலக்கணம், கி
ண்ட-அருபு, இருமல், எசமான

துக்கு

.

ஒரிடைச்சொல், ஒரெழுத்து, ஐந்திரி, கிழக்கு
கடவுள், குரு, கோழ்ை, சர்ரியை, ஐந்திரியம், இந்திரியம், ஒர்.நால்
(திர்
(உ.ம்) ஏற்றிமூேடேற்றை, சுவா ஐந்து, ஒரெண்
மி, அண்மை, பிதா, யா?னயைப் ஐந்துருவாணி, தேரகத்துச்செறிக
ஐங்தை, சிறகடுகு
பாகனதட்டுமோசை
ஐந்தொகைவிஞ, ஒர்கணக்கு
ஐகாரக்குறுக்கம், தன்மாத்திரையி ஐந்தொழில், பஞ்ச்கிருத்தியம்
நீசுருங்கியஐகாரம்
ஐப்பசி, அச்சுவினிாாள், ஒர்மாதம்
ஐக்கம்,
:
:
ன்,

ஐக்கியம்,

} ஒன்றிப்பு

ஐங்க2ணக்கிழவன், மன்மதன்

ஐமிச்சம், ஐயம்
ஐமீன், அத்தநாள், உரோகணி
ஐமுகன், சிவன் ,

ஐங்கரற் கிளேயோன், முருகன், வீர ஐமுகாஸ்திரம், ஒர்பாணம்
பத்திரன்
8மை, அடர்பு, கூட்டம், தகட்டுவ
ஐங்கரன், விஞயகன், சிவன்
டிவு, பகுதி
ஐங்காயம், ஐஅேகாயம். அஃது உ ஐம்பதி, ஒரெண்

ஒக்

2.

ஐய

ஆண்பால்முதலியவைத்தி ஐயவுவமை, ஒரலங்காரம். அஃ.தி
உவமையையும் பொருளேயும்84:த்
பால், அஃது ஒருதன்-ஒருத்தி-ஒ

ஐம்பால்,

ன்.ற-பல-பலர்,

அரைப்பது (உ.ம்) முகமோமல

ஐவகைமயிர்மு

ரோவறியேம்

டி, பெண்மயிர்

ஐயன், உவாத்தியாயன், குரு, சாத்

ஐம்புலத்தடங்கான், கடவுள்
8ம்புலம்,
8ம்புலன்,

தன், தங்தை, மூத்தோன்
பஞ்சடிபுலன்

ஐய்ாயிரம், ஒரெண்
ஐயானனன், சிவன்

ஐம்புலம்ல்ென்ருேர், முனிவர்

ஐம்புலனடக்கல், சாத்தவிதகுனத் ஐபிதழ்த்தத்தி, ஒர்தத்தி
தொன்.அ. அஃதி பஞ்சப்புலன ஐயுறல்,

} ஐயப்படல்

ஐயு.அதில்,

னடக்கல்

ஐம்புலன் வென் ருேன், அருகன், பஞ் ஐயுறவு, சந்தேகம்
ஐயெனல், விரைவின்குறிப்பு
சபட்சிப்பாஷாணம்
ஐயை, காளி, தலேவி, தவப்பெண்,
ஐம்புலாதி, ஐம்புலன், பேராசை
அறிகை, பார்பதி, மகள்
ஐம்பூதம், பஞ்சத்தம்

அதிசயவிரக்கச்சொல்,

ஐம்ப்ொறி, பஞ்சப்பொறி

ஐயையோ,

ஐம்பொன், பொன்முதலியஐவகை

ஐயோ,
இரக்கச்சொல்
ஐராணி, இந்திரானி
(சையான

லோகம். அஃது இரும்பு இயம்
செம்பு-பொன்-வெள்ளி (தொல் ஐராவதம், இந்திரன்யான, கீழ்த்தி
ஐய,

::::

அழகிய, ஐயனே, வியப்புச் ஐவகைப்பொன்,

யகோ
,ே
} ஐயோ

bெ
ஐம்பொன
_

ஐவகைமயிர்முடி, ஐவகைக்கூ தேல்.
அஃது குழல்-கொண்டை-சுருள்

ஐயக்கணகுலே, ஒர்நோய்
ஐயக் காட்சி, ஐயம், ஒரளவை அஃ

-பனிச்சை-முடி

து குற்றியோமகளுேவெனக்கா ஐவசு, பதில்
ஐவணம்

ண்டல்

ஐவணி,

மருதோன்றி

ஐயக்கிளவி, ஐயச்சொல்

ஐவர், பஞ்சப்பொறி, பாண்டவர்
ஐயங்கவீனம், புதுவெண்ணெய்
ஐயங்காச்சி, ஒர்தேவதை, ஒர்நோய் 8வனம், ம?லசெல்
ஐயங்கார், பிராமணருக்குள்ளதிகா 8வரய்மிருகம், கரடி, சிங்கம்
8.விரலி, ஐவேலி
ரி, வயிட்டிணப்பிராமணன்
ஐவிரல், அத்தாாள்
8 பசாடி, கிலேற்பனாடி.
8வேசு, வழிவகை
8ய ஆளி, பருமணல்
ஐயப்படாமை, அறத் அப்பிகுெ ஐவேலி, ஒர் கொல்வை
ன்று, அஃது சந்தேகப்படாமை

ஐயப்பதிேல், சந்தேகப்படுதல்
ஐயப்பாடு, ஐயம்
இயமறுத்தல், பஞ்சவிளுவிஅென் அ
அஃது சந்தேகங்கீர்த்தல்
ஐயம், இரப்போர்கலம், இர்விதச்
காட்சி, கோழை, சந்தேகம், பிச்
சை, முத்திவிக்கினம் மூன்றிளுெ
ன் அறு, மோர்

_

ஒகரம், ஒரெழுத்த, மயில்
ஒக்க, ஒருமிக்க, கூட, மெத்த
ஒக்கம், உயர்ச்சி, ஊர்ப்பொது, ன
ழுதல், கிராமம், பட்டினம்

ஒக்கலிடுதல்,

இனங்கூட்டல், சுத்

ஒக்கலித்தல்,
பித்தல்

றமுறைமை கடப்

_

ஐயர், பார்ப்பார், பெருமையிற்சிற ஒக்கலே, மருங்கின்பக்கம்
ஒக்கல், இடைப் பக்கம், உறவு, ஒ
ேேதார், முனிவர், வாஞேர்
த்தல், குடி, மூட்டுதல்
ஐயவி, கடுகு
ஐயவிலக்கு, ஒரலங்காரம். அஃது ஒக்கல்போற்றல், வேளாண்மைமா
தேரியல்புளொன்.அ. அஃது சுத்
ஐயுற்றத?னவிலக்குதல்

ஒே

ஒட்

மத்தைப்பேணல்
ஒடை, ஒர்மாம்
ஒக்கு சில், கொப்பளித்தல், சமானி ஒட்ட, அடியோடே, அ.அ.க., இ.
அறுக, கிட்ட, சேர

த்தல், பிற்படவிடல்

ஒக்கோலே, அம்பர்
ஒட்டகப்பாரை, ஒர்மீன்
ஒசிதல், அசைதல், ஒடிதல், தவள ஒட்டகம், ஒர்மிருகம்

(மித்தல்

ல், முறிதல்

ஒட்டடை, புகையுறை

ஒசித்தல், அசைத்தல், ஒடித்தல்,மு ஒட்டம், உடன்படிக்கை, ஒடு,தோ
ஒச்சந்தம், உச்சந்தம்
(ட்கம்
ண்டலளவைத்திடர், பதேயப்
பொருள்
ஒச்சம், ஒச்சை, கவனித்தல், வெ
ஒட்டர், மண் வேலேகாரர் (லிதேவன்
ஒச்சித்தல், வெட்கப்படுதல்
ஒட்டலன், ஒரலன், பகைவன், மெ
ஒச்சியம், வெட்கம்
ஒச்சை, உற்றுக்கேட்டல்
ஒட்டல், இடங்கொடுத்தல், உடன்
ஒஞ்சட்டை, ஒடுக்கமானது
ஒஞ்சரிதீர்ப்பு, ஒரவாரமானதீர்வை

படல், ஒட்டுதல், ஒளித்தல், குடி
கல், சேர்த்தல், வற்றல்

ஒஞ்சரித்தல், ஒருச்சாய்த்தல்
ஒட்டறை, புகையுறை
ஒட்டற்கா,அ, சுருங்கற் காது
ஒஞ்சி, மார்பு
ஒஞ்சித்தல், மனதையடக்கல், வெ ஒட்டாக்கொற்றி,கறக்கவிடாதபசு
ஒட்டாம்பாரை, ஒட்டகப்பாரை
ஒஞ்சுதல்,
ட்கப்படுதல்
ஒட்டாரம், முரட்டுத்தனம்
ஒடி, ஒடியென்னேவல், கவண்
ஒட்டார், பகைவர்
ஒடிசில், கவண்
ஒட்டி, ஒர்மீன்

ஒடிதல், முறிதல்

ஒடித்தல், ஒளிசெய்தல், முறித்தல் ஒட்டிக்கிரட்டி, ஒன்அக்கிரண்டுப்ங்
ஒட்டியக்கரு, ஒட்டியவித்தைக்கு
ஒடியல், பனங்கிழங்குப்பிழவு
வேண்டுங்கரு
ஒடிவு, முறிவு
சிடு, ஒடுக்கட்டி, ஒர்மரம், புண்ணி ஒட்டியம், ஒர்பாஷை, தேயமன்ப
த்தா மிஞென்.அ
நீ கள்ளம்,மூன் ருமுருபு,(உ.ம்)கை
ஒட்டியர், ஒர்சாதியார்
யொடுகாலும்
ஒட்டியாணம், ஒராபரணம், மாத
ஒடுக்கட்டி, கழ2லக்கட்டி
-

ஒடுக்க நாள், இடைஞ்சளுள்

ரிடையணி, யோகபட்டை

ஒடுக்கம், அடக்கம், சுருக்கம், நெரு ஒட்டியாதேவி, ஒர்தேவதை
க்கமானவிடம், பதுங்கல், முடி ஒட்டினர், சினேகிதர், மித்திரர்
ஒட்டு, அருகு, ஒட்டென்னேவல், ஒ
வு, வழிபாடு
ளிப்பிடம், ஒன்றிப்பு, ஒரலங்கா
ஒடுக்கவணக்கம், கீழ்ப்படிகிறகுண
த்தோடேகூடியவணக்கம்
ஒடுக்கிடம்,செருக்கமானவிடம்,மூலே

ரம், அஃது கவிபாற்கருதியபொ
ருளே மறைத்து வதன் பொருளேவெ

ஒடுக்கு, ஒடுக்கென்னேவல், ஒடுங்கி

ளிப்படுத்தற்குரிய பிறிதொன்றை

னது, செருக்கமானது
ஒடுக்குதல், இறையிஅத்தல், குறை
த்தில், சுருங்கப்பண்அணுதல்

ச்சொல்வது, கண்ணி, கதிர்கொ

ய்ததாள், சபதம், சிறுகடுக்கன்,
திண்ணேக்குங்து, படைவகுப்பு
ஒட்டுக்கண், கண்ணிஞேர்நோய்
ஒடுக்குத்திண்டு, பற்றுத்துண்டு
ஒட்டுக்காய்ச்சல், உடம்போடொ
ஒடுக்குவாய், ஒடுங்கினவாய்
த்த காய்ச்சல், தொற்றுக்காய்ச்
ஒடுங்கல், அடங்கல், ஒதுங்கல், சுரு
ங்கல், பதுங்கல்
ஒடுங்கி, ஆமை

)ெ

-

ஒட்டுக்கு, ஒருமிக்க
ஒட்டுக்குஞ்சு, பேன்குஞ்சு
ஒடுங்குண்ணல், ஒடுக்கப்படுதல்
ஒடுதடங்கல், நெளிந்தது, நேரற்ற ஒட்டுக்குடி, ஒதுக்குக்குடி
தி, வளர்தது
(ரம் ஒட்டுக்கேட்டல், ஒளித்துவிசேஷங்
கேட்டல்
ஒடுவடக்கி, குப்பைமேனி, திராய்ம

ஒ.தி

ஒப்

ஒட்டுக்கொடுத்தல், ஒடங்கொடுத்தல்
ஒட்டுச்செடி, ஒட்டொட்டி
ஒட்டுடைேத உரித்து
ஒட்டுதல், இடங்கொடுத்தல், பொ
ருத்துதல், பொருங்ததல்
ஒட்டுத்திண்ணே, திண்ணேக்கு துே
ஒட்டுத்தீட்டுக்கலப்பு, உதிரக் கலப்

ஒதுக்குக்குடி, இரவற்குடி
ஒதுக்குதல், கீர்த்தல், புடைவை.மு.
தலியவொதுக்குதல்
ஒதுக்குப்படல், காற்றைக்காக்கும்
படல்

ஒதுக்குப்பாடு, மறைவு
ஒதுக்குப்புறம், ஒதுக்குப்பாடு

ஒதுங்கல், சடத்தல், பதுங்கல், வில

பான வுறவு

க்கல்

ஒட்டுத்துத்தி, ஒர்தத்தி
ஒட்டுத்தையல், ஒர் தையல்

ஒட்டுநர், மித்திரர்

ஒட்டுப்பார்த்தல், உளவுபார்த்தல்

-

ஒதங்கிடைத்தல், தாழ்மையாய் ஈட
த்தல், விலகிடைத்தல்
ஒதுங்குபுறம், புறம்போக்கு

ஒதுப்புறம், ஒதிக்கிடம்
ஒட்டுப்புல், ஒர்புல்
ஒட்டுமயிர், வெட்டி முகாத்தகுறள் ஒத்த, சரிவங்த
மயிர்
ஒத்த பண்புரைப்போர், தாதர்
ஒத்தமொழி, ஒரு சரி, ஒன்றுபோல
ஒட்டுரிமை, உடைேத
ஒட்டுவிசேஷம், ஒட்டிகின் அறுகேட் ஒத்தல், ஒத்துதல், ஒப்பு, சமானித்
தல், நடு, பொருந்தல்
கும்வார்த்தை
ஒத்தவாக்கியம், ஒன்றுபோன்றவச
ஒட்டுவிடுதல், பிரிதேபோதல்
ஒட்டுவித்தை, இந்திர சாலத்திலோர்
ஒத்த அத்தல், தாளம்டொடல்
வித்தை
ஒத்தாசை, உதவி
ஒட்டுவியாதி, தொற்றுநோய்
ஒத்தாப்பு, ஒதுக்கு
ஒட்டுவேலே, ஒட்டவைக்கிறவேலே
ஒட்டுவைத்தல், ஆ2ணயிடல், ஒளி ஒத்திக்கை, உதவி
வைத்தல், கண்ணிவைத்தல்
ஒத்திசை, விட்டிசையாதிசைக்கும்
-

.ெ

பண்

ஒட்டுறவு, உரித்துறவு

ஒட்டை,ஒட்டகம்,பத்துவிரற்கிடை ஒத்திடுதல், ஒத்திப்பிடித்தல், தாள
ம்போடுதல்
(ல்
ஒட்டொட்டி, ஒர்செடி, ஒர் அல்
ஒட்டோலகம்,
ஆடம்பரம், சன ஒத்து, ஒத்தென்னேவல், ஒரு தகுழ
ஒட்டோலக்கம், த்திரள், வெற்றி ஒத்துக்கொள்ளுதல், ஒப்புவித்துக்
கொள்ளுதல், சம்மதித்தல்
ஒட்பம், அழகு,நன்மை,முதுக்குமை
ஒத்துதல், ஒற்றிடுதல், தாளம்போடு
தல், விலகுதல்

வு, மேன்மை

ஒண்டன், ஆணரி, கரி
ஒண்டொடி- பெண்
ஒண்ணுதது, ஒவ்வாததி
ஒண்ணுட்பு, இயலாப்பு

ஒத்துப்பார்த்தல், சரிபார்த்தல்
ஒத்துவாழ்தல், இணங்கியிருத்தல்
ஒத்துவிடுதல், இணங்கிவிடுதல், ஒ
ப்பித்துவிடுதல், பொருங்திவிடுதல்

ஒண்ணுமை, கூடாமை

ஒப்ப, உவமையுருபு. (உ.ம்) மதியொ

-

ஒண்ணல், கூடுதல், பொருந்தல்

Lப்ப
ஒண்லுதல், இயஆதல், பெண்
ஒண்மை, அழகு, அறிவு, ஒழுங்கு, ே ஒட்பக்கதிர், பணியையொப்ப?ன
செய்யுங்கருவி
ன்மை, மிகுதி
ஒப்பங்கொடுத்தல், அழுத்துதல், க.
ஒதி, உதிமரம்
ட்டளே கொடுத்தல்
ஒதுக்கம், ஒழுக்கம், தாழ்மை,
டை, மறைவு
ஒப்புக்கொடுத்த
(தல் ஒப்படை,
ல்
ஒதுக்கல், ஒதுங்கச்செய்தல், தீர்த் ஒப்படைத்தல்,
ஒதுக்கிடம், புகலிடம், மறைவிடம் ஒப்பணி, ஒரலங்காரம்
ஒதுக்கு ஒதுக்கென்னேவல், சார்பு, ஒப்பந்தம், உடன்பிடிக்கை, ஒப்பா

}

மறைவு

வு, சமன்

அண்டு
ஒப்பமிடுதல், உலோகங்க%ாயொப்

ஒரு
ருவமைக்கெடுத்துவமிப்பது

ப?னயாக்கல்

ஒப்புவித்தல், அத்தாட்சிபண்ணல்,
ஒப்பம், கையெழுத்து, நிலமுதலி
ஒப்புக்கொடுத்தல்
யவற்றிளுெப்பம், மிஅக்குதல்
ஒப்பு:அறுத்தல், உவமித்தல்
ஒப்பம்பண்அணுதல்,ஒப்ப?னயாக்கல் ஒயிலமரம், ஆக்கி?னக்கென்று கி.முத்

ஒப்பாவு, ஒப்பம், ஒழுங்கு, சமா
தானம்

தியமரம்

ஒயில், அலங்காரம், சாயல்

ஒப்பளவை, உவமையிஞஅவமேய ஒய்தல், தவிர்தல்
த்தையறிவ.அ
ஒய்யல், ஒழிதல், செஅத்தல்
ஒப்பனே, அலங்கரித்தல், அலங்கா ஒய்யாரம், அலங்காரம், ஆடம்பர

தம், உவமை, ஒப்பரவு, சாட்சி,

ம், கெஅவம், சாயல்

செவ்வை

ஒய்யெனல், மதேக்குறிப்பு
ஒப்பாகுதல், சமானமாகுதல், சரி ஒரித்தல், இட்டமாயிருத்தல்
வருதல்
ஒருகண்ட சீர், எட்போதும்(றங்கல்
ஒட்டாசாரம், கண்சாடை, மாரீ சம் ஒரு கண்அணுக்குறங்கல், ஒருமுறையு

ஒப்பாரி, ஒப்பு, ஒப்புச்சொல்லிய

ஒருகுடி

9
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ழுதல்
(ல்
ஒப்பிடுதல்,உவமித்தல்,சமப்படுத்த ஒரு கூட்டு, ஒருசேர்மானம், ஒருப
க்கம், ஒன்றிப்பு
ஒப்பிதம்,
இசைவு, ஒவ்வுதல், மட் ஒருகை,
4-ம
ஒருகொடி,ஒருவமிச்ம்

ஒப்பித்தல், உவமித்தல்,ஒத்துக்கொ ஒருகொள்ள, மிகுதி
ள்ளுதல், ஒத்துவிடுதல், ஒப்ப?ன ஒருக்கணித்தல், ஒருச்சாய்த்தல் (ம்

செய்தல், ச்ம்மதித்த்ல்

ஒருக்கம்,ஒருதன்மை,மனவ்ொடுக்க

ஒப்பிலபோலி, ஒப்புவமையைக்கா ஒருகக ால், ஒருமுறை
ட்-வராதபோலென்அஞ்சொல் ஒருக்கிடை, ஒரேகிடை
ஒருக்குதல், ஒருப்படுத்தல்
ஒப்பின் முடித்தல், ஒர்வுத்தி
இ
அழகு, உவமானம், ஒப்பா ஒருங்கல், அடங்கல், கேடு
ரி, ஒப்பென்னேவல், கூட்டு, சம ஒருங்கு, அடக்கம், அழிவு, எல்லாம்,
ன், சம்மதம், பொருந்தல்
ஒருங்கென்னேவல், ஒருதன்மை,
ஒருமிக்க, கூடிகிற்றல்
ஒப்புக்கொடுத்தல், ஒப்புவித்தல்,
கையளித்தல்
ஒருங்குடன்ருேற்றம், ஒரலங்காா
ம். அஃது காரணகாரியமொரு
யஉபசாரஞ்செய்தல்
ங்குதோற்றல்
ஒப்புக்கொள்ளுதல், ஏற்றுக்கொள் ஒருங்குதல், அடங்குதல்,அழிகுதல்,
ஒருவழிப்படல்
(ாசம்
குளுதல்

ஒப்புக்கொப்பாரம், விருந்துமுதலி

ஒப்புதல்,ஒத்சல், சம்மதித்தல்,பொ ஒருசக்தி, ஒருநேரப்போசனம், வி
ருதேல்

ஒப்புமைக்கூட்டம், ஒரலங்காரம்

ஒரு சாயல், ஒரேமாதிரி

ஒரு சாய்வு, ஒரு கண்டசீர்

அஃது பலபொருளேப்பொதுவா

ஒருசிறை, ஒதுக்கிடம், ஒருபக்கம்

கியவொரு சருமத்தின் முடித்தல்

ஒருசேர், ஒருமிக்க
ஒருசொன் னிர்மை, ஒருசொற்றன் .

ஒப்புமைக்கூட்டவுவமை, ஒரலங்
காரம். அஃது பலபொருளேயொ
ருதருமத்தின் முடித்துவமானித்
தல்
ஒப்புரவு, கொடை, சமாதானம், மு
Aைறமை

)ெ )

(ல்

ஒருச்சரிதல், ஒருபுறத்துக்குச்சரித
ஒருச்சரிவு, ஒருச்சரிதல்
ஒருச்சாய்தல், ஒருபுறத்துக்குச்சா
ய்தல்

ஒப்புவமை, ஒரலங்காரம். அஃது ஒருச்சாய்த்தல், ஒருபக்கத்துக்குச்
சாயப்பண்ணல்
உவமிக்கப்பட்டபொருளேமற்ருே

ஒலி

ஒரு

ஒருச்சாப்ப்பு,ஒருபுறச்சக்குச்சரிவு ஒருமிக்க, எகமாய்
ஒருமித்தல், ஒன்று படல், சம்மதிதி

ஒருதரம், ஒருமு ைம

தல்
ஒருதலே,
தி,ஒருபக்கம், கிசம்
ஒருசலேக் காமம், ஆடவஅர்திறியும ஒருமிப்பு, ஒன்றிப்பு

ங்கங்கிருந்துவருங் சல்

ஒருமுகம், ஒரு கூடடம், ஒருபுறம்

ஒருமை, இறையுணர்வு,ஒரு தன்மை,
ஒருதலே துணிதல் ஒர்யுத்தி
ஒருபிறப்பு, ஒற்அமை, ஒர்மம்,த
ஒருதலேசோவு, ஒருத்தலேவலி
னிமை, நிச்சயம்
ஒருத?லவழக்கு, ஒருத்தலேநியாயம்
ஒருதன்மை,ஒருகிலே,ஒரேவிதம்,மா ஒருமைப்படுதல், உடன்படல், ஒற்
அமைப்படல்

ருததன்மை

ஒரு தாரை, ஒருமிக்க
(ளகத்தி ஒருமைமகள், பதிவிருதை
ஒரு தாரைக்கத்தி, ஒரு புறங்கூருள் ஒருவகை, ஒருபோங்கு, ஒருவிதம்
ஒருத்தலே நியாயம், ஒருபுற கியாயம் ஒருவர்தம், உறுதி, ஒற்அமை, சம்ப
ஒருத்தலேப்பரம்,
ஒருபுறத்தப்
தேம், தனித்திருக்குமிடம்
ஒருத்தலேப்பாரம்,
பாரம்
ஒருவயிந் போலியுவமை, ஒாலங்கா
ஒருத்தலேவலி, ஒருபுறத்துத்தலேவலி ாம். அஃது ஒருதொடர்மொழிக்

;

ஒருத்தல், எருமை-காடி-கவரி-பன்
றி-புலி-புல்வாய்-மரை-மான்-யா
ஒன இவற்றிஞண், விலங்கேற்றின்
பொ.அ

ஒருநெல்லுப்பெருவெள்ளே, ஒர்செல்
ஒருபடி, ஒருகொத்து, வகை வருத்
தத்தோடே (சமாய், மட்டாப்
ஒருபடித்தாய், அவ்விதமாய்,பிரயா

அறுமுவமைச்சொற்புணராதொரு
வமைச்சொற்புணர்த்துவருவது

ஒருவழிச்சேறல், ஒாலங்காரம் அ
ஃ.தி ஒருபொருட்கோர்காரியங்
காட்டியதற்கு மாத்திரமன் இ

ன்னுஞ்சிலவற்றிற்குண்டெனக்கூட
வ.தி

(நேர்படுதல்

ஒருவழிப்படுதல்,ஒன்ருய்ச்சேர்தல்,

ஒருபவம், ஒருபிறப்பு
ஒரு பாவொருபஃது,

கட்பலவுவமைவரவவ்வுவமைதோ

ஒர்பிரபந்தம். ஒருவிசை, ஒருமுறை

அஃது அகவல் வெண்பா கலித் ஒருவிதம், ஒருமாதிரி
துறையெலுமிவற் ருென்ருலர்தா ஒருவினேச்சிலேடை, ஒரலங்காாம்.

தித்தொடையாய்ப்பத்திச் செய்
யுட்பாடுவதி
ஒருபுடை_ஒரு_பக்கம்

அஃது ஒருவி?ன யான் வருவது

ஒருவு, ஆடு, செய்யுளு றுப்பிளுேர்
(மம்

பேதம், நீங்கென்னேவல்

ஒருபுடையொப்புமை, ஏகதேசவுவ ஒருவுதல், நீங்கல்
ஒருபொருட்டீபகம், ஒருபொருடா ஒருவே2ள, ஒருபொழுது
னேக விமுற்றுங் பேகமாய்கின்.அ ஒருஉமோ?ன, செய்யுட்டொடை
முடிவ.அ.

ஒருபொருட்பன்மொழி,ஒருபொரு
இளக்குறித்துவரும்பலசொல்
ஒருபொருள், ஏகார்த்தம், கடவுள்

::::::
பிளுென் அ, அஃ
து நாற்சீரடியில்முதற்

சீருமி தி
ச்சீருமோ?ன முதலியவற்றிலியை
திேருப்பது

இருபொழுது, ஒருசந்தி .
ஒருப்படல்,

ஒரே, ஒன்று
ஒருமனப்படல், ஒன்றி ஒரோவொன்.அறு, ஒவ்வொன்.அறு
த்தல், சம்மதித்தல்
ஒலி, ஆரவாரம், இடி, ஒலியென்னே
ஒருப்பாடு, சம்மதம்
வல், ஒசை, காற்ற, முழக்கம்
ஒருப்பா ர்வை, விடாதுபார்த்தல்
ஒலிக்குறி, ஒலியைக் காட்டுங்குறி
ஒருப்பிடி, உஅதிப்பிடி, வலுபிடி
ஒலிசை, மண்வாளப்பிள்ளக்குக்கொ

ஒருமட்டம், ஒரேசரி
ஒருமசம்

செம்மரம்

திருமணப்படுதல், ஒரெண்ணமாதல்
சம்மதப்படுதல்

டுக்கு முபகாரம்

ஒலித்தல், ஆடையழுக்ககற்றல், ஆ.

ர்த்தல், தனத்தில், மிகக்காய்
த்தல்

ஒழி
ஒலிமுகம்,
ஒலிமுகவாய்தல்,

ஒளி
கோட்டையின்

ஒழிகை, ஒய்தல், விடுகை

முன்புறவாய்தல் ஒழிசல், அழிதல், சாதல், தவிர்தல்,
ஒவியலங் சாதி, ஒர்பிரபந்தம். அஃ
நீங்கல், முடிதல், விடுதல்
அ பதிஞஅகலேயோரடியாக வை ஒழித்தல், அழித்சல்,எழுச்சி, குறை
த்து காலடிக்க அபத்தாலுகலே
த்தல், கொல்லல், முடித்தல்
வகுத்துப்பவ சக்தமாக வண்ணமு ஒழிபியல், பொதுவியல்
ங் கலேவைப்புதேவருமலர்தாதித் இழி , மிச்சம்
அமுப்பது செய்யுட்பாடுவது. அ

ஒழிப்பு, தவிர்ப்பு, விலக்கு

ன்றியும்வெண்பா வகவல் கவித்து ஒழிய, தவிர
றையெலு மிம்மூன்றையும் பப்ப ஒழியவைத்தல், ஒழிவித்துவைத்தல்,
த்தாகவதோதித்துப்பாடியதுமாம்
ஒழிவுபார்த்தல், முடித்தல்
ஒலியல், சீலே, ,ே தெரு, தோல், பூ ஒழியாமை, ஒழிவில்லாமை
(கம்
மாலே, யாஅ
ஒழியாவொழுக்கம், பிறழாவொழுக்
ஒலியெழுத்து, ஒலிவடிவாமெழுத்து ஒழியிசை,
ஒழிக் துகிற்கு

} ஞ்சொற்க2ளக்

இஅகல், ஒதுங்குதல், ஒல்கல்

ஒழியிசையெச்சம்,

இல், ஒலிக்குறிப்பு, ஒல்லென்னேவ

கொண்டுமுடிவது
ஒழிவித்தல், அழித்தல்,

ல், முடிவிடம்
ஒல்கல்,
அருகல், குழைதல், கு

ஒழியவைத்

தல், முடித்தல்
றைதல், தளர்தல், துவ ஒழிவு, ஒழிகை, குறைவு,

ஒல்குதல்,
முடிவு
ளல், மெலிதல்
ஒழுகல், உயர்ச்சி, ஒழுக்கம், எடை,
ஒல்லட்டை, ஒரலன்
நீர்முதலியவொழுகுதல், நீர்முத
இல்லல், இயலல், பொருங்தல்
லியவோடுதல், நீளம், போதல், மு.
ஒல்லாடி, ஒஞ்சட்டை
மையாக நடத்தல்
ஒல்லாமை, இகழ்தல், இயலாமை, ஒழுகிசை, ஒாலங்காரம். அஃது இ.
பாருங்தாமை, வெறுப்பு
ன் ஞவிசையின்றிவருவது
ஒல்லார், பகைவர்

ஒழுகு, உயரம், ஒழுகென்னேவல்,

இல்லி, ஒடுங்கின.ஆள், ஒடுங்கினது,

ஒழுங்கு, நீளம்,பண்டி, முறைமை,
முறைமையாய் நடத்தல்
ஒழுகுதல், நீர்முதலியவார்தல்

மெலிந்தவன்,ல்ெறிதாய்ப்போன்

தேங்காய்முதலியன்
ஒல்விமேய்தல், தேங்காய்ப்பருப்பி ஒழுகை ஒழுகு
டையிடையேவெறிதாய்ப்போதல் ஒழுக்கம், உயர்ச்சி, எழுச்சி,

இல்அதல், இணங்குதல், இயலுத்ல்

கடை,

சம்பவித்தல், கிச்தித்தல், நிறை

மநோன் கிளுென்று, மரியர்தை,மு

வேற்றல், பொத்துதல், பொருங்
தல்
(த்திரர்

மை, வழி

ஒழுக்கல், எழுச்சி, ஒழுகுவித்தல்
கல்லொழுக்கம்
ஒழுக்க வழு, தாமதகுணத்தொன் அ

இல்லுநர், நா.அரையுணர்வோர், மி

ஒழுக்கவனக் கம்,

இல்லெனல், அ.அகரணவோசை, ஒ

விக்குறிப்பு
இல்லே, கடுப்பு, காலவிரைவு, சிறு
பொழுது, சீக்கிரம், பழைமைiம்
இவ்வாதிபக்கம், பொருந்தாத பக்க
ஒவ்வாமை, இயலாமை, தகுதியீன
ம், பொருங்தாமை
ஒவ்வுதல், இசைதல், இணங்குதல்,
பொருங்துதல்
(க்கொன் து

அஃது முறைத்தவறு

ஒழுக்கு, ஒழுகல், ஒழுக்கென்னேவ
வ, கடை, முறைமை

ஒழுக்குதல், ஒழுகச்செய்தல், துளித்
தல், நடத்துதல்

(டல்
ஒழுக்கெஅம்பு, ஒரெ றம்பு
ஒழுங்கல், ஒழுங்குதவறுதல், நிரல்ப
ஒழுங்கு, ஒழுங்கென்னேவல், கட்ட

ஒவ்வொன்று, ஒன் ருென்அ, வகை

இதி, உப்பட்டி, ஒழியென்னேவல்
ஒழிகடை, இ.அ

குலம்

பண்பு, புண்ணியத்தோற்

ளே, நன்னடை, நிரை, முறை

ஒழுங்கை, ஒடுங்கியவழி
ஒளி, ஒளிப்பிடம், ஒளியென்னேவல்,
13

ஒன்

ஒற்

சதிேரன், சூரியன், நெருப்பு, பிர ஒற்றியூரன், சிவன்
வை, புகழ், விண்மீன், விளக்கு, ஒற்.அறு, உளவு, ஒற்.அம்பொட்டணி,
(றைத்தல்
வெயில்
ஒற்றென்னேவல், தாதன், தாது,
ஒளித்தல், பதுங்கல், மறைதல், ம
மெய்யெழுத்து
ஒற்றுதல், அடுத்தல், உடுத்தல், எற்
ஒளி பிடம், மறைவிடம்
அசல், ஒற்றல், கிட்டல், தள்ளிவி
ஒளிப்பு, ஒளிக்குதல், மறைவு
டுதல், விலகுதல்
ஒளி ழுங்கல், பிரகாசம்மங்குதல்
ஒற்றுப்பேர்த்தல்,மிறைக்கவியிஞே.
ஒளிய்ோன், சூரியன்
ருதுப்பு. அஃது ஒர்பயனன்றி.பி
ஒளிர்தல், ஒளிசெய்தல்
ன்.அமோர் பயன்படுத்த வெழுத்
ஒளிர்பு, பிரவை
தைத்திரித்தல்
ஒளிர்முகம், வயிரக்கல்
ஒற்றுமை, உரிமை, ஒருமை, குறிப்
ஒளிவட்டம், கண்ணுடி, சக்கிரம்
பு, செல்வம், தகுதி
ஒளிவாடுதல், ஒளிவிடுதல்
ஒற்.அமைகோடல்,வேளாண்மைமா
ஒளிவிடுதல்,
தேரியல்பிஞென் அறு. அஃது ஒன்
ஒளிவீசுதல், பிரகாசித்தல்
மித்துவாழ்தல்
ஒளிவு, ஒளி
ஒளிவைத்தல், பிருகங்க2ளப்படுக்கம ஒற்அமைகயம், ஒருமித்ததன்மை
ஒற்றெழுத்து, மெய்யெழுத்து
மைட் புவைத்தல்
ஒளிவைத்து ப்பார்த்தல், உற்றுப்பா ஒற்றை, ஒன்று, தனிமை, தனியேடு
ர்த்தல், கைவில்க்குவைத்துப்பா ஒற்றைக்கடவை, பன்னத்திலொறி
றைவிழுதேவிடம்
ர்த்தல்
ஒற்றைக்குடை, ஏகசத்திரம்

ஒளிறல், ஒளிகொள்ளல்
ஒள், அழகு, ஒளி, மேன்மை
ஒள்ளியர், அறிவுடையோர்

ஒற்றைக்கொம்பன், விஞயகன்
ஒற்றைத்தாவி, தனித்தாலி

ஒள்ளியோன, அறிவுடையோன், ஒ ஒற்றைத்தாழ்ப்பூட்டு, ஒரேதாழ்ப்
ளிசெய்வோன், சுக்கிரன்,

கல்

பூட்டு

ஒற்றையாளித்தேரோன், சூரியன்
ஒ.அத்தல், அலேத்தல், கடிதல்,குறை ஒற்றையாளித்தேர், சூரியன் றேர்
தல், குறைத்தல்,நோய்செய்தல், ஒற்றையிாட்டைபிடித்தல், ஒர்வி2ள
லோன்

யாட்டு

வருத்துதல், வெறுத்தல்

ஒனுப்பு, அடக்கம், அதட்டுதல், கு ஒற்குெழிபாட்டு, ஒற்றெழுத்துத் தீர்
தேவொருபொருட்பாட்டு
றைவு, தண்டிப்பு, வெறுப்பு
ஒன் பான், ஒன்பது
ஒறுவாய், ஒடிதேவாய்
ஒநீகம், அடக்கம், ஒடுக்கம், பொறு ஒன்ற, பொருந்த
மை, வ.துமை
ஒன்மடிமன்றடி, ஒருகலப்பு, குழப்
(ல்
பம் தலே தடுமாற்றம்
ஒற்றர், தாதர், வேவுகாரர்
ஒன்மப்பார்த்தல், அடுக்கப்பார்த்த
ஒற்றல், உடுத்தல், ஒற்.அறுதல்
ஒற்றளபெடை, மெய்யெழுத்தினி ஒன்றல், ஒன்றுதல்
ஒன் மறியாதவன், ஏதுமறியாதவன்
ண்ைடிசைகொள்வது
ஒற்ருடல், தாத சொல்லல்
ஹவன், கூடாதவன், வெறு
ஒன்
(ட்டம்

ஒற்றி, இட்டடைமானம்

ஒன்மன் கூட்டம், ஒருபொருளின் கூ
ஒற்றிடம், ஒர்பூச்சு
ஒன் ஹன்டர்ல், ஒரும்ைப்பால்
ஒற்றிடுதல், வக்கம்பிடித்தல்
ஒற்றித்தபக்கம, ஒருமைப்பட்டப ஒன்ருதவஞ்சித்த ள, யாப்பிளுேரு
க்கம்

(ல்

ஒற்றித்தல், ஒற்றைப்படவெண்ண
ஒற்றித்தவெண்,
ணக்கு

அப்பு, அஃது நேர்முன் நே ரொன்
றிவருவது

ஒற்றைப்பட்டக ஒன்ருய், ஒருமிக்க

ஒன்ருர், பகைவர்

ஒன்

ஒச்

ஒன்ருலொன்.அம், யாதொன்றும்

மொன்ருேபு:னபூலும்

ஒன்மி, ஒற்றை, ஒன்றியென்னேவ ஒன்ன
ம்ாதர்
வல், தனித்த ஆள், தனித்தது (ன் ஒன் ஞர், பக்ைவர்
ஒன்றிக்காரன், சமுசாரமில்லாதவ
ஒன்றித்தல், ஒருமைப்படுதல், டொ
குங்ததல்

ஒ

ஒன்றிப்பு, ஒருமிப்பு
ஒன்றியவஞ்சித்த2ள, யாப்பிளுேரு
அப்பு: அஃது கிரைமுன்னிர்ெ

இ, அசைகிலே (உ.ம்) வம்மிஞே, அ
திசயவிரக்கச்சொ: (உ.ம்) ஒபுதி

ஆழ், இரக்கச்சொல்(உ.ம்)

யொன்றிவருவது

ஒன்றின் முடித்தறன்னின் முடித்தல்,
ஒர்யுத்தி
ஒன்றின்மை,

தனிபிகுென்று

யாதொருபற்றுமில்

ட்டேன், இழிவுசிறப்பு (உ.ம்)
இசொடியன், உயர்வுசிறப்பு (உ
ம்) ஒபெரியன், எதிர்மறை (உ

ம்) யாளுேசெய்தது, ஒழியிசை

லாமை

கொளலோகொன்டால்,

ஒன்அ, ஏகம், ஒன்றென்னேவல்

(உ.ம்)

ஒன்அகட்டுதல், சரிப்படுத்தல்

இரேழுத்த, தெரிகிலே (உ.ம்)

ஒன்அகற்றவன, சில கற்றவன்

சின் தட்டியிருத்தல், ஆடவனுக்தி
தியுத்தங்களிற்கலங்கிருத்தல்,
ன்றித்திருத்தல்
ஒன்அகடட்டு,

உறவு,

ஆ

ளுேஅதுவுமன்று, பிரிகிலே (உ.ம்)
அவளுே.ெ ாண்டான், மடைய
டைக்குங்கதவு, விஞ (உ.ம்) சாத்
தகுே
இகை, உவகை

ஒரு கூட்டு,

கொண்டுகடட்டு

ஒன்அக்கற்றவன், கூட்டற்றவன்

இகோ, அதிசயச்சொல்
இக்கமிரட்டி, ஒர்வகைக்கவித்தாழ
ை:

ஒன்அக்கிருத்தல்,சலம்விடுதல்

ஒக்கம், உயர்ச்சி, எமூஉதல், பரு
ஒன் அரக்குப்போதல், சலங்கழிக்கட்
மை, பெருமை
போதல்
இக்காளம்,
ஒங்காளம்
ஒன்அக்கொன்று, ஒன்ருேடொன்.
ஒங்க அற்பவன், காங்கபாஷாணம்
அ, பதிஅக்குப்பதில்
ஒன்.அறுதல், இசைதல், இணங்கல், ஐ இங்கல், அரசன், உயர்ச்சி, எழுச்
சி, சத்திபண்ணல், மரக் கலம், ம

க்கப்படுதல், பொருங்ததல்

ஒன்அபடல்,
ஒன்அபடுதல்,

கூடுதல், பொருங்

வே, மூங்கில், மேடு, யான,

அதுதல்

யுடையோன்

ஒன்அபாதி, அத்தசாமம், ஒன்றி ஒங்காரம், பிரணவம்
ஒங்காரவுரு, கெளரிபாஷாணம்
நீடாதி, சில பல
ஒன்அமாறியொன்அ, ஒன்றன்பின் ஒங்காரித்தல், உறுக்குதல்
ஒங்காளம், வாந்திப்பு
ஞென்.அறு
ஓங்கில், ஒர்மீன்
ஒன்அனர், சினேகிதர், மித்திரர்
ஒன்மைவிட்டயல்,
அடுத்த ஒங்குதல், அதிகப்படல், உயர்தல்,
உயர்த்துதல், தேமதல், வளர்தல்
ஒன்றைவிட்டொன்.அறு, தைவி டு ஒசம்,
கீாத்தி, பிரவை
மற்றது
பதில்
ஒன்குெறிபொதுச்சொல், இருதின இசிரம்,
பி.அ மாண்பால் பெண்பாவிரன் ஒசரி, கேடு, அக்கக்குறிப்பு
டிந்கும் பொதுவாய் கின்று அப் இசினித்தல், பறவைசிறகடித்தல்

பால்களிளுெருபாலேக்குறிப்பிணிக் இசன், உவாத்தி
குஞ்சொல் (உ.ம்) ஆயிரமக்கள் ஒஇவனம், பிழைப்பு
போர்செய்தார்
ஒசு, ர்ேத்தி

ஒன்குே, அதிசயவிரக்கச்சொல், இ ஒசை, ஒலி, கீர்த்தி, வாழை.
டைச்சொல் (உ.ம்) பொtடடு! இச்சம், பெரும்பேர்

/r

ஒத

ஒம்
தொழிலிஞென் அ, சொல்லல், பு

ஒச்சர், கணக்காயர்

டித்தல், போதித்தல்,மந்திரஞ்செ
பித்தல், வாசித்தல்
ஒட்தி,ஒருகாற்காய்த்தப்படுமரம், ஒதனம், உண்டி,சோஅ,பெருமை,
போர்
கொடி, மரமுதன்மருக்தி
ஒடம், தோணி, மிதவை
ஒதன்மை, ஒதற்தன்மை, பாடல்
ஒதி, அறிவு, அறிவுடையோன், இ.
ஒடல், அச்சக்குறிப்பு, ஒதெல்
ட்ங்கழிமை, ஒந்தி, கல்வி, ஞான
ஒடானி, ஆபரணக் கடைப்பூட்
ம், பூனே, பெண்மயிர்,போர்,மலே
டானி
ஒதிமமுயர்த்தோன்,பிரமன்
ஒடாவி, சித்திரகாரன், தச்சன், ப ஒதிமம், அன்னம், கவரிமா, மலே ,
ஒதுதல், சொல்லுதல், படித்தல்,
டகுசெய்வோன்
போதித்தல், மந்திரமுச்சரித்தல்
ஒடி, ஒடுவது, ஒடுவாள், ஒடுவான்
ஒதுவான், ஆசான், திருப்பாட்டுப்
ஒடியம், சபைக் கடாப்பேச்சு
பாடுவோன், மாளுக்கன்
ஒடு, ஆமைமுதலியவற்றிளுேடு, இ

ஒச்சல், எறிதல், ஒட்டல், செஅத்
த்தல்

ரப்போர்கலம்,

உடைந்த மண்

பாண்டம், ஒடென்னேவல், கொ
ட்டைகளிஅறை, நீளுதல், மூன்

ஒதுவித்தல்,அந்தணரரசர்க்குரியவ
அதொழிலிளுென் அ, படிப்பித்
தல்

ஒதை, ஒலி, பேரொலி, மதி.அண்
றனுருபு, வீடுவேயுமோடு,
மேடை, மதில், மலே
ஒடுதல், நீர்முதலியவோடுதல், வள
-

ஒத்தி, ஒக்தி

ர்தல்

ஒடுதாவடி, ஒடித்திரிதல்
ஒடுபந்தர், கடைப்பந்தர்

ஒடுவிப்புருதி, ஒர் சிலந்தி
ஒடை, அகழி, ஒர்கொடி, கிஅகி
அட்டை, குளம், நெற்றிப்பட்டம்

ஒத்து, ஒரினப்பொருளேயொருவழி
வைத்திருக்குமியல், வேதம்
ஒத்துப்புறனடை, இயவிற்ற்ேறிற்
சொல்லப்படும்புறனடை

ஒத்துரைப்போர், பொருந்தச்சொ

ல் லுவோர், வேதமோ துவோர்
மலேவழி, யா?னதுதற்பட்டம்
ஒட்டம், உதடு, ஒடுதல், தோல்வி, ஒநாய், ஒர்விசநாய்
ஒந்தி, ஒளுன்
மேஅதடு
ஒட்டல், ஒடப்பண்ணல், செஅத் ஒமகுண்டம், வேள்விக்குண்டம்
ஒமச்ாந்தி, ஓமம்வளர்த்துச்சார்தி
தல்
பண்ணல்
ஒட்டாங்கிழிஞ்சில், ஒர்மீன்
ஒட்டாங்குச்சு, கலவோடு
ஒமத்திரவியம், ஒமத்திற்குரியவு பக
ரணம்
ஒட்டாம்பாரை, ஒர்மீன்
ஒமப்பொடி, திருஅேறு
ஒட்டி, ஒடப்பண் அவோன்
ஒமமண்டபம், ஒமாலயம்
ஒட்டுத்துத்தி, ஒர் ஆடு
ஒட்டுமுத்து, உள்வயிரமற்றமுத்து ஓமம், அசமேர்தகம், அப்பிரகம்
ஒட்டை, சில்லி, தவாரம்

ஒர் ஆடு, யாகம்

ஒணம், ஆ.அ, திருவோணம்

ஒம்ம்வளர்த்தல், யாகம்பண்ணல்
ஒமல், பேச்சுப்பாத்தல்

ஒளுன்,ஒதிே
ஒளுன்குத்தி, ஒர்பருக்தி

ஒமவிறகு, சமிதை
ஒமாக்கினி, ஒமத்தி

ஒட்டைவாயன், வெளிவாயன்
_

ஒமான், ஒக்தி
ஒதக்கால், பெருங்கால்
ஒதமிறங்குதல், பீசமூதிப்பருத்தல் ஒமிடி. அக்கம்.
ஒதம், அண்டவாதம், ஈரம், ஒர்வித ஒமுடிவு, அழிவு
வீக்கம், கடல், கடற்றியை, பெ ஒமை, மாமரம்

ருக்கு, வெள்ளம்

ஒதல், அந்தணர்வணிகர்க்குரியவறு

ஒம், ஆமெனல், தன்மைப்பன்மை
விகுதி, பிரணவம்

ஒரு

ஒலே

ஒம்படல், சம்மதித்தல்

ஒரெழுத்தினம், ஒரெழுத்துவரிக்கு
ள்வருங்கவி
ஒம்படைக்கிளவி, கையடைவாக்கு ஒரை, இராசிப்பொது, சமயம், சி
ஒம்பல், உணடாக்கல், பாதுகாத்
த்திரான்னம், தோழி, மகளிாகூ
சல், வளர்த்தல்
ட்டம், மாசிர்விளேயாடுங்களம்,
மாதர்விளேயாடுங்கலன்கள், வி?ள
ஒயல், ஒய்தல்
ஒம்படை, காவல், கை படை

யாட்டு
ஒயாமாரி, இடைவிடாமை
ஒய், ஒயென்னேவல், பால்பகாவுய ஒரோவழி, ஒருசார்

ர்தினேயொருமைமுன்னிலேவிழியு
ஒவ்வொரிடம்
.கு:
ஒயுதல், ஆமதல், ஒழிதல், சாய்த ஒர், ஒன்ற, ஒரேன்னேவல்

::::

இர்குடிமஞளன்,

ல், தளாதல்

)ெ

ஒய்ந்திருக்குதல்,

ஆறியிருக்குதல், ஒர்குடியிற்கொண்டொன்,
ன்
வேலேயொழிந்திருக்குதல்
ஒர்க்கோலே, ஒர்வாச?னப்பண்டம்
ஒர்சல், ஒரிசு
ஒப்ப்பிடியாள், ஒாகத்தி

ஒழ்வு, சாதல், தளர்வு, முடிதல்

ஒர்ச்சி, ஆலோச?ன

ஒய்வுகரை, அளவுமுடிவு

ஒர்தல், ஆதாய்தல், தெளிதல்
ஒரகத்தி, உருமைச்சுதர்தரகாறி,க ஒர்ப்பு, ஆஉேக்குணசோன் கிளுென்
ணவனின் சகோதரன்ம?னவி
. அஃது ஒர்மம்,கருமமுடிக்குங்
ஒரக்கண்ணன், சாய்தேபார்வையு
அணிவு, பொதுக்கட்டுதல், ப்ொ
_றுமை

ஒரக்காரன், பக்கபாதக்காான்
ஒரபட்சம், ஒரவாரம்

TLDL)

.ே மனத்திடன்
_

ஒரம், காரசாரம், சத்திசாரம், ப
க்கபாதம், பக்கம், விளிம்பு (சல்
ஒரம்பே சல், ஒருபக்கஞ்சாயப்பே
ஒரவாரம், ஒருபக்கவாரம்
ஒரா, ஒர்மீன்
ஒரா ஒட்டி, ஒர்மீன்
ஒராசிடைநேரிசைவெண்பா, ஒரா
சிடையிட்டுவரும்வெண்பா

ஒர்மை, துணிவு

ஒர்வு, ஆராய்வு
இலக்கமண்டபம், சங்கமண்டபம்

ஒலக்கம், சங்கத்தானம்,

திருச்ச

முகம்

ஒலமிடுதல், அபயமிடுதல், அழுத
ல், கற்றல்
இலம், அபயமிட்டழைத்தல், ஒலி,

ஒராட்டு, தாலாட்டு
கடல், திரை, திக்கக்குறிப்பு, பா
ஒசாட்டுதல், ஒலாட்டுதல்
ம்பு
ஒசாயம், சத்தார்
ஒலாட்டு, தாலாட்டு
ஒரி, ஆணரி, ஆண்மயிர், ஆண்முசு, ஒவிடுதல், ஊளேயிடுதல், ஒலமிடுதல்

ஒல்லட்டை, கடையெழுவள்ளவி ஒலே, ஒவி, கமுகு தாழை தெங்கு
லொருவன், கிழாரி, புறமயிர், வி
லங்கின் படுக்கை, விலங்கேற்றின
பொது

ப?னமுதலியவற்றினிலே,

ட்டு

ஒலேக்கணக்கர், வித்தியார்த்திகள்,
பண்டிதர்

ஒரிசு, ஆயத்தம், இசைவு, இணக் ஒ?லக்கண், ஒலேச்சட்டம்
கம், சமாதானம்
ஒ?லக்காந்தல், ஒலேத்துகள்
ஒரிதழ்த்தாமரை, ஒர்பூடு
ஒ?லக்கிளுட்டு, ஓலேத்தளிர்
ஒரித்தல், தேடாமற்கிடத்தல்
ஒ?லக்கூடு, ஒலேக்குடை
ஒரிலேத்தித்தி, ஒர்பூடு
ஒலே நீட்டல், திருமுகம்வரைதல்
ஒருதல், ஒர்தல்
ஒலேகீட்டும்படை, எழுத்தாணி

ஒரும், அசைச்சொல் (உ.ம்) செயற் ஒலேப்பூ, தாழைப்பூ
பாலதோருமறனே, பெயரெச்சம் ஒலேமுதிரை, ஒர்முதிரை
ஒருள்ளிப்பூடு, பல்லிவாவுள்ளி
ஒலேமூங்கில், ஒர்மூங்கில்

ஒளவு

கக்

(Te.

ஒ?லயெழுதுதல், சீட்டெழுதுதல், அழுக்தியெடுத்தல்
தேன தியெழுத்தல்
ஒளவை, தவப்பெண், தாய், திருவ
ஒ?லவாங்குதல், சாதல்
ஒ?லவா?ள, ஒர்மீன்
ஒல், ஒலி, ஒலித்தல், ஒலம்

ள்ளுவர்சகோதரி
O
O O

ஒவம், உயரம், சித்திரம், சித்திர
வேலே

ஃ,'அக்கேனம் இது கூ

ஒவர், ஒவியர், கம்மாளர், பாடற்
35
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ஒவல், ஒவுதல்

கஃசான், ஒரேழுத்து

ஓவன், சித்திரகாரன்

கஃசு, காற்பலம்

ஒவாப்பிணி, மாருததின்பம்
ககபதி, கருடன்
ஒவாமுயற்சி,ஒழியாமுயற்சி,இஃது ககமறம், மணித்தக்காளி
வேளாண்மை மாந்தரியல்புளொ ககம், அம்பு, பறவை

ககரம், ஒரெழுத்து,ஒன்றினிலக்கம்

ன

ஒவியம், சித்திரம்
க கவசு கம், ஆல்
ஒவியர், கம்மாளர், சித்திர காமர்
ககனம், ஆகாயம், காடு, கிழங்கு,
ஒவுதல், இசைதல், ஒழிதல்,வருங்தல்
ஒவெனல், அதிசயக்குறிப்பு, இரக்க ககளுரவிர்தம், அதேரத்தாமரை,
டைெ -

க்குறிப்பு

பொய்

ஒவென்றவெளி, பெரியவெளி
ஒளி, ஒழுங்கு,

யானேக் கூடம்

ஒனம், எழுத்தின் சாரியை
ஒளுய், கோளு ய்
Tெ

ககாரம், ஒரெழுத்து
ககு பம், திசை, மருதமரம்
ககேசன், கருடன்
ககோளம், கோளம்

கக்கசம், பிரயாசம்
கக் கபாளம்,கக்கப்பை,கக்கப்பொ
ட்டணி

ஒள, ஒரெழுத்து, ஒளவென்னேவல், கக்கப்பொட்டணி, இடுக்குப்பொ
(ழ்ே

ட்டணி

கடித்தல்

ஒளகாரக்குறுக்கம், தன்மாத்திரை கக்கம், கமுக்கட்டு, கைக்குழியின்
பிற்குறுகியஒளகாரம்
கக்கரி,
#டு
ஒளசனசம், அட்டாத சதரும சாத் கக்கரிகம், ஒாகொடி
திரம்
கக்கலாத்தி, ஒர்செதுே
கக்கல், இருமல், கக்கப்பட்டது, க

ளவிதம்,

;ஒளடதவாதி, ஒர்மதக்காரன்

க்குதல், சத்திபண்ணல்
கக்கார், தேமா
ஒளதாரியம், உதாரம்,மிகுகொடை கக்கிஷம், ஒன்றைவிளக்குமுறை,
ஒஊதாரியன், வரையாதுகொடுப் கக்கிசம், ஒர்மாந்திரிய நால், பிர
பொன்
யாசம், வருத்தம்
ஒளபாசனம்,

உபாச?ன, வைதீக கக்கிஷாரம்,
கக்கிசாரம்,

}

பிரயாசம்

ஒளபாச?ன, ச்சடங்குகடத்தல்
ஒளரசன், குலமொத்தகன்னியைத் கக்குதல், ஆணிமுதலியபுறப்படுதல்,
இருமுதல், உட்கொள்ளாமை வெ
தீவேட்டுப்பெற்றபுத்திரன் (ன்று

ஒளரிதம், தரும.நால்பதினெட்டிஒெ

ளிவருதல், எதிரெடுத்தல், கதிர்கு

ஒளவித்தல், அழுக்காமடைதல், பெ

லேமுதலியவிலுதல், கொப்பளித்
தல், சத்தித்தல்

ருமையடைதல்

ஒளவியம், அழுக்காஅ , பொருமை கக்குரீதி, கக்க சம்
ஒளவுதல், அங்கலாய்த்திவிழுதல், கக்குவான், குக்கல்

/

கங்கணங் கட்டல், ஒருகாரியத்திலா

கசட்டை, இளமை, கசப்பு, கயர்
யத்தப்படல், சயக்குறியணிதல், கசட்டைத்தயிர், ஆடைநீக்கினதயிர்
விருது கட்டல்

கங்கணம், கைவளே

க சட்டைப்பிஞ்சு, இளம்பிஞ்சு, கச
ப்புப்பிஞ்சு

கங்கபத்திரம், அம்பு, பருங் திறகு

கசத்தல், கைத்தல், வெறுத்தல்

கங்கம், கழுகு, கோள கபாஷாண கசக்தலே, கயதேலே
ம், சீப்பு, தீப்பொறி, பருக்தி, கசபரீட்சை, கலேஞானமஅபத்தி
பெருமரம்
ஞன் கிளுென்அ. அஃது யா?னப்
பரீட்சை
கதிகன், பிறவிச்சீர்பதேபாஷாணம்
கங்காதரன், சிவன்
கசபுடம். ஆயிரம் எருவைத்தெரிக்
கங்காதீரம், கங்கைக்கரை
கும்புடம்
கங்காதேவி, கங்கை
கசபுளுகன், பெரியபுளுகன்
கங்காளம், உண்கலம், தசைகழிந்த கசப்பு, கைப்பு, மனத்துக்கம், வெ
உடன் முழுவெஅம்பு
அப்பு
கங்காளன், சிவன்
கசமடையன், பெருமூடன்
கங்காளி, காளி
(ன
கசமாஅ, ஊமத்தை

கங்கு, எல்லே, கருதிே?ன, கரை, க கசம், ஒரளவு, ஒர்சோய், மயிர்,யா
வர், கழுகு, பக்கம், பருந்து, ப?ன கசரிபு, சிங்கம்
மட்டையின்கவை, வரம்பருகு, வ அசர், இளநீர்முதலியவற்றின்கயர்,
ரம்பு, வரையறை
ஒர்சரக்கு, ஒர்சுவை
கங்குல், இரா, இருள், பரணிாைள்
கங்கேஷமிசுரம், கவுடதாக்கம்
கங்கை, சத்த கதிகளிஞென்.அறு, நதி
கங்கைக்குணன், கவட்சாரம்
விஞ
யகன்,வீடுமன்
கங்கைமைங்தன்,
கங்கையோன், அரிசு

:

கங்கை.வேணியன், சிவன்

கசலே, துன்பம்

கசவஞ்சி, மகாலோபி
கசவாரக்கெட்டது.அறக்கெட்டது
கசவிருள், பெரியவிருள்
கசநீபம், மஞ்சள்
கச?ன, சாம், காவி
கசன், வியாழன் மகன்
கசாகூலம், குப்பை

கசகசப்பு, ஒலிக்குறிப்பு
கசகசா, ஒர்மருக்த

கசாகடளம்,

கசகசெனல், ஒலிக்குறிப்பு

கசாயம், கஷாயம்

கசகம், வெள்ளரி

கசாருகன், கொலேயாளன்

கசகரிகம், கக்கரி

கசிதம், துடுப்பு, பதித்தல், பூச்சு

கசாக்கிரம், மயிர்நுனி

கசஆன்னம், காதையசைக்கும்வித் கசிதல், அழுதல், இரங்கல், உருகல்,
தை, மாரீசம்
கசகன்னி, வெருகு
கசகுதல், ஈழுவுதல், வருந்தல்
-

ஊஅறுதல் கரைதல்
கசியபன், காசிபரிஷி
கசிவகத்திண்மை, வேளாண்மைமா

கசக்கம், சுணக்கம்

தேரியுல்புளொன்.அறு
கசிவு, அழுகை, அன்பு, கசிதல், வ
கசக்கு, கயக்கு
ருத்தம், வெயர்வை
கசக்குதல், கயங்கச்செய்தல், அரு கசுகசுத்தல், இரவித்தல், கசிவாயி
(கயங்கு
த்துதல்
ருத்தல்
கச்ங்கு, இந்து, கசங்கென்னேவல், கசு கசுப்பு, ஒட்டீரத்தன்மை
கசங்குதல், குழைதல், தேம்பல், வே க சுகசெனல்,இசமொட்டுங்குறிப்பு
2லயிஞலிளேத்தல்
கசுகுசுத்தல், இரகசியம்பேசுங்கு

_

கசக்கார், தேமா

கசடர், ழ்ேமக்கள்

றிப்பு, இரகசியம் பேசுதல்

கசடு, அய்யம், கீழ்மை, குறைவு, கு கசுபிசுத்தல், ஒட்டீரமாயிளகியிருக்
நீறம், தழும்பு, மாசு

குதல்

கிட

கஞ

க சுமாலம், அழுக்கு, கெட்டது
கசேந்திரஐசுவரியம், மிகு ஐசுவரியம்
கசேந்திரன், அயிராபதம், இராச
யா?ன

கஞறல், எழுச்சி, கடுப்பு, சினக்கு
றிப்பு, கிறைதல், செருங்கல்,பொ
லிவு, மிகுதி

கஞன்றல், எழுச்சி

கசை, கவசம், குதிரைச்சம்மட்டி, கஞ்சகம்,கச்சு,விடுதேலேட்ட, கண்.
னிடுமோர் மருந்த, முன்ரு?ன
மு.அக்கினகம்பி
கஞ்சகன், கண்ணன்
கசைமு.அக்கி, ஒர்கருவி
கஞ்சகாரர், கன்ஞர்
கச்சகம், குரங்கு
கச்சக்கடாய், ஆமை
கஞ்சக்கருவி, தாளம்முதலியவெண்.
கலவாத்தியம்
கச்சர்தாஷன், தவளே
கச்சட்டம், கெளபீனம், சண்டை கஞ்சத்தகடு, இயத்திகுறி செய்யு
மோர்தகடு
கச்சபம், ஆமை

கச்சம், அளவு, கடன், கவசம், கு கஞ்சம், அப்பவருக்கம், ஒருர், கஞ்
திரையங்கவடி, துணிவு, கிச்சய
சா, கற்கடகபாஷாணம், கைத்
ம், மரக்கால், மீனெஅம்பு, முன்
தாளம், தாமரை, நீர், வஞ்சம்,
வெண்கலம்
ருனே,யா:னக்கழுத்திடுகயிறு,வார்
கச்சல், ஒர்மீன், கைப்பு, பிசகு,வெ கஞ்சரீடம், வலியான்குருவி
அறுப்பு
கஞ்சல், எளியது, குப்பை, கூளம்
கஞ்சனம், கண்ணுடி, கரிக்குருவி,
கச்சவடம், வியாபாரம்
கச்சளம், இருள், கண்ணிடுமை
கச்சற்கொடி, ஒர்கொடி

கச்சற்கோரை, ஒர்கோரை
கச்சன், ஆசை

கச்சாயம், ஒர்பணிகாரம், கடலரு

கைத்தாளம், வலியான்

கஞ்சனே, கண்ணுடி, கலசப்பா?ன
கஞ்சன், ஒரரசன், பிரமா
கஞ்சா, கள், கோரக்காமூவி, சா
ராயம்

கஞ்சாக்குடுக்கை, குடுகுடா

கானமு?ன

கச்சாலம், சுரபாஷாணம்
கச்சான், மேல்காற்று, மேற்றிசை

கஞ்சாங்கொற்றி, கனமற்றது, பா.
லற்றது, பிச்சிப்பேய்

கச்சி, ஊமற்பிளவு, காஞ்சிபுரம்,சி கஞ்சாங்கோரை, ஒர்துளசி
ரட்டைக்கையில்
கஞ்சாரி, கண்ணன்
கச்சு, இடைக்கட்டு, பிணிகை, மு கஞ்சாலேகியம், ஒர்மருதுே
இலக்கட்டு
கஞ்சி, அன்னப்பால், காஞ்சி
சுக்கச்செனல், விடாதுபிதற்றல் கஞ்சிகை, இரத்தினச்சிலிகை,லே,
திரைச்2ேல
சுச் சாத்தல், விக்கிரகத்துக்குக்
-

கஞ்சிதண்ணீர்குடித்தல்,

சாச்சட

அச்சுப்பிச்சுப்படுதல், கம்பலேப்படு
தல்

கச்சுரு, நெருப்பு
கச்குரம், கழற்சிக்கொடி,பேரீர்த

கஞ்சிப்பசை, கஞ்சியாலானபசை

கஞ்சியிடல், கஞ்சிப்பசைதோய்த்
தல

கச்சை, கயிறு, கவசம், கெளபீனம், கஞ்சுகம், சட்டை, மார்ச்சட்டை
தழும்பு,யூானே கட்டுங்கயிறு,வார் கஞ்சுகன், காவற் காரன், வயிரவன்
கச்சைகட்டுதல், அரை கட்டுதல்,தா கஞ்சுகி, காவற்காரன், சட்டை, தி
ரைச் சீலே, பாம்பு
மறுபாய்ச்சிக்கட்டுதல்
சச்சைக்கொடியன், கன்னன்
கஞ்சுளி, சட்டை, பொக்கணம்
கடகடத்தல், உபயவோசைகொள்
கச்சோனி, வாச?னப்பண்டம்
ளல், உழன்.அபோதல், கழலல்,வ
கச்சோதம், மின்மினி
சக்கெடுதல்
கச்சோலம், ஏலப்பட்டை

கஞலல், களுமல்

கடகடப்பு, கடகடத்தல்,வசக்கேடு

கஞறம், கள்

கடகடெனல்.இாடுக்கொலிக்குறிப்பு

டே

. mடு

.

ட.

கம், ஆயுதவருக்கம், உருள், க கடலகம், ஊர்க்குருவி
ங்கணம், கற்கடகம், கூடை, கூட கடலஞ்சிகம், கருட்டை

த்தின் விகற்பம், கெண்டிகை.கே கடலடக்கி, பேமுசுட்டை
டகம், கைவளே, படை, மதில், ம கடலடம்பு, ஒாடம்:
லேப்பக்கம், யா?னக்கூட்டம், வ திடலடைத்தான், அவின், கஞ்சா
ட்டம்

_

கடலர், செய் தனிவமாக்கள்

கடசம், கங்கணம்

கடலாடி, சாயுருவி

கடத்தல், செலுத்தல், தாண்டல், கடலாமணக்கு ஒாாமணக்கு
கடத்தல், நெடுக விடுதல், பாய்த கடலியாத்திரை, கடற்பயணம் (ம்

ல், பொழுதுபோக்கல், மீ.முதல், கடலியோச்சியம், சமுத்திரசாத்திர'
விலக்குதல்

கடலிருஞ்சி, ஒர்மரம்

கடத்துதல்,செலுத்துதல்,காட்போ கடஅடும்பு, ஒர்மீன்
க்குதல்,கெடுகவிடுதல், விலக்குதல் கடஅராஞ்சி,நீர்வாழ்பறவையிஞெ
கடத்தே.அ.தல், கடைத்தே.அ.தல்

(ல

* ன் அறு

கடத்தேற்றம், கடைத்தேற்றம்

கடலெடுத்தல், சமுத்திாம்பெருகுத
கடத்தேற்றுதல்,கடைத்தேற்.அறுதல் கடலெலி, ஒர்மீன்
கடத்தஞானம், முற்றத்திறர் தஞா கடவெள்ளு, ஒரெள்
(அது, போனபொருள் கடலே, ஒர் பயறு

வாம்

_

கடசேபொருள், கடவுள், கிட்டாத கடலேக்கம்பி, புடைவையருநெஅே
கடக்தவெண்ணம்,

முதிர்ச்சியான

ங் கம்பிகளிமூென்று
. மரக்கலமோட்டு
கடலோடி,
கடப்பாடு, இகை, கடமை, செய்ய
வோன் (ண்அணுதல்
வேண்டுவது, தகுதி, கடை, கேர் கடலோடுதல், கட்ற்பிரயாணம்ப
வெண்ணம்

:ே.

கடலோட்டு, கப்பலோட்டு

மை, முறைமை

கடப்பரை, ஒர்கருவி
கடலோரம், கடற்கரை
கடப்பு, ஒர்கெல், கடத்தல், கடவை கடல், இராசசின்னத்தொன்.அறு, ஒ
கடப்புக்கால், வளைய கால்
கடமா,

ரெண், சமுத்திரம், பசு
கடல்கட்டி, கீர்த்டுப்போன், மச்ச

-

காட்டுப்பசு

ங்களின் வாய் கட்டுவோன்.
(பு
கடமுடெனல், ஈர ச்ெகொலிக்குறிப் கடல் கொள்ளுதல், கடலெடுத்தல்
ய்
கடமை, இறை, கடன்,காட்டுப்பசு, கடல் சாய், நீர்

கடமான்,

முறைமை

கடல்படுதிரவியம், கடலிலுண்டாகு

_

கடம், அருசெறி, உடல், உபநிடத
திேரவியமைச்தி.அவை அக்கு-உ
ம்முப்பத்திாண்டிளுென்அறு, கட
ப்பு:சங்கு-பவளம் முத்து (மலு
மை, கபி.மு, காடு, குடம, தோ கடல்மனிதன், நீரிலிருக்குமோர்வித
ட்டம், நீதி, மலேப்பக்கம், யா?ன கடல்முனே, கடலங்தம்
ச்சதிப்பு, யா?னக்கூட்டம்,
கடல்வண்டு, குடைவண்டு

2ணமதம், யா?னமத்தகம், வாச்சி
rை_L0

கடம்பம், வாஅளுவை

கடம்பர்,

கடல்வண்ணன், விண்டு

கடல்விராஞ்சி, ஒர்செடி
கடவ, அப்படியாக

ஒர் சாதயார்

-

கடம்பன், குடி ன்

கடவது, ஆகட்டும், கூடியது, செ
ய்யவேண்டுவது, முறையானது
கடவல், செ.அத்தல்

கடம்பு; ஒர்மயம்

கடவ

கடம்பல், குமிழ்

-

கடம்பூர்,
கடம்பை,

! ஒரூர்

செய்வாளுக,செய்வேளு

சடவாப் பண்டம், பயணச்சாமான்

(கூத்து

கடவான், கண்டாயம், செய்வாளு
கடயம், அத்த கடகம், இந்திராணி
க, வரம்பி அடைவு
கடரி, மரமஞ்சள்
கடவுட்பணி,சேடன்,சிேவதொண்டு
| 4

,

/rவி.

5 ட

கடி

_

கடவுதல், ஏவுதல், செலுத்தல், சகு

கடன்பட்டவன், பார்வைக்கூழிய

தியாதல், விஞவல்
கடவுமரம், சணக்கு
கடவுளர், தேவர்

ஞ் செய்வோன்
-

(மு.மு கி

கடன் இட்டு, பற்றிய கடனத்தாட்டு
(னிவன் கடன்செய்தல், இறந்தோர்க்குவே .

கடவுள், குரு, தெயவம், நன்மை,
ண்டுஞ்சடங்குசெய்தில்
கடன்முறி, கடன்சீட்டு
கடவுள் வின்க்கம்,கடவுள்வாதிச்சி. கடன்வழி,
பிரயோசனமின்மை,வீண்
தீேவவணக்கம்

கடன் நீர்த்தல், கடனிஅத்தில்

கடவுள் வாழ்த் து: தேவததி

ஏனி, கடத்தல்,கடப்பு. க கடா, ஆடு-எருமை இவற்றிஞண்,
டப்புமரம், குற்றம், வாயில்
கடாவென் னேவல், விஞ.
கடாசம்,
பெருங்கொப்பரை
கடவைப்படுதல், விட்டுப்பிரிதல்

கடவை,

கடவைப்படுத்தல்,

தாத்தரி ச்சல்

க்கல்
கட9,

அருநெறி, காடு,

வாளுறை

கடாகாபம்; உருவுக்குள்வெளி
கடாக்கம், சடாட்சம்
கடாசுதல், எறிதல், கடாவுதல்

கடாச்சங்கரத்தம், மடைத்தனம்,

கடற்கரை, கடலருகு

மதியாத்தன்மை
(தயவு
ஒர்பறவை,
அ
கடாட்சம், கடைக்கண், கிருபை,
ராஞ்சிமரம்
கடாட்சவீட்சணம், கிருபைக்கண்
கடற்காளான், கடலிஞேர்பாசி
வைத்தல்
கடற்குதிரை, ஒர் நீர்வாழ்மிருகம்
கடாட்சித்தல், கிருபைசெய்தல்
கடற்குருவி, கல்லுப்பு .
கடாம், யா?னமதம்
கடற்கொஞ்சி, ஒர்மரம்
(ர்

கடற்காகம்,

:

கடாயம்,

கடற்கெர்டி, தும்பை

கடற்கொழுப்பை,எழுத்தாணிப்பூடு கஷாயம்,
கஷாயனம்,

குடிநீர்,
மருத்தாமணி
(ன்மை, கொப்பரி

கடற் சார்பு, செய்தனிலம்

கடற்சில், ஒர்கடன் மரக்கொட்டை கடாரம், ஒருர், க்ருமை கலந்தபொ
கடற்சேர்ப்பன், நெய்தற்றலேவன் கடாரி, நாகு
கடாரை, ஒர்ாரத்தை
கடற்பட்சி, கிளிஞ்சில்
-

கடாவல், ஆணிமுதவியகடாவல்.செ
அத்தல், விஞவல்
கடற்பாசி, கடலிஅண்ட்ாகும்பாசி கடாவு,
கடாவென்னேவல், லிஞ
கடற்பாம்பு,நீர்வாழுமோர்விதபாம்பு
கடாவுதற்
சீட்டு, ப்ொருத்தச்சீட்டு
கடற்பாலே, சமுத்திரசோகி
கடி, அச்சம், அழகு, இன்பம் ே
கடற்பிளு,நெய்தனிலப்பெண்
யம், ஒளி, கடிக்கப்பட்ட்-சமு
கடற்புரு, கடலின் வாழ்புரு (வை

கடற்பன்றி, ஒர்கடல்மிருகம்

கடற்ருரா, கடவின் வாழுமோர்பற

கடியென்னேவல், கரிப்பு,

களிப்

பு, காலஅட்பம், காலம், காவல்,
கடற்ருழை, கொங் தாழை
கடற்றி, கடலுசை

கிர்மை, கைப்பற்றல், சிக்கி

கடற்றேங்காய், கடற்றெங்கங்காய்
கடஞளி, கடன் பட்டவன் (ருந்து

தொனி, சந்தனவனம், நிதம்பம்,
பிசாசம், புதுமணம், புதி
!

கடலுரை, ஒர்பண்ணிகாரம், ஒர்ம

பொழுது மிகுதி,வரசனே.வி

கடனெடுத்தல், கடன்வாங்குதல்,ப கடிகண்டு, பூனேக்காலி
கடிகாகுத்திரம், அரைஞாண்.
ழி சாதித்தல்
கடன், அளத்தல், இருணம், குடியி கடிகாஸ்நானம், அரைஸ் கானம்

றை, மரக்கால், முறைமை
கடன் கட்டு, கடன்

கடன் கழித்தல், கரிசனமற்றவேலே
செய்தல்,தென் புலத்தார்க்குச்செ

கடிகாரம்,
நாழிகை வட்டம்
கடிகை, அாையாப்பு, உண் கலம்,
கரகம், தாழ்க்கோல், அண்டம்:
நாழிகை, வேதம்
கடிகைமாக்கள்,
நாழிகைச் கலிசொ

ய்வனசெய்தல்,பதிலளித்தல்
கடன் காரன்,

கடன்கொடுத்தவன்.

இவோர், மங்கலட்டா -

கடு

கடு

கடிகையாரம், கடியாரம்

கடுகடுப்பு, ஒர்சுவை, வெடுவெடுப்பு

கடிகைவெண்பா, ஒர்பிரபந்தம். அ
ஃது தேவரிடத்திமரசரிடத்துச்
நிகழுங்காரியங் கடிகையளவிற்
ருேன்றிாடப்பதாகமுப்பத்திரண்
டுநேரிசைவெண்பாவாற்கூறுவது
சடிகைவேளாளர், ஒர் வேளாளர்

கடுகம், கடுகுரோகணி,கார்க்கும்மகு
துே,கார்ப்பு, சுக்கு, திற்பலி, மிளகு
கடுகல்,
விரைதல்
கடுகுதல்,

கடிகோல்,

சழிகோல்

கடுகன்னம், கடுகோரை

கடுகாலாத்தி, ஒராலாத்தி

.

கடுகு, எண்ணெய்க்கசாளம், ஐயவி,

_

கடிசு, கடுமை

கடுகென்னேவல்

கடிகுத்திரம், கடிகாகுத்திரம்.
கடிச்சை, ஒர் ஆடு, ஒர்மீன்
கடிஞை, இரப்போர்கலம்
கடிதடம், சகனப்பக்கம், கிதம்பம்
கடிதல், அழித்தல், அ.அத்தல்,கோ
பித்தல், சினக்குறிப்பு, தண்டித்
சல், வெட்டல்
கடிது, கடிய தி

}

-

கடுகு சாதம், கடுகோரை
கடுகுடுத்தல், விரைவுபண்ணுதல்

கடுகு மணி, கடுகு, சிறுமணி
கடுகுரோகணி, ஒர்மருக்த
கடுகோரை,சித்திரான்னத்தொன்.அறு
கடுக்கன், ஒர் காதணி
கடுக்கன்புல், ஒர்புல்
கடுக்காய், திரிபலேயிஞென்.ற, அவ

கடித்தல்,கயிஅமுதலியவிஅகிப்பிடி

ர்பத்திளுென்அ
த்தல், கறித்தல், தழும்புபடுத்தல் கடுக்காய்த்தலேயன், ஒர்பாம்பு,சிறு

கடிகா ப், கடிக்கிற சாய்
கடிேேதார், முனிவர்
கடிபிடி, சண்டை
கடிப்பகை, கடுகு

த்து வட்டித்ததலேயுடையவன்
கடுக்காய்கண்டு, ஒர் கண்டு
கடுக்காய்வேர், அரேஅணுகம்

-

கடிப்பம், காதணி, கெண்டிசை, பூ

கடுக்குதல், உவமையாதல், உளேதல்,
கடிவாய்கடுக்குதல், பசைப்படுத்

ண்கொள்கலம்

தல்

கடிப்பினே, காதணி

கடுக்கென்குதல், வளர்தல்

கடிப்பிரதேசம், பின்பக்கம்
கடிப்பை, சிறுகடுகு

கடுக்கென்றவன், வளர்ந்தவன்
கடுக்கை, கொன்றைமரம்

கடியது, கடுமையானது

(ம் கடுக்கைக்கண்ணியன், சிவன்

கடியல், மரக்கலங்களின்குறுக்கு மர கடுங்களுளர்,

வள் கண்ணர்

கடியன, கடிக்கப்பட்டது, கடிக்
கிறகுணமுடையது, கடியது
கடியார்ம், நாழிகை வட்டம்
கடியிரத்தம், மூக்கிரட்டை

(ருத்து
கடுங்கண், கொடுடிை
கடுங்கருத்து, கூரியருேத்து, வன்க
கடுங்காய், பழாத காய்
கடுங்காய்ச்சல், அறக்காய்தல்
கடிரோமம், கோரைக்கிழங்கு
கடுங்காரம், ஆயக்கல், ஒருப்பு. கடு
கடிலா, மூக்கிரட்டை
ங் கூட்டாணகாரம், மிகுவுறைப்பு
கடிவாய், பற்பட்டவிடம்
கடுங்காலம், உபத்திரவகாலம்.கொ
கடிவாளம், குதிரையின் வாய் வடம்
டிய காலம்
(மை
-

கடிவுகம். அரையில்வருதிேரட்சி

கடுங்கூர்மை, அமரியுப்பு:அறக்கூர்

கடிவை, யா?ன

கடுங்கை, கடும்ை

கடின சாலம், நீங்கானகாலம், பஞ் கடுங்கோடை, வன்கோடை, வேனி
சங் கோதரரியுள்ள காலம்
கடினம், கடுமை, கற்க சம், கொடு
மை, மிகுதி, முறைப்பு
கடு, கசப்பு, கடுக்காய்மரம், கடுவெ
ன்னேவல், கார்த்தல், நஞ்சு, முள்

நீகாலம்

கடுங்கோபம், மிகுகோபம்
கடுசர்ம், கடுரோகிணி
கடுசாரம், காரச்சாரம்

கடு சித்தாழை, ஒர் தாழை
கடுகடுத்தல், உவர்த்தல், கசத்தல், கடுஞ்சாரி, கவட்சாரம்
வெடுவெடுத்தல்
கடுஞ்சினப்பூமி, உழமண்

கடு

.

சஞ்ேசினேகம், மிகுசினேகம்

கடுாே கினி,

கன்ேசுண்ணத்தி, சீனக்காரம்

ஒாமகு தி
கடுரோணி,
கடுவட்டி, அங்கீதவட்டி

கடுஞ்செட்டு, கொடியவியாபாரம்
சடுஞ்சொல், சால்வகையிழிச்சொல்
விஞென்.று
கடுடம், மருக்காரை

-

.

கடுவல், கடுகிலம்

கடுவழி, அதேரவழி, அருமையான
வழி

கடுதலுேமுடிச்சு, கபடச்செய்கை
கடுவன், குரங்கு-காப்-பூனே-முசு இ.
வ்ற்றிகுண்,வில்ங்கேற்றின் பொ.த
கதேல்ேவிற்பூட்டு, வழுவாத பூட்டா
னசொல்
(ளி
கடுவாய், ஒர் புலி
சடுவெளி, நிழலற்ற வெளி, வெ.அவெ
கடுதல், திருடல், பறித்தல்
_

கரேம், கொடுமை

கடுதாசி, காகிதம்

கடுத்தம், அடர்த்தி, சோனகருடை கடேர்திரசாதர், ஒர்சித்தர்
யசீதனவுடம்பிடிக்கை
கடை, அங்காடி இடம்,ஏழ அருடி,
கடுத்தஅசி, கற்அ2ளக்குங்கருவி,
(உ.ம்) அவன் கடைச்சென்ருன்,க
டையென்னேவல், கதவு, கீழ், ப|
றவாயில், பூணின் கடைப் புணர்வு,
பம், கோபித்தல், சினம், வேகம்
பிெண்குறி, முடிவு, வழி, வா
{ர்
ல்
(யது
கடுநடை, கடைச்சுறுக்கு
கடுந்தது, கடந்தது, கடினமுடை கடைகாட்பாளர், வாயில் காவலாள
கடுத்தலே, வாள்

கடுத்தல், உவமையாதல்,ஐயம்,கோ

_

-

கடுந்தரை, வன்னிலம்
கடுத்தமுற்பூமி, உழமண்
கடுங்திலாலவணம், அமரியுப்பு

கடைகால், பால்கறக்கும் மூங்கிற்குதி
ல், பின் கோக்யிேஅேரு.அப்பு, பி
ன்னனே

கடுக்தோயல், ஆயுதங்களேயறக்கா கடைகெட்டவன், கீழ்மகன்
ய்ச்சித்தோய் து

கடைகேடு, மிக்விழிபு
கடைகோல, நீக்கடைகோல்
கடுப்படக்கி, எருமுடடைப் பீசாறி கடைக்கட்டு, முடிப்பு
கடுப்ப, உவமைக்சொல்

கடுப்பிறக்கல், அகங்காரத்தை யகற் கடைக்கணித்தல், கடாட்சஞ்செய்
(னம், விரைவு
றல்
த ல், கடைக்கண்ணுறிபார்த்தல்
கடுப்பு, அகங்காரம், கொதிபபு, சி கடைக்கண்,கண்ணின்கடை(பாட்டு
கடைக்காப்பு, பதிகத்தின் கடைசிப்
கடுப்புச்சூடு, வற்றற்குடு
கடுப்புமயம், எண்ணெ ஆற்.அமிடுக்கு சடைக்குடர், கீழ்க்குடர்
மரம்

,

கடுப்பெடுத்தல், கடுப்பிறக்கல்

கடைக்குட்டி, கடைசிப்பிள்ளே
கடைக்குளம், உத்திரா டகாள்

கடுமரம், கடுக்காய்மரம், ச்சுமரம் கடைக்குறை, ஈஅகுறைந்துகிற்குஞ்
சொல்

கடுமலே, காரீயமலே

கன்டக்கூட்டல், அலுபவத்திற்குச்

கடுமன், கடுமை

கடுமுடுக்கு விரைவு, வில்லங்கம்
கடுமுடுத்தல், விரைதல்
கடுமுடெனல், ஒலிக்குறிப்பு

கொண்டுவந்துசேர்த்தல், செய்வி
2னப்பய?னயஅபவிட்டது (டை
கடைக்கூழை, ஒாதொடை, பிற்ப

கடுமுள், ஆயுதப்பொது, நச்சுமுள் கடைக்கூழை மு ன்,
கடைக்கூசிைமோனே,
கடுமூர்க்கம், மிகுகோபம

) செய்யுட்
டொடை

கடுமை, கொடுமை, சீக்கிரம், மிகுதி, கடைக்கூழையவபெடை, பிஅெவ
கடைக்கூழை பியைபு. | வோவி
முறைப்பு
_

கடும்பகல், மத்தியானம்
கடும்பச்சை,

கப்பச்சை

கடைக் கூழையெதகை, ) கற்பம்
கடைக்கொள்ளி, குறங்கொள்ளி

கடும்பு, உறவு. சுமமாடு, பாற்கடும் கடைக்கோடி, அறக்கடைசி
முதலியன
கடும்புப்பால், ஈன்ற அணு வைப்பால்

கடைசாரம், காரியத்தின் முடிவு,
டிவு

-

கல்ட

t_

கடைசாரி, கடைசெட்டவள்

பொருளவொரு சொல்லான் முடி
யுங்கவி
கடைமரம், கடையுக்தறி
(அ
கடைமீன், இரேவதிாாள்

கடைசார், கர்ரியம், பின்னனே
கடைசால், பின்னணே

-

கடைசி, கடையப்பெண், முடிவு
(ச்கு கடைமுரண், செய்யுளுமப்பிளுென்
கடைச்சங்கம், பிற்சங்கம்
கடைச்சரக்கு கறிச்சரக்கு, பலசர கடைமோனே, நான்கடியினிஅமோ.
கடைச்சல், கடைதல் .
(சம்
ரெழுத்தின்முடியுங்கவி
கடைச்சல்மரம், கடையுமாம்
கடையம், இந்திராணிகூத்து, கட
-

கடைச்சற்காரர், ஒர்சாதியார்

கடையர், ஒர்சாதி, சுண்ணும்புக்கா
ார், மருதநிலத்தவர்

கடைச்சன், இ2ளயமகன்

கடைச்சி, இ2ளயமகள், கடையப் கடையழிதல், கஷடப்படல், கேடு
பெண், மருத நிலப்பெண்

(டுத்தல

தல்

கடைச்சித்தாழை, பறங்கித்தாதிை கடையழித்தல், தேய்த்தல்,மிகக்கெ
கடைஞர், மருதநிலமாக்கள்
கடையளபெடை, செய்யுளு:றுப்பி

கடைதிடம், வாயில்

ஞென்.அ

கடைதலேவிற்பூட்டு, பூட்டுவிற்பொ கடையனல், ஊழித்ே
(ருத்தம்
ருள்கோள்,பேச்சிற்கொளுவிப்பி கடையாட்டம், மிகுச்தகஷடம,

கடையாணி,அருகாணி

டித்தல்
கடைதல், கலக்குதல், குடைதல்

கடைதிறப்பு, ஒர்பிரபந்தம்

.

கடையாகதசம், முடிவு

கிடையாயர், கடையர்

கடைத்தரம், ழ்ேத்தசம்

கடையால், கடைசால்

கடைத்தலேவாய்தல், முதல்வாயில்

கடையினமுரண்,

கடைத்தெரு, கடைவீதி

கடையினேமோ?ன,

கடைத்தே அதல், ஈடேறுதல்
கடைத்தேற்றம், இடேற்றம்

கடையி:ணயளபெடை,
கடையிணேயியைபு,

}
| செய்யுளு

;

அப்பி

மூன்
| . தி
கடையியைபு,
ஒர்பிசபக்சம். அஃது கடையினேயெதகை, )
கடை
சான்ருேர்எம்வரவி?னத்தலேவற்கு கடையீடு, இளந்தது
ரையெனக் கடைகாவலர்க்குக்கடை கடையுணி, கீழ்மகன்
க்கண்ணின் கூறுவது
கடையெது.கை, கடைபியைபு
கடைகாள், இரேவதி

கடைகிலேத்தீபம், ஒர்பயணி2). அ கடையெழுஞ்சனி, உத்திரநாள் .
அது இ.அதிகிலேவிளக்கம்

கடை

தல, இஅங்காலத்துக்கு

றிவிரிதல்
மிகவிழிபால்
கடைவள்ளல், பலமுறையுங்கேட்க
கடைப்படுதானம்,இலிவு கேகாரன். மஅத்துக்கொடுப்பவன்

கடைப்படல்,

-

.ே

மாய்க்கொடுக்குங்கொடை
கடைப்பிடி, கருமமுடிக்கு துணிவு,

கிடைவா F

ே தலேவாய்தல்

அஃஅ ஆஉேக்குணச்சா ைகிளுெ கடைவாய், வாயருகு

னது, தேற்றம், மறவாமை
கடைவாய்நக்கி, லோபி
கடைப்பிடித்தல், உறுதியாய்ப்பிடி கிடைவால், கடைசி வால்
த்தல், தெளிவாயறிதல், மறவா கடைவு, கிடைதல்
திருத்தல்

க-ோம், கெடுமை, வயிரம்

கடைப்பிறப்பு, கீழ்ப்பிறப்பு

கிட் ட்டி, இை மயிறிகட்டு

க-ைப் புளி, கருமமுடிக்குர்துணிவு,

க-கத்தம்பம, கலே ஞானமஅபத்தி

தேற்றம், மறவாமை
கடைப் பூட்டு, பின்கோக்கி
கடைப்போதல், நிறைவேறல்
கடைமடக்கு, ாேன் கடியின் அம்பல

அன்கிஜென்று. அஃ
மடுக்கும்வித்தை
கட்க
கட்சம

, வ ள்

அர்

வெட்டரு

-

சாத்திரம், சங்க

ால்)

கட்

கட்

பாஷாணம், சவக்கிரசகட்சமெ கட்டாயம், கடுமை, கட்டுப்பாடு,
செருக்கிடை

ன்னுமோர்.நால்

கட்கி, காடு, சரீரம், பக்கம், பங்கு கட்டாரி, குற்றவாள்
பறவைக்கூடு,மனிதர்படுக்கை,வழி க்ட்டாரிக்குத் துணி, ஒர்புடைவை
கட்டார்ச்சிதம்,
ரெக நீேங்கான கஷட்டார்ச்சிதம்,

கட்செவி, பாம்பு
கட்டகாலம்,

கஷட்டகாலம்,

_

வருக்தித்தேடி
னசேட்டம்

காலம், பஞ்சங் கட்டி, அகமகிழ்ச்சி, இடப்பு, ஒர்

கோதாரியுள்ள காலம்
கட்டக்கடுமை, அதிக கடுமை

கட்டங்கம், தண்டு, பொல்.அ
கட்டங்கு,

புள், கருப்பிண்டம், கருப்புக்கட்
டிமுதலியன, சருக்கரை, திரண்
டமாத்திரளே
(தல்

கட்டிக்கொள்ளுதல், அடிப்படுத்து

கட்டசாத்தியம், கடுமசாத்தியம்
கட்டிபடுதல், கட்டியாதல்
கட்டிமுட்டி, பரிதுஞ்சிறிதிமானக
கட்டபாரை, கடப்பாரை
ட்டி(ம்
கட்டப்படுதல், சம்பந்தத்திற்குள்

ளாதல், பிணிக்கப்படுதல், வருத்த கட்டிமை, கட்டுப்பாடு,பிசுனத்தின

} புகழ்வோர்

ப்படுதல்
கட்டம், காடு, தாடி, துன்பம், ம

கட்டியக்காரா,

கஷ்டம்,

கட்டியங்கடறல், எழுச்சிகடறல், புக

லம், மிகுவருத்தம்

கட்டல், கட்டுதல், தடை, திருடல்,

கட்டியதார்.
ழ்கூறல்

தோண்டல், பிடுங்குதல், மூடல், கட்டியப் பொல்லு, எழுச்சி கூ-அறு
மெய்ப்பரிசமெட்டிளுென் அறு
வோர்பிடிக்குங்தண்டு
கட்டவிழ்தல், மு.அக்கவிழ்தல்
கட்டியம், ஒர்கூத்தி, புகழ்ந்தபே
சல்
கட்டழகு, அலங்காரம், பேரழகு
கட்ட4ல், நெருப்பு
கட்டியாரம், இறுக்கம், கடுமை,
நெருக்கிடை
கட்டழிதல், செறிதப்புதல்(மழித்தல்
கட்டழித்தல்,செறியழித்தல், முற்.அ கட்டில், மஞ்சம்
(பும்விழுதல்
கட்டளே,அளவு,உத்தரவு, உரைகல், கட்டிவிழுதல், கட்டியாதல், கெந்
ஒழுங்கு, கற்ப?ன, செங் கட்டிளமை, மிக்கிளமை
கல்லச்சு.துலாராசி, கிறை, நிறை கட்டு, உறுதி, ஒர்வகைக்குறி, கட்
யறிகருவி, முறை
டென்னேவல், காவல், கிளே, சம்

உவமை,

சட்டளேக்கலித் துறை, கவித்துறை
பிளுேர்பேதம்

பதேம், சிலதிேப்பரு, தளே, பொ
ய்ம?லப்பக்கம், மிகுதி, வரம்பு

கட்டாக்கலிப்பா, கலிப்பாவிஞேர் கட்டுக்கதை, பொய்க்கதை
கட்டுக்கலியாணம்,பாணிக்கிரகணம்
பேதம்
கட்டளேக்கல், உரைகல், படிக்கல் கட்டுக்கழுதீதி, மங்கிவி யதாரிணி
கட்டளேக்கோல்,
நியாய பிரமா கட்டுக்காரன், குறிசொல்வோன்
கட்டளே ச்சட்டம்,
ணம்
கட்டுக்காவல், கடுங்காவல்
கட்டாகட்டிமை, மிகுந்தகட்டிமை கட்டுக்கிடையன், வெகுகாளாய்க்கி

கட்டாக்காலி, கட்டுக்ககப்படாத
காலி

-

கட்டாஞ்சி, முள்வேல்
கட்டாடி, குறிசொல்வோன், வண்
ஞரி ஹலேவுன்.
(காரன்
கட்டாணி, அார்த்தன், பேராசைக்
கட்டாண்மை, பேராண்மை

டக்கிறசரக்கு
கட்டுக்குத்தகை, ஏகதேசமாய்விற்கு
ங்குத்தகை
கட்டுக்கூட்டு,

-

எழுத்துமாறியெழுத

ல், ஒன்ருய்க்கூடல், பொய்யான
தொடுப்பு
கடடுக்கொடி, காலிகட்டுங்க பி.அ

கட்டா தரை, கந்ேதரை, வெறுங் கட்டுச்சோறு, ஆற்றுளு
தரை
கட்டுடைத்தல், அ2ணயுடைத்தல்
கட்டாம்பாரை, ஒர்மீன்
கட்டுண்ணல், கட்டுப்படுதல
_

ாடுக

ட்

கணி

கட்டுதல், சம்பந்தப்படுத்தல், சுவர் கட்டோசை, பேரொவி
முதலியவெழுப்புதல், பிணித்தல், கட்டோடே, முறிருக
விவா கம்பண்அணுதல், வீடுமுதலிய கணகணத்தல், உரத்தகுடு, ஒவிே
தொடுத்தல்
குறிப்பு
கணகணப்பு,
கட்டுத்தறி, யா?னமுதலிய கட்டுக் கணகம், படையிலோர்தொகை. அ
துண்
(ன்
ஃஅ குமுதம்மூன்றுகொண்டது
_

-

கட்டுத்திரவியம், கிளிக்கட்டுப்பொ கணக்கன், எழுத்துக்காரன், ஒர்ம
கட்டுத்தேர், கட்டியெழுப்புக்தேர்
ாம், கணக்குப்பார்க்கிறவன்,புதன்
கட்டுச்தையல், ஒர்வகைத்தையல் கணக்காசாரம், கணிக்குமொழுங்கு
கட்டுத்தோணி, தெப்பம்
கணக்காயர், அறிஞர், ஒத்துரைப்
கட்டுப்படுதல், அடங்குதல், அமை
போர். பொருந்தச்சொல்வோர்
தில், தங்குதல்

கணக்காய்ச்சல், கணரோகம்

கட்டுப்படுத்துதல், அடக்கிக்கொ கணக்கு, எண், எழுத்து, மட்டு
ள்ளுதல், எல்லேப்படுத்துதல், ே கணக்கோலே,கணக்கேடு,தளிரோலே
கணகாதர்

ழமையப்பண்அணுதல்
கட்டுப்பாடு, பங்தம்

,ே }.ச.அதிபர்

கட்டுப்பெட்டி, ஒர்வகைப்பெட்டி கணபதி, விஞயகன்
கட்டுமட்டு,அச்சஅக்கை;அடக்கம், கணப்பு, குடு, தீய்ச்சட்டி
அளவாய் நடத்தல்
கட்டுமரம். மிதவை

கணப் பூண்டு, ஒர்பூண்டு

கணப்பொருத்தம்,செய்யுட்பொரு
த்தத்தொன்.அ விவாகதசப்பெர்

கட்டுமாமரம், ஒர்மரம்
கட்டுமுகனே, அச்சஅக்கை
கட்டுமுரித்தல், கட்டுடைத்தல்,
யமம்மீஅதல்

ருத்தத்தொன்.அ
நி

கிணமூவி, சாளுக்கி

கட்டுமை, கட்டுப்பாடு

கட்டுவன்,

_

கமை, ஒர்நோய், ஒர்புல், காலது

. கட்டுரை, உறுதிச்சொல்,ஏற்றசொ
ல், பொருளுள்ளசொல்
கட்டுரைத்தல், உறுதிப்படச்சொல்
அதல்
கட்டுவம்,

கணப்பொழுது, கொடிநேரம்
ட்பம், கூட்டம், சிறுமை, திரட
சி, கொடிாேரம், படையிலோர்

தொகை, பிசாசம், மாத்திரை,வ
ட் டம், வருக்கம், விண்மீன், வில

ங்கின் கூட்டம்

!

ஒர்காலன்னி

கணம்புல்லர், அ.அபத்துமூவரிலொ

(ருவர்
கட்வொக்கம், பலவிதஉடை
கட்டுவாங்கம், தண்டு
கணரோகம், ஒர்கோப்
கணவம், அரசமரம்
கட்டுவிசேஷம், கட்டுக்கதை
கட்டுவிட்டுப்பாய்தல், கட்டுடைத் கணவர், கொழுர், பூதவீரர்

அப்பெருகில்
கட்டுவிரியன், ஒர்பாம்பு
கட்டுவை, கட்டில்
கட்டெஅம்பு, ஒரெஅம்பு

கணவன், அதிபன், காங்தன்
கணவாய், ஒர்மீன்
கணவீரம், அலரி
-

கட்டை, குறைவு, நீளங்குறைந்தது,
மரக்கட்டை, விறகு

கணனம், எண்ணல்

களுதி ன், கணநாயகன,விஞயகன்
கஆரிதெல, ஒலி குறிப்ட்

கணி, ஒர்சாதி, கணிப்டோன், க
கட்டைக்கருத்து, மக்தக்கருத்து
கட்டைக்காவி, கரடி
ஒளியென் னேவல், மருதநிலம், வே
ங்கைமரம்
கட்டைக்குரல், அமர்தேகுரல் (து
கட்டைக்குருத்து, பொத்திக்குருத் கணிகம், அா அகோடி
கட்டைவாக்கு, அரதனத்தின் மங்க கணிகை, வேெ
வொளி
கணிசம், கணிக்கத்தக்க தி, சங்கை,

கட்டைவைத்தல், ஒர்விஊயாட்டு

மதிப்பு

.

கண்

ாம்.உ

கண்

கச்சி, உளி, கறிகை, மழு, முட் கன்குளிர்தல், பார்வைக்குத்திருக்கி
விகே ல், வெற்றிலே மூக்கரிகத்தி
யாயிருத்தல்
கண்குறிப்பு, பார்வையாலறிதல்
கணித சிங்தாமணி, ஒா.நால்
கண்கூடு, காட்சியளவை
கவனித தீபிகை, ஓர்.நால்
-

கணிதம், எண், எண்ணிக்கை, கலே கண்கூர்மை, பார்வை நுட்பம் (ப.து
ஞானம அறுபத்திஞன் கிளுென் அ.அ கண்கூலி, கண்டதற்காகக்கொடுட்:
கண்கையில், தாய்க்கையில்
ஃது சோதிடதால்
கண்கொள்ளாக்சாட்சி, அடங்காத

கணிதர், சோதிடர்

காட்ெ

கணித்தல், எண்ணல், மதித்தல்

கண்சயிக்?ென, கண்சாடை
கண்சாடை,
அறிக் திமறியார்
போன்றிருத்தல்

கணிப்பு, கணித்தல்
கணியான், கூத்தாடி

::: }

கணினிடுதல், ஒலிக்குறிப்பு
கனிர் கணிரெனல், இரடுக்கொலிக் கன்சாதல், பதனழிதல், வாடல்
க சிமிட்டல், கண்ளுலேகுறிப்புக்
குறிப்பு
காட்டல்
கணில், ஒலிச்குறிப்பு
கண்டகசங்கம், முட்சங்கு
கணு, கவர், மரத்தின்முளி
கண்டகம், உடைவாள், காடு, நீர்மு
ள்ளி, முள், வயிரம், வாள்

க.அக்கால், பரடு

கலுக்கிரக்தி ஒர்நோய்
கணுவட்டு, சிறுவாழைக்குலே

கண்டகர், அசுரர், கீழ்மக்கள், த.
t_ _

கணேசன்; விஞயகன்

_

கணே, அம்பு, ஒலி, ஒர்சோப், திர கண்டகி, ஒர் தி
ட்சி, நிறைவு, பூராாள், வளைதடி கண்டகிச்சிலே, சாலக்ரொமம் (வி
க2ணக்கால், முழங் தாளின் ழ்ேக்கால் கண்டகோடாலி, ஓர் வகைக்கோடா
கணேயம், காவற் காடு, பொன்,போ கண்டக்கரப்பன், ஒர்நோய்
கண்டக்கருவி, மிடறு
ர், யா?னக்கம்பம், வளைதடி
-

கண், இடம், ஏழி அருபு (உ.ம்) என் கண்டக்காறை, பொன்னிறம்
கண், ஒர்விகுதி (உ.ம்) வன் கண், கண்டக்கிரக்தி, ஒர்நோய்

ஒ3லக்கண், அங்குக்கண், க.அ, கண்டங்கத்தரி, ஒர்வழுதனே, அஃ
து சிறுபஞ்சமூலத்தொன்.அ, த
கண்ணென்னேவல், கண்ளுேட்

டம், தவாரம், தேங்காய்முதலி
யமுளேக்குமிடம், பெருமை, மயி

சமூலத்துமொன்.அறு
கண்டங்கருவிலி, ஒர்பாம்பு

(ணி
நீருேகைக்கண், மூங்கில், விழி அ கண்டங்காலி, ஒர்மரம்
ஃஅதி பஞ்சப்போரியிஅென்று
கண்டசர்ம், கழுத்திலணியுமோர்பு
கண்கட்டி, கட் கட்டி

_

கண்டசருக்கர்ை, ஒர்வகைச்சருக்

கி.
ர
கண் கட்டு, திட்டித்தம்பனம்
கண் கழு, மு?ளவெளிக்கமுன்விடுங் சீர் கண்டசித்தி, கண்டாேரியத்திற்குப்

பாட்டுச்சொல்லவல்லபம்

கண்காசம், ஒர்நோய்

கண்காட்சி, கண்ணுக்குச்சிறப்பு

கண்டகுலே, ஒர்நோய்

கண்காட்டல, கண்ணிஞற்குறிப்புக் கண்டதிப்பிவி, ஒர் சரக்கு
காட்டல்

கண்டதுண்டம், பலஅண்டம்

கண்காணம் மேல்விசாரிப்பு

கண்டஸ்சானம், குளித்தல்

கண்காணி, மேல விசாரிப்புக்காரன்

கண்டகாளம், மிடறு

(த்தல்

கண்காணித்தல, மேல்விசார2ண்செ கண்டங் திறத்தல், தொண்டைதிற
கண்டபூர்த்தி, கண்டமளவு
ய்தல்
_

கண்காரர், அஞ்சனம்பார்ப்போர், கண்டபேரணடபட்சி, இருதலேப்
பட்சி
குறிப்பறியத்தக்கவர்கள்
கண்குத் திட்டாம்பு, ஒர் பாம்பு
கண்டப்புற்.று, ஒர்சோய்
கண்குவளே, கண்குழி

கண்டமாலே, ஒர்நோய்
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ாலா

கண்டம், எல்லே, எழுத்தாணி, கண்
டசருக்கரை, கண்டை, கவசம்,
கழுத்தி, கள்ளி, குன்றிவேர், கை
பிடிவாள், சாதிலிங்கம், சிறு வா
ள், தத்து, திர்ைச்சீ2ல, அண்ட
ம், காடு, கித்தியயோகத்தொன்
அ, படையிஞேர்தொகை, மணி,
மணியுள்ளோசை,யா?னக்கச்சை,
யானேக்கழுத்து, வெல்லம்

5 iெr

கண்டுஞ்சல், கண்ணடைதல், கித்தி
ரைசெய்தல்

கண்டுத்துத்தி, ஒர்பூடு
கண்டுபாரங்கி, பஞ்சமூலத்தொன்
அ. அஃது சிஅகாஞ்சோன்றி
கண்டுபாவன, பிறரைப்பார்த்துச்
செய்வது

கண்டுமுதல், கண்டமுதல்
கண்திே, காஞ்சொறி, தினவு
கண்டர், அரிசு
கண்ரேம், ஒர்மருதுே
கண்டல், ஒர்மரம்,தாழை, நீர்முள்ளி கண்டை, எறிமணி, ஒராபரணம்,
கண்டறியாதவன், முன்னஅபவித்
சீலே, பெருமனி, யர்?னமணி
தறியாதவன்
கண் டறை, கற்பு

::::
கண்டனே,

கண்ணகை, கோவலன்ம?னவி

கன்னஞ்சல், அஞ்சுதல், கன்னம்
ன் அதல்
(யகன் கண்ணடி, கண்ணுடி

தள்ளுதல், கிராகரித்
தில்

கண்டன், எசமான், சோழன், கா கண்ணடியர், கன்னடியர்
கண்டாங்கி, ஒர்புடைவை
*ன்னடைதல், ஊற்றடைதல், து
கண்டாஞ்சி, முள் வேல்

அா
கல்,பயிர்குருத்தட்ைதல்
கண்ணடைத்தல், அதுவாரமிஅகுதல்

கண்டாமணி, கண்டை
*ண்டாயம், கடைவை, துவாரம்

கண்ணப்பன், ஒர் சிவதொண்டன்

*ன்டாசவம், ஒரிசை,மணியிளுேசை
*ன்-ாவிழ்தம், ஒர்மருந்து
*
ஒரளவு திருர், கடைவை, மி
ன் பிடிக்கவல்ட்க்கும்பிறிவு
*ன்டிகை, உருத்திர்ாட்சம், கடக

*ன்னமங்கை,விட்டுஅத்லத்திகுெ
ன்று
(கது
*ன்னராவி, பார்த்தவனிரங்கத்தக்
*ன்னல், கருதல், குறித்தல்
கண்ணழித்தல், பதப்பொருளுரை

ழ், தோளணி, பணிச்செப்பு, பத

த்தல்,

க்கம், மாதரணிவடம்

கண்ணழிவு, தடுத்தல்

சண்டிதம், கண்டிப்பு, தறிப்பு, பூர *

மை, அகலம், துவாரம், வ

னம், வரையறுப்பு

ன்னெஞ்சு
*ன்டி-த்தல், கடிந்துகொள்ளுதல், கண்ணன், கிருட்டிணன், அஃது தி

கொடுமைபண்ணுதல், தறித்தல்,
இகால்தெசஅவதாரத்தொன்று,
பிறிவுபடல், வெட்டல்
திருமால்
*ன்
, கண்டித்தல், தாலருபின கண்ளு, ஒர்மரம், திப்பிலி
தன்மை, நிச்சயம்
கண்ணுடி, உருவங்காட்டி இஃது
_

கண்டியர், பாணர்

அட்டமங்கலத்திமொன்று

*ண்டில், இருபத்தெட்டுத்துலாங் கண்ணுடிச்சால், பொட்டுழவு (ம்
கொண்டது
கண்ணுடித்தரா, தாாவிலோர்பேத.
கண்டில்வெண்ணெய், ஒர்பூடு
கண்ணுடிப்புடையன், ஒர்பாம்பு
கண்டி-மத்தல், கண்விழித்தல்
கண்ணுடிவிரியன், ஒர்பாம்பு
கண்டினே, கண்டிப்பு
கண்ணுட்டி, அன்பானவள், ம?ன
-

கண் உரம், சதுரக்கள்ளி

பாட்டி

கண்டீரவம், சதுரக்கள்ளி, சிங்கம்

கண்ணு மண்டை, கண்மண்டை

கண்டு, கழலேக்கட்டி, கற்கண்டு
கண்ணும் பூச்சிகாட்டுதல், ஒர்விகள
யாட்டு
கண்டுகுணம்பாடி, முகமன் பேசு
வோன்
கண்ஞம்பூச்சியாடுதல், கண்சுழன்
கண்டு சாடை,
-

_

அ.கி.மு கி.முப்புத்தோற்றல், பிள்ளே

கண்சாடை

கண்டுசாய்ப்பு,

களிளுேர்விளேயாட்டு
15

கண்

ால்ச

கண்

கண்ணும்பொத்தி, ஒர்விளையாட்டு கன்னுருவி,இரங்கப்படத்தக்கமெ.
கண்ணுயிருத்தல், உற்
பார்த்திரு லிவு
த்தில், கர்வலாயிருத்தில், மிகு கரு கண்அஅதல், பார்த்தல்
கண்அ.அத்தல், கண் அருட்டல்
த்தாயிருத்தல்
கண்ணுய்ப்பார்த்தல், கருத்தாய்வி கண்ஆனுTஅ, கண்பார்வையால்வதே
தோஷம்

சாரித்தல்

கண்ணுரக்காணல்,

வெளியரங்கமா கண்ணெச்சில், கண்ணுாஅ

கண்ணெறிதல், கடைக்கண்ணுற்பா

ய்க்காணல்

ர்த்தல், விரும்பல்

கன்ஞளர், கம்மாளர், சித்திரகாச
ர், சினேகிதர்,

கண்ணேணி, மூங்கிலேணி

நாயகர்

கண்ணே அறு, கண்அாஅ
கன்ஞளன், கணவன், தோசின்
கன்இள் சரசுபதி, சினேகமுள்ள கண்ளுே, கண்ணிலோர்வியாதி
வள்

-

கண்ணி, தாம்பு, பாவின4, புட்ப
டுக்குங்கயிஅ, ஆ, பூங்கொத்து,
மாலே, பூவரும்பு

கண்ளுேடுதல், இச்சித்தல், பாரப
ட்சமாயிருத்தல், மேல்விசார2ண
பண்ணல், விருப்பம்வைத்தல்
கண்ளுேட்டம், கண்குறிப்பு, காக
ரீகம், பட்சம்

கண்ணிக்ட்டுதல், அரும்புகொள்ளு

கண்ளுேய், கண்ணிளுேப்

தல்

கண்திட்டம், கண்மதியம்
கண்திட்டி,
கண் திஷ்டி,
கணபடல்,
திட்டிபடுதல், நித்தி

கண்ணிகம், மணித்தக்காளி

கண்ணிகுத்துதல், த-ம்வைத்தல்
கண்ணிகை, தாமரைக்கொட்டை

}கன்அம

வரும்பு

கன்னிக்கயிறு, நெய்வார்கட்டுங்க கண்படுதல், ரைசெய்தல் (கை
கண்படை, நித்திரை, மனிதர்படுக்
யிற்றிஞென் அ
கண்படையிலே, ஒர்பிரபந்தம், அஃ
கண்ணிக்கொடி, ஒர்புல்
அது பெருமையிற்சிறந்தோர்.அவை
கண்ணிதழ்,

}

கண்மடல்

கண்ணிமை,

க்கண்கெடிதுவைகியவழிமருத்து

கண்ணிமைத்தல், இமைவெட்டல்
கண்ணிராக்கி, பச்சைக்கருப்பூசம்

வர்முதலியோரவர்க்குக் கண்யிெல்
கோடலேக்கருதிக்கூறுவது

கண்ணிலி, குருடன்

கண்பட்டை, கண்மடல்

கண்ணீர், கண்ணிலிருந்துவழியுர்ே

கண்பாடு, கித்திரை

கண்பிடி, ஒர் காம்பிற்பற்றினகாய்
கண்அணு கம், குதிரை
களிலிளங்காய்
(ழுத்து
கண்அணுக்கரசன், துரிசு
கண்அணுக்கினியான்,பொன் ஞங்காணி கண்புகைச்சல், ஒர்நோய்,வெள்ளெ
கண்அணுக்குக் கண்ளுணவன், கண்போ கண்புதைத்தல், கண்பொத்தல்
கண் பூத்தல், கண்புகைதல்
ன்றவன், தோழன்

கண்அக்குத்தைத்தல், கண்அக்கு கண்பூர்தல், கண்டிருத்தியடைதல்
கண்பொத்திக்குட்டல, ஒர்விளேயா

ப்பிரியப்படுதல்
கண்அணுதல், கருதல், சிவன்
கண்அனுலேமூடி, ஒருவேமூடி
கண்ணுவம், கம்மியம்
கண்அணுவன், ஒரிருடி

ட்டு, களவெடுத்தல்

கண்பொறித்தட்டுதல்,கண்மின்னல்
கண்டொன் அதல், கண்செம்முதல்
கன்போடுதல், மனம்வைத்தல்
கண்ணுெளிகுறை
கண்மங்குலம், தல், வெள்ளெழுத்
கண்மங்குளம், ) துவருதல்

கண்மங்கல்,

கண்ஆனுளர், கண்ணுளர், காடகர்
கண்ஆனுளாளர், 5ாடகர்
கண்ஆனுள், கூத்து
கண்ணுறக்கம், நித்திரை
கண்அறல், காணல்

கண்மடல, இமை, ஊற்.அக்கண்
-

கண்மட்டு,
கண்
மட்ட:

! கன் மதிப்பு
:

ால்டு

கதி

கதவிபாகம்,

கண்மணி, கண்ணிநீகருமனி
கண்மதியம், கண் மதிப்பு

கதி
சங்சேத்திஆேர்சு

கதவீபாகம்,

வை, பாடவிளுேர்
ைெ
கண்மயக்கு, மயக்கம்
கண்மருட்சி, கண்மயக்கு
கதவிப்பூ, பச்சைக்கருப்பூரம்
கண்மருட்டு, கண்ணுலேமயக்குதல் கதவிவனம், அனுமன்றபோவனம்
கண் மலர், ஒர்பணி, கண்
கத.அ.தல், அசைதல்
கண்மறிக்கர்ட்டல், கண்குறிப்புக் கதவடிகாரர், ஒர்சாதியார்
காட்டல்

கதவம், கதவு, காவல்

கண்மாயம், கண்ணேமறைத்தல்
கண்மின்னியார்த்தல்,
ருெளியார்த்தல்

கதவாக்கியம், சோதிடசாத்திரத்தி
கண் சுழன்
ளுேர்வாக்கியம்
கதவு, கபாடம், காவல்

கண்முகிழ்த்தல், கண்மூடுதல்
கதவுகிலே, கதவுகிற்குங்தான்
கண்மூடுதல், இமைகுவித்தல்,கண்டு கதழ்வு, உவமைச்சொல், கடுப்பு, ெ
ங்காளுர்போன்றிருத்தல், சாதல், உப்பு, பகை, பெருமை, மிகுதி,
கித்திரைசெய்தல்
கண்மை, கண்ளுேட்டம்
கண்வரி, கன்னின் வரி
கண்வளர்தல், கித்திரைசெய்தல்

கன்வாட்டி,கண்போன்ருள்,

வேகம்

.ே

_

அழுதல், கூப்பிடல்

கதனம், கடுப்பு, கலக்கம், போர்

னவி கதாசித்த, இடைவிட்டகாலம்

கண் வாளர், கணவர், கம்மாளர்

சன்விடுதல், உருகுத்ல், துவாரம்வி
டுதல்

கதாப்பிரசங்கம்,

சரித்திரஞ் சொ

ல்லல்

கதாமஞ்சரி, கோவையான கதை

கண்விதிப்பழிதல், கண்ணினதழகு கதாயுதம், தண்டாயுதம்
கெடல்

கதாயுதன், வயிரவன், வீமன்

கண்விழி, கண்மணி

கதாயுத்தம, தண்டுப்போர்

*விழித்தல், கண்டிறத்தல், கித்தி கதாய், கங்தை, பீறல்
ரைவிழித்தல், வாட்டக்தெளிதல்

கதி, அதிட்டம், ஆதரவு, கதியென்

கண்விழிப்பு. கவனம், சாக்கிரதை

னேவல், குதிரைகடை, கடை, ப

சின்வி?னஞ்ர், கம்மாளர்
தவி, பிறப்பு, புகலிடம், மோட்ச
கண்வைத்தல், விரும்பிப்பார்த்தல்
ம், விரைவு
*சிகதெனல், விரைவைக்கர்ட்டு. கதிக்குமபச்சை, காகப்பச்சை, ப

சடுக்கொவிச்குறிப்பு

ை)ெ

* தண்டு, கருவண்டு

கதிக்கை, அதிகரிப்பு, கருவாளிமரம்
உக்கிரம், கோபம், பாம்பு, கதித்தல், எழுச்சி, ஒலித்தல், சிறத்

*
வலி

தல், மிகுத்தல்

ஆன் கூட்டம், கடம்பம கதிப்பு, எழும்பல், ஒலி, மிகுதி
சம், காஞங்கோழி, சனக்கூட்ட கதிமை, கூர்மை

கதம்பம்,

ம், மேகம், வாச?னப்பொடி, வெ கதியன, கூரியது

ண்கடம்பு

கதிசம், அம்பு, கருங்காவி
கதம்பு, கடம்பு
கதிரவன், சூரியன்
*தம்பை, ஒர் புல், தென்னமட்டை கதிரெழுதுகள்,அனுஎட்டுக்கொண்
த்தும்பு
டது, சூரிய கிரணத்தெழுதுேகள்
சிச, கடுதாசிப்பட்டம், காற்ருடி, கதிரோன்,
ஆதித்தன்
தேற்ருமரம், வாழை, விருதுக்
கொடி

கதிர் இருப்புமுள், கிரணம், குரிய
தேருட்பரப்பினமரம்,

கதவிகம், தேநீரு

ன்,

கதவி ைக, அகிற்கொடி

கதிர்

கதவிச்சி, கருப்பூரம்

கதிர்காமம், ஒருர்

பயிர்க்

m Dசு

கத்

கதி

கதிர் கோல், இருப்புமுள், கேரிய கத்தராளி, அதிபதி
கோல்
கத்தரி, ஓர்பாம்பு, கத்தரியென்னே
வல், வழுதுணே, வேனிற்காலத் து
கதிர்செய்தல், ஒளிவிடல்
க்கடுங்கோடை
கதிர்த்தல், இறுமாத்தல், ஒளிசெய்
கத்தரிகை, கத்தரிக்குங் கருவி
தல், கூர்த்தல்
கத்தரிகைக்கால், கத்தரிகைபோல
கதிர் நாள், உத்திரசாள்
ப்பி3ணத்தமிண்டி
(கருவி
கதிர்ப்பகை, இராகு, கேது
கதிர்மகன், கன்னன், சனி, சுக்கிரீ கத்தரிக்கை, கத்தரித்தல்,மயிரெறி
பன்
கத்தரிக்கோல், கத்திரிகை
கத்தரித்தல், அறுத்தல், திரிவாய்ம
கதிர்வாங்குதல், கதிர்விடுதல்
ருந்து சிதறியெரிதல்
கதிர்விடுதல், ஒளிசெய்தல், கதிரீஅ
தி ல
கத்தரிசாயகம், யா?னச்சீரகம்
கதிர்விட்டெறித்தல், கிரணம்விட்டி கத்தரிமணியன், ஒர்பாம்பு
லங்குதல், செல்வம்பொலிங்.தவி கத்தரை, கோத்திரம்

ே கத்துதல்

ளங்குதல், பிரகாசித்தல்

யம்
கதிர்வீசுதல், கதிரீ லுதல், கிரணம் க :
தத்அவம்
வீட்டிலங்குதல், செல்வம்பொலிங்
அவிளங்குதல், பிரகாசித்தல்
கத்தளே, ஒர்மீன்
கதி, வடுப்படல், வெடிப்
கத்தன், ஆக்குவோன், கடவுள், மு
தலாளி
(வன்
கதிகொதுத்தல்,ஒலிக்குறிப்பு:கொ

:}

கத்தா, கடவுள், செய்பவன், முதல்
கஸ்தி, வருத்தம்

தித்தல்
க.அக்குதல், அதககுதல்

கஅப்பு, ஆண்மயிர், கவுள், பசுக்கூட கத்தி, ஆயுதப்பொது, வாள்

ட்டம், பெண்மயிர், மஞ்சள் (ல் கத்திகட்டி, இராணுவவீரன்
க.அப்புளி, முக்கருவுள்ளகுட்டுக்கோ கத்திகட்டுதல், கம்ப2லப்படுதல்
க.அமுதல், உறுமுதல்,கடிங் அகொ கத்திகை, கருக்குவாளிமரம், சிறு
ள்ளுதல்

(ம்

கொடி, அகிற்கொடி, பூமாலே

கதுமெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு, சீக்கிர கத்தி தீட்டுதல், கூ-ராக்கல், பகை
கஅமை, கூர்மை
க.அ வாய், வடுப்படல்

சாதித்தல்

கத்திப்போர், வாட்போர்

கதிவுதல், கலங்கு,சல், நார்முதலிய கத்தியம்,
வரி திேழுத்தல்,

இலக்கணமின்றியிலக்க

நீங்காதுபற்றல்,

ணப்பாட்டுப்போற்சொல்வது,
பற்.அதல், வாங்குதல்
இ2ல, எல்லாடை
கதை,காமண்ச்சொல்,சொல்,சொல் கத்தியோதம், மின் மினிப்பூச்சி
லென்னேவல், தடி, தண்டாயுதம் கத்திரி, ஒர்பாம்பு, மயிரெறிகருவி
கதை கட்டல், கதையுணடுபண்ணல் கத்திரிக்கை, மயிரெறிகருவி
கதைத்தல், கதைசொல்அதல்,சொ கத்திரிக்கை பூட்டு, ஒர்பூட்டு
ல்அதல், மிகப்பேசல்
கத்திரியர், சத்திரியர்
கதைபிடுங்குதல், கதைவிட்டுக்கதை கத்தி, கத்துதல் கத்தென்னேவல்,
கேட்டல், பேசிக்காரியமறிதல்
சங் அது

கதைமாஅதல், ஒன் அசொல்லிப்பி கத்துதல், கூப்பிடல், பிதற்றல்
ன்ளுென் சொன்னே னென் றல் கத்துரு, ஆள்வோன், காசிடர்மனே
கதையறிதல், காரியமறிதல்
விகளிற்சருட்பங்களேயின்ருள்,
கதைவிடுதல, ஒன்றையறியப் பேச்
டத்துவோன் , படைப்போன்
சுவிடுதல்
கத்திருத்துவம், ஆளுகை கடத்தி
-

கத்தக்காம்பு, ஒர்சரக்கு
கத்தியம், கழுதை

கத்தம், கதை, புயம்

தல்

கத்துருவம்,
ணம்

குதிரைப்பற்பாவி'

கநீ

ா)எ
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கதேருவர், தேவசாதியிலோர்வகை

கத்தாரி,

மான் மதம்

L rT

கஸ்துனரி,

கத்தாரிகாரத்தை, ஒர்காரத்தை
கத்தாரிசாவி, ஒர்மிருகம்

கதேர்ப்பன், மன்மதன்

:
}
கத்தாரிப்பூனே,

கர்தல், கெடுதல், கெட்டது, பீறல்
கத்தவகம், மூக்கு

கர்தலோகம், சுப்பிரமணியபதம்

_

காவி

கர்தவகன், காற்று
கத்தாரிமஞ்சள், ஒர்மஞ்சள்
கத்தாரிமான், ஒர்சாதியானமான், கர்தவடி, வாச?னத்சபிலம்
நாவி
கர்தவருக்கம், சுகந்தம்
கதேவாகன், காற் று
கத்தாரிமிருகம், காவி
கத்தாரியெஅமிச்சை, ஒரெஅமிச் கர்தவாரம், அர்தர்ப்புரம், அரசன்
றேவியில்லம்

ை

கர்தளம், கவசம்
கத்தை, கழுதை, கற்றை
கதேகத்திராவகம், கச்தகச்செய கர்தனேந்திரர், ஒர்சித்தர்
இர்
கர்தன், அருகன், ஒர்பிதிர், குமா
ன், சூதபாஷாணம்
கர்தகபாஷாணம், கச்சகம்
கதேக பூமி, காங்கையான தேசம்
கந்தாயம், பங்கு, விளைவுகாலம்
கந்தாரம், காதோரம்
கந்தகம், கெதேகம்
கந்தகரசாயனம், ஒர்மருதே.
கந்தி, கந்தகம், கந்தியென்னேவல்,
கந்தகவுப்பு, ஒருப்பு

கமுகு, சவப்பெண், வாசம்

கதேகாலோத்தாம், ஒர்.நால்
கந்தசட்கம், தமரத்தை

கந்தித்தம், 2ல
கந்தித்தல், மணத்தல்

கதேசட்டி,

கர்தியுப்பு, கந்தகவுப்பு

ஐப்பசிமாதத்தினமா

வாசித டங்கியாஅ நாள்

கங் திவாருணி, பேய்த்தும்மட்டி
கர்ததன்மாத்திரை, மணத்தையறி சக்தி, அருகு, கட்டுத்தறி, கெேத
யுமறிவு

சதோகுலி, செவ்வியம்
கர்தாாகுவியம், அரத்தை
கதே பூதியம், சாய்வேளே
கதே பொடி, வாச?னப்பொடி,

ன்னேவல, கழுத்தடி, சக்தி, தா
ண், அாற்றினமணியருகு, பண்டி,
பண்டியுள்ளிரும்பு, பற்.அக்கோ

டு, பனங்கூடல், மாடுபிணக்குங்

கயிஅ, யாக்கையின் மூட்டு,
?னயணேதறி, வைக்கோற்றிரள்
கச்தப்புராணம், காந்தம்
கந்து கட்டுதல், நீாகொதித்துவரை
கச்சமூலம், கிழங்கு
கட்டல், வைக்கோற்றிரட்டிவ?ள
கர்தம், அணுத்திரள், இந்திரியம்,க
த்திவிடுதல்
ருனே, கழுத்தடி, கிழங்கு, பகு
தி, பங்கு, பஞ்சகர்தம், பொதி கர்துகம், குதிரை, குறுநிலமன்னர்
யம2ல, வாச?னவேர்

குதிரை, பதே

கதேரக்காட்டம், வெள்ளேப்பாஷா கங் அகன், தான்றி
கர்துதல், கெடுதல்
கதேரசு, சாம்பிராணி
கர்தி மாறுதல், இணேத்ததைமாற்றி
விடுதல்
கந்தரம், கடற்பாசி, கழுத்து, கா
ட கபாஷாணம், புனல்முருங்கை, கதேவான், க துே
மலேச்குகை, மேகம்
கஅேளம்,பெருச்சாளி
கர்துள், கரி
கந்தருப்பன், காமன்
(வை
கர்தருவம், இசை, இசைப்பாட்டு, கங்தே அ, கோடக ச72ல
எண்வகைமணத்துளொன்.அ. அ. கங்தை, சீலே, எல்லாடை, பீறற்புடை
ஃஅ

கன்னியுங்தலேமகனுமொரு கபடஸ்தன், கபடன்

மகாததிேரமான

ப்பட்டுக்கலப்பது, தேவசாதியி
லோர்வகை

கபடவித்தை,

செய்கை

கட்

ாம்.அ

கபடம், ததிேரம், வஞ்சகம்

விLெ

கப்பlசண்டை, கப்பலிலிரு துேசெ

கபடன், வஞ்சகன்

ப்யும்போர்
(டல்
கட்டற்பாட்டு, ஏலப்பாட்டு, ஒர்பா
கபட்டுப் படிக்கல், இடைகுறைவா கப்பி, ஒர் கருவி, கழிகடை, கு.அகல்
னபடிக்கல்
கப்பித்தல், கிகாவிடல், முகையரும்
பல்
கபந்தம், கவதேம்
கபம், கோழை
கப்பிப்பிஞ்சு, கழிகடைப்பிஞ்சு
கப்பியல், கப்பி
க பம்பம், வாஅளுவை
கப்பு, கவர், கொப்பு, சி.டி தான்
கபாடம், கதவு, காவல்
கப்புக்கால், கு.அங்கால்
கபாலக்கரப்பன், ஒர்நோய்
கபடு, கபடம்

_

கபாலக்குத்தி, சலேமண்டைக்குத்து கப்புதல், கம்முதல்
கபாலசன் னி, ஒர்சன்னி
கப்புத்தோள், வலத்தோளுமிடத்
கபாலதான், சிவன், வயிரவன்
கபாலம், தலேயோடு

கபாலவாசல், உச்சித்துவாரம்
கபாலன், ர்ேபதேபாஷாணம்
கபாவி, உமை, சிவன், வயிரவன்
கபி, குரங்கு

கபிஞ்சலம், ஆங்தை, காடை
கபிதம், கருஞ் சீரகம்
கபித்தம், விளாமரம்
கபிலம்,உபபுராணம்பதினெட்டிளுெ
ன் அ, கருமை கலந்தபொன்மை
கபிலன், ஒரறிஞன்
கபிலே, கருமைகலதே பொன்மை,

தென்கீழ்த்திசையா?னக்குப் பெ
ண் யானே, தேவ்ப்பசு பசு
கபோதகம், சித்திரக்கம்பி
கபோதம், கரும்புரு, சுவர்த்தலங்
களின் சித்திரக்கம்பி, புரு
கடோலம், கதுப்பு
கப்பச்சு,கம்மாளர்கருவியிளுென் அற
கப்படம், சீலே

கப்படா, அரை

தோளுமாகக்காவுதல்
கப் புகாமம், இருகவர் காமம்
கப்புவிடுதல், கவர்வைத்சல்
கமக மத்தல், மிகமணத்தல்

கமகமெனல், வாச?னக்குறிப்பு
கமகன்,அரும்பொரு2ளச்செம்பொ
ருணடையாய்க்காட்டிப்பாடுவோ
ன்
(ளாளன்

கமக்காரன், கமத்திலெசமான்,வே
கமங்கட்டுதல், கமமுண்டுபண்ணல்,
வேளாண்மைக்கனிகோலுதல்
கமசு கட்டுதல், முயன்று சிற்றல்
கமடம், ஆமை

கமண்டலம், கெண்டிகை, சுரைக்
குகுெ இஃது தவத்தோர்.பஞ்சமு
த்திரையிஞென்.அறு
கமடாஷை, ஒர்பயில்
கமம், நிறைவு, விண்கிலம்
கமரி, ஒர்புல்
கமர், வெடிப்பு

(லாய்விழுதல்
கமலகுண்டலமாய்விழுதல், ழேமே
கமலக்கண்ணன், விண்டு
கமலகிருத்தம்,கூத்திஞேர்விகற்பம்

கப்படி, ஒர்மரம்
கட்பணம், இருப்பு:செருஞ்சின் முள், கமலம், தாமரை, நீர்
ஒராபரணம், கழுத்திடுமிரும்புத் கமலயோனி, பிரமன்
தகடு, கைவேல்

கட்பம், அரசிறை
(ம்
கப்டரை, இரப்போர்கலன்,கிடார
கப்பலோட்டு, கடல்யாத்திரை
கப்பல், மரக்கலம்

கப்பல்வாணம், ஒர்வாணம்
கப்பல் வாழை, ஒர்வாழை
கட்டறை, குதிஞெர்தாயம்
கட்ட l கடலே, ஒா கடலே
கப்பற்க தலி, ஒர்வாமுை
கட்ட காரன், கப்பற்ற லேவன்

கமல ஆர்தி, அருகன், பிரமன்

கமலாக்கினி, மட்டானதி
கமலாசனன், பிரமா

கமலாசனி, இலக்குமி
கமலாலயம், திருவாரூர்
கமலாலேயை, இலக்குமி
கமலி, குங்குமபாஷாணம்

கமலினி, உமைசேடிகளிஞெருத்தி
கமலே, இலக்குமி
கமல், குடசப்பா?ல

கமவாரம், அணியப் பங்கு

ால்க

5L)

5L)

கமழ்தல், மணத்தல்
ர்த்தைப்படல்
கமஅதல், அலஅதல், குமிஅதல், மி கம்பலேமாரி, கம்பலேப்படுகிறவன்
கக்காய்தல்
கம்பவானம், ஒர்வாணம்
கமனகுளிகை, இரசகுளிகை, கி?ன கம்பளம், கம்பளி, செம்மறிக்கடா,
த்தவிடத்துக்குப்போகப்பண்அணு

செவ்வாடை,

அருவாட்டே.அ

ம்மருங் அது
(ம் கம்பளர், மருதநிலம்ாக்கள்
மனசித்தி, கமனம்பண்அணும்வல்லப கம்பளி, ஒர்மரம், ஒர்வகைச்சிலே
கமனம், கதி, போதல்
ஒர்வகையாடு

:

கமனம்பண்ணுதல், கமனமாய்ச்செ கம்பற்அ, தோணியிற்சில்வி
ல்லல், பெண்ணிடத்திற்சேர்தல், கம்பனம், அசைவு, அதிர்த்தல்
(ன் கம்பன், ஒர்புலவன்

போதல்

கமனி, ஆகாயமார்க்கமாய்செல்ப்வ கம்பாகம், அமாற்கயிறு
கமனித்தல், கமனம்பண்ணல், போ கம்பாயம், ஒர்புடைவை
தல்
(டித்தல் கம்பானதி, கம்பையாறு
கமாரிடுதல், சத்தம்பண்ணல், வெ கம்பானம், அமாற்கயிறு
கம்பி, இரும் முதலியவற்றின் கம்பி,
கமாரெனல், சத்தம் பண்அணுதல்
கமார், வெடி பு
கம்பியென்ன்ேவல், காதணி, சித்
திரக்கம்பி
சமித்தல், பொறுத்தல்

கமுகங் தீவு, சத்ததீவிஞென்.அ
கமுகம்பூச்சம்பா, ஒர்செல்

கம்பிதட்டுதல், புடைவைமுதலியவ

கமுகு, ஒர்மரம்

கம்பிக்கடுக்கன், ஒர்வகைக்கடுக்கன்

கமுக்கட்டு, கைக்குழி

நீறிற்குக்கம்பிஅேறுதல்
(தல் கம்பிக்கரை, கம்பிக்குறியுள்ள புடை

கமுக்கம், அடக்கம், அமைந்திருத்

.ெ

கமுக்குக்கமுக்கெனல், இரடுக்கொ கம்பிக்குறி, கம்பிபோன்றகுறி
விக்குறிப்பு
கம்பிதம், அசைவு, கடுக்கம்
கமை, பொஅமை. அஃஅ சத்தபு

ன்னியத்தொன்.அறு

கம்பித்தல், நடுங்கல்
கம்பிமணி, ஒர்வகைமணி

கம், ஆகாயம், காற்அ, தலே, நீர், கம்பியச்சு, கம்மாளரோர்கருவி, சி
த்திரக்கம்பி
பிரமன், மேகம், வெண்மை

கம்பக்க2ண, அசையாதவன்,அசை கம்பியுப்பு, ஒருப்பு
யாத்தம்பம், தழுக்குணி
கம்பங்கோரை, ஒர் புல்
கம்பட்டக்காரன், காசடிப் போன்

கம்பட்டமடித்தல்,காசடித்தல்(ரை
கம்பட்டமுளே, காசடிக்கும்முத்தி
கம்பட்டம், காசு

கம்பத்து, தோணியின் வெடிப்பு
சம்பந்தாளி, ஒர்தாளி

கம்பந்திராய், ஒர்திராய்
கம்பம், அசைவு, தாண், நடுக்கம்,
பாய்மரம், விளக்குத்தண்டு
கமபலம், கம்பளி, செவ்வாடை,மே

கம்பிவாங்குதல், நெடுகிவிடுதல்
கம்பிவிறிசு, ஒர்வாணம்
கம்பீரசன் னி, ஒர்நோய்
கம்பீரம், ஆர்ப்பரிப்பு, ஆம், செ
ருக்கு
கம்பீரன், வீரகெற்சிதமுள்ளவன்
கம்பீரித்தல், ஆர்ப்பரித்தல்,வீராவே
சப்படுதல
கம்பு, ஒர் பயிர், சங்கு, சிறுதடி, செ
திே?ன, மரக்கொம்பு
கம்புள், சங்கு, சம்பங்கோழி, வான
ம்பாடி

ற் சிட்டி

கம்பை, எல்லே, ஒர்யா,அ, கதவுமு
கமடலே, அச்சம், ஒலி, சண்டை, து
தலியவற்றின் கம்பை, பொறுப்பு
கம்பைக்கல், ஒர்மணி
சண்டைபிடித் கம் மக்கை, வேலேநெருக்கம்
தல், பேச்சுவா கம்மம், கம்மியம், வேலே

ன்பம், நடுக்கம், மருதநிலம்,வயல்,
வருத்தம்

கம்பலேப்படல்

கயி

ாஉல்

கம்மல், இருமல், ஒர் வகைக்கடுக்க கபிரிகம், ஓர்மண்
கயிரை, சுற்றம்
ன், குரலடைப்பு, மந்தாரம்
கம்மவார், கமக்காரர்
கயிர், தவறு

கம்மாலே, கம்மத்தொழில்செய்யுச்
தலம்

கம்மாளர், கம்மியர்
சம்மாறர், கரையார்
கம்மியம், கைத்தொழில், பேஆறு
கம்மியர், கம்மாளர், தொழில்செய்
வோர்

:
கயிலே,
கயிலாயன்,

ஒர்
ஐ. மலே
_.

}வன்
கபிலி, பலவன்னவரிப்புடைவை
கயிலேயாளி,

கபிலேபிற்கடுங்காரி, மாமிசபேதி

கயில்,

ஆபரணக்கடைப்புணர்வு,

கம்முதல், அதட்டியுரப்பல், இருமு
தேங்காய்ப்பாதி, பிடர்
கயிறடித்தல், நால்போதெல்
தல், குரல்கன் றல்,மூடுதல்

கம்மெனல், வாச?னக்குறிப்பு

கபிஅ, வடம்

கம்மை, சி.மு கீரை

கயிஅகட்டுதல், செடுகவிடுதல்

கயக்கம், கயங்கப்படுதல்
கபிஅசாத்துதல், சாத்திாம்பார்க்க
ஏட்டிலேகயிறிடுதல்
கயக்கு, கசக்கென்னேவல்,கயக்குத
ல்,சோர்வு
கயிறுதடி,செய்வார்கருவியிஞென்.அறு

கயக்குதல், சசுக்குதல், மு.அறுக்குதல், கபி அபிடித்தல், அால்பிடித்து ஒழுங்
மெலிவித்தல்
குபடுத்தல்
கயங்கு, கம்பு, கயங்கென்னேவல்
கயிறுமா?லப்படுத்தல், தொக்தரை
கயங்குதல், குளேவு, சோர்சல், சொ
ட்படுத்தல், வருத்தப்படுத்தல்
ங் த மெலிதல், விலகிவிடுதல் (அ கயிறுமுதுக்குதல், கயிறுதிரித்தல்,வ
கயதேலே, மனத்தியர், யானேக்கன்
ருத்தப்படுத்தல்
கயப்பினே, வங்க மணல்
கயிற்றுக்கொடி, கயிற்ருலாயகட்டு
கயமுகன், விஞயகன்
க்கொடி
(ட்டு

கயமுனி, யா?னக்கன் று
கயிற்றுக்கோலாட்டம், ஒர்லி யா
கயமை, கீழ்மை, சண்டாளத்தனம் கயிற்றுக்கோல், வெள்ளிக்கோல்
கயம், அகழி, அழிவு. ஆழம், இள கயிற்.அப்பொருத்தம், மணப்பொ
மை, ஒர்கோப், கீழ், குளம், கேடு,
ருத்தம்பத்திளுென் அ
தேய்வு, நீர், பெருமை, மேன்மை, கயிற்றேணி, அாலேணி
யா?ன
கபினி, அத்தாள், கைம்பெண்
கயரோகம், கசரோகம்
கயை, ஒர்புண்ணியச்சேத்திரம்
கயர், கசர், கயரென்னேவல்
கயல், கெண்டைமீன்
கயவஞ்சி, உலோபன்

கயவஞ்சித்தனம், உலோபத்தனம்

கர, ஒர்வருடம், கரவென்னேவல்,
கரகம், ஆலாங்கட்டி, கமண்டலம்,
கெண்டிகை, வட்டில்
அரிகண்டப்படுத்து
கரகரத்தல்,

ல், ஒலிக்குறிப்பு, பரி

கயவர், கீழ்மக்கள்
கயவாய், கரிக்குருவி, கழிமுகம், பி
ளர்தவாய்
கயவு, உயரம், கழிமுசம், களவு, டெ
ருமை, மிகுதி, மேன்மை

கரசாளுதி,கை கால்முதலியசாங்கம்

கயனே, க ச?ன

காசாகை, விரல்

கரகரெனல்,

சக்குறிப்பு
கரகரப்பு, சருக்கரையூறு, தினவு
கரசம், யா?னக்கரணம்

அதிக்கையுமிழ்நீர்

சபா கரம், ஒர் கி கண்டு

கரசீகரம்,

கபிங்கரன், ஏவல்செய்வோன்
கயிங்கரியம், வேலே

கரசை, கரசம்

கரடகபாஷாணம், ஒர்மருக்த

கயிப்பு, இலாகிரி
காடகம்,
தங்தரம், வஞ்சக
கயிரம், அலரி
(பல் கரட கம்பம்,
ம்
கபிரவம், செவ்வாம்பல்,வெள்ள்ாம் சாடகன், தந்திரி, வஞ்சகன்
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காடம், காக்கை, மதம்பாய்சுவடு, கரப்பன், கிரந்திப்புண்
யா?னமதம்
காப்பன் பூச்சி, ஒர்பூச்சி
கரடி, ஐவாய்மிருகம்
கசப்பன் பூடு, ஒர்பூடு
(ன் கூடு
கரடிகை, ஒர்பறை
கசப்பு, ஒளிப்பு, களவு, மத்து, மீ
கரடிக்கூடம், அரங்கம்
காப்புக்குடில், சிறுகுடில்
கரடிப்பறை, ஒர்பறை
காப்பொறி, குடிலேத் தண்டேற்றி
காடிவித்தை, ஆயுதபரிட்சை
வைத்தல்
கசடு, க.அ, காற்பாடு, சருச்சரை, கரமஞ்சரி, நாயுருவி
முரடு,வஞ்சகம்

கசமுகன், விகுயகன்

கரமுெரடு, செமமையற்றது, வயிர கசம், எழுத்தின் சாரியை, (உ.ம்) அ
முங்கஅவுங்கொண்டது

கரம்,ஒலக்குவியல், கழுதை, கிர்

கரட்டரிதாரம், ஒர்மருந்து

னம், குடியிறை, கை, நஞ்சு, யா

காட்டுக்காட்டெனல், ஒலிக்குறிப்பு
கரட்டுகிலம், வன்றரை

இனத்துதிக்கை
கரம்ப, பாழ்நிலம்

கசட்டோளுன், ஒரோதிே
அக்தரிந்திரியம், அறுதிச்

காம்பை, சி.ஆறுகளா, பாழ்கிலம்
கரவடம், களவு

கரணம்,

ட்டு, உபகரணம், எண்ணிக்கை,
ஏது, ஐம்பொறி, கணிதம், கல்வி,
காசனம், கூத்திஞேர்விகற்பம்,
கடத்து, கற்செய்கை, பஞ்சாங்க
த்திஅென்அ, விருப்பம்
கரணி, செய்குதல், செய்பவன்
காணிதம், அந்தக்கரணம். அ.து
ஆங்காரம்-சித்தம்-புத்தி-மனம்,
கல்வி,கூட்டம்,கூத்தின்விகற்பம்
கரணியமேனிக்கல், கரும்புள்ளிக்கல்

காவடர்,

கரவர்,

திருடர்

காவாகம், காக்கை
கரவாளம்,

_

கரவாள், ; -காவீரம், அலரிச்செடி

கரவு, உலோபம், ஒளித்தல், களவு,
வஞ்சகம்

கரவை, கம்மாளர்கருவியிளுென்று
கரளம், காஞ்சிரமரம், கஞ்சு

காணே, ஒர்செடி, ஒர்தாறு, ஒர்வ கரன், ஒாரக்கன்
கைக்கட்டு, முளி, வீணேத்தண்டு
கர2ணப்பலா, வெருகு

கசா, ஆண்முதலே, முதலே
கராகண்டிதம், தெளிவு

கர2ணப்பாவட்டை, ஒர் பாவட்டை கராசலம், யா?ன
கராசனம், புலி
கசண்டம், கமண்டலம், கரண்டக காாடம், மருக்காரை
ம், நீர்க்காக்கை
அசாம், ஆண்முதலே, முதலே
கரண்டி, சிற்ற கப்பை
கிராம்பு, ஒர் சரக்கு

காண்டகம், ஒர்செப்பு

கரண்டை, முனிவர்வாசம் (ருடல்

கசாளகேசரி, கிங்கம்

கரத்தல், ஒளித்தல, கொடாமை, தி

கராளம்,

கராளி,

கசகியாசம், கைக்கிரியை
கார்தறை கோள், காளுக்கிரகம்

தீக்குணம்

காாளே, வளராதவன்.

*சத்துறைச்செய்யுள், விறைக்கவிபி கரி, இருங்தை, கரியென்னேவல், சா
ஞென்.அ

*ச்சை ஒர்பூடு, அஃது அட்டாத

ட்சி, ஈஞ்சு, யானே, வயிரம்
கரிகரம், கலவிவி யாட்டிகுென்று

சமூலத்தொன்று பகைவரோட் கரிக அத்தல், கவலேயான் முகங்கரு
டி கிரைமீட்டவர்க்குமா?ல
)ெ
காபத்திசம், இர்வாள் கைவான்
கரிகன்னி,
வெருகு
(காடு
சரபம், கழுதை
கரிகாடு, கரிந்த காடு, யா?னதிரியுங்
*-ாத்திரமெடுத்தல், கையிலன் கரிக்கண்டு, கரிசலாங்கன் ை
சபாத்திரம்,
னம்வாங்கி
கரிக்கார்தல், அாட்கரி
பி சித்துத் திரிதல்
கரிக்கு டர், மடக்குக்குடர்
16
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கரிக்குருவி, ஒர்புள்
(ன்.ற கருகுதல், கரிதல், கமத்தல், தேல்,
பொருண்மறைதல்
கரிச்கொடி, மூவகைக்கொடியிளுெ
கருகுமாலே, மசண்டை,மாலோேரம்
கரிசங்கு, தென்ளுேலேக்கரி சங்கு
கரிசலாங்கண்ணி, ஒர்பூடு
கரிசல், கரியற்காடு,கருமண்ணிலம்,

கருகூலம், கருப்புக்கட்டி, பொக்க

முதிர்ங் தலிலே
கரிசனம், அன்பு, யா?னச்கோடு

கருக்கட்டுதல், மழைக்குணமாயிரு

கரிசன்னி, வெண்காக்கணம்
கரிசாலே, கையான்தகரை

சம்

த்தல், யோச?னபண்ணல், வார்ப்

புவேலேக்குக்கருப்பிடித்தல்
கருக்கரிவாள், கடன் வாள்

கரிசு, இரு.நா.அபறைகொண்டஅள கருக்கரைசல், கருப்பமழிதல்
கருக்கல், இருள், கருகினது, சப்ப
வு, குறைவு, குற்றம், தவ.து
ட்டை மனதைசோவச்செய்தல்,

கரிசை, கரிசு
கரிச்சால்,

மாலோேரம்

கரிசலாங்கண்ணி

கரிச்சான் பூடு,

கருக்காக்குதல், கூராக்குதல்

கரிணி, பெண்யான, யா?ன
கரிதல், கருகுதல், பெருங்கோபம்

கருக்காய், இளங்காய்

கருக்கானவன், கபடன்

கரிதன், அச்சமுள்ளோன்

கருக்கிடுதல், கூராக்குதல்

கரித்தல், எரிதல், கார்த்தல்
கரிப்பான், ஒர்பூடு
கரிப்பு, அச்சம்,கரித்தல்
(அறு
கரிப்புறத்தினே, புறத்தினயிளுென்
கரிப்பூசுதல், வசைவைத்தல்
கரிமரசாய், க.அப்புமு.மறுப்புக்கேடு

கருக்கிடை, யோசன்
கருக்கு, இர்வாட்பல், கருகல், கரு

பம்ான தி

கரிமா, அட்டசித்தியிளுென்

க்கென்னேவல், கூர், ப?னமட்டை
இலேமுதலியவற்றின் கருக்கு

கருச்குச்சுருட்டு, கபடம்
கருக்குடி, சவுக்காரம்
கருக்குதல், கருகப்பண்அதல்
கருக்குப்பீர்க்கு, ஒர்பீர்க்குச்கொடி

, அ
ஃது இருப்பு:மலேயி அங்கனத்தல் கருக்கு வாய்ச்சி
ஒாமரம
கரிமுகன், விஞயகன்
கருக்குழி, கருப்பாசயம்
கரிமுண்டம், அறக்க லுவல்
கருக்கூடு, கருப்பை
கரியது, கருகிறமுள்ளது

.ே ;

கரியபோளம்,

அம்பிசின்

கரியமணி, கண்மணி, கரியபாசி

கருக்கூட்டுதல்,

_

_

கருத்துவிசாரித்த

ல், சி?னத்தல், கியாயங்தேடுதல்,

கரியமால், காய்ச்சற்பாஷாணம், வி

மழைக்குணங்கொள்ளுதல்
கருக்கொள்ளுதல், கருப்பற்றுதல்
கரியல், கருகல்
கருங்கடல்வண்ணன், ஐயன், விண்ெ
கரியவன், இந்திரன், கடவுள், க கருங்கண்ணி, ஒர்மீன்
கரியான்,
ண்ணன், கள்வன், க கருங்கச்தி, அக்கந்தின் புறக்கக்தி
அறுவல், சனி
கருங்காப்பன், கருங்கிரந்தி
கரில், கார்ப்பு, குற்றம், கொடுமை கருங்கல், ஒர்சாதிக்கல்
ட்டுஅ

கரிவாகனன், இந்திரன், ஐயன்

கருங்கற்றலே ஒர்மீன்

(டி.

கரீரம், அகத்தி, குடம், கும்பவிரா கருங்காக்கணம்,ஒர் காக்கணங்கெ"
சி, மிடா, யா?ன, யா?னட் பல்லடி கருங்காலி, ஒர்மரம்
கரு, அட்டகருமக்கரு, ஒருா, கம் கருங்காவி, கருங்குவனே
மக்கரு, கருப்பம், கருப்பொரு கருங்கிரக்தி, ஒர்கோய்
ள், கடு, நிறம், பெருமை, முட்டை, கருங் கிளி, ஒர்கிளி
மேடு, மேனமை, யோச?ன
கருங்குங்குவியம், ஒர்மருச்சி
கருகருத்தல், அரிகண்டப்படுத்தல் கருங்குதிரையாளி, வயிரவன்
கருகல, கருகின.அது, கருகுதல், பொ கருங்குக்தம், கண்ளுேயிளுென்

ருண்மறைவு, மாலேநேரம

கருங்குரங்கு, கருநிறமக்தி

(T.ெ

கரு

கரு

கருங்குவளே, நீலோற்பலம்
கருங்கு.அவை, ஒர்செல்
கருங்கை, கடுங்கை வேலே
கருங்கொடி, ஒர் ஆடு
கருங்கொட்டி, ஒர்கொட்டி
கருங்கொண்டல் வடழ்ேக்காற்று
கருங்கொல், இரும்பு

கருடித்தல், இழுத்துக்கொள்ளுதல்
கருடுதல், விரும்புதல்
கருணன், கன்னன்

(தயவு

கருளுகடாட்சம்,கிருபைப்பார்வை,
கருளுகரம், கரு2ணக்கிருப்பிடம்

கருளுகரன், கிருபாமூர்த்தி
கருளுகிதி, கடவுள், காருண்ணியன்

கருக்கொல்லர், இரும்புவேலேசெய் கருளுப் பள்ளி, ஒர்சகரம்
வோர்
கருளுமூர்த்தி, கடவுள், கிருபாரூபி
கருளுலயன், கடவுள்
கருங்கொள், ஒர்கொள்
கருணி, குகை, வெற் பு
கருங்கோழி, ஒர்கோழி
கருணிகை, பூவினிற்கொட்டை

கருங்கோள், இராகு

கருச்ம், தேயமன்பததாறிஞென்.அ கருணிதன், கிருபையுடையோன்
கருசிலாங்கண்ணி, ஒர்பூடு
கருணிகன், கணக்கன்
கருச்சிதம், முளக்கம், வீராவேசம் கருணே, ஒர்செடி, கிருபை. இஃது
சுபாடக்குணமொன்பதிளுென்அ,
கருஞ்சனம், முருங்கை
கருஞ்சாதி, கீழ்மக்கள்
பட்சம், பொரிக்கறி
கருளுேதயன், கடவுள்
கருஞ்சார், அரைப்பூட்டு
_

கருதலர்,

கருஞ்ரேகம் ஒர் சரக்கு
கருஞ்சுக்கான், ஒர்கல்

_

(பல்

கருஞ்சுரை, ஒர்சுரை
கருதல், எண்ணல், மதித்தல், விரும்
கருஞ்சூரை, ஒர்முட்செடி, செங்க கருத்தபம், கழுதை
த்தாரி
கருத்தமன், வருணன்றச்தை
கருஞ்செம்பை, ஒர்செடி
கருடகேதனன், விட்டுஅனு
கருத்தன், அரன், அருகன், கடவு
(தே
கருடக்கல், ஒர்கல்
ள், சடப்பிட் போன்
கருடக்கொடி, குரிஞ்சா, பெருமரு கருத்தா, அருகன், கடவுள், சிவன்,
செய்பவன்
கருடக்கொடியோன், விட்டுஅனு
கருடக்கொவ்வை, காக்கணங்கொ கருத்தாளி. குறிப்பறிவான், விவேகி
வ்வை
கருத்து, ஆழமான பயன், எண்ண
கருடசாரம், உப்பு
ம், குறிப்பு, சித்தம், சொற்பொ
கருட2ண, சேர்த்திக்கை
ருள், நி?னப்பு, விருப்பு
கருடதிசை, கிழக்கு
கருத்துக்கொள்ளல்,மனம்வைத்தல்
க்ருடதியானம், ஒர்மக்திாம்
கருத்து ட்பொருள், மனக்காட்சிப்
கருடத்தொண்டை, காக்கணஞ்செ
(குமுரை
பொருள்
டி, கொவ்வை
கருத்துரை, செய்யுட்கருத்துரைக்
_

கருடபச்சை, ஒர்மருங் துக்கல்
கருடபஞ்சாக்கரம், ஒர்மங்திரம்

கருத்தொட்டுதல்,யோசித்தல்
கருாடம், ஒர்தேயம், ஒர்பாடை
கருடபாஷாணம், ஒர்கல்
(பாம்பு
கருகர்தி, நத்தை
கருடபார்வை, இராசபார்வை, விட கருநாகம், இராகு, ஒர்மரம், கரும்
தீேர்க்கும்பார்வையிஞென்.ற
கருநாடகம், கன்னடதேசத்தாரின்
கருடர், பதினெண் கணத்தொருவர்
விசேடம், சாகரீகம்
கருடல், விரும்பல்
கருநாடகவித்தை, நாகரீக கல்வி,
கருடவாகனன், விட்டுனு
கருநாரை, ஒர்கொக்கு
கருடலித்தை, ஒர்வித்தை
கருசார், கரியாார்
கருடன், செம்பருங் து
கருகிமி2ள, ஒர்கிமின்
கருடாஞ்சனம், கருடபச்சைக்கல்
கருநிலம், நீரின்ம?லயின்வனத்திற்ப
கிருடி, குழ்தல், படைவ:னதல்
யன்படாமிகுகிலம்
-

கரு
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கரு

கருசெய்தல், கருங்குவளே

கருப்பூரத்துளசி, ஒர்.அதுளசி
கருப்பூரத்தபிலம், ஒர் மருங் அது
(தநீர் கருப்பூர நீர், ஒர்மருச்.து
கருசெறி, ே
கருசொச்சி, ஒர்கொச்சி, சுரோணி கருப்பூரப்புல், ஒர்வாசனப்பல்
கருத்த கரை, ஒர்தகாை
கருப்பாமரம், ஒர்மாம்
கருந்தனம், செல்வம், பொன்
கருப்பூரம்குடன்,பஞ்சவாசத்தொ
கருநெல்லி, ஓர்கெல்வி

-

கருக்தாது, இரும்பு
கருத்தாரை, காரொளி
கருங் கிடர், மேடு

கருங்கின, ஓர் தினே
கருங் த கிலோன்,பலபத்திரன்

கருக்திவரை, ஒர்திவரை
கருக் துளசி, ஒர்.துளசி

ன்.ற,

பொன்

கருப்பூாவள்ளி, ஒர்செடி
கருப்பூாவில்வம், ஒர்வில்வம்
கருப்பூரவெற்றில்ே, ஒர்வெற்றிலே
கருப்பூர், ஒருர்
கருப்பூர்வழக்கு, அழிவழக்கு
கரு பெட்டி, கருப்பை
கருப்பை, கருப்ப் சயப்பை, சரும்

கரு தோழி, அவுரி
கருப்பகொளகை,கருப்பாசயப்பை
பனங்காய்ப்ப?ன, காரெலி
கருப்பக்கிரகம், மூலஸ்தானம்
கருப்பொருள், அவ்வவ் நிலத்திஅற்

கருப்பங்கொள்ளுதல், கருப்பங் சரி
த்தல்
கருப்பகுலே, ஒர்நோய்

கருப்பஞ்சாற்.அக்கடல், சத்தசமுத்
திரத்தொன்.று

கருப்பட்டி, கற்கண்டு,பனங்கட்டி
கருப்பஸ்திரி, கருப்பவதி
கருப்பாள், பிறந்தநாளுக்கு ஒன்ப
(தவியவற்றினீர்
தாங் நாள்
கருப்ப நீர், கருப்பஞ்சாறு, பனமு
கருப்பப்பரிசம், கருப்பந்தரித்தல்
கருப்பப்பை, கருப்பகோளகை
கருப்பமழிதல், கருக்கரைதல்
கருப்பம், கி?ன

கருப்பவதி, கருப்பர்தரித்தவள்
கருப்பவாதை,

கருப்பவேதை, கருப்பவேத?ன
கருப்பவாயு, ஒர்வாயு, பிறகுதவாயு
கருப்பம்ம, கருப்பக்தரிப்பு
கருப்பனி, கருப்பவதி
கருப்பாசயப்பை, கருப்பப்பை
கரு பாசயம், கருவிருக்குமிடம்
கருப்பாதானம், ஒர் சடங்கு
கருப்பிடித்தல், யோச?னமட்டுக்க
ட்டுதல்
கருப்பிணி, கருப்பஸ்திரி
(ட்டி
கருப்பு, அரிதி, கு.அவிலே
கருப்புக்கட்டி, க்ற்கண்டு, பன்ங்க
கருப்புவில், மதன்வில்
கருப்புவில்வி, காமன்

சலா சத்து, ஒர்மருந்து
கரு
கருப் ரதீபம், கருப்பூரவிளக்கு

பத்திப்பொருள். அஃத உளு-ஊ
ர்-குடி-ச2லவர்-தெயவம்-தொழி
ல்-நீர்-பண்-பறை-புள்-மரம்-மல

ர்-யாழ்-விலங்கு

என்பன

கருமகள், காக்கை

கரும காண்டம், கன் மகிவிர்த்திமுத
லியவற்றைச்சொல்லுங் நால்

கருமகாண்டிகர், மூவகைப்பக்குவ
ரிலொருவர்
கருமக்கத்தா, கிரியைகடத்தவோ
ன், செய்வோன்

-

கருமக்கியானம், கரும அறிவு
கருமங்கட்டுப்படல்,பாவஞ்செய்த
ல, வினே ரோது சிற்றல்

| கருமசண்டாளன், துரோகி
கருமசம், களங்கம், சத்தி,வினே
கருமசுத்தி, கிரியையிற்குற்றத்தீர்ப்
பு, பாவப்பிராயச்சித்தம்

கருமஞ்சரி, காயுருவி
கருமணி, கண்மணி, சீலமணி

கருமத்தலேவர், வருங்காரியஞ்சொல்
வோர்

கருமத்துரோகம், வினே:பவம்
கருமகிவிர்த்தி, பாவத்தீர்ப்பு

கருமபந்தம், செய்வினத்தொடர்
கருமபாகை,வேத காற்பொருளிஅெ
ன் அறு

கருமபாவம், கிரியாபாவம்
கருமபூமி, இருவினயியற்றற்குரியவு
லகம், சுடுகாடு

கருமப்பழி, அதுரோகம்
கருமப்பிறப்பு, பாவச்சென்மம்

கரு

ாஉடு

கரு

கருமமுடித்தல், செய்தொழில்முடி கரும்பாம்ப, இராகு, கருவழலே
த்தல், கியமகிட்டைமுடித்தல்
கரும்பாலே, ஒர்மாம், கரும்பாட்டு
கருமம், உட்டணம், கடமை, காரி
ஞ்செக்கு
யம்,செயப்படுபொருள்,செய்கை கரும்பித்தம், ஒர்சோய், ஒர்பித்தம்
கருமயிர், கரடி
கருமலே, இரும்புச்சுரங்கமலே
கருமவியாதி மருங் கிஞலாருத5ோய்
கருமவுவமம், செயலுவமம்
கருமவேத?ன, மிக்க வருத்தம்
(ங்கு
கருமா, பன்றி, யா?ன

கரும்பிள்ளே, காக்கை

கரும்பு, கன்னல், புர்பூசம்
கரும்பு சம், வண்டு
(ல்
கரும்புலி, ஒர்புவி
கரும்புளித்தில் செம்பிற்களிம்பூமத
கரும்புள், சாகம், வண்டு

கருமாதி, அக்தியேட்டிமுதலிய சட கரும்புள்ளிக்கல், ஒர்கல்
(டல்
கருமாதிகாரம், கருமங்கள்செய்து கரும்புள்ளிநீட்டல், ஒர்கோலங்கீட்
முடிக்குமதிகாரம், கிரியைக்கதி கரும் புறம், ப?ன
காரம்

கரும் புறவு,

}

இாபுறவு
கருமாதிகாரன், அரசர்க்குத் திணே கரும்புரு,
வரிலொருவன், காரியத்தலேவன், கரும் மச்தை, கரிய ஆமத்தை
கிமித்த காரன்
கரும்பேன், புடைவையிற்பற்.மறுங்க

சருமாதிக்காரர், கருமத்திலாதிக்கம்
பெற்ருேர், காரியத்தலேவர்

கருமாதிசெய்தல்,

ஈமக்கடன் முதலி

யசெய்தல்

ரும்புள்ளி
கரும்பொன், இரும்பு

கருவடம், மலேயுமா.மஞ்சூழ்ந்த ஆர்
கருவண்டு, ஒர்வண்டு

கருமாத்துமா, கன்மஞ்செய்தவன் கருவம், அகங்காரம், ஒரெண்,ேென
கருமாங் சம்,
கருமாங்திரம், கருமாதி, பாவம்
கருமார்திரம்,
கருபாந்தியம், அந்தியேட்டி
கருமாயம், அருமையானது

;

கருவரி, இருள்
கருவவ்வால்,

ஒர்மீன்

கருவமுலே, ஒர்பாம்பு
கருவழித்தல், சிசுவதை
கருவளேச்சுக்கான்,கருஞ்சுக்கான்கல்
கருமாரி, ஒர் மரம், பிற்குதவேத?ன கருவறிதல், கருத்தறிதல்
கருமார், கொல்லர்
கருவறுத்தல், நாளுக்குசாட்கவர்தல்
கருமானம், கரியவானம்
(ருவி
கருவாடு, காய்ந்த மீன்
கருமானுட்டானம், நியம கிட்டை
கருவாட்வொவி, எருத்துவாலன்கு
கருமா னுபவம்,செய்வி?னப்போகம் கருவாமுப்பு, ஒருப்பு
கருமான், கலே மான், கொல்லன், ப கருவாவி, ஒர்மரம்
ன்றி
(ய்வோன், பாவி கருவாழை, ஒர்வாழை
கருமி, கித்தியகருமம் வழுவாதுசெ கருவாளி, கருத்துடையோன்
கருமிசம், வி?ன
கருவானம், கருமானம்

கருமுகிற்சிலே, காதேக்கல்
கருமுகிற்பாஷாணம், ஒர்டாஷாணம்
கருமுகை, இருவாட்சி, சிறுசெண்
பகம்

கருவி, ஆயுதப்பொது, உபகரண
ம், கவசம், குதிரைக்கல்லன, கூ

ட்டம், தொடர்பு, நட்பு, மெய்வா
ய்முதலிய கருவி, மேகம், யாழ்,

கருமுடித்தல், அட்டகருமக்கருவு

(ரணமும்
வாச்சியம், வீ2ண
ண்டாக்கல்,வேதைக்கருமுடித்தல் கருவிகரணம்,பொறியும் அந்தர்க்க

கருமுதல், ஒர்மீன்
கருமுரடன், கீழ்ப்படியாதவன்
கருமுரல், ஒரமீன்
கருமேகம், காளமேகம்
கருமேர்திரியம்,கன் மேக்திரியம்(வி
கருமை, கறுப்பு, ஈஞ்சு, பெருமை,வ

பெலன்கெடல்
வாசிக்கப்பழகு
ம்புத்தகம்
கருவி.நால்,
கருவிப்புட்டில், படையுறை
கருவிப்பை, ஆயுதவுறை,
கருவிலி, ஓர்பாம்பு
கருவிகழலுதல்,
கருவிகாண்டம்,

}

ரை

m.ெ

)ெ

கருவிழி, கண்மணி
கரைப்போக்கு, கரையோரம்
கருவிளங்கனி, மூன்று கிரையசையா கரைப்போர், கரையிலிருக்அபண்
அஞ்சண்டை
ய்வருஞ்ர்ேக்குவாய்பாடு
கருவிளங்காய். கிரைகிரைாேராய்வ கரையடுத்தல், கரைக்குக் கிட்டுதல்
காையல், கரைந்தது, கரைச்தபோ
ருஞ்சீர்க்கு வாய்பாடு
வது, கணிதல்
கருவிள சறு நிழல், நா அகிரையசை

கரையார், ஒர்சாதி
யாய்வருஞ்ர்ேக்கு வாய்பாடு
கருவிளநமறும் பூ, நிரை நிரைகிரைாே கரையோட்டு, கரைபிடித்தோடல்
கரைவலே, கரைக்குக்கொண்டுவரும்
ராய்வருஞ்ர்ேக்குவாய்பாடு
வலே
(பகுதி
கருவிளந்தண்ணிழல் நிரைநிரைநேர்
கிரையாய் வருஞ் சீர்க்குவாய்பாடு

கரைவலேக்காரர்,

கரையாரிலோர்

கருவிளந்தண்டி, நிரை கிரைநேர்கே கரைவழி, கரைப்பாதை
கரைவாடை, வடமேல்காற்று
ராய்வருஞ் ர்ேச்குவாய்பாடு
கருவிளம், இரண்டு கிரையசையாய் கரைவு, கரைதல்
வருஞ்சீர்க்குவாய்பாடு, ஒர்மரம், கரோடி,தலேயோட்டுப்பொருத்து,
முடிமாலே
காக்கணஞ்செடி.
கரோடிகை, கழுதை, குட்டுமாலே,
கருவிளா, ஒர் மரம்

கருவி:ள, காக்கணஞ்செடி

முடிமாலே

கரோருகம், சகம்
கருவுயிர்த்தல், இன்ல்
கருவுளமைப்பு, சென் மத்தினியமம் கர்க்கட்கம், ஒரிராசி, கண்டு
கருவூமத்தை, ஒர் பூமத்தை

கருவூர், சேரஅார்
கருவூலம், பொக்க சம்
கருவெடுத்தல், உடம்பெடுத்தல்,
கருவேம்பு, ஒர்மரம்
கருவேல், ஒர்மரம்

கருவை, ஒரூர், வரகுவைக்கோல்
கருள், இருள், க.மப்பு, நல்லாடை

கர்ச்குரம், கழற்கொடி, பேரீச்து
கர்த்தத்துவம், அதிகாரம், சகலத்

தையுங்கடத்துகிறதத்தவம்
காத்தபம், கழுதை

கர்ப்பக்கல், இர்மருந்துக்கல்
காவடம்,

சாஅாறுகிராமத்திற்குத்

தலக்கிராமம்,
திச்தவூர்

மலேயும்யா அஞ்கு

கருனிகசன்னி, ஒர்சன்னி

கர்வம், இலக்கங்கோடி, செருக்கு
கரே அணு, பெண்யானே (வல், முடிவு கலகக்குருவி, ஒர்பட்சி
கரை, அருகு, எல்லே, கரையென்னே கலகப்பிரியன், சண்டைக்காரன்
கரைகடத்தல், எல்லேக்கு மேற்படல் கலகம், ஒர்பட்சி, குழப்பம், பே
ரொவி, போர்
கரைகன்.அறு, அழிகன் று

கரைதாணல், எல்லேகாணுதல்
கரைச்சல், உருக்கம்

கலகலத்தல்,அறக்காய்தல், ஒலிக்கு
மிப்பு, மிகப்பேசுதல்

கலகலம், பறவைக்குரல்
காைஞ்சான், அகில்
கரைதல், அழுதல், அழைத்தல், அ கலகலெனல், ஈரடுக்கொலிக்குறிப்பு
மப்பழுக்குதல், ஆரவாரம், இாங் கலகவாயுன், சண்டைக்காரன்,வா
யாலார்ப்பவன்
கல், உருவழிதல், ஒலித்தில, சொ
ல்அதல், பதனழிதல், பேரொலி கலகவாய்க்குருவி, ஒர்குருவி
காைதுமை, அதுறைமுகம்

கலக்கடி

கலக்கம்

கரைத்தல், எழுத்திலாவோசை, க கலக்கம், அச்சம், ஆரவாரம், குழி
ப்பம், துன்பம், தெளிவின்மை
ரைக்குதல்,சொல்லாலெழுமொலி
கரைபிடித்தல், கரையடைதல்
கலக்கல்,கலங்குச்செய்தல்,குழப்பல்
கரைபுரட்டுதல், கரை மூடிப்பாய் கலக்கு, கலக்கென்னேவல், கலங்க
ப்பண்அணுதல்
கரைபுரளுதல்,
தல்
கரைப்படுதல், கரையே.அதில்

கலக்குதல், கலங்கச்செய்தல்

கரைப்பாதை,கரையோரமானவழி கலங்கடித்தல், திகைக்கடித்தல்

கல

(T2.

கலங்கல், அஞ்சல், அழுதல், கலங்
குதல், சேற்று நீர்

கலங்கனிர், கலங்கற்றண்ணிர் (சு

றையும்விரவிவர அதோதித்தொ
டையான்முற் றுறக்கூறுவது, கல
ப்பு, சண்டை, அஞ்சாக் து

கலங்காவரிச்சு, குடிலின் கால்வரிச் கலம்பம், ஒர் பாஷாணம்

கலங்குதல், அதுயரப்படுதல், தெளி

கலயம், கலசம்

வின்ருதல்
ஆலங்கொம்பு, கலேமான்கொம்பு
அலசப்பா?ன, சி.அ பா?ன
கலசமுனி, அகத்தியன்
கலசம், குடம், பால்முட்டி
கலடு, கன்னிலம்
கல8ண, குதிரைக்கல்லனே
கலதி, மூதேவி
கலதை, கலக்கம், மூதேவி
கலத்தல், எழுத்திலாவோசை, கல

கலர், கீழ்மக்கள்
கலவகம், காக்கை
கலவடை, திரிமனே
கலவரம், கலக்கம்

கலவரித்தல், கலங்குதல்
கலவர், படைவீரர், மரக்கலமோட்
டிகள்
(ல்
கலவல், எழுத்திலாவோசை,கலத்த
கலவன், கலந்தது

கலவாங்கட்டி, உடைந்தவோடு
க்கச்செய்தல், புணர்ச்சி
கலவாசு, ஒர்வகைவெடி
கலந்தருகர்,குசவர்,பணித்தட்டார் கலவாய், ஒர்மீன், ஒர்வெடி
கலவி, புன்ர்ச்ெ
கலந்தார், சேர்ந்தார்
*லவுதல், கலத்தல்
(ப்பது *இவை, கலப்பு, சுண்ணச்சாதே,
கலப்பற்.அ, மரக்கலத்தினிக்கலடை
சஆறு,கால்வகைச்சாதிேளுென்று
கலவைச்சேறு, சாக்தி, பரிமளச்
கலப்பித்தல், கலக்கச்செய்தல்

கலங்தை, பெருமை
கலபம், கலாபம்

கலப்பு. கலத்தல், கலவை

சேறு

கலப்பை, உபகரணம், உழுபடை, கலவோடு, மண்பாண்டச்சல்லி
கலப்பையு.அப்பு
கிழங்கு கல?ன, கலப்பை, கலப்பையு.அப்பு
கலப்பைக்கிழங்கு, வேர்ச்ோன்றிக் கலன், ஆபரணம், ஒமவுபகரணம்,

கலப்பைச்சக்கிரம், ஏர்ப்பொருத்
தம்பார்க்குஞ்சக்கிரம்
கலப்பைப் படை, ஒராயுதம்
கலமா, பாணா

ஒரளவு, பாத்திரம், மரக்கலம்,
யாழ

கலன் கழிமடங்தை, கைம்பெண்
கே

_.

::: அக்சபாஷாணம்

கலம், ஆபரணம், ஆயுதப்பொது,
இசேபதி, உண்கலம், ஒரளவு, ம கலாசு, மரக்கலம்
கலாசுகாரர், மாக்கலமொட்டுவோர்
ட்கலம், மரக்கலம், யாழ்
கலம்பகமாலே, பன்மணிமாலே

கலாதி, கலம்பகம்

கலம்பகம், ஒர்பிரபந்தம். அஃது ஒ கலாநிதி, சங்திரன்
ருபோகுவெண்பாக்கலித்துறைமு கலாபம், அரைப்பட்டிகை, கலம்
தலகவியு.அப்பாகக்கூறிப் புய வ
பகம், சரமணிக்கோவை,பதிஒஅ
கோவையுள்ளமணி, பீலிக்குடை,ம
குப்பு மதங்கம் அம்மா?ன காலம்
யிலிளுண், மயிந்ருேகை
சம்பிரதம் கார் தவம் குறம் மறம்
பாண் களி சித்து இரங்கல் கைக் கலாபனே, கலாபம்
கிளே தாது வண் ெதழை ஊசல் கலாபி, ஆண்மயில், மயிலிறகு
என்அமிப்பதினெட்டுஅப்புகளுமி கலாபித்தல், கலகம்பண்அணுதல்
யைய மடக்கு மருட்பா ஆசிரியப் கலாபினே, கலமபகம்

பா கவிப்பா வஞ்சிப்பா ஆசிரிய

கலாப்பித்தல், கலத்தல் (ம், சினம்

விருத்தம் கலிவிருத்தம் கலித்தா கலாம், ஊடல், கொடுமை, கோப
ழிசை வஞ்சிவிருத்தம் வஞ்சித்து கலாம் ம், ஒர்மருதே
றை வெண்டுமையென் அமிவற்ரு கலாவல்லபன், கலேயறிவில்மேம்பட்

ல் இடையேவெண்பாவுங்கலித்து

டவன்

கலி

கலாவல்,
கலாவுதல்,

கலு

T2.அ

மகமதுமதச்சாருடைய
கவிழா,
.ெ

கலத்தல்

-

ெ

கலி, ஒலி, ஒர்பா, கடல், கடையுகம், கவியத்தம், கலியுகத்திற்சென்றவரு
கலியென்னேவல், கேடு. சிறுமை,

கலியர், படைவீரர், மிடியர்

போர், வஞ்சகம், வலி, வறுமை கலியன், இரட்டைப்பிள்ளேயிலான்,
கலிகம், கற்பரிபாஷாணம்
கடையுகத்தலேவன்
கலிகாலம், கலியுகம்

கலிகை, இளம்பூவரும்பு, சாகமல்லி

கலியாணக்கால், வாசலுக்கடுக்ககி
அத்துங்கப்பு

கலிக்கம், கண்மருந்து
கலிங்கம், ஊர்க்குருவி, கண்மருங்

கவியாணக்கோலம், மணக்கோலம்

கவியாணக்கிரதம், ஒரமிழ்தம்

தி, குதிரை, சீலே, தேயமன் பத் கலியாணப்பொருத்தம், மணவாள
தாறிளுென் ,பதினெண்பாடை
அக்கும்மணவாளிக்கும் பார்க்கும்
யிலொன்.அறு, மிளகு, வானம்பாடி,
வெட்பாலே

கலிங்கு, மதகு

பொருத்தம்
கவியாணமண்டபம்,மனமண்டபம்

கவியாணம், சந்தோஷம், பொன்,
விவாகம்

கலிசம், வன்னிமரம்

கலிச்சி,இரட்டைப்பிள் வயிற்பெண் கலியாணம்முடித்தல், விவாகம்ப
ண்ைணல்
கலிதம், சங்கலிதம், பொருத்தம்
கலிதி, திப்பிலி
கவியாணி, ஒரிராகம்
கலித்தம், ஆரவாரம், எழுச்சி, ஒலி கலியுகம், கடையுகம்
த்தல், கக்குதல், தழைத்தல்,பொ கலிவிராப், ஓர்ல்ெ
சிகுதல், பொலிவு, வெடித்தல்
கவிவிருத்தம், ஒர்கலி. அஃது அள
படிகான் கி?னக்கொண்டது
கலித்த ள, செய்யுட்ட2ளயிளுென்
ன் து. அஃது வெண்பாவுரிச்சீர்க கலிவெண்பா, ஒர் கவி. அஃது வெ
ள் சம்முளொன்ருதிவரப்பெ.அவத
ண்ட2ளதழுவியீற்றடி முச்சீரான்
முடிவ அதி
கலித்தாழிசை, ஒர்கவி. அஃது
இரண்டுமுதலிய பலவடிகளானிற் கலினம், கடிவாளம்
மடிமிக்கு ஏ?னயடிதம்முளொத்து கலினி, கைமை, திப்பிவி
சிற்பத்தனித்கேனும்ஒருபொருண் கலி?ன, கைமை, மிளகு
மேன் மூன்றடுக்க யே.அம் வருவது
கலித் தருமம் தான் றிமரம்
கவித் துறை, ஒாகவி, அஃது செடி
லடி ன்குகொண்டுமுடிவது

கலின் கவினெனல், இரடுக்கொலிக்

கலித்தொகை, ஒர்பி பந்தம்

க.அகுலுத்தல், பல சிறிருெவியிஅண்

கலிபணம், ஒருபணம்
கலிபிலி, கலிபபிலி
கலிப்பா, ஐந்தபா விளுென்அ. அஃ
து வெண்சீர்மிகப்பெற் அமாச்சி

ஃே
தில்

s
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ஒலிக்குறிப்பு
டானதொனி

கஅகுஅப்பு, ஒலிக்குறிப்பு
க.அக்குப்பிலுக்கு, அணிகளானெழு
மொலி, ஆடம்பரம்

ரும்விளங்கனிச்சீரும்பெருது பிற் கஅடம், கலங்கனிர், பாவம்
ர்ேகளுஞ்சிறபான்மை கலந்துகவி க.அமெர க்சல்
த்தளேயும் இயற்ற2ளயுக்தழுவி தர :::::: ஒலிக்குறிப்பு

;

வு தாழிசை அராகம் அம்போதா
ங்கம் தனிச்சொல் சுரிதகம் என்

-

க அலுவடம், பூவரும்பு
க.அலுவம், கலவம்

அம் ஆஅ அப்பினுள் ஏற்பனகொ கஅமும், கலங்கனீர்
ண்டுகாற் ஓரடியான்முடிவதி
கலிப்பிலி, எதிரிடை, கலாதி

கலு முன், கருடன்
க.அழி, கலங்கனிர், முல்லேகிலக்கா

கலிப்பு, உயரம், ஒலி, கக்குதல், மி
குதி, வெடிப்பு
_
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கஅழிதம், கலங்கியிருத்தல்

ஒ

இ}

கல்

T.ெ

கஅழ்தல்,அழுதல்,கலங்கல்,சிச்சல் கல்விறை, குகை, பிரேதக்குழி
கல்லாங்காசு, கலவோடு
கல்லாசாரி, கற்சிற்பன்

கலே, அரைப்பட்டிகை, ஆண்மான்,
ஆண்முசு, கலேயென்னேவல், கல்
வி, காஞ்சிமரம், காலஅட்பம், ச
திேரன்பங்கு, சீலே, சுவாசத்தின்ப

கல்லாரம், செங்குவன, சீர்க்குளிரி
கல்லார், சீழ்மக்கள், மூடர்
குதி, சுருமீன், அால், மகரமீன், மக கல்லால், கபிலரயமலேயினிற்குக்க
ல்அருவமான ஆல்
சராசி, மரக்கொம்பு, மேகலே, வ

ண்ணங்களிஞேரடி, வயிரம், வித் கல்லான், பாரை
தியாதத்துவமேழிளுென் அ, வில கல்வி, ஆமை, ஊர்க்குருவி
ங்கேற்றின் பொது
கல்விச்சி,

கலேகுறைதல், சத்துக்குறைதல் (ல் கல்விச்தி, ; ஒர்மாம்
கலேக்கியானம், கலேயறிவு, கல்வி.நா கல்லியம், கள், சாராயம்
கல்லிழைத்தல், இரத்தினம்பதித்தல்
கலேக்கோட்டுமாமுனி, ஒரிருடி
கலேஞர், புலவர்

கல்வின் காரம், கல்ாார்

கலேஞானம், கலேக்கியானம்

கல்லியம், ஒர்வகை இயம்
கல்லீரல், ஒரீரல்

கலேதல், குலேதல்

[ங்காணி

கலேத்தல், ஒட்டுதல், குலத்தல்

கல்அ, கல், மலே

கலோாதன், அருகன்

கல்அக்கலைக்காத்தான், பொன்கு

கலேகாயகன், புத்தன்

கல்அண்டை, ஒர்கெல்

கலே

கல்அதல், கிண்டல்

கன்,

}

சரச்சுவதி
கலேமடங்தை,
கலேமான், ஆண்மான், சரச்சுவதி

கல்அகிலம்,

கல்அத்தரை

கல்அப்பு, ஒருப்பு
கல்அால், கல்விஞ்லானவுரல்

கலேயம், கலயம்

கல்அருணி, குருவிச்சி
கல்அருவி, ஒர்பூடு
கல்அவைத்தல், காரியஞ்செல்லாம
கலேயுணர் புலவன், குமரன்
ம்பண்அதல், தோனிதரிக்கப்ப
கலே பூர்தி, சாச்சுவதி, துர்க்கை
ண்அதல், மரணச்சடங்கிளுென்
கலேயே அதல், அதிகப்படுதல், உரு
ஆ , வயிராக்கியம்வைத்தல்
வேஅதல்
கல்அளி, இர்வகையுருக்கு கல்அப்
கலேயேற்றுதல், உருவேற்றுதல்
பொழிகிறவுளி
கலேவல்லோர், அறிஞர், புலவர்
கல்அாசி, ஒர்மருக்தி
கலேவு, குழப்பம், பிரிவு
கல், இரத்தினம்,ஒலிக்குறிப்பு,கல்லு, கல்அாரி, க்ல்விப்பிலிடம்
கலலென்னேவல்,காவிக்கல்,ம2ல, கல்லெடுப்பு, மரணச்சடங்கிற்ருபி
கலேயானத்தி, அர்க்கை
கலேயினன், சங்திரன்

த்தகல்லேயெடுத்தல்

விட்ங் ர்ேக்கும்மணி
கல்லகம், மலே

கல்லெரிப்பு, நீரருக்ல்

கல்லகாரம், செங்குவன, ர்ேக்குளிரி கல்லெறி, எறிபடத்தக்கதாரம், க
ல்அவிட்டெறிதல், கவண்
கல்லக்காரம், ஒர்விதபனங் கட்டி
கல்லெனல், அலு காணவோசை
கல்லடி மூலம், ஒர்பாஷாணம்
கல்லடைசல், ஒர்சோய், கல்லுறு கல்லே, இலக்கலம், பாதகுறட்டின்
குமிழ், பிணக்கு

த்துதல்
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ல், குணக்கேடானசாயல்
கிளி.மு, அத்தாள், ஆண்சுரு, ஆண்
பன்றி, ஆண்யா?ன், விலங்கேற்றி கள்ளச்சாக்கு, கள்ளமானசரக்கு
ன் பொது

கள்ளச்சாமம், நடுச்சrமம்

ாகடு

சற

க.மு

கள்ளச்சி, பூஅே, ஆவழலே
கறவையான், பாநீகாரன், பாம்பசு
கள்ளச்சுரம், விட்டுவிட்டுக்காயுங்கா கற2ள, ஒர்மாம், கருளே
ய்ச்சல்

கள்ளத்தட்டு, தாதிரத்தட்டு
கள்ளத்தோணி, ஒர்ஒடம்

கமள், அரு
கரு, காடைக்குரல்

கருக்கி,

;

வரையற்ை

கள்ளநீர், புண்ணிர்
(ன கருா,
கள்ளப்பால், இடைத்தட்டில்வருவ கருளி, அடங்காக்குதிரை
கள்ளப்புணர்ச்சி, தந்தைதாயறியா கருளே, வளர்ச்சியற்றது
(மிளகு
அதலேவனுக்தலேவியுங்கடல்
கறி, கடி, கறி, கறியென்னேவல,
கள்ளப்புருஷன், சோரசாயகன்
கறிக்கானே, ஒர்செடி

கள்ளப்பேச்சு, தங்திரப்பேச்சு

கறிச்சுரை, ஒர்சுரை
கறித்தல், கடித்தல், புசித்தல்
கள்ளம், களவு, குற்றம், பொய்
கறித்தும்பை, ஒர்.தம்பை
கள்ளம்பண்ணல், சோர்வுபண்ணல் கறிப்பாலே, ஒர்பாலே
கள்ளமனம், வஞ்சகமனம்

கள்ளம்விடல், வேண்டியபடிசெய்
யாதவிடல்

கள்ளல், களவுசெய்தல்
கள்ளவிலே, இரகசியவிலே
கள்ளவெட்டு, எள்ளத்தனம்
கள்ளவேலே, மாரீசமானவேலே
கள்ளவே2ள,கியமிக்கப்படாத நேரம்
கள்ளறை, பெட்டகத்துள்ளறை
கள்வரன், சோரன்,

கள்ளி, ஒர்மரம், திருடி
கள்ளிக்காக்கை, செம்போத்து
கள்ளிக்கோட்டை, ஒரூர்

கள்ளிச்சிட்டு, ஒர்பறவை
ர்டிடு

கள்ளிமடையான்,

கள்ளிமு:ளயான்,

"9

கள்ளு, கீறிடாதப?ன நீர்

கறிப்புடல், ஒர்புடோல், ஒர்வண்டு,
கறிமசாலே, கறிச்சரக்கு
கறிமுள்ளி, ஒர்முள்ளி
கறியுப்பு, இலவணம்
கறிவடகம், வற்றல்

கறு காய்ஞ்சொறி, ஒர்செடி.
கறுக்காய், இளநீர்க்கயர், ஒர்மரம்
க.ரக்கை, கோபித்தல்

க.அத்தக்காக்கட்டான், ஒர்கொடி
க.அத்தப்பாசி, கரியமணி

க.அத்தப்பூ,
கருவிருளே,

} கருங்காக்கணம்

க.அத்தல், க.அப்பாதல், கோபித்தல்,
மனக்குறைப்படுதல்
க.அத்தவன், பகைவன்

கள்ளுதல், களவுசெய்தல்

(கரியன்
க.அத்தவுப்பு, காருப்பு
கஅப்பன், ஒர்தேவதை, ஒர்செல்,

கள்ளுண், வண்டு

கஅப்பு, கருநிறம், கறை, கோபம்,

கழகதத்தல், அரிகண்டப்படுத்தல்,
சினக்குறிப்பு, மனக்குறை
சீக்கிரக்குறிப்பு
க.அப்புக்கட்டுதல், பயிர்கரத்துண்
டாதல்,மழைக்கோலங்கொள்ளல
கதகறெனல், ஒலிக்குறிப்பு, இக்கிர
க்குறிப்பு
(வளேதடி கறுப்புக்காய்ஞ்சொறி, ஒர்செடி
கறங்கல், ஒலித்தல், சுழலல், பேய், க.அப்பெறிதல், க.அத்தல் (சினத்தல்
கறங்கு, கறங்கென்னேவல், காற்ரு கறுமுதல், சினக்குறிப்புக்காட்டல்,
9. , சுழற்சி
கஅமுஅத்தல், சினத்தல்
(ட்டம் கஅமுறெனல்,
கறங்குதல், சுழலல்
ஒலிக்குறிப்பு,கு
கறட்டி, உலர்ந்தகட்டி, வரண்டக கறுமொறெனல், றைச்ெசலலல்(ல்
கறட்டியோஞன், காட்டோளுன்
கறுமொறுத்தல், மொறுமொறுத்த
-

;

கறட்டுக்கறட்டெனல், கோளே கொ க.துவம், ஆங்காரம், சினம்
ண்டிழுத்தல்
(அக்கல் க.அவல், கரியவன், சலஞ்சாதித்தல்,

கறத்தல், உறத்தல், பால்முதலியபி

சினக்குறிப்பு

கறமன், காய்ங் அதுவாண்டது

க.அவா. ஒர்மரம்

கறல், விறகு
சறவை, பாற்பசு

கறுவாப் பட்டை, ஒர்சாக்கு
க.அவித்தல், சலஞ் சாதித்தல்

கற்

கற்

க.அவியம், அவித்தல்,வைராக்கியம் கறி சாடி,கல்விஅற்செய்தபாத்திரம்
கறுவு, க.ணுவென்னேவல், சலஞ்சா கற்சிற்பன், சிற்பன்
தித்தல், சினக்குறிப்பு, சினம், த கற்சுண்ளும்பு, கன்னிறு

கற்சுவர், செங்கல்காட்டுக்கல்லிவற்

ணியாக்கோபம்

முற்செய்யப்பட்டசுவர்

கறுவுதல், சலஞ்சாதித்தல்

கற்குரம், கழற்கொடி, பேரீக் து
(கம்
கருமை கற்குலே, ஒர்குலே
கற்பகக்கரம், கோழித்தலேக்கெதே
கிறக்குறிப்பு, விரைவின் குறிப்பு
கறை, இருள், உதிரம், உரல், கறள், கற்பகச்சோலே, இந்திரன்சக்தனம்
கறுப்பு. குடியிறை, குற்றம், சஞ் கற்பகம், ஐந்தருவிஞென்.ற, அஃ
அது வேண்டிற்றெல்லாந்தருமரம்,
சு, கிறம், மாசு
விஞயகன்
்,
கறைக்கட்டுதல
கறள்பிடித்

கறுள், கடிவாளம்
சறேரெனல், ஒலிக்குறிப்பு,

கறைபிடித்தல்,

கற்பகோளகை, கருப்பப்பை

தல்

கற்பஞ்சாதித்தல், காயசித்திக்குமரு

கறைப்படுதல், குற்றப்பதெல்

தேசாதித்தல்

கறைமிடறிருேன், சிவன்

கற்படி, ஏ.மம்படி

கறையடி, யானே

கறையான், சிதல்
(டுதல் கற்படுத்தல், செங்கநீபதித்தல்
கறையான்மேய்தல், கறையான் கட் கற்படை, கற்படுத்தகிலம், சோட்
டையிறிகள்ள வழி
கறையான் புற்.அறு, வன்மீசம்

கற்கசகாரன், கடினமுள்ளோன், சு கம்பதரு, கற்பகவிருட்சம்
கற்பதித்தல், இரத்தினமழுத்தல், க
அறுக்கிளகாதவன்
ல்லடுத்தல்

கற்சசம், கடினம், பிரயாசம்

கற்கசர், உலோபிகள், கடினர், ழ்ே கற்பம், ஆயிரங்கோடி, உலகமுடி
யுங்காலம், ஒர்மருக்தி, கருப்பம்,
ெ
தேவலோகம், பிரமஞயு, மந்திர
கற்கடகசிங்கி, ஒர்பூடு
சாத்திரம்
கற்கடசம், ஒரிராசி, சண்டு
கற்பான், வெள்ளேப்பாஷாணம்
கற்கண்டம், கற்பார்
கம்பரிபாஷாணம், ஒர்மருக்த
கற்கண்டு, கருப்புக்கட்டி
கற்கம், ஒர்சாக்கு, பலவகைகூடிய கற்பலகை, எழுதும்பலகை
கற்கரி, கரகம், தயிர்கடைதாழி
கற்கருசிலே, ஒர்பூடு

கற்பழிதல், கற்புக்கெடுதல்
கற்பனே, இல்லதையுள்ளதாயுண்டுப.
ண்ணல், கட்டளே, படிப்பு

கற்கனல், கல்மதம்

கற்பாஷாணம், ஒர்மருந்து

மருச்அ, மருந்தின் பொது

(அ

கற்கா, கொடுச் சமிழ்சாட்டிளுென் கற்பாட்டி, கற்புடையாள்
கற்காமி, அல்மதம்

கற்பார்தம், கற்பமுடிவு

கற்காரம், கல்லக்காரம், காரக்கல் கற்பாரியம், சிற்ப.நான்முப்பத்திர
ண்டிஞென்.று
(ர்
கற்காரு, அகிலமரம், கற்காரம்
கற்கி,குதிரை, திருமாலவதாரத்தொ கற்பார், கல்அப்பார், கல்விகற்போ
ன் அறு, தேவர்கோயில்

கற்பாலவணம், ஒருப்பு

கற்கிச்சா, சாவாக்கியங்களிகுென்று கற்பாவுதல், கற்படுத்தல்
கற்கிணறு, கல்லுக்கிணறு

கற்பாளி, கல்லளே

கற்பாறை, கன்னிலம், கல்லுப்பா
கற்குடல், ஒர்வித நோய்க்குடல்
விளம்
கற்குளித்தல், இரத்தினங்குளித்தெ

இத்தல்
கற் சதி அது,

கற்பிதம், நியமம்

;

கல் கார்

கற்சவளே,

கற்சரீரம், வபிரச்சரீரம்
கற்சாகம், மரகதம்

கற்பித்தசொல், ஆக்கச்சொல், கிய
மிக்குஞ்சொல்

-

கற்பித்தல், கட்டளேயிடல், படிப்பி
த்தல்

கண்

|

கற்பியல், கற்பொழுக்கம்
கற்பிலக்கணம், கற்புடை

கற்பு, கல்வி, மகளிர்நிறை, மதி

| கனகனசங்கிலிதம், கனமாகியவீrெ
ண்ணின் பெருக்கம்
! கனகன், இரணியன்

எண் மேடை, மதில், முல்லேக்கொடி
கண்ணிளுேர்சோய் (ம்
கற்புட் பவித்தல், கற்புச்சித்தித்தல் கனகாசம்,
கனகாபிஷேகம், பொன்னபிஷேக
கற்புரம், பொன்
கனகாமிரதம், வெள்ளி
கனங்காய், ஒர்மரம்

கற்புழை, கல்வளே

கற் சரம், காகமலே
கற்பூமி, கல்அகிலம்
கற்பூரசத்து, கருப்பூரச்சிலே
கற்பூரம், கருப்பூரம்

கனசங்க விதம், சமமாகிய மூவெண்
பெருக்கத்தைக்கூட்டியது
கனசாரம், கருப்பூரம்
கனசாரி, மிகுதி
கனட்டி, சிறு
வயல்
கனட்டு,
கனதண்டி, கனமுள்ளது

கற்பெ.அக்கி, ஒர்புள்
கற்பை, படிக்கல்அப்பை
கற்பொடி, அன்னபேதி
கற்போன், மாளுக்கன்

கனதி, கனம், பெருமை
கனதிக்காரன், பெருமைக்காரன்
கனத்தாாள், தாக்குக்கொண்டாள்
கனத்தல், நெருங்கல், பாரங்கொள்

கற்றசை, வாடாத தசை

கற்றச்சன், கற் சிற்பன்

கற்றடிவிரியன், ஒர்பாம்பு
கற்றலேமீன், ஒர்மீன்
ளுதல்
க மல், படித்தல், பழகுதல்
வைப் பரிதாாம்
கனத்
(ருப்பவன் கனப்தி,
கற்றவர், புலவர்
பு, தடிப்பு, பாரம், விறைப்பு
கற் றிமூடன், கற்றும் மதிபீனஞயி கனப்புக்காட்டல், கனத்தல்
*
மிவு, படிப்பினுல்வருமறிவு
கனமழை,

,

கங்ரு, இளங்கன் றுப்பசு
கற்குர், அறிஞர், படித்தோர்
கற்ருளே, ஒர்செடி
கற்றீட்டு, கன்மதம்
கற்.ணுக்குட்டி, படிக்கும்பிள்ளே

}

பெருமழை

கனமூலம், கனத்தொகையினின்.அ
அதின் மூலமாகியவொருகோணம
றிதல்
கனம், அகலம், கூட்டம், கோரைக்

கற்.அச்கொடுத்தல், படிப்பித்தல்
கற்றுச்சொல்வி, சிறு கவிஞன், து
னேச்சொல் அச்சொல்வோன்
கற் றாண், கல்லாலாயதாண்

கிழங்கு. சங்கை, சமமாகிய மூவெ
ண்ணின் பெருக்கம், சீர்மை, செ

றிவு, நிறைவு, பாரம், பொன், மி
குதி, மேகம், வட்டம்

கற்றேக்கு. ஒர் மரம்

சங்கித்தல் (அறு
கனம்பண்அ
கற்றை,கதிர்த்தொகுதி மயிர்த்தொ கனம்பாடு ணுதல்,
தல், சுரம்பாடுதலிளுென்

குதிபோல்வன, கூட்டம், தென் கன ரசம், நீர்
ஞே2லமுதலியவற்ருன் முடையுங் கனருசி, மின்னல்
(தொட்டி கனலி சூரிய
கற்றை
,
ன், நெருப்பு, பன்றி
கற்ருெட்டி, கல்லிகுற்செய்த நீர்த் கனஅதில், எரிதல்,காய்தல், குடுகொ
ள்ளல்
கற்ருேர், அறிஞர், கலேஞர்
கனகக்கொடியோன், கன்னன்
கனலொ
ழுங்கு, இத்திரள்
கனகசபை, பஞ்சசபையிஞென்று கனல்,உட்டணம், கனலென்னேவல்,
கனக தண்டிகை, பொற் சிவிகை
நெருப்பு, பிரவை
கனக சம், ஒட்டகம்
கனல்கிறக்கல், கெம்புக்கல்
கனகதா, சண்டாளர், புலேஞர்
கனல்கிறம், மாணிக்கம்
கனக பரிட்சை, கலேஞானம பத் கனல்பேதி சாத்திரபேதி (திரை
,
திமூன் கிளுென்அ
கனவட்டம், குதிரை,பாண்டியன்கு
கனகம், பொன்
கனவான், கணிசவான்
கனகலம், ஒர்தலம்
நீர்
கனவி

ரதம்,
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கன்

ாா.அ

கனவு, களு, கித்திரை, மயக்கம்
கனவு நால், சஞவின் பலனறியு.நால்
கணறல், கனற்றுதல், சினக்குறிப்பு
கனற் கூர்மை, வளையலுப்பு
கனற் சிலே, மங்தாரச்சிலே
எரிதல், காயப்பண்
கனற்றல்,
ணல்
கனற்றுதல்,
கனனத்தம்பம், கலே ஞானமஅறுபத்

கன்

-

கன்மசண்டாளன்,பாதகன் (பாலம்

கன்மஷம், அழுக்கு, இயம், கதள்,
கன்மசாதாக்கியம், சிவசாதாக்கிய
மைந்திஞென்.று

கன்மகாதிே, கன்மகிவிர்த்தி
கன்மடி, காய் மடி
(தம்
கன்மதம், ஒர்மருதே
கன்மதி விர்த்தி, பாவப்பிராயச்சித்
கன்மபரிபாகம், கன்மத்தொலேவு
(பாவம்
கன்ம பூமி, கருமபூமி

திஞன் கிளுென் அறு
கனனம், கிண்டல், புதைத்தல்

கனன்றல், சனலுதல், சினக்குறிப்பு கன்மம், இருவி?ன, செய்தொழில்,
கன்மரோகம், நீராசோய்
கனி, கனியென்னேவல்,தித்திப்பு,கி கன் மலி, ஏலம்
ரசவலதுக்கள் பிறக்குமிடம், பழம் கன்மவலே, இலவு கேமயக்கு

களு, கனவு

கன்மவியாதி, ரோநோய்

கனி கரம்

கணிகை,

கல்
கனி தில்

கன்மழை, கல்லாகவருவதிச்குமழை
(ர் கன்மாதி, தென்புலத்தோர்கடன்,
கனிட்டம், கடைவிரல்
நித்தியகன்மம்
கனிட்டர், கீழ்மக்கள், பின்பிறந்தோ
கன்மாதிகன், கடன்செய் ோன்
கனிட்டன், பின்ளுேன்
கனிட்டிகை, கடைவிரல்
கன்மாந்திரம், தீக் கடன்முதலியன,
கனிட்டை, பின்பிறதோள்
கணிதல், இரங்கல், கரைதல்,

பாவம்

கன்மி, கிரியைக்காரன், பாவி
குறிப்பு, ாைதல், பழுத்தல், புதை கன் முதிரை, ஒர்முதிரைமரம்
கன் முரிசு, ஒர்மரம்
த்தல், பெருங்கோபம்
கனமேந்திரியம், கிரியைக்குரியபொ
கனித்திரம், மண்வெட்டி
றி. அவை உபத்தம்-பாணி-பாத
கனிங் த சொல், இனியசொல்
னெக்

ம்-பாயுரு-வாக்கு
கனியாமணக்கு, பப்பாமரம்
(புற்றிருத்தல் கன்மொங்தன், ஒர்வாழை
கனிவு, கணிதல்
க.அ.கு.பி.அகெனல், மனங்கனிந்தின் கன்றல், கடுப்பு, கன்றினத, கன்.அ
தல், சினக்குறிப்பு
கலுக்கு, கலுக்கென்னேவல், சந்த
கன்.அறு, அற்பம், எருமை-ஒட்டை
த்தினசைப் பு
கடமை-கவரி-காட்டா-குதிரை-ப
கலுக்குதல், குறைத்தல்,சந்தத்தில
சு-மரை-மான்-யா?ன யிவற்றின்க
சைத்தல், சிதைத்தல்
ன்று, கன்றென்னேவல், கைவளே,
கலுக்குப்பி னுக்கு,அதிக பரிமளிப்பு
மரக்கன் அறு
க?ன, ஒலி,கனேயென்னேவல், நிறை
கன் கொல்லி, பசுசோயிளுென்அறு
வு, நெருக்கம்
கன்மறுதல், இசங்கல், கன்றல்,கோ
க?னதல், கூடுதல், நெருங்கல்
பித்தல், கைதல், பதனழிதல்
க?னத்தல், ஆரவாரித்தல், ஒலி த
ல், குதிரைமுதலியவனுமானித்த கன்றுத்தாய்ச்சி, கன்றுண்டான பசு
கன் றுபடல், சினேப்படல்
ல், சிரித்தல்
கன் அபுக்கான், ஒ:பூடு
க?னப்பு, க?னத்தல்
கன்னகம், கன்னக்கோல் (திறவன்
க?னவரிவணடு, ஒர்வண்டு
கன்னக்காரன், கள்வன், கன்னமிடு
கனேவு, நெருக்கம்
கன்னக்கிரச்தி, ஒர்நோய்
களுேபலம், ஆலாங் கட்டி
கன், கல், சி.அதராசுத்தட்டு, லெ கன்னக்கோல், சுவரகழ்கருவி
கன்னங்கரியது, மிகக்கரியது
ண்கலவேலே
(ல்லு நால் கன்னங்கறேரெனல், மிகு கஅப்பின்
கன்பாயா நாடு, ஒரூர்
குறிப்பு
கன்மகாண்டம், கன் மகிவிர்த்திசொ
_

m
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கன்னகு லே, ஒர்நோய்

கன்னிகாரம், கோங்கு
| கன்னிகை, கலவியறியாதவள், கும
ரி, தாமரைக்கொட்டை, துர்க்
கன்னடம், ஒர்கூத்து, ஒரிசாகம், ஒ
கன்னடகெளளம், ஒர்பண்
ர்பாடை,

சாதிாான் கிளுென் அ,

கை, பூவரும்பு

கன்னிக்கால், கன்னிமூலேயிற்கப்பு
தேயமன்பத்தாறிஞென்.அறு
கன்னடியம், ஒர்தேசம், ஒர்பாடை கன்னிக்குட்டி, முதலீன்றகுட்டி (ழி
கன்னிக்கோழி முட்டையிட்ாதகோ
கன்னடியர், ஒர்சாதியார்
கன்னித்தீட்டு, இரு தத்திட்டு
கன்னத்தட்டு, தராசுத்தட்டு
கன்னபரம்பரை, கன்னபாரம்பரை கன்னித்துவம், கன்னிப்பருவம்

கன்னித்தேங்காய், தென்னமரம்மு

சன்னபாகம், கா.அ.

கன்னபாரம்பரியம்,

வாககுமூல

மாய்வழங்கு

கன்னபாரம்பரை,

கன்னிப்பழி, கன்னிகையைக்கற்ப

வ தி

அன்னபூஷணம், காதணி

தற்காய்த்த காய்

கன்னிசாகு, இஞத சாகு

(த

ழித்தபாவம்

கன்னபூரம், காதணியிமூென்று,கா கன்னிமறி, ஆடு மான் முதலியவற்
றின்மறி
கன்னப்பரிசை, கீழலகு
கன்னப்பிளவை, ஒர்சிலக்தி
கன்னிமாதம், புரட்டாதிமாதம்
கன்னிமார், வாலேட் பெண்கள்
கன்னப்புற்.அ, ஒர்நோய்
கன்னப்பூ, ஒர் காதணி
கன்னப்பொறி, கேள்விமூலம்

கன்னிமுத்திரை, கன்னித்தன்மை

கன்னிமை, கன்னிப்பருவம்

(ல்

கன்னமதம், யா?னமதத்திளுென்அறு கன்னியழிதல், கன்னிமுத்திரையழித
கன்னமிடுதல், களவெடுத்தல், சுவர கன்னியாகுமரி, ஒர்யாறு
கன்னியாஸ்திரி, குமரி
கழ்தல்
கன்னமீசை, கன்னத்தின்மீசை
கன்னியாதானம், அறம்முப்பத்திர
ண்டிளுென் அ, அஃது கன்னியை
கன்னமூலம், காதினடி, காது
கன்னம், அருகு, கஅப்பு, கன்னக்
த்தீமுன்னர்க்கொடுப்பது
கோல், க்ர்தி,தராசு, சாம்பு.பொ கன்னியிற் று, தலேயீற்று
நீகொல்லன், யா?னச்செவி
கன்னிறம், இசங்கு
கன்னல், கரகம்,கரும்பு,சருக்கரை, கன்அவர், கன் ஞர்

நரம்பு, நாழிகை, நாழிகைவட்டில்
கன்னவேதம்,
கன்னவேதனம்,
கன்னவேதை,

கன்அ.மு கம், சிது கீரை

கன்னெஞ்சன், வன்னெஞ்சன்

காதகுத்தல்

கன்னெஞ்சி, அவுரி, வன்னெஞ்சி
கன்னே, பக்கம்

_

கன்னற் கட்டி, கற்கண்டு

கன்னன், அங்கராசன்

கன்?னக்கொற்றி, இருகன்?னக்குமு
தவிசெய்வோன்

கன் ஞடம், ஒர்பாஷை, தேயமன்ப கன்?னக்கோல்,நெய்வார்கருவியிளுெ
த்தாறிஞென்று

கன்?னமாறி, அங்கிடு தத்தி

கன் ஞதம், அன்னபேதி
கன் ஞர், ஒர்ச்ாதி, ஒர்மருர்தி
அ5T
கன்ஞவதங்கம், காதிற்கு
கன்னி, அத்தநாள், அழிவில்லாள், கா, இசைச்சொல், ஒரெழுத்து,கா
அழிவின்மை, இளமை, ஒரிராசி,

த்தல், காவடி, காவென்னேவல்,

ஒாயாஅ,கற்ருளே, காக்கணஞ்செ

சோலே, அலே, தோட்சுமை, ஆே

சோட்டம், வருத்தம், வலி
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காட்டுக்கொள்ளு, ஒர்கொள்ளு
காட்டுக்கோரை, ஒாகோரை
காட்டுக்கோழி, ஒாகோழி

சாட்டுச்சீரகம், ஒர்பயிா

காணல்,
குறித்தல், கினத்தல்,வண
ங்
)ெ
காளுக்கடி, காளுதவிஷநீேண்டல்
காளுக்காட்சி, அற்புதக்காட்சி, அது
ர்க்காட்சி

காளுக்கிரகம், காளுக்கோள்

காட்டுச்ரேகவள்ளி, ஒர்வள்ளி
காளுத்தலம், ஆண்பெண்குறி,மறை
விடம்
(காட்டல்
காட்டுதல், அத்தாட்சிபண்
சல்,

காண்பித்தல்,கி?னப்பூட்டுதல்,வெ காளுமாணிக்கங்காட்டல், விடுப்புக்
விப்படுத்துதல்
காட்டுத்தனம், பேதை மக்குணம்
காட்டுத்த கரை, ஒர்த கரை
காட்டுத்தாரா, ஒர்தாரா
காட்டுத்தாளி, ஒர்தாளி
காட்டுத்தனே, ஒாதி?ன
காட்டுத்துத்தி, ஒர் அத்தி

காட்டுத்துவரை, ஒர்அவரை
காட்டுகாரத்தை, பெருங்குருதுே

காட்டுப்பயிர், தனனிலேயுண்டாகு
ம்பயிர்

_

காளுர், பகைவர்

_

காணி, உரிமை, ஒரெண் அஃது ஒ
ன்றிவெண்பது கொண்டது,கிலம்
காணிக்கை, தெட்ச2ண,வெகுமானம்
காணித்தாயம், நிலவுரித்து
காஅதல், அறிதல், காண்டல், சச்

தித்தல்,செய்தல்,கினக்குதல்,பெ
அறுதல், வணங்கல்

காண், ஒரிடைச்சொல் (உ.ம்) கூறி
னர்காண், காணென்னேவல்

காண்டகம், ஊர், காடு, காண்டா
மிருகக்கொம்பு, கெண்டிகை, கி

காட்டுப்பன்றி, ஒர்பன்றி
காட்டுப்புத்தி, திருந்தாத புத்தி
லவேம்பு, சோப்
காடப்ெபுளிச்சை ஒர்சுரை,ஒர்மரம் காண்டம், அம்பு,ஆபரணச்செப்பு,
காட்டுப் பூனே, ஒர்பூ?ன
ஆயுதம், ஊன் அகோல், எல்லே,
காட்டுமங்தாரை, காட்டாத்தி
கமண்டலம், காடு, குதிரை, கூட்
காட்டுமரி, ஒர்பூடு
டம், கோல், சமயம், சீலே, தாள்,
காட்டுமல்லிகை, மல்லிகையிலோர்
திரைச்சீலே, நிலவேம்பு, நீர், நீர்
பேதம்
க்காக்கை, நான் முகவுரையிளுென்
காட்டுமா, ஒர்மா
அ, படைக்கலம், பூந்தாள், மலே,
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முடிவு, வாச்சியம்
காதன், கொலேயாளன்
காண்டல், கா.அணுதல், தோற்றுவித் காதன்மை, உருக்கம்
த ல், பெறுதல், வணங்கல்

காண்டாமிருகம், ஒர்மிருகம்

காதாங்கி, பாற்சோற்றி

காதி, மிரதபாஷாணம், விசுமாமித்

காண்டாவனம், ஒர்வனம்
திான்ற ைேத
காண்டாவனன், இந்திரன்
காதிமைங்தன், விசுவாமித்திரன்
காண்டிகை,
கருத்த பதப் காதிவென்ருேன், அருகன்
காண்டிகையுரை, பொருள் உதார காது, ஊசி-ாறுக்கு-மடக்குக்கத்தி

ணமெனுமூன்ருேடும்வருமுரை

முதலியவற்றின் அவார்ப்பக்கம்,

காண்டிபம், சாகரண்டபாஷாணம்
காதென்னேவல்,கொலே, செவி,
காண்டிய காலம், காங்கை காலம்
திரிவாய்ப்பெட்டி
காண்டியம், காங்கை
காதுகன், கொ?லயாளி
(ய்தல்
காண்டில், இரசதபாஷாணம்
காதுகு ற் றுதல், கன்னவேதனஞ்செ
காண்டீபம்,அரிச்சுனன்வில்லு, த லு காதுகொடுத்தல், உற்.அக்கேட்டல்
விராசி

காதுக்கு அம்பி, காதழுக்கு
காதுதல்,கூறு செய்தல், கொல்லல்,

காண்டீபன், அரிச்சுனன்
காண்டு, கூப்பீடுதாரம்
காண்டை, ஒர்செடி.
காண்பித்தல், காட்டல்

தறித்தல்
காதுப்பூ, கன்னப்பூ

காதகம், கொலே
காதகன், கொ?லயாளி

காதுமடல், காதினிதழ்

காதிப் பூச்சி, செவிப்பாம்பு

காதுவெட்டல், அக்கின்றுவார்த்த
காதடைத்தல், இளப்புமுதலியவற்
ருகுவெட்டல்
குற்செவிப்புலன் கலங்கல்,காதும காதெழுச்சி, ஒர்நோய்
திேத்தல், செவிடுபடல்
காதை, கதை, கொலே,சொல்,சொ
காதணி, கன்னபூஷணம்,குண்டலம்
காதம், கள், காவதம். அஃது சா

ல்லல்

காதைகரப்பு, மிறைக்கவியிளுென்று

அகூப்பீடுகொண்டதாரம், கொ காதோலே, தோடு
லே, காற்சதுரத்துரவு
காத்தடி, காவுதடி
காதம்பம், அன்னம்

காதரம்,
காதரவு,

காத்தல், அரசாளுதல், அளித்தல்,

அச்சம், இக்கட்டு,தீவி?ன

! த்தொடர்பு, விருப்பம்

முத்தொழிலிளுெ அ, அஃது கா
வல்செய்தல், வளர்க்குதல்

காதரன், அச்சமுள்ளோன்
காதலன்,

கணவன்,

காத்தவராயன், ஒர்தேவதை
சினேகிதன், காத்தான், காத்தவராயன்

தோழன், மகன்
காதலி, காதலியென்னேவல், தோ
ழி, மகள், மனவி
(ரும்பல்

காத்தியாயனம், உபநிடத முப்பத்தி
ரண்டிஞென்.அறு,தருமநால்பதினெ

ட்டிளுென று
காதலித்தல், ஆசைப்பெருக்கம், வி காத்தியாயினி, துர்க்கை
காதலித்தோர், இனத்தவர், சினே காத்திரம், உடல், உறுப்பு, கீரீ, கூ
கிதர்

த்தி, கோபம், பருமம், யா:னயி

ன் முன் கால்
காதலிப்பு, விருப்பம்
காதல், ஆசை, ஒர்பாடல், கொலே, காத்திரவேயம், பாம்பு
காத்திரன், வவியோன்

காதவடி, கன்னமூலம்
காதவம், ஆலமரம், வான் கோழி
காத முதல், பகைகொள்ளல்
காதஅப்பான், ஒர்நோய்

காதறை, காதறுந்தது,கெட்டது
காதறைச்சி, சண்டைக்காரி

காத்திரி, ரிே, படைக்கலம்

காத்திருக்குதல்,

வரவுபார்த்திருக்கு

தில், வழிபார்த்திருக்குதல்

காத்திரை, ஆயுதம்
காக்தஅயசு, அயச்சிலே
காந்தக்கல், ஊசிக்காந்தம், சந்திர

ITI_IT
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கார்தம், குரியகார்தம், நீக்கல் (பு காபாலி, சிவன், திருகுதாளி, பன்
ளுேருருத்திரரிலொருவன்
காதேசத் துரு, கவசாரம், வெடியுப்
காங் த பளிமம்

::::: ! ஒாமருந்து
_

-

காந்த பாஷாணம், ஒர்பாஷாணம்

காபாலிகம், சைவசமயத்திமூென்.அ
காபி, ஒரிராகம்
காபிலகாலயூபம், சிற்ப.தான்முப்ப
த்திரண்டிமூென்று

காங் தமணி, காச்தக்கல்
காபினி, வைசாரம்
காங் தமலே, ஓர்மலே
காந்தம், அழகு, ஊசிக்காக்தம், கு காப்பரிசி, அட்சதை
ணவலங்காமம், அஃது உலகொ காப்பாற்றுதல், இரட்சித்தல், தநீ
காத்தல்
முக்கிறப்பபுகழச் சொலவது, ப
காப்பியம், பொருட்டொடர்கிலேச்
தினெண் புராணத்தொன்று
செய்யுள், அஃது பெருங்காப்பி
காச்சருவமணம், கன்னியுசத2லம
காங் தருவம்,
யவுமப்புட்சிலகுறை அவருவது
க.அர்தங்களிற்

;

கூடும்மணம்

காப்பியன், சுக்கிரன்

காப்பிரி, ஒர்சாதி
காந்தருவர், கந்தருவர்
காங் தருவவாதம், கலேஞானமஅறுபத் காப்பிரிசல்லாத்த, ஓர்பூடு
திஞன் கிளுென்ற
(ன்.அ காப்பு, ஆடை, இரட்சாபச்சனம்,
காங் தருவவேதம், உபவேதத்தொ
ஒர்பிரபந்தம், கதவு, காவல், கை
யணியிலொன் அறு, நால்களிற்றெப்
காந்த ல், உட்டணித்தல், உமி, ஒலே
வவணக்கச்செய்யுள், மதில், மூங்
முதலியவற்றின் காந்தல், சினக்கு
கில், விபூதி
றிப்பு, பல்லிஆற்காங் துதல், முதி
ாவேதல், வெம்மையிஞஅறிஞ்சு காப்புச்சொல்லல், காரியஞ்தொட
ங்கல், தேவவணக்கஞ்சொல்லல்,
தல்
(ரம்
படித்ததால் கிறைவேற்.முதல்,புரா
காதேள், கார்த்திகைப்பூ, சவுக்கா
ஞாம்பஞ்செய்தல்
காக்தன், அரசன், எப்பொருட்குமி
றைவன், கணவன

காத்தாரம், இசை, இசைப்பாட்டு,
ஒர்பண், காடு, குறிஞ்சியாழ்த்தி

மம், தேசமன்பத்தாறிஒென்று

காப்புமாலே, ஒர் பிரபந்தம். அஃஅ

தெய்வங்காத்தலாக மூன்று ஐக் து
எழுசெய்யுளாற்பாடுவது
காம காண்டம், காமன் வில்

காதோரி, கொடியவள், சத்திசார காமச் கவலே,
____

ம், திரிதராட்டி-தன் மனவி, காபி
பிறிருேன்றிச்சுரமேழுக்குமேழுகா
டியாய்க்கண்டத்தி
ம்பு
காதோரிமை தேன். அரியோதனன்
காங் தாளம், எரிச்சல்
காந்தி, அழகு, உட்டணம், ஒளிகா

_
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காமசோப்

காமககாய்ச்சல், !

காமக்கோட்டம், ஒரூர்
காமக்கோட்டி, பர்வதி
காமணி, நவசாரம்

காமதகனன், சிவன்
காமதேனு, தெய்வப்பசு
ணம், காவிக்கல், சிலாசத்து,வை காமத் துப்பாலர், தார்த்தர்
(ஜீரியம்

காந்தியதிகமேனி, காவிக்கல்

காமத்துப்பால், அகப்பொருட்பால்
காமாாசன், சிவன்

காமர்ே, இரதம்
காம.தால், மதஅால்
காமநோய், மதனகோப்
காங் த கம், வெண்காங் தள்
காந்துதல, உட்டணித்தல், எரிதல், காமபாலன், பலதேவன்
ஒளிசெய்தல் காருதல, வெம்மை காமபோகி, குன்றி
காமப்பயித்தியம், காமக்க வலே
பி ஞஅறிஞ்சுதல
காமப் பற்.அ, மனத்திக்குணம்மூன் லி
காந்தை, பெண், மனவி
ஞென்.மறு
காபாலம், சிவனிருத்தம்
காபாலன், சீர்டத்த பாஷாணம்
காமப்பூ, மதன காமியப்பூ
காங் தியோனி, சிலா மதம்

காங் தியோன், கருப்பூரச்சிலே

க்ள்மு

ாச்டு

காமமரம், ஒர்மாம்

காய்

காமூச்சு, முக்கால்ாழிகை வழி
சலகுத்திரம்

காமம். அன்பு, ஆசை, உட்பகையா காம்பி, இறை கூடை,
றிளுென் அ, ஊர், காமநோய், கி காம்பிவி, ஒர்தேயம்

ராமம், குடி சடத்தீயிளுென்று,ச காம்பீரம்,
கெம்பீரம்
த்தவிசனத்தொன்.அறு,தாமதகுண
த்தொன் முக்குற்றத்தொன்.ற, சாம்பு, இலமுதலியவற்றின்காம்பு,

.ே}

விகாரமெட்டிமூென்.அறு

_

கருவிகளின் க்ாம்பு, பட்டுச்
சனி, தாள், மலர்க்கொம்பு,

காமரசி, நெருஞ்சில
காமரம், அகில், அடுப்பு,அத்தாள்,
_

_

_

மலர்த்தாள், மூங்கில்

ஆலமரம், இசை, இசைப் பொது,
காத்தடி, சோலே, வண்டு

காம்ப்ோசம், ஒர்மரம், தேசமன்ப
த்தாயிஅென்

காமரி, புளிகிற2ள

பதினெண்பாடை

யிமூென்.அறு

காமரீசம், புல்லூரி

காம்போதி, ஒர்பன்
காயகம், ஒர்ம்ருக்தி, பாடுதல், மரு

காமரூபி, பச்சோதிே (வி, பேரழகு
காமர்,அலங்காரம்,அழகு,ஆசை, ஒ

ட்டுவித்தை

காமவல்லி,கற்பகத்திற்படாகொடி
காமவிகாரம், காமநோய்

_

காயகற்பழ், சரீரத்தைப்பலப்பிக்
கும்ம்ருர்து

-

காமவெறி, காமப்பபித்தியம்
காயகன், பாட்டுவாளி
காமற் காய்க்தோன்,அருகன்,சிவன் காயங்கட்டுதல், இரண்வைத்தியஞ்
காமனே, சிறு கிழங்கு
செய்தல்
காமன், திப்பிலி, மன்மதன், வண்டு காயசித்தி, காயம்மருர்துகளிளுறி
காமன் றிருநாள், மதன் விழாச்செய்
பலத்தல்
_

யுசாள்

சாதித்திக்கடியான்,காந்தம் (த்து
காயசித்திசுண்ணம்,க்ருட்

_

காமாக்கினி, காமகோப்

காமாட்சி, பார்ப்பதி
காட்சித்தியாகுேன்கு பாஷாணம்
காமாட்டி, வேர்கல்லி
*ாயசித்தியுப்பு அமுரியுப்பு
காமாட்டியர், கூலிக்காரர், நாடோ காயத்திரி, அயன்மனேவிகளிலொரு
டி.கள்

த்தி, ஒர்மத்திரம், கருங்காலி,

காமா.திரன், காமி

ாச்சுவதி
காமாச்தகன், சிவன்
காயத்தையிருத்தி, பூவழ2ல
காமாபலகை, மரக்கலப்பலகையி காயத்தையுருக்கி, அஸ்திபேதி
ஞென்.அறு
காயப்பெண், கனவில்வருமோ கினி
காமாரி, சிவன்
காமாலே, காமா?ள்

ப்பெண்

உவர்மண், காமதார்த்தன், *ாயம், ஆகாயம், உடல், ஒர்குழம்

காமி,
பொன் கி.மி2ள

பு, ககுெ கார்ப்பு, கோபம், க்கு,
தழும்பு, பெருங்காயம், மிளகு,

வெண்காயம்
காமிகம், சிவாக மயிருபத்தெட்டி
ஞென்.அறு, வாஞ்சா விரதம்
காயல், உப்பளம், கழி, கழிமுகம்
காமித்தல், விரும்பல்
காயவியல், அவியற் கர்ப், காயக்கறி
காமியக்கல், கோமேதகம்
காயவேகம்,
எரிச்சல், ஒர்சோப், க
காமியமலம், மும்மலத்தொன்.அ
இங்கோபமடைதல், காயம்பட்ட

காமியம், இச்சிக்கும்பொருள், ஒன்
திகுல்வரும்வேகம், பசிசோய்
நைவேண்டிச்செய்யும்பூசை,
காயா, ஒர்மரம்
காயாசுவாதம், காசசுவாதம்
காமியன், காமி
காயா புரி, சரீரம்
காமுகர். அாத்தர்,சகாப்பதிவாழ்ார்

காய், கழலேக்கட்டி, காயென்ன்ே

*ாமுருகி, ஒக்தி, கொடியபென்

வவ, கு.அது காய், பழம், மரமுதலி
யவற்றின் காய்

* முதல், ஆசைப்படல்
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காய்க்கடுக்கன், உருத்திராட்சக்கடு காய்வு, உலர்வு, எரிச்சல், கண்டிப்
பு, கோபம், குடு, பிரகாசம்
காய்வெட்டி, காயைவெட்டித்தள்
காய்க்குலே, காயாயிருக்குங்குலே
ளிக்கருப்பைநீர்சேர்க்குங்குலே
காய்ச்சல், எரிச்சல், கடிந்துகொள்
ளல், காய்தல், தண்டித்தல், வெ காய்வெட்டிக்கள், மு.திபாளேக்கள்
ப்புநோய், வெறுத்தல், வேக்காடு காய்வே2ள, ஒர்பூடு

::::

கருமத்திணேக்கார
காய்ச்சற் கட்டி, வெப்புக்கட்டி
ணம்
காய்ச்சற்பாஷாணம், ஒர்மருந்து காரகவே து,
காரகம்,விண்கொண்டுமுடிவது,வெ
காய்ச்சிரக்கு,
ட்பம்
புளிச்சற்கீரை
காய்ச்சுரை,
செய்வோன்
காரகன்,
காய்ச்சுஅக்கு,
காய்ச்சு, கண்டிப்பு, காய்ச்சென் காரக்கல், பட்டவிடத்தைக்கருக்கு
_

மோர்கல்

னேவல், காய்வு

காய்ச்சுக்கட்டி, ஒர்சரக்கு

காரசாரம், அ.அசுவைக்கூட்டு, உ

காய்ச்சுக்கல், நிறமிட்டகல்

றைப்பு, பஞ்சலவணத்தொன்.அ,

காய்ச்சுக்குப்பி,ஓர் கண்ணுடிக்குப்பி

அஃது கறியுப்பு
காரணகத்தா, நிமித்தகத்தர்
காய்ச்சுதல், உலர்த்துதல், கண்டி காரண காட்சி, அற்புதம்
காரணக்குரு, ஞானதேசிகன்
த்தல், சமைத்தல், சாயமிடுதல்
காரணக்குறி, காரணப்பெயர்(உ.ம்)
காய்ச்சு நீர், வெங் நீர்
சுரேசன்
காய்ச்சுப்பால், வெங் தபால்
காய்ச்சுப்பு, உப்புநீர்காய்ச்சியெடுக் காரண சத்தி, எவட்சாரம்
குமுப்பு, சவட்டுப்பு, வ8ளயஅப்பு காரணச்சிறப்புப்பெயர், காரண

காய்ச்சுண்டி, காய்ச்சுக்கட்டி

காய்ச்சுவச்சிரம், ஒர்லிதவச்சிரப்ப
காய்தல், உலர்தல், எரிச்சலடைத

த்தாளுென்றற்கேவரும்பெயர்
காரணச்சொல், கதைகாரணத்தா
ஞயசொல்

ல், கோபம், சினக்குறிப்பு, சின காரணப்பொதுப்பெயர், காரண
த்தாற்பலவற்றிற்கும்பொதுவாய்
ம், பிரகாசித்த்ல், புண்ணுஅறுதல்,
வரும்பெயர்
மெலிதல், வெட்டல், வெறுத்தல்
காய்த்தல், சரீரங்கன் மியுரத்தல், காரணம், ஏஅ, கருத்தாமுதற்பல
(ன்
காரணம், சிவாகமமிருபத்தெட்
மரமுதலியகாய்த்தல்
டிமூென்று, சீவதேகம்மூன்றிeெ
காய்த்தானியம், கம்பளிகொண்டா
ன்.அறு, பிரதானம்
காய்ப்பழம்,முழுதும் நிறவாதப9ம்
காய்ப்பறங்கி, கோழிகோயிளுென் மறு காரணவிடுகுறி, ஒர் காற்காரணப்
காய்ப்பிரும்பு, அடிக்கவெடிக்குமி பேராயுமொருகாலிடுகுறிப்பேரா
யுமிருப்பது (உ.ம்) முண்டகம்
கும்:
காய்ப்பு, காய்த்தல், தழும்பு, பழு காரணவிலக்கு, ஒாலங்காம் அஃதி
_

_

ஏஅவைமறத்தல்
தான இரும்பு, வெறுப்பு
காய் மகாரம், எரிச்சல், பொருமை காரணன், அரசன்,கடவுள், சிவன்,

கிமித்தகத்தா,மூர்த்தபாஷாணம்

காய்மடி, கன்மடி
காய்மடை,கனிவகைகளாவிடுமடை

காரணுவத்தை, ஒரவத்தை

காய்மண்டை, காய்தேதிலே

காரணி, உமை

காய்முருங்கை,ஒர்வகைமுருங்கை

காரணிக்கம், சரித்திரம்

காய்மை, பொருமை

காரண்டம், காக்கை

காய்மைகரித்தல், பொருமையடை

காரண்டவம், நீர்க்காக்கை

தல்
காய்ம்ப?ன, பெண்ப2ன

காரத்திரி, காரமிட்டதிரி

காய்வள்ளி, ஒர்கிழங்குக்கொடி

காரநீர், காரமான ஒர் நீர்
காரப்பசை, ஒர்பசை

. காரி
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காரம், அச்சம், உறைப்புங்கடுமை காரியபாகம், காரியபச்குவம்

யுமானசேர்வை, எழுத்தின் சாரி காரியப்படுதல், சம்பவித்தல், தொ
யை (உ.ம்)அகாரம், காரியம், கா
ழிற்படல், தோற்றப்படல்
ர்த்தல், சோழங்கபாஷாணம், காரியப்பொறுப்பு, கருமப்பொறு
பக்கம் (உ.ம்) இடங்காரம்,புடை

வையழுக்கு நீக்குங்காரம், புண்க காரியம், கவ்வை, தொழில்
ளுக்கிடுங்காரம், பொரிகாரம், காரியம்பார்த்தல்,கருமம்பார்த்தல்
பொன், மரவயிரம்
காரியவான், காரியக்கெட்டி
காரர்,அச்சமுள்ளோர்,செய்வோர் காரியவேது, காரணத்தையறிவிக்
காரல், ஒர்மீன், காருதல், காறல்
குங்காரியம்
காாவல்லி, பாகல்
காரியாகாரியம், பலகாரியம், பெரி
யகாரியம்

காரா, எருமை

காசாக்கரனே, ஒர்செடி
காராடு, வெள்ளாடு

காரிரத்தம், ஆடுதின் ஞப்பாலே
காரிருள், பேரிருள்

காாாமணி, கொம்பு பயறு
காாடியத்திரிதயமோசனம்,சத்தா

காரிலவணம், பிடரலவணம்
காரீயம், கரியவியம்

ங்கோபகாரத்தொன்று.அஃது காரு, செய்வோன்
சிறை-நோய்-பயமூன்றுங் தீர்த் காருகபத்தியம், வேதாக்கினிமூன்றி
தல்

ஞென்.அறு

காதாம்பசு, தெய்வப்பசு, மறுநிற காருகம், அக்கினிதேவனக்கடவுளா
க.கலவாதக அறுத்தப்பசு

காசாம்பி, இறைகூடைசல்குத்திரம்

ய்க்கொள்ளுஞ்சமயம், உழவு,ன்ெ
சவுமுதலியதொழில்

காசாளர், குத்திரர், பூவைசியர்

காருகர், ஒவியர், செய்வார்

காரா?ன, முகில், யா?ன

காருகவினேகுத்திசாறுதொழிலிகுெ

காரான், எருமை

ன்ற அஃது நாற்றல்-ஆடையாக்
கல்-சுமத்தல்-ஏருழத்தல்முதலியன

காரி, இங்திரன், ஐயன், கடையெ

ழுவள்ளவிலொருவன்,கரிக்குருவி, காருகன், செய்வோன்
கருமை, களாகிலம், கள்ளு, கிளி, காருச்சிவல், கடற்பாசி
சனி, நஞ்சு, வயிரவன், வெண் காருடம், கருடன்
காரம்

*

காரிகம், காவிக்கல்

(ன்.அறு

காருடவித்தை, விஷவித்தையிளுெ
காருடன்,கருடன்,விஷவித்தைக்கா

ரன்
(னம் பாடி
காரிகை, அழகு, ஒர்யாப்பு:தால், க
வித்து2ை, பண்
காருணி, கிருபையுடைய்ோன், வா

காரிக்கூன், ஒர்காளான்

காரி சாய், வடுகி
காரிப்பிள்?ள, கரிக்குருவி
காரிமை, கொடிவேலி

காருணிகம், கிருபை
காருணிகன்,
கிருபையுடையோ
காருணியன்,
ன்
காருணியம்,
காருண்ணியம், கிருபை

}

_

}

காரிய கருத்தா, காரியகாரன்
காரியகாரன், காரியத்தலேவன்,கா காகுதல், காந்துதல்
ரியம்பார்ட்போன்
காருப்பு, திலாலவணம், மரவுப்பு
காரியச்குரு, பொருணிமித்தமுபதே காருகம், கருங்குரங்கு
சிட்போன்
காருடம்,அட்டாதசபுராணத்தொ
காரியக்கெட்டி, சமர்த்தன்
காரியங்கட்டுதல், கைகூடுதல்

காரியசாதகம்,

ன் அறு, கருடன், கலேஞானமஅட
த்திஞன் கிளுென்று

காரியம்வாய்க்கு காருடவித்தை, கருடவித்தை

காரியசித்தி,
தல்
காரிய திரக்தரன், மிக வல்லோன்

காரியஸ்தன், காரியகாரன்

காரெவி, ஒரெவி
காரெள், ஒரெள்
க. ரை, ஒர்செடி, ஒர்மரம்

ஆசல

m

அ

காரைக்காலம்மை, அறுபத்த மூவ காலக்குறி, காலக்குறிப்பு
ரிற்சேர்ந்தவோர்தவப்பெண்
காலச்குறிப்பு, காலவேற்.றமையை
தாரோடர், உறை காரர்

க்காட்டுமடையாளம்

(

கார், அச்சம், அழகு, ஆவணிபுரட் காலக்கொடுமை, காலப்பொல்லாங்
டாதியின் பருவம், இருள், கருங்கு காலசக்கரம், ஆயுஸ்காலம்
ரங்கு, கருமை, காரென்னேவல, கால சங்கதி, அவ்வகாலத்துப் புரா
ணம்
கார்கெல், நீர், மேகம், வெள்ளாடு
கார் காலம், ஆறு பருவத்தொன்.அ காலசங்கம், வைகறைப்பொழுது
அ.து ஆவணிபுரட்டாதியின் பருவம் கால சக்தி,நித்தியகருமம்,வைகறை
கார்கோ டன், கருடபச்சைக்கல் காலசம், காற்.ற, பேராலவட்டம்
கால சுகம், வேளச்சுகம்
கார்கோளி, கடல், முத்தக் காசு
கார்கோள், கடல்
காலசூத்திரம், ஒர்கரகம்

கார்க்காய், சந்திரசாகம்
காலஞ்செல்லுதல், இறத்தல், கால
ங்கழிதல்
கார்க்குறட்டை, நீலக்காக்கணம்
கார்க்கொள், ஒர்கொள்
காலடி, கரடு, காற்சுவடு
கார்க்கோடகன், அட்டகாகத்தொ காலட்சயம், காள்விடுதல்
ன்.ற, அட்டன்
காலட்சேபம், நாட்கழித்தல், கிரு
வாகம்
கார்க்கோழி, கருங்கோழி (ரகம்
காரக்கோளி, கருங்கொள், கருஞ்ே காலணி, காலிடும்பணி
காலதர், பல கணி
காலதாமதம், தாமதம்
கார்த்த வீரியன், அ.அவகைச்சக்கிர காலநீமை, காலக்கொடுமை, கால
கார்த்தடம், கழுதை

கார்த்தல், காழ்த்தல்

வர்த்திகளிலொருவன்
கார்த்தன், துரிசு

கார்த்திகம், கார்த்திகைமாதம்
கார்த்திகேசன், முருகன்
கார்த்திகை ஒர்ாள், ஒர்மாதம்
கார்த்திகைக்கொடி, காந்தள்

சுகனேம்

காலஅட்பம், கணத்திலுஅகியகா
)ெ

காலநேரம், காலம்

காலநோக்காடு, கருமுதிர்காலத்தி
ன் வயிற்றுநோக்காடு

கார்சாற்பது, ஒர்செய்யுள்
காலபரிச்சேசம், ஒருகாலத்தின்
காந்நிறம், மாங்கிஷச்சில
டு இருகாலத்தின் ஜென்பது
சார்செல், கார் லத்தஅக்குக்கெல் காலபரிபாகம், கால்த்திஅற்பக்கு
காா புகா,

ஒரரிசி

வமடைதல்

கார்ப்பண்ணியம், உலோபம், மன காலபேதம், காலவித்தியாசம்
காலபோகம், பருவகாலம்,பிரயோ
த்தளர்வு, வறுமை
கார்ப்பாசம், காற்பாசம்
கார்ப்பான், கையான் த கரை
கார்ப்பு, உறைப்பு துவர்ப்பு

சன காலம்

} முன்னேரம்

கார்ப்பொகரிசி, ஓர் சரக்கு

காலப்பெயர்ச்சி, காலம்வித்தியாச

கார்மணி, கையாந்த கர்ை
கார்மவி, கடல்

காலமல்லாக்காலம்,கொடியகாலம்

ட்படுதல்

கார்முகம், மேகம், வில்

கால

கார்மேக சாரம், காசிசாரம்

காலமறிதல், திரிகாலவத்தமானம

கார்வண்ணர், அசுரர்
கார்வலயம், கடல்
காலகதி, காலத்தினடை
கால காலன், சிவன்
காலக்கிரமம, காலாட்சம்

கால கிரயம், த சாலவிலே

9ை, பருவமழை

மிசல்

காலமிருத்து, நியமமரணம்
காலமீரம், பளிங்கு
காலம், சமயம், தாளப்பிரமாணம்

பத்திளுென் , பொழுது, விடிய

ல், வித்தியாதத்துவமேழிஞென்.டி.

m

காலு

சாலம்பார்த்தல், சமயம்பார்த்தல்

5Tu

| காலுராம், தவளே

கலவைச்சாங்
காலம்புரளுதல், காலம்வேற்.துமை காலேகம்,
ப்படல்
காலே கவண்ணம்,
அ
காலம்விடுதல், காள்விடுதல்
காலேயம், கத்தாரிமஞ்சள், பசுக்
காலயுத்தி, ஒர்வருடம்
கூட்டம், மோர்

காலல், ஒளிமுதலியவீசல், கொப்பு காலே, அடைப்பு, ஒர்மீன், தொழு
ளித்தல், சத்திபண்ணல்
காலவம், கெருப்பு
காலவயிரவர், சங்காரவயிரவர்
காலவருத்தமானம், காலசங்கதி
காலவிடைகிலே, காலத்தைக்கூட்டி
வி?னச்சொற்கிடைகிற்பது
காலவித்தியாசம், காலவேற்றுமை

காலவேகம்,காலத்தின்கதி,மிகு கதி
காலன், காளுக்கோளிஞென்அ,கா
தேபாஷாணம், சனி, சமன், நீல
பாஷாணம், மந்திரி
லா, ஒர்மீன்
காலாகாலம், அதேதேக்காலம், எ

க

வம், பொழுது, விடியற்காலம்
காலேவெள்ளி, விடிவெள்ளி

காலோசிதம், உத்தமகாலம்
காலோலம், அண்டங்காகம்

கால், அளவு, இடம், இங்துப்பு, இ
ரு.நாற்.அாாற்பதி2ளகொண்டஅக
லம், ஏழஅருபு (உ.ம்) ஊர்க்கானி

வந்தபொதும்பர், ஒர்வி?னயெச்
சவிகுதி (உ.ம்) கைதொழுதக்கா
ல், காலன், காற்.அறு, கு.அதேறி,
கை ஆன்மறுகோல், தாண், தேருரு

ள், காவிளுென் , பஞ்சபூதிய்த்

நிற காலம், ஏற்றகாலமுமேலாத

தொன்ம, பாதம்,பூந்தாள், பொ
ழுது, மகன், மரக்கால், முழை,வ

காலமும்

ழி, வாய்க்கால்

காலாக்கினி,உபநிடதமுப்பத்திரண் கால்கட்டு, தடை, த2ள

ஊழித்தி, ஒருருத்தி
டிஅென்று,
ன
காலாங்கன், மூர்த்தபாடாணம்

கால் இத்தல, காலேகிலத்திலே புரஞ்

சிாடத்தல், திடைத்தல்
கால்செய்வட்டம், ஆலவட்டம், வி
சிறி

(ண்ணிர்
காலாடி, சுமக்கன்
காலாடுதண்ணிர், க.அக்கர்லளவுத கால்கோக்கு, கிரகநோக்கிளுென் அறு
காலாட்சயம்,
காலாட்செயம்,

}

காலட்செயம்

அஃது காற்பார்வை

கால்பாவுதல், கால்நிலத்திலேடற் று

காலாட்டம், கடைச்சுறுக்கு, சட்பு
தல்
காலாணி, காவிலானி, பேர்திகை கால்மட்டம், காலாலொற்றியறிதல்
காலாந்தகன், சிவன், சமன், மிகவ கால்மாடு, காற்புறம்
ல்லொன்
கால்வாங்குதல், எழுத்துக்களின் கா
காலாயுதம், கோழி
விழுத்தல, சாதல, பின்னிடுதல,
மழைவெளித்தல்

காலாழ், கு9ை.சே.மு

கால்வாய், வாய்க்கால்

காலாவி, காவின்டிோதிரம்,
காலாள்,

கால்நடைகாரன்,

சால்

கால்வாலாயிருத்தல், அதேசங்தமா

யிருத்தல், ஒழுங்காயிருத்தல்
காலா.முதல், ஒய்தல்
(ம் காவகா, சேங்கொட்டை
காலி, கழிவுசாள், கள், பசுக் கூட்ட காவடி, கா, காவுதடி
காவடிக்காரர், காவடியெடுப்பெயர்
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கிஞ்சிச்கினம், சிற்றறிவு
ரக்கு
கிஞ்சிக்கினன், ஆத்திமா
கிடைச்சி, ஒர்செடி
கிடைச்சை, கிடைச்சி
கிஞ்சிஞ்ஞம், சிற்றறிவு
ஞ்சம்,

}

கிஞ்சிதம்,

அற்பம், சிறுமை, புளி கிடைதலே, ஆபத்துக்காலம், மரணி

கிஞ்சித்து,

காலம்

கிஞ்சித்தவம், சிற்றறிவு
கிடைத்தல், எதிர்த்தல், கிட்டுதல்,
கிஞ்சில், அற்பம், கீழ்மை, சிறுமை
பெறுதல்
கிஞ்சுகம், கேகயப்புள், சிவப்பு, கிடைபாய், படுக்கைப்பாய்
பலாசு, முண்முருக்கு
கிட்ைப்படுதல், சோய்ப்படுதல்
கிஞ்சுமம்,
லே
கிடைப்பாடு, வியாதி
கிஞ்சுமாரம்,

முத

கிடைமாடு, பசுக்கூட்டம்

கிடையன், பழங்கிடையன்
கிஞ்ஞா, ஒர்செடி
கிடக்கை, கிடத்தல், கிலேபரம், பூமி, கிடைவாய்த்தல், செளக்கியமாயிரு
க்கக்கிடைத்தல்
மக்கட்டடுக்கை, மஞ்சம்
கிடங்கு, அகழி, குழி, குளம், பொ கிட்கிச்தை, ஓர்மலே
க்கிஷவீடு, மறியல்வீடு

கிட்ட, முடுக

கிடத்தில், இருந்தபடியிருத்தல், கி கிட்டங்கி, விலேச்சரக்குகளிருக்கும்
டத்துதல், சயனித்தல்

வீடு

கிடத்துதல், படுக்கச்செய்தல்

கிட்டச்சிலேக்கல், கற்கிட்டம்
கிடப்பு. கிடக்கை
கிட்டடி, உள்ளுறவு, கிட்டுமானம்
கிடவாக்கிடை, பட்டின் யாயிருப்ப கிட்டடிப்பாடு, முடுகினபாதை
அ, வயிற்றையொஅப்பது
கிட்டணிசு, அதிக கிட்டுமானம்
கிடா,
கிட்டத்தட்ட, ஏறக்குறைய, முன்
கிடாய்,
கிட்டமுட்ட,
பின் மூக
கிடாசுதல், கடாவுதல்
கிட்டம், இருப்புக்கிட்டம்முதலிய

}கடா

-

கிடாரம், கொப்பரை
கிடாரி, கடாரி

டாரை, ஒர்மரம்

ன, இ.முக்கம், சமீபம், மலம்

கிட்டமபிடித்தல், கிலமிறகிப்பிடித்
தில

கிண்

கிர

ாடுக

(ாம்
கிட்டலர்,
கிட்டார்,

கிண்ணிக்கருப்பூரம், இரசகருப்பூ

}பகைவர்

கிண்

(கிட்டுதல்

::::: ஒலிக்குறிப்பு

கிட்டல், இ.அக்குதல், கிடைத்தல்

கிட்டி, இடுக்குத்தடி, குறும்.பொ கிதம், குருவம்
ல், கைத்தாளம், சிறு சின்னி, த2ல இதி, பத்திலட்சங்கோடாகோடி
மீற்.அப்பசு, தேய்தே கலப்பை,ாா கித்தம், பருவம்
ழிகை வட்டில், அகக்கிட்டி

கித்தான், ஒர்.நால்

கிட்டி-கட்டுதல், ஒராக்கி?ன
கிட்டிக்கயிறு, பூட்டுக்கயிறு

கிங் திசம், திப்பிவிமூலம்
கிதே கால், குங்தின கால்
கிங்,திதல், படங்குங்கிமிதித்தல்
கிமாரிடுதல், சத்தப்படுத்தில்
கிமித்துக்கினம், புழு, புழுக்கரணம்

கிட்டிக்கலப்ப்ை, சிறு கலப்பை
கிட்டினம்,

கஅப்பு, மான் ருேல்

கிட்டினி, ஒர்யாறு

கிட்டியடித்தல், ஒர்வி:ளயாட்டு
கிட்டிரம், நெருஞ்சில்
கிட்டினர், உறவர், சேர்க்தோர்

சிம்புரி, தோழனி

முடி

H, யானேக்கொம்பிற்பூண் (ருவர்

தி
டர், புதினெண்க் ை
சி
தோடியம்,உபநிடதம்
கிட்டுதல், அடுத்தல், இறுக்குதல், எ
திசண்டிளுென்று
கி

கிட்டினன், திப்பிலி

திர்தல், எதிர்த்தல், கிடைத்தல்,ச

:ே

மீபித்தல், நெருங்குதல்

மென்மை

கிட்டுமானம், சமீபம்

தியால், இர்வகையிசைப்பாட்டு

கிணகர், அடிமை
கிணறு, கூவல்
கிளுங்கு, ஒர்பூடு

கியானம் ஞானம்
கிரகக்கழிப்பு, ரெசபலி
கிரக சாந்தி, கிரக தோஷகிவிர்நீதி
கிரகசாரம், கிரகாண்ட
[ன்று

இட்ைடு, ஒலேத்தளிர், செலுப்பு
கிணி, கைத்தாளம்

கிரக செபம்,

கிணிதி, கிலுகிலுப்பை

கிரகச்சுற்று,

கிரகாராத?னல்குெ
கிரகத்தின்க்
தல்
கிணினெனல், ஒலிக்குறிப்பு(குறிப்பு கிரகணதாரணம், பற்றித்தரித்தல்
கினின்கிணின்ெனல், சாடுக்கொலிக் கிரகணம், கிரகித்தல்
(ராணி
(றிப்பு கிரகணி, கிரகணியென்னேவ்ல், இ
திணிர்கிணிர்ெனல்,இாடுக்கெர்விக்கு கிரகணித்தல், கிரகணம்பற்றுத்ல்,

கிணிரெனல், ஒலிக்குறிப்பு

திணிலெனல், ஒலிக்குறிப்பு
கிஅகிஅத்தல்,
கிஅகினெல்,

கிரகித்தல்
(அ
அலுங்கல், உபய கிரகதானம், கிரகாராத8யிைஞென்
வோசை, குனு கிரகதீமை, கிரகதோஷம்
குதல்
கிரகத்தன்,
இல்லொழுக்கத்திரு

கினேலெனல், ஒலிக்குறிப்பு

கிரகஸ்தன்,

கி2ண, மருதப்பறை

கிண்கிணி, சதங்கை

ப்பவன்,சிங்கையுள்

ளவன்

றிப்பு

(ள்

கிரகஸ்தி, இல்லொழுக்கத்திருப்ப்வ

திண்கிண்னெனல், இரடுக்கெர்லிக்கு கிரகநிலே, கிரகங்கிற்குங்கில்ே
கிண்டல், ஆராய்தல், தோண்டல்
கிரக சேம்,கிரகங்கள் சேம்பெறுதல்
கிண்டன், ஒர்புடைவை
கிரக பகை, சிரகங்கள்பகைபெறுதல்
கிண்டுதல், அகழ்ந்தெடுத்தல், அரி கிாகபதி, அக்கினி, குரியன்

த்தல், களிசமைத்தல், காரியத் கிரகபாடு, குரிய அங்கிரகமுமோரி
தைவெளிப்படுத்தல், கிளறுதல்,
தோண்டுதல்

கிண்ணம், சிறு வட்டில்,

ராசியினிற்றல்
(ட்டில் கிரகபிரீதி, கிாகாராத?ன

நாழி ைகவ

கிண்ணுரம், ஒர்வீனே

கிண்ணி, கிண்ணம், குரைமேற்குள
ம்பு, கண்டின் சிறு கால்

(ர்

கிரகபீடை, கிரகங்லேயிஞல்வருமிட
கிரகப்பிழை, கிரக தோஷம்
கிரக மா?ல, கிரக வொழுங்கு

கிரகம், கோள், தாளப்பிரமாணம்ப
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திரா

ாடுச

?ெ

தீதிளுென்ற, வீடு
(சுற்று
கிர்கவட்டம், கிரகசக்கரம், கிரகச்
இரகாராதன, கிரகவழிபாடு
கிரகி, ரெசியென்னேவல், சமுசாரி
கிரகித்தல், பற்றுதல்
கிரகிப்பு, பற்றுகை, மட்டுக்கட்டுதல்
கிரசேமிரம், பச்சைக்கருப்பூரம்
கிரஞ்சனம், முருங்கை
இாணமாலி, சூரியன்
கிரணம், ஒளி, கதிர்

கிராதர், குறவர், வேடர்
கிராதி, கிருதி
ரொங் தி, சுடர்ச்செலவு
(சை
கிராந்திமண்டலம், குரியன திபா
கிராச்திதல், ஒளித்தல்,பதுங்குதல்
கிராமசாக்தி, கிராமமுழுவதுக்குஞ்
செய்யுமோர்சாந்தி
கிராமணி, கிாரமமுற்ருேன்

கிரந்திநாயகன்,
கிரக்திாையன்,

கிராய், வயிரகிலம்

கிராமதேவதை, அவ்வக்கிராமங்க

ட்கதிதேவதையாயவ்வக்கிராமத்
தோர்வழிபடுங்செய்வம்
கிரணன், குரியன்
கிரந்தம், ஆரியம், தொடர்களுள் கிராமப்பிரதெட்சணம், கிராமத்
தைவலம்வருதல்
ஒற்ருெழித்துயிருமுயிர்மெய்யுமா
கக்கொள்ளு முப்பத்திரண்டெழு கிராமம், குறிச்சி, நா.அகுடியுள்ள
ஆர், மருதநிலத்தார்
(சொல்
த்தின் கூட்டம்
கிராமியம், திசைச்சொல், ாேட்டுச்
கிரக்தி, காப்பன்,முடிச்சு
கிராமியன், கிராமமுற்முேன்
கிரந்திகம், திப்பிலிமூலம்
கிராம்பு, கராம்பு
கிரந்தித்தொய்வு, ஒர்நோய்

} ஒர்பூடு

:
கிராவம்,

கல்மலே

கிரந்திகையல், ஒர்நோய்
திரக்திப்புண், ஓர்லெ திே

கிரி, பன்றி, மருட்பன்றி, மலே

திசத்திமூலம், திப்பிலிமூலம்

கிரிகம்பலே, கிலிகம்பரை

கிரிகன்னி,வெள்ளேக்காக்கணம்
கிரக்திவாயு, ஒர்வாயு
கிரந்திவியாதி, ஓர்ச்ோய்
(ன் கிரிகை, கிரியை
கிரமக்காரன், ஒழுங்காகசடப்போ கிரிகோலம், கிலிகோலம்

கிரமம், ஒழுங்கு,ச்டங்கு,முறைமை கிரிசம், இங்ாப்பு
கிரமி, ஒழுங்கர்ப்டைப்போன, வை இரிசாம், மலேபிற்பிறதேயான
திகமுறைப்படிாடப்போன்
கிரமுகம், கமுகு

கிரிச்சாம், ஒர்விரதம், மலேபிற்பிறச்
தியானே

கிரிச்சிரீட்டம், சாதிக்காய்
கிரவுஞ்சம், அன்றில், ஓர்மலே, கோ திரிசசாக்கிரி, ஒர்பண்
(பாலே
இப்பதவையளவுதாரம், சத்ததீவி கிரிபயம், மரப்பொது
கிரிமல்லிகை, மலே மல்லிகை, வெட்
மூென்று
கிரிமா, கரிமா
(குரியபோதகம்
கிராக தி, நிலவேம்பு

கிரயம், விலே

(அ கிரியாக லாபம், கிரிப்ாலுட்டிப்புக்
கிராடம், தேயமன்பத்தாறிஞென் கிரியாகாண்டம், வேதத்திற்கிரியை
களேப்போதிக்கும்பகுதி
கிராணம், கிரகணம், சிறுவட்டில்
கிரியாங்கம், கிரியை
கிராணி, ஒர்நோய்
கிராணித்திரவியம், அகிலம்பட்டை, கிரியாசத்தி, பஞ்சசத்தியிளுென் அ
அஃது வினத்து2ணயாகநின் அவ
அழிஞ்சில், இச்துப்பு, கருவே
கங்களேயாக்குவது
ம்பு, கல்அப்பு, கறியுப்பு, காவ
ட்டம்புல், திரி சார2ண, திரிசார கிரியா.சாதனம், கிரியானுட்டிப்புக்
குரியது, கிரியையஅட்டிப்பு
ம், சற் சீரக்ம், சாய்வே2ள, பாவ
ட்டை, புளியாரை, பெருங்காய கிரியாசைவம், ஒர்சைவம்
ம், பொடுதலே, மிளகு, முட்காய் கிரியாபாதம், கிரியை நிலே (பூசை
கிராகம், ஆமை

வேளே, மோர், வசம்பு, வளையலு திரியாபூசை,
ப்பு, வெடியுப்பு

கிரியையோடுங் கூடி

ரியாமார்க்கம், கிரியைகிலே

கிரு

ாடுடு

கிரு

ரிெயாமா?ல,பெயர்ச்சொல்லேயாவ கிருட்டிணபக்சம்,
அது விவணச்சொல்லேயாவது திணே கிருட்டிணபட்சம்,
பாலிடங்காலங்கடோன்றச்சொ கிருட்டிணபாணம்
ல்லல்
கிரியாவான், கிரியைக்காரன்

3

} அபரபக்கம்
}
_

எட்டிடமரம்

கிருட்டிணபேடம், சுடுரோகிணி

கிரியை, சைவசமயகிலோன் கிளுென் கிருட்டிணமிருகம், கருமான்

அ, தாளப்பிரமாணம்பத்திளுெ கிருட்டிணம்,

இரும்பு, சமப்பு,

(யவீனம் கிருஷணம்,
ன் அ, தொழில்
காகம், குயில், சர்
கிரியைகேடு, அசுத்தம், செய்காரி
திரன்பின் பக்கம், அருசு, மான்,
கிரியைக்காரன்,கிரியைசெய்வோன்
மிளகு
கிரிவாணம், நீலாஞ்சனக்கல்
கிருட்டிணலோகம், உலோகமணல்
கிரீசன், சிவன்

கிருட்டிணவல்வி, சன்ஞரி
(தோஷம் கிருட்டினவாணம், உலோகமணல்
கிரீடசாம்பிராச்சியம், அதிகாரசக் கிருட்டிணஅேய்ச்தமிருகம், கலங்
கிரீடதாரணம், முடிகுட்டு
காம்பு
(ன், வியாசன்
கிரீடதாரி, மகுடவத்தனன்
கண்ண
கிரீடபங்கம், மகுடபங்கம்
ட்டிஞ்சனம்
-

கிரீச்சரம், கிரிச்சரம்

,

கே }மான் ருேல்
_

கிரீடம்,

(

-

_

கிரீடாதிபதி, உத்தாமணி, முடிதரி கிருட்டிருப்பிரகம், ஒரப்பிரகம்
த்தவன்
கிருட்டினி, காக்கணஞ்செடி
கிரீடாதிபத்தியம், அதிபதித்துவம், கிருட்டினே, ஒர்யாறு, கடுகு, கருவ
மகுடவத்தனத்தகமை

ட்டை, திருபதி, முக்திரிகை, வா

கிரீடாப்பிரமவாதி, வேதாந்திகளி
(தையேசெய்தல்
ல்மிளகு
(வல் ருெதகிருத்தியம், செய்யவேண்டுவ
லொருவன்
கிரீடி., அருச்சுனன், கிரீடியென்னே கிருதகுளபாளிதபோசனம், திருத்தி
கிரீடித்தல், புணர்தல், விளையாடுதல்
போசனம், கெய்சருக்கரை முத
கிரீடை, புணர்ச்சி, மக்ளிர்வி:ளயா
லியகூடிய இனியபோசனம்
ட்டு, விளேயாட்டு

கிரீட்டி, பிரண்டை
கிரீபம், கழுத்து
கிருகம், மிடறு
கிருகான், கவுதாரி, கிருதரன், சிவன்
கிருகவாகு, பல்வி, மயில்
கிருகனம், கவுதாரி
ருெசம், மெலிவு
கிருசாட்சம், சிலம்பி
கருசாஅ, தீ, பவளக்கொடி
கிரு.சா.அசத சன், உருத்திரன்
கிருஷகன் வேளாளன்

கிருதசங்கே தம், இணக்கம்
கிருத சன்னிதானம், முன்னிலே

கிருதசாபத்திரிகை,

கணவன்ம.அ

விவாதஞ்செய்தபின் அம் அவமூே
(பட்டவன்
டுவாழும்ம?னவி

கிருதகுடன், உச்சிச்சிகைவைக்கப்
கிருதசோபம், அலங்காரம், பிரகா
சம்

கிருதசெளசம், சுத்தம்செய்தல்
கிருததாசன், வேலேயாள்
கிருததாான், விவாகஞ்செய்தோன்
கிருத சாசனம், சன்றியீனம் (தோன்

கிருஷம், உசவு, கலப்பை, சொழு கிருதகிர்சேனன், பாவதிலிர்த்திசெய்
கிருஷி, பயிர், பயிர்ச்செய்கை
கிருதம், செய்யப்ட்டது, நெய், மு
தல்யுகம்
கிருடி, அருச்சுனன், பயிர், பன்றி
கிருடியை,கூத்திஞேர்விகற்பம்
கிருதான், முகத்திடைகின்று அம்ம
அஞ்சினமும்வெம்மையும்விளேக்கு
கிருட்டி, ஒரீநரு, பன்றி, பிரண்டை,
மருட்பன்றி

ம்வாயு

கிருட்டிணசருப்பம், ஒர்பாம்பு

கிருதவேசம், அலங்கரித்தல்
கிருட்டிணசிங்குவாததோஷம், ஒர் கிருதவேதனன், கூலியர்ள்
நோய்

கிருதாகிருதம், செய்து குறைவேலே

ாடுகள்

கிரு

கிழ

கிருதாதேசனகன், சூரியன் (மானம் கிருபீடயோனி, நீ
கிருதாந்தம், தருக்கித்துமுடித்த நீர் கிருபை, அருள், இரக்கம்
(த்தல்
கிருதாதேன், சமன்
ருெபை கூர்தல், கரு2ணகொண்டிரு
கிருதார்த்தம், பே.அ
கிருபைக் கண், அருட்பார்வை
கிருதார்த்தர், கருமமுடித்தோர்,பே கிருமி, புழு
அபெற்ருேர், மகிழ்ச்சிபெற்ருேர், கிருமிஓமம், ஒர்மருதுே
விருத்தியட்ைெேத்ார்
கிருமிக்கிசங்தி, ஒர்நோய்
கிருதி, உபாதி, செய்கை, நடுக்கம் கிருமிக்குன்றம், வாஅளுவை
கிருதிகரன், இராவணன், வேத?ன கிருமிசத் திரு, ஒர்மருச்அ
செய்வோன்
(செய், யாகம் ருெமிசுத்தி, மட்டி

கிருது,குசால், கோமளம்,செருக்கு, கிருமிச்சைலம், கறையான் புற்று
கிருதோபகாரம், உதவிசெய்தல் (ன் கிருமிசாசம், ஓமம்,குருசாணி,பங்க
கிருதோபாயனன், பூஅற்றரித்தோ

ம்பாலே, பலாசம்.விரை, பேய்ப்பீ
ர்க்கு

கிருத்தி, ஒர்தேவதை, தோல், மான்

கிரேதம்,

;

ெ ருத்திகாகுதன்,

_

முதல்யுகம்

கம்,

-

-

}முருகன்

கிரேஸ்தன்,
கிரகஸ்தன், சங்கை
கிரேத்தன்,
மான், சாணயவான்
கிரேக்தி, கச்சோலம்
கிரேனிடுதல், அஞ்சுதல்
(பு

கிருத்திகாப்வன், சந்திரன், முருகன்
கிருத்திகை, கார்த்திகை
கிருத்திமம், கடமை,செய்கை,தோ
ல், பூதகணம், பொய், மாயை, வ

கிரேன்கிரேனெனல், அச்சக்குறிப்

ஞ்சனே, வை கோடை
கிலம், அழிவு, சிஅமை
கிலி, பயம்
கிருத்தியகருத்தா, சருமாதிபன்
கிருத்தியப்பிழை, செய்கைப்பிழை கிலிகம்பரை, அலுசிலும்பல், கலாதி
கிருத்தியம், கிரியை முறை, தொழில் கிலிகோலம், இர்கேடு

நித்தியகருமம், பிதிர்கடன்
கிருத்தியை, ஒர்தேவதை

கிலிமண்டல், அஞ்சுதல்

கிருத்திரமம்,

கிலீபவிங்கம், அலிக்குறி

கிலீபம், பேடி

பொய், வஞ்ச?ன கி.லுகி
ல்
கிருத்திரிமம்,
கிருத்திரிமபுத்திரன்,வளர்ப்புப்பிள்ளே
கி.அகிஅப்பை, ஒர்செடி
கிருத்திவாசன், சிவன்
கிருபணம், உலோபம்
கி.அகிலெனல், ஒலிக்குறிப்பு, குரங்

:ே

கிருபணன், உலோபன்

விக்குறிப்பு

குபண்அனுமொலி

கிருபன்,குருகுலத்தவரின் பஞ்சாசா கிஅக்குதல், கி.அங்கச்செய்தல்
கி.அங்கி, கிஅகி அப்பை
ரிகளிலொருவன்
கிருபாகடாட்சம், கிருபைப்பார்வை கி.அங்குதல், கிஅகிலுத்தல்
_

கிருபாகான், கிருபையுடையோன் கிலுத்தம், மணிக்கட்டு
கிருபாசனம், அருள்செய்யும்படியி கிலுமொஅ ல்,
ஒவிக்குறிப்பு
ருக்குமாசனம்
கிருபாணகம்,
கிலேசம், அச்சம, கவலே, துன்பம்
வTள்
கிருபாணம்,

::::
-

}

-

_

கிலே சித்தல், விசாரப்படல்

திருபாணிசை, கத்தி

கில்லம், கழுத்தி (தை, வீண் கதை
கிருபாமூர்த்தி, கடவுள், கிருபாரூபி கிழக்கதை, பசிங் கதை, பூராயக்க
கிழக்கன்,
திருபரஅ. துருபையுடைய
(

}

-

கிருபாளு,
ோன்
கிருபி, அதுரோணன்டினேவி
கிருபிபுத்திரன், அசுபத்தாமன்

கிழங்கன்,

கிருபீடடாலம்,

கிழங்கான்,

கடல்

கிழக்கா,
கிழக்கி,

ர்மீன்

அ

கிள

ள்ெ

mடுள

கிழக்கு,கீழ்,ழ்ேத் திசை (திதிவிடிதல் கிளர், ஒளி, கிளரென்னேவல், பூச்
கிழக்கு வெளித்தல், கீழ்த்திசைவெளி
திாஅன்
கிளர்ச்சி, எழுச்சி
திதிக்கோலம், கிழவடிவு
கிழங்கு, கந்தம்
(கொடி கிளருதல், உயர்தல், எழுதல்,கிண்
கிழங்குக்தொடி, ஒர்வகைப்பயிர்க் கிளர்சல், டல், சிறைதில் பிரகாசி
கிமுடு, முதிர்வயதுள்ளது
த்தல், வளர்தல்
கிழண்டுதல், வயதாற்றளர்தல்
கிளர்த்தல், எழுப்பல்
கிசித்தனம், கிழத்தன்மை
இளர்வு எழுச்சி,பெருக்கம்,வளர்ச்ே
கிசித்தி, உரியவள், தலேவி, மருதத் கிளவரி, சிண்ணிர்விட்டான்
த?லவி, ம?னவி

கிளவி, சொல்

(வெளியாக்கல்

கிழத்து, ஒர்மீன்
தினமுதல், கிண்டுதல், கிளப்புதல்,
கிழமை, உரிமை, கடமை, குணம், கிளா, கன்ா
கிளாப், கோது
மாட்சிமை, மூப்பு, வாரம்
கிழமைவட்டம், எழுவாரம்
கிளா?ல, களா?ல
கிழமைவிரதம், வார்விரதம்
கிளி, ஒர்மீன், கிள்ள
கிழம், கிழத்தன்மை
கிளிகடிகருவி

கிழலே, சுற்றுப்புறம்
இழவர், உரியோர், மூப்புடையோர்

::::::: ஒர்கருவி

(ன்று

கால்வகைப்பொன்ன்குெ

கிழவன், உரியோன், தலேவன், பர கிளிஞ்சில், ஏரல்
னின்ாள்,

மருதநிலத்தலேவன், மூ

இளித்தட்டு, ஒர்

யாட்டு

ப்புடையோன்

கிளிப்பிள்
கிழவி, உரியவள், த?லவி, தாய் கிழ கிளிப்பூச்சி, வெட்டுக்கிளி
ங்கு, முருங்கை, மூப்ட்டையாள் கிளிமீன், ஒர்மீன்
Iழுத்தாணி
கிழவு, கிழவுத்தன்ம்ை
கிளிமூக்கெழுத்தானி, ஒர்வகையெ
இதிாத்தி, ஒர்புள், ஒர்மீன்
கிளியாடி, ஒர்ாதி
கிழாநெல்லி, ஒர்பூடு (தோட்டம் கிளிவெட்டுப்பர்க்கு, இடையிடை
கிழார், இதை கூடை, சலகுத்திரம்,
யேதோலுரித்திபாக்கு
கிசான், உரியோன், கைக்கின் பிசை கிளுகிளுத்தல்,
ஒலிக்குறிப்பு
யின்சுவையுவமை
ஒலிக்குறிப்பு
கிழி, எழுதிபடம்,கிழியென்னேவல், கிளுகிளென்ல்,
கிளுவை, ஒர்மரம், ஒர்மீன்
கீத்
நிதிப்பொதி, பொட்டணி கிளே, உறவு, ஒளி, ஒர்பண், கிண்யெ
கிழிகடை, அறவிளப்பமானது
ன்னேவல், கூட்டம், கைக்கிளயெ
கிழிக்கட்டு,நிதிப்பொதி,பெட்டணி ன்னுமிசை, தளிர், மங்தை, மரக்
கிழிதல், பிளத்தல், பீஅதல்,வீளுதல்
கிளே, மூங்கில், வீ2ணபிளுேர் ரம்பு
கிழித்தல், கிழிக்குதல், கீறல்
கிளேக்கதை, ஒன்றிலிருந்து பலகதை
கிழிப்பு, பிளவு, வெடிப்பு
தான்.அங்கதை (நிலமாக்கள்
கிழிமுறி, கிழித்ததுண்டுச்2ேல
கிளேஞர், உறவோர், தோழர், மருத
கிழியல், அமவிளப்பமானது,கிழிவு கிளேதல், கழுவல், ககாதல், தெரித்தல்
கிழிவு, காரியக்கேடு, ற்ேறு
கிளேத்தல், கிண்டல், கிளேவைத்தல்,
ாத்தல், எழுப்பல், சொல்லுதல்
கிறைதல், நெருங்கல், பெருகல்
கிளத்தி, காம்கள்
கிளப்பெயர், சுற்றப்பெயர்
கிளத்து, சொல்
கிளேமை, உறவு, சினேகம்

கிளப்பம், எழுப்பம், வளர்ச்சி
கினேவழி, வமிசம்
கிளப்பல், உய்ர்த்தல், எழுப்பல், கி கிளேவிடுதல்

__

.ே சப்புவதில்
'உன்டி

ண்டுதல், மிதத்தல், முயற்றல்
கிளப்பு, கிளப்பென்னேவல், கிளம் கிள்ளல், கிள்ளுதல்
பச்செய்தல், சொல்
(ளர்தல் கிள்ளாக்கு,
கிளம்பல், அதிகரித்தல், எழும்பல்,வ கிள்ளாக்கை,

ன்.டி.யற்சிட்டு
இ ச்

சே

ாடு.அ

:ே

ஒர்விகளயாட்டு, சோ, பொப்

(யாட்டு

இல் குப்பிருண்டு,

கிள்ளியெடுத்தல் தீச்சான், ஒர்புள், ஒர்மீன், ஒர்விளே

கிள்ளி, சோழன்

(சல் ச்ேசி, சிறும்ணிக்கோவை

ள்ெளிக்காட்டுதல், அருட்டி-அறிவித் ச்ேசிடுதல், கத்துதல்

ள்ெளுச்ைேரயாயெண்ணல், அற்ப ச்ேசுக்கிட்டம், இருப்புக்கறள் (ட்டு
மாயெண்ணல்
ச்ேசுக்ச்ேசுத்தம்பலம், ஒர்விளேயா
ச்ேசுக்ச்ேசெனல், ஒலிக்குறிப்பு(ரல்
கிள்ளுதல், துள்ளுதல்
ச்ேசுக்குரல்,குருவிக்குரல்போன் றகு
ள்ெளே, கருங்கிளி, கிளி, குதிரை
ச்ேசுத்தாரா, ஒர்வகைத்தாரா
கிருக்கி, அருமை, ஒ.அப்பு
டேமாரி, சி.ஆறுபுள்ளடி
கிருணி, ஒர்வியாதி
டேம், கோற்புழு, வண்டு
கிருப்பிருண்டு, ஒச்விளயாட்டு
ணேம், குறைபாடு
கிரும்புதல், மெல்லச்செதுக்கல்
ணேர், அற்பர்
(த்தல்
இருப், பச்சைநிறக்கழிமண்

ண்ேடல், கிண்டுதல், கிழித்தல், கிளே

கிறி, பொய், வழி
கிறிசு, குறிஅவாள்

தேம், இசைப்பாட்டு, வண்டு

கிறிச்சான், ஒலிகாட்டுமோர்கருவி
lெச்சனம், ஒர்சோய்
lெச்சுக்கிறீச்செனல், ஒலிக்குறிப்பு
கிறீஸ்துவம், கிறிஸ்துமார்க்கம்

தேவாத்தியம், இசைக்கருவி
தேவேதம், சாமவேதம்
திே, தேம், தேம்பாடுவோன்
கீதை, பாட்டு, பூருவசரித்திரவெடு

|

த்துக்காட்டு. இஃது அவதாதே

கி.மு, நிகழ்காலவிடைகிலேச்சொல்
கி.அ.கி.அத்தல், அஞ்சுதல், தலேசுழற்
அறுதல், விரைவுக்குறிப்பு

ைேத பகவற்ைேத-பிரமைேதயெ

கி.மு.கி.முப்பு, அச்சக்குறிப்பு, சுழற்

ன்னப்படும்

தை-இரிபுைேத-உத்தாைேத-சிவ
(டெழுத்துக்கள்

(ப்பு யோக்கணக்கு, வடமொழியின் கூட்
அெகிறெனல், சுழலல், விரைவுக்குறி ரேம், கருங்கிளி, கிளி, பால்
கி.அக்கல்,
எழுதல், மிேத்தள் ரேன், க்ரேன்
கி.அக்குதல்,
ளல்
ரிே, குலம்
ரிேப்பல், சிறு கூர்ப்பல்
கிறுங்குதல், அசை,சில்
கிற்பு, அடுமைத்தனம்,கட்டுப்பாடு ரிேப்பாம்பு, ஒர்பாம்பு
கிறீடறல்,
எழுதுதல், எழும்புத ரிேப்பூடு, ஒர்பூடு
கிற் புஅதல்,
ல், கட்டுப்படுதல் ரிேமரம், ஒர்மரம்
கி, த லேச்சுழற்சி

}

கிற்றல், கட்டுப்படுத்தல்

ரிேயுள்ளல், ஒருள்ளல்
ைேர், இலக்கறிப்பொது(2ளயாட்டு

கினி, பீடை

கினிபிடித்தல், நோய்பிடித்தல்
ைேரக்குத்தண்ணீரிறைத்தல், ஒர்வி
கின்ற, நிகழ்காலவிடைகிலேச்சொல் ைேராார்ப்பட்டு, ஒர்பட்டுச்சீலே
கின்னம், உபத்திரவம், கீழ்மை, து கீரைப்பாம்பு, வயிற்றிலுண்டாகி
-

சீகம்

(நீர்வாழ்பறவை, வீணே ைேரப்பூச்சி,

: பூச்சி

கின்னமம், ஆங்தை, கின்னரப்பட்சி, ேேராமாரோ, ஒலிக்குறிப்பு
கின்னரர், பதினெண்கணத்தொருவர் ர்ே, ஒலிக்குறிப்பு, வார்த்தை
ர்ேக் கீரெனல், உபயவொலிக்குறிப்பு
கின்னரி, ஆங்தை
அதி, புகழ்
,ே

ஒரெழுத்த, கிளிக்குரல்

சேகம், குரங்கு, சலேச்சீரா, மூங்கில் கீர்த்தித்தல், புகழ்தல்

ர்ேத்திப்பிரபலி

கீசகன், ஒரரசன்

கீர்த்திப்பிரதாபம்,

கீசம்பறை, ஒழுங்கீனம்
சேறை,
சேறை நாடகம், கிரியைகேடு

யம், மிகு கீர்த்தி
கீர்த்திமான், புகழுடையோன்
சம்ஸ்கிருத பா ை
கீர்வாணம்,

}

ந்ே

ாடுக

ளுேர்பகுதி

ளுே

கீழ்க்கதுவாய்மோ?ன, கடையயl

வேக, ஒர்வருடம்

சீர்க்கனின்றி யொழிந்த சீர்க்கண்

கீலகம், அளுப்பு, தந்திரம்
மோ?னவரத்தொடுப்பது
லேம், ஆணி, ல்ே, lேஅ, சுவாலே, ழ்ேக்குரல், ேேழாசை
பொல்லம்
கீழ்சாதி, இனகுலம்
லோலம், உதிரம், காடி, நீர்
கீழ் தரம், இளம் தசரம்
(தல்
அேதல், கிண்டுதல், பிளத்தல்
தீழ்தல், அழித்தல், கிழித்தல், பிளத்
ல்ே, ெேலன்னேவல், சந்து, பினய கீழ்த்திசை, கிழக்கு
ல், பொருத்து
கீழ்த் திசைப் பாலன், இச்திரன்
சிேண்டை, கிழக்குப்புறம்
ழ்ேநோக்கம், அதோமுகம், கீழ்ப்
பார்வை
முேஅத்தல், சத்திருவுக்கஞ்சிக்ழே கீழ்நோக்கு,
றையாற்போதல்,சுரங்கம்அத்தல் கீழ்நோக்குதல், ேேழபார்த்தல், ே
ழேபோதல்
முேறை, கீழ்வீடு, முரஞ்சு
கீழாத்தல், தளர்தல்,தாழவடைதல் கீழ்பால், கிழக்கு
சிோஅ, மூேற்.அ

(ன்.அ

(தல் கீழ்பாலவிதேகம், சவகண்டத்தொ

சோறெடுத்தல், தோன்ருமற்ைேத கீழ் பூமி, பாதலம்
ழுேடை, கெள பீனத்தோடிசைந்த கீழ்ப்படிதல், அடங்கிடைத்தல்
ழுேதடு, ழே தரம்

(ஒருடை ழ்ேப்படுதல், அடங்குதல்
கீழ்ப்படுத்துதல், அடக்குதல்
ேேழபோதல், வளர்ச்சிபடிப்புமுத கீழ்ப்பணிதல், அடங்குதல்
வியனவாவரக்குறைதல்
ழ்ேப்பயிர், பெரும்பயிருக்குணிநீகு
கீழுலகம், நரகம், பாதலம்

இசைத்திசை, ந்ேத்திசை

ஞ்சிறுபயிர்

கீழ்ப்பாடு, கீழ்ப்பக்கம்
இதோங்கி, கர்ையரில்ோர்வகை
கீழ்ப்பாறை, கீழறை
சிோர், கீழ்மக்கள், சண்டாளர்
கீழ்ப்பிள்ளே, முதுமரங்களின் ழ்ோ
கீழ், இடம், இனம், ஏழஅருபு, சடி ட்டுந்தெங்கு முதலியவற்றின் கன்.அ
ஆாளம், கிண்டென்னேவில், கிழ ழ்ேப்புறம், ழ்ேப்பக்கம் (பேசுதல்
க்கு, கீழ், பள்ளம், பூமி, மறதி
கீழப்போக்கிட்பேசுதல், தாஷணம்
தீழ்காப்செல்வி, ஒர்பூடு
கீழ்மகன், இனன், சனி
கீழ் காற்று, கொண்டல்
கீழ்மக்கள், சண்டாளர்

தம், கிழக்குப்புறம்

சீத்

, இனகுலத்சார்பகுதி, கிழ

த்தப்புஜம், பதிவு
ழ்ேக்கணக்கு, கீழ்வாயெண்
ழ்ேக்கண், கீழ்ப்பார்வை
கீழ்த்ததி, கீழ்சோக்கின.செலவு,

ழ்ேமடி, அடிமடி
கீழ்மாரி, அடிவானத்திற்கருக்கொ

ண்டுபெய்யும்மழ்ை

இழ் கம், கீழ்நோக்கும்முகம்
தா

து தபதவி, நாகம்

கீத்மேலாதன், த?லழோதல், த லத
மொற்றமாதல்

கிழக்க்தல்ாய்ளபெடை, வி ைெ _L L ழ்ேமை, இனம்
லொழித்தமற்றெல்லாவற்றின் கண் கீழ்வயிறு, அடிவயிறு
அமளபெடைவாத்தொடுப்பது

ழ்ேவாடை,

_

வாடைக்கொண்டல்

கீழ்க்சதவாயியைபு,

முதலயலொழி கீழ்வாய், சிற்றெண், தாடி
ச்சமற்றெல்லாச் சீர்க்கன்னிய்ை கீழ்வாரி, கீழ்மாரி
புவரத்தொடுப்பது
ழ்ேவிதேகம, கீழ்பாலவி தேகம்
ழ்த்கதுவாயெதுகை, கடையயற் ழ்ே விழுதல், காரியத்துக்காகத்தா
சீரொழிக்கமற்றெல்ல்ாச்சிர்க்கண்
ழ்தல்
.
அமெ.தகைவரத்தொடுப்பது
ழேவீடு, கீழ்க்கட்டு ?ன

தேக்கதுவாய்முரன், கடைப்யl

ளேல்,

கிழித்தல

சீரொழித்தமற்றெல்லாச்சீர்க்கன் ளிே, ஒர்மீன்
அம்முரண்வரத்தொடுப்பது
ளுேதல், கிண்டல், கிழி, தல்

குக்

ாசு)

குசு

றேல், எழுதல், கிழித்தல், மேதல், குக்குலி, செம்போத்த
(வுதல்
பொன்முதலியவுரைத்தல்
குக்குவிகுத்தல், செம்போத்துக்கூட
அேறு, அடையாளம், பிளவு
குக்குலு, குங்குவியம்
முேதல், கி.முக்குதல், குறிப்புக்காட் குக்கு அப்பான்,
குக்கு வான்,
ஒர்குருவி (வை
டுதல், தேய்த்தல், பிளக்குதல்
ற்ேறடித்தல், கயிறடித்தல்
குங்கிலிகம், குங்குவியம், வாலுளு
ற்ேறன், ஒர்புடைவை
குங்கிலியம், குங்குவியம்
ற்ேறு, கிடுகு, நேல், பிளவு
குங்குதல், குறைதல்

}

னேம், குறைபாடு
னேர், அற்பர்

_

குங்குமக்காவி, செங்காவி

குங்குமச்சம்பா, ஒர் நெல்

னேன், குலமில்லான்
ன்ேறல், கிழித்தல்

கு

குங்குமபாஷாணம், அஞ்சற்குளச்சி

குங்குமப்பூ, ஒர்சரக்கு
குங்குமம், ஒர்மரம், செஞ்சாங் து
குங்குமவலரி, செவ்வலரி

கு, இன்மைக்கும் எதிர்மறைக்கும்வ குங்குமவாணிச்சி, தாளகம்
ருமோருபசற்கம், ஒரெழுத்தகு குங்குமவர்னக்கல், மஞ்சட்கல்
ற்றம், சிஅமை,தடை,தொனி, சா குங்குவியக்கலேயர், அறுபத்திமூவரி
லொருவர்
ன்காமுருபு, கிங்தை, பாவம், பூமி

குகம், அங்கீகரித்தல்,அணிதல், கதி குங்குவியம், குக்குலு
யுள்ளகுதிரை, குருத்துவம், அட் குங்குலு, குங்குவியம்
பம், மலேக்குகை, மறைவு
குசக்கலம், ஒடு
(பூவழிலே
குசத்தி, ஒடு, குசட்பெண், பூஅே,
கு கரம், மலேக்குகை
குகன், குமரன், குரு (ருக்குங் ரம்பு குசர்தனம், செஞ்சதேனம்
குகு, அமாவாசை, குய்யம்பற்றியி குசமசக்கு, பொய், வீண்மயக்கு
குசமணே, தண்டசக்கிரம்
குகுதன், தசகாடியிஞென்.அ
குகுரம், ஒர்தேசம்
குசம், தருப்பைப்புல் நீர், மரப்
பொது, முலே, வெறும்புறங்கூறல்
குகுரன், காய்
குகுலா, கடுகுரோகிணி, தேனி
குசலக்காரன், சந்திரக்காரன்,மந்தி
ாவித்தைக்காரன்
குகை, பஞ்சலோகங்களேயுருக்கும்
பாத்திரம், மலேமுழை, முனிவர் குசலப்புத்தி, தந்திரப்புத்தி
வாசம்

குசலம், தர்திரம், மந்திரவித்தை

குகைக்காமன், கன்ஞர்
குகைச்சி, புற்ருஞ்சோறு
குகைப்புடம், ஒர்வகைப்பு:-ம்
குகை மேமூதத்தி, சொன்னபேதி
குக்கல், இருமல்

குசலர், அறிஞர், மிகவல்ல்ோர்
குசலவர், இராமன்மக்கள்
குசவர், குயவர்
குசளே, தடை
(செவ்வாய்

குசன், இராமன்மக்களிலொருவன்,

குசாக்கிரபுத்தி,அதிக நுண்ணியபுத்தி

க்கன், காய்

குசாக்கிரம், தருப்பை துனி
குசால், சமாளம், வேடிக்கை
குக்கில், குங்குலியம், செம்போத்து குசினி, சிறியது, சிஅறுபயிர்

குக்கி, வயிறு

குக்கிலம், அதிவிடயம்

குக்குடசருப்பம், பறைவை காகம் குசு, அதோவாயு
இரகசியம்பேசுதல்
கோழிப்புடம் குசுகுசுத்தல்,
குசுகுசுப்பு, இரகசியம்
(றிப்பு

குக்குடக்குட்டு,

}

குக்குடப புடம்,

குக்குடம், கோழி

குசுகுசெனல், இரகசியவொலிக்கு

குக்குடாதிவடகம், ஒர்மருந்து

குசுமம், பூ

குக்குதல், இருமுதல்
குக்குரம், கோடகசாலே
குக்கு ரன், காய்

குசும்பம்,

ஒர் , ஒர்மரம்
குசும்பா, ஒர்புடைவை, செர் துருக்
கம்பூ, வெண்மை கலந்தசிவப்பு

குளு

(

குட

குசேசயகரன்,சூரியன்

குஞ்சிதாசனம், காற்பெருவிாலே பூ

குசேசயம், தாமரை

ன்றிநிற்பது

குசை, கடிவாளம், குதிரைகட்டுங்க

குஞ்சித்தல், படங்குதிேநிற்றல்
குஞ்சிப்பெட்டி, சிறுகடகம்

யிஅ, குதிரைமயிர், தருப்பை
குசைத்தீவு, சத்த தீவிகுென்று

குஞ்சியப்பன், சிறியபிதா

குசையன், வீரவேெ

குஞ்சியாயி, சிறியதாய்
குஞ்சிரிப்பு, குஅ கை
குசோத்தியம், திங் தரம்
குஞ்சு, எலிஅணில்முதலியவற்றின்பி
குத்சத்தின் பாதி, சிறுபுள்ள டி.
ள்ளே, பறவைக்குஞ்சு
Iதல்
குச்சம்,ஒர்வகையலங்க்ாரத்தாக்கு, குஞ்சுபொரித்தல், குஞ்சுபிறப்பித்
குன்றி, கொத்து, நாணற்புல், ப குஞ்சுரம், குன்றி
படகம், வெ.மம்புறங்கூறல்
குஞ்சுதை,பறவைக்கூடு[றிளுென்
குச்சரம், ஒர்தேயம்
குடகம், ஒர்மலே, தேசமன்பத்தா
குச்சரர், குச்சவியர்
குடகாம், உத்தாமணி
குச்சரி, ஒர்பண்
குடகன், சேரன்
குச்சரியர்
2.சார்
குடகு, ஒர்தேசம்
குச்
குடக்கம், வ?ளவு

குசோதகம், தருப்பைர்ே

}குச்சர்

குச்சி, கூர்ச்சு

குடக்கி, வ?ளவானது

குச்சிசம், குறி சிதம்

குடக்கியன், வளைவானவன்

குத்சித்தல், குற்சித்தல்
குச்சிலியர், குச்சர்

குடக்கு, மேற்கு
குடக்குழி, நீர்ச்குண்டு

குச்சில், குடில்
இ

(அகம்பு குடக்கூவி, வாட்கை
அடைப்பு, குடில், குற்றி, கி குடக்கோ
சிற்றில், பாவாற்றி, மயிர்வேர்மு

:

.ே

த.வியமுடிச்சு

குடங்கட்டுதல்,குடம்போற்றிரட்டி

குச்சுச்சார்த்துதல், விக்கிரகங்களி குடங்கரை, தண்ணீர்க்குடம்வைக்கு
மிடம்
(ராசி
ஒழுக்கெடுத்தல்
(புல்
இச்சுப்புல், அழுக்கெடுக்கக்கட்டிய கு-ங்கர், குடம், குடிசை, கும்பவி

குத்சுவாங்குதல்,

இரத்தினங்க்ள

குடங்கல்,
வளவு

யொப்ப்ஞ்செய்தில்

குடங்குதல்,

குச்சை, கொய்யகம்

குடங்கை, உள்ளங்கை

குஞ்சம், இயோட்டி, குச்சு, குச்சு குடசவபாலே, ஒர் மரம்
ப்புல்,குறள்,குன்றிக்கொடி,கூன், கு-சம், மலேமல்லிகை, வெட்பாலே
கொத்தி,கோட்சொல்லல், சீதர குடச்செவி,கும் பகன்ன்ம்
ங்கபாஷாணம், அாற்றிருபதிழை கு-ஞ்சுட்டு, பசுப்பொது
சொடுத்திருக்கப்பட்டது,புளிகற் குடதிசை, மேற்கு
(பெண்
வே, ஆங்கொத்து, வீசுங்குஞ்சம் குடத்தி, ஒர்மிருகம், முல்லேகி லட்
குஞ்சரம், கருங்குவளே, யான்
குடத்தியர், இடைச்சிய்ர்
குஞ்சாாசனம், அரசமரம்
குஞ்சன், கட்டையன்

குஞ்சாயி, குஞ்சியாயி
குஞ்சி, ஆண்மயிர், குஞ்சியென்னே
வல், மயிர்ப்பொது
குஞ்சிக்கடகம்,
சிறுகடகம்
குஞ்சுக்கடகம்,

}

குடகாடு, ஒர்சகர்
குடநாதன், சேரன்
குடங்தம், குடம், கும்பகோணம், தி

சட்சி, கால்விரன்முடக்கிப்பெருiா
னி.ஆத்திசெஞ்சிடைவைத்து கிந்றல்
குடச்தை, கும்பகோணம்
குடப்பம், இருப்ப்ை

குஞ்சிச்சடை, சிறு சடை

குடப்பாளு, ஒர்குடம்

குஞ்சிதம், ஒருகாமாக்கிசிற்றல், ப.

குடமண், வெண்மணல்

டங்கு ச்இ கி.மீறல்

குடமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை
)ெ

1

குடா

IT

குடமாடல், மாயோளுடல்

குடமுழா, ஒர்முசவு
குடமூக்கு, கும்பகோணம்
குடமூதுதல், குடத்திலுள்ளுதிஒலிபி
மப்பித்தல்
குடம், ஊர்ப்பொது, கும்பம், கும்
பவிராசி, கை கொட்டிக்குவித்த
ல், கொடுங் தமிழ்நாட்டிஞென்.அறு,
சருக்கரை, திரட்சி, பசு, பூசம்,

2.

குடி,

|குடாசகன்,கோட்காரன்,வஞ்சகன்
குடாசுதல், தங்தரம்

குடாது, மேற்கு
குடாபாகம்,சங்கீதத்திஞேர்சுவை,
செய்யுட்சுவையிளுென்
குடாசம், கோடாலி
குடாரி, யா?னத்தோட்டி
குடாரு தயிர் கடைதாழி
குடாவடி, கரடி

குடி, ஊர்ப்பொது, குடியென்னே
மருத நிலத்தார், மாயோளுடல்
வல், குலம், கோத்திரம், சமுசார
குடம்பை, உடம்பு, பறைவைக்கூடு,
முட்டை

குடம்வைத்தல், ஒர்விளேயாட்டு
குடரி, குடாரி
குடர், குடல்

ம், செற்றிப்புருவம், பட்டினம், ம
ருதநிலத்தார்
குடிகாரன், சுராபாணி

(த்தல்

(ல் குடிகெடுத்தல், குடிகளே ட்ட்ப்படு
குடலே அதல், குடல்பிசகிமேவிடுத குடிகேடன், திட்டன்
குடிகேடி, அட்டை
குடலேற்றம், குடலே அதல்

குடலே, தொக்கட்டி, பூக்கூடைமு குடிகேடு, குடியழிவு
தலியன, பொத்தி

குடலேப்பூச்சி, ஒர் பூச்சி
குடல், குடர்
குடல்திருகுதல், குடர்ப்பிசகுதல்
குடல்வலி, ஒர்நோய்
குடல்வாதம், ஒர்நோய்
குடவப்பருப்பதம், ஓர்மலே

குடவர், இடையர்
குடவளப்பம், இருப்பை

குடிகொள்ளுதல், வாசமாயிருத்தல்
குடிக்காடு, ஊர்ப்பொது, ம்ருதசி
லத்தார்

(யசனம்

குடிசனம், அரசாட்சிக்குள்ளடங்கி

குடிசெபுல்வகை, தன்குடும்பத்தை
உயர்த்தும்வகை
குடில்
குடிஞை, ஆஅ, கூகை, சிற்றில், ப.

குடிசை,

மவைப்பொதி, மருதநிலத்தார்

குடித்தல், பருகுதல்
குடவறை, குதை, சிற்றறை
ஒருகொட்டையுள்ளது, குடித்தனகாரன், இல்லாச்சிரமி
குடவன்
குடித்தனம், இல்வாழ்க்கை
கோணலானவுருவுள்ளது
குடவு, குடவென்னேவல், குமரஞட குடிகாசம், குடியழிவு
ல், வ8ளவு

குடவுண்ணி, ஒருண்ணி

குடிநிலம், குடியிருக்கத்தக்கநிலம்
குடிநீர், ஒர்வகைக்கஷாயம்

குடிபடை, குடிசனம்
குடவுதல், வ?ளதல்
குடிபுகுதல், புது வீட்டிற்சேர்தல்
குடவுளுந்தன், ஒர்புலவன்
குடவெழுத்தாணி,குடங்கட்டியவெ குடிபுேதல், குடிபுகுதல்,குடியெழு

ழுத்தானி

குடற்கொழுப்பு, செய்ப்பு
குடற்பற்ருப்பிஞசு, இளம் பிஞ்சு
குடற்பிரிவு, குடற் பிசகு

மடல்

(ற்பிறத்தல்
குடிப்பிறப்பு,ஒழுக்கமுடையகுடியி
குடிப்பழுது, வசை
குடிப்பு, பானம்

குடிப்பெண், குலஸ்திரீ
குடிப்பெயர்குலத்தால்வதேபெயர்
குடற்பை, குடற்போர்வை
குடற்போர்வைத்தோற்றம், கால்வ குடிமகன், முக்குலத்தோர்க்குமேவ
குடற்புரை, குடற் று வாரம்

(வகைச்சாதி
ல் செய்வோன்
கைத்தோற்றத்திஞென் அ. அஃ
குடிமக்கள்,பணிசெய்யும்பதினெண்
அது தோற்காதுள்ளன
குடிமதிப்பு, குடிக்கணக்கு, குடியி
குடா, மூலே
(முடித்திருத்தல்
றை
குடாக்கடல், மூலேவிழுதே கடல்
குடிமார்க்கம், முறைப்படிவிவாகம்
குடாசகம், கோள், வஞ்சகம்

குடு

m

,

குடை

குடுகுடுப்பு, துரிதச்செலவு
குடிமை, குடிமக்கட்டொழில், குடி குடுகுடுப்பை, அறக்காய் தேவநீத
லானது, கஞ்சாக்குடுகு
மக்கள், குடியினியல்பு
குடுகுடெனல், விரைவின் குறிப்பு
குடியரசு, குடியாட்சி
குடியர், கள்முதலியகுடிப்போர்
கு குக்குடுக்கெனல், ஒவிக்குறிப்பு
குடுக்கை, குடுகு
குடியழிதல், குடிகெடுதல்
குடியழித்தல், குடிகெடுத்தல்
குடுமி, ஆண மயிர், உச்சி, கதவிற்கு
டுமி, மயிர்முடி, மலேயுச்சி, வெற்றி
குடியழிவு, குடிாாசம்
குடியன், குடிகாரன்
(தல் குடுமிக்கதவு, சுழியாணிக்கதவு
குடிமுறை, குடித்தனம்

}ஒர்பருக்க

டுமிப்பருங்.து
குடியாட்சி, தனகுடும்பத்தை நடத்
அ ,
குடியாட்டம், குடிவாழ்க்கை
குடியானவர், குடிசனம்
குடுமிவைத்தல், பார்ப்பார்முதலிய
குடியியல்பு, குடிமுறை(டிவைத்தல்
வேதத்திற்குரிய வருணத்தாரின்பி
குடியிருத்தல், குடியாயிருத்தல், கு
ள்ளே ட்குச்செய்யுமோர்சடங்கு
குடியிருப்பு, குடிகிலம், குறிச்சி
குடும்பக்கோடாலி, குடிகளேயழிவு

குடியிறங்குதல், மறுதேசத்திற் சன
ங் கள்வந்துகுடியே அதல்

குடியிறை, குடிவீதம்வைத்தவரி
குடியெழுப்புதல், குடிகலேத்தல்

பண்அணுகிறவன்

குடும்பத்தானம், களத்திரத்தானம்
குடும்பப்பிரதிட்டை, குடிவைத்தல்
குடுமபம், உறவு, ம?னவி, வீடு

குடியெழும்புதல், இருந்தவீட்டை குடும்பன், பள்ளரிற்ற2லவன்
விட்டுப்போதல்
குடும்பி, சமுசாரி, பள்ளிகளிற்றலேவி
குடியேறுதல், சனங்கள்குடியாய்வ குடும்பினி, ம?னவி
துேசேர்ந்திருத்தல்
குடும்பு, பூங்கொத்து
(அறுபா?ன
குடியேற்றம், குடியேஅச்தன்மை குடுவை, கமண்டலம், குண்டான், சி
குடியேற்.றதல், குடியிருக்கச்செய் குடை, இராசசின்னத் தொன் அறு, உ
தல்

-

குடியோட்டிப்பூண்டு, குருக்கு
குடிலச்சி, கருவண்டு

டைவேல், உட்டுளேப்பொருள், கவி
கை, குடையென்னேவல், குமரஞ

டல், மிதியடி-முதலியவற்றின்குமிழ்

குடிலம், ஆகாயம், குரா மரம், ச குடைகரி, பஞ்சலோகங்களேயுருக்கு
டை, வஞ்சகம், வட்டம், வ?ளவு
மபடிகுடையப்பட்ட கரி
குடி2ல, பிரணவம்
(பொருள் குடைக வித்தல், குடைநிழற்றல்

குடி2லப்பொருள், பிரணவத்திஅட் குடைக்காரன், குடைபிடிப்போன்
குடைக்கிழங்கு, சிற்றரத்தை
குடைக்கொள்ளுதல், குடைபோலெ
குடிவருதல், குடிபுகுதல்
குடிவர்ங்குதல்,குடியெழும்பிப்போ
ழும்புதல், குமிழிக்கொள்ளுதல்

குடில், ஆகாயம், சிற்றில்
தல்

(தநிலத்தார்

குடைத்தல், குடைவு, வருத்தம்

டைச்செவி, உள்வளேதே.செவி
குடிவாழ்க்கை, இல்வாழ்க்கை, மரு
குடிவெறி, மதுபானமஸ் தி
குடைச்செவிக்கொள்ளல், மிருக
ங்கோ
குடிவைத்தல், குடியிருத்துதல், வா குடைச்செவியிடுதல்,
ழ்வித்தல்
குடு, கள்
குடுகு, குடுக்கை
குடுகுடா, கஞ்சாக்குடுக
்கை
குடுகுடி,

!

குடைச்செவியெடுத்தல், ) பத்திஞ
லே செவியை நிமிர்த்தல்
குடை-தல்,
அரித்தல், கடைதல்,
குடையல், அ2ளத்தல், தோண்ட
ல், நீராடுதல்

குடுகுடுகிழவன், கூனற்கிழவன் (தல் குடைகிழற்றல், உலகத்தைப் பாது
காத்தல், குடையானிமுல்செய்தல்
குடுகுடுத்தான், சு.துக்கன், பரபரப் குடைப்புல், ஒர்புல்
பாயோடித்திரிவோன்
குடையன் பருவதம், பித்தளே

குடுகுடுத்தல், அரிதமாயோடித்திரி

குட்

குண

குடையாணி, சடையாணி
குடைவண்டு, ஒர்வண்டு

குட்டியம், சுவர்
குட்டியிடுக்கி, கோடைக்கிழங்கு,
கோட்டம், சிற்றரத்தை

குடைவேல், ஒர் மரம்

குடோரம், கிரேம்
குட்டியிடுதல், பாம்புமுதலியகுட்டி
பீஅதல்
குடோரி, றிமருச்துபதித் சல், பேறு
சல், குடாசகம், சுதைமண், வங் குட்டிவிரல், விரலோடடுத்தமுளே
கமணல், வெண்காரம், வெள்ளே
க்குஞ்சி விரல்
ப்பாஷாணம்
குட்டிவைத்தல், கொக்கானிலோர்
செய்கை
குடோரியாடல், சன் னிக்குவிஷத்
குடோரியிடுதல்,
துக்குக்குடோரி குட்டினம், கருஞ்சீரகம்
வைத்தல்
(த்தல் குட்டினி, வசவி
குடோ ரிவைத்தல், றிேமருந்தவை குட்டு, குட்டுதல், குட்டென்னேவல்
குட்டுணி, குட்டுப்படுகிறவன், சுனே
குட்டக்கரப்பன், ஒர் கரப்பன்
கெட்டவன்
குட்டக்குறடு, ஒர்குறே
குஷடம் ஆழம், குட்-சோப், கு குட்டுண்ணல், குட்டுப்படல்
குட்டம்,
ம், கொடு தமிழ்நாட் குட்டுதல், அளுப்புதல், தலேயிலே
டிஞென் மறு, கோட்டம்
சொட்டுதல்
குட்டுவன், சேரன்
குட்டாசனம், வெண் கடுகு
குட்டை, ஒர்வியாதி, கடையாயிரு
குட்டரி, மலே
ப்பது, குள்ளம், சிறுகுளம்
குட்டல், அபகரித்தல், குட்டுதல், த
கர்த்தல்

குட்டன், ஆட்டு குட்டி, குழங்தை,
6

குட்டாரி, கதேகம்
குட்டான், ஒர்பெட்டி
குட்டி, ஆடு-கழுதை-ரிே-குதிரை-ா
ரி-நாய்-பன்றி-பாம்பு-புலி-பூனே
மான்-முதலே-முயல் இவற்றின் கு
ட்டி, குரங்குமுதல்மரக்கோட்டி
ன் வாழ்விலங்கின் பிள்ளே, வாழைக்
கன து

குட்டிக்காய்,அடுத்திருக்குஞ்சி. கா
ய், கண்பிடிக்காய்

(ர்வகை

குட்டிக்கொக்கான்,கொக்கானிலோ
குட்டிச்சாத்தன், ஒர்பேய்
குட்டிச்சுவராய்ப்போதல், கெட்டு
ட்போதல்

குட்டையன், கட்டையன், குட்டை
நோயுள்ளோன்

குணகண்டி, சிவதை
குணகம், பெருக்குங் தொகை
குணகா, கணககா

குணகாங்கியம், ஒர்.நால்
குணகி, குணமுள்ளவன்
குணகு, குணகென்னேவல்,பிசாசம்

குணகுதல், சோம்புதல்,தன்குதல்,வ
2ளதல்

குணக்கு, கிழக்கு, கோணல்
குணக்குதல், பின்னிற்றல்,வ?ளத்தல்
குணக்குன்அ, கடவுள், குணமுள்ள
வன்
(த்தல், வளவெடுத்தல்
குணக்கெடுத்தல், குணத்தைக்கெடு
குணக்கேடு, குணமின்மை
குணங்கர், பிசாசம்

குட்டிச்சுவர், சிறு சுவர்

குணங்கல், சுணங்கல், வ?ளதல் (சம்
குட்டித்தக்காளி, ஒர் ஆடு
குணங்கு, குணங்கென்னேவல், பிசா
குட்டித்தாய்ச்சி,குட்டியுண்டாயிரு குணங்குதல், வளதல்
(மும்
கும்விலங்கின் பெண்

(ள்ளல் குணங்குறி, அடையாளமுஞ்சுபாட

குட்டிபடுதல், ஆமுெதலியசினேகொ குணசந்தி, கிலேமொழியீற்றினின்ற
குட்டிபோடுதல், ஒன்று கூடப்போ
அகர ஆகாரமும் வருமொழிமுதலி
டல், குட்டியி அதல்

குட்டிப்பல், பல்லோடடுத்தமு:ளக்
கும்பல்
குட்டிப்பை, சிறுபை

குட்டிமம், கற்படுத்த இடம்

னின்ற இகரவீகாரமுங்கெடஏகா

சமும்கிலேமொழியீற் றகர ஆகாரமு
ம் அவற்ருெடுபுணாவதே உகர ஊ

காரமுங்கெடஒகாரமுேேதான்.அவ
அ(உ.ம்)சுரேந்திரன் வரோதையன்
_

ாசுடு

குணி
குணசாவி, நற்குணன்
குணசைவம், ஒர்சைவம்

குண்

(டங்கு
ம
பெருக்கிக்கண்டபேஆறு,
குணிதம்,
ன் மை

குணஞ்ஞன், குணவான்
குணித்தல்,எண்பெருக்கல், மதித்தல்
குணட்டு, கதிரின் குலே
குணிப்பு, மதிப்பு
குணதிசை, கிழக்கு
குணில்,ஒர்பறை, கவண், குறுதேடி,
குணத்திரயம், முக்குணம். அஃது இ
பறையடிக்குங்தடி
ராசதம்-சாத்துவிதம்-தாமதம்
குணநிதி, கடவுள், குணமுள்ளோன்
குணபத்திரன், அருகன், கடவுள்
குணபம், பிணம்
குணபலம், அதிவிடயம்

குணபவூணர், இராக்க தர்
ணபாகி

_

பிசாசம்

குணபாடல், குணவாகடம்

குஅ, புழு

குஅகல், சினுங்குதல்

குஅகுஅத்தல்,

சிலுங்குதல்,மூ

குஅகுதல்,

க்காற்சத்தம்வ

ரப்பேசுதல் (ட்பேசல்
குஅகு அப்பு, மூக்காலொலியெழ

குஅகுணெனல், குனுகுனுத்தல்
குஅக்கம், அலுக்கம்
குலுக்கல், அணுக்கல், வ2ளத்தல்

குணபிரதி, குணம்
குணபேதம், குணமாஅதல்

குஅத்கன், மூக்காlசத்தம்வ்ர்ப்பே

குணப்படுதல், சுகமடைதல், ற்கு
னமடைதல்
குணப் பண்பு, குணத்தாலாயபண்பு

குஅக்கு மாதர்காதணியிளுென்று,
வலேயின் முடிந்திருக்குமீயம்
குஅங்கர் சண்டாளர், தோற்கரு

குணப்பிழை, தற்குணம்
குண்டிபெயர், பண்புப்பெயர்

வியாளர், பிசாசர்
குஅங்கு, பிசாசம்

குணமாதல், சீர்ப்படுதல், சுகமாதல்

குஅங்குதல், அலுங்குதல்

சுகிறவன்

குணம், இராசதமுதலியகுணம், இ குண்-கன், கலேவனப்பிழைத்தின்
லட்சணம், குடம், சீர்மை, சாணி,
மசோரபுத்திரன்
கிறம், நால், பண்பு

குண்டக்கம், குடாசகம்

குணலி, சீந்தில்
குண்டக்கிரியம், ஒர்பண்
குணலே, ஒர்கூத்து, வீராவேசத்தா குண்டணி, பின்புறணி
நீகொக்கரித்தல்
குண்டம், ஒமக்கிடங்கு, கிடங்கு, கி
குணலேயிடுதல், கைதட்டிக்கூவுதல்
குடுவை, குணடான், குள
ஒன

.ே.! குணமுள்ளவன்

ம், திட்டை, பர்னே

குண்டலகேசி, ஓரிலக்கியதால்
குணவாகடம், குணங்களறிவிக்கும் குண்டலம், ஆகாயம், காதணியிகுெ

வைத்தியசாத்திரம்
குணவான், கற்குணன்

குணவிலக்கு, ஒரலங்காரம்
குணவுவமம், பண்புவமம் (உ.ம்) பா
ன் மொழி

ன்று, தவத்தோர்காதணி,வட்டம்

குண்டவி, இசங்கு, ஒர்வாயு, காளி,
சீர்தில், தாளகம், பாம்பு மயில்,
மான், மூலாதாரம்

குண்டலிசத்தி, வல்லபசத்தி

குண்டல்வண்
குண்டவண்டன்,
கணக்குப்பெருக்கல்
குளுகுணம், சாத்தியாசாத்தியம்,கு குண்டவண்டியன், டியுள்ளது
குண்டனி, குறளே, வசவி
ணமுங்குணனேமும்
குண்டன், அடிமை, குண்டனிசொ
குளுதீதம், குணங்கடந்தது
குணனம்,

குளும்புதல், நளினம்பண்அணுதல்
குளுலே, குளுலேக்கூத்து

ல்வோன், வளர்த்து
குண்டாணிக்கொடி, ஒர்கொடி

குணி, ஊமை, குணியென்னேவல், ப குண்டான், பெருஞ்சட்டி
(தல் குண்டி, இரல், சக்னம், மீன் சின
ண்பி, வில்

குணிக்கரித்தல், கணக்குப்பெருக்கு குண்டிகம், எருவராட்டி, துகள்
குணிக்காரம், கணக்குப்பெருக்குங்த குண்டிகை, கமண்டலம், குடம்

IT

குத

குதி

கள்

குதலேவார்த்தை, மழலேமொழி
குண்டிதம், துகள்
குதஅதல், உதவறுதல்
குண்டியம், பழிச்சொல், பொய்
குண்டில், ஒர்செடி, சிறுச்செய் (ம் குதனம், குத?ன

ஆன்டினபுரம்,தமையத்திபிமத்த புர குதலு, அவலட்சணசரீரம், இலட்
சணனேன், குபேரன்

குண்டீரம், தத்துவம்

குண்டு, ஆண், ஆண்குதிரை, அ
உருண்டை, குளம், தாழ்வு, திர

குத?ன

வே, }அப்புக்கேடு

(கட்டு குதாங்குரம், மூலம்

ண்டகல்

(குழப்பம்

குண்டுக்கட்டு, கடன்வாங்கிக்கட்டுங் குதாவிடை, ஆராய்வு, குதர்க்கம்,
குதா னன், தாழிச்செடி
குண்டுத்தழுதை, ஆண்கழுதை
அடிப்புறத்துமூலே, அதிமிதி,
ஆண்டு சாமம்,சி.அகிராமம்(வத்கு குதி,
கால்கைக்குதி, குதியென்னேவல்,
ஆண்டுக்குழற்றுவக்கு குங்கு அ முயற்சி
குண்டுக்குழை, குண்டுக்குதல்
குதிகால், குதிங்கால்

குண்டுச்சட்டி, குழித்ச

எழுத்துக்களின் குண் குதிகொள்ளல், குதித்தல், பெருகுத
ல், பெருமைக்குணம் பண்அதல்,
குண்டுப்பினய்ல்,குண்டுள்ளயிணயல் பொலிதல்
குதிக்கள்ளன், குதிவாதம்
குண்டுரோச?ன, குண்டோச?ன
குண்டூசி, கொண்டையுள்ள ஆசி (ணி திக்கால்,
* குசி
தல்
குண்டெழுத்தானி, குடவெழுத்தா
குதித்தல், கடத்தல், பாய்தல், வெ
குண்டே அறு, ஒர்மீன்
குண்டை, இட்பவிராசி, இகைக்கொ குதிப்பிளவை, ஓர் சிலர் தி
குண்டுச் சுழி,

டா காரச்சுழி

:::: }

டி, எருது, சட்டி

,

குண்டைச்சம்பா, ஒர்செல்
குண்டோச?ன, ஒர்கிழங்கு

குதிமுள், குதிரைசெஅத்துங்கருவி
யிைென்.அ

குண்டோசரன் ஒர் தன் (குணம் குதியன், குதிப்பு மதத்தாலதிமிதி
பண்ணல்
ல்
குண்ணியம், கணக்கிறீபெருக்குதல்,
குதக்கேடு, ர்ேகேடு, துப்புக்கேடு குதியன்குத்துதல், களித்தவியோட
நால்வகைத்தா?னயிஞென்
இதட்டுதல், அதச்குதல், கன் முத குதிரை,
அ, அஃது, பரிமா
லியன்பர்ல்குடித்துவாயுதப்புதல்
குதபகாலம், பிதிர்புண்ணியகாலம் குதிரை கொடுத்தல், தோற்ருேர்வெ
ன் ருேரைச்சுமத்தல்
அஃஅ பதினேழரைநாழிகை திட
குதிரைகொல்லி, ஒர்நோய்
ங்கியிருபது நாழிகை வரையும்
குதிாைக்கசை, குதிறைச்சவுக்கு
குதபம்,தருப்பைப்
குதிரைக்கல்லனே, சேணம்
குசபன், குரியன், தி
குதப்புத்ல், அதுக்குதல்,
புதல் குதிரைக்கவிச?ன, குதிரையுடுப்பு
குதிரைக்காரன், குதிரைப்டாகன், கு
குதம், தருப்பை, மலவாயில்
திரைவீரன்
குதம்பல், இறக்கமில்லாததி, குத
_

குதிரைக்குளம்பன், ஒர்வகைப்பொ

ம்புதல்

றி காசு

குதம்புதல், அலேசுதல், கொதித்தல்
குதம்பை, ஒராபரணம், ஒர் ஆடு

குதிரைக்குளம்பு, நீர்க்குளிரி (ஆழி

குதம்பைச்சித்தர், ஒர்சித்தர்

குதிரைக்குளம்புமோதிரம், ஒர்வகை

குதரம்,

குதிரைச்சம்மட்டி,

மலே

குதிரையடிக்

குதிரைச்சவுக்கு,
குங்கயிறு
குதிரைச்சாலே, குதிரை லாயம்
குதர்தல், குதஅதல், கோதிவகிர்த குதிரைச்சீட்டு, பந்தயச்சீட்டு
குதிரைப்பட்டை, ஒடுதாங்கி
ல், சித.அ.தல்
குதலே, அறிவிலான், மழலேச்சொல் குதிரைப்பந்தயம், குதிரையோட்ட

குதர்க்கம், முறைகெட்டதருக்கம்
குதர்க்கி, வீண்தருக்கமுள்ளவன்

_

_

()

குதி

தீதுக்குவைச்கும்பக்தயம்
குதிரைப்பக்தி, குதிரைச்சாலே

rெ

குே

ரித்தல், புதைத்தல், வாயுமுதலிய
வடைசல்

குத்தாலர், கடுரோகிணி
(ர்
குதிரைப்பற்பாஷாணம், ஒர்பாஷா குத்தி, அடக்கம், மண்
குதிரைப்பாகன், குதிரைவிடுவோன் குத்திக்கொல்லர், பண அஞ்சற்கார

குதிரைமரம், கால்வாயடைக்குங்க குத்திடுதல், குத்தியள்ளுதல், கிமதி
ட்ட்-டம்
திவு

குதிரைமறி, பெண்குதிரை
குதிரைமார்க்கம், குதிரை செல்வழி
குதிரையங்க படி,குதிரையே அம்படி
குதிரையிலக்கணம், குதிரையின் சுழி
முதலியவு.அப்புக்கள்
குதிரையேறல், தோற்ருேர்மேலேற
ல், பரிமேலேறல்

(யிற்சி

குதிரையேற்றம், குதிரையே அம்ப
குதிரைராவுத்தன், மாவுத்தன்

குதிரைலாய்ம், குதிரைப்பக்தி
குதிரைவலி, ஒர்நோய்
குதிரைவாய்க்கருவி, கடிவாளம்
குதிரைவாய்வடம், குசைக்கயிறு
குதிரைவாலி, ஒர்சாமை, ஒர்புல்
குதிாைவாவிச்சம்பா, ஒர்கெல்
குதிரைவையாளிவீதி, புரவிவட்டம்
குதிர், கூடு, கென்முதலிய வைக்குங்
கூடு

குதிவாதம், ஒர்சோய்
குதுகம், விருப்பம்

குத்திப்பேசல், உரோசம்வரப்பே
சல், உறைக்கப்பேசல்

குத்திரம், சீக்கரம், பொய், மலே,
வஞ்சகம்

குத்திரன், வஞ்சகன்

குத்து, உலக்கைமுதலியவற்ருற்குறி
மல், குத்தென்னேவல்,கையைப்பு
தைத்தள்ளல், சணல்,தைத்தல்,கி
ஆதிட்டமானது,நேர்,வாயுக்குத்து
குத்துகோல்,
குத்துக்கோல்,

}

கோல்
முட்கோல

குத்துக்கரணம், ஒர்வி2ளயாட்டு

குத்துக்காச்தை, ஒர்கரைேத
இத்துக்காரை, ஒர்காரை
இத்துக்கால், தேரினிஅத்துங்கால்
கள், கி.மு.திட்டமாய்கிற்குங்கால்
குத்துக்காற்சம்மட்டி, ஒர்மாம்

குத்துக்காற்பயறு, ஒர்பயஅ
இத்துக்குளம்பு, குத்தென நிற்குங்கு
ளம்பு

குத்துக்கோரை, ஒர்கோரை
குதுகுவித்தல், மிகுகளிகொள்ளல்
குதகுவிப்பு, மயிர்ச்சிலிர்ப்பு, மிகு குத்திச்செடி, கிலம்பற்றிப்படாத
மகிழ்ச்சி

செடி

குதும்பகர், அம்பை

குத்தினி, ஒர்புடைவை, தழுக்குணி

குதுவை, அடைவு, இடு

குத்திதல், குத்தல்

குதாகலம், விருப்பம்

குத்தத்திராய்,

குதுாணகம், கண்ணுேயிைென்.று
குதை, பாசி, முனே, விற்குதை
குதைமணி, சட்டைத்தெறி
குத்திகை, மதித்துக்கொள்ளல், ம
தியத்துக்குவிற்றல்
குத்தகைகாரன், மதியத்துக்குவாங்

குத்அப்பகன்றை, ஒர்பகன்றை

னவன்

குத்தகைவேலே, பொருத்தவே8ல
குத்தரசம், பெருங்காயம்

ஒர்திராய்

குத் துப் பயளி, ஒர் கீரை

குத்துப்பன்னீர், ஒர்மரம்
குத்துப்புள், புள்ளடித்தலிலோர்வ
கை
(குஞ்சூடு
குதிப் போர், கி.மு திட்டமாய்வைக்
குத்தி வாய், கடிவாய்

-

குத்துவாள், சுரிகை
குத்துவிளக்கு, ஒர்விளக்கு

குத்தாசி, ஒர்கருவி
பேசல், உறைக்கச்சொல்லல்,ஒரு குத்தென, நேரே
வர்சொன்னசொற்றைத்தல், குத் குதி, அன்னிதி,நீதிகேடன்
அதல், இஃதாால்வகை ஆஅபாட் இ
ம், குதேக்கம், தடை

குத்தல், அடித்தல், உரோசம்வரப்

டிஜென் அ, மெய்ப்பரிசமெட்டி குதிக்கம், குழப்பம், கோள்
அமொன் அ, சிஅகவார்த்தல், செ குங் தமம், பூனே

குபீ

ாகள்.அ

கும

குந்தம், ஒர்பாஷாணம், கண்ளுேய், குபீர்குபீரெனல் இரடுக்கொலிக்குறி
ப் பு
குதிர்ை, குருச்சமரம், கைவேல், சி
அசவளம், குலம், நோய், பெருஞ் குபுத்திரன், இழிகுல புத்திரன், து
சவளம்

நீபுத்திரன்

குங் தரைத்தல், வீளுயிருத்தல்
குபுருஷன், தட்டன்
குபேரன், சந்திரன், வடக்கு, வட
குதேலிக்கம், வெள்ளேப்போளம்
திசைப்பாலன்
குங்தளம், தேயமன் பத்தாறிளுென்
அ,பெண் மயிர், மயிர்க்குழற்சி, ம குபையம், சிறு புள்ள டி.
யிர்ப்பொது

குங்தனம், மணியழுத்தல்

குப்பக்காடு, காடடுத்த கிராமம்
குப்பம், கிராமம், குப்பல், திடர்

குத்தாணி, குச்த நோய், பருவுரல்
குங்தானிப்பீரங்கி, ஒர்பீரங்கி

குப்பலே, குப்ப2ள
குப்பல், குவியல், கூட்டம்

குர்தாலம், ஒர்புள்
குந்தாலி, கொக்தாவி

குப் பண், ஒர்செடி
குப்பாமணி, குப்பைமேனி

குத்சாவித்தல்,

குப்பாயம்,சட்டை,மேற்போர்வை

குத்தாளித்தல்,
குதாளிப்பு,

களித்துக்குதித்தல் குப்பி, ஓர்பாண்டம், மாதர்தலேய

தோ வrt

-

g

ணிையிமூென்.அறு,வீணேயின்மு.அறுக்கா
(ன்
ணிை

மண்வாருங்கருவி
குங்தி, கள், பாண்டவர்தாய்

குப்பிக்கடுக்கன், ஒர்வகைக்கடுக்க
குப்பிசாரம், காசிச்ாரம்
குர்திக்குர்திகடத்தல், இருகினவா குப்பிமா, மாக்கல்லு (செய்யுமிடம்
-த்தல், இச்தகால்வைத்துவை குப்பியசாலே, பித்த2ளப்பாத்திர ஞ்
தி.தி கடத்தல்
குப்பியம், பொன் வெள்ளிதவிர்ந்த
லோகம்
குர்தியடித்தல், ஒர்விளேயாட்டு
குர்திரம், ஒர்புள்
குப்பிலவணம், வ8ளயஅப்பு
குர்திருக்கம், குங்குவியம்
குப்பிவைப்பு, குப்பியில் வைத்துச்
(குறிப்பு
செய்யுஞ் சரக்கு
குர்தி, ஒட்டுத்திண்ணே, குர்ததல்,
குந்தென்னேவல், திண்ணேயருகு, குப்புக்குப்பெனல், இரடுக்கொலிக்
(திோடப்பவள் குப்புரகிதன், ஒழுக்கங்குன்றியபா
அம்பு
ர்ப்பான்
குர்தி காலி, அடிப்பலமற்றமாம், கி
ப்புளாய்
குங் த காலினிற்றல், படங்குந்திநிற்ற
ல், விரைவைக்காட்டி நிற்றல்

குர்துதல், கிந்துதல், குர்தியிருத்தல் கு மக்கிடத்தல், அதோமுகமாய்
க்கிடத்தல்
குர்துத்தடி, குெேதடுக்குமலக்குத்
தடிகுப்புமல், கடத்தல், குதித்தல்,பாய்
குர்திரு,
குங் துருக்கம்,

ஒர் சரக்கு, ஒர்ம
ரம்

குந்தெடுத்தல், அம்பெடுத்தல்
குபங்கம், அருவருத்தசே.அ
கு.பசுபா, காஞ்சிரை
குபதம், துன்னடை, பாழ்வழி
கு.பலம், ஈட்டம், பலவீனம்

குபிதம், கோத்தல்
குபிதா தேகம், தின்மரணம்
கு.பிலன், அரசன்
குபினர், வ?லஞர்
(பாய்தற்குறிப்பு
கு.பினி, வலே

(ழுதல்

தல்

குப்புறவிழுதல், முகர்தரைநோக்கலி
குப்பெனல், ஒலிக்குறிப்பு, சீக்கிரக்
(மேடு
குறிப்பு
குப்பை, கஞ்சல், குவிவு, கூட்டம்,
குப்பைக்ைேர, முட்ைேர
குப்பைச்சி, குத?னக்கேடுள்ளவள்

குப்பைமேனி, ஒர்பூடு
குப்பையன், குத?னக்கேடுள்ளவன்
குப்பைவாரி,ஒர்கருவி,விளக்குமாறு
மஞ்சம்,
.ே
ஒர் சாம்பிருணி

குபீரிடுதல், இரத்தமுதலியவில்ாந்து குமட்டல், தெவிட்டல்

-

குமி

கும்

(

குமட்டி, ஒர்சுரைக்கொடி
குமட்டு, நிறைவு, வயிற்றுப்புரட்டு

குமிழித்தல்,

குமிழிக்கொள்ளுதல்,

குமட்டுதல், அருவருத்தல், குடலேப்

குமிழ் குமிழி, குமிழ்ப்பு

கொப்பளித்தல்

புரட்டல், தேக்கெடுத்தல் (ட்டல் குமிழ்த்தல், குமிழித்தல்
குமண்டையிடுதல், நிறைஅேதெவி குமிழ்ப்பு, புடைப்பு, புளகம்
குமிழ்வண்டு, குடைவண்டு
குமதி, தன் மதி
குமரகண்டன், ஒர்வலி
குமிள், ஒர்மரம், குமிழ்
(றிப்பு
குமரதானம், எழுத்துத்தானமைச் குமீர்குமீரெனல், ஈரடுக்கொலிக்கு
திளுென் அ
குமரம், கொம்பிலாவிலங்கு

குமுகுமுத்தல்,
குமுகுமெனல்,

மிகுமணக்குறிப்
பு

குமரன், ஆண்மகன், இ2ளயோன், குமுக்கு, திரட்சி, தொகை (ருவன்
பதிஞஅவயசுமுதல்முப்பத்திரண் குமுணன், முதலெழுவள்ளலிலோ
இவயசுக்குட்பட்டவன், மகன், மு குமுதசாயன, சந்திரன்

}

ருகன், வயிரவன்

குமுதாணபன,

குமரி, அழிவின்மை, ஒர் கண்டம்,க குமுதபதி, சங்திரன்
நீருற2ள, கன்னி,சத்தாதிகளிளுென் குமுதம், அடுப்பு, கருப்பூரம், கறி
அ,சத்தமாதர்களிலொருத்தி,மகள்
பாஷாணம், கூட்டம், செவ்வா
ம்பல், தருப்பை, தென்மேற்றி
குமரிகண்டம்,நவகண்டத்தொன்று
குமரிச்சேர்ப்பன், பாண்டியன்
குமரிஞாழல், ஒர்பூடு

சையா?ன்,

குமர், கன்னியழியாமை, விவாக மி
ல்லாதபெண்

கொண்டது,பேரொலி, வக்கிரா

தேபாஷாணம், வெள்ளாம்பல்,
வெள்ளி, வெள்ளே பாஷாணம்
குமுதவாதேவன், சங்திரன்

குமல், அரிவாள்
குமாரகன், குமரன்

குமாரதங்திரம், ஒர்.நால்

படையிலோர் தொ

கை. அஃது சேஞமுகம்மூன்று

(திரி குமுதேசன்,

குமாரத்தி, இராசாவின் மகள், புத்
குமாரபாலன், சாலிவாகன்
குமாரம், ஒடவைத்தபொன்
குமாரவாகனம், மயில்
குமாரவிருத்தியை, பிள்?ளப்பரிகார
ம்பண் அம்பெண், மருத்துவிச்சி
குமாரன், இராசபுத்திரன், குமர
ன், மகன், வாலிபன்
_

}

குமுதிசை, ஒர்வாச?னமரம்

குமுதை, ஒர் ஆடு, ஒர்மரம்
குமுக்தம், கற் பாஷாணம்
குமுரம், சித்திரக்கம்பி
குமுறல்,
அதிர்தல், ஒலித்தல்,
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குறிகாட்டுதல், அழைத்தல், சத்த குருகுரியன்,
வயிரமணி
ங் காட்டல்
ம்
குருசேடம்,
குருப்பிரசாத
(ல்
குரா, குரா மரம்
குருசேவை, குருவுக்குப்பணிசெய்த
குராசாணி, ஒர்பூடு
-

குராசாணி ஓமம், ஒர்பூடு

குருச்சனன், சங்கை மான், த2லவன்

குரால், கபிலேநிறம், கோட்டான், குருச்சி, சீனக்காரம்
குருடன், கண்ணில்லான்
I_1

குரு.டி.குருட்டுப்டெண்
குரிகிற்ருளி, ஒர்கிழங்கு
குரிசில், ஆண்மகன், இராசா, பெ குருடு, அறிவின்மை, உறுப்பு:குறை
யெட்டிளுென் அ.அஃது பார்வை
ருமையிற்சிறங் தோன்
யின்மை, விளக்கமற்றது
குரீ, புள்
குரு, ஆசான்,இருமாத்திரை, இரும் குருட்டடி, எழுங்தமானம்
பு செம்புஇயமுதலியவுலோகங்க குருட்டாட்டம், அறியாமை, குரு
2ளப்பொ ன் வெள்ளியாகப்பேதிக்

ட்டுத்தனம்

குஞ்சிங்தாரம், உவாத்தி, ஒரர குருட்டி , ஒரிலேயான்
சன், சுத்த சலம், சோறு, திரி குருட்டுக்கல், நிறமற்றகல்
சி, தேசமைம்பத்தாறிளுென் , குருட்டுச்சாயம், கிற மற்றசாயம்
கிமிடமஅபத்திஞன்கு கொண்ட குருட்டுத்தனம், குருட்டாட்டம்
அது, நிறம், பாரம்,பிதா,பெருமை, குருட்டுப்பத்தி, அறியாமையானப
த்தி
மேன்மை, வகுரி, வருத்தம், வியா
குருட்டுமை, எழுத்துவிளங்காதமை
ழம், வேர்க்குரு

குருகடாட்சம், குருவின் கிருபை
குருகு, இளமை, உலேமூக்கு, குருக்க

குருட்டுவாக்கு, அறியாதவிதமாய்வ
ந்தசெய்கை

த்தி, கைவளே, கோழி, தேசமைம் குருட்டுமுத்த, ஒளியற்றமுத்து
பத்தாறிமூென்று, சாரை, நீர்ப் குருட்டுவெளவால், ஒர்வவ்வால்
பறவை, பறவைப்பொது, மூல குருட்-ெழுத்து, அக்கரசுத்தமில்
நாள், யா?னயின் மூளே, வட்டுக்கு
லாதவெழுத்து
குருனி, ஓர் மக்காலளவுள்ளது
ட்குருத்து, வெண்மை
குருதக்கணே, குருவுக்குக்கொடுக்குச்
குருகுமணல், வெண்மணல்

}

தட்ச2ண
குருகுமண்,
குருகுலம், பலண்டு.அகபாஷாண குருதற்பகன், குருவின் பன்னியை
குருதற்பி,
க்கற்பழித்தோன்
ம்,பாரதர்குலம்
குருதி, இரத்தம், சிவப்பு,செவ்வாய்
குருகுலவே தேர், கெளரவர்
குருக்கிரமம், கன்னபாரம்பரியமாய் குருத்தல், குருப்பித்தல், பெருங்
கோபம்
வழங்குவது

குருக்கண், குருட்டுக்கண், மு?ல
குருக்கத்தி, ஒர்மம்

குருத்து, இளமை, மரமுதலியவற்றி
ன் குருத்த, விலங்கின் கொம்புக்கு

/

குரு

குரு

ருத்து, வெண்மை
குருப்பூச்சி, குருவண்டு
குருத்துக்கக்குதல், குருத்துவருதல்,
பயிரின் குருத்துத்தெறித்தல்

::::: குழந்தை, சி.டி வுரு

குருத்துரோகம், பஞ்சபாதசத்தொ குருமித்தல், பேசலாலெழுமொலி
ன்.அ

குருத்துவம்,
குருதத்தவம், மகத்
வம்

து
:
குருத்த வீசுதல்,

குருமுகம், குருமுகதா
குருமுடித்தல், உலோகங்களே கீற்ற

த்தக்கமருங்தைப் புடமிடுதல்
குருத்துவைத்த குருமுறை, சவுக்காரம்
ல்

ன்,

)

::

குமுகசா

குருத்தெறிதல், குருத்துவீசுதல்
குருத்தோலே, இளவோலே
குருமூர்த்தம், தேவன்குருவாக வரு
தில
குருநாடி, ஒர்ாாடிவிதி
குரு சாதன், குமரன், அரிசு, பரம குருமூர்த்தி, பரமகுரு
குரு
குருமூலம், குருவின் வாக்குமூலம்
குரு மை,

குருசாள், பூசநாள்

பெருமை

குருதிச்தை, பஞ்சபாதகத்தொன்.அறு குரும்பட்டி, குரும்பை
குருநிலம், குருக்கேத்திரம்
குரும்பைப?னதெங்கினிளங்காய்,பு
குருசோய், வைகுரி
குருந்தக்கல், வச்சிரக்கல்
குருச்சி, ஒர்மதம், குருத்து, குழங்
தை,வச்சிரக்கல்
குருபதம், சிரசிலோராதாரம், மோ
ட்சம்

நீருஞ்சோறு

குருவகம், வெண்சிவப்பு
குருவங்கவன, குருபன்னி
குருவசனம், குருமொழி

குருவண்டு, ஒர்வண்டு
குருவருடம், நவகண்டத்தொன் மறு

குருபத்தி, குருவின்மேல்விசுவாசம்

குருவாக்கு, குருவசனம்

குருபத்திரம், அத்துகாகம், புளிய

குருவாசம், வியாழக்கிழமை

மரம்

ஐ

குருவால், ஒர்மரம்

} குருவின் ம?னவி

குருவி, சிறுபறவை, மூலாாள்
குருவிக்கார், ஒர்செல்

குருவிக்குடல், சிற்றிரைப்பை
குருவிக்கூடு, குருவிவைக்குங்கூடு
குருபாரம்பரை, குருவமிசவழி
குருவிச்சி, குருவிச்சை
குருபாலப்பிரபோதிகை, ஒர்.நால்
குருவிச்சை, புல் அருவி
குருபீடத்தாள், குருவின்ம?ன வி
குருபுகாசந்திரயோகம், வியாழன் குருவித்தலப்பாகல், ஒர்வகைச்சி
குருபரன், குமரன், பரமகுரு

சுக்கிரன் சந்திரன் மூன்றுமோரி
ராசியினிற்ப அ

குருபுத்திரன், குருவின் மகன், சீடன்
குரு ஆசை,
இற தேகுருவைக்குறித்

அகாய்ப்பாகல்

குருவித் லப்பாக்கு,

-

ஒர்வகைச்சி

அ பாககு

குருவித்தம், குன்றிக்கொடி, சாதிவி

ங் கம், செம்மணி, முத்தக்காக,வா
நீகோதும்பை
மாருக்குப்போசனங்கொடுத்தல்,
குருவிமீன், ஒர்மீன்
குருவணக்கம்
குருவுக்காதி, பச்சைக்கருப்பூரம்
குருப்பட்டம், குருவபிஷேகம்
குருப்பித்தல், பருக்கொள்ளுதல், மு குருவுபதேசம், ஒமம், குருப்ப்ண்னு

துச்செய்யும்.அன்னதானம், குரு

2ளத்தல்

_

முபதேசம்

குருப்பிரசாதம், குருவிளுல்வரப்ப குருவெனம்சாரம், காசிசாரம்
ட்டதி
குருவேர், ஒர்கொடி

குருப்பிரமோதம், குருவிஅறிபெற்ற
சந்தோஷம்
குருப , பரு

குருளே, ஆமை-கரி-சாய்-பன்றி-புவி

மான்-முசு-முயல்-யாழி இவற்றின்
குட்டி இளமை

குல

m எச

குருள், பெண்மயிர்
குரூபம், அவலட்சணம்
குரூபி,
அவலட்சணன்
குரூபின்
குருப்பியம், தத்துசாகம்

}

;

குலா

குலட்டு, குலே
குலதருமம், குலாசாரம்

குலதாாகன், புத்திரன்
குலதிதி, சாலா மெட்டாம்பன்னிரண்

டாச்திதி

குல திலகன், குலாதிபன்
குரூரம், கொடுமை
குரை, அசைச்சொல், ஒலி, குதிரை, குலதெய்வம், அவ்வக்கு லத்தார்வழி
படுச்செய்வம்

குளம்பு

குரைத்தல், எழுத்திலாவோசை, ஒ குலத்திரி,
வித்தல், குலேத்தில்
குரைமுசன் , காய்

குலஸ்திரி,

கற்புள்ள வள்

குலாாசகம், ஒட்டகம்

குலதிந்தை, குடிப்பழுது

குரோசம், கூப்பிடுதாரம்
குரோட்டம், கரி, பன்றி

குலக்தெரித்தில், குலப்பழிக.தல்

குமோட்டன், ஆணரி

குலபதி,குலாதிபன்

குரோட்டு, பன்றி

குலபத்தினி, கற்புடையாள்

குரோதம், உட்பகையாறிளுென் மறு, குல்பருவதம், குலம?ல
சினம், விகாரமெட்டிமூென் து
குரோதன, ஓர் வருடம்
குரோசன், வீரபத்திரன்

குலபாலகம், ஒர்தேன் தோடை
குலபாலகன், குல புத்திரன்
குலபாலிகை, கற்புடையாள்

குரோதி, ஒராண்டு, குரோதியென்

இவப்பகை, சாதித்தொடர்ச்சியா
கி

னேவல், கோபி, பகைவன்

L/ைெ

குலமகள், குலத்திரீ
குரோதித்தல், பகைத் சல்
குலகண்டகன், குலத்தை வடுப்படுத் குலமகன், குடியிலுள்ளவன்
.துவோன்

குல கருமம், குலாசாரம்
குல கன்னி, கல்வில்லாள், பதிவிாதை
குல காயம், சத்தை, பேய்ப்புடோல்
குலகாலம், நிலக்கடம்பு
குல கிரி, அட்டகுலபருவதம்
குலகுரு, சாதி குரு
குல கூடஸ்தன், உயர்குலத்தான்
குலக்காயம், பிறவிச்சுவாபம்
குலக்கு, இஅக்கு, குலே

குலம சாதி, நீலக்கல்

குலமரியாதை, வமிசத்துக்கடுத்த
குலமலே, அட்டமலே

குலமித்திரன், குலாலுசாரி
குலமிலான், குலவீனன்

குலமுளோன், கற்குலத்தோன்
குலம், அரண்ம?ன, இரேவதி,
லக்கின் கூட்டம்
சாதிமாஅதல்

குலக்கொடி, குலஸ்திரீ

குலம்பெயர்தல்,

குலக்கொழுதுே.குலத்துக்குமுதலா
யிருக்கும் அரியபிள்ளே
குல சம்பலம், குள்ளம்
குல சம்பவன் உயர்குலத்திறிபிறக்

குலரி, குலே

தோன்

கறி

கண்டு, கூட்டம், சாதி, மக்ன, வி

குலவரை, மதோரக்கல்

குலவித்தை, சாதிவித்தை

குவிருது, குலத்துக்குரியது
குலவிருத்தியை, மருத்துவிச்சி

குலசன், ஒழுக்கங்குலம்வழுவாதபி குலவீனன், கீழ்மகன்
தாமாதாவிடத்திற்பிற தோன்

குலச்சிரேட்டன், குலத்திஅமொழு
க்கத்திலுங்கல்வியிலுமதிகன்

குலடன், மஞ்சனிர்ப்புத்திரன்
குலடாபதி, வசவி கணவன்
குலடி, செம்பாஷாணம்

குலடை, குவாசாரங் தவறின வள்
குலட்சயம், குடியழிவு

குலவுதல்,கொண்டாடல், பிரகாசித்
தல், பொரு துேதல்
குலன், கலேவல்லேர்ன், குலம்
இ

ஆடம்பரம், குலாவென்னே

வல், கொண்டாடல், பட்சம், வ
2ளவு

குவாகுலதிதி, ஆருங் நிதி
குலாங்க?ன,

உயர்குலத்தவள்
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குஅலு

ா எடு

குலாங்குவி, காவட்டம்புல்
குலா சலம், குலமலே
குலாசாரம், குலாடை
குலாசாரியன், குலக்குரு

குலாதிக்கம், குலவிசேடம்
குலாபிமானம், குலச்சங்கை
குலாபு, முட்செவ்வச்தி
குலாயம், பறவைக்கூடு,வலே
குலாரி, ஒர்வகைப்பண்டி

குவ

கு.அத்தம், க.அக்கால், கொள்
குஅமமூலம், இஞ்சி

குஅமம், அணியை நடத்தல், ஒர்செ
டி, கோட்டை, படைத்தொகை,
புற் கற்றிை

குஅமி, பாசறை

குலே, அம்பி குதை, இரற்கு2ல, கு
தை, குலேயென் னேவல், கொத்து
செப்கரை, ாடுக்கம், பூங்கொத்

குலாலன், குயவன்

அதி, மரம்முதலியவற்றின் குலே, வி
குலால், செவ்வை
ற்குதை
குலாவல், கொண்டாடல், பாராட் குலே கட்டுதல், குலேபிடித்தல்
டல், வ:ளவு
குலேகுலேதல், அச்சத்தான இங்குதல்
குலாவு, குலாவென்னேவல், கொன் குலேக்கல், ஆட்டுக்கல், கோரோச
டாட்டம்

னம்

குலாவுதல், சஞ்சரித்தல், சேேதா குலேச்சல், அழிதல், ஒழுங்குத்தப்பு,
ஆதித்தல், பிரகாசித்தல், வளத்ல்
குலேசல், குலேத்தல், வெ.அத்துப்
பேசல்
குலி, மனேவி, யாக்கை
குவிகம், இலுப்பை, சாதிலிங்கம்,சி குலேதல், அச்சக்குறிப்பு, அவிழ்தல்,
வப்பு, பங் அது

குவிங்கம், ஊர்க்குருவி, ஒர்தேசம்,

அழிதல், ஒழுங்குகெடுதல், கலேத
ல், குன்றல், நடுங்கல், பத.முதல்
குலேதள்ளுதல், குலேபோடுதல்

காக்கை, குதிரை, சர்திலிங்கம்
குவிங்கர், ஒர்சாதி

குலேத்தல், அவிழ்த்தல், கலேயச்செ
ய்தல், குரைத்தல், பிரித்தல்

குவிசபாணி, தெய்வேதிேரன்

குலோோய், குலேமுட்டி
குலேபடுவன், ஒர்நோய்
குலேட் பன், சீதநோய்
குலேப்பு, குலேத்தல், சடுக்கம்

குவிகாக்கிரீடை, பதேடித்தல்

குவிசம், இடியேறு, இலுப்பை, க
ற்பரிபாஷாணம், வச்சிரச்சோடு,
வச்சிராயுதம், வன்னிமரம்
குலிசல், சாகபாஷாணம்
குவிசன், கற்பரிபாஷாணம்
லின்ை

குலேமுட்டி, செஞ்சிற்குத்து
குலேபல், அச்சக்குறிப்பு, குலேதல்
குலேயெரிவு, ஒர்கோய்
குலேவயிறு, இரலடி
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குவித்தம், தேயமன்பத்தாறிகுென் குலேவிலே, குலேமதிப்புக்குத்தகை
குலிலி, வீராவேசவொலி
குலீனன், குலமுள்ளோன்

குலேவு, குலேதல்

குலோமிசை, வசம்பு
குஆகுஅத்தல், இரைதல்,ஊருதல், குலமம், குன்மம
,
சொறிதல்
குல்லம், முறம்
குல்லரி, இரச்தை
குஅகு.அப்பு, தினவு
குஅகுலெனல்,ஒலிக்குறிப்பு(னேவல் குல்லா, தலேக்கோலம், படவி
டுங்குல்லா
கு.அக்கு, அசைப்பு, கு.அக்கென்
குஅக்குதல், அசைத்தல், கெதுவங் குல்லாய், தலேவாரை
காட்டுதல்

.ே

குல்லான், சல கைப்பாரை

குஅக்கெனல், ஒலிக்குறிப்பு, குஅங் குல்லி, ஒர்பூண்டு
குதல்

குஅக்கை, கோரிக்கை
குஅங்குதல், அசைதல்
பூஞ்செண்டு

கே }

குல்லியம், இனிமை

குல்லிரி, குலிலி
குல்லே, கஞ்சா, துளசி, வெட்சி
குல்வவி, இலங்தை
குவடு, சங்க பாஷாணம், சிறுமலே,

குழி

குழி

trrெ

திரட்சி, மரக்கொம்ட, மலே, மலே
யுச்சி
(தி

கையிறிகண்ட இளமைத்தன்மை

யுடைய குழமகனேட் புகழ்

கூட
அறுவது,பாலன்
குவட்டிஅதி; தோன், சொன்னபே
குவட்டிற்புனிதம்,சங்கபாஷாணம் குழம்பல், அடிதலேமா அறுதல், கலங்
கல், நீராளமானது
குவட்டினியம், நீலாஞ்சனக்கல்
குவட்டுக்கல், ஆட்டுக்கல்
(ணம் குழம்பு, ஓர்விதக்கறி, கஞ்சி, குழம்
பன்னேவல், குழைசேறு, சக்
குவட்டுக்கூர்மை, தொட்டிபாஷா
குவட்டுமுலேச்சி, சொன்னபேதி
தனக்குழம்புமுதலியன, நீராளமா
குவலம், அவுபல பாஷாணம்

குவலயம், குவளே, செய்தல், பூமி
குவலயாபீடம், ஒர் யா?ன
குவலிடம், ஊர்
குவலேயன், தரிசு
குவவு, குவிதல், கூட்டம், திரட்சி,

னது
(றல்
குழம்புதல், கலங்குதல், தலே தடுமா
குழம்புப்பால்,குழம்பாய்க்காய்ச்ச

ப்படும்பால்

குசில ல், குழற்சி

குமுஅதல், குழற்சியாதல், சுருட்டி

முடித்தல்
குழல், இசைப்பாட்டு, ஊதிடுகுழ
ல், ஐம்பாலிமூென்று, அஃது சு
குவளே, ஒர் நீர்ப்பூக்கொடி, கடுக்கனி
குட்டிமுடித்தல், கொண்டை, த.
ல்வைக்குமிதழ், கண்ணிற்கோளே,
கோளே, பாண்டங்களின் கழுத்
2ளயுடைப்பொருள், பெண்மயிர்
பருத்தது, பூமி, பெருமை
குவனச்சி, புற்ரும்பளம்

அதி, மன்மதன் கணேயிஞென்.அ
குவ?ளயச்சு, தட்டாரிளுேர்கருவி

குழவி, அம்மிக்குழவி, இளமை, ஒ
ட்டகம்-கடமை-காட்டா-பன்றி

குவாகம், கமுகு
குவாட்டி, ஒர்மட்டி

மான்-முசு-யாழியா?ன இவைகளு
மன்றி மரக்கோட்டில்வாழ்விலங்

குவால், குவிதல், கூட்டம், மேடு
குவிதல், ஒடுங்குதல், கூட்டம், சே

கின் பிள்?ளகளுமாம்,குழந்தை,பெ
ருமை, மரக்கன்அ

குதல், திரளுதல், செருங்குதல் குழவு, இளமை
குவித்தல், ஒடுங்குவித்தல், ஒளித்த குழற்கொத்து, மயிர்க்குழற்சி
ல், கூட்டுவித்தல், கூப்பல்

குழற்சி, குழன்றிருத்தல்

குவிப்பு, குவியல்செய்தல்

குழற்பிட்டு, குழவிலவிக்கும்பிட்டு(ல்
குழற்அறப்பு, ஒர்வகைத்திறவுகோ

குவியல், கும்பம்
குழாம், கூட்டம்
குவில், அ.முத்தல், சத்தம்
குழாம்பல், குழைவு, நீராளமானது
குவிவு, குப்பை, குவிதல்
குவை, குட்பை, கூட்டம், திரட்சி, குழாய், த2ள,அளேயுடைப்பொருள்
மேடு

_

குமு , இளமை
குமுகம்,
குமுகு,

கிணஅ, குழியென்னேவல்,குளம்,

} கு

குழமகன் , முருகன்

குழி, ஒருகோல்நீளமுமொருகோல
கலமுங்கொண்டதரை, கிடங்கு,
பள்ளம், வயிறு
குழிகை, குளிகை

_

குழகுழத்தல், கொளுகொளுத்தல்

குழிக்கணக்கு, குழிமதிப்புக்கணக்கு

குழங்கல, ஒர்மாலே

குழிசி, பா2ன, மிடா

குழந்தை, சிஅபிள்ளே

குழிசீலே, கெளபீனம்

குழிச்சட்டி, ஒர்பணிகாரச்சட்டி
குழிதல், குழியாதல்
குழித்தல், குழியாக்கல், நீராடல்
குழப்பன், குழப்பக்காரன்
குழப்புதல், கலத்தல், குழப்பம்ப குழித்தாமரை, ஆகாசத்தாமரை
குழிகரி, ஒர்கரி
ண்அணுதல்
குசிமகன், ஒர்பிரபந்தம், அஃது குழிநாவல், ஒர்மரம்
கலிவெண்பாவான மாதர் கடங் குழிபறிதல், கிடங்குவிழுதல்

கு

படி,

குசிப்பம்,

கலகம், கலக்கம்

mr ar ar

குழை

குழிப்பு, பிரபங் சவுமப்பிகுென்று

குள

குழைத்தல், இளகுவித்தல், ஒன் ருப்

குழிமாஅதல்,

குழியைப்பரப்பா

குழிமாற்.று,

க்கல் :

க்கலத்தல், தளிர்த்தல், வ:ளத்தல்
குழை காற்றம், குழைமணம்

குழிமி, பாத்திரத்தின்மூக்கு, மதகு

குழை பிடித்தல், ஒன்றைவிலக்கத்
தழைபிடிததல்
குழிமிட்டான், ஈத்தைச்குரி
(கருவி குகிைப்பு, குழைத்தல்
குழிமுயல், ஒர்முயல்
குழிய்ச்சு, தகட்டைக்குழியாக்குங் குழைமறைவு, ஒளிப்பு
குழையடித்தம
குழியம், திரட்சி, திரண் டவட்டம், குழையடி,
பாராவலேயம், வலேயம்
குதிையடித்தல், திேரோச்சாரண
குழியம்மி, மருந்தரைக்குங்குழியுள்ள
த்துடன் பார்க்கும்பார்வை, போ

}

வம்மி

திப்பு

குழிவு, குழித்தன்மை

(வோன் குழையல், இளகியொன் அறுபட்டிரு

குழிவெட்டி, சவக்கிடங்குவெட்டு
பப.தி
குழு, அடங்காமை, குழுவென்னே குசைவு, அணேதல், இளக்கம், உரு
வல், கூட்டம், மகளிர்கூட்டம்
க்கம், கலப்பு, சேர்மானம், வளே
குழுக்காலி, கட்டுக்ககப்படாதமாடு
வு, வாடல்
-

குழுப்பற்.அதல், அடங்காமைத்திரி குளகச்செய்யுள், ஒர்பிரபந்தம், அ
தல்

ஃது பல பாட்டா யொருவி?னகொ

குழுப்பாய்தல், குழுப்பற்.அதல்
குழுமல், கூட்டம், கூட்டல்

குழுமாடு, குழுக்காலி

ண்ைடுமுடிவ.அ

குளகம், குற்றெழுத்துத்தொடர்ந்த
செய்யுள், பல்பாச்கூடிப்பொரு

குழுமுதல், கூடுதல்

ண்முடியுஞ்செய்யுள், மரக்கால்

குழுமுரல், ஒர்மீன்

குளகன், குமரன்

குழுவல், கூடல்

குளகு, இலேயுனும்விலங்குணவு

குழுவன், சொற்கேளாதவன்

இரடுக்கொலிக்கு
குளகுளத்தல்,
குழுவுதல், கூடுதல்
றிப்பு
குளகுளெனல்,
குமூஉக்குறி, அவ்வச்கூட்டத்தார்வ குளக்கட்டு, குளத்திருகு
குளக்குருவி, ஈண்டு
ழங்குஞ்சொல்
கு ைமு, காடு, காது, குண்டலம், கு குளக்கொட்டி, ஒர்கொட்டி
ழை.ேச.அ., குழையென்னேவல், த குளக்கோட்டன், ஒரரசன்
ளிர், அளேயுடைப்பொருள், நெய் குளக்கோரை, ஒர்புல்
தல்
(ரை
குளசு, குழைச்சு
குழை கறி, நீராளமான கறி
குளஞ்சி, ஒர்தோடைமரம், சருக்க
குழைக்கடித்தல், மந்திரோச்சார குளத்தேபோதல், வாகியத்துக்குப்
ணத்துடன் குழையடித்துப்பார்த்
போதல்
தல
குளகண்டு, ஒர்கண்டு
குழைக்காடு, காட்டுத்தேசம்
குளநெல், ஒர்நெல்
கலதே சுண்ணு குளப்பயது, ஒர்பயம
குழைசாச்து,
குழைசுண்ணம்,
ம் பு
குளப்பாடு, குளமடுத்த நிலம்
குழைசே.அ. குழைந்தசேது
குளமீன், குளத்துமீன்
குழைச்சி, புற்ருஞ்சோறு
குளம், சருக்கரை, தடாகம், நெற்
றி, வெல்லம்
குழைச்சு, ஆயுதங்களின் கழுத்து,
ஆயுதமுதலியவற்றின் சுரை, கழு குளம்பு, குரம்
துே, கை கால் முதலியவற்றின் குளவடம்பு ஒர் கொடி
பொருத்து
குளவஞ்சி, குளாஞ்சி
குழைஞ் சான், குசிப்பம்

குளவட்டை, ரேட்டை

குழைதல், கயங்குதல்,நெகிழ்ந்தொ குளவரகு, ஒர்வரகு
ன் ருதல், வ?ளதல், வாடல்
குளவாழை, ஒர்நெல்
23
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குளி

குளு

குளவி, ஒர்வண்டு, தேனீ, மலேப்பச் குளிர்குளிர்தல்,

சீதமடைதல்,

குளிர்கொள்ளல், தோஷமே..அதல்,

ை

குளவிகொட்டுதல், குளவிகுந்துதல்
குளவிச்கூடு, குளவியிருக்குங்கூடு
குளவிச்தம், ஒர் மஞ்சள்
குளறுதல, உளஅதல், குளி தல்

விறைத்தல்
குளிர்சுரம், சீதசுரம்

குளிர்ச்சி, குளிர்மை
குளி தல், குளிருதல், சாதல், விறை
த்தல்

ட ைெட,

குளிர்த்தி, ஒராராதனே, குளிர்மை
குளிர்த்திபண் அதல், குளிர்மை செ

குளாஞ்சி, ஒர்தோடை

ய்தல்

குளாபாகம், குடாபாகம்

குளி, குளித்தல், குளியென்னேவல்
குளிகசித்தி, குளிகாசித்தி
குளிகன், அட்டசாகத்தொன்.அறு, க
சர்தறைகோளிஞ்ென்று
குளிகம், ருந்தி பொது
குளிகா சித்தி, இரசகுளிகை யி குல்
வரு சித் , அஃது அட்டசித
யிலுமொன் அறு

குளிர்த்திபோடுதல், சீதளாதேவிக்கு
ச்செய்யுமோராராதன .
குளிர்க் தகுரல், இனியவோசை (வி
குளிர் தேகெ ள்ளி, குளிர்ந்துகொல்
குளிர்த நிறம் சன் னிறம்
குளி சநீர், இளவெங் நீர், மணியினல்
லெ வி
(ணம்
குளி தே பரிமளம்,
சரங்க ஷா

குளிக ரன், சக்குமுத்துமுதலியன குளிாதேட ர்வை, தயைநோக்கு
குளிர்ந்த பச்சு, மதுர வசனம்
குளிர்ந்தமணம்,
காற்றம்
குளிாதே முகம், அலங்காரமுகம்,

குளித்தெடுப்போன்
குளிகை, ம, திரை
குளிசம், வ 2ளயம்
ளிசமாடுதல்,
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வன்முகம்

செல்

குளிா தேவாச?ன, அமணம்

குளிரங்த வாயு, வாதவா பு
குளி சீல, கொபீனம்
குளித்தல், சுழியோடல், நீராடல்,ப குளிர் வேளே, சாயங்திரம்
குளிர்ந்தவொளி,மணிகளினல்லொளி
டி. தி ஸ்
குளிர்ந்துகொல்லி, கொவ்வைக்கொ
குளி பச்சை, ஆற்று பச்சை

குளிப்பாட்டு, பிரேதமுழுக்காட்டு

டி, வஞ்சகன்

குளிப்பாட்டுதல், குளிச்கச்செய்த குளிர்ந்த பற்றுதல், வாயுவிடமுத
குளி தே.முதல்,
வியபற்றியே
ல், பிரேதலங்காரத்தொன்.அ
அதி ல
குளியம், உண்டை, புலி, மருத்தின்
பொது, வ?ளயம்
குளிர்ப்பித்சல், குளிர்ச்சிசெய்தல்
குளியோடுதல, சுழியோடுதல்
குளிரக்கொடுத்தல், மன ம்மியப்ப குளிர்ப் - குளிர்மை

டக்கொடுத்தல
குளிரி, கல்லாரம், பீலிக்குஞ்சம் வெ
ம்ம்வே மூக்கரிகத்தி
குளிர், அச்சக்குறிப்பு, கவண், கற்
கடகவிராசி, குளிர்ச்சி, கடதல், கு
இம், கண்டு, பனிக்காற்று மழும்

குளிர்மை, சீதம்

குளிர்மைக்கட்டு, கூகைக்கட்டு
குளிறல், எழுத்திலாவோசை, ஒலித்

இல், பேசலா லெழுமொலி
கு அ, ஒலி, குளிந்ென்னேவல், பே
ரொலி

தல், அலஅதல், சத்தமிடுதல்
குெழுக்கு, முலேமூக்கரிகத்தி, முள குளி
குளிரம், கண்டு
வு, வெற்றிலே மூக்கரிகத்தி
குளுகுளுத்தல், ஒலிக்குறிப்பு,காமா

குளிர்காய்ச்சல், சீதசுரம்
குளிர்காய்தல், கூதிர்காய்தல்

வே கொள்ளுதல், செவ்வியழிதல்,

மெதுமெதித்தல்

குளிர்காலம், கூதல்காலம்

குளுகுளுப்பை, காமா?ல

குளிர்காற்று, குளிரான காற் று.

குளுகுளெனல், ஒலிக்குறிப்பு
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குற

குளுத்தி,

குளிர்மை

குறி

குளுப்பை, குளுகுளுபபை

குமம், ஒர்சாதி, குறி
குறம்பார்த்தல், குறி பார்த்தல்

குளுமை, குளாமை

குறம்விடுத்தல், குறட்சொல்லுதல்

-

குளேச்சு, காற்பங்கு, குழைச்சு

குறவஞ்சி, ஒர் பிரபந்தம்,குறத்தலேவி
குள்ளக்கெண்டை, ஒர்மீன்
குறவணவன், ஒர்புழு
குள்ளம், கு அமை, வஞ்சகம்
குறவர், குறிஞ்சிநிலமாக்கள், வேடர்
குள்ளன், க் ட்டையன், வஞ்சகன்
குறவன், இரதம், ஒர்சாதியான்
குள்ளி, கட்டைச்சி, குள்ளன்
குறவை, ஒர்மீன்
(கும்மரம் குறளடி, இருசீரடி
குறங்கு, தொடை
குறங்கொட்டி, துலாவோடே யடுக் குறளன், குள்ளன்

குறங்கொள்ளி, குறைக்கொள்ளி
குறஞ்சனம், வெண் காரம்

குறளி, ஒர்பிசாசு, வசவி
குமளிக்கூத்து, பேய்த்தனம்

குறஞ்சால், உழுதுகுறை தேகிலம்

குறளிவிடுதல், கோளாறு பண்ணல்

குறஞ்சி, செம்முள்ளி

குற2ள, குள்ளம், கோட்சொல்லல்
குறடு, அடைகல்ஆ ஒட்டுத்திண்ணே, குறள், உறுப்புக்குறையெட்டிகுெ
ஒர்கருவி, செருப்பிளுேருமப்பு,
ன்று, ஒர்பா, குறுமை, சிறும்ை
திண்ணே, கண்டு, பலகை, மரத்து
பூத சணம்
ண்டு, மிதி டடி
குறள்வெண் செச்துறை, விழுமிய
குறட்டரியம், குறை
பொருளும் ஒழுகிய ஓசையுமுடை

குறட்டாழிசை, நாற்சீரின் மிச்சபல
சீரான வரு 1 டியிரண்டாய் ஈற்றடி

த்தாய் எ?னத்துச்சீராஅம் அள

பொத்த இரண்டடி யாய வருவது
குறைந்துவருவதும் விழுமியபொ குறள்வெண்பா, இரண்டடியா யொ
ருளுமஒழுகிய ஒசையுமின்றிக் குற
ருவிகற்பத்தானேனு மிருவிகற்ப
ள் வென செங் துறையிற் சிதை நீ த.
த்தானேஅம்வருவது

வருவதம்வேற்.அத்தளவிரவிய கு
உள்வெண்பாவாய்வருவதுமாகிய
விம்மூன்று வகையுமர்ம்
குமட்டுச்செருப்பு, ஒர்செருப்பு
குறட்டுப்பாக்குவெட்டி, ஒர்பாக்கு
வெட்டி

குருசாணி, ஒர்மருதுே
குருவுதல், ஒடுங்குதல், மெலிதல்
குருள், மறிக்குட்டி

குறி, அடையாளம் எண்ணம், ஒர்வ
கைச்சாத்திரஞ்சொல்லுதல், குறி
ப்பு, குறியென்னேவல், சகுனம்,

குறட்டை, காக்கணங்கொவ்வை கு

தோற்றம், கன்னடத்தை, நிமித்

அகு அப்பு
குறண் டல், குமண்டுதல், சுருண்டது

தம்,பயில், புடைவை, மாடுமுதலி
யவற்றினிடுங்குறி, முறை
(றல
குறிகாணுதல், அடையாளங்தோன்
குறிக்கொள்வோர், கருமம்முடிக்கு

சுருண்டுவ2ளதேது
குமண்டல்வாதம், வலிவாதம்

குமண்டவாங்குதல், சுருட்டியிழுத்
தல்

ங் துளிைவுள்ளோர், பராயணர்

குறிக்கோள, ஒற்றுமை, கணித்தல்,

குறண்டி, ஒர்பண்

கருமமுடி கு.ேதுணிவு

குறண்டுதல், சுருண்டுகடனுதல்

குறிசொல்லுதல, குறியிடம்பார்த்
குறத்தி குறிஞ்சிநிலப்பெண்
துச்சாத்திரஞ்சொல்லல
கு உத்திட பாட்டு,ஒர்பிரபந்தம்.அஃ குமிச்சி, கிராமம், குறிஞ்சிநிலத்தா
அ. தவே வன்பவனிவரக்கண்டதலே
ர், சிற் றார்
விமயங்கித்திங்கள்முதலியஉவால
குறிச்சூத்திரம்
, பெயரீடுகுத்திரம்
ம்பனப்பட்டுக் குறிகேட்டல்முத
விய அகப்பொருளுமடங்க அகவ குறிஞ்சா, ஒர்கொடி
ல்முதலிய செய்யுளிடையிடைவிர குறிஞ்சி, இச்தி, ஐக்கிலத்தொன்.அ
விவரச் சிங் அமுதலிய நாடகத்தமி
அஃது, மலேச்சார்பு, ஒரிசை, ஒர்
டுவது
கொடி, ஒர்சிமிள், ஒர்டண், குறி
.

ாஅம்)

குஅறு

குறு

ஞ் சிகிலத்திராகம், குறிஞ்சிமரம், குறுகுதல், கிட்டுதல், குறுத்தல், கு
செம்முள்ளி, மருத யாழ்த்திறம், ம

றைதல், சுருங்குதல்

குமுகுத்தாளி, சிறு தாளி

ருதோன் றிமரம்

குறிஞ்சித்தலேவன், கானகாடன்

குறுகுடித்தல், ஒலிக்குறிப்பு

குறிஞ்சித்தெய்வம், சுப் பிரமணியன் குஅகு.அப்பு, குறட்டை,அஃது,யா
க்கைக்குற்றமைக்திளுென் , சின
குறிஞ்சிப்பறை,துடி, தொண்டகம்

குறிஞ்சியாழ், குறிஞ்சிநிலத்தியாழ்
குறிஞ்சிலேக்கல், இாற்கல்
குறிஞ்சில், தொட்டிபாஷாணம்

குறிஞ்சிவேந்தன், குமான்

க்குறிப்பு
குஅகுஅ ப்பை, குறட்டை

கு.அகுறெனல், ஒலிக்குறிப்பு
குறுக்கடி, கு.அச்குகியாயம் குறுக்

குறிது, குறுமையுடையது

(ன்
குலுழி
குறித்தகள்வன், பெயர்பேரனசள்வ கு.அக்கம், குறுகினது, கெளரிபாஷா
ணம், சுருக்கம்
குறித்தல், அடையாளப்படுத்தல்,த

ருதில், சுட்டுதல், நியமித்தல், மதி குறுக்கல், குறைத்தல்
குறுக் களவு, நடுஅளவு
த்தல், வரைதல்

குறிபார்த்தல், சகுனம்பார்த்தல், சா கு.அக்கிடுதல், இடையேசெல்லல், ெ
முத்திரிகாலக்கணம்பார்த்தல்

ட்டுதல்

-

-

குறுக்கு, ஊடு, குறுக்கென்னேவல்,
குஅமை, சுருக்கம், விட்டத்தளவு
குறிப்பாளி, குறிப்பறிவோன்
குதிப்பானவன், கணிசவான், மதிக் குஅக்குக்கட்டு, மார்க்கட்டு
கு.அச்குக்கேள்வி, மடிப்பானகேள்வி
கத்தக்கவன்
குமக்குச்சட்டம், குறுக்குவளே
குறிப்பிடம், சுருக்கம்
குறிப்பு, அடையாளம், எழுத்துப் குஅக்குச்சார், குஅஞ்சார்
பழக்குங்குறிப்பு, ஒருமை, கருத் குமுக்குச்குத்திரம், சுருக்கமாயறியு

குறிப்பறிதல், குறிப்பிளுலறிதல்

து, கி?னப்புக்கெழுதினவெழுத்து,

ஞ்குத்திரம்
குமக்குநோய், சங்துப்பிடிப்பு (வு
விருப்பம்
குறிப்புச்சொல், குறிப்பிளுற்பொரு குறுக்குப்பாடு, குறுக்கு, விட்டஅள
_

பிறந்த சாளெழுதி வைக்குமோலே, கு.அக்குதல், குறுகப்பண்அணுதல்
_

குறுக்குப்பாதை, கு.அக்குவழி

ளுணர்த்துஞ்சொல்

றிப்புப் பண்பு, மனதின் கூறுபாடு குஅக்குப்புத்தி, எண்ணிக்கையற்றபு
த்
(மறுமா.அ
குறிப்புவினே, பொருளிடங்காலஞ்சி

ஒன குணங் தொழிலடியாகத் தே குறுக்குமஅக்கு, இடைக்கிடை, தா
ற்றிக்கருத்தால்ை மாத்திரம் விளக் குறுக்குவிட்டம், கைவிட்டம்
குறுக்குவிழுதல், ஊடுவிழுதல்
குஞ்சொல்

குறிப்போலே,. காரியங்குறித்திருக்கு குறுக்குவெட்டி, குறுக்குவழி
மோலே, சாதகவோ வ
குறுக்கையர், ஒர் வேளாளர்
குமடிகணக்கு, தனியட்சரங்கள்
குறியர், குள்ளர்
குறுங் கண், பல கணி
குறியானவன், கிதார்த்தன்
குறியிடம், அடையாளம், அடையா குஅங்கவி, ஒர்பிரபந்தம், பாலேயா
ளமுமிடமும்
ழ்த்திறம்
குறியிடையீடு, குறியிடத்தொழுகா குஅங்காசு, ஒர் காசு
குறுங்காடு, சிறு காடு

த தடைப்படல்

குறில், குற்றெழுத்து, நீட்டற் து

குறுங்கிண்ணி, வெண்கலம்
குஅங்குடியாள், தாளகம்

குறுகலர், பகைவர்

குறுங்கோல், இரண்டுமுளத்தடி

குறியீடு, காமதார2ண

-

குறுகல், அ.அகல், குறைத்ல்
குறுகித்தல், கோபமுத விபவ
பாச்குங்கு அம்பார்வை

குறஞ்சிரிப்பு, புன்னகை

. கு அஞ்சு?ன, சிறுபொய்கை
கு அணல், கு அணி

குற்
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குமு
குறுணி, ஒரளவு, சிறியது

குஅம்பொறைசாடன, முல்லேகிலத்
(மை
தலேவன்
குறுவாழ்க்கை, அற்பவாழ்வு, வ.து
கு.அவிசாரம், கவலே

கு.அ2ண, குறுநோய்
குறுதல், பறித்தல்

குஅத்தல், குறுகுதல்
குறுங்கை, புன்சிரிப்பு

குறுவித்தல், கு.அகித்தல்
குறுவித்திப்பார்த்தல், குரூரமாயுற்
கு.அகில மன்னர், கு.அம்பர்
அறுப்பார்த்தல்
குறுசெளிப்பு, ஆங்காரம், இறுமா குறு விலே, ஒ.அப்பு
ப்பானஅசைப்பு
கு.அவிழி, கோபத்தாற்பயத்தாலுறி
அப்பார்த்தல்
குறுநொய், குஅணல்
கு.அதேடி,குதிரைசெலுத்துங்கருவி கு.அவிழிக்கொள்ளுதல், வெறித்து
பிஅென்அ, கு.அத்ததடி, பறை குறுவிழிவிழித்தல்,
ப்பார்த்த
(ல், சிறுவேரவை
ல்
முதலியவடிக்குங்தடி
கு.அச்தறி, குறு தேடி, போதிகை கு.அவேர்வை, அச்சத்தால்வேர்த்த
மலாம்பூசினதக
கு.அதேனி, சீலேத்துணி
குஅ ஒத்தகடு,
குஅடை, தளர்ாடை

கு.அதுேளசி, சிறுஅளசி

குஅ மூப்பட்டை,

டு

-

குறுங்தோட்டி, காஞ்சொறி, சிற்ற குமாரம், குரூரம்
மட்டி, தோட்டி
குறை, அரசிறை, குறைந்திருப்பது,
குறுப்பி, பொன்னிமிளே
குது மணல், இரசதமணல்
குஅமாக்கள், சிஅவர், பிள்ளைகள்
(னம்
கு. மீ, ன் ஒர்மீன்

குறையென்னேவல், குற்றம், சே
-ம், தரித்திரம், தல்து, நிறைவற்
மது, மன்ருட்டு, மிச்சம், வெது
ப்பு

குஅமுட்டு, கிட்டுமானம், முட்டுத்த குறைகோள், இரத்தல்
குஅமுழி, கு.அவிழிவெறித்த பார்வை குறைக்கண்லுக்குறங்கல், அரைக்க
குஅமுனி, அகத்தியன்
ண்அணுக்கு நித்திரைசெய்சல்
குஅமை, சிஅமை, சுருக்கம், பாவம் குமைச்சல், ஒ.அறுப்பு, தாழ்ச்சி
குஅம்பச்சி, இடைச்சி
குறை சால், உழுதகுற்ை
குறும்பயிர், இளம்பயிர்

(னர் கு2ைதல், கெடுதல், சிறு கல்

குஅம்பர், கு.அகிலமன்னர், துர்ச்ச குமைத்தலேப்பினம், கவர்தம்
குஅம்பன், தர்ச்சனன்
குஅம்பாடு, பள்ளேயாடு
குஅம்பாட்டம், குஅம்புத்தனம்

குஉைத்தல், குறுகுதல்,சங்கரித்தல்,
சுருக்குதல், வெட்டுதல்

குறை திறை, ஏற்றத்தாழ்ச்சி, குறை

குஅம்பார்வை, கு.அகித்த பார்வை,

ச்சல்நிறைச்சல்

கொடியபார்வை

கு

குஅம்பி, காதழுக்கு

பாடு, இனம், குறை, குற்றத்
தில்ைவந்தபாடு

குஅம்பிடி, உடைவாள், முட்டுப்பிடி குறைப்பிராணன், குற் றுயிர்
குறும்பிடையர், பள்ளேயாட்டிடை குறைப்பு, குறைத்தில்
(ருவி குறையாற்றல், குறைதீர்த்தல்
யர்

(ல்
குறிப்பிவாங்கி, காத ழுக்குவாருங்க குறையிரத்தல், பின் சென் அ கேட்ட
குறும்பு, அரணிருக்கை, சிஅமை, குறையொட்டி, உறையொட்டி
பாலேகிலத்தார், பொல்லாங்கு, குறை வயிறு, குறைப்பசி
_

போர்

குறைவு, இனம், வறுமை

குருேட்டை, காக்கணவன், பீச்சுவி

குறும்புத்தனம், அட்டத்தனம்

ளாத்தி

குஅம்புவன் னிமை, ஒர் பட்சாதி

குற்குஅ), குங்கிலியம்
குற்சலே, அவுரி
குஅம்யூள்,
குஅம்பொறை, காடு, குறிஞ்சிநிலத் குற் சனம், இகழ்ச்சி
ரு சிதம், அசுத்தம், அருவருட்பு
அார், சிறு மலே, மலே

புள
கு அம்புள்

காடை

!

07.

குன்

கடசி

டெ

தாலம்பபாஷா

| குன்றத்துச்சித்தி,

குறீசிச்தல், அருவருத்தல்
குற்சிப்பு, அருவருப்பு

ணம்
-

குறிசை, இகழ்ச்சி, சுபாபக்குண குன்றம், மலே
மொன் பதிளுென் அறு, அஃது. அரு குன்றல், குலேதல், குறைதல்,
கம்,

குற்றட்ப

} குறிஞ்சிநிலமாக்க

குன்றவர்,

வகுப்பு
கு

(தல்
கெடு

ள், வேடர்
குன்றவாணர்,
குன்றவில்லி, சிவன், தரிசு

காணல்

டு, குறை, குற்றம், தி வ.து,

குன்ருவாடை, வடழ்ேக்காற் று
குற்றமில்லான், அருகன், கடவுள், குன் ருவாழ்வு, குறையாத செல்வம்
மாசிலான்
குன்றி, ஒர்கொடி, மஞே சிலே (றி
குற்றம், அபராதம், குறை, தவறு, குன்றிநிறக்கண்ணன், காட்டுப்பன்
குன்றிமணி, குன்றிக்கொட்டை
நோய், பழுது, பிழை
குன் அறு, குன்றென்னேவல், சதயாா
குற்றம்பிடித்தல், பிழை காட்டல்
ம

ள், சிறு மலே, மலே
குற்றல்,கும்மதல், செரித்தல், பறித் குன்று
கூப்பிடுதல், எதிரொலியெழக்
தல

குற்றவாளி, குற்றமுள்ளோன்

குன்முதல், குறைதல், கெடுதல், மெ
விதல், வாடல்
(விகரம்
குற்றியவிகரம், மாத்திரைகுமதின குன் அவாடை, வடமேல்காற்.அ
குற்றியலுகரம், மாத்தியை குறுகின குன் றெறிந்தோன், குமரன்

குற்றிசை, கு.அஞ்சக்தம்
குற்றி, சறி

வு கரம்

குற்றுடைவாள், சிறுஉடைவாள்
ட

குறி அறுதல், குற்றல்
குறிஅயிர், குறைப்பிராணன், குற்.அ கூ ஒரெழுத்து, கூவென்னேவல், பூ
மி, மலங்கழித்தல்
யிரெழுத்து
_
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குற்றெழுத்து, ஒர்மாத்திரையா ச் கூக மானம், மறைவு
கூகம், ஆங்தை, கூகை
சரிக்கப்படுமெழுத்து
கூகனகம், அசப்பியவார்த்தை
குற்றேவல், அடித்தொண்டு
குற்ருெந்து, குற்றுயிர்க்கீழொந்து
குனட்டம், அதிவிடையம்
குனட்டு, தடுக்கு
குளூபி, சுழிக் காற்று

கூகனம், மாய்மாலம்

கூ- காகம், கமுகு
கூடகாரி, காகம்

கூகை, ஒர்பருங்து, கோட்டான்
கூகைக்கட்டு, பொன்அக்குவீங்கி
குனி, குனியென்னேவல், வில்
குனிதல், இரங்குதல், தலே தாழ்த்த கூகைஅே, ஒர்மருங் து
ல்,

கூக்குரல், கூப்பிடுமொலி, முறையீடு

திக்கப்படுதல் வளே தல்

கூசம, முலே
குனித்தல், ஆடல். வ?ளத்தல்
குனிப்பு, ஆடல், கூத்தின விகற்பம், கூசல், அச்சக்குறிப்பு, அச்சம், கூட
(ல்
க்குரல், கூசுதல், கா.அணு சல்
கூசனம், உத சினம், மறைத்தசொ
குனிவு, வ2ளவு
கோல்
கூசி,
குஅககம், குலுக்கம்
ழுது கால
கூசிகை,
குன்மச்குலே, ஒர்நோய்
கூசிதம், புட்குரல்
குன்மப் புரட்டு, ஒர்நோய்
குன்மம், ஒர்நோய், குஅமம். இஃ சு-சுதல், கண்பன்முதலியகூசுதல்,
-
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அ

அதல், பயப்படல்

சேமூமுகம் மூன்று கொண்ட

கூச்சக்காரன், சங்கே ாசமுள்ளவன்

அா.மு.

குன்மவலி, ஒர்நோய்

கூச்சத்தம், கூக்குரல்

குன்ம வாயு, ஒர் கோய்

கூச்சங்தெளிதல், சங்கோசந்திர்தல்
*-ச்சம், அச்சம், கண்பன் முதலிய

குன்

கூறல், ஆால் முவிஜென்
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ாஅக

கூட்

வற்றின் கூச்சம்,ாாணம்,வெட்கம் கூடாகாரம், மேல்வீடு
கூடாக்கு, புகையிலே
கூச்சி, சவரிலோத்திரம்
கூடாங்கம், ஆமை
கூச்சிரம், கடம்பு
கூடாதகட்டம், நீயோர்ாட் பு
கூச்சு, கூர்ச்சு
கூடாதது, இயலாத தி, தகாதது,
கூட, ஒருங்கு, சேர, தானும் (உ.ம்)
பொருக்தாதது
(மை
எனக்குக்கூடப்பயம்
கூடாமை, இயலாமை, பொருங்கா
டட கம்,கொழு, வஞ்சனே
கூடாரக்கட்டில், மூடுகட்டில்
கள் வன், பொய்ய கூடாரப்பல்லக்கு, மூடுசிவிகை
கூடகாரகன்,
ன், வஞ்சன்
கூடகாரன்,
கூடாரமடித்தல்,கூடாரம்போடுதல்
கூடகிருதன், சிவன்
கூடாரம், படாம்வீடு
கூடசதுக்கம், ஒரபிரபர்தம்
கூடாரவண்டில், மேல்மூடியவண்
கூடசன், சோர புத்திரன்
டில்
கூடசாசனம், கள்ளத்திரேவை
கூடார், பகைவர்

கூச்சல், இரைச்சல், கூக்குரல்

கூட சாரன்,
கூட சாரி,

அகதாங்கதாதன்

கூடார்த்தபாஷிதம், கட்டுக்கதை
கூடாலொழுக்கம், கள்ள வேடம்

கூடசாலம், ஒர் ரகு

கூடியதி, இயன்றது, ஏற்றது, கி

கூடசான் மலி, பட்டு.நால்மரம்
கூடசுவணம், கலட் புப்பொன்
கூட2ண, மயிந்ருேகைக்கண்

கூடிவி, தசைதின்போன்

கூடத்தர், ஆன்மா கத்தாவுடனயி

டைத்தது,சேர்ந்தது
கூடு, அடைப்பு, உடம்பு, கூடென்

னேவல், பறவைக்கூடு

க்கப்படுதல்
கூடுங்கழுச்தும், அ2ளயுங்கழுந்தும்
கூடஸ்தன், முதன்மையானவன்
கூடுதல், இயஅதல்,ஏற்றிருத்தல், கி
கூடபதம், பாம்பு புத்தி
டைத்தல், சேருசல், புணர்தல்
கூடபாகலம், குலே, யா?னநோய்
கூடுவிட்டுக்கபோய்தல், ஒருடம்பை
கூடபாஷிதம், அந்தரங்கசம்பா விட்டானமாமற்ருேருடம்பிற்புகுதல்
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கூடுவிழுதல், ஆணிச்சீவிழுதல், சாத
ல்,வியாதியின்வேர் கழலுதல்
கூடபுருஷர், ஒற்றர், சோரநாயகர் கூடு.வைத்தல், சில தியிஞணிச்சிதல்
கூடமார்ச்கம், கள்ளவழி
காய்க்தி சவ்வுபற்றல், பட்சிகள் க.
கடடபாசிரம், பாம்பு

கூடமை அனம், காகம்
கூடம், அறை, இரசசியம், உறையு

டு கட்டுதல், வியாதிவேர்வைத்து

ப்பவத்தல்
றை கருவி, கலப்பை, கொழு, தா கூடை கூத்தின் விகற்பம், கோரியை,
னியக்குவியல், கொல்லன் சம்மட்
குக்கடைமுதலியன
டி, தீங்கு, புதைத்தல், பொய், ம கடடையன் பருத்தவன்
2லயிஅச்சி, றைவு,வஞ்சகம், வீடு கூடோற்பன்னன், சோரபுத் கீரன்

கூடம்பில், சுரை

கூடய திேரம், பொறி, வலே
கூடலர், பகைவர்

கூடல், அடுத்தல், இயலல், ஒர்விளே

கூட்டம், சங்கம், திரள், தொகுதி,

பிண்ணுக்கு, புணர்ச்சி, போர்
கூஷடரம், வண்டில்
கூட்டரவு. கூட்டம்

யாட்டு, கழிமுகம்,கூடுதல், சேர் கூட்டரிசி, கறிக்கரைக்குமரிசி
த ல், புணர்தல், மதுரை, மரமுத கூட்டற்ற வன், கூடாதவன்
லியவற்றின் சொறிவு
கூட்டாகுழப்பம், தாஅ மா.அ
கூடல்வளத்தல், மகளிர்விளேயாட்டி கூட்டாளி, கூடிடைக்கிறவன், தோசி
ஞென்.அ
ன், பங்காளி

கூடல்வாய், ஒடுங்கியகால்வாய்
கூடவற் ைச, தவளே
கூடற்கோ, பாண்டியன்

கூட்டிமுடித்தல், தெய்வங்கட்டிகி
றைவேற்றல்

கூட்டு, கறிக்கட்டு, கூட்டென்னேவ

விடLL)

ாஅச

கூதி

ல், சேர்மானம்
கூட்டு கணக்கு,எண்கட்டுதல்
கட்டுக்கறி, குழம்புக்கறி
கட்டுக் கால், இருகாலேயுமோாடியி

கசை, கா.மீ.), குளிர்கா
கூத்தரிசி, குத்திவிற்குமரிசி
கூத்தர், நாடகர்
(டகன்
கூத்தன், உயிர், சிவன், தரிசு, கா

ல்மிதித்த சிற்றல்
கூட்டுணல், கூட்டியுண்ணல்

கூத்தன் குதம்பை, மூக்கொற்றிப்பூ
ண்டு
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கூட்டுதல், அதிகப்படுத்தல், சேர்த்த கூத்தாடி, கூத்தாடுவான்
ல், சேர்த்தண்டுபண்ணல், பலவி கூத்தாடுதல், தோரத்தமாடுதல், ஈ
னத்தையொன் ருக்கல்

கூட்டுத்தட்டு, ஒர்பாத்திரம்
கூட்டுத்தொழில்,கடித்தொழினடத்
அதுதல், வசியவித்தை
கூட்டுப்பல்லக்கு, ஒர்விதபல்லக்கு
கூட்டுமூட்டு, ஒன்அபடுத்தல், கோள்
சேர்மானமாக்கல்

டனம்பண்ணுதல்

கூத்தாட்டு, தோரத்தம், கடனம்
கூத்தி,

நாடகக்கணிகை, வைப்

கத்திச்சி, பாட்டி
கத்து, ஆடம்பரம், கடனம்
கூத்துக்களரி, நடனசாலே
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கூத்துப்பாட்டு, நாடகக் கவி
கூத்துவிடுதல், ஏவிவிடுதல், கூத்தாடு

கூட்டுமொழி, கூட்டுச்சொல்
வோ?னக்களரியில்விடல்
கட்டுவச்தகம், கூட்டியாபாரம்
கூந்தலஅகு,
ஒரஅகு
கூட்டுறவு, இணங் சஉறவு
கூட்டெழுத்து, தொடரெழுத்து, கூந்தலாற்றுத்ல், மயிராந்துதல்
பலவெழுத்தொலி யொன்ருயிரு கூந்தல், கமுகோலே, குதிரைமயிர்,
கூந்தற்கமுகு, கர்தற்ப?ன, கூத்த
ப்பது
கஷமாணடம்,

கஸ்மாண்டம்,

} கீற்.அப்பூசணி

ற்றெங்கு, ப?னயோலே, பெண்ம
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கூணி, கூனி

பிர், மயிர், மயிற்ருேகை, யா?ன
க்கழுத்தடிமயிர்

கூந்தற்கமுகு, ஒர்கமுகு

கணிகை, லீ2ணயிளுேரு.அப்பு
கூண்டு, கூ,ெ பறவைக்கூடு
கண்டுதல், கூடுதல்

கூந்தற்பாசி, ஒர் நீர்ப்பூடு

கண்மாண்டம், நீற்றுப்பூசணி

கூத்தாலும்,

கூதேற்ப?ன, ஒர்மரம்

'கொசாவி

கூந்தால்,
கூசம், குதம்
கதரன், தா ஸ்கிரீமுயங்கிட்பெற்ற கூபகம், எண்ணேத்துருத்தி, கிணறு,
சிற் றாற்றுக்குழி, பாடை, பாய்ம
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சுதலோடுதல், குளிர்தல்
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கூடம், கிணஅ
சுதல், குளிர்
கூபரங்கம், உரோமடிபொடிப்பு
சுதல்விறைச்தல், கூதலோடுதல்
கூதளம், கூதாளிச்செடி தாதுளே,வெ கூபரம், முழங்கை
கூபாரம், கடல்
ள்ளரி
கூப்பரம், முழங்கை
கூதறை, கிழியல் கூட்டற்ற து
கூப்பல், கூப்புதல்
கூதற்காய் ல், குளிர்காய்தல்
கூப்பாடு, கூப்பீடு
சுதனம், மறை தசொல்
கூப்பிடல்
சுதாரி, வெள்ளரி
கூதாளம், கூதளம்

கூத ளி, ஒர்செடி
கதி, பெண்குறி

}ே அசைகல
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கூப்பீடு, குரோசம், கூப்பிடென்னெ
கூப்பீடுதாரம், கூப்பிட்டசத்தங்கே

கூதிர், ஐட் பசி கார்த்திகையின் பருவ
ம், காற்.அறு, சுதல், பனிக்காlஅறு கூப்புதல், குவியச்செய்தல், சுருக்கு
கூதிர் காலம், குளிர்காலம்

கூமம், நீர்கிலே

கதிர்க்காற் று, குளிர்காற் ற

(தல்
கூமா, ஒர்மரம்
கூம்பல், ஒடுங்கல், குமிழ மாம், குவி

கதிர்ப்பருவம், குளிர்காலம்

கூர்

ாஅடு

கூவு

கூம்பு, கூம்பென்னேவல், தேர்ச்

மை ப்பிக்கும்வாயு
கொடிஞ்சி, பாய்மரம் (ங்கு சல் கூர்மாண்டர், ஒருரு திரர்
கூம்புதல், குவிதல், குருவுதல், சுரு கூர்மை, அறிவு, கல்லுப்பு, கூர், து
கூரணம், கொடுமை, கோடகசாலே,
ண்மை, அணி
பாகல், பொருமை
கூர்மைக்கரிவாள, சவுக்காரம் (ல்
(யிர் கூர்மைபார்த்தல், அண்மைபார்த்த
கூரம் முயற்சி
கூரல், ஒர்மீன், புள்ளிறகு, பெண்ம கூடலகம், கறையான் புற்று, குவியல்
கூரன், கூர்கெல், சாய்
கடலம், அதிட்டம், கடற்கரை, க
கூராம்பாய்ச்சி, சலகைப்பாரை
டைவீதி,காை,காராமணி, குவிய

}

கூராம்பிளாச்சு,
கடரான், ஒர் ஆடு, குல்லான்
கூரியது, கூர்மையுள்ளது

ல், சிறுவரம்பு, நீர்கிலே, படைய
னி, பலபண்டம், பாகல், மக்தி,
மரை, முசு, விலங்கின் வால்
கூலவதி, யாஅ
கூலி, வேலே கண்டுகொடுப்பது

கூரியம், கூர்மை

கூரியன், கூர்மையுள்ளவன்
கூரிலவணம், அமுரியுப்பு

கூலிக்காரன், வேலேயாள்

கூரை, சிற்றில், வீட்டின் மேற்புறம்
கூரைதட்டல், ஆண்பிள்?ளப்பிறப்பு
க்குச்செய்யுமோர் மகிழ்ச்சிக்குறி
கூர், இ2லக்காம்பு, கரென்னேவல்,

கூவிப்பாடு, கூவிப்பிழைப்பு

கூர்மை,

தனி, மிகுதி

கூர்க்கதிர், ஒர் கருவி
கூர்க்கஅப்ப்ன், ஒர்செல்
கூர்ங்கோடு, கரியகொம்பு
கூர்ச்சகம், தச்ததாவனக்குச்சு

கடவ.நால்,

ழ்ேநீர்க்குறியறிசாத்திரம்

கடவம், கிணறு, கூகைஅே
கூவாம், ஏர்க்கால்
கூவான், கூணன்
கூவரி, பண்டி.
க-வலர், கவதால்வல்லோர்
கூவல், அழைத்தல், கிணறு, சொல்
அதல், பள்ளம்
கூவியர். மடையர்

சம், எத்தி, தருப்பை, தலே, கூடவிரம், தேரிடக்கியம், தேர், தேர்

ாடி, புருவமத்தி, மாய்மாலம்,
க்கெர்டிஞ்சி, வில்வமரம்
பிரிப்பு, வீண்புகழ்ச்சி
(சீர்க்குவாய்பாடு
கூவிரி, தேர்
கூர்ச்சரம், ஒர்தேசம்
கூவிளங்கனி, சேர்கிரைகிரையசைக்
#சரி, ஒரிராகம்

(வரும்பு க.விளங்காய்,

ர்ச்சிகை, ஊசி, எழுதுகோல், பூ
கூர்ச்சு, கருள்ளதடி

சேர்கிரை நேரசை

ச்சீர்க்குவாய்பாடு

(தல் கூடவிவ

நேர்கிரைகிரைசி

று நிழல்,

ரையசைச்சீர்க்குவாப்பாடு
ர்தல், கருதல், துஅகுதல், மிகு
கூர்த்தம், விளேயாட்டு .
கூவிளாஅம்பூ, சேர்நிாைகிரைசேர
சைச்சீர்க்குவாய்பாடு
கூவிள தண்ணிழல், சேர்கிரைேேர்
கூர்ந்த புத்தி, கரியவிவேகம்
நிரையசைச்சீர்க்குவாய்பாடு
கூர்ப்பம், புருவமத்தி
கூவிளர்தண் பூ, சேர்கியை சேர்சேர
கூர்ப்பரம், முழங்கை, முழச்தாள்
சைச் சீர்க்குவாய்பாடு
கூர்ப்பு, உள்ளது.சிறத்தல், உறைப் கூவிளம், கோள கபாஷாணம், கே.
பு, கூர்மை, மிகுதி
கிரையசைச்சீர்க்குவாய்பாடு,வி
கடர்மபிரிட்டகம்,
கூர்மபிரிட்டம்,

} ஆமையோடு

ல்வம்

கூவிளி, அழைப்பு

கூர்மம், ஆமை, திருமாலவதாரத் கூவிளித்தல், கூப்பிடல்

தொன் , பதினெண் புராணத் கூவின, கோளகபாஷாணம், வில்
தொன்.அறு

வமரம்

கூர்மராசன், ஆதிகூர்மம்

கூவுதல், அழைத்தல், சேவல்முதலி

கூர்மன், உரோமம் புழகிப்பித்துஇ
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_

அ.து

ாஅசு

கெச்

ன்மை, பங்கு, பாதி, வகை
கூவுவான், சேவல்(ல், கூவென் குதல்
க-வெனல், அழைத்தல், ஆரம்பித்த கூறுகொள்ளுதல், அமர்த்துதல்

கூறுதல், சொல்லுதல்,

கடவை, க.கை

க.ழ்ங்கை, குறட்கை, குறை தேகை
க-ழன், ஒர் பலா
கட9ா, ஒர்மரம்

கூழாங்கல், ஒfகல்
க-ழாமட் டி., மைேதயன்

விளக்கிச்

சொல்அதல், விற்றல்
கூறுபாடு, க.அ
(திப்புடைவை
கூறை, சீலே, மணவாட்டியுடு கும்பு

கூறைப்பாய், தோணிப் பாய் (மறு
கூற்சாம், தேசமன்பத்தாறிளுென்

கூற்றம், சொல், மைன்
கூற் றன், சமன்
கூற் று, காலன், சொல், சமன்
கடற் றுவன், சமன்.
(வோலே
க-முக்குப்பாடி, அங்கிடுதத்தி
பங்குபிரித்தெழுகின
*-9ை, இறகு, கடையின்மை, கவி க-ற்ருேலே,
4.மப்பிஞ்ென் மறு, சேறு, டு, நீள க-னல், கோணல், சங்கு, கச்சை, பி
கூழாமணி,

ஒர்பூடு

கூ-9ாம்பானி, கரையல்
கூழான், கண்டக்ெகல்

றை, வ?ளதல், வளவு (கு,சத்தை

குறைந்தது, படைவகுப்பு, பா
புே, பிற்படை, பெண்மயிர்,பொ கூணன், ஆமை, கூலுள்ளோன், சங்
கூனி,கடலுள்ளோன்,சிற்றிருல்,மத்த
ன், மச்சம், மயிநீருேகை
கூழைக்கடா, ஒர்கொக்கு (அறுப்பு

ரை, வசவி

கூழைத்தொடை, செய்யுளிளுேரு கூனிக்குயம்,

கூழைமுரண், கடைச்ெேராழிந்தம கூனிரும்பு,

ரிவாள்

}அ

_

நீறெல்லாச்ரேக் கண்அணும்முரண் கூ-அதல், வளைதல்
கூனே, கருப்பஞ்சாறடு கூன், கொ
டிப்பட்டை, வேள்விக்குண்டம்
கூழைமோ?ன, இ.அ.திச்சீரக்கனின்

வரத்தொடுப்பது

றியொழிச்த இரக்கண்மோனவர கடன், ஆச்தை, உறுப்புக்குறையெட்
டிஞென்.அறு, கடனென்னேவல், கத்
த்தொடுப்பது
கூழையளபெடை, கடைச்சொல்
தை, வனவு,வெண்பாமுதலியசெ
லொழிந்த மற்றெல்லாவற்றின்க
ய்யுட்களின் முதலடியிளுெரோவி
ண்அமளபெடைவரத்தொடுப்பது
டத்திப்பொருள்படத்தனித்த கி
ற்பதி
கூழையியைபு, முதற்சீரொழிந்தமற்
றைச் சீரக்கணியைபுவரத் தொடு கடன் கிடை, யாக்கைக்குற்றமைக்தி
ஞென்ற, அஃது வ3ளக் கொ
ப்பது
கூழையெதகை, கடைச்சீரொழிங்
ண்டுகிடத்தல்
தமற்றெல்லாச்ரேக்கண்அணு மெ.து
கைவரத்தொடுப்பதி

கெ

கூழ், உணவு, கஷாயம், சோறு, கெக்கட்டம், மிகச்சிரித்தல்
பயிர், பொன்
கெக்கரித்தல், கடினிப்பு
கூழ்முட்டை, கருக்கெட்டமுட்டை கெக்கலி, மகிழ்வு
செக்கலித்தல், மகிழ்தல்
கூழ்முன்வன, ஓர்ைேர
கெக்களம், கெக்கட்டம்
கூழ்வரகு, கேழ்வரகு

கெக்களித்தல், நெளிதல்

கூளம், கஞ்சல்

கூளி, உறவு, எருது, குறள், குற்றம், கெக்களிப்பு, செளிவு
தொகுதி, பூதம்,பெருங்கழுகு,பே கெசகன்னம், யா?னசெவியைய சை
ய், பொலியெருது, வலி
ப்பபோற் காதையசைக்கும் வி
கூளியர், படைவீரர், வேடர்

த்தை
(ன் அறு கெ சகன்னி, வெருகு
நாற்குற்றம்பத்ளுெ கெசாச?ன, அரசு

கூடமல், கூறுதல்

கூ

கூறல்,

கூவியான், சிவியார்த்லேவன்

கெசாசைாா, கையாச்தகரை
கூம, காரணம், கூமென்னெவல், த கெச்சிதாடை, உல்லாசடை

கெட்

ாஅன

கெச்சிதம், கெற்சிதம்

கெலி

| கெண்டம், கண்டம்

கெச்சுக்கெச்செனல், ஒலிக்குறிப்பு கெண்டி, கெண்டிகை,
கெச்சை, சிறு சதங்கை
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கெச்சைாடை,

ைெ1_.
கெச்சைமிதி,
கெஞ்சுதல், மன் ருடுதல்
செடலணங்கு, மூதே
ாட்டு
கெடவரல், மகளிர்லி
கெடாரம், கடாரம், கடியாரம்

செண்டி
யென்னேவல், தறித்தல், தறிவாய்
கெண்டிகை, கமண்டலம்
கெண்டித்தல், கண்டித்தல்
கெண்டு, கெண்டை

கெண்டு ரம், ஒர்மருதே
கெண்டை, சருக்ைக்தலேப்பு, சேல்,
முழ தோளின் கீழ்க்கால்

கெடி, ஊர், கீர்த்தி, கெடியென் கெண்டைக்கால், முழர்தாளின் கீழ்
னேவல், பயம்

கெண்டைட்பீலி,

கெடிஸ்தலம், அதிகாரவிசார2ணகதி
த்தவிடம், இராசதானி
கெடித்தல், பயப்படல்
கெடிமண்டுதல், அஞ்சுதல்
கெடியன், அஞ்சப்பண்அவோன்,

மாதர்காலணியி

ஞென்.அ
கெண்டையேறல்,
கெண்டைவாதம்,

ஒர் விதவாயு,
நோய்

கெதம், கதம்
கெதி, கதி
சில்லபொல்லமாய்
அஞ்சாதவன், சமர்த்தன், சுமக் கெத்திடல்,
வெட்டல்
கன், வீரன்
கெத்திடுதல்,
கெடிலம், ஆழமானஒடை, குகை
(கத்துதல்
கெத்து, பலகொத்து

கெடு, கெடுவென் னேவல், கேடு, தவ கெத்துக்கெத்தெனல், பலகத்துக்
2ண, த அவச ப்
கெத்துதல், கண்டம்போடுதல்
கெடுகுடி, கெடுதலேயான சமுசாரம் கெர்தகபூமி, காங்கையானபூமி
கெடுதலே, அழிவு, கேடு
கெர்தகம், கர்தகம், சேர கண்ட
கெடுதல், சாதல், சாய்தல், பதன
பாஷாணம்
ழிதல், பழுதாதல்
கெதே பர்தம், கெவுரிபாஷாணம்
கெடுதி, அழிவு,கெட்டுப்போனபெ கெர்தம், கர்தம்
(தல் கெ திே, கதேகம், பொன்னிமிளே
ருள், கேடு, சட்டம்

கெடுத்தல், அழித்தல், கெடச்செய் கெ திேயுப்பு, கெர்தலவணம்
கெடுகி2னவு, கெடுபுத்தி
கெ துேதல் புழுமுதலியகெளிதல்
கெடுபுத்தி, கெடத்தக்கபுத்தி
கெபி, குகை, குழி, வளே
கெடுப்பி?ன, வங்கமணல்

கெமனம், கமனம்

கெடுமதி, கேடானபுத்தி

கெமிளித்தல், கெம்பளித்தல்.
கெமிளிப்பு, சங்தோஷம்

கெடும்பு, அருர்தல், கெடுதலே
கெடுவைத்தல், கெடுச்சொல்அதல் கெம்பரை, கூடை, நெற்கூடை
கெட்டகேடு, அதிக கேடு
கெம்பளித்தல், சச்தோஷித்தல்
கெட்டம், சாடி

கெம்பளிப்பு, ஆடம்பரம், சந்தோ

கெட்டாகெட்டி, மகாகெட்டி
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செட்டி, உச்சிதம், உறுதி, கெட்டி கெம்பீரம், ஆழம், மேன்மை, வீரம்
யென்னேவல், நேற்றி
கெம்பீரித்தல், வீரங்காட்டுதல்
கெட்டிக்காரன், சமர்த்தன்
கெம்பு, ஒரிரத்தினக்கல், கெம்பென்
னேவல
கெட்டித்தல், கெட்டிபண் அதல்
கெட்டித்தனம், சமாத்து, திரம், தி கெம்புதல் கிளர்தல்,கொங் தளித்தல்
ராணி
கெய், ஒர்மீன்
கெட்டிபண்ணுதல், பலப்படுத்தல் கெரித்தல், கரித்தல்.
செட் டி.பத்திரம், சாக்கிரதையான கருடன், கருடன்
விசார2ண
கெருடி, கருடி
கெட்டுவிடுதல்
கெவி,
ஆசை, கெவியென்னே வ
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கெலிசு,

ல், பயம், பெருவ பி.அ

கெற்

கேச
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கெவிகெட்டவன்.அங்கலசப்த்தவன் கெற்பு, தத்துவம்

கெலித்தல், ஆசைப்படல், வெல்லல் கெற்போட்டம், மார்கழிமாதத்தி
லவ்வம்மாதத்தைப்பற்றிமுகிலோ
கெலிப்பு, வெற்றி
டுசல்
கெல்லிக்கம்பு, கூராம்பாய்ச்சி
கெல்லுதல், கிண்டல், தோண்டல்
கே
கெவிடு, அட்சரக்க9
கே.கம், மயி குரல், வீடு
கெவுரிபாஷாணம், ஒர்மருதே
கெவுளி, சிவத்தச்சங்கு, சிவத்தமுகி கே.கயம், வுேசிபாஷாணம்,கேத
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ள்ளதேங்காய், பல்லி.

(ங்கு

செவுளிச்செவ்வின, ஓர்வகைத்தெ
கெவுணி, பட்டனவாசல்

யப்புள், தேசமன்பத்தாறிஅென்
அ, மயில்
கே சயன், கைகேயன்
கே கலன், கத்தாடி

செழு, இடைச்சொல்,உ.ம். வேல்கெ
முதடக்கை, சேர்த்திக்கை, நிறம், கேகாபலம், மயில்
பிரகாசம்
கே.கை, மயிற்குரல்

கெழுதகைமை, உரிமை

கே.கைபி, கைகேயி

கெழுமல், அமைதல், கநீறல், நிறை கே சகலாபம், மயிர்முடி
தல், முளேத்தல்
கேசதம், கையாதேகரை
(டி.
கெழுமுதல், கற்றல், கூடுதல், கிறை கேசசிதன், சாவிதன்
கேசபக்தி, மயிரொழுக்கு, மயிர்மு
கெழுமை, கெழுமுதல், நிறம், வள கே சபாரம், பெண்மயிர்
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பு
கெழுவல், கிறைதல் (பொருங்தல் கே சமார்ச்சனம்,
கெழுவுதல், பெlஅக்கொள்ளுதல், கே சமுட்டி, வேம்பு
கேசம், குதிரைமயிர், மயிர்ப்பொது
செளிச, காமா?லi க்கம்
செளிசபlஅதல், பருவயிறு பற்றல் கே சாம், அப்பிரகம், சிங்கம், பூங்
தாது, பெருங்காயம், மகிழமசம்,
கெளிதம், பெருகல்

கெளித்தல், செளிதல்

செளிப்பு, நெளிவு
கெளிர்ச்சல்லியம், மீனெஅம்பு
கெளிறு, ஒர்மீன்

செறு,

கே.

ஆங்காரம்

கெதுவி, ஆங்காரி, கெட்டிக்காரன்

மயிர், வண்டு

கே சார், வித்தியாதரர்
கேசரவாதனம், இரண்டுமுழதோளு
ம்மாறிமடித்தான்றியிருமுழங்கை
யுமுழச்தாளிற்படக்கை நீட்டியிரு
பட தி

கேசராசம்,

ஒர்சாரத்தை

(யம்

செ.ம.வித்தில், கறுவித்தல்
(ம் கேசரி, குதிரை, சிங்கம், பெருங்கா
கெற்சித்ம், உக்கிராரம்பம், முழக்க சேசரிகம், சாயுருவி
கெற்சித்தல், உக்கிரமாயர்த்தல் கேசரியாதனம், பீசத்தின் ழ்ேச்சீவ
கெற்சிப்பு, முழக்கம்
கற்பக்குவளே, கருப்பை
கெற்பத்தலேவன், வீரம்

கெற்பத்தி, சாலக்கிராமம்
கெற்பம், கருப்பம்(பண் அரம்வாயு
கெற்பவாயு, கருப்பமுண்டாகாமற்
கெற்பவிப்புருதி, ஒரவிப்புருதி
கெற்பனி, கருப்பச்தரித்தவள்
கெற்பாதானம், கருப்பந்தரித்தாா
லாம்மாதஞ்செய்யுமோர்சடங்கு
கெற்பித்தல், கருப்பதேரி கல்
கெற்பிரித்தல், சுவாலித்தல்

னியிடத்துப்பாட்டை வைத்திட
முழங்கையை முழங்தாளிலங்குலி
விரித்து சாசியைப்பார்த்திருத்தல்
கேசரியோகம், உதையத்துக்கு சாவி
ல்ஏழிற்சங்திரன் நிற்பது, வியாழ
அஞ்சக்திர அங்கூடிகிற்பது
கேசவம், அட்டாத சதரும.நாலில்
ஒன்அ, அமணம், பைசாசம், வ
ண்டு

கேசவற்குத்தோழன், அரிச்சுனன்
கேசவன், சோழன், நிறைமயிருள்
ளோன், விட்டு அணு

கேது

m அல்

கேவ

கே சாதிடாதம், ஒர்பிரபந்தம், அஃ சேது சல், அழைத்தல்
அது. கலிவெண்பாவான் முடிமுதல சேது தாரை, வால்வெள்ளி
டியளவுங்க.அவதி, சருவாங்கம் கேதுமாலம், சவகண்டத்தொன் மு.

கே சாக்தம், மயிர்களேர் அசெய்யு
மோர்சடங்கு
(மயிருள்ளோன்
கேசி, கிருட்டிணன், சிங்கம், நிறை
கேசிகன், நிறைமயிருள்ளோன்
கேசிகுதனன், கண்ணன்
கேசியா, தாழை
கேசகம், ஓர்கிழங்கு
கேஞ்சலிகை, ஒர்கிழங்கு
கேடகம், ஒர்ய்ாறு, ஒர்வகை ஊர்

கே.சி.கு, ஒர்வாச?னமரம்
கே.துவசனம், கொடி
கேத்திரபாலன், வயிரவன்

கேத்திரம், செடித்தலம், சேத்திர
ம், விளே நிலம்

கேர்திரம், உதையம், ஏழாமிடம்,கா
ன் காமிடம், பத்தாமிடம், வட்
டத்தின் மத்தி

(றல்

கேர்திரித்தல், கேதிேரம்பெற்.அகித்

தி, பரிசை, பாசறை, மலேசெறிக் கேர்தமுறியம், காய்வேளே
தஊர்
கேபம், அசைவு
கேடம், கிளியாறு, மலேசெறிச்சவூர் கேப்பை, குரக்கன்
கேடயம், பரிசை
கேமாச்சி, வெண் காக்கணம்
கேடிக்கை, கேளிக்கை
கேயம், அகழ், இசைப்பாட்டு
கேடிஅவகை, மோக்கம்
(கு கேயன், பாடுவோன்
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கேடு, அழிவு, கெடுதல், பொல்லாங்

கேயிகம், செங்கல்

கேடுகாலம், கெடுகாலம்

கேயூரம், தோளணி

கேடுபாடு, அழிவு, அன்பம், சட்டம் கேரண்டம், காகம்
கேட்குதல், ஆராய்தல், கேட்டல், கோலம், கேரளம்

தரச்சொல்அதல், விஞவல்

கோவி, ஒர்செல், வானசாத்திரம்

கேட்கை, கேள்வி

கேரளம்,தேயமன் பத்தாறிளுென் று

கேட்டல், இரத்தல், செவிகொடுத்
தல்,விளுவல்,வேண்டுதல்செய்தல்

கேரளன், சேரன்
கோளே, இசைப்பாட்டு

கேட்டவாய்க்கேட்டல், பலராஅங் கேருதல், குரல்கம் முதல், கோழிக
கேட்டல்

தீதி சல், பயப்படுதல்

கேட்டி, மிலா.அ

கேலகன், கூத்தாடி, வாள்மேல்சட
கேட்டை, ஒர்நாள்,மூதேவி
னஞ்செய்வோன்
(ட்டு
கேட்பு, கேள்வி
கேலம், மகளிர்விளையாட்டு, வி:ளயா
கேணம், செழிப்பு
கேலாசம், பளிங்கு
கேணி, அகழி, கிணம, குளம், துரவு கேலி, இகழ்ச்சி, பரிகாசம்
கேண்டு,
கேலிகம், அசோகமரம்
பங் து
கேண்டுகம்,
(கட்பு கேலிகலே, சரச்சுவதிகையில்லினே,
பகிடிப்பேச்சு
கேண்மை, உறவு, கண்ளுேட்டம்,
கேலிக்கிரகம், வசக்தமண்டபம்
கேதசை, தாழை
கேலிமாவி, கேலி
கேதம், குற்றம், அன்பம், வீடு

கேதல், அழைத்தல்

கேலிவிருட்சம், ஒர்கடம்பு

கேதனம், இடம், பெருங்கொடி,வி கேவணம், மணிபதிக்குங்குழி
கேவர்த்தன், கரையான்
ருதுக்கொடி, வீடு, வேலே
கேவலதிரவியம், மிளகு
கேதாரகவுளம், ஒர்பண்

கேதாரம், ஒர் ககரம், மயில், மலே
கேதாரவிரதம், ஒர்விரதம்

கேவலப்படுதல், இளத்தல், மயங்க

ல், மெலிதல்
கேவலமானது, பெலனற்றது
சேத அடையாளம்,ஒர்கோள்,சோ கேவலம், அற்பம், இட்டம், உறுதி,
ய், விருதுக்கொடி, வெளிச்சம்
ஒருங்கு ஒரவத்தை தனிமை, தின்
கேதாரன், சிவன்

சேதுச்சிலாங்கணம், புருடராசம்

பம்,பெருக்கம் மரணத்த

வாய்,

_

ாகம்)

ைக

முடிவிடம், மெலிவு, மோக்கம், கை கண்டசாரம், நவசாரம் (ன.த.
கை கண்டது, சித்தியுள்ளது, தே.மி
கை கம், வக்கிராந்திபாஷாணம்

விடுதல்

கேவலன், தற்பிரியன்
கே.வேடன், மீன் வலேஞன்
கேழல், பன்றி

கை கலத்தல், ஒன்ருய்க்கூடுதல், யுத்

கேழ், உவமை, ஒளி, நிறம்
கேழ்வரகு, குரக்கன்

கைகழுவுதல்,

தங்கலத்தல்

குற்றத்திக்குவிலகு

மோர்குறிப்பு, நீர்த்துத்தள்ளல்
கைகாட்டு, கையி குலபிசயங்காட்
டல், சைகைகாட்டல்
கை காட்டுதல், அபிசயங்காட்டல்,

கேளன், தோழன்

கேளா, அமைதி, விருதா
கேளாத்கேள்வி, நிச்தை, வசை
கேளாமை, கீழ் படியாமை

கையாற்குறிப்புக்காட்டல்

கேளார், பகைவர்

கேளி, தெங்கு, மகளிர் விளையாட்டு
கேளிக்கை, மகளிர்விளையாட்டு

கை.கா.அ.தல், அத்தாட்சிப்படுதல்,
நம்பிக்கையாயறிதல், கிறைவே.து
தல்

கேளிவிலாசம், விளேயாடிப்பொழு கை காவல், கையுதவி
(ம் கை கீழ், கையமைச்சல், கையு.அதி
அது கழித்தல்
கேளிர், கணவர், சினேகிதர், சுற்ற கைகுவித்தல், கும்பிடல், கொம்
மைகொட்டல், வணங்கல்
கைகுளிர்தல், திருத்தியாதல்
வல், சினே கம், சுற்றம், மதிட் பு
(கிதன் கைகுறண்டுதல், உலோபித்தனம்,
கேள் மை, கேண்மை
கைமுடங்கல்
கேள்வன், அன் பன், கணவன் ,சினே
கேள்வி, கலவி, அஃ.தி இராசதகு கைகூடுதல், சித்தியாசல்
கைகூப்பல், கும்பிடல், கொம்மை
ண தொ ன் அ, காது
கொட்டல், வணங்கல்
கேள்விக்காரன், வழக்கில்மன் ருடிக்
கைகூப்பு, ஐந்துமுழங்கொண்டவ
கேட்போன், விலேகேட்பவன்
ளவை, கைகுவிப்பு
கேள்விகொடு, த ல், செவிகொடுத்
(ம்டவோன் கைகூப்புதல், கும்பிடல்
தல்

கேள், அன்பு, உறவு, கேளென்னே

கேள்விச்செவியன், கேட்டத்தை

கை கூம்புதல், கைகுவிதல்

கைகேயன், ஒரரசன்
கேள்விப்படுதல், கேள்வியாதல்
கேள்விப்பத்திரம், மன் ருட்டுக்கெ கைகேயி, பரதன்ருப்
கைகொடுத்தல், உதவிசெய்தல், எ
தாசி
திர்கொண்டுபொய்க் கைபிடித்த
கேள்வி மூலம், காசடி, செவி
ழைத்தல், கைகூடுதல், வாக்குப்
கேள்வு, கூலி, தோனிக்கலி
(ல்
பண்ணல்
கேள்வுத்தோணி, கூலிக்குப்பொரு
-

கைகொட்டல், கொம்மைகொட்ட
கைகொட்டிக்குவித்தல், குடர்தம்
கைகோத்தல், கூடிக்கொள்ளுதல்,
கையோடுகைபிடித்தல்

திேனதோணி
)ெக
கை,

இடம், உடனே, ஒப்ப?ன,

இழு

க்கம், ஒரெழுத்து,துர்விகுதி உம்)
கடுங்கை,

க ம ம்,

கை கொண்ட

ளவு, கையென்னேவல், சிஅமை,
சங்கை, தொனி, பக்கம், பங்கு,
படைவகுப்பு, யா?னத் துதிச்கை
க்ை கடத்தல்,கையைவிட்டுட்போதல்
கை கடன் , இடு.அதியில்லாக்கடன்
கை கட்டுதல், மரிய தைக் காகக்கை
கட்டிசிற்றல்

கைகோத்தாடல், குரவையாடல்
கைகோவை,

பொற்கொல்லர்தொ

ழிலிமூென்.அறு
கைகோளன்,

செய்வாரிலோ:

கைக்கோளன், சாதியான்
கைகோள், ஒழுக்கத்தின்றன்மை
கைக்கடஞற்றல், உறுதியின் றிசம்பி
க்கைக்குக்கொடுத்தல், அதுவேளா
ண்மைமாங் தரியல் புளொன் (சம்
கைக்கட்டி, ஒராபரணம், கைக்க வ

கைசி

|

கைதை
_

-

கைக்கட்டு, ஒராபரணம்
கைக்கணக்கு, ஒரு முகி
கைக்கணிசம், கைமதியம்

-

கைசசங்கம், சாக ரவண்டு
கைச்சட்டம், கம்பலே, கைவிட்டம்
_

_

கைச்சட்டை, கையிலிடுங் கவசம்
_

கைக்கத்தி, ஒராயுதம்
கைக்கரனே, ஓர் சிலர்தி

_

_

-

கைச்சம்பிரதாயம், கைச்சித்திரம்
கைச்சாசம், இவீ2லவி?ளயாட்டு,கை
ச்சேட்டை
(வெதுப்பு
கைக்கவசம், கைச்சட்டை
கைக்காணிக்கை, வெளிப்பாடு
கைச்சல், கைப்பானதி, கைப்பு,
கைக்காய்ச்சல், கைக்காதிே
கைச்சநீருேடை, புளிாாாதீதை
கைக்காரன், உதவியுள்ளவன், பண கைச்சாத்து
கையெழுத்துத்து
க்காரன்
கைச்சார்த்து ன்டு, நிலவிறையி
கை கிரியை, கையிஞற்செய்யுங்கிரி
அறுத்த துண்டு
கைக்கி2ள, ஏழிசையிளுென் , அது கைச்சாய்ப்பு, சார்மானம்
-
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அண்ண்த்தாற்பிறக்குமிசை, ஒரு கைச்சி, ஊமற்பாதி, சிரட்டை
த?லக்காமம், ஒர்பிரபந்தம். அஃ கைச்சித்தி, கைவாசி
அது ஒருதலைக்காமத்தினேஐக்திவி கைச்சித்திரம், சைவிற்பன்னம்
ருத்தித்தாற்கூறுவது வெண்பாமு கைச்சிமிட்டு, கைச்சித்திரம்
ட்பத்திரண்டாற்கூறஅமாம், யா கைச்சீட்டு, கை அக்கு
(ழுதல்
ழிஞேர்ாரம்பு
கைச்சுழி, விதைக்கிற விதை கூடிவி
கைக்அேறு, கையெழுத்தின் குறிப்பு கைச்சுறுக்கு, கைவிரைவு
கைக்குடை, சிவகுடை

கைச்செட்டு, அன்றன்

கொண்டு

கைக்குத்து, கைபொத்திக்குத்தல்
விற்றல்
கைச்குநீர்க்கொள்ளுதல், சிறுநீர்வி கைச்செட்டை, கைமூட்டு
டுதல்
கைச்சேட்டை, கைச்சரசம்
கைச்சைகை, கைச்சாடை
கைக்குழங்தை, இடுக்குப்பிள்2ள
கைக்குழஅாதல்,கையிலேகுழஅாதல் கைடவசிதன், விட்டுஅனு
கைக்குழி, கமுக்கட்டு
கைடவன், ஒராக்கன்
கைக்குழித்தாமரை, ஒர்வியாதி
கைடவாரி, விட்டுஅனு
கைக்குள், உடனே, சடுதி (திரம் கைடவை, திர்க்கை
கைக்குறி, கைவரைபார்க்குஞ்சாத் கைதட்டல், கையொடுகைதட்டல்,
கைக்குற்றம், கைமோசம்
கைவிடுதல், தப்புதல்
கைக்குன்அறு,

யா?ன

கைக்கூச்சம், கைகூசுதல்
கைக்கூவி, பரிதானம்

கைதப்புதல், நீங்கல்

கைதருதல், இடங்கொடுத்தல், உ
தவுதல், கைகூடுதல்

கைக்கெவியது, இலேசானது, ழே கைதவம், துன்பம்,பொய்,வஞ்ச?ன
மைச்சலானது

கைக்கொட்டை, கைய2ண

கைக்கொள்ளுதல், அங்கீகரித்தல்
கைக்கோடாலி, சிறுகோடர்லி

கைதவன், பாண்டியன்

கை தளர்தல், கைநெகிழ்தல், சோ
ர்தல், தொய்தல்
(ரு மறுப்பு
கை தாங்கி, கைபிடி, சாற்காவியிஞே

கைக்கோாணி, கைச்சித்திரம்
கை தாக்கல், இரட்சித்தல், விடுதலே
L
)
கைக்கோல், ஊன்றுகோல்
கைங்கிரியம், பணிவிடை (சரசம் கைதாவாமை, ஒழியாவொழுக்கம்
கைசருவுதல், கை கலத்தல், கைச் கைதை, தாழை, வயல்
கை சலித்தல், கைதளர்தல், தொம் கை தொடல், உண்ணல், கலியாணம்
தேபோதல்
கைத்தலம், கை
கைசிகம், இச்சை, ஒரிராகம், மயி கைத்தல், அலங்கரித்தல், அ?லத்த
ர்க்கனம், விகாரம்
ல், கசத்தல், கோபித்தல், வெ.மு.
கைசியம், கேசம்
த்தல்
-

கைசெய்தல், அலங்கரித்தல்

கைத்த%ள, கைவிலங்கு
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கைப்

2.

சோதித்தல், நாடி பார்த்தல், ம

கை தாக்கு, கைக்குக்கனம்,

ட்டறிதல்

க்குத்து, கைவேக
கை தாய், வளர்ச்கு தாய்
கைத்தாளம், கைமணி
கைத்திட்டம், கைமதியம்.

கைபிடி, இரம்மியம், உறுதி, கைபி
டிக்கவைத்திருப்பது, கைப்பொ
ருள்,கைவிடாமை, கம்பிக்கை,ாா
(டி

வந்தி, ைபிடிக்கு வட் டியோட்டமறிதல்
கைத் தீன், கையில்வைத்துக்கொடு கைபிடித்தல், கலியானம்முடித்த
ல், காடியறிதல்
க்குக்இன்
கைபிடிபத்திரம், உற்றசினேகம்,
கைத் தி, பொன், வெறுப்பு.
கைவிடாமற்பத்திரமாயிருத்தல்
கைத்திப்பாக்கி, கைத் துவக்கு
கைத்துருவுமனே, பிரயாணத்திருவு கைபிடியானவன், உற்றசினேகிதன்

கை

_

கைபிழைபாடு, கைமோசம்

மனே

கை புகுந்தவழக்கு கையில்வர்துவி

கைத்துவ கு, சிஅதி க்கு

ட்ட்தென்றுடையவஅக்குமில்லே
கைத்தாக்கு, கைப்பற்றம்,கையாற்
யென்பது
கேத்தக்கப சம்
காய்
குத்
கைத்தேங்காய், போரடிக்குங் தேங் கை புனே,
கை புனேதல்,
தொடுத்தல்
கைத்தொண்டு, குற்றேவல்
கைபோடுதல், கையிடுதல்,வாக்குட்
கைத்தொழில், கை வேலே
பண்ணல்
(ட்டை
கைத்தொழும்பு, கைத்தொண்டு .
_

கைப்பட்டை, கைப்பலகை, சிஅப

கைகேடுக்கிம்,ஒர்வியாதி, கையி

தல் கைப்பணம், கைம்மேற்பணம்,கை

கா1ை.ெ

யிலிருக்கும்பணம்
கைக் கட்டம், முதல்கூடாட்டப்ப?
லப்டர்ல், கன்றின் மிக்கைவல் கைப்பணி, கற்சிற்பர்கருவியிளுென்
அறு, கைத்தொண்டு
லபத்தாற்கறக்கும்பால்
கைப் பதட்டம், கள்ளம்
-

கை; சில்ம், கன்றின் றிக்கைவல்லபத்

தாlசறக்கும்பால்
ைக்கு கையுஅதி
கைகே?னத்தல், கைகழுவல்
கைச்சன்
செஞ்ஞன்றி
கைச்சாடிப்ார்த்தில், காடியோட்ட

கைப்பந்தம், பந்தவிளக்கு
கைப்பயில், கைச்சயிக்கினே

கைப்பழக்கம், கைப்பரிட்சை
கைப்பற்றம், கைப்பிடி, கைவாஅ

கைப்பற்றல், கலியாணம், கைவச
த்திலொடுக்கல், வாங்குதல்
கைக் கீட்டுதல், அடிக்கமுந்துதல், இ கைப்பற்று, கைத்தாக்கு, கைப்பற்
றென்னேவல், வாங்குதல்
ழவுவினவுதல், களவெடுத்தல்
ம்பார்த்தல்

_

கைப்பாடு, கைவசம்

கை நீளுதல், அதிகமாய்ககொடுத்
தல், ஒன்றைச்செய்யமுர்துதல் கைப்பாதி, இரண்டாய்ப்பிளப்பதி
ற்சி பாதி
க்ைக்நெகிழ்தல், விட்டுவிடுதல்

கைக்கொடி, மாத்திரைப்பொழுது கைப்பிசகு, கைமோசம்

கைக்கொடித்தல்,விய லகொடித்தல் கைப்பிடி, கலியானம், கைபிடித்த
பிடி
(தல்
கைெேகாடுகொடுத்தல், கண்டதெ
கைப்பிடித்தல், கவியாணம்முடித்
ல்லாங்தொடுதல்

கைபடிதல், கை திருச்துதல்

கைப்பிடிவாள், கைவாள்

கைப்பு, அறுசுவையிஆென்அ.அ.அ.
கைபதறுதல், கைக் கடுங்குதல்
கசப்பு, ஒருசாக்கு, வெ.அப்பு
கைபரிமாறுதல், அடிபிடிப்படுதல்
கைபழகுதல், கைப்பழக்கம்பமூகு கைப்புடை, கைக்கவசம்
கைப்புட்டில், விரஅறை
ல்
கைப்புலி, யானே
கைவிட்டுப்போதல்
|கைப் பூட்டு, கைப்பொருத்த கை
கைபாக்ம், கைப்பழக்கம்
கைபார்த்தல், கைச்குறிபார்த்தல், யிஞற் பூட்டும் ட்ெ

கசே,

கைம்
கை டிடெட்டகம்,
கைப்பெட்டி,

/r

th

6)
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சிஅபெட்டக கைம்மோசம், செய்கைப்பிழை
ம்

கையகப்படுதல், கைக்குட்சேருதல்

_

கைப்பொருள், கைவசத்திலிருக்கு கையகப்படுத்தல், ஒப்புக்கொடுத்த
ம்பொருள்

கைப்பெர்லி,கையாலள்ளும்பொலி

ல், சிக்கப்பண்ணுதல், பிடித்தல்
கையடிப்படுதல், கைக்குட்படுதல்

கைப்பொல்ல்ம், சிறு துண்டு

கையடிப்படுத்துதல், ஆட்சிச்குட்ப

கைப்பொறுப்பு, தன்பொறுப்பு

டுத்துதல்

.ே அமங்கலி

கையடை, அடைக்கலம்

-

அபையார்த்தஞ்
கையமர்த்தல்,
கைம்பென்விஸ்திரம், அமங்கலியுெ கையமைத்தல், செய்தல், அமைச்
க்கத்தக்க புடைவை
திருச்கக்குறிப்புக்காட்டல்
கைம்மடல், கைச்சீப்பு

கைடிம

ம

கையம்பு, உறுதி, சம்பிக்கை

}கைமதியம்

கையயர்தல், கைசோர்தல்
கையரிக்கொளல், சேர்த்துக்கொள்

கைம்மட்டு,

கைம்மணி, கைத்தாளம்
ளல், தேடல்
கைம்மண்டை,கையாகியபாத்திரம் கையரிய
(ருடர்
ம், இரும்பு
கைம்மதியம், கைம்மட்டு
கையர், கீழ்மக்கள், சண்டாளர், தி
கைம்மயக்கு, ஒர்வசியமருத்தி
கையஅத்தல், கை சலித்தல்
கைம்மரம், வீட்டின் பாய்ச்சுமரம் கையளித்தல், ஒப்புக்கொடுத்தல்,
கைம்மலே, யானே
கொடுக்குதல்
கைம்மறதி, அயர்தி
கையறம், கெடும்படிபாடும்பாட்டு
கைம்மறித்தல், தடுத்தல்
கையறல், ஒழுக்கமின்மை,செயலற
ல்
கைம்ம அத்தல், கொடுப்போருங்
(தல்
சொடாதுவிடல்
கையறவு, உதவியின்மை, செயலஅ
கைம்மறை, உடன்மறை
கையறிதல், ப5 குதல்
கைம்மா, யானே
கையஅதல், அக்தரிக்குதல், செயல
கைம்மாயம், கைம்மயக்கு
றல்
(ட்டவ றுதி
சைம்மாய்ச்சி, கைவிலங்கு
கையஅதி, கையுறுதியிலேவிற்கப்ப
கைம்மாஅ , பிரதியுபகாரம்
கையறு கிலே, ஒர்பிரபந்தம். அஃது
கைம்மாஅதல், விற்றல்
கணவளுேடும?னவிகழிந்துளியவர்
கைம்மாற்.அறு, உடன்மாற் று
கட்பட்ட அழிவுப்பொருளெல்லா
கைம்மி கல்,
அதிகப்படல், கை
வற்றையும்பிறர்க்கறிவுறுத்தியிறங்
கடத்தல்
கைம்மிகுதல்,
அபடாதொழிச்த ஆய்த்தாரும்ப
கைம்மிடிப்பு, கையிலொன் அமில்
ரிசில்பெறும் விறலியருங் தனிப்ப

டருழங்தசெயல
கைம்மீன், அத்தகாள் (?னக்கேடு
கைம்முடக்கம், பொருள்முடடு, வி

கிலேயைக்கூறு
(ன்மை

வ.தி
கையறை,

ஒழுக்கமின்மை,

செயலி

கைம்முடிப்பு, முடிப்புப்பணம்
கையாடுதல்,எடுத்து வழங்குதல்,கை
கைம்முட்டிசெய்தல்,கையைப்பொ
(கண்டது
ப்பற்.அதில்
த்துதல்
கையாட்சி, எடுத் துவழங்குதல், கை
கைம்முட்டு, கைம்மிடிப்பு
கையார் தகரை, ஒர் ஆடு
கைம்முறை, கைம்மா.அம்முறை
கையாளி, திட்டன், மாய்மாலன்
கைம்மூட்டு, தோட்பொருத்த

கையாளித்தல், ஒப்படைத்தல்

கைம்மூலம், கையினடி

(டல் கையாளுதல், எடுத்து வழங்குதல்
கைம்மெய்காட்டல், அபிநயங்காட் கையாள், குற்றேவலாள்
(ன்பம்
கைம்மேலே, உடனே

கையாறு, ஒழுக்கம், சரித்திர்ம், தி

கைம்மேற்பணம்,உடன் கையிற்கொ கையாஅதல், இளப்பாறுதல்
டுச்கும்பணம்
கையாற்றி, ஆஅதல், உதவி
25
_

கையொ

கைவி

m

கையாற்றுதல், அடையல் மாற்.அத கையொ.அப்பு, குறைத்துச்செலவ
ழித்தல்
ல், இளப்பாற்றுதல்
கையொற்றி, கையு.அதியில்வைக்க
கையான், கையாதேகரை
ப்பட்ட காணியீடு
கையிகத்தல், அகன்.அறுசிற்றல், இசி
த்தல், ஒழுங்குதப்புதல்,கடத்தல் கையோடே, உடனே,கைவிடாமல்
கையிடுதல், தலேயிட்டுக்கொள்ளுத கையொலே, கையுமதி _
கைாவம், குமுதம், வஞ்சகம்,
ல், சேர்ப்படுதல்

கையிணக்கம், கூத்திவைக்குதல்

வென்

ளாம்பல்

கையிருப்பு, கையுரக்கம்
கையில், கயில்

கைலஞ்சம், கைக்கூலி

கைபிளகுதல், கைசெகிழ்தல், கொ

கைலாகு,

கைரிகம், பொன்

}கைகொடுத்தல்
:

டுக்கச்சம்மதித்தல்
கையிளேத்தல்,கைசலித்தல்(கொடை கைலே,
கயிலேமலே
(ல்
கையிறக்கம்,கையைவிட்டிறங்குதல்
கையிறக்குதல், கையிலிருச்திறங்க கைவசம், கைக்குட்படல், வசமாத
ச்செய்தல்
கைவண்டில், சிறுவண்டில்
கையிறங்காமை,
கைப்பழக்கம்
கைவரல்,
பிசுனித்தனம்
சைவி.அக்கம்,

}

_

கை வரை, கையிறை

கையிறங்குதல், கொடுக்கவிணங்கு கைவலம், கைாேலம், மோக்கம்
தல்

(ன்றதும் கை வல்லபம், கைச்சாமாத்தியம்

கையுங்கணக்கும், இருச்சதிஞ்செ கைவல்லியம், உபநிடத முப்பத்திர
கையுடனே, உடனே
ண்டிளுென்அ,சித்தி,மோக்கம (ர்
கையுடை, கைக்கவசம்

கைவல்லோர்,கைப்பழக்கமுள்ளோ

கையுதவி, ஆளுதவி

கைவழக்கம், இழவுக்குக்கொடுக்கு
ம்பணம், கை வழங்குதல்

கையுபகாாம், ஒத்தாசை,கைக்கூவி

கையும்மெய்யும்,அத்தாட்சி,உறுதி கைவழங்குதல், இழவுக்குக்கொடுத்
கையுரக்கம், கைவசத்திலிருக்கும்ப

தல், கையேவுதல்

கைவழம், வழங்குங்கைப்பக்கம்
கையுழைப்பு, வேலே

(டாதவுறுதி கைவளச்சம்பா, ஒர்செல்

கையு.அகி, அட்டவனேசேர்க்கப்ப

கைவ8ள, கடகம், சி.அவளே

ையுறை, கைக்கவசம், தலேமகன்ற கை வாக்கு, கைவழக்கம்
லேவிக்குத்தரும்பொருள்
கைவாசி, கைச்சித்தி
கையெடுத்தல், கும்பிடல், சத்தியம் கைவாட்சம்பா, ஒர்செல்
பண்ணல், சம்மதித்தற்குறியாய்க் கைவாய்க்கால், சிஅவாய்க்கால்
கையுயர்த்தல்
(அ
கைவாய்ச்சி, சிறுவாய்ச்சி

கையெழுத்திகையாலெழுதமெழு கைவாரம், செய்கைப்பங்கு,வாழ்த்
த்தி, தன் பேரெழுத்து
கைவான, ஒர்புடைவை
இரர்.திவாங்குத கைவாள், சி.அவாள்
கையேந்தல்,

(தாக்கு
ல்
கைவாறு, கைக்குவாய்ப்பு, கைத்
கடுத்தாமானமுத்தி
கையேறல்,
கைவிசேஷம், கைவாசி
கையேடிதல், கையிலேசேர்தல்
கைவிசை, கைக்க தி, கைமுறை
கையேற்குதல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கைவிடுதல், கைவிட்டுவிடுதல், தள்ளி
கையேற்பு, கைப்பிச்சை
ப்போடுதல்
கையை, தங்கை
கைவிட்டம், கு.அக்குவிட்டம்

:::::

கையொப்பம், கையெழுத்து
கையொலி,ஐந்துமுழப்புடைவை(ம்
கையொழியாமை, ஒழியாவொழுக்க
கையொழுக்கம், ஒழுக்கம்

கைவிஸ்தாரம், கைவிற்பன்னம்
கைவிரித்தல், ம.முத்தல்
கைவிலக்கம், மகளிர்குதகம்

கைவிலக்கு, கைம்மறைப்பு

கொக்

ாகடு

கொஞ்

கைவிலக்குவைத்திப்பார்த்தல், கிர கொக்கோகம், ஒர்காமஅனல்
ணத்தைக் கையால்மறைத்திப்பா கொங்கணம்,தே சமன்பத்தாறிகுெ
ன்.ற,பதினெண்பாடையிளுென்
ர்த்தல்

கைவிலங்கு, கைக்கிடும்விலங்கு
கொங்கனன், ஒர்சித்தன்
கைவிலே, கைப்பணத்துக்குவிற்றல் கொங்கனி, ஒர்சென்ளுே?லக்கடு
கைவிளக்கு, ஒர்விளக்கு
கொங்கனியர், கொங்கின.தேசத்
கைவி?ன, கைத்தொழில்
தார்
கைவினேஞர், கம்மாளர், செய்கை வ கொங்கணியான், ஒர்மீன்

(ணம்

ல்லோர்

கொங்கம், ஒர்நாடு,கோளகபாஷா
கைவீச்சன், ஒர்பணிசாரம்
கொங்கர், கொங்கதேசத்தார்
கைவிச்சு, அடி,கையின் வீச்சு, மிகு கொங்களம், பதினெண்பாடையி
கொடை

மூென்.அறு

கைவேகம், கைவிசை

கொங்கன், சேரன்

கைவேலே, கைச்செய்கை

கொங்காரம், குங்குமமரம்
சொங்கு, ஒர்தேச்ம், கருஞ்சுரை,

கைவேல், கைவிட வேல், வேல்
கைவைத்தல், ஏற்படுதல், தொடுதல்

கைனி, அத்தாள், கைம்பெண்

கொ

கள், தேன், ஆர்தாதி,

வாச?ன

கொங்கை, மரக்க.அ., முலே
கொசமசக்கு, குழப்பம்

கொசு, கொசுகு, கொடுக்கு
கொக்கட்டி, குமண்டல்
கொசுகாங்தேன்,கொசுகுகள்வைக்
கொக்கரித்தல், கெற்சித்தல், கோ
குச்தேன்
ழிமுதவியபறவைகத்தல்
கொசுகு, இ,சேனிலேயான், அளம்பு
கொக்கரிப்பு, கெற்சிப்பு, பறவை கொசுக்கட்டை, ஒர்குருவி
கொக்கொக்கெனவொவித்தல்
கொசு அ, பிசுக்கு
கொக்கரை, கொக்கறை, சங்கு பா கொச்சகக்கலிப்பா, ஒர் கவி
ம்பு, வலம்புரிச்சங்கு, வலே,வில் கொச்சகம், ஒர் கவி
கொக்கறை, பனேதிெங்குமுதலியவ கொச்சாள, கொய்ச்சாளே
ற்றின் பிள்?ளமடல்
கொச்சி, ஓர்தேசம, சவரிலோத்தி

கொத்கமையுடும்பு, ஒருடும்பு
கொத்காட்டல், கேர்தாட்டு
கொக்காம்பாளே, ஒர்மரம்
கொத்கான்,ஒர்மரம்,ஒர்விளையாட்டு
கொக்கான்வெட்டுதல், கொக்கான்
விளேயாடுதல்
கொக்கி,
கொழுவி

}ே

ரம், செருப்பு
கொச்சிக்காய், மி குகாய்

கொச்சிக்குழந்தை, வைப்பரிதாாம்
கொச்சித்தமரத்தை, ஒர்தமாத்தை
கொச்சிமஞ்சள், ஒர்மஞ்சள்
கொச்சியேலம், ஒாேலம்
கொச்சிலித்தி, ஒர் புல்
கொச்சை, இவர்ட்பம், இளேத்தல்,

கொக்கிறகுமதோரை, ஒர் மாம்

கீழ்மை, திருந்தாதபேச்சு, வெள்

கெரக்கு, ஒர்புள், குதிரை, செச்சா

ளாடு

ப், மாம்ரம், மூலநாள்

கொக்குக்கல், மாந்தளிர்க்கல்
கொச்குமட்டி, ஒர்மட்டி
கொக்குமதேர்ரை, ஒர்மரம்
கொக்குமீன், ஒர்மீன்

கொக்குவம், கொக்கோகம்

(க்கம்

கொச்சைத்தனம், கொச்சைப்பழ
கொச்சைப்பழக்கம், ழ்ேமையானப
ரிட்சை

கொஞ்சத்தனம், சின்னத்தனம்
கொஞ்சப்படுதல், சின்னத்தனப்ப
டுதல்

(ளவு

கொக்கேறி, செட்டிப்புல்
கொஞ்சம், அற்பம், எளிமை,சி.அ.அ
கொக்கை, கொழுவி, கொழுவுதடி கொஞ்சல், கொஞ்சுதல்,செல்வமா

கொக்கைச்சத்தக்ம், ஒராதம்

ய்ப்பேசுதல், மழலேச்சொல்

கொக்கைச்சால், வளர்தஉழவுசால் கொஞ்சி, ஓர்கொடி, கிஞ்ஞா

கொடி

(

கொஞ்சுளிெ, குதலே பேசுங்கிளி
கொஞ்சுதல், மழிலேபேசுதல், முத்
தமிடல்

கொடு

5ள்

றிமுதலியவற்றைக்குறித்துக்கொ
டிதாக்குதல்
கொடிமரம், கொடிக்கம்பம்

கொடி, உச்சம், காக்கை, கீழ்த்தி கொடிமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை
சைப்பாலன் குறி, குமாளுடல், து
கிற்கொடி, இஃதி அட்டமங்கல
தீதொன்.அ.,
இராசசின்னத்து
மொன் அறு, நீளம்,புடைவையசைவு
கொடிகட்டிநிற்றல்,அவசரப்படுதல்
கொடிகட்டுதல், இயாதொன்றைவி
டாமல்முயன்அரிற்றல், சயக்குறி
1.

கொடிமாத2ள, ஒர்மா,சளே
கொடி-முடியன், ஒர்பாம்பு

கொடிமுர்திரிகை, ஒர்முந்திரிகை
கொடியது, கொடுமையானத
கொடியபீசம், தேரங்கபாஷாணம்

கொடியமன்னன்,கோடாசொரிடா
வ}ாணம்

கொடியரசு, ஒரரசமரம்

கொடிக்கம்பம், கொடித்தம்பம்
கொடியராகு, கோமேதகம்
கொடிக்கழல்,
கழற்சிக்கொ கொடியவிரன், கோடாசொரிபா
கொடிக் கழற்சி,
டி.
விாணம்
(தம்
கொடியாடு, வெள்ளாட்டிலோர்பே
கொடிக்கள்ளி, ஒர்கள்ளி
கொடிக்கால், வெற்றிலேக்கொடி
கொடியாதேரம், கொடுமை
(ஷாணம்
கொடிக்கையான், ஒர்கையான்தக கொடியால், ஒரால்
ைெர
கொடியாளன், கோடாசொரிபா
கொடிக்கொற்ருன், ஒர்கொடி
கொடியாள் கூந்தல், ஒர்புல்
கொடிச்சண்பகம், ஒர்செண்பகம் கொடியிலங்தை, ஒரிலங்தை
கொடிச்சி, இடைச்சி, புற்ருஞ்சோ கொடியிறக்கம், தவசமிறக்குதல்,
_றி
(கள்
முடிவுபண்அணுதல்
(சை
கொடிச்சியர், குறிஞ்சிசிலப்பெண் கொடியெலுமிச்சை, ஒரெலுமிச்
கொடிச்சிவால், வெள்ளே வால்
கொடியேற்றம், திருவிழாத்துடக்க
கொடிச்சிலே, சித்திரப்படாம், அ.கி
t, துவசாரோகணம்

நீகொடி

கொடிச்குரை, ஒர்குரை
கொடிஞ்சி, தேர், தேர்மொட்டு

கொடியேற்றுதல்,

தவசாரோக

னம்பண்ணல், படங்களேப்பறக்க

வுயர்த்துதல்
கொடியோன், கநீருளே, குரூரன்
கொடித்தக்காளி, ஒர் தக்காளி
கொடிவச2ல, ஒர்வசலேக்கொடி.
கொடித்தடச்கி, ஒர்மரம், சாயின் கொடிவழுதலே, ஒர்வழுதினே
கொடி.து, கொடியது

கால்மேல்விரல்

கொடிவிட்டுச் சரிதல், கிரையே ைெ

கொடித்தம்பம், கொடிகட்டுதேறி
டு கப்போதல்
கொடித்திருப்பாடகம், ஒர்காலணி கொடிவேம்பு, ஒர்வேம்பு
கொடித்தத்தி, ஒர்.தத்தி
கொடிவேலி, கொடுவேலி
கொடித்தாக்குதல், தவசங்கட்டுதல் கொடி.மறு, கதுப்பு, குறடு, பூசாாள்,
கொடி நாய், தோல்காய்
கொடி.நெட்டி, நீர்ச்சுண்டி

கொடிப்பசளே, ஒர்பசளே
கொடிப்படை, முற்படை
கொடிப்பாசி, ஒர்பாசி

கொடிப்பாலே, ஒரிசை, ஒர்செடி
கொடிப்பினே, வங்கமணல்
கொடிப்புலி, ஒர்வகைப்புலி

யாவணக்கதுப்பு
(வல், வ2ளவு
கொடு, கொடுமை, கொடென் னே
கொடு கடி, மிகுகதல்
(ங்குதல்
கொடுகுதல், கசுதல், கதலாலொடு

கொடுகொடுத்தல், மிகக்குளிர்தல்
கொடுகொடென் ல்,
குறி

கூதிர்நடுக்கக்

(கூத்து
கொடுகொட்டி, குமரனுடல், சிவன்
கொடிப்பூங்ால்வகைப்பூவிஞென்று கொடுக்கன்,
ஒர்விஷசெச்அ,
கெறடிப்போதெல், யாதொன்றை கொடுக்கான், கொடுக்குள்ளசெங்

}

த் தனக் காக்கவழிபண்ணல், வெறி

அழி

கொடு

கொட்

rை

கொடும்புரி, கடும்புரி

கொடு ,ெ ஒர்பூடு

கொடும்புலி, சிங்கம, சிங்கவிராடு
கொடுக்கு, கவர், கவைத்தாள்
கொடும்பை, ஒர்பச்சிலே, ஒர் ஆடு,கு
கொடுக்குதல், கொடுத்தல்
ளம், மதகு, மலேயருவி
கொடுக்கும்.இ,சொடுக்கவேண்டியது
கொடு கண், கொடுமை, கொடும் கொடுவரல், கொணர்தல்
கொவெரி, புவி

பார்வை

கொடுங்கரி, பொய்ச்சாட்சி (லம் கொடுவாட்கத்தி, வளேதேகத்தி
கொடுங்காலம், கொடுமையானகா | கொடுவாய், ஒர்மிருகம், ஒர்மீன்,
வெறும்புறங்கறல்
கொடுங் கால், உள்வ?ளந்த கால்
கொடுவாளே, ஒர்மீன்
கொடுவாள்,அரிவாள், வளர்தவா:
கொடுவிஷம், வெள்ளேட் பாஷாணம்

கொடுங்றுே, கிழித்த சிறு ந்ேது
கொடுங்குதல், க்ொடுகுதல்

கொடுங்குழை, வளந்தகாதணி
கொடுங்கை, உள்வளர்தகை, கொ கொடுவினே, பொல்லாங்கு
டுமை, தேர்க்கொடுங்கை, வீட்டி கொடுவேலி, ஒர்செடி
கொரேம், கடுமை, குருரம்
ன் வெளிப்பக்கம்
கொடுங்கொடிச்சி2ல ,மஞ்சட்கல் கொடை, இகை. அஃது புண்ணிய
கொடுங்கோல், அதிே, கொடுமை

த்தோற்றங்ாான்கினுமொன்று

கொடைசாலி, இகையாளன்

யானவாளுகை

பின் புறணி, புறம் கொடைத்தம்ப்ம், இவோர்கிறுத்து
தேம்பம்
[த்தல்
பேவசைகறல்
கொடைமடம், வரையாதுகொடு
கொடுஞ்சொல், வன்சொல்
கொடையாளன், இகையாளன்
கொடுதலேமடிப்பு,
கொடுங்கோள்,

-

கொடுதலேமுடிச்ச்,
கொடுத8லவிந் பூட்டு,

1

:
திதில்,

கொடைவீாம், மிகுகொடையிஞலு
ண்டாம் வீரம்

கொடுதி, மடிப்புத்தொழில்,மரஆணி கொட்குதல், சுழலல், வளைதல்
கொட்டாங்கச்
கொடுத்தல், அணேவித்தல், இதல்,உ கொட்டகச்சி,

}

_

கொட்டங்கச்சி,

ண்டாக்கல்

கொடு நுகம், ம க 5ாள்

சி

2
கொட்டகை,

ாட்டி-ல்

கொடுத்தமிழ், செந்தமிழல்லாதது
கொடுதே?ல, வளர்ததலே
கொடுக்குங்தன்
கொடுப்பனவு,

கொட்டக்காரன்,

தப்பிலி, பொல்

கொடுப்பனே,

கொட்டங்காய், ஒர்மரக்காய்,

-

கொடுப்பின,

:

பெண் ஜனவி
வாகம்பண்ணிக்

கொடுத்தல்
கொடுப்பு, கதுப்பு

)ெ

ன்

தே

ங்க

கொட்டடி, செல்லுக்கொட்டிவிறீ
கிற இடம்

கொடுப்புப் பீறி, ஒர் சிலதிே

கொட்ட8ண, ஒர்பூடு

கொடுப்பை, பெர்ன்ஞங்காணி
கொடுமரம், த.அவிராசி, வில்

கொட்டத்திரட்சி, திராமலே

கொட்டம், தவறு,தொழுவம்,பொ

கொடுமுடி,கோயில்முதலியவற்றின்

ல்லாங்கு
கொட்டல், அடித்தல், அப்புதல்,
சிகரம், மலேயிலுச்சி
கொட்டுதல், தேள்முதலியகொட்
கொடுமுடிச்சு, காரியங்களேக்கட்டு
டல்
ச்சுற்ருய்முடித்தல், படுமுடிச்சு

கொடுமை,கொடுங்கோன்மை,பொ கொட்டன், ஒர் மரம், குறும்பொல்,
சேங் காய்,பருத்த சரீரமுள்ளவன்
ல்லாங்கு, முரடு, வக்கிராதேபா
ஷாணம்

(யதுரோகம் கொட்டன் பொல்லு,குறும்பொல் அ

கொடும்பாதகம், அதேம், கொடி கொட்டாகை, கொட்டகம் (யில்
கொம்ெபாவி,அதேன், மழையில்லா கொட்டாங்கச்சி, கொட்டைக்கை
ககாலத்திற் கட்டியிழுக்குமோருரு கொட்டாங்காச்தை, ஒர் யூடு

கொட்
கொட்டாப்பிடி,
கொட்டாப்பிளி,

7கி.அ

} மரச்சுத்தியல்
-

கொட்டாப்பித்தல், உண்ணல்
கொட்டாமட்டை, தும்புமட்டை

கொண்

கொட்டைக்காச்தை, ஒர்கரங்தை
கொட்டைக்காய், தசையற்ற காப்
கொட்டைக்கைச்சி, சிரட்டைக்க
கொட்டைக்கையில்,

பில்

கொட்டைச்செத்தல், அறச்செத்
(த்தேங்காப்
தல்

கொட்டாய், கொட்டகம்

கொட்டாரம், யா?னப்பதிே
கொட்டாவி, யாக்கைக்குற்றமைந்தி கொட்டைத்தேங்காய், கொப்பகு
ளுென் அறு, அஃது, வாயால்விடுங் கொட்டைநாற்றல், கொஞ்சங்கொ
ஞ்சமாய்க்கவர்தல், நால்.காற்றல்
நெடுஞ்சுவாசம்
கொட்ட்ாவிவிட்டி அக்கி, சாயுருவி கொட்டைபற்.அதல், பிஞ்சுகளுக்கு
ட்கொட்டைபிடித்தல்
கொட்டி, ஒர்கிழங்குப்பூடு
கொட்டிக்கலேத்தல், சிதறடித்தல் கொட்டைபோடுதல், சாதல், பிலா
மாம்பிஞ்சுபிடித்தல்
கொட்டிக்கோரை, ஒர்கோாை

கொட்டைப்பாக்கு, காய்ச்தபாக்கு

கொட்டியம், எருது

கொட்டில், ஒதுக்கிடம், கொட்ட கெரட்டைப்பாக்குத்தலேப்பா, கு
ஞ்சுத்தலேப்பா
கை, பசுக்கொட்டில்
கொட்டு, அடி, உட்டுளேயானமரத் கொட்டைப்புளி, கொட்டையெடா
தபுளி
தண்டு, கொட்டகை, கொட்
டென் னேவல், சரீரம், சில்விஷ கொட்டைப்பெட்டி, பஞ்சுப்பெட்
(முதல்
டி, மடிப்பெட்டி
கடி, அளேயுடைப்பொருள், ம
கொட்டைமுதல், கைமுதல், விதை
ண்வெட்டி
கொட்டுக்கன் ஞர், கொட்டுவேலே கொட்டைமுந்திரி,

செய்யுங்கன் ஞர்
கொட்டுக்கிணஅ, சங்களேக்கிணறு

கொட்டுக்கடை, ஒர் கூடை, ஒர்பா
த்திரம்

கொட்டுச்செத்தல்,

.ே.! ஒர்மரம்
} பஞ்சுசுகிர்த
::
ல்
கொட்டையிடுதல்,

(தேங்காய் கொட்டையிலங்தை, ஒரிலங்தை
அற்க்காய்ச்த கொட்பு சுசிற்சி, திரிபு, வ3ளவு

கொட்டுண்ணல், சிங் துண்குதல்

கொணர்தல், கொண்டுவால்

கொட்டுதல், அடித்தல், அப்பல், கு கொண்கன், தலேவன், செய்தனிலத்
தலேவன்
வித்தல், கையொடுகைதட்டல், சி
ச்திதல், தேள்முதலியகடித்தல், கொண்டகுளம், எட்டிமம் (குதி
(னடி. கொண்டக்காரர், கர்ையாரிலேர்ப்
பறையடித்தல், பூசுதல்
கொட்டுப்ப?ன, தறிபட்டப?னயி கொண்டக்கிரி, ஒர்பன்
கொட்டுப்பித்த2ள, கொட்டுவேலே கொண்டச்சானி, ஈஞ்சமப்பான்
கொண்டபாரம், கிறைபாரம், டொ
செய்யும்பித்தளே
அக்கும்பாரம்
கொட்டுமுழக்கு, மேளதாளமுதலிய
கொண்டம், குறிஞ்சா
வாச்சியம்

கொட்முேறி, உயர்ந்த பித்தளே
கொட்டுமேளம், கட்டுவமேளம்
கொட்டுவாய், சிஅசெக்திக்கள்குற்

கொண்டலடித்தல், மகளிர்வி: யா
ட்டிமூென்று

(அ

கொன்-லாத்தி,கொண்டைக்இன்
கொண்டல், ஒர்விளயாட்டு, கீழ்கா
றினகுற்.ஹவாய்
றி.டி, முன் பனிப்பருவத்தின்க்ாற்
கொட்டுவான், தேள்முதலியசெந்து
அறு, மேகம்
கொடடுவேலே, கொட்டிச்செய்த
வேலே
கொண்டல்மிதித்தல், தீமிதித்தல்
கொட்டை, ஒர் காதணி, ஒர்மரம்,த கொண்டற்கல், ம்தோரச்சில்
லேய2ண, ற்குங்கொட்டை, பா கொண்டர்டல், மெச்சல்

கொண்டாடுதல், ஆசரித்தல், ரா

தி குமட்டின்குமிழ், வித்து

கொட்டைகட்டுதல், ஒர்

யாட்டு

ட்டுதல், பாராட்டுதல்

கொதி

ாகக

கொத்

கொண்டாட்டம், சங்காத்தம், சங் கொதித்தல், கோபித்தல், நீர்முதலி
ராட்டு, பொழுது
தோஷம்,
யகொதித்தல், வெப்பித்தல்
கொதிர்ே, வெச் நீர்
போக்கு
கொண்டாட்டு,கொள்கை, ரோட்டு கொதிப்பித்தல், சிறுபோசனஞ்ச
கொண்டானடித்தல், கொண்டலடி
மைத்தல், சுடச்செய்தல்
(வன் கொதிப்பு, கொதி
த்தல்
கொண்டான், ஒர்விளையாட்டு,கண கொதிமங்தம், வெப்புமதேம்
ஆங்காரங்கு
கொண்டி, கதவிற்குடுமி, கொள்ளே கொதியிறக்குதல்
கொண்டிமாடு, பட்டிமாடு
கொதியெடுக்குதல்
றைத்தல்
கொண்டியம், வெறும்புறங்கறல்
கொதியெண்ணி, போசனத்துக்குக்
கொண்டியாரம், இ.ஆறுமாப்பு
காத்திருப்போன்
கொண்டிலாத்தி, கொண்டலாத்தி கொதியெண்ணெய், சொதிப்பிக்கு
கொண்டிலான்,கொண்டைக்கிளாறு
ம்மருத்தெண்ணெய்
கொண்டுகட்டு, பொருள்கோளெட் கொதிகு, கொசுகு

குவிகருதிய கொஅதுகுலம், மழலேகொஞ்சுதல்
பொருள் வசனங்களேத் தெரிக்தெ கொத்தவித்தல், குழைத்துருகுதல்
டுத்துப்பயன்படுத்துவது
கொதிகொதித்தல், ) ஒலிக்குறிப்பு
கொண்டுணி, கோட்சொல்வோன்
கொதித்தெ
கொதிகொதிப்பு,
கொண்டுவிற்றல், எதிர்ச்செட்டு
ழும்புதல்
கொது கொதெனல்,
டிளுென் அ, அஃது.

கொண்டேசன், சுக்கு

சொத்தடிமை,

பாவணியானஅடி

மை, பழவடிமை
கொண்டை, ஆணிமுதலியவற்றின்
கொண்டை, இலங்தைக்கனி, ஐம் கொத்தமல்லி, ஒர்சாக்கு
(பான்
பாலிஞென்.அறு,அஃதுபக்கன் முடி கொத்தமல்விவைகுரி, கொப்புளிப்
த்தல், பட்சியின் சிகை, மயிர்முடி கொத்தம், எல்லே

கொத்தரிதல், கொத்திடுதல்
கொண்ட்ைக்கிளாறு, ஒர்குருவி
கொண்டைக்குச்சு, கொண்டையிற் கொத்தலரி, ஒரலரி
சொத்தல், கொத்துதல்
செருகுமோர்பணி
(ரன்
கொண்டைசாணிக்கிழங்கு, ாஞ்ச கொத்தவரை, இரவரை
அறுப்பான்
கொத்தவால், ச்ைேதவிசாரன்கா
கொத்தளம், மதிற்புறம்
கொண்டைச்சன்,

::::::: ஒர்குருவி

கொத்தளி, பாய்

கொண்டைச்சுத்தியல், ஒர்சுத்தியல் கொத்தியரித்தல், சாசமாக்குதல்
கொண்டைத்தலே, மயிர்முடித்தலே கொத்து, க்ெத்திடல், கொத்துதல்,
கொத்தென்னேவல், திரள், ாேளி
கொண்டைத்துலா, த லேத்துலா
கொத்திக்க்ட்டி, இடம்ன்
கொண்டைமுசுஅறு, ஒர்குரங்கு
கொண்டையன், ஒர்பருங்த
கொண்டையாணி, சடையாணி
கொண்டையூகி, குண்டூசி

இகாத்தக்கத்தரி, ஒர்கத்தரி
சொத்துங்குற்டு, நண்டு
கொத்துச்சரட் பணி

கொண்டோடி, தலாவையுங்கொ கொத்துச்சாப்பளி
கொச்.தணி, குட்டுணரி
டி-யையும்பி3ணக்குங்கயிறு
கொண்டோன், நாயகன்

ஒர்ஆபா
னம்

லிசாத்தி தல, இரைகொத்தியெடுத்

கொண்மூ, ஆகாயம், முகில்

தில், தறித்தல், மண்வெட்டுதல,

கொதி,காய்ச்சல்,சொதித்தல்,கொ

வெட்டுதல்

தியென்னேவல், கோபம், துக்கம், கொத்துத்தாவடம், சிஅருத்திரம
வெப்பம்

கொதிகுடல், பசிதாங்கர் வயிறு

ணிக்கோவை, பலவற்றைப்பினத்
திருப்பது

கொதிகொள்ளுதல், வெப்புக்கொள் கொத்தித்தார்வை, கொத்தி அண்
மூதல்

டாம்மிரு.அ

கொட்

_ெIT

கொத்துப்பசளே, ஒர் கீரை
கொத்தப்படல், ஒர்புடல்

கொய்

கொப்புள், குமிழி, கொப்புளம்
கொப்பூழ், உ திே

கொத்துக்கொ கொப்பூழ்க்கொடி, ஈஞ்சுக்கொடி

கொத்துமேகம்
கொத்துவானம்

த்தாயிருக்கும் கொப்பெனல், விரைவின் குறிப்பு
கொம்படித்தல், கடாமுதலியபோ
முகில்
ர்செய்தல், முதன்மைசெலுத்தல்
கொத்துவேலே, கொத்திச்செய்யுஞ்
கொம்பரக்கு, பொன்மெழுகு
சித்திரவேலே
கொத்தை, இசடு, குத்தை, பழுது கொம்பர், மரக்கொம்பு, விலங்கின்
கொம்பு
கொதேல், அணில்முதலியவற்ருறி
கொங் தப்பட்டது ஊனப்பட்ட கொம்பன், ஆண்யானே, ஒர்கோய்,
ஒர்மீன், கொம்புள்ளது
து, கொந்துதல், சினக்குறிப்பு,
கொம்பாபிள்ளே, அதிகாரகுடிப்பிற
ெேதான்
கொங் தழல், தீத்திரள்
கொங் தளம், காண்டாமிருகச்கொ கொம்பு, ஊதிடுகொம்பு, கங்தை, ம
ரக்கொம்பு, விலங்கின் கொம்பு
ம்பு, கூத்தின் விகற்பம், பெண்மபி
கொம்புகாவி, சிலியான்
ர், மயிர்க்குழற்சி
கொங் தளித்தல், கிளம்பல், மும்மு கொம்புக்குமண்ணெடுத்தல், யா?ன
முதலியகளிப்புக்கொண்டு கொம்
ரங்கொள்ளுதல்
பிஞல்மண்ணெடுத்தல்
கொங் தளிப்பு:கெற்சிதம், மும்முரம்
கொங் தாலி, கல்லுவெட்டுமோர்க கொம்புதல், முயஅதல், மூரக்கங்
காள்ளல்
ருவி
், கொப்பாக்தேன்
கொம்புத்தேன
கொங் தாழம், ஒர்மரம், ஒர்மருச்அது
கொம்புப்பயறு, ஒர்பயணு
கொங் தாழை, ஒர்கடல்மரம்
பெருங்கோபம்

கொங் தாளித்தல், கொந்தளித்தல் கொம்புப்பாகல், ஒர்பாகல்
கொங் து, கொச்தென்னேவல்,செய் கொம்பேறிமூர்க்சின், ஒர்பாம்பு
கொம்மடி,
ர்டு
வோர்கதிர், பூங்கொத்து
கொம்மட்டி,
ஒாகொடி

}

கொங் துதல்,

பறவைகளலகிளுற்

கொத்துதல், மூர்க்கங்கொள்ளு கொம்மட்டிக்கீரை, ஒர்ைேர
தில்

கொப்பம், யாவண்படுகுழி
கொட் பரம்பாச்சுதல், அதட்டுதல்

(டி

கொம்மட்டிச்சுரை, ஒர்சுரைககொ

கொம்மட்டிமாதகள,

தள

கொம்மென்ல், அஅகாணவோசை,

மல்யுத்தத்திளுென்அ
காட் பரி, கொப்பரை

கொம்மை, அகங்கைவிரித்துக்கொ

ட்டல், அழகு, இளமை, கொம்ம
ட்டி, திரட்சி, முலே, வட்டம், வலி
ளமாதல்
(ததேங்காய் கொய், ஒர்மீன், கொய்யென்னே
வல .
கொப்பருத்தேங்காய், அறக்காய்க்
கொப்பரை, கடாரம், குடம்

கொப்பளித்தல், கக்குதல், கொப்பு

கொப்பாங்தேன், கோற்றேன்
கொப்பி, கொம்மை
(ட்டல்

2

கொய்தல்
காய்சகம்

.

,ே} விடுதேலேப்பு
_

கொப்பிகொட்டல், கொம்மைகொ
கொப்பு, மயிர்முடி, மரக்கொம்பு, கொய்ச்சாகா, ஒர்மின்
மாதர்காதணியிஞென்
(ன்று செய்தல், அஅந்தல், ஆய்சல், எஃ
வாங்குதல், கத்தரித்தல், சுருக்கு
கொப்புவாளி, மாதர்காதணியிளுெ
தல், தெரிதல்
கொப்புளம், குமிழ்ப்பு, சீய்ட் பிடி
கொப்புளித்தல்,குமிழித்தல்,கொட் கொய் அகட்டுதல், செரிபிடித்துக்க
ட்டுதல்
புளமாதல், நீர்முதலியகுதித்தல்,
வாயால் நீரையல சிக்கக்கல்

கொப்புளிப்பான், ஒர்வகுரி

கொய் துவாங்குதல், எஃகிவரங்குதல்
கொய்யகச் சட்டி, ஓர் சட்டி

கொல்

9. // இ.

கொப்யகம், கொய்சகம்
கொய்யடி, ஒர் காரை

கொழு

கொல்லன் பை ச, அஞ்சனப ாஷாணம்

கொய்யா, ஒர் மரம், கெய்வார்கருவி சொல்லாமற்சொல்லல்,
ப்சி சாகத்திமைசெ
பிளுென்
(ஞென்.அ

ான் மைசெ

ல்

ம்ை,இயமத் ைெயக்

கொய்யாக்கயிறு, செய்வார்கருவியி

அென்ம.அஃது. ச்ெ

கொய்யான், பரன்
கொப்பு:ள, குதிரை

சம்,அருசசமையசெA.

கொய்யோ, சயக்குறிப்புச்சொல்
கொய்யோக்கூறல், வெற்றிகூறல்

பிளுென் ,

அஃது கொலேபண்

ளுவிரதம்

கொப்வு, கொய்தல்
கொரிக்கம், எழுத்தாணிப்பூண்டு

கொல்லர் வேதம், சமண வேதம்
சொஅ, இசாசசமுகம், உல்காசம், இகால்லாவேந்தன், அருகன் (வோன்
கொல்வி, ஒர்பன், ஒர்மலே, கொல்
உல்சா சவீற்றிருப்பு,
கொல்லிச்,ெ கொல்லத்தி
கொஅகொஅத்தில், அசைதல், இ கொல்லிடம், கொள்ளிடம்(குென்று
டாடுதல்

ல்காசம்

இகால்லியவராடி, வாாடித்திறத்தி

கொஅகொலுப்பு, இடாட்டம், உ

இகால்விவெற்ப

கொஅ , காலணியிகுென்று

கொல்அதல், சங்கரித்தல்

கொஅச்சாவடி,

உல்காசல்ற்றிரு கொல்லுலே, கம்மாளருலேமுகம்

கொஅமண்டப்ம்,

ப்புமண்டபம்

இ

2காஅ குத்தல், வீற்றிருத்தல்

லெனில், ஒலிக்கு

கொல்லே, குச்

சோலே,தோட்ட
ம்,
ஆச்தோட்டம்
கொலே, கொல்லுதல், அ.தி காயத்தி
ஒர் டு
க்குணம் மூன்றிகுென் தாமதகு கொல்லப்ப்ல்லி,
கொவிள், ஒர்மரம்
னைத்தமொன்று பஞ்சபாதகத் கொவ்வை, இர்கொடி (ப்க்குமரம்

கொஅ விருப்பு, வீற்றிருப்பு

அது மொன் அறு
கொலேகாரன், கொலேசெய்வோன்
கொலேக்களம், கொல்லப்படுமிடம்
கொலேசெய்தல், கொல் அதல்
கொலேஞர், கொலேபாதகர், சன்
டாளர், வேடர்

2

திதிர்சாரத்தை

இசா தமிழ் வடிதழ்ே
2
ல், வாருதல்
கொழிப்பு, குற்றம், கொழித்தல்
கொழியல், கொழிப்பு, தவிடெபெ.
டாதி வரிெ

கொலேதல், குலேதல்
பூண்டு, குப்பைமேனி
கொலே கி2ணக்கை; மனத்தீக்குண மூ கொழிற்
கொழு, *
கொழுவென்னேவல்
ன் மிளுென்அறு
(ன்.ற
கொ லேபாதகம், பஞ்சபாதகத்தொ கொழுக்கட்டை, ஒர்பண்ணிகாரம்
கண், கிருபைக்கன் (ராய்
கொலேபாதகன், கொலேத் துரோெ இ
கொழுச்சிராப்,
கொழுவடுக்குஞ்சி
கொலேயுண்ணல், கொலேப்படுதல்
கொல், அசைச்சொல், (உ.ம்.) வ்ருவ கொழ்த்தல், சரீரங்கிெளிச்துப்ருத்
சில், மதத்தல்
(ட்டு
ர்கொல், ஐயக்கிளவி. (உம்.) இவ்வு

2 முத்த்ாஇெடித்தல், ஒர்

குத்குற்றிகொல்மகன் கொஇ

எப்ப்ெர்ரு குறைவன்

லலென்னேவல், பஞ்சலோகம், வ
குத்தம்
(ற்காரர்

தலேவன், நாயகன்

(கோதரன்

கொழுந்தன், மனவாளனுடைய ச
கொல்லச்சேவகர், பொக்கிஷகாவ கொழுதிே,
மணவாளியின் சகோதரி
கொல்லத்து, சிற்பம்
கொழுதே,
இளங்கி2ள, நீச்சுவாலே,
கொல்லத்துவே2ல, சிற்பவேலே
வெற்றிலே க்கொடி

2

(ளுகொம்பு

லம், தேயமன் திதிகுெ , 2காழுந்தக்சால், கொழுதிேன் கொ
!

சொல்லர், அம்மாளர், கருமார்

கொல்லல, கொல்அதல்

சொல்வன் கோவை, சக்கன

காழ்த்துதல்,

சுவா வித்தல்

-

(டி. கொழுந்துவிடுதல், சுவாலேவிடுதல்,த
ளிாவிடுதல்
26

கொள்

உா உ

கொற

கொள்ளார், பகைவர்
கொழுப்பு, நிணம், மதர்ப்பு
கொழுமை, கொழுப்பு, செழுமை, கொள்ளி, நெருப்புறுவிறகு
கொள்ளிக்கட்டை,கொடியவன்.செ
நிறம், வளமை

கொழும்புகை,
துை
கொள்கொளத்தல், இடாடுதல் தள

ர்தல்,திரமற்றுப்போதல்,குமி

ருப்புக்கொள்ளி
கொள்ளிக்கண்ணன், கண் அாஅக

ரன், கொடியவன், கோபக்கண்

அள்ளது.
கெர்னல்காளெனல், இர்டுக்கொலிக்
கொள்ளிக்கரட் பன், ஒர் கரப்பன்
கொளஞ்சி, குளஞ்சிமரம்
கொள்ளிசெருகுதல், ைேமயையுட்
கொளல், கொள்ளல்

கொளுகொம்பு, அதவுகோல்

(தல்

கொஞ்கொளுத்தல்,கொளகொளத்

படுத்துதல
கொள்ளிடம், ஒர்யாறு

கொளுசு, குளேச்சு (சக்தி, மூட்டு கொள்ளித்தேள், ஒர்தேள்

கொஞ்ந்து கொளுத்தென்னேவல், கொள்ளியம், உமரி, புன்க மரம்
கொள்ளிவாலெ
கொளுத்துதல், கிலேக பித்தழித்த கொள்ளியெறும்பு,
அம்பு
(ம்வட்டம்
ல், தெருட்டுதல, பந்தவைத்தல், கொள்ளிவட்டம்,
கொள்ளிசு அ

மூட்டுதல், வீனமுதலியவாசித்தல்
கொள்ளிவா
கொளுர்தல், பற்.ரதல் (னதானியம் கொள்ளிவாய்ச்சற்பம்,
ய் விரியன்

கொஞ்மீதி, இறைகொடுத்துமிஞ்சி
கொளுமுதல், கொளுமீதி, செழிப்பு கொள்ளிவாய்ப்பிசாசம்,
கொஞ்வம், கோவைத்துறை வசனம் கொள்ளிவாய்ப்பேய்,

செருட்
டக்கா
அமாவி

கொளுவல், கொளுவுதல்

கொள்ளிவாய்விரியன், ஒர்பாம்பு
கொளுவி, கொச்க்ை
கொளுவுதல், அகப்படுதல், அகப்ப கொள்ளிவாலி, சஅப்புடஅம்வெள்
டுத்துதல், கூட்டிக்கொள்ளுதல்,

2ளவாஅமுள்ளது

கொளுவிவிடுதல்,தொடுத்துக்கொ

கொள்ளிவாலெஅம்பு, ஒரெ அம்பு

ள்ளல், மிதியடிமுதலியதொடுதல்

கொள்ளிவால், அதிவெள்ளேவால்

நீங்குசெய்தல், பி
கொள,
இசைப்பாட்டு (ன்னேவல் கொள்ளிவைத்தல்,
ணஞ்சுடல்
(வல்
கொள், ஒர்தானியம், கொள்ளெ

கொள்க்லம், அணி-ஆன்ட-சாக்தமு கொள்ளு, கொள், கொள்வென்னே
தலியபெய்கலம், ப்ாத்திரம், பிழா கொள்ளுக்காய்வே?ள, ஒர்காய்வேளே
கொள்கை, அறிவு, குணம், கோட் கொள்ளுதல், உள்ளே கொள்ளுதல்,
ஏற்றுக்கொள்ளுதல், கொண்டிரு
பாடு, சினேகம், செய்கை
த்தல், பற்.அறுதல், பெ.அதல், மன
கொள்வன,
கொள்ளப்படுவது,
துக்கேற்றல், விலேக்குவாங்கல்
கொள்வனவு,
கொள்ளுதல், சினே
கொள்ளே, ஒர்கோய், கொள் பி
கம், விவாகசம்பர்தம்
ட்டபொருள், கொள்ளேயெடுத்த
0காள்வ?ன, கொள்வனவு
ல், மிகுதி
கொள்விலே, கொண்டவிலே

கொள்ள, நிகழ்காலவிடைச்சொல், கொள்ளக்காய்ச்சல், ஒர்நோய்
(உ.ம்) அவன் வரக்கொள்ள

கொள்ள்ட்டு, ஒர்பூண்டு

கொள் 2ளக்காரர், பறிகாரர்
கொள்ளேசோய், கோதாரி

கொள் 2ளயடித்தல்,
கொள்ளம், குழைசே.அ
திருடுதல், ட
கொள்ளல், பர்த்திரமுதலியவற்றி.அ கொள் வயள்ளுதல்
மித்தல
ள்ளேயடங்குதல், மனதிலேபிடி கொள் 2ளயாடுதல்,
கொள் பிடுதல்,
த்தல், வாருதல்
கொள்ளயெடுத்தல், )
கொள்ளாகொள்ளே,
மிகுதி
கெ ள்ளாக்கொள்ளே,
ஆ)
கொறடா, சவுக்கு
கொறகொமெணல, இரடுக்கொவி
கொள்ளாமை, அடங்காமை,
க்குறிப்பு
திலே பிடியாமை
_

-

கோ

கோகு

உ

கொறி, ஆகி, கொறியென்னேவல்,

செம்மறியாடு, மேடவிராசி

ழுதே, கண், கிரணம், கோல்ெ
சங் திரன், சூரியன், தி
சை, கோமேத யாகம், தேவலோ

ன் னேவல்,

கொறிக்குதல், பல்முதலியவற்ருற்
கோததல், பாம்புமுதலிய பல்கரு

கம், நீர், பசு, பசுப்பொதி, த்
மி, மலே, மாதர், மேன்மை, வச்
கொறித்தலே, நிலவேம்பு
சிராயுதம், வாணி, வெளிச்சம்
கொறித்தல், கொறிக்குதல்
கோ.கடம், ஒர்வகை முசல்
கொறு, கன்அபாஅாட்டாதபடிமு கோகண்டம், செருஞ்சில்
கோகக் கி.
கத்திற் கட்டுமியற் அற
பசுக்கொலே
கொஅ கொஅத்தல், கருகருத்தல்,
குறட்டைவிடுதல்
(டை கோக தேம், கர்தகபாஷாணம்
கெர்.அகொஅப்பு, அலட்டு, குறட் க்ோகம், சக்கரவாகப்புள், செங்கா
ய், தவ?ள, பல்லி
கொஅ கொறெனல், இ டுக்கொலி
கடம்பு
கோகலி,
க்குறிப்பு .
கொறுக்கா, ஒர்மரம்
கோகழி, ஒர்தலம்
கோகனகம், செந்தாமரை
கொஅக்காப்புளி, ஒர்புளி
(ம்பல்
கொஅக்கை, உயிர்ப்பு, ஒர்புல், ஒ கோகனகை, இலக்குமி
ர்மீன், குறட்டை
கோகனதம், செந்தாமரை, செவ்வா
கொஅக்கைச்சி, கொறுக்கைப்புல் கோகனதை, இலக்குமி
கொற்கை, ஒரூர்
கோகனம், கருசாலே, கையாதேக
கொற்கைவேச்சன், பாண்டியன்
ரை, கிலக்கடம்பு
ம்பல், பொறிசல்

:ே.ே

-

கா கன்னம்

-

கொற்றம், அரசியல், வலி, வெற்றி
கொற்றவள்ளே,பகைவர் காடழித்தல்

:}

கொற்றவன், அரசன்
கொற்றவை, அர்க்கை

கோகன்னவாதனம், பசுவின் செவி

_

ஒரூர், ஒர்வித்தை

(ளன்

போலிரண்டு கையையுமடித்துச்

கொற்றன், கற்சிப்பன், வெற்றியா

சுகாதனமாய்ச் செவி கண் மூக்கு
எல்லாம்புதைத்திருப்பது

கொற்ருன், ஒர்கொடி

கொற்றி, இளங்கன்.அப்பசு, ஒர்பி கோகிதம், குதிகால்
சாசம், அர்க்கை, பசுவிளங்கன் கோகிரகம், அரசரில்லம், ஆன்கொ
(ற்றென்னேவல்
அ, வடுகி
ட்டில், போர் வென்ருேர் கவர்ந்த
(ராட்டி
திரவியம்
கொந்அ, கொல்லத்துவேலே, கொ
கொற்.ணுதல், கொத்தல், கோதுதல் கோகிரந்தி, ஆன்கொட்டில், எருவ
கொன்,அச்சம்,காலம், பயனின்மை,
பெருமை

கோகிராசம், பசுவிற்கு வாயுறைகொ
த்ெதுச்செய்யுமோர்சடங்கு

கொன றல், கொல்லுதல்

கோகிருட்டி, ஒரீற்றுப்பசு

(ன்.அறு கோகிருதம், ஆப்பி,பசு செப்,ம9ை
கொன்றை, ஒர்மரம்
கொன்றைக்குழல், ஊதுகுழலிகுெ கோகிலம், உலக்கை, கலப்பை, கு
பில், பல்லி
கொன்றைகுடி, சிவன் (திருத்தல்
கொன் னித்தல், பேசசாத்திரும்பா கோகிலவாசம், மாமரம்

கொன்னுதல், கொன் னித்தல்

கொன னெச்சன், மாட்டி2லயான்
ள்ளி, மாதளே
கொன் ?ன, திருத்தமற்ற பேச்சு, பே கோகிலோற்சவம், மாமரம்

சகாத்திரும்பாமை

கோ

_

கோகிலாட்சம் கொம்மட்டி, நீர்மு
-

கோகு, கழுதை, புயம்
கோகுத்தம், மல்லிகை
கோகுலம், ஆன் கொட்டில், இடை

சோ,அம்பு,அரசன், ஆகாயம்,ஆண்

யரூர், காவிவருக்கம், குயில்,குர

ங்கு, திளேயுடைப்பொருள், பல்வி
மகன், இடியே இரக்கக்குறிப்பு,
ஒலங்தை, உரோமம், எருது,ஒரெ கோகுவிகன், பசுக்காத்தவன்

கோசு

கோடி

9

கோகோசனம், கோரோச2ன

தெரு, தோல்வி, முறை

கோகோட்டம், ஆன் கொட்டில், ஆ கோசுகால், பருமையின்றிகெடுக.வ
ளர்ந்தது

ன் தொட்டில்

(தோல்விபோசல்

கோசுபோதல், தாழ்ச்சியா சல்,
கோகோயுகம், ஒர்சோடுஎருது
கோடக சாலே, ஒர்பூடு
கோகோவெனல், இரக்கக்குறிப்பு
கோக்கள், சிறந்தோர், பசுக்கள், கோடகம், குண்டிகை, குதிரை, சா
பெரியோர்
நீசக்தி, புதுமை, முடியுமப்பி
ஞென்.அறு
கோங்களுகுதன், பாசிராமன்
(ன்

கோங்கஜன, பரசிராமன் ருய்
கோங்கம், கடு, செல்லி

கோடகன், வீடுவேப்வோன்

;

கோடங்கிழங்கு, கோன்டக்கிழங்கு

கோடங்கிவருங்காரியஞ்சொல்வோ

ஒர்மரம்
கோசகம், குறி, முட்டை

கோடண்,
(ச்சி கோஷனே,
கோசகாரம், கரும்பு, பட்டு.காந் பூ
ாங்கு,

கோசக்கம், குழப்பம்
கோசக்கிரகம், உள்வீடு
கோசங்கம், வைகறை
கோசமம், பீர்க்கு
கோசம்,

ஆண்குறி,

கோடம்,

ஒலி, கொடுமை, பே
ரொவி, வாச்சியப்
பொ.த

இரைச்சல், எல்லே, கு

கோஷம், 3 டில், குதிரை,கோசம்,

கோட்டை,சங்கபாஷாணம்,செ
ங்கருங்காலி,செல்வம்,தவ3ள,வளவு

உறை, கருகூட

கோடரம், எட்டிமரம், குதிரை, கு

லம், கருப்பை, கற்பாஷாணம்,
சத்தியம், சாதிக்காய், செல்வம்,

ரங்கு, சோலே, தேர்மொட்டு, ம
யிர்ச்சார்து, மரக்கொம்பு, மரப்

தெரு, பண்டாரம்,புத்தகம்,பொ
டொச, மரப்பொர்து (வாணி
க்கிஷசாலே, மதிஅமறுப்பு, முகை, கோடரி, கோடாலி, தர்க்கை, நிரு
கோடல், கொள்ளல், மணங்குன்ற
ல், வ?ளதல், வெண்காந்தள்
கோசாம், அடங்கல், அறியத்தக்க கோடவதி, வீணே
சோடவி, திர்க்கை, கிருவாணி
அ, இராசி, ஊர், விடயம்
முட்டை, மேற்போர்வை

கோசாபலன், கிரக பலனிகுென்று

கோசலம், தேசமன் பத்தாறிகுெ கோடா, அரக்குமண்டி
ன்.அ,பஞ்ச.ெகளவியத்தொன்.அறு, கோடாகுழிகை,ஒர்மருதே(கோடி
அஃது பசுமூத்திரம், பதினெண் கோடா கோடி, அளவின்மை, மகா
கோடாங்கி, வரிப்புடைவை
பாடையிளுென் அறு
கோசலிகம், கைக்கடலி

கோடாகுரி, கோடக சாலே

கோசலே, இராமன்ருய், ஓர்தேயம் கோடாசொரி, ஒர்பாஷாணம்
சோடாநீர், தடிப்பில்லாத நீர்
கோசவம், கோமேதகம்
கோசனே, கோரோச?ன,பேரொலி கோஷாபகரணம், செல்வங்களேய

பகரித்தல்
கோசன், சீர்பதேபாஷாணம், வ
2லஞனுக்கும் புலேச்சிக்கும் பிறந்த கோடாப், செவிலித்தாப்

:::::

கோடாரி,
புத்திரன்
கவியம்
கோசாங்கம், சாணற்புல்
கோசாதகம், மயிர்
கோடி, இருபது கொண்டது, இ)
கோசாமி, ஒர்துறவி
ளமை, கொள்தி, கோடியென்
கோசாரி, பீர்க்கு
(டம்
னேவல், லே, நாறிலட்சம், பு
அமை, முடியு.றப்பு, மூலே, வா
கோசா லம், அகங்கை, ஆன் கூட்
ள்மு?ன, விற்குதை, வீட்டின் பி
கோசாலே, ஆன்கோட்டம்(டுச் 2ல
ன் பக்கம்
கோசிகம், சாமவேதம், லே, பட்
கோஷி, மாமரம்
கோசிகன், விசுமாமித்திரன்
கோசு, இரண்டு காததாரம், சப்ப கோடிகம், அணிகலச்செட்பு, கெ
லிஞேர்பக்கம், தாமான் சபி.மு, ! ண்டிகை, சீலே, பூங் கட்டு

கோட்

உாடு

கோடிகாண்பித்தல், சுருங்கச்சொ
ல்லிவிளக்குதல்

கொடிக்காை, ஒரூர்

கோட்

லல், அ.த வாக்கின் மீக்குணச் சான்
கிளுென் மறு

கோட்டகம், குளம், கோயில்

கோடிக்கல், மூலேக்கல்
கோடிநீர்த்தம், தலுக்கோடி

கோஷடகம்,
சொந்தம், நீர்த்
கோஷடம்,
தொட்டி, பண்ட
சாலே, பொக்கிஷம்
கோடிதாங்கி, வீட்டுக்குவீடுபோயி
கோஷட்பாலன், பொக்கிஷ காரன்,
ருக்கிறவன்
பொக்கிஷ காவற் காரன்
கோடித்தரை, புதுச்செய்கையூண்
டதி ை
கோட்டம், அதேம், அழுக்கா.ம.

கோடித்தல்,
கோஷித்தல்,

அலங்கரித்தல், ஒ
வித்தல், பிராத்தித்

ஆன்கொட்டில், இடம், ஒர்மரு
அே. அ.து பஞ்சவிரையிளுென்

தல், புதுப்பித்தல்
கோடிட் பருவம், வாலேப்பருவம்
கோடிமுடிதல், ஒர்வி2ளயாட்டு

அ, கடற்கொர்தளிப்பு, குராமா

கோடியர், சிவிகை முன்கொம்பின்

ம், தொழுவம், காடு, பசுக்கூட்ட

முன்னும் பின்கொம்பின்பின்னும்
சிற்போர், காடகர்
கோடியுடம்பு, இளேயாவுடம்பு
கோடிரவம், சதுரக்கள்ளி
கோடிலம், கோட்டம்
கோடிவயது, வாலேப்பருவம்
கோடிவற்சம், வாளுடாம்
கோடிரம், சடை

ம், மருதநிலத்தார், மாவிஞலிடுங்
கோலம், வயல், வ8ளவு, வாச?னப்
பண்டம்,வாட்டரவு,வீணே (ட்டம்
கோட்டாவு, குருவுதல், துக்கம்,வா

கோடு,அரணிருக்கை,அறை,ஊதிடு

ம், குளம், கூட்டம், கோணல்,
கோயில், சுடுகாடு, தேவலோக

கோட்டல், எழுதல், வ?ளத்தல்
கோஷடாகாரம், பொச்ஷெ சாலே

கோட்டாக்கினி, மூலாக்சினி
கோட்டாலே, உலேவு, கஸ்தி, கிரீ
டை, அதுன்பம்

கோடென் கோட்டான், ஒர்புள், கூகை
னேவல், சங்கு, சுழி, சத்தை, நீர்க் கோட்டி, அழகு, உலேவு, கூட்டம்,
கோட்டாலே, கோபுரவாயில், சம்
கரை, பக்கம், மரக்கொம்பு, மலே
பாஷ2ண,சவை,பரிகாசம் (ன்ற
பிஅச்சி, வஞ்சனே, வட்டம், வா
ம்பு, வரி, வரிகுழ்ந்தவிடம், வளே கோட்டியாழ், கால்வகையாழிளுெ
கோட்டில்வாழ்விலங்கு, அணில்குர
வு, விலங்கின்கொம்பு
ங்குமுதலியன
கோடுதல், எரிதல், குருவுதல், செறி
சோட்டுதல், கோட்டல்
(ன்.ற
தப்புதல், வளைதல்
கொம்பு, கூட்டம்,

கோடை, ஒளி, ஓர்கிழங்குப்பூடு, கா கோட்டுப்பூ, கால்வகைப்பூவிளுெ
நீ.ம, குதிரை, செங்காங் தள், முதி கோட்டுமண்ணெடுத்தல், யா?னமு
தவியன களிப்படைக் கோட்டி
ர்வேனிற்பருவத்தின் காற்று, மே
ஞல்மண்கிண்டல்
ல்காற்.அ, வெண்கார்தள், வெபி
ல், வேனிற்காலம்

கோட்டுமலே, வெண்கலமலே

கோடைக்காற்.று, முதிர்வேனிற்பகு கோட்டுமா, பன்றி, யானே (முத்து
கோட்டுமுத்து, யா?னக்கோட்டில்
வத்தின் காற்.மறு, மேல்காற்று
கோட்டுவான், ஒர்நீர்ப்புள்
கோடைக்கிழங்கு, குட்டியிடுக்கி
கோட்டை, அரண், செல்லிலோர்
கோடைக்குவாடான், ஆவிரை
தொகை
கோடைப்போகம், கொடைப்பிர
யோசனம்
(டுதல் கோட்டைகட்டுதல்,
ட்டுதல்
கோடையடிபடுதல், வெய்யிலடிப

கோலிகைக
(ன்.று

கோட்டைக்கட்டு,அணிவகுப்பிகுெ
கோட்கூறு, இராசியைமுப்பதாக கோட்டைபிடித்தல், இராச்சியம்பி
கோட்காரன், கோட்சொல்வோன்

ப்பகிருதல்

டித்தல்

(ட்டடை

சோட்சொல்லல், குண்டணிசொல் கோட்டைட்போர், வைக்கோற்ப

கோதா

கோந்
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கோட்படுதல், கொள்ளப்படுதல்,
கோளாறடைதல், பிடிக்கப்படு கோதாட்டு,
ல்

கோட்டி,
இராட்டு

கோதாட்டுதல், ஆராட்டுதல், கோ

க்ோட்படுபதம், மாட்டுக்குளம்பு

(ட்டி
ட்டிபண் அதல்
கோட்பறை, நெய்தற்பறை
கோதாரணம், கலப்பை, மண்வெ
கோட்பாடு, அனுசரிப்ப, கொண் கோதாரி, பெருவாரி நோய்
டிருக்குங்தன்மை, கிலேமை
ஒர்யாறு, அஃது ச
கோதாவரி,
கோட்பு, கொள்ளுதல்
த்தாதிகளிளுென் அ
கோதாவிரி,
கோணங்கி, ஒர்காடகன்
கோதானம், பசுத்தானம்
கோதி, கோதுமை, நெற்றி, முதலே
கோணங்கித்தாசரி, கோணங்கி
கோணங்கியம்மை, ஒர்நோய்
கோதிகை, முதலே
கோணமலே, திரிகோணமலே
கோதிமுடித்தல், மயிர்சீவிக்கட்டுதல்
கோணம், இயந்திரதண்டு.றப்பிளுெ கோத, ஒடு, குற்றம், கோதென்

ன்று, குனில், குதிரை, சனி, செ

னேவல், சக்கை

வ்வாய், திசை, தாரம், முடுக்குத் கோதுகுலம், சீராட்டு

தெரு, மூச்கு, மூலே, யா?னத்தோ கோதிதல், கோதல், அளேத்தல், ம
ட்டி- வ?ளதேவாள், வ2ளவு, வீ2ண
(டை
யிர்வகிர்தல்
பியக்கும்வில்
கோ.திமம் கோதுமை, தேன் தோ
கோணல், கூன், மா.அ.பாடு, வ?ளவு கோதுமை,
ஒர்தானியம்
கோணன், கூனன்
கோளுமலே, திரிகொணமலே
கோ தேரன், காவற் காரன்
கோஞமுகம், கழியிருக்சை
கோதே.அ., பாற்பசு
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கோளுய், ஆணரி, ஒளுப்
கோதை, ஒழுங்கு, ஒர் கட்பறை, கா
கோனி, ஒர்சாக்கு, கங்தை, பதிஞ
நீஅ, கெளதமாதி, சேரன், கெ
பிரங்கோடாகோடி, பன்றி
கோலணிகை
கோனியல்
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நீசுமை, பூமாலே, பெண், பெண்
மயிர், முன்கைத்தோற்கட்டு

கோத்ததேம், மாட்டுக்கொம்பு

(பீடை கோத்தல், கதைகட்டுதல், கோக்
கோஅதல், வ?ளதல்
கோணே, அழிவின்மை, கொடுமை,
குதல், தொடுத்தல்
கோண், காகங்கெண்டி-முதலியவ கோத்தனி, முந்திரிகை
நீறின் மூக்கு.கொடுங்கோன்மை, கோத்திரசம், சேர்மானம்
கோணென் னேவல், கேரின்மை, கோத்திரமின்மை, கடவுளதெண்கு
மாஅ பாடு, வ?ளவு
ணத்தொன்.அறு
கோண்டம், குறிஞ்சா, தாக்கு, கெ கோத்திரம், காடு, குடை, குலம், இ.
ருஞ்சி
அகடவுட்குத்தகாத வெண்குற்றத்
கோண்டன், கீழ்மகன், கொட் புழி
தொன்
செல்வம், தெரு, தொ
ட்டிபாஷாணம், செட்டிப்புல், பூ
கோண்டை, இலச்தை, இலங்தைக்
கனி, கமுகு
மி, மலே, வரகு, விருத்தி
கோதண்டபாணி, இராமன்
கோத்திரவம், கோசலம், வரகு
முந்திரிகைச்செ
கோத்திரி,
கோதண்டம், கண்ணிமை, வில்
டி.
கோத்திரிகை,
கோதாதி, க.அப்பு, தாடை
கோதமம், ஒர்தீவு
கோத்திரை, பூமி, மலே
கோதமன், கெளவுதமன்
கோசம், ஒர்பாம்பு
கோதம், சீதாங்க பாஷாணம்
கோாாதன், இடபம், இடையன்
கோதல், கொதேல், கோதுதல்
கோர்தளங்காய், கு.ஹர்தேங்காப்
கோதனம், பசுக்கூட்டம், பசும , கோந்தி, குரங்கு

}

பசுவின் கன் று

கோதா, உடும்பு

கோங் திரு, குடாசகம், கோளாறு,
பாட்டன.தி டாட்டன்

கோபு

கோமு

டெ (T

கோபகன், கோபன்
கோபகன்னிகை, இடைச்சி
கோபகுண்டம், எட்டி-மரம்
கோபக்காரன், கோபி

சைத்தாங்குவதுபோலச் செய்தி
ருக்கும்பதுமை

கோபுரம், நகரின் வாயில்
கோபுரவாயில், கோபுரத்தோடுங்

கோபச்கிரமன், கோபி
கூடியவாயில்
கோபங்கம், சரகாண்டபாஷாணம் கோபுருட்டம், ஆப்பி

கோபச்சுவாலிதம், பெருங்கோபம் கோபேக்திரன், கிருட்டினன்
கோப2ண, கவண்

கோப்பியகன்,

கோப்பியன்,

}

அடிமை

கோபதாபம், பெருங்கோபம்
கோபதி, இடபம், இந்திரன், சிவன், கோப்பியம், காத்தல், கோலம், ம
குரியன்

கோட கீத்தம், பெருங்கோபம்
கோபத்திரம், தாமரை.நால்
கோபம், காத்தல், சடத்தியிளுென்
அ.அஃது சினம்,தம்பலப்பூச்சி,தி
த்த பாஷாணம், பாவனே செய்தல்

மைத்தல்
(ணம்
கோட்பியாதி, இடு
கோப்பு, உல்லாசம், பெருமைக்கு
கோமகள், த?லவி
கோமகன், அரசன், இராசகுமார
ன் , த லேவன்

கோபவல்லி, ஒர்கொடி

கோமட்டி, கோமுட்டி
கோபனம், தற்காத்தல்,நிச்தை,வெ கோமணிக்குன்றம், வெண்கல மலே
ளிச்சம்
கோமண்டலம், பூமி
கோபனீயம், இரகசியம்
கோமதல்லிகை, கற்பசு
கோபன், அதிகாரி, இடையன், கா கோமதை, ஒர் தி
ப்போன்

கோபாக்கினி, மகாகோபம்
கோபாடவிகன், இடையன்

சோமயம்,ஆப்பி.அஃது பஞ்சகெள
வியத்தொன்.அ

கோமயவருணம், கோமேதகம்

கோபாட்டமி, கார்த்திகைமாதத் கோமலகம், தாமரை.நால்
அப்பூருவபக்கத்தட்டமி
கோமலகிதம், இன்னிசைப்பாட்டு
கோபாயகன், காப்போன்
கோமலதை, மிருது
கோபாலகன், இடையன், கிருட்டி கோமலம், அழகு, மிருது
ணன், சிவன், பசுக்காட்போன்

கோமலே, திராமலே

கோமளம், இளமை, இளமைச்செ
கோபாலர், இடையர்
வ்வி, சங்தோஷம், பசு
கோபாலிகை, இடைச்சி
கோபி, ஓர்மண், கோபியென்னேவ கோமாட்டி, தலே வி
ல், சின்முள்ளோன்
கோபிகாஸ்திரி,
இடைச்சி

: }

கோபிசந்தனம், ஒரமண்
கோபிட்டன், கோடக்காரன்
கோபிதம், கோபம்
கோபிதாரம், குராமரம்

கோமாமிசபட்சணி, மாட்டிறைச்
சிபு சிட்பவன்
கோமாமிசம், மாட்டிறைச்சி
கோமாயு, நரி

கோமாரி, பசுக்கோதாரி
கோமாளம், கொண்டாட்டம், சச்
தோஷம், பரிகாசவி:ளயாட்டு

கோபி,சீதல், வாக்கின்றீக்குணங் கான் கோமாளி, சமாளக்காரன்
கிளுென் அறு. அஃது சினத்தல்
கோமாள், த லேவி
கோபியர், கோவியர்
கோமான், அரசன், குரு, த லேவன்,
கோபிலன், காவற் காரன்
பன்றி, பெருமையிற் சிறந்தோன்
கோபி?ன, கோபம்
கோமியவண்ணம், கோமேதகம்
கோபீதம், சுத்ததலம்
கோமிலாய், காட்டுக்குணன்
கோபுச் சம், பசுவால்
கோபுரக்கல், செங்கல்

கோபுரந்தாங்கி, ஒர் பூடு, கோபுரத்

கோமுகாதனம், சகனப்பக்கத்திவி
ருகாற் பரட்டையும் மாறவை தவ்

கோர

உ

கோல

|

சிவன், பசுக்கா
விருகாற்பெருவிரலேக் கைப்பிடித் கோரட்சகன்,
கோரட்சன்,
ப்பவன்
திருத்தல்
கோமுகை, பசுமுகமாய்ச்செய்யப் கோரளி, ஒர்சோப், கோளாறு, ச
ட்டை, செய்கைச்சித்திரம், விற்
பட்டுஅபிஷேக நீர்வரும்வழி

கோமுட்டி, ஒர்சாதி
கோமூத்திரம், கோசலம்

(தோன்றிமாம்

பன்னம்

பெருங்குறிஞ்சி, மரு

ங்
கோமூத்திரி, ஒர்மிறைக்கவி,அஃது
இருவரிசேரேயெழுதிமேல்வரியுங்
ழ்ேவரியும்மாறிவாசிக்கச்செவ்வே கோரபுட்பம், வெண்கலம்
கோரம், அச்சம், உட்டணம், கொ
கவியாய்வரத்தொடுப்பது
ைெம,கோள கபாஷாணம், க்ரெ
சோமூத்திரிகை, ஒர்புல்
ம்,சோழன்குதிரை,சஞ்சு,வட்டில்
கோமெதகம், நவமணியிஞென்.ற

:

வ:ளவு
கோமேதம்,ஒர் யாகம்,கோமேதகம்
கோம்பல், சினக்குறிப்பு, பெருங் கோரம்பர், கழாய்க்கூத்தர்
கோரம்பலம், கோளாறு,

கோபம்

கோம்பறை, ஒன்றுக் கற்ற அ
கோம்பி, பச்சோந்தி

(கை
வேடிக்

கோாராசனம், கரி

கோரவாரம், சந்தனம்

கோரன், சிவன்
கோம்புதல், கோபித்தல்
கோம்பை, தேங்காய்முதலியவற்றி சோராசன், இடபம்

கோரான், ஒர்செடி

ன் க சம்பை

கோயானம், பண்டி
(ரர்
கோயிலார்,கோயிற்பணிவிடைக்கா
கோபிலாள், இலக்குமி
கோயில், அரசன் ம?ன,தேவாலயம்,
விபூதிப்பை
(தங்கிவாழ்தல்

கோராவார், புயல்

கோரான்குச்சு,
சோரான் சுளுதுே,

}

கோரான்குள்

கோரி,பிரேதிக்குழியின் மற்சட்டுவது
கோரிகை,

;

அகப்பை, கூடை

கோயில்கொள்ளல், குடிகொள்ளல், கோரியை,
கோயில்வலம்வரல், ஆலயப்பிரதட் கோரிக்கை, மன் ருட்டம்
சணம், அது காயாற்குணம்மூன் கோரிதம், துகள்,விள்ளல்

கோருதல், நி?னத்தல், விரும்புதல்.

மிஞென்.அறு

வேண்டுதல்
கோயிற் கணக்கு, அவ்வவ்வூருக்குச்
சனங்களே ச்சேர்த்தெழுதிய புத்த கோரை, ஒர்புல்
கோரைப்பாய், புற் பாய்

கம்

கோபிற்பழக்கம், சபைப்பழக்கம்
கோபிற்பற்று, ஊர்
(கம்
கோபிற்பிரதிட்டை, கும்பாபிஷே
கோயிற் புராணம், ஒர்புராணம்
கோயின் மகமை, கோயிற்காகத்த

கோரையுள்ளான், ஒர்புள்
கோரோச?ன, ஒர்மருந்து
கோர்க்கலம், மட்டாண்டம்

கோலகம், திப்பிவி

கோலங்கட்டுதல், வேஷம்போடுதல்

கோலங்காட்டுதல், சாயல்கொள்ளுத
ண்டப்படுத்தருமப்பணம்
ல், மாதிரிகாட்டுதல்
(ாழிதல்
கோயின் மானியம்,கோயிற்கென்.று
கோலங்கெடுதல், அழகுகெடுதல், சீ
விடப்பட்டது
கோய், பரணி

கோரகம், இளம்பூவரும்பு, வட்டில்
கோரகை, இளம்பூவரும்பு, குயில்

கோலங்கொள்ளுதல், சாயல்கொள்
குதல், வேஷங்கொள்ளுதல்
கோலச்சங்கம், முட்சங்கு

கோலஞ்செய்வாள், வண்ணமகள்
கோரக்கர், ஒர்சித்தர்
கோலபுச்சம், ஓர் சாரை
கோசக்கர் மூலி, க்ஞ்சா
கோரங்கி,ஏலம், ஒர் பட்டணம், ஓர் சோலமிடுதல், அலங்கரித்தல், சோ
ஆண்டு, ஒர் மரு

கோர சம், கவுதாரி

து

ட்டம்போடுதல்

கோல மூலம், திப்பிலிவேர்

கோல்
கோலமெழுதல்,
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கோழி

கோட்டமிடுதல், சோல்கோடுதல், அரசுமுறை தவறு

ல்
தொய்யி.மீட்டல்
கோலம், அலங்கரிப்பு, அழகு, இல
குருடருக்குக்கோ
ைேதக்கனி, உருவம், ஒப்ப?ன, ஒ
ல்கொடுத்துக்கூட்டிப்போதல்
ராயுதம், ஒர்தலாம், கலிங்கதே கோல்வன, அழகியவளே, பெண்
யம், சனி, சாயல், தழுவல், தெ கோவகுரி, ஒர்வகுரி
ப்பம், தொடை, தொய்யில், நீ கோவணன், சிவன், வசிட்டன்
ரோட்டம், பறவை, பன்றி, பா கோவதை, கோகத்தி
க்கு, பாம்பு, பீர்க்கு, மருட்பன் கோவம், கோபம், பொன்
றி, மாமுதலியவற்ருவிடுங்கோல கோவாகழுதை, கழுதையுங்குதிரை
ம், மாதிரி, மிளகு, வினதைசகர்,
யுங்கூடிப்பிறந்தகுட்டி

பிேடித்தல்,

வேடம்

கோவர், இடையர்
அலங்கரி கோவர்த்தனதரன், கிருட்டிணன்
த்தல்
கோலம்பு?னதல்,
கோவர்த்தனம், கிருட்டிணன் கன்மா
கோலம்போடுதல், அலங்கரித்தல்,
ரிக்குப்பசுக்காத்தமலே
கோட்டமிடுதல், வேஷம்போடுதல் கோவர்த்தனர்,
-

கோலம்பண்அணுதல்,
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கோலாம், முளே

}

இடையா

கோலலவணம், துருசு
கோலல், கோலுதல்
கோலவல்லி, ஒர்கொடி
கோலறை, குழித்தரை

கோவலன், கிருட்டிணன்
கோவளம், ஒர் பட்டினம்

கோலாஞ்சம், கலிங்கம்

கோவிரசம், ஆனிலே

கோவற்சை, மலட்டுப்பசு

கோவிதம், கலேயறிவு
கோலா, பறவைtன்
கோவிதன், அறிஞன்
கோலாகலம், இடம்பம், இடிக்கு, கோவிதாரம், குரா மரம்
குசால், சம்பிரமம், பேரொலி, கோவிச்தர், இடையர்
விலங்கி அலெழுமொலி
கோவிதேன், க்ண்ணன்
கோலாங்கூலம், முசு
கோவியர், இடையர், ஒர்சாதியார்
கோலாஞ்சி, அடுக்கு, அணியம், அ கோவிருஷம், எருது
திகோலம்
கோவிருக்தம், ஆன் கூட்டம்
கோலாட்டம், ஒர்விளேயாட்டு
கோவில் இராசம்?ன, தேவாலயம்
கோலாரிக்கம், போர்க்கறைகூவல்

கோவுகர்தம், தாலம்ப்ப்ாஷாணம்

கோலி, இலங்தைமரம்,திப்பிவி, மயிர் கோவெனல்,அதிசயவிரக்கக்குறிப்பு
கோலியர், செய்வோர்
கோவேறு கழுதை, கோவர கழுதை
கோவியை, கோரியை
கோவை, அணிவடம், ஒழுங்கு ஒர்
கோஅதல், இடங்கொள்ளப்பண்ண
பிரபந்தம்,கொவ்வை,கோத்தமா
ல், குழ்தல், முகந்தள்ளல், வ8ளத
லே, கோத்தல், கிரை
ல், வ8ளத்தல்

கோவைசியர், மூவைசியரிலொருவர்.
அவர் இடையர்

கோ.அ.பட்டை, ஒர்பூட்டை

கோலோகம், கிருஷனலோகம்
கோவைத்துறை, தலேவலுர்தலேவி
யுங்களவியலாண்டக்குமொழுக்கத்
கோல், அஞ்சனக்கோல், அம்பு,அ

ளவுகோல்,

இலங்தை, ஊன்று

தைக்கூறுவது

கோல், எழுதுகோல், குதிரைச்ச கோவையாணி, பி2ணயலாணி
ம்மட்டி, கோலென்னேவல், செ கோழம், சங்கபாஷாணம்
க்கோல், துலாக்கோல், திலாரா கோழி,உறையூர், ஒர்புள், அஃது ப
ஞ்சபட்சியிலுமொன் (ஞென்.அ
சி, தாண்டில், தெப்பம், மரக்கொ
ம்பு, மரக்கோல், யாழினரம்பு
கோழிக்கரணம், பதினுேர்கரணத்தி
கோல்கொடுத்தல், குருடருக்குப்பற் கோழிக்கல், இரக்கல்
அக்கோடுகொடுத்தல்
கோழிக்காரம், ஒர்மருந்த
_
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கோளே

கோளே, எலி

கோழிக்ைேர, ஒர் கீரை
விடியற்புறம்

கோழிக்குரல்,
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கோழிக்கொடி.

கோள், இடையூறு, கிாகம், குண

-

ம், கொலே, கொள்ளல்,

கோழிமு2ளயான்,

ஐயன்,

கோ

ட்பாடு, தீமை, காள், பழிமொ
ழி, புறங்கூறல், பொய், வலி

கோழியவரை, முருகன் கொடி

கோழிக்கொடியோன்,

கெளன

கு

மரன்

கோழிக்கொண்டை, கோழிச்குடன்
கோழிச்குடன், ஒர் புல்
(தேகம்
கோழித்த்லேக்கங்தகம், சிவதே கெ
கோழிரெஞ்சு, மிதந்தநெஞ்சு

கோறனி, குண்டணி, கோரணி
கோறல், கொல்லல்

கோறிக்கை, நி?னவு
கோஅறுதல், கோருதல்
கோறை, துளே, பொங் து

கோற் கணக்கு, நிலமளக்கிற கணக்கு

கோழிப்டச2ள, ஒர்பச2ள

கோற்கொடி, இலங்தை, சுரை

கோழிப்பஸ்மம், ஒர்குரணம்

கோற்புழு, டேம்

கோழிப்புடம், மூன்றெருப்புடம்

கோற்றேன், கொப்பாங்தேன்

கோழிமுட்டைத்தயிலம்,கோழிமுட் கோற்ருெடி, பெண்
டையிலெடுக்குங் தயிலம்
கோழிமு?ளயான், ஒர்கொடி

சோஞன், இடையரின் சங்கைப்பேர்

கோனிச்சி, இடைச்சி

கோன், அரசன், இடையன், எப்
பொருட்குமிறைவன்
கோழியுள்ளான், ஒர்குருவி
கோன்மை, ஆளுகை, இராசநீதி
கோழிவேந்தன், சோழன்
கோழை, அச்சம், கண்முதலியவற்

கோழியவ்ரை, ஒர்கொடி

றின் குழி, குறைவு, கொடுமை, சி

கெள

லேற்பனம், தவ அறு, நாணம்

கோழைக்கட்டு, சிலேற்பனக் கட்டு கெள, ஒரெழுத்த, கவ்வென்னேவ
கோழைக்குத்து, ஒர்நோய்
ல், கிருத்தியம்,நீங்கு,மனஸ்தாபம்

கோழைத்தனம், அச்சத்தன்மை, சி

கெள கணம்,

}

கொங்கணம்

கெளங்கம்,
ன்னத்தனம்
கோழையன், அச்சமுள்ளோன், நா கெளசலம், ஒர்தேசம், வாழ்த்து
கெளசலிகை, கொடை
ணமுளளோன்

கோளகம், கோளகபாஷாணம், திப் கெளசலேயன், இராமன்
பிலி, பட்டுச்சீலே, மண்டலிப்பா

கெளசலே, இராமன்ருய்
கெளசனே, கெளiனம்
ம்பு, மிளகு
கோள கவச்சிரம்,கருங் தண்ணிர்க்கல் கெளசிகம், ஒர்பண், கூகை, சாம
கோளகன், கைமைபெற்றபிள்ளே (ம்
வேதம், பட்டுச்சீலே, பதினெண்டா
கோளகை, மண்டலிப்பாம்பு, வட்ட
டையிளுென்அ, விளக்குத்தண்டு
கெளசிகன், இந்திரன், பாம்பாட்
கோளம், உண்டை, வட்டம்
கோளம்பம், கிரகணம்
டி, விசுமாமித்திரன்
கெளடகிகன்,
கோளரி, ஆண் சிங்கம், சிங்கம்
கோளவங்கம், வங்கமணல்

கெளடிகன்,

}

புலேஞன்

கோளன், கோளுரைப்போன்
கெளடசாட்சி, பொய்ச்சாட்சி (ம்
கோளாங்கல், பருக்கைக்கல்
கெளடதருக்கம், ஒர்தருக்கசாத்திர
கள டமார்க்கம், கெளடர்களின் வ
கோளாஅ, குடாசகம், குழப்பம்
முக்கு
கோளி, அத்தி, ஆலமரம்,கொழிஞ்

சிமரம், கொள்வோன், பூவாது
காய்க்குமரம்

கோளிகை, பெட்டைக் கழுதை,பெ
ட்டைக்குதிரை
கோளே சம், குங்குமப்பூ

கெளட ம், ஒர்கொடி, ஒர்தேயம், வ
ஞ்சகம்

கெளடிகம், கண்ணி

கெளடில்லியம், அவமதி, வ?ளவு
கெளண்பன், இராட்சசன்

கெளரி

உாடுக

சி

கெளனடர், சண்டாளர், புலேஞர் கெளரிசங்க ரமணி, இரட்டையுருத்
கெவனடிகர், தோல்வி:னஞர்
திராட்சம்
கெளதமாதி, கெளதமைாதி
கெளரிசேயன், குமரன், விஞயகன்
கெளதமம், தரும.நால்பதினெட்டி கெளரிச்சிப்பி, கெளரிபாத்திரம்
ஞென்.அ

(வன் கெளரிசக்தனன், சுப்பிரமணியன்

கெளதமன், சத்தவிருடிகளிலொரு கெளரிபாத்திரம், பாத்திரச்சங்கு
கெளதமி,
ஒர்பசு, கோதாவ கெளரிமாயூரம், ஒர்தலம்
கெளதமை,
ரி, கோரோசனம் கெளரியன், பாண்டியன்
கெளதம், சிச்சிவிக்குருவி
கெள லகேயன், வேசிபுத்திரன்
கெளதாலிகன், பரதவனும்வண்ணு கெளலவம், பன்றி, இஃது பதிஞே
த்தியுங்கூடிப்பெற்ற புத்திரன்
ர்காணத்தொன்று
கெளதுகபக்தனம், இரட்சாபதே கெள லாலகம், மட்பாண்டம்
னம்
கெளலிகன், எத்தன்
கெளது கம், அாதனம்
கெளவினம், உய்ர்குலம், துர்ச்செ
ய்கை, மறைவிடம்
கெளதவம், அ.அபவ காலம், இண
க்கம், உபசரித்தல், திருவிழா, நா கெளலேயகம், குலத்திcபிறத்தல்

தனம், பொழுதுபோக்கு, மகிழ் கெளலேயகன், இல்லொழுக்கத்திற்
மங்கிலியகுத்திரம், வாஞ்சை
பிதாமாதாவிடத்திற் பிறந்தவன்,

சீசி,

சாய்
கெளதுாசலம், நாதனம், வாஞ்சை
கெளத்துவம், அத்தநாள், அளசிம கெள வலம், இரைேத

ணிை,

பதமராகம், மாணிக்கம், வ

கெளவல், க்ெளவுதல்
கெளவியம், கோரோச?ன, பகலி
கெளதிே, அரேனுகம், ஒர்பூண்டு,
ஆள்ளபொருள், அஃது பால்-த
குக்திதேவி, தவப்பெண்
யிர்-நெய்-கோசலம்-ஆப்பி
கெளங்திகர், இட்டிக்காரர், குங்திபு கெளவுதல், கவ்வுதல்
ஞ்சகம்

-

த்திரர்
கெளபம், கூபம்

கெளவை, ஆயிலிய்ாள், எள்ளிளங்
(வம்

காய், கலக்கம், கள், காரியம்,து

கெள பீனம், கச்சைச்சீலே,தவறு,பா
ன்பம், பழிச்சொல்
கெளப்பு, பெருமை
கெளளம், ஒரிராகம்
கெளமாரம், இளம்பருவம், அஃது கெளளி, பல்லி
ஒன்அமுதற் பதிஞஅவரையுமாகி கெளளிக்காதல், பல்லிச்சாத்திரம்
யபருவம், ஒர்சமயம், பதிஞஅவ
அF
யதின்மேலுமுப்பத்திரண்டு வயதி
அள்ளுமாகியபெண் பருவம், பதி சஃகுல்லி, அப்பவருக்கம்,மோக்கம்
னெண் தே புராணத்தொன்.அறு
சக கமனம், உடன்கட்டையே அதல்
கெளமாரி, சத்தமாதர்களிலொரு சக காரம், தேமா
த்தி, பார்வதி
1.யுதம் சக சடசு, சூரியன்
கெள மோதகி,விட்டுஅனுவின்தண்டா சகசண்டி, வெட்கமற்ருேன்
கெள மோதம், கார்த்திகை மாதம் சி கசம், உண்மை,ஒற் றுமை, வட்டில்

கெளமோதி,கார்த்திகைத்திருவிழா, சகசரன், உடன் றிரிதோழன்
திருவிழா, கிலா
சகசரி, பொன்னிறங்கில தகரும்பூ
கெளரமம், கூர்மம்

(ண்மை

வுளமருதோன் றிமரம்,வாடாக்கு

றிஞ்
கெளரம், சுத்தம், மஞ்சனிறம், வெ
கெளரவர், குருகுலவேந்தர்
சகசன், சகோதரன்
கெளரி, கடுகு, காளி, துர்க்கை, பத்
தாண்டுப்பெண், பார்வதி, புளிங்
ற2ள, மஞ்சனிறம்
கெளரிகேணி, வெள்ளக்காக்கணம்

சகசா, சிறுகுறிஞ்சா
சகசாட்சி, சூரியன்
சகசை, உடன்பிற தோள்

சகசோதி, மிகுபிரடை

உளல்உ.

சகம், கூட, சட்டை, தேசமன்பத்

சகடகனன், கிருட்டிணன்

தாறிமூென்.அறு, பூமி, மார் கழிமா
தம், வெள்ளாடு
ர்க்குருவி,ஒர்யோகம்,தமாத்சை, சகரச்சாரி, சத்துசாரம்
(ன்
பன்டி, பாண்டில்பூண்டவூர்தி, வ சகரர், சகரபுத்திரர்

சகடக்கால், பண்டியுருள்

சகடம், அசுத்தம், உரோகணி.ஊ.

சகரன், முதலெழுவள்ளலிலொருவ
ட்டில்
சகரிகம், காயுருவி
சகடயூபம் ஒர்படையணி
சகடயோகம், வியாழனுக்கு-ஆறு-ன ச.கருணன், தயாஅ
ட்டு.பன்னிரண்டிற்சந்திரன் நிற்பது சகருவம், பெருமை
சக ரூபன், சகோதரன்
சகடால்ன், நக்தன் மந்திரி
சகல்கம், வெள்ளாட்டுக்கடா
சகடான்னம், அசுத்தபோசனம்
சகடிகை,கை வண்டில் (கம்,பண்டி சகலகலாவல்லவன், கலேஞானி (ம்
சகடு, உரோகணி, ஒருமிக்க, சர்தே சகலகாமேட்டி,சருவவாஞ்சாயாக
சகடை, பண்டி, முரசு, வாச்சியம் சகலகுணசம்பன்னன், பல நீகுண
முள்ளவன்
சகணம், ஆப்பி,
சகலத்தியாகம், சருவத்துறவு
சகண்டை, முரசு, வாச்சியம்
சகலபாடி,
ஒர்குடியிற்கொண்
சகதண்டம், உலகமுழுவதும்
சகதங் தம், உலகத்தினெல்லே, உல சகலப்பாடி, டோன்
கமுடிவு

சகலமங்கலே, பார்வதி
சகலமும், எல்லாம்

_

சகதாத்திரி, துர்க்கை
சகதாத்துமா, கடவுள்
சகதி, சே.அ., பூமி, பொல்லாகிலம்
சகதிபதி,
அரசன்
சகதிபாலன்,

சகல மோகினி, மாயை (மீன்முள்
சகலம், எல்லாம், அதுண்டு, தோல்,

சகதேவன், சகாதேவன்

லொருவர்
சகலவியாபி, கடவுள்
சகலன், மனேவிசகோதரிகணவன்
சக லாத்து, சிவப்புக்கம்பளி
சகலாவத்தை, ஒரவத்தை

சகதேவி, இலக்குமி

சகலதிாதாரம், சக்கிரம்
சகத்திரகாமன், கடவுள்

சகலர், எல்லோர், ஒர்குடியிற்கொ
ண்டோர், மூவகையானமாக்களி

சகத்திரபாதன், குரியன்
சகவி, ஒர்மீன்
சகத்திரபேதி, கல்வேதி
சகத்திரம், ஆயிரம், சிவாகமமிருப சகலிகரணம், அண்டாக்கல்
சகல், கொசுகு

த்தெட்டிளுென் அ
சகத்திரவேதி, சாத்திர வேதி
சகத்திராட்சன், இந்திரன்

சகவம், ஒர்புள்

(ருத்தல்

சக வாசம், உற்றசினேகம், கூடவி

சகஸ்திராமிசன், சூரியன்
சகத்திரானிகன், ஒரரசன்

சக வாசி,உயிர்த்து2ணவன், கூடவிரு

சகத்து, உலகம்
சகாாதம், ஒரூர்

சகவாழ்வு, உலகவாழ்வு

ப்போன்

(ஆறு சகவிசையை, ஒர்பட்டணம்

} சகலப் பாடி

சகாாதன், கட்வுள், சிவன், விட்டு

சகளப்பாடி,

சகாயகன், காந்தம்
சகங்தம், சுகந்தம்

சகளன்,
சகளம், மாயரூபம்

சகபதி, அரசன், கடவுள்

சகளாதனம், அட்ட2ணக்காவிட்டி

சக பாடி, கற்.அச்சொல்லி, கூடப்
பாடுவோன், சகலன்
சகப்பிராணன், காற்று

ருந்து இடக்கையிருகாலிஅமூன்
மிக்குஞ்சித்திருப்பது

(விடுகை சகனமோகினி, உலகமெல்லாம்மய
க்கும்மோகினி(க்கம், பொறுமை
சகமார்க்கம், யோகமர்ர்க்கம்
சகனம், ஆசனம், தொடையினுட்ட

சக பிரார்தி, உலகத்தைல்ெஅத்து
சகமோகம், மண்ஞசை

சகன, கூட்டாளி, சங்காத்தி, சாலி

சகு

உால்ா

சக்

_

வாகனன், தோழன்

போன், பறவை

சகனமக்கத்துருப்பிரயோகம்,செய சகுனிசபரன், கருடன்

(ன் அறு
ப்படுப்ொருளுடைவினே. (உம்.) சகோடயாழ், கால்வகையாழிளுெ
வனதோன்
சகோதரத்தானம், பிறர்தரர்சிக்கு
சசனனம், உற்.அக்கேட்டல்
மூன்ருமிராசி
சகா, ஒர் பூடு, தோழன்
சகோதரம், உடன்பிறப்பு
சகாக்ெளலம், ஒர்சரகம்
சகோதரர், உடன்பிறந்தர்ர்
சகாகிதம், அலங்காரம், பிதவை
சகோதரி, உடன்பிறதோள்
(யோன் சகோத்திரம், சமுசார்ம், வயிசம்
சகாடி, பீர்க்கு
சகாதேவன், பாண்டவர்களில் இளே சகோரகம்,
சக்கரவாகம், செம்
சகோரம், போத்தி,பேராச்தை
சகாத்தழ் சகரளுண்டு

}

சக்கட்டம், கிச்தை, பரிகாசம், ம
பிர்
சக்கர்தம்,
சக்கட்ட்ை, இளப்பம், சமர்த்தின்

சகாட்தம்,

சகாத்தன், தோசின்

சகாந்த்கன், விக்கிரமாதித்தன்
சகாபாடி, சக பாடி-

(மை

(ருத்தல்

ைெம

சகாயம், உதவி, அனே, ஈயம், கன் சக்கப்பணியவிருத்தல், சக்களியவி
சகாயவுபாயம், யோச?னயுதவி
சக்கரக்கவி, கோட்டிலெழுத்தடை
சகாயன், தோழன்

த்துப்பாடுங்கவி

சகாயி, சகாயன்

சக்கரதரன்,

சகாயித்தல், இலகுவாதல்
சகாரணம், ஏஅதுவுடையது

சக்கரங் தரித்தோன்,

பாம்பு, விட்டுஅனு

சக்கரதாபனம், அட்சரர்தாபித்தல்
சக்கரதாரி,விட்டுஅ (களிளுென்மறு
சத்கர திசை, ஆயுமுடிவறியுக்திசை
சக்கரர்திரித்தல், இயந்திரமாட்டல்

சகாரி, ஒர்வள்ளல்
சகாலம், அதிகாலம்
சகி, சகியென்னேவல், தோழி
சகிதம், ஒற்அமை
சகிதன், சேர்ந்திருப்போன்

சக்கரபாணி, திர்க்கை, விட்டுஅ

சக்கரப்பொறி, எர்திரப்பொறி
சகித்தல், பொறுத்தல்,மன்னித்தல் சக்கரமடைத்தல், இயந்திரத்திலெ
சகித்துவம், தோழமை
முத்தடைத்தல்
சகிப்பு, பொறுதி
சக்கரமுடிவு, ஆயுள்முடிவு
சகு, சல்வரிசி

சகுடம், சேம்பு, காய், பொதியமலே
சகுடை, சிற்ற கத்தி

சகுட்டகம், ஆடுதின் ஒப்பாலே
சகுட்டம், கிழங்கு

(வை

சக்கரம்,அஆறுபது வருடங்கொண்ட
த, ஆணேயாசக்கரம். இஃது, இ
ராசசின்னத்தொன்.று, இயந்திர
ம், ஊர், கடல், காசு, கிரகாடை,

சக்கரவாகப்புள், சக்கிரம், சீவி

சகுந்தம், ஒர்நீர்ப்புள், கழுகு, பம்

யாாள், சுழல்காற்று, சுற்.அ, செ

சகுந்தி, ஒர்புள், பறவைப்பொது

க்கு தேருருளே, பிறப்பு, பூமி, பெ

சகுலகண்டம், ஒர்மீன்

ருமை, மலே, மல்லிகை, வட்டம்

சகுலம், சமுசாரம்

சக்கர யூபம், ஒர்படையணி

சகுலி, ஒலி, மீன்
சகுல்லியன், உறவன்

சக்கரரேகை, சக்கராகாரமானரே

(கை

சக்கரவட்டம், வட்டவடிவு
சகுன சாத்திரம், கலேஞானம.ணுபத் சக்கரவர்த்தி, மற்ருெருவரைப்பணி
திeன் கிளுென்அறு. அஃது நிமித்
தசாத்திரம்

யாஅ தனியாள்வோன்

சத்கரவாகம், ஒர்புள்

சகுணப்பிழை, அன்னிமித்தம்
சத்கரவாணம், ஒர்வாணம்
சகுனம், கிழங்கு, நிமித்த்ம், பறவை சக்கரவாளம், எல்லே, ஒர்புள், ஒர்ம
சகுனி, கூகை. அஃத் கரணம்பதி
லே,வட்டவடிவு
ஒென்றிளுென் அமாம், துரியோ சக்கரன், இந்திரன், அவாசதாதித்
தனன் மாமன், நிமித்தம் பார்ப்
தரிலொருவன், விட்டுஅனு

உm )ச

சக்

சக்கராகாரம், வட்டவடிவு
சக்கராதிபதி, சுயாதிபதி

சக்கராயுதன். விட்டுஅனு

சக்கராயுதி, சக்கரதரன், துர்க்கை

_

சங்

சக்கிரீவதம், கழுதை
(த்தி
சக்கிலிச்சி, சத்துசாரம், செம்மா
சக்கிலியன், செம்மான்
சக்கு, கண், பூஞ்சு
சக்குச்சக்கெனல், இரடுக்கொலிக்கு

சக்கரேசுவரன், ஏகாதிபதி
றிப்பு
சக்கரை, சருக்கரை, வட்டித்தது
சக் கரையமுது, சக்கரைச்சாதம்
சக்குதானம்,விக்கிரகாராத?னயிளுெ
சக்கல், சக்குக்கட்டினது, சாரம்வ
ன்அ. அஃது விக்கிரகத்தின் கண்
டித்தது
கழுவல்
சக் களத்தி, ஒர்பொருளுக்கினமாயி சக்குபு, சரிசாலேட் பூடு

ருக்கும் வேருெருபொருள், கொழு சக்குப்புத்தல், பூஞ்சுபிடித்தல்
கனின் சகோதரன் ம?னவி, மாற்ரு சக்கை, கஞ்சல், கோது, தக்கை
டிச்சி
சக்கைமுக்கி, நீத்தட்டி
(ன்
சக்களமை, மாற்ருடிமாரினெதிரிடை சக்கையன், உறுப்பின் றிப்பருத்தவ
சக்களவன், மாற்றவன்
சங்கக்குழையோன், சிவன்
சங்கக்கூலி, சங்கதாதர் கூலி
சக்களிதல், சளிதல்
சக்களியல், சக்க்ளிச்திருப்பது
சங்கங்குப்பி, பீச்சுவிளாத்தி
சக்களேயன், சழுங்கலன், சழுங்கல் சங்க சீவி, வாயில் காவலன்
சங்கச்செய்யுள், சங்கத்துக்கேற்ற
சக்காரம், தேமா
சக்கிமுக்கி, சக்கைமுக்கி
செய்யுள், சங்கப்புலவர்செய்யுள்
சக்கியம், அன்பு, இயன்றது, சேர் சங்கஞ்செடி, இயங்கஞ்செடி
-

மானம்

சக்கிரபாலன், அதிபதி

சங்கடம், ஒடுக்கவழி, தொங் தரவு,
நெருக்கம், மிதவை,முதற்றலேவா
ய்தல், வருத்தம்
சங்கடாட்சம், கண்மூடுதல்
சங்கடை, மரணத்த அவாய், மான
வேத?ன

சக்கிரமணம், உலா கடை

சங்கதம், சம்பந்தம், தேவர்மொழி,

சக்கிரமண்டலி, ஒர்பாம்பு

நட்பு, முறைப்பாடு
சங்கதாளம், கைப்பை

சக்கியன், சினேகிதன்
(அறு
சக்கிரகம், தருக்க சாத்திரத்தொன்

சக்கிரசீவகன், குயவன்
சக்கிரபாதம், பண்டி, யானே

சக்கிரமுகம், பன்
சக்கிரம், சக்கராயுதம்

(லாறு

சக்கிரவதன் சக்கரதரன்

சங்கதி, சரித்திரம், தொடர்பு, வர
சங்கதை, சங்கதி
சங்கத்தமிழ், சங்கப் புலவர்.தமிழ்,

சக்கிரவாடம், எல்லே
சக்கிரவாதம், சுழல்காlஅ

தெளிதமிழ்
சங்கத்தலேவன், சங்கத்தில்முதல்வன்

சக்கிரவாதேவன், சூரியன்
சக்திரவிருதன், விட்டு அணு

சங்கத்தார், ஆலோச?னக்காரர், கூட

சக்கிரவிருதி, வட்டிமேல்வட்டி
சக்கிரவேதினி, இரவு
சக்கிராங்கம், ஒர்புள், பண்டி
சக்கிராங்கி, ஒர் புள்

சங்க காதம், சங்கோதை

சக் கிரயாணம், பண்டி

சத்கிராடி, எத்தன், பாம்பாட்டி
சக்கிராதம், ப்ன்றி
சக்கிராதிவாசி, தேன்தோடை

சிக்கிரி, அரசன்,குயவன், சக்கரவா

ட்டத்தார்
சங்கத்திராவகம், ஒர்திராவகம்

சங்கநிதி, சங்குருவாய்க்கிடக்குநிதி
சங்க பிவிர்த்தி, அவைக்குகியாய்சா
திே
(ஞென்.அ
சங்க பதம், அட்டாத சதருமஅாலி
சங்கபாடாணம், தாலம்பபாஷா
ணம்

(ன் அ
கப்புள், செக்கர்ன், திருமால், தே சங்கபாணி, விட்டுனு.
சங்கபாலன், அட்டமாகா கத்தொ
வேந்திரன், பாம்பு
சல்கிரிகை, முழங்தாள்

சங்க புங்கி, கடுரோகிணி

_

சங்

உால்டு

சங்

சங்கப்பலகை, மதுரைச்சங்கத்தி சங்கருடணம், இழுத்தல், உழுதல்
ருந்த சங்க புலவராசனம்
சங்கரு டணன், பல பத்திரன்
சங்கப் புலவர், கல்விச்சங்கத்தவர், சங்கருடம், எதிரிடை
(கை

மதுரைச்சங்கத்துப்புலவர்
சங்கரேகை, சங்கிளுகார மான்ரே
சங்கமக்குரு, வீரசைவர்குரு
சங்கலம், எண் கூட்டுதல், காடு, கூட்
சங்கமம், இயங்குதி2ணப்பொருள்,
டம், சேர்மானம், நட்பு, மாமிசம்
கலத்தல், கூட்டம், கிலேயின் சங்கலனம், எண்கூட்டல், கலப்பு,
மை, புணர்ச்சி, யாஅ கூடுமிடம்
குவித்தல், சேர்மானம்
சங்கமரூபம், சிவருபம்

சங்கலார், பகைவர்

சங்கமர், திருக்கூட்டத்தார், வீர சங்கலிதசங்கவிதம், ஒர் கணக்கு
சைவர்
-

சங்கமே திே, திருமால்

சங்கம், அழகு, ஐக்கம், ஒர் நிதி, க

சங்கலிதம், எண்கூட்டல், ஒரெண்
கலத்தல், தரும.நால் பதினெட்டி
ஞன்.அறு

2ணக்கால், கூடுதல்,கூட்டம், கை சங்கவாசிதம், வீடடைதல்
க்குழி, சங்கு, சவை,தேறினவன், சங்களே, மண் கிணற்றின் பலகைக்க
ஆர்.டிகோடா கோடி, நெற்றி, ப
(ணஅ
ட்டு
டையிலோர் தொகை, அஃஅ ச சங்க2ளக்கிணறு, பலகைக் கட்டுக்கி
_

முத்திரம்மூன்றுகொண்டது, பு சங்க மறுப்போர், வ?ளபோழ்ார்
லவர், யாறு கூடுமிடம், விருப்பம்

சங்கம்வாங்கி,சங்கிரதத்திற்குக்கூட்
டிவிட்டுவாங்கி

சங்கற்ப சம்,
ய்த்தல்

சங்கற்பம்போல்வா

சங்கம்வாங்குதல், பெண்ணேயொரு
பெறுதல்
வலுக்குவிட்டுவாங்குதல்
சங்கற்ப சம்பன்,
சங்கற்ப
சன்,

::::
சங்கரிகம்,

_

சங்கற்ப சம்பவம், சங்கற்பித்தபடி

}

0

TI

ன

சபையியல்

சங்கற்பசன்மன், காமன்

(த

சங்கரகிதம்,ஒன்றிப்பின்மை,பேதம் சங்கற்பஞ்சொல்லுதல், சங்கற்பி
சங்காகிதன், சங்க துேறந்தோன் சங்கற்பம், நியமம், விருப்பம்
சங்கரசாதி, கலந்த சாதி
சங்கற்பயோனி,
காமன்

:

சங்கரம், கலப்பு, குப்பை, துகள், சங்கற்பவன்,
(ல்
நஞ்சு, போர், வருத்தம், வியாபா சங்கற்பித்தல், சங்கற்பம்பண்ணுத
ாம்,
சங்கன்னம், நரம்பு
சங்கரர், போர்செய்வோர்
சங்காகாரிகன், முற்றுாதன்
சங்கரன், சிவன், பலவருணக்க லட் சங்காசம், உவமை, தோழமை

பாய்ப்பிறந்தோன்,பன்ளுேருருத் சங்காடுதல்,சங்கி ஞற்புடைவைமி லு
திரரிலொருவன்

க்குதல்

சங்கராசாரியர், ஒர்வேதாந்தகுரு சங்காதம், அழித்தல், ஐஅேதரமீர
சங்கராதனம், இருகான்மடித்துஇ
டிகளே மொருங்கெடுத்து வைத்
ருபடத்தையுங்கடட்டி நேரேயூன்
அ கடத்தல், ஒர் சரகம், கூட்டம்,
வ TெL)
றியிருகாலின் மேனிற்பதி
சங்கராபரணம், ஒரிசை
சங்காத்தம், இணக்கம், சினேகம்
சங்கரி, சங்கரியென்னேவல், பார் சங்காத்தி, அ.அசாரி, கூட்டாளி
வதி
சங்காரகத்தா, உருத்திரன்
சங்கரித்தல், அழித்தல்
சங்கார காலத்துப்பு, அமுரியுப்பு
சங்காரக்கிரமம், சங்காரப்படுமொ
சங்கரிப்பு, அழிப்பு, கொலே
சங்கரீகரணம், குழப்பம், சாதிக்க
முங்கு
வப்பு, சுபாட ஒழுங்குத்தப்பான சங்காரம், அழிவு
புணர்ச்சி
சங்காரி, குதிரைவாவி,சங்காரியெ
சங்கரீகிருதன், கீழ்மகன்
ன்னேவல், புதுமணமுடித்தபெண்

சங்

உால்சு

சங்

சங்காரித்தம், சத்தமுகிலிஜென்மறு, சங்கின் கொடியோன், காகரவண்டு
சங்கின் பிள்ளே, முத்து
அஃதி பூப்பொழிவது
சங் தேகோலாகலன், தேவாத்திய
சங்காலம், விரைவு
சங்காவியங்கட்டுதல்,
சங்காவேசங்கட்டுசல்,

ப்பிரியன்
- (சை
அச்சத்தா
லவசமாதல் சங்தேசாயித்தியம், சங்கீதப்பரிட்

சங்காலியம், அச்சத்தான் வருமவ சங்தேம், வர்ச்சியத்தோடேபாடுத
ல், வாச்சியத்தோடுபாடும்பாடடு
சம்
சங் தேலோலன், தேவிளுேதன்
சங்கிதை, சரித்திரம்
சங்கித்தல், கனம்பண்ணல், சச்தே சங்கீதவாத்தியம்,சங்கீதத்திற்கிசை
யஇயக்கும்வாச்சியக்கருவி (னே
சப்படல், பயப்படல்
சங் திே, சங்தேசாத்திரம், சம்பாஷ
சங்கியை, எண்
சங்கிரகணம், எநீஅக்கொள்ளல், க

சங் ரேணம், அசுத்தம், ஒரலங்கான
ம், கலப்பு, செருக்கம்
லலிப்பேச்சு, சம்பிக்கை
சங்கிரகம், உயர்ச்சி, காடு, காத்த சங்கீர்தம்,
சங்கீர்த்தம்,
ல், சம்மதம், சுருக்கம், திரட்சி
புனர்ச்சி

.

சங்கிரத்ெதல், சுருக்குதல், வழியோ சங்கீர்த்தனம், புக்ழ்ச்சி
சங்கு, இயங்கு, இராசசின்னத்தொ
ட்டம்
ன் ஒன்றிப்பு, ஒரெண், கடிகா
சங்கிரதம், காதலோர்கூட்டம்
சஆசி, கணேக்கால், கூடுதல், கை
சங்கிரந்தனன், இச்திரன்
வளே, சங்கு,நெற்றி, படைக்கலம்

சங்கிரமசாதி, சங்கர சாதி

சங்கு காசம், கண்ளுேயுளொன்.அ
சங்கிரமம், கலப்பு, கிரகாடை, மா சங்குக்கீரை, ஓர் ைேர்
சங்குசக்கரம், சங்குசக்கரவடிவா
சப் பிறப்பு
யரேகை, பாம்பின்படப்பொறி
சங்கிரமித்தல், குரியன்முதலியகிரக
ங்களோரிரர்சியிலிருச்தமற்ருேளி சங்குச்சலாபம், சங்குக்குழி
சங்குச்சுரி, சங்குப்புரி, புரியானி
ராசிக்குச்செல்லல்
சங்கிரமணம், கடை

-

சங்ரெம், காடு
சங்கிராந்தம்,
சங்கிராச்தி,

சங்குச்சுாை, புரியாணி, புரியுள்ளசு
ஒன்றிலிருந்துவே

ருென்றிற்குப்போ சங்குட்டம், எதிரொலி
சங்கு திரி, சங்குப்புரி
தல், மாதப்பிறப்பு

சங்குதிரு,ெ சங்கஅக்குங்கருவி
சங்கிராமம், போர், மலேமேல்வழி
சங்கிராமவிலக்கணம், கலேஞானம ச குத்தாவி, ஒராபரணம்
அறுபத்திளுன் கிமூென்.அறு,

அஃது

சங்கிரீடணம், :
:::::

சங்குசர்தம்,

சங்கோசை

சங்குசாதித்தல், சங்கூசல்

போர்வித்தை

குபுட்பம், ஞாழல்

.

விளேயாட்டு

சங்குப்புரி, சங்குச்சுரி
சாகுமடப்பளி, ஒர்சாதி

சங்கிருதம், கலப்பு

சங்கிலி, ஒராபரணம்,தொடர்,தொ சங்குமணி, சங்காற்செய்த மணி
சங்குமரு, வேம்பு
டை, விலங்கு
சங்கிலிகரணம், இயல்புக்குவிரோத சங்குமறை, அய்யவெள்ளே மறை

சங்குமுத்து, சங்கின் முத்து

மான புணர்ச்சி

சங்கிவிதம், சங்கலிதம்

(சகு

சனகுருளே, ஆமை

சங்கிலிப்பூட்டு, ஒர்வகைப்பூடடு, பி சங்குலம், எதிர்மொழி, கூட்டம்,
சங்கிற்கூர்மை, சிங்அலவனம்,பிடா
லவணம்

ஈஞ்சு, போர்
சங்குவளேயல், சங்காலானவளே

சங்கினி, உபத்தத்தைப்பற்றிகிற்கு சங்குவெள்ளே, சங்குச்சுண்ணக்கா
சோடி,

ளொருத்தி

கால்வகைப்பெண்அணு

றை, சுத்தவெள்ளே

சங்கடம்,அடுக்கு குவியல், சுருக்கம்

சஞ்ச
சங்கூதி,

உmi)ன

சஞ்சு

பதினெண்குடிமையிளுெ சஞ்சயனம், காடாற்றுதல்
(தீதொன்.அறு சஞ்சயன், பாண்டவர்புரோதென்

ருவன்
சங்க-பிலம், அட்டாத சகீதபுராண சஞ்சரம், உடல், கொலே, சங்சட
சங்கமச்சி, ஒர்வகை பூமச்சி
ம், பாதை

சங்கே தம், குழுஉக்குறி, நியமம்,
பொருத்தம்
(ப்பு
சங்கை, அச்சம், ஐயம், சுண்டி,மதி
சங்கைமான், சங்கைக்க்ாரன்
சங்கையீனம், சங்கைத்தாழ்ச்சி
சிக்கோசம், அடக்கம், கண்கூச்ச
ம், தங்திரம், மஞ்சல், வெட்கம்
சங்கோபனம், மறைவு
சங் விதை, சரித்திரம்

சஞ்சரி, தேனி
சஞ்சரிகம், வண்டு
சஞ்சரித்தல், வாசம்பண்ணல்
சஞ்சரிப்பு, சகவாசம்
சஞ்சசீகம், வண்டு

சஞ்சிலத்தவம், உறுதியின்மை
சஞ்சலம், அசைவு, காற்அ, மனசீக
வலே,

மின்னல்

(கம்

சஞ்சலனம், அச்சத்தான்வதேக்டுக்
சஞ்சவித்தல், கலங்கல், கிலேசித்தல்

சிசம், முயல்

சசலம், இரம்

சஞ்சலே,இலக்குமி,திப்பிலி,மின்னல்
சிசவிடாணம், முயற்கொம்பு, அஃ சஞ்சலே வேகன், புருடராகம்
அ ஒரில்பொருள் வழக்கு
சஞ்சனம், பணிகளானெழுமொலி
சிசி, இந்திரானி, ஐக்கம், கருப்பூா சஞ்சணனம், பிறப்பித்தல்

ம், சங்திரன்
சசிதரன், சிவன்

சிஞ்சன், பிரமன்

சிசித்துருவம், சந்திரன் கிலே

*

"இசாயம், இலவசம், வாரப்பங்கு

சசிமஞளன், இதிேரன்

யம்விடுதல், வாரத்துக்குவிடு
தல்

சசியம், கஞ்சா, நிலப்ப?ன, பயிர், "இசாரகன்,கடத்துபவன்
(தல்
மசாமரம், வி2ளவு
சஞ்சாரணம், அாண்டுதல், கடத்து
சிசியாதிபன், விளைவுகராகக்கிரகம் "இசாரப்பிரேதம்,வன்வாசி
சசிவன், சினேகிதன், மந்திரி
சிஞ்சாரம், ஏற்றியிறக்கிப்பாடுதல்,
"சேதனம், அறிவு
(முழுகுதல்
க-டியிருத்தல், கூட்டம், தொற்
சசேலஸ்கானம், புடைவைய்ேர்டே
தவியாதி, நாகரத்தினம், வாசம்
சசேலம், உடை
சஞ்சாரம்பண்ணுதல், கூடியிருத்த
சச்சடம், தாமரை (ன் ருெச்தறை
ல், வாசம்பண்ணுதல்
சிச்சடி,கலம்பகம், சனக்கூட்டத்தி சஞ்சாரி, சஞ்சரிப்போன்
சச்சம், மெய்
சஞ்சாரிகன், அாதன்
சச்சரவு, சச்சடி
சஞ்சாரிகை, தாதி
சச்சரி, ஒர்வாத்தியம்
சஞ்சாவாதம்,
காற்.அம் மழை
சச்சரை, சண்டை
(ல் சஞ்சானில்ம்,
யும்
சச்சரைப்படுதல், சண்டைபிடித்த சஞ்சாளிசம், வண்டு
(வி?ன
சத்சங் புடம், பஞ்சதாளத்தெர்ன்
சஞ்சிதம் ஈட்டியது, கட்டுப்ப்ட்ட
சச்சனம், காவல்
(ஞானம் சஞ்சிந்தனம், ஆலோச?ன
(தல்

}

சச்சிதம், அணிதல், அலங்கரிப்பு,

சஞ்திலேட்டுமம், ஒன்றுக்குட்புகு
சச்சிதானச்தம், ஞானத்துக்குக்கர் சஞ்சீவுகாணி, புளியமரம்,மூர்ச்ச்ை
Iரண்மாய து
கீர்த்தயிர்தருமருந்து
சச்சிதானச்தன், கடவுள், பிரமன் சஞ்சீவனம், உயிர்ப்பித்தல்
சக்சு, அற்பம், இளர்த்து, சக்தடி, சஞ்சீவ?ன,
சஞ்சீவி
மூர்ச்சைநீர்
நீர்ச்சுண்டி, பறவைமூக்கு
சஞ்சடி, சச்சடி
சஞ்சம், கச்சு

,ே

சஞ்சயம், கூட்டம்
சஞ்சயவாதம், ஒர் சமய நூல்

த்துயிர்தருமருந்து

சஞ்சு, ஆமண்க்கு, சாயல், பறவை
மூக்கு

சஞ்சுகை, பறவைமூக்கு
8

உm )அ

I_

சல்ட

அ கால்-கை-தலே-மார்பு, சிங்கம்

சஞ்சுபம், முஸ்திப்பு
சஞ்சுவிருதம், பறவை

சடாசுவாலம், இபம்
சஞ்சூரிய்ம்ாணம், பொல்லாங்கிற்கி சடாகுடம், சடாமுடி, சடை
சடாட்ங்கன், சிவன்
சைக்திருத்தல்
சஞ்சேபம், அடையாளம், சுருக்கம் சடாடவி, சடைத்திரள்

சடாதரன், அருசெல்வி, சிவன்
சஞ்சேபித்தல், சுருக்குதல்
சடாதரி, சடாதாரி
சஞ்சேயம், இட்டியதி
சடாதாரம், ஆருதாரம், அஃதி மூ
சஞ்சை, பெருமழை, பேரொவி
லாதாரம்-சுவாதிட்டானம் மணி
சட்கம், ஊர்க்குருவி, குடிக்கும்பா
ஆரக்ம்-அஞகதம்-விஸ்தி-ஆஞ்ஞை
தீதிரம், சாராயம், தேன்
சட்க்குச்சடக்கெனல், ஈரடுக்கொ சடாதாரி, கொடியாள் கடந்தல்,
சடக்குப்புடக்கெனல், விக்குறிப்பு
டையுள்ளோர், சிவன், பார்பதி

சடக்கெனல், ஒவிக்குறிப்பு,சீக்கிரக்
குறிப்பு

சடக்கோதன், வசம்பு

சடாபலம், பனே

சடாபாரம், சடை
சடாமகுடம், சடாமுடி.

சடங்கப்படுதல்,கட்டுப்படுதல்,சோ சடாமாஞ்சி,

.ே} ஒாசரககு
_

_

(டிஜென்ற
விக்குட்படல்
சடங்கப்பூட்டு, மல்லருடைய பூட் சடாமுடி, சம்ை-முடி.
சடங்கம், சோவி, பூட்டு, மூட்டைப் சடாயு, அருணன்மக்களிலொருவன்
சடாய்த்தல், இடித்துரைத்தல், அ
வக்கில்மருத்திடல்
சடங்கு, கிரியை, செய்முறை
இாடுக்கொவிக்குறி சடாாட்டியென்னல், ஒவிக்குறிப்பு,
சடசடப்பு,
சடசடெனல், ப்பு
விரைவுக்குறிப்பு
சடாரி, கவசம்
சடசிதி, ஓர்யோகம்
சடாரிடுதல்
சடதி, சிதைவு
ஒலிக்குறிப்பு
சடத்தி வம்ச சடத்தன்மை

:::::

சடகிறம், மாமிசச்சிலே

.

சடார்ப்புடாரெனல்,ஒலிக்குறிப்பு

சடபதார்த்தம்,அசித்துப்பொருள் சடாலம், ஆலமரம், தேன்கட்டு, யா
கத்தறியினிடும்வளையம்
சடபுடத்தல்,
சடபுடாவெனல்,
ஒவிக்குறிப்பு சடானனன், குமரன்
சடிதி, சீக்கிரம்
சடபுடெனல்,
சடப்பால், முலேப்பால்
சடிதிவு, கச்சோலம் (செருக்கம்
சடம், ஆ.அ. உடல், கொடுமை, சட சடிலம், குதிரை, சடை, சிங்கம்,
த்தி பிளுென்அ, பொய்
சடினம், சடைமரம், வசம்பு
சடு, அழுதல், ஆஅ, வயி.அ
சடாச்சுவாலே, மூலாக்கினி
சடாம், வயி.அ

சடராமயம், ஒர்நோய்
சடர், மூடர்
சடலபுடலம், பருத்ததி
சடலம், சரீரம்

சடல.
_)ெ

சடுதி, சிக்கிரம்
சடுத்தம்,வலோமீகாரம்,வில்லங்கம்
_

சடாயாதனே, கருப்பவேதனே
சடராக்கினி, மூலாக்கினி

பருத்தது

: ; அசித்துப்பொருள்
_

சடுத்தம்பூட்டுதல், வலோற்காாமா

கப்பொறுப்பித்தல்
சலேம்,அசைவு,அச்சம்,அழகு,மறு
-

சடுலே, மின்னல்
சடுலோலம், சடுலம்

சடை, அடைக்குதேடி, ஆணியின்
கொண்டை, இரேகை, கிடைச்
சி, கூட்டம், சடையென்னேவல்
பிரவை, பின்னல்மயிர், வேர்

சடவுப்பு, அமுரியுப்பு
சடன், மதியினன், மூடன்

சடைக்கஞ்சா,

சடாங்கம், உடஅடிப்பாறு, அஃ.

சடைக்க

முஅகுகஞ்சா

ம் வசம்பு

சண்ட

உால்க

சட்டி

சடைச்சி, ஒர்பூடு, செட்டி, பாசி, சட்டித்தலேப்பா, வட்டத்தலேப்டா
சட்டித்தலேயுள்ளான், ஒர்குருவி

பார்வதி, பொன்னிமி2ள
சடைச்சிவேர், ஒர்பூடு

சட்டித்தல், அழித்தல், கொல்லல்

சடைதல், ஆணிமுதலியவைதறைச் சட்டிபூர்த்திசாத்தி, அ.அபதுவயதி
நீசெய்யுமோர்சடங்கு
அது அகற்றுதல், கிலேசப்ப்டுதல்,
தயிரியனேமாதல், மனமடிதல், வ சட்டிட் பீரங்கி, அகன்றபீரங்கி
வாராது நிற்றல்
சட்டிப்புல், ஒர் புல்
சடைத்தல், கிளேத்துநெருங்குதல் சட்டியாட்டுதல்

ே ; இாகுதி

சடைந்ாய், ஒர்காய்
சடைப்பயஅ, ஒர்பயறு

சட்டிவிாதம், ஒர்விரதம்

சடைப்புல், ஒர்புல்
சடைமுடியோர், தபத்தர்

சட்டு, அழிவு, ஆது, சேதம்

சடையன், சிவன், வீரபத்திரன்

சட்டுவருக்கம், இலக்கினத்திலிருந்து

சட்டுவம், அகப்பை

பிரியுமா.அவருக்கம்
சடையாணி, குடுமியாணி
சடைவு, ஆணிமுதலியவற்றின்தறை சட்டை, அங்கி, கணிப்பு, சிறகு,பா
ம்பின்ருேல், பொதி
(நீறல்
வு, தடை, தயிரியவீனம், அக்கம்
சட்கருமம், அந்தணர்தொழிலாறு. சட்டை முற்றல், பாம்புதோல்கழ
அஃது இஸ்ாானம்-ஒமம்-சுவாத் சட்டைக்காரர், காற்சட்டைக்காரர்
தியாயம்-செபம்-தருட்பணம்.பி

சட்டைச்சாம்பு, சட்டைக்குக்கூடி

யபுடைவை
திர்பூசை-விசுவதேவம் அன்றியும்
ஈதல்-ஏற்றல்-ஒதல்-ஓஅவித்தல் சட்டைநாதன், சிவன், வயிரவன்
வேட்டல்-வேட்பித்தல்
சட்டைமுனி, ஒர்சித்தன்
சட்சணம், பட்சணம்
சட்டோலே, எழுது தற்கானவோலே

சட்சரணம், வண்டு

சட்சள்ளெனல். ஒவிக்குறிப்பு
சட்சு, கண்

சட்பதம், வண்டு
சட்டதாதி, சண்பகம், மாமரம்
(ன்.அறு சட்பம், அறுகு, பசும்புல், மயிர்

சட்சுகீட்சை, சற்குருதீட்சையிளுெ சட்மிதாபுத்திரிகம், பஞ்சதாளத்
தொன்.அறு
சட்டகப்பை, ஒாகப்பை (வடிவு
சட்டகம், உடல், மக்கட்படுக்கை, சட்பிரஞ்ஞன், ஆறுகாரியமறியுமறி
வுடையோன், அஃஅ சன்மார்க்
சட்டங்கட்டுதல், ஒழுங்குபடுத்துத
கம்-தேவதன்மை-பாக்கியம்-பிர
ல், கட்ட2ளயுண்டாக்கல்
சி
-திட்டம்
பஞ்சவியல்பு-முத்தி-விருப்பம்
தி:
( ஒழுங்கு, கட்ட2ள
_

சிட்-பட்டம்,

2 - 0

_

_

சிசிட்டம், பூரணம்
சட்-வட்டம்,

சட்புள்ளெனல், கோபித்அப்பேசல்
சணப்பு, சணல்
(பை

சட்டப்பலகை, மட்டப்பலகை

சணம், கணம், சணல்மரம், தருப்
சணமபு,
ஒர்பயிர்
திட்டம், கட்டில்முதலியவற்றின்
சட்டம், திருத்தம், சாவிச்சட்ட சணற்பஞர், சணற்றும்பு
ம், பூரணம்
ச2ணத்தல், விரிந்துண்டாதல்
சணேப்பு, கிளேப்பு, செழிப்பு
சட்டம்பி, உவாத்தி
சட்டம்பிப்பிள்ளே,
மாளுக்கரிற்ற சண்டகன், இலிங்கபாஷாணம்
சட்டம், எழுதுமோலே, கட்டளேத்

சட்டம்பிள்ளே,

லேவன்

}

சண்டப்பிரசண்டம், மிகுவேகம்

சட்டவளே, குறுக்குவளே
[ள் சண்டமாருதம், பெருங்காற்.அறு
சட்டவாள், சட்டம்பூட்டிய இர்வா சண்டமாருதம்பொழிதல், மிகுதியா
ய்ப்பொழிதல்
சட்-விளக்கு, ஒர் வகை நி?லவிளக்கு
சட்டி, ஆருத்திதி, ஆறு, ஒர்பாண்ட் சண்டம், உறைப்பு, எருது, கருப்ப
ம், சட்டியென் னேவல்
ம், கொடுமை, கோபம், சீக்கிர
ம், பேடு, வேகம்
சட்டித்தலே, பருந்தலே

உாடில்

சத

சதி

சததாரை, இடி

சண்டவேகம், மிகுவேகம்

சண்டன், அசுரன், அவி, காலன், சதத்திருதி, இந்திரன், பிரமன்
சிவன்,குரியன், மேன், புளியமரம், சதத்துவம், சுபாவம்
சதபதுமம், தாமரை

பேடி, வேகி

சண்டாள் நீர், சேர்பரிசனநீர்
சண்டாளப்பிராயச்சித்தம்,

சண்

டாளரால் வந்தகுந்ந்த்துக்குப்ப
ண்ணுங்கிவிர்த்தி

(மை

சண்டாளம், துரோகம், புலேத்தன்

சதபத்திரகம், தச்சன் குருவி
சதபத்திரம், கிளி, தச்சன் குருவி,
தாமரை, மயில்,வெண்ஞரை

சத்பத்திரி, தாமரை, புழுக்கொல்வி
7ெ

_

.ே

_

இந்திரன்

சண்டாளன், அரோகி, ப்ார்ப்பனத்

தியிடத்திற்குத்திர அக்குப்பிதக்த சதமு?ன, வச்சிராயுதம்
சத மூலி, ஒர்பூடு

புத்திரன், புலேயன்

சண்ட்ாளி, துரோகி, புலேச்சி
சண்டி, உரோசமற்றவன், ஒர்மசம்,

சதம், அறுபடுபயிர், இடி, இலே, இ

றகு, எல்லாம், தமாலமரம், கித்தி
யம், கிலேமை, நா.அ

அர்க்கை

சண்டிகை, காளி, துர்க்கை

சதயம், ஒர்நாள்

சண்டிக்கார், ஒர்செல்
சண்டிக்ைேர, ஒர் ைேர

சதவல், சதுப்புநிலம்
சதவீரு, ஒர்மல்லிகை
சதளம், கூட்டம்

சண்டித்தனம் நாணயக்கேடு

சதனம், இலே, இறகு, உமை, வீடு
மரக்கலம், மரத்திஅட்பழு தி
சண்டிவாள்ம், முன் தீர்த்தவிலேயை சதா,
சதா கதி, ஒயாடை, காற்.அறு
யழிக்கும்படிகொடுக்கிறபணம்

சண்டிலன், சிவன், நாவிதன்
சண்டை, பிணக்கு, போர்
சண்அணுதல், செய்தல்
சண்பகம், செண்பகம்
சண்பனி, யோகினி காளி

சதாகாலம், எப்போழ் திம்
சதாக்கினி, தேள்

சதாங்கம், பாண்டில்ஆண்டவூர்தி
சதாசிவம், சதாசிவன், முடியாகன்
(ருவன்

.ெ

சண்டை, காளி
சண்டையர்கோன், சம்பதேன்

சதாசிவன், பஞ்சகத்தாக்களிலொ

சண்முகன், குமரன்
(பந்தம் சதாபடம், எருக்கு
சதகம்,நாறுசெய்யுட்கொண்டபின சதாபதி, மரவட்டை
சதாபலம், எஅமிச்சை
சதகுப்பி,
சதகுப்பை, ஒர்பயிர்
(யுதம் சதா புயம், வண்டு
சதகோடி, இடி, ஒரெண், வச்சிரா சதாப்பு, ஒர்பூண்டு
சதாமூர்க்கம், பாம்புகொல்லி
சதக்கல், சேறு

}

டான்

சதக்கிரதம், மின்னல்

:: } இதிேரன்

சதாவேரி,
சதாரம், இடி.

சதங்கை, சவங்கை

சதாவர்த்தன், விட்டுஅ

சதசதத்தல், நொதுகொஅத்தல்
சதசதப்பு, நொதுசொதிப்பு

சதானகம்,

சதக்கிரது

_

_

_

சதசத்து, சத்துமசத்துமாயது
சதசு, சபை

சத சுலோபி, பண்டிதின்

சதச்சதம், தச்சன் குருவி
சதஞ்சீவி, நாற் வயதிற்கிருட்டவன்
ச.சதம், எப்போழ்தம்
சத தளம், தாமரை

சததாமன், விட்டுஅனு

இடுகாடு

சதானந்தன், கடவுள், கெளதமன்,
பிரமன், விட்டுஅனு

சதானிகன், ஒராசன், விருத்தன்
சதி, அழிவு, உரோகணி, கற்புடை
யாள், சோறு, தாழ்வாரம், தா
ளவொத்து, பார்வதி, ம?னவி, வ
ஞ்ச?ன, வட்டம்

சதிகாரன், வஞ்சகன்
சதித்தல், சதிசெய்தல்

-

சது

சதித்அவம், கற்புடைமை
(ள்ளஉரித்த
சதிபதி, கிவன்

திரீபுருஷருக்கு
சதிமானம்,

சதியோச?ன,

சதீ

9.

அபகடம்

சதிர்க்கிராமம், ஊரின் தலே கிராமம்
சதீலம், காlஅறு, மூங்கில்
சதீனகம்,
சதி, நான்கு

(மிடம்

சதிக்கம், சதுரம், சாற்றெருக்கட்டு
சதுங்கம், பறவை

காஅகமுக்கூடியபே

ச.திரை, சதுரங்கபட்டினம்

சதுர் சபை கூடிச்செய்யு5டனம்,

திறம், சான்கு, புத்தி

சதிமோசம், மடிப்பு
சதிரம், கக்கரி
சதிரிசம், 2_வ0ெ10
சதிர், இலகு, எல்லே

ச.திகம், பெருங்காயம்

சதுரியுகம்,
ருகம்

(லவை

சதுச்சமம், சால்வகைச்சாங்தின் க

சதிர்க்கதி, ஆமை
சதிர்த்தசபுவனம், பதிஞஅலகம்
சதுர்த்தசம், பதிஞன்கு
சதுர்த்தசி, பதிஞன்காச்திதி
சதுர்த்த தேம், இந்திரன் யா?ன (மறு
சதுர்த்தபலம்,காலாவதாகவந்தபே
சதுர்த்தம், நான்காவது
சதுர்த்தர், சமர்த்தர், குத்திரர்
சதிர்த்தல், அப்புதல்
சதுர்த்தாங்கிசம், நாவிலொன்று
சதுர்த்தி, கவிபாடக்கொடுத்தவோ
ரடி, நான்காந்திதி
சதிர்ப்பதம், கரணம்பதிளுென்றி
ஞென்.அறு, அஃது நாய்க்கரணம்

(டது
சஅட்கம், நான்கு
சதிட்டயம், நான்மடங்குகொண் சதுர்ப்பாகம், நாலாம்பங்கு
சஅட்பதம்,
சதுர்ப்பதம், சா சதுர்ப்புயன், சிவன், விட்டுஅனு
ச.திட்பாதம், ற்காலுள்ளது, சா சதுர்முகன், சஅமுகன்
ற்றெருக்கூடுமிடம்,நான் கடிகொ சதுர்யுகம், சதுரியுகம்
ண்டபாட்டு

சதுப்பு, சதசதப்பானகிலம்

சதுர்வேதம், நாலுவேதம், அஃது
இருக்கு-எசுர்-அதர்வணம்-சாமம்

ச.அ.மணி, கழலே

சதுலம், வைத்தல்

சதுமுகன், அருகன், பிரமன்
சதுரத்கள்ளி, ஒர்கள்ளி

சதுணி, வெளவால்

சதே கரு, இலவங்கப்பட்டை
சதுரங்கசேன, காலாள்-தேர்-பரி சசேசன், நாறுகிராமத்துக்குத்த
யா?னயாகிய நால்வகைச்சே?ன

லேவன்

சதுரங்கதாரனே, நவதார2ணயினுெ சதேரன், பகைவன்
ன.று

சதிரங்கதா?ன, சதுரங்கசேன
சஅாங்கபட்டினம், ஒர்பட்டினம்
சதுரங்கபந்தம், சித்திரகவியிளுெ
ன்.அறு

ாசுக்குதல்

சதைப்ொருத்தி, ஒர்நீர்ப்பூடு

சதுரங்கபலம், சால்வகைத்தா?ன
ச.அரங்கம்,

( ம்

சதை, தசை, பாலேமரம், முன்னேம
சதைதல், சுங்குதல்
சதைத்தல், தசைபிடிகொள்ளுதல்,

ஒர்விளேயாட்டு,

நால்வ

சதையம், சதயம்

(ருவர்

சதோக நாதர், நவநாத சித்தரிலொ

கைத்தா?ன, சாற்கோணம்
சஅரசாலே, காற்சார்வீடு
ச.அரங்த யானம், சிவிகை

சத்தகம், ஒராயுதம்
ஏழுமாதர்கள்,
சத்தகன்னிகை,

சதுரன், கற்றவன், நாகரிகன், பே

ம்-நீலகிரி-மதேரம்-விர்தம்
சத்த சமுத்திரம், எழுகடல் அஃதி

_

அஃது அபிராமி-இர்திராணி க
வுமாரி-காளி-நாராயண்-மயேசுவ
சதுரம், அகலநீளமொத்த காற்கோ
ரி-வராகி
ணம், சமர்த்து,யா?னப்பர் தி, வி
(சாகரிகர் சத்தகுலாசலம், ஏழுமலே, அஃஅ
ரைவு
சதுரர், அறிஞர், காப்பதியோர்,
இமயம்- ஏமகூடம்-கைலே-கிடத
ராசைக்காரன்

சதுரா னனன், பிரமன்

உவர்நீர்-கருப்பஞ்சாறு-தயிர்

சத்தி

உ012.உ.

சத்திகிபாதம், சத்தியைவிடுதல்
சத்தியாாதர், நவநாதசித்தரிலொ

தேன்-கன்னீர்-செட்-பால்
சத்தசாகர்ம், சத்தசமுத்திதும்

ச

சத்து

சாத்திரம், சொல்லிலக்கணம்

சத்தசிப்பி, கிளிஞ்சில்
சத்தசுரம், ஏழ்சரம்
சத்ததனமாத்தினை, ஒலிப்பிரகிருதி
சத்ததாஅது, ஏழ்தாதி

சத்ததாரண வேதாரனேயிளுென்ம
சத்தபருணி, ஏழிலேம்பாலே
சத்த புரி, காஞ்சிமுதலேழுதலம்
சத்தப்படுதல், ஒவிப்படுதல்
சத்தப்பிரதி, சத்தவுணர்ச்சி
சத்தப்பிரமம், எழுத்தொவியே தெ
ய்வமென் லுக்அால், கலேஞானம

அறுபத்திஞன் கிளுென்அ
சத்தப்பிரமவாதம், ஒர்சமயம்
சத்தப்பிரமவாதி, ஒர்சமயி
சத்தமி, ஏழாந்திதி
சத்தம், ஏழு, ஒலி, அஃது பஞ்சவி
டயத்தொன்.அறு, வார்த்தை
சத்தயோனி, சொன் மூலம்
சத்தவருக்கம்,ஏழ்வகைமருந்து, அ

ருவர்

சத்தியகிருவாணம், தீட்சைகளிற்சி
ரேட்டநீட்சை, பிறவியஅத்தல்
சத்தியபாமை, கிருட்டிணன்ம?னவி
களிலொருத்தி
(மானம்

சத்தியப்பிரமாணம், உண்மைப்பிர
சத்தியம், ஆணே, சபதம், மெய்

சத்தியயுகம், கிரேதாயுகம்
சத்தியலோகம், பிரமலோகம், அ
ஃது மேலேழுலகிளுென்அறு
சத்தியவசனம்,

-

,ே } மெய்மொழி ,

::: }
:::
சிததியவாதி,

_

மெய்யன்

சத்தியவிாசன், உண்மையினிலேகிற்

_

போன், ஒர்மனு, தருமன்
சத்தியவேதம், மெப்வேதம் (ன்.அறு
சத்தியோச்ாதம்,சிவ?னம்முகத்தொ

சத்திாக்கத்தி, இரணவைத்தியத்து

க்குவழங்குங்கத்தி
(சாலே
ஃது இலவங்கம்-ஏலம்-குருவேர்
சடாமாஞ்சி-திராட்சம்- நெல்லிக் சத்திரசாலே, அன்னசத்திரம், ஆயுத

காய்-வெட்டிவேர் (க்கும்வெடி
சத்தவெடி, இலக்கங்குறியாதவை
சத்தார், மூலேயோட்டம்
சத்தார்த்தம், சொற்பயன்

சத்திாபதி, சனிக்குடைநிழற்றிஅா
சுபுரிவோன்
(யம்
சத்திரப்பிரயோகம், இரணவைத்தி
சத்திரமிடுதல்,
கத்திவைத்த

சத்தி, இச்திப்பு,கக்கல்,கந்தகம்,கு சத்திரம்வைத்தல்,

ல்

டை, குமட்டிக்கொடி,கைவேல், சத்திரம், அன்னசத்திரம், கத்தி,
கைவிடாப்படை, கைவேல், பா
சத்திசாரம், சத்தியென்னேவல்,
னம், மடம், யாகம், வெண்குடை
சவுக்காரம், சிவதத்துவமைக்தி
சத்திரயாகம்,
ஓர்யாகம்
அென்அ, அஃது கிரியைாாடல்,
இரணவைத்திய
குலம், தேரிடக்கியம், நீர்முள்ளி, சத்திாவிதி,
சாத்திரம்
பார்வதி, பெண், பெண்கலே, பெ சத்திரவித்தை,

}

லம், பொன்னிமிளே, மறியல், வலி சத்திரவைத்தியம், இரணவைத்தியம்
மை, விருதிக்கொடி,வெண்குடை சத்திரி, யா?ன
சத்திகம், குதிரை

சத்திரித்தல், சத்திரம்வைத்தல்

சத்திகர், சத்துவகர்

சத்திரியர்,இரண்டாம்வருன்த்தோ
ர், அவர் அரசர்
சத்தி, அவுபவபாஷாணம், உண்

சத்திகுன்மம், ஒர்சோய்

சத்திக்கொடி, குமட்டிக்கொடி
சத்திசாமனே. ஒர்பூடு
சத்திசாரம், ஒருப்பு

மை, சன்மை, பெரியோர், பெலன்

சத்திச்சராண,ஒர்பூடு

சத்திதத்திவம், சிவதத்திவமைதிே சத்திராதி,
ளுென்அ, அஃது கிரியையாயிரு சதுரு,
ப்பது

}

பகைவன்

சித்துரு சகம், பொஅமை

சத்தித்தல், உவாந்தித்தல், ஒலித்தல் ச. துருதை, பகை
சத்தநாதம், பொன் னிமிளே

சசி திருத்தனம், பசுைக்குணம்

சநீத

உ. IT2.E.

சநீதி

சத்திருத்தானம், சென்மத்திக்கை சங்தானகுரு, பாரம்பரியகுரு
தோமிடம்
சக்தானக்கூர்மை, பிடாலவணம்
சத்துருநாமத்தி,எகம்பபாஷாணம் சர்தானசருவோத்தம், சிவாகமமி
சத்துவகர், கடவுளருளாலற்புதஞ்
ருபத்தெட்டிஞென்.அறு
செய்வோர்
(வகம் சந்தான தீபிகை, ஒர்.நால்
(தல்

சத்துவக்குறிவிளக்கம், பாவளுவுரு சந்தானதேழைத்தல், வமிசம்வாழ்
சத்துவக்கேடு, பலவீனம்
சர்தானபாரம்ப்ரை, தொன்.அதொ
ட்டுவருங்குலமுறை
சத்தவம், சாத்துவிககுணம், சுபா
வம், வ
சச்தானம், ஐக்தருவிஒென்று, சம்

சத்துவரம், வேதிகை

(ஒறத்தல்

பந்தம், வமிசம்

சத்துவாங்குதல், தத்துவத்தைக்கு சந்தானவிரதம், ஒர்விரதம்
சத்திவாலம், ஒமகுண்டம், கருப் சந்தானவிருத்தி, வ்மிசவத்திப்பு
பம், தருப்பைப்புல்
சத்தானவுவம்ை, சிலேடையுவன்மை

சத்திவேதி, காரணகாரியவேது
சர்த கபுட்பம், கராம்பு

சக்தகம், சந்தோஷம்
சந்தகன், சந்திரன்
சக்தடி, இரைச்சல், சனக்கூட்டத்
த்ாவாகுக்தொந்தறை

சர்தானி, வெண்காரம்
சக்தி, இசைப்பு, எழுத்துச்சொறி
களின்புணர்ச்சி, காலே, காலேகிய
மம்,சந்தியென்னேவல்,சுரங்கம்,

பலவழிகட்டுமிடம், பொருத்து,
மாலேநேரம்

சக்திகம், ஒர்நோய்
சக்ததி, சக்தானம், மகன்
சந்திகாரகன், கள்வன்
இருபத்தாறெழுத்து சந்திகாவலன், ஒர்தேவதை
சக்தப்பா,
நான்கடியாய்வரும்பா
சக்தித்தல், எதிர்த்தல், கூட்ல், பொ
சந்தப்பாணம், ஒர்மருந்து
ருந்துதல்
(த்தல்
சக்தம், அழகு, க்வியின் வண்ணம்,க சக்திபண்ணுதல், நியமகிட்ட்ைமுடி
ற்பரிபாஷாணம், குணம், சந்தன சந்திபர்தனம், ச்ரம்பு
ம், கிறம், வடிவு
(ணம் சந்திப்பாடு, சந்திப்பிற்றேவதைக
ளால்வரும்பிணி
சந்தவாக்கு, இளச்தகுணம், சுயகு
சக்தவிருத்தம், இன்ஞேசையானவி சக்திப்பு, எதிர்தல், பலவழிகட்டுமிட

குத்தம்

ம், பொருத்தி, பொருங்தல், வெ

ளிப்பாடு
(ருவன்
சக்தனக்காப்பு, சங்சனுபிஷேகம்
சக்தனக்குழம்பு, கலவைச்சாந்து,இ. சக்திமான், இடையெழுவள்ளவிலொ
9ைத்தசக்தனம்
சக்திமிதித்தல், பிறந்த ஆருமாதத்தி
சக்தனக்கூட்டு, அகில்முதலியபஞ்ச
நீசெய்யுமோர்சடங்கு
(தல்
வாசம்

சத்திமுடித்தல், நியமதிட்டைமுடித்
சந்தியாகாலம், சாயங்காலம்

சந்தனக்கோரை, ஒர்புல்

சக்தனத்திரி, சந்தனத்தாற்செய்யு சந்தியாவ்தே?ன, திரிகாலகருமம்
திேரி

[த்தல் சக்தியை, இணக்கம், எல்லே, காலே

சத்தனமிழைத்தல், சக்தனஞ்சேர்

மாலேயின் வெளிச்சம், தியானம்,

சந்தனம், ஒர்மாம், அஃது பஞ்ச

மல்லிகை

விரையிஞென்.அறு
சக்தமூசலம, பொதியம்
சந்த அமைந்தன், வீடுமன்

சக்தாபும், மன்மதன்க3ணயிஜென்
வெப்பம்

சந்திரகம், கம், பொன்வண்டு, மயி
நீருேகைக்கண், மிளகு
சந்திரகலே, இடைகலே, ஒர்பறை,ச
திேரன் கூறு

சக்திசகாக்தம், சந்திரன்சன் னிதியி

சத்தாயம், சஞ்சாயம்
னிர்காஅங்கல், வெள்ளாம்பல்
சர்தானகாணி, முரி தேவுஅப்புகளே சத்திரகாச்தி, ஒர்பூச்செடி
ச்சச்அசெய்மருந்து
சந்திரசாங்தை, இரவு

L
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சநீதி

சதிேராதபம், சtதிரகிரணம்

சtதிரகாவி, ஒர்லே, ஒர்கிறம்
சந்திரகி, மயில்

சதிேராபீடன், சிவன்

சக்திரகுத்தன்,

சந்திரிகம், செங்திருக்கம்
சந்திரிகாப்ாயி, சகோரப்புள்

யமன் கணக்கரிலொ

ருவன்

சநிோகும்பம், வருண கலசம்

சக்திரிகாம்புயம், வெண்டாமரை

சக்திாச்ம்பவன், புதன்

சந்திரிகை,சந்திரகிரணம்,பேசேலம்

சக்திரேகம், கார்போகரிசி
சந்திரோதய்ம், நிலவுதையும்
இரோபலம், சந்திரகாந்தக்கல்
சந்திரசாலோக்கியம், சந்திரலோக
சக்திாசாலிகை,
சந்திரசாலே,

நிலாமு, றம்

(ணம் சங்தில், சனி

மடைதல்

சந்திாசுவணம், குதிரைப்பற்பாஷா சக்திவந்த?ன, நியமகிட்டை
சந்திவிக்கிரகம், சத்துருசினேகம்
சந்திரகுடன், சிவன்
சக்திவிசட்சனன்,
சமாதானஞ்செ
சந்திரசேகரன், சிவன்
சந்திரசைலம், ஒர்மலே

ய்தாதன்

சந்திரஞானம், சிவாகமமிருபத்தெ சங் து, சந்தனமரம்,தாது,தொ-ை
பலவழிக்ட்டுமிடம், பொருத்தி
ட்டி-மூென்.அ

சக்திச்ெய்தல், பொருத்தல்
சந்திரதரிசனம், பிறைதொழுதல்
சஅேட்டம்,
சந்திாதிலகம், சந்தனம்
மகிழ்ச்சி
சந்திரநாகம், ஒர் சரக்கு
(பங்கு சதேஷடம், !
சங்
அட்டி,
!
சந்திரபாகை, ஒர்யாறு, சந்திரன்
சங் திவி.டி.,
சந்திரமணி, சந்திரகார்தம்
சந்திரமண்டலம்,

நிலாமண்டலம்

சஅோயத்தான், அாதிளே

சக்திரமங்தோச்சம், தத்திரன்குரிய சஅேமர்த,

_

குழப்பம், முக்கு

அக்குத் தாரமாய்ப்போகத்தக்க

சங் துயிர், எஅம்பு

மு?ன

சந்திரமானம்,

சந்திரன் சஞ்சரிக்கு சதுேவாதம், ஒர்நோய்
சர்துவாய், பொருத்து

மளவு

சந்திரமோலி,
சந்திரமெளலி,

}

சிவன்

சந்திரம், கருப்பூரம், கீர், பொன்,

சந்துவிப்புருதி, ஒர்சிலந்தி
சந்தேகநிவாரணம், ஐயந்தீர்த்தல்,

அஃது

தயாவிருத்திபதிஅன்கி

சந்திரரேகை, சந்திரகலே

அமொன்.அ
சந்தேகம், ஐயம்

சந்திரரோகம், குஷடசோகம்
சந்திரலவணம், இச்துப்பு

சங்தை, கடைவீதி
சந்தோஷம், மனமகிழ்ச்சி
சந்தோடம்,

ம்யி நீருேகைக்கண்

சந்திரலோகம்,

சந்திரமண்டலம்,

சந்தோபிசித்ம்,
சந்திரவட்டம், அருகன் முக்குடையி சந்தோபிசிதி,
வெள்ளி

வேதிாங்கமாறி

-

ஞென்று, தவளச்சத்திரம்

ஞென்.அ

சங்கிபம், உவமை

சங்கியம், போர்
சந்திரவமிசம்,
சத்திரியாத முக்குல
த்தொன் அறு
வி சபக்கம்

சிக், } ஒத்தபட்சம்

சந்திரவளேயம்,

ர

ஒர்விளையாட்டுக்கரு

சபடம், விரித்தகை
சபதமொட்டுதல், சபதங்கூறல்
சந்திரவாலே, ப்ேரேலம்
சபதம், ஆன, சபிப்பு சாபம்
சந்திரவிரதம், ஒர்விரதம்
ய், வாக்குகிண்ணயம்
சந்திரளுள், திதி
சந்திரன், சந்திரபகவான், அஃதி சபதரித்தல், ஆதரித்தல்

சந்திரவாதம், ஒர்சமயம்

அட்டமூர்த்தத்தொன்
சிவன் சபதி, விரைவு
சந்திரன் சிப்பி, முத்துச்சிப்பி

மெ

_

உாஉடு
சபர2ண,ஆதரவு ஆயத்தம், பூரணம் சப்பாணிகொட்டுதல், கால்மடித்தி
சபரம், கெண்டைமீன்
ருத்தல், கைகொட்டல்
சபர், பிரயாணம்
சப்பாணிமாடன், ஒர்பிசாசம்
சபலத்துவம், அனுகூலம்
சப்பாத்து, ஒர்தொடுதோல்
சபலம், இரதம், இலாபம், ஈடுக்கம் சப்பி, சாவி
கிறைவேறல், மின்னல்,
சப்பியம், சபைக்கேற்றவார்த்தை
சபலி, மாலேவெளிச்சம்
சப்பியன், சபைக்கேற்றவன்
சபலே, இலக்குமி, திப்பிலி, கா. மஸ் சப்பிரமஞ்சம், அலங்கரித்தகட்டில்
அள்ளது, மின்னல், வேசி

சப்பிரம், சப்பரம்

சபனம், சபதம்

சப்புச்சப்பெணல், ஒலிக்குறிப்பு
சப்புச்சவர், கழிகடை, கழிநிலம், ச

சபாகம்பம், சபைக்கோழை
சபாசனம், சங்கம்
சபாநாயகன்,

(கல்

வர்கிலம்

சபாகாதன்,

சப்புதல், குதப்புதல், பல்லானருத்
சப்பெனல், ஒலிக்குறிப்பு,

சிவன்

சபாபதி
சபாமண்டபம், சபைமண்டபம்

விரைவி

க்குறிப்பு
சப்பை, தட்டை

சபாாஞ்சிதம், சபையாருக்குளுண் சமகட்சி, சரிவதேடக்கம்
டான கொள்கை
சமகம், சமாதானம்
சபிண்டர், பிதிர்கள்
சமகன், சமாதானஞ்செப்வோன்
சபிண்டி, பிதிர்
சமகன்னி, பக்குவமானபெண்
சபிண்டிகரணம், பிதிர்பூசை
சமகாலம், தற்சமயம்

சபித்தல், சாபமிடல், திட்டுதல்

சமகை, பூரணம்

சபிப்பு, சாபம், திட்டு
சமஸ்காரம், அறிந்ததைஞாபகப்ப
சபீனம், வசம் பு
இத்தல், கிலேபெஅத்தல், மந்திரத்
சபேடம், விரித்தகரம்
திஞலேசுத்தம்பண்ணுகிறகிரியை
சபை, சங்கம், சபைமண்டபம், தி சமக்கிரம், எல்லாம்
ருச்சபை, புலவர்
சமக்கிராமம், ஒத்தகிராமம்
சபைச்சேகாத்தார், சபையார்
சமச்கிருதம்,

சபைகாயகன், சங்கத்தலேவன்

(ர்

சபையார், கூட்டத்தார், சங்கத்தா
சபையுள்ளார், கூத்தாடிகட்குதவி
(டுதல்
யாப்ட் படிப்போர்
சபையே.அதல், கூட்டத்திலறியப்ப
சபையேற்றுதல், அரங்கேற்.அதல்
சப்பங்கி, ஒர்தேயம், ஒர்மாம், வீர
மற்றவன்

சமசக்தி, இணக்கம்
சமசி, பூரணம்
சமட்சம், சமுகம், சுருக்கமீ
சமட்டி, எல்லாம்

சமணம், புச்ைசமையமாறிஞென்.அ
சமணர், அமணர்

சப்பட்டை, பதர்

சப்பணங்கூட்டுதல்,
சப்பணங்கோலுதல்,

#} ஆரியம்ொழி

சமங்கை, வரட்சண்டி
சமசக்கிரம், சமரேகை

அட்டணக்

சமண், சமண்மதம்

காலிடுதல் சமண்டலே, சவண்டலே
சப்பணம், அட்டனக்கால்
சமண்மை, குறை
சப்பாமஞ்சம், சப்பிரமஞ்சம்
சமதக்கினி, ஒரிருடி
சப்பாம்.ஒர்வசைச்சித்திரவிருக்சை, சமதரிசனம், அத்தாட்சி
யா?னமே றவிசு
சமதரிசி, சமாதிமான்
சப்பல், சப்பப்பட்டது, சப்புதல் சமதளம், கூட்டம்
(திருப்பது சமதன், சங்காத்தி
சப்பளிதல், சழிதல்
சப்பையாய்ச்சழிக் சமதாளம், வேதாளத்தொன்
சப்பளியல்,
.அறு
(க்கூடாதவன் சமதீதப்பிரயோசனம், பொதுநயம்
சட் பளியன்,
சப்பாணி, கைகொட்டல், கடக்க சமதிதம், ஐக்கம்
)ெ
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சமதை, ஒப்பு

சமரசம், ஒன்றிப்பு, சமாதானம், வி

தீதியாசமின்மை
சமத்தம்,
எல்லாம், சரி
சமரசர்,
ஒன்றினர்
சமஸ்தம்,
சமத்தானம்,
அரசவை, நகரம், சமரம், போர்
சமராத்திரம், கிரகவீதிவரியும்பூமியி
சமஸ்தானம்,
பிரதானவிடம்

சமத்து, சாமாத்தியம்
சமநிலே, குணவிலங்காரத்தொன்.ற.
அஃது மூவினவெழுத்தும்விரவ
த்தொடுப்பது, சடுதிலே
சமநி2லச்செய்யுள், ஒர் பிரபர்தம்,
அஃது மூவினவெழுத்தம்வரத்
தொடுப்பது

சமகி2லவெண்பா, சவலேவெண்பா

ன்ாடுரேகையுமொன்றிக்குமிடம்
சமரி, தற்கை, பாம்பு
சமரேகை, மையவரி

சமர், போர், முட்பன்றி

சமர்த்தகம்,உபகாரம்
(மீ
சமர்த்தனம், சமப்படுத்தல்,தியான
சமர்த்தன்,சாமார்த்தியன்,வல்லபன்
சமர்த்தி, சமசி, சமர்த்துள்ளவள்,ச

முத்தி
சமர்தம், சமஸ்தம்
சமபந்தி, ஒத்தவர்களிருக்கும்போச சமர்த்தித்தல், பூரணப்படுத்தல்
சமர்த்தி, சமத்தி, பலம், வீரம்
னபதிே, சரியிடம்
சமர்ப்பகம்,
உயர்க்தோர்க்குக்
சமபலம், சரியொத்தபலன்
சமபாகம், சரிபங்கு

சமர்ப்பன,

கொடுத்தல் (ரன்ம்

(கம் சமர்ப்பிதம், ஒப்புக்கொடுத்தல், e
சமபோகம், இருவருக்குமொத்தபோ சமர்ப்பித்தல், உய்ர்க்தோர்க்குக்
கொடுத்தல், ஒப்புக்கொடுத்தல்
சமப்பால்,செய்தனிலம்,முல்லேகிலம்

சமபூமி, ஒப்பாவானநிலம்

சமலம்,
சமமுகம், தலேயசையாதிருத்தல்
சமலே,
அழுககு
சமம்,உவமை,எல்லாம், ஒப்பம்,சரி,
தாளப்பிரமாணத்தொன்ற,அஃதி சமவlசி, மன்
குரஅதோளமுமொத்ததி,ாடு,தியா சமவாசி, நடுத்தரம், பூரணம்
ப்ம், போர், மஆேலயம், மோக்கம் சமவாதம், சமானதருக்கம்
சமவாயம், கூட்டம், தற்கிழமை
சமயகருமம், சமயசடங்கு
சமழ்த்தல், தாமுத்தல், காஅதல்,
சமயக்கட்டு, சமயமுறை
சமயசாத்திரம், சமய நால்
வகுத்தல்
சமய திட்சை, தீட்சைவகையிளுென் சமழ்ப்பு, சாணம், வருத்தம்
அதிசயம், ஆடம்
அ, அஃது சமயாஅசரிப்பின் சமற்கரணம்,

}

முதஅபதேசம்
சமயத்தஅவாய், உற்ற சமயம்
சமயநிலே, சமய ஒழுங்கு

சமற்காரம்,

பரம், திருவிழா, நறி
காட்சி

சமற்கிருதம், அதிசயப்படத்தக்கது

சமயதால், சமயசாத்திரம் (ற்பம் சமற்கிருதி, கற்காட்சி
சமயபேதம், காலவிகற்பம்,மதவிக சமற்சனம், வணக்கம்
சமற்ப கம்,
சமயபேதி, புறச்சமயத்தான்
சமயமானம், சமயப்பற்.அ
சமயம், அடையாளம், உடம்படிக்
கை, எல்லே, காலம், சமயமதம்,
நியாயத்தீர்ப்பு

சமற்ப?ன,
கொடுத்தல், செ
சமற்பித்தல்,
அத்தல் (வசம்பு
சமனம், புழுக்கொல்லி, போசனம்,
சமஞதம், உவர்மண்

சமயம்பார்த்தல்,தருணம்பார்த்தல்

சமணிக்கை, சவணிக்கை

சமயவாதி, மதானுசாரி
சமயாசமயம், சமயத்தஅவாய்

சமனிசை, ஒரிசை

சமயாசாரம், சமயவொழுக்கம்

சமன், ஒப்பு, காலன்,சமம்,கடு,சமன்
சமன் சங்க விதம்,ஒர் கணிதம், அஃது
இரட்டைகிரையிலக்கங்க2ளக் கூட

சமயி, சமயவாதி

சமயத்தம், ஒத்தபோர்
சமயை, ஏற்ற காலம், சமீபம், நடு

சமனியகாணி, ஒர்மருதே

ட்ட்ல்

2. /
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சமீ

சமன் சமன்சங்கலிதம், ஒர்கணிதம்,
அஃது இரட்டைத்தானத்திாட் சமாவத்தனே,

கே.

ஒர்சடங்கு (ன்
டைகிரைகூட்டல்
பிரமசரியமுடித்தவ
சமன்வியன் சங்கவிதம், ஒர்கனிதம், சமாவிருத்தன்,
சங்தோஷம்
அஃது இரட்டைத்தானத்தொற் சமாளம்,

சமாளித்தல், சர்தோஷித்தல், சரிக்
கட்டிகடத்தல்
(சடத்துதல்
சமீப
ம்
சமாகதம், ஒன்றிப்பு,
சங்
சமா
தோஷ
ளிப்பு,
ம், சரிக்கட்டி
சமாகாதம், போர்
சமான கட்சி, வாதிகளிளுெத்தபுறம்
சு.
சமாகாரம், எழுத்துப்புணர்ச்சி,
சமானகாணி, இரணத்தழும்புர்ேக்
ட்டம், சொற்புணர்ச்சி
கும்மருங் அது
சமாகிதம், ஒரலங்காரம்
சமா
தர், சரிவர்தவர்கள்
சமாசம், இலிங்கபாஷாணம், தொ சமானஸ்
னம், உவமை, சன்மார்க்கம்
கைப்பட்டுகிற்பது
சமா சாரம்,
சகசெய்தி, செய்தி, சமானரகிதம், ஒப்பின்மை
றை கிரைகூட்டல்

:::::
சமாதானகரணி,

சமானன், த சவாயுவிஞென் அ, அஃ

ான்னடை

இரணர்நீர்க்கும்ம

தி கர்தரக்குழியிற்சக்திடைகிற்கு

ம்வாயு

(மந்திருத்தல்
ருக்தி
சரியொத்தவன்
சமாதானம், இணக்கம், முற்றத்து சமானி,
ஒப்பிடுதல்
சமாதானவுருவகம், யாதொன்.மதி சமானித்தல்,ஒப்பாதல்,
ங்குசெயினுமத்தீங்கதிஅள்ளதன் சமி, அருகன், சமியென்னேவல், த

ணக்கு, வன்னிமரம்
றெனக்கூ-அமுருவகம்
சபிக்கை
சமாதானி, சமாதானமுடையோன் சமிக்கை,
சுரு

க்கம்
சமாதி, அட்டயோகத்தொன்.அறு, சமிட்சேபம்,
சுருக்குதல்
அஃது இந்திரியமுதலிய தத்துவ சமிட்சேபித்தல்,
சேட்டைகட்கே திவாய யாக்கை சமிதம், அமைதி, தீ,போர்
யுணின்றவற

நீ

சமிதன், அக்கினிதேவன்

்ருேடுக.டி.அமவற்றி
போர்
பற்றின்றியிருக்கு மான்மாவாக
ிய சமிதி, கூட்டம்,
விறகு
ஒமவ
சமி
ிறக
தை,
ு,
தன்?னத்தான்காண்டல்,அமைதி,
ஒமமண்டபம்
ஒரலங்காரம், அஃது முக்கியப் சமித்தம்,
பொருளதுவி?னயையொப்புடை

சமித்தல், ச்கித்தல், சீரணித்தல்

்து, ஒமப்பண்டம், ஒமவிறகு,
ப்பொருண்மேலேற்றிக்கூறுவது, சமித
கஞசா
பிரே
தக்க
ுழி
சமப்படுத்தல், சாவு,
சமாதிக்குழி, பிரேதக்குழி
ி குச்சேரம்
சமாதிபண்அணுதல், சமாதிருத்தல், சமிபாடு, ரேனகெர
்ன்றைமரம்
யோகாப்பியாசஞ்செய்தல்(வோன சமிப்பாகம்,
்
சீரண
ிப்ப
ு
சமிப
கிட
்பு,
்டைசெய்
சமாதிமான், தியான
அருகன்
சமாதியில்வைத்தல், பிரேதமடக்கல் சமியன்,
அசீரணம்
சமாதிவைத்தல், யோகிகளிருக்குமு சமியாமை,

மையாய்ப்பிரேதத்தைவைத்தல்
சமாபிகாரம், கூறியது கூறல்
சமாயுதம், ஒரலங்காரம்
சமாயோகம், ஏ-து,ஐக்கம்,கூட்டம்
சமாராதனே, திருத்தி,பிராமணபோ

சமாலம், பீலிக்குஞ்சம்
சமாலி, பூஞ்செண்டு

சமாலித்தல், சமாளித்தல்
சமாஅசம், குறிஞ்சா

சமிரட்சணே, தற்காத்தல்
சமிலாகி, திப்பிலி

சமீகம், அம்பு, போர்
சமீட்சணம், ஆராய்வு
சஆபம், அஞ்கு கிட்டுமானம்
சமீபித்தல், கிட்டுதல்
சரன்ம், எறித்ல், வீசல்
சமீரனன், காற்.அறு
சமீரம், காற்று, போர்
சமீரன், காற்.அ

சமீனம், வருடாந்தம்

சமு.

உmஉ.அ

சம்

சமீனிகை, ஆட்டைக்க திரு
சங்கோடாகோடி
சமீன், கிலம்
(தொகை சமுத்திரயாணம், கடல்யரத்தினை
சமு, சமுகம், படை, படையிலோ
சமுகசேவை, சமுகஞ்சேவித்தல்
சமுகம், கூட்டம், முன்னிலே
சமுக விலாசம், சமுகத்திற்க.தமோ

சமுத்திரராசன், வருணன்
சமுத்திரவருணச்சிலே, ஒர்கல்
சமுத்திரவன்னச்சீலே, ஒர்பட்டு
சமுத்திரவேலே, கடற்திரை

சமுத்திராதேவி, வருணன் தேவி

ர்வகைப்புகழ்ச்சி

சமுத்திரார்தம், சாதிக்காய்

சமுக்கா, காத்தப்புெட்டி,

ஓர் சடங்குநிறை சமுத்திராப்பச்சை,ஒர்செடி
சமுத்திராப்பழம், குர்தாழங்காய்
வேற்றம்
சமுக்காளக்கோட்டுப்புவி, ஒர்புவி சமுத்திராம்பரை, பூமி
சமுப்பவம், தைவேளே
சமுக்காளம், கம்பளம்
பத்தி
சமுசயம், சர்தேகம்

சமுக்காரம்,
சமுஸ்காரம்,

-

சமுசாரக்கட்டு, சமுசாரமுறை

::: பிறப்பு

சமுசாரக்காரன், இல்லறம்பொறு சமூ, சமுகம்
த்தவன்
(விடுதல் சமூகம், கூட்டம், சபை, முன்னிலே
சமுசாரசன்னியாசம், இல்ல உத்தை சமூகனி, துடைப்பம்

சமுசாரபந்தம், குடித்தனமு 2

சமூசரன், படைவீரன்

சமுசாரப்பொறுப்பு, இல்லதுச்சமை சமூபதி, சேஞபதி
சமூலம், வேர்முதலிலேயீருக
சமுசாரமார்க்கம், இல்லறநெறி
சமுசாரம், குடும்பம்,

ம?னவி

சமேதம், கூடியிருத்தல்

சமுசாரவிருத்தி, சமுசாசவத்திப்பு சமேதர், கூடியொன்ருயிருப்பவர்

சமுசாரி, இல்லாச்சிரமத்திக்குட்ப சமை, அமவாசி, சமையென்னேவு
ல் சேர்த்தல், படை,பொருமை,
ட்டஆள்
வருடம்
சமுசு, கலகக்கூட்டம்
சமைகடை, இ.அ
சமுச்சயம், கூட்டம், சந்தேகம்
புடைவையில்செய்
சமுச்சயவுவமை, இதனுனேயன்றிம சமைதலே,
ற்றிதஞஅமொக்குமெனக்கூறுவது சமைதலேப்பு, அமுடிந்ததலேப்பு
சமைதல், இரு.அதுவாதல், உண்டுபண்

சமுதாடு, ஒராயுதம்

சமுதாயக்கிராமம்,பொதுக்கிராமம்

ணப்படல், ஒழிதல், பாகமாதல்

சமுதாயம், கூட்டம், பின்னணி, சமைதார், பன்னிரண்டுபடைச்சன
த்துக்குத்தலேவன்
பொது, போர்
சமுதீதம், பொ.த
(ர்ச்சி சமைத்தல், உணவுசமைத்தல், உண்
டாக்கல், ஒழிவித்தல்
சமுத்தானம், செய்துமுற்றல், வள

சமுத்தி, பாடும்படி.எதிரிகொடுக்குமு
ள்ளுறைவசனம்

சமையம், சமயம்

(டுத்தல் சமையல், சமைக்கப்படுதல்

சமையல்வீடு, அடுக்களே

(ளன்
சமையற் காரன், மடைத்தொழிலா
சமோதீதம், பொதுவானது

சமுத்திகட்டுதல், பாட்டுக்கடிதொ
சமுத்திர கோஷம், கடற்குமிறல்
சமுத்திரகோஷடம், கடஅரை
சமுத்திாசுண்டி, ஏரல்
சமுத்திரச்சோகி,ஒர்பூடு
சமுத்திரதோயம், கடனீர், முடக்
கொற்ருன்

சம்பகம், சண்பகம்

சமுத்திரபகவான், வருணன்

சம்பங்கி, சாலங்கபாஷாணம் (கூ

சமுத்திரப்பாலே, ஒர்பூடு

சம்பங்கூடு, சம்பம்புல்லாற்செய்த

சம், அழகு, அன்பு, கலக்கம், சீக்
கிரம், சுகம், சுத்தம், கன்மை, பி
உப்பு, வெற்றி

சமுத்திரம், ஒரென், கடல், படை சம்பங்கோரை, ஒர்புல்
பிளுேர்தொை க, அஃது பிரளய சம்பங்கோழி, ஒாகோழி
ம்மூன்.அகொண்டது, பத்துலட் சம்படம், சீலே, சோம்பல்

-

.ெ

சமீபத்து, செல்வம், தளபாடம்

சம்பத்துவேட்டம்,

பஞ்சதாளத்

தொன்.அ

சம்

இ.

சம்பாதித்தல், தேடல்
சம்பாதிபன், கன்னன்

சம்பாத்தியம், தேட்டம்

சம்பர்தக்குடியார், சம்பந்தங்கலக் சம்பாரமிடுதல், சம்பாரம்போடல்
தவர்கள்
(ற்கலத்தல் சம்பாசம், சாமான்
சம்பந்தங்கலத்தல், விவாகவழியா சம்பாரி, அக்கினி, இந்திரன்

சம்பர்தமூர்த்தி, சண்டையர்கோன் சம்பாலம், ஆட்டுக்கடா
சம்பாவனம்,
சம்பந்தம், இணக்கம், விவாகம்
சம்பாவன,
சங்கை, மதிப்பு
சம்பந்தம்பன் அதல், விவாகஞ்செ

}

ய்தல்

-

(திர் சம்பாளுேட்டி, படகோட்டுவோன்

சம்பச்தவெதிசேகம், இணக்கம், எ

சம்பான், படகு

சம்பக்தி, ஒற்றுமையானவன், மா சம்பான்காரர், படகுகாரர்
ப்பிள்

பெண்பிள்ளேயின் பிதா

சம்பிரகாசம், மகிழ்ச்சிகை

சம்பந்தித்தல், கலத்தல், சம்பந்தம் சம்பிாகாரம், யுத்தம்
t_i
)
சம்பிரசாதம், நம்பிக்கை
சம்பம், அங்கதேயம், இடி, இரண் சம்பிரதம், சித்து
டாமுழவு,தண்ண்ணீர்,மாவயிசம்,மே சம்பிரதாயம்,உபாயம்,குலாசாரம்,
ட்டிமை, வச்சிராயுதம், வயிரமணி
பாரம்பரியவாக்குவிச்சித்திரம்
சம்பிரதாயவிளக்கம், ஒர்.நால்
சம்பம்புல், ஒர்புல்
சம்பிரதாாணே, நீர்ப்பு
சம்பரசூதனன், காமன்
சம்பரம், எண்காற்புள், சீலே, செல் சம்பிரதானம், வெகுமதி
சம்பிதி, ஒர்பிரதானவெழுத்துக்க
வம், நீர், வரம்பு
r

சம்பான், ஒாசுரன்

சம்பராரி, இந்திரன், காமன்
சம்பவம், அழிவு, இணக்கம், ஒன்றி
ன் காரணம், ஒரளவை, கலப்பு,
சம்பவிப்பு, பிறப்பு
சம்பவித்தல், கடந்தே.அ.தல்

சம்பிரம், எலுமிச்சை, செல்விக்கை

சம்பளம், கரை, களஞ்சியம், கூலி,

ச்சை, ஒர்தீவு, ஒர்ாதி, ஒர்புல், க

பொருமை, வழிச்சேறற்குவேண்

டவுள், சிவன், சீர்பர் தபாஷாண
ம், சரி, காவல்மரம், பிதா, பிரம
ன், புத்தன், விட்டுஅன
சம்புகம், சம்பூகம்

டும்பொருள், வழியுணவு
சம்பவி, அடைப்பை

சம்பிரமம், கலியாணம், சங்தோஷ
ம்,செல்விக்கை,பறங்கிப்பாஷாணம்
சம்பீரம், எலுமிச்சை
சம்

அருகன், ஆதித்தன், எஅமி

சம்பன், ஒரிசாக்கதன்
சம்பன்னகரணி, இரணக்கீர்க்கும்ம சம்புகேச்சுவாம், திருவா?னக்கா

ருந்த
ன்
சம்புத்தி, அழைத்தல்
சம்பன்னகிரசஸ்தன்,பேர்பெற்றவ சம்புத்தீவு, சத்தவுேகளிளுென் து
சம்பன்னம், குறைவில்லாமை
அஃது காவலர் தீவு
சம்பன்னன், கிறைவுள்ளவன்
சம்பு காவல், ஒர்சாவல்

சம்பா, ஒர்வகைசெல், ஒர்விளையா சம்பூகம், சங்கு, சத்தை, சரி, காவல்
ட்டு, சால்விரலளவை

சம்பாஷனே,
சம்பாட2ண,

_.

தப்பு

சம்gயகாரி, உடன்வேலேயாள்
சம்பூரணம், கிறைவு
க.டிப்பேசல்

போதில்.)
சம்பாதனே, தேட்டம்
சம்பாதி, அருணன்மகன், சம்பாதி
யென்னேவல்

சம்பூதம்,

#

சம்பாகம், காடு
சம்பாஷணம்,

சம்பூலமாலிகை, பு.த. மணப்பெண்
அக்கும் மணவாள்.அக்கும் பெண்
னின் தோழிகவெழுதும் விளுேத
வெழுத்து
சம்டேசன், கன்னன்

உாகம்

சம்பேதம், யாம்அப்பொருத்தி

சயமடந்தை, தற்கை விச்தை

சம்பை,

சயமரம், சுவயம்வரம்

இளதேதி,

சத்ததாளத்

சயம், ஆம்பல், ஒர்வியாதி, கூட்ட

தொன்.அறு, செழிப்பு, மின்னல்
சம்போகம், அ.அபவம், புணர்ச்சி
சம்போத?ன, விளிவேற்றுமை

ம்,கெடுதல், கை, சருக்கரை, சா

ாம், குரியன், மாலே, வெற்றி
சம்மட்டி, ஒர்பூடு, குதிரையோட் சயம்பு, அருகன், சிவன், சுயம்பு
சயம் புனேதல், வெற்றிடனேதல்
டுங்கருவியிஞென்.அறு, கூடம்
சயரோகம், ஓர்வியாதி
சம்மணம், அட்ட2ணக்கால்
சம்மதம், இணக்கம்,உத்தரவு, கோ சயனகிரகம், பள்ளியறை
(சி
ட்பாடு
சயனம், கித்திரை,படுக்கை,புணர்ச்

சம்மதி, சம்மதம், சம்மதியென்னே
சம்மதித்தல், இணங்குதல்
சம்மந்தம், சம்பர்தம்
சம்மனசு, தேவதாசன், சன்மனசு
சம்மாணம்,
அட்ட2ணக்கால்
சம்மாணி,

}

சம்மா அரன்,

சயனி, சயனிப்போர், சயனியென்

(ணர்தல்

னேவல்

சயனித்தல், கித்திரைசெய்தல்,

பு

சயனிப்பு, கித்திரை, புணர்ச்சி

சயன், சயர்தன்
சயாபாகம், வெற்றி
கற்புடையாள்புத்தி சயாஅ, கித்திரைச்சோம்பன்
ம்

சபிக்கச்சீலே. மெல்லியபுடைவை
சம்மானம்,உபசரிப்பு, சருவமானிய சயிக்கம், மென்மை
ரன்

சம்மானனம், வணக்கம்

சயிக்கா, அரசு

சம்மியத்துவம், சம்பூரணம்
சம்மியம், கடத்திஞேர்விகற்பம்

சயிக்கி?ன,
சபிக்கை,

சம்மோகம், பேராசை

சயித்தகம்,சிற்ப நான்முப்பத்திரண்

சம்மோதிதம், தகுதியான கூலி
சம்யோகம், புணர்ச்சி
சம்ரட்ச2ண, சமிரட்ச2ண

சயித்தல், சகித்தல், வெல்லுதல்

}சாடை

டிளுென்அறு
சபித்தியம், குளிர்

சம்வர்த்தம், சத்தமேகத்தொன்.அறு, சயித்திரம், சித்திரைமாதம்
அஃது மணிபொழிவது, தரும.நா சயித்திரியம், அ.அபவவிசித்திரம்,
சாளுவிந்தை
ல்பதினெட்டிமூென்று
சம்வற்சரம், வருடம்

சம்வாகம்,மலேமேலேற்றியவூர்
சய, ஒராண்டு.போற்றி

சயகண்டை, பார்தவட்டிகை
சயகம், ஆவரும்பு
சயசய, போற்றிபோற்றி
சயதாளம் 5வதாளத்தொன் அறு

சயிர்தலவனம்

T

}

இக் அப்பு

சபிங் தவம், சைக்தவம்
சயிரேகம், மேகவண்ணப்பூவுளமரு
தோன்றிமாம்
சயிலம், சைலம்

சயத்திரதன், ஒரரசன்

சயை, சக்திரன்மூன்ரும்-எட்டாம்
பதின்மூன்ரும்பக்கங்கள்,பார்வதி
சயோத்தியம், சுகம்

சயங்தனம், தேர்

சய்யோகம், சையோகம்

சயத்தம்பம், வெற்றித்தம்பம்

சயத்தன், இந்திரகுமான், சந்திரன், சரகம், தேனி
சாகன், தாதாள்

-

சயத்தி, இந்திரன்மகள், தற்ெகொ சரகாண்டபாஷாணம், பாஷாணம்
டி, தந்கை
சயபத்திரம், வெற்றிச்சீட்டு

முப்பத்திரண்டிளுென் அ
சாகாண்டம், அம்புக்கட்டு, ஒர்பா

விாணம்
சயபாலன்.அரசன்,திருமால்,பிரமன்
சயபித்தம், ஒர்நோய்
(ங்தை சாகூடம், அத்திரத்தாற்ருெடுக்கு
ம்பின்னற்செறிவு
சயமகள், அற்கை, மிதுன விர சி, வி
சயமங்களம், இராசயான
சாச்கு, கறிச்சரக்கு:பொருள்,மருங்

2.
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துச்சரக்கு,வியாபாரப்பொருள் சாண், கால், புகல்
(அ
சரக்குச்சண்ணம், சவ்வீரம்
சரண்டம், பல்வி,பழயது, புட்பொ
சரக்கொன்றை, ஒர்கொன்றை
சரண் புகல், அடைக்கலம்புகல்

சரங்கட்டல்,

தனித்தனிப்பூவான்

மாலேகட்டல்

சாதம், மெய்

சாதிசம், கோடைகாலம்

சாங்கம், சங்கபாஷாணம்

(ம்

சாசட்சத்திரம், இயங்குக்ாட்சத்திர

சரசம், இனியகுணம், பரிகாசம், சாதால், சரசாத்திரம்
வெண்ணெய்
சாந்தம், எருது

சரசரப்பு, சரசாத்தல்

சாபடி, வமிசம், வழி, வாடிக்கை

சரசரெனல், இரடுக்கொலிக்குறிப் சாபம், எண்காற்புள், ஒட்டகம்,
பு, விரைவுக்குறிப்பு
கு அம்பாடு, தத்துக்கிளி, யா?னக்
சரசவித்தை, இன்பசேட்டைப்பயி
கன்.அறு, வரையாடு
l,ெ பரிகாசம்
சரசன்மசன், குமரன்

சரபலம், அம்பலகு

சாபாதஸ்தானம், எய்தஅம்புவிழுங்

சரசாத்திரம்,சுவாசக்குறியறியுமோ
ர்சாத்திரம்

அாரம்

சாபுங்கை, அம்பிறகு

சாகி, இனியகுணி

சரப்பணி,

சரசித்தல், சரசம்பண்அதல்

-

ஒராபரணம்
:

சரசு, குளம்

சாப்பம், மயிர்

சரசுவதி, பிரமன்றேவி, மஞேசிலே சரமசரம், சராசரம்
சரசுவதிநெய், ஒர்மருந்த
சாமணி, அரைப்பட்டிகை
சரசுவதிபீடம், ஒர்பிரதானகல்விச் சாமண், சுதைமண்
சங்கவாசனம்
சரமண்டலம், ஒர்வாச்சியம்

சரசுவதிமாலே, ஒர்.அால்
(தை
சாமம், முடிவு
சரசுவதியா.ற, ஒர்யா.அ
சரமாதம், ஆடி-ஐப்பசி-சித்திரை
சரசுவதிவாக்கு, கற்றறியாதவருங் சரமாலே, தோரணமாலே
கல்விவல்லபம்

சாமுல்லே, பல்லு

சாடம், ஒளுன், கடுமை, குரூரம்,ப சரமோடல், மூச்சோடல்
ல்வி, பழயது
சாம், அம்பு, இருவகைத்தோற்றத்
சாடு,நிாைபடவிருப்பது,அால்,பொ
திளுென் , அஃது மூச்சுள்ளது,
ன்முதலியவற்ருற்செய்யுங்கொடி
கொறுக்கை, சராாசி, சுவாசக
சாட்டுத்தாலி, கொடித்தாலி
டை, கடை, காணல், நீர், பா
-

சரணக்கிரக்தி, க.அக்கால்
லேடு, மணிவடம், மாலே
சரணம், அபலம், அரசு, கால், புக சாம்பரம், சரகாண்டபாஷாணம்
விடம், பெருங்காயம், மயில், மயி சாம்பார்த்தல், சுவாசகடைபார்த்
நீருேகை, மருதநிலத்தார், வணக்
தல்
(ல் சாயு, ஒர்யாறு, காlஅறு
கம், வீடு
சரணம்புகுதல், அடைக்கலம்புகுத சராாசி, கற்கடகம்-அலாம்-மகர
சரணவாதம், ஒர்நோய்
ம்-மேடம்
சரகை தம்
(ற்றது
நீர்
சாலகம்,
அடைக்கலம்
2
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சாளுகதி,
சம வட்டை, அற்பம், பிரயோசனம
(ர் சரவணபவன்,
சரளுபரணம், காலணி

சாளுமிருதம்,பாதப்பிரட்சாளணே
சரஞயுதம், கோழி

.ே
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காதன்

சரணி, பாதை

சரவணம், கொறுக்கை, காணல்
சிசவருடம், அம்புமாரி
குதிரைப்ப நீ பாஷா
சரவழகி,

சாணியம், அடைக்கலம், வீடு
சரைேத கம், சாளுமிருதம்

சாவாணி, அம்பெய்வோன்

சாளுரவிச்தம், பாத பங்கயம்

சர வாசி,

ணம்

சரீ:

சரி

சரலியம், இலக்கு
(மாலே சரிசாமம், டுச்சாமம்
சரவை, அற்பம், குறை, பரும்படி, சரிசு, ஒராபரணம், வளே (வாசம்
சரளம், ஒழுங்கு, தகுதி, கேர்மை சரிதம், சரித்திரம், சுபாவம், நடை,
சரிதர், சஞ்சரிப்போர்
சரளி, கோளே
சரிதல், சாய்தல், பின்னிடல்
சரளிக்கட்டு,
சரளிக்கூடு, சளிக்கூடு
சரிதை,ஒழுக்கம், கதை, நான்குடா
தத்திளுென்று, வரலாறு
சரளிபாடுதல், சத்தசுரங்களேயும்பா
சரித்தல், சஞ்சரித்தல், சரியச்செ
டிப்பயிலல்
ய்தல், கடத்தல்
சரளியலங்காரம், சாளிபாதெல்

}

சரித்திரம், இயல்பு, ஒழுக்கம், க.

சரற்காலம், மாரிகாலம்
சான், தாதாள்

(ண்டு

தை, கடக்கை

சராகம், தடையின் மை, போர், வ சரித்திரை, புளியமரம்
சராகை, வட்டில்
சராங்கம், உறுதி

சரித்து, கங்கை
சரிபங்கு,

:: }

அரைவாசி
சராசரம், அவுடலபாஷாணம், ஆ சரிபம், அசோகு
காயம், கடையுள்ளதுமில்லதும், சரிபொழுது, பின்பொழுது
சரிபோதல், இணக்கமர்தல்
பிரபஞ்சம், முத்தி

சராசக்தன், ஒராசன்

சராசரிக்கணக்கு, வீதக்கணக்கு

சரிப்படுதல், கைகூடுதல், சம்மதித்

தல்,சரிபோசல்,திருத்தமடைதல்
சராசனம், வில்
சரிப்படுத்தல், இணக்கமாக்கல், ஒ
சராடி, ஒர்புள்
பிபனேசெய்தல், நேர்ப்படுத்தல்
சராதரம், தி பலம்
சரிப்பிடித்தல்,சரிக்கட்டுதல், நிறை
சராத்திாயம், அம்புக்கூடு
வேற்றல், நேர்படுத்தல்
சராப்பியாசம், சரெேதாடுக்கப்பயி
அதல், சுவாசகடையறியப்பழகுதல் சரிப்பு, சரித்தல், சாய்ப்பு
சரிப்போகுதல், இணங்கல், சம்மதி
சராயணி, சராசர்தன்
சராயு, கருப்பாசயம்

சராயுசம், கருப்பையிcபிறப்பன
சராரோபம், வில்

சரா வம், அகன்மணி, மூடி
சராளம், சராகம்

த்தல்
சரியம், சிறுகன்ஞரி

(ல்

சரியாகுதல், சமஞக்குதல், முற்றுத
சரியாக்குதல், சமஞக்குதல், செய்
அமுடித்தல், நிறைவேற்றுதல்

சரியிடுதல், ஒப்பிடுதல்
சராளித்தல், பிராந்தித்தல்
சரி, ஒப்பு, கூட்டம், கைவளே, சம சரியை, ஒழுக்கம், பிச்சை, பொன்
முதலியவற்றிஅால்
ன், சரியென்னேவல், கிதானம்,பி
சகின் மை, மலேச்சாரல், வழி (ம் சரியொத்தல், ஒப்பாயிருத்தல்
சரிகமபத நி, சத்தசுரங்களினட்சர சரிலம், தண்ணீர்
சரி.கா.அ.தல், அத்தாட்சிகாஅதல், சரிவயது, ஒத்தவயது, கடுவயது
ஒப்புக்காணுதல், சரிக்கட்டுதல், சரிவருதல், இணங்குதல், ஒத்துவரு
முடிவுகாஅ சல்

தில், சமஞதல், நேர்வருதல்

சரிவு, சாய்வு
சரிகைப்பட்டை, சரியைத்தலேப்பு சரிவைக்குதல், ஒப்பிடுதல்
சரிற்பதி, சமுத்திரம்
சரிகை மலே, பித்தளே மலே
சரிக்கட்டுதல், ஒப்பிடுதல், குறைநீர் சரிற்புதல்வன், வீடுமன்
சரிகை, சரியை

த்தல், சரிவரப்பண்அணுதல், திருத்

சரீரகம், சுகதேகம்

தல், கேர்பிடித்தல், பதிற்சாதித் சரீரகோடனம், மெலிவு
தி ல
சரீசக்கட்டு, இறுகிய சரீர்ம்
சரிக்குச்சரிகட்டல்,பதிற்செலுத்தல்
சரிசமானம்,ஏற்றத்தாழ்ச்சியின் மை

சரித்தனப்பு, சரீரக்கொழுப்பு, தி
மிர்க்குணம்

.

சரு

சரு

இ.

சசிரவியல்பு

சபீரக்கூறு,
சரீரக்கூறுபாடு,

ஞென்.ற, அஃத ஒரு நிரையேன
வ்வெட்டாக.அ.அபத்து நான் கறை

றிே ஒருசெய்யுளேயெட்டெட்டெ

சரீர சஞ்சலம், சரீரவருத்தம்
சரீர சக்தி, சரீரபலம்

(ணல்

ழுத்தோாடியாக சான் கடிபாடி.
அஃதை மேனின்.அறு ழிேழிய சான்

சரீரசமிரட்ச2ண, சரீரத்தைப்பே
சரீரசு கம், தேகசவுக்கியம்

கடியுமெழுதி அதனேக் ழ்ேகின்.அ
மேலேறான் கடியுமெழுதி மேனி
ன் கீழிழியவும் ழ்ேகி
மேலே

சரீர சுத்தி, சரீ புனிதம்

சமீபத்திாயம், முத்தேகம், அவை
தாலம்-குக்குமம்-காரணம்

மவும் முதஅடங்கி இறுதிவரவும்
இ.அ.தி.துடங்கி முதல்வரவும் மாலே
மாற்ருக சான் குமுகத்தானும்வா

சரீரஸ் மரனே, சரீ ரவுணாச்சி

சரீரட்போக்கு,
உடம்பின் தன்
சசீரட்போங்கு,
சிக்கவச்செய்யுளேயாவது
சரீரம், உடல்
(கடுத்தவான்மா சருப்பம், பாம்பு
சரீராவச்சின்னவான்மா, சீவியத்திக் சருப்பராசி, சாணல்
சருப்பராச்சியம், சங்கங்குப்பி
சரீராவரணம், தோல்
சரீரி, சசீரமுள்ளது
சருப்பாாாதி, கருடன், ரிே, மயில்
.ெ

சரு, சோறு, தேவருணவு

சருமகரனன், செம்மான்

சருகட்டை, ஒாட்டை

சரும காாகன்,

சருகாமை, ஓராமை

சருமகாான்,
சரும காரியன்,

சருகு, உலர்ந்த இலே

சக்கிலியன்

சருமசம், இரத்தம், மயிர்
சருகுசன் அயம், இருப்புக்கவசம்
சருகுசாதனம், ஒலயுமதி (வோன் சருமதண்டம்,
சவுக்கு
சருகுண்ணி, ஒருண்ணி, சருகு கர் சருமசாசிகை,
சருமயட்டி,
சருகுதிரி. ஒருதிரிசோப்
சருகுபித்தளே, உயர்ச்தபித்தன
சருமம்,தோல், தோற்பாய்,பரிசை

சருகுடிவி, ஒர்சி புவி (:ளுர்பேதம்

சருமர், சக்கிலியர்

சருகுமடைப்பளி, மடைப்பளியாரி சருமன்,சக்கிவியன், சற்குணன் (க
சருகுமுசல், உக்குளான்
சிருவகத்திருத்திவம், சருவஅதிகா
சருகொட்டி, ஒா புள்
(பாடு சருவத்தியத்துவம்,சருவஞ்ஞ
வம்
(வு
சருக்கம், இலக்கியச்செய்யுட்கூறு சருவக்கியன், சருவஞ்ஞன்
சருக்கரை, கன்னிலம், சற்கரை, தி சருவக்கியானம், எல்லாமறிகிறஅறி
ண்டு
(மட்டி சருவசங்கபரித்தியாகம், முற்றத்தி
றத்தல்
சருக்கரைக்கொம்மட்டி, ஒர்கொம
சருக்கரைசாரத்தை, ஓர் சாரத்தை சிருவசங்கராதனம், சுகாதனமாகக்

சகுக்காையமுது,
தொன்.அறு

சித்திரான்னத்

காலேட்போட்டுக்கையிரண்டையு

ங் காலுக்குட்செருகிக் காலிரண்

சருக்கரைவள்ளி, ஓர்கிழங்கு
குசுரபணம்,

டையும்பிடித்துமுழங்கையிாண்டு

செய்பால்கூட்டித்

ம்வயிற்றிற்படக்குழிந்திருப்பது
தெளித்தல்
சருவ சங்காரம், உருத்திரசங்கான
ம், முற்.அமழிதல்
சருச்சரை, எண்வகை ஆறிளுென் னு,
அஃது ஒப்பரவின்மை
(டி. சருவசங்க ரி, உருத்திரன்
சருத்தி, தேரிடக்கியம், விருதுக்கொ சருவசத்தித்துவம், சருவவல்லமை
பொருங்தல்
சருப்பசாத்திரம், விஷவித்தை

சருவசன வசீகரம், சமஸ்தசனங்க
சருப்பசாக்தி, நாகசாபகிவிர்த்தி
சகுப்பதானம், உலகங்களாற் சருப்
2ளயும்வசமாக்கும்வித்தை
பம்போலச் செய்த பண்அதோ சருவ சாட்சி, கடவுள், குரியன்
னம்

சருவ சாதகம், வேங்கைமரம்

சகுப்பதோபத்திரம், மிறைக்கவிபி சருவசித்தி, சகலவிதசித்தி
30
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சாோ

சருவஞானம், எல்லாமறிதல்

முதிர்வயது, வைக்கோல்முதலிய
(ல்
வlரு செய்யுஞ்சரை
சரையாப்பித்தல், உள்ளே செலுத்த
சரையு, ஒர்ாதி

சருவஞ்மூத்தவம், எல்லாவற்றையு

சரோசம்

சருவசித்தி, ஒர்வருடம்
சகலத்தக்கு
சருவசிரேட்டன்,

சருவச்சிரேட்டன்

மறி

ம் அதிகாரி

,ே !

தத்துவம்

தாமரை

சருவஞ்ஞன், கடவுள்

சரோருகசரம், தாமரைமா?ல.

சருவதப்பறை, முற்றுச்தவம.

சரோருகன், பிரபா

சருவதா, எப்போழ்தும்

சலகண்டகம், ஓர் சீர்ப்பூடு, முதலே
சலகண்டம், மிகுவேர்வை

சருவதாரி, ஒர்வருடம்
சருவத்தியாகம், முற்றத்தி மத்தல்

சலகச்தி, சகத்திரபேதி
சலகம், சங்கு, நீராடல், நீருளவீடு,

சருவத்திரம், எல்லாம்

பொட்டுப் பூச்சி
சலக நீகம், சே.அ
யுமேவவல்லளுதல்
சருவமானியம், ஊர்ப்பொதுவாய் சலகனனம், பூமிக்குங்கிரகத்திற்குமு.
(தேங்காய்
ள்ளதாரம்
க்கொடுக்கப்படுவது
சருவம், எல்லாம், பித்தளேமுதலிய சல காங்கம், சக்கு, தாமரை,திரை,
வுலோகங்களாற் செய்யும் பாத்தி சலகாங்கிஷம், நீர்வேட்பு
சல கார்தாரன், வருணன்
ரம், வெண்கலம்
சல காமி, நீர்மெண்டக்குங்குதிரை
சருவாசம், கறியுப்பு
சலரொடம், முதலே
சருவரி, இரவு, பெண், மஞ்சள்
சலகு, கப்பாத்து
சருவல், சருவுதல்
எல்லாஞ்செய்ய சலகுக் தலம், ஒர் நீர்ப்பூடு (ஆறுதல்
சருவவல்லபம்,
சருவவல்லமை, வல்லபம் (ருத்தல் சலகுபிடித்தல், கப்பாத்திப்பண்

சருவசியர் திருத்துவம், சருவத்தை

.

சருவவியாபகம், எல்லாவற்றி
சருவவியாபி, கடவுள்

சலகை, வெளிப்பாடு

சருவாங்கதகனம், முற்அஞ்சுடுதல்

சலக்கம?ன, மலசலங்கழிக்குமிடம்

சலக்கடுப்பு, நீர்க்கடுப்பு

சலக்கமாடுதல், ரோடுதல்
சலக்கம்,நீராட்டு
சலக்காணே, விடுதலே
சருவா சரியாமி, கடவுள்
சருவாச்தரியாமித்துவம், சருவத்தி சலக்கழிச்சல், சலரோகம்
சலக்கி, வட்சாரம்
அம்வியாபித்திருத்தல்
சருவாலங்காரம், வத்திாாபரணமு சலக்கிரீடை, நீர்விளேயாட்டு
சலக்குடர்,
தலியபூஷணம்
சலப்பை
சலக்குடல்,
சருவ அ கூடலம், சருவசித்தி

சருவாங்கம், முழுச்சரீரம்
சருவாணி, பார்வதி

;

சருவுதல், இவீலேபாராட்டல், கிட் சலக் கூர்மை, அமுரியுப்பு
டுதல்,கொளுவிப்போதல், பொரு சலக்கோவை, விஷநீரேற்றம்
தல், மருவுதல்
சருவேசுரன்,
சருவேசுவரன்,

சலங்கு, வள்ளம்
சலங்கை, சதங்கை
சலங்கை கொதி, கடுங்கொதி

-

கடவுள்

சருவேச்சுவரன்,

சலசக்தி, என்புப்பொருத்து

சருவேச்சுரத்துவம், எல்லாவற்றிற்
கும்.மேலாயிருக்குதேத்துவம்

சில சயன,

சரேத்திரன்,
சரேரிடுதல்,
சரேரெனல்,
ச.ே லெனல்,

சல சம், தாமரை
சில சயனன்

}

திருமால்

விலவல்லவன்

சலசரம், மீனவிராசி, மீன்

ஒலிக்குறிப்பு

சிரை, ஒராக்கி,கிழத்தன்மை, ரை,

|

சலசலப்பு,

சில சலித்தல்,
சிலசலெனல்,

(பு

_

ஒல்

உmாடு

சலசலோசனன், விட்டுது
சலசற் பிணி, கீாட்டை
சலசன்மம், தாமரை

சல சாதி, கீர்வாழ்வன்
சல சாயி, திருமால்
சலசா?ல, நீர்க்கால்
சலகு கரம், கடற்பன்றி, முதலே
சலகு சி, ரேட்டை

சலகுத்திரம், நீரிறைக்குஞ்குத்திரம்
சலசை, இலக்குமி(ஞ்சூழதேசங்கு
சலஞ்சலம், சங்கு, வலம்புரியாயிர
சலஞ்சாதித்தல், பகைசாதித்தல்
சலதசங்கதி, மதோரம்
சலதம், முகில்
சலதரம், குளம், சமுத்திரம், முகில்
ச்லதளம், அரசமரம்
சலதாகமம், மழைக்காலம்
சலதாரை, மதகு

சிலதி, சமுத்திரம்
சிலதோஷம், கீர்த்தோஷம்
கலேஞானமஅறுபத்
அசலத்தம்பம்,
திஞன் கிளுென் அ,
சலஸ்தம்பம்,
சலத்தம்பனம். அஃது நீரினியல்
பைத்தடுத்தல்

சலா

சலமூர்த்தி, சிவன்
சலமூர்த்திகை, ஆலாங் கட்டி
சலம், அசைவு, ஒர்வாச?ன, குளிர்,
சலஞ் சாதித் சல், தணியாக்கோய
ம், நீர், பன்றிமுள், பொப்

சலம்புரி, சங்கு
சலயதிேரம், சலகுத்திரம்
சலாசம், உப்பு

சலராகம், வெண்சிவப்பு
சலராசி, கடல்

சலருகம், தாமரை
சலரோகம், ஒர்நோய்
ச்லலம்,

} முட்பக் முக்

சலலி,
சலவியம், முட்பன்றி
சலவகு, இலவம்பிசின்
சலவர், செய்தனிலமாக்கள்

சலவன்,பரதவன்,பெரு நாலுள்ளது
சலவாசயம், சலக்குடர்
சலவாண்டம், கெர்ப்புளம்
சலவாதி,

கோபி, சிறுநீர்விடுதல்,

மு

ட்பன்றிமுள், முரண்டன்

சலவாதை, சிறுநீர்விடுதல்

சலத்திரம், ஒலேக்குடை

சலவாயில், சலங்கழியுமிடம்
சலவிசுவம், ஐப்பசிதொடங்கிப்பன்

சலத்தி வாரம், சல்வாயில்
சல சிதி, கடல்

சலவிஅே, நீர்த்திளி

சலபடலம், மேகம்

சலபதி, வருணன்
சலபதே கம், நீர்க்கால்
சலபம், விட்டிற்பறவை

குனிமட்டுஞ்சூரியனிற்குமிடம்
சலவியாழம், நீர்ப்பாம்பு
சலவு, ஆண்குறி
சலவை, எண்குறித்திடுமுறை,புடை

வைமுதலியவற்றை

வெண்மையர்

சிறுநீர்க்கழித்தல்
சல பானம், நீரருதேல்

சலவைக்கல், கருங்கல்

சலபித்தம், ே

சலவைமண், சுதை மண்

சலபிப்பலி, நீர்த்திப்பிலி

சலன காலம், உபத்திரவ காலம், ப்

சலபாதை,

}பின்

சிலபுட்பம்,
சலபெங் து,
சலப் பரிசம், நீராட்டு

க்கல்

ஞ்சகாலம்

சலனப்படுதல், அசைதல்

சலனம், அசைவு, கால்,காற்று,சஞ்

சலப் பிரவாகம், நீர்ப்பெருக்கு
சலம், போதல், மான்
சலப்பிரளயம், உலகத்தைச்சமுத் சலனன், கா அ
திரம்மூடல்

சலப்பிர்ாயம், நீர்சூழ் தோடு
சிலப்பிலாவனம், நீர்ப்பெருக்கு
சலப்பை, சலக்குடர்
சலமடைட் பு,

}

சி.டி நீரடைபடல்

சலமறிப்பு,

சலமலம், நீர்ப்பஞ்சு
சலமானம், போதல்

_

சலன், கால்
சலாகம், நீரட்டை
சலாகு, சலாகை

சலாகை, அகன்மணி, அம்பு, இட்
டி, ஊசிக்கார்தம், சலாகு, சூதர்
டு கருவி, நாராசம், முட்பன்றிமுள்
சலாகையாணி, தையலாணி

சலாக்கியம், செல்வம், மேன்மை

.ெ

சல்

சல்லபம், முட்பன்றி

சலாக்கம், ஓர் சாாை
சலா கு, பொய்யாட்டின்

சல்லம், சார், பன்றிமுள்

சல்லரி, ஓர்கைமணி, சல்லரியென்
(டல்
னேவல், பம்பைமேளம்

சலாசம், உப்பு

சலா சயம், சலவாசயம், நீர் கிலே
சலா சலம், கிலேயின் மை, பசு
சலாசிரயம், நீர்மண்டபம்

சல்லரிதல், அண்டு.தண்டாய்வெட்

சலாஞ்சலி, தத்தநீர்

சல்லாபம், விளுவும்விடையுங்க.டி

சல்லா,

யசொல்

சலாஞ்செய்தல், வணங்கல்
சலாத்தி, திரைச்சீலே
சலாத்தியம், நீர்ப்பிடியானது

';

_

ஒர்வகைச்சீலே

சல்லாரி, அபாத்திரன்
சல்வி, ச்லவோடு, தகட்டுக்கல், அா
க்கங்கள், பொய், மூன்.ற சின்னங்

_

முத்துக்குழித்தல்

கொண்டகாசு

கட்டுக்கல்
சல்லித்தல், துண்டாக்கல்
சல்லியகண்டம், முட்பன்றி

சலாபாகாம், கடல், நீருற் று, நீர்நி சல்விக்கல், சி.டி
சலாம், வணக்கம்
சலாலோகை, ரேட்டை

லே

(த
சலிகை, அதிகாரம், செல்வாக்கு, சல்லிய கரணி, இரணமாற்றும்மருச்
தத்துவம், ரேட்டை, பெருமை

சல்லியகரு,

சல்லியவித்தைக்குரிய

கரு
சலிசைக்கிராமம், தலக்கிராமம்
சவித்தல், அசைவுகொள்ளுதல், இ சல்லியம், அம்பு. ஆயுதமனி, இக்க
ட்டு, இட்டி, எ.அம்பு, ஒர்வித்தை,
ளேத்தோய்தல், ஒலித்தல்,சலனமு
கலக்கம், செஞ்சக்தனம், கஞ்சு,
அறுதல், தக்கப்படுதல்

சலிப்பு, அசைவு, இளப்பு, அக்கம்
முட்பன்றி
சல்வியர், ஓர்சாதியார்
சலியாமை, அசைவின்மை

சலிலக்கிரியை, பிரேதத்தைக்குழிப் சல்லியவித்தை, சல்லியத்தொழில்
சல்லியன், ஒராசன், சுக்கிரன்

பாட்டல்

சலிலசம், தாமரை
சவிலம், நீர்
சலினி, திப்பிலி
ச.அ., சிறக்கை நீர்
(ப்பு
ச.அ.கை, சவிகை
சஆப்பு, சலதோஷம், சிறுச்செது

சலேசரம், நீர்ப்புள், மீன்

சலேத்தி, பம், அடக்கமின்மை
சவேர்திரன், வருணன்
நீரட்
சலோகசம்,
ட்டை.
சலோகை,

}

சல்லியாதேவி, ஒர்தேவதை
சல்அதல், அரித்தல்
சவக் ம், சோப்பம்

சவக்களித்தல், சவர்க்களித்தல்
சவக்காடு, இடுகாடு, சடுகள்டு
சவுக்காமியம், காப்

சவக்காலே, பிரேதம்புதைக்குமிடம்
சவக்கிரியை, பிரேதச்ரிெய்ை
சவக்குழி, பிரேதக்குழி
சவங்குதல், சோம்புதல்
சவசாதனம், பியே தலங்காரம்

சலோபாசை, சலவாதை
சலோர்க்கம்
குக்கிவியம்
சல்லகண்டம், புரு

::::

சவசசேமம், பிணமடக்கல்

:e.
: } சவடிபின் அங்கருவி

சவடி ,

ஒராபரணம்

வடிக்கதிர்,

_

சலலகம், சைத்தாளம், சார்

சல்லகி, ஆத்திமரம், இலவு
சல்லக்கடுடபு, சரீரகோ

சவடியெஅம்பு, ஆளுரவெஅம்பு
சவடு,

செரிவு,

வண்டல்

சவட்டல், அதிகப்படச்செய்தல்,அ
சலலடம், கு.அங்காற்சட்டை
ழித்தல், அதுவட்டல், மெல்லல், வ
சல்லடை, தானியமுதலியவற்றைச்
2ளத்தில்
சல்அங்கருவி, அது வாரம்
சல்லடைக்கண்,அரிப்பெட்டிக்கண் சவட்டுக்கூர்மை, சவட்டுப்பு
சவட்டுதல், சவட்டல்

சல்லடைக்கொப்பு, ஒர்காதணி

இ,

சவட்டுப்பு,

ஒருப்பு

சவு
சவனன், வேெ
சவனிகை, திரைச்லே
சவனிக்கை, சவனிகை

சவண்டலே, ஓர்மரம்
சவதம், சபதம்

சவாசு, வியப்பிடைச்சொல்

சவதரித்தல், சம்பாதித்தல்
சவதாகம், பிரேததகனம்

சவாது, ஒன்றைப்பார்த்தெழுதும்

சவப்பெட்டி, பிரேதம்வைக்கும்பெ

பிரசி, ஒர்வாசனப்பண்டம்
(ம் சவாதுப்பிள்ளே,
சாவிப்பிள்
சவம், சீக்கிரம்,சீர், பிசாசம், பின்ன சவாதுப் பூனே,
சவரகன், செளள கன்
சவாபுட்பம், முட்செவ்வதிே
சவாரி, உலாத்து
சவானே, ஆயத்தம்,நேர்த்தி
சவரம், சாமரம், மயிர், வால்மயிர் சவானிலம், தென்றல்
சவி,அழகு, ஒளி, சரமணிக்கோவை,
சவரம்பண்அணுதல், மயிர்கழித்தல்
செவ்வை, பெலன், மிளகுகொடி
சவரர், சீழ்மக்கள், குறவர், வேடர்
சவரன், கீழ்மகன்,சிவன்,மிலேச்சன் சவிகம், திப்பிலிக்கொடி, விட்டுஅ
ட்டகம்

சவராலேயம், கீழ்மக்கள்குடியிருப்பு
சவரி, கவரிமா, சாமரம்

_

கரங்தை

சவிகை, சதுக்கம்

சவரிக்கொடி, கொடியாள்கூர்தல் சவிசங்கவாதம்,ஒர்வாதசோப்
சவிதா, சூரியன்
சவரிலோத்திரம், ஒர்மருந்து
சவர், உப்பூமனிலம்
சிவித்தல், சபித்தல்
(வன்
சவர்க்கம், கல்அப்பு
(மண் சிவ ஸ்தா ரம், விஸ்தாரம்
சவர்க்களி, சவருங்க்ளியுஞ்சேர்ச்த சவித்திரு, திவாதசாதித்தரில்ொரு
சவர்க்களித்தல், உப்புச்சுவைகொ சவிர்ச்சங்கி, சிறு பீரங்கி
ள்ளல்

சவுகரியம், சோகரியம்

சவுக்கம், அகலம்ளேஞ்சரிகொண்ட
சவர்க்காரம், ஓர்மருதுே
சவர் சாயகம், ஒர்செல்
புடைவைத்துண்டு, சதுக்கம்
சவுக்களி, சவளி
சவர்கிலம், உவ்ர்த்தரை
சிவலம், அவுபலபாஷாணம், கீர்,பி சவுக்களித்தல், புளித்தல்
_

ரயோசனம்

சவுத்தாரம், ஒர்வகைச்சரக்கு

சவலே, இளமையுள்ளது, மெலிவு
சவலேப்புத்தி, பிள்:ண்மை

சவுக்கியம்,

கம்

சவுக்கு, அடிக்குங்கயிறு
சவவேவெண்பா, ஓர்வெண்பா, அஃ சவுக்கை, ஆயத்துறை, இனத்துப்
அ முதலாமடியும் மூன்ரு டியும்
போதல்,
ப்பா.மயிடம், சது
சாற்சீராய்க் கடைபிடியும் இரண்
க்கம், சவுக்கம், சவுத்தல்
டாமடியுமுச்சோயத்தனிச்சொல் சவுக்கைதார், தீர்வைக்காரன்
வின் றி ஒருவிகற்பத்தான் வருவது சவுங்குதல், சோம்புதல்
சவளசோழியம், நாகரீகம், விற்ப சவுசம், சுத்திபண்அதல், தாய்மை
ன் னம்
சவுசயம், முருக்கு
சவுசன் னியம், பட்சம்
சவளச்சி, சத்திசாரம்
சவுடோல், சப்பரம்
சவளம, இட்டி, ஓர்மீன்
சவளி, சவடி, சவண்டகாஅள்ள தி, சவுண்டம், திப்பிலி
புடைவை

சவளுதல், வ?ளதல்
சவளே, வங்கமணல்

_

சவுண்டிகர், கள்விற்போர்
சவுதம், இளேத்தில், தணிவு, பலவீ
னம், விலேக்குறைவு
சவுதிரித்தல், ஆதாயப்படுத்தல், து
யத்தமாக்கல், சம்பாதித்தல், தா

சவள், தோனியோட்டுங்கோல்
சவ கேடு, தாழ்ச்சி, மெலிவு
ங்கல்
சவற் சலம், கல்அப்பு
சவுத்தல், அ.அத்தல், இளகுதல், கு
சவனம், புண்ணிய நீராடல், வேகம்
றைதல், மெலிதல்

சற்

உm அ

சerr

சவுத்து, முன் மாதிரி
(டல் சளி, கோழை
சவுர்தரமுகம், மலர்ச் திமுகங்காட் சளிச்சல், புளிச்சல்
சளித்தல், புளிப்பாதல்
சவுங் சாம்,
சவுதேரியம்,

அ முகு

சளிப்பு, புளிப்பு

சவுதேரி, பார்பதி
சளுக்கன்,அகச்தைக்காரன்,வீணன்
சவுபாக்கியம், ஐசுவரியம், சித்திய சஞ்ச்கு, ஒழ்மை, திரிகையிளுேரு
அப்பு, தணிகரம்
யோகத்தொன் று
சவுமம், சிற்ப நான் முப்பத்திரண்டி சளுக்குவேந்தர், சாளுவர்
ஞென்.அறு
சவுரகன், செளள கன்
சவுரமானம், செளரமானம்
சவுரம், செளளம்

சவுரி, முதியாள் கூடதேல்

சஞ்சிகையர், சாளுவர்
சஞ்வுவாயன், அலப்புவாயன், பே
#சுக்காரன்

சளுகம்,

::

சள் வாட்டியென

சவை, அம்பலம், கூட்டம், புலவர் சள்ளிடுதல்,
சவ்வரிசி, ஒர்மரச்சோற்றியரிசி
சள்ளல், சே.அ.
சவவா சு, சவ

சு.

;

} ஒலிக்குறிப்பு

சள்ளு, தொந்தறை

சவ்வியசாசி, அரிச்சுனன்
சவ்வியம், இடப்பக்கம், மிளகு

சன்ஞ்ப்புள்ளு,சண்டை,தொங் தரவு
சள்ளெனல், ஒலிக்குறிப்பு

சவ்வியை, தெற்கு, பார்பதி
சள்ள, ஒர்மீன், தொந்தரவு, வயிநீ
சவ்வீரம், சேசம்ன் பத்தாறிளுென்
றருகு
(இழிப்பு
அ, பறங்கிப்பாஷாணம்
சறசறெனல், ஒவிக்குறிப்பு,
சவ்வு, சவ்வரிசி, தசைமுதலியவற் சறடு, சம டு

சீக்கிாக்

றைமூடியவெண்ணிமத்தோல்
சமுகுதல், வழுவுதல்
சழக்கு, அறியாமை, ஒலிக்குறிப்பு, சமறுக்கல், வழுக்கல்
குற்றம், பொய்
சமுக்கார், தாழ்வாரம், பொ.நீவு
சழிதல், சட்டளிசல்
சறக்கு, சறுக்குதல், ச.மக்கென்னே
சழியல்,
சப்பளிதல், சப்பளிக்
வல், சில்லுமுதலியதிருப்பும்மிண்
சழுங்கல்,

த.அ.

டி., திவ.து

சழுக்கம், தளர்ச்சி
சதுக்குதல், பெலட்படாமற்போதி
சழுங்குதல், அகைஅேசழித்துபோ
ல், வழுக்குதல்
-

தல், பி.தங்குதல்

ச.அதாகம், வேங்கை மரம்

சளகர்தம், வசம்பு
(லிக்குறிப்பு சறுவசனவகேரம், ஒர்வசியம்
சளக்குப்புளக்கெனல், இடுக்கெர் ச.அவம், சமஸ்தம்
சளசண்டி, சக சண்டி,

சற் கதம்,

சளசளத்தல், நீர்ப்பிடிகொள்ளல், வி சற் கம்,

} நீர், பங்கு, மீன்முள்

ருதாவாயலட்டுதல்
சறிகருமம், நற்கருமம்
சளசளப்பு, நீர்ப்பிடிகொன் டவிள் சற்கரை, சருக்கரை

க்கம், விருதா வலட்டு
சளசளெனல்,ஈரடுக்கொலிக்குறிப்பு,
நீர்ப்பிடிகொண்டிளகியிருத்தல்
சளபுளத்தல், இளகுதல், ஒலிக்குறிப்
பு,நீர்ப்பிடிகொண்டிளகியிருத்தல்
சிளப்புதல், அளப்புதல், பிதற் றுதல்

சற் காரம்,உப்சரிப்பு, சங்கிப்பு(தல்
சற் காரித்தல், உபசரித்தல், சங்கித்
சற்கிருதம், உபசரனே, சங்கை, சில்
லொழுக்கம்
சற்கிருதி, நல்லொழுக்கம்

சற்குணம்,சன் மார்க்கம், கற்குணம்
சற்குணன்,சன்மார்க்கன்,ாற்குணன்
சற்குரு, காரணக்குரு
சளாரிடுதல், ஒலிக்குறிப்பு
சற்சகுனம், கற் சகுனம்
சளார்ப்பிளாரெனல், இ டு கொலி சற்சங்கம், கல்லோர்கூட்டம்

சளம் பொய், வஞ்ச?ன
சளவட்டை, இளங்தது

க்குறிப்பு

சறிசரை, சருச்சரை

.சன்

2.

சlசலம், தெளிநீர்

சனனமோசனம், பிறவிங்ேகல்

சற்சனன், சற்குணன்

சற் சன்னிதானம், சல்லோர்முகதா சனஞகுசம், சென் மகுதகம்
சற்சிதம், வாச?ன், விருப்பம்
சற் சுகாதி, பெருமருந்தி
சற்பகன், விக்கல்வசனன்

சிற்பம் சருப்பம்
சற் ப?ன, சதி
சமீபன் னபாஷை, சமஸ்தபாஷை

சனனி, உருக்கம், ஒர்மல்லிகை, சன
னியென்னேவல், தாய், பிதா,பிள்
ளே, பிறந்தது
(தல்
சனனித்தல், உற்பத்தியாதல், பிறத்
சமூசனம், கோளுப்
சஞசாசம், சன்னடை

சத்பாத்திரம், உத்தமன், சன்மார் சளுதான்,பிரமபுத்திார்சால்வரிலொ
ருவன்

சற்பிணி, கடத்திஜேர்விகற்பம்

சஞ கிகம், தலேமை

சற்பிதம், விக்கிப்பேசல்
சிம்பிரசாதம், தேவபிரசாதம், தே
வர்கள் பெரியோர்களினலுக்கிரக
ம், சற் கருனே

சஞதிாாதன், அரசன், விட்டுஅ
சஅத்தம், குடியிருக்குமிடம்
சஞங்திகம் இரகசியம்
சனி, ஓர் கிரகம், ஒர்வாரம்,கெட்ட
வன், சனியென்னேவல், தாய்

சற்புத்தி, கற்புத்தி

சஜ்புத்திரன், நற்குணமுள்ளபிள்ளே

சனிகை, பெண்

சற்புருடன், சன்மார்க்கன்

சனிசம், பிறந்த தி, பிறப்பு,பெண்,

சம்ம, அற்பம், கொஞ்சசேரம் (ம்
மருமகள்
சனகத்தவம், பிறப்பிக்குங்காரண சனித்தல், உண்டாதல், பிறத்தில்
சனகர்தகம், வசம்பு
சனித்தவன், பிதா
சனகம், புளியாரை
சனிபிடித்தல், கேடுபிடித்தல்
சனகன், சீதையின் பிதா,பிதா, பிரம சனிட பாட்டு, ஒர் கவி

புத்தினர் கால்வரிலொருவன்
சனசதளம், சனத்திரள்

சனிப்பித்தல், பிறப்பித்தல்
சனிப்பு, பிறப்பு

சன சமுகம், சனக்கூட்டம்
சனசித்திரம், புளியாரை

சனிமூலே, வடகிழக்கு

சனச்சச்சடி, சனக்கூட்டத்தின் ருெ

தேறை

சனியன், அதிட்டங்கெட்டது, ஒ
ர்கிரகம்

(லெ ருவன் சனிவந்து, நீலகேல்

பிரமபுத்திரர் கால்வரி சனிவேதை, சனியிஞல்வருங்சோப்
(லி சனிச்சுவரன், சனிபகவான்
சன பிரவாதம், பேசலாலெழும்ொ ச.அ.,உதவி, சுகிர்தம்,தயவு, பிறப்பு
சனமேசயன், குருகுலவாசரிலொரு ச.அ. சம், மிளகு

சனர்தான்,

சனபதம், காடு
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சினம் இனம், மனுஷர்

சன்ம லேன், விட்டுஅனு

(ப்பே.அறு

சன் மசா பல்லியம், இறத்தல், பிறவி

சினலோகம், மேலேழுலகிளுென் அறு சன்மதன், பிதா
சினம் காரம், பணிகளானெழுமொலி சன்மபாவம் செனனபாவம்
சனற்குமாரம், ஓர்.நால்
சன்மபூமி, பிறந்தவூர்
சிற்ைகுமாரன், பிரமபுத்திரர் கால்வரி சன்மப்பகை, பிறவிப்பகை
லொருவன்
சனனகாலம், சென் மகாலம்

சன்மம், பிறப்பு
சன் மலி, இலவு

சனனசாபல்லியம், சனனமெடுத்தப சன்மவைலட்சண்ணியம்,பிறப்பொ
லன்
சனனகு சகம், சன்மவாகுசம்

சி ன் ைெ சு, சிம ம ன

சன்ன மி, சென்மபூமி
சனனமணம், பிறப்பிறப்பு

சன்மன், சருமன்
சன் மாத்தரம்,

சனனமெடுத்தல், பிறத்தல்

சன்மாந்திரம், ;

பிறவி தோறும், ம
_ழி ைெடெ

உாசல்)

சன்

சன்னியாகி, முற்றத்து மேேதான்
சன்னியை, தோழி, மாதா

சன் மார்க்கம், கல்லொழுக்கம்
சன்மானம், உபசாரம்

சன் னிரோசனம், தடை
சன் மி, செனித்தோன்
சன் னிவாதசுரம், ஒர்சோப்
சன்மித்தல், பிறத்தல்
சன் ன காரை,
அரைசாங் திடு சன் னிவேசம், வெளி கிலம்
சன் னக்காறை,

தல்

சன் இன, சரசம்

சன்?ன காட்டுதல்,
சன்னசம்பா, ஒர் சம்பா
சன் இனபண்அதல்,
சன்னசாலே, ஓர் பூடு
சன்ன சிலம்புரி. ஒர்விதப்புடைவை
சன்னதம், ஆவேசம், மிகு கோபம்
சன்னதி, சன்னிதானம்
சன்னத்தம், போர்க்சாயத்தம்
சன்னத்தன், யோருக்காயத்தமா
மூேன்
(ண்டாய்வெட்டல்
சன்னபின்னப்படுத்தல், அண்டு.தி
சன்னபின்னம், கண்டதுண்டம்

சன்னம், குறுணி, சிறுமுத்து, சிற்ற
ரும்பு, மென்மை
சன்னயம், கூட்டம்

சாசம்பண்து
தல்

அFIT

(பேய

சா, ஓரெழுத்து, சாவென்னேவல்,
சாக கம், படுக்கை, பூனே
சாகங்காரம், பெருமை

சாகசம், ஒர்பட்சி, கொடுமை, திட
ன், பகை, மெய்ம்மை, யானே, வ
லோர்க்காரம், வீரம்
சாகசரியம், தோழமை

:::::::::

சாகச்சும்பி

மெலிவானவன்

சன்னராட்டகம், சிற்றரத்தை
சன்னல்பின்னல்,கொடி.மு.தவியவொ சாகமனம், உடன் கட்டையே.அதில்
ன் ருெடொன் அசெரும்ப்ெபின்னி சாகம், ஆடு, இலேச்சாறு, ைேர, சத்
பிருத்தல்
விளுென் அ, சிறு ைேர, தேக்க
மயம், தேனி, வெள்ளாட்டுக்கடா
சன்னவாளப்பூச்சேலே, ஓர்லே
கயகம், சோழமை

சன்னவாளம், ஒர்தேயம்
சன் அகம், போர்க்கவசம்

சாகாணம், விழிப்பு

சன் மூசம், சன் னியாசம்
சன் மூசி, துறவி

சாகராேமி, பூமி

சாகாப்பிரவை,

சன் னி, தேகோப்

ஏழ்சரக வட்டத்

தொன் அறு, அஃ.தி அபிலாமை

சன்னிகளுயன், ஒர் பூடு
சன்னிகுன்மம், ஒர் சோப்

சாகாமேகலே, பூமி
சர் காம், கடல், பதிஞயிரங்கோடி.

சன்னிக்கட்டு சன்னிதோஷக்கட்டு

கோடாகோடி விழிப்பு
சாகராம்பரை, பூமி

சன்னிதானம்,
சமுகம்

சன் னிதி,
சாகரி, ஒர்பண்
சன்னிசாம்பு,காவிற்பெருவிரலிற்ருெ சாகவில்வம், சேம்பு
ட்டாரம்பு
சாகாங்கம், மிளகு
சன்னிநாயகம், ஒர்.தும்பை
சாகாசிவை, விழுது
சன்னிபம், உவமையுருபு

சாகாடு, உரோக்னி, பண்டி

(ம்
சன்னிபாதம், இறங்குதல், ஒர்சோ சா.கா.அண்டம், அகில்
ய், கலப்பு. கூட்டம், கூத்திளுே சாகாமருக்தி, ஒர்மூவி, தேவாமுத
ர்வி கற்பம்
சாகா மிருகம், அணில், குரங்கு
சன்னியம், கடைவீதி, பிறதே இயல் சாகாமூலி, சாவாமூலி, சீக்தில்
சாகாமை, அழியாமை
H, போர், மரமஞ்சள்
சாகி, மரப்ப்ொது
சன் னியன், தொழன், பிதா
சன்னியா சமுத்திரை, தண்டு.க.மண் சாகித்தியம், கூட்டம், சங் தேசாதி
டலம்முதலிய பஞ்சமுத்திரை
திரத்தின் படித வருது பாடல்
சன்னியாசம், அது மவு, அஃது

வகையாச்சிரமத்தொன் று

கால் சாகியம், கூட்டம்

சாகிரதை,சாக்சிசதை

சாங்

_ெf

சானிெ,சி.ணு ைோ,சேம்பு,வெள்ளாடு
சாகுதல், சாசில்

சாட்

சம்பெறவிரும்புவோன்
சாங்குலம், ஈஞ்சு
சாங்குலி, விடவைத்தியம்

சாகுக்தலேயன், பாரதன்
சாகுவிகர், கரையார்

சாங்குவாதிகன், தற்க சாத்திரி
சாகுனிகம், சகுன சாத்திரம்
சாங்கோபாங்கம்,அர்தசர்தம்
அயோ
த்த
ி
,அவ
சாகேதம்,
யவங்களுமணியப்பட்டதும்,உத
சாகை, இலே, சாதல், தங்குமிடம், சா
வி
பல்வ
சயத
ி
ேகம
்,
வட்
பிரிவு, புயம், மரக்கொப்பு,
டில், வீடு, வேதி.நாற்பிரிவு

சாசற்புடம், பஞ்சதாளத்தொன்.ற
ஒ?லகொண்டுபோ

சாசனகரன்,

சாகைமா மிருகம், சாகாமிருகம்

வோன்

சாக்கடை, சே.அ

சாக்காடு, சாவு
(ராமரித்தல்
சாக்காட்டுதல், சாகிறவர்களேட் பி
சாக்கி, சாட்சி

சாக்கிடுதல், போக்குச்சொல்லுதல்
சாக்கியசாயன், அறுபத்திமூவரி
லொருவன்
(த்தமதம்
சாக்கியம், கூட்டம், சமணமதம், பு
சாக்கியர், புத்தர்
சாக்கிரதை, கவனிப்பு, விழிப்பு
சாக்கிரத்தானம், இலலாடத்தானம்
சாக்கிய ம, ஒரவத்தை, கவனிப்பு, வி

சாசனபத்திரம்,
சாசனம,

(பத்திரிகை
இராசகட்டளே,

அரசஞணே, ஆணே, இ

ைஉயிருத ஆர், ஒழுங்கு, தண்ட
னே, தானபத்திரிகை, பத்திரிகை,
புலனடக்கல், வலேயர்சேரி
சாசி, திராய்

சாசிபம், தவளே
சா சுவதம், அசையாகிலே, சிச்சயம்,
கித்தியம்

சாச்சடங்கு, மரணச்சடங்கு
சாச்சரியம், ஆச்சரியம்

சாச்சா, சாரிலோத்திரம்
ழிப்பு
சாஞ
்சலியம், அகித்தியம்
வட்
டமா
னது
சாக்கிரிகம்,
சா டன், சம்பிக்கைத் துரோகி
சாக்கிரிகன், எண்ணெய்வானிபன்,
வத்தகு

சாடாத்திரகம்,
சாடி, ஆண் மயிர், கும்பவிராசி, கு
ற்றஞ்சாட்டுதல், சீலே, தாழி, திப்
பருத்தவன், விப
பிலி, பஸ்மம்
ரீதமற்றவன்
சாடிலி, மனிதர்தசைதின் போன்

குதன், புகழ்ச்திபாடுவோன்

சாக்கு, சாட்டு, பை, பொன்

சாக்கு மாண்டி,
சாக்கும்மாண்டி,
சாக்குருவி, ஆங்தை

சாக்குறி, மரணவடையாளம்

சாடு, சாடென்னேவல், சாதரியம்,

சாங்கரன், தோழன்
வே
சாங்கரிகம்,

சாய்தல், முரிதல்
சாடை, கோள், சபிக்கை, சாயல்,
சாய்வு

பண்டி, புலவர்கூட்டம், மணிமு
சாக்கை, நிமித்திகன், புரோதென்
ற்ருதசோளம்,முகமன் வார்த்தை
சாங்கம், ஒழுங்கு, கரசரளுதியவய
சாட
ுதல், அசைதல், அடித்தல், க
சங்
கொ
வம், சங்கபாஷாணம்,
டிங் த கொள்ளுதல், கொல்அதல்,
வி, சாயல்
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பபு

சாடைக்காரன், கோட்காரன்

சாங்காலம், மரண காலம்

்குண்ணியம், ஆறுகுணங் கூடிய
சாந்தியம், ஒர்மதம், சாத்திரம்மூன் சாடதி,
ஆறு மடங்கு
றிளுென்

, அஃ.த கபிலர்செய்

தி அால்

சாங்கியாயயேம், உபநிடதம்முப்ப
த்திாண்டிளுென் மறு
சாங்கிருதம், சதங்கை

சாட்குலம், மாமிசஆண்
சாட்கூலி, தசையுண்போன்
சா ட்சா,அ, சமுகம்

ட்சாற் காரம், கருவிகாளுதிகட்
சாகெல
்லாஞ்சாட்சியாயிருப்பது
சாட்சி, அத்தாட்சி, எடர்ததைக்க

சாங்கு ஒர்விதமான அம்பு
சாங்குகெளரி, புளிகறள

ண்ை

டவர்கள்
சாங்குகித்தன், குருவிடத்தபதே சாட்சி விளக்கம், சாட்விெசாானே
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சாண்
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2.

சாத

சாட்டாங்கதெண்டன், ) எட்டங் சாண்வயிறு, ழ்ேவயிறு
(ணம்
கம்கிலத் சாதக கட்சி, காங் தம்
திற்பட சாதககிள்ளேயோன்,காச்சற் பாஷா
சாஷடாங்கம்,
வணங்கல், நமஸ்காரம் சாதக குணசலம், கந்தகம்
சாட்டி, சவுக்கு, பயிர்செய்தஅத்த சாதகக்கோடு, சங்கபாஷாணம்
சாத கசக்கிலி, சத்திசாரம்
நிலம், மிலா அறு
சாதககு த கம், பிறவி தீட்டு
சாட்டித்தரை, பயிர்செய்த தரை

சாட்டாங்கம்,

சாட்டியம், பொல்லாங்கு, வஞ்சக சாதகச்சீர்த்தி, சாதக வானத்தி
சாதக திசை, முத்திதிசை
ம், வருத்தம்
சாட்டு, சாட்டிவிடுதல், சாட்டென் சாதக நீர்ச்சிலே, கண்டகிச்சிலே

னேவல், புற்றரை, போக்கு
சாட்டுதல், சாட்டிவிடுதல், சாரப்

சாதக பலன், பிறப்பின் படிகிரகங்க
ளாலாகும்பலாபலம்

பண்ணுதல், போக்குச்சொல்.அ

சாதக புட்பம், கடஅரை

தல்

சாதகப் புள், வானமபாடி

சாட்டுவலம், பசும்புற்றரை

சாதகம், ஒர்பிரபந்தம், அஃது தி

சாட்டை, ஒர்லிதசவுக்கு, ஒர்விதப
கணி?லயையுஞ் சோதிட-நாலா.அ

ல ைகி

சாணகம், சாளுகம்

சாணக்கியம், ஒர்தால்
சானம், அம்மிக்கல், சாணகம், சா
2ணக்கல்
சாணளப்பான்,

ஒர்புழு

ணர்ந்து அவற்ருல்வருபயன் கூறு
வது,காரியசித்தி, சனனம், அ2ண
க்காரணம், பயிற்சி, பிரமாணம்,
(கம்
பூதகணம், வானம்பாடி

சாதகராகத்தி, கோழித்தலேக்கத்த

பிறந்தபோதுசெ
சாதகருமம்,
ய்யுமோர்சடங்கு
சாதகன்மம்,
(டு
சாளுகமுதலே, ஒர்முதலே
சாளுகமூக்கன், ஒர்பாம்பு, ஒர்வண் சாதகலங்காரம், சாதகவோலேயெ
சாணன், கெட்டிக்காரன்

சாளுகம், சாணி

சாளுக்கி, ஒர் ஆடு
சாஞன், சான் ருன்
சாணி, சாளுகம், விபூதி
சாணிக்கெண்டை, ஒர்மீன்

முதும்விபரமறியுமோர்.நால்
சாதகலம்பம், தாவம்பபாஷாணம்
சாதக வன்னி, அக்கினிக்கட்டி
சாதக வாதி, நாகமணல்
சாதக வானத்தி, இரதபாஷாணம்

சாணே, அம்மி, சாணக்கல், சிறுகு சாதகவித்தை,
ழங்தைகளுடையபடுக்கைச் சீலே

பயின்.அ கைவதே

செய்கை

சா8ணக்கல், ஆயுதங்கீட்டுமோர்கரு சாதகன், சாதகமுடையோன், சா
திப்போன், யாசகன்
லி, கருங் தண்ணீர்க்கல்
சாணக்கூறை, பெண்ணேவிவாகம் சாதகாசாரியன், குருப்பட்டத்துக்
குப்பக்குவவான் துணேக்குரு
பண்ணிக்கொள்ளும் படி சாணேயி
நீபெண்பிள்2ளக்கிட்டபுடைவை சாதகி, சாதகக்காரி
சாணேச்சீலே, குழந்தைகட்கிடும்மெ சாதகும்பம், பொன்
சாதக்கல், தேகக்கல்
த்தைச் சீலே
சா?ணபிடித்தல், சாணேக்கல்விலாயு சாதகுத்திரம், வைரிேயம்
த நீட்டல்

சா?ணப்பனங்கட்டி, தட்டையாய்
வார்த்த பனங் கட்டி

சாதம், உண்மை,

சங்தோஷம், சுத்

சம், சேம, சோஆ, பிறப்பு, பூத
'ம், மேன்மை

(ன் அ, பெர்ன்

சா?ணப்பிள்ளே, நான்குமாதவயசுக் சாதரூபம்,கால்வகைப்பொன் னிளுெ
சாதரூபி, அருகன்
குட்பட்டபிள்ளே
சாண், அசைமுழம்

சாண்ேேல, கெளபீனம்

சாண்மற.திரன், கர்தன்

சாதல், இறத்தல்
(னன்
சாதவண்டு, ஒர்வண்டு
சாதவாகனன், அய்யன், சாலிவாக

உ. mர

சாதி
சாதவேதா, செருப்பு

சாது

சாதிக்காரை, தகுதி

சாதனசாத்தியம், காரணகாரியம் சாதிசம், அம்பிசின்
சாசனபத்திரம், உரிமைப்பத்திர சாதிசாங்கரியம், சாதிக்கலப்பு
சாதனமுறி,
ம், உறுதிப்பத்தி சாதித்தருமம், குலதருமம்
ரம்

சாதனம், அடையாளம், அழித்தல்,

சாதித்தலேமை, வமிசத்தலேமை,மே
.ெ

-

ஆண்குறி, இடம், உறுதி, ஊர், சாதித்தலேவன், சாதியாரெல்லார்க்
ஏது, ஐக்கம், கருவி, கிராமம்,
குமுதலீடாயிருப்பவன், மேன்
மையுள்ளவன்
சமையாசாரத்தைச் சாதித்தல்,
-

சாச்சடங்கு,சாத்தியப்பொருளே சாதித்தல், அழுத்தல், எண்ணெய்
முதலியனதிேப்த்தல், சலஞ்சாதி
யு.அதிப்படுத்துமத்தாட்சி, சித்தி
ய்ாதல், செல்வம், சே?ன, தகுதி,
பதார்த்தம், பலமமாக்கல், பயி
ற்சி, முயற்சி, மெலிவு, வீடு
சாதனம்பண்அணுதல், அப்பியாசித்
தல், உறுதிமுடித்தல்
சாதஞங்தரம், அ2ணயு.அதி
சாத?ன, சலஞ்சாதித்தல், பயிற்சி,

த்தல், பழகல், வெல்லு சல்
சாதித்தன்மை, தன்ம்ையலங்காாக்

குறியிளுென் ற, அஃது சாதிப்
பொதுவியல்பு
சாதிபத்திரி, வசுவாசி

சாதிப்பதங்கம், சாதிலிங்கம்
சாதிப் பாய், பிரப்பம்பாப்

பொய்
சாதிப்பிரஞ்சகரம்,இனசாதிப்புண
சாதா. பருமட்டுவேலே
ர்ச்சி,குலாசார தேவறுதல்
சாதாக்கிய்ம்,சிவதத்துவமைந்திகுெ சாதிப்பிரஞ்சம், இதலா சாரத்தவ மறு
ன்.அறு, அஃது ஞானமுங்கிரியையு சாதிப்பு, சாதித்தல்
சாதிப்பூ, ஒர்சாக்கு
மொத்தது

சாதாபத்தியை, மாதா
சாதாரண, ஒராண்டு

சாதி மல்லிகை, ஒர் மல்லிகை

சாதாழை, கடற்பயிரிஞென் று
சாதாழைகிம்பம், எருக்கிலே
சாதான்மம், தருமஅால்பதினெட்டி
ஞென்.அ
சாதி, ஆடாதோடை, உயர்வான
அ , கள், குலம், சாதிமரம், சாதி

சாதிரேகம், குங்குமப்பூ

சாதிமானம், குலமொத்திருத்தல்
சாதாரணம், இலேசு,பழக்கம்,பொ சாதிமான், நற்குலத்தோன்
சாதியாசாரம், சாதியொழுக்கம்
அ, பொது முறை
சாதாரண்ணியம், எங்கும்
(கம் சாதியுவமம், சாதியாஅல்மிப்பது.
(உ.ம்) காணம்போலு மான்மா
சாதாரி, ஒர்பண், முல்லேகிலத்திரா
சாதாவேலி, சதாவேரி
சாதிரம், விட்டு அணு கரங்தை

யென்னேவல், சிறு சண்பகம்,

சாதிலிங்கம், ஒர் சரக்கு
சாதினி, கம்பளி, பீர்க்கு
கம்
சாதிக்கடுத்தது
சாதி, அருகன், சற்குணத்தோன்,

;

சற்குணம், தயிர்,பதமை,மேன்ம்ை

ங் தில், தாளப்பிரமாணம்பத்திளுெ சாதகம், பெருங்காயம்
ன் மறு, தேக்க மரம், தேர்ப்பாக சாதுசங்கம், சற்சனரின் கூட்டம்
ன், பிரம்பு, பிறப்பு, மரப்பொ.து, சாதுதி, மாமி
யுத்தவீரன்
சாதித்துவம், மேலானதன்மை
சாதிகம், சாதியின்றன்மை

சாதுரம், இரதம்

சாதரன், குதன், விவேகி
சாதிகோசம், சாதிக் காய்
சாதிக்கட்டு, சாதியாசாரம், சாதி சாதுரிகன், குதன்
யிஞெருமிப்பு
(தல் சாதிரியம், கண்டுங்காளுமையுமா
சாதிக்கலப்பு, பலகுலங்கலதிேருத் யிருத்தல், சாமாத்தியம்,நாகரீகம்
சாதிக்காய், ஒர்சாக்கு, அஃதி பஞ் சா.அரு.மாசியம், யாகமிருபத்தொ
ன் மிமூென்று
சவாசத்தொன்.ற

-

சாத்

சார்

.ெ fr

சாதுர்ப்பாகம், சாலத்தொன்.அறு

சாச்திதல், அடித்தல், அணிதல், அ

ப்புதல், சார்த்துதல், மூடுதல்
சாதேட்டி, சனவனச்சடங்கிமூென்.அறு
சாத்த காற்று, கடுங் காற்று
சாதேவம், குழிசாவல், சிறு சாவல்

சாதேவன்,பஞ்சபாண்டவரிலொரு சாத்தப்படி, மாலேமுதலியசாத்தி
யலங்கரித்தல்

ன

(டி.

சாத்தல், அப்புதல், ஆடையணிமா சாத்துப்பெட்டி., சார்த்துப்டெட்
சாத்துவசம், பயம்
லேமுதலியனசாத்தல்
சாத்திவா லம், யாககுண்டம்
சாத்தவர், குதிர்ைவீரர்
சாத்தன், அருகன், ஐயன், தண்டி சாத்தவிகம், முக்குணத்தொன்.அ,
அஃது அருள்-ஐம்பொறியடக்
ப்போன், தெரிவிக்கிறவன், வயி
மவன்
கல-ஞானம்-சவம்-பொறை-மே
ன்மை-மோனம்-வாய்மை என் லு
சாத்தாவாரி, நீர்மீட்டான்
மெண்குணம்
சாத்திசம்,அனுகூலப்படத்தக்கது,
சாத்திவிகம், சிற்ப.நான்முப்பத் சாத்துவிகன், பிரமா

திரண்டிஞென்ற

சாத்தியதேவர், வியாசர்
சாத்தியக்தன், பிறவிக்குருடன்
சாத்தியம், சாதிக்கத்தக்கது,
தனத்தாஅ.மதிப்பட்டது, கித்தி
பயோகத்தொன்.அ, பூரணம்
சாத்தியரோகம், மாற்றத்தக்கவி

சார்தகப்பை, ஒர்கருவி
சாந்தகம்,

.ே மெத்தனவு

சாந்தபனம், ஒர் விரதம்
சாத்தமுகம்,திண் ணெனவானமுகம்

சாத்தம், அமைதி, சலவை, குளிர்ச்
சி, சந்தனம், சாணி, தண்ணென

யாதி

சாத்தியவதேயன், ஒரிருடி

சாத்தியன்,

சாகித்தியம், சமுகம்

ஒத்தகுலத்திற்பிறச்

தோன்

சாத்திரசாரர், சோதிடர்
சாத்திரசக்கு, இலக்கணம்

சாத்தி சித்தம், நாற்கருத்து

வு,

சவாசத்திளுென் அ, அஃஅ

பொறுமை

சார் ச.ரூபம், தண்ணெனவான காட்
சி, தண்ணெணவானகோலம்

சாதேவிங்கதேசிகன், வயிராக்கியச
தசஞ்செய்தோன்

சாத்திாதிட்சை, ஞானசாத்திரம் சார்தவாரி, சீர்விட்டான்
சாங்தனிகம், சர் தனக்கலவை
போதித்துவிளக்கல்
சார்தலு, சர்.ச.அ
சாத்திரபேதி, ஒர் பூடு
சாத்திரப்பிரசங்கம்,வேதப்பொருள் சாக்தனேயும், சாமளவும்

"த்திசம், ஒழுங்கு, சட்டன, கில் சாக்தன், அருகன், சந்திரன், தண்

விதல்,சேர்த்திடம்,புத்தகம்,வேதம்

ணென வானவன், புத்தன்

சாத்திரம்பார்த்தல், குறிபார்த்தல், சாக்தாற்றி, கால்செய்வட்டம், சிறீ

சோதிடகாலாணன்மைதிம்ைபார்

ருலவட்டம், பீலிக்குஞ்சம்

சாங் சானிகபிச்சை, பெரியோர்பர

:த்தல்

ம்பரையா யலுபவிக்கும்படிகொ
சாத்திரவேரி, கீர்விட்டான்
டுக்கப்பட்டன
சாத்திராசரணன், பண்டிதன்
சாத்திரி, கனிதன், கிமித்த காரன், சாச்தி, ஆற் சல், கழிப்பு, சாச்த
ம், தணிவு, தோஷநிவாரணம்
வேத.நான்முதலியனவோ.திவிட்
சார்திரகம், இஞ்சி
போன்
சார்திரமாதம், சந்திரன் சுற்றிவருவ
சாத்திரை, ஒர்திருவிழா
திஞஅண்டான மாதம்
சாத்திகம், சாத்தவிகம்
சாத்து, அடி, அணிகை, அப்புகை, சாந்திரமானம், சாந்திரமாதங்களா
ல்வரும்வருடம்
சாத்தென்னேவல்
-

சாத்துக்கவி, ஒருவர்செய்யும்பாவி சாந்திரம், சச்திர காந்தம், சுக்கிலப
க்சம், செருக்கம், மிகுதி, மிருது
சையைப் பார்த்துப்பாடுவோன்

உாசடு

சாம்

}

சாக்திாாண்டு, சாதிேரமானம்
சாமரம்,
கவரி, இஃது அட்ட
சார்திராயணம், ஒர் விரதம்
சாமரை,
மங்கலத்தமொன்று
சார்த, கலவைச்சாதே,சக்தனம், சாமரி, குதிரை
சாச்தகுணம், சுண்ணச்சார் தி, சா மசீகரம், பொன்
பராகம், வாச?னத்தாள்

சாக் துப்பொடி, வாசனத்தாள்
சாக் திவாரி,சுத்திசெய்பவன், பீவாரி
சாந்தை, கங்கை, பூமி (ன்று E

சாமர்த்தியம்,
இருதி,சாமாத்தியம்
சாமளம், பச்சை
சாமளா தேவி
சாமளே,
திவ,

சாச்தோக்கியம், உபநிடதத்தொ சாமன், காமன் றம்பி, புதன்
சாபத்திரி, சாதிபத்திரி

சாமா,ெ

}

சாமாஞ்சி,
யோசன
சாபத்தீடு, சாபம்
சாபம், சபிப்பு, த அவிராசி, வட் சாமாத்தியம், சமத்து
(ரணம்
டத்திற்பாதி, வில்
சாமானியசங்கமம், சிற்றி
வா
சா டலம்
சாமானியம். பொது
அகித்தியம்
சாமான, சமக்கு, தளபாடம்
சாபலன், ஆட்டுவானிபன்
சாமி, அருகன், கடவுள், கர்தன்,

.ே

சாபல்லியம், அகித்தியம்,
லம், பேஆறு

அ.அ கூட

(ப்டறை

கற்புடையாள், குரு,

சலேவன்,

சாபறை, செய்தனிலப்பறை, பின சாமிநாதன், சுவாமிநாதன்
சாபாலி, ஒர்முனி
சாமியம், போசனம்
சாபிண்ம், அறக்கிழடு
சாபித்தல், சபித்தல்

சாபிள்ளே,செத்துப்பிறக்கும்பிள்
பிறச் சவுடன் சாகும்பிள் 2ள
சாபினே, சபிப்பு
சாபேட்சை நீராதவாஞ்சை

த

லேவி, தாய், பெர்ன், மூத்தோன்

சாமியன்,

ன்

ஜிமர் டஅக்டுேகின்ருே

சாமீகரம், பொன்.
) ஒர்பதவி, அஃது க

, சாமீபம்,
சாமீப்பியம்,

டவு திசமீபத்திரு
த்தல்

சாமு.குர்த்தம், அகப்முகுர்த்தம்

சாப்படுதல், உண்ணல், பருகல்

சாமுண்டி, காளி, தற்கை
(பாய் சாமுத்திரிகம்,
அங்கல
சாப்பை, சப்பை, சாட்டை, புற் சமுத்திரிகலெட்சணம், ட்ச
சாப்பைச்சொண்டன், ஒர்சார்ை
ம், ஒர்.நால்

சாப்பாடு, உணவு

சாமகம், சர2ணக்கல்

சாமேளம்,

சாமகானம், சாமவேத சேம்

சாமை, ஒாபயிர்

சாமகானன், சிவன்

சாமோபாயம், சான்குபாயத்திகுெ

சாமுக்க வல், சாமேேதாறும்மாறி

ன்

சாபறை

அஃது இணக்குமுபாயம்

க்காச்தல்
சாமச்கிரிகை, தளபாடம்

சாம்பம், யா?னசெருஞ்ல்ே

சா மணம், சாவணம்

சாம்பலச்சி, எவட்சாரம்

சாம்பர், சாம்பல்

சாமத்தியம், சாமர்த்தியம் (கன் சாம்பல், ஒடுங்கல், சாம்பர்,ப9ம்பூ
சாமத்தரோகி, குரூரன், மிகுப்ாத சாம்பல்மொங்தன், ஒர்வாழை
சாமச்சம், அயல், ஒர்பண்
(வர் சாம்பவம், அட்டாத சவுபபுராண
சாமர்தர், அமைச்சீர், தா?னத்தலே
க்கொன் அ, சம்புகாவல், போ.
சாமந்தி, ஒர் பூமரம்
சாம்பவன், இராமன் படைத்தtலவ
சாமம், இரா, ஒருபாயம், கருமை,
ரிலொருவன், சிவன்
சமாதானம், பச்சை, பஞ்சம்,
பலி, பார்வதி, பெருகாவல்
பாதியிரா, மரணம், மூன்ரும்வே சாம்பவிவிங் த, கெளரிபாஷாணம்
தம், யாமம்

சாமயோனி, பிரமன்
சாமாபுட்பம், சமுகு, மாமாம்

பற்பூசணி,

அப்பூசணி

சாம்பளுரை, ஓர் சாரை
சாம்பாத்தி, பறைச்சி

சாாபு
சாம்பான், பறையன்
சாம்பி, கப்பியல்

சாயுச்சியம், ஒன்றிப்பு, ஒரீபதவி,
அஃது கடவுளோடயிக்கப்பட்டி

ருத்தல், கலத்தல், மோக்கம்
வத்தித்தன்மை, தத்துவம், பாக் சாயை, சாயாதேவி, கிழில், நிறம்,
ம?னவி
(ட்சுமி
கியம், மேன்மை
சாம்பிராச்சியலட்சுமி, பாக்கியல சாய், ஒர் வகைக்கோரை, சாயென்
னே வல்
சாம்பிராணி, ஒர்வாசனப்பண்டம்

சாம்பிராச்சியம், ஆளுகை, சக்கிா

சாம்பிரரனித்தயிலம், ஒர் வாசனே சாய்தல், அசை சல், அழிதல், இரி
தல், சரிதல்,திரும்புதல்,அண்மை
(கொடுத்தபத்திதழ்
த்தபிலம்
சாம்பிராணிப்பட்டயம், எழுதிக் சாய்த்தல், அசைத்தல், சரித்தல்,தி
ருப்புதல்
சாம்பிராணிப்பதங்கம், ஒர்மருக்தி
சாம்பு, சாம்பென்னேவல், பறைச் சாய்ப்பு, சரிப்பு, சார்மானம், சாழ்
வாரம், தாழ்வு, கடத்தல், பத்தி,
ச்சாதி, புடைவை
வெற்றிலே
சாம்புசண்பகம், சாவற்பூ
சாம்புதல், இழுத்தல், திடுங்குதல், சாய்மானம், ஒப்பாசாரம், சாரு
தற்கிடும2ண, சார்வு
கூம்புதல்

சாம்பூண்தம், சால்வகைப்பொன்னி சாய்வு, சரிவு, பக்கம்
சாரகந்தம், சந்தனம்
குென்று, பொன்
சாரகம், தேன்
சாரகன்,குதிரைப்பாகன்,சோழன்
சாரங்கபாணி, விட்டுஅனு
ாயங்காலம்
சாரங்கம், ஆபரணம், இரா, இரா
து
அதிேப்பொழு
கம்முப்பத்திாண்டிஞென்.அறு, ஒரி
சை, கருப்பூரம், குயில், சங்கு,
சாயக் ருேசல், வன்னமிடுதல்
சாதகப் புள், சிங்கம், சிறுகுறிஞ்
சாயப்பணி, செஞ்சாயம்போடுதல்
சா, புடைவை, பூமி, மயில், மா
சாயம், அக்திநேரம், அம்பு நிறம்
ன், மேகம், யானே, வண்டு, விட்
சாயரட்சை, அந்தி
டுனுவின்வில்லு, வெளிச்சம்
சாயரி, ஒர்பண்
சாயல், அழகு, ஒப்பு, சாப்தல், கிற சாரங்கன், விட்டுஅ
ம், அண்மை, மக்கட்படுக்கை, ம சாரங்கி, ஒர் யாழ்
சாரசம், குருகு, தாமரை, மாதரி
ஞ்சள், மாதிரி, மேன்மை
(ன் அ
டையணி, வெண்னுரை
சாயவிடுதல், மரக்கலத்தைக்கரைக்
சாரசனம், மாதரிடையணியிளுெ
கடுக்கவிடுதல்

சாம்வத்தம், சமவத்தம்

சாயகம், அம்பு, வாள்
சாயக்காரர், வன்னக்காரர்

,ே }

_

சாரசன,
சாயவேர், ஒர்பூண்டு
சாரசாதன்,
சாயவேளாகொல்லி, கொல்லித்திற

}

_

சோரபுத்திரன்

சாயனதம், சாயானதம்
சாயனம், கள்

சாரசியம், விற்பன்னம்
சாரசுவதம்,சாதிரியம், பஞ்சகெள
(குதல்
டத்தொன்.அ

சாயாகவுளம், ஒரிசை

சாரணம், உலகங்க2ளப்பஸ் மமாக்

த்திளுென் அறு

சாரணர், ஒற்றர், அவர் அரசர்க்
குப்பஞ்சகுழுவிலொருவர், கூத்
தாடி, சமண்முனிவர், புலவர்
சாயாத்துவம், நல்லில்லாட்குரியகு சார8ண, ஒர் பூடு, பிடாலவணம்
சாரதம், இனியபண், ஒர்பூடு, ஒர்வ
சாயாபதி, குரியன்

சாயாக்கிரகம், இராகு, கே.த

சாயாதேவி,சூரியன் ம?னவிகளிலொ
(ணம்
ருத்தி

சாயா புத்திரன், சனி

கைப்பாட்டு, அஃது அடிகளினி

சாயான தம், ஒக்தி

அதிஒரேதொடையாகவுங் கடை

சாயித்தியம், சேர்மானம், புலமை
சாயுச்சியகாரர், இலிங்கதர்ரிகள்

ரதமெனமுடிவதி, பூதம்

க்கட்டணிச்சொல்லாய்ச்செயசா

சாரி

சார்

2.7

சாரதன், சாரதி

சாரிாதீதை, எட்டி
சாரீரம், ஆன்மா, இன்னிசை, மலம்

சாரதி, தேர்ப்பாகன், புலவன்
சாரதி கம், ஒர்சாச்சடங்கு
சாரதீயம், கூதிர்காலம்

சாரீரிகம், சரீரம்

சாரு, அழகு, கிள்ளே

சாரதை, ஒர்வீணே, சரச்சுவதி, அறி சாருகம், கொலே
(க்தொழில் சாருகன், கொலேசெய்வோன்
(ய்தல்
சாரத்தியம், தேர்முதலியசெஅத்து சாருசம், கல்அப்பு
.ெ

சாரஸ்திரி, வேசி
சாரத்தின் சத்துரு,முட்டை
சாரத்துவம், விபசாரம்

சாருதல்,அடுத்துக்கொள்ளுதல், சா
சாருலோசனம், மான்
சாருவபூமம்,சார்வபூமம் (ர்பே சம்
சாருவாகம், உலகாயிதமதத்தி: ஞ
சாரூபம், கண்டுசாய்ப்பு, சாயல்,

சாரபதம், மூச்சந்தி
சாரபூமி, கன்னிலம்

சாரப் பருப்பு, காட்டுமாவிரை
சாரமிறக்குதல், சாரம்வடித்தல்

சாஅபதவியிளுென் மறு, அஃது
கடவுளதுருப்பெற்றிருக்குதல்,
பொன்

சாரமேயன், காய்

சாரம், இலுப்பை, இனிமை, உருக் சாருப்பியம், இசைதல், ஒரேதன்
மை, சாதுரியம், சாரூபம்
கு, ஏதண்டை, சத்தி, நடை, கி
லாமுக்கிப்புள், பாலாடை, புடை சாரூரகம், கல்லுப்பு

வையழுக்க கற் றுங்காரம், மரவ சாரை, ஒர்பாம்பு
பிரம், முந்திரிகை, மேடு, விபசா சாரையோட்டம், ஈேரோட்டம்
ரம்
சாாைவாலன் நீண்டவாலெருது,
புகை மரத்திலோரினம்
சாரர், ஒற்றர், சட்பாளர்
வட்சாரம்

சாரோசி,

சாரலம், எள்

ஒர்செல்

சார், அழகு, இடம், இளமோலே,க
சாரல், கிட்டல், குளிர்காற்ற, சா
-அண்மேடு, சாரென்னேவல், த
ருதல், மருதயாழிசை,மலேப்பக்கம்
ட்டி, திண்ணே, பகுதி, பக்கம்
சா ரவி,

சா வறுதி, இலேசு
சார வாக்கியம், கிரகமானம்
சாரன், விபசாரன்

சார்கேசபுஞ்சம்,

சாராசாரி, கூட்டமாய்ப்போதல்

சார்ச்சி,

இலவம்பிசின்

சார்க்ககம், கற்கண்டு, பாலாடை

சார்ங்கம், சாரங்கம்

அடைசல், கலத்தல், ெ

சாராயப்பாவாலே, சாராயப்பா?ன சாதல், ட்டல், கூடுதல், சாருத
சாராயம், அரக்கு
வி, பட்சபாதமாயிருத்தல்

சாரி, அஞ்சனபாஷாணம், உலாப் சார்த்தவகன், வியாபாரி
போதல், சூதாடு கருவி, குறைக் சார்த்துதல்,கதவுமுதலியனவற்றை
காற்அ, யா?னமேற்றவிசு
ய2ணத்தல், சாரச்செய்தல்
சாரிகை, கடமை, கவசம், சுங்கம், சார்த்துப்பெட்டி, அரிப்பெட்டி
சுழல்காற்று, குதாடு கருவி, கா
(புவி
பின் கீழ்ப்பெட்டி

கணவாய்ப்புள், யாழ்வாசிக்குங் சார்த்தாலம், ஒர் பட்சி, ஒர்பண்,
கருவி, வட்டமாயோடல்
சாரிசம், கறியுப்பு
சாரி சாதன், கத்தாரிமிருகம்

சார்ந்தார்,
சார்க்தோர்,

உறவோர், சினேகி
தர்

சார்பஅத்தல், துறவு
சார்பிலார், பகைவர், முனிவர்
சாரிதம்,ஒழுக்கம், சாரீரம் (லாறு சார்பு அடைக்கலம், அணவு, இட
சாரித்திரம், ஒழுக்கம், கதை, வர
ம், உதவி, கடவுள், குணம், சேர்
சாரிபம், கன் ஞரி
பு, தன்மை
சாரிசிருங்கலே, குதாடு கருவி

சாரியம், எட்டி

சாரியல், இச்அப்பு

(ல்

சாரியை, சார்ந்துவருமிடைச்சொ

சார்பு நால், முதஅால்வழி நூல்களது
பொருட்கூட்டித் திரிபுவே றடை
ய

ல

சrலா
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சார்பெழுத்து, சார்க்அவருமெழுத் சாலாங்கி, பாவை
சாலாரம், ஏணி, படி, பறவைக்கூடு
அ

சார்ம?ன, சாருகிறதற்கிடுமனே

சாலி, அருதேதி, கவசம்,கள், சாவி,

சார்மானம், சார்பு
சார்வகாலம், எப்போழ்தம்

சாலிகர், செய்வோர்

சார்வகுமம்,
சார்வ பெளமம்,

மிக்கோன்

வடதிசையா சாலிகை, கவசம்

2ள
சாவிகோத்திரம், குதிரை
ஒருவ?னட்பணியா சாலிச்சி, சாலியப்பெண்
சாலியர், சாலிகர்
சாாவபெளமன், தலகாள்வோன்
சார்வரி, ஒராண்டு
(அ சாலிவாகனன், ஒராசன்
சார்வாகம், புறச்சமயமாறிளுென் சாலினி, கள்வாணிச்சி, தேவராட்
டி, பீர்க்கு
சார்வாய், அது தவித்தபனங்காய்

சார்வபூமன்,

சார் வாரம், கச்சின் கடைக்கயிறு,
முன் ருனே
(மோலே, சார்பு
சார்வு, ஆசைப்பெருக்கம், இள

சால, மிகுதி

சாலினிகரணம், கிச்தை
சாலினத்துவம், மரியாதை
சாலுகம், சாதிக்காய், தாமரைக்
சாஅாகம்,
கிழங்கு

சாஅாரம், தவளே, மேன்மை
சாலகடங்கடர், இராக்கதர்
சாலகம், அத லலோகம், இளம்பூவ சாலேகம், சர்சனம், சிந்தாரம், ப
லகணி, பூவரும்பு
ரும்பு, கூட்டம், சலசாரை, பல
கணி, பறவைக்கூடு, பெருமை, சாலேயம், சம்பளிப்புடைவை, .ொ
வலே

ல்விளேகிலம்

சாலகன், விரிவாய்ப் பேசுகிறவன் சாலே, அரசன்மனே,அறத்தின் சாலே,
சாலகாரகன், சிலம்பி, வலேசெய்
அறை, இருமருங்கும் விருட்சங்
வோன்
கள் செறிந்தபாசை, குதிரைப்ப
திே, வெளிமண்டபம்
சாலகிரி, அழுக்ககற்றுமிடம்
ஒர்பதவி, அஃத
சாலக்காரன், மாயவித்தைக்காரன் சாலோகம்,
சாவக்கிராமம்,ஒருர், ஒர்வகைச்சிலே சாலோக்கியம், கடவுள திலகத்தி

சால சாரம், ஒர் மாம், பெருங்காயம்
ருத்தல்
சாலடிமேடு, உழவிடைப்பிட்டி
சால், சாலென்னேவல், தண்ணிர்
சாலபஞ்சி, சித்திரப்பாவை
மொள்ளும்பாத்திரம், நீர்ச்சால்,
சாலபஞ்சிகை, பாவை, வேசி
படைச்சால், மிகுதி
சால பபியாயம், போர்க்கவசம்
சால்கட்டுதல்,
உழவுசால் விடு
சாலமா லம், கண்டு சாய்ப்பு, மாயம் சால்வ?ளத்தல்,
தல்
சாலம், அரண், ஆச்சாமரம், இ சால்ப, அசைவு, ஊக்கம், கலவி
ளம்பூவருமபு, எசுர்வேதம், கடம்
குணம், மாட்சிமை, மேன்மை
பு, கூட்டம், சவை, செடி தாழ் சால்வை, உத்தரீகம்
வாரம், பல கணி, பெருமை, மர சாவகம், செபம்,பதினெண்பாடை
ப்பொது, மாயவித்தை, வலே, வி
பிஞென்.ற
கற்பம், விலங்கின் கூட்டம்
சாவகா, ஒர்பாடைக்காரர், சமணர்
சாலம்பம், ஒர்மரம்
சாவக , சனி
திளுென் அ
சாலரி, ஒர் வாத்தியம்
சாவகன் குறிஞ்சி, குறிஞ்சித்திறத்
சாவர், நெய்தனிலமாக்கள்
சி வகாசம், வசதி
சாலல், மிகுதியாயிருத்தல், மேன் சாவகாரியம், பகுத்தறிதல்

மையுடைத்தாதல்
சாலவகன், திருமால்

சாவகேலம், கிங்தை
சாவசேடம், மிச்சம்

சாலவம், தேயமன் பத்தாறிகுென்அறு சாவடி, சத்திாம்
சாவட்டை, சாவீர், வண்ணுத்திப்பூ
ச்சி, வாடல்
சாலாங்கபாஷாணம், ஓர்மருதிே

சாலன், சாலிவாகனன்

சிக
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சாறு

சாவணம், ஒர்கருவி
சாவதானம், கவனம், விழிப்பு
சாவரம், இகழ், தப்பு, பாவம்
சாவருணன், இரண்டாம்ம்.அ
சாவருணியம், கலப்பற்றசாதி
சாவல், சேவல்
சாவஅதி, மாணகாலம்
(அ
சாவணம், பூரணுகுதி
சாவாக்கியம், கணிதமுறையிளுென்
சாவாமை, அழியாமை

சாவா?ள, ஓர்மீன், மெலிந்தது
சாவி, சப்பட்டை, சாவீர்

சாவிகை, மருத்துவிச்சி
சாவிசேடம், மரணச்செய்தி

அ, சாாம், சாறென்னேவல், திரு
விழா

சாறுதல், களங்கட்டுதல், சஅகக்
சொத்துதல்,சறக்குதல், வடிதல்
சாஅதாரி, கையாதேகாை
சாறுவேளே, சாறனே

சாற்சமந்தம், மலேயாத்தி
சாற் றுதல், சொல்லுதல்

சாற்.ஹவாய், நீர்வடியும்வாய்
சானகம், வில்

சானகி, ஒராச்கன், சீதை, பொன்
ஞங்காணி, மூங்கில்
சானசி, பொன்

சானம், அம்மி, உரைகல், சாதிவி
சாவித்திரன், காநீஅ, சிவன், குரிய
ங்கம், தியானம், பெருங்காயம்
சானவி, கங்கை
ன், பிரமன்

சாவித்திரி, உமை, குரியகிாணம்,பி சானி, வேசி
ரமன் ம?னவிகளிலொருத்தி, பூனூ சானித்தியம், கிட்டுதல், முற்படுதல்
சானினி, சாகினி

லணியாதவன்

சாவித்திரிகுத்திரம்,
சாவீர், செத்தவீர்

அால்

சாவு, பிசாசம், மரணம்

_

சாலு, மலேச்சாரல்,முழங்தாள், வில்
சாஅக்கிரகம், தேவர்மொழி

சாவுன், சவுக்காரம்

சாஅசந்தி, முழச்சாட்பொருத்து
சா.அபலகம், முழர்தாட்சில்லு

சாவெடில், பினாாற்றம்

சானுவி, சானவி

சாவெழுத்து, சச்செழுத்து
சாவேரி, ஒர்பண்

:::

சாவோடுதல், வாடுதல்

சான்மவிசாரம், இலவம்பிகின்

ான்மலம்

} இலவமாம், ஓர்வுே

சாவோலே, மரணச்சிட்டு

சான்றவர், அறிஞர்
சாழல், ஒர்பிரபந்தம், கரடி, மகளி சான்ருண்மை, ஊக்கம், ஞானம்
ர்விளையாட்டினுென்அறு

சாழை, குச்சு, கைகொட்டல்
சாழையகத்தி, ஒாகத்தி

சான்ருர், ஒர்சாதியார்
சான்அ, சாட்சி

சான் ருேராட்சி,

கற்ருேர்வழக்
}
சான்ருேர், அறிஞர்

சாளக்கிராமம், சாலக்கிராமம்
சாளம், குங்கிலியம், மணல்

சான்ருேர்வமுக்கு,

சாளாம், பல கணி
சாளிகம், வண்டு

சான்ருேன், அறிஞன், சூரியன்

சாளிகை, சாடி, பணப்பை, வண்டு

கு

இ

சாளியா, ஒர்சரக்கு
சாளுவர், சளுக்குவேர்தர்
சிஃகுவீகம், ஒர்நோய்
சாளேசுரம், குறும்பார்வை, வெள் சிஃருழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா, ஒ
ளெழுத்து
ர்கலிப்பா, அஃது சிலதாழிசைக
சாளே, ஒர்மீன்
ளோடு பிறவுறுப்புகளேயுங்கொண்
டுமுடிவதி
சானக்கெண்டை, ஓர்மீன்
சி

மIை_

:: } ஒர்பூடு

(கை
சிகண்டம், உச்சிச்சிகை, மயிநீருே
சிகண்டகம், உச்சிச்சிகை

சாமுயர்தல், விழாவயர்தல்
சிகண்டி, அம்பு, அலி, ஆமணக்கு,
ஒர்பண், சேவல், பேடு, மயில், ம
சிாமல், குளிர்காற்று, சாறுதல்
பிநீருேகை
சாறு, ஆனம், கள், குலே, கொத்

சிகு
சிகண்டிசன்,
சிகண்டிதின்,

}

கிங்

உாடும்

வியாழன்
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சிகாம், தலேமயிர்
சிகை, கிரணம், குடுயி, கொப்பு, ஈ

வாலே, அதி, படைத்திசாசம், ம
சிகாாதம், அப்பிாகம்
பிர்முடி.
(ன்.அ
சிகாகேந்திரம், குரியனுக்கும்மறி
ருெருகிரகத்துக்குமுள்ளதாாம் சிகைதாடு, கொண்டையணியிஅெ
சிகரப்பாடி, கோஷடம்
சிக்கடி, அவரை, சிக்கு
சிகரம், உயர்ச்சி, கோபுரமுடி, சுக் சிக்கடிமுக்கடி, சிக்குமுக்கு
கு, தல, த லேச்சீராதிாை,நீர்த்து சிக்கணதை, அழுத்தம்
ளி, மயிர்முடி,மலே,மலேமுடி, வட் சிக்கம், உச்சி, உறி, குடுமி, சிமை
டில், வீடு
ச்சாலே, ப்ேபு, பின்னல், மெலிவு
வண்டு, வேலே
சிகரி, எலி, கருங்ாாை, கோபுரம்,
சிகரம், புல்லுருவி, மலே, மலேமே சிக்கர், கள்
ற்கோட்டை
சிக்கல், இளத்தல், ஒருர், காக்கை
சிகரிகிம்பம், மலேவேம்பு
க்கல், கிடைத்தல், சிக்குதல்
சிக்கலுக்கி, சீப்பு
சிகரியங்தம், புல்லுருவி
சிகல், குறைதல், கெடுதல்
சிக்கனவு, இ.அக்கம்
சிகழிகை, தொடுத்தமாலே, மயிர்மு சிக்காரம், அழுகை
டி, மாலே, வாசிகை
சிக்கிலிதம், இாம்
சிகாச்சேதம்,அபரக்கிரியைக்குமயி சிக்கு,எண்ணெய்யபlஅமுதலியன,
_

ர்களேதல்

கண்ணி, பிசகு, மயிர்ச்சிக்கு

சிக்குச்சடை, மிகுபிசகு
சிகாதாரம், மயில்
சிக்குண்ணல், சிக்குப்படுதல்
(தல்
சிகாமணி,சிரோரத்தினம்,முதல்வன் சிக்குதல், அகப்படுதல், பின்னுப்பெ
கேப்பிக்
சிகாமூலம், கிழங்குள்ள ஆடு
தொந்தறை,பிசகு
கிகாரி, வேட்டை
கிகாவலம், பாசி
சிக்குப்பாடு, தடை, பிசகு
சிகாவளம், மயில்
சிக்குரு, முருங்கை
சிகாதரு, விளக்குத்தண்டு

இது

சிகானகம், உலகஅழிவு

சிக்குவாங்கி,

சிகி, அம்பு, எருது, குதிரை, கேதி, சிக்குவாரி,

}

சீப்பு

சேவல், தீ, பேம், மயில், மலே
சிகிசேகரம், மயிற்குடு

சிக்குவை, சிங் வுவை

சிகிச்சகன், வைத்தியன்

சிங்கத்திசை, தெற்கு

சிகிச்சை, பரிகாரம்

சிங்கத்தோ அடைய்ோன், வீரபத்தி
சிங்காதம், ஒர்துளேக்கருவி, கிங்க
த்தின் கெற்கிப்பு, வீராவேசத்தா

சிகிடிமா, கொட்டைமுதிேரிகை
சிகித்துவசன், கங்தன்
சிகிபுச்சம், மயிற்ருேகை
சிகிலம், சேறு

சிகிலாடுதல், மினுக்குதல்

சிகிவி, ஒப்பஞ்செய்யுங்கருவி
சிகிவாகனன், குமரன்

சிக்கெனவு, இறுக்கம்
(ரன்

லார்த்தல்

சிங்கைேறக்கு,
பார்த்தல்,

ஒருதலேயிருபுறமும்
குத்திரகிலேயெட்டி

ஞென்.அறு

சிகுரம், மயிர்ப்பொது
சிகுவாக்கிரம், அனிகா

சிங்கமடித்தல், கிட்டிபுள்ளடித்தல்
திங்கமுகத்காப்பு, ஒர்வகைக்காப்பு
சிங்கமுகப்பல்லக்கு,
ஒர்வகைச்சி
விகை

திகுவாரிேலேகனம், காவலம்புதல்

சிங்கம்,

சிகுதல், அழிதல், குறைதல்

சிகுவாபம், நாய்

சிகுவாமூலம், அடிாா

திகுவிகசன்னி, ஓர்சன்னி

சிகுவை, கண்ண்னிற்குச் சாம்பு

இராசசின்னத்தொன்று,ஒ

ர்மிருகம், ஒரிராசி, ஓர்விளையாட்
,ே சாகாண்டபாஷர்ணம்

சிங்கல், இ2ளத்தல், குறைதல்
சிங்கவாகினி, திறீச்ை,பார்வதி

இச்

சிங்களம், ஒர்க-தீது, தேயமன்பத்
தாறிகுென்று, அஃது இளம், ப
தினெண்பாடையிளுென்அறு
சிங்களர்,
ஒர்பாடைக்காரர்
சிங்களவர்,
சிங்கன் வாழை, ஒர்விதவாழை

}

சிங்காசனம், சிங்காதனம்
சிங்காடி,
சுண்டுவில்

,ே }
சிங்காணகம்,

சிங்காணம்,

}

சிண்

உாடுக

கேச்சளி
மூககுசச

சிங்காதனம், பத்திராசனம்

வகுரிவசையி
சிசிலிப்பான்,
சிச்சிலிர்ப்பான்,
ஞென்.அ
சிச்சிஅப்பான், ஒர்குருவி
சிச்சீ, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு
சிஞ்சதை, திப்பிலி

சிஞ்சம், சிஞ்சிதம், புளிமா
சிஞ்சாரி, புளியமரம் (லெழுமொலி
சிஞ்சிதம், அசையுமாபரணங்களா
சிஞ்சினி, வின்குண்
சிஞ்சுகம், கேகயப்புள்
சிஞ்சுமாரம், முதலே

சிஞ்சை,அணிகளானெழுமொலி,சா

சிங்காரத்தோட்டம், நந்தனவனம்
ஞெலி, புளியமாம்
சிங்காரம், அணி, அலங்காரம், திரு சிடம், சாதிக்காய்
சிட்சசன், மாளுக்கன்
த்தம், சுவாசத்திஞென்.அறு
சிங்காரவனம், பூங் தோட்டம்

சிட்சன், ஷேன்

சிங்காரி, அலங்காரி, சிங்காரியென் சிட்சாகான், உவாத்தி, வியாசன்
னேவல்
சிட்சிதாட்சான், மாளுக்கன் (ல்
சிங்காரித்தல், அலங்கரித்தல்
சிட்சித்தல், தண்டித்தல், போதித்
தித்த
சிட்சிப்பு,
சிங்காரிப்பு, அலங்கரிப்பு
சிங்கி, ஒர்சோப், ஒர்மீன், கடுக்கா சிட்சை, கல்வி, சிட்சித்தல்
ய், கற்கடகசிங்கி, அட்டை, சஞ் சிட்சைப்படுதல், அறிவுபயிற்றப்
சு, மிருதாரசிங்கி
(த்தல்
படுதல், எவற்செய்தல்
சிக்கிகம், கறிமுள்ளி
சிட்டபரிபாலனம், சlசனரைக்கா
சிங்கிட்டம், பாலே
தெய்வதொண்டர், கல்
லோர், பெரியோர்
கிஷடர்,
சிங்கியடித்தல், ஒர்விளேயாட்டு
இங்கிரம், பாலே
சிட்டாசாரம், படிந்தவொழுக்கம்
சிங்கிலி, ஒர்செடி, குன்றிக்கொடி சிஷடி, ஒழுங்கு, கட்ட2ள, கு.அக
(தல் சிட்டி,
சிங்கிவேர்ம், சுக்கு
வற்றுச்செப்பு, படைப்பு
சிங்குதல், அழிதல், இளத்தல்,தேய் சிட்டிகன், ஆக்கியோன், கடவுள்,

:ே

சிங்குவை, சிங்கவை

சிங்கே அ, ஆண்சிங்கம்
சிங்ாவுவை, நா
சிசம், தமரத்தை

பிரமன்

சிட்டித்தல், படைத்தல்
சிட்டிப்பு, படைப்பு
(காலம் சிட்டிலிங்கி, ஒர்மரம்

சிசிரம், சங்தனம், குளிர், பின்பனிக் சிட்டு, ஒர்குருவி
சிசு, எட்டுவயதிற்குட்பட்டவன், கு சிளு று, மாக்கிளே
9ங்தை, மாளுக்கன்
சினி, காற்றம்
சிசுகத்தி, சிசுவதை
(ைேத சினுக்கம், அழுகை
சிசு கம், ஒர்மாம், கடற்பன்றி, குழ சிஅணுக்கு, அழுகை, உழலேமரம், சி
சிசுத்துவம், பிள்ளேத்தன்மை
க்கு, சினுக்கென்னேவல்
சிஅக்குதல், பிதுக்கல், பொசியப்
சிசுபாலகன், கிருட்டிட்ணன்
பண்ணல்
இடையெழுவள்ளலி
சிசுபாலன்,
லொருவன்
சிஅக்குவாங்கி, மயிர்ச்சிக்குவாங்கி

சிசுமாரம், கடற்பன்றி,முதலே
சினுங்கல்,
அழுதில்
சிசுருட்சை, உண்டுபண்ணல், கரும சிணுங்குதல்,
முடி-க்குமபேட்சை (புருணகத்தி சிண், கையாள்
சிசுவதை,குழந்தையைக்கொல்ல்ல், சிண்டி,
அளவுபடி, குடுமி, தலே

}

சிச்சிலி, பொன் வாய்ப்புள்

சிண்டு,

மயிர்

சிதா

சித்

உாடுஉ

} வெண்டாமரை

கிண்டுதல், சருவுதல், தொடுதல், கெ சிதாம்புசம்,
சிதாம்போசம் ,

ருங்குதல்

சிதகம், இடியேறு, தாக்கணங்குருவி சிதாரம், தேரிடக்கியம்
தெகன், சுக்கிரன், தாக்கணங்குருவி சிதார், ைேர
சிதகுஞ்சாம், ஐராவதம்
சிதசத்திரம், வெண்குடை
சிதசிந்த, கங்கை

சிதானதேம், ஞாளுனதேம்
சிதானன், கருடன்

சிதி, சமவிறகு, கறுப்பு, கோடாவி,

வெண்மை
சிதடன், அறிவில்லான், குருடன்
சிவன்
சிதிகண்டன்,
சிள்வண்டு
குருடி,
அறிவிலி,
சிதடி,
திெகை, மாதரிடையணியிஒென்.அ
சிதடு, பேதமை

சிதப்பூரம், பொன்ஞங்காணி
சிதமருசம், வெண்மிளகு

திெரம், கோடாவி, ,ே வாள்

சிதிலம், சிதலம், நெகிழ்தல்
சிதம், சங்தனம்,சயமுறப்படல், ஞா கி.அமலர், நீர்விட்டான்

னம்,புளியாரைவிட்டு.அகரந்தை, சிதுரம், சேர்வாளம்
விண்மீன், வெண்மை, வெள்ளி
சி.திரன், சத்துரு
சிதேகி, கடுக்காய்
சிதம்பாம், ஒர்தலம்
சிதே தரம், கருமை
சிதம்பல், பதனழிதல்

சிதம்பு, குணமின்மை, சிதம்பென் சிதேந்திரியம், ஞானேந்திரியம்
சிதை, இமவிறகு, கீழ்மை, சிதை
னேவல், பதனழிவு
யென்னேவல்
சிதம்புதல், பதனழிதல்
சிதைதல், அழிதல், கெடுதல்
சிதரம், உறி, ம9ைத்துளி
சிதர், உறி, சிதரென்னேவல், சீலேத் சிதைத்தல், அழித்தல், கெடுத்தல்
துணி, தேனீ, பராகம், பூக்தாதி, சிதைந்தசொல், எழுத்துத்திரிச்அ
ங்கெட்டும்வழங்குஞ்சொல்
மழைத்தளி, மழைத்தாவல்
அழிப்பு
சிதைப்பு,
சிதர்ச்சி,
சிங்தல்

::::
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சிதையர், ழ்ேமக்கள்

சிதைவு, குறைவு, கேடு
குபேரன்
கிே
(ப் | சிதோதரன்,
சிதலே, கறையான், லேத்அணி,சோ சித்தகங்கை, ஆகாயாதி
சித்தகம், தலேச்சிரா
சிதல், ஒர்பூச்சி, கறையான்
சிதவல், குறைவுபட்டதி, சிதறுத சித்தகவிதம், அறியப்பட்டது
ல்,சீரை செத்தல், தேரிடக்கியம், சித்தகாசம், பேரறிவு
படுக்கை
சித்தக்கல், சாக்கல், சிலாாகக்கல்
சித்த சமாதானம், சமுசயமற்றிரு த்
சிதள், கறையான், மீன் செகிள்
தில்
சிதறடித்தல், சேதப்படுத்தல், தோ
சிதர்த்தல், சிங் துதல்
சிதலம், பதனழிவு

ற்கடித்தல்

சிதறி, மழை
சிதறுதல், சிந்துதல்

சித்தசமுசயம், மனச்சர்தேகம்

சித்தசமுன்னதி, சத்தவிசனத்தொ
ன் அ, அஃது அகங்காரம்

சித்தசலனம், மனத்தளப்பம்
சிதன், அச்சமுள்ளோன், சுக்கிான் சித்த சன், மன்மதன்
சித்தசாதனம், வெண்கடுகு
சிதாகாசம், ஞாளு காசம்
சித்த சாந்தி, மன் தையடக்கல்
சிதாக்கினி, ஈமாக்கினி
இத்தகத்தி, மனத்த்ாய்மை
சிதாத்துமா, கடவுள்
சிதனம், கோடகசாலே

சிதாபாங்கம், மயில்

சிதாபாசம், மயக்கு
சிதாபாசனம் முக்குணங்களுளொ
ன்றில்விவேகமழுந்தியிருத்தல்
சிதாப்பிாம், வெள்ளேமுகில்

சித்தச்ேன்ன், முருகன்
கேவலஞானம்
யாகம்

;ே. }
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அறத்தல்

ச்சபதம், ஒல்வர்மை

சித்

உாடுக

த்ெ

சித்தப்பிரசன்னதை,மகிழ்ச்சி (கம் சித்தியாமலகம்,ஒர்செல்வி(மூென்று
சித்தப்பிரமை, பைத்தியம்,மனமயக் சித்தியாருடம், விஷவாகடங்களி
சித்தமன், ஆமணக்கு
சித்தியார், சித்தாதே.நாலிமூென்று

சித்தம், உட்கரணங்சான் கிளுென்று சித்திரகடம், காடு
உண்மை, உப்பு,உள்ளம்,எப்போ சித்திரகண்டம்,புறவு
(கம் ,புவி
ழ்தும், ர்ேத்தி, சிவாகமமிருபத் சித்திரகம், ஆமணக்கு, ஒர்பூடு, தில
தெட்டிளுென் , திறவு, கித்திய சித்திரகம்பல்ம், வன்ன்க்கம்ப்ளி
ய்ோகத்தொன்.அறு, முடிப்பு, மு சித்திாகரன், சித்திரசாரன்
ருங்கை

சித்தம்பலம், சிதம்பரம்
சித்தயோகம், சுபயோகம்
(மறு
கித்தராருடம், விஷவாகடத்தொன்
சித்தர், சித்திபெற்றவர்கள்
சித்தலயம், மனவொடுக்கம்
கித்தல், சீலே
சித்தவிப்பிரமம், ஒர்நோய்
சித்தவிலாசம், பிரபஞ்சவிச்சை
சித்தவேத?ன, மனக்கலக்கம்

சித்தன், அருகன், கார்தக்கல், சித்
திபெற்ருேன், சிவன், வயிாவன்
சித்தன் சாபக்கல், தவஊக்கல்
சித்தாகாரம், அரூபம்
சித்தாசங்கம், பற்.அ

சித்தாதிகள், சித்தர்
சித்தார்தசாராவலி, ஒர்.நால்
சித்தாந்தம், ஒர்சைவசமயவிகற்ப
ம், தருக்கமுடிவு
சித்தாதேன், சிவன்
சித்தாந்தி, சித்தார்தசமயி, சருக்க
முடிவுசாற் அவோன்

சித்தாமோகம், பேரோச?ன
சித்தாராகம், விருப்பம்
சித்தார்த்தம், கடுகு, தத்துவஞான
ம், வெண்கடுகு

சித்திாகவி, சாற்கவியிளுென்று, அ
ஃஅ எழுகூற்றிருக்கிை-எழுத்து
வருத்தனம்-ஏகபாதம்-ஒற்றெழு
த்தித்தீர்ந்தவொருபொருட்பாட்
டு-ஒரெழுத்தினம்-கரந்துறை.கா
தைகாப்பு-கூடசஅக்கம்-கோமூ

த்திரி-சக்காம்-சருப்பதோபத்தி
ாம்-சித்திரப்பா-சுழிகுளம்-தாசங்

கொளல்-பாதமயக்கு-பாவின்பு
ணர்ப்பு-மாலேமாற்று-வாவனஞா
நீஅ-விசித்திரப்பா-விஞவுத்தரம்
இவைமுதலியமிறைக்கவி
சித்திரகாயம், புவி
(சிறீபர்

சித்திரகாார், சித்திரஞ்செய்வோர்,
சித்திாகுத்தன், இயமன் கணக்கன்
சித்திரகூடம், ஓர்மலே, சமஸ்தான
மண்டபம்

சித்திரகோலம், நச்சுப்பல்லி

சித்திாத்தாலி, ஒர்செல்
சித்திாக்கிளிச்சி, கதண்டு
சித்திரக்குள்ளன், குடித்தவன்
சித்திரசருப்பம், பெரும்பாம்பு
சித்திரசாலே, த்ெதிரமண்டபம்
சித்திரசுரூபம், எழுதப்பட்டரூபம்,
வெட்டப்பட்டரூபம்

சித்திரதண்டகம், பருத்தி

சித்தார்த்தி, ஒராண்டு

சித்திரதரம்,மார்க்க சடப்பிரமாண

சித்தி, அறிவு, இறைமுதலியவி.அத்

த்தொன்ம, அஃது ஒருமாத்தி
ரையோர்களேயாகக்கொண்டது
தல், ஊறுசெய்தல், எண்ணெய்
க்குத்தி, சித்தித்தல், சித்தியென் சித்திாதார2ண,ாவதார2ணயிஞென்று
னேவல், செல்வாக்கு,கித்தியயோ சித்திரதாளம், நவதாளத்தொன்.அறு
கத்தொன்.அறு,நிறைவேற்றம், பெ சித்திரபானு,ஓர்வருடம்,குரியன்,தி
லம், மகிழ்ச்சி,மந்திரோச்சாரண சித்திரபுச்சகம், மயில்
மிதியடி, மறைவு, மோக்கம், வெ சித்திரப்படம்,
எழுத்துச்சீலே
ட்டல்
(தல் சித்திரப்படாம்,
சித்தித்தல், கைகூடுதல், சம்பவித் சித்திரப்பா, மிறைக்கவியிஒென்ற
சித்திசெறி, முத்திவழி
சித்திரைப்பாலா

}
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பாவாவி,

சித்தியம், கோரி

சித்தியாடிரோகணம், உடன் கட்டை சித்திரப்பாவை,
சித்தியாரோகணம்,

யே

சல்

சித்திாப்பிரதிமை,

வித்திரித்தவோ
வியம்

சித்

கிங்

உாடுச

சித்திரப்பூம்பட்டாடை, சித்திரித்த

(அ

றல்

சித்திரோதனம், மஞ்சலரிசிச்சோ
சித்திரோத்தி, அசரீரிவார்த்தை
சித்திரமிருகம், மான்
(வை
சித்திரமூலம், கொடிவேலி, ஃஅ சித்திலி, சிற்றெஅம்பு
சித்திலிகை, எழுத்திச்லே, புடை
பஞ்சமூலத்தொன்.அறு
(ருத்தி
சித்திரமெழுதுதல்,வன்னர்தீட்டுதல் சித்தில், அறிவு
சித்தினி, நால்வகைப்பெண்ணிளுெ
சித்திரமெழுதுமண், செம்மண்
சித்து, அரூபம், அறிவு,மாயவித்தை,
சித்திரமேக்லே, மயில்
யாகம்
சித்திரம், அதிசயம், ஆகாயம், ஆம
ணக்கு, ஒர் கவி, சித்திரப்பாவை, சித் துஞானம், குக்குமஞானம்
சித்திரிக்கப்பட்டது, சிறப்பு, சிற் சித் துடு, கிஅகிலுப்பை
ப.நான் முப்பத்திரண்டிளுென் அறு, சித்துப்பொருள், அறிவுமயமான
ம்
பொருள்
அாதனம்,நொடிக்கதை, பேரழகு,
,நேர்வாள
குக்குமரூபம்
த்
சித்திருபம்,
தொன்
சடப்பிரமாண
மார்க்க
அ, அஃது இரண்டுமாத்திரை த்ெஅரூபன்,கடவுள்
யோர்களேயாகக்கொண்டது,மெ சித்தை, தோற்றுருத்தி
ால்லாடை

ப்போlபொய்கூறல்

(ன் சித்தோன்னதி, அகங்காரம்

(ரம்

சித்திராதன், ஓர்கதேருவன், குரிய சிச்தகம், தாத்கணங்குருவி, புளியம
சிந்தடி, முச்சீரடி
சித்திரரேகை, ஒரிரேகை
சிந்தம், புளியமரம்
சித்திரர், கித்திர்காரர், தச்சர்
சித்திரலேகை, சித்திரப்படம்
சிங்தனுபோகம், மனதினுற்பண்ணு
(வு, விருப்பம்
ம்போகம்
சித்திரவதை,கண்டதுண்டமாய்வெ
ட்டிக்கொல்லல்

சித்திரவித்தாரன், விற்பன்னன்

கிதேனே, எண்ணம், தியானம், கி?ன

சிங்தன், குறளன், சீர்பதேபாஷாண

ம், தாக்கணங்குருவி
சித்திரவித்தை, நாதனவித்தை
சித்திரவேலே, வன்னவேலே
சிங்தாகுலம், மனக்கவலே
சித்திரவேளாகொல்வி, கொல்லித்தி சிங்தாக்கட்டிகை, ஒரட்டிகை
சிந்தாக்கு, ஒராபரணம் (யனம்
மத்திஞென்.அறு

சித்திரவோடாவி, சித்திரகாரன்

கிங் தாத்திரை, சுகவாழ்வு, நல்லப

சித்திராங்கதன்,குருகுலவாசரிலொ சிங்தாமணி, ஒர்தால், ஒர்மருந்து,
ருவன்

தேவமணியிஞென்.று

சிதோமணிமாத்திரை, ஒர்மருந்து
சித்திராங்கம், குங்குமம்
சித்திராபூபம், பணிகாரம்
சிந்தித்தல், நி?னத்தல்
(ஞென்.அ
சித்திராபூரணே, சித்திரையிற்பெள சிந்திப்பு, நிவணப்பு
ாண்மி, அஃஅ சித்திரகுத்தர்பிற சிந்தியம், சிவாகமமிருபத்தெட்டி
தேநாள்

சித்திரான்னம், பலவகைச்சாதம்

சித்திரி, கெந்தலவணம், சித்திரியெ
ன்ன்ேவல்

சிந்தியல்வெண்பா,

மூன்றடியாய்

கேரிசைவெண்பாப்போலவும் இ
ன்னிசைவெண்பாப்போலவும்
ருவது

சித்திரித்தல், ஒவியங்கீட்டல், கொ சிந்து, ஒர்பா, இர்யாறு, கடல்,குற
ள், சிங் தென் னேவல், தேயமன்ப
த்தவேலேசெய்தல்
த்தாறிளுென் அ, நீர், பதினெண்
சித்திரினி, சித்தினி

சித்திரை, ஒர் சான், ஒர்மாதம்
இத்திரைக்கதை, சித்திரகுத்தர்கதை

பாடையிளுென்அ, முச்சீரடி,யா
னே, யானேமதம், வைரிேயம்

சித்திரைச்சிலம்பன், சித்திரைமாத சிங் தி சங்கமம், ஆறுங்கடஅம்பொ
த்திற்பாயுங்காவிரியாறு
ருக்திமுகம், ஆற்அப்பொருத்து

இத்திரைப்பாலாவி, அம்மாபச்சரிசி

சிந்து சம், உப்பு

சித்திரைவசந்தன், சித்திரைத்தென் சிக் அச்சாரம், சிங் துலவணம்

சிமா

உmடுடு

இர

சிதுேதல்,கெடுதல்,சிதறல்,செரிதல் சிமிண்டி, நிமிண்டி
சிமிண்டுதல், தோன்ருமலெடுத்தல்,
சிங்துநதி, ஒர்நதி
அள்ளுதல்
சிந்து ஈர்தனன், சந்திரன், வீடுமன்
சிமிலம், மலே
(ணி, பூளே
சிதோடர், செய்தனிலமாக்கள்
சி துே சாதன், வருணன்
சிமிலி, உறி, குடுமி, சிள்வண்டு, தோ
சிமிழ், சிமிழென்னேவல், செப்பு
சிங்அபுட்பம், சங்கு
சிந்துரதம், இதிேப்பு
சிமிழ்த்தல், கட்டல்
சிமிழ்ப்பு, கட்டு
சிந்தாத்தம், ஒருப்பு
சிந்துரம், சிங்அாரம்
(ச்சி சிமிள்த்தல், சிமிட்டுதல் (குறிப்பு
சிந்துவாரம், கடல், வில், வெண்ணுெ சிமுக்கிடுதல், அசைதல், சிற்ருெவிக்
சிங்தாரம், சிவப்பு, செங்கிடை, ச்ெ சிமுட்டி, ழ்ேகாய்கெல்வி
திேலகம், திலகம்,புடமிட்டபஸ்ம சிமை, குடுமி
சிம்பத்தை, சிறுபுள்ள டி.
ம், புளியமரம்,யா?ன, வெட்சி
சிந்துராவிதி,சிதோரம்வைக்கும்முறை சிம்பர், துப்பாக்கியிலிடுதேக்கை
சிந்தாரவைப்பு, சிங்தாரமாகப்புட சிம்பல், ஒவித்தல், சிம்பு, பாய்தல்
சிம்பு, சிராய், அம்பு
மிடல், சிங்தாரவிதி
சிம்புதல், உச்சுதல், ஒலித்தல், கர
ேெதாரிகை, சிங்தாரம்
வாய்க்கவருதல்
இந்தாரித்தல், சிவப்பாக்கல், பஸ்ம
மாக்கல்
சிம்புரி, சும்மாடு
சிைேத, கருத்து, குறிப்பு, அன்பம், சிம்புளாஞேன், வீரபத்திரன்
Lெ
சிம்புளி, கம்பளி, செவ்வாடை
சிம்புள், எண் காற்புள்
சிங் தைகூரியன், புதன்
சிம்பை, அவரை
சிபுகம், நாடி
சிம்மதம், பாம்பு
சிப்பம், சி.டி கட்டு
சிம்மம், சிங்கம்
சிம்மாசனம், சிங்காசனம்
சிப்பிமுத்து, சிப்பியில்விளேயுமுத்து சிம்மு, எல்லே

சிப்பி, இப்பி, கிளிஞ்சில்

சிப்பி நீஅ, சிப்பிசுட்டஅேறு

சிப்பியச்சு, கம்மக்கருவியிஒென்று சியச்சினி, உத்தாமணி
சிப்பியர், தையற்காார், புகழ்ச்த சியாாகம், அத்தபாஷாணம்
பாடுவோர்

சியிருதம், கடுக்காய்

கிப்பிலாட்டி, சில்லறை,தொதேறை சிாகபாலம், தலேயோடு
சிரகம், கரகம், தலேச்சீரா, திவலே,
சிப்பிலாட்டு, தொந்தறை
கிப்பிவேலே, சிப்பியாகாரமானசெ
ப்கை

மழைத்துளி
சிரகம்பம்,

மெட்டி, பேய்க்கொம்மட்டி

சிரகம்பிதம்,

இமம், எல்லாம்

சிரக்கம்பம்,

சிமயம், மலேயுச்சி

சிரக்கோழி, குழலாதொண்டை, வ
சிரங்கு, ஒர்குருநோய்

மொளம், களிப்பு

இமாளித்தல், சங்தோவித்தல்
சிமி, குடுமி
சிமிகம்,

கிளி

சிமிக்கி, ஒர்பணி
சிமிக்கிப்பூ, ஒர்பணி

தலேயசைப்பு
(சம்பு

சிரசம், மயிர்

சிரசன், சீர்பதேபாஷாணம்
சிரசாவகித்தல், த?லமேல்வைத்தல்
சிரசீவி, காகம், திருமால், நெடுங்கா
லம்வாழ்வோன்

கிரசு, தலே, முதல்
சிரசுதையம், பிறவிநோக்கம்
சிமிட்டி, பேய்த்திமிட்டி
சிமிட்டு,சிமிட்டென்னேவல், மருட்டு திரசேவகன், பழயவேலேகாரன்
சிமிட்டுதல், அனுப்புதல், கண்சிமி சிரச்சேதம், தலேயவதாரம்
சிரச்செளளம், த?லச்செளளம்
ட்டுதல்
சிமிடன், சுமடன்

சிரா

உாடுகள்

சிரு

கிரஞ்சிலி, காகம், கெடுங்காலஞ்சி கிரீடம், வாகைமரம்
சிரு, தோட்பொருத்து, போதல்

விப்போன்

சிரட்டை, தேங்காயோடு

சிருகம், அம்பு, காற்.ணு, தாமரை

சிாத்தக்காழகம், மருக்காரை
சிரஸ்தம், கெடுகாள்
சிரஸ்தர், சிரேஷடர்
சிரத்தல்,அழித்தல், எழுத்திலாவோ
சை, ஒலித்தல்
கிரஸ்தாதார், பிரதானி

சிருகாலன்,கடுஞ்சொற்காான், கரி,
வீரமில்லான்

சிருக்கு, சுருக்கு
சிருங்கம், அடையாளம், கூர், மலே
முடி, விலங்கின்கொம்பு
சிருங்கலம், சங்கிவி, யானேச்சங்கி
வி, விலங்கு

சிரத்தினம், பழயது

சிரத்துதல், ஒலித்தல், பேசலாலெ சிருங்கலே, ஒர்செடி, கால்விலங்கு
ழுமொலி
(வாசம் சிருங்கவோம், இஞ்சி
கிரத்தை, அன்பு, முதன்மை, விசு சிருங்காடகம், நாற்றெருக்கூடுமி
கிராதி, கங்கை
கிரபங்கம், சிரச்சேதம்

சிருங்காடம்,
(பம்

டம்

சிருங்காரம், அன்பு, கராம்பு, சிங்

காரம்,சிந்துள்ாத்திலகம்,புணர்ச்சி
சிரமம், இரைச்சல், இளப்பு, சிலம்
சிரமாலே, கபாலமாலே, சிரசிற்றரிக் சிருங்காரித்தல், சிங்காரித்தல்
சிருங்கி, பொன்
(டிஞென்.அ
குமுருத்திராக்கமாலே
சிருட்டம், சிறீப.நான்முப்பத்திாண்
கிரமித்திரன், பழயசினேகிதன்
சிருட்டி, கிட்டியென்னேவல், சுபா
கிரமை, இ2ளப்பு
வம், படைப்பு
சிரம், உயர்ச்சி, தலே, திப்பிலிமூல
ம், நெடுங்காலம்
(லம்பம் ெ
கடவுள், பிரமா
சிரம்பம், சாலாங்கபாஷாணம்,சி
சிருட்டிகாலம், உலகத்தைத்தோ
சிரல், சிச்சிவிக்குருவி, முடிவிடம்
ற்றுவிக்குங்காலம்
கிரவணம், உபநிடதம்முப்பத்திாண்

டிளுென்அறு, காது, கேள்வி, திரு சிருட்டித்தல், பிறப்பித்தல்
வோணம்

கிரவம், கவுதாரி, காது
இரற்புள், பொன்வாய்ப்புள்
இராங்கம், தலே

சிருட்டிப்பு, படைப்பு
சிருட்டியாளன், சவுக்காரம்

சிருணி, சத்துரு, யா?னத்தோட்டி
சிருணிகை, உமிழ்நீர்
சிராத்தம், இறந்தோர்க்குச்செப் சிருதாம், பாம்பு
யுமோர்கிரியை, அஃதி யாகமிரு சிருதி, காது, தெரு
சிருபாடிகை, பறவை மூக்கு
பத்தொன்றிஞென்.று
சிரும்பணம், கொட்டாவிவிடுதல்
ரொய், சிரும்பு
சிராய்ப்பாக்கு, ஒர்பருவப்பாக்கு சிரும்பிகை, கொட்டாவி
இராய்ப்பீனசம், ஒர்சோப்
கிராவணம், ஆவணிமாதம், கல்

சிரேசு, செல்வம்

சிரேஷடபுத்திரன், முதற்புத்திரன்
யாகமிருபத்தொன்றி கிரேட்டம், செழிப்பு,முதன்மை,
சிரேஷடம்,
மேன்மை (தோர்
ஞென்.அறு
சிரேட்டர், உயர்ந்தோர், முன்பிறக்
சிராவிருத்தம், இயம்
சிரி,அம்பு, கொலேசெய்வோன்,கிரி கிரேட்டாதேவி, மூதேவி
சிராவணி,

யென்னேவல், வாள்,வெட்டுக்கிளி

கிரிட்டம், வெள்ளிலோத்திரம்
சிரித்துப்பேசல், ஈயச்சொல், பரி

நெடுநாள்
ங்க.ப டி
கி ாேணி, இடையர்வீ
ர்த்தி
தி,ஒழுங்கு,ப

:::

க்ாசச்சொல், மலர்ந்தமுகமாய்ப் சிரேவணம், காட்டாமணக்கு
பேசல்
(ப்புக்கிடம் சிரை, குரங்கு, சிரையென்னேவல்,
நாம் பு
(வையொதிக்கல்
சிரிப்பானி, கிரிக்கத்தக்கவன், சிரி
சிரைத்தல், மயிர்சழித்தல், புடை
சிரிப்பு, ஈகை

சில்

உmடுள்

சிரைப்பித்தல், செளளம்பண்அலி

சிலி

சிலம்பு, ஒலி, காந்கிலம்பு, லெம்பெ

த்தல்

சிரைப்பு, செவளம்

ன்னேவல், மலே
சிலம்புகூறல், ஒர்பிரபந்தம்

சிரையன், சாவிதன்
கிரோசம், மயிர்

சிலர், லெப்ெயர்

திலழ்தல், ஒல்த்தல்

சிரோதரம், கழுத்து

சிலவங்கம், மீனெலும்பு

சிரோத்தி, த ல்யோடு

சிலவர்,

சிரோத்திரம், காது, கேள்வி
சிரோக்தம், மயிர்ச்செறிவு
சிரோபத்தியம், கடுக்காய்
சிரோமணி,
முடியிலணியும்ம
சிரோரத்தினம்,
ணிை
சிரோருகம், த2லமயிர்
சிரோவல்வி, மயிற்குடு
சிரோவிருத்தம், மிளகு

சிலாசை, சலாகை, தேகக்கல்,தொ

வேடர்

ட்டிபாஷாணம்
சிலாக்கியம், சலாக்கியம்

}

சிலாசத்தி, கற்பூரச்சில (ஞென்.அறு
சிலாசாதனம்,

கற்பொளிகருவியி

சிலாசாரம், இரும்பு
சிலாஞ்சனம், நீலாஞ்சனம்
திலாடகம், மேல்விடு
இலாதான், சக்திதேவன்பிதா

சிரோல்ேட்டம், தலேச்ரோ

சில, கொஞ்சம்

திவாசலம், கம்படி, பாறை
இலாதிக்குமரி, கெளரிபாஷாணம்
திலாத்தி சம், இரும்பு
திலாசஞ்சு, கன்மதம்
திலார்கம், குடாலேக்கல்

சில கம், சட்டுவம்
சிலக்குணம், திமிங்கிலம்

திலங்கம், வெள்ளிலோத்திரம்
சிலதர், ஏவல்செய்வோர், தோழர்

சிலதி,ஏவல்செய்வாள்,தோழ் (ழியர் சிலாந்தி, சீதிேல்

தி தியர்,எவல்செய்தேர்ழிப்ர் தோ 2
முத்திக்குழிப்பு
சிலத்திற்கடுகு, திமிங்கில்
சிலாபேல், செப்பு:செருஞ்சில்

இலத்தின் பிரிதி

கற்பூரசிலாசத்து தி°ாப்பி, ல்ேலக்கள்

(ல்

லத்தி, ஒர்பூச்சி, ஓர்பூமரம், பரு திலாப்புதல், வீண்பொழுதுபோக்க
சிலதிேக்ாயகி, ஒர் ஆடு
வப்பதிகாரம், ஓர்.நால்

°ாமணி, கற்பூரச்சிலே

சிலாமதம்,கண்மதம்

(ான்

மைக்காரன்,அத்ட்டி, சிலம்பக்கா சிலாமளு, மஞேசிலே
லமங்காட்டுதல், அசுமாற்றங்கா இலாம்ேன், கன்டகிச்லெ
ஒன்பித்தல், சிலமித்த்ல்,பயமுறுத் வாம்பு, செகிள்
திவெருட்டல்
திலாயுத்ன், ஆமை
சிலமப்ப்டுதல், அசுமாற்றப்படுதல் சிலாரு, குழப்பம்

இலமம், அசும்ாற்றம், கில்ம்பம்

திலால்
இயக்கல்
இாவட்ட அரைகல், சாணக்கல்
சிலமி, சிலம்பக்காரன், பகடக்கா சிலாவருடம், கன்மழை, சத்தமுகி

சிலமன், அசு மாற்றம்

ன்

சிலமித்தல், அதட்டுதல், சிலம்பம்ப

ஆன்ம. அஃதி கன்டிெ

ண்அணுதல்

பொழிவது

சிலவிேன்க, மின்மினி, மின்னல்

சிலாவி)

;

_

சிலாவிந்து, கன்னுர்
சிலம், இச்திப்பு
சிலம்பக்காரன், சிலம்பப்பயிற்சியு திலாவுதல், சிலாவுதல்
ள்ளோன், பகடக்காான்
தி
ட்டி, ஒர்ப்னிகாாம்

சிலம்பக்கூட்ம், சிலம்பம்பழகுமிடம்
சிலம்பம், படைக்கலப்பயிற்ெ
சிலம்பல், ஒலி
(லேவன்
சிலம்பன், குமான், குறிஞ்சிநிலத்த
இலம்பி, சில்திேப்பூசின்
சிலம்பிதால், சிலர்திப்பூச்சி.ால்

சிலிர்த்தல், தளிர்த்தல், மயிர்க்கூச்
சுக்கொள்ளல்

இர்ப்பு, உரோமப்பொடிப்பு
சிலீபதம், யானக்கால்
சிலிமுசம், அம்பு, தேனி, மூலேக்க

3ஐ

உாடு அ

ேெல

ண், மூடன், யுத்தம், வண்டு.

சில்

கிலே, ஒலி, ஓர்மரம், கல், சிலேயெ

வீெரிடுதல், ஒலிக்குறிப்பு, குளிர்தல்,

ன்னேவல், குதபாஷாணம், த.அ

பயப்படுதல்
சிலுகன், கலகக்காரன்
சிலுகி, கலகக்காரி

விராசி, மலே, மஞேசிலே, மூலசா
ள், விக்கிரகம், வில்

2ெலக்கல், இரக்கல், சிலாாாகக்கல்

சிலுகு, சண்டை, சிலுகென்னேவ கி2லக்காறி, அஞ்சனபாஷாணம்
கிலேக்கெதிே, சாத்திரவேதி
ல், தப்பிதம், அன்பம்
சிஅகுதல், சண்டைபிடித்தல்,தன் கிலேச்சாதனம், சிலாசாதனம்
பப்படுதல் (டை,பலது,வாட்பல் சிலேச்சோனிதம், கன்மதம்
சிஅக்கு, இரும்புமோதிரம், தண் சிலேத்தல், ஒலித்தல்
சிஅசிஅத்தல், அலட்டுதல், ஒலிக்கு சிலேத்தாசி, சாளக்கிராமம்
சிலேத்தாது, சிலாமதபாஷாணம்
றிப்பு, குளிர்விறைத்தல்
சிலேத்தீட்டு,
சிஅசிஅப்பான், ஒர்வகுரி
கன்மதம்
சிஅசிலுப்பு,அலட்டு, ஒலிக்குறிப்பு, சிலேத்துமம்,
குளிர்க்குறிப்பு
(தல் சிலோஞ்சு, கிலேபிரத்தம்
சிஅசிலெனல், ஒலிக்குறிப்பு, குளிர் சிலேசர், கல்சார்
சிஅத்தல், அறக்கரைதல், கோபித் சிலே நிறக்கல், மாமிசச்சிலே
(அளி சிலமா, மாக்கல்லு

தல், விள்ளுதல்

சிஅர்ே, இலேயிற்றங்கிவிழும்மழைத் சிலேயாவி, கிலேவிர்து
சிஅப்பு,அசைப்பு, சிஅப்பென்னே சிலேபிரத்தம், கன்மதம்
சிலேபிராசன், வயிரம்

வ)ெ

சிலேயுருக்குக்கல், செங்கல்
சிலேயொழுக்கு கன்மதம்
இலவங்கம், அஞ்சனப்ாஷாணம்
சிஅம்பல், அசைதல், ஒலித்தல், சிலேவயிரம், வயிரக்கல்
சிஅம்புதல், சிராப்முதலியசிலும் சிலேவிச்த, கல்ார்
சிலோச்சயம், மலே
Hதல்
சிஅவவி, சிலும்பலி
சில், அற்பம், ஆரவாரம், ஒலிக்குறி
சிஅவல், அ.அசிஅம்பல், மரியாதை
ப் தேர்-பண்டிமுதலிய்வற்றினு
யற்ற தி
(றையுமோர்மசம்
ருள், மூக்குக்கண்ணுடி, வட்டம்
சிஅவை, கொல்லப்படுபவர்களேய சில்லங்கெடுதல், சித் னின்னல்
சிலேடித்தில், உபயார்த்தம்படச் சில்லத்தட்டிப்போதல், தரித்திரத்

சிஅப்புதல், அசைத்தல்
சிஅம்பலாடுதல், சிஅம்பலாசல்
சிஅம்பவி, அவலட்சணமுள்ளவள்

சொல்லல்

-

அக்குட்படல்

சிலேடை, ஒரலங்காரம், அஃது உ சில்லபொல்லம், சிதறுதல்,பலதுண்
பயார்த்தமுள்ளது

சிலேடையுவமை,

மையுமொருங்குவருதல்
சிலேட்டர்,

சிலேட்டியர்,

}

டாயுடைந்தது

சிலேடையுமுவ சில்லம், அவதி, துண்டு, தேநீருமரம்
சில்லம்பாய், சீலம்பாய்

சில்லரி, சிலம்பின்பருக்கைக்கல்
செட்டிகள்

சில்லர், வேடர்

சிலேட்டுமதாசம், ஒர்நோய் (ன்று சில்லறை, அற்பகாரியம், உபத்திர
சிலேட்டுமகிாச்தி, கிரந்திகோபினுெ ம், சிதறினதொகை, சொச்சம்
சில்லா, ஒருநியாயாதிபதிக்குள்ளட
சிலேட்டுமகுன்மம், ஒர்நோய்
ங்கியவிடம்

சிலேட்டுமகுல்ே, ஒர்குலே

கிலேட்டுமபித்தகுலே) ஒர்நோய்

சில்லாட்டு, சில்லறை, சிறு காரியம்

சிலேட்டுமம், சிலேற்பனம்
சிலேபியர், செட்டிகள்
கிலேற்பனாாடி, சேடாாடி
சிலேற்பணம், கோழை

சில்லாட்டை, பன்மூடை
சில்லி, கண்ணறை, சிள்வண்டு, கிறு

கீரை,செளவு, தேருருள், வட்டம்

சில்லிகை, சிள்வண்டு, சீலே, சூரியகி

சிவ

சிவ

உாடு கூ

ராணம், எல்லாடை
சிவதொண்டர், சிவனடியார்
சில்விடுதல், ஒலிக்குறிப்பு, பயப்பட சிவதொண்டு, சிவபணிவிடை
(தம் சிவத்ததாசி, செம்பரத்தை,பருத்தி
ல், விம்முதல்
சில்லிரத்தம், விம்மிப்பொசியுமிரத் சிவத்தம், செம்முருங்கை
சில்லிவாயன், வெளிவாயன்
சிவத்தல், கோபம், சிவக்குதல், சி
சில்அ, ஒடு, சில்
னக்குறிப்பு
சில்லே, கிலுகிலுப்பை, சிவல், சிள்வ சிவத்தாபனம், சிவலிங்கபிரதிட்டை

சில்வண்டு, ஒர்வண்டு
சில்வாய், கடைவாய்
சில்வானம், சொச்சம்

சிவத்தானம், சிவதலம்
சிவத்த ரோகம், சிவபுண்ணியத்து
க்கிடைஆறுசெய்தல்

|சிவகிசி, சிவராத்திரி

சில்விஷசெதுே, சிறு சிவதேலோகமண், செம்புமணல்
(வொழுக்கம்
சிவதிே, பாலே
சில்விஷம், விஷம்
சிவகணம், சிவசேவைப்பரிவாரர்
சிவபத்தி, சிவாேசம், சைவசமய
சிவகதி,அருகன், புத்தன்,மோட்சம் சிவபர்வம், சிவனிடத்துள்ள குணம்
சிவகம், சாதிக்காய், காய்ச்சீரகம் சிவபுராணம், சிவனது மகிம்ையைக்
சில்விடம்,

சிவகாங்தை, ஒர்பூடு

சிவகளே, தெய்வசோபை
சிவகன் மசன், செவ்வாய்
சிவகாமி, பார்வதி
சிவர்ேத்தனன், திருமால்

கூறும்புராணம், அஃது இலிங்
ம்-கார்தம்-கூர்மம்- சைவம்- பிர
மாணடம்-பெளடிகம்-மச்சியம்
மார்க்கண்டேயம்-வராகம்-வாம
னம்

சிவசங்கற்பம், உபநிடதம்முப்பத்தி சிவபுரி, ஒர்தலம்
ாண்டினுென்அறு
சிவபூசை, சிவாlச?ன
சிவசத்தி, உமை, சிறீசத்திமுதலியப சிவபோகம், ஆனந்தம்

ஞ்சசத்தி, அருசு
சிவசமயம், சைவமதம்
சிவசாத்திரம், பதிஅால்

சிவப்பம்மான் பச்சரிசி, ஒர்பூடு
சிவப்பவரை, ஒர்கொடி
(ம்

திவப்பானவெள்ளேச்சி, புற்ரும்ப்ழ

சிவசேத்திரம், சிவதலம்

சிவப்பிரகாசம், ஒர்.நால்
சிவச்சி, சாதிக்காய்
சிவப்பிரியை, ப்ார்வதி
சிவஞானசித்தியார்,ஒர்.நால்(த்திரம் சிவப்பிரீதி, சிவாராத?ன
(ம்
சிவஞானபோதம், ஒர்சைவாகமசா சிவப்பு, சினக்குறிப்பு, செம்மைகிற
சிவஞானம், பதிஞானம்
திவப்புக்கந்தி,கோழித்தலேக்கதேகம்
கலத்தல், கிட்டல், திவப்புக்கொடிப்ப்ச்ளே, ஒர்பூடு
சிவணல்,
சிவனுதல், பொருதல்,பொருந்தல் சிவப்புமச்தாரை, ஒர்மரம்
சிவதத்துவம், தொண்அறிரு.அத திவமது, சிவகிருப்ை, சிறுபுள்ள டி.
த்துவத்திற்க டவுட்பகுதியானவை சிவமயம், சிவத்தின்றன்ம்ை
அேதத்துவம்
சிவமரம், ஓர்ம்ரம்
சிவதம், இருக்குவேதம்
சிவம், ஒர்குளிகை, ஒர்செய்கையுட்
சிவதலம், சிவசேத்திரம்
பு, ஒர்வாச?ன, கடஅப்பு, கடவு
சிவதன்மம், அட்டாதசவுபபுராண
ள்,குஅணி, சர்தோஷம், சிவதத்
த்தொன்.அ, தெய்வபுண்ணியம்
அவமைக்திஞென்று, அஃஅ ஞா

சிவதன் மோத்தரம், சைவ சாத்திர

னமொன்றல், சிவலிங்க்ம், தன்

த்தொன்று
சிவதாது, ஒர்கல்
சிவதாரம், தேவதாரம்

ணிர், நன்முகிர்த்தம், சன்மை, கித்
தியயோகத்தொன்று, பசுவணேத
றி,

சிவதுளசி, ஒர் ஆடு

னி, வேதம்

முத்தி,முற்றத்துறத்தல்,யோ

சிவதாதி, திற்கை

சிவாசம், மூன்.றாாளூறியகஞ்சி

சிவதை, ஓர்கொடி

சிவராத்திரி, ஒர்தினம்

சிவ்

உாசும்)

சிவலிங்கப்பெருமாள், சிவலிங்கத்

சிற

திளுகிளுத்தல்,

ஒவிக்குறிப்பு, பத

திற்கோயில்கொண்டசுவாமி
சிவலிங்கம், சிவபூசைத்திருவுரு

சிளுகிளுப்பு,
னழிவு
சிளுசிளெனல்,
சிவலே, சிவப்புகிறமுள்ளது, செங்கி சிளுபிளுத்தல், ஒலிக்குறிப்பு, சொது
றமுள்ளோன்

நொதித்தல்,

சிவலோகச்சேவகன், கார்தம்

ள்ெவண்டு,

சிவலோகம், மோக்கம்
சிவல், சவுதாரி, பகன்றை
சிவவல்லபன், சிவபத்தன்
சிவவல்லபை, பார்வதி
சிவலிங் த,
சிவiசம்,
இரதம்

ள்ெவீடு,

}

சில்வண்டு

கிள்ளிடு,
கிள்ளுப்பிள்ளு, கம்பலே

சிறகடி, சிறகடித்தல்
சிறகர், இறகு

சிமகாற்றல், சிறகடித்தல்

சிமகா தல், சிறகுவிரித்துலர்த்த
ல்,புள்ளெழுச்சிறகுவிரித்தல்

வெவேடம், சைவவேடம்
சிவளுர்பாகல்,
சிவளுர்வேம்பு, ஒர்செடி.
சிவன்வேம்பு,

சிறகி, ஒர்மீன்
சிறகு, இமகு, பக்கம்

சிவனி, கழுதை

சிறகுகதவு.இருபுறத்திகிலேயிலுமிடு

சிவனுள் மலே, அயச்சிலே
சிவளுேங்கிவன்னி, கார்தம்

சிறகுகுடில், சிறகோலேயர்ல்வேய்ர்

;

(தசிற்றில்

வகதவு

சிவன், கடவுள், சங்கரன்,வைரிேயம்

தி

சிவன்றே கம், காசிமீர்ப்படிகம்
சிவா, செல்லி, வெறுமை
சிவாகமம், பதி.தால்
சிவாட்சம், உருத்திராக்கம்
சிவாதரம், மாக்கொம்பு
சிவாருகம், ஆலமரம்
சிவார்ச்ச?ன, சிவாlச?ன

சிறகுதெரித்தல்,

சிறகையலகால்

:

வகிர்தல்,சிறகை
யுணர்த்தல்

சிற கொதுக்குதல்,

சிறகைச்சுருக்கு

சிறகுலர்த்தல்,

சிறகுளர்தல்,
சிறகை, ஒர்புள்

(தல்
குAைத்தல்,

சி.அ

மையாகவெண் அனுதல்,
சிறக்கணிப்பு,
தல சுருக்குதல்
சுருககுத

சிவாலயம், சிவன்கோயில்,மசானம்
குறை
சிவாற்ச?ன,சிவபூசை
ைவுபண்ண
்,கணிசக்குற
சிமங்கித்தல
சிவானுபவம், சிவபோகம்
ல், கை கிறையவள்ளுதல்
சிவிகரம், சாதிக்காய்
சிவிகை, தண்டிகை, பாண்டில்பூண் சிமங்கை, கைநிறைந்தவளவு
டவூர்தி
(ன் சிமத்தல், அருமை, சிறப்பர்தல், ெ
உப்பு, திறப்படல், மிகுதல், மே
விெங்கி, ஒர்பட்சி, ஒர்மிருகம்,ஒர்மீ

:ே

}

ன்ெ ைெLDL_IL I_ல
சிவிடு, சிறிசு, முங் நாற்றமறுபதிசெ
சிமச்தோர், அழகுள்ளோர், உற
ல் லுக்கொண்டது

விெயார், ஒர்சாதியார்
சிவிரதம், சிவிகை
சிவிரம், அரசிருக்கை, படை

வோர், பெருமையிற்சிறேேதார்
சிறப்பகத்திணே, அகத்தினவகையி
ஞென்.அறு

சிவிறி, நீர்வீசுந்திருத்தி, பெருந்து சிறப்பித்தல், அலங்கரித்தல், கன
ப்படுத்தல், புகழ்தல்
ருத்தி
சிறப்பில்லாதா,ள்,
ே
சிவேதை, சீர்திற்கொடி, தெற்கு,ப சிறப்பில்லாள்

}

தவி

கன்றை

சிவேரெனல், சிவப்புகிறக்குறிப்பு
சிவை, ஆணரி, உலே, உலேத்துருத்
தி, ஒரளவு, தற்கை, பார்வதி,

சிறப்பு, அசிகு, உயர்ச்சி, ஒன்றற்

புத்தன்ருய், மூக்கு, வேர்
சில்வல், கடற்பாசி

சிறப்புக்குத்திரம், ஒன்றிற்குரித்தா

கேயுரியது, மிகுதி, வரில்ச்,விசே
டம், வேடிக்கை

3ே
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9. In

சிறப்புப்பாயிரம், நாற்பெயருங்கா சிறு கம்மான் பச்சரிசி, சிற்றிலேப்பா
லாவி
ாணமும் ஆக்கியோன் பெயரும்.அ
ளவும்பயஅணுமுரைப் ப.அ

சிறு கல், சிறுகுதல்

உயர்புப்பொருடரு சிஅகல்அாரி, ஒர்மருதுே
மும்மை, (உ.ம்) அரசஅம்பொய் சிஅகளா, ஒர் மரம்

சிறப்பும்மை,

சொன் ன்ை

சிஅகாஞ்சொறி,
சி காஞ்சோன்றி,

;

ஒர்கொடி.
சிறப்பை, மரமணி
சிறு காடு, தாற்றுக்காடு
சிரும்பி, அட்டாலே
சிறுகாப்பியம், பெருங்காப்பியம்
கிரும்பு, சிராய், சிரும்பென்னேவல்
போன்றிருச் ஞ் சிலகுறைபாடு
சிரும்புதல், தழும்புபடுத்தல்
ள்ள பொருட்டொடர்கிலேச்செய்
சிருய்த்தல், சீய்த்தல்
யுள்

சிறப்புவிதி, ஒன்றறிகுரியமுறை

சிருய்த்துக்குச்சி, ஒர்பூடு

சிறு காரிடம், சாதிக்காய்
சிஅகாலே, பிராதக்காலம்
சிஅகால், காவட்டம்புல், தென்றல்

சிருர், சிறுவர்

நீே

கொஞ்சம்,

சிஅகாற் று,மிரு.துவாக வீசுங்காற்று

சிறியசிைேதயர், ழ்ேமக்கள்
அவருடிை, ஒர்பூடு
தி
தங்தை பின்ளுே சிஅகிடைச்சி, ஒர்கிடைச்சி
சிறியதகப்பன்,
ன்
சிறியபிதா,
சிறு கிண்ணம், சிறுவட்டில்
சிறியதாய்,
சிஅகிழங்கு, ஒர்கிழங்கு
தாயின்றங்கை
சிறியமாதா,
சிறு கீரை, அறைக்ைேர, ஒர் ைேர
சிறியத்தினி, உத்தாமணி
சிஅகு, இடைஞ்சல், சிற்கென்னே

}

சிறியர், அற்பர், ழ்ேமக்கள், குறள்
வடிவோர்
சிறியாணங்கை, ஒர்செடி

வல்

சிஅகுடி, குறிஞ்சிகிலத்தார், சிற்றில்
சிறுகுடில், சிற்றில்
சிறுகுதல், குறைதல்
சிஅகுரங்கு, ஒர்குரங்கு

சிறியோர், ழ்ேமக்கள், குள்ளர்
சிறிவில், அகிலமரம்
சிறீ, ஒரிராகம், திரு, தெய்வத்தன் சிஅகுரு, உவர்மண்
மை, பெண்
சிஅகுரும்பை, ஒர்செல் (ண்டது
சிறீகண்டன், சிவன்
சிறுகுழி, சிறுகோணிளமகல்ங்கொ
சிறீகரம், இலட்சுமீகரம்
சிஅகுறடு, ஒர்குறடு
சிறீகாந்தன், விட்டுஅனு
சிறுகுறட்டை, ஒர் பூடு
சிறீசைக்தி, விட்டுஅனுவின்திரு.காளி சிறுகுறிஞ்சா, ஒர்குறிஞ்சா
லொன் அறு
சிறுகொடி, ஒர்கிழங்குக்கொடி
சிறீதரன், சீதரன்
சிறுகொட்டைக்கரந்தை, அட்டா
சிறீநிவாசன், திருமால்
த சமூலத்தொன்.மு
(வீகமான சிறுகொம்மட்டி, ஒர்கொம்மட்டி.
சிறீபதி, விட்டுஅனு
சிறீமது, இலட்சுமீகரமான, தெய் சிறுகொன்றை, ஒர்கொன்றை
சிறீமான், செல்வ வான், திருமால்
சிறீமுக, முேக

சாஅமுழங்கொண்ட

சிஅகோல்,
கோல்

சிறுக்கன், வாலிபன்
சிறீ ராகம், ஒரிராகம்
(ல்
சிறீவிங்கம், பெண்குறி, பெண்பால் சிறுக்கி, வாலிபஸ்திரி
சிறீவச்சம், திருமால்மார்பின்ம.அ
சிறுக்குதல், கோபித்தல்,சிறிதாக்க
சிறீவதி, பாக்கியவதி
சிறுசண்பகம், ஒர்மாம்
சிறுசின்னம், ஒர்குழல்
சிறுக, அற்பமாய்
தி கடலாடி, சாய்குருவி
சிறுசின்னி, ஒர்செடி.
சிறுசெய்,
சிறு கடுகு, ஒர் கடுகு
பாத்தி
சிஅச்செய்,

}

சிஅகண்ணுக்ம், ஒர்ாகம்
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சி.டி பிள்ளே, இளம்பிள்ளே
சிறு புள்ளடி, ஒர் ஆடு
சிஅசொல், பழிச்சொல்
சிறுசோறு, பிள்:ளகள்விளேயாட்டு சி.மு புறம், பிடரி

க்குச்சமைக்குஞ்சோறு

சிறு ஆளே, ஒர் ஆடு

சிறு சாரை, நீர்வீசுங் துருத்தி

சிறு பெண், இளம்பெண்

சிறு தாளி, ஒர்செடி
சிறு தானியம், புன்ருனியம்
சிறுதிப்பிலி, ஒர்திப்பிலி

சிறுபொழுது, பத்காாழிகைகொ
ண்டசே ம், அஃது காலே-உச்சி
மாலே யாமம்-அத்தசாமம்-வைக
றை

சி.அ.திடி, ஒர் பறை

சிறுக த்தி, ஒர்பூடு
சிறு திருமம், வெடியுப்பு
சிறு துளசி, ஒர் துளசி
சிறு தாறு, திாற்றுக்காடு
சிறுதென்றல், இளஞ்சோளகம்

சிஅதேக்கு, ஒர்மரம்
சிறுதேங்காய், சமுத்திராப்பழம்

சி.ணு போகம், புன் பயிர்ப்போகம்
சிறுப்பம், சி..அபிராயம்

சிறுப்பனே, எளிமை, குறைவு
சிஅப்பித்தல், கணிசக்குறைவுபடுத்
தல், சிஅகப்பண்ணுதல்
சிம மட்டம். இளமட்டம்
சிஅமணி, ஒர்செல், சதங்கை

சிறுசேர், பிள்?ளத்கவியிலோர்பகு சிறுமணிக்கொட்டுவான், ஒர் நீர்ப்புள்
சிறுமலே, குன்அ
தி, விளேயாட்டுத்தேர்
சிறு மல், நீர்விட்டான்
சிறுதேன், கொசுகாங்தேன்
சிறுத்தல், சிறிதாதல், சிஅப்பனவா சிஅமல்லி, சிறுபஞ்சமூலத்தொன்
அ, தசமூலத்திமொன்.அ
சிறுமாரோடம், செங்கருங்காலி
சிஅமி, புத்திரி, பெண்

தல், சினத்தல்
சிறுத்துத்தி, ஒர்தத்தி
சிஅத்தை, கி.மு புலி

சிறுத்தொண்டன், அ.த பத்தி மூவரி

சிறுமியம், சேறு

சிறுமுட்டி, சுத்தியல்

லொருவன்

சிறுமுள்ளி, ஒர்முள்ளி
சிறுமூலகம், ஒர் கிழங்கு, திப்பிவி

சிறு கற?ள, ஒர் பூடு

சிறுகன் ஞரி, ஒர்பூடு
சி.டி நாகம், ஒாமரம்

சி.மு மூலம், திப் வி

சிறு சாகம்யூ, ஒர்சாக்கு

சிறுமை, அற்பம், இடைஞ்சல், எ
ளிமை, கீழ்மை, குறைவு, தரித்தி

சி.லு கார், கன் ஞர்
சி.டி காவல், ஒர்செடி

-

ரம், அதுன்பம், கோய்

சிறுமைத்தனம், இடைஞ்சல், எளி

சி. கிம்பம், மலேவேம்பு
சிறு நீர், மூத்திரம்
சிறுதெரிஞ்சி, ஒர்பூடு.

மை,

தரித்திரம்

சிறுமைப்படுதல், இடைஞ்சற்படுத

ல், எளிமைப்படுதல், தரித்திரப்ப
சிறுபகன்றை, ஒர் ஆடு
டுதல்
கி.மு.பசி, இளம்பசி, காலப்பசி
சிஅபஞ்சமூலம், ஒர்.நால், கண்டங் கி.அறுமையர், கீழ்மக்கள்
கத்தரி, சிறுமவலி,சிறு வழுதி2ண, சி.மவதி, அற்பம்
-

-

நெருஞ்சி பெருமலலி

.ே

இளம்பிராயம்

சிறுபதம், சிறு வழி

சிறுபதி, சிறு கிராமம்
சிறு பயறு, ஒர்பயஅ
சி.மு பயிர், இளம்பயிர், புன்பயிர்

சிறுவயல், பாத்தி
(அ.பொழுது
சிறு வரை, அற்பம், காலவிரைவு, சி
சிஅவர், மக்கள்

சிறுபறை, ஒர்பறை, பிள்:ளக்கவியி சிறுவல், இளம்பிராயமானது, இள
லோர்பகுதி

திம பாலடை, ஒர் யூடு
தி.மபான்மை, சி வழக்கு
சிறுபிராயம், இளம்பிராயம்

ம்பிராயம்

சிறு வழுதுணே, ஒர்செடி,

_

அஃ.தி த

சமூலத்தொன் அ, சிறுபஞ்சமூல
த்துமொன்.அ

சிற்
சிறுவள்ளி, ஒர்பூடு
சிஅவன்,

மகன்

சிறுவி, மகள்

சி.மு விதி, தக்கன்

சிற்

.ெ

சிற்பசாத்திரம், கோயில்முதலியன
கட்டுஞ்சாத்திரம், அஃது கலே
ஞானமஅபத்தான் கிளுென்று
(த்திரன் சிற்பசாலே, சிற்பவே?லவீடு

சிஅவிதிமகஞ்சிதைத்தோன், வீரப சிற்பத்தொழில்,இல்லமெடுத்தல்முத
சிறு விரல், கனிட்டிகை விரல்
சிறுவிலே, குறுவிலே

வியகற் சிற்பவேலே

சிற்பம்,அ.மு.தொழிலிளுென் மறு, அறி
பம், சிறிசு, சிற்பதால், துண்மை

சிறு வீடு, சிற்றில்
சிறுவுமரி, சிற்றுமரி
சிற்பரக்கூர்மை, கந்தகவுப்பு
சிஅவெள்ளரி, ஒர்வெள்ளரி
சிற்பரவுப்பு, கெர்தலவணம், சிச்து
)ெ வ
ை
சிறை, அடிம்ை, அழகுள்ளவள், இ.

டம், இறகு, கட்டுப்பாடு, காவல், சிநீபரன், கடவுள்
சிற்பரி, பொன்னிமி2ள,வெண் காரம்
சிறைச்சாலே, பக்கம், மதில்
சிறைக்கணித்தல், கடைக்கண்ணுற் சிற்பரை, சவுக்காரம், பராசத்தி
பார்த்தல்,புறக்கணித்தல்
சிற்பர், சித்திரகாரர், சிற்பா சாரியர்
கற் சிற்பன்
சிற்பாசாரி,
சிறைச்சாலே
சிறீபியர், கம்மாளர்
றைககூடம்,

}

சிறைசெய்தல், அடிமைப்படுத்தல், சிற்றகத்தி, ஒர் மரம்
சிற்றடி, சிறு காற்சுவடு, சிறுகோல்
சிற்றடிப்பாடு, சிறு வழி
சிறைச்சோறு, காவலிலகப்பட்டவ சிற்றடியார், குற்றேவல்செய்வோர்
கட்டுப்படுத்தல்
சிறைச்சாலே, மறியல்வீடு

ர்களுக்கன்னங்கொடுத்தல், அஃ சிற்றண்டம், இருவகையண்டத்து
ளொன்.று, அஃது உடம்பு
சிறை நீக்குதல், சிறைமீட்குதல்
சிற்றப்பன், தங்தைக்கிளேயோன்
சிறைபிடித்தல், அடிமையாகப்பிடி சிற்றமட்டி,
(டைப்படுதல் சிற்றமுட்டி, ஒர்செடி
த்தல்
(லாவி
சிறைப்படுதல்,அடிமைப்படுதல், த சிற்றம்பலம், சிதம்பரம்
சிறைப்படுத்தல், அடிமைப்படுத்த சிற்றம்மான் பச்சரிசி, சிற்றிலேப்பா
ல், காவலுக்குட்படுத்தல், தடை சிற்றரத்தை, ஒர்செடி, ஒர்மருச்சி
தி அறம்முப்ப திரண்டிகுென்று

}

சிற்றருக்கன், ஒரருக்கன்

ப்படுத்தல்

சிழைப்பாடு, அடிமைத்தனம், கட் சிற்றவரை, ஒர்கொடி
டுப்பாடு, தடை
சிற்றறிவு, சொற்பவறிவு, புல்லறிவு
சிறைமீட்குதல், இட்டமாக்குதல்
சிற்றமகு ஒரமகு
சிறைமீளுதல், இட்டமாக்கல், இட்ட சிற்ருடை, சிறுபிள்?ளயுடுப்பு
மாதல்
சிற்ருத்தாள், சிறியதாய்

சிறையிருப்பு,அடிமைத்தனம்

சிற்ருமணக்கு, ஒராமணக்கு
செடி
சிநீருவ வட்ட்ம், விசிறி

சிறையெடுத்தல், சிறைமீட்டல், பெ சிநீருமுட்டி,
ண்கொள்ளல்

சிறையிருப்பைநீக் சிற்ருள், ஏவலாள்
சிறை விடுதல்,
சிறைவிடுத்தல், குதல்
சிற்றி, சிறியதாய், பசரி
சிதைவைத்தல், அடிமைப்படுத்தல், சிற்றிதழ், அகவிதழ்
காவலில்வைத்தல்

_

சிற்றிரு, கிஅகிலுப்பை

சிற்குணம், பரிசுத்தகுணம்
சிற்றிரை, சிற்றுளு
சிம்சத்தி, பஞ்சச்த்தியிளுென் மறு, அ. சிற்றிலக்கம்,கீழ்வாயிலக்கம்(சிட்டி
ஃ.த உயிாக்கொளியாய்நிற்பது
சிறீ சபை, ஞானசபை

சிற்றிலே, கடுமரம், குன்றி, செய்ச்

சிற்றில், குடிசை,சீலே,பிள் க்கவியி
சிற்சிலிர்ப்பான், ஒர்வைகுரிசோப்
ளுேர்பகுதி, பிள்?ளவி:ளயாட்டி
மூென்.மு, அஃஅ சிற்றில் சிதைத்
சிற்சோமன், சீர்பந்தபாஷாணம்

ேென

த புண்ணியமேழி அஞென்.அ
சினேகி, சினேகிதன், சினேகிதி

தஅம்சிற்றில்புனேதஅமாம்
சிற்றிளேப்பு, மெல்லிளேப்பு

சிற்றினஞ்சேர்தல்,

சின்

உ.

துன்மார்க்கரு சினேகிதம், சட்பு

டன்கூடுதல்
சிற்றினம், ஆகாத கூட்டம்
சிற்றினிப்பு, சுள்ளிட்டவினிப்பு
சிற்றின் பம், இலெள கேவின்பம்
சிற்றிரம், அற்பவிரம்

சினேகிதர், மித்துருக்கள்

சினேகிதி, அன்புள்ளவள்
சினேகித்தல், கட்பாயிருத்தல்

சினேகிப்பு, சினேகம்
சினேசதாரு, சாதிக்காய்மரம்
சினேசம், சாதிக்காய்
சிற்றுணர்வு, சிற்றறிவு
சிற்.ஹண்டி, அப்பவருக்கம், ஒர்ப கினேதிேரன், அருகன்,புத்தன்
ண்ணிகாரம், பலமூலசாகவுளு, சினே, உறுப்பு, கருப்பம், கொழுப்
பு, சினேயென்னேவல், பூவரும்பு,
பொரிக்கறி
மரக்கொம்பு, முட்டை மூங்கில்
சிற்.அறுமரி, ஒர்பூடு
சி?னகொள்ளுதல்,
அரும்புதல்,க
சிற்.மறுமல், கையுமல்
சி?னத்தல்,
ருக்கொள்ள
சிற்.அமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை
ல், கொழுக்குதல், புளகப்பொடி
சிற்றுயிர், அற்பசிவபிராணி
(வுரு
ப்புக்கொள்ளுதல்
சிற்.முரு, குறள், சிறுத்தோணி,சின்ன
சினேபருவம்,
கருக்கொள்ளும்ப
சிற்.மறுலாத்தி, பதமையானாடை
சினேப்பருவம், ருவம்
சிறீஅளி, சிறுளி
சினேப்படுதல், கருக்கொள்ளுதல்
சிற்றுள்ளான், ஒர்.துள்ளான்

சிற்றார், குறிஞ்சிநிலத்தார்

சினேப்பு,கொழுப்பு, சி?னத்தல், வெ

,
2 ே}

சினேட்பெயர், உறுப்புக்காரணமா

குறஅ

ப்வரும்பெயர், (உ.ம்) முடவன்

சிற்மெண், கீழென்

சினேவினே,

சிற்றெள், ஒரெள்
சிற்றெஅம்பு, ஒரெஅம்பு
சிற்றேலம், ஒரேலம்

சிற்முெழுங்கை, கையொழுங்கை
கினகரம், கோவில்

சினத்தல், கோபித்தல்

உறுப்புப் பொருளது

தொழில்

சின்,அசைச்சொல்,(உ.ம்) கண்ணும்
படுமோஎன்றி சின் யானே,ஞானம்

சின் மத அால், வகன்சிங்தாமணி
(மை
(ன்.அறு சின்மயம், ஞானமயம்

சினத்திலெழுங்தி, உயிர்முத்தீபிளுெ சின்மாத்திரம், ஆன்மாவின் சுயதன்
சினப்பு, கோபம், பரு, விம்முதல்

சின் முத்திரை, ஞானமுத்திரை
சின் மூர்த்தி, கட்வுள்

சின்மை, சிறிசாங்தன்மை
(ன்.அறு
இனம், கோபம்
சின்னக்காசு, ஒர்காசிலெட்டிலொ
சினவரன், அருகன், புத்தன்
சின்னச்சலவான்த,சிறுநீர்க்கழித்தல்
சினவர், பகைவர்
சினவுதல், கோபித்தல், சினக்குறிப் சின்னஞ்சிறியது, மிகச்சிறியது
சின்னட்டி, ஒர்பூடு, சின்னன்
பு, பொருதல்
சினன், அருகன், சருவஞ்ஞன், திரு சின்னத்தனம், எளியதன்மை
சின்னபின்னம், கண்டதுண்டம்
மால், புத்தன், விருத்தன்
சின்னப்படுதல், அநீர்ேத்தியடைத
சினு, வட்டத்திருப்பி
ல், பங்கப்படுதல்
சிளுடி, மூக்குமட்டை
சின்னப்பன், சிற்றப்பன்
சிதை, செத்தல்

சின்னப்பூ, ஒர்பிரபந்தம், அஃது

சிளுவில், தம்பை

சினிவாலி, அமவாசிக்குமுதஞளிரா
சினேக சத்துரு, சினேகிதன் போல
நடக்குஞ்சத்துரு

சினேகம், எண்ணெய்,

ட்பு, அஃ

நேரிசைவெண்பாவாற்றசாங்கம்

வைத்து நாடி-தொண்அணுாறு-எழு
பதி -ஐம்பது- முப்பது பாட்டுப்
பாடுவது

இக்

உாசுடு

தே

சின்னமுத்து, ஒர்குருசோய்

சீக்கு, செத்தை
சீக்குரு, முருங்கை
சின்னம், அடையாளம், இனம், ஓர் சீக்கூட்டுதல், சிதல்கொள்ளுதல்

சின்னமேளம், மத்தளம்

காசு, காளம், சங்கு,சிறுமை, தட் சீசகம்,

டு,துண்டு,பராகம், பெண்குறி.மு சீசபத்திரகம்,
சம்,
றம், விசித்திரம்
இன்னம்மை,

இயம்

சோ. ர்ைகப்பி

}

சின்னமுத்து
சின்னவைகுரி,
சிக்கமிட்
க்குறிப்பு
சீச்சி,
சின்னன், சிறியது
சின்னன் பென்னன்,சிறிசும்பெரிசும் சீஷப்பிள்ளே, ஷேன்

; ! இகழ்ச்

சின் ஞயி, சிறியதாய்

: } மாளுக்கர்

சின் ஞரு கம், திேல்
சின்னி, ஒர்செடி

சீடு, நாlஒடு

சின்னிவிரல், சிறுவிரல்
சின்னர், அற்பநீர், சிலு நீர்
சின்னே, ஒர்மீன்

சீடை, ஒர்பணிகாரம், சடைவு
சீட்டி, எழுத்துப்புடைவை

சீட்டு, பத்திரிகை
சீட்டுத்தெரிப்பு, கையுறுதி

இ

சீட்டுப்போடுதல், பீலிபோடுதல்
சீ, அடக்கம், இகழ்ச்சிக்குறிப்பு, இ சீட்டுவாங்குதல், சாத2லக்காட்டுங்
லக்குமி, இலக்குமீகரம்,காந்தி,ச குறிப்புச்சொல், சீட்டுப்பெறுதல்
ம்பத்து, சாச்சுபதி, சிதல், சீயெ சீன சந்திரன், தேய்பிறை
ன்னேவல்,கித்திரை, பார்வதி,பெ சீனம், பதனழிவு
ண், விடம்
சீனித்தல், பதனழிதல்
சீகண்டன்,சிவன்

சீண்டல், நாறல்

சீகம், சமரத்தை
சீண்டமம், ஊழல், தொச்தறை
சீகரம், இலக்குமீகாம, கடற்றிாை, சீண்டிரம், இனவார்த்தை
கரகம், கவரி, திவலே, புனற்றிரை, சீண்டுதல், சருவுதல், தொடுதல்
மழை,மழைத்திளி, மழைத்தாவல் சீதகம், இயம், தரா
(பன்
கேரி, நீர்த்திவலே
சீதகன், சந்திரன, சுக்கிரன்,சோம்
சீகர், திவலே, பஞ்சலோகம்
சீதகாத்திரகம், ஓர்சன் னி
சீகாரம், ஒர்பண்
சீதகிருச்சரம், மூன்று சாணிர்பருகி
கோழி, ஒர்தலம்
யிருக்குமோர்விரதம்
சீகு, துடைப்பம்
சீதக்கடுப்பு, வயிற்றுக்கடுப்பு
சீக்கரம், இக்கிரம்

சீதக்கட்டு, த ப்பற்று
சீதசுரம், குளிர்காய்ச்சல்
சீதபா,அ, சந்திரன்

சீக்கல், சீழ்க்கை
சீக்காச்சா, சாய்ப்புடோல்
சீக்காய், சீழ்க்கை, பழாத காய்

சீதபேதி, ஒர்நோய்

சீக்காய் நிறம், வெளிறின நிறம்

சீதப்பற்அறு, தேப்பிடிப்பு

சீக்கிரகதி, மிகுவிரைவு

சீதப்பிரபம், கருப்பூரம்
சீதமண்டலி, ஒர்பாம்பு

சீக்கிரகம், விரைதல்
சீக்கிரசேதனம், சாய்
சிக்கிரதை,சீக்கிரம்

சிதமரீசி, சந்திரன்
(விரைவு சீதம், ஆமம், குளிர்ச்சி, அது உயிர்

சீக்கிரம், காரம், குரூரம், கோபம்,
சீக்கிரான்,
உசிலமரம்
இக்கிரி,

சீக்கிரியம், இக்கிரம்
சீக்கிரியன், சிவன், திருமால்
இக்கிரியான், உசிலமரம்

வேத?னயிளுென் அ, கொடுங் தமி
ழ்நாட்டிஒென்அ, சீதாங்கபா
ஷாணம், சீரணித்தது, சோம்பு,
நீர், மாரிகாலம், மேகம்

சீதரன், அரி
சீதவழும்பு, ஆமம்

இந்

சியா

உ.

சீர்தல், துளிமழை
தேவாதக்கடுப்பு, சலக்கடுப்பு
தேவாதம், குளிர்நோய், சலரோகம் சீதிேல், ஒர்கொடி
ேேதுதல், மூக்குச்சி
தேவாரம், உத்தாமணி

(தல்
சல், விரும்பு

சீைேத, சீத்தை
தேள காலம், மழைகாலம்
தேளம், குளிர்ச்சி, கோடக சாலே, பேதி, அருகன், கடவுள், விட்டுஅ

சந்தனம், தாமரை, திரிசு, பச்

பேம், சரகாண்டபாஷாணம்

சைக்கருப்பூரம், முத்து

போதம், திருப்பாதம்

ப்ேபங்கோரை, ஒர்புல்
தேளாதேவி, ஒர்சத்தி
தேனே, ஒர்சாரத்தை, கொடிமாத இப்பாய்தல், சிதல்வடிதல்
(ருள் ப்ேபிடுதல், மயிர்சீவுதல்

2ள

தேனம், மகட்குக்கொடுக்கும் பொ ப்ேபு, எலும்புக்கோவை, கதவின்ரு
ழ், மயிர்வுேஞ்ப்ேபு, வாழைக்குலே
சீதனவோலே, தேனவுமதி
ச்ப்ேபு
சீதன், சந்திரன்
தோங்கபாஷாணம், ஒர்பாஷாணம் ப்ேபுச்சரட்டை, ஒர்விதமீன்
தோங்கம், ஒர்சன்னி, ஒர் பாஷா ப்ேபுப்பணிகாரம், அப்பவருக்கத்
-

ணம்

தோங் சனி,

-

}

-

தொன்.அறு
மேங்கலி, சாவிதன்
சீமணல், நாகமணல்

இராமன்றேவி
சீதாத்திரி, இமயமலே

மேதேகம், சிதோரச்சார்து

சீதாபதி, இராமன்

மேங்தபுத்திரன், தலேமகன்

சீதாரி, கேதுருமாம்

மேக்சம், கருப்பக்தரித்த ஆருமாத

தோலடத்திரம்

சீதாளபத்திரம்,

தளப்பத்தோலே

ங்கு

இதாளே,

மேதேரேகை, ஒரிரேகை

தோளம், சீதா?ள

சீமந்தனி, ஒர் கற்புடையபெண்

சீதி, குளிர், பாவம், முற்றத் துறத்தல்

சீமாட்

இ.அ., இயம், கள்

சீதளாய், ஒர் துளசி

மோலிங்கம், எல்லேயடையாளம்

சீதேவி, இவக்குமி

சீமாவிவாதம், எல்லேவழக்கு

சீமான்,அருகன், செல்வமுள்ளவன்,
சீதேவியார்செங்கழுநீர், ஒர்பூடு
தலேவன்
சீதை, இர மன்றேவி,அவள் பஞ்சக
ன்னிகளிலொருத்தி, உமை,உழுப முேக, ஒராண்டு
டைச்சால்,பொன் ஞங்காணி.ம்.து சீமூதம், இந்திரன், நீருண்டமேகம்,
சீதோகம, குளிர் நீர்
சீத்தலேச்சாத்தன்.

(லொருவன்
பிடியன் யா?ன, மலே
சங்கப் புலவரி மூேதன், இந்திரன், உ9வன், ஒரசு

சீத்தல், சீக்குதல், வுேசல், செப்ப
ம்பண்ணல, தாய் தாக்கல், நீக்கல்

ரன்,சிவன், துன்புறுவோன், நா
காசுரன் சாரதி

சீத்தா, ஒர் மரம்

மூேசை, இரவு கொடிமுர்திரிகை

சீ; தி, இளப்பம்

ைேம, அனுட்டிப்பு, எல்லே, கரை,

தேசம், தோண்மேல், வயல்
சீத்தியம், தானியம்
ைேமக்கரி, ஒர் சரி
சித்தியோளுன், ஒர்ஒளுன்
சீத்தப் பூத்தெனல், சிடிங் கொள் ைேமச்சுண்ணும்பு, ஒர்சுண்ணும்பு
இயக்காய், யோக்காய்
ளுதல், முஅமுஅத்தல்

}

_

சித் துவம், செ மமை, திறம்
யேங்காய்,
சித்தை, கீழ்மகள், சிதம்பல், சிட்டி சீயம், எருக்கம்பால், சிங்கம், சிங்க

ச்சீலே, பதனழிவு,பீழை, பூரான் பீ |
ழை

சீத்தைக்கண்,

விராசி, தென்றிசைப்பாலன்குறி

யோ, ஒர் மரம்
பீழை சாறுங்கண் சீயாக்காய், ஒர்காய்

சீல

சீரு
யோள், பாட்டி

சீயான், பாட்டன்

ஞ்சலோகம்

சீரை, 92ல, மரத்தோல், மரவுரி

ெேயனல், இகழ்ச்சிக்குறி பு
ர்ே, அ9கு, இரைச்சல், ஒழுங்கு,
சீய்த் சல், உரஞ்சுதல், சிருய்த்தல்,
காற்றண்டை, சித்திரம், சுபாவ
வுேதல், செருக்குதல்
சீரகக்கோரை, ஒர் கோரை
யே கச்சம்பா, ஒர்கெல்
சீரகத்தாமர், வணிகர்
கீரகத்தாமன்,

ம், செல்வம், சொல், அஃது செ

ய்யுளுதுப்பிஅமொன்

,

தண்

டாயுதம், தாளவொத்து, த லா
ராசி, த்ெதரம், கன்மை, கிலேபர
ம், பா ம், புகழ், பொன், முச்சை
(ழிதல்
சீர்காரம், எதிரொலி

குபேரன்
சிரகத்தா ரோன்,
சீரகம், ஒர்சாக்கு, ஒர்பயிர், பன்றி சீர்குலேசல், ஒழுங்குகெடல், பதன
சீரங்கம், ஒர்பட்டினம்
சீர்கேடி, மூதேவி
சீரணம், சமித்தல், சிவாகமமிருபத் சீர்கேடு, கேட்ான கிலேமை, சிறப்பி
தெட்டிஞென்.அறு, பதனழிவு

ல்லாமை

}

சீரணவாடிகை, இடிந்தவீடு
சீர்க்காரம், எதிரொலி
சீரணன், விருத்தன்
சீர்க்கிருதம்,
சீரணி, காடு, கூத்திஞேர்பேதம், ஒர சீர்க்கோள், ஒர்கோள்
னியென்னேவல்

சீரணித்தல், சமித்தல், பதனழிதல்
இர2ண,

பழக்கம்

1ே சிறப்பு, வாழ்வு
சீாசெய்தல், ரோக்கல்
சீர்திருத்தல், ரோக்கல்
சீர்திருத்துதல், இராச்குதல்

சீரபாணி, பல பத்திரன்
சீரம்ோடா, விழி
சீாதிருந்தல், செப்பமாதல்
சீரம்,இரேகை, எழுத்து, சலப்பை, தீ தாக்சல்,
ஆராய்தல், ஒத்து
காட்டெருமைப்பால், ரை, சூரி சீர்தாக்குதல், ப்பார்த்தல்

;

யன், மரவுரி, மாலே, முடி
ரோ, கவசம், பலாசு

ர்ேத்தல்,

சிறப்புக்கொள்ளுதல்

சீர்த்தி, மிகு புகழ்
சீராட்டல், கொண்டாடல், கோது சீர்த் துளாய், ஓர் ளசி
குலம்பண்ணல், சிறப்புப்பண்அணு சீர் கிருவாகம், இயல்பு, கிலேபரம்
தல்

சீர்பண்அதல், ஆபத்தப்படுத்தல்,ஒ

சீராட்டு, கொண்டாட்டம், கோது

குலம், சிறப்பு, சிறப்புச்செய்தல், ஒர்பதி, கடவுள்
இராட்டென்னேவல்
ர்ேபந்தபாஷாணம், ஒர்பாஷாணம்
சீரா பதிதனேயை, இலக்குமி
சீர்பாதம், திருப்பாதம்
சீராளன, சிறுத்தொண்டர்புத்திரன் சீர்ப்படுதல், ஒழுங்குப்படுதல், கு
ரிே, முக்காடு
சீரிகை, ஒர்வண்டு
சீரிடம், தலே, வாகை
சீரின பன்னம், வேம்

சீரினன், கற்முேன்
சீரித்தல், பழகல்
சீரிப்பு, பழக்கம்

சிரியர், அமிஞர், சிறந்தோர், புலவர்

ணப்படுதல்

ஒர்ப்படுத்துதல், குணப்படுத்துதல்
ர்ேப்பாடு, சிறப்புறல்
ஒர்ப்பிழை, ஒழுங்குத்தப்பு
ர்ே மரம், செய்வார்கருவியிளுென்று
ர்ேமை, எண்வகை ஆறிஞென்.அறு, அ

ஃது ஒப்பம்,சங்கை,சிறப்பு.செ
LD

)

சீரிவிருக்கம், புளியமரம்
ஒர்வண்டு, நெய்வார்கருவியிஞென்.று
சீருகை, வண்டு
லேசம்பன்னன், நற்குணன்
சீருணம்,
குணம்
செம்பு (ண்டிஞென்.அறு இலத்துவம்,
சீருணி,

}

சீலம், அழகு, குணம், சரித்திரம்,
சீருத்திரம், உபநிடதம்முப்பத்திர

ேேதில், சுபாவம், தருமம், நல்ல

சீருள், இயம், செம்பு, செல்வம், ப

றிவு, நல்லொழுக்கம்

சிவா

உIாக அ

இவி

இவர்,

வலுள்ளோர்

இலம்பாய், கிழியற்பாய்
லேவான் ,
ஃ
ாறிகுணசாலி
சீலன்,

வேலம்,

ஒர் நீர்ப்பூடு

வேல், ஒவப்பட்டது, வுேதல், பெல
மற்றது, மிருதிவானஅ

இலவிருத்தன், கல்லொழுக்கிற்றிறம்
வேவிலயம், மாணம்
பாதோன்
வேனகம், சோ.அ
ஒலனம், சாத்திராப்பியாசம்
லோ, இறைபட்டை,

ஒர்மீன்

லோப் பூட்டை,

ஒவனம், அமுசம், உயிர்வாழ்தல்,தை

த்தல், நீர், புசிப்பனவு, மூளே,வெ

லோப்பட்டை,

} இகூைடை

ஒலி, கற்குணமுடையாள்
விேதன், கலே கற்ருேன்
இலே, வத்திரம்
லேப்பேன், லேயிற்பlஅம்பேன்

ண்ணெய்

வேளுகாதம், கஞ்சு
வேளுர்தம், மரணம்

வேளுர்த்தம், உயிர்வாழ் தற்குரிய,சி,

-

வே கர், புத்த தவத்தோர்

இவன் முகார்தரம்
வேளுவரசன், வருணன்

_

வேகன், இரரசன், குறவன், சிவமுத் ஒவளுவுடதம், உயிர்தருமருக்தி
தன், தருமம்வாங் கியுண்டோன்,பு ஒவஞளி, உயிருடையாள், உயிருள்
ளோன்
த்ததவத்தோன்,வேலகாரன் (ன்
வேகாருண்ணியன், கிருபையுள்ளோ வேனி, சஞ்சீவி வோாடி, பாலேமரம்

சிவசாட்சி, அறிவுக்காதாரமாயிருப் வேனித்தல, வேனம்பண்அதல்
ப.அ.

இவனியம், நீர்

ஒவளுேபாயம், வனத்துக்கடுத்தவு
இவசாதனம், தானியம்
பாயம், வேளுர்த்தம்
ஒவசெங்தி, உயிருள்ளவைகள்
வேதம், ஆமை, சன்மார்க்கம், வேன், வேன், உயிர், உயிர்தருமருச்து. இக்
மயில், முகில்

தில், ஒவியம்,வியாழம் வைரிேயம்

வேதயை, சிவாலுக்கிரகம்
வேண் கொடுத்தல், உயிாகொடுத்தல்,
திடப்படுத்தல்
வேதருமம், சிவபுண்ணியம்
வேன்முத்தன், திறர் தஞானமடை
சீவதனம், வேஅள்ளதிரவியம்
சிவதன், சத்திரு, சன்மார்க்கன், நீ
ேேதான்
சிவன் முத்தி, ஞானமடைச்அபிறப்ப
ண்டஆயுசுகாரன், வைத்தியன்
ஒவதாது, வேவாயுசஞ்சரிக்குங்காடி
அத்திருத்தல்
வேதிசை, பிராணதிசை

வோதாரம், உலகம்

இவதேகம், ஆன்மாவிேக்கும்வடிவம் வோத்துமா, சரீராவச்சின்னவான்
வேத்த அவாய், மரணத்த அறுவாய்
வோாடி, பிராணவாயுவுலாவுநரம்பு

(க்காரன்
வோர்தகன்,கொலேயாளி,வேட்டை

வேநாயகன், பிராண நாயகன்

வோர்தம், விேயமுடிவு
சிவாவத்தை, ஆத்த மாவடங்குமவ

சிவநாள், ஆயுள்
வேந்தி, இந்திற்கொடி, பாலேமரம்

த்தை

(ன்

வேர்திகன்,பாவைவேட்டைக்காரன் விே,உயிருடையாள்,உயிருடையோ
விேகை, சீவனம்
இவர் தில், தில்
சிவபிராணி, உயிர்ப்பிராணி

சீவி.தகாலம், விக்குங்காலம்
சிவபுண்ணியம், உயிர்கட்குச்செய்யு விேத சமுசயம், மரணபயம்
சீவி தஞ்ஞை, இரத்தாசயம்
ம்புண்ணியம்
சீவி தேசன், உயிர்தருமருந்து, கட
வேபேதம், உயிர்ப்பேதம்
வுள், கணவன், சந்திரன், சூரியன்
வேமந்திரம், உடல்
வேரட்சை, இடேற்றம், வேபரிபா சீவித்தல், சீவியம் பண்ணுதல், மரித்
லனம்

வோம், நீலவண்ணப்புடைவை
வோர், புத்தர்

தல், மோட்சஞ்சேருதல்
சீவிப்பித்தல், சாக்காட்டல்

சீவிமுடித்தல், கோதிக்கட்டல்

னே
சீவியகாலம்,
விேயங்ாள்,

}

9.

சீனமுத்து, ஒர்செய்கைமுத்து
னம், ஒர்புடைவை, தேயமன்பத்

_

ஆயுளுள

சீவியங்கம், கல்லுப்பு
சீவியம், ஆயுள், காலட்சயம்,

தாறிகுென்அறு, நால், பதினெண்
பாடையிஞென்.அறு, மான்
(தல் சீன வங்கம், இயம்

ன

வ

சீவியம்பண்ணுதல், சீவனம்பண்ணு
(மால்
சீவியர், விேப்போர்
சீவியன், சீவன், சீவிப்போன், திரு
விேனி, ஒர்மருங் தி, செவ்வழிப்பண்
சீவி சுரப்பிராங்தி, சீவ?னச்சிவனென

சீன வெடி, ஒர்வெடி
சீனன், சீனதேயத்தான்
இனி,ஒர்வகைச்சருக்கரை, சீன்க்கா
ாம், பித்தளே மணல், மராங்கூரம்

சீனிக்கிழங்கு, ஒர்வகைக்கிழங்கு
சீனிப்பாகு, அதிரச்த்துதிர்பாகு

கோண்டல்

சீவீசுரம், ஆன்மா
சீனியதிரசம், ஒர்பண்ணிகாரம்
சிவுதல், செதுக்குதல், மயிர்கோதி
தல்,"மெல்லி தாயரிதல்
வுேளி, ஒர்கருவி
வுேளியர்டுதல், வுேளிபோடுதல்
சு, அதட்டுமோசை, ஒரெழுத்து,

ேேவாபகர்ரம்,

இவதயை

ான்மை-சுகம்முதலியவற்றைக்கா

ேேவாற்பத்தி, உயிர்த்தோற்றம், க

ட்டுமோருபசருக்கம், வியப்புக்கு

ருக்கொள்ளுங்காலம்

றிப்பு

சீழ், ஒலிக்குறிப்பு, சிதல், சீழ்க்கை சுஃறெனல், ஒலிக்குறிப்பு
(சத்தம் சுகனேம், செளக்கியவிண்மீ

விடுதல்

சீழ்க்கை, வாயாஅாதுமோர்வகைச் சுக சரீரம், துன்பமற்ற சரீரம்
இழ்க்கைக்கருவி, சீழ்க்கைக்குழல்
சுக சரீரி, சவுக்கியதேகி
சீறடி, சிற்றடி.
சுகசன்னி, ஒர்சன் னி, திரீதோஷம்
அசட்டல், இரைதல், உ சுக சீவி, சுகவாழ்வுடையாள், சக
இறல்,
அேதல், ரத்ததிகரித்தல்,கோபித்
வாழ்வுடையோன்
தல், சினக்குறிப்பு, பெருங்கோப சுகசெய்தி, நற்செய்தி
ம், மூக்குச்சீஅதல், வேகம்
சுகண்டி, ஒரிரத்தினம்
அேபூறென்ல், ஒலிக்குறிப்பு, சினக் சுகதபேதம், பேதம்மூன்றிளுென்
குறிப்பு
அ, அஃது மரத்துக்கிலே காய்மு

மே மாறு, கலகம், குழப்பம்

தலியவித்தியாசம்

அோர், வேடரூர்

நீேகாரம்,

சு கதம், சொந்தமானது
சுக துக்கம், இன்ப துன்பம்

ர்ேகாரம்

ந்ேறம், கோபம், சினம்
சீனக்கண்ணுடி, மூக்குக் கண்ணுடி
சீனக்காக்காய், ஓரினக்காகம்

சுகாயம், செளக்கியான்மைகள்

சுகதேகம், இரவெண்காயம், கதே
கத்தாள், தேன் தோடம்பழம்
சுகந்த பரிமளம், மிகுவாச?ன, வாச

சீனக்காரம், ஒர்ம்ருர்து
சீனக்கிழங்கு, ஒர்மருக்திக்கிழக்கு
சீனக்குடை, கடுதாசிக்குடை
னேசம், உடுக்கு
-

இனப்பண்டம்

சுகந்தம், இரவெண்காயம், கந்தக
ம், கிழங்கு, சந்தனம், சீரகம், ச

சீனச்சட்டி, ஒருலோகம்

அமணம், நீலோற்பலம்
வாச2னப்பண்
சுகந்தவருக்கம்,

}

சீனட்டங்குருவி, ஒர்குருவி
னேட்டி, ஒர்செல்

சுகந்தவற் கம்,

னேபிட்டம், செவ்வீயம்

சுகந்திகம், ஒர்செல்,

னேப்பாகு, ஓர்மருந்த

வெண்டாமரை

சீனப்பூ, ஒர்புட்பம்

சீனமல்லிகை, ஒர்பூச்செடி.
சீனமிளகு, ஓர்மிளகு

டம்

கர்ததிாபம்,

சுக புச்சம், கந்தகஅேறு
சுகபேதி, ஒர்பேதிமருதுே
சுகபோகம், சுகாலுபவம்
35

சுகி

சுக்

உாஎல்

கர்ெதலாபம், சினேக சம்பாத்தியம்

சுகபோசனம், கல்அண்
சுகப்படுதல், சுகமடைதல்
சு கப்பிரியை, சம்புகாவல்

சுர்ெதல்,
வகிர்தல்
சுகிர் வசனம்,
சுத்தவசனம், மெய்
வசனம்

சுகப்பிழை, செளக்கியவீனம்
சு கம், இன்பம்,கிளி, சுடம், தருமம், சுகு, ஒர்பாத்திரம்

தலப்பாச்ை,நன்மை, கீர், பு-ை சுகுடம், சேம்பு
சுகுணம், ஈற்குணம்
வை, முத்தி,முலேக்கண்
சுசுரம், தருமம்
(த்தொன் து சுகுணன், நற்குணமுடையோன்
சுகருமம், நகருமம், நித்தியயோக சுகுமாரம், ஒர்கரும்பு, ஒர்தானிய
சுகவல்லபம், மாதளே

_

சுகவாகன், மதன்

சுகவாழ்வு, சல்வாழ்வு
சுக விருத்தி, சுகசெய்தி, சுகவாழ்வு
சுகவிரேசனம், சுகபேதி

ம், மிரு.அது
சுகுவது, தீ
சுகோச்சம், மகாசுகம்
சுகோlசவன், கணவன்
சுக்க சிலே, வங்கக்கல்

சுக்கம், களவு, பொதிக்கு

சுகவீனம், துன்பம்

சு கம்வைத்தல்,களவாய்பகரித்தல்

சுக வே?ள, சுகமான காலம்,

(ன் சுக்கல், அறிடம், தண்டு

லம்

சுகன், சுகப்பிரமா, சுவற்கமுற்ருே

சுக்கானி, கப்பலோட்டி

சு கன்மம், சுகருமம்
சு கன் ருதை, வியாசன்

சுக்காரம், கெற்சிதம்

சுகாசகம்,
சு காசம,

சுக்கான் கல், சுண்ணும்புக்கல்
சுக்கான் கீரை, புளிக் கீரை

வெள்ளரி

சுகாசனம், சுகாதனம்

சுச்கானிறு, சுண்ணும்புக்கன்னி.அ
சுக்கான், கப்பலேங்டத் திங்கருவி

சுக்கான் பருப்பதம், வங்கக்கல்
சுக்கிரசீடர், அசுரர்
சுகாதனம், சுகமுந்திடஅமெல்வது சுக்கிர
பகவான், வெள்ளி
றிருக்கினெய துமோவவ்வாறிருத்
சுக்கிரம்,
ஆனிமாதம்
தல், மாத2ள
சுக்கிரவாரம், வெள்ளிக்கிழமை
சுகாதாரம், சுவற்கம்
சுகாசுகம், சுகதுக்கம்

சுகாதிசயம், சுக செய்தி

சு கிரஞளி, முத்து

சுகாதீதம், மேற்பட்டசுகம்
சு காந்தம், இரவெண்காயம்

சுக்கிரன், அசுரர் மந்திரி, கண்ளுே

யுளொன் அ, ே
சுக்கிராசாரியன், சுக்கிரன்
சுகானந்தம்,மிகுவின்பம்,மோட்சம்
சுக்கிரீபன், குரக்கிறை
சு கானுபவம், கல்லலுபவம்
சுகி, சுகபோகி, சுகியென்னேவல்,சு சுக்கிரீபேசன், இராமன்
சுக்கில, ஒராண்டு
ப்ா லுபவம், செளக்கியம்
_

சுகித்தல், இன்பு மனுபவித்தல், செ சுக்கில கவிதம், இதிேரியக்கலிப்பு
சுக்கிலத்தம்பம், கலேஞானமறுபத்
ல்வங்களேயனுபவித்தல்
திஞன் கிளுென் ற
சுதிப்பு, நல்ல அபவம்

வெண்மை
சுயென், சுகானுபோகி, போசளு சுக்கிலத்துவம்,
சுக்கில பக்கம்,
திசெளக்கியமுடையோன்
பூருவபக்கம்
சுகியாதி, நற்கீர்த்தி
(கிர்வு
சுத்திலமண்டலம்,
வெள் விழி
கர்ெ, உட்டுளே, சுகிரென்னேவல்,சு
சுக்கிலம், இந்திரியம், ஒர்யோகம்,
சுகிர்தகுணம், நற்குணம்
கண்ணுேயிளுென் அறு, வெண்ணெ
சுகிர்தகுறள், ஒர்.நால்
ய், வெண்மை, வெள்ளி
சுகிர் த.நால், வேத நால்

::

சுகிர்தபுண்ணியம், நற் புண்ணியம்

}

சுக்கிலாங்கம், வெள்ளேத்தேகம்

சுக்கிலாசயம், இந்திரியகோசம்
சுகிர்தம், அதிட்டம், அறம், சன்மா சுக்கிலாபாங்கம், மயில்
ர்க்கம், சுசி, தயவு நன்மை,செப்

விட

8_{7

சுட்

சுக்கு, சுக்கர்ன் கல், சுண்டி, துண்டு, சுடர்மெளலியர், வாஞேர்
வேர்க்கொம்பு, அஃத திரிகடுக சுடர்விடுதல், சுவாலித்தல்
த்தொன்.அ - பஞ்சமூலத்துமொ சுடர்விழியோன், வீரபத்திரன்
ன்.அ
(ணம் சுடர்விழுதல், தீயிலிருந்த சுடரிழித

சுக்குப்பொடி, வேர்க்கொம்புச்குர
ல், விளக்குமுதவியவற்றிலிருந்து
சுக்கை, கட்சத்திரம், மாலே
தீச்சிகை விடுதல்
சுங்கம், ஆயம், இறை, களவு, பொ சுடர்வு, சுடர்தல்
சுடலே, சுடுகாடு
அக்கு
_

சுங்கன், ஒர்மீன், சுக்கிரன்
சுங்கான், புகைகுடிக்கிறகுழல்
சுங்கிதன், இனன்
சுங்கு, மடிப்பு
சுசலம், சுத்தசலம்

சுடலேக்குருவி, ஒர்குருவி
சுடலே ஞானம், மயானவைாாக்கியம்

சுசனம், காற்.அ

சுடலேயினிஅ, சவச்சாம்பல்

சுடலேக்காடு, சுடுகாடு

சுடலேமாடன், ஒர்தேவதை
சுடலேயாடி, சிவன்

சுசாதி, சுயசாதி
சுடலேயோன், அரிசு
சுசாதிபேதம், சுயசாதிக்குளுள்ள சுடலேவயிரவன், மயான வயிரவன்
பேதம்,அஃது மரத்துக்கும்.அமரம் சுடாரி, கவசம்
சுசி, ஆடிமாதம், இணக்கம், காமக் சுடிகை, உச்சி, நெற்றிச்சுட்டி, ம
கவலே, கோடைகாலம், சந்திரன்,
யிர்முடி, முடி
சிவன், சுக்கிரன், சுத்தம், குரிய சுடீரியம், வீரியம்
ன், கிதார்த்தம், கெருப்பு, பிரம சுடுகலம், குயக்கலம், செங்கல்
ன், மானுக்கன்றன்மை, முலே,வெ சுடுகாடு, இமம்
சுடுகோல், சுட்டுக்கோல்
ண்குடை, வெண்மை
சுசிகரம்,சுத்தம்,நேர்மை,மேன்மை சுசுெடுத்தல், தீவிரித்தல்
சுடுகடுப்பு, தீவிரம்
(டுத்தல்
கசிந்தனம், தியானம்
சுசிமணி, இரத்தினம்
சுடுகடெனல், தீவிரித்தல், வெடுவெ
சுடு சுண்ணம், சுட்டசாங் து
சுசிமிதம், புன்னகை
சுசிரம்,

அக்கினி, ஊஅகுழல்,

அளே

சுடுதல், உலோகங்களையொட்டுதல்,

சுசீலம், காற்அ, சற்குணம்,நேர்மை
குடுகாஅதல், தகித்தல், கீற்றுத
ல், விசனமடைதல், விசனமட்ை
சுசீலன், நற்குணன்
சுசுகம், முலேக்கண்
வித்தல், வேகவைத்தல்
சுடுநிலம், சுடுகாடு
சுசுக்தரி, கோபி, சாவி, மூஞ்கு.அ

சுகுக்குமை, கான்குவாக்கிஞென்.அறு

சுடுநீர், வெங் நீர்

சு.சேலகம், புடைவை
சுச்சு, சுண்டி

சுடுமருக்தி, எரிமருதுே
சுடுவல், இரத்தம்

சுடக மாமிசம், கருவாடு
சுடகம், காய்வு, சடை

சுடுவான், படகிற்சமையல்ப்ண்னு

சுடுவனம், இரத்தம், சுடுகாடு(மிடம்

சுடரெண்ணெய், குட்டெண்ணெ சுடுவு, சும்மாடு
ய், பந்ததயிலம்
சுட்சுள்ளெனல், முள்ளு-வாயுமுதவி
யகுற்றுங்குறிப்பு
சுடரோன்,குரியன்
சுடர், அக்கினி, ஒளி, சந்திரன், குரி சுட்டல், காட்டுதல், குறித்தல்
சுட்டாவிரல், சுட்டுவிரல்
யன், நீச்சிகை, விளக்கு
உச்சிவெள்ளே, கெற்
சுடர்க்கொடி, கருப்பூரம், பெண் சுட்டி,
மிச்சுட்டி
சுட்டிகை,
இராசியையிரண் சுட்டிக்காட்டுதல், குறித்துக்காண்
டாகப்பகிர்தல்
பித்தல்

சுடர்ச்செலவு, சட்டுவருக்கத்தொ
ன்அ, அஃது

சுடர்தல், ஒளிசெய்தல்
சுடர்கிலே, தகழி, விளக்குத்தண்டு

சுட்டித்தலே, கு.அம்புத்தனம், திரி
யாபுரம்

சுண்
சுட்டித்தலேயன்,
சுட்டியன்,

இ.I

9.

சுதா

(ண்டு
துட்டன்,நெற்றி கண்டெவி, ஒரெலி
ச்சுட்டியுள்ளது கண்டை, சுண்டைச்செடி, நீர்க்கு

சுட்டு, எண்ணம், குறிப்பு, சுட்டெ
ன்னேவல்

சுட்டுக்கோல், உ2லயாணிக்கோல்

சுண்ணக்கல், சுக்கான் கல்
சன்னப்பொடி, வராகம், வாச?ன
ப்பொடி
(ன்.அ

சுட்டுச்சொல், ஒன்றைச்குறித்திக் சண்ணமிடித்தல்,ஒமக்கிரியையிகுெ
காட்டுமொழி

கட்டுதல், எண்ணுதல், குறித்தல்
சுட்டுப்பொருள், குறித்த பொருள்
சுட்டுவிரல், ஆட்காட்டிவிசல்
சுட்டுவைத்தல், இலக்குவைத்தல்

கண்ணம், சதயம், சுட்டசாங்தி, சு
ண்ணப்பொடி, பராகம், புழுதி

சுண்ளும்படித்தல்,சுண்ணும்புபூசுதல்
சுண்ணும்பு, சிப்பிமுதலியவற்றின்சு
ண்ணம்

சுட்டெழுத்தி, அ-இ-உ-என் அமெ சுண்ணும்புக்காறை, சுண்ணும்புச்சா
திேடுதல்
(ண்டி
ழுத்துக்கள்
கண்ஞம்புத்
துடுப்பு,சுண்ணும்புதோ
சுண்க்கம், சோர்வு, தாமதம்
சுணக்குதல், தாமதப்படுத்தல், மெ சுண்ணித்தல், நீற்றுதல், பூசுதல்
சுதந்தன், கூத்தாடி

வியச்செய்தல்

சுணங்கல், சோர்தல், தாமதித்தல்

சுதந்தி, வடம்ேற்றிசையானத்குப்

பெண்யா இன
(ரிமை
சுணங்கன் முத்திரை, காயாகாரமா சுதந்திரம், இட்டமான வாளுகை,உ
னவோர்.முத்திரை
(மல் சுதந்திரர், உரிமைக்காரர்

சுணங்கன், நாய்

சுணங்கு, சுணங்கென்னேவல், தே சுதந்திரவாளி, உரித்தாளி
சுதந்திரி, இட்டமாய் கடத்தவோன்,
அ2ண, சு?ன
உரிமைக்காரன்,உரிமையுடையாள்
கணேக்கோரை, ஒர்புல்
சுதந்திரித்தல், இட்டமாய் கடத்தல்,
சுனேத்தல், சுனேத்தல்
உரிமைபெற்றனுபவித்தல்
சுண்டகன், சாராயம்வடிப்போன்
சுண்டக்கட்டுதல், இ.அகக்கட்டுதல் சுதந்திரியம், இட்டம்
சுண்டக்காய்தல், இறுகக்காய்தல் சுதம், கேடு, முறைமை
சுண்டங்காய்,சிறு காய்,சுண்டிக்காய் சுதரிசனம், அழகு, கண்ணுடி, சக்
கிரம், சம்புகாவல், தேவலோகம்,
சுண்டப்பிடித்தல்,இ.அகப்பிடித்தல்
மேருமலே, வலியான்
சுண்டம், கள், யா?னத்துதிக்கை
சுண்டல்,இ.அகல்,எய்தல்,சுண்டநீக சுதருமம், கற்கிரியை

றி,சுண்டுதல்,தெறித்தல்,வற்.அதல் சுதர்த்தனம், குயில்
சுண்டநீகறி, தீயற் கறி
(ஞ்கும சுதல்ம், ேேழழுலகிளுென்அறு
சுண்டன், அறிவிலி, சதையாாள்,மூ சுதனம், ஆயுதப்பொ.த
சுத அவன், விச்சுவகன்மா, வில்லா

சுண்டாங்கி, அற்பம்

ச்சிரமி

அண்டாபானம், சுராபானம்

சுண்டாரன், சாராயம்வடிப்போன் சுதன், மகன்
சுதன்மம்,
இதிேரன் வசந்தமண்
சுண்டாலம்,
சுண்டாலி,
யா?ன
சுதன்மை,
டபம்

}

_

சுதாகரன், கருடன், சந்திரன்
சுதாகிருது, கருடன்
சுதாங்க்ரன், சந்திரன்
கதாகுதி, சந்திரன், யாகம், வனசம்
ர்சி அளவுபடி,கண்டென்னேவல் சுதாத்ாரன், சந்திரன்
சுண்டுகட்டை, செய்வார்கருவியி சதாத்துமசன், பேரப்பிள்ளே

சுண்டி, கள், சுக்கு, சுண்டில்
சுண்டிசை, உண்ணு
சுண்டில், சுண்டிற்செடி.
சுண்டு, அடிப்பற்றியது, அற்பம்,ஒ

சுதாநிதி, சந்திரன்
ளுென்அறு
சுண்டுவிரல், சின்னிவிரல்
(வில் சுதாபிரீதி, சந்திரன், யமகம்
சுண்டுவில், கன் முதலியசெலுத்தும் சுதாமலு, மலே, முகில்

சுத்
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அதி, அறிஞன், சுருதி, பூருவபக்கம்

சுத்தவுபவாசம், பட்டினி

கதிக்கியானம், சுருதிவித்தை

சுத்தன்,அருகன்,கடவுள், மெய்யன்
சுத்தாங்கம், கலப்பற்றது.முற்றும்
சுத்தாத்துமா, பரிசுத்தவான் (லன்
சுத்தார் தபாலகன்,அரண்மனக்ாவ
சுத்தார்தம், அரசன்றேவியில்லம்
சுத்தாவத்தை, பரிசுத்தவவத்தை
சுத்தி, சங்கு, சுத்திய்ல், ேெய்க்குத்
திமுதலியபாத்திரம், பவித்திரம்
சுத்திகரம். சுத்திசெய்தல்
சுத்திகரித்தல், சுத்தமாக்குதல்
சுத்திகரிப்பு, சுத்தம்பண்ணுதல்

சுதினம், ஈற்றினம்

சுஅ ட்புசாங் காரை, ஒர் காரை

சுஅம்பு, ஒர்மீன்
சுதை, அமிழ் தி, உதை காற்பசு, க

ங்சை, சுண்ணச்சாச்து, சுவை
நீர், பால், ஆக்தேன்,மகள், மின்,
வெண்மை

சுதோற்பத்தி, பிள்ளேப்பே அறு
சுத்தகேவலம், ஒரவத்தை

சுத்தகெளடம்,பஞ்சகெளடத்தொ

ன்.அறு
சுத்திகை, அகல், இப்பி
பவித்திரஞ்செ
சுத்தக்கட்டி, கலப்பற்றபொற்கட் சுத்திசெய்தல்,
சுத்திபண்ணுதல், ய்தல்
சுத்தசத்தியம், மகாவுண்ம்ை
சுத்தசலம், தெளிர்ே
சுத்தியடைதல், சுத்தியாதல்
சுத்தவேன், குற்றமற்றபிராணி (மை சுத்தியல், சிறுசம்மட்டி

சுத்தகுனியம், அறத்திர்ேச்தல்ெமறு சுத்தோதகம், சுத்தசலம்
சத்தசைதன்னியம், சுத்தசுருபஞா சு கயம், ான்னடை

}

சு.கீதம்,

சுத்தசைவம், ஒர்சைவம்
சுகாரம், அடைக்கலான்குருவி, பா
ம்பின் முட்டை
சுத்தஞானம், மயக்கங் ர்ேச்தஞானம்
சுக்தாத்தாதி, துத்தபாஷாணம்
சுத்தஞானி, பக்குவஞானி
சுத்ததினம், புண்ணியதினம், வருட சுச்தரமூர்த்தி,அ.அபத்துமூவரிலொ
த்தின் முதஞள்

ருவன்

சுத்தநீர்க்கடல், புறவாளிக்கடல்
சுத்தபத்தி, மாசற்றபத்தி

சுந்தரம், அழகு

சுத்த புடம், சுத்தப்படம்

சுக்கரி, அழகுள்ளவள், இந்திராணி

சுத்தபோசனம், ஆாதபோசனம்

சுத்சதன், காமன், சுதேரமூர்த்தி
அ கை, பார்வதி, பெண், மூஞ்

குஆறு
சுத்தப்பிழை, முதி அம்பிழை
சுத்தப் புடம், எண்ணவிற்களேெேத சுத்தரிசுட்டது, இதுேப்பு
சுங்தன், ஒராக்கன்
டுத்ததி
சுப கதி, சங்தோஷம், மோக்கம்
சுத்தப்பொய், முற்.அம்பொப்
சுபகான், இகையாளன்
சுத்தமனம், வஞ்சகமற்றமனம்
சுபகருமம், )
சுத்தமாயை, மகாமாயை
சுப கன்மம்,
சுத்தமார்க்கம், சத்தியமார்க்கம்,
L_.
சுப காரியம்,
சுத்தம், உண்மை, கலப்பற்ற தி,கு சுபகிரியை, )
ற்ற மற்றஅ, பவித்திரம், பொரிக் சுப காலம், ஈற்காலம்

மக்கலசாரியம்

கறி

சுபகிருது, ஒராண்டு

சுத்தம்பண்அதல், தாயதாக்கல்
சுத்தவாச?ன, அமணம்

சுபக்கம், பொருளிருக்கும்பக்கம்

சுத்தவாளர், தெய்வபத்தர்
சுத்தவாளி, சுத்தன்
சுத்தவித்தை, சிவதத்துவமைந்தி
ஞென்.அ, அஃது ஞானமேறிக்கி
ரியைகுறைந்தது
சுத்தவீரன், மிகுவீரன்

சுபங்கரி, பார்வதி
சுப சகுனம், சன்னிமித்தம்
சுப.செய்தி, சற்செய்தி
சுப.சோபனம், மங்கலம்

சுபக்கிரகம், சுப்க்கோள்

சுபட்சம், சுபக்கம்

சுபதினம், ஈற்றினம்

6)Lo

rை

சுப்

சுட்பிரசுதை, காட்டெருமைப் பால்
சுபத்தலம், தேவாலயம் ,
சுப்பிரதந்தி, வடமேற் றிசையா?ன
சு
காதனம், தொடைக்கும்
யின் பெண்யான
:காற்குகடுவேயிரண்டுள்ளங்காலே
_

புஞ்செலுத்திநிமிர்த்திருத்தல்
சுபத்திரேசன்,

அருசசுனன

சுபத்திரை, அருச்சுனன் மனவிகளி

சுப்பிரதீகம்,

மிக்கவொளி, வட ே
ழ்த்திசையா?ன
சுப்பிரதீபன், ர்ேத்திபெற்ருேன்

:::::

சுப்பிரபேதகம்,

லொருத்தி

சிவாகமமிருபத்

தெட்டிளுென் அ

சுபமங்க்ளம், வாழ்த்து
சுபமிருத்து, நன்மானம்

சுப்பிரமணி, வச்சிரம்

சுபமுகுர்த்தம், கன்முகுத்த்தம்

சுப்பிரமணியன், குமரன்

சுபம், காற்.அ, என்மை,நித்தியயோ
கத்தொன்.அறு, பரிசம், மங்களம்,

சுப்பிரம்,ஒளி, கிந்தியயோகத்தொ
ன் அ,

மிக்கவொளி, வெண்மை,

வெள்ளி

யுத்தம்
சுபயோகம், ஒர்யோகம்
சபர்னகேது, சுபன்னகே.அ
சுடர்னன், சு:பன்னன்
_

சுப்பிரயோகம், பஞ்சபாளுவத்தை
யிஞென்று, அஃது சொல்அங்கி
2னவுமாயிருத்தல்

சுப்பிரலாபம்,சாதாரியம் (குறிப்பு
சுப்பெனல், ஒவிக்குறிப்பு, விரைவின்

சுபவசனம், மங்கலவசனம்

சுபவாச்கு, வினவுதல்

(தேல் சுமங்கலம், நன்மங்கலம்
சுபவாத?ன, ஆன்மாவானந்தத்தழு சுமங்கலி, உமை, மங்கவியப்பெண்
சுப வாசகம், கல்வசனம்

சுபவாரம், நற்கிரகவாரம்

சுமங்கை, வரட்சுண்டி

சுபன்னகேது, விட்டுஅனு

சுமடர்,

சுபன்னன், கருடன், சேவல்

சுபாங்கி, அழகுள்ளவள், இரதி

சுமடி, அறிவிலாள்
சுமடு, அறிவின்மை, சும்மாடு

சுபாசுபம், இன்பதுன்பம்,

சுமதி, ஈற்குணமுடையாள், நற்குண

ான்மை

தீமை

சுபாதிசயம், நற்செய்தி
சுபாதிட்டானம், சுவாதிட்டானம்
சுபாபம், சுவாபம்

சுபாபாங்கை அழகுடையாள்
சுடாலிகை, அடுப்பு
சுபாவக்குணம், இயற்கைக்குணம்

அறிவிலார், ழ்ேமக்கள்

ன், நன்மதி

-

-

சுமத்தல், தாங்குதல்,பாாமேற் றல்,
பொஅத்தல்
சுமத்திரை, பாண்டுவின்ம?னவிகளு
ளொருததி
(னேவல்

சுமத்து, சுமத்துதல், சுமத்தென்
சுமத்துதல், ஏற் றுதல்

சுமப்பு, சுமைதி
சுபாவம், இயல்பு, கரடகமின்மை சுமம், !
சுமா8ண, சுவர2ண
சுபாவவாதம், ஒர்.நால்
சுமருதல், சுமக்குதல்
சுபாவி,நற்குணன், மெய்யன்

சுபாவமுத்தி, சுத்தமுத்தி

சுபாவீகம், சுபாவக்குணம்

சுமவாச்சுமை, சுமக்கொணுச்சுமை

சுபா,அ, ஒர்வருடம்
சுபிஷம், மிகுதி

சுமண சம், பூ

-

சுமாரகம், சிஜனட்

சுமாலி, ஒரிராக்கதன், கள்
சுபுட்பம், காாம்பு, பவளமாம்
சுமானம், கினப்பு
சுபுத்தி, கற்புத்தி
சுபை, அரசாட்சி,தேவசுடட்டம், நி சுமுகம், என்முகம்
யாயஸ்தலம், மூங்கில்
சுமுகன், சன்முகமுள்ளவன்
சுபையதார், ஒரதிகாரி
சுமுத்திரை, சரிநிறை, சரியளவு,தசர
சுபோகம், சுபானுபோகம்
தன்மனேவிகளுளொருத்தி, ன்மு
சுபோகி, சுபானுபோகி

சுப்பி, விறகுசுள்ளி, (லோத்திரம்
சுப்பியம், விளாம்பட்டை, வெள்ளி

த்திரை, கிதானம்
சுமை, பாரம்
சுமை காரன், சுமை சுமப்பவன்

உா எடு
சுமைகூலி, சுமையெடுத்தகூவி
(பாளி
சுமைதலே, பொறுப்பு
சுமைதாங்கி, ஏதண்டை, பொறுப்
சுமைதி, பாரம், பொறுப்பு
சுமையடி,
சுமை யடை,

சுயானேன், த னிட்ட காரன்
(t
சுயிரகt, குசப்புல்
சுயேச்சை, தன்னிச்சை,தன்னிட்ட
சுயோகி, கள்
சுயோதனன், அரியோசனன்
சுரகுரு, வியாழன்

}சும்மாடு

சுமையாள், சுமை காரர்
சுமையிறக்கி, சுமைதாங்கி

சுரங்கம், முேறை, சாதிவிங்கம், நில
கசிச்தாரம், தேன் தோடம்பழம்,

சும்பகம், ஊசிக்கருக்தம், நீத்தட்டி

தோன் ரும அள்ள அக்குங் அவாாம
சுர சத்துரு, அசுரர்

க்கல், முத்தஞ்செய்தல்

:::: }

சுர சக்தி, ஒரிசை

குப்புதல், முத்தம்

சுரசம், கற்கண்டுமுதலியசுயசாாவ

சும்பித்தல், சும்பனஞ்செய்தல்

ஸ்தி, சாஅ, சிறு கிழங்கு, சுகிர்த

சும்புள், கடம்பு

சாரம், அதுளசி, அம்பிசின், பாத
சம்

சும்மா, இலவசம், விருதா
சும்மாடு, பட்டடை

சுரசனி, இரவு
சம்மை, ஆவாரை, ஊர், ஒலி, ஒலி சுரசன்னிதி, வாஞேர்கூட்டம்
த்தல், சுமை, நகர், நாடு, நெற் சுர சிதம், இரட்சிப்பு
போர்

சுரகுலே, ஒர்குலே
_

சுயகுணம், சுபாவக்குணம்
சுயகுரு, வமிசக்குரு

சுரச்சதி, சுரத்தின் ருவம்
சுரஞ்சனம், கமுகு

சுயசோதி,

சு டி., ஒர்பன்
இயற்கையொளி, க சுர2ண, சுவர2ண

சுயஞ்சோதி,

டவுள், கலப்பில்லா சுரததாலி, கும்பதாகி

சுயசாதி, கலப்பற்ற சாதி

வொளி

சுரத நீர், காம நீர்
சுரத அால், காமநூல்
சுயபழக்கம், இயல்
சுயபாரபத்தியம்,சுதந்திரவதிகாரம் சுரத மங்கை, வேெ
சுயபாஷை, சொதேப் பாஷை
சு ம், அன்பு பாதரசம், புணர்ச்
சி, மருந்திழிசாரம்
சுயபுணர்ச்சி, தற்புணர்ச்சி
(தேம் சுரதரு. தேவதரு
சுயபுத்தி,சொந்தப்புத்தி

சுயம் இயல்பு, கலப்பற்றது, சொ சு சலீலாவிளுேதம், புணர்ச்விெ
சுயம்பாகம், சமைத்தல்
யா-டி-ற்பொழுதுபோக்கு
சுயம்பாகன், சமையற் காரன், ச சுரதலிலே, புணர்ச்சிவி2ளயாட்டு
சுயம்பாகி,
சுரதவித்தை, புணர்ச்சிவிற்பன் ம்ை
(ணெய்
சுரத அணு, வானவில்
சுயம்பாடுதல், சங்கீதம்பாடுதல்
சுயம்பாரபத்தியம், சுயபாரபத்திய சுரதாபதயிலம், ஒர்மருத்தென்
ம், தனியதிகாரம்
சுசத்தில், உண்டாதல், ஊஅதல், கி
சுயம்பிரகாசம், இயற்கையொளி,
மைதல், பயத்தல்
(ம் சு நதி, கங்கை
கடவுள், கலப்பற்றவொளி
சுயம்பிலிங்கம், தானேயானவிலிங்க சுரபதம், ஆகாயம், தேவுலோகம்
சுயம்பு, கடவுள், சிவன், சாளுகவா சுரபதி, சுரர்பதி
தல், பிரமன்
சுரபி, கர்தகத்தாள், சாதிக்காய், ெ

:::::

சுயம்வரம், சுவயம்வரம்

சக்கிரவத்தி, தன்னர

த்திரைமாதம், துளசி, பசு,

பிாமி,

பூமி, மது, மல்லிகை, வாச?ன
சுகாரன்
சுரபி பத்திரை, சம்புகாவல்
சுயாதிபத்தியம், சக்கிரவத்தித்துவ சுரபிவாணன், காமன்
சுரபு, இலவம்பிசின்
ம், சுயவதிகாரம்
சுயாதீனம், சொந்தம்,தன்னிட்டம் சுரபுன்னே, ஒர்மரம்

சுயாதிபதி,

_

சுரி

.ெ mr

சுரு

சுரப்பு, இரத்தமுதலியசுரங்ததிளுல் சரியாணி, புரியாணி
(மிப்பு
சுரியூசி, சமரூசி
வருங்கனப்பு, சுரத்தல்
சுரீரிடுதல், அச்சக்குறிப்பு, ஒலிக்கு
சுரப்புவடிவு, முலேமேற்றிாள்
சுரீரெனல், ஒலிக்குறிப்பு, விரைவுக்
சுரமண்டலம், ஒர்வாத்தியம்
குறிப்பு
சுரமதி, சிலம்பி
சுரம், அருநெறி, இசை, உட்ேெள, சுருக்கங்கோரை, ஒர்கோரை
ஒருப்பு, கள், காடு, காய்ச்சல், சுருக்கம், அடக்கமானசெய்கை,க
ட்டு, குறைவு, சுருங்கல்
கொம்பிஅட்குருத்தி, பாலேகில
(ண்ணல் சுருக்கல், சுருக்குதல்
ம், வழி
சுரம்பாடுதல், சத்தசுரப்பரிட்சைப சுருக்கு, உருவுதடம், கட்டு, கண்ணி,
சுருக்கம், சுருக்கென்னேவல், சுரு
சுரம்போடுதல், சுரஞ்சொல்லிப்பா
ங்கப்பிடித்திக்கட்டியது, கெப்
டுதல்
த்தடுப்பு, மடிப்பு
சுரரிடம், தேவலோகம்
சுருக்குதல், அடக்குதல், ஒடுக்குத
சுரர், வாளுேர்
ல், கட்டுதல், சிறுகப்பண்ணல், சு
சுரர் பகைவர், அசுரர்
ருங்கச்செய்தல்
சுரர்.பதி, இந்திரன், சேவுலோகம்
சுருக்குப்பிடித்தல், சுருக்குப்பிடித்
சுரலோகம், தேவுலோகம்
அக்கட்டுதல்
சுரழ், இலவம்பிசின்

சுருக்குப்பை, சுருக்கிவிடும்பை (ல்
சுருக்குப்போடுதல், உருவுகபிறிடுத
சுருக்குவைத்தல், கண்ணிவைத்தல்

சுரளிகை, பாலேமரம்

சுரன், அறிஞன், குரியன்

சுராகரம், தெங்கு

சுராட்டு, இந்திரன், உலக புருடன் சுருங்கப்பிடித்தல்,குறைத்தல்
சுராட்புருடன், உலக புருடன், விட் சுருங்கல், குறைதல், சுருங்குதல்,
(வல்
ழைவாயில், மாலே
டு.அ
சுருங்கு, சலதாரை, சுருங்கென்னே
சுராபகை, கங்கை

சுராபானம், கள்முதலியனகுடித்தல் சுருங்குதல்,

அடக்கமாயிருத்தல்,

இதுகுதல், ஒடுங்குதல், குறை ச
சுராபானி, குடிகாரன்
ல், கூம்புதல், கெடுதல்
சுராரி, அசுரன், பைசாசம்
சுருங்கை, கோட்டையிற்கள்ளவழி,
சுரார்க்கம், பொன்
அழைவாயில், மதகு
சுராலயம், கள்விற்குமிடம், சுவர்க்க
சுருசுருத்தல்,ஊடுருவுமொலிக்குறிப்
லோகம், மேரு

விரைவுக்குறிப்பு

சுரா ளம், கெச்சைடை

சுரி, ஆணரி, சங்குச்சுரி, சரியென்
னேவல், சுழற்சி, சே.அ., தமர்,

-l,
சுமுசுமு பபு,
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சகுத்தல்

சுருட்டி, ஆலவட்டம், ஒரிசாகம்
சுரிகுழல், அளகம், கவசம், பெண் சுருட்டிப்பிடித்தல், குறைக்குதல்
மு.அககு

சுரிகை, உடைவாள், கவசம்
சுரிதம், கலக்கப்பட்டது, வெட்டப்
பட்டது

சுரிதல்,
சுரித்தல்,

சுருட்டிவாங்குதல், குமண்டவாங்கு
தல்

சுருட்டு, சுருட்டென்னேவல், சுருள்
சுருங்கல், சுழித்தல்,சுழி சுருட்டுக்கொழுக்கட்டை, ஓர்கொ

த்அள்ளே வாங்கல், சே
முதல்
சுரிபோடுதல், தமரிடுதல்

சுரிப்புறம், சங்கு, சத்தை

முக்கட்டை

சுருட்டுதல், சுருளச்செய்தல்
சுருட்டுவாள், சுருட்டும்வாள்
சுருட்டை, ஒர்பாம்பு

சுருட்டைவிரியன், ஓர் விரியன் பாம்
சுருணி, யா?னத்தோட்டி
சுரிமுகம், சங்கு, சத்தை
சுரியல், இளஞர்மயிர், சுரிதல், சுழ சுருண், சுகுண்டது, அால்முதலியவ
நீறின்பர்து
லல், நீர்ச்சுழி, பெண்மயிர், மயிர்

சுரிமண், சே.அ.

_

சுலோ

உ.

சுருகி, ஒவி, காது, சுதி, வேதம்

1ெ

சுலோகி, கள்
(டி.
சுலோசனம், மான், மூக்குக்கண்ளு

சுருதிகூட்டுதல், சுதியெடுத்தல்

சுருதிவிலோசனம், வேதமறியும்வி சுலோசனை, மூக்குக்கன்ஞ்டி
வேகம்

சுலோபம், அற்பம், எமம்பு

சுரும்பர், வண்டு

சுல், வெள்ளி

சுரும்பாவன், மன்மதன்

சில்லம், கயிறு

சுரும்பு, ஆண் வண்டு, வண்டு

சுல்லி, அடுப்பு, மடைப்பள்ளி

LD
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சுல்அ, வெள்ளி

ே } செய்த்தடுப்பு

கல்வம், சிமங்கை, சிறுமை, செம்பு

சுருளுதல், சுருளாதல், வளதல்

சுவ கதம், சு கதம்

சுருளே, சுருள், நாற்சுருள்முதலியன

சுவசர்தம், சித்ரோபூரண

ஐம்பாலிளுென்று, அஃஅ பி சிவசனம், சாதாரிய சல்வசனம்
னேசெருகல்,சுருளென்னேவல், சுவச்சம்,
குற்றமற்றது, சொச்சம்

சுருள்,
ன்

தாமரையுட்சுருள், நூற்சுருள்முத சு

எழுதியுபுத்தகம்

வியன. பெண்மயிர், வெற்றிலேச்சு சுவடு, அடையாளம், கட்டு, குறிப்
ருள்
சுருள்வு, சுருட்சி

H, சுளுகு, தழும்பு, பக்காை
சுவணகாரர், தட்டார்
கவனதானம், இரணியதானம்

சுருடம், உருவம், சல்லுருவம்
சுகுபி, அழகுள்ளவள், அழகுள்ளவ சுவணயுட்பம், அருச்ச?னசெய்யும்
பொன்

ன், உரூபி
சுரூபிணி, நல்ல ரூபி

(ரன் சுவணபூமி, தேவுலோகம்

சுரேசன், இந்திரன், இசானன், கும சுவனமயம், பொன்மயம்
சுவனம், பொன்
சுரேசுவரி, உமை, த்ேவகங்கை
சுரேந்திரன், இந்திரன்
சுவத தேரம்,
சுரை, அம்புத்தலே. உட்டுளே, களவு, சுவதந்திரம்,
சுததிேரம்
கள், சுரைக்கொடி, பசு, விலங்கி
ன்முவே
சுரைக்கங்தகம்,
ஒர்வகைக்
சுரைக்காய்க்கதேகம், கங்தகம்
சுரோனி, யோனி
(ம்

சுவத்திகம்,

சுரோணிதம், உதிரம், மகளிர்கு தக

சுவஸ்திகம்

சுசோத்தமன், சூரியன்

*வச்சிகாதனம்,தொடைக்குமுழங்

சுாேத்திரம், கர்த, கேள்வி
டகாணிமுதலியன
சுலபம், அற்பம், இலேசு

}சுழலல், சு

மங்கல

சுவஸ்தி,

வடை

}

இரடையாளம்

9

4 செ.அத்தியிறுமாந்திருப்பது
சுவப்பிரம, நீரகம்,

பாதலம், வளே

சுவயங்கிருதம், தானேயானது
சுவயத்தானம், சொந்த இடம்

அதல்

சுவயம், சுயம்

சு லவுதல்,

_

சுலனன், அக்கினி
சுலாவல்,
சுற்றிவருதல், சுற்.அ

சுலாவுதல், தல்
சுலா மட்டி, ஒர்பணிகாரம்
(சேஆறு

சுஅலு, இலேசு

சுவயம்பு, சுயம்பு
சுவயம்புவன், சுவாயம்பு
சுவயம்வரம், தன்னிட்டம்,
வரித்துமணமாலேயிடல்

தானுக

கலகம், குறைவு, சிறிங்கை, சுவயம்வரை, மாலேயிட்டுமணமுடி

*அ
சு.அபம்,

சுஅாடம்,

*அ

சுவத்தி,

காற்கு நடுவேயிர்ண்டுள்ளங்கிர்லே

சுசோத்திரியம், கற்ருேர்க்கிடப்பட்
கலவல,

சுவத்தம், செர்ஸ்தம்

}

த்தபெண்
சுவரகழ்கருவி, கன்னக்கோல்

2

அறிடம்

H, ஒர்மரக்கல:

சுலோகம், புகழ்,

சுவர ணே, உணர்ச்சி

வசனம்

சுவரொட்டி, அணேசுவர், ஒர்பூெ
36

சுவர்க்கபதவி,

-

லோகம்
், முலே

:

சுவீ

உாளஅ

வIT

சுவாததிேரியம், சுதந்திரம்

சுவர்க்கம், சொற்கலோகம

சுவாதம், ஒர்சோய், சுவாசம்
சுவாதி, சோதிாள்

சுவர்க்கருவிவி, ஒர்பாம்பு

சுவாதிட்டானம், ஆருதாரத்தொன்

சுவர்க்கர், வாளுேர்

அ, அஃது குய்யத்தானம்
சுவாதீனம், சுயாதீனம்
சுவாதி, தித்திப்பு
சுவாத்தியம், சுகம்

சுவர்க்கலோகம், விண்அலகம்
சுவர்க்க வீடு, மோக்கம்

சுவர்க்கோளி, ஒர்வண்டு
சுவர்ணம், சொன்னம்
சுவர்தாங்கி, அணேசுவர்

சுவர்த்தலம், சுவர்
சுவர்ப்பாம்பு, சுவர்ப்புடையன்
சுவர்வளேயன்,
சுவர்வைத்தல், சுவர்கட்டுதல்

}

சுவாத்தியாயம், ஏடாசிரியளுகப்ப
டித்த கல்வி
சுவாங் தம், மனது
சுவாபம், இயல்பு

சுவாபாவிகம், தாளுயிருத்தல்
சுவாமி, அரசன், அருகன், உவாத்

சுவலே, அரசமரம்

தி, கடவுள், கர்தன், குரு, சிவன்,

சுவலோகம், மேலேழுலகிளுென்று

பொன்

சுவல், குதிரைமயிர், தோண்மேல்,பி சுவாமிநாதன், கர்தன்

(ஞ்கும சுவாமிமலே, ஓர்மலே
டர், முதுகு, மேடு
சுவவு, சுவர்க்கம், பறவை மூக்கு, மூ சுவாயம்பு, இர்மனு
ஊமறுதல், காய்தல், வ சுவாயம்புகம், சிவாகமமிருபத்தெ
சுவறல்,
ட்டிஞென்.அ
ற்றல்
சுவஅதல்,
சுவாரசம், வெள்ளிலோத்திரம்
சுவற்பம், சொற்பம், ஈெற்றி
(அதல் சுவாரி, கப்பலின் பின்னணியம், கிவி
சுவற்றல், குடித்தல்
(திரவியம்
கைமுதலியயானம்
சுவற்.அதல், குடித்தல், சுவறப்பண்
சுவார்த்தம், இயல்பாயுள்ளது, சுய
சுவனன், சந்திரன், சூரியன், தி

சுவன்னகாரன், பொற்கொல்லன்
சுவன் னயூதி, செப்புமல்லிகை

இயல்பனு

மானம், சுயமதிப்பு

(ரிதல்

சுவாவித்தல்,சொலித்தல், பற்றியெ
(அபோகம்
சுவானம், சாய்

சுவா, நாய்
சுவாக சம்,
சுவாகதம்,

சுவார்த்தவனுமானம்,

கிளி

சுவாஅபவம், சுகவலுபவம், சுயவ

தெய்வவருள், தெய்வ

சுவரகா, அக்கினிதேவி, மதிேரமுடி
விஞென்று
சுவாசகங்தி, இத்தி

சுவாசகம், கிளி, சவட்டுமண், பேர

சுவானுபூதிகம், சுயமுயற்சியாற்
பெற்றுக்கொண்டவறிவு
சுவி, இத்திமரம், துளசி

முட்டி, விஷமுட்டி
சுவிகரித்தல்,அனுபவித்தல்,
சுவாசகாசம், ஒர்நோய்
க்கல், வழங்குதல்
சுவாசக்குத்து, ஒர்நோய்
சுவாசங்கட்டியேற்றல், பிராணவா சுவிகாரம், சுவிகரிப்பு
யுவைச்சுழிமு?னாாடிவழியாய்ச் சுவிகை, கச்சோலம், கள்
சுவிக்கிராதம், வீரம்
செஅத்தல்
சுவாசமடக்குதல், பிராணவாயுவை சுவிசட்சணம், பேரறிவு

க்கும்பித்தல்
சுவாசம், உயிர்ப்பு, சவட்டுமண்,
ல்லிருப்பிடம்

சனதா

சுவிசாலம், விசாலம்

சுவிசேடகன், சுவிசேஷம்போதிப
போன், நற்செய்திசொல்வே ன்

சுவாசம்வாங்குதல்,பிராணவாயுவை சுவிசேஷம், நற்செய்தி
சுவீகாச்சுதன், சுவீகாரபுத்திரன்
ப்யூரித்தல்
சு விகாரம்
சுவாசம்விடுதல், பிராணவாயுவையி வீகர ம்.
ரேசித்தல்

சுவீகாரம்,

சுழி

"ெ

9.

சுளு

சுவேச்சை, சன்னிச்சை
சுவேத கம், சவரிலோத்திரம்

சுழிகை, ஒர்தலம், கள், சுருள், சுழி

சுவேதகாண்டம், வஞ்சிக்கொடி

சுழிக்காற் று, குறைக்காற்று
சுழிக்குணம், சுழித்தனம்

தல்

சுவேதசம், வேர்வையிற்பிறப்பன
சுவேதசாரம், நாணற்புல்

சுழிக்குதல், சுருட்டுசல்,சுற்றிவாங்கு
தல், வட்டமிடுதல்
சுழிதல், கலங்கல், சுழித்தல்

சுவேததீவு, ஒர்தீவு
சுவேதமூலம், சார2ண

சுவேதம், நாணல், மாவிலங்க மரம், சுழித்தல், எழுச்சி, சுழிக்குதல்
வஞ்சி, வியர்வை, வெண்மை,வெ சுழித்தனம், கபடப்புத்தி
(ல்
ள்ளி
(யாக வந்த கற்பம் சுழித்துவாங்குதல், உள்ளேயிழுத்த
சுவேதவராக கற்பம், விட்டுஅபன்றி சுழிப்பு, சுழித்தல், தொட்டம்
சுவேதவராகமூர்த்தி, விட்டுஅறு
சுழிப் புத்தி, கபடத்தனம் (ம்மழை
சுவேதவனப்பெருமாள், மெய்கண் சுழிமழை, திக்குத்திக்காய்ப்பெய்யு
டதேவர்
சுவேதவனம், திருவெண்காடு

சுழிமாந்தம், ஒர்நோய்
சுழிமின்னல், பகிர்விடும்மின்

சுவேதவாகனன், அருச்சுனன்

சுழிமுனே,மூலாதாரத்திலிருந்து உச்

சுவேதாசுவதரம், உபநிடதம்முப்

சித்தவாரம்வரைக்குகிற்கு நாடி

பத்திரண்டிளுென்அறு

சுழியச்சு, தட்டார்கருவியிஞென்று
சுவை, இரசம், இனிமை,ஒரலங்கர சுழியப்பேசுதல், குத்திரமாய்ப்பே
சுதல்
ரம், சித்திரைாாள், சுவையென்
னேவல்

சுசியல், ஆண்பெண்மயிர், சுருள்
சுழியன், வஞ்சகன்

சுவைத்தல், உண்டல், உருசித்தல்
சுழங்குதல், சுழலுதல்
சுழலமாடுதல், சுற்றுதல்
சுழலன், எத்தன்
சுழலாவிரை, ஒர்ஆவிரைச்செடி

சுழியாணி,

கதவுகிற்குங்

சுதியாணிக்கட்டை, குழிக்குற்றி
சுசியாணிக்கதவு, குழிக்குற்றியினிற்
குங்கதவு

சுழியோடுதல், நீரிலுருவித்தாழ்தல்
சுழுத்தி,மயக்கமானநித்திரை,மூன்ரு
சுழல், காற்ருடி, சுழலென்னேவல்,
மவத்தை, அஃது இதயத்தானம்

சுழி அதல், கலங்குதல், சுற்.முதல்
சுழ2லயாடுதல், சோருதல்
சுழல்வு
சுழல்காற் று, குறைக்காற்று
சுழல்நோய், ஒர்நோய்
சுழல்படை, வ?ளதடி
சுசில்வண்டு, ஒர்வண்டு
சுழல்வு, சுழற்சி
சுழற்சி, கலக்கம், சுற்று

-

சுழுக்தி, சுளு து
சுழுனே, சுழிமு?ன
சுளகு, முறம், விசாக நாள்

சுளகுப்பின்னல், ஒர்வகைப்பின்னல்
சுளாவுதல், சுலாவுதல்
சுளி, புளிய ரை
(ல் சுளிகை, முருங்கை

சுது நீறல், கி.மு. அப்பு,சுற்றியாட்ட சுளிக்கு,

உமன் அறுகோல்

சுளிதல், கோபித்தல்
சுழற்று,சுழற்சி, சுழற்றென்னேவல் களித்தல், கோபித்தல்,சினக்குறிப்பு
சுளிப்

சுழற்றி, கருவண்டு, சுழற்சி

சுழற் றுதல், சுழலச்செய்தல், சுற்று
தல்

சுழாரை, பொன் ஞவிரை

:

} சினக்குறிப்பு, சினம்

சுருகன், உபாயப்புத்திக்காரன்

சுழி,இலக்கணச்சுழி, உரோமச்சுழி, சுளுகு, உபாயம்
கபடம், சுழியென்னேவல், நீர்ச் சுளுகோதகம், சிறங்கை நீர்
சுழிமுதலியன, மூர்க்கம், விங் அது களுதகு, உளுக்கு
சுழிகுளம், சித்திரக்கவியிஞென் அ, சுளுக்குதல், உளுக்குதல்
அஃது நான் கடியுஞ்சுற்றிவாசிக் சுகுந்து, குள்

கி.அஞ் சரிவரத்தொடுக்குங்கவி

சுரேவு, சலக்கற2ண, சுஸ்பம்

சுரு

உாஅம்

சுற

சுளே, பலாக்காய்முதலியவற்றின் சு சுருக்களிறு, ஆண்சுரு
(த சுருளம், கதி, கோபம்
2ள
சுள், அற்பம்,கருவாடு, குள், மெல்லி சுறீரெனல், ஒலிச்குறிப்
குறிப்பு
சுள்ளக்கம், கோபம்

விரைவுக்
(ளவன்

சுள்ளக்கன், கோபி

சு அக்கன், சுறக்குள்ளது, சுறுக்குள்

சுள்ளம், கோபம்
சுள்ளலன், ஒல்லாடி

சு அறுக்கெனல்,

சுள்ளாக் காய், மிளகு காய்

வின் குறிப்பு
சு அதி, சு.அசு.அப்பு

சுதுக்கு, கதி, கூர்மை

விரைவின் குறிப்பு
சுள்ளவி,உயரத்திக்குத்தக்க பருமை சு சுஅத்தல், சு.அசுப்பு
சு அசு.அப்பு, விரைவு, வேகம்
யற்றஅ, பருமையற்றவள்
சு.அசுறெனல், சினக்குறிப்பு, விசை
சுள்ளல், சுள்ளி, பருமையற்றது
சுள்ளாணி, மெல்லியவாணி

சுள்ளாப்பித்தல், அடித்தல், உறை சுறை, கொத்தான்
த்தல், எரிதல், குடுகாட்டல், வீசு சுருேணிதம், சுரோணிதம்

தல், வேகங்கொள்ளல்
(ப்பம் சுருேணிதவழலே, இச்திப்பு
சுள்ளாப்பு, உறைப்பு, சீக்கிரம், வெ சுற்பம், செம்பு
சுள்ளி, அனிச்சமரம், ஆச்சாமரம், சுற்றத்தார், இனத்தார், அணேவர்,
பரிசார காரர்
சிமவிறகு, ஞாழல், மயிர்க்கொ
இனச் சழுவியிருத்தல்
சுற்றதேழால்,
ன்றை, மாமரம்
சு மம், அரசர்க்குத்து2ணயிஞென்
சுள்ளிடுதல், உறைத்தல், சோதல்
அறு, உறவு
சுள்ளிவொன், ஒர்பூச்சி, மிளகுகாய்
சுற்றல், சுற்.அறுதல்
சுள்ளு, கோபம், சுள், வெப்பம்
சுற்றளவு, புறஅளவு
சுள்ளுட் பூச்சி, சுள்ளிடுவான்
சுற்றிக்கொள்ளுதல், கவர்தல், சிக்கு
சுள்ளெ அம்பு, கொள்ளியெறும்பு
பதெல், குழ்க் கொள்ளுதல்
சுள்ளே, மட்கலஞ்சுடுகுளே
சுறடு, வரண்டது

சு உட்டலன், முரடன், வரண்டவன்
சு மட்டன், முரடன்
சு மட்டு, அதுமட்டு

சுந்து, உழற்சி, கயிஅமுதவியசுறி

அஞ்சு

, கவர்தல், சுருள், சு

திளைவு, சுற்றுப்புறம், சுற்றென்

னேவல், மதில், மதிற்

று, வட்

டமாயோடல்
சுமட்டுத்தனம், முரட்டுத்தனம்
சுமட்டுப்பண்அணுதல், முரண்டுடன் சும் அக்கட்டு எழுத்தக்கூட்டிக்கட்
டியெழுதல், வீடுகளின புறக்கட்டு
அதல்
சுற்றுக்கோயில், சுற்.அத்தேவதை
சுமட்டுப்பிடி, முரட்டுப்பிடி
(பாடு
கோயில்
சு மட்டுவலி, குறண்டலவலி, முரட்டு
சு அச்சுழற்சி, சுற்றுத்திரிபு, மாறு
ப்பிடி
சுதட்டை, பசையற்றுறண்டினது சுற்றதல், கவர்சல், சுருட்டுதல், கு
சுறணம், கர ண

முதல், நான் முதலிய சுற்றுதல்

சுறண்டி, ஒர்கரண்டி, கவர்பவன், சுற்.அப்படாகை, அயற் கிராமம்
சுற்றுப்பட்டு, சுற்றுப்புறம்
அாண்டிவிடுபவன்
சுற்.அப்பலி, திக்குப்பலி
சுறண்டிவிடுதல், மூட்டிவிடுதல்
சுறண்டு, கோள், சருவல், சுறண் சுற்.அப்பிரகாரம்,கோயின்முதலிய
வற்றின் வீதி
டென்னேவல்
சுறண்டுதல், கவர்தல், சருவுதல்,தா சும் அப்புறம், அயல்
சுற்றுப்பூசை, திக்குப்பூசை
ண்டிவிடுதல், பிருண்டுதல்
சுற்.அமதில், ! உப்பரிகை, அஃஅ
சுறவம்,

}

சுறவு,

மு

சுரு, மகரமீன், மகரராசி (lகூடம்

சுற்.அமதிள்,

;

இராசசின்னத்தொ

ன்.அ

சுருக்கவடி, ஒர்விளையாட்டு, மறிய சுற்.அவழி, நேரற்றபாதை

குக்

சூடு

உாஅக

சுற்.அறுவாரி, கல்வியூரி, சுவர்ப்புறத் குக்குமம், அணு, ஒரலங்காரம், கட
து நீண்டவுத்திரம்

வுள், சிவாகமமிருபத்தெட்டிளுெ
ன் மறு, சீவதே கம்மூன்றிளுென் அறு,

சுனகன், சாய்

தவறு, நுண்ணியவறிவு, ண்மை,

சுனக்குடம், சதுரக்கள்ளி
சுனம், வெள்ளுள்ளி
சு சிை,

,ே }

வஞ்சகம், வாளுேர்வரங்காலிளுெ
ன் அ, அஃது கண்டிப்பின்மை

_

இந்திரன்

சுனி, பெண்ணுய்
சு லுக்கு, சதுரக்கள்ளி
சுனே, உரோசம், கரு, குளம், கூர்,
நீரடுத்தவிடம், நீருற் று
சு?னதல், குழியாக்கல், குழைதல்,மி
ரு அது வாதல், வாடல்
சு?னத்தல், சொறிதல்
சு?னத்தவிடு, உமித்தவிடு
சுன் , சனி, வட்டம், விக் தி, வெண்

குக்குமர், ஒர்வகைத்தேவர்
குக்குமித்தல், துட்பமாயிருத்தல்
குக்குமை, சான்கு வாக்கிளுென் அ
குக்குளி, வெற்றிலே
குசகம், உளவு,

குசகன், உவாத்தி, ஒற்றன்
குசம், திருவாட்டேறு
குசனம், அறிவித்தல்

குச?ன, சபிக்கை, அண்மை, போத
னே, விவேகம்

மை, வெ.அமை

குசி, ஊசி, குறிப்பு, து?ள
சுனன்ச்சி, சத்துச்சாரம்
குசிகன், தையற்காரன்
குசிகாதரம், யானே
சுன்னத்தி, விருத்தசேதனம்
சுன்னம், விங் து
குசிகாபாணம், அத்திரம்
சுன் அக்கட்டி, திரட்டுப்பாற்கட்டி குசிகாமுகம், சங்கு

குதிகாவாயு, குதக்வாயு
குதிகை, ஊசி, யா?னத்துதிக்கை
கு, மிருகங்களேயோட்டுங்குறிப்பு, குசிக்கல், ஊசிக் காந்தம்
குசியம், சூட்டிறைச்சி
வியப்புச்சொல்
குகம், அம்பு, இசக்கம், காற்று, சு குசியாசியம், மூஞ்சூறு
2ன, தவழ்சாதிப்பொது, தாம குசு கம், முலேக்கண்
குச்சான், ஒர்வி:ளயாட்டு
ரை, செல்வால், முண்மயிர்
குடகம், கிணறு, ைகவளே
கு கரம், பன்றி, மான்
குகை, ஒரெஅம்பு, சுழற்சி, தலேச் குடம், சடை
சுழற்சி, யா?ன, வீட்டின்பின்பு குடல், குடுதல்
20ம்
கு-ன், ஒர்மீன், கருப்பூரம்
குகைக்கண், கூச்சக்கண்

(லல் இடா கரணம்,

}கு

டு மி

குகையாடுதல், கிறுகி.முத்தல், சுழ டோ கருமம்,
குக்கம், குட்சம்
குடாக்கல், ஒர்கல்

_

வைததல

குடாமணி, ஒர்தேவமணி
குத்காட்டுதல், உச்சுக்காட்டுதல்
குடாமணிநிகண்டு, ஒர் நிகண்டு
குக்காய்கண்டு, ஒர்ாண்டு
குடாலம், தலே
குக்கீடம், மயிர்க்குட்டி
குக்குமகாயம், அண்வடிவானவுட் குடாலேக்கல், ஒர்கல்

குக்குமசரீரம்,
குக்குமதேகம்.

சரீரம், புரியட்ட இடி புடைவை
காயம்
இடிகை, முடி
குடிச்சி, எவட்சாரம்
குக்குமதண்டுலம், திப்பிலி
குக்குமதாரி, வஞ்சகன்
(ரம் இடு, உச்சிக்குடுமி, எருத்தத்தியில்,

குக்குமபஞ்சாக்கிரம், ஒர்பஞ்சர்க்க
குக்கு த்திரம், கடுகு, கொத்தம
ல்லி, சீரகம், செங்க்ரும்பு
குக்கு தம், அண்வ வானவுட்பூ
திம

சுடுதல், குடுதல், சூடென்னேவல்,
சேவற்சூடு, தலே, நுனி, சென் மு.
தலியவற்றினருவிக்குவியல், மயிற்
குடு, முடி, வெடி, வெப்பம்

குகெட்டுதல், போரடுக்குதல்

.ொஅ உ

குதி

குடுகாட்டுசல், சிறு சூடுபடுத்தல்
குடுதல், அணிதல்

சூதி

குதாாட்சசன், பொன்னம்பர்
குதர், சூதாடுவார், தேர்ப்பாகர்,
பாணர், புகழ்வோர்

குடுமிதித்தல், போரடித்தல்
(ம் குதவஞ்சனம், லோஞ்சனக்கல்
குடை, ஒர்மீன்
குட்சம், அற்பம், சுருக்கம், குக்கும குதவம், வண்டு
ட்சாதிருட்சம், } அதிருக்குமம்
,ே

குதனம், அழித்தல்

..

குட்சுமதரிசனம்,
குட்சுமதிஷடி,

அறிவிஞlகா

ண்டல், கூர்
மையாய்க்காணல்

குட்சுமபுத்தி, நுண்ணியபுத்தி
சூட்சுமம், குக்குமம்

குதன், அரசர்க்குப்பார்ப்பனத்தி
பெற்ற இரதமூர்வோன், சமைய
குதமாமுனி, சூதாடு
வோன், சூரியன், தச்சன், தேர்

நீகாரன்,

ப்பாகன்,பாணன்,புகழ்வோன்,
வஞ்சகன்

குட்டல், அணிதல், ஏற்றுதல்

குதாஞ்சனம், லோஞ்சனம் (தல்
குதாடல், குதுவிளையாடல், வஞ்சித்

குட்டிறைச்சி, சுட்டவிறைச்சி

குதாடு கருவி, தாயக்கட்டை

குட்டடுப்பு, ஒரடுப்பு

குட்டு, சூட்டு தன்மை, சூட்டென் குதாடுதல், தாயம்விளேபாடல்
னேவல், அதலணிமாலே, மா?ல

குட்டுக்கோல், சுடுங்கோல்
குட்டுதல், அணிதல், ஏற்றிச்சொல்

குதிாட்டம், கவ.அருட்டியாட்டல்,
தந்திரம்
குதானம், எச்சரிப்பு, சேமம்

அதல், நியமித்தல்

குதி, அசைவு, கதி,பிள்?ளபெற்றவள்

ட்டுப்பாய், களப்பாய்

குதிகா கிரகம்,
குதிகாபவனம்,

குட்டுமாலே, தோளணிமா?ல

பிள்?ளப் பெற்ற
வீடு

குட்டுமிதி, சென்முதலியவற்றின் சூ குதிகை, பிள்?ளப்பெற்றவள், பிள்:ள
டுமிதித்தல்

(மெண்ணெய்

ப்பெற்றவீடு

குட்டெண்ணெய், எரித்துவடிக்கு குதிக்கிரகம், சூதிகாகிரகம்
குதி, ஒரிதழ்த்தாமரை, சூதாடுகரு
குதகக்கட்டி, இருதுநீர்க்கட்டி
, தாமரை, தாயவி2ளயாட்டு,வ
குதகக்கிராணி, ஒர்நோய்
(திேரகாரன்
ஞ்சகம்
குதகசத்துரு, கார்தம்
குதகசன் னி, ஒர்சன் னி

குதிகாரன், குதிவிளேயாடுபவன்,த

குதகண்டகி, சத்திசாரம்

குதுபோர், சூது விளையாட்டு

குத்தாடியுள்ளான், ஒர்புள்
குதகமலடு, ஒர்மலடு
குதகம், ஆகுசம், பழமை, பிறப்பு, குத்திரகண்டன், பார்ப்பான்
இத்திரதருமம், சூத்திரர் தொழில்
மகளிர் பூப்பம், மாமரம்
குத கவாயு, இருத நீர்க்கட்டும் வாயு இத்திரதாரி, சூத்திரகாரன்
குத்திரநாகம், ஒர்சாகம்
குதக வீடு, ஆசூசவீடு
குத்திரகிலே, கருத்துத்தொடர்ந்து
குதசாலே, மடைப்பள்ளி
நிற்குங் கிலே, குத்திரப்பாடல்
குதத்தைப்பொன்ஞக்கி, I5
குத்திரபதிமை, குத்திரப்பிரதிமை
ஷாணம்
குத்திரபுட்பம், பருத்தி
குதாதி, ஒர்ாதி
குத்திரப்பா, ஓரகவல், நாற்பா
குதகோக்கல், லோஞ்சனக்கல்
கயிற்றிகுலா
குதபாஷாணம், இரசத்திலுண்டா குத்திரப்பாவை
இத்திரப்பிரதிமை, ட்டும்பாவை
க்கும்பாஷாணம்
இத்திாப்புறனடை, சூத்திரக்கடை
குதமாமுனி, ஒரிருடி

யில்விசேடித்துச்சொல்வது
இதம், இரசம், குறி, குதாடு கருவி,
குதி, பவளமல்லிகை, பாதரதம், குத்திரம், இயக்திரம், உபாயம், ஒ
ழுங்கு, தீர்ப்பு, அால், பஞ்சிஅால்,
புளிமா, மடைத்தொழில், மன்ம்
ஆஅfல்
தன் கணேயிளுென் அ, மாமரம், வ
ண்ைடு

குத்திாயாசகன், சூத்திரபுரகிதன்

குர

உாஅக

குரி

குத்திரர்,

சூத்திரவேலேசெய்பவர், குரல், பிரம்பு
குரன், ஒாசுரன், கரடி, கோழிச்சே
குத்திரர்தொழில், சூத்திரர்க்குரியவ
வல், கெளரிபாஷாணம், சிங்கம்,
அதொழில், அஃது உழுதல்-கா
சூரியன், ,ே நவசாரம், நாய், H
லவன், வீரன்
ருகவி?னகளாக்கல்-குயிலுவத்தொ
ழில்-பசுக்காத்தல்- பிரமசத்திரிய குரி, காடுகாள், காளி, கிருட்டிண
வைசியர் முதலிய மூவருணத்தோ
ன், சூரியன், பண்டிதன், புத்தகு
டு, புலவன், மடக்குக்கத்தி, வீர
ர்க்குமேவல்செய்தல் -பொருளீட்
நான்காம்வருணத்தோர்

டல்

முள்ளவன்

குத்திரவிருத்தி, சூத்திரர்தொழில்
குளிக்கத்தி, எழுத்தாணிக்கத்தி
குத்திரவீ2ண, ஒர்வீ2ண
குரி கிளிஞ்சில், ஒர்கிளிஞ்சில்
குத்திரன், நான்காம்வருணத்தோ குரிய கடியாரம், பகல் நாழிகையறி
ன், புருடராகம், வைரிேயம்
விக்குமோர்கருவி
(ருஞ்சொல்
குத் திரி, சூத்திர வேலேசெய்பவன்
குரியகணம், நேர்நிரை தொடுத்துவ
சூரியகதி, சூரியசெலவு
குத்திரிச்சி, சூத்திரப்பெண்
சூரிய கலே, பிங்கலே
குத்திரித்தல், சூத்திரகடத்துதல்

குத்தை, கெடுதல், புழுக்கு மல்

குரியக2ள, சூரியப்பிரவை
குரியகாந்தப்பட்டு, ஒர்பட்டாடை

குத்தைகுந்துதல் புழுக்குற்றுதல்

குரியகாந்தம்,சூரியசன் னிதானத்து

குஅேமம், சிலந்திநாயகம்
குபகாரன், சமையற்காரன்

குரியசாந்தாமணக்கு, ஒராமணக்கு

குத்து, குதம், யோனி

குபதாபனம், பெருங்காயம்
குபம், அம்பு, ஒர்பயஅ, மடைத்
தொழில்

த் தீக்காலுங்கல்

குரியகாந்தி, எட்ட, ஒர் ஆமாம், சூரி
யப்பிரவை

சூரியகாலம், பகல்
குரியகிரகணம், சூரியகிராணம்

குபாங்கம், பெருங்காயம்
குப்பி, உச்சிட்டவூணன்,திரிதேவா குரியகிரகம், இராகு, கேத
ங்கித்தின் போன்
(ங்கு குரிய கிரணம், ஆதித்தன் கதிர்
குப்பிக்கலியாணம்,சுன்னத்திச்சட் குரியகும்பம்,குரியனேக்குறித்துவை
க்குங்கும்பம்
குப்பியஅத்தல், சுன்னத்துப்பண்
)

சூரியகுலம், சூரியவமிசம்
மாதப்பிறப்

குப்புதல், உமிக்தெடுத்தல், சும்டன குரிய சங்கிரமம்,
குரிய சங்கிராங்தி,
ம்பண்ணல், சுருக்குதல்
குமம், ஆகாயம், நீர், பால்

}

பு

குரிய சரம், பிங்கலே

கும்புதல், வாடியிரத்தம்முதலியசு குரிய சித்தாந்தம், வைணவாக மதி
தொன்.அ
(ன் அறு
ண்டிச்சிறுத்தல்
குரியாமற் காரம், சூரியபிரீதியிஞெ
குரசுதன், புதன்
குரசூதன், அருணன்
(ன்.அ குரியபகவான் , சூரியன்
குரசேனம், தேயமன்பத்தாறிளுெ குரியபுடம், கணிதபுடங்களிளுென்
குரணபாரதம், இரசபஸ் மம்
குரணம், கர2ணக்கிழங்கு, பஸ்மம்

அ, வெயிற் புடம்

(ன்

குரியபுத்திரன், சனி, சமன், வருண

குரணிகை, ஒர்வகைப்பா, விபரம்
குரணித்தல், பொடிசெய்தல்

குரியபுராணம், பதினெண்புரான்த்

குரதை, வீரம்
குரத்துவம், வீரம்
குரபன்மன், சூான்
குசமானம், வீரத்திறம்
குசம், அச்சம், கடலே, வீரம்
குசர், படைவீரர்

கு

தொன்று

ஒசி, ஆதித்த பூசை

குரியப்பிரல்ை, ப்ரிவேடம்
குரியமணி, ஒர்மரம், சூரிய காங் தம்
குரியமண்ட்லம், சூரியபதவி

குரியமூர்த்தி, குரிய்ன்
குரியர், அவாதசாதித்தர், புலவர்

உ(Tஅச

சூலி
குரியலோகம், சூரியபதவி

குரு

சூலிகை, யா?னக்காதடி

குரியவட்டம், சூரியகடியாரம், சூரி குஅதல், குடைதல்
யவிம்பம்

(கொள்ளுஞ்சமயம் சூஅ2ளதல், இற்

தல்

குரியவாதம், சூரிய?னக்கடவுளாய்க் சூலே, ஒர்நோய்

குரியவாதி, ஒர்சமயத்தான்

குரியவிம்பம், சூரியஒெளி

சூலேகிருதி, பெருங்காயம்
சூலேகுன்மம், ஒர்நோய்

குரியன், ஆதித்தன், அஃது சிவன குலேக்கட்டு, ஒர்சோய்
ட்டமூர்த்தத்தொன்.அ செப்பு சூவே சத்திரு, ஆமணக்கு
(ப்ர்ே
மலே, செவ்வெருக்கு, சோழன் குலே நீர், உடம்பிஅண்டாமோர்கோ

குரியன் வீதி, மேட-இடப-மிதுனவி சூல், கருப்பம், சூலென்னேவல்
திகள்
குரியாஸ்தமனம்,
குரியாஸ்தம்,

சூவாரை, ஒர்மீன்
சூரியனத்தமித் சூவானக்காரன், சமையநீகாரன்
தல், மாலப் சூவானக்காரி, சமையற் காரி
சூவானம், அடுக்களே
பொழுது

குரியாஸ்திரம், ஒர்பாணம்
குரியாலோகம், சூரியகிரணம்
சூரியேதேசங்கமம், அமாவாசி
குரியை, புது மணப்பெண்

சூழல், ஆராய்தல், ஆலோச?ன, இ
டம், கருத்து,குறிப்பு, கூட்டம்,
சுற்.அப்புறம்
குழாமை, ஆராய்வின்மை

சூழி, உச்சி,உச்சிக்கொண்டை, சட
குரியோதயம், உதய காலம்
ல், குளம்,சுனே, யா?னமு கப டாம்
குருமம், குசைப்புல், மாதேப்புல்
குரை, ஒர்செடி, ஒர் பயிர், ஒர்மீன், குழு சல், ஆலோச?னபண்ணல், சூ
கள், அாது 2ள
ழ்ந்திடல்
குர், அச்சம், ஒரசுரன், சூரென்னே சூழ், சுற்.அறு, சூழென்னேவல்
வல், துன்பம், தெய்வப்பெண், சூழ் கழியிருக்கை, தோளுமுகம்
தெய்வம், நோய், மிளகு, யோகி சூழ்ச்சம், ஆலோசனே, உபாயம்
சூழ்ச்சி, ஆராய்தல், ஆலோச?ன
னி, வால்மிளகு
குர்தல், சுகிர்தல்
(டுமை சூழ்ச்சித்துணேவர், மந்திரிமார்
குர்த்த நோக்கு, கொடுங்கண், கொ சூழ் தல, ஆலோச?னபண்ணல், சூழ்
திேடல், பிற்படை
குர்த்தல், அச்சங்கொடுத்தல், சின
சூழ்ச் திடல், வ?ளக் கொள்ளல்
த்தல், சுகிர்த்தல், சுழற்றல்
சூழச்தோர், அடுத்தோர். உறவோர்,
குர்ட் பகைவன், முருகன்
குழநிற்போர், மந்திரிகள்
குர்ப்பம், சுழகு
குர்ப்பனகை, இராவணன் மங்கை

சூழாமணி, சூடாமணி

குர்ப்பு, சுழற்சி, பயம்

சூளாமணி நிகண்டு, ஒர் கி கண்டு

குர்மகள், தெய்வப்பெண், யோகினி குளி, ஆண்மயிர்

குர்வு, சுகிர்வு

சூளிகை, யா?னச்செவியடி

குலக்குறடு, ஒராயுதம்

சூளுதல், குடைதல்

:::::

சூளுமல், சத்தியஞ்செய்தல்

சிவன், வயிரவன்

குளே, சுடுகுளே, வேசி

குலம், இரேவதிாள், ஒராயுதம், சூ குளேக்கல், செங்கல்
லே, அகிற்கொடி, கித்திய்யோக் சூ?ளயாடுதல், கொள் 2ளயாடுதல்
த்தொன்.அறு, மரணம்
சூள், ஆனே, சபதம், பா?ளமுதலிய
குலல், சூஅ

ல்

வற்றின் சூள்

குலவாசனம், ஒருப்பு

சூறல், தோண்டல்

குலவிளக்கு, ர்விளக்கு

குறன், மூஞ்சூறு
சூருவழி, சூருவாரி

சூலவேல், கழுமுள்

குவி, கருப்பிணி, காளி, சிவன், து குருவளிச்சட்டம், நீர்தெளியவிடும்
நீகை, யோகினி காளி

பெருநெல்லிக்கட்டை

செகி

உாஅடு

செங்

குருவாரி, குறைக்காற்று

செகுத்தல், அழித்தல்

குஅ, சூத்து
குறை, கொள்ளே, சுழல்காற்.அறு

செக்கச்சிவத்தல், மிகச்சிவத்தல்
செக்கர், சிவப்பு, செவ்வானம்

குறைக்காற்.அ,சுழல்காற்று

செக்கர்ச்சிவப்பு, மிகு சிவப்பு

குறையாடல்,
குறையாடுதல்,
குறையிடுதல்,

செக்கர் வானிறத்தோன், சிவன், வீ

_

;

செக்கர் மேகம், செவ்வானம்

கொள்ளேயிடுதல்

ரபத்திரன்

குற்கொள்ளுதல், கருக்கொள்ளுதல் செக்கர்வான், செம்மேகம்
குறி பகன்னம்,யா?ன

செக்கல், மாலே நேரம்
(ன், வீக்கம் செக்காடுதல்,
எண்ணெ ஆறி.அ
குனம், பிறப்பித்தல்,பூமொட்டு, மா செக்காட்டுதல், தல்
குனர், ஊன்வி நீபோர்
(ன் செக்காட்டி,
எண்ணெய் வாணி

குறிபம், குர்ப்பம்

குனன்,ஊன் விற்போன், பெருவயிற

செக் கான்

}

பன்

சூனியகாரன், மாரணவித்தைக்கார செக்கு, காணம், சசயாாள்
(கீழ்த் திசை செக்குக்கீரை, ஒர் ைேர
ன்
குனியதிசை, இயங்காத்திசை, வட செங்கடம்பு, ஒர்கடம்பு

குனியதிதி, சிராத்தத்திற் கடாததிதி செங்கட்டி, செங்கற்கட்டி
குனியத்துவம், நாசம்பண்அணுதல், செங்களுன், விட்டுணு
(ல், பாழாதல் செங்க ண், சிவதே கன்

வெஅமை

குனியப்படுதல், பலனற்றுப்போத செங்கண்ணி, ஒர்மீன்
குனியமாதம், ஆடி-புரட்டாதி-மா செங்கண்மாரி, ஒர்நோய்
சி-மார்கழிமாதங்கள்

செங்கண்மால், விட்டுணு

குனியம், அசுசி, ஆகாயம், இன்மை, செங்கதிரோன்,

:::

பாழ், புள்ளி, பொறி, ம்ாரணவி
(னியஞ்செய்தல் செங்கதிர்சாள்,
த்தை

-

அயன்உத்திாசா

குனியம்பண்அணுதல், கெடுத்தல், கு செங்கதிர்பிறந்தநாள்,
குணியவாதம், கடவுளில்லேயென் து செங்கத்தாரி, ஒர்செடி
மோர்சமயவாதம்

ள்

இசங்கமலம், செந்தாமரை

செங்கமலே, இலக்குமி
குணியவாதி, ஒர்சமயத்தான்
குனியவித்தை, மாரணவித்தை
இசங்கரப்பன், ஒர்நோய்
சூனியன், அக்தரித்தவன், முடவன் செங்கரா, ஒர்மீன்
குலு, சூரியன், பின்மூேன், மகள்,
கு?ன, மகள்

குன், ஊன், பெருவயி.அ
குன் மதம், பைத்தியம்
குன்முகில், கருமுகில்
குன்றல், தோண்டல்

செ
செகசோதி, மிக்கவொளி
செகநாதன், கடவுள், சிவன்
செகம், சகம்

செகற்பிதா, கடவுள்
செகனவாதம், ஒர்நோய்
செகில், தோண்மேல்

செகிள், செதிள்

செங்கருங்காலி, ஒர்மரம்
செங்கரும்பு, ஒர்கரும்பு

(ல்

செங்கல்ங்க்ல்,செகிேறம்ானகலங்க
|செங்கல், காவிக்கல், சட்டமண்கல்

செங்கல்மங்கல், கருமைவெண்மை
கலந்த சிவப்பு, மங்கின சிவப்பு

செங்கழல்ாாரை, செங்காளுரை
செங்கழுநீர், செங்குவளே
இசிங்கள்ம், போர்க்களம்
செங்கள, குதிரைப்பற்பாஷாணம்,
செங்கருமபு
செங்கற் கிட்டன, செங்கல்லச்சு
சிெக்காடு, சிவந்த நிலம், செங்கா
ட்டங்குடி

செங்காட்டங்குடி, ஒர்தலம்
செங்காங் தள், ஒர் காங் தள்
(ய்
செங்காய்,பசித்துக்குச்சாய்ந்தக்ா
31

செச்

செண்

.ொஅசு

செஞ்சடையோன், காசிமீரப்படிக

செங்காப்வேளே, ஒர் ெ

ம்,சிவன், வயிரவன்,வீரபதி கிரன்

செங்காரன்,

}
செங்கார்,ஒர்வித செல், கருஞ்சிவப்
செங்காரி,

செஞ்சதேனம், ஒர்சங் சனம்

செங்காளுரை, ஒர்கொக்கு
செங்கிடை,
ஒர் கிடைச்சி
,
செங்கிடைச்சி

செஞ்சம்பா, ஒர்னெல்
செஞ்சாதே, குங்குமமுதலானசிவ
தேபரிமளச்சாற்கூட்டுகிற கூட்டு
செஞ்சாலி, செக்செல்

செங்கிரக்தி, ஓர்கிரர்தி
செங்கிளுவை, ஒர்கிளுவை

செஞ்சால், துப்பாக்கிமுதலியன
செஞ்சி, அாளுனபட்டினம், ஒரூர்

செங்ைேர,ஒர்ைேர,பிள்

கற்காவி, சாத்திரவேதி,
விருகையூ செஞ்சிலே,
செங்கல்

முழங்தாழ்களுமூன்றித் தலைநிமிர்

செஞ்சீரகம், ஒர் சீரகம்
த்தியாடல்
செம்ைேரயாடுதல், சானேயிறீபிள்ளே செஞ்சுடர், ஆதித்தன், ே
தலேயுயர்த்திச்கைகாஅான்றியுடம் செஞ்சுடர்ப்பகவன், அக்கினிதேவ
ன், சூரியன், ே
பையசைத்தல்
_

செங்குங்கிலியம், ஒர் சரக்கு

செஞ்செவியர், செல்வர்

செங்குத்து, சேரே சிமிர்ந்தது.

செஞ்செவ், நேரே

செங்குங்தம், கண்ளுேயுளொன்.மு
செங்குமிழ், ஒர்மரம்

செஞ்செழிப்பு, செழிப்பு, தாார்ள
செஞ்சே.அ., சிவதேசுரி

செங்குமுதம், செவ்வாம்பல்

செஞ்சொல், வெளிப்படைச்சொல்

செங்குரங்கு, ஒர்குரங்கு
செங்குவளே, ஒர் சீர்ப்பூ
செங்குளவி, ஒர்குளவி
செங்குன்றி, ஒர்குன்றி
செங்குன்அ, ஒர்தலம்
செங்கை, ஆதிரைகாள்
செங்கையான், ஒர்பூடு
செங்கொடிவேலி,
#ெ
செங்கொடுவேலி, ஓர் காடி
செங்கொல், பொன்
செங்கொல்லர், தட்டார்
செங்கோடு, ஓர்மலே, செருதிேமரம்

செஞ்சோதி,சிவதே ஒளி,மிகுபிரவை
செஞ்சோளம், ஒர்சோளம்
செஞ்சோறு, இர்த்தமூட்டியசோறு

}

செடகன்,

செடன்,

}

(ம்

அடிமை, வேலேகாா
ன்

செடி, ஒளி,குணமின்மை,செத்தை,
பதனழிவு, பற்றை, பாவம், புதல்
செடிக்காடு, பற்றைக்காடு

செடிக்குடிபுக்கி, சாகரவண்டு
செடிச்சி, கெட்டவள்

செடி-த்தல், செடிபற்றல்
செடியன், கூட்டற்றவன்

செங்கோபெர்ய்தல், மல்ேபுச்சியிலி செடி-அாஞ்சல், செடில்குற்றியாடு
ருச்திபாய்தல்

மூஞ்சல்

ஒர்மருதே
செங்கோட்டியாழ், நால்வகையா செட்டி, குமரன், வாணிபன், வைசி
செட்டிச்சி,செட்டிப்பெண்
ழிமூென்று
செங்கோலம்,செம்புமணல் (த்தல் செட்டிகாசம், ஒர்பாம்பு
செங்கோட்டம்,

செங்கோ லான, செங்கோல்செலு

செட்டிமை, ச்ெட்டித்தன்மை

ஆணோடத்துங்கோல், செட்டு, வியாபாரம்
செட்டை இறகு, கைப்பட்டை
செணம்,சணம்
செங்கோற்கடவுள், இயமன்

செங்கோன்மை, திவழுவாவாளுகை செண்டாயுதன், ஐயன்
செச்சை, உதயசங்திரன், சிவசேசி செண்டு, குதிரைவையாளிவீதி, பச்
தி, பத்தெறிவீதி, பூஞ்செண்டு
லம், செங்காடு, செஞ்சாச்தின்கு
சிம்பு, செர் துளசி, சோடு, அேறு, செண்டுவெளி, வெளி, வையாளிவீதி
வீட்டின்மேற்பக்கம், வெட்சிமா செண்ணம், வடிவு
ம், வெள்ளாட்டுக்கடா

செண்பகம், சண்பகம்

செநீ

உmrஅன

செபி

ம், பெருங்காயம்
செண்பகவருக்கை, ஒச்பலா
செதில், செகிள், தோல், பொருக்கு செங் தத்தானம், ஒர்ாாகு
செகிள், கி.அ.அண்டு, சீவல், தோல், செச்அத்தி, ஒர்.அத்தி
பொருக்கு
செத்தாாசனம், பெருங்காயம்
செர் தம்பை, ஒர்தும்பை
செதுக்கல், செதுக்குதல்
செதுக்கி, உளவாரமுதலிய கருவி
செந்திரசம், ஒர்பிசின்
செதுக்கு,உடற்றழும்பு,செதுக்கெ செக்துருக்கம், ஒர்செடி, ஒலயை
ன்னேவல், சேறு, பூதம்; மதிே
படைக்குஞ்சுருள்
செதுக்குதல், சீவுதல், புன்முதலிய செந்திருக்கு, ஒர்செடி
செதுக்கல்
செத்துருதி, ஒர்சரகம், ஒர்பண்

செதுக்குவே?ல, இரத்தினமுதலிய செந்துளசி, ஓர் துளசி
செந் துளிர்,செர்தளிர் (ஒர்வெண்பா
வழுத்தும்வேலே
செக்திறை, ஆடற்கேற்கும்பாட்டு,
செதுக்கை, தழும்பு
செதும்பு, சே.அ
செக்திறைவெள் , இரடியாயள
செத்தல், அறக்காய்ச்சதி, சாகுத| பொத்தமுடியும்வெண்பா
ல், பசுமையற்றது, மெவிச்தது செச்தாக்கு ஒர்கையாற்றுக்குமிலே
செத்து, சர்தேகம்
செத்தை, துரால்

சானதாக்கு, கைத்துக்கு

செந்தாரம், இலிங்க்பர்ஷாணம்,
பொன் முதலியவற்ருலாகிய சுண்
செக்தட்டு, அச்சாத்தட்டு, பொறு
ணம்

ப்பில்லாமை

(தோரமாதல்

செத்தாரித்தல, சிச்தார்ந்ேதுதல், சி
செர்தாள், செம்பராகம், மிருதுவா

செத்தண்டு, செங்குருத்து, பவளம்

செத்தமிழ், இயற்றமிழ்
செக்தமிழ்க்குரியோன்,அகத்தியன்,

னதுாள்

செக்தொடை, சிவதேமாலே, மோ
னே முதலாகப்பு:கன்றதொடைபு

வயிரவன்

செந்தமிழ்நாடு, பாண்டி

கலாதி தொடுப்பது

செர்தமிழ்கிலம், தமிழ்வழங்குமிட

(க்கு செந்தொடையன், சிவன்,வயிரவன்
செத்தமிழ்வழக்கு, இயற்றமிழ்வழ் செங்தொட்டி, ஒர்பாஷாணம்
செர்தலேவிரியன், ஒர்பாம்பு (தமுல் செந்தோட்டி, ஒர்செடி, சிறு காஞ்
சொறி, பெருங்காஞ்சொறி
செத்த9ல், கேட்டைநாள், தீ, தீத்
செங் நகரை, ஒாமரம்
செந்தசிற்கொடி, பவளக்கொடி
செக் காகம், கேது
செக்தாத, செம்பொன்
செர் காடிக்கா, மூக்கிரட்டை
செத் தாமரை, சிவந்ததாமரை
ம்

.

செத்தாளி, ஒர்தாளி

செங் சாயுருவி, ஒர்சாயுருவி

செங்தாள், செந்தண்டு

செந்நாய், ஒர் எய்
செங்கிறக்கல், மாமிசசிலே
செக்ர்ே, இரத்தம்

செக்தி, திருச்செந்தார்
செத்திரம், சிவப்பு, செய்தனிலம்

செந்திரு, இலக்கும்
செந்திருக்கம், ச்ெ தருக்கம்
செத்திருக்கை, ஒர்மஞ்சள்

செச்செல், நன்னெல்

செக்திவண்ணன், செவ்வாய்

செபவடம், செபமாலே

செச்செறி, சன்மார்க்கம், கல்வழி

செபத்தியானம், அந்தரங்கசெபக்
செச்தில், திருச்செதோர்
(வப்பு செபமந்திரம், செபிக்கும்மதிேரம்
செத்திறம், குறிஞ்சியாழ்த்திற்ம், சி செபமாலே, செபமெண்ணுமா?ல
செபம், மச்திரமுச்சரித்தல், மன்ரு
செக்தி?ன, கம்பு, சிவந்ததினே
ட்டு
செக்தி, அக்கினி, ஒர் சிலர் தி
(ரன்

செபவான், செபவ லுட்டிப்புக்கா
செங் தீவளர்ப்போர், பார்ப்பார்
செதுே, அஅ, ஊர்வன, கிழாரி, ச செபனம்,செபம் பண்அதல் (டுதல்
உாமாஞ்சி சீவட்பிராணி, சரக செபித்தல், உருவேற்.முதல், மன்மு

செமீ

உாஅ

செப்பிடுவித்
செப்படி,
தை (ட்டை
செப்படிவித்தை,
செப்பட்டை, செட்டை,தோட்ட
செப்பமிடுதல், செவ்வைபண்அத
ல், திருத்திதல்
செப்பம், இணக்கம், ஒப்பரவு,செ
வ்வை, திருத்தி, நடு நீதி, மார்பு, வ
ழி, வீதி
செப்பலோசை,

|

செம்

செம்பலகை, செங்கல்
செம்பவளச்சம்பா, ஒர்செல்
செம்பழம், காய்ப்பழம்

_

செம்பன், சிவலே (னது, நடுகிலே
செம்பாகம், சரிபங்கு, செவ்வையா
செம்பாடு, சிவந்தநிலம்
செம்பாதி, சரிபாதி
செம்பாம்பு, கே.அது

மத்திமவோசை, துெம்பாரை, ஒர்ாண்டு

வெண்பாவிளுேசை

செப்பல், ஒரோசை, சொல்அதல்

செம்பாலே, மிடற்றிற்பிறர் திமிடற்

றினின்றிசைக்குமிசை

செப்பனிடுதல், ஒப்பமாக்கல், செ செம்பால், இரத்தம்
வ்வைபண்அணுதல்
செம்பால்முடாங்கி, ஒர்பூடு
செம்பாளே, செந்நெல்
செப்பன், செப்பம்
செப் பிடில், சடாமாஞ்சில்
செம்பி, கருவண்டு, சிவப்பி

செப்பிடுவித்தை, ஒர்த்திேரவித்தை செம்பிச்சி, செங்தோட்டி
செப்பியம், திரும்பத்திரும்பவுச்சரி செம்பியன், சோழன் அவன் முத
(சொல்
த்தல்
லெழுவள்ளவிலொருவன்
செப்பு, சிமிழ், செப்பென்னேவல், செம்பிரால், ஒர்மீன்
செப்புச்சிலே, மாந்தளிர்க்கல்
செம்பில்வேதை, சோரபாஷாணம்
செப்புதல், சொல்லுதல்
செம்பிறை, கற்கிட்டம்,கானlகல்,
செப்புகிறம், கருஞ்சிவப்பு
தேகக்கல்
செம்பினிறம், மாதேளிர்க்கல்
செப்டிசெரிஞ்சி, சிவப்புகெரிஞ்சி
செப்புப்பட்டயம், செப்புத்த கட் செம்பின்பச்சை, சாகட் பச்சை

டிலெழுதியவுமதி
செப்புப்பாளம், செம்புப்பாளம்

செப்பு மணல், செம்புமணல்
செப்பு:மலே, காஷாயம்
செப்போடு, செம்பாலாயவோடு

செம், சிவப்பு, செம்மை

8:வ.

செம்பச2ள,

பு ட்ப சளே

சிவத்தப்பஞ்சு (தல்
செம்பஞ்குட்டுதல், செம்பஞ்சழுத்
செம்படத்தி,செம்படவப்பெண்
செம்படவர்,

மீன்பிடிகாரரிலோர்

வ)

செம்பு, தபலே, பஞ்சலோகத்தொ
ன்று, அஃ.தி தாம்பிரம்

(ணம்
செம்புகம், செம்போத்து
செம்புக்குள்வேதை, கற்பூரபாஷா
செம்புலம்,சுடுகாடு, செம்புமலே, பா
லேகிலம், போர்க்களம்

செம்புலி, ஒர்புலி
செம்புளிச்சை, செம்மணத்தி
செம்புரு, ஒர்மீன்

செம்புறைக்கல், ஒர் சிவத்தக்கல்
செம்புனல், இரத்தம்
செம்பூரம்,

:ே}

_

ஒர்தேள்

இசம் மல், செம்பிற்களிம்பு

செம்படாம், சிவப்புச் சீலே

செம்படிகம், காசிமீரப்படிகம்

செம்படை, சிவந்தமயிர்

செம்பை, ஒர்மரம்
செம்பொடி, செம்புமணல், செம்ம
ணல், தேகக் கல்

(டுபொருள்

செம்படைச்சி, சிவதே மயிருடையா செம்பொருள், கடவுள், சொல்லொ
ள், செம்பட்டத்தி
செம்பொன், சுத்தபொன்,பொன்
செம்போத்த, சண்பகம்
செம்பட்டத்தி, செம்படத்தி
செம்பட்டை, செம்பட்ை
செம்பண்ணே, காவற்பண்ணே

செம்பருத்தி, ஒர்செடி
செம்பருச்

, க.அழன்

செம்மட்டி, ஒர்மட்டி

செம்மணத்தி, செம்புளிச்சை
செம்மணல், சிவத்த மணல்

செம்மணி, கண்ணின் கருமனியைச்

செம்

உாஅன்

செய்

குழ் திருக்குஞ்சிவச் சமணி,குருச் செயசெயவெனல், போlஅறுதல்
தக்கல், குருவிர்தம்,கெம்பு,பதும
ராகம், மாணிக்கம், மாமிசகந்தி
செம்மண், காவிமண், சிவந்த மண்
செம்மண் சிலே, கற்காவி

செயத்தம்பம், வெற்றித்தம்பம்
செயநீர்க்கருத்தன், கவட்சாரம்
செயங் தி, திருச்செதிே
செயபரம், மரமஞ்சள்
(றை செயபீதம், கெளரிபாஷாணம்

செம்மங்தாரை, ஒர்பூமரம்
செம்மயிர்க்கொன்றை, ஒர்கொன் செயப்படுபொருள்,
செம்மரம், அழிஞ்சில்
செம்மலேப்பார், சிவந்த கற்பார்

காரியப்படு

பொருள்
செயம், சயம்

செம்மலேப்பாலே, செம்பாலே
உதவியற்றுப்போ
செயலறல்,
செம்மல், அரசன்,அருகன், இசன், செயலஅதல், தல், தத்துவமற்று
எப்பொருட்குமிறைவன், செம்மு
ப்போதல்
தல், தலேமகன், பழம்பூ, புதல்வ செயலறவு, கையறவு
ன், பெருமை, பெருமையிற்சிறக் செயலஅகிலே, கையறு கிலே
தோன்
செம்மறி,
செம்மறியாடு,

}

செயலுவமம், செயலேயேயுவமான
மாகக்கொண்டுவமிப்பது (உ.ம்)ான
விற் செயல்போலுங் கனவிற்செயல்

ஒர்வகையாடு
செம்மாணி, ஒர்வகைப்பாதரட்சை செயலே, அசோகமரம்
செம்மாத்தல், அகங்தையாயிருத்த செயல், ஒழுக்கம், காவல், செய்கை,
ல், நிமிர்ச்சியாயிருத்தல், மிகக்க
சேறு, தொழில்
ளித்தல்,
செயித்தல், சயித்தல்
செம்மாத்தி, சக்கிலிச்சி
செயிர், குற்றம், கோபம், சினம்,

செம்மாப்பு, இறுமாப்பு
செம்மார், சக்கிலியர்
செம்மாளி, பரவரிடும்பாதகுறடு

செம்மானம், செக்கர் மேகம்
செம்மான், சச்லிெயன்
செம்மீன், ஒர்மீன்
செம்மீன் வயிரம், மீனம்பர்
செம்முதல், பொருமுதல், மூடுதல்

செயிரென்னேவல், துன்பம்

செயிர்த்தல், சினத்தல்
செயிர்ப்பு, சினப்பு

(வயல்
செய், சிவப்பு, செய்யென்னேவல்,
செய் கடன், நித்தியகருமம், பிதிர்க
டன், முறைமை

செய்கரை, கட்டுக்கரை
செய் காரியம், செய்கருமம், செய்

செம்முருங்கை, ஒர்முருங்கை
யவேண்டிய பிரகாரமெல்லாஞ்
(சவாய்பாடு
செய்வது
செம்முள்ளி, ஒர்முள்ளி
செம்மூக்கன் ஒர்வகைமுதலே
செய்கின்ற, நிகழ்காலப்பெயரெச்
செம்மேவுதல், இணக்குதல், இணங் செய்குறை, செய்கைத் தட்பிதம்
குதல், சரிப்படுதல்
செய்குற்றம், செய்கைக்குறை
செம்மை, அழகு, இணக்கம், கனம், செய்குன்று, செய்கை மலே
சிவப்பு, செப்பம், செவ்வை,கிதா செய்கூலி, செய்த கடவி
ர்த்தம், மானிக்கம்
செய்கை, ஒழுக்கம், தொழில், பண்
செம்மை கட்டுதல், நேர்கட்டுதல்
படுத்துவ அது
செம்மைக்கல், கானக்கல்

செய்கைக்காரன்,

செய்கையிட்

செம்மைபண்ணல், அலங்கரித்தல்,
டோன், வேலேகாரன்
ஒழுங்குபடுத்தல்
செய்கைச்சரக்கு, வைப்புச்சரக்கு
செய்கைச்சீட்டு,செய்கையொப்பம்
செம்மைப்படுதல், நற்சீரடைதல்
செம்மையாதல்,ாேராதல் (வசனம்
செம்மொழி, இயற்றமிழ்வசனம்,சய
செம்மொழிச்சிலேடை, சிலேடையி
லோர்பேதம், அஃது மொழிப்பி
ரிப்பின்றிசிரீடச்சிலேடிப்பது

செய்கைத்தரை,பண்படுத்தினகிலம்
செய்கைத்தாழ்ச்சி,செய்கைப்பிழை
செய்கை பூணுதல், செய்கைப்படுத
(ம்பங்கு
ல்

செய்கை ட்பங்கு, செய்கைக்குவரு

செய்

உாகூ0

செல.

காலட்பெயரெச்சவாய்பாடு
செய்கையாட்சி, செய்சைபிளுல்வ
செய்யுள், பாட்டு
தேவாட்சி
செய்யுள் வழக்கு, பாவின் வழக்கு
செய்கையுப்பு, வினவிக்குமுப்பு

செய்த, செல்காலட்பெயரெச்சவா செய்யூ, வினேயெச்சவாய்பாட்டி
ய்பாடு
ஞென்.ணு
செய்யோன், அருகன், செந்நிறமு
செய்தல், செய்குதல்
ள்ளோன், செம்மையுடையோ
செய்தவம், செய்யப்பட்டதவம்
ன், செவ்வாப்
செய்தி, ஒழுக்கம், சமாசாரம், சரி

த்திரம், செய்கை, செய்வாயென் செய்வித்தல், செய்யப்பண்ணுதல்
செய்வின, குனியம், செப்கை
அமுற்று
செரிகுடர், உண்டது தங்காதுக
செய்திகொன்ருர், ஈன்றி.பீனர்
செய்து, வினேயெச்சவாய்பாட்டி செரிகுடல், ழியுமுடல்
செரித்தல், சமித்தல்

ஞென்.அ
செய்ான்றி, செய்தான்றி

செய்நீர்ச்சித்திரம், நவசாரம்
செய்பாகம், செய்யும்பக்குவம்

செரியாக்குணம், சமியாக்குணம்
செரியாப்படுவன், ஒர்நோய்

செரியாமை, சமியாமை
செய்பாட்டுவினே, படுவென் லும்வி செரு, சண்டை, போர்

குதிபுணர்ச்த முதனிலேக

யுடை செருகல், அடைகதல், சொருகுதல்

யனவாய்மூன் ரும்வேற்அமைக்க

செருகுகொண்ட்ை, ஐம்பர்லிளுெ

ன்.அ, அஃத சுருள்
முத்தாவைக்கொண்டுவரும்வி?ன
செய்பு, வினேயெச்சவாய்பாட்டி செருகுபு, இடையிடைவைக்கும்பூ

செருக்கில், செருக்குதல்

ஞென்.அ

செய்ய, அழகிய-சிவதே சிறந்தவெ செருக்களம், ப்ோர்க்களம்
ன்னும்பொருள் படவரும்பெயரெ செருக்களவஞ்சி, ஒர்பிரபந்தம், அ
ச்சப்பண்புச்சொல், வினேயெச்
ஃதுபறச்தலேச்சிறப்புக்கட்றுவது
சவாய்பாட்டிளுென் அ
செருக்கன், ஆங்காரி
செய்யல், செப்சல், சேறு (வாய் செருக்கு, ஆங்காரம்,களிப்பு, செ
செய்யவன், சிவத்தமேனியன்,செவ்

ருக்கென்னேவல்

செருக்குதல், அகங்கரித்தல், களிக்

செய்யள், இலக்குமி

செய்யன், சிவலே, சிவன், சேராளி
குதல், மயக்கடியாக்குதல் (மடி
செய்யா, வினேயெச்சவாய்பாட்டி செருத்தல், எருமை-பசுவிவற்றின்
செருத்தி, விருதுக்கொடி
ஞென் அறு
செய்யாள், இலக்குமி
செருகுர்,படைவீரர் (வாட்கோரை

செருக்தி, ஒர்மரம், ம்ணித்தக்காளி,

செய்யான், ஒர்பூரம்

செய்யிய, வி?னயெச்சவ ப்பாட்டி செருப்படி,
ஓர்ஆஇ
(டிளுென் அ
ளுென் அ
செய்யியா, வினேயெச்சவாய்பாட் செருப்பு, காருெடுதோல்
(ரிசொல் செருமல்,
செய்யிழை,பெண்
இருமு.

யே, }

::::

செய்யுட்சொல், உயர்

சொல், தி

செய்யுட்டொருத்தம்பர்ட்டுட்ப்ொ

திணித்தல்,செரு
செருமுதல், தல்,
க.க )ெ

ருத்தம்பத்தி, அஃது உண்டி-எ செருனர், செருகர்
ழுத்து-கணம்- கதி-சொல்-சான செலக்கனல், அக்கினிக்கட்டி
ம்-நாள்-பால்-மங்கலம்-வருணம் செலக்குரு,
நவசாரம்
செய்யுட்டாணே,ாவதாரணேயிகுெ செலக்கூர்மை,
ன அறு
செலக்கூபம், கண்டு
செய்யுணடை, செய்யுள் வழக்கு
செலப்பிரீதி, கருப்பூரச்சிலே
செய்யும், இருதினேக்குமைம்பாற்கு செலமலம், கடற்பர்சி
, வரு செலம், இலாமிச்சு, சலம்
முரியவருகாலவி?னமு

செல்

.ெ/7

செலல், கழிதல், போதல்

து

செவ்

செல்வரை, இடைசரை

செலவயர்தல், போதல்
செலவழிதல், செலவுபோதல்

|

செல்வப்பிள்?ளக்காய்ச்சல், ஒர்காப்
ச்சல்

செலவழித்தல், செலவிடுதல்

செல்வப்பேச்சு, குதலேட்பேச்சு
செலவாளி, செலவுகாரன்
செல்வமடி, மிருகங்களுக்குச்செளக்
எறி
செலவிடல்,
கியத்திஞல் வளர்ந்திருக்கும்மடி.
தல், செலவழித்த செல்வமட்டி, ஒர்கொடி
செலவிடுதல்,

;

ல், விடுதல்

செல்வம், ஐசுவரியம், கல்வி, சீர், சு
(ல்
வர்க்கம், பாக்கியம்
ல்லும்பொறுப்பு, பயணம், போ செல்வம்பொழிதல்,செல்வங்காட்ட
க்கு, போதல், முடிவு, வழி
செல்வன், அரசன், அருகன், கடவு
செலவுகடத்தல், செலவுகடத்திவரு
ள், செல்வமுள்ளோன், மகன்
தல், செலவுங் டர்தி வருதல்
செல்வாக்கு, பெறும் பேச்சு
செலவோடுதல், விசாவித்தல்
செல்வி, இலக்குமி, ஐசுவரியமுடை
செலியம், இலாமிச்சை
யாள், தலேவி, மகள்
-

செலவு, உத்தரவு, செலவிடுதல்,செ

செஅ, செத்தல், அவிவிமரம், மீ செல்விக்கை, ஐசுவரியம்,செல்வாக்கு
ன் செலு

அ.அப்புதல், கொ

செலுத்தல்,

செஅத்துதல்,
செஅச்தி,

செவி, காது, கேள்வி, அஃது பஞ்ச
ப்பொறியிஞென்று

டுத்தல், செருகுத செவிகொடுத்தல், உற்றுக்கேட்டல்

ல், கடத்திதல், விடுதல் செவிக்கெட்டுதல்,
செலிக்கே அறுதல்,
செத்தல்

,ே}

_

}

கேள்விப்படுத
ல்

செவிசாய்த்தல், செவிகொடுத்தல்
செஅப்பு, சிறு துண்டு
செஅமுர்ல், ஒர்மீன்
செலுவல், செத்தல்

செவிச்சொல், கேள்விச்சொல்

செவிடர், செவிமதேர்
செவிடு, செவிப்புலனற்றது, அஃது

செஅவன், செத்தலன்

உறுப்புக்குறையெட்டிளுென் அ

சிெல், இடி, உண்டியற்ட்ேடு, கறை

செவிட்டல்,

}

_

செவிட்டுதல், அழித்தல்
செவிதாழ்த்தல், செவிகொடுத்தல்
செல்காலம், இறச்தகாலம், காரிய செவிதின் றல், இரகசியம்பேசுதல்
ஞ்சித்திக்குங் காலம்
(த்தல் செவிபடுவாதம், ஒர்வாதம்
செல்லக்கட்டுதல், இ.அத்தல், சேர் செவிப்புலன், கேள்வி
செல்லம், செல்வம்
செவிப்புநீறு, ஒர்நோய்
யான், கையொப்பம், செல்லெ
ன்னேவல், மேகம், வேல்

_

செல்லல், துன்பம், சடத்தல்,பேர்த செவிமர்சம், செவிடு
செல்லன், செல்வன்
செல்லாக் காசு, வழங்காதகாசு

செல்லாக்காலம்,
செல்வி, செல்வி

செவியடி, கன்னம்

செவியடித்தல், செவியாட்டல்

டட்ப்ற்ற காலம் செவியம், செவ்வியம்
செவியறிவுறுத்தல், செவியுபதேச

செல்லியம், கோழி
மாய்ச்சொல்லும் புத்தி
செல்லு, செல்
செவியறிவுறாஉ,உபதேசம், ஒர்பிா
செல்லுதல், கழிதல், காரியசித்தியா
பக்தம், அஃது அவையடக்கிய
திபொருளுறக்கூறுவது
தல், சாதல், போதல், வழங்குதல்
செல்லுமதி, செல்லவேண்டுவது
செல்லொளி, வைரிேயம்

செவியறை, காதறை
செவியிலி, செவிடு

செல்வக்கடி, பருங்கடி
செல்வச்சிரிப்பு, புன்முறுவல்
செல்வத்தின், சிறுதீன்

செவிலி, அக்காள், வளர்த்ததாய்
செவ், சிவப்பு, செவ்வை

செல்வாடை, மிருதாடை

செவ்வகத் தி, ஒாகத்தி

செவிரம், பாசி

செழி

இ. IT
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செனி

செழித்தல்,செழிக்குதல்,பெருகுதல்
செவ்வணி, தலேமகனே ஆடியதலே மக செழிப்பு, ஐசுபரியம்,செழுமை,பொ

செவ்வட்டை, ஒரட்டை

லிவு, வளர்ச்சி
ள் அவன் விட்டபெண்அக்கணியு
செழியன், பாண்டியன்
ஞ் செங் நிறவணி
செவ்வண்,செங்குத்து, நேரேசிற்றல் செழுப்பம், செழுமை
செவ்வதிே, ஒர் பூச்செடி, செக்கர் செழுமறை, செருப்பு

செழுமை, அசிகு, கொழுப்பு, சவு

மேகம்

செவ்வதிேக்கல், ஒர்கல்

செவ்வம்மான் பச்சரிசி, ஒர்செடி
செவ்வலரி, ஒரலரி

செவ்வல், சிவதேகிலம்
செவ்வல் கார்
செவ்வல்லி,

;

;

செவ்வாம்பல்

தேரியம், மாட்சிமை, வளமை

செழும்பல்,செழிப்பு
செளிம்பன், குணக்கேடன்
செளிம்பு, களிம்பு
செளிம்பூறல், களிம்புப்பற்று
(ம்
செறல், கொலே, பகை
செறி, செறியென்னேவல், செருக்க

செவ்வவரை, ஒரவரை
செவ்வழி, ஒர்பண், அஃது செய்த செறிதல், கலத்தல், குளித்தல் சே
ர்தல், நெருங்கல், பொருந்தல், மி
னிலத்தியாழ்
குதல்
செவ்வழிப்பாலே, ஒரிராகம்
செறித்தல், அழித்தல், கொல்லல்,
செவ்வள்ளி, ஒர் கொடி
சேர்த்தல், நெரித்தல், பாதீடு, மூ
செவ்வளுர், செவ்வல்லி
செவ்வன், செவ்வை

செவ்வாக்கு, நீண்டவளேவு
செவ்வாப்பு, ஒர் கட்டு

செவ்வாமணக்கு, ஒராமணக்கு
செவ்வாம்பல், அரக்காம்பல்

ழ்கல்

செறிப்பு, சேர்த்தல், செருக்கம்
செறிம்ை, நெருக்கம், மிகுதி
செறிவு, குணவலங்காரம்பத்திளுெ
ன்.அறு, அஃதி நெகிழிசையின்றிவ

ரச்செய்யுட்டொடுப்பது, கிறை
செவ்வாய், ஒாகிரகம், ஒர்நாள்
வு, நெருக்கம், மிகுதி
செவ்வாரம், செய்கைக்குங்கமத் து
செஅ, சிறு வயல், செஅவென்னேவ
க்குமுள்ள சரிவாரம்
செவ்வாவிரை, ஒராவிரை
செவ்வாழை, ஒர் வாழை
செவ்வானம், செக்கர்மேகம்

ல, வயல்

செறுக்குதல், செஅத்தல்
செஆறுதல், கொல்லல், கோபித்தல்

செவ்வி, அழகு, காலம், சித்திரை செறுத்தல், கொல்லல், கோபித்த
ல், தாக்குதல், செருக்குதல், வெ
நாள், பருவம
அத்தல்
செவ்விண்டு, ஒர் பூச்செடி
செறுநர், பகைவர்
செவ்விநிறம், மாந்துளிர்க்கல்
செவ்வியம், ஒர்மருந்து, அஃது ப செஅப்பு, கொலே
ஞ்சமூலத்தொன்.ற, மிளகுகொ செறும்பு, சலஞ்சாதித்தல், சிரும்பு
(மை செஅவு, வயல்
டி.
சமயம்பெ அமரு செறிறம், கோபம், சலஞ்சாதித்த
செவ்வியருமை,
ல் சினம்
(நீர்
செவ்விளகி, கழுதை வண்டு
(அறுத்தல்
செவ்விளநீா, சிவந்ததோ அள்ள விள செற்றலர், பகைவர்
செவ்வி2ள, ஒர்வகைத்தென்னமரம் செற்றல், செறிதல், செமத்தல்,வெ
செவ்வு, சிவப்பு, செவ்வை, முத்தெ செறிருர், கொலேசெய்வேர்ர், பகை
வr
ண்கணக்கிலோர்குத்திரம்
செவவெண், எண்னிடைச் சொல், செற்று, செடி, நெருக்கம்
தொக்கு வருகிறவெண்
செற் றுதல், செருக்குதல்
செந்றை, செத்தை
சவ்வேள், குமரன்
-

செவ்வை, செப்டம்

செனனம், பிறப்பு

செழிச்சி, செழிப்பு

செனித்தல், கருப்படுதல், பிறத்தல்

சேங்

2_1

சேஷ்

செனிப்பித்தல், பிறப்பித்தல்
சேகுரணம், கெளரிபாஷாணம்
செனிப்பு, சனிப்பு
(த பலன் சேகுனம், தெளித்தல், புசித்தல்
சென் மசாபல்லியம், செனனமெடுத் | சேடகம், பரிசை
சேடசாயி
சென்மபத்திரிகை, சாதகம்
விட்டுஅனு
சென்மம்,
சன்மம்

:ே

சென்மார்திரம்,

}

சேடசுரம், ஒர்நோய்

-

சென்மித்தல், கருப்படுதல்,பிறத்தல் சேட நீர், சிலேற்பனநீர்
சென் மிப்பு, பிறப்பு

சேடபாகம், மிச்சப்பங்கு

சென்று தேய்ந்தி.முதல், நாற்குற்றம்

சேடம்,

} அழித்தல், எச்சில், கிலே

பத்திளுென் அ, அஃது வரவரச் சேஷம், நீபனம்,மிச்சப்பொருள்
சொன்னயம்பொருணயங் குறை சேடர், அடிமைக்காரர், ஏவல்.செ
தல்

ய்வோர், செய்வாரிஞேர்பகுதி
சேடன், அடிமைக்கார்ன், அன

சென்னல், தேட்கெண்டை
சென்ஞக்கூனி, இருல்

}ே தேன், இளயோன், ஏவ

சென்னி,அச்சுவினிாாள், சோழன்,

ல்செய்வேர்ன், ஒர்சாதியான், க
ட்டிளமையோன்,பலதேவன்,பா

தலே, பாணன், முடி

சென்னியர், பாணர்
(னம்
சென்?ன, கஅப்பு, சென்?னபட்டி சேடி, அடிமைக்காரி, அழகுள்ளவ
|

ன

ள், இடையர்வீதி, இ2ளயாள், ஏ

வல்செய்வாள், சேடியென்னேவ

சே

ல், தோழி, வித்தியாதாருலகு
சே, அழிஞ்சில்மரம், இடபவிராசி, சேடித்தல், அலங்கரித்தல், குறை
எதிர்மறை, எருது, ஒரெழுத்தி,
த்தல், மிஞ்சிநிற்றல்
சிவப்பு, சோான்மரம், சேவென்
னேவல், விலங்கேற்றின் பொது
சேகண்டி, சேமக்கலம், தெருக்கா

சேடியர், அடிமைகளிற்சிறந்தோர்,
ஏவற்பெண்கள், பாங்கியர்

சேஇ,

அசிகு, இளமை, திரட்சி, .

வல்

பெருமை

சேகம், தெளித்தல்
சேகரத்தார், கூட்டத்தார்

மாக்காப்பு

சேகரம், கூட்டம், சம்பாத்தியம், சேவை யரிசி, அஅகரிசி
சேகரித்தல், தலே, சலேயில் மு சேட்சி, அாரம்
டிக்கப்படுவன, மாமரம், முடி, மு சேட்செலவு, அாரமாய்ப்போதல்
ருங்கை
சேட்-பாரி, முதன்ம?னவி
ஆனிமாதம், திறம்,
சேகரி, சேகரியென்னேவல், நாயுரு சேட்டம்,

சேகரித்தல், கூட்டுதல், சம்பாதித் சேஷடம், முதன்மை, ம்ேன்மை
சேட்டனம், முயற்சி

தல்

சேகரிப்பு, சேகரம்

சேட்டன்

சேகிலி, வாழை

.ே

_

மூச்சொன்

சேகு, வயிரம்

சேட்டாதேவி, மூதேவி

சேக்கரித்தல், கொக்கரித்தல்
சேக்கு, முலேட் பால்
சேக்குதல், சிவத்த்ல்
சேக்கை, உடற்றழும்பு, கற்கடக
விராசி,சிவத்தல்,செம்பச2ள,ாண்
,ே மக்கட்டடுக்கை, முலே, விலங்

சேட்டாகாசம்,

கின்படுக்கை
சேங்கன்அ, சாம்பன் கன்.ணு

சேட்டி
சேஷடி,

உலகமுடிவு

அக்காள், ப்ெருமையிற்சி
றதோள்

}ே காரியப்படுதல்,

தி

சேஷடித்தல், றப்படல், சடத்தல்
சேட்டிப்பித்தல், கடப்பித்தல்
சேட்டை,

குண்ங்கெட்

அக்சாள்,
கேட்டை
Eே} டதொழில்,

சேங்கொட்டை,சேரான் கொட்டை
38

சாள், முறம், மூதேவி, வியாகாாள்

சேம

சேர

2. mrdம்

ருட்பத்திரம்பண்ணுவோன் (தல்
சேட்படைகிலே,
காதலன் ஹலேவி
சேமங்கொள்ளுதல், சேமம்பண்அன
யொடுசேராதுதோழிதடுத்தல்
சேமணி, ஆமண்ணி, சேமக்கலம்
சேணம், கல்லன, மெத்தை
சேமதருமம், சுயதருமம்
சேணலி, அறிவு
சேமத்தேர், உதவித்தேர்
சேளுடர், வாஞேர்
சேமநிதி, புதையல்
சேளுடு, சுவர்க்கம்
சேன், ஏணி, தாங்கல், முறை, வித் சேமப்படைக்கலம், தமவாய்க்கு
தியாதரருலகு
சேனிச்சி, சேணியப்பெண்

சேணியர், செய்வாரிலோர் பகுதி

வைத்திருக்கும்படை
சேமப்பொருள், அடைக்கலப்பொ
ருள், சேமமாயிருக்கும்பொருள்,

சேண், அகலம், ஆகாயம், உயர்ச்
புதையல்
சேமம்,
அடக்கம், அரண், இன்பம்,
சி, துர்ரம், நீளம்
காவல், காவல்வீடு, புதையல்
சேண்டிரவர், நெய்வார்

சேமம்பண்ணுதல், சேமித்தல், பி
ரேதங்களேயடக்கம்பண்ணல்

சேதகம், சிவப்பு, சே.அ
சேதகரம், வெட்டுதல்
சேதபாதம், ஈட்டம்

(பிரிவு சேமரம், அழிஞ்சில், சேரான்

சேதம், இடையூறு, கேடு, சட்-ம்: சேமறி, எருதும்பசுவும்புணர்தல்
தந்தரி
சேதனம், அறிவு, வெட்டுதல் (மா சேமன்,
சேமாசாரம்,
சேதனன்,அறிவுடையோன், ஆத்தி
சேமிக்குக்தன்மை
சேமாதிசயம்

}

சேதா, சிவப்புப்பசு, கற்பசு
சேதாம்பல், செவ்வாம்பல்

சேமா?ளச்சம்பா, ஒர்கெல்

சேதாரம்,அழிவு, தேமாமரம்.பொ சேமித்தல்,காவல்பண்ணிவைத்தல்,
ன்னுரை, வெட்சிமரம்

புதைத்தல்
சேமை,

சேதி, ஒர்நாடு
சேதிதம், வெட்டப்பட்டது

சேம்பு,

சேதித்தல், அனுத்தல், வெட்டல்

சேம்பை,

;

ஒர்செடி.

சேதிமம், தேவர்கோயில்

சேயமம், கெளரிபாஷாணம்

சேது, ஒர்நீர்த்தம், சிவப்பு:செய்க

சேயம், கரை, கூடப்பட்டதி

ரை, பாலம்

சேயவன், கந்தன், செவ்வாய்

சேதிநாதன், இராமேச்சுரன்

சேயா, கடுக்காய்

சேதுபதி, ஒரரசன்

சேயார், பகைவர், பிறர்

சேதுப்தேனம், அனேக்கட்டு ரம் சேயிலம், இருப்பை
சேதுப்புராணம், சேதுவின்சரித்தி சேயிழை, ஆபரணம், பெண்
சேத்தல், சிவத்தல்
(2ல சேயேபசம், மரமஞ்சள்
சேத்திரக்கோவை, சேத்திரகாமமா சேயோன், கந்தன், சிவன்

சேத்திரம், உடம்பு, தலம், வயல்
சேத்திரவாசம், தலவாசம்

சேய், இளமை, குமரன், குழந்தை,
சிவப்பு, செவ்வாய், அாரம், நீளம்,

ம?ன, மூங்கில்
த்து,சிவப்பு,செருக்கம்,மிகுசிவப்பு சேய்த்து, தாரம், நீளம்

சேத்து, உறுப்பு, ஐயம், ஒப்பு, கரு

சேங்தன், குமரன், திவாகரநிகண்டு சேய் நீர், ஒர்விதமருத்து நீர்
செய்வித்தோன்
(ருப்பு சேய்மை, தாரம், நீளம்

(துக்கட்டுதல்
சேர்து, அசோகமரம்,சிவப்பு, செ சேர, ஒன்ருப்
சேரக்க்ட்டுதல், சேர்த்தல், சேர்த்
சேந்தை, மேற்படாம்
சேபம், இலிங்கம்
(டை சேரமண்டலம், சேரகாபி
சேபாலங்கொட்டை, சேங்கொட் சேரமான், சோன்

சேப்பு, சிவப்பு
சேமக்கலம், எறிமணி

சேரலர், பகைவர்
சேரலன், சேரன், பகைவன்

சேமக்காரன், சூதான காரன், பொ சேரல்,ட்ெடல், கொழியலரிசி

சேர்

உாகடு

சேரன், ஒரரசன்

சேஞ.

சேலகம், முதீதகீகாசு

சேரா, கள்

(டை சேலப்பிரட்சாள கன், வண்ஞன்
சேராங்கொட்டை, சோான் கொட் சேலம், ஒருர், புடைவை
சோார், பகைவர்

சேவியால், இலாமிச்சை

சேரான், ஒர்மரம், பகைவன்
சேரி, ஊர், தெரு
சேரிடுதல், பி2ணத்தல்

சேலேகம், சங்தனம், சிதோரம்
சேலே, அசோகு, சீலே

சேலோத்ம், சந்தனம்

சேரிப்பரத்தையர், பொஅஸ்திரீக சேல், கயல்
ளிலோர்வகையார்
சேவகம், சேவகத்தொழில், சோம்
சேருகம், நாகணவாய்ப்புள்
பு: தியில், யா?னஅயிலிடம், வண
சேருதல், சேர்தல்
க்கம், வீரம், வேலே
சேரும்பாடும், அடிதலே மாறி
சேவகன், ஐயன்,பணிவிடைகாரன்,
சேரை, சிறங்கை
பேயுள்ளி, வீரன்
சேர், ஒரளவு, ஒர் நிறை, சேரென் சேவகன்பூடு,காதேள், சிறு புள்ளடி,
னேவல், பி2ணயல்
சிற்றமட்டி
சேர்க்கை, ஒன்றிப்பு, சேருமிடம், சேவதி, குபேரன்றிரவியம்
சேர்க்குதல், புணர்ச்சி
சேவல், காவல், பறவையிஞண்
சேர்தல், அடுத்தல், இணங்குதல், ஒ சேவற்கத்தி, சாவற்போருக்குக்கட்
டுங்கத்தி
ருமித்தல், கிட்டுதல், கூடுதல், பு
ணர்தல்
சேவற்கொடியோன்,ஐயன், கர்தன்
_

சேர்த்தல், அடுத்தல், அணிதல், அ சேவற்பண்ணே, ஒர்பூமரம்
அத்தல், இணத்தல், கலத்தல், கூட சேவனம், சேவகம், தைத்தல்
ட்டுதல், சமைத்தல், சேகரித்தல், சேவ?ன, சேவிப்பு
சேரப் பண்அணுதல்
சேவ?னகாரர்,ஊழியஞ்செய்வோர்,
வழிபடுவோர்
செர்த்தி,
உறவு,சேர்மானம்
சேவாலங்கொட்டை, நேர்வாளம்
சேர்த்திக்கை,

;

சேர்த்துதல்,இணேத்தல்,சோப்பண் சேவிதம், சேவகம்

(படுதல்

அணுதல்

சேவித்தல், ஊழியஞ்செய்தல், வழி
சேர்தேகைமை,சேரத்தகுந்தன்மை சேவுகம், சேவகம்
சேர்ச்தலே,உற்ற சினேகம்,ஒன்றிப்பு சேவை,ஊழியம், வழிபடுதல்
சேவையூர், சிதம்பரம்
சேர்ந்தவன், அடுத்தவன்
சேர்ந்தார், உற்ருர்
சேறல், எழுச்சி, செல்லல்
சேர்ந்தார்க்கொல்வி, நெருப்பு
சேருடல், செள்ளலாடுதல்
சேர்பு, சேர்மானம், வீடு
சேறு, இனிமை, கள், குறிப்பு, செ
சேர்ப்பன், நெய்தனிலத்தலேவன்
ள்ளல், தித்திப்பு, திருவிழா
சேர்ப்பு, இறங்குதறை, சேர்க்கப் சேற்கண்ணி, அரிதாரம்
படுவது

சேர்ப்பூட்டு, சோடு

சேற்பம், சிலேற்பனம்
சேற்பனசுரம், ஒர்காய்ச்சல்

:

}

சேர்மானம், ஒன்றிப்பு, கூட்டு
சிலேட்டுமம்
சேர்விடம், சேருமிடம், சேர்மான சேற்.அறுமம்,
சேனம், பருந்து
ம், மனிதர்படுக்கை
சேர்வு, திரட்சி, மருதநிலத்தார்,வீடு சேனன்,பிறப்பிலேகிலாக்கியமுடை
சேர்வை, ஒர்மருந்து, கூட்டம்,சே

ர்ப்பு, சேர்மானம், சே?ன
சேர்வைக்காரன், சே?னத்தலேவன்,
போர்ச்சேவுகன்
சேர்வைக்கால், உண்கலமுதலியவை
க்குதோள்

யோன்

சேஞ, ஒர் பூடு, விலாங்குமீன்
சஞங்கம், படையுறுப்பு
சேஞ சமுத்திரம், பெருஞ்சே?ன
சேசைான், படைவீரன்

சேஞதிபதி, படைத்தலேவன்

சைமி

சொக்

e.ar

சைமினி கரோன், சமன்
சைமினிாகர், இயமலோகம்
சேஞ்திராயன், கர்தன், சேளுதிபதி சையகிரி,ஒர்மலே
சையம், கல், செல்வம், மலே
சேஞபத்தியம், தாளுபத்தியம்

:

படத்தவன்

சேஞமுகம்,படையிஞேர்தொகை, சையெனல், இகழ்ச்சிக்குறிப்பு
அஃது பதாதிமூன்.அறுகொண்டதி, சையை,சைகை
சையோகம், கூட்டம், புணர்ச்சி
முற்படை
சையோகித்தல், கூடுதல்
சேஞவரையர், ஒராசிரியர்
சேஞ்வு, தகரை
(வன் சையோகை, சத்தியிஞற்சிவத்துக்
குண்டாகுர்துன்பம்
சேஞனியன், குமரன், படைத்தலே
சே2ன, ஆயுதம், கடைவீதி, படை, சையோத்திகம், அயிக்கம்
சைரிகம், கலப்பை

மிகுதி

சே?னத்தலேவன், படைத்தலேவன்

சைரிகன், உழவன், ஏர்மாடு
சைரிபம், எருது, எருமை

)ெ F

சைலகம், மலேயிருவேலி
சை, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு:ஒரெழுத்தி சைலகிருங்கம், மலேமுடி
சை கதம், மணல், மணற்கரை

சைலதரன், கிருட்டிணன்

சைகன், ஒழுக்கர் தவறின.பார்ப்பன சைலபதி, இமயமலை
சைலபித்தி, கல்அளி

ப் புத்திரன்
சைகை,

சைலம், சேலே, மலே

பயில்

சைலாந்திரம், மலேச்குகை

சைக்கினே,

.ே}

சைங்கம்,

சைவகுரு, ஆகமமார்க்ககுரு

_

சிங்கம்

சைவசமயம், சிவசமயம்

சைங்கிகேயம், இராகு
சைசவம், இளமை, பதிஞஅறுவயதி
ற்குள்ளான பருவம்
சைதன்னியதரிசனம், தானுந்தலேவ
அமொன்றெனக்கர்ண்டல் (வுள்
சைதன்னியம்,அறிவு,ஆத்திமா, கட
சைதிதம், பிரம்பு
ைசதியமுகம், கமண்டலம்

சைவசாத்திரம், சிவாகமம்
சைவசித்தார்தம், ஒர்.நால், சைவச
மயத்தெளிவுண்மை
சைவ நால், சிவாக ம.நால்
சைவ ஆடணம், ஒர்.நால்
சைவம், சிவசமயம், அஃது உட்

சமயமாறிளுென் அ, பதினெண் பு
ராணத்தொன்.அறு

சைத்தியம், இறப்புக்கல்வெட்டு, கு சைவர், சிவசமயத்தார், விசேடதி
ட்சைபெற்ருேர்
ளிர்மை, பலிபீடம்
-

சைத்திரகம், சித்திரைமாதம்

சைவலம், பாசி

சைத்திரம், சித்திரைமாதம்,வெற்றி சைவாகமம், சிவாகமம்
சைவாசாரம், சிவசமயவொழுங்கு
சைத்திராதம், குபேரனந்தனம்
சைத்திராதன், வீரன்

சைவியம், சைவத்திற்குரியது

சைனர், சமணர், னர்
சைத்திராவலி, சித்திராபூரணே
சைத்திரி, சித்திரைமாதம், யாகமி சைனன், அருக சமயத்தவன், அ
ருகன், புத்தன்
ருபத்தொன்றிளுென் து
சைமூபத்தியம்,சேகுபதித்துவம்
சைத்திரிகம், சித்திரைமாதம்
சைத்திரியஞானம்,சித்தஞானம்,பே
மறிவு
சைத்திரியம், தெளிவு

சைர்தவம், இந்திப்பு, குதிரை,தலே
சைமானம், வெகுமானம்
சைமினி,உத்தரமீமாமிசஅாலாசிரிய
ன், ஒரிருடி, யமலோகம்

சொ
சொகுசா, உயர்ந்தசெம்பு
சொகுசு, அழகு, செளக்கியம்

சொக்கட்டான், ஒர்குது
சொக்கட்டான் கல் , பாச்சிகை

சொட்

8.

சொரூ

சொக்கட்டான்காய், சொக் கட்டா சொட்டைத்தலே, வெண்டலே

_

ஞடவைக்குங்கருவி
சொண்டறை, சொண்டிவி
சொக் கட்டான்பதேல், சொக்கட் சொண்டி, உத்தியோகம்,கடலுறு
டான் ம?னபோற்செய்தபதேர்
தி, வேர்ச்கொம்பு
சொக்கட்டான்பாச்சிகை, சொக்க சொண்டு, அற்பன், ஆயுத நுனி, உத
ட்டான் கவ.அ
டு. உத்தியோகம், கனத்தவிளிம்பு,
சொக் கட்டான் மன, சொக்கட்டா
கிச்தை, பறவை மூக்கு
ன்விளையாடுமறைப்பலகை முதலி சொண்டுக்கதை, கோட்கதை, முக
மன் கதை
(டு
சொக்கதேவன், கூகை, கூகைக்கட் சொண்டுத்தீன், உருசியான சிறுன்ே
சொக்கநாதன், சிவன்
சொண்டுபண்
ணல், இகழ்ச்சிபண்
ல்
சொக்கப்பனே, விளக்கீட்டிலெரிக்கு
மோர் செய்கைவிருட்சம்
சொசை, ஐசுவரியம்
சொக்கப்பையன், வேலேகாரன்

சொஸ்தம், சுகம்

சொக்கம், அழகு, கலப்பின்மை, க சொத்தலி, பனங்காயின் பொப்ே
கொட்டை
வளவு, கெம்புக்கல், தாய்மை, ன்
மை, மேன்மை
சொஸ்தானம்
, உயிர்த்தெழுதல், ச
ரியிடம்
சொக்கரை, குறை

சொக்கலி, ஒர்செடி
சொக்கலிங்கன், சொக்காாதன்

சொத்தி, முடம்
சொத்திரி,
சொஸ்திரி,

குலஸ்திரி
சொக்கறை, சொக்கரை
சொக்கன், சிவன்,சொக்கப்பையன் சொத்து, உடைமை, குறை,பசை

சொக்கா, ஒர்வகையங்கி
சொக்காளி, ஒர்பூடு
சொக்கிடுவித்தை, களவுபண்ணமய
க்கும்வித்தை
சொக்கு, அழகு, அறியாமை, கண்

சொத்துவம், உரிமை

சொத்தை, கதுப்பு, குத்தை
சொந்தம்,

சுயம்

சொப்பனம், இரண்டாமவத்தை,ககு
சொப்பளுவத்தை, ஒரவத்தை (ள்

தாக்கம், க.அப்பு,சொக்கென்னே சொம், உடைமை, உரிமைப்பொரு

வல், சோர்வு, பொன், மயக்கு
சொக்குப்பொடி, அயர்தேகித்திரை
யாகும்படிமேவிற்போடும்பொடி
சொக்குவித்தல், மயக்குதல்

சொக்குவித்தை, மயக்குவித்தை

சொம்மாளி, உரிமைக்காரன்
சொயம், சுயம்
சொயம்பு, சுயம்பு

சொயாதீனம், சுயாதீனம்
சொரங்கம், கச்சோலம்

சொச்சம், குறை, பணவட்டி, மாசி சொாசத்தோரசி, இலவங்கம்
ன்மை, மிச்சம்

சொச்சோர், சொற்சோர்
சொடக்கு, கடுகு, கிலுகிலுப்பை
சொடித்தல், குறைத்தல்
சொடுகு, சொறி, பொடுகு
சொட்டா, ஒர்வகைப்பட்டையம்

சொாடு, இரும்பு, வ்2ளயற்றடி
சொணே, சொருனே
சொரிகுரும்பை, ஒர்செல்
சொரிதர்ல், சுழலல், பொழிதல்
சொரிதல், உதிர்தல், பொழிதல், மிக
வீதல்

சொட்டு, குட்டு, சொட்டென்னே சொரிவு, உதிர்வு, பொழிவு
வல், திவலே, துண்டு
சொருகுதல், செருகுதல்

சொட்சல்,அனுப்புதல், இடித்தல், சொருணே, க்வரன்
குட்டுதல்

சொருணேகேடு, உணர்ச்சியின்மை

சொட்டுத்தண்டம், இடுவதிே

(ல் சொரூபஞானம், பரமஞானம்
சொட்டுப்போடுதல், திவலேவிழுத்த சொரூபம், உ-ம்பு, பரம், வடிவு,

சொட்டை, ஒராயுதம், கோன்ல்,
சொன்?ன

விக்கிரகம்

சொரூபன், கடவுள்

உாக அ

சொறி

சொன்

சொருபான தேம், ஒவேதா தே நால் சொறிகட்டை, ஆவுரிஞ்சுதறி
சொறிக்கல், சுக்கான் கல், தவ?ளக்க
சொரூபி, உரூபி, சுருபி
)ெ, மஞ்சட்கல்
சொவித்தல்,
இடதிேடல், சுவா
சொவித்திடல், வித்தல், பிரகாசி சொறிக்கிட்டம், ச்ேசுக்கிட்டம்
த்தல்
(ல் சொறிதல், அரித்தல், பிருண்டல்
சொலிப்பித்தல், சொவிக்கச்செய்த சொறிமண்டலி, ஒர்பாம்பு
சொலிப்பு, சுவாலே, பிரகாசம்
சொலியன், முடக்கொத்தான்
சொலுசொலுத்தல், பொலுபொ
அத்தல்
(ப்பு
சொஅசொ அப்பு, பொஅபொலு
சொலு சொலெனல்,பொலுபொலெ

சொறியன், தவளே
சொறிவு, தினவு

சொற்கப்ப?ன,சொக்கப்ப?ன (லே
சொற்கம், சுவர்க்கம்,மானிக்சம், மு
சொற கலகம், வாக்குவாதம், விபரீ
தம்

சொற்காத்தல், சோற்றவருமை

னல்

சொல், எழுத்திஞேசைச்சொல், க சொற்குறி, சூதபாஷாணம்
ட்ட2ள,கள், செந்நெல்,செங்கெற்

சொற்குற்றம், சொற்பிழை

கதிர், சொல்லென்னேவல், செல், சொற் சிதிே, சொற்புணர்ச்சி
புகழ்,

சொல்லணி,

(ம்

சொற்சாதாரியம், வ்ாக்குவிற்பன்ன

பேச்சு

சொற்ருெடை சொற்சித்திரம், கருவானபேச்சு

சொல்லலங்காரம், வகைச்சிறப்பு சொற்சிமிட்டு, சொற்சாதாரியம்
சொல்லாதசொல், அசப்பியம், இ சொற்சீரடி, தளேகள் ஒன்அம்பலவு
மடுத்துவருவது
ரகசியம், வசை
சொநீசுவை, சொல்லின்பம்
சொல்லானதேம், சொற்குற்றம்
சொல்லிக்கொள்ளுதல்,எடுத்துப்பே சொற்சோர், சொல்விழுக்கு

சுதல், பி2ணகிற்றல், பொறுப்புச் சொற்பம், அற்பம்
சொல்லுதல்

சொற்பயன், சொற்பொருள்

சொல்லிலக்கணம், சொல்வினியல்பு சொற்பனம், சொப்பனம்
சொல்லின்பம், சொற்சுவை (ழிதல்

சொற்பொருள், சததார்த்தம்

சொல்லுதல், புலமைபாடுதல், மொ சொற்பொருள்விரித்தல், ஒர் யுத்தி,
அஃதி சொற்பொருள்விளங்க உ
சொல்லுதவி, வாயுதவி
சொல்லுரை, சொற்பயன்

குடிமுதலானவற்றைவிரித்துச்சொ

ல்லல்
சொல்லுவான்குறிபபு, சொல்வோ
சொற்றல்,
சொல்லல்
ன் கருத்தி

சொல்லுறுதி, மெய்வார்த்தை

சொற்று 2ண, சொல்லுதவி

சொல்லேருழவர்,புலவர், மந்திரிகள்

சொற்ருெடர்கிலேச்செய்யுள், ஒர்பி

சொல்லொடுபொருள், சொற்ருேஅறு

ரபந்தம், அஃது சொல்லாற்று
டர்க்அவருவது

ம்பண்அனும் பயன்

சொளுகம்,உத்தாமணி
சொல்வரை, சொற்பகுதி
சொல்வளம்,சொற் சாதாரியம்,சொ சொன்மாலே, ஏற்றமொழி
ன்னயம்
சொன்றி, சுக்கு, சோறு
சொல்வன்மை, சொல்லுறுதி, சொ சொன்னகாரர், தட்டார்
சொன்னசீரம், கரும்பு
ற் சாதாரியம், வாக்குவல்லபம்

சொல்விளம்பி, கள்

சொன்னதானம், இரணியதானம்

சொளுசொளுத்தல், நீர்ப்பிடிப்பா சொன்னபுட்பம், சுவணபுட்பம்
பிள்கிக்காட்டல்

சொன்னபேதி, ஒர்மருந்து

சொள்ளல், குறைவு, குத்தை (தது சொன்னமயம், பொன்னிறம்
சொள்ளே, பழுதுபட்டது, புழுவரித் சொன்னமாக்கி, பவளபாஷாணம்
சொறி, குட்டம், சொறியிென்னே சொன்னம், பொன்
சொன்னல், இரும்பு, சோளம்
வல், தினவு

சோட

உ ()

சோதி
சோடணம், உமிதுேகுடித்தல்
சோடம், சங்தோஷம், மார்ச்சட்

சோ
சேர, அரண், உமை, ஒரெழுத்து,

:ே

}

ை1_.

(டன்

சோடன், கீழ்மகன், சோம்பன், மூ
வியப்புச்சொல்
சோகம், உண்டை, ஒட்டகம், சோ சோடித்தல், அலங்கரித்தல்
ம்பல், சோர்வு, அதுன்பம், தொ சோவித்தல், க2ளத்தல், வற்றுதல்
டை,பஞ்சபாணத்தவத்தையிகுெ சோடிப்பு,
அலங்காரத்திற்குவே
எண்டுவன
ன்.அறு, அஃதி வெதுப்புக்அய்ப்ப சோடினே,
சோடு, இரண்டு, கவசம், சரியொப்
னதெவிட்டஅமாயிருத்தல்
சோகரிகன், வேட்டைகாரன்
பு, தொடுதோல், பாதகுறடு
_

:::::::
சோகரீயம்,

சோடுகட்டுதல், சரிவரவிணேத்தல்,

செளகரியம்

குதாட்டத்தொன் அறு

சோகாக்கினி, மிகுதுயர் (ங்குதல் சோடை, சடைச்தது.சடைவு
சோகாத்தல், துக்கப்படுதல், வத சோஷை, திரீ
சோகாபஞேதன், ஞானுசாரியன் சோட்டா, வ?ளதடி
சோகாட்பு, அயரம்
சோட்டை, ஆசை
சோகாரி, கடம்பு
சோணகிரி, அருளுசலம்
சோகி, பலகறை, விடவைத்தியன் சோணங்கி, ஒர்நாய்
சோகித்தல், அவசப்படல், அக்கப் சோணம், இரத்தம், ஒர்யாறு, கட
படுதல்
ல், சிவப்பு, செங்கரும்பு, செந்தா
ரம், தீ

சோகு, பிசாசம்
சோகை, ஒர்நோய்

சோளுகம், பெருவாகை

சோகையன், காமா?லயன்
(ங்கு சோணுசலம், அருளுசலம்
சோங்கம், அகிலமரம், கிச்சிவிக்கிழ் சோளுடு, சோழநாடு
(ட்டினம்
சோங்கு, ஒர்மாக்கலம்,குருகு, துப் சோளுஅ, விருத்தம்

பாத்கிமுதலியவற்றினடி,ம்ற்த்தல் சோணிதபுரம், அசுரரிருக்குமோர்ப
சோங்குவெட்டு, குதிவெட்டு

சோணிதம்,இரத்தம், சிவப்பு,சுரோ

சோசகம், மரப்பட்டை
சோசனம், உள்ளி
சோசாக்கினி, மிகுதுயர்

ணிைதம், மஞ்சள்
சோணேசன், சிவன்

சோன, அ குகு, ஒர்பட்டினம், ஒர்
மலே, தாதினருகு, புகையில்ேதே
வியவற்றினடிப்புறம் (பண்னல்

சோசியம், சோதிடசாத்திரம்
சோசியர், சோதிடகாரர்
சோச்சி, சோறு

சோச்சியகன், கீழ்மகன்

சோதகம், கழிக்குங் தொகை, சுத்தி
(ர்

சோதகர், ஏழ்தலேமுறையளவுயிறே

சோ-சம்,பதிளும், மரப்பட்டைங்ா

தபிதிர்,ஏழ்தலேமுறையிற்புத்திரர்

சோடசவுபசாரம், பதிஞஅவகைவ சோதகும்பம், சுத்தோதககும்பம்
சி-ாடு, அஃத அடைகாய்தால் சோதரம், சகோதரம்

அமுதமேந்தல்-ஆசமனநீர்தரல் சோதரன்,சகோதரன்
ஆடை-சார்த்தல்-கருப்பூரதீபமே சோதரி, சகோத்ரி

திேல்-கால்கழுநீர்தரல்-கைகழுநீர் சோதனம், சுத்தஞ்செய்தல், சோ
இசல்- தவிச்ளித்தல்-தேய்விைபூச
ல்-அம்புகைகாட்டல்-ரோட்ட்ல்

தித்தல், அரிசு

சோதனே, அளவு, ஆராய்வு, கட்ட

ளே, சோதிப்பு, பிரமாணம்
-மஞ்சலரிசிதாவல்- மதிேரமலரா
னருச்சித்தல்-மலர்சார்த்தல்-முப் சோதி, அருகன், ஒளி, ஒர்நாள், கட
புரிநாமால்-விளக்கிடல்
(ன்று
வுள், கருப்பூரம், சாதிவிங்கம், கி
சோடகி, யாகமிருபத்தொன்றிளுெ
வன், சூரியன், சோதியென்னேவ
சோடசோபசாரம், சோடசவுப
ல்,தீ, காகம்,வான்மீன்,விட்டுணு
சாரம்

சோதிக்குட்சோதி, கடவுள்

சோபி

சோம்

IT

சோதி சக்கரம், துருவ சக்கிரம்

சோபை, அழகு, ஒளி
சோப்பம், சோர்வு

சோதிடகாரர், சோசியர்

சோப்பமறுதி, மிகுவாட்டம்

சோதிக்குண்மணி, முத்து
சோதிடசாத்திரம்,
சோதிடதால்,

சோப்பி, இச்சோப்பி
பத்திஞன் கி சோப்பு, அடி, சோப்பென்னேவல்

க2லஞானம.அ

ஞென் அறு

சோப் புதல், அடித்தல், வாட்டுதல்

சோதிடகாலோர், எண்கலேஞர்

சோமக்கொடி, ஒர்வகையாகத்தி

சோதிடம், சோதிடசாத்திரம், கன்

நீ கட்டுங்கொடி
சோமசுந்தரன், ஒர்பாண்டியன,

னிமித்தம்

சிவன்
சோதிடர், சோசியர்
சோமகுரியவமிசம்,
சந்திரகுலமுத்
சோதிடவாதம், சோதிடவிசுவாச
சூரியகுலமுங்கலதேவமிசம் (வன்
மார்க்கம்
சேர்மச்ேகர்ன், ஒர்பாண்டியன்,சி
சோதிடவாதி, சோதிடமார்க்கி
சோதிதம், அறிவிக்கப்பட்டது, நி சோமதாரி, இச்துப்பு, சிவன்

சோதித்தல், ஆராய்தல்

சோமதாரை, ஆகாயம்
சோமநாதன், சிவன்

சோதிநாயகன், கடவுள்

சோமநாதி,

யமிக்கப்பட்டது

ஒர்பெருங்காயம்

சோதி ச்ேசடம், முத்துச்சிப்பி (ள் சோமபக்தி, ஆம்பல்
சோதிப்பிளம்பு,ஒளிப்பிளம்பு, கடவு சோமபாணம், மதுபானம்
சோதிமண்டலம், வானசோதிகளின் சோமமண்டலம், சந்திரமண்டலம்
மண்டலம்
(ளி, வாஅளுவை சோமம், ஆதாயம், ஒர் ஆடு, ஒர்யா
கம், கஞ்சி, கள்
ன்
சோதிமயம், ஒளியுருவம், மிக்கவொ
சோமலிங்கன், சோமாாணியேசுர
சோதிராத்திரி, ஈடிராத்திரி
சோமவல்லி, ஒர்கொடி
சோதிருபம், ஒளிவடிவு
சோமன், அட்டவசுக்களிலொருவ
சோதிவிருட்சம், இருவெரிமரம்
ன், அமுதம், ஒர்வள்ளல், கருப்பூ
சோதினி, செத்தை, துடைப்பம்
ாம், காற்று, சந்திரன், சிவன்,தா
சோத்தி, அத்தசாமம், சுழுத்தி
சு, சமன், பன்னிரண்டுமு முள்
சோத்தியம், அதிசயம், கழிக்கப்ப
ள புடைவை, மலே
டுெேதாகை, சுத்தம், சோதிக்கப்
சோம்ன் சோடு, அங்கவத்திரமுமு
படுவது, தவம, விஞ
சோத்திரம், காது
சோங் தை, உடங்தை, தடை
சோ பகிருது, ஒராண்டு
சோ.பதானம், முதற் காரணம்
சோபம், அழகு, கள், சோம்பல்,
சோர்வு, தாமதகுணத்தொன்.அறு,
பத்துக்கோடிகோடா கோடி, பி
ரவை

டையும்

சோமாக்கியம், தாமரை
சோமா ரனியம், ஒர்வனம்
சோமாறுதல், சோர்மாஅதல்
சோமாற்.மறு, சோர்மாற்.அ

சோமுகன், ஒரசுரன்
சோமேசுரன், சிவன்

(வசூரி

சோம்பல், அழுங்கல், சோம்புதல்,

சோபனம், அழகு, சங்தோஷம், சு சோம்பறை, சோம்பு
பம், தாமரை, நித்தியயோகத் சோம்பன், சோம்பறைகாரன்

}

தொன்.அறு, அஃது சன்மை, வாழ் சோம்பி,
த்து

ச்ோபாலிகை, அடுப்பு, சுவாலேயுள்
ளது, விரிதாஅ

சோபானம், கற்படி,தாழ்வாரம்,
ன்னிமித்தம், வசதி
சோபிதம், செளந்தரியம், பிரவை

சோம்பு, அழுங்கல், சோம்பென்
னேவல், தர்மதகுணத்தொன்.அறு,
மடி, அஃது, மாயயாக்கை பதி
னெண்குற்றத்தொன்.அறு

சோம்புதல், மடியாதல், வாட்டங்
சொள்ளுதல்

சோபித்தல்,ஒளிசெய்தல்,சோர்தல் சோம்பேறி, சோம்பி

சோலே

|
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சோய்வு, சோர்வு

சோழகக்கச்சான்,

தென்மேற்றி

சோகவி, ஒருவர்பாவையெடுத்து
சை, தென்மேற்றிசைக்காற்று
ச்சிலமாற்றுதல் செய்தவேருெரு சோழகக்கொண்டல், தென் கீழ்த்தி
வர்க்குரைப்பவன்

சை, தென் ழ்ேத்திசைக்காற்று

சோரகன், கள்வன்

சோழகம்,தெற்கு,தென் காற்று (ம்

சோரக்க தண்டு, கருவண்டு
சோழங்கபாஷாணம்,ஒர்பாஷான
சோரணம், விடுதல்
(பொருள் சோசிமண்டலம், சோழதேயம்,
சோரத்திரவியம், கொள்?ளயிட்ட சோழம்,
அஃது தேய
சோரத்திரீ,
மைம்பத்தாறிளுென் அறு
சோரஸ்திரீ,
விபசாரி, வேசி
சோழன் , தமிழ்நாட்டுமூவேந்தரி
சோரநாசம்,
லொருவன்
(டகம்
சோரபஞ்சகம்,
கள்வர்சேதம்
சோழியக்கடகம், மண்ணள்ளுங்க
சோரபயம், கள்வர்பயம்
சோழியர்,
சோாபுத்திரன், விபசாரபுத்திரன் சோழியவேளாளர், ஒர்சாதியார்
சோரபுத்திரி, விபசாரபுத்திரி
சோழியன், ஒச்வேளாளன், மண்
சோரபுருஷன், கள்ளப்புருஷன்
வட்டி
சோ போடுதல், ஆறப்போடுதல், சோளகம், செளளம்
பின் போடுதல்
சோளம், ஒர்பயிர்
சோரமறர்க்கம், தார்த்தத்தனம்
சோளஞ, ஒர்பை

}

_

சோளன், சோளம்

சோரமிடுதல், களவெடுத்தல்

சோரம், களவு
சோளி,
இாகிடடை
சோரம்போதல், களவுபோதல், க
பழிதல், தவறுதல்
சோறு, அன்னம், கற்ருமுஞ்சோறி
சோரர், திருட்ர்
மிமுதலியன, பரணிாேள், பூஞ்சு

.ே

சோரல் சோருதல், தளர்தல்

ண்ைணம்

சோரவிடுதல், இள கவிடுதல், காரிய சோமாட்டு, அன்னப்பிராசனம்
த்தைப்பின் போடுதல், தவறவிடு சோற்ருலாத்தி, ஒராலாத்தி

(தேவதை, திருடன் சோற்றி, வயிரமற்றது
ஒர்வருட சோற் றுக்கற்ற2ல, ஒர்மீன்
சோற்.அப்பதம், காய்கள்பழுக்கத்
சோரி, இரத்தம், மழை
தக்க பருவம்
சோரிகை, களவு
சோனகம், தேயமைம்பத்தாறிகுெ
சோருதல், வாடுதல்
ன்று, பதினெண்பாடையிஞென்று
சோர், சோரென் னேவல், சோர்வு சோனகர், துலுக்கர்
தில்

சோரன், ஆட்டுக்குட்டி,
சோராவாரி, கொள்ள

-

இசார்ச்சி,அயர்ச்சி,சோக்கதளர்வு சோளும்ாரி, சோளுவாரி
சேர்தல், தவறுதல், தளர்தல்,பொ

(முகில்
சோளுமேகம், பெருமழைபொழியு

சிதல், வதங்குதல், வாட்ல், விழு சோளுவாரி,பெருமழை,விடாமழ்ை
சோ?ன, சொரிதல், திருவோனா
சோர்த்தல், கவர்தல்
ள், விடாமழை
சோர்மாறுதல், நெகிழவிடுதல்
சோனே மழை, பெருமழை
சோர்மாற் று, நெகிழ்ச்சி
சோன்மதன், பித்தன்
தில்

சோர்வாதம், ஒர்நோய்

செள

சோர்வு, அயர்ச்சி, களவு, தவறு,த
ளர்வு, கிறையழிவு, நெகிழ்வு,

ம,ம

தி, வதக்கம்

செளுககுத்திகன்,பள்ளியெழுச்சிபா
டுவ்ோன்
-

சோவி, தொந்தறை, மார்க்கச்சு

சோல, தோப்பு, மரச்செறிவு
சோலேமலே, ஓர்மலே

செளகர்தகம், சுகந்தம்
செளகர்தி, கர்த கபாஷாணம்

செளகர்திகம், வெள்ளiம்பல்
39
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ஞரு

செள கம், கிளி, திக்கம்

செளமிய, ஒராண்டு
செளமியதாது, கொழை

செளகரியம், சுகம், சோகரியம்

செளமியத்துவம்,

:ே}

செளமியம்,

செளசக்தியம், சுகர்தம்
செளகாத்தியம்,

அழகு, சாச்த
ம், மனவொடு
க்கம்

(சதி

சினேகம்

செளக்கியம், சக்தோஷம், சுகம், வ செளமியர், சாச்தர், முனிவர்

செளமியன், அருகன், சாங்தன், ட
ன்ளுேருருத்திரரிலொருவன்,புதன்
செள சன்னியம், இரக்கம், சினேகம், செள மேரு கம், பொன்

செள சம், சுத்தம்

செளசவிதி, சுத்தஞ்செய்விதி

செளரகன், சாவிதன்
பட்சம்
ரி
செளசன்னியன்,பட்சமுடையோன் செளரமாதம்,
குரியமாதம்
_

செள சாசாரம், ஆசவுசகிவிர்த்திசெ
ப்விதி
செளசி,
செளசிகன்,

}

செளரம், அட்டாதசவுபவுராணத்
தொன்.று, குரம், சூரியமாதம்,
_

தையற்காான

செளளம், சாள்

செளரவம், வாச?ன

செளசேயன், வண்ணுன்

செளரன், சனி, குரியன், சோரன்
செளண்டி, ஒர்பிதிர், திப்பிலி
செளண்டிகர்ணம்,கிராத்தக்கிரியை செளராடி,
பிளுென் மறு
செளண்டிகர், கள்விற்போர்

செளதம், சாலே, மலிவு, வெள்ளி

செளாாட்டிரம்,

} ஓர்பன்

செளரி, கருடன், கன்னன், சனி, தி
ருமால், அது நீகை, சமன்

செளரிகம், மோக்கம்
செளதா கிரி, குதிரைவியாபாரி
செளதா கிரிக்கு திரை, விவேக்குதிரை செளரி கன், கள்விற்போன்
(ப்பொருள் செளரிகை, சோரம்
செளதாமினி, மின்
செளதாயம், சன்கொடை, பந்தய செளரியப்பிரதாபம், இராசமகிமை

செளதாயிகம், இதளம்

செளரியம், களவு, பலம், வீரம்

செளத்திரன், குத்திரன்

செளரியவரன்,

செளத்திராமணி, யாகமிருபத்தொ

சூரன், பலசாலி,

வீரவான்

செளரியன், செளரியவான்

ன்றிளுென் அ
செளர்தரமுகம்,

பூரித்தமகிழ்ச்சி செளரியார்ச்சிதம்,சோரத்திரவியம்
செளவீரம், இரச்தைக்கனி, ஒர்மரு
யான்மலர்தேமுகம்
15 து

செளந்தாம், அழகு

செளந்தரலகிரி, ஒர்.நால்
செளந்தரன், அழகன்,

சிவன்

செளதேரி, அழகி, பார்வதி
செளதேரம்
செளந்தரியவதி, அழகுள்ளவள்
செளந்தரிகம்,
செளந்தரியம்,

}

செளந்தரேசன், சிவன்
செள பஞ்சனம், புனன் முருங்கை

செளபன்னம், சுக்கு, மரகதம்
செளபாக்கியம், சித்தியயோகத்
தொன்.அறு

செளளகருமம், குடுமிச்சடங்கு
செளளகம்
மயிர்கழித்தல்
செவனகன், ஒரிருடி (ண்டிஞென் து
செளனயேம், உபநிடதமுப்பத்திர

::::::

செளனிகன், ஊன் விற்போன், புலே
ஞன்

குண்டு, கற்கடகவிராசி,ாண்டு (அ
ஞமகண்டன், காளுக்கிரகத்தொன்
ஞமலி, கள், சாய், மயில்

செள மனசியம், பூரணம்
செள மன், புதன்

ஞமன், யமன்

செள மாரம், இளமை

ஞரல்வு, ஒலி
ஞலவல், மின்மினிப்பூச்சி

செளமித்திரன், இலக்குமன்
செளமித்திரை, சுமித்திரை

_

ஞரஅதல், ஒலித்தல்
குரு,

மயிற்குரல்

ஞாளி

m

ஞான

ஞாளிகம், வள்ளேக்கொடி
ஞாளியூர்தி, வயிரவன்
ஞாங்கர், இடம், பக்கம்,முன்பு,மே ஞாற்சி, தாங்குதல்
ல், வேல்
ஞானகாண்டம்,வேதத்திஞேர்பகுதி
ஞாஞ்சில், கலப்பை, மதிஅறுப்பு
ஞானகாண்டிகர், மூவகைப்பக்குவ
ஞாட்பு,கூட்டம்,படை,பாரம்,போ
ரிலொருவர்
ர், வலி
இானகுரு, காரணகுரு, பரமகுரு
ஞாளுேதை, ஞாண்டெறிக்குமொலி ஞானக்கண், தேவஞானம், பிர்த்தி
ஞாண், கயிறு, வின் ஞண்
பட்சப்படாதவற்றையறியுத்தகு
ஞாத சித்தாதேம், அறிவிற்றேற்றம்
(டாகுங்குறி
மறிவு
ஞாதம், அறியப்பட்டது
ஞானக்களே, ஞானசாதனத்தாஅன்

ஞT

இாதர், அறிவுடையோர், நாதர்

ஞானக்காட்சி,சைதன்னியதரிசனம்

ஞாதி, சுற்றம், தாயத்தான்

ஞானசத்தி, ஞாஞசத்தி

(ன்று

ஞாதிகருமம், சுற்றத்தார்க்குச்செய் ஞானசமாதி, ஞானகிட்டையிuெ
யுங் கருமாதி
ஞாதிகள், தாயத்தார்

ஞானசரிதர்,ஞானிகள்

ஞாதியர், தாயத்தார்
ஞா.திரு, அறிவு, காண்போன்

து:

யகாணங்களும்பொறிகளும்
ஞாபகத்தி2ணக்கருவி, அறிவிற்குக்
காரணமாய கருவி, அஃது கண்
செவி-மூக்கு-மெய்-வாய்
ஞாபகசிமித்தகருவி, ஆத்துமர்

ஞானசைவம், ஒர்சைவம் (காலம்
ஞானதிசை, ஞானுசாரத்தினிற்குங்
ஞானதிருட்டி,
இான தீட்சை, ஞானவுபதேசம் (தா

ஞாபகப்படுதல், கினேவுகூருதல்

ஞானத்தகப்பன், ஞானஸ்நானப்பி

ான சாதனம்,

காப்பதன்

ஞானசாத்திரம், ஞான நால்
ஞாத்தல், கட்டுதல்
ஞான சுகம், பேரின் பசந்தோஷம்
ஞாபகக்கருவி,அறிவிற்குத்தாரகமா ஞானசூட்சம், பரமரகசியம்

ஞானதிட்டி,
ஞான்க்கன்

ஞாபகப்படுத்தல், அவதானப்படுத் ஞானத்தாய், ஞானஸ்நானத்தாய்
தல், நினேப்பித்தல்
இாபகமுதற் கருவி, சீவசாட்சி

து:

ஞானஸ்நானம்,

அகஸ் நானம், கி

மிஸ் அமார்க்க

இாபகம், அரும்பொருள், அறிவு,
த்தோர்சடங்கு
இலக்கியவெடுத்துக்காட்டு, பினே ஞானத்திற்கிரியை,
சைவகிலேய
(யது ஞானத்திற் சரிதை,
வு, புறனடை
திஞஅபாக
ஞாபகவேத அறிவிற்குக்காரணமா ஞானத்தில்ஞானம்,
த்திளொன்
ஞாபகி, கி?னப்பாளி
அறு
ஞானத்தில்யோகம்,
ஞாயம், கியாயம்
ஞானநாயகன், கடவுள்
ஞாயில், மதிது.அப்பு
ஞானகிட்டை, ஞாஞனுட்டிப்பு
ஞாயிறு, ஒர்வாரம், குரியன்
ஞானகிலே, ஞானமார்க்கம்
ஞாயிறு திரும்பி, குரியகாந்தம்
ஞர்னஅால், ஞானசாத்திரம்
இாலமாது, ஊமத்தை, பூமதேவி
ஞானபரன், கடவுள், குரு
ஞாலமுண்டோன், திருமால்
ஞாலம், பூமி
Tவி) ஸ்

,ே } அாங்குதல்

குர

கை, வேத.நாற்பொருள்க

ளிளுென் அ

ஞானபாதம், சான்குபாதத்தொன்
அ, அஃது சிவஅஞ்சீவ் லுமொ

ன்றெனக்கண்டுகிற்கை (தேவன்
இாழல், குங்குமமரம், குங்குமம்,
கோங்குமரம், சங்கபுட்பம், பலி ஞானபாசகன் ஞானவறிவிலேதெளி
னி, பொன்குவிரை, மயிர்க்கொ ஞானபுத்திரன், சீஷன்
ன்றை, வைரம்
ஞானபூசை, மனுேபூசை
இாவி, கள், சாய்
ஞானபூரணி பார்ப்தி

ா m

ளுெமி

தக

ஞானபூருவம், முன்னறிவு

ஞெ

ஞானபூர்த்தி, மிகுஞானம்
ஞானப்பிராங்தி,

ஞானமயல்

ஞானப்பைத்தியம்,
ஞானமார்க்கம், ஞானகிலே
ஞானமூர்த்தி, சரச்சுவதி, சிவன்

ஞானம்,அறிவு,இராசதகுணத்தொ

ஞெழேம், பொற்சிலம்பு
ஞ்ெஒழ், சிலம்பணி, சிலம்பு, ,ே தீப்
பொறி, செருப்புக்கொள்ளி

ஞெகிழ்தல்,அலேயல், அவிழ்தல்,வா
டுதல்

ன்.அறு, கல்வி, சாத்திவிககுணத்தி ஞெண்டு, கநீகடகவிராசி, கண்டு

மொன் அறு, நல்லொழுக்கம்
ஞானரேகை, கைவரையிளுென் அறு
ஞானவதி, ஞானமுள்ளவள்

ஞ்ெமிர்தல், ஒடிதல், செரிதல், பா

ஞானவஸ்து, கடவுள்

ஞெமுங்கல்,

த்தல்

ஞ்ெமுக்கம், அழுத்துகை
_

} அழுத்தல்

ளுெமுங்குதல்,
ஞான வல்லி, பார்பதி
ஞானவழி, சைவ கிலோன்குபாதத் ஞெரி, ஞ்ெரியென்னேவல், செரிவு
ஞெரிதல், நெரிதல்

தொன்.அறு

ஞானவான், ஞானி
ஞானவிரல், ஆழிவிால்
ஞானன், கடவுள், பிரமன்
ஞாஞ காயம், பரவெளி

ஞெரித்தல், செரித்தல்
ஞெரேலெனல், அச்சக்குறிப்பு, அ
லுகரணவோசை, ஒலிக்குறிப்பு,
சிக்கிரக்குறிப்பு

ஞாஞசத்தி, பஞ்சசத்தியிளுென்அ. ஞெலிகோல், நீக்கடைகோல்
அஃது ஐம்பொறியுணர்ச்சியாக ஞெலிதல், கடைதல், குடைதல்
கின்ற கருமங்களேயறிச்தாட்டுவது ஞெஅவல், செத்தல்
ஞெலுவன், தோழன்
ஞாஞசாரம், ஞானவொழுக்கம்
ஞெளிர், உள்ளோசை, ஒலி
ஞாளுசாரியன், ஞானபோதகன்
ஞெள்ளல், உடன்படல், ஒலித்தல், சீ
ஞாளுதிக்கம், ஞாளுதிகாரம்
க்கிரம், சோர்பு, தவறு, பள்ளம்,
ஞாளுதிக்கர், கடவுளேக்குறித்தஞா
மிகுதி, மேன்மை, வீதி
னத்திலாதிக்கம்பெற்ருேர்
ஞாளுத்துமா, சுத்தாத்துமா
ஞாஞர்த்தம், உட்பொருள்
ஞாளுவாணியம், அறிவுமறைப்பு
ஞாஞனந்தம், பேரின்பம்

ஞெள்ளெனல், அனுகாணவோசை

ஞேயம், அறியப்படுவது, நேயம்
ஞ்ேயர், அறிவுடையோர், சேயர்
ஞாளுனர்தன், கடவுள்
ஞேயா, பெருமருந்து .
ஞாஞனுட்டானம், ஞானகிட்டை
ஞாஞனுபவம், ஞானபோகம்
ஞாஞனுபானம், திரவியம், திருவி

ஞை, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு

ருங் அவஸ் அது

ஞானி, அருகன், பிரமன், பேரறிவு

ஞொ

டையோன்

ஞானேந்திரியம், அறிகருவி, அஃது ஞொள்கல்,
மெய்-வாய்-கண்-மூக்கு-செவி

ஞ்ொள்குதல்,

அச்சக்குறிப்பு, அ
வேதல், இ2ளத்தல்,

சோம்பல்

ஞாளுேபதேசம், ஞானபோதகம்
ஞான் அறு, ஒரிடைச்சொல், காலம்,
r

தி,

ஒரெழுத்தி, குபேரன், பிரமன்

தகசு,

ஞயிர், ஒலி, சிமிரென்னேவல்
ஞரிமிர்தல், ஒலித்தல், கி.மிருதல்

”

ஒர்மிருகம்

-

தகடு, அடர்பு, இலே, இலத்தட்டு,
ஐமைவடிவு

தச்ட்டரிதாம், தகட்டுத்தாளகம்

கmடு

தகா

தக்

தகட்டுத்தாளகம், ஒர்மருதே
தகதகெனல், ஒளிக்குறிப்பு
தகப் பன், இன் ருேன்

தகித்தல், சீரணித்தல், சுடுதல்

தகமை, தகைமை

தகிலாயம், சினேகம், நன்றி

தகிப்பு, சுடுகை, பட்சிப்பு
தகிலன், வஞ்சகன்

தகம், உட்டணம், எரித்தல், நீர்
தகிலித்தல், உட்செலுத்தல், பலப்
தக ரட் பொடி, வாச?னப்பொடி
(ப்பு
பித்தல், மத்தித்தல்
தகரம், இயம், ஒரெழுத்து, தகரம தகிவிப்பு, உட்செஅத்துகை, மத்தி

ாம், அஃது பஞ்சவிரையிளுென் த கிலிமா, சோான்மரம்
அ, மயிர்ச்சாதே, வாச?னப்பண் தகுணிதம், வாச்சியப் பொது (சல்

டம், விலங்கின்பிள்ளே

தகுதல் இயஅதல், உரிமை, ஏற்கு

தகராஅ, தடை

தகரை, ஒர்சி செடி
தகர், சுருவிளுண்,செம்மறிக்கடா,

தகுதி, அறிவு: உரிமை, ஒழுக்கம்,கு
னம், சனக்கூட்டம், பாத்திரம்,
பொறுமை

தகரென்னேவல், அண்டு, திரு சகுதியர்,

-

அறிஞர், தமர்,

பெ

வாட்டேஅ, பராகம், பலாசு, பூ தகுதியோர், ருமையிற்சிறச்தோர்
மி, மேடவிராசி, யாளி-யானேயி தகுந்தவர், ஒழுக்கமுடையோர்

வற்றி ஞண்
தகர்ச்சி, உடைவு

தகுவர், அசுரர்
(ருங்கல் தகுளம், மகளிர்வி:ளயாட்டு

தகர்தல், உடைதல், செரிதல், தொ திகை, அழகு, அன்பு, கவசம்,குண
தகர்த்தல், உடைத்தல், குட்டுதல்
ம், தகுதி, தகையென்னேவல், த
தகர்ப்பு, உடைப்பு, குட்ே
ளர்வு, திண்டு, பெருமை, முகடு
தகர்வு, உடைவு
தகைதல், ஆணேயிடல், இ2ளத்தல்,
த கல், தகுதல், திராய்

தடுத்தல்

தகல்பாசி, எத்தன், மோசக்காரன் த ைகத்தல், ஆ2ணசெய்தல், இ2ளத்
தகவல், உதாரணம்
தல், தடுத்தல், வாட்டுதல்
தகவு, அறிவு, உரிமை, உவமை, ஒ தகைப்பு, இளப்பு, தடுப்பு, மதிற்
பெருமை
சுற்.அ
ழுக்கம், கிருபை, குணம், தகுதி,
தெளிவு, நன்மை, நீதி
தகைமை, அசிகு, குணம்,தன்மை,
தகழி, அகல்
தகையணங்கு அறுத்தல், களவுப்புண
தகழிகை, உண்கலம்

தகழிச்சி, கருப் பூரம்
தகளி, தகழி
தகனகேதனம், புகை

தகனக்கிரியை, இமச்சடங்கு

ர்ச்சிசெய்ததலேவியைக்குறிப்பிகு
லச்சுஅத்தல்

தகைவிலான், ஒர்குருவி
தகைவு, தடை, தளர்ச்சி
தக்ககன், ஒர்பாம்பு
தக்கடி, குதற்கம்
தக்கடை, தராசு

தகன பலி, தீயிலிடும்பவி
தகனப்பிரியை, சுவாகாதேவி
(செருப்பு தக்கணம்,
தகனம், சுடல்

தாளத்தின்மார்க்கசட

தகனன், அக்கினிதேவன்,அட்டன்,

ப்பிரமானத்தொன்று,

தக ஞராதி, நீர்
தகனித்தல், தகனம்பண்அணுதல்
தகனே, உலோகக்கட்டி

எட்டுமாத்திரை யோர்களேய்ாகக்

தகளுேபவம், சூரியகாந்தம்
தகன், அக்கினி, திராய், பூரான்

அஃது

கொண்டது,தெற்கு வலப்பக்கம்
வேதாக்கினிமூ
தக்களுக்கினி,
தக்களுக்கினியம், ன்றிஞென் அறு
தக்களுயணம்

::::: தெட்சணுயணம்
..

திகா, தந்திரம், தாகம், பேராசை

திகாக்காட்டுதல், ஆசைபதங்காட் தக்கணே, தெட்ச2ண
டல்
தக்கது, தகுதியானது
தகாதா, வழக்கு
தக்கம், ஒர்விளேயாட்டு, சரும நூல்
திகாமை, ஒவ்வாமை, தகுதியின்மை
பதினெட்டிஞென்.டி

தங்

தச

திவிடல்

தக்கரீ, சாடி

தக்கல், தக்கை
தக்கவர், தகுதியுடையோர்
தக்கன், அட்டகாசத்தொன்.அறு, சவ
ப்பிரமாவிலொ
தக்கார்,
அறிஞர்,ருவன்
உறவோர், தகுதி

_

_

தங்குதுறை, தரிக்கத்திக்கவிடம்
தங்குலம்வெட்டி,

தங்கள் வமிசத்

தைக்கெடுப்போன்
சங்கை,
2ள
தங்கைச்சி, இ2ளயாள்

}

-

யுடையோர், பெருமையி சிறக் கசகண்டசித்த, இராமன்
தோர்

தக்காளி, ஒர்செடி
தத்தாளிப்பிள்ளே, பிள்ளப்பூச்சி
தக்கிஷராயன். பொன்னம்பர்
தக்கிரம், மோர்
சிக்கிராடம், மத்து

தசகிண்டன், இராவணன்
தசகம், பத்து

சகரம், த சவியசனம், அஃது அ
பாவனே-காமம்- சிற்றின்பகவி-கு
அ-கடனம்-பகற்.அ யில்-மது ஆண்
-மாயம்-விளையாட்டு-வேட்டம்

தக்குதல், அரக்குதல், ஆட்சிக்குட்ப த.சகுனம்,பதின்மடங்கு (ண்ட ஆர்
டுதல், எல்லேகூட்டுதல், தகுதியா தி சக்கிராமம், பத்துக்கிராமங்கொ
யிருத்தல், யப்படல்,வசப்படுதல் தி சக்கிராமினி,பத்துக்கிராமாதிகாரி
சக்குத்தக்கெனல்,
இதடுக்கொ தசக்கிரீபன், இராவணன்
தானம், பத்தித்தானம், அஃது
தக்குப்பொக்கெனல், விக்குறிப்பு
உப்பு-எள்-செய்-செல்-பசு-பூமி
தக்குவித்தல், ஆட்சிக்குட்படுத்தில்
பொன்-வத்திரம்-வெல்லம்-வெள்ளி
தக்கெனல், ஒலிக்குறிப்பு
த சநாடி, அத்தி-அலம்புடை-திடை
தக்கேசி, ஒர்பண்
-கார்தாரி-குகு-சங்கினி-சிகுவை
தக்கை, காதிடுதக்கை, கிடைச்சி,
-கழிமுனே-பிங்க?ல-புருடன்
தெப்பம்,பம்பைவாச்சியம்,பலவ
தசபலன், புத்தன்
ைகப்பறை
தச பிராதுற்பவம், ஒர்பிரபந்தம்
தக்கோர், அறிஞர்
தக்கோலம், ஒர்செடி, அஃது பஞ் தசப்பொருத்தம், செய்யுட்பொரு
த்தம்-மணப்பொருத்தம்காண்க
சவாசத்தொன்.அறு, வால்மிளகு
தசமபாகம், பத்திலொருபங்கு
தங்கக்காசு, ஒர் காணயம்
தசமம், பத்திஞென்.அ
தங்கஞ்சல்மாக்கி,சொன்னபேதி

}

தங்கப்பட்டை,சேனங்கட்டுங்கச்சு

தசமி, பத்தாந்திதி, பத்தாவது

தங்கப்பூச்சு, ஒர்மருந்துப் பூச்சு

த சமுகன், இராவணன்

தங்கப்பூவிராகன், ஒர் சாணயம்
தங்கமலாம், தங்கப்பூச்சு
தங்கமலே, மகாமேரு

திசமூலம், பத்துவகைமருத்துவேர்,

தங்கமழுத்தல், தங்கமழுத்துதல்
தங்கமிருதியாதி, தங்கசிச்தாசம்

அஃஅது

கண்டங்கத்தரி- சி அமல

விகை-சிஅவழுத8ன் தழுதாழை
நெரிஞ்சி - பர்திரி- பெருங்குமிழ்

பெருமல்லிகை-வாகை-வில்வம்
தங்கமிழைத்தல், தங்கமழுத்துதல் திசம், சிவிகை,பத்து
தசரதன், இராமன் பிதா
தங்கமோரு, ஒர்காண்யம்
த சாத்திரம், பத்து நாள்
தங்கம், உயர்ச்தபொன், சுத்தம்

தங்காேக்கு, பொன்னிஞற்செய்தவி தசருபவிருத்து, திருமால்
தழ்

(ங்கல் தசவவதாரம், தசாவதாரம்

தங்கல், தங்குதில், சங்குமிடம், தர
தங்காள், தங்கை
தங்கான், அரை

தங்கு, தங்குதல், தங்கென்னேவல்

:::::::
த குடிததமா,

தசவாயு,

தேகத்தினிற்கும்பத்திவா

பு, அஃது அபானன்-உதானன்

கிருதான்-கூர்மன்-சமானன்-தன
ஞ்செயன் -தேவதத்தன்- சாக்ன்
பிராணன்-வியாணன்

ஞாதியர்

தசனப்பொடி, பற்காவி
(முடி
திங்குதல், இருத்தல், தரித்தல், விடு சிசனம், பல், போர்க்சவசம், மல்
_:

தசை

ா

திட

சசஞங்கம், ததேரேகை (மின்மை தசைப்பு, கொழுப்பு, தசைபிடி
தசளுேச்சிட்டம், சும்பனம், தங்த தசைமுற்றுதல், கொழுப்பேறுதல்
தசாகம், பத்து நாள்
தசையடைப்பு, சலத்திவாரநோயி
தசாகரிசம்,
தசாகரிசி,

}விளக்கு

ஞென்று

தசையூறுதல், தசைவைத்தல்

தசாங்கத்தயல், ஒர்பிரபந்தம், அ தச்சன், சித்திரை நாள், மரவேலேக்
கம்மாளன்
ஃஅ அரசன் றசாங்கத்தி:னயாகி
ரியவிருத்தம்பத்திஞற்பாடுவது சச்சன்குருவி, ஒர்குருவி
தசாங்கப்பத்து, ஒர் பிரபந்தம், அ தச்சிச்சி, தச்சப்பெண்
ஃது நேரிசைவெண்பாவாலரச தச்சு, தச்சன், தச்சன் ருெழில்
ர்க்குரிய தசாங்கத்தி?னப்பத்துச் தஞ்சக்கேடு, பலவீனம்
செய்யுளாற் கூறுவது
தஞ்சம், எளிமை, தாழ்வு, துணே,ப
த சாங்கம், அரசர்க்குரியபத்த அப்
ற் அக்கோடு, பெருமை
பு, அவை ஊர்-கரி-கொடி-செங் தஞ்சன் பொளி, துருசி
கோல்-நாடு-பரி-மலே-மாலே-முர தஞ்சாக்கூர், ஒரூர்
வி-ய

தி குசாவூா,

: } ஒரூா

த சாசியன், இராவணன்
தசாசுபன், சங்திரன்

தஞ்ஞன், அறிஞன்

தசாட்சரி, ஒரிசாகம்

தடககம்,

தசாபலம்,

_

}சடை

பிராயத்திநீகடுத்தபலம் தடக்கு,
(ல்
தடக்குதல், தடைபண்ணல்,தட்டுத

தசாதகன், அருகன், புத்தன்
த சார், ஆயத்தம்

தடங்கல், தடை, தாமதம்
தசாவதாரம், திருமாலவதாரம்பத் தடங்குதல், தாமதப்படுதல்
அதி, அஃதி இசாமன்-கண்ணன். தடதடத்தல், ஈடுக்கத்தாற்றளம்ப

குதிரை-கூர்மம்-நரசிங்கம்-பரசி
ல், நாக்குத்தட்டல்
ராமன்-பலபத்திரன்-மச்சம்வரா சட-த-ப்பு, தள்ளாட்டம்
கம்-வாமனம்
தடதடென்ல், தள்ளாடுதல், ஈடுக்க
சசானன், இராவணன் (சத் துரு
ச்குறிப்பு
சசியு, அதேன், கள்வன், கீழ்மகன், தடத்தம், அருகு, இலெளகீக கவ
தசிரதேவதை, அச்சுவினிதேவதை தடஸ்தம், லேவிட்டிருத்தல், கரை
சசிரம், உட்டுளே, மழைத் தூறல்
தடஸ்தன், ஞானி, பாரபட்சமற்ற
வன்
ல்
தசிலர், தேவமருத்துவர்
(போன் தடேேதடுதல், கெடுக்கவகைபார்த்
தசுமம், ே
தசமன், சள்வன், யாகஞ்செய்விட் த டபடத்தல், தளம்பல்
சசும்பர், குடம்
தடபடெனல், தள்ளாட்டக்குறிப்பு
_

திசம்பு, குடம், கொப்பரி, பொன் தடமண், சுதை மண்

தசேந்தனம், விளக்கு
தடம், ஒமகுண்டம், ஒர்மசம், கண்
தசேந்திரியம்,உடலுறுப்புப்பத்து,
எனி, கரை, குளம், தராசு, அலா
அஃது ஆக்கிராணம்- உபத்தம்
ராசி,பெருமை, மலே, மலேப்பக்க
- சட்சு- சிங் வுவை- சிரோத்திரம்
ம், வரம்பு, வழி, வளேயம், விசால
தொக்கு- பாணி -பாதம்- பாயுரு
(கெடுதல்
ம், வெளி
வாக்கு
தடம்புரளுதல், தடுமாறுதல், நிலே
தசை, ஊன், தாது, புலால்
| தடல், வாழைநார்த்தன்மையானது
திசைதல், தசையூரித்தல், தசை தடவரல், தடவுதல்
வைத்தல்

தடவல், ஆ

, தடவுதல், இஃது

திசைத்தல், தசைபிடிப்பாதல்
மெய்ப்பரிசமெட்டிளுென்அறு, வீ
மிகுதசைகொண்
தசைபிடி,
2ணவாசித்தற்ருெழிலினுென் அறு
சிசைப் பற்று, டிருத்தல்
தடவு, கடவென்னேவல், தாயக்கா

தடு

தட்

கITஅ

ல், பெருமை, வளவு .
தடவுதல், பூசுதல், வருடல
தடவை, எல்லே, தரம், முகை
தடமறு, ஆயுதிவ ை

தடை, கவசம், தடக்கு, தடையம்,

தி-T, பா?ன, மிடா

தடையம், தடை
தட்சணதிருவம், தென்முனே
தட்சணம், தெற்கு, கிதானம், வல

மறியல்
டைதல்,

.ே!

தடாகம், குளம்

e

தடுத்தல்,

குழப்பம்
ப்பக்கம்
தடாரி, தடாரியென்னேவல், புழ்
பை, பேரிகை, மத்தளம், வாச்சி தட்சளுமூர்த்தி, அகத்தியன்,சிவன்
தட்ச2ண, காணிக்கை
யப்பொது
திடாத டி-3

தட்சப்பிரசாபதி, தக்கன்
தடாரித்தல், ஊடுருவுதல்
தடி, அளவுகோல், உடும்பு, உலக் தட்சன், இடபம், சிவன், சேவல், த
கேன், தீ, பாஸ்திரீக மனன், புல
கை, ஊன், சிறுவயல், தடியென்
னேவல்,தண்டு, பற்றுக்கோடு, மி
_

தட்சாபன்னி, ஒர்மனு

ன், வயல், வளைதடி, வில்

தடிதல், அறுத்தல், குறைத்தில், தட்சாயம், கருடன்

(ன்பக்கம்

கொல்லல், தறித்தல், மின்அதல், தட்சிணபதம், தெட்சணவீதி, தெ
தட்சிணம், தாராளம், தெற்கு, வல
வெட்டல்
ப்பக்கம், விவேகம்
தடித்தல், கனத்தல், காரியம்பலத்
தட்சிளுக்கினி, தக்களுக்கினி
தில், புடைத்தல், மின்அதல்
தடித்தி,

தட்சிளுசலம், பொதியமலே

மின்னல்

தழும்பு, பரு

தடிப்பு,

:}

தட்சிளுசாபதி, சமன்
தட்சிளுசை, தெற்கு

ைெ Lெ

தட்சிளுயனம், குரியன் மூவகை வீதி
சலதோஷம்

யிளுென்அறு

ப ,

தடிமிண்டன், முரடன், வசையா தட்சிளுவர்த்தம், வலம்புரிச்சங்கு
தட்டத்தனி, யாதொருதி2ணயுமில்
தவன்

தடிமூக்குள்ளான், ஒர்குருவி

.

தடியன், முரடன், வசையாதவன்
தடிவு, கொலே, வெட்டு

ச்சுப்பல், மக்கட்படுக்கை
திட்டல், அடித்தல், அபகரித்தெடு

தடினி, L1Tஅற
தடுக்கல், தடை
தடுக்கு, சிஅபாய், தவிசு
தடுதல், இசைதல்

த்தல், ஆ8ணயிடல், ஐச்தி, கிட்ட
_

_

தடுத்தில் தம்பித்தல், மறித்தல், வி
6)

ல)

தடுதாளி, அவசரம்

தடுத்தாளுதல், மீட்டிாட்சித்தல்
தடுபடை, மாற்.அப்படை
தடுபொடுதாயம், அவசரம்
தடுபொடுத்தல், அவசரப்படுதல்,ஒ
லிக்குறிப்பு
தடுபொடெனல், ஒலிக்குறிப்பு
தடுபொறி, மிகுசுறுக்கு
தடுமாறுதல்,

ல், தடுத்தல், மறுத்தல், முட்டுத
ல், மெய்ப்பரிசமெட்டிளுென்அ,
வீணேவாசித்தற்ருெழிவிஞென்.அ
தட்டவைத்தல், பொறுக்கவிடுதல்
தட்டழிதல், கிலேகுலேதல்
தட்டழிவு, கிலேகுலேவு

(பெண்

தட்டாத்தி, பொன்வி?னமாக்களின்
தட்டாரப்பூச்சி, ஒர் பூச்சி
தட்டாரப்பொட்டு, வெளிவேஷம்

தட்டாஅப்பி, ஒர்கொடி.
தட்டான், கோஷடம், புடோல்,
பொற்கொல்லன்

தடுப்பு, தடுத்தல்
தடுமாறல்,

லாத தனிமை
தட்டம், உண்கலம், தட்டையான
பாத்திரம், தாடி, பல், பாம்பின

கலங்குதல், குழம்

புதல்
தடுமாற்றம், கலக்கம், மாருட்டம்
a

தட்டான் கொட்டோசை, புடோல்
தட்டி, காவல், கேடகம், கோட்ட
ம்,படல், பலகை,வெற்றிலேத்தட்டி

தணி

m

தட்டிச்சிஅே, ஒtசிந்து

தண்
தணித்தல், அவித்தல், இளக்குதல்,

தட்டிலம், சதகுப்பி
குறைத்தல்
தட்டு, உட்கட்டு, கண்ணியேlஅே தணிப்பு, ஆநீறி, குறைப்பு
தட்டு,கம்புமுதலியபுன் பயிர்த்தா
ள், குறை,குற்றம், தகடு, தட்டெ தணிவு, ஆ.அதல், குறைவு
ன் னேவல், தக்திரம், தராசுமுதலி தண், குளிர்ச்சி
யவற்றின் தட்டு, திரிசை, தேர்நடு, தண்சுடர், சந்திரன்
பரிசை, மரவட்ட2ண, முட்டு, முற தணடகமாலே, ஒர்பிாபதேம், அஃ
ம், வட்டம், வ8ளவு, விலக்கு
அ வெண்பாவான் முங் நா.அசெய்
தட்டுக்காரன், தர்தரி
யுட்கூ-அறுவது

தட்டுக்கிளிபாய்தல், ஒர்வி2ளயாட்டு தண்டகம், ஒர்வனம், கு.அதேறி, து
தட்டுக்கெடுதல், கலங்குதல், கிலேத
ரை, வடமொழியிஞேர்செய்யுள்
விளம்பல்
(ல், முட்டு தண்டகன், ஒராக்கன்
தட்டுக்கேடு, இல்லாமை, கிலேயழித தண்டகாரணியம், தண்டகவனம்
தட்டுக்கொடி, ஒர்கடுதாசிப்படம் தண்டகிரகணம், தண்டுதாங்கல்
தட்டுக்கொட்டு, கொட்டுமுளக்கு,த தண்டதான், அரசன்,குயவன், தன்
திேரம்
தட்டுச்சுளகு, வட்டச்சுளகு

டேசன், மைன்

தண்டதாசன், அடிமை

தட்டுண்ணல், குறைந்தபோதல், த திண்டதாமிரி, சலமுட்புகுதவிஞ மூ
வறிட்போதல்
ழிகையறிவிக்குமோர்பாத்திரம்
தட்டுதல், அடித்தல், அபகரித்தெடு தண்டதாரணம், ஆக்கினே, சண்டுத
ரித்தல்
த்தல், எற்றுதல், தப்புதல், திரு
(சந்தி
ப்புதல், மறுத்தல், முட்டுதல்
தண்டநாயகன், அரசன், சேஞபதி,
தட்டுப்பாடன், தட்டிமிஅக்கினபு தண்டநீதி, கட்ட2ளச்சட்டம்
ைெ l_ைெ வ

தண்டகீயத்து
வம், தண்டத்திற்குே
ங்கல்

தட்டுப்பாய்தல், ஒர்விளேயாட்டு
தட்டுமணி, உட்கட்டு

தண்டபாசிகன், கொலேகாரன்

தட்டுமாறுதல், கிலேமாறுதல்

தண்டபாணி, தண்டதான், தண்டே

rை
தட்டுமுட்டு, தளபாடம்
தண்டபாலகம், வாயிற் காவல்
தட்டுருவுதல், ஊடுருவுதல்
தண்டபாலன், துவாாபாலன்
தட்டுவாணி, சிறுகுதிரை
தட்டை, அரிதாள், கவண், கிளிகடி தண்டமானம், தண்டைமானம்
கோல், தினத்தாள், பரதேவடிவு தண்டமிழ், இனியதமிழ்
ள்ள அ, மூங்கில், மொட்டை
தண்டம், அரசன்கொடுங்கோன்மை

-

தட்டைத்திருப்பு, ஒர்பணி
தட்டையம்மை, ஒர்வசூரி

யானிறையிறுத்தல், அறப்பான்
மூன்ற அளொன்று, அஃது ஒழு
க்கத்தி அம்வழக்கிஅதிேறம்பிகுே
ரையவற்றினெறியேகி மறுத்தத்தண்

தட்டோடு, தட்டையோடு
தட்பம், குளிர்ச்சி
தணக்கு, துளுமரம்
தணத்தல், நீங்கல், பிரிதல், போகல்

தணப்பு, செலவு, பிரிவு

டித்தல், உபாயாான் கிளுென் அ,
ஊன் அகோல், ஒருசாழிகை சேர
ம், ஒருபுருடப்பிரமாணக்கோல்,

தணல்விழுங்கி, தீச்குருவி

கடைதறி, குடைக்காம்பு, தண்டி
ப்பு, தெண்டம், தேசம், காடு, ப

தணவம், அரசமரம்

தணிகை, ஒர்தலம், ஓர்மலே
தனிசு, கவிவு, குறைவு, தாழ்ச்சி

தணிதல், ஆஅசல், இளகுதல், குளி
ாதல், குறைதல், பருத்தல்

டை, பண்டாரம், பற்.அக்கோடு,
பெருமை, யா?ன செல்வழி, யா?ன.
தீதுதிக்கை, வணக்கம், வ2ளதடி.
தண்டவர், சத்துருக்கள்
(டம்

தண்டலே, ஒருர், சோலே, பூச்தோட்
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காம்

தண்

தி.

தண்டைமாரம்,
வால்முறுக்கு
தண்டல், அறவிடுசல், கெடுதல்
தண்டைமானம்,
தல்
(பு
தண்டவால்தி, யா?ன
தண்டொட்டி, காதணியிளுேரு.அப்
தண்டlதாசன், அறவிடுவோன்
கண்ணடை, ாாடு, பச்சிலே, மருதசி
தண்ட?ன,
ஆக்கி?ன (வணங்கல்
லத்தார் (ர்,பறைப்பொதி,மழு
தண்டன், அரசன், குயவன், சமன், தண்ணம், ஓர்க ட்பறை, காடு, குளி
தண்டாகதம், மோர்

தண்ணவன், சக்திான்

தண்டாச்சிறப்பினள், சாச்சுவதி
சண்டாமரைக்கோரை, ஓர்டில்

தண்ணளி, இரக்கம், கிருடை
தண்ணனவு, தண்ணெனவு
தண்ணியகுலம், கீழ்சாதி

தண் டாமை, நீங்காமை

கண்ணி
குளிர்ச்தது, தாழ்ந்தது
தண்டாயம், கந்தாயம்
தண்ணிர், கீர் (ள்ளல், நீர்பிடித்தல்
தண்டாயுதம், தண்டம், வ:ளதடி
தண்டாயுதன், ஐயன், வயிரவன்,வீ தண்ணிர்கட்டுதல், கொப்புளங்கொ
(2ன, யானம், வில்

மன்

தண்டாரம், குலாலசச்கிரம், மதயா

தண்ணீர்காட்டுதல், ஏய்த்தல், கெ
த்ெதல், சேதப்படுத்தல்

தண்டி, ஓர் புலவன், தண்டற்காான், தண்ணிர்ச்சாலே, சீர்ச்சா?ல
தண்டியென்னேவல், தண்டேசுர தண்ணிர்மாறுதல், நீர்பாய்ச்சுதல்

ன், தரம், சமன், வாயில்காப்போ தண்ணீர்விட்டான், சாத்தாவர்ரி
திண்அமை, உடுக்கை, உறுமிமேள
ன், வானப்பிரத்தன்
ம், ஒர்கட்பமை, பேரிகை, மத்
தண்டிகை, ஒர்கழுத்தணி, சிலிகை
தளம்
[ப்பு
ணல்,வெ
,தண்டனேவண்
தண்டித்தல்
தண்ணெனல், குளிர்தல், சீதக்குறி
ட்டுதல்
தண்ணெணவு, குளிர்ச்சி
சண்டிப்பு, தண்ட?ன, வெட்டல்
தண்டு, ஆண்குறி, ஆயுதப்பொத, தண்மை, இகழத்தகுபொருள், எளி
மை, குளிர்ச்சி, அஃது எண்வகை
ஒர்தி, கீழ்க்காதுச்சோணே, சவ
ஆறிஞென்.அறு, தாழ்வு, புல்லறிவு
ள் மரம், சிவிகை, சே?ன, தடி, த.
ண்டாயுதம், தண்டென்னேவல், ததபத்திரி, வாழை
Iத்தல்
தண்டேசன், தராசுக்கோல், து ததம், அகலம்,விரிவு
2ளயுடைப்பொருள், படை, பூவி

ததர்ப்பணம், கொடுத்ததையபகரி

நீருள், மிதினவிராசி, மூங்கில், வர ததர்முகம், தொடக்கம்
ம்பு, வளைதடி, வாழைத்தாறு, வி ததல், கிலே

ததனர்தாம், அதன்பின்
ததா, அப்படி
தண்டுக்ைேர, ஓர்ைோ
ததாகதன், புத்தன்
தண்டுதல், தண்டல், விலகுதல்
தண்டுப்பிளவை, ஆண்குறியில்வரு ததாகாரம், விஸ்தாரம்
ல், வீ2ண

_

(ய் ததாஸ்து, அப்படியாகட்டு

மோர்சிலந்தி

தண்டுப்புற்று, ஆண்குறியிமூேர்கோ ததி, ஒர்பிசின், கிரகம், தத்தவம்,
தண்டுமிண்டு, அடாத்தி
ண்லெம், அரிசி

தயிர், திரை, பருவம்
ததி கூர்ச்சிகை, தயிரன்னம்

ததிகேடு, பலக்குறைவு
கஞ்சி
ததிசம், வெண்ணெய்
(ணெய்
ததிசாரம், தயிர் கடைதறி, வெண்
தண்டெஅம்பு, முதுசென்பு
தண்டேசன்,
ஓர்சிவதொண்ட ததி சுவேதம், மோர்
தண்டேசுரன்,
ன்
ததிசோணம், செங்குரங்கு
ண்டுலாம்பு,
:
:ே:::

_

}

ததிமண்டம், மோர்
தண்டேறு, எஅம்பு
தண்டை, பிரப்பங்கேடகம், மாதர் ததிமண்டோதம், தயிர்க்கடல்

காலணியிமூென்.அறு, வால்
தண்டைக்காரன், எத்தன்

தியோசனம், தயிரன்னம் (ன்.அ
திரம், யாகமிருபத்தொன்றிளுெ

கி.hti)

தத்
தநீசி, ஒரிருடி

திந்

தத்துவவாதி, ஒtசமயி (விக்கு

ல்

ததுமல், குழப்படி, சஞ்சடி
தத்துவவிளக்கம், தத்துவபேதமறி
அசைதல், சிறைதல், தத்துவன், அதிகாரி அரசன், அரு
த அம்பல்,

த அம்புதல்,

மூடிப்பாய்தல், வழி
தில்

தஅளன், இ2ளஞன், காற்று
ததேக கிட்டை, அசைவ மத்தியானி
த்திருத்தல்
ததைதல், மிடைதல்
ததைத்தல், கூடுதல், செருக்கல்

ததைவு, செருக்கம்

தத்தம், இகை, விகாரம்
தத்தரம், க்ெகமீ, மிகுவிரைவு

கன், உண்மையுள்ளோன், உருத்
திரன், கடவுள், பிரமன், விட்டுஅ

தத்தவாதி, ஒர்வகைப்பார்ப்பார்
தத்துவெடியன் ஓர் பூச்சி
தத்தெறிதல், அலயெறிதல், ஒர்வி
2ளயாட்டு

|தத்தை,கிளி, முன்பிறதோள்
|தர்தகரிசகம்,
தங்தகரிசனம்,

சுண்ளும்பு

ததோட்டம், தச்ததாவனக்குச்சு

ததேக்காரி, வாதம்ட்க்கி
தத்தளித்தல், தடுமாஅதல், முட்டுப் தந்தத்தறி, பறிகுறி
(பாடு தந்தக்கோரை, ஒர்புல்
படுதல்

தத்தல், தவ?ள, தாண்டல், பாய்தல்

தத்தளிப்பு, தடுமாற்றம், முட்டுப் தந்தசம், பல்
தந்தசிரம், பன்முரசு
தத்தி, கொடை, பலம்
தந்த சுத்தி, பல்விளக்கல்

தத்திகாரம், பொய்
தத்தியம், மெப்

ததேகுகம், பாம்பு
தத்தி,அவமிருத்து,கிரகமொழுங்கு ததேகுகன், அட்டன்
தப்பிச்சரித்தல், தத்தென்னேவ ததேகுலே, ஒர்நோய்
ல், பாய்தல்
தந்ததாவனம், தந்தசுத்தி

தத்துக்கிளி, விட்டில்
தத்துதல், பாய்தல்

|தர்தங் தண்ணீர், அத்திபேதி
(விகாரம் ததே பத்திரம், ஒர்மல்லிகை

தத்துப்புரட்சி, கிரகாடையிஞேர் தர்தடாகம், யா?னமத்தகம்
தத்துப்பூச்சி, தத்திவண்டியன்
தத்திவக்கடுதாசி, ஒருவனுடையத
த்துவத்தைப்பெற்றவுறுதி
தத் துவக்கட்ட , ஒர்.நால்
தத்துவசாத்திரம், தத்துவபேதங்

தந்தப்பூண், கிம்புரி
தந்தமலம், பல்லழுக்கு
தந்தமாமிசம், பன்முரசு
தக்தம், தாடி, பல், மலேச்சாரல், ம
லேமுடி, யா?னக்கொம்பு

-

களேயறிவிக்கு நால் (ன், பலசாலி தந்தரோகம்,ஒர்நோய் (ஞெருவன்

தத்தவசாவி, அதிகாரம்பெlருே தந்தவக்கிரன், இடையெழுவள்ளவி
தத் துவஞானம், உண்மை ஞானம், ததேவேட்டம், பன்முரசு
கடவுளேயறியுமறிவு, தத்துவங்க் தங்தாயுதம், பன்றி
ளே யறியுஞானம் (தறிந்தோன் தங்தாலிகை, கடிவாளம்

தத்துவஞானி,தத்துவங்களேட்பிரித் தந்தாவளம், யா?ன
தத் துவண்டியன், ஒர் பூச்சி
தந்தி, ஆண்யா?ன,செய்வோன்,பா
ம்பு, யாழ்ாரம்பு, யா?ன
தத்திவதரிசனம், தத்துவக்காட்சி
தத்துவத்திசயம், மூவகைத்தத் துவ ததிேமுகன், விஞயகன்
ம், அஃதி ஆத்து மதத்துவம்-சிவ த திேர கலே, ஆகமத்திஞேர்பகுதி
தத்துவம் வித்திய தத்துவமென் தந்திரபாலன், படைத்தலேவன்
னட் படும்

_

தந்திரமணம், மிரு தாடை

தத்துவப்பிரகாசம், ஒர் நால்

தந்திரம், அலங்கரிப்பு, உபாயம், ஒ
தத்துவம், அதிகாரம், உண்மை, சு
ர்குளிகை, கல்விஅால், கிரியை கி.
ட்டம், திருட்டார்தம், நால், ப
பாவம், தத்திவத்திரயம், பலம், பு
த்தி, பூதியம்

தத்துவவாதம், ஒர் சமயம்

டை, புடைவை,மிகு களிப்பு,யாழ்

சாம்பு, வீடு, வேதத்திஞேர்பகுதி

காஉெ

தபி

தர்திரபுதிதி, நாஅத்தியானமைக்க
(தந்திரியர்
ட் படுபொருள்
தர்திரர், கந்தருவர்,தந்திரக்காரர்,
தந்திர்வாதம், ஒர்சமயம்
தந்திரவாயன், சிலம்பி, செய்வோன்
தந்திரவிபன், நெய்வோன்
தந்திராகமம், ததிேரகலே
தர்திரி, தந்திரக்காரன், படைத்தலே
வன் மந்திரி, யாழ்நரம்பிளுேசை,
யாழ்.காம்பு
தந்திரிகை, சோம்பு

தக்திவீழுரியோன், சிவன்
தச்தி, கல்வி.நால், சந்ததி, தந்திரம்,
தர்தென்னெச்சம், பஞ்சிஅால்
தங் தி கடம், சிலம்பிப்பூச்சி
தர்.திகம், கடுகு
தந்தசாரம், கமுகு
தந்திசாலே, நெசவுவீடு
தக்து பம், கடுகு
தத்திமர்த, குழப்படி, சக்திமதுே
தர்தரை, பாயிரம் (திச்சொல்லல்
தங்.திரைத்தல்,கொண்ர்ந்து புணர்த்
தrதவா,

} செய்வோன்

தர்அவாயி,
தக்துவாபன்,
தந்துவாயன்,

சிலம்பி,
வோன்

நெய்

தம

தபிலே, தபலே
தபுதல், கெடுதல், சாதல்

ஊடியதலேவியை
த்தலேவன் காதலி
த்திருத்தல்
தபோதனர், முனிவர்

தடதாரதிலே,
தடlதாரம்,

தபோதனி, முனிவன்
தபோதி, தவத்தி

தபோதிக்கம், உலகவெலுப்பு
தபோநிதி, தபத்தி
தபோபலம்,
தபோ புண்ணியம்,

தவப்பலன்

தபோபுத்திரன், தவத்தினுந்பெற்ற
பிள்?ள

தபோமகிமை, தவமேன்மை (ன் மை

தபோமயம், ஒர்வனம், தவத்தின்ற
(அ
தபோராசி, தவ்த்தி

தபோலோகம், மேலேழுலகிளுென்
தபோவனம், தவவனம்
தப்பட்டை, ஒர்பறை (காத்தல்
தப்பவைத்தல், நீங்கிற்குவிலக்கிக்
தப்ப2ள, ஒர்மீன், சளியல், தவளே
தப்பறை, கபடம், தப்பு
தப்பிதம், தப்பு
தப்பிலி, தப்பிதகாரன்
தட்பு, ஒர்மேளம், கபடம், குற்றம்,
தப்புதல், தப்பென்னேவல்
தப்புதல், சப்பளித்தல், சீலேதப்புத

தக்திவிக்கிரியை, வாழை
தங்தை, பிதா

ல்,தவறுதல்,பிழைத்தல்,வில்குதல்
தப்புத்தண்ணீர், பரவுதண்ணீர்
தப்பு:மேளம், ஒர்பறை
தப்புவீணே, ஒர்வீன
தப்பை, முரிச்தவென்புபொருத்த

தபகிருஷன், தபத்தி
தடசன், சந்திரன்
தி பசு, தவம்

தபதியர், கம்மாளர், தச்சர்
தபத்தர், தபோதனர்
வைத்துக்கட்டுமட்டை
தபத்தி, தவத்தி (வெய்யிற்காலம்
தபம், தவம், மாசிமாதம், வெப்பம், தமகன், கொல்லன்
சமக்குதல், தணித்தல், கிரப்புதல்
தபலே, சருவக்குடம்
தமக்கை, அக் காள்
தபலோகம், தபோ லோகம்

தமசம், இருள், பட்டினம்
தமசு, இருள்
கடனம், தாகம், மனத்துயர், வெப் தமதமெணல், ஒலிக்குறிப்பு
தமதம், விருப்பம்
பம், வெய்யிற் காலம்
ஏழ்சரக வட்டத்தொ
தடணன், குரியன், செருப்பு
தபனகரம், குரியகிரணம்
தபனமணி, குரியகாந்தம்

பணியகம,

}

பொன்

|

ன் அ.அஃது இருணில்ம்
தமம், இசாகு, இருள், கீழ்ப்படுதல்,

தபன், குரியன்

சே.அ., தன்?னயடக்கல், திக்கம்,

தபா.தி, தப்பிதம்

பஞ்சமாயையிளுென் அ, அஃது
|

தபாத்தியம், மாரிகாலம்

|

தபித்தல், தலித்தல்

சீவசைதன்னியத்தைமறைக்கை,
பாவம், யாக சாலே

கmi)ாக

தமி
தமயன், மூதிதோன்

தய

தமுக்கம், யா?னயைப்போருக்கலு.

தமரகம், உடுக்கு

ப்புமிடம்

தமரகவாயு, ஒர்வாயு
தமரத்தை, ஒர்மரம்
தம்ரம், அரக்கு, இயம், பேரொவி

தமோகர்ன், சந்திரன்

தமால், பெரிதொலித்தல்
தமராணி, அ2ளயாணி
தமரிடுதல், து?ளத்தல்

சிவன்,குரியன், புத்தன், விட்டுணு
(தன்
தமோபகம், வெளிச்சம்
தமோபகன், சந்திரன், சூரியன், புத்

தமரித்தல், ஆர்த்தல், விரும்பல்
தமரிப்பு, ஆர்ப்பு, விருப்பம்

தமோமணி, மின்மினி
தமோவிகாரம், கோப்

தமருகம், உடுக்கு

தமருதல், ஒலித்தல்
தமரூசி, துளே பூசி
தமரோசை, கிஅகிலுப்பை
தமர், உறவோர், து?ள, முகடர்

தமுக்கு, ஒர்பறை
தமோக்கினன், அக்கினி, சதிேரன்,

(ளக்
தமோஅதன், சந்திரன், சூரியன், வி
தம், அசைச்சொல், கொடை, சாரி
யை, தற்காத்தல்,சன் முகுர்த்தம்,
பங்கிடுதல், மகாவாக்கியான் கி
ஞென்.அறு, ம?னயாட்டி

தமர்ப்படுதல், இணங்கல்,விரும்பல் தம்பட்டம், ஒர்பறை
தம்பதி, திரீபுருடர்
தம்பம், வஞ்ச?ன,கவசம்,கோபம்,
தமன சம், மருக்கொழுந்து
சங்கீதம், அாண், கிலே, பற்றுக்
தமனன், பண்டிதன், வீரன்
தமனி, வன்னிமரம்
கோடு, பாவம், யா?னத்தறி
தமனியம், பொன்
தம்பலடித்தல், பயிருழவுமுதல்
தமனியன், இரணியன், சனி, பிரமன் தம்பலப்பூச்சி, இச்திரகேர்பம்
தமன், இராகு, கடவுள், கிருட்டிண தம்பலம்,வெற்றிலேச்சாரம் (டிமரம்
ன், சத்திரன், தம்மவன்
தம்பலே, நிலவிலங்தை, பாக்குவெட்
தமாசு, கேவி, பரிகாசம்
தம்பல், சேறு, தம்பலம், தம்புதல்
தமள், தம்மவள்

தமாலம், இலே, அதற்குறி, பச்சி2லம தம் பனகாரன், தம்பனவித்தைக்கா

ரம், பட்டையம், மூங்கிறிருேல்

ரன்

-

தமி, இரவு, தனிமை

தம்பனம், தம்பித்தல், அஃது அட்

தமிசிரபக்கம், அபரபக்கம்
தமிசிரம், குறைவு
தமிசு, வேங்கைமரம்
தமித்தல், தனித்தல்

தம்பி,தம்பியென்னேவல்,பின்ளுேன்
தம்பித்தல், தடுத்தல், கி.அத்தல்

தமியம், கள்
தமியன், தனித்தவன், வறியவன்
தமிழத்தி, தமிழப்பெண்

தம்பிரான், கடவுள், கட்ட2ளப் படி

டகருமத்தொன் அ

தம்பிராட்டி, உடன் கட்டையேறு

தமிழர், ஒர்பாடைக்காரர்
தமிழிச்சி, தமிழத்தி
தமிழெல்லே, தமிழ்வழங்குமெல்லே

பவள்

கடத்துவோன், திருக்கூட்டத்த
லேவன்

தம்புதல், கிட்டமாதல்
தம்புரு, ஒர்வீ2ண
தமிழ், இனிமை, ஒர்ப்ான்ட, சீர்மை தம்மவன், சுற்றத்தான்

தமிழ்க்கூத்தர், தமிழ்நாடகர்
தமிழ்கடவை, தமிழ்வழங்குமிடம்
தமிழகாடன், பாண்டியன்
தமிழ்நாடு, பாண்டி

தமிழ்மலே, பொதியம?ல

தமிழ்முனி, அகத்தியன்
மிம்ட்
தமிழ்வாணர்,
முப்புலவா
தமிழ்வாழ்சர்,
தமிழ்வேதம், திருவள்ளுவர்குறள்

}த

-

தம்மனே, தாய்
தம்மிடுதல், தடைப்படல்

தம்மிலம், மயிர்முடி
தம்முன், தமையன்
தம்மை, தாய்
தயக்கம, அசைவு, பிரடை

தயங்கல், அசைதல், ஒளிசெய்தல்,
திகைத்தல்
தயமணற்குன்றம், கருமணல்

கa)ச

தர

தரகு, ஒரளவு, தரவு
தரக்கு, புலி

பவு,

ஆ}

தரா

தயை

தயாகரம், இரக்கம்

:::: இக்கட்டு, கடல், கீர்த்தி

தயா சீலம், தயையானகுணம்

தரங்கர்,

தயாபான், கடவுள், கிருபையுடை தாங்கன்பாடி, ஒர்பட்டினம், கட
2லச்சார்சேவூர்
யோன்
(கடவுள்
தயாமூர்த்தி, இருபாரூபி, கிருபைக் தரங்கிணி, யாஅ
தாங்கு, இட்டிமுனி, தங்கல், வழி
தயாஅ, தயாளன்
தரணம், அரிசி, இமயமலே, சூரிய
தயாஅத்துவம், உருக்கம்
ன், தரித்தல், தாண்டல், பாலம்,
தயாவம், தயை
(ம2ல
தயாவிருத்தி, தயைசெய்தல்
தரணி, சூரியன், நீர்ப்பெருக்கு, பூமி,
தயாளம், கிருபை
தரணி லேகம், மலே

தியாளன், கிருபையுடையோன்

தரணிதான்,அரசன், திருமால்
தரணிவாரிக்கல்லு, கானக்கல்
தரணி சுதை, சீதை
(யரசன்
அஃது பஞ் தரணிசுவரன், அரசன், சிவன், மலே
தரணிதசம், ஆமை
(ல்
சகெளவியத்தொன்.அ
தரணிதரன், அரசன், ஆமை, திருமா
தயிர் கடைதறி, மத்துப்பிடி
தயிர்க்கடல், சத்தசமுத்திரத்தொ தரணிபூரம், சமுத்திரம்

தயாளு, கிருபரஅ

தயிரியம், தைரியம்
தயிரேடு, பாலாடை
தயிர், உறை தபால்,

(அ தரபடி, நடுத்தரம்
தரம், அச்சம், அரக்கு, குண்டு, கூட

ன்.அறு

தயிர்ச்சாதம், சித்திரான்னத்தொன்

தயிர்தோய்த்தல், பாலுறையவைத்
தல்

ட்டம், சங்கு, சமானம், தலே, தெ
ப்பம்,பக்குவம், பருத்திப்பொதி,
மலே, முறை, வகை, வ

பிர்வ?ள,

தரல், தருதல், தாராயென் அமுற்.அ
தயிலகித்தம், பிண்ணுக்கு

தயில சாதனம்,

விசெய்

தயிலபாணிகம், வெண்சர்தனம்
தயிலபிபீலிகை ஏறும்
தயிலtதம், அத்திப்பிசின்
தயிலமாடுதல், எண்ணெய்பொரு
த்திதல்

தப்லமாலி, எண்ணெய்த்திரி
தயிலமிறக்குதல்,
தயிலமெடுத்தல்,

ல், தயிலம்வடி
த்தல்

தயிலமெரித்தல், சுடர் தயிலமிறக்
குதல்

தயிலம், எண்ணெய்

தயிலம்வைத்தல், அடக்குதல், எண்

தரவழி, நடுத்தரம்
தரவாய், சமயம்
தரவினக்கொச்சகக்கவிப்பா, இச
ண்டு தரவுபெற்.அவருவது

தரவு, தண்டநீகாரன், தலேவன்கட்
ட2ள,பிடரி, வண்ணகவொத்தாழி
சைக்கலிப்பாஅம்போதரங்கவொ
த்தாழிசைக்கலிப்பாக்கட் காமடி
பாயும்.மற்றைக் கலிப்பாக்கட்குமூ

ன்றடிமுதலியபலவடிகளாயுக் தா
ழிசைக்கு இரண்டடிமுதஅன்கடி

டளவாயம்வருவது,விற்பனவுகொ
ள்வன வைப்பொருத்துதல்
தரவுகொச்சகக்கலிப்பா, ஒரு தரவு
பெற்.அவருவது

தாளம், அசைவு, திரட்சி, முத்தி
ணெய்பொருத்தி தல்
தயில் காரன் , எண்ணெய்க்காரன் தரன், அட்டவசுக்களிலொருவன்
தரா, ஒர் கசப் புக்கீரை, சங்கு ஆச
தயினியம், எளிமை
நாள், பொன் ஞதியேழுலகத்தொ
தயை, கிருபை
(விரக்கம்
ன் அறு

தயைதாட்சிண்ணியம், உருக்கமான
தரகன், விற்பனவுகொள்வனவைப் தராகதம்பம், கடம்பு
தராங்கம், மலே
பொருத்துவோன்

கால்டு

திரு

தரு

-

தராசு, அலாராசி, நிறைகோல், பர தருக்ககன், கேட்கிறவன், தருக்கி,
ணிைனாள்

மன் ருட்டக்காரன்

தராசச்குண்டு, கிறைகல்
தராசுக்கோல், தராசுத்திலா
தராசுத்தட்டு, கன்னத்தட்ே
தராசு சா, தராகுசி

தருக்கசாத்திரம், கியாய நால்
தருக்க சிங்தாமணி, தற் கசாத்திரத்
தொன் அறு

தருக்கம், நியாயசல்லாபம், வாது
தருக்கல், அகங்கரித்தல், சிலாசா

தராசுப்படி, நிறை கல்
கக்கல்
தராசுமுள், தராகுசி
தாாதரம், இனம், தாம், திறம், மலே தருக்குவித்தியை, தருக்கசாத்திரம்
தாாசரன், திருமால்
(ம், மி தருக்கி, செருக்கன், திருக்கசாலி

தராதலம், கீழேழுலகிளுென் ,திற தருக்கித்தல், தற்கித்தல்
தருக்கு, அகங்காரம், கதிர், களிப்

தராத்து மசன், செவ்வாய்
தசாபதி, இராசா

பு, தருக்கென்னேவல்

தருக்குதல், அகங்கரித்தல், களித்

தாமான், பூதேவன், பூமிதேவி
தரி, தரிப்பு, சரியென்னேவல்

தல், வீரங்கொள்ளுதல்

தரிசஆரணமாசம்,யாகமிருபத்தொ திரு.சணம், அவசங்கை, கோபம்,
ன்றிஞென்.அ

புணர்ச்சி
தரு.சணி, வேகி

தரிசாமினி, அமாவாசியிரவு

தரிசவிபத்தி, சந்திரன்
திருசம்,ஊனம்,பெருமை,பொருமை
தரிசனபேதி,
காட்சியிலிரும்பை தருச்சகன், கலேஞன், வாயில்காப்
போன்
தரிசனவேதி,
ப்பொன்குக்கும
தருச்சனம்,
குற்றப்படுத்தல், கோ
ருச்து
பம், கிங்தைப்படுத்தல்
தரிசனம், அறிவு, கண், கண்குடி,
களு, காட்சி,நிறம்,பளிங்கு,யாகம் தருச்சாரம், கருப்பூர்ம்
தரிசமூவாணியம், எண்குற்றத்தொ தருச்சிதம், தாகம், விருப்ப8
தருணதை, தருணி
ன்அ, அஃத காட்சிமறைப்பு
தரிசனியம், அழகுள்ளத, காணப் தருணம், ஆமணக்கு, இளமை, எண்
படுவது
ணம் சமயம், புதுமை, பெருஞ்சி
சகம், மோட்சம்
சரிசனே, கண்குடி, காட்சி (வன்
தரிசி, தரிசியென்னேவல், தரிசிப்ப தருணர், காளப்பருவத்தோர்
தரிசிதம், அறியப்பட்டது, விடயம் தருணன், காளே, பிரமன்
தருளுஸ்தி, கொழுப்பு
தரிசித்தல், காண்டல்
தரிசு, சரிச, விசையாகிவம்
தருணி, இளம்பெண், சூரியன், தெ
ப்பம், பெண்பருவங்ான் கிளுென்
தரிஞ்சகம், அன்றில்
தரிதம், அச்சம், பீறல்
அ, அஃது பதிஞஅவயசுதொ
டங்கிமுப்பதுமட்டும்
(டம்
தரித்தல், அணிதல், தங்கல்
தருணிகணம், இளம்பெண்கள் கூட்
தரித்திரம், வறுமை
தரித்திரன், வறியன்
தருதல், உண்டாக்கல், கொடுத்தல்
தருத்தரம், மலே
தரித்திராயகன், எளியவன்
தரு கம், முள்ளு
தரித்திரி, பூமி, வறியவள்

தரித்திரிதன், எளியவன்
தரிப்பித்தல், அணியச்செய்தல்,

தருகிறப்பஞ்சரம், சாதேம்
த.

க்கப்பண்ணல்

தருப்பகம், தாழ்மை
தருப்பகன், காமன்

தரிப்பு, கைப்பணம், தரித்தல், கி தருப்பசயனம் ஒர்தலம்,தவத்தோ
ர்தவிகிளுென்அ
சருப்படன், ஊர்காவதீகாரன்

அத்துமிடம்

}
தரியலார்,
தரியவர்,

பகைவர்

(சம் தருப்பணம், ஒமவிறகு, ஒர்சடங்

தரு, ஒர்வகைச்சுதிப்பிரமாணம், ம

கு, இர்தாளம், கண்ணுடி, தி குத்

காலசு

தரு

தியாகீசல், மந்திரரிேமைத்தல், ம தருமபுத்திரன்,

தல

பாண்டவரின் மூத்

தோன்
னத்திருத்தி
(வெப்பம்
தருப்பம், காவிச்சட்டம் பெருமை, தருமபுரம், இயமலோகம், ஒர்தலம்
_

தருப்பன், துட்சணன்

தருமபுருஷன், தருமசீலன்

தருப்பி, அகப்பை, சருப்பபடம்

தருமம், அம்பு, அறம், அஃதி இரா

சதகுணத்துளொன்.அறு, இயல்பு,
உபநிடதம், ஒப்பு, சுத்தம், தொ
ழில், எல்லொழுக்கம், கியாயப் பி;
மாணம், யாகாதிகருமம், வேதம்
தருமக்கிழவர், தருமவான்கள், வை தருமராசன், அருகன், குங்திமுதற்
சியர்பொது
புதல்வன், மைன், பாலேமரம், புத்
தன்
தருமசங்கீதை, நீதிசாத்திரம்
சரும சத்திரம், அறச்சாலே
(லம் தருமவாகனன், சிவன்
தருமசபை, தருமச்சங்கம், நீதித்த தருமவாசரம், பூரணே
தருமசமஸ்காாம், அளுதப்பிரேதஞ் தருமவாட்டி, தருமசீவி
மவாளி
சுடுதல்
(பொருளி அ.மறுதி
தருமலேன்
தருமசாசனம், தருமங்கொடுத்த
தரும சாது, நற்குணன்
தருமவிலபவம், தன் மார்க்கம்
தருமசாத்திரம், கலேஞானமஅபத்தி தருமன், குங்திபுதல்வருளொருவன்,
ஞன் கிளுென்று, தரும.நால்
சன்மார்க்கன்,பதினேந்தாம்புத்தன்
தருமாசனம், கீதாசனம்
தருமசாவி, தருமஞ்செய்வோன்
தரும சாலே, தருமசத்திரம்,கியாயஸ் தருமாதிகரணம், நியாயஸ்தலம்
தருமாதிகாரி, கியாயவிசார2ணகா
தலம்
தருப்பித்தல், தருப்பணஞ்செய்தல்
தருப்பு, ஒர்கல்
தருப்பை, தெற்பை
தருமக்கருத்தர், நீதி நீர்க்கு நடுவர்

:::

தருமசாவனன், ஒர்மனு
தருமசிந்தனம், தருமச்சிங்தை

ரன்

தருமாத்தி, தருமச்சங்கத்தலேவன்

தருமசிவாசாரி, வைசியகுரு

தருமாத்தி காயம், புண்ணியவுடம்பு
(டம் தருமாத்தியட்சன், நீதியதிபன்
தருமசேத்திரம், பாரதர்பொருதவி தருமாத்துமா, சுத்தன்
தரும சீலன்,

தருமசாலி

தருமச்சக்கிரம், அருகி அடைய தரு தருமாபேதம், நியாயத்தவறு
மசாதனச்சக்கிரம்
(கூட்டம் தருமி, தருமவாட்டி, தருமவான்
தருமச்சங்கம், அறச்செயற்கடுத்த தருமிட்டன், ான்மைப்பிரியன்
தருமச்சேத்திரம், குருக்கேத்திரம் தருமிருகம், குரங்கு
தருமண நீசுக்கான்,கருமணற்கக்கா தருமோபதேசகன், குரு
ன் கல்

தரு ராகம், தளிர், புட்பம்

தருமதேவதை, இயக்கிதேவி

தருவாரி, கல்லுப்பு
(த்தி தருவி, சட்டுவம்
தருமத்துவம், சன்மார்க்கம், தேவப தருவிராசன், ப?னமரம் .
தருமநடை, புண்ணியவொழுக்கம்
தகுடம், தாமரைப்புட்பம் (மூ%ள
தரும நாள், பரணிநாள்
தரை, கருப்பாசயம், நரம்பு, பூமி,
தருமத்திரவி, கங்கை

மநியாயம்

::::

}

தரைப்பங்கு, நிலவாரம்
தருமமுறை

திரைமட்டம், நிலவொப் பரவு
தரும அால், தரும சாத்திரம்

தரையிலாக்குருவி, ஒர்குருவி

தருமடத்தினி, இல்லொழுக்கிற்றிறம் தரைவாரம், தரைப்பங்கு
(ரியமன வி தர்க்கம், தருக்கம்
தருமபாகினி, இல்லொழுக்கத்திற்கு தர்ப்பகன், தருப்ப கன்
தருமபாடகன், வேதபோதகன்
தல கபாடம், இலக்கதவு, முகை
தருமபிரவத் திரு,வேதவியார்த்திகா தல கிருதயம், உள்ளங்கால்
பாம?னவி

தி லசுத்தி, தலபுனிதம்

தல்ே

காயின

த8ல

தலதரிசனம், புண்ணியசேத்திரக்கா த?லக்கொம்பு, சிவிகையின் முன்கொ
ம்பு, முதன்மையுள்ளவன்

1

தலத்தாது, கிலப்ப?ன

த?லக்கொள்ளுதல், அதிகப்பட்டுமே

தலத்தார், புண்ணியசேத்திரத்தார்
லேஅதல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
தலபுராணம், தலவிசேடமுரைக்கு தலேக்கோடை, முதற்கோடை
ஞ் சரித்திரம்
தலேக்கோலம், த2லயணி
தலமகிமை, சேத்திரமகாற்பியம்
தலே சாய்தல்,
காணித்தல், வண
தலம், ஆழம், இடம், இலே, உலகி தலே சாய்த்தல்,
ங்குதல்
ன் பொது, உள்ளங்கால், கருவியு தலேசீவுதல், மயிர்கோ துதல்
றை, கலப்பு, காடு, கீழ், குவியல், த லேச்சன், முதற்பிள்?ள
(லே
கைகொட்டல், துவாரம், நிமித்த த?லச்சார்த்து, தலேப்பா, த2லயிற்
ம், பனமரம், பாதி,பிளப்பு, குமி, த லேச்சீரா, தலேயிலணியுங்கவசம்
-

}

விரித்தகை

லேச்சுருணி,
:ே
பெருமருந்த

தலவிசேஷம், சேத்திரமுக்கியம்

தலன், தலம்
த லேச்சுழல்,
தலாடகம், அகழ், காட்டெள், சுழ த?லச்சுழற்சி, ஒர்சோப்
ல்காற்று, யா?னச்செவி
த2லச்செய்தல், பலன்படல், வாழ்க்
த லாடகன், யா?னப்பாகன்
அதழைத்தல்

:: } அதிகாரி, இராசா
தவிதம், பிளந்தது, மலர்ச்தது
தவினம், கட்டில்
தலே, அதிகாரம், ஆகாயம், ஆதி, இ.

தலச்சோடு, தலேச்சீரா
தலச்சோழகம், முற்சோழகம்
தலே த-வுதல், கெடுத்தல் (கலக்கடி

தலேதமோ தல், ஒழுங்குமாறுதல்,

டம், ஏழாம்வேற்றுமை, ஒராள், தலே தடுமாற்றம், கலக்கம்
சிரசு, சலேமை, திசை, ப்ெருமை, தலே தட்டுதல், பறைவெட்டுதல்
முதல்

த லேதல், மழையோய்தல்

தலே கட்டுதல், மயிர்முடித்தல், முற் தலே தாழ்தல், நாணித்தல், வணங்கல்
அறச்செய்தல்
(காணித்தல் திலே தாழ்த்தல், வணங்கல்
தலே கவிழ்தல், அதோமுகமாதல், தலே தீதல், அழிதல்

(ன்

தலே காட்டுதல், தன்?னக்காட்டுதல்
தலேகொடுத்தல், காரியத்திலே முன்
(ம்பண்ணிவருந்தல்
னிற்றல்
தலகொண்டுபுரவியாடுதல், வல்லப
தலேக் கடை,
முதற் பிரதான

தலதொட்டபிள்ள, சுவிகாரபுத்திர

வாயில்
தலேக்கடைவாயில்,
த2லக்கல், ஆட்டுக்கல்,பிரதானகல்
தலேக்கணப்பு, த2லப்பாரம்

த லேத்தாக்கம், அமைவு, தலேதாழ்த
ல், ாணித்தல்

தலேதோஷம், த?லவிறைப்பு
தலேதோய்தல், நீராடல்
தலேத்திராணம், த?லச்சீரா

தலத்திருப்பு, ஒர்சோப்
தலோடுக்கம், கிறுகிறப்பு

த?லக்காவல், முக்கியகாவல்
த லேக்கிற கிறுப்பு, தலோடுக்கம்

தலோாள், அச்சுவினி நாள்

தலே நிமிர்த்தல், தலேயுயர்த்தல்
(லமை தலே நீட்டுதல், முன்னிடுதல்
த2லக்குடி, முதற்குடி
தலேக்குத்தலேநாயகம் ஆளுக்காட்ட தலேசோ, தலேக்குத்து
தலேக்குத்து, தலேயிடி
தலேபோடம், பொடுதலே
த லேக்குலே, குலேயின்றலே, முதற்குலே தலேப்படல்,
தொட
தலே குறை, கவர்தம், சொல்லின் மு தலேப்படுதல்,
ங்கல், வளர்தல்,
தலகுறைதல்
வாழ்தல்
(ழ்வித்தல்
தலேக்கூடுதல், ஒன்றித்தல்
தலேப்படுத்தல், வளரச்செய்தல்,வா
தலேக்கூலி,தோணியிலாளேற்.அறுவோ தலேப்பட்டை, தலேக்கிடும்பட்டை
ர்வாங்குங்கடலி
தலேப்பர்தி, பக்தியின் முதலிடம்

;
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கால்.அ

தலே
தலப்பற்று, தளப்பறி.அ
த2லப்பனி, முன்பணி

::::: த லேப்பா

லேப்பா

..

தலே

தலேமுழுக்கு, சருவாங்கஸ்ாானம், ம
களிர்கு தகம்
(லம்
தலேமுறை, ஒருவரிரு அேவாழுங்கா
நீராக்கலக்கம்

தலே மூர்ச்ச?ன,
த?லப்பாடு, கூடுதல், வளர்ச்சி
த2லப்பாரம்,தலேக்கணம் தலேச்சுமை தலேமேற்கொள்ளுதல்,அதிகரித்தல்,
பயபத்தியாய்ேற்றுக்கொள்ளுதல்
தலேப்பாளே,தலேப்பாவிளுேருமப்பு
தலேமை, அதிகாரம், முதன்மை
த2லப்பிரட்டு, தொங்தறை
திலேயடி,
தலேக் கதிரடித்தல்,
த?லப்பிரட்டை, கடற்றவளே
தலேயடிப்பு,
தொந்தறை
தலேப்பிரிதல், விட்டுப்பிரிதல்
பு
த2லட் பிள் 2ள, முதற்பிள்ளே (லேப்பு தலேயனே, உபாதானம்

த லேப்பு, காரியமுடிவு, நதி, விடுத தலேய8ணதாங்கி, கட்டிலிஞேருஅ ப்
தலேப்புக்கிள்ளுதல், கொழுதே துள் தலேயல், நீர்த புனல், புது நீர்வரவு,
ளுதல்

மழைபெய்துவிடுதல்

த?லப்புச்சாய்த்தல், த?லப்புவதக்கி தலேயழிதல், கெடுதல்
விடுதல், தலேப்புவெட்டல்
த லேப் புரட்டு, தொங் தறை

தலேயளித்தல், காத்தல்
த2லயா.கெ.துகை, அடிகளின் முதன்

த லேப்புரட்டை, ஒரெம்பு

மொழிமுதலெழுத்தொழிய ஒருட

த?லப்புரளுதல், மென்மேல்மிகுதல்
தலேப்புறம், முற்புறம்

டித்தாய்வருவதி
த2லயாடி, தலேட் புத் துண்டு

த2லப்புற்று, ஒர்நோய்

தலே யாப்ச்சல், முதலாய்ச்சல்

தலேப்பெயல், முதல் மழை
தலேப்பெய்தல், ஒன் ருய்க்கூடுதல்

த லேயாரி, காவற் காரன்

த?லப்போடுதல், கையிட்டுக்கொள் த8லயிடுதல், ஏற்படுதல்
தலேயிலெழுத்து, விதி
குளுதல்
த?லப்போர், முக?ன
த?லயில்லா ச்சேவுகன், கண்டு
த?லமகள், த லேவி, மனேவி, முதற்பு தலேயிறக்கம், த லேத்துக்கம் (வை
த்திரி
த லேயிற் லே, தலேயிற்சற் அம்புடை
தலே மகன், அதிகாரி,ாாயகன்,பெரு தலே பீற்று, முதலீற்று
மையிற்சிறந்தோன்,முதற்புத்திரன் தலேயுலாஞ்சல், தவே நடுக்கம் (ர்தல்
தலே மக்கள், மேன்மக்கள்
தலேயெடுத்தல், ஆட்படுதல், தலே நிமி
தலேமடக்கம், அடக்கம்
தலேயெடுப்பு,அதிகப்படல்,நிமிர்ச்சி

தலே மடக்கு, ஆதிமடக்கு
தலேயெழுத்து, விதி
தலேமடங்கல், கீழ்ப்படிதல், தணித தலேயே அதண்டம், வில்லங்கம்
ல், வ?ளதல்

தலேயோடு, தலே மண்டை

தலேவடி, முதல்வடி
தலேமடை, வாய்க்காற்றலே
த?லமண்டை, தலேயோடு
தி லேவணக்கம், தலேவளத்தல், மடக்
கம், வணக்கம்
(சாய்தல்
தலே மயக்கம், இடச்சடுமாற்றம், க
லக்கம்,தவேச்சுழற்சி,மதிமயக்கம் தலேவணங்கல், வணங்கல், விளேதுே
த?லமயங்குதல், எங்கும்பொலிதல், தலேவலி, தலேக்குத்து
கலத்தல, கூடுதல்,தலே தடுமாற்றம் திலேவன், அண்ணன், அரசன், எட்
தலேமயிர், சிரோருகம்
பொருட்குமிறைவன், குரு, புருட
ன், மூததோன்
தலேமாடு, தலேப்புறம்
தலேவாசகம், தலேயேட்டுவசனம்
தலேமாளுக்கர், முதன்மாளுக்கர்
தலேமாலே, சிரமாலே
தலேமுடி, சிகை

தலேவாய்தல், முதல்வாய்தல், வாய்
தன் மண்டபம்

தலேமுழுகுதல், சருவாங்கஸ்சானம்ப தலேவாரை,
கலேவாசைப்பட்டை,
ண்ணல், முற்ருகாட்டப்படுதல்

ஒர்தலேப்
பெட்டி

கால்க

தவ

தவா

த?லவார்தல், மயிர்சீவுதல்
(வி தவப்பெண், தவஞ்செய்பவள்
தலேவி, எப்பொருட்குமிறைவி, மனே தவம், காடு, காட்டாக்கினி, தவசு,
தலே விதி, விதி
அஃது இராசதகுணத்தொன
தலேவிரிகோலம், அலங்கோலம்
சாத்துவிதகுணத்தமொன் அறு
புண்ணியத்தோற்றான் கிலுமொ
த?லவிரித்தான்,சார2ண,செருப்படி
தலேவிரியன், மூளிவாய்ப்பெட்டி
ன் அ, இ, வெப்பம்
த2லவிலே, முதல்விலே
தப்புதல்
_

தலேவீச்சு, தலேச்சுழற்சி

(விடுதல்

: } ச்ெசல்

த?லவைத்தல்,தலேப்போடுதல், முன்
தலோதரி, ம?னயாட்டி
தல்லம், குழி, நீர்க்குண்டு
சல்லி, தாய்
தல்லிகை, அறப்பு

தவர்,தவரென்னேவல்,முனிவர், வில்
தவலம், அவுபல பாஷாணம்
தவஅதல், குன்றல், சாதல்
தவலே, தப2ல

தல்லு, புணர்ச்சி

தவல், குறைவு

தல் அமெல் அ, இழுபறி
தல்லே, இளம்பெண், தெப்டம்
தவ, குன்றல், மிகுதி

தவவேடம், தவச்சுருபம்

தவசம், தானியம், பலபண்டம்
தவசி, தவத்தோன், பண்டாரி

தவளம், கருப்பூரம், சங்கபாஷாண

தவலோகம், தபோலோகம்
தவழவாங்குதல், கூனவாங்குதல்

தவழ் சாதி, சவழுயிர்வருக்கம்
தவக்கம், தடை, தாகம், தேவை, தவழ்தல், கருதல்
தவழ்வன, தவழ்சாதி
வாட்டம், விருப்பம்
தவக்கை, தவளே
தவளச்சத்திரம்,வெண்குடை(ளுரை
தவங்கம், அதுக்கம்
தவள பக்கம், சுக்கிலபக்கம், வெண்
தவங்குதல், அக்கித்தல், வாடுதல்
தவளமிருத்திகை,சுண்ணும்பு
ம், வெண்மிளகு, வெண்மை
தவசிப்பிள்?ள, குருவின் வேலே காரன் தவ?ள, தப்ப2ள
தவசு, தவம்
தவளக்கல், ஒர்சல்
(ட்டு
தவளேக்குறங்கு, ஆபரணத்திஞேர்பூ
தவசுமுருங்கை, ஒர்பூடு
தவளேட் பாய்ச்சல், குத்திரகிலோ
தவச்சாலே, தவம்பண்ணுமிடம்
தவ?ளப்பாய்த்து,
ன் கிளுென் அறு,
தவஞ்செய்தல், தவசுபண்ணல்
தவ?ளத் தத்து
தவடை, தாடை
(வை
தவனே, எல்லே, நீர்துவோர்க்கிடுமித தவளோற்பலம், வெள்ளாம்பல்
தவனேச்சீட்டு, காலங்குறித்தெழுது தவறல், கடத்தல், குறைதல், சாத

}

ல், தப்புதல்

ஞ்சீட்டு
தவண், தடை

(வல்

தவறு, குற்றம், சப்பு:தவறென்னே

தவறுதல், அழிதல், சாதல், தப்புத
தவண்டை, தவிப்பு, துகளிதம்
ல், வழுவுதல்
தவண்டையடித்தல், தவித்தல்,தி
தவண்டையாடுதல்,

களித மாடு தவற்றுதல்,
தல்

தவண்மதிேரம், தடைமங்திரம் (ல்

விலக்கல்

தவனகம், மருக்கொழுதுே
தவனம், ஆசை, தாகம்

தவதாயம், உபத்திரம், கிலே கலங்க தவனன், சூரியன், நெருப்பு

தவத்தர், முனிவர்
தவத்தல்,

.ே

தவறி அறுதல்

தவத்தி, தவசி
தவகிலே, தவவேடம்
தவர் தி, தானியம்
தவப் பற்று, தவவிருப்பு, அஃதி ம
னதினற்குணமூன்றிஞென்.அறு

தவன், எத்தன், தவத்தி, புருடன்
த வாக்கினி, காட்டாக்கினி
தவாணகம், காற்.அறு

தவாகிலே,

வழுவாகிலே

த வால், அஞ்சல்

தவாவின, தவருச்செயல், மலே, மு
த்தி
(ண்டல்

தவாளித்தல், தவாளிப்பாய்த்தோ

தழி

காஉ')

தள

தவாளிப்பு, தவாளிப்பு
சவிசம், சமுத்திரம், மோட்சம்

தழுதனே, ஓர்சோய்
திழுதழுத்தல், காத்தடுமாறிப்பே

தவிசு, தடுக்கு, பாய், மெத்தை

திழுதழுப்பு,

தவிடு, அரிசியின் அறுகள்

தழுதாழை, ஒர்மரம், அஃது தசமூ

தவிட்டான், ஒர்மரம்
தவிட்டுக்கிளி, ஒர் தத்துக்கிளி
தவிட்டுச்செடி, மலேக்கொய்யா
தவிட்டுப்புரு, ஒர்புரு

தழும்பு, காயம், குற்றம், சாத்தழும்
(ட் படுதல்
பு, மது

தவிட்டுமேனி, சவட்டுப்பு
தவிட்டை, ஒர்மரம்

லட்டை, சாப்மானமெத்தை
தழுவல், சழுவுதல்
தழுவாவட்டை, ஒர்மீன்
தழுவுதல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல், கட்
டிய8ணத்தல், கலத்தல்

}

சல் (லத்தொன்.அ

தழும்புபடுதல், குற்றப்படுதல், ம.அ
தழுவனே, அனேக்குங்தலேயனே,

அ5 ட

தவிட்டைப்புரு, ஒர்புரு
தவித்தல், இ2ளத்தல், தாகப்படல்
தவிப்பு, இளப்பு, தாகம்
தழுவுதொடர்,உருபும் பயனிலேயும்வி
தவிப்புவைத்தல், தகாவைத்தல்
ரிச்திபுணரும்புணர்ச்சி
தவிர்தல், ஒழிதல், வற்றுதல், விலகு
தழை, இலே, சழையென்னேவல், த
தல், வெறுத்துவிடுதல்
ளிர், பீலிக்குடை, மயிநீருேகை
தவிர்த்தல், விட்டுவிடுதல், விலக்குதல்
(ழ்தல்
தழைக்கை, தழைத்தல்
தவிர்ப்பு, ஒழிவு,தடை, விலக்கு
தவிர்வு, ஒழிவு, விலக்கு
தவிலே, ஒர்பாத்திரம்
தவில், ஒர்பறை

தழைதல், செழித்தல்,தளிர்த்தல்,வா

சவிழ்தல், தவிர்தல்

தழைப்பு,

திவீசம், தவிசம்
சவுக்கார், சுண்ணச்சாந்து
சவுசெலம், முருங்கை

தவுதல், கெடுதல், சாதல்
திவுரிதகம், தெளரிதகம்
தவுரிதம், தெளரிதம்
திவ்வல், இளது, தவ்வுதல்

தழைத்தல், தளிர்த்தல், வளர்தல்,
வாழ்ந்திருத்தல்
பெருக்கம், மிகுதி, வா
ழ்வு
தழைவு
தளகத்தன், சே?னத்தலேவன்

தளதளத்தல், இளகல், சோபித்தல்
தளதளப்பு, இளக்கம், சோபை
தளதளெனல், இளக்கக்குறிப்பு:சோ
பைச்குறிப்பு

தளகார், தளர்ார்

(2ள தளபதி, தளகத்தன்
தவ்லி, அகப்பை
தவ்வு, சிதைவு, தவ்வென்னேவல், து தளபாடம், தட்டுமுட்டு
தளப்படி, ஆயாசம், கிலேதளம்பல்,
திவ்வுதல், குந்திகடத்தல்,கெடுதல்
முட்டுப்பாடு
(தேவி
தவ்வெனல், குறைதல

தல் ங் கில்அக்கான்,செவிவித்தர்ப், மூ தளப்பம், தளப்பற்றுமரம், தளர்வு

தளப்பற்று, சீதாளியோலே
தளப்பற் றுக்காரன், தளப்பற்அப்
பிடிக்குங்கையாள்
தி மும், தயிலம்
த5 லல்,
், ஒர்மீன்
தளப்பற்.அமீன
அ9 லல்
தளமெடுத்தல், படையெடுத்தல்
தி ல், வண், கார்த்திகைாாள்,கிளி தளம், இலே, உப்பரிகை, கப்பலின்

.ே

.ே

ஒலித்தல்
_

கடிகோல், த: லென்னேவல், தி
த9ற்கல், சுக்கான் கல்

தசிற்குமி, உவர்மண்

தசிாத்தொடர், உருபும்பயனி?லயுச்
தி.மு.வா.தி புணரும்புணர்ச்சி
த9ால், தழுவல்

தட்டு, கூட்டம், சாடி, சாக்தி,
தடிப்பு, நிலத்தின்றளம், படை,ப
ரக்தவடிவு, பூவிதழ்,வீட்டின்றளம்
தளம்பல், அசைதல், த அம்பல், நடு

ங்கல், கிலேகுலேதல், முட்டுப்படல்

தளரவிடுதல், தொப்யவிடுதல்
தழித்சி சாய்ச்தார்மேற்படாமை தளருடை, நகைச்தவுடை

;

தளர்ச்சி, சோம்பல்,சோர்வு, தரித்

த8ள
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திரம், மெலிவு, வருத்தம்
தளர்தல், தளர்ச்சி, துகைதல், விருத்
(டுத்தல்
தாப்பியமாதல்
தளர்த்தல், ஆகைத்தல், பலவீனப்ப
தளர் கடை, தள்ளாட்டாடை,மிருது
(கிடுசார்
1ைதளர்ாார், மரமேற்றக்காரர்காஅக்

தளர்பாடம், தாராளமான பாடம்
தளர்வு, சோர்வு, அசைவு

தஅறு

தளப்பொருத்தம், செய்யுட்டளேயி
னிணக்கம்

தளேயல், மறியற்படுத்துதல்

த2ளயவிழ்தல், கட்டுவிட்டுவிரிதல்
த2ளயன், குயவர்-சான்ருர்-மறவரி
வர்களிற்ற2லவன்

(ள்ளாடுதல்

தள்ளம்பாது சல், சத்தளித்தல், த
தள்ளல், தவறு, தள்ளுதல், பொய்
அசைதல், தள்ளம்
தள்ளாடல்,

தளவம்,முல்லேக்கொடி
தளவரிசை, நிலத்திற் பரவுங்கல்

பா.முதல்
தள்ளாடுதல்,
தள்ளாட்டம், அசைவு
(ன் தள்ளாமை, இயலாமை, இல்லாமை
தளவாடம், தளபாடம்
தளவாய், ஆராய்ச்சி, படைத்தலேவ தள்ளிச்சி, பூஅேறு
தளவாய்க்கோவை ஒர்கோவை
தள்ளு, கழிவு, தள்ளென்னேவல்
தளவாய்த்துவம், சேஞபதித்துவம் தள்ளுண்ணல், தள்ளப்படுதல்
தளவாளம், தளபாடம்
தள்ளுதல், இடங்கொடுத்தல், இய
தளவியை, தளவரிசை
உதல், ஒட்டுதல், கத்குதல், கழி
தளவு, முல்லே

(விளக்குத்தண்டு

க்குதல், தாங்குதல், செருக்குதல்,

சளி, குளிர், கோயில், மழைத்துளி,
விட்டுவிடுதல்
(டுதல்
தளிகை, உண்கலம், புற்கைக்கட்டி தள்ளுதாக்குப்படுதல், இழுபறிப்ப
தளிசை, புற்கைக்கட்டி
தள்ளுபடி, குறைவு, நீக்கம், விலக்கு
தளிமம், அழகு, கட்டில், திண்ணே, தள்ளுமட்டம்,யா?னயினிளங்கன்அ
மக்கட்படுக்கை, மெத்தை, வாள் தள்ளுமெள்ளு, இழுபறி
சளிரடி,
தள்ளே, மாதா
பெண்
இரடுக்கொலிக்குறி
தி தறத்தல்,

:}

}

தளிர், தழை, தளிரென்னேவல்
ப்பு
சி.மதறெனல்,
தளிர்த்தல், தளிர்த்தல்
சமி, கட்டுத்தறி, தறியென்னேவல்,
(க்குதல் அாண்,நெய்வார்தறி,மு 2ள, வெட்டு
தளிர்ப்பு, தளிர்ப்பு
தளுக்கிடுதல்,அழுத்தமாகுதல், மினு தறிகிடங்கு, ஆலேக்கிடங்கு
தளுக்கு, ஒளி, தளுக்கென்னேவல்,மி தறிகை, உளி, தறி, மழு
அக்கம், மூக்குத்தி

தறிதல், தறிபடல்
தறித்தல், வெட்டல்
தறிப்பு, தறித்தல்
ஒப்பரவுப
அப்புதல்,
தளுக்குதல்,
)
தறியாணி, வெட்டிரும்பு
த?ள, ஆண்மயிர், கட்டு, கால்விலங் த.றகளுளன், குருசன், படைவீர
கு, காற் சிலம்பு, தளேயென்னே த.அ கண்ணன்,
வல், யாப்பு.அப்பெட்டிஞென்ற, த.அ கண்,
அஞ்சாமை, குரூா
அஃது நின்றசீரீற்றசையோடுவ த கண்மை,
ம், மறம்
ருஞ்சீர்முதலசையொன்றியுமொ தஅகல்,
தடைப்படல், தவறுத
ன்ருதிங்கூடிநிற்பது, வரம்பு
ல்
த அகுதல்,
(தல் தி அகுஅம்பன், துட்சணன்
தளதட்டு, த?ளபிழைப்பு
(ம்
தளதட்டுதல், யாப்பிற்றளேபிழைத் தி கு.அம்பு, தப்பிதம், திட்டத்தன
த?ளதம், த2ள
தி அக்கணித்தல், கன்றுதல்
த2ளதல், கட்டுண்ணல், கட்டுதல்
த.அக்கணிப்பு, கன்றிப்பு

தளுக்குணி, உரோசமில்லாதவன்

த2ளத்தல், பிணித்தல்

தஅசு, இழைக்குளிர்த்தி

த2ளாார். தடகார்
த?ளபடுதல்,

தஅதலே, த அகுஅம்பு
த.முதலேயன், த அகுஅம்பன்

.ே சிறைப்படல்

த.அ.தும்பு, சஅதலே

தற்

தன

IT.ெ 2_.

தஅம்பு, வரம்பு
த.அறுவாய், உற்ற சமயம்

தற்சணம், உடனே

க்கல், சடைதல், தைத்தல்
தறையாணி, சடையாணி
தற்கம், தருக்கம்
தற்கரன், கள்வன்

தற்சிவன்,

(வி தற்சமம், வடமொழிக்கும் பிறபா
டைக்கும்.பொ.தச்சொல்
த.அவி, மருந்துமுதலிய சுமோர்கரு
தற்சமயம்,அச்சமயம்,உற்ற சமயம்
த.அவுதல், குறைதல்
தறை, ஆணியின் சடை, தசை,தமை தற்சனி, சுட்டுவிரல்
தற்சாட்சி, மனச்சாட்சி
தல், திறையென்னேவல்
பரமேச்சுரன்
தறைதல், ஆணிமுதலியவற்றையி.அ தற்சிவம்,

}

தற்சினேகம், தன்?னச்சினேகிக்குஞ்
சினேகம்

தற்சுட்டு, தற்குறிப்பு
தற்காத்தல், இரட்சித்தல், தன்?னக் தற் சுதந்திரம், தனக்குடையது
காத்தல், பாதுகாத்தல் (கிதம் தற்சுபாவம், சுயகுணம்
தற்கர்த்தற்கடுதாசி, அறிவித்தற்கா தற் சுரூபம், சுயரூபம்
தற்காப்பு, தற்காவல், பாதிகாப்பு தற்செயல், தாளுய்நிகழ்வது
தற்காலகிரகநிலே, குறித்த காலத்து தற்செய்தல், பலித்தல், வாய்த்தல்
க்கிரக நிற்கு கிலே

தற்செல்வம், வலி

தற்காலசுத்த புடம், குறித்தகாலத் தற்பகன், தருப்பகன்
அக் கிரகங்கணிற்குகிலேயைச் சரி கற்ப டேம், மூட்டைப்பூச்சி
யாயறியுஞ்சுத்தகணிதம்

தற்காலமத்திமம், குறித்த காலத்து

தற் பணம், தருப்பணம், பளிங்கு,மு
அகெஅம்பு, யா?னமுஅகு (சல்

க்கிரகங்கணிற்குகிலேயைப்பொது தற்பதம், தன்?னயுதேலேவ?னயுமறி
தற்பம், அகங்தை, சில், பாவம், ம
வாகவறியுமத்திம கணிதம்
க்கட்படுக்கை, மனேவி,மெத்தை,
தற்காலம், தற்சமயம்
மேனிலே, வஞ்ச?ன
தற்காலவிலே, அக்காலக்கிரயம்

தற்காவல், கற்புநிறை, தற்காப்பு
தற்கி, தருக்கம்பண்அபவன், தற்கி
யென்னேவல்

பரம்

;} கடவுள், சிவன்
தற்பரை, சிவசத்தி, முப்பது மாத்தி

ைகொண்டநேரம்
நியாயமுத்தரித்தல்,வா
வெள்ளாம்பல்
தற்பலம்,
க்குவாதம் பண்ணல்

த சித்தல்,

(ல்

பவம், வடமொழியிற்றிரிச்தசொ

தற்கிப்பு, தருக்கம்
தற்கிழமை, ஒற்றுமையாயுரியது

திற்பாடி, வானம்பாடி

தற்குணம், சுயகுணம்

தி பி, இந்திரன், இதிேரன் கொடி,

தற்குறி, கைக்மே, தற்குறிப்பு

தற்பியென்னேவல்

தற்குறிப்பணி, ஒரலங்காரம், அஃ தற்பித்தல், தருப்பித்தல்
அ ஒருபொரு2ளமற்குெருபொரு தற்புகழ்ச்சி, தன் மேம்பாடுகூறல்
ளின் றரும சம்பந்தத்திஅலிஃதஃ தற்புணர்ச்சி, சுயபுணர்ச்சி
தன் மெனத்தெரிந்தடிப்பொருளா தி புருடம், சிவனேம்முகத்தொன் அ
தற்பொழிவு, தன்னயம்
கத்தற்குறிப்புச்செய்தல்

தற்போதம்,தன்னறிவு,பிரமஞானம்
பதி
தற்குறிப்பு, தாளுய்கிய
தற்குறிப்பேற்றம், ஒரவங்காரம், அ தினகரன், கள்வன்,குபேரன்,சுதந்த
(னேவல்
ான்
ஃது ஒருபொருளின் கணியல்பா
ு,
தனகென்
உள்ளக்களிப்ப
தனகு,
தொன்மை
ய்நிகழ்வது தவிர்ப்பிறி
தனகுதல், களித்தல், சருவுதல்
யேற்றிச்சொல்அதல்
தனகேலிகன், குபேரன்

தற்கொலே, தன்?னத்தான் கொல்
அதல்

தற்கோலம், தக்கோலம்

தனக்காரர், ஒர்சாதியார்
தனஞ்சயன், அருச்சுனன், உயிர்
போகிஅம் போகா துடலேவீச்கித்

தலேகிழித்தக அம்வாயு, தி
தன்தற்பம், செல்வவிடம்பம்
தனதன், இகையாளன், குபேரன்
தனதாஅசன், இராவணன்

நீறிற்கும் பொதுவாய் வழங்குமிடு
குறிப்பெயர்

தனித்திருத்தல், ஒன்றியாயிருத்தல்,
தனிமையாயிருத்தல்
தனிகிலே, ஆய்தவெழுத்து
(பு
தனிப்பாடு, தனிப்பு, முழுப்பொறுப்

தனதிருட்சணம், பொருளாசை

தனது, சினேகம், தன்னுடையது
தனபதி, குபேரன்

தனிப்பாட்டு முத்தகம், அஃது ஒன்

தனபதித்தவம், உதாரகுணம்

றன் பேரிற்சொன்ன நீறைக்கவி

தனபாரம், கொங்கை
(டம்
தனிப்பு, தனிமை
தனம், எண்ணிலோாடையாளம், ச தனிப்புறம், ஏகாங் சலம், மறைவி
ம்பத்து, தன்மை, பசுக்கன் அ, தனிப்பெற
ுதல், தனிப்படுதல்
பொன், முலே
தனிப்போர், தனிப்படை
தனயன், புத்திரன்
தனயை, புத்திரி
தனிமை, உவமையின்மை, ஏகாந்த
கையி

ாேகையிளுென் அறு
தனரேகை,
ம், தனிப்பு, பிரிவு
தனலக்குமி, அட்டலக்குமியிளுென் தனிமையாற்றல், வணிகரெண்குண
அறு!
த் தொன் அ

தனவசியர், தனவைசியர்

தனிமொழி, தனியே கிறீகுஞ்சொல்
தனியரசாட்சி, ஏகாதிபத்தியம், சுய

::::

செல்வன்
தனவான,
தனவஞ, ஆச்சாமரம்

வரசாட்சி

தனியன், ஒன்றி, தனித்தது

தனவைசியர், மூவைசியரிளுெருவர்,
அவர் வணிகர்
தனவையாதம், சிறு காஞ்சொறி
த ஒட்டி, தனவாட்டி
தமூட்டியன், தனவான்

தனியிருத்தல், தனியேயிருத்தல்
தனியுப்பு, அமுரி
தனியுவமம், ஒருபொருளுவமம்(உ.ம்)

கன் னெஞ்சு
தனியெழுத்து,

கூட்டாவற்ற தனி
தகுதிகிருதன், போக்கிஷகாரன்
யொவியெழுத்து
தளுதிபன்,
குபேரன், பொக் தனிவலிப்
பெருமாள், குப்பைமேனி
கிஷ காரன

தளுத்தியட்சன்,
தி தி, தன் அடையது
தஞபாரம், தனம்

்

தனிவழி, துணேயற்றபிரயாணம்
அதிதி, உடல், ஒரிராசி, சி.அ
மை, தோல், பெண், வில்

தி ஆறு,

த இத்சனம், திரவியாற்கிதம்
தலுகரன், வில்லாச்சிரமி
தனி, ஒப்பின்மை, ஒற்றை, கலப்பி தலுகாண்ட
ம், அம்பு,வில்
ல்லாதது, சுத்தம், தனிமை, தனி தனுசுடபம், உரோமத்துவாரம்
யென்னேவல்
தலுக்கோடி, சேது நீர்த்தம் (ண்
தனிகம், கொத்தமல்லி

த அசஞ
ரணி, பத்துவயதுப்பெ
தனிகன், கடன்றியாகி, கணவன், த அசர்்சா
, அசுரர்,ம கார்
தனவரின்
(பெண்

தனிகை, இளம்பெண்,

தஅசனி,
பதிவிரதை, த.அ
சன,

}

மகன்

தனிக்குடை, தனியாசாட்சி

(தி தஅசா
ரம், வில்வித்தை
தனிக்குறில், தனிநிற்குங்குற்றெழ்த் தஅசாத்தி
இந்திரன், திருமால்
ரி,
சுயாதிபதி
தனிக்கோல

ான்,கடவுள்,

தனிசு, கடன்

தனிச்சொல், தனிமொழி

தனிட்டை, அவிட்டாள்

தஅசு, த அவிராசி, வில்

த அசை, மகள்
தஅதரன், வில்லுடையோன்

த அத்திரம், போர்க்கவசம்
(யாதல் தஅத்
மூங்கில்
திரு
உதவியற்றிருத்தல், த்னி தனு பம்,மம்,
வெண்ணெய்

தனிதம், முழக்கம்

தனித்தல்,

தனித்தியலிடுகுறி, ஒன்றிற்கும்பலவ தஅப்பச்சை, பச்சைக்கல்

தனுப்பாஷாணம்,

சரசாண்டபா

தன் மேம்பாட்டுரை, ஒாலங்காாம்,
அஃது தற் புகழ்ச்சி
தன்மை, ஒரலங்காரம், குணம், சு
பாவம், கிலே பரம், மாதிரி, மூவி
டத்தொன்.அறு

வடிாணம்

தனுப்பீசம்,

தன்

/ே79.

தன்

இந்திரகோபம்

தலுமே கசாய்கை, நீலக்கல்
தலுரசம், வியர்வை
தலுரணம், தனுவிரணம்

சன்மையெழுத்த, உணர்வெழுத்த
தன்வசம்,தன் பொறுப்பு,தன்மாதிரி
தன்வந்திரி, ஒர்வைத்தியசாத்திரி, சி
வன்,குரியன்
(தொன்.அறு

தலுரத்தினம், சூடாலேக்கல்

தனுராகம், மாணிக்கம்
தலுருகம், உரோமம்
த அரேகை,தனுவாகாரமானரேகை தன்வயத்தாதல், கடவுளதஅகுணத்
த அர், தனுசு

(மறு தன்வழி, தன் வசம்

த அர்வேதம்,உபவேதான் கிளுென்
தலுவாதம், ஒர்ாரகம், ஒர்சோப்
தலுவாரம், போர்க்கவசம்
தலுவித்தை, வில்லாச்சிரமக்கல்வி
த லு விரணம், சிரங்கு
தணுவிருக்கம், ஆச்சாமாம்
த லுவேதம், தனுர்வேதம்
தனேசன் , குபேரன்
த?ன, அளவு, எண்
த?னயள், தனயை
த?னயன், தனயன்
த?னயை, தனயை

(ல்

தன்வழிப்படுத்தல், தன்வசப்படுத்த
தன் விருத்தி, தன் ருெழில்

தன்வி?ன, எழுவாய்க்கருத்தாவின் பு
டைபெயர்ச்சியாய்நிகழுங் தொழில்

தன் வேத?னக்காட்சி, அராகாதியா
லறிதோசைப்படுவது

தன்னடக்கம், தன்னேக்கட்டுப்பாடு
பண்ணல்

தன்னந்தனி, மிகுதனி
தன்னமை, இணக்கம், ஒத்தாசை,சி
னேகம், தாழ்மை

(ன் கன்.அறு

தன்னம்,அற்பம், பசுவின் கன்ஆறு, மா

தன்னயம், தன் பலன்
தகுேபசயம், திரவியாற்சனம்
தன்னாசு, இட்டமானவாளுகை
தன், ஒர்சாரியையுருபு
இராசாவில்லாத
தன் காலம், தனது தத்துவஞ்செல்ல தன்னரசு நாடு,
ு,
தன்னரசுபற்.அற
தேசம்
த்தக்க காலம்
தன்னாண்காத்தல், எண்வகை வெற்
தன் கு. களிப்பு
றியிளுென் அறு
தனது வமிசத்
தன் குலம்வெட்டி,
தன்னவன், தன்னுடையவன்
தைக்கெடுக்கிறவன்

தன்படுவன், வி2ளவுப்பு
தன் பாடு, தன் காரியம்
தன்பொருட்டனுமானம், தன்னப்
பியாசத்திகுலனுமானித்தறிதல்

தன்னறிவு, சுயவறிவு, பிறஞ்ஞை

தன்பொறுப்பு, தன்மேற்பாரம்

தன்னியம், தனது, திரவியம், முலேப்

தன்மதாதா, சல்லுபகாரி

தன்னிச்சை,
தன்னிட்டம்,

}

மனப்ப
டி.

தனனியத்துவம், செல்வமுடைமை
ட

)ெ

தன்மதிப்பு, தன் மேம்பாடு

தன்னியன், தனவான்

தன்மம், தருமம்

தன்னியாசி, ஒர்பண்

தன்னியை, வளர்த்ததாய்
தன்னிரைமீட்டல்,எண்வகைவெற்றி
பிளுென்அறு
தன் மாதன்மியம், புண்ணியபாவம்
தன் மாத்தி காயம், புண்ணியதே கத் தன்னிலே, சுபாவதிலே
தன்னிறம், மாங் தளிர்ச்சிலே
தொன் அறு
தன்மாத்திரை, பூதங்களிளுதி, பொ தன் னினி, வேங்கைமரம் (ர்வாசல்
தன்னிங்கல், தன்னிட்டம், தான்றவி
றிகளின் மூலம்
தன்னுணர்ச்சி, தன்னறிவு
தன்மானி, எளிமை, சிற்பதேன்
தன் அதல், சற்றுச்சற்ருய்க்கொண்
தன் மூப்பு, இட்டம்

தன் மலேக்காசி, சாலக்கிராமம்

தன்மன், தருமன், திப்பிலிமூலம்

தன்மேம்பாடு, தற்புகழ்ச்சி

ேெபாதல்

உடு

தாக்

; ன்னுே

_

ாணி,

;

பெருக்கல், எதிர்த்தல், கனத்தில்,
தள்ளுதல், தாழுதல், பாய்தல், மு.

e

சிறுவத்தை
தன்னெடுப்பு,அக ைேத,தன் முயற்சி

தாட

|

ட்டுண்ணல்

தாங்கல், குளம்,தாங்குதல்,விதனம்
தன்?ன, தாய், படர்க்கையொருமை தாங்கான் மட்டை, நாற்பாவைத்தா
ங்கவைக்குமட்டைப் (பூட்டு, பூண்
பிரண்டாம்வேற்அமையுருபு, மூ
தாங்கி, ஆதாரம், பணிகளின் கடை
த்தோன்
தன்?னக்கட்டுதல், தன்?னக்காவல் தாங்குகோல், மரக்கோல்
தன்னேத்திரம், கோமேதகம்

செய்தல், மனதைக் கட்டுப்படுத்தல் தாங்குதல், அணேத்தல், ஆதரித்தல்,
காத்தல், சகித்தல், சுமத்தல, தரி

தன்?னப்பருப்பித்தல், தன்?னப்புக

த்தல், தோணிதள்ளல், பொறுத்

ழ்தல், தன்?னயுயர்த்தல்

தல், விதனப்படுதல்

தன்னேயறிதல், இருகவாதல், தன்

தாசத்துவம், அடிமைத்தனம்

நன்மையுணர்தல்

தன்னேயொஅத்தல், தனக்குள்ள செ தாசநந்தினி, சத்தியவதி, அவள் வி
யாசன்ருய்

லவைக்குறைத்தல், தன்?னக்கொ

தாசபாலனம், தயாவிருத்திபதிஞன்

ல்லல், தன்?ன வாட்டுதல்

கிளுென் அ, அஃது அடிமைகாத்

தன்குெழுக்கம், தன்னிலக்குத்தக்க
பரிமாற்றம்

தல்
தி

தா

திாச ஆரம்,

தா, அழிவு, ஒரெழுத்து,குற்றம்,கே தா சரதன், இராமன்
,ே கொடியன், தாண்டுதல், தா தாசரி, மலேப்பாம்பு

(க்கள்

வென்னேவல், பகை, ப்ாய்தல், தாசர், அடிமைகள், நெய்தனிலமா
பிரமன், வருத்தம், வவி, வியாழம் தாசன்ப்பொடி, பன்மிலுக்கு தாள்
தாசன், அடிமை, ஊழியக் காரன்,
தாகசாந்தி, விடாய் தனித்தல்
குத்திரன், ஞானி, நெய்தனிலத்த

தாகசுரம், ஒ சுரம்
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தா கப்புளி, விடாய்ப்புளி
தா மெடுத்தல், தாகங்கொள்ளுதல் தாசி,
தாகம், ஆசை, உணவு, எ ரிவு, எரு தாசிகை,

அடிமை, நாடகக்கணி
கை,பரணி நாள், மேக

வண்ணட் பூவுளமருதோன் றிமரம்
அ, அாண் நீர்விடாய், அஃது உ
யிாவேத?னயிஞென்
மாய யாக் தாசிக்கல், காக்கைக்கல்
கைபதினெண்குற்றத்துமொன்று தாசிதம், அழிந்ததி
தாகனம், தகனம்

தாசியம், அடிமைத்தனம்

_

திாகன். கொடையாளன், யாக ஞ் தாசு, இரண்டரை நாழிகை கொண்
செய்விப்போன்
டஈேயம்,சூதாடு கருவி,ாழிகை வ
--ப)
தாகித்தல், தாகங்கொள்ளுதல்
த
சுவம், கொடை
தாக்கணங்கு, இலக்குமி
(தல்
தாக்கணித்தல், அந்தாட்சிப்ப்டுத் தாசுவன், கொடையாளன்
தி கம்,அதைப்பு, கனப்பு, வீக்கம் தாசேயன், வேலே காரன்
தாக்கல், தாக்குதல்
சரகம், ஒட்டகம்
-

}

தாக்காட்டுதல், ஆதரவுபண்ணுதல்,
உதவிசெய்தல், ஏய்த்தல்

திாசே ரம்,

தாசேரன், வேலே காரன்

தாசோகம், ஒட்டகம்
தாக்கியன், தார்க்கியன்
தாடகை, ஒராக்கி
தா டங்கம், காதணி, தோடு
சாக்க்த, தாக்கிதை
கு, அடி, அதிர்ச்சி, உரம், கன தாடபத்திரம், ஒர் காதணி
ம, த கென்னேவல்,போா, வலி தாடம், உப்பட்டி, ஒலி, தண்டித்
தாக கதை, கட்ட2ளப் பத்தியம்

தல்,

தாக்குதல், அடித்தல், எண்கூட்டிப்
4

0)
_

மலே

தானி

தாஅ
தாணித்தல், தறைதல், தாளித்தல்,

தாடனம், அடித்தல், தட்டுதல்

அப்பாக்கியில்மருந்திடுதல், பலப்

தாடன், தாசன்
தாடாண்மை, முயற்சி

படுத்தல்

தாடாளன், முயற்சியுள்ளோன்
தாடாற்றி, ஆஅதல், சகாயம்

தாஅ,குறுங் தறி,சிவலிங்கம்,சிவன்,
தாபரம், தாண், கிலே, கிலேபேஅ,

தாடி, மாடுமுதலியவற்றின் கழுத்தா

மலே, வெற்றி
தாணேயம், பாளயம்
தாண்டகம், ஒர்பிசபக்தம், அஃது
இருபத்தாறெழுத்தின்மிக்கவெழு
த்தாண்டிகொண்டுவரும்பா
தாண்டல், தாண்டுதல்

ரம், மோவாய்,மோவாய்மயிர்

தாடித்தல், அமர்த்தல், இடித்தல்,
தட்டல்

தாடிமஞ்சம், சத்திக்கொடி

#

கிளி

தாண்டவதாலிகன், சக்திதேவன்
தாடிமம், சிற்றேலம், தாதுமாதளே தாண்டவப்பிரியன், சிவன்
தாடை, தாடி, பெரும்பல், விருப் தாண்டவம், கூத்து, சிவன் கூத்த

தாடி.மப்பிரியம்,

ாண்டவராயன்,
,ே
}
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சிவன்

தாட்குற்றியிலுதல், செங்தாளினல்
தாண்டி, நடனசாத்திரம்
தாட்கோரை, ஒர்புல்
தாண்டு, கடத்தல், தாண்டென்னே
தாட்சகம், தக்கன் வமிசம்
வல், வெற்றி (ய்தல்,வெல்லுதல்
காட்சணம்,
தாட்சணியம்,
| இரக்கம், தாழ் தாண்டுதல், ஆடுதல், கடத்தல், பா

t

தாட்சனே,

ைெL)

தாட்சண்ணியம், )

த
ஆத்தி
.
தாதககூடத்து, ஒாகடத்து

தாட்சம், முந்திரிகை

தாதச்சி, தவப்பெண்

(பரணம் தாத மார்க்கம், சரிதைகிலே
தாட்சாயணம், பொன், பொன்ஞ தாதம், கொடை
காட்சாயணி, இருபத்தேழ் சட்சத் தாதருப்பியரூபகம், ஒரலங்காரம்

தாட்சயம், விவேகம்

திரப்பொது,உரேர்கன்னி அறிகை தாதர், அடிமைக்காரர், கொடை
யாளர், தொண்டர், வைணவர்க
ளிஞேர் வகையார்

தாட்சாயணிபதி, சங்திரன்
தாட்சாயணிபன், சந்திரன், சிவன்
தா ட்சாயம், வலியான்

தாதன், அடிமைக்காரன், இகையா
ளன், தொண்டன், பிதா

இாக்கம்
ம்,

தாதா, இகையாளன்,பிதா,பிரமன்

இணக்கம், இரக் தாதாத்துமியம், ஒருமைப்பட்டி
தாதான்மியம்,
ருக்கை
தாட்டன், கடுவன் குரங்கு, த?லவன் தாதி, அடியவள், செவிலித்தாய்,
தோழி
தாட்டாங்தகம், திருட்டாந்தப்பட
ட அதி
(யன தாதிராசகம், இந்திரியம்
தாட்டாக்தரம், அத்தாட்சிவேன்டி தாதிரு, திருமால், பிதா, பிரமன்
தாதி, ஒராண்டு, காவிக்கல், சத்த
தாட்டான், தலேவன்

திாட்சிண்ணிய

}

கம், சமர்த்து

தாஅ, அஃது இரதம்-இரத்தம்

தாட்டி, தலே வி
தாட்டிகம், அகங்தை, பலம்
தாட்டுப்போட்டு,

எஅம்பு-சுக்கிலம்-தசை-தோல்
மூளே, சொன் மூலம், தாது மாத

தாட்டுமேட்டு,
தாட்டோட்டு,

ஞ்சவிடயம், பூக்தாது, பொன் ஞ

2ள, துகள், சாமபு, பஞ்சபூதம், ப
தியேழு, மண்ணுதியைர்த

தாட்படை, கோழி
தாட்டாள்,

கதவடைக்குங்தாள்,

ழையடைக்குங்தாள்

ஆ

தாது கட்டுதல், சுக்கிலத்தம்பனம்ப
ண்அணுதல்

தானி, ஒர்மரம்,காணியென்னேவல் தா.தி கலித்தல், தாதுகக்குதல்

தாப

(hme.rெ

தாஅக்க2ளயோன், புட்பராகம்
தாதுசேகரம், அருசி
தாது கட்டம், தாதுச்சிதைவு

தாம

தாபரித்தல், தாங்குதல் (வெப்பம்
தாபனம், சூரியகிரணம், தாபிப்பு,
தாபிஞ்சம், ஆமணக்கு, பச்சிலேமரம்

தாதுபார்த்தல், சைசாடியறிதல்
தாபிதம், குடு, தாபித்தல்
தாஅமாதளே, ஒர்மாதளே
தாபித்தல், இருத்துதல், தாபனம்
தாஅ மாரிணி, பொரிகாரம்
பண்அணுதல்
தாதி மூலசீவன், இரசகிரசவஸ்திக் தாப்பணிவார், தாம்புக்கயிறு
களுஞ்சீவவஸ்துக்களும்
பொ
தாப்பிசை,
தாதரோகம், ஒர்வியாதி
தாஅ வல்லபம், பொரிகாரம்
தா.தி வாதம், கலே ஞானமஅபத்து
நான் கிளுென் அறு

தாப்பிசைப்பொருள் கோள்,

ருள்

கோளெட்டிஞென் அறு, அஃது சு
டுவினுள்ளமொழியை யே?னயீரிட
த்துங்கூட்டிப்பொருள்கொள்வது

தாதுவாதி, பொன்முதலியவுலகங்க தாப்பு, குறித்தசேரம்
2ளப் பரிசோதிப்போன்
தாப்புக்கொள்ளுத்ல், சமயம்பார்த்
தாத விருத்தி, தாதுவி2ளவு
திருத்தல்
தாதவைரி, கந்தகம்
தாமசபதார்த்தம், வெறியூண்
தாதை,தகப்பன்,பாட்டன்,பிரமன் தாமசப்பிரகிருதி, தாமதகுணத்தின்
பாட்டன்
தாதை தாதை,

தாத்திரம், கடன் வாள், கோடாவி
தாத்திரி, செல்வி, பூமி, மாதா

மூலம்

தாமசம், இருள், தாமதம்
தாமணி, தாம்பு

தாமதம், தாமதித்தல், முக்குணத்தி
ஞென்று, இஃது ஒழுக்கவழு-கா
தாத்திரியம், வறுமை
மம்- கொலே-கோபம்-சோம்பு-நீ
தாத்திருவாதம், எத்து
திவழு- நெடுந்துயில்- பேருண்டி
(வன்
தாத்துதல், தாற்.அதல்
பொய்-மறதி-வஞ்சக முதலியன
தாத்திரு, தவாதசாதித்தரிலொரு தாமதவேளே, மூன்றேமுக்காஞழி
தாத்திரிபுத்திரன், வளர்ப்புப்பிள்ளே

தாத்துவன், உபகாரி

கைகொண்டுவருமோர்காலம்

தாக்தவம், நாற்றல், நெய்குதல்

தாமதித்தல், தரித்தல்

தாங்தனம், காற்று

தாமநிதி, சூரியன்

தாங் திரிகம், ஒர்நோய், தந்திரத்திற் தாமம், அஞ்சத்தக்கது, அனேகயி
கடுத்தது, தங்திரகியாயத்திற்குரி
அ, இடம், உடல், ஒழுங்கு, ஒளி,
பம்,வைத்தல்
ப.து
கயிறு, கிரணம், ர்ேத்தி, கொன்
தாபகம், தக்கம், கி.அத்தல், வெப்
றைமரம், சரீரம், சுகம், தாமணி,
தாபகன், கிலேநிறுத்துபவன்
(டம்
தாபசுரம், ஒர்நோய்

தாபசோபம், தளப்படி, மிகுவாட்
தாபதகிலே,கைமைவிரதம், தபவொ
ழுக்கம்

நீங்கு, பட்டினம், பிரபை, பிறப்

பு, புள்ளினதாரம், பூ, பெருமை,
போர்க்களம், மகத்துவம், மணிவ

டம், மலே, மாலே, முடியுஅப் ,
மூவாறு கோவை மணியுள மாதரி

தாபதம், முனிவர்வாசம்

டையணி, யான, விருப்பம், வீடு
தாபதர், சடைமுடியர், சமண்முனி தாமரசம், செம்பு,தாமரை,பொன்

(டிைென் று ே
வர், முனிவர்
த பயேம், உபநிடதமுப்பத்திரண்
தாபம், காடு, காட்டாக்கினி, தாக
ம், துக்கம், அன்பம், வெப்பம்
தா.பரம், ஆதாரம், உடல், கோயில்,

தஞ்சம், து?ன, நிலத்தினப்பொ
ருள், பூமி
த பரன், ச டவுள்

தாமரம், கீர், செய்
தாமரை, கமலம்

தாமரைக்கண்ணன், விட்டு அணு
தாமரைக்கொட்டை, பொகுட்டு
தாமரைச்சத்துரு, ஒர் பாஷாணம்
ாமரைநண்பன்

:ே ; சூரியன்

(ல்

தாமரை.நால், த ம ைவ?ளயத்தி அா
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தாய

தாமரைமணி,தாமரைக்கொட்டை
தாமரையாசனன், பிரமன்
தாரையாசனி, அரிதாரம், இலக்
தாமரையாள்,
குமி
தாமரை வாசி,
(க்கச்சத்தமி
தாமனபஅறுவம், சித் திரைச்சுக்கிலப

தார

தாயபாகம், சுதந்திரம், பங்கு

தாயம், உடைத்தல், உபகாரம், உ
ரித்தி, ஒர்குதி, கொடை, சம
யவாய்ப்பு, சுற்றம், கு.அ கவ

தந்தைவழிச்சுற்றம், தி

ட்டம், பங்கு
(ர்த்தல்
தாமணி, நரம்பு
(அறு தாயம்பார்த்தல்,சமயவாய்ப்புப்பா
தாமான், கப்
பின்பக்கத்திக்கயி தாயம்போடுதல், குதாடல்
தாயலிபாகம், உரிமைப்பொருள் பி
தாமிசிரம், காமம், பேரிருள்
ரித்தல்
தாமிரசிந்தாரம், ஒர்மருச்து

தாமிரபருணி, ஒர்யாறு,மேற்றிசை தாய்ாதன், உரிமைப்பங்காளி, உ.உ
யா?னக்குட்பெண்யா?ன
தாமிரம், செம்பு

தாமை, தாம்பு
தாமோதரன், ஆமை,

வன், மகன்

தாயாதிகள், தாயத்தார்
தாயாதித்தனம், எதிரிடை,எரிச்சல்

விட்டு அணு

தாயாபவர்த்தனம்,பொருட்சே, ம்

தாம், அசைச்சொல், (உ.ம்) அவர் தாயான், ஒன்பது
தாம், சாரியை, (உ.ம்) எல்லோ தாபித்து, அட்சரக்கூடு
தாயுமாளுர், ஒர்ஞானி
ர்தாமும்
(ழை

தாம்பணி, தாம்புக்கயிறு

தாயேடு, பாடேடு

தாம்பாளம், ஒர்வகைத் தட்டம்
தாம்பிகன், மாயக்காரன்
தாம்பிரகம், செம்பு

தாயைக்கொல்லி,குட்டியிடுக்கி,வா

தாம்பிரகருப்பம், துருசி
தாம்பிரகாரர், கன் ஞர்

தாம்பிரசூடம், சேவல்
(யம்
தாம்பிாபத்திரம், செப்புப் பட்டை
தாம்பிரமிருகம், செங் நிறமான்

முதலோலே
தாய், அன்ன்ன்றேவி, அரசன்தே

தாயோலே,

வி, ஊட்டுதோய், குருவின்றேவி,
கைத் தாய், செவிலித்தாய், தன்
றேவியை பீன் ருள், ாற்ருய், பாரா

ட்டுந்தாய், மாதாவின் சகோதரி,

முதல் முதற் சம், முதன்மை

தாம்பிரம், செம்பு

தாய்க் கண், பருங்கண்

தாம்பிரவன்னமண், செம்புமணல்

தாய்க்கிழங்கு, கிழவிக்கிசிங்கு

தாம்பிரவன்னம், சிவப்பு

தாய்ச்சி, கருப்பிணி, தாய், முன்னி

டு காரன்
தாம்பிரவன் னி, ஒரியாஅ
தாய்ச்சித்தம்பலம்,
ஒர்விளையாட்டு
தாம்பிராட்சன், குயில்
தாம்பு, கயிஅ, தாமணிக்க யி
(டி. தாய்ச்சீட்டு, முன் அ அதி
தாம்பூல காங்கம், வெற்றிலேட்பெட் தாய்பெற்றமேனி, கிருவாணம்

சாம்பூலதன், அடைப்பைக் காரன் தாய்மாமன், தாயின் சகோதரன்
மாதாவழிச்சுறி
தாம்பூலபீடிகை,வெற்றிலேப்பெட்டி தாய்வழி,

.ே

"ே

திாம்பூலம், வெற்றிலே, அஃது அட்
தாரகத்தான், பன்றிக்கொம்பு
டபோகத்தொன்ற
தாம் பூலவல்லி, வெற்றிலே, வெற்றி தாரக பபிரமம், ஒர்மங்கிரம்
தாம் பூலி,
லேக்கொடி
(ன் தா கம், ஆத ரம், உச்சவிசை, ஓர்
மந்திரம், கண், கண்மணி, பலண்
தாம்பூலவாககன் அடைப்பைக்கார

தாம்பூலிகன், வெற்றிலேவானிடன்

டுருவபாஷாணம், பிரணவம், வெ
ள்ளி

தாயகம், பிற தகம்
தாயக்கட்டை, கு.அது கவ.அ
திா யதி,

தாயத்தனம்,

தாரகருமம், கல்யாணம்
உரிமைப்பங்கு, தா தாரகன், குழந்தை, தாங்குவோன்,
தாபரிக்கிறவன், மகன்
யாதித்தனம்

தாயத்தார், ஞாதிகள்

தாயபக்தி, சகோதரன்

தாரகாக ணம், விண்மீன்
தாரகாபதி, சந்திரன், வியாழ ம்

|

தாரா

.ெ

தாரகை, கண்மணி, விண்மீன்
தாரகைமாலே, ஒர்பிரபந்தம், அஃ
த கற்பின் மகளிரியற்கைதோன்ற
க்க-அவது

தாரக்கம், தாரகம்

தாரை

தாராபூஷணம், இரவு
தாராப்பிரம், கருப்பூரம்
(லம்
தாராமண்டலம், நட்சத்திர மண்ட

தாராமூக்கன், ஒர்பாம்பு
தாரா வனி, காற்று

தாரசங் ரகம், விவாகம்
தாராளம், இட்டம், உதாரம், கொ
தாரசுத்திகரம், இயம்
டை, தைரியம், பொலிவு, மிகுதி,
விசாலம்
தாரண, ஒராண்டு
தாரணசன்,கடஞளி
(தெப்பம் தாரி, அரிதாரம், உடையோன், கு
ணம், தரிப்பவர், வழி
தாரணம், ஒர் ஆடு, கடன், தாரனே,
தாரிகம், தீர்வை
திாரணி, பூமி
தார2ண, அட்டாங்க யோகத் தொ தாரிகாதானம், கன்னிகாதானம்
ன்.அறு, அஃது இதயம்-கண்டம் தாரிசம், இணக்கம், சம்மதி
கபாலம்-காபி-நெற்றியிவற்ருென் தாரிணி, பட்டுப்பருத்தி, பூமி
றிற்சிங்தை வைத்திருத்தல், அதி தாரிதம், குதிரைாடை
வாசம், உறுதி, கடன், கட்ட2ள, தாரித்தல், தாங்குதல்
ாரித்திரம்,
சரி கிலேயினிற்றல், ஞாபகம், தரித்
தல், கிலே, புலனடக்கல்,வாயுவைக்
கும்பித்தல்
தாரிபாரி, சுபாவம்
(ன்
9
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திசம்

தாரதம், இரதம், கடல், சிங்தாரம் தாரீடம், சமுத்திரம்,சுவற்கம்,ப்ொ
தாரதம்மியம்,
உவமை, ஏற்றத் தாரு, பித்த2ள, மரக்கொம்பு, மாப்
பொது
தாமதன் மியம்,
தாழ்ச்சி, ஒப்பு,
வித்தியாசம்
தாரநாதம், பேரொலி
தாரபரிக்கிரகம், விவாகம்
தாரம், அரிதாரம், அரும்பண்டம்,
எல்லே,கடன், கல்,தரா, கட்சத்தி
ரம், கா, நீர், பச்சிலேட் பாம்பினஞ்
சு, பனி,பாதரசம், பார்வை, பின்
ணவம், மழை, மழைத்துளி, மனே
வி, முத்து, மூக்காற்பிறக்குமிசை,
வல்லிசை, வீனோரம்பிஞென் அ,
வெண்கலம், வெள்ளி

தாருக செறிருேன், குமரன்
தாருகன், ஒரசுரன்
தாருகாரி, குமரன்

தாருகாவனம், ஒர்வனம்

சி ருமயம், மரத்தா வாயஅ
திாருவனம், சோ?ல

தாராச ரம், பெருமழை

தாராட்டு ஒர்பாட்டு, தாலாட்டு
தாாட்டுதல், ஒராட்டுதல்

(தல்

தாாதத்தம், நீரொடு தானஞ்செய்
தாராதரம், மேகம், வாள்
த சாதிபதி, சந்திரன்
திாாதீனன், மனே விக்கமை துருட
_

காளி

தாருண்ணியம், இளம்பருவம்
தாரு பத்திரிகை, மரப்பாவை

தாராங்கு, மழைத்துளி

பபோன்

தாரு கருப்பை, ம ப் பாவை

தாருக விசாசனி, }
தி:

திாருணம், அச்சம்

தாரா, ஒர்புள், குருகு
தாராக தம்பம், கடம்பு
தாராங்கம், வாள்

தி

தாருகசித்து, குமரன்
தாருகதலி, கான் வாழை
தாரு கம், சோலே, தேவதாருவனம்

_

சபதம், நட்சத்திரபதவி

த ராபதி, சங்திரன், வியாழம்
தி
பீடம், சங்திரன்

திரை,அபிஷேகம், ஒப்பு, ஒழுங்கு,
கண்,கண்மணி,காளம், கீாத்தி,கு
தி ைகடை, கூர்மை, கொடிப்ப
டை, சங்ததி, சலதrரை, அறுசி
ன்னம், சீ2ல, தத்தம்பண்அணு நீர்,
திகிரி, திரள்,
, நேபோடல. ப
ஞ்சகன்னியரிலொருத்தி, அவள்
சுரகுருபன்னி,

படையி ன் முன் ன

ணி,பண்டியுருள், பாய்தல், பெரு
மழை, மலேச்ச ரல், மழை, மனே

வி, வலி, வழக்கம், வழி, விண்மீன்

தால்

காகம்)

தாழ்

தாரைவார்த்தல், தத்தம்பண்ணி நீர் தாவசி, ஓர்சன்னியாசி
(ணல் தாவடம், இருப்பிடம், உருத்திரம
விடுதல்
ணிைமாலே
தாரோப சங்கிரகம், விவாகம்பண்
தார், கிண்கினிமாலே, கொடிப்ப தாவடி, பிரயாணம், போர்
டை, தாறு, படை, படைவகுப் தாவட்டம், ஒர்கல், சிற்ப.நான்முப்
பத்திரண்டிளுென் அ
பு, பூ, பூவரும்பு, மாவே
தார்க்காணித்தல், அத்தாட்சிப்படு தாவர்தம், இக்கட்டு, சரகம்
(ககாரன் தாவம், காடு, காட்டுத்தி, தீ, மருத
த்தல்
நிலத்தார், வெப்பம்
தார்க்கிகன், ஒர்மதக்காரன், தருக்
தாவரசங்கம், நிலத்தி2ணப்பொருள்
தார்க்கியன், கருடன்
தாவரம், அசரம், இடம், இட்டம்,
தார்க்குழல், தார்.நால்சுற் றுகுழல்
உடல், உதவி, எழுபிறப்பிளுென்
தார்த்தியம், கடுமை

அ, கிலே, பூமி, மரப்பொது,மலே,

தார்வாதாடம், தச்சன்குருவி
தாலகி, கள்

வின் ஞண்

(சாரி

(குதல்
தாலகேதனன், பலராமன்,வீட்டுமா தாவரன், கடவுள்
தாவரித்தல், காப்பாற்.அதல், தாங்
தாலபத்திரம், ப?னயோலே
தாலம், உண்கலம், கூந்தற்ப?ன, த தாவல், தாண்டல், பரத்தல்
ட்டம், தாலம்பபாஷாணம்,தே தாவளக்கட்டு, கூனவாங்கிக்கட்டுதல்
ன், சா, ப?ன, பூமி, யானேச்செவி தாவளக்காரர், பொதிக்காரர்
தாவளமாடு, பொதிமாடு
தாலம்பபாஷாணம், ஒர்மருக்த
தாலவட்டம், பூமி, யானேச்செவி,யா தாவளம், இருப்பிடம், கடை, தங்
கல்,பொதிகாசர், மருதநிலத்தார்
(றி
ஜனவால், விசிறி
தாலவிருந்தம்,பேராலவட்டம்,விசி தாவளி, கம்பளி
தாவனம், அசைவு, சுத்திசெய்தல்,
தாலாங்கன், பலராமன், வீடுமன்
தாபனம்

தாலாட்டு, ஒராட்டு
தாலாலம், பழிமொழி

தாவாரம், தாழ்வாரம்
தாவானலம், காட்டுத்தி

தாலி, மங்கலசாண்
தாலிகட்டு, கலியாணம், மங்கிலிய தாவிஷம், சமுத்திரம், சுவற்கம்
தாவிளே, சகாய்ம், நன்மை

தாரணம்

தாவு, இ2ளப்பாஅமிடம், குதிரைா
டை, தாவென் னேவல், பகை, பற்

தாலிகம், விரித்தகை
தாலிக்காரி, சுமங்கலி
தாலிக்கொடி, மங்கலாண்
தாலிக்கோவை, மங்கிலியங்கோக்க

அக்கொடு, பாய்ச்சல், வருத்தம்,
வலி

தாவுதல், அழிதல், ஏட்டிப்பிடித்த

ப்பட்ட ஒர்பணி

ல், தாண்டல், பரத்தல்
தாலிசம், மலே
தாவுரி, இடப விராசி
தாலிச்சரடு, தாலிக்கொடி
தாலிபாகம், கீட்சையிற்குருப்பகுக் தாழக்கோல், திறப்பு
[ட்டி தா9ாமை, இறுமாப்பு
குமன்னம்
தாவிப்பெட்டி, பொன்னத்துப்பெ திாழி, அரிதாரம், குடம், சாடி, சிவ
திை, பரணி நாள்
தாலிப்பொருத்தம்,மங்கிலியப்பொ
தாழிசை, ஒர்கவி

ருத்தம்

தாழுகை, )

தாஅ), கா

_

சாழ்தல்

தாஅகா, நீதித்தலம்

திாசிை, தாழைமரம், தென்னமரம்
தாழ், திரெளவுக்கைக்கச்சு, சுவர் ப்

தாஅகை, மேஞ

தாஅசிகுவம், முதலே, மேஞ

உத்திண்ேடவுத்திரம்,

தாஅாரம், சுழல்காற்று

தாழ்க்

தோல்,தாழென்னேவல்,ள்ேம்(ன்
தால், தாலாட்டு, தாலு, பிள் :ளக்க
தாக்கு சில, பின் சாய்ந்தவள கம்டெ
வியுஅப்பிஆென் ற
|

தாள்

தா ஞ

தாழ்சடை, நீண்டசடை
தாழ்ச்சி, குறைவு, தவறு, தாழ்மை,
நட்டம்

ணிகளின் கடைப்பூட்டு, பூட்டு,

மு

யற்சி

தாள்கழுவல்,பாதசுத்திபண்ணல்,அ

தாழ்ச்சிவளர்ச்சி, சிறுமைபெருமை ஃதி புண்ணியமொன் பதிளுென்
தாழ்தல், அமிழ்ந்துதல், ஆசை, ஆ தாஅ , அளவு, இருப்புமுள், ஐது,க
முகு வ ைமுதலியவற்றின் குலே,
சைப்பெருக்கம், குறைதல், சரி
தல், தங்கல், தாமதித்தல், தாங்கு
அாளுழி, விற்குதை
தல்
தாஅமாஅ, குழப்பம், விரோதம்
தாழ்த்தல், அடக்கம்பண்ணல், இ தாற் கரியம், களவு
ருத்தல், கீழ்ப்படுத்துதல், குறை தாஜ்பரியம், கருத்தி, கொள்கை,
விபரம்
(ப்பேசுதல்
த்தில், தாமதித்தல், புதைத்தல்,

தாஜ்பரியம்பண்ணுதல், பருப்பித்த
தாழ்த்துதல், அமிழ்த்திதல், கீழ் தாற்பரியவுரை, விபரவுரை
மைப்படுத்துதல், குறைத்தல்,சா

சாத் மக்கதிர்,கொத்தாய்க்காய்க்கு
ங்கதிர்

ய்த்தல், தாமதித்தல், பணித்தல்
தாழ்ப்பம், ஆழம்

தாற்.அக்கோல், துறட்டி,முட்கோல்

தாழ்ப்பு, தாழ்ச்சி, தாழ்த்துதல்
ல், தரித்தல், புடைத்தாற்
றிக்கழித்தல்
தாழ்மை, ஒடுக்கம், கீழ்மை (யன
தாழ்வடம், முத்துக்கோவைமுதலி தாம்அப் , கொத்துப்பூ
தானக்கை, பொ.அப்பிடம்
தாழ்வயிறு, சரிந்தவயி.அ
தாழ்வாய்,
தானங்கொடுத்தல், காயத்தினற்கு
தாடி.

கேட்டை,

ணமூன்றிளுென் , கோதாண்டு
தலியவீதல்
தாழ்வாரம், வீட்டிறப்பு
(ள்ளம்
திாழ்வு, கீழ்மை, குறைவு, தவது, ப தானசீலும், கொடைக்குணம்
தாள கம்,

தாளக்கம்,

} அரிதாரம்

தானஞ்செய்தல்,தானங்கொடுத்தல்
தானத்தார், கோயில்விசாரண்க்கு
ரியோர்

திாளப்பிரமாணம், சங்சேசுருதிப்பி

ரமாணம், அஃது அங்கம்-இல தானபதி, கொடையாளன்
யை-க2ள-காலம்-கிரகம்-கிரியை தானடத்திரம்,
சன் கொடையு
அதி
சாதி-பிரத்தாரம்-மார்க்கம்-யதி தான பத்திரிகை,

}

தாளம், ஒர்வாச்சியம், கலேஞானம
அறுபத்திஞன் கிளுென் அ, சதி (ல்
தாளம்போடுதல், தாளங்கொட்டுத
தாளாண்மை,ஊக்கம், முயற்சி
தாளாளர், ஊக்கமுள்ளோர், வைசி
யர் பொது

தானப்பிரட்டன், உத்தியோகமிழக்
தவன்

தானப்பிரதிபாவியம், அடகு
தானப்புழு, மலக்குடலிற்புழு
தினம், அடித்தல், இடம், இகை,

(அஃது இராசதகுணத்தொன் ,
உபாய காலிஞென்.அ - புண்ணிய

தாளி, அ.அடகாள், ஒர்கொடி, தா

மே குென் ,)தரிசனப்படுவது,

ழியென் னேவல், ப?ன மரம்

ஆண்டித்தல், தேவலோகம், தே

தாளிக்கம், தளேப்பு, திடன்
தாளிசபத்திரி, ஒர். ருத்திலே
தாளிசம், ஒர் மரம்
தாளிதம், தாளிப்பு
தாளித்தல், மசித்தல்

தாளிப்ப?ன, ஒர்மரம்
தாளிப்பு,மசிப்பு:மதர்ப்பு
தாளுதல், இயஅதல்

ன், நீராட்டு, யா னேமதம், வலி
தான வம் மிருது
தானவர், அசுரர்

தானவன், அசுரன், சந்திரன்
தானவாரி, இந்திரன், திருமால்
தானவியத்தியாசம், அத மத னம்
தானவீரன், மிகுகொடையாளன்

தாள், அரிவி, ஆதி, ஒட்டு, கதவு.அ தி
தாள், கால், தானென்னேவல், ப தி

3குதல், த ஞயாதல்

தி, அாதன், படைத்தலேவன்

திக்

திக
தாளுபதிக்கம்,

}

தாஞ பதியுத்தி திக தாாலம், ஆகாயம்

திகம்பரம், இருள், நிருவாணம்
திகம்பரர், சமண் முனிவர், கிருவானி
கள்
(ணி
தானி, இருப்பிடம், தானத்திஅள்ள
திகம்பரன், அருகன்,சிவன், கிருவா
அ, பண் டசாலே
திகம்பரி, தற்கை, பார்ப்பதி
தானிய சற் கம், பதர்
தானியகோட்டகம், கோரியை,சா திகரடி, சோர்வு
திகரம், அவா, இளப்பு, ஒரெழுத்
னியக்களஞ்சியம்
அ, சோர்வு, முட்டுத்தொய்வு
தானியசங்கிரகம், தானியஞ்சேர்த்
திக ல், ஒளிசெய்தல்
அவைத்தல், பண்டசாலே
திகழ், ஒளி, திகமுென்னேவல்
தானியசாரம், தாற்றின.பொ.வி
தானியப்பொட்டு, அதிேப் பூச்சி, திகழ்ச்சி, ஒளி, தோற்றம்,விளக்கம்

காஞ பத்தியம்,
யோகம்
தாளுனமூவர், சாலக்கிராமம்

திகழ்தல், தோற்றல், பிரகாசித்தல்,
பயிர்நோயிளுென் அறு
விளங்கல்
தானிய மாயன்,தானியம்விற்டோன்
தானியம், சென் முதலியமணிகள்
தானியராசன், கோதுமை

திகழ்வு, திகழ்ச்சி
திகளு, கொடு வேலி

தானிய வத்தனன், பொலியைக்குக் திகாக்தம், திக்கின் முடிவு
கொடுப்போன்

(ஞெருத்தி திகார்தாம், ஆகாயம்

தானிய விலக்குமி,அட்டவிலக்குமியி திகிரி, உருளே, சக்கராயுதம், தண்ட
சக்கரம், திரிகை, தேர், பண்டி,
தானியாகுப்ெயர், தானத்திலிருக்கு
மலே, மூங்கில், வட்டம்
(கிரி
ம்பொருளாளுகும்பெயர், (உ.ம்)
திகிரிக்கல், ஆட்டுக்கல், சக்கிரவாள
விளக்கு
தானியாதிபன்,தானியத்துச்சதிபன் திகில், திடுக்காட்டம், பயம்
தானி சர்த்தம், தானியசம்பத்து திகிலிடுதல், திடுக்கிடுதல்,டயப்படு
தல்
தானியோத்தமம், அரிசி
தானியம், கொடை
திகுதிகெனல், ஒலிக்குறிப்பு, சீக்கிா

::::::

சகுறிப்பு
(தேடல்
தாஅ காற்.அறு, கொடையாளன்,
திகை, திகையென்னேவல், திசை,
வெற்றியாளன்
திகைத்தல், பிரமித்தல், மயங்கல்
தாஅாயம், சுழல்காற்று

தானே, ஆயுதப்பொது, தாசு,படை திகைப்பு, திடுக்காட்டம், மயக்கம்
திகைப்பூடு, ஒர்செக்தி
திகைமயக்கு, திக்குத் தடுமாற்றம்
தானத்த துகளுளர், படைவீரர்
அானமாலே, ஒர்பி
சம், அஃது திக்கங்கம், அட்டடாலாகுமி, அஃ
தி கிழக்காதிமுறையே கொடி-பு
அகவலோசைபிறழாதாசிரியப்
கை-சீயம்-காய்-இடபம்-கழுதை
பாவாற்கொடிப்படையைச்சிற
தா?னத்தலேவன், சேஞபதி

ப்பித்துப்பாடுவது
தான், அசைச்சொல், (உ.ம்)தோன்
தான்றி ஒர்மரம்

யா?ன-கிாகம்

திக்கடைப்பு, திக்கெல்லே
திக்கம், இளயா?ன

ஒர்மருத்துக்காப் திக்கயம், அட்டயானே, அவை கிழ
க்கா திமுறையே ஐசாபதம்-புண்
அஃத திரிபலேபிளுென் அ, துவ
டரீகம-வாமனம்-குமுதம்- அஞ்ச
ர்பத்திலுமொன்.அ

தான் றிக்காய்,

தான் ருேன்றி, ஒருவராலுண்டாக்க
ட்படாதது, வலியமுளேத்தது
(

தி
திக சம், அசமோதம்

திகதி, தேதி
தி கங் தம், தி காங் தம்

னம்-புட்பதங்தம்- சார்வபூமம-சு
ட் பிரதீபம்

திக்க மவன், தாப மற்றவன்
திக்காரம், கிச்தை

திக்கி தல், துலுக்குறல்
திக்கு, திக்கென்னேவல், திசை, பே

ச்சுத்தடக்கு

8

திட

|

திட

திச்குக்கட்டு, திக்குத்தம்பனம்
திக்குக்கெடுதல், உதவியற் றுத்திரித
ல், திக்குமயங்குதல்
திக்குதல், பலவழியாய்ச்சிதறல், பா
டந்தடக்குதல்,பேச்சுத்தடக்குத
ல், வழிதப்புதல்
திக்குத்திகெனல்,
அச்சக்குறிப்
திக்குத்திக்கெனல்,
பு, ஒலிக்குறி

திடத்துதல், திடப்படுத்துதல்
திடத்திவம், பெலன்

திடபத்தி, உறுதியானபத்தி
திடபரப்படுதல், தைரியப்படுதல், கி
சப்படுதல்
திடபரம், உறுதி, மனவலி
திடபிடி, பெலபிடி
திடபுருடன், தைரியவான்

திடப்படுதல், உறுதிப்படுதல், தைரி

ப்பு, தாளக்குறிப்பு

யப்படுதல்

திக்குபதி கிரகம், தி.சா.பதிகள், இ

.

வர் கிழக்காதிமுறையே, குரியன் - திடப்படுத்துதல், உறுதிப்படுத்துத

சுக்கிரன்-செவ்வாய்-இராகு- சனி
ல், தேற்றப்படுத்துதல்
திடமனம், சலனமடையாமனம்
-சந்திரன்-புதன்-வியாழம்
திக்குபக்தனம், திக்குக்கட்டு
திடமை, வெள்ளெருக்கு
திடம், உறுதி, மெய், வலி
திக்கு பாலகர், அட்டபாலகர்
திக்குப்பூசை, அட்டபாலகர்பூசை திடரிடுதல், மேடாதல்
திக்குமாருட்டம், திசைமாஅதல்

திடர்,

}மே

திடல்,
திக்குமுக்கு, மூச்சுமுட்டு
திக்குவாய், பேச்சுத்தடக்கும்வாய் திடர்ச்சுண்டி, வரட்சுண்டி
திக்குவிசயகிரமம், திக்குவிசயஞ்செ திடன், திடம்

ய்தல்

-

தி டாரி, தைரியவான்

(க்குறிப்பு
திக்குவிசயம்,அட்டதிக்கும்வெல்லல் திடாரிக்கம், திடன்
திடின் பொதினெனல், இரடுக்கொவி
திக்குவிபாகம், திக்கின்பகுதி
திங்கட்குடையோன், காமன்
திடீரிடுதல், ஒலிக்குறிப்பு, சீக்கிர
திங்களுள், மிருக ரிடம்

திடீரெனல்,

க்குறிப்பு

இரடுக்கொவி
திங்கள், ஒர்வாரம்,சந்திரன்,மாதம் திடீர்திடீரெனல்,
திசாமுகம், திக்குப்புறம்
திடீர்பொதிரெனல்,
க்குறிப்பு
திடு கூறு, சடுதி
திசாயம், குக்கில்
திடுக்கம், அச்சம், துணுக்கம்
திசாலம், தேசகாலம்
திகிலன், இராக் சிதன், சங்திரன்
திடுக்காட்டம், திடுக்கிடுதல்
திசை, ஒவ்வோர்திக்குப்புறமரசாளு திடுக்கிடுதல், அச்சத்தால்மனமசை
தல், பயத்தாலுடல்கம்பித்தல்
மதிகாரி, திக்கு, கிலே, நோக்கு
திசைச்சொல், அடுத்த புறங்களிலிரு திடுக்கீடு, திடுக்கம்
திடுக்குத்திடுக்கெனல்,
அச்சக்கு
தேவஅேவழங்குஞ்சொல்
-

திசைகா, கொடுவேலி

திசைமயக்கு,
திக்குத்தடுமா.அ திடுதிடுத்தல்,
இாடுக்கொலிக்குறி
திடுதிப்ெபு,
ப் பு
திசைமாஅதல்,
தல
திசைமுகன், பிரமன்
திடுதிடெனல், இரடுக்கொலிக்குறிப்

பு, சீக்கிரக்குறிப்பு
திசைமொழி, திசைச்சொல்
திசையடித்தல், வாக்குச்சித்திமுத திடுமலி, திண்மையுள்ளவள்
திடுமல், திண்மை
(ட்டல்
வியவாய்த்தல்
திமேனடித்தல், திண்மைக்குணங்கா
திசையுடையவர், தேசாதிபதி
திடங்கொள்ளுதல், தயிரியமடைதல் திடுமன், திண்மை
திடசித்தம், உறுதிப்பட்டமனம்
திட்கல், அச்சக்குறிப்பு
-

-

:}

தடசெய்தி, நிச்சய காரியம்
அச்சக்குறிப்பு, திடு
தி ட்கெனல்,
க்கிடுதல்
திடச்சாட்சி, உறுதியான சாட்சி
திடஞ்சொல்லுதல், உறுதிசொல்.அ திட்டபட்டம், செவ்வை
திட்டம், உறுதி, ஒப்புரவு , கட்டனே,
தல், தேற்றப்படுத்தல்
43

தினே

கூாகச

திதி

கணிசம், சரி, செல்லை, இடிம்,சி திண், பலம், வலி
சிண்கல், சுக்கான்கல்
லேபரம், பூரணம்
திண்டகம், கிஅகிலுட்டை
திட்டல், சபித்தல்

கிண்டாடுதல், அலேக்கழிதல், சலச்சு
ப்படுதல், செருக்கப்படல்
திண்டாட்டம், அலேக்கழிவு, கலக்க
திட்டாணி,மசத்தைவடியவிடுமே
ம், செருக்கம்
திட்டார்தம்,
அத்தாட்சி, உறு
திண்டாட்டு, அலேக்கழிவு (யானே
திஷடாக்தம்,
தி, கணிகம்
திண்டி,தம்பட்டம், புசலேக்கொடி,
திட்டரக்தாம்,
திட்டி, கண், சர்தோஷம், கினே, து திண்டிமம், கம்பட்டம்
திட்டவட்டம், திட்ட

திட்டனம், இருப்பை

ழைவாயில், பார்வை, மேே

திட்டிக்கல், ஒரிரத்தினம்

திண்டு, வரேக்கமெத்தை
கிண்ண்சம்,செம்மறிக்கடா,தட்டா

ர்கருவியிஇென் திருவாட்டேறு
திட்டிதோஷம், கண்ணே.அ
திட்டித்தம்பம், கண்கட்டு, அஃஅ திண்ணம், மெய், வலி
கலே ஞானமஅடத்திஜன் கிளுென்அறு திண்ணன், கண்ணப்பன், வலியுன்
திண்ணிையன், வலியுடையோன்
திட்டித்தல், காண்டி-ல்
திண்ணெனல், ஒலிக்குறிப்பு
திட்டிபடுதல், கண்அாடிபடுதல்
திண்ணே, ஆேதிகை
திட்டிவாயில், ஒடுக்கவாயில்
திட்டிவிதை, ஒர்மகுர்சிலிதை
திட்டு,கணேயச்சுவர், சபிப்பு, சிறுதி
டர்,திட்டென்னேவல்,மூட்டடை
ப்பு
திட்டுதல், சபித்தல்

திண்புடுதல், வலியுறுதல்

(தல்
திண்டொறுத்தல், ரக்குப்பொடிக்
திண்மை,உறுதி, எண்வகை ஆறிகுெ

ன் மெய்,வவி (க்கத்தக்சசக்தி
திண்டிைக்கவர்ச்சி,மந்ருென் டிைவலி

திட்டுமுட்டு, சபிப்பு மூட்டடைப்பு தி.ததாடகம், கிலேப்படுத்தல்
திட்டை,உால், சுண், சிடிர்,திண்ணே, திதம், அக்கினி, உறுதி, கிலே
திதலே, தேமல்
மலே, மேடு
(ட்டுதல் தி.தனி,
திட்டையிடுதல், மேடாதல், வரைக

}

:

திட்பம், காலஅட்பம், திண்மை, சி தி தளம், மாமரம்
Lெ

திணி, திணியென்னேலல், திண்மை
திணிகம், போர்

திணிதல், திண்மையாயிருத்தல்

திதி, காசிப்பிரமாவின் மனேவிகளி
லொருத்தி, காத்தல், சங்கை, ச

திேரனுள், அஃத பஞ்சாங்கவு.அ
ப்பிளுென் று, சிராத்தம், இதியெ
ன்னேவல், கிலேபே பாக்கியம்

திதிணியன், திண்ணியன்,
அடைசல், மச்தையன்
சச்சல்

திதிகத்தா, விட்டுஅறு
திதி சர்,
திதி
சுதர், ! அசுரர்

திணிவு, காடின்னியம், செருக்கம்
தினுக்கம், நெருக்கம்

திதிட்சயம், அமாவாசி

திஆங்கல்,
தி.அங்குதல்,

திதிட்சிதம்,
திதிட்சை,

} செருங்குதல்

}

1

}

பொறுமை

தினே, இடம், ஒழுக்கம், குடி, குல நிதித்தல், கிலேபுெறுத்தல்
ம், பூமி

தினப்பெயர், குறிஞ்சிமுதலிய நில
ங் காரணமாய் வரும்பெயர்
தி:ணமயக்கம், தினமயங்கிகி நீறல்

திதித்கிரயம், ஒருகாளில்வருமூன்று
திதி
(டுதிதி
திதித்துவயம், ஒரு சாளில்வருமிரண்

திதிகிச்சயம்,சிசாத்தத்துக்கேற்றதி

தியை நிச்சயித்தல்
தி:ணவழு, உயர்தினேபுெழுவாய்க்கி
திதினேவிகுதியும் இழிதினேயெழு திதிப்பிரகரணம். காத்தல்
வாய்க்குயர்தி:ன விகுதியுமேற்றிப் இதிப் பிரணி, சக்திரன்
| திதிமைக்தர், அசுரர்
பேசுவதி

திமி

கணகடு

தியா

திமிர், சன்னி, சோம்பு, இகிரெக்

திதிவிாசம், திதிகுதித்தசேர்ன்டி

னேவல், விறைப்பு
தித்தகம், மலேவேம்பு
தித்தம், அக்கிணி, ன்,ண்ணெய், கசப் திமிர்ச்சி, திமிர்
பு, கட்டுக்கதை, சச்சம்பு, கிலவே திமிர்தம், ஒலி

ம்பு, மலேவேம்பு, வாச?ன (பி
தித்தா, பீதரோகிணி, வட்டத்திருப்
தித்தி, ஒருதுகுழல், ஒர்பனே, குரவ
ம், சதி,தித்திப்பு, தித்தியென்ன்ே
வல், திற்றி, வேள்விக்குண்டம்
தித்தித்தல், இனித்தல்

திமிர்தல், பூசுதல், வளர்தல்
திமிர்த்தல், திமிர்கொள்ளுதல்
திமிர்ப்பு, திமிர்ச்சி

திமிர்முரித்தல், சோம்புமுரித்தல்
திமிர்மொப்த்தல்,விறைப்புக்கொள்
ளுதல்

திமிர்வாதிம், ஒர்கோங்
திமிர்வாயு, திமிர்வாதம்

தித்திப்பு, இனிப்பு

இத்திமு:ள, தித்திப்பனக்கட்டி
தித்தியர், அசுரர்

திமிர்வு, பூச்சு
திமிலம், பேரொவி, யானே மீன்

தித்திரி, சிச்சிலிக்குருவி
தித்திருச்சி, கர்னல்
திச்திடம்,

திமிலர், செப்தனிலம்ாக்கள்
திமிலிடுதல், ஒலித்தல், நெருக்கல்

,ே} புளியமரம்
_

திமிலே, பம்பைமேனம் (ங்கைமரம்

திமில், எருத்தினேரி, டிரக்கலம், வே
திப்பி, கேtது
(விளக்கம் திமிதல், த அக்குதல், தேய்த்தல்,ப
தி பியம், அசமதாசம், இவ்வியம், மித்தல், மீறுதல், வளர்தல்
திமைத்தல், கிளப் புதல்
திப்பிலாட்டம், தொச்தன்ற
தி மிவி, அலேவு, ஒர் சரக்கு (சாப் திம்மலி, தடித்தசரீர்க்காசி
திபதிச்சம், வாஅழுவை

திப்பிவிக்கொச்சிக்காய்,

விண்கு

தியக்கடி, தியக்கம்

தியக்கம், அசைவு,கலக்கம், சோர்வு
திப்பிலியரிசி, திப்பிலிக்கோட்டை இயக்கு,தியக்கம், தியக்கென்னேவல்
தியங்குதல், சோருதல்
நிப்பிலியாட்டம், அலேக்,
திப்பிலியாட்டல், அவேவுபண்ண் திய சம், மரமஞ்சன்
திப்பிலிமூலம், ஒர்சர்க்

:ே

}

ல்

திப்பை, மேடு
திமி, குத்தல்,சமுத்திரம், திமிங்கிலம்
திமிகோடம், கடல்
ங்குமீன்
திமிங்கிலகிலம், திமிங்லெத்தைவிழு
திமிங்கிலம், யானேலயவிழுங்குமீன்
திமிசு, வேங்கைமரம்
(மிகுதி

தியந்தி, திராப்
தியாகங்க. சல்,கொடையைப் பிர

-

சித்தப்படுத்தல்
(த்தல்
தியாகம், கைவிடல், கொடை, தற
தியாகராயன், சிவன்

தியாகன், கொடையாளன், சிவ
தியாகி, f ன் தவத்தி
திமிதகுமுதம், இரைச்சல், பிம்ப்ல், தியாச்சியம், ஒவ்வொருங்ாளி கழி
வாகியமூன் தேமுக்காஞழிகை
திமிதம், இாம், உறுதி, பேரொலி
திமிதம்போடுதல்,குதியன் குத்துதல் தியாமம், சான் முகப்புள்
தியாம்பதி, ஆன்மா
திமிதிமி, யா?னபைவிழுக்குமீன்
திமிதிமிடெடிால், இரடுக்கொலிக்குறி தியாலம், திசாலம்
ப்பு, தானக்குறிப்பு, விரைவுக்கு தியானசமாதி,டோக கிலேயிளுென் அ
தியானம், அட்டாங்கயோகத்தெr
திப்பு
ன் அ, அஃத ஐம்புலனடக்கிச்சிவ
திமிரகாசம், கண்ணுேயுளொன் அறு
போகஞ்செய்தல்,அனுட்டானம்,
திமி டைசல், திமிர்மிகுத்தல் (ப்பு
சக்திப், கினேவு
(பண்ணல்
திமிாம், இருள், சரகம்,பாரம்,விற்ை
தியானம் பார்த்தல், அ.அட்டானம்
திமிரரிபு, சூரியன்
தியானி, தியா வியென்னேவல், யோ
தமிசன், விறைப்புள்ளவன்
கி
(ணல, சிச்தித்தல்
திமிசாரி, சூரியன்

திமி.ே அதல்,விறைப்புக்கொள்ளுதல் தியானித்தல், அ.அட்டானம்- ன்

திரா

திர
தியானிப்பு, தியானம்
தியு, பகல், மோட்சம்

திரபம், வெட்கம்
திரபாகன்,மிலேச்சன்

தியுகணம், தவணே
தியுகம், புள்

திரபாரண்டை, வேசி

திரபா னிரத்தம், வெட்கக்கேடு

தியுகாரி, காகம்

காசம்

;

தியுதம், கிரணம்
தியுதி, கிரணம், வெளிச்சம்
தியுதிகரம், அழகு, பிரவை
தியுதி கான்,துருவன்
தி யுகி சம், இராப்பகல்

திரப்படுதல், உறுதிப்படல்
திரமம், சாதிலிங்கம்

திரமாக்குதல், அத்தாட்சியாக்கல்,
கிலேப்படுத்தல்

(சி, வைகாசி

தியுபதி, இந்திரன், சூரியன்

திரமாதம், ஆவணி,கார்த்திகை, மா

தியுமணி, சூரியன்
தியோதம், பிரகாசம், வெயில்

தி மிடம், திராவிடம்

திரகமூலம், முடக்கொத்தான்
திரக்கத்தாரு, நிலப்ப?ன

திரயம், மூன்று

திரம், உறுதி,திரராசி, கிலே,பெலன்
திரயாங்க்ம், மூவங்கம், அஃத திதி
வார-நட்சத்திரங்கள்

திரக்கம், கொன்றை

திரக்கரித்தல், நிச்தித்தல்

திரயாட்சரி, மூன்.அவரியெழுத்தா

திரக்காரம், கிங்தை
திரங்கம், சகரம்

திரயோதசி, பதின் மூன் ருக்திதி

ன் முடியுமோரலங்காரம்

திரராசி, இடபம், கும்பம், சிங்கம்
விருச்சிகம்
(பம்
திாஜ்குதல், திரைசல் (ட்டுமுகம் திரலடி, ஏலம்
திரச்சினமுகம், சாணத்தாற்றலேயா திரவணம், பாய்தல்,போதல், வெப்

திரங்கலம், மிளகு
திரங்கல், திரைத்ல், மிளகு

திரவம், பாய்தல், பொசிதல்
திசட்கோரை, ஒர்புல்
(ன்
திரட்சி, உண்டை, கூட்டம், திரண் திரவிடம், திராவிடம்
திரவிடன், சத்திரியகுலத்துக்ழ்ேமக
டதன்மை, முத்து
திரவிணம், பாக்கியம், பெலன்,பொ
திரட்டல், கூட்டல்

கிாட்டு, இருதி, சேர்த்தொன்ருக்கி

(ண்ணல்

ன்

யிருப்பது, சேர்ப்பு, திரட்டென் திரவித்தல், நீர்முதலியபெர்சியப்ப
னேவல், திரண்டகைமரம், திரளே, திரவியசம்பன்னன், சம்பாத்தியகா
முழுமை

(ணம்

ரன

-

திாட்டுக்கவியாணம், இருதுக்கலியா திரவிய சித்தி, பாக்கியசம்பாத்திய
ம், பாக்கியத்தில்ைவருஞ்செல்வா
திரட்டுக்கோவை, ஓர்கோவை
திரட்டுதல், உருட்டுதல், சேர்த்தல்
திரட்டுப்பால், திரளக்காய்ச்சும்பா ம்ே ஒர் மருந்து,நிதி, பாக்கிய
ல்,அஃது முப்பாலிளுென் அ
திரணச்சி, எவட்சாரம்
திரணபதி, வாழை
திாணப்பிராயம், வெறுமை

திரணம், திருணம்
திரணி, ஒர்செடி
திரணிக்கல், காக்கைக்கல்
திரனே, கம்பி, திரண்டது, திர2ள
திரண்டகொடிச்சி, புற்ரும்பமும்
திரண்டடால், திரை தேபால்

திாண்ட வடிவு, உண்டை
திரங்
திரஸ்தம்,பயங்கரம்
திகம், திப்பிவிமூலம்

ம், பித்தளே, பொருள், பொன்

திரவியலோபம், பொருட்குறைவு
திரவியவான்,செல்வன்

திரவீகரணம், உருக்குதல்
(திரட்சியாதல்
திரளி, ஒர்மீன்
திரளுதல் உருட்சியாதல், கூடுதல்,
திர2ள, கட்டி, திரட்டப்பட்டது
திரள், குழியம், கூட்டம், திரட்சி, தி
ரளென்னேவல், திரளே, படை
திரா, ஒர்மரம், தரா
திராசம், அச்சம்
திராட்சம்,

::::: முத்திரிகை

திரி

ாகm

ராணி,
:ே.

தகுதி, தத்திவம்
திராணிக்கை, திராணி

திராபம், ஆகாயம், சேறு, மூபன்
திரா மரம், பவளமல்லிகை
திராமிடம், திராவிடம்

திரிசியம், தோற்றப்படத்தக்கது
திரிசியாதிரிசியம்,தோற்றப்படத்த

க்கவைகளுங்தோற்றப்படாதவை
களும்

தி ரிசிரபுரம், திரிசிராப்பள்ளி

திராய், ஒர் கீரை
திராவகத்துக்கடுங்காரம்,
திராவகத்துக்காதி,

திரி

அன்ன
பேதி

திராவக அேறு, வெடியுப்புச்சுண்ணம்
தி.சாவகம், காங் தக்கல், செய்நீர்,
மெழுகு

திராவகன், அறிஞன், கள்வன்
திராவிடம், ஒரெண்,சாதிாான் கிளுெ

திரிசிரா, ஒரிராக்கதன்
திரிசிராப்பள்ளி, ஒர்பட்டினம்
திரிசிராமலே, ஒர் மலே (டசைலம்
திரிசிருங்கம், முக்கோணம், திரிக.
திரிசுடர், முச்சுடர்
திரிகுலம், முத்த2லவேல்
திரிசொல், செய்யுட்சொல்
திரிச்சல், திரிதல்
திரிச்சிரமம், முக்காலநியமகிட்டை

ன் , தமிழ்,தேயமைம்பத்தாறி திரிஞ்சில், அரிஞ்சில்
_

மூென்.அறு

திரிதசன், கடவுள்

திரி, காரத்திரி,திரியென்னேவல்,பெ திரித சாசாரியன், வியாழம்
ண், மூன் அ, விளக்குத்திரி
திரித சாலேயம், சுவர்க்கம், மேருகிரி
திரிகடுகம், ஒர்.நால், சுக்கு-திப்பிலி திரிதசி, திரயோதசி
(ல்
-மிளகு
திரி கடுகு,
திரி தண்டதாரணம்,முக்கோறரித்த
திரிகண்டம், நெருஞ்சில்
திரிதண்டம், திரிதண்டு

திரிகதம், மும்மட்ங்கு
திரிதண்டி, முக்கோற்பகவன்
திரிகத்தம்,ஒர்தேயம் (மறு கூடியது திரி தண்டு,முக்கோல்
திரிகம், திரிகடுகம், முச்சக்தி, மூன் திரிதயம், மூன்று
திரிகாயன், புத்தன்
திரிகாலசந்தி, க்ாலே-மா?ல-உச்சிக
விற்பண்ணுமஅட்டானம் (னம்
திரிகாலஞானம், முக்காலமறியுஞா
திரிகாலம், முக்காலம், அவை உச்
சி-காலே-மாலேஅன்றியும் இறப்பு
-எதிர்வு-நிகழ்வு
(ழ்ச்சி

திரிதரல், சுழலல், திரிதல்,மீளல்

திரிதராட்டிரன், திரியோதனன்றச்
தை

திரிதலே, ஒர் ஆடு

திரிதல், அலேதல், உலாவல், கெடுத
ல், சுழலல், சடத்தல், மாறுதல்,
மீளல்

திரிகாலவர்த்தமானம், முக்கால நிக திரிதாதி, விஞயகன்

திரி.காலோசிதம், குசைப்புல்
திரிகுணம், முக்குணம்
திரிகூடம், ஒர்ம்லே

திரிதிகை, மூன்ரு திேதி
திரிதியம், செவ்வள்ளி
திரிதியை, மூன் ருந்திதி

திரிகூர்ச்சகம், முக்கருவுள்ளது

திரி திவம், முத்தி

திரிகை, இடக்கைமேளம், ஏந்திரம்,
குலாலசக்கிரம், திரிதல் (த்திரம்
திரிகோணசாத்திரம்,முக்கேர்ணசா
திரிகோணமலே, திருக்கோணமலே

திரிதிவேசன், தேவன் (திஞென்று
திரி தீர்க்கம், மணப்பொருத்தம்பத்

திரிகோணம், முக்கோணம்
திரிசங்கு, அரிச்சந்திரன்றங்தை

திரி தாளி, சிலலபொல்லம்

திரிதேகம், காரணதேகம்-குக்கும
தேகம்- அாலதேகம்

திரிதோஷம், ஒர்நோய்,முப்பிணி
திரிசங்கு மண்டலம், ஒர்ாட்சத்திரம திரித்தல், சுழற்றுதல், மாறுபடுத்த
ண்டலம்
ல, மாற் றுதல், முஅக்குதல்
-

திரிசயம், காணப்படுவது

திரிசாம,எவட
்சாரம்,சத்திசாரம்,
நவச்சாரம்
_

திரிசி, சமுசாரி

திரித்துவம், மூன்று தத்துவம்
திரி நாயகம, பெண்டலேமை
திரிசேத்திரசூடாமணி, சந்திரன்
திரிகேத்திரன், சிவன்

திரி

திரி

ாகmக்அ

திரிபt,ெ பிறைக்கலிபிஅென்அ, அ திரிப்பு, மாறி தல், முஅக்கு
ஃஅ இருசெய்யுளாய்தின் மூன் திரிமஞ்சள், க்தித்ாரிமஞ்சள், மஞ்ச
ள், மரமஞ்சள்
திரிமணே,
திருமனே
ளாயு நிற்குங்கவி
திரிபன், உப்மானப்பொருள்நிகழ் திரிமனம், சித்தம்-புத்தி-மனம்
கின்றசெய்கையிற் பயன்படுதற் திரிமார்க்கம், முச்சக்தி

ருப்ப்பிரித்தோத் மூன்.அசெப்பு

பொருட்டுஉபமேயத்தின் உருவத் திரிமூர்த்தி, மும்மூர்த்தி
தைக்கொண்டுபயித்தில். (உ.ம்) திரிமூலம், கண்டு மூலம்-த்ெதிசமூவி
ம்-திப்பிலிமூலம்
தர்ட் கமலத்தாண்டச்து கட்குவ
திரிய,

2ளயாளுேக்கி

:
திரும்ப
திரியம்பகன்,அான், அருகன், விட

திரிபதகை, கங்கை

திரி பதம், முத்தெருக்கூடுமிடம்

திரிபதாகம்,செற்றியிஅள்ள மூவிரே

அெ, விஞயகன், வீரபத்திரன்
திரியாங்கம், திரயாங்கம்

திரி பதார்த்தம், பசு-பதி-பாசம்

திரியாமயம், முத்திவிக்கினம்மூன்.அ
திரியாமை, இரவு, நீலக்கல், யமுனே

திரிபலம், திரிடலே

திரிப2ல, கடுக்காப்-தான்றிக்காப்

iப

திரியாவிரம், புரளி

செல்லிக்காய்

(தல்

திரியேகத்தவம்,மூன்றென்ருயிருத்
திரிபழுகம், பால்.செய்-தேன்
திரிபர்கி, மிறைக்கவியிளுென் அ.அ திரியேகம், முப்பொருளொன்ருயி

ஃது ஒர்மொழிமூவெழுத்தானின்

ருத்தல்

ருேர்ப்பனுமதிக்ளிடையெழுத்த ே திரிபேகன், கடவுள்
ங்கவேருேர்பயலும்.அதன் முதலெ திரிசேகம், சக்கு
முத்து நீங்கவேருேர்பயலுங்கொ திரிவிங்கம், திசீலிங்கம்
திரிலோக சிந்தாரம், ஒர்மருக்தி
ண்டுமுடிவது
திரிபு, முத்திவிக்கினமூன்றிளுென் திரிலோகம், திரிபுவனம், பூமி-அச்ச
ாம்-சுவர்க்கம்

அறு, வேறுபாடு

திரிபுக்காட்சி, ஒன்றைவேருென்முய் திரி லோகவசியம், சருவல்சீசனம்
திரிலோகாதிபதி, இந்திரன்,கடவுள்

க் காணுதல்

திரிபுடகம், முக்கோணம்

(ம் திரிலோகி, விட்டுஅனு கரங்தை

திரி லோகேசன், குரியன்

திரிபுடி, ஆத்திமா-ஞா துரு-குேய
திரிபுடிபலம், ஆமணக்கு
திரிபுடை, சத்த தாளத்தொன்.அ
திரிபுண்டரகம், மூன்.அவரியாய்ப்

திரிலோ சனன், திரியம்பகன்
திரிவசியம், பெண்வசியம்
திரிவட்டம், இயந்திரத்திஞேரு.அப்பு

}ே

தரிவருக்கப்ாtணன்,திரிவருக்கமடை

திரிபுண்டரம்,
திரிபு சுந்தரி, பார்ப்பதி

தேவன்

திரிவருக்கம், அகவியல்மூன் , அ
திரிபு த கனன், சிவன்
ஃ.தி அசுத்தம-அறியாமை-சுத்த
திரிபுரமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை
ம், அரசியல் மூன்.அ, அஃதி ஆ
திரிபுரமெரித்தான், கொச்சி, மா வி
லங்கை

திரிபுரம், முப்புரம்
திரிபுராந்தகன், சிவன்
திரிபுரி, சா றடை
திரி புருஷம, முத்தலேமுறை

தாயம்-சட்டம-மத்திமம், இயல்

பாய்விரும்புவதுமூன்.அ, அஃஅ
கடமை.செலவம்-பெண் போகம்

திரிவாய், இவாய்

திரிவிக்கிரமன், ஒரரசன்,விட்டுது
திரிவு, திரிபு
திரிபுரை, ஒாசத்தி, பார்ப்பதி
திரிபுவனம், சுவர்க்கம்-மத்தியம்-பா திரிவேணிசங்கமம், ஒர்தலம், அஃ
தலம்

திரிபோகம், பெண்போகம்

அது கங்கை-சாச்சுவதி-யமுனேபெ

ன் அமூவாறுகளின் சக்திப்பு

திரு

திரு

பென்

தி

வம், பார்வை

திரீசனப்பிரியுன், அர்த்தன்

திருசை, கண்
திரீயத்துவம்,மூன்ருென்ருயிருப்பு:தி திருசோபமம், வெண்டாமரை(பை

திரீ லிங்கம், சிறிவிங்சம்

திருச்சவை, திவ்விய சங்கம், தேவச

திரு, அழகு, இலக்குமி, செல்வம், திருச்சித் சம், திவ்வியசித்தம்

செய்வீகம், மங்கலமொழியிஆெ திருச்சண்ணம்,அபிஷேகச்சுண்ணம்
ன் , மேன்மை, யா?னபுைப்பா திருடகம், அடுக்கு
கனதட்டுமொலி
திருடகாண்டம்,
மூங்கில்
திருடக்கிரக்தி,
திருசுணி, சங்குதிரி
திருசணே, புரிமனே
திருடதை, உறுதி, பெலம், வயிரம்
திருகம், சாதிக் காப், தவாரம்
(மிகுதி
திருடமூலம், தேங்காய்
கிருதில், மு. கல், வrேதல்
திருடம்,இரும்பு,கத்துவம்,பெலும்,

}

திருகல்முறுகல், திருக்கானதி

திருடலோமை, காட்டுப்பன மீ. ப

திருகாணி, சரியா

ருமயிர்
திருடல், திருடுதல்

திருகு தள்ளம், திருகென்னேவல்,மு
அக்கு வஞ்ச?ன
திருகுகள்ளி, ஒர்கள்ளி

திருகுதல்,திருப்பிமுரிக்சல், திரும்பு
தல், பறித்தல்

குதல்

திருடழம், தேங்காய்
(யாள்
திருடன், கள்வன்
திருடாப்த்தி, நம்பிக்கையான்மனே

திருடார்த்தி,மிகுவருத்தம்,வின்அதி

திருகுதாழை, ஓர் இாழை
திருகுதாளம், மிாறுபாடு
திருகுதாளி, மாறுபாடுள்ள ஆள்

திருடு, களவு, திருடென்னேவல்
திருடுதல், களவெடுத்தல்
திருட்டகூடம், சொடிக்கதை
திருட்டம்,
வி
திருஷடம்,
தளவு

}ெ

திருகூசி, தமரூசி
திருக்கடைக்காப்பு, கோவிற்க வு
சார்த்தல், திவ்வியபிரபுச்சத்தின் திருட்டாந்தம்,
-

முடிவுப்பாட்டு .

திருட்டார் தசம்,

அத்தாட்சி,உதா
ரணம், சாத்திா

ம், மரணம்
இருக்கடையூர், ஒர்தலம்
திருக்கண்சார்த்ததல்,கிருபையாய் திருட்டாபோகம், இம்மையிறிகண்

ப்பார்த்தல்
திருக்கரணம், பாம்பு

திருக்களிற்
படி, ஒர் நூல்
திருக்காட்சி, தேவதரிசனம்

திருக்காளாத்தி, ஒர்தலம்

அலனுபவிக்கு மனுபவம்
திருட்டி, அறிவு, கண், பாம்பு, பார்
_

வை, விஷம்

திருட்டிணிபாதம், பார்வை
(சம் திருட்டித்தில், காண்டல்

திருக்கு,கண்,குஜ்றம், மு.அக்கு, வஞ் திருட்டிபச்தி, மின் மினி
திருக்குழப்பம், திருவிளேயாட்டு,தே திருட்டிபாதம், பார்வை
வசெயற்குதுப்பம், புரளித்தனம் திருட்டிபூதம், காக்கப்பட்டதி
திருட்டிப்ோகம்,கட்பார்வைப்புண
திருக்குன்ருமலே, திருக்கோஜமலே
ர்ச்சி

திருச்குளம், கோயிற்குளம்

திருக்கூட்டம்,தேவதொண்ட்ர் கூட் திருட்டு, அனுப்பு, தளவு
(திசம்
திருட்டுத்தனம், கள்ளக்குணம், தத்
t_10

திருத்கூத்த, திருசடனம்

திருட்டுமர்யம், திருக்கு, மாறுபாடு

திருக்கை, ஒர்மீன்

திருணகம், வாளுறை

திருக்கொன்றை, ஒர்மரம்
திருக்கோணமலே, திரிகோணமலே

திருணசிேது, மூங்கில்

திருக்கோவில், தேவகோயில்

திருனசூனியம், தா ை

_

திருண சாதி, டிரமுதல்மடு தி
திருக்கோலம், திருவேடம், அருவ திருனசாரை, வாழை
மண்டலம், தேவகோலம்
திருணசிங்கம், தறிகருவி

திரு
தி

காச0

rைதிை, வில்

:,ே
புன்பர்
திருணத் தருமம், ப?ன தெங்கு முதலி
யமரம்

திரு

திருகோக்கு, திவ்வியபார்வை

திருந்தகை,பெருமையிற்சிறந்தோன்
திருச்சகைமை,பெருமை,மேன்மை
திருந்த லர்,

பகைவர்

திருந்தார்,
திருணம், உடைவாள், திரணம், அது திருந்துகை, செவ்வைப்படுதல்
திருந்துதல், செய்துமுடித்தல், திரு
ரும்பு, தேள், சேனி, புல், வில்
த்தமாதல், திருந்தல், தே.முதல்
திருணராசன், ப?ன
திருப2ல, ஒர்கொடி
திருணியை, புற்றிரள்

திருண பூலி, பற்பாப்

திருளுேற்பவம், காட்டுப்பயிர்

திருப்பட்ைவீடு,தேவர்கள் பெரியோ
ர்கள் கூட்டத்துடனிருக்கும் வாச
ஸ். கலம்
(தொண்டு

திருதபதம், கெதிகடை
திருதம், தரித்தல்
திருதி, உறுதி,ஒர்மீன்,சங்தோஷம், திருப்பணி, கோவில்வேல்ே, திவ்விய
திருத்தி, அது 2ண, தோல், நித்திய திருப்பணித்தல், யா?னயை நிற்கப்
பண்ணல்
யோகத்தொன்.அறு, நீர்த்துருத்தி,
யாகம்

திருப்பணிமுட்டு,கோவிற்றளபாடம்

திருப்பதி, தேவதலம், விட்டு அ
ருதிகரி, நாப்
திருதியபிரகிருதி, அண்ணகன், அவி திருப்பரங்குன்று, ஓர்மலே
திருப்பரம், குழுஉக்குறி
(2ல
திருதியை, மூன்று
திருத்தம், இப்பரவு, ஒழுங்கு, திரு திருப்பள்ளித்தாமம், கோவிற் பூமா
திருப்பள்ளியெழுச்சி,ஒர்பிரபந்தம்,
தேல், நீர்க்கம்
தேவர்களனந்தல் விட்டெழுதல்
திருத்தல், திருந்தச்செய்தல்
திருத்தாண்டவம், திவ்வியகடனம் திருப்பிரம், செய்
திருத்தி, பூரணம்
(வல் திருப்புகள், ஒர்பாடல்
திருத்து, செய்கை, திருத்தென்னே திருப்புதல், திரும்பச்செய்தல், மாற
வைத்தல், மீட்குதல்
திருத்துதல், சமஞக்குதல், சீர்திரு
த்துதல், செவ்வைப்படுத்தல்,தே திருப்பூட்டு, மங்கலி யதாரணம்
b தல்,நிலமுதலியவற்றைப்பண் திருப்பூட்டுதல், மங்சலியந்தரித்தல்
படுத்தல்

திரும கண்மை தேன், மன்மதன்

திருத்தொண்டர்,தெய்வதொண்டர் திருமகள், இலக்குமி
திருநடனம், திருத்தாண்டவம்
திருநாமச்செட்டி,

திருமஞ்சனம், அபிஷேகம்
திருமடங்தை, இலக்குமி
திருமண்டலம், துருவமண்டலம்

திருநாமத்தத்தி,

திருமரம், அரசு

திருத்தொண்டு, தேவதொண்டு

திருமலர், தாமரை
திருநாமம், தெய்வீககாமம், மேன் திருமலே, ஒர்மலே திருப்பதி
மையான காமம்
திரும் மார்பன், அருகன் ,திருமால்
திருநாளப்போவார், சிவதொண்ட திருமாஅதிே, தாமரை
திருநாமப்பாலே,

_

ரிலொருவன்

திருநாள், விசேடாராத?னத்தினம்
திருநீலகண்டன், ஒர்தேள், சிவதொ
ண்டரிலொருவன்
(சை
திருஅேறு, விபூதி
திருநீற்றுக் காப்பு, விபூதியீட்டிரட்
திருbேஅக்கோவில், திருநீற்அப்பை
திருநீற்.அப்பச்சை,
ஒர்செடி
திருநீற்றுப்பத்திரி,

திருமால், விட்டு அணு

திருமால்புதல்வன், மன்மதன்
திருமானகரம், வைகுண்டம்
திருமுகம்,தேவ சன்னிதானம், வரை
ந்த அட் புமோ?ல
திருமுதல், திரும்புதல்

திருமுழுக்காட்டுதல், அபிஷேகம்ப
ண்அணுதல்

திருமுழுக்கு, திவ்வியபிடேகம்

திருநீற்.அப்பழம், திரு நீேஅ எண்டை. திருமுறை, புத்தகம்

திரு

கm

திரை

திருமுற்றம், குதிரைவையாளிவீதி, ! திருவாரூர், ஒர்தலம்
கோயிற்சன் னிதானம்
திருவாவி, கள்வன், திருவாதிரக்கா
திருமுன்,
திருமுன்பு,

தேவசன் னிதானம்,

ரன், பொய்யன்
திருவாவினன்குடி, சுப்பிரமணியாா
திருமெழுக்கு, கோவில்மெழுகுதல்
றிடத்தொன்.ற, அஃது பழனி
திருமேற்பூச்சு, திருமேனியிற்குசும் பூ திருவாழங்கோடு, ஒர்தலம்
பெரியோர் முன்பு

சீசு

கம்

திருவாளன், செல்வன்

திருமேனி, குப்பைமேனி,திவ்வியதே திருவா?னக்கா, ஒருர்
திருமேனிக்கடுக்கன்,கைம்பெண்கா திருவான் கோடு,ஒர்பட்டினம்
தணியிஞென்.அறு
திருவிருங் திவ்வியவிருந்த, அஃது
திரும்பல், திரும்புதல்
சத்தியவேதத்தார் உடன்படிக்
திரும்பு, இடியேறு, சக்கிரம், சக்தி
கையிஞென்.அ
ரன், திரும்பென்னேவல், பாம்பு திருவிலி,கைம்பெண், வறியர்
திரும்புதல், மா.முதல்,மீளல்,வ2ளதல் திருவிழா, உற்சவம்
திருவடி, திவ்வியபாதம்
திருவிளக்கு, கோவிற்றீபம்
திருவடிநிலே, ஒருர்
திருவி2ளயாடல்,
ஒர்புராணம்,
திருவடிப்புண், ஆருதக அம்புண்
தெய்வவிளேயா
திருவிளேயாட்டு,
திருவடியிராச்சியம், முறைகெட்ட
ட்டு
விராச்சியம்

திருவுக்தியார், ஒர்.நால்

திருவடையாளம், சமயசாதனம்
திருவட்டம், திரி வட்டம்
திருவட்டி, கள்ளி
திருவனே, சேது
திருவண்ணுமலே, அருளுசலம்
திருவமுது, திவ்வியவுணவு
திருவருட்பயன், ஒர்.நால்
திருவலகு, கோவில்விளக்குமா.அ

திருவுரு, விக்கிரகம்

திருவுளச்சீட்டு, தெய்வசித்தமறியு
ஞ்சீட்டு

(சம்

திருவுளமத்தியஸ்தம்,தேவமத்தியட்
திருவுளம், திவ்வியசித்தம்
திருவுளம்பற் றுதல், கிருபையாய்ச்
சொல்அதல்

திருவுளம்வைத்தல், கிருபைபுரிதல்

திருவள்ளுவர், ஒர்.தால், வள்ளுவநா திருவு.அப்பு, அதன்மேலணி
லாசிரியன்

திருவூஞ்சல், தெய்வவூஞ்சலாட்டு
திருவெனற்சாரம், காசிச்சாரம் (மீ
திருவேடம், சமயவேடம், சிவவேட
திருவேரகம், சுப்பிரமணியராறிடத்

திருவனந்தபுரம், ஒர்பட்டினம்
திருவன், திருவாவி

திருவாக்கு, திவ்வியவாக்கு
திருவாசகம், திருவாக்கு,

மாணிக்க

வாசகர்செய்த நூல்

தொன்.அறு

திருவொ நீருடை, விக்கிரகங்கட்குச்

திருவாசி, ஒராபரணம்
(ரம்
திருவாசிகை, ஒர்மாலே
திருவாடு தண்டு, திருவுருவைக்காவும
திருவாட்சி, ஒர் ஆமாம்
திருவாதரம்,
புரளி

சார்த்த மாடை

திருவோணம், ஒர்னாள்
திருவோலக்கம், மகாதில்வியசபை
திருணகம், திருணகம்

;

திரே ககரணம்,இராசியை மூன்ருய்ப்

திருவாதிரை, ஒர்ாள்

திரேக கரளுதிபன், திாேக கரணத்த
திரேகம், தேகம், மூன்.அ

பகிருதல்

(திபன்

திருவாத்தி, ஒர் பூமரம்
திருவாபரணம், தெய்வாபரணம்
திரே சந்தி, திராய்
திருவாயில், கோவில்வாயில், மடம் திரேதம்,
இரண்டாம் யுகம்

திருவாய், திருவாக்கு

(ளுதல் திரேதா யுகம்,

திருவாய்மலர்தல், தேவவாக்குவிள் திரேதாக்கினி, முத்தீ
திருவாய்மொழி, ஒர் திருப்பாடல், திரேத்து, கிறைவு

தெய்வவாக்கு,பெரியோர்.த சொல் திரை, இடுதிரை, உடற்றிாை, கடல்,
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திவா

.

கி.அ

திரையென்னேவல், திரைவு, புண் திலோதகம், எள்ளுர்ருேம்
திலோத்தமை, ஒாரம்பை
நீறிரை, யாறு
தில், அசைச்சொல், ஒழிவிசை,கா
திரைச்லே,மறைப்பீட்டுச்லே
லம், விழைவு
திரைதல், சுருங்குதல், பால்முதலிய
தில்லமெழுகு, தில்லைமெழுகு
கண்விடுதல்

திரைத்தல், திரைக்குதல்

தில்லம், காடு

திரைப்பு, திாைதல்
திரைப்புடைவை, திாைச்சிலே
திரையல், கருங்கல், வெற்றிலே

தில்லியம், எட்சாட்டி

(மாறுபாடு

தில்அப்பில்லு, சண்டை, தருக்கம்,
தில்லே, ஒர்மாம், சிதம்பரம்
திரையன், தொண்டைமான், செய் தில்லோர்யகம், ஒர்கெல்
தில்லோாயகர், சிதம்பரேசுபான்
தனிலத்தலேவன்
தில்லேமூவாயிரர்,சிதம்பரசேத்திரவு
திரையெறிதல், திரைவீசுதல்
ரிம்ைப்பார்ப்பார்
திரைவிழுதல், உடறிாங்குதல், சுரு
தில்லேயம்பலம்,கனகசவை (பான்
ங்குதல், திரைதல்
தில்லேயம்பலவாணன், சிதம்பரேச
திரைவு, திரைப்பு
தில்லேவனம், சிதம்பரதலம்
திாோகத்ம், அதரிசனம்
திவசகான், குரியன், விடியல்
கிரோகிதம், மறைவு
திரோதசத்தி,பஞ்சசத்தியிளுென் அறு திவசம், சிாாத்தம், காள்
திரோதம்,
பஞ்சகிருத்தியத் வசாக்தியம்
அர்தி (ருவன்
திரோதயம்,
தொன்.அ,மறைவு
்தரிலொ
,துவாதசாதித
திவச்சுவான்
திரோதாயி,
பஞ்சசத்தியி
திவடல், அவளுதல்
மூென்.அறு

:::: }

:ே }
திரோசானம்,திர்ைச்சிலே, மறைப்பு
திரோபவம்,
தினோபாவம், }
மயக்கம்

திவண்டல், அவளல்

திவம், ஆகாயம், காடு, தோற்றம்,
சாள், மோக்கம், விளக்கம்

திரோபவித்தல், மறைத்தல்

திவாம், காடு

தி
,ே}

திவலே துளிமழை, மழைத்துவி

திவஅதல், சாதல்

:
ண்அககு

திலகம், கவித்தறை, சிச்தாரம்,சட் திவவு, படி, வினவலிக்கட்டு
டி, திலோதகம், பொட்டு, மஞ் திவளல்,
அவளல்,மெலிதல்

}

சாடிமரம், மேன்டிை
திலகாகிரயம், செற்றி

-

திவளுதல்:
திவறில், சாதல்
திவா, பகல்
இயகாச்சப்பூ
திவாகரம், ஒர்சிகண்டு, காகம், குரி

திலகாளகம், கரும்புள்ளி
திலகம், சுட்டி, செற்றித்திலசம்
| திவாகரன், ஒர்.நாலாசிரியன், சூரிய
திலதபிலம், சல்லெண்ணெய்
ன், சாவிதன்
(சாவிதன்
தில தற்பனம், எள்ளுச்சண்ணிருமி

றைத்தல்
(செய்தபசு திவாக்கீர்த்தி,ஆச்சை, சண்டாளன்,
திலதேலு,தானஞ்செய்யஎள்ளிஞp திவாசுத்தம், பகணித்தினை
திவாடனம், காக்கை
கிலபருனி,
நீ
திலபருனிகை, சாதனம
திவாகிசம், இராப்பசல்

}

திவபிச்சடம், எட்பாகு

திவாக்தம், ஆச்தை
திவாபீதம்,ஆச்தை, வெண்டாமரை

திலடி ஆரம், ஒர்விதமயில்

திவாபீதன், கள்வன்
திவாபீதி, ஆச்தை
திவாமணி, சூரியன்

திலம், எள், மஞ்சாடிமரம்
திவாசம்,எண்ணெய்
திலவகம், வெள்ளிலோத்திரம்
திலாட்சாரம், திலாலவணம்
தி.இ. மூன்.அ

திவாமத்தியம், நடுப்பகல்
வாராத்திரம்,
::::
} இராப்பகல்

திற
திவோதிாசன், ஒர்ாசன்

திரு
இறவு, திறத்தல்; வழி

திறவுகோல், திறப்பு
திவ்வியகாயணன், கந்தருவன்
திறவுண்ணல், திறிபடல்
திவ்வியதிருட்டி, ஞானசோக்கு, தெ திறனில்யாழ், செய்தல்யாழ்த்திறமி.
ய்வீக பார்வை
திறன், கார்ணம்,குணம்,
பாடு
திவ்வியக தேம், கராம்பு

திவ்வியது, திவ்வியம்ான்து

திவ்வியாண்ம்,

குரியரெணம்வாயு

t_...ம்.

-

. .

;

மழைத்தின்மலிந்படிதல், இஃது ஏ தி.மு.தியை, திருதிeை
ழ்வசிைசானத்தொன்.அ.
திவ்வியம், ஆணே, இனிமையானது, இறுதி ப்பு,
அச்சக்குறிப்பு

ஒர்வகைச்சச்சன்ம், கசாம்பு,தெ தி திறெனல்,
திறேதம், திாேசம்
திவ்வியாதம், அஞ்சுவை
(மனி திறை, அரசிற்ை
திவ்வியாத்தினம், சிச்தாமணி,குடா திறைகொள்ளுதல், திறைவாருதல்,
திவ்வியவருஷம், தேவவருடம்
வெல்லுதல்
திவ்வியாதிவ்வியம், தெய்வீகமும்ம திஆையணத்தல், இறைகொடுத்தல்
திற்றி,தின்றற்குரியண்
அவதிகமும்
திவ்வியாத்திரம்,தேவர்களாlகொடு தினகரன், சூரியன்
க்கப்பட்டஅம்பு
(தண்ணிர் தினகுவி, அரசர்க்குப்புகழ்ச்சியாய
திவ்வியோதகம், நீர்த்தர்ே, மழைத்
திேசக்திசொல்லுங்க்வி, தினகவி
ட்புலவன்
தினத்தல், அழுச்துதல், அனுப
வித்தல், சிறைதல், செருங்குதல், தினதாலம், கித்தமும்
பெருகுதல்
தினகேசவம், இருள்
தினசேரி, கித்தம்
திறக்கு, காரியம்
திறத்தல்,திதக்குதல்,வதுத்தல்;வழி தினத்திசயம், ஒருசாளில்மூன்றுபெ
ருசாள் சம்பவிப்பது
வெட்டிவிடுதல்,விரித்தில் விளக்கு,
ப்விகமானது, மேன்மையானது

தினத்தினம், சாளுக்குசாள்

தல

திறத்தார், பக்கத்தார்

தினபலம், ஐக்தாம்-ஆரும் ஏழாம்

இமத்தி, மருத்தவிச்சி

எட்டாம்-பதிளுென்ரும்-பன்னிர

திறக்தறை, அரனற்றது.

ண்டாமிராசிகள், கிதாடக்கும்ப

திறபு, இயம்,அத்துசாகம்
திறப்படுதல்,சேறுதல்,பலப்படுதல் தினப்பாடு, தினசேரி
திறப்பணம், திறப்பணம்

தினப்பிரணி,

}குரியன்

தினமணி
திறப்பாடு, வகை, வலிமை
திறப்பு, காவலின்மை,அறப்பு
தினமானம், கித்தமும்
திறமை, தகுதி, வகை, வலி
தினம்,காள், பகல்
(ல, சித்தம்
திமம், உச்சிதம், காரணம்,குண்ம், தினவிருத்தி, சாடோ
சிாள்வே

குறைாாம்புள்ளவீணே, கூறுபாடு,
சக்திவம், தன்மை, திறமை, ப

க்கம், பாக்கியம், மேன்மை வலி

::::
இன்டுெத்தில், } சொறிதல்.
னவுதின் றல்,

}

திறம்பல்,
தவறுதல், மா.அப
ளுங்கிசம், சாமம்
திமம் புதல்,
டல்
திளுதி, விடியல்
(பிரதான சான்
திளுதினம், பிரதான சான்,பிரதாளுப்
திமயம், திரயம்
திறலோன், திண்ணியன்
திஅந்தகம், இரவு
திறல், பகை, போர், வலி.
(ல் திருந்தம், மாலேப்பொழுது

திறவறிதல்,மறைத்திருப்பதையறித திஆச்சரம், ஒன்றைவிட்டொரு.சா

திறவாளி, காரியகிரகஸ்தன்,விவேகி
திறவான், வவியவன்

ள், சாடோறும்

திஅமசம், காளின் பங்கு

இக்

திட்

I

திஞரம்பம், வைகறை

நீச்கு தித்தல், ஆவேசமுதலியவநீரு

திஞவசாணம், அர்தி

llய்ப்பாய்தல்
தீக்குருவி, தழல்விழுங்கி

தினிகை, நாட்கடலி
தி லுசு, வகை
திலுசுவாரி, பலவகை
தி?ன, ஒர் சாமை, சிஅமை

தீச்குவெறுங்குகை, சவுக்காரம்
நீக்குளித்தல், அக்கினியிற்படிதல்

தினக்குருவி, ஒர்குருவி
தி?னச்சாமை, ஒர் சாமை

நீக்கூர்மை, இக்துப்பு, திலாலவனம்
தீக்கை, நீட்சை, விரதநியமம்

தி?னப்புனம், தினேவிளேபுலம்
தின்பனவு, உளு
தின்மை, தீமை
தின் றல், மெல்லுதல், அஃது
கையுணவிஞென்.அறு
தின்றி, தீன்
தின்னல், தின் றல்

தீக்கையோன், அரன், குரு, நீட்சை
பெற்ருேன்
தீக்கோள், தற்கிரகம்
நால்வ

_

:} உருசியானபழம்
தீங்கு, குற்றம், தீமை
நீங்குனர், துட்டர்

(த்தி
தின் மூத்தீன், இழிதே போசனம் கிங் தீசகன், ஆலோச?ன காரன், உபா
தைப்பட்டுவாங்கிப்புசிக்கும்புசிப்பு தீச்சகுனம், தற்சகுனம்

தின் அகை, தின் அதல்

தின் அதல், தின்னல்

தீச்சடம், அமுரி

தீச்சட்டி, நெருப்புச்சட்டி
கீச்சலம், கடஅரை

தீச்சுடர், வெடியுப்பு
தீச்சொல், பழிச்சொல்
தி, அறிவு, இனிமை, ஒரெழுத்த தீ தீஞ்சுவை, சற் சுவை
மை, சீயென்னேவல், நரகம், நெ தீஞ்சொல், இனியசொல்.ஈற்சொல்

குப்பு: அஃது அட்-மூர்த்தத் கீட்சணகண்டகம், முண்ணுவல்
பஞ்சபூதியத் திமொ தீட்சணகர்தகம், இரவெண் காயம்
தீட்சணகம், வெண்கடுகு
தீட்சணதண்டுலம், திப்பிலி
நீக்கஞ்சி, கருப்பூரம்
தீட்சணபத்திரம், அலரி
இக்கடன், இமக்கடன்
தீட்சணபுட்பம், கராம்பு
தீக்கடைகோல், ஞெலிகோல்
தீட்சணம், ஆயுதம், இரும்பு, உக்கி
நீக்கட்டி, அக்கினிக்கட்டி
தீக்க ணம்,நேரசைாடுவுந் நிரையசை
தும், உப்பு, உறைப்பு, கூர்மை,
கொள்ளே நோய், கோபம், சிக்கி
யிருபா அங்கி நீபன
தீக்கதர், தீட்சதர்
ாம், சஞ்சு, போர், மரணம், வெ
தொன் அ,
ன்.அறு

தீக்க திகரும்பச்சை, நாகப்பச்சை

ப்பம்

திக்கதிர்,உலேயாணிக்கோல் குரியன் தீட்சணாசம், வெடியுப்பு
தீக்கரண்டி, நெருப்பகப்பை
கீட்சதர், ஒர்வகைப்பார்ப்பார், ே
ட்சைபெற்ருேர்
நீக்கருமம்.இமக்கிரியை, துற்கிரியை
நீட்சதன்,
தீட்சைபெற்ருே
தீக்கல், நெருப்புக்கா அங்கல்
தீக்காய்தல், குளிர் காய்தல்

தீட்சாவான்,

}

ன்

இக்காரியம், அக்கினிகருமம், பொ தீட்சித்தல், தீட்சைகொடுத்தல்
தீக்கித்தல், தீட்சித்தல்

தீட்சை, உபதேசம்
(தல்
தீட்சைகேட்டல், உபதேசம்ப்ெ.று

தீக்குணம், திற்குணம்

திட்சைகொடுத்தல்,

லலாங்கு

உபதேசங்

தீட்சைபண்அணுதல்,
கொடுத்த
தீக்குனர், கீழ்மக்கள்
ல்
தீக்குண்டம், அக்கினிவளர்க்குங்குழி தீட்சைவைத்தல்,
(ரிசி
தீக்குதல், கருகுவித்தல், தீயச்செய் தீட்டம், ஆகுசம்
தீட்டலரிசி, தி விடுநீங்க மினுக்கினவ
தல

தித்

காசடு

திட்

திட்டல், திட்டுதல்
நீத்திரள், ஊழித்தி, சுவாலக்கூட்
தீட்டு, அழுக்கு ஆகுசம், எழுதுத
ல், குதகம், நீட்டென்னேவல், ம தீத்திண்டல், கல்யாணம்
1- ம்

களிர்கு தகம்
திட்டுகோல், எழுதுகோல்

திட்டுக்கல், சா2ணக்கல், மாக்கல்

தீத்தீண்டு கையான், சிவன்

இத்தெய்வம், அக்கினி (செய்கை
கீத்தொழில், அக்கினிகரும்ம், துற்

தீட்டுக் கழித்தல், அடக்குக்கழித்தல் தீத்தோ பலம், சூரியகாந்தக்கல்
தீட்டுக்காரி, சூதக காரி
தீசா, கப்பற்காரர்.துறைபிடிக்கக்
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தீத்தாங்கம், மயில்
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நீரார்தரம், மறுகாை
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தீவிளங்கும்வயிரம், மீனம்பர்
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தீர்த்தவாகி, யாத்திரைகாரன்
இர்த்தன், அருகன், ஆசான், ஆலோ
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அது தம், அசைவு
அ அக்கை, துண்டு
ததி, துதியென்னேவல்,தோத்திரம்
தி.அங்குதல், வெருவுதல்
அணே, அளவு, ஆயுதமுனே, இணே, உ அதிக்கை, அதிக்குதல், யா?னத்திதி
தவி, ஒப்பு, சகாயம், சல்லியம்,

திதித்தல், வழுத்தல்

சோடு

அ8ணக்கருவி, உபகருவி
அ8ணக்காரணம், உபகரணம்

அணேச்சொல், உதவிச்சொல்
அ8ணப்படை உதவிப்படை
அ2ணமை, துனே

துதி கிங்தை, இகழாவிகழ்ச்சி
துதிப்பு, திதி
அதியம், சவரிலோத்திரம்
(கம்
அதியை, இரண்டாங் திதி
அதை, அதையென்னேவல், செருக்

அ2ணவர், உறிருேர்,சகோதரர்,தோ அதைதல்,நெருங்குதல்
அதைத்தல், செருக்கல், செருங்கல்
முர், மந்திரிகள்
அணேவன், உதவிக்காான், கடவுள், அத்தகம், தத்தம்
சகோதரன், தலேவன், தோழன், அத்தாா, முசற்புல்
அத்தசாகடினல், ஒர்மருதே
மதிேரி
அணேவி, சகோதரி, தோழி, மனேவி அத்தாைகம்,சத்தலோகத்தொன்.ற
சித்தபாஷாணம், ஒர்பாஷாணம்
அணவு, துனேவு
அண்டம், கைவாய்க்கால், சாரைப் அத்தபேனம், டா லுரை
பாம்பு,அண்டித்தல், அண்டு, பங் அத்தமன், ஒர்தார்த்தன்

கு, பறவைமூக்கு, முகம், மூக்கு, சித்சம், ஏழிசையிளுென் னு, கண்ம
யா?னத் துதிக்கை

துண்டரிக்கம்,குரூரம்,செருக்கிடை
அண்டாயம், பொற்பணம், பொன்
மணல்

ருக்தி, சமனிசை, தீ, காய், காவி
அற்பிறக்குமிசை, நானமுகப்புல்,
பால், யாழிளுேர் நரம்பு, வயிறு
அத்தல், அ.அபவித்தல், புசித்தல்

அண்டி, கொப்பூழ், அண்டியென் அத்தன், தப்பிலி
னேவல், துண்டு, துண்டுகிலம்,பற அத்தாஞ்சனம், அத்தம்

வைமூக்கு,

அதித்தாத்தி, பாற்கடல்
தித்தாத்திசயனன், விட்டுணு
அண்டித்தல், அ.மத்தல், உறுத்திப் அத்தாத்தித?னயை, இலக்குமி
பேசல், கண்டித்தல், கிழித்த்ல், த அத்தாரி, ஒர்வித சீலே
றித்தல், பங்கிடுதல், பலப்படுத்த அத்தி, உண்டற்குரியன, ஒர்செடி,
(டித்தல்
ல், வெட்டல்
தேமல், பாம்பின் படப்பொறி
முகம்

அண்டிகை, கொப்பூழ்

திண்டிப்பு, உறுதிப்படுத்தல், துண் அத்தியம், அதி

(வஞ்ச?ன

அண்டிவிசாயகன், காஞ்சியில்விசா அத்து, கம்பளி, தப்பிதம், பொப்,
யகன்

அண்டீரபுரம், காஞ்சி
அண்டிரன், ஒாரசன்

அத்து நாகம், அத்தசாகம்

அத்திமாற்று, எத்தி, தங்திரம்,பொ
ல்லாங்கு
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அக்த கூபதி, கொப்பூழ்

தமி,துமியென்னேவல், மழைத்துளி

அது தேமம், ஒர்பறை
அந்தம், வயிறு

அமிதம், நீர்த்துளி
திமித்தல், அ.முத்தல்,

.ே } சொப்பு, வயிறு
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தளித்தல்,

வெட்டல்

அமிப்பு, துமி, வெட்டு
அங் த பி, துர்துமி

திமிரம், கருமை, மிக்க சிவப்பு

அந்த மாரம், ஒர்புழு,பூனே (ருவன் அமிலம், பேரொலி
அந்த மாரி, முதலெழுவள்ளலிலொ அமுலம், குழப்பம்
அத்துமி, ஒாசுரன்,ஒர்வருடம்,துளி ஆம், உழப்பாட்டுத்தன்மைப்ப
மழை, பறைப்பொது, பேரிகை,
ன் மைவிகுதி (உ.ம்) கடத்தம், து
பேரொலி

கள், அம்மென்னேவல்
அம்பகர், தம்பை

அத்துருபாவை,
அ. துருமாலே,
தபாக்கி,அப்பாக்கி

அடிப் புள்ளன அம்படைசி, நாடாவிளுேரு.அப்பு
(ய் அம்பரம், அத்தி

அது பாக்கிக்காது, துப்பாக்கிவத்திவா அம்பராஷடகம், போாத்தை
அபாச்கிவத்திவாய், இரஞ்சகம்
தம்பல், தம்மல்
அபாசி, அப்பாசி
அப்பகம், கெய்
அப்பட்டா,

அப்பட்டி,

அம்பன், துட்டன்
அம்பால், துமால்

} ஒச் சீலே
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தும்பி, ஒர்மீன், கரும்பு, கருவண்

டு, கொத்தான், சுரை, அ ட்டை,
அப்பரவு, அப்புரவு, முழுமை, மே
யா?ன, வண்டிஞண், வண்டு
லிடுதல் அம்பிக்கை, துதிக்கை
ன்மை

அப்பலிடுதல், ஆணேயிடுதல், எச்சி

அம்பிச்சி, தட்டை

அப்பல், உமிழ்நீர், அப்புதல்

அம்பி துதல், அாைதள்ளுதல்
அம்பிலி, ஒர்மரம்
அம்பு, கயிஅ, குறைவு, சிம்பு, சார்
அம்புராட்டகம், அம்பாாஷடகம்

தப்பல்விடுதல், ஆனயைவிலக்கல்
அப்பற்களாசி, துப்பற் பாத்திரம்
அப்பாக்கி, துவக்கு

அப்பாசி,பாஷையைமடிபாஷையி அம்புரு ஒர் கர்தருவன், வீணே, வீ
நீ சொல்பவன
2ணப்பசிட்சையுள்ளவன்

திப்பிாசம், கருஞ்சொண்டி
தும்பை, ஒர்கொடி, ஒர் ஆடு, ஒர்மீ
அரக்கு, அறிவு, அனுபவம்,
தி
ன், கறவைப்பசு, கூட்டம், பொ
ஆயுதப்பொது, உணவு, கறை,
ருதல், போர்வென் முேர்க்குமாலே,
குற்றம், சகாயம், சாமர்த்தியம்,

வெற்றிலே

சிவப்பு, சுத்தம், சோதித்தல், து தும்பைமாலே, ஒர்பிரபர்தம், அஃ
ணே, து2ணக்காரணம், அப்பென்
து தும்பைப் பூமாலேகுடி மாற்ரு
னேவல்,நெய், பகை, பவளம்,பா

னம், பொலிவு, மிகுதி, மேன்மை,
வலி

துப்புக்கேடு, சீர்கேடு
அப்புண்ணி, சீர்கேடி

ரோடு பொருவதைக் கூறுவது,
போர் வென் ருேர்க்குமா?ல
தும்மல், உயிர்ப்பு, தம்முதல், விே
தல்

அம்மிட்டி, சிறுகுமட்டி
அப்புதல், உமிழ்தல்
அம்மு, தம்மல், திம்மென்னேவல்
அப்புத்தருவிசாரித்தல், ஒட்டின அம்முதல், திம்மல்
அது தப்பினதுவிசாரித்தல்
துயக்கம், சோர்ச்சி

அப்புரவு, அலங்காரம், அனுபவிப் அயக்கு, சோர்வு, தளர்வு
பன, ஒப்புரவு, ஒழுங்கு, சுத்தம் தயங்குதல், சோர்தல்
அமாகாரன், கொல்லின்
அது மால், இறையின்மை
திமானம், ஆபரணப்பெட்டி

அயரடி, அன்பம், வாட்டம்
அயரம், கிலேசம், அன்பம்,

அயரி, யாழ்ாரம்பு
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துயருஅவோன், தரித்திரன், துன்பு தரங்கம், குதிரை, மனம்
தரங்கவதனர், கர்தருவர்
அறுவோன்
அயர், கிலேசம், தயரென்னேவல், அரங்காரி, எருமை
(படல் தரங்கி,குதிரைக்காரன்
அன்பம்
அயர்சல், கிலேசப்படல், துன்பப் திரட்டு, துறட்டு
.தய அதில், அசைதல்

தியிலல், நித்திரைசெய்தல்

தாத்துதல், ஒட்டுதல், செ.அத்தல்,
(ம்
தொடர்தல்
அரர் தரம், பொதியெரு.து, வல்லப

அபிலாதாராலயம், மகமேரு
அாந்தரன், பாரச்தாங்குவோன், வ
துயிலார், தேவர்
ல்லோன்
அயிலிடம், கித்திரைசெய்யுமிடம், ம
க்கட்படுக்கை
(அ
அரபிமானம், இஞபிமானம்
அரப்பணம், கம்மக்கருவியிளுென்
அயிஆதல், கித்திரைசெய்தல்
அாப்பு, அரத்திதல்
அயிலெடை, அதுயிலெழுப்பல்
தியிலெடைகிலே,ஒர்பிர்பந்தம்,அஃ அாம், சுமை, பொ.அப்பு
அது மனக்கவர்ச்சியின்றிப்பாசறை அாவு, கிணஅ, தாது

க்கட்டுயின்றஅரசர்க்குப்புகழ்கொ தரவுச்சட்டம், குருவளிச்சட்டம்
டுத்தலேக்கருதியசூதர்துயிலெழுப் அாா கதம், அன்னடை
புதலாகப் பாடுவது

துசாகன், மிலேச்சன்

தியில், தயிலென்னேவல், கி; திரை அாாகிருதம், இத்தொழில்
அாாசாரம், ஒழுக்கத்தவ,அ, பவித்தி
தியில்கூர்தல், கித்திரைபண்ணல்
ரவீனம்
.தியில்போதல், ஆஅதல், கித்திரை
தராசாரி,ஒழுக்கவீனன்,ஒழுக்கலினி
யாதல்
த ராசை, துரிச்சை
.தியில்வு, நிச்திரை
அராத்தியம், எளிமை
அயிதல், கித் திரைசெய்தல்
அராத்தமா, தீம்பன்
அபிந்துதல், கித்திரையாக்கல்
தராபம், பெறுதற் கரியது
அயுலி, தொய்யில்
திய், அறிவின்றிரிபு, உணவு, துப் அராரோகம், ப?ன, பேரீதே
அராலபம், கிடைத்தற் கரியன
யெனேவல், பஞ்சிறீருெடர் நுனி
துரா லாபம், பழிமொழி
தய்ச்சி, அனுபவம்
அராலேபம், சிஅகாய்ஞ்சொறி
அய் அது, அய்ய அது

அய்த்தல், அனுபவித்தல், நாஅாற்
றல், புசித்தல்
அய்ப்பு, அ.அபவம், புசிப்பு
அய்மை, தாய்மை
அய்யது, சுத்தமானது
அய்யம், சுத்தம்
தய்யவன், சுத்தமானவன்
தய்ய?னயிரவியாக்கி, பவளப்புற்.அ
ப்பா ஷாணம்

அது ராலோகம், டேரொளி

தராலோச?ன, இயோச?ன
அரால், செந் ைஅரும்பு, அன்பம்

திரி, எழுதுகோல், நாற்பாத்திருத்
தும் படைமயிர்

அரிசு, குற்றம், அருசி, துன்பம்

அரிச்சை, பொல்லாவிருப்பு
துரிஞ்சில், உசிலமரம், வெளவால்
துரிட்டம், பெரும்பாவம்

துய்யன், பரிசுத்தன், வெள்ளிமணல் துரிதம், ஒர்தாளம், கலக்கம், கால
து யாள், அழகுள்ளவள், சரசுபதி
துய்யான்குஅமணல், வெள்ளிமணல்
துய்யோன், சுத்தமானவன்

தசப்பிரமாணத்தொன்.அறு, அஃ
அது அடியிரண்டுகொண்டது, கே

டு, சீக்கிரம், அதுன்பம், பாவம்

துரியம், சுத்தகிலே, சுமத்தல், நான்
துரகதம், குதிரை
காமவத்தை, பொதியெருது
துரகம்,குதிரை, குதிரைப்பறிபாஷா
ணம், மனம்

துரக்காரர், பொறுப்பாளிகள்
துரங்கப்பிரியம், கோ.தும்பை

துரியர், கடவுள், சுத்த கிலேயிற்சல
னமற்றிருப்போர்
துரியாதீதம், ஐந்தாமவத்தை

அரு

காடுக

த ரியோதனன், தயோதனன்

அாை

அருமனகம், முள்

திரிலபம், அருமையானது, பெறு துருமாரி, யா?ன
தற்கரியது

துரீ, கெய்வார்கருவியிஞென்.அ

தருமேசுவரம், ப?ன
தருமோ ற்பலம், கோங்கு மரம்

துரீயபாகம், காற்பங்கு
துரும்பர், இனர், பறையர்முதலான
தரீயம்,சான்காவது,பொதியெருத
த ரீயவருணன், குத்திரன்
துரும்பு, திரணம்
.து ரீல், சடுதி
(ன் தருவகம், குற்றி

தரு, உபாயம், களிம்பு, கறை,பொ அருவங்கட்டு சல், குத்திரமுண்டா
அருகணன், பிரமன்

அருகம், மலேமேற்கோட்டை

க்குதல்,வகை பண்ணல்
(லம்
அருவசக்கிரம், வான் சோதிமண்ட

அருக்கபாதை,

தருவனம்,

ஒடுங்கியபாதை
அருக்கபுரம், அரளுனாகர்

}வென்சி

துருவணணம,

தருக்கம், ஒடுக்கவழி, கத்தாரி, கத் துருவதாளம், சவதாளத்தொன்.அ
தாரிமிருகம், கலக்கம், காடு, குங் துருவமண்டலம், அருவப சம்
குமமரம், சோற்கரியவிடம், ப துருவம், அசையாகிலே, ஒடுக்கவழி,
ஞ்சவிரையிளுென் அறு, மலேமேற்
கிரக நடையின் அாரம், கூத்தின் வி
கோட்டை, மான்
கற்பம், சத்த தாளத்தொன் அறு, சூ

திருக்கர், ஒர்பாடைக்காரர்

திரம், துருவாட்சத்திரம், நிச்ச

அருக்கல், ச்ேசுக்கிட்டம்

யம், கித்தியம்,

நித்தியயோகத்

துருக்கன், ஒரசுரன்
தொன்.அறு, நியாய சாத்திரம், நிலே
அருக்கி, துருக்கதேயம்
பேஅ,மோக்கம்,வட்டத்தின்மு?ன
துருக்கு, திருக்கருக்குரியது, த அ துருவம் பண்அணுதல், திருவங்கட்டுதல்
க்கப்பாஷை, மிலேச்சசாதி
அதுருவயம், அ. வி.
திருக்கை, தற்கை
துருவலகு, தருவுமனே
அருசி, ஒர்மருந்து, களிம்பு, சீக்கி அருவல், ஆராய்தல், கடைதல், து
ரம்
அருசு,
2ளத்தல், தேடுதல், பிருண்டுதல்
அருசிக்குரு, நவசாரம்
துருவன், அட்டவசுக்களிலொருவ
அரு துருத்தல், விரைதல்
ன், சிவன், திருமால், பிரமன், மு.
-

!

அரு தருபாவை, ஆமொலே
?ன யி னிற்குருட்சத்திரம்
அரு துருப்பு, சு.அசு.அப்பு
துருவாசன், ஒரிருடி
துரு தரும்பை, பிள்ளே கள்வி2ளயாட் அருவாடு, ஒராடு
அருவு,

தருதுரெனல், விரைவின் குறிப்பு
அருதிை, சொறிவு
திருத்தி, ஆற்றிடைக்குறை, ஊதுங்

அருத்தி, தோல், நீர்த்துருத்தி, ம

ட்டத்தகுத்தி
அருத்தாரம், ஊமத்தை

அருவல்,

அருவென்னேவல்,

அது 2ள

அருவுதல், கடைதல், அதுளேத்தல்,
தேடுதல், தொடர்தல்
தேங்காய் அருவு
மோர்கருவி
துருவை, செம்மறியாடு

அருவுபலகை,
திருவும2ண,

அருச்தல், ஆராய்தல்,அ2ளபருக்கப் துருளக்கம், குதேரிக்கம்
பணண்ல்
அரை, அதிகாரி, மேன்மகன்
அருபதன், ஒராசன்
அதுரைசாணி, மேன்மகள்

}

துருப்பிடித்தல், ஆராய்ச்அபிடித்த அரைசானி,
ல், கறைபிடித்தல்
துரைச்சி, உலோக நிமி2ள (ளோர்
அருமகிரேட்டம், ப?ன
அதிகாரமுள்
அரைத்தன காரர்,
அருமம், கற்பகதரு,மாப்பொது
துரைத்தனம், அதிகாரம்
அருமரம், முள்

துரைப்பெண், துரைசாணி

துருமவருணி, காட்டாமணக்கு

துரைமகள், மேன்மகள்

கூmடுச

அலா

அலே

நிறைகோல்,பண்டிக்கோல்,பாரம்
த
லாகோசம், துலாபரீட்சை
தரோக சிங் தனம், தராலோச?ன,
அலாகோடி, ஒர்நிறை, காலணியி
பாதக நி?னவு
அரைமகன், மேல் மகன்

ளுென் அறு, பத்துக்கோடி
அரோகம், கலக்கம், குற்றம், கொ
த லாக்கொடி, பட்டைக்கொடி
டும்பாவம், தப்பிதம்
அரோ காடன், எத்தன், வேட்டை துலாக்கோல், தராசுக்கோல், துலா
ப்படி

காரன்

அதுலாகுத்திரம், துலாப்பிரகிரகம்
அது லா தடம், சவள் மாம், தராசுத்த

துரோ ,ெ கொடும் பாவி

தரோட்டி, தோட்டி
காகம்
அதுரோணகாகம்,

}

1

அலாதான், சூரியன்

துரோணகாகலம்,

அலாதாரம், துலாக்கோல், த லேத்
அரோண முகம், துரோணிமுகம்
தட்டின் கயிறு
துரோணம், எண்காற்புள், ஒர்மரம்,
காக்கை,சத்தமுகிலிளுென் ற, அ அலாதாரன், வியாபாரி
ஃஅ மண்பொழிவது, தனுவிரா அலாந்து, ஒர்வகை விட்டம்
சி, தம்பைக்கொடி, பதக்கு, வில் அலாபரீட்சை, குற்றவாளியைகி.அ
த்தறிதல்
.துரோணன், குருகுலத்தாசர்குரு
அலாபாரதானம், ஒர்தானம்
துரோணிகை, ஆவிரை

துரோணிமுகம், சாஅாஅகிராமத்தி அலாபாாமே.துதல், தன் கிறைக்குப்
பொன் கொடுக்கத் தன்?ன கி.அத்
ற்றலேப்பட்டினம்
(ம்
தல்
துரோ தரம், குதாட்டு
துரோபதை, பஞ்சகன் னிகளிளுெரு அலாபுருஷதானம், அது லாபாரதான
அலாபுருஷன், கி.அக்கப்பட்டவன்
தி, அவள் பாண்டவர்மனேவி
(கம் அலாப்படி, நிறைகோல்
துரோபவம், மயக்கு
துர், தி.துப்பொருடருமோருபசருக் அலாப்பிரகிரகம், துலாக்கோலின்
கயிறு
துர்க்கம், திருக்கம்
(மரம்
அலாமானம், நிறை
தர்க்கை, திருக்கை
அத்தமன், தத்தமன்
அலாம், ஒரிராசி, ஒர் கிறை, துலா
அ லாம்பரம், தெளிவு, விளக்கம்
அர்த்தாரம், திருத்தாரம்
அலாவிஷவம், அலாராசியிற்குரிய
தர்ப்பலம், தற்பலம்
ன் வருங்காலம்
துர்ப்பிட்சம், தற்பிட்சம்
தவிதம், அசைவு,கிழக்கப்பட்டது
துர்ட் பீசம், அற்பீசம்
துர் மாமிசம், தன் மாமிசம்
அலிபலே, இலவு

துர்மார்க்கம், துன்மார்க்கம்

அ.அக்கப்பூ, ஒர்பு

துர்முகி, அன்முகி
துர்லபம், அரிலபம்
துலக்கம், பிரகாசம்
(சம்
துலக்கல், விளக்கல்
துவக்கு துலக்கென்னேவல், பிரகா
தலக்குதல், பிரகாசிப்பித்தல், மி.அ

து.அக்காணம், ஒர்தேயம்
தி அக்காணியம், அ.அக்கராச்சியம்
து அக்கிச்சி, துலுக்கப்பெண்
த அக்கு அசைப்பு, ஒர்தேசம், ஒ

க்குதல், வெளிப்படுத்தல்
தலங்கல், ஒளிசெப்தல்

தி அக்குச்செவ்வந்தி, ஒர்செவ்வதிே
து.அக்குதல், கு.அக்கல்

வல்

தி அக்கர், திருக்கர்

ர்பாடை, அலுக்கென்னேவல்

துலங்கு துடங்கு, துலங்கென்னே அலே, கனம், அலா, துலாராசி, அது

துலங்குதல்,தெளிதல்,பிரகாசித்தல்
துலம், கனம், நிறை
அலவம், பஞ்சு

துஆா,ஏற்ற மரம், ஒன்

லேயென்னேவல், தாரம், நிறை, நீ
ரிமைக்குச்திலே, மடைமுகம்
துலேக்கிடுதல், தாரப்படுதல்

குச்சரியா துலே சல், தொலேதல்

திே ன் மை, கை மரம், துலாராசி,

த்தல், தொலேத்தல்

ஆதிவ

காடுடு

துலே பள்ளம்,
அலேக்கிடங்கு

அலேமுகம்,
தலேவாய்,

அ வா

சிவந்த யுத்தம், விடாதபோர் (து

சிவத்தனே, அலேவு, இரட்டிச் திருப்ப
திவந்தித்தல், ஒன்றற்கொன் தொ

அலோபம், கருஞ்சுண்டி (ன்மை
டர்ந்திருத்தல், தொந்தித்தல்
அல்லபம், அருமை, எட்டாதது,மே அவன்
திவம், இரண்டு, ஒன்றற்கொ
அல்லம், பேரொலி

தில்லிபம்,
:ே
}

ன்

மேன்

தில்லியபக்கம், ஒத்தபக்கம்

அ வயம், இரண்டு

அதில்லியபலம், சரிபலம்

அல்லியபானம், பலரொன்றிக்குடி
த்தல்
(தம்
தில்லியம், உவமை, ஒருமிப்பு, சுத்

தில்லிய ரூபம், ஒரேமாதிரி
தில்லியவிருத்தி, ஒத்ததொழில்
ஒப்பு

அல்லியோகிதாலங்காரம்,
மைக்கூட்டவணி

அவக்கல்,
.
ே

தொடர்ந்திருப்பது, சோடு,

புணர்ச்சி, வாத
அவம், அசையாகிலே, சத்துவம்

LD

அவயாதிகன், பரிசுத்தன்
அவயார்த்தம், உபயார்த்தம்
அவரம், அதுவர்ப்பு
அவரி, காஷாயம்
அவரை, ஒர்பயஅ, அவாரகை
தவர்,சிவப்பு, துவரென்னேவல், து
வர் பு, பகை, பவளம், விறகு
துவர்க்கட்டி, காய்ச்சுக்கட்டி

கட்டல், தொடங் தவர்க்காய், பாக்கு
கல்

துவர்ச்சிகை, தடுக்காய்ப்பிஞ்சு
அவச்கு, உடல், கட்டு, சங்கிலி, துப் தவர்தல்.திமிர்தல்,தெள
ிதல்,பிரிதல்

பாக்கி,துவக்கென்னேவல், தோல் துவர்த்தல், திவர்ப்புக்கொள்ளுதல்
த வர்ப்பு, அஆறு சுவையிஞென்.அ
தொடங்குதல்

அ வங்கல்,
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அவங்கிசம், சேதம், சட்டம்
திவசங்கட்டுதல், கொடிகட்டுதல்,
முயற்சியாய்கிற்றல்
அது வசப்பிரகரணம், காற்.மறு
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தவலுதல்,
ல்
அவலே, திளி, மழை, மழைத்தாவல்
துவல், சீக்கி ம், துவலென்னேவல்
| அவளல்,
அசைதல், ஒசிதல், ஒ
அவசம், அடையாளம், கொடி, வி அவளுதல், ட்டுதல், காய்தல், வ2ள
ருதுக்கொடி
அவள்தல்,
தில்
அவசர், கள்வி நீபோர்
அவள்வு, துவட்சி
அவசல், தொடிசு
தவறல், அதுவலே விடுதல், விரைவு
துவசாரோகணம், கொடியேற்றம் அவனி, ஒலி, திவண்டிருப்பது
அவட்சி, அசைவு, பலவீனம்,வாட்சி அவனிக்கிரகம், காது, கேள்வி
அவட்சிகை, கடுப்பிஞ்சு
அவன், வட்டத்திருப்பி
திவட்டர், கம்மாளர்
அவன்றல், சாதல், நிறைதல், செரு
அவட்டல், துடைத்தல், துவட்டற்
ங்கல், பொலிவு
(ருவன் அவா, இரண்டு
கறி, திவட்டுதல்
திவட்டன், துவாதசாதித்தரிலொ திவாட்சரி, இருவருக்கவெழுத்தா
அவட்டா, விச்சுவ கன்மா
ன் முடியுமோர்கவி
திவட்டா நாள், சித்திரைநாள் (வு அவாதசகரன், குமான், வியாழம்
அவட்டு,அதுவட்டென்னேவல்,அவள் அதுவாத சம், பன்னிரண்டு
திவட்டுதல், செறிவித்தல், து வளச் தவாதசவிலோசனன், குமான்
செய்தல்
அவாதசாங்கி சம், இராசியைப்பன்
அவணிர், அவண்டநீர்
னிரண்டாய்ப்பகிர்தல்
துவண்டை, காஷாயப்புடைவை
அவாதசாதித்தர், பன்னிருகுரியர்,
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தம், இரட்டித்தது, இரண்டு,

அவர் தாத்துரு-சக்கரன்-அரிய

ஒன்மைத்தொடர்ந்தது, தொங்

மன்- மித்திரன் - வருணன்- அஞ்சு

தம், செருக்கம்

மான்-இாணியன்-பகவான்-திவச்

ஈாடு சு

தவி

துவை

(சந்திரன்
சுவான்-பூடன்- சவித்திரு-துவட் துவிசாயனி, அால்
டன், இவர் மேடமுதல்மீனமீகுய தவிசாரகன், அனந்தன், கருடன்,
லவ்வவ் மாதத்திற்குச்சி துவிசாலயம் பிராமணவீதி, மாட்

சூரியனுக்குமுறையேசெல்வர்
தவாதசாக்தம்
பன் னிரண்டா
வாதசாந்திரம்,
மவத்தை
வாத சான்மா, குரியன்

பொங் து

அலிசிகுவன், கள்வன், கோட்சொ
நீகாரன், பாம்பு

துவிசோத்தமன், பிராமணன்

அவிஷடம், பித்தளே
தவாதசி, பன்னிரண்டாந்திதி
துவிதகேர்திரம், கால்வட்டத்திற்
துவாஸ்தன்,
குறைவாயிருப்பதி
தவாரபாலன்
துவாஸ்திதன்,
தவித சம், இருப தி
(ப்பது
திவாஸ்திசதச
துவிதபாவனே, இரண்டாய்ப்பாவி
துவாங்கம், இருள், நரகம்
விதம், அசைவு, இரண்டு, இரும
துவாந்தாராதி, சூரியன்
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டங்

திவாடர, மூன் மும் கம்
துவாரகண்டகம், கதவு
துவாரகம்,
துவாரகாபுரி, ஒர்பட்டினம்

துவிதயம், சோடு
றெனக்கொள்ளுஞ்சமயம்

தலிதவாதி, சிவலுஞ் சீவனும்வே

துவாரகை,

றெனக்கொள்ளுஞ்சமயி
அவிதாதகி, முதலே
து விதாது, விநாயகன்

துவாரகேசன், விட்டு அ
துவாரசாகை, சிறகுக !
தவாரத்தம்பம், கதவுகிலே

சாதிக்காய்
லகன், கட்ைகாப்போன் துவிதாத்துமகம்,
து விதிப்b, இரண்டாவது, இரண்டு

துவாரபிண்டி, வாசற்படி
தவாரம், ஆளே, வாயில்

தவிதேகன், விநாயகன்

திவாயந்திரம், ஆட்ே
த வாரிகன், துவார்.பாலகன்

அதுவிட மதம், யா?ன மதம்

த வாலே, திட்டு, அச்சு

அவிமுகம்,
அவிமுகை, நீர்ச்சாடி

துவா?லயிடுதல், ஆசுதல்

தவிபம்,
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யா?ன

து விர சனம், இரண்டுமுறைசாப்பிே

தவாளிப்பு குடை
அ வானம், ஒலி

தவி, இரண்டு
தவிகப்ா, வட்டத்திருப்பி
துலிகன் ம்க்கத்துருப்பிரயோகம்,
செயப்படுபொருளிரண்டுடை வி
அனமுதலின் முடிப்பு

தல், பாம்பு
து விரதம், யா?ன

-

தவிரதாங்தகம், சிங்கம்
துவிரம், தேனி
துவிராபம், யானே

து விருடை, இரண்டுதாரமுள்ளவள்

துவிக்ன் மக்கன் மணிப்பிரயோகம், துவிருத்தி,இரண்டு பட்ச்சொல்லல்,
கூறியது கூறல்
செயப்படு பொருளிரண்ைேடச்
செயப்படுபொருளின் முடிப்பு துவிலிங்கி, சத்திரியன்
துவிவசனம், இருவசனமிணர்தது
காயாசின், செம்முருங்கை
தவிவிதாரி, விட்டுஅ
கிருத்தியை, கருப்பிணி
துவிவேசரை, ஒர்விதபண்டி
துவிசபதி, சர்திரன்
துவேசம், வெறுப்பு
அவிசபம், கவைக்குளம் புள்ள தி
விசம், பல், பார்ப்பார், முட்டை துவேசித்தல், வெறுத்தல்
துவை, இறைச்சி, ஒலி, அவையெ
பிற்பிறப்பன
_

ன்னேவல், பருகுதற்குரியன,
தவிச்விரணம், பற்கொதி
ஞக்கு, புளிங்க மி
துவிசன், பிராமணன்
திவி சாதி, பிராமணர், முட்டையிற் துவைதம், தவிதம்
பிறப்டன

தவைதல், துவைக்கப்படுதல்

பிண்

அள

காடுன்

அவை கோணம், கடறுசெய்தல்

அற

அளவை, து
அளாரி, செய்வார்கருவியிகுென்று
அளாவாரம், தொளாவாரம்

த்சல், திவித்தல், துவைக்குத

ல், தோய்க்குதல், பானம்பண்ணு
ஆல், பேரொலி, வாக்கியம்வா அளி, திவலே, அளியென்னேவல்,டெ,
சித்தல், விடுதல்
ண்ணுமை, பிழை, ம9ைத்துளி
அவைப்பு, ஒவித்தல், அவைத்தல், அளித்தல், அளியாய்விழுதல், ம9ை
அவையல்

பய்தல்
அவைபாயனன், வியாக
அதிவை மா.அரன், விநாயக

அ

, துளித்தல்

(ழை

திளிமழை, திவலேயாய்ச்சொரியும்
சளிர் துளிரென்
ல்

அ ைல், ஒர்பச்சடி, துவை
பட்டவை

அளிர்த்தல், தளிர்த்தல்

ஆல்வல், அனுபவித்தல், புசித்தல்
அவ்வாதார்,

அளிர்ப்பு, தளிர்ப்பு

_

:ே

அளும்பல், அலேதல், எழுதல், ஒளி

தரித்திரர்

செய்தல், திமிர்தல், திமிறல், து
அளுவம், தேயமைம்பத்தாறிகுென்

அவ்வாமை, அஅபவம்,பொருமை,
வெறுப்பு

சில்வு, அனுபவம், உணவு, ஐம்பொ
மிஅகர்ச்சி, அவ்வென்னேவல்

'தித்தல், அளதல், கலத்தல்
தல், துழாவுதல்
அ5கிவை, அளவை

ஆ1,

பதினெண்பாட்ையிகுென்று

அளே, அவாரம், அளேயென்னேவல்,

மூங்கில்,வாயில் (டைவாத்தியம்
அளேக்கருவி,
சின்னழுதவிய
பு
(வி
அ2ளக்கை, யா?னத்துதிக்கை

அ9ணி, ஒலி, பைைவக்கூட்டத்oா தி2ளச்செவி, அளேக்காது
*வல்) திழாவுதல், துழாவிெ
அளே தல், அஅபவித்தல், கலத்தல்,

சுளியோடுதல்

அ ழாய்,
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அளேத்தல், அளேக்குதல்
அளேப்பு,அ2ளக்கை

அழாய்வனம், அளசி
தி ழாய்மெளவி, விட்டுஆன

ஆாய்தல், கலத்தல், *

அ9ாவல்,

-த்தல், அ2ளத்தல்

அள்ளம், துளி, அள்ளு
தல், பரவுதல்,
அ9ாவு, சிசிாவுதல், துழாவென். அள்ளலோசை, கலிப்பாவிளுேகை
அள்ளல், ஆடு, கவிப்பாவோசை, கு
னேவல்
இத்தல், கூத்து, கொசுகு
அளக்கம், அசைவு, அச்சம், ஒலி,
அள்ளாட்டம், அள்ளு
ஒளி, கலக்கம், சோதிாாள்
அள்ளி, திவ2ல
அளக்கல்,
அசைத்தல், ஒளிசெ
*கு,
குதிப்பு, துள்ளென்னேவல்
அளக்குதல்,
ய்தல்
(வல்
அளக்கு, அசைவு, அள்க்கென்னே.

அள்ளுதல், குதித்தல்

ஆச்சி, தென்கு
அங்கல், அசைதல், அச்சப்படுத அள்ளு
அறக்கம், தேவலோகம்
திளிசெய்தல், கலங்கல்
கேட்டைகாள்
அளசி, இர்குச்செடி,ஒர்பெண்
கீர்த்த்ம்,
த்திர நீர்
அளசிமண், ஒர்
அளசிமாட் அளசிமண்டபம்

அ
தி

அவசிமா?ல, அளசிமணிமாலே

அ மட்டுவாதம், பிடிவாதம்

அளம்பிக்கிரி, காற்ருேட்டி

சித்
துறவு, சீக்கல், வெறுத்
திவிடுதல்
அடித்தார்,
அறங்தோர், } சீத்தோர்

அ டு,
,ே}
யா?னத்தோட்டி

சிவ கொளி,

தி ட்டிச்செடி, ஒர்முட்செடி

இசுறட்டு, தொதேர்ை
இத்தடி, கொழுவுத்டி

அளவம்,
அளவு,

}

*

சோபாஷாணம்,இருமால் அசிப்பணம், திளேக்குமூகி
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அம்
அறப்பு, திறவுகோல்

அநீக புரம், திருக்கபுரம்

அறவர், முனிவர்

தற்சமார்க்கம், துருக்கபாதை

துறவறம், இல்லறதுேறத்தல், அஃ அறிகம், திருக்கம்
அது கருமம்,
து நாலாச்சிரமத்தொன்.அ
விே?ன,பாவம்
துறவி, நீத்தோன், முனிவன்
துற்கன்,
திருக்கன்
துறவு, இல்லற நீங்கிநிற்றல், விடுதல்
திறவுபூணுதல், திற மத்திட்படல் தற்காதேவி, அதுருக்கை
துறவொழுக்கம், சந்நியாசதருமம் அற்காகவமி, புரட்டாதிமாதப் பூரு
வபக்கத்தி வமி
அறவோர், நீத்தோர்
அனு, உணவு, கூட்டம், அ.அகல், து கிருத கருமம், ஆகாமியம்
த அவென்னேவல்
(குங்கல் தற்கிருதம், பாவம்
அது அகல், சல்தாரை முதலியவடைக் துற்கீர்த்தி, அவர்ேத்தி

:::::: }

அறக்கல், திணித்தல், துருக்கல்

தற்குணம், ய்ேக்குணம்

து.அக்குதல், செருமுதல்

தற்குறி, அவக்குறி

துஅட்டி, சிற்றேலம்

தற்கை, தற்காதேவி
த சகுனம், அறிகுறி
தற்சரிதம், தீய்த்தொழில்
தற்சனம், தட்சணம், அாாசார

த

தல், செருங்குதல், அ.சிததல்

து.அத்தல், நெருக்குதல்
அ.அபவம், நெருக்கம்
அ.முப்பு. திணிக்கை
மல.
திரட்சி, நெருங்கல்

.ே

_

அது அறுவல், நெருங்கல், புசித்தல்

அ.அவு, உணவு, அது அவென்னேவல்,

ம், பொல்லாங்கு
துற் சனவியோகம், அன்னடை
து lசனன், அட்டன், தார்த்தன்
து lசாதம், அதிட்டவீனம், அற்பி
மப்பு

தற்செய்கை, அவச்செய்கை
அ.முவுதல், உண்ணல், நெருங்குதல் துற்பகை, குணங்கெட்டமனேவி
நெருக்கம்

அறை, ஆஅ,இடம் இறங்கு திறை, துற்பரிகம், சிறு காய்ஞ்சொறி
எல்லே, காரியம், தங்குமிடம், நீர் துற்பலம், பலவீனம்

த்துறை, நால், பாவினத்தொன் தற்பலன், நீங்கு, மத்திமடலன்
தற் பாக்கியம், நிற்பக்தம்
அறைத்தோணி,அறையிலே மற்கு தறிபிட்சம், பஞ்சம்
துற்பீசம், கல்விதியற்றபிள்ளே
ரியதோணி
அறைகியாயம்,அகப்பொருள் புறப் தற்புத்தி, பொல்லாதபுத்தி
தற்போத?ன, தீயுபதேசம்
பொருட்டுறைமரபு
அறைபெயர்தல், துறைமுகத்தைவி துற்றல், உண்டல், குவிதல், கிறை
தல், நெருங்கல்
ட்டுப்போதல்
துற்று,உணவு, சோறு, அ அகல்,தி
துறைபெய்தல், தியாடுவித்தல்
அ, வழி

அறைபோகுதல்,

அறைபோதல்,

நீறென்னேவல், செருக்கம்
நால்கற்றறிதல்,
துற்றுதல், குவிதல், நிறைதல், செ
முடிவறிதல்

ருக்கல், நெருங்குதல்
(அேதுறை துற்றுமாற்று, திரியாவிரம்
துறைமுகம், ஏற்றமிறக்கஞ்செய்யு
துணி, அச்சம், கோபம், சினம், அ.
துறைவல்லோர், கற்ருேர்
ன்பம், நோய், புலவிநீட்டம், யா
தறைவன், நெய்தனிலத்தலேவன்

தறைமாலே, பகைத்திறச்செய்கை
க்குரியமா?ல

அ,வெ.அப்பு
துனிசாதம், கடல்
தற்கதி, ஒடுங்கியபாதை, தரித்திர து?னவு, விரைவு
தருேட்டி, தோட்டி

துற் கதம், உபத்திரவம், வஅமை

ம், தற்சீவியம், கரகம்
அற்க ந்தம், கெட்டவாச?ன

(ருக்கம்

துன், அர், அன்னென்னேவல், செ
துன்பம், உபத்திரவம், கிலேசம்,

அாக்

காடுக

சோய், வருத்தம்

தாசி

அன்பு, அன்பம்

தாக்கல், தாக்குதல்
தாக்கி, தாக்குவோன்

அன்புறுதல், வருச்திதல்

தாக்கிரி, காவலாள்

அன்மதி, அவமதி, ஒராண்டு
அன்மரணம், அவச்சா

தாக்கிரிமேரை, காவலுக்குக்கொடுக்

அன் மனம், தீமனம்

அாக்கு,ஆராய்வு, உயர்ச்சி, உவமை

அன்மாதிரி, தற்பாவ?ன (ர்கோய்
அன்மாமிசம், ஊழ்த்தவிறைச்சி, ஒ
ஆன்மார்க்கம், தப் புவழி
அன்மித்தல், வருதேதல்
அன்முகன், குதிரை, சிங்கன்

குங்தானியம்
ச்சொல், உறி, காற்அலாம்,கூத்
அ, அலாராசி, தாக்கங்கள்,தாக்க
ணங்குருவி, தாக்கணம், தாக்குத
ல், தாக்கென்னேவல், கிறை,கிமை
கோல், பாட்டு

அாக்குங்கோல், நிறைகோல்
தாக்குணி, தழுக்குணி
தாக்குதல், ஆராய்தல், உதவிசெப்
தல்,உயர்த்துதல், சிந்தித்தல், அா
அன்னாாயகன், தையற்காரன்
ங்கவைத்தல், கி.முக்குதல்
தாக்கு நால், கோறிக பி.அ
அன்னப்போத்து, எருமைக்கடா
அன்னம், கிழிவு, தைத்தல், தையல் தாக்குப்பரிசை, செந்துக்கு (மரம்

அன்னர், சக்கிலியர், செம்மார், தை அாக்குமரம், கொல்வோரைத்தாக்கு
அாக்குவிளக்கு, கொடிவிளக்கு
அாங்கணி, ஒராபரணம்

யற் காரர், தோல்வி?னமாக்கள்
அன்னலர், பகைவர்
அன்னல், அன்அதல்
அன் ஞதார், பகைவர்
அன்ஞர்,

தாங்க லாளி, தாங்குமூஞ்சி

அன்னிமித்தம், தற்சகுனம்

தாங்கலோசை,

}

அாங்கமுட்டு, கோரைக்கிழங்கு
தாங்கலன், சோம்பன்

(சை

வஞ்சிப்பாவிளுே

அன்னியார்,அடுத்தேர்,சினேகிதர் அாங்கல், ஆடல், உறங்கல், ஒரோ
அன்னிதி, அன்னடை

சை, கூத்து, சொரிதல், சோம்

அன்அ, இறைச்சி, அன்னென்னே
பல், சோம்பி,தணிதல், தாழ்தல்,
யா?னr
வல், நெருக்கம்,பி.துக்கம்,முதுகு
அன்அதல், கிட்டுதல், தைத்தல், நி தாங்காமை, அரசர்குணமூன்றிகுெ
றைதல், நெருங்குதல், பிதுங்கல்

ன்று, அஃது சேரர்வில்லாமை

அன்அகர், அடுத்தோர்,சினேகிதர், அாங்கிசைச்செப்பல், இயற்சீர்வெ.
அன்னர்

ண்டளேயான் வரும்வெண்பா
தாங்கிசைத்துள்ளல், கலிப்பாவோ

அன்அாசி, தையஅாசி
அன்னெறி, கெட்டாடை

அT

சையிஞென்.அ
அாங்கிசையகவல், கிரைகிரையியற்
ற2ளயான் வருமகவல்

தா, ஒரெழுத்த, சீ, சுத்தம்,தசை, அாங்குதல், அசைதல், சொரிதல்,
அாவென்னேவல், பகை, பற்அக்
சோம்பாபிருத்தல், சோர்தல்,ாா
அதல், வாடுதல்
கோடு, புள்ளிறகு, வெண்மை
அாகம், காற்.அறு
அாங்குமஞ்சம், ஆடுமஞ்சம்
தாக்கணங்குருவி,
தாங்குமூஞ்சி, துக்கமுள்ளோன்
அாக்களுங்குருவி,
அாசமம், மங்கின வெண்மை
தாக்கணம், தனக்கணங்குருவி, துக்கு அாசரன், எண்ணெய்வாணிபன்
தாக்கம், அயர்ச்சி, ஆபரணத்திட அாசர், வண்ணுர்
க்கு வடிவு,காதணி,சல்லியம்,சோ தாதி, குதிரை, கொடிப்படை, அக
ம் , தணிவு, தனக்கணம், கித்திரை,
படைவகுப்பு, புழுதி
.

குருவி

மன்தம், வதக்கம்

தாசிசம், புளிப்ார்ை

-

.திT
ாத

அாசிதாங்கி,

}

காசும்

அழுக்குத்தாங்க

ம

தாதளே, தாதவளே

டயின் மேற்கட்டுங் தாதன், தாதுசெல்வோன், புதன்
| தாதாபி, ஒர்விதப்பூண்டு
துண்டுப்புடைவை
அாதி, தாதுசொல்பவள், பாம்பினச்
தாசிப்படை, கொடிப்படை
அாசுதாங்கி,

சுப்பல்லிஞென்று

அாசியம், கூடாரம்

தாசு, சித்திரைநாள், இ2ல, அப்து,

தாதிகை, அாதி
அாதி, ஒர்பிரபந்தம், அஃது காமுக

யா?ன கட்டுங் கயிறு

தாசுப்பூ, தண்ணிர்விட்டான்
அாடனம்,

அசப்பியம், குற்றம்,

அாஷணம்,

கிங்தனே, பழுதிபடுத
ல், மீஅதல்

தாஷணன், இராவணன் றம்பிமாரி

ர் பாணன் முதலியவுயர்தினயை
யாவது கிள்ளேமுதலிய வஃறிணை
யையாவது தாதனுப்புவதாகப்பா
வேதி, காரியம்பேசியிணக்குமா
ள், கோடாங்கல்லு, சம்மதிபண்

ணக்காரியம்பேசுவித்தல், பகை

லொருவன்

அாஷஞரி, இராமன்
அாஷனித்தல், கிச்தித்தல்

தாஅசொல்அதல், சம்மதியறியும்ப
டிசெய்திசொல்லுதல்

அாஷ2ண, கிதேனே
அாஷிகை, பீளே

அாதுனம்,

தாக்கணங்குருவி, புகுப்

பொது
அrஅணே,

அாடித்தல், நீட்டாக்கல், கிச்தித்தல்
தாஷிப்பு, அாஷணம்
(ண், பகை அாதுவன், தாதன், புதன்
அாட்டி, சீலே
அாணம்,அம்புக்கூடு, தாக்கணம், தா அாதுளே, அாதுவளே

;

-

ஒர்செடி

(னல்மயிர்
அாதை,சிறுமுட்டி
அாஸ்தம், அணு, துகள், பாவம், பின்
தாத்தியம், செய்தி
அாடக்கலசம்,தாபங்காட்டுங்கலசம்
அாடக்கால், ஒர்தாபக் கருவி

தானி, அம்புக்கூடு, ஒரளவு
அாணிகர், செட்டிகள்

தானித்தல், பருத்தல்
அாணிப்பு, பருப்பம்
அானியங்கம், அத்திப்பிசின்
அாணிசம், அம்புக்கூடு

அாபங்கொடுத்தல்,

துண், தம்பம், பற்றுக்கோடு

ல், அஃது

அாண்டல், தாண்டில், அாண்டுதல்

ஞென்.அறு

அாபங்காட்டுத

புண்ணியமொன்பதி

தாண்டாவிளக்கு, தானேயெரியும்வி தாபமுட்டி, அபக்கலசம
ளக்கு

(ல் தாபம், புகை

அாண்டிக்காட்டல், எடுத்துக்காட்ட தா.பரம், கொம்பிலாமிருகம்
தாண்டில், தோட்டி, மீன் பிடிக்குங் தாபவருக்கம்,ாறும்புகைப்பண்டம்
கருவியிளுென் அ
அாண்டிவிடுதல், உங்ததல், ஏவுதல்
அாண்டு, தாண்டுதல்,அாண்டென்னே
வல், முயற்சி
தாண்டுகுச்சி, தாண்டுகோல்

தாபனம், தாபம், பிசின்
அாபி, மலேமுடி, முகடு
அாபிகை, கோவில்முடி, தாமம்
தாபிதம், வெப்பம்

தாபிப்பிரதிட்டை, சிகரத்தாபனம்
அாண்டுகோல், ஏவிவிடுவான், திரித தா.ம.கம்பம், ஒருற்பாதம்
அாமகாரம், சூதபாஷாணம்
ள்ளுமீர்க்கு
அாண்டுதல், எழுப்பல், ஏவுதல், செ அாமகேதனன், தி

அத்துதல்,தள்ளுதல், கி?னப்பூட் அாமகேதி, அக்கினி, அக்கினிதேவ
டுதல்
தாதகம், திருசி
அாதம், அசைவு, கிங்தை

ன், கேது, கொடுமை, வால்கட்ச
த்திரம், விண்வீழ்கொள்ளி
அாமத்த வசன், தீ

(ன் அறு

அாதர்,ஒற்றர்,கிங்கரர், சமாதானம் அாம பிரவை, ஏழ்சர கவட்டத்தொ
பேசுவோர்
அாம குளே, புகை, புளிசp:ள்
அாமயேர்னி, முகில்
அாதல், தாவுதல்

அாரி

அாலி

அாமலம்,கருமைமிக்கசிவப்பு,பாவம் தாரியகண்டம், ஒரிசைக்கருவி
தாமான், ஆசனம், ஆபரணச்செப்பு தாரியம், ஆயுதப்பொது, இட்டி,
அாமிரகம், ஒட்டகம்
அாமிரம், துடிலம்
தாமிராபம், காற்.டி

அாமை,

உவகைப்பறை, எருது, எழுது

கோல், கைவேல், கல்லாடை, மு.
ரசப்பறை, வாத்தியப்பொது
தாய்மை, மகளிர்கு தகம், அாரியன், கடவுள், அாாத்திலேயுள்ள
வன்

வெண்மை

(தல்

அாம், ஒரளவு

அாருதல், மேவப்படுதல், வெளியடை
தாம்பிாகருப்பம், அத்தபாஷாணம் அாரேத்தி, கம்பதிேர்ாய்
அாம்பிரம், தாமிரம்

அாரோணம், கவிழ்தும்பை

தாம்பிராஷடகம், ஒர்குளிகை
அார், சேறு, தாரென்னேவல், மண்
டி, வேர்
ஆரம்பு, இடுக்குவழி, இயம், உட்டுளே,
சலதாரை, பாதை,மரக்கால், மூ தார்க்கை, பூராாள்
ங்கில், வழி, வாயில்
அார்தல், கிரவுதல்
அரம்பை, பாடை
அாயத, சுத்தமானது

அாயவர், சுத்தர், முனிவர்

அார்த்தத்தனம்.காமுகத்தன்மை
அார்த்தம்,
அரபொடி, அார்த்தத்த
.ெ

அார்த்தர், காமுகர், வஞ்சகர்
அார்த்தல், கூட்டல், செ.அத்தல்,
அாய்தன்மை, அசுத்தம்
கிரப்புதல்
அாய்தாக்கல், சுத்தமாக்குதல், செப்
பம்பண்ணல்
அார்த்தவியாபாரம், காமுகாடை

அாயாள், சரச்சுவதி, சுத்தவாட்டி.

அா

அ1,

அாய்மை,

}
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அார்த்தன், காமுகன், வஞ்சகன்

-

சுத்தம்

அார்த்தை, அர்த்தக்குணமுள்ளவள்

அாய்வெள்ளே, சுத்தவெள்ளே
அாாகாரி, வருகாரியமறிவோன்
அாரகுலே, ஒர்குலே
அாரணம், சீக்கிரம்

அாரணி, தீவிரம், மலம், மனம்

அார்ப்பு, கிரப்புதல்
அார்மம், தேட்கொடுக்கி

அார்வகம், சுமத்தல், பொதியெருது
அார்வாசம், அட்டாசசவுபபுராண
த்தொன்.அ

அாாதரிசி, நீர்க்கதரிசி, பண்டிதன், தார்.வாசன், ஒரிருடி
வலியான்

துர்வு, அார்ப்பு

அஞ்சனபாஷாண தார்வை,அ மறுகு,செத்தல், செய்கை
அாரதிஷட்டி,
ம்,அலேப்பார்வை
யிஞல்மிருதுபட்டநிலம்
அாரதிட்டிக்கண்ணுடி,அாரத்திற்பொ கார்
முசற்புல்
ருளேக்கிட்டக்காட்டுமோர்கருவி அாலகம், பருத்தி
அாலகாயம், அாலதேகம்
அாரதை, அாரம்
அாலகார்முகம், பஞ்சவட்டதேடி
அாரத்தான், அன்னியன்
அாரஸ் திரி, இடங்கரமானபெண்
தாலசரீரம்,
திாலதேகம், ! புறவுடல்
அாரதிட்டி,

அாரம், இசைக்கருவி,ஊமத்தை,சே
ய்மை, புறம்பு, விசாலம்,வித்தியா அாலகிருட்டி, காணப்படுபூதியம்
அாால், அாருதல், வருத்தம்

காலசேசனடி நாஅாற்றல்
(ம்.
அாலபஞ்சாக்கரம், பூதபஞ்சாக்கா

தாரவத்திர கம், கிருவாணம்
அாராதாரம், வெகு அாரம்

அால தம், காணப்படுபூதியம்
அாலப்பிரகாரம், உறுப்புக்கேடு

Fl

தாரி, ஊரி, தூரிக்கோல், பெருவலே அாலம், ஆகாயம், இலவமரம், கோ
அாரிகை,
அாரிகைக்கோல்,
அாரிக்கோல்,

அாரியக்கோல்,

ரை, சீவதேகமூன்றிளுென்அறு, அ
|

எழுதுகோல்

ஃஅ துலதேகம், நஞ்சு, நீர்முள்
ளி, பஞ்சு, பருத்தி, பருமை, வீட்
டுத்திரம்

th//

அதிா.மு.

2.

தெட்

அாற்றல், சிதறுதல், தாற்றுதல், பழி

அாலன், தாளித்தவன்

கூறல், மழைத்தாமல்
தாlருசெல்,
பதர்பிரியானெ
ல்
தாலிகை, எழுதுகோல், மெத்தை, அாlருப்பொலி,
அாற்ருரி, ஆராதுரி
விளக்குத் திரி
அாலாசம், வில்

}

தாலி, எழுதுகோல், பருத்தவள்

அாற்ருரித்தனம், ஆராதுரித்தனம்
அாற்.ற, தற்.அதல், துற்றென்னேவ
அாவிப்பு, தாளிப்பு
ல், பழிப்பு
அாலினி, இலவு
அாவத்தி, வாள்
(டை அாற்.அக்காடு, பற்றை
அாவரம், இடபம், அவர்ப்பு, மொட் அாற்றுக்கட்டை, அறி.அங்கூடை
-

அாற்.மறுதலேயன், பிராயமரம்

தாவரன், அண்ணகன்

அாவல், அம்பிறகு, இறகு, எழுதுமி அாற் றுதல், சிலும்பச்செய்தல், செ

றகு, கிர்தல், தளிர், துரியக்கோ

ன் முதலியவற்றைத்தாற்.அதல், ப

ழிகூறல்
ல், மழை, மழைத்துளி, மழைபெ
ய்தல்
(ழைத்திவலே தாற்றுமைக்கொlருன்,
தாவானம், காற்றிஞற்சிதறப்படும அாற்றுவாய்க்கொற்ருன்,

ஒர்கொ
19.

தாலி, அன்னச்சிறகு, இறகு, மயிற் அானம், அசைதல், வருத்தம்
ருேகை

(வல்

தாவு, ஊன், தாவுதல், துவென்னே
அாவுதல், சிந்துதல், தெளித்தல்
தெள்ெ, ஒர்கொடி
தெகுட்டல், தெவிட்டல்
அாளி,அனுமானிசம், தாளியென்னே செகுட்டி, தேட்கொடுக்கி
தெகுளம், நிறைவு, பெருக்கம்
வல், பராகம், புழுதி

அாளம்,

துள்

அாளனம்,

தாளிகேதாரம், கொத்தளம்

தெகுளல்,

தாளிதம்,

தெகுளுதல்,

தாள்

தாளித்தல், பருத்தல்
தாளித் துவசன்,காற்.அறு

நிறைதல், பெருகு
தல

தெக்கணம், தெற்கு

தாளிப்படலம், புழுதிப்போர்ப்பு

தெங்கங்காய், தேங்காய்
செங்கணம், தேயமைம்பத்தாறி

தாளிப்பு, பருப்பம்
அாளிமட்டம், தரைமட்டம்

தெங்கு, சத்ததீவிஞென்.அறு, தென்

அாள், புழுதி, பூந்தாதி, பொடி

ஞென் அறு
னமரம்

அாமல், மழை, மழைத்துளி, மழை தெசம், தசம்
தெட்சகன், இரட்சிப்பவன்
பெய்தல்

தாறன், துர்த்தன்

தெட்சணகயிலாயம், தென் கயிலே

அாறு, கூட்டம், சிஅம்பல், சிறுபற் தெட்சணதுருவம், தென்முனே
றை, தாறென்னே வல், பழிச்சொ தெட்சணபூமி, தென் பூமி

தெட்சணம், தெட்சிணம்
ல், பற்றைக்காடு
(சம்
தெட்சணுதி, மேருவுக்குத்தென்பாரி
அாறுதலே, சிலும்பியமயிர்த்தலே
அாறுதல், சிதறுதல், து படுதல், ம தெட்சளுமூர்த்தி,அகத்தியன்,சிவன்
தெட்சணுவிருத்தம்,வலம்புரிச்சங்கு
முை அமித்தல்
அாறுபடுதல், சிதறிப்போதல், பழி தெட்ச2ண, காணிக்கை
தெட்சிணம், தெற்கு வலப் பக்கம்
மொழிகடறப்படல்
தெட்டத்தெளிய, மிகுதெளிவாய்
தாறுபண்ணல், அவது செய்தல்
அாறு புட்பம், சீர்தில்

தெட்டல்,அபகரித்தல்

தாஅபேசுதல், பழிசொல்லுதல்

தெட்டு, எத்து, தெட்டென்னேவல்
தெட்டுதல், வஞ்சித்தல்
தெட்பம், தெளிவு, முதிர்ச்சி

அாறுமாறு, குழப்பம், தப்பு

தா.மு வாயன், பழிச்சொற்காரன்

தெய்

தெரி

தெண், தெளிவு
தெண்டம், அபராதம், வணக்கம்
தெண்ட?ன, தண்ட்னே

ய்வீகவுணர்ச்சியுடன் படுதல்
தெய்வபூசை, தேவ்ாராதன்

செண்டன், வணக்கம், வணங்கல்
தெண்டி, தண்டி

தெய்வபோகம், தேவானுபவம்
தெய்வமணம், வேள்வியால்வதேக

_

_

தெண்டித்தல், ஒமத்தல், சிட்சித்த
ல், பிரயாசப்படல்

தெய்வப்புலமை சரசுவதிவாக்குவத

ன்னியைச் தீமுன்னர்க்கொடுப்ப்து

தெய்வமத்திட்சம்,தேவாடுத்திர்வை

தெண்டி-ப்பு, கண்டிப்பு, பிரயாசம் தெய்வமந்திரி, வியாழம்
தெண்டிரை, சமுத்திரம்
தெய்வம், கடவுள்
தெண்டு, தண்டு

தெய்வயாகம்,

தெண்டுதல், மிண்டுதல்
தெண்டை, நெருக்கிடை

தொன்ம, அஃது ஒமம்வளர்த்தல்
தெய்வயா?ன, குமரன்றேவி

தெண்ணிர், தெளிநீர்
தெண்மை, தெளிவு

தெய்வயா?ன கர்ந்தன், குமரன்
தெய்வாதீனம், தெய்வசுதந்திரம்,

2தத்தம், தத்தம்

தெய்வத்திற்கடங்கியது
தெய்வாராத?ன, தெய்வவழிபாடு

த திே, கேர்வாளம்

தெப்பல், தெப்பம்
தெம்பல், சேறு

பஞ்சமாவெச்சத்

தெய்வாவி, பரிசுத்தாவி
தெய்வீகம், தெய்வத்தன்மை

தெம்முனே, பகைமுகம்
தெய்வேத்தனம், தெய்வச்செயல்
தெய்ய, இடைச்சொல் (உ.ம்) சொ தெய்வோபாசன, தேவவழிபாடு
ல்லென் ஹெய்ய
(டாடுவோன் தெரிகடை, தீரக்கழிகடை (ங்கவி
தெய்வகட்டாடி, ஆவேசங்கொன் இதரிகவி,பலதவியுட்டெரிெேத்டுக்கு
தெய்வகளே, தெய்வமயம், தெய்வ தெரிசனம், தரிசனம்
விளக்கம்

தெரிசித்தல், தரிசித்தல்

செய்வகாரியம், தெய்வகருமம்
தெய்வ காவல், தேவத%ன

தெரிசியம், கர்ட்சி

இதழிசொல், காரணம், சத்தியம்

தெய்வசகாயம், தேவவுதவி
தெரி தால், தோற்றுதல்
தெய்வசாட்சி, தெய்வமத்திட்சம்
துெ
அறிதல், ஆராய்தல், ஆ
தெய்வசாயல், தேவகேர்லம்
லோசித்தல், காணல், தெரி துே
தெய்வசிந்தன்,
தெய்வதியா
கொள்ளுதல்
தெய்வசிந்தை,
னம்
தெரித்தல், எழுதல், கொழித்தல்,
தெய்வசோதனே, தேவபரிசோத?ன
சொல்லல்,திெரிவித்தல், பங்கிடுத
தெய்வச்செயல், தெய்வத்தின் செய்
வி, மா.அபடுதல்
)ெ
தெரிகிலே, விளங்கிகிcபது

}

தெய்வதம், தெய்வம்
தெய்வதயா?ன், தெய்வயா?ன
தெய்வதுணே, தெய்வவுதவி

நிற்கும்i?ன

தெய்வதாஷணம், தேவதாஷணம்

இதய்வத்தாபனம்,தேவ

தெரிகிலேவின,
கருத்தா-காலம்.இ
ரியை எஅம்மூன்ற?னயும்விளக்கி

திட்டை

தெய்வத்தீர்வை, தேவதீர்ப்பு
தெய்வத்த தி, கடவுள்வாழ்த்து

தெரிகிலேவினப்பெயரெச்சம்,செய
அங்காலமும்விளக்கிப் பெய்ாைய
வாவிநிற்பது

தெரிகிலேவி?னமுற் று, செயல்காலம்

இசய்வத்தரோகம் தெய்வ்யிர்தகம்

வினேயெஅமூன்றனயும்விளக்கிமு.

தெய்வத்துவம், தெய்வீகம்

ம்மப்பெற்றுசிற்பது

தெய்வகிங்தை, தெய்வதாஷணம்
தெரிகிலேவினவின்யெச்சம்,செயல்
தெய்வநியமம், தெய்வத் தீர்ப்பு,தெ
காலமிாண்டனேயும் விளக்கிவி%ன
ய்வம்கி சமித்தது

(வச்சம்

யையவாவிகி

பது

தெய்வபயம், தெய்வபத்தி, தெய்வ தெரிபடுதல், தெரிக்தெடுக்கப்படுத
தெய்வப்பசு, காமதேனு
ல், தோன்.அறுதல்

தெளி
தெல்
தெரிப்பு, அறிவிப்பு, ஆராய்வு, எழு 2தல் அத்காரர், அஞ்சற்காரர்
துதல், சொல்லுதல், பிரிப்பு
தெரிமா, சிங்கம்
தெரியக்காட்டுதல்,

வெளிப்படு

தெல்லுப்பு, வளேய்லுப்பு
தெல்லோட்டு, தொந்தறை (அணுதல்
தெல்லோட்டுதல், த்ொதேறைபண்

த்தி தல் தெவம், மாமரம
தெவிட்டல், தெவிட்டுதல்
தெரியப்படுதல், காணப்படுதல்
அறிவித்த தெவிட்டு, தெவிட்டென்னேவல், கி
தெரியப்படுத்ததல்,
றைவு, வெ.அப்பு
ல்,காண்பி
தெரியப்பண்அணுதல்,
த்தல் தெவிட்டுதல், உமிழ்தல், ஒலித்தல்,

தெரியச்கொடுத்தல்,

தேக்கிடுதல், கிறைதல்,கி?னத்தல்,
தெரியலர்,அறிவினர், தரியலர் (லே
வாந்தித்தல்
தெரியல், ஆராய்தல், காணல், பூமா
தெவிளல்,
தெரியவருதல், அறிதல்
கிறைதல்
தெரியவைத்தல், அறிவித்தல்
தெவு, எடுத்துக்கொள்ளுதல்
தெரியாத்தனம்,
தெவுட்டல், அடைத்தில், கொட்ப
தெரியாப்புத்தி, அறியாமை
ளித்தல், சத்தித்தல், தங்குதல், கி
தெரியாமை,

:ே

தெரியிழை, பெண்

(டுத்தல்

ைதல், கி?னத்தல், மறைத்தல்

தெரிவிடுதல், ஆராய்தல், தெரிந்தெ தெவுட்டு, தெவுட்டென்னேவல், கி
ெ றைவு
தெரிவித்தல், அறிவித்தல்
வுளல்
தெரிவு, அறிவு, ஆராய்வு, தெரிதல்,
பெருகுதல்
தெரிந்தெடுக்கப்பட்டன
தவ், சத்துரு, பகை, போர்
தெரிவை, பெண், முப்பத்தொருவ

.ே

-

தெவ்வர், பகைவர்

யதிற்பெண்
தெரு, வழி, வீதி

தெவ்வின, போர்
தெவ்வு, சத்துரு, சந்திரன், பகை,
தெருட்சி, அறிவு, தெளிவு
போர்
தெருட்டு, இருது, தெருட்சி, தெரு
-

தெழித்தல்,அதட்டல்கோபம், கின
க்குறிப்பு, திவைத்தல், பேரொவி
தெருட்டுக்கலியாணம், இரு தச்சட
ட்டென்னேவல்

(ங்கு

தெருட்டுதல்,அறிவுறத்தல்,மனதை தெழிப்பு, இரைச்சல், தொனி
தெளிஞன், அறிஞன், கல்வியிற் சிறங்
த்தெளிவித்தல்,வற்புறுத்தல்
தெருண்டபெண், இரு துவானபெண்
சுழலல், நம்பிக்கை
தெருமால்,
யற்றிருத்தல்
தெரு மருதல்,

தோன்

தெளிதல், அறிதல், ஆராய்தல், ஆ

லோச?ன, ஊடுருவுதல்,கலக்கம்,
கொழுக்குதல்,சுத்தமாதல், தே.மு.
இருதுவாதல், தெளி
தல், நீங்கல்
தெருளல்,
தெளித்தல், ஒலித்தல், கொழித்தல்,
தல்
தெருளுதல்,
சுத்தமாக்குதல், தாவல், தெரித்
தெருளுடைமை, அறிவு, ஞானம்
தல், நிச்சயித்தல், புரோட்சித்த
தெருள், அறிவு,தெருளென்னேவல்,
தெருவு, தெரு

}

ல், விதைத்தல்

தெளிவு

தெலிங்கம், ஒர்தேயம்
கெலிங்

:ே} ஒாபாடை

தெல்,
தெல்அ,

(ப்பு
தெளிநீர், சுத்தநீர்
தெளிப்பு, தெரிப்பு, நிச்சயம்,விதை
தெளிமணி, நல்லிரத்தினம்

அஞ்சல்,கலாதி,நெடுங் தெளிர், உள்ளோசை, தெளிரென்

கிடங்கு, நெடும்பாத்தி
தெல்லாட்டம், அளுப்பு, இழுபறி,
எத்து, குழப்பம்

னேவல்

தெளிர்தல், பிரகாசித்தல், பேசலா
லெழுமொலி, பொருங் துதல்
தெல்அக்கட்டுதல், இழுபறிப்படுத தெளிவித்தல், அறிவித்தல், தெளிய
ல், பாத்திகட்டுதல்
ப்பண்ணல், விபரித்தல்

தெற்

காசுடு

தென்

தெளிவு, அறிவு, குணவலங்காரம்ப தெlறி, சித்திரகூடம், திண்ணே
த்திஞென்.அறு, அஃது கவிபாற்கரு தெற்றித்தல், தெற்.அசல்
திய பொருள் விளங்கத் தொடுப்ப தெற்.ற, அடைப்பு, இழைப்பு, தெ
த, கொழுப்பு, தீர்க்கம், அணி
நீறல்,தெற்றென்னேவல்,பின்னல்
வு, தெளித்தெடுக்குங்கஞ்சி, மன தெற் றுக்கால், முட்டிக்கால்
த்தேற்றம், வெளிச்சம்
தெற் றதல், தெற்றல்
தெளிவுகொடுத்தல், உணர்வுவரப்ப தெற்.ஹவாய், திக்குவாய்
ண்ணல்
(ணெய் தெறிறென,தெ
ளியவிரைய (றிப்பு
தெளிவெண்ணெய், அவேப்பெண் தெற்றெனல், தெளிதல், விரைவுக்கு
தெள், தெள்கு, தெள்ளென்னேவல் தெற்மெனவு, தெளிவு
தெள்கு,ஒர்பூச்சி,தெள்கென்னேவல் தெளுது, தெற்கு, தெற்குள்ளது
தெள்குதல், தெளிவித்தல், வீசுதல் தென், அழகு, இசை, எதிர், கரு
தெள்விளி, ஒரிராகம், மகிழ்ச்சியா
மை, தெற்கு, தென்னமரம்
லார்த்தல்

(தல் தென் கயிலே, பொதியமலே

தெள்ளத்தெளிதல், ான்ருய்த்தெளி தென்கலே, தமிழ்
தெள்ளல், தெள்ளுதல்
தென்காஞ்சி, ஒரூர்
தெள்ளி, யா?ன
தெள்ளிச்சி, பூஅேறு
தெள்ளிம்ை, அறிவு, தெளிவு

தென் கால்,
தென் காற்று,

} சோழகம்
தென்கிழக்கு,
.ே..}
தென்
-

தெள்ளியர், அறிவுடையோர், கல்வி
யிற்சிறந்தோர்

(ளென்னேவல்

கீழ்த்திசைப்பாலன்,

தெள்ளு,தென்கு, தெள்ளுதல், தெள் தென் ழ்ேத்திசையிறை,
தெள்ளுதமிழ், செர்தமிழ்
(தல்
தெள்ளுதல், கொழித்தல், தெளிவித் தென்குமரி, ஒரியாறு
தெள்ளேணம், ஒர்வி2ளயாட்டு
தெறி, அணியங்கிமுதலியவற்றின்க
டைட் பூட்டு, தெறியென்னேவல்

அக்ே
னிதே
வன்

தென்சார், தென்பக்கம்
தென் சிதம்பரம், ஒர்தலம்

தென்படுதல், கிடைத்தல்
தெறிகெடுதல், கிலேகெடுதல்
தென்பாதம்,தென்பாரதம்(குென்அ
தெறிக்கடித்தல், சிதறடித்தல்
தென்பாண்டி,கொடுத்தமிழ்ார்ட்டி
தெறிக்குதல், அட்டாதிட்டிபண் தென்பாரதம், நவகண்டத்தொன்

தெறித்தல்,

ணல், அதைத்தல்,

சிங்தல், பாய்தல், முரிதல்

(ரிவு

அறு, அஃது பாாத கண்டத்திற்
றென்பக்கம்

தெறிப்பு, அதைப்பு, சித்ததல், மு தென்பாரிசம், தென்றிசை
தெறிமுற்றினது முழுதிம்பழுத்ததி
தெமியன், ஐதானது
தெறிவில், சுண்டுவில்

தென்பாவிரேபதம்,

நவகண்டத்

தொன்.அறு
தென்பால், தென்பக்கம்

(ன்.று

தெறுக்கால், தேள், விரிச்சிகவிராசி தென்பால்விதேகம்,சவகண்டத்தொ
தெறுதல், அழித்தல், தங்குதல்
தென்புலத்தார், பிதிர்கள்
தெ.அத்தல், நெரித்தல்
தென்புலம், இயமலோகம்
தெ.அறுார், கொலேயாளர், பகைவர் தென்புறம், தென்பக்கம்
தெற்கித்தி, தெற்கேயுள்ளது
தென் பூமி, பூமியின்றென்பக்கம்
தெற்கித்தியகாற்று, தென்காற்.அ தென்மதிரை, ஆலவாய்
தெற்கித்தியான், தென்சீர்மையான் தென் மலே, பொதியமலே
(டி.
தெற்கு, தெக்கல்னதிக்கு
தென்முனே, பூமியின்றென்புறக்கோ
தெற்பை, சருப்பை

தெற்றல், அலேத்தல், இழைத்தல்,
இ.அக்கல், உடுத்தல், தடைப்படு
தல், பின்னல், மாறுபடல்

தென்மேல்,
தென் மேற்கு,

.ே,

நிருதிதி

இதன்ம
ேத்விசைப்பாலன், கிருதி
1

தேசி

கள்

தேக்

தெவிட்டல், கிறைதல்
தென் விதேகம்,தென்பால்விதேகம் தேக்கெறிதல்,
தேங்கல், அச்சக்குறிப்பு, கிறைதல்

தென்றமிழ், செங் தமிழ்

தென்றல், தென்காlஅ, முன் பனிப் தேங்காய், தெங்கங்காய்
தேங்காய்க்கயில், தேங்காய்ப்பாதி
பருவத்தின் காற்.அ

தென்றற்றேரோன், மன்மதன்
தென்றி, தெற்கு, தென் சாம்ம

தேங்காய்க் ைேர, ஒர்ைேச
தேங்காய்த்துருவல், தே
தேங்காய்ப்பாரை,ஒர்மீன் (ன்பால்

இந்தி:
தன்றிசைகள் கான்,
:ே::::
இயமன்

தேங்காய்ட் பால், தேங்காப்ப்பூவி

தென்னங்ஒளி, கிளியிளுேர்பேதம்

தேங்காய்ப்பூக்ைேர,

-

தென்னமரம், தெங்கு

தென்னம்பிள்ளே, தென்னக்கன்அ
தென்னர், பகைவர்
பாண்டியன்

தேங்காப்ப்பூ, தேங்காய்த்திருவல்

::::::::
தேங்காய்மொத்தி, மாட்டின்முன்

காஅடேயிருக்குத்திரட்சி
தேங்குதல், சிறைதல்
தேசகன், ஆளுகைதாசன்

தென்னிாேபதம்,தென்பாலிரேபதம் தேசகாலம், இடமுக்கே மும்
தென்னிலம், போர்க்களம்

தென்?ன, தெங்கமரம்

தேசசுவாத்தியம், இதயத்தின் கம்
தேசதருமம், தேசக்கட்டன, தேச
வொழுங்கு
(யபாஷை
தேசபாடை, அவ்வத்தேயத்திற்குரி
தேசபாரம், இராச்சியப்பொஅப்பு
தேசப்பழமை, தேசவழக்கம்

தே, ஒரெழுத்து, கடவுள், கிருபை
தேககாந்தி, சரீரவொளி
.ே சமுகி, இறைமுதலியஅெழுத
தேககோசம், தோல்
வோன்
தேகக்கல், நீலக்கல்
தேசம், இடம், உறைப்பு, கட்டளே,
தேகசம்பந்தம், சரீரசேர்வை
தேகசாரம், மூளே

தேகட்சயம், சோய்
தேகதாரகம், என்பு
தேகத்தியாகம், உயிரைக்கொடுத்த
ல், சசீசப்பற்றுவிடல், மரணம்
தேகத்திாயம், சரீரத்திாயம்
தேகசாசம், சரீரவழிவு

கூர்மை, காடு, பங்கு, பிாவை

தேசருபம், தேசாசாரம்
தேசவழக்கம், } தேச நடபடி.
ே

தேசவியவகாசம், தேசவழமை
தேசனம், திருத்தம்
தேசா, ஒர்பண்

தேசபக்தம், சரீரச்சேர்மானம்

தேசாசாரம், தேசாடை

தேகமண், செம்மண்
தேசம், உடல்
சேகயாத்திரை, மானம்

தேசாதிபத்தியம், தேசத்தையாளு

தேசாச்சரம்,

மயிர்

தேசாதிபதி,தேசத்தையாள்வோன்
மதிகாரம்

தேகனி, மஞ்சள்
தேகார்தம், மரணம்
தேகாபாணம், உடை

தேகாபிமானம், சரிாப்பராமரிப்பு
தேகி, சீவாத்திமா

தேசாதேசம், ஒவ்வோர்தேசம்
தேசாந்தரம், பரதேசம்
தேசாந்தரி, பரதேசி
தேசாந்திரம், பூமத்தியின் சாய்ப்பு
தேசாத்திரரேஒது, பக்கவரி

தேக்கம், தியக்கம், நிறைவு
தேசாவரம், ஒர்செடி
தேக்கல், தியங்குதல், நி2ைதல்
தெவிட்டல், கிறைதல் தேசி, எலுமிச்சை, ஒரிராகம், குதி
ரை, பெருங்குதிரை
தக்கு, ஒர்மரம், கமுகு, தித்திப்
தேசிகம், அவ்வவ்தாட்டுச்சொல்,அ
முகு, ஒளி, ஒர்கத்தி, காச்தி,
தேக்குதல், தடைபண்அதல்,தெவி
டொன்
ட்டுதல், கிறைதல்

:ே

ஃ

தேம்

தேர்

தேசிகன்,உபாத்தியாயன்,குரு,தே தேம்பல், இ2ளத்தல், பழம்பூ, மெலி
சாச்தரி, வணிகன்
தல், வாடல்
தேசிக்காய், எலுமிச்சங்காய்
தேம்பாவணி, ஒர்காப்பியம்
தேசியம், திசைச்சொல்
தேயபசிச்சேத்ம், ஒருசேசத்துண்
தேசு, அழகு, உறைப்பு, ஒளி, காங்
இஒருதேயத்தின்றென்பது
கை, கீர்த்தி, கூர், பலம், பொன், தயம், இடம், உடல், களவு, கொ
மகத்துவம்,மனக்கதி,மூனே, வீரம்
டைட்பொருள், சாடு
தேசோபத்திரவம்,தேயவியாகுலம் தேயவாதனம், ஒரு தாண்மடித்தும
தேசோபிங் தி, உபநிடதமுப்பத்திர
ற்றைத்தாளுன்றியிருப்பது
ண்டிளுென்அ
தேயு,,ே அஃது சிவனட்டமூர்த்தத்
தேசோமயம், அழகு, பிரவை
தொன்று
|
தேசோரூபம், ஒளி
(தல்
தேய்கடை, சேய்தேது
தேசோரூபன், கடவுள்
தேய்தல், உரைதல்,குறைதல்,மெலி
தேடல், தேடுதல்
தேய்த்தல், அழித்தல், உரைத்தல்,
தேடாக்க-அ, தேட்டாக்க.அ
குறைத்தல், கொல்லல்
தேடாமை, விசாரியாமை
திேப்பிறை, அபரபக்கச்சந்திரன்
தேடுதல், சம்பாதித்தல்,விசாரித்தல் தேய்ப்பு, தேய்த்தல்
தேட்கடை, ஒர் மூலி, மூலநாள்
தேட்குடிச்சி, கதண்டு
தேட்கெண்டை, ஒர்மீன்
#ெ
தேட்கொடுக்கி,

தேய்மானம், சேய்வு, பொன்னுரை

தேய்வாக்கு, தேவாங்கு

(மெலிவு

தேய்வு, அழிதல், உரைதல், குறை,

தேய்வை, பரிமளச்சார்த
தேரகன், தேர்ப்பாகன்
தேட்டக்காரன், சம்பாத்தியகாரன் தேசடி, தேர்ச்சுவடு, தேர்கிலே

:ே.ே}

ஒாசெடி.

தேட்டம், ஆசாய்வு, கவலே, சேகரி தேரர், பெளத்தர்

த்தபொருள், சேகரிப்பு
தேரலர்,பகைவர்
(வன்
தேட்டாக்சு-அ, தேடாத்தன்மை தோன், ஒர்வைத்தியசாத்திரப்புல
தேட்டாண்மை, சம்பாதிப்பு, சாட் தேரார், கல்லாதவர், கீழ்மக்கள், ப
கைவர்
டம், விசாரிப்பு
தேட்டாளன், தேட்டக்காரன்
தேராள், தேரேற்றத்தானே
சேட்டு, தேட்டம்
தேரி, மணற்றிட்டை
தேட்டை, தெளிவு,தேட்டம்
தேரிடக்கியம், தேர்க்கொடி
தேணிறம், மாந்தளிர்க்கல்

தேரூமச்சி, ஈத்தை

தேண்டுதல், தேடுதல்

தேரை, இட்டமான வீசை, தவளேயி

தேதி,திகதி,

ளுேர்பேதம்

தேமல், படர்சுணங்கு

(ய்தல்

(ஒர்மரம் தேரைபாய்தல், கோப்ப்பட்டுடறே
தேமா, இருநேரசைச்ர்ேவாப்பாடு, தேரைமேய்தல், உல்லிபற்றல்
தேமாங்கனி, நேர் சேர் கிரையசைச் தேரோடும்வீதி, கோயிநீபுறவிதி
(வாய்பாடு
இர்வாய்பாடு
தேரோட்டு, தேரிழுப்பு
தேமாங்காய், மூன்றுச்ேசசைச்சீர் தேரோன், இரதவீரன், குரியன்
தேமாாஅ நிதில், நேர்கேர்நிரைகிரை தேர், இரதம், அஃது கால்வகைத்
[ர்க்குவாய்பாடு
சீர்வாப்பாடு
தா?னயிளுென் அறு, உரோகணிாா
தேமாஅம்பூ, சேர்சேர்கிரைநேர்சீ
ள், தேரென்னேவல்
தேமாங் தண்ணிழல், சேர்சேர்நேர்கி தேர்கடை, தீர்மானம்
பைர்ேவாய்பாடு
(வாய்பாடு தேர்க்கவி, மிறைக்கவியிஞென்அ,
தேமாங் தண்பூ, சான்குலோசைச்சீர்
அஃது தேரங்கமாய்க்கோடு றிே
தேம், இடம்,ஏழலுருபு, (உ.ம்).கோ
யெழுத்தடைக்குங்கவி
டாய்சேய்த்து, கள், தித்திப்பு, தேர்க்காரன்,தேரேற்றக்காரன்,தே
வாச?ன

ர்ப்பாகன்

தேவ

ங்

தேவ

தேவகுருவஞ்சம், போகபூமியாமி
தேவகுருவம்,
ஞென்.அ
தேவகுலம், கோவில்

சேர்க்கால், தேர்ச்சில்

தேர்ச்குடம், சேர்முடி
தேர்க்கூம்பு, கொடிஞ்சிமரம்
தெர்க்கொடி, தேரிடக்கியம்

கர்.அ

(அறு தேவகடத்தியர், தேவரம்பையர்

தேர்க்கொடுங்கை, தேரின் மாச்சுறி தேவகெர்தம், குங்குவியம்
தேர்க்கொத்தர், தேரிழுக்கிறவர்கள் தேவகோயில், தேவாலயம்
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தேவதாயோக்கியம், தெய்வீகம்

தேவதாம், ஐந்தருவிளுென்அறு, ஒர்
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தேவகா, கோவிற்பூங்கா
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தேவயானம்,தேவவாகனம், விமான தேவாயதனம், கோவில்
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தேவாங்கம், பணிப்புடைவை
தேவரதம், தேவயானம்
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மேரு கிரி
தேவாவாசம், அரசமரம், கோவில்
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தேள், அலுடனாள், ஒர்செஅே, வி தேன் கூண்டு,
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தைத்தியாரி, திருமால்
தேனர், அசுரர்,திருடர்
தைத்திரம்,சிச்சிலிக்குருவி (அசாரி
தேனிலேயரன், தேனி
தைத்திரியகன், இரண்டாம்வேதா
தேனிருட்டு
தேன் கூடு
தைத்திரியம், இரண்டாம்வேதம்,உ
பநிடதமுப்பத்திரண்டிமூென்.அ
தேனி, தேன் கூட்டுமீ
தேனு, எருமை, களவு, குதிரை, தெ தைப்பான், ஊசி, தையற்காரன்
தைப்பு, தையல்செய்தல், பொருத்
ய்வப்பசு, பசு
அதிதல்
(ருகாள்
தேனுகசூதனன், கிருட்டிணன்
தைப்பூசம்,
தை
மாதத்திப்பூசத்தி
தே அகன், ஒரசுரன்
தேனுகா, ப்ாற்பசு, பெண்யான தைப்பை, சட்டை, தைத்தவுப்ெபு
தையல், அழகு, தைப்பு, பெண்
தேனுகாஅத்தம், பசப்பால்

3

}

தேஅகாரி, கிருட்டிணன்
தேனுமுத்திரை, ஒர்முத்திரை

தையறம், தைவமப்பு
தைரியம், திடம், பலம்

தொகு

தொக்

தைரியலட்சுமி, அட்டலட்சுமிகளி தொகுப்பு, தொகுத்தல்
லொருத்தி
தொகை, கணக்குவகைாான் கிளுெ
தைலக்கர்ப்பு,எண்ணெய்க்காப்பு
ன்.அறு, கூட்டம், தொக்குகிற்றல்,
தைலக்காரன்,எண்ணெய்வாணிபன்
மொத்தம்

தைலபீதம், தயிலபீதம்

தொகை கட்டுதல்

தைலமாட்டுதல், எண்ணெயபிஷேக தொகைக்கட்டுதல்,

தொகுத்தல்,
முடித்தல்

ம்பண்ணல்
தொகைக்காரன், பணக்காரன்
தைலமிடுதல், எண்ணெய்பொருதீ தொகைச்குத்திரம்,பலதிறப்பொரு
அதுதல்
(தல்
ள்களேயும் வேறுவேருகத் தொகு

தைலமிறக்குதல், எண்ணெய்வடித்
த்துச்சொல்லுஞ் சூத்திரம்
தைலம், தயிலம்
தொகைத்தல், தொகைப்படுத்தல்
தைவகருமம், தகனப்பலி
தொகை கிலே, தொக்கு நிற்குகிலே

தைவகி, தேவகி
தைவதீபம், கண்
தைவரல், தடவல்
தைவலே ககன், சோதிடன்
தைவவாணி, தேவவாக்கு

தைவாகரி, சனி, சமன்

(விப்பது

தொகை கிலேச்செய்யுள், ஒர்பிரபே
தம், அஃது பொருளானேலும்
அளவானேஅங்தொகுத்துக் கூற
ப்படுவது

தொகை கிலேயுருவகம், மாட்டெlஅறு

ச்சொற்ருெகுத்திக் கூறப்படு மு

தைவியம், தேவச்செயலாய்ச்சம்ப
ருவகம்
(ட்டுதல்
தைவிளே, தைவேளே
தொகை பூட்டுதல், கணக்குச்சரிக்க
தைவீகம், தெய்வத்தன்மை, தெப் தொகைப்பொருள், முதலிற்பலகா
வவழியாப்லருவது
ாணங்களான் விரித்துச் சொன்ன
தைவேத்தனம், தேவேதீதனம்
பொருள்களே முடிவிற்கருக்கிச்சொ
ல்லல்
(ல்வந்தது
தைவேளே, ஒர்பூடு
தைனம், தினம்
தொகைமோசம், பிழை, ம்றதியிஞ.

தைனியம், ழ்ேமை, தாழ்மை, பொ தொகையாக்குதல், தொசைப்படுத்
ருளாசை

தல்

தொ
தொசல், கூடல், சுருங்கல்
தொகாவிலே, வேற்அமைமுதலியவி
ரிச்அகிற்குமொழி
தொகுதல், கூடுதல், சுருங்குதல்,
நெருங்குதல்
தொகுதி அளவு,கூட்டம்,பகுதி(யர்
தொகுதிப்பெயர், குமூஉக்குறிப்பெ

தொகுத்தல், அளவுப்படுத்தல், ஒ
ழுங்காக்குதல், கூட்டல், சம்பா

(தல்

தொகைபிறக்குதல், தொகையாக்கு
தொகையுவமம், உவமானவுபமெய
ங்களின் உவமவுருபும்பொதுத்தன்
மையக் தொக்குநிற்கச் சொல்லப்
(மாயிருப்பது
படுமணி
தொகைவிரி, தொகுதலும்விரிதலு
தொக்கடம், தொக்க்டி
தொக்கடவு, குறுக்குவழி
தொக்கடி, குடலே
தொக்கடை,தரித்திரம்
தொக்கட்டி, தொக்கடி
தொக்கம், வழக்கு

தித்தல், சுருக்குதல், சொக்குகிற்
(கக்காண்பித்தல் தொக்கார், அடுத்தோர், தோழர்
கச்செய்தல்
தொகுத்துக்காட்டல், தொகையா தொக்கிடம், எண்ணெய்தேப்த்தல்
தாகுத்துச்சுட்டல், தங்திாயுத்தி தொக்கு, உடல், தோல், அஃதுட
பிஅென்று, அஃதி பலவுச்ச்ொ
ஞ்சவித்திரியத்திஒென்று
குத்திச்சொல்லுதல்
தொக்குத்தொக்கெனில்,இரடுக்கொ
விக்குறிப்பு
தொகுபுலப்பொருட்டநீகுறிப்பு, ஒ
(கிகிற்றல்
ாலங்காரம், அஃது உபமேயவு

தொக்குநிற்றல், உருபுமுதவியக்ருங்

பமானங்கட் குரிய தரும விடயர் தொங்கிணிை, ஆபரணத்தின் கடைப்
தொக்குநிற்பது

புணர்வு

thm

தொட

2.

தொடு

க2ளச்சேர்த்துவைத்தல்
டைப்பூட்டு, காதணி, குதித்தல், தொடர்தல், கட்டல், தேடல், பின்
போதல்,பின் ருெடர்தல், முயற்சி
தங்கல், தாக்கங்கள், தொங்குத
ல், பீலிக்குஞ்சம், பூமாலே, மயிர், யாயிருத்தல்,வழக்கிலேயழைத்தல்
மயிறீருேகை, முர்தல், முலேமூே தொடர்கிலேச்செய்யுள், பொருளா
னேனுஞ் சொல்லர்னேலுஞ் சொ
முத்தரீகம், வெண்குடை
னுக்தொடர்ந்துகி
ற்பொருளானே
தாங்கன், கள்வன்
ற்கும்பாடல்
தொங்கி, கள்ளி

தொங்கல், ஆண்மயிர், ஆபரணக்க

தொங்கிசம், அழிவு, சட்டம்

தொடர்ச்தார், மித்திரர்

தொங்கு,தொங்குதல், தொங்கென் தொடர்ந்தேற்றி, தொடர்ச்சி
னேவல்
தொடர்ச்தோர், மித்திரர்
தொடர்பின்மையணி, ஒாலங்காா
தொங்குங்கல், ஆட்டுக்கல்

தொகுதல், குதித்தல், சங்குதல்,
தாங்குதல்

ஆதாரமின்
தொங்குபறிவு,
மை, பட்டும்ப
தொங்குபொறி,
தொங்குபொறிவு, ) டாமவிருத்தல்

ம், அஃது காரணமோரிடத்திரு

ப் பக்காரியம்மற்ருே.ரிடத்துப்பிற
த்தலேச்சொல் அதஅம்ஒரிடத்து

ச்செய்தற்குரியதை மற்ருேரிடத்
அச்செய்தலும் ஒன்றைத்தொட

ங்கி அதற்குப்பகையாகிய மற்ருெ
தொங்கு புழுகன், மகாவிசும்பன்
ன்றைச்செய்த அமாம்
தொசங்கட்டுதல், அவசங்கட்டுதல்
தொடர்பு, உறவு, ஒழுங்கு, சினேக
தொசத்தம்பம், கொடித்தம்பம்
ம், சேர்மானம், தொடர்ச்சி, பழ
தொசம், திவசம்
தொசாரோகணம்,
தொசாரோணம்,

} கோடியேற்ற

மை,பா, பாட்டு, முறைமை

தொடர்புயர்வுநவிற்சியணி, ஒரலங்
காரம், அஃது சம்பந்தமில்லாதி
தொசாவந்தி, ஒரிராசம்
தொடக்கம், ஆதி, செல்வம், துவக் ருப்பச்சம்பந்தத்தைக்கற்பித்தலு
ம்

கம், வருக்கம்

தொடக்கு, அடக்கு
தொடக்குதல், தடக்குதல்
தொடங்கல், ,
முயலல்
தொடங்குதல்

ம் சம்பர் சமிருக்கச் சம்பந்தமில்
லாமையைக்கற்பித்தஅமாம்

தொடர்ப்பாடு, தொடர்ச்சி
தொடர்முழுதிவமையணி, ஒரலங்
காரம், அஃது முன் வாக்கியங்களு
ள்ளும் பின் வாக்கியங்களுள்ளுமோ
தாடங்கு, தொடங்கென்னேவல்,
ரே பொதுத் தருமத்தைச்சொல்
விலங்கு
அதல்
ிரம்
,
விடுதலேப்பத்த
தொடராமுறி
தொடர்மொழி, புணர்மொழி
தொடரி, ஒர்செடி
தொடரெழுத்த,கிலேமொழியீற்றை தொடர்வு, தொடர்பு
யும்வருமொழிமுதலேயுந் தழுவிநிற் தொடவி, தொடரி

}

.

தொடலே,மகளிர்விளையாட்டு,மாலே,
குமெழுத்து
விளையாட்டு
தொடர், கோவை, சங்கிலி, தொட
ரென்னேவல், தொடர்பு, அால், ப தொடல், சாதல், நீண்டல், தோண்
(ளே
டல், பிடித்தல்,புசித்தல்
ஞ்சிஅால், பழமை, பிசின், பூமா
தொடி, ஒருபலம், கங்கணம்,கைவ
லே, வாசம், விலங்

தொடர்ச்சி, உரிமை, ஒழுங்கு,தொ தொடிசு, உடந்தை
டர்பு, பற்றுதல், ஆத்திரள், முயற் தொடு, அளுப்பு, தொடுவென்னேவ
ல், தோண்டல், தோட்டம், பரி
சி,வழக்கு
சம், வஞ்சம், வயல்
தொடர்ச்சொல், வாசகம்

தொடர்ச்சொற்புணர்த்தல், தந்திர தொடுகடி, மேற்கடி
யுத்தியினுென்று, அஃது ஒன்றற் தொடுக.பி.அ, தொடுவான்
சம்பந்தமுடைய்சொற் தொடுக்கம், பொன்

கொன்

தொநீ

தொட்
தொசே, உடைேத

தொட்டால் வாடி,

!

_

ஒர்செடி
தொடுதல், அணிதல், இ8ணதிேருத்த தொட்
ல், உண்ணல், எய்தல், ண்ேடல், தொட்டாlசிஅணுங்கி, சுண்டில்
தொடங்கல், தோண்டல், பிடித் தொட்டி, காஞ்சொறி, தெண்டம்,
தில்
தொட்டில், வேவி
தொட்டிச்சி, தொட்டியப்பெண்
த்ொடுதனே, உதவி
தொட்டிபாஷாணம்,ஒர்பாஷாணம்
தொடுதோல், செருப்பு

தொடுத்தல், அணிதல், அறிமுகமா தொட்டியக்கரு தொட்டியவித்தை
தல், உருவாக்கல், கட்டல், கோத்
க்குரியாக மயிர்முதவியகரு
தல்,செலுத்தல், சேர்த்தல், தொ தொட்டியம், ஒர்தேசம்,ஒர்பாடை,
டங்கல், பற்றல்,பாத்தொடுத்தல்,
ஒர்வித்தை
பிணத்தல், பொருத்தல், வில்வளே தொட்டியர், ஒர்சாதியார்
த்தல், வைத்தல்
தொட்டில், தொட்டி
தொடுத்து, தொட்டு
தொட்டு, தொடங்கி-பற்றியெனெ
ச்சம்

தொடுபதம், சோறு

(தல்

தொடுப்பு, கட்டு, கலப்பை, கூட் தொட்டுக்காட்டுதல், சுட்டிக்காட்டு
டு, கோவை, கோள், சங்கிலி, சே தொண்டகம், குறிஞ்சிப் பறை
ர்க்கை, தந்திரம், துவக்கம், பழ தொண்டமான், ஒரரசன்
க்கம், மர்க்கொம்பு, வழக்கு, வெ தொண்டலம், யா?னந்துதிக்கை
அம்புறங்கூறல்
தொண்டன், அடியான்
தொடுப்புக்கத்தி, ஒர்பட்டா
தொண்டி, ஒர்பட்டினம், கள்
தெசவேழக்கு, கள்ளவழக்கு
தொண்டிச்சி, அடியாள்
தொவொய், ஆறுங்கடலுஞ்சதிேக் தொண்டு, அடிமை, ஒன்பது, ஒர்
குமிடம்

(ங் கயிறு

பூண்டு,

கோழியுள்ளான், பணி,

ட மை
தொவோன்,அடிவானம், தொடுக்கு
தொவிெலங்கு, இருவரைத்தொடுக் தொண்டுசெய்தல், பணிசெய்தல்
கும்விலங்கு
தொண்டை, ஆதொண்டைச்செடி,
தொடுவு, கொல்லே
கொவ்வைச்செடி, மிடறு, யானே
தொடுவை, கூட்டாளி, தொடுத்திரு
த்ததிக்கை
ப்பது புதியா?னயைப் பதிக்கும் தொண்டைகம்முதல்,குர l கம்முதல்
யா?ன, வைப்பாட்டி.
தொண்டைக்கனப்பு, கு கனப்பு
தொடை, அம்பு, உத்திரதோங்குங் தொண்டைக்குழி, குரல்வளேக்குழி
கட்டை, செய்யுட்டொடை, அ தொண்டைதிறத்தல், மிடற்தடைப்
ஃஅ பலவடிகளிலேஅம்பல்சீர்க
புநீங்கல்
(டலம்
ளிலே அமெழுத்துக்களொன்றி வ தொண்டைநாடு, தொண்டைமண்
ருவது, துடை,தொடர்ச்சி, சாணி, தொண்டைப்புற்று, ஒர்கோய் (தல்
_

பூங்கொத்து, பூமாலே, மதில், மா தொண்டையடைத்தல்,குரலடைத்
லே, வீணேமுதலியவற்றினாம பு
தொண்டையடைப்பு, குவடைப்பு
தொடையல, பூமாலே, மாலே
தொண்டைவைத்தல், சத்தமிட்டுக்
கூப்பிடல்
தொடைவாழை,ஒர்செடி,ஒர்நோய்
தொட்டப்பன், தலேதொட்டபிதா தொதி, ஒர்மரம்
தொட்டம், அண்டுகிவம்
தொத்தன், அடிமைக்காரன்
தொட்டல், தீண்டல், தோண்டல் தொத்தி, அடிமைக்காரி, ஒர்மரம்
தொத்த, அடிமை, பழமை, பூங்கொ
தொட்டா, தி ட்டா

த் து

தொட்டாச்சி, தலேதொட்டமா தா

தொட்டாட்டுமணியம்,
தொட்டாட்டுவேலே,

}

குற்மேவ தொந்த சத்துரு,தொடர் தேசத் துரு
6)
தொங்தப்பழி, த லதலேமுறையாக கி
ற்கும் பழி

தொட்டாப்பு, திட்டாப்பு
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தொழு

தொலே

தொல்தம், இாட்டித்ததி, சலஞ்சா தொலேதல், கெடுதல், சாதில், மிகு
தித்தல், தொடர்பு, பழமை

தெர்தேயுத்தம், தொடர்ந்தபோர்

சேதப்படுத்தல்

தொந்தரவு,
தொங் தரை,
தொந்தறை,

தல், முடிதல்

தொலேத்தல், அழித்தல், கொல்லல்,

சோலி

தொலேவு, அழிவு, தோல்வி
தொலேவெட்டு, வெகு தாரம்

தொந்தரோக்ம், பழசோய்

} பழவி?ன
தா தாாத்தம்,

தொந்தி,தொங் தியென்னேவல்,தோ

தொல்காப்பியக்குடி, ஒர்பட்டினம்
தொல்காப்பியம், ஓரிலக்கண நூல்
தொல்காப்பியன்,ஓரிலக்கணகாலா
சிரியன்

தொல்லே, தொந்தரவு,பழமை
தொந்தித்தல், இசைவுபிசகாதல், இ தொல்வினே, பழவி?ன
சட்டித்தல், தொடர்தல் (பேதம் தொழல், தொழுதல்
தொந்திப்பு, இரட்டிப்பு, தொடர்பு, தொழிலாளி,உத்தியோகத்தன், வே
ப்பை, வயிறு

லேகாரன்
தொந்திவயிறு, தோப்பை வயிறு
தொப்பாரம், கொப்புளம், நெடுஞ் தொழிலோர், தொழிலாழர்

சப்பாத்து, பொட்டணம்
தொப்பி, கள், குல்லா, தலேயின் ருெ
ப்பி, தாற்றுமடல், வரத்தி
தொப்பிக்காரர்,தொப்பியீட்டுச்சா
திக்காரர்
(ப்பு
தொப்புத் தொப்பெனல், ஒலிக்குறி
தொப்புள், கொப்பூழ்
தொப்பை, கொப் ம், திண்மையி
ன்றிப்பருத்தது, தொந்தி

தொழில், உத்தியோசம், செயல்,
வியாபாரம்

தொழிற்குறைவிசேடம், ஒரலங்கா
ாம, அஃது காரணமாகியதொ

ழில்குறைந்து அதஞலாயகாரிய
ம் விசேடித்திருத்தல்
தொழிற்படுதல், காரியப்படுதல்
தொழிற்பாடு, வேலே
(யர்
தொழிற்பெயர், தொழிலாளுயபெ

தொம்பம், கம்பங்கடத்திலொன்.அறு

தொழிற் றுறை, வியாபாரம்

தொம்பரம், பந்தி, பேரில்லம்
தொம்பர், கழாய்க்கூத்தர்

தொழு, இரேவதி, ஒர்நோய், துலங்
குமரம், தொழும்ாம், தொழுவெ

ன்னேவல், பசுக்கூட்டம், பட்டி,
தொம்பாரம், பேரில்ல்ம்
தொம்பை,
தானியங்களே ச்
மங்தை
தொம்பைக்கூடு, சேமிக்கிறகுதிர் தொழு கண்ணி, அரவாட்டிப்பச்சை
தொம்மஜன, மிகப்பரு தீ
தொழுகள்வர், மாசாலக்காரர்
தொம்மை,
குதிதி தி
தொழுகுலத்தோர், அக்தணர்
தொயில், த்ொய்யில்
(ளர்தல் தொழுகுலம், பிரமவருணம்
தொய்தல், இளகல், இளேத்தல், த தொழுகை, தொழுதல்
தொய்யகம், தலேட் பாளே
தொழுதல், கும்பிடுதல், வணங்கல்

தொய்யல், அகமகிழ்ச்சி, இ2ளத்தல், தொழுதி, கூட்டம்,திரட்சி, பறவை
இன்பம், உழவு, சேறு, ச்ேர்ர்த
ல், தின்பம்

தொப்பில், உழுநிலம், ஒர் கீரை,சா
திேஞஅடலிவிடுங்கேர்லம்

தொய்வு, இளப்பு, இளே, சுவாசமு
ட்டு, தொய்தல்
(தோல்
தொலி, உமி, தொலியென்னேவல்,
தொவித்தல், உமிபோகக்குத்துதல்

க்கூட்டத்தொலி
தொழுத்தை, வசவி
தொழுநோய், குட்டசோப்
தொழுதேகை, தொழத்தக்கவன்
தொழுப்பு, உழுதொழில்வளப்பு
தொழுமரம், உழலே, அலங்குமரம்
தொழும்பர், அடிமைகள்
தொழும்பு, அடிமை, அடிமைவேலே

தொலியல்,தொலிக்கட்பட்ட்து,தொ தொழுவம்,

பட்டி

வித்தல்
(ன்னேவல் தொழுவர், தொழிற்செய்வோர், ம
தொ இ, உவமை, அலே, தொலேயெ
ருதநிலமாக்கள்

தெரன்

கarளடு

(தல்
தொழுனே, ஒரியார
தொளதொளத்தல்,சோர்தல், தளர்
தொளதொளப்பு, சோர்வு,நெகிழ்வு
தொளதொளெனல்,இடாட்டம்,செ
கிழ்தல்
தொளாயிரம், தொள்ளாயிரம்
தொளி, சே.அ., தொளியென்னேவல்
தொளுக்குதல், நகைத்துக்கட்டல்

தோட்

கைவனப்பிளுென்அறு

தொன் அ, பழமை
தொன் னிர், கடல்
தொன் அால், ஒரிலக்கண நூல்

தொன்?ன, இலேமுதலியவற்ருநீசெ
ய்தபாத்திரம்

தோ

தொளுதொளுத்தல், நகைதல்

தோகசம், பால்

தொ?ள, உட்டு:ள, திளே

தோகதம், வயா, விருப்பம்

தொள்ளம், சேறு, தெப்பம் (தி தோகதவதி, கருப்பிணி
தொள்ளல், அ2ளத்தல், நெகிழ்வான தோகம், சிறுமை, திருத்தி, பால்,பி
ள் 2ள
தொள்ளற்காது, வடிங் தகாது

தொள்ளாடி, நெகிழ்தேசரீரமுள்ள தோகலம், விருப்பம்
அ, பலமற்றவன்

தொள்ளாடுதல், தளர்தல்

தோகலவதி, கருப்பவதி
தோகலி, அசோகு

தொள்ளாயிரம், ஒன்பதுஅrஅ
தோகை, இறகு, ப்னங்கிழங்கின் வா
தொள்ளி, குழைசேறு
நீருேல், பெண்மயிர், மயில், மயி
தொள்ளுதல், அளேத்தல்
நீருேகை, முன்ருனே, வால், விரு
அக்கொடி
தொள்ளே, அளே, அளேயுடைப்பொ
ருள், மாக்கலம்
தொள்?ளக்காது, வடியlகாது
அடிமை,கூட்டம்,தொ
தொ.ர,
தொஅவு, ழிற்பயில்வு, பசுக்கூட்

தோக்கியம், காஅக்குமறும்பி, முகில்
(ர்வை
தோக்கு, அப்பாக்கி

தோக்கை,சீலே,முன்மு?ன,மேற்போ
தோசி, தோஷி
டம்,பொலிவு,மிகுதி தோசை, அப்பவருக்கத்திளுென் ,
தொஅத்தி, இடைச்சி
அப்பவருக்கம்
தொஅம், தோறும்
கொட் புளமா

}

:

}

தொஅவர், இடையர்

தோடஞ்சிரங்கு,

தொ.ரவி, இடைச்சி

தோஷகம், பசுக்கன் ற

சொறுவியர், இடைச்சியர்

தோடகம், கொப்புளம், தாமரை

னசிரங்கு

தொற்று, ஏ.அதல், ஒட்டு, தொற்றெ தோடத்திரயம், முப்பிணி, அவை
ன்னேவல், பற்று, பொருத்து, மூ
வாதபித்தசேடம்
லேக்கையோட2ணத்தமாம்
தோஷம், இரவு, சந்தோஷம்,பா
வம்
தொற்.அறுதல், ஏஅதல், ஒட்டுதல், ப தோடம்,
நீ.ரதல்
தோடயம், ஒச்சவி
தோடி, ஒரிரா கம்
தொற்றுத்தொடிசு, அறீபபிசகு
தொற்றுவியாதி, ஒருவரிலிருந்து மற் தோஷி, குற்றப்படுமாள்
ருெருவர்க்குவரும்வியாதி
தோஷிக்கொக்கு, ஒர்கொக்கு
தொனி, ஒவி, தொனியென்னேவல் தோடு, காதணியிளுென்அ, கூட்ட
தொணிச்சிலேடை, உரிப்பொருட
ம், தாழை-தெங்கு-ப?ன- பூவிதழ்
விரத்தொனியினுலு மோர்பொரு
களினேடு, வ?ளயம்
ட்கிடங்கொடுப்பது
தோடை, குளஞ்சிமரம்
தொனித்தல், ஒலித்தல்
தோட்கோட்பு, கட்டுச்சோறு
தொனிப்பு, ஒவி
தோட்சுமை, கா, காவடி
தொனு, உக்கிரசத்தம்
தோட்டக்கள்ளன், ஒர்பறவை
தொஅப்புதல், அலப்புதல்
தோட்டப் பயிரி, ஒர்பயிரி
தொன்மரம், ஆலமரம்
தோட்டம், கொல்லே
தொன்மை, பழமை, பாவினெண்வ

தோட்டா, வெடிமருர்திச்சுருள்

தே:ய

தோலி

7ெ

தோட்டி,அட்டமங்கல தொன்று, தோயப்பம், தோசை

அழகு, இராசசின்ன தொன்று, தோயமாபுரம், நிவாத கவசர் புரம்
கதவு, குடாரி, கொழுக்கி,குழ்கழி தோயம், நீர்
பிருக்கை, வாயில், வெட்டியான் தோயல், ஆயுதங்கனேக்காய்ச்சித்
தோய்த்தல்,கலத்தல்,குளித்தல்
தோட்டுச்சிரங்கு, ஒர்சிங்கு
தோய்ச்சல்,
குளிப்பு, தோய்தல்
தோட்பட்டை,
கைச்ப்ேபு

}

தோய்தல்,இரும்பைக்காய்ச்சி ?னத்
தல், உறைதல், கலத்தல், முழுகல்

தோட்பலகை,
தோட்டிமை, ஒற்றுமை

தோய்த்தல்,ஆயுதங்களேக்காய்ச்சிக
தோளுமுகம், கழியிருக்கை
னே தல், உறையிடுதல்,ஊறவை
தோணி, அம்பு, இரேவதி கான், சே
அ, நீர்,மதிலின் சித்திரம்,மரக்கலம்
தீதல், துவைத்தல், 52னத்தல்
தோனிக்காரன், சம்பாகுேட்டி
தோய்ப்பன் ஒர்பண்ணிகாரம்
தோனிதாங்குதல், மரக்கோவிட்டு தோய்ப்ப, தோய்த்தல்
தீதோணிசெலுத்தல்
(முகம் தோய்வு, கலப்பு, சார்பு, தோயல்
தோனி
றை, ஏற்றிறக்குத் துறை தோரண கம்பம், வெளிவாய்தற்றம்
பம்
தோனியோட்டு, தோணிவிடல்
தோரணம், கோபுரவாயில், தலவா
தோண்டல், தோண்டுதல்
தோண்டான், காகுப்
சலின் வாயில், புடைவைத்தோர
ணம், மாவிலேமுதலியவற்ருற்செ
தோண்டி, பானே
தோண்டுதல், அகழ்தல், முகத்தில்
ப்யுங் தோரணம், வாகனம்
தோண்மேல், பிடரி
(cறவள் தோரண வாசல், சித்திரகோபுரவா
தோதகத்தி, ஒர் மரம், மரியாதைய
யில்,தோரணம் வகுத்திருக்கும்வா
தோதகமாடுதல், மரியாதைய அே
யில், முதல்வாயில்
டத்தல்
தோரணவிளக்கு, வெளவால்விளக்கு
தோரணி,
ஒழுங்கு, வரலா,அ,
தோதகம், தோகதம்
தோரணிக்கம்,
வழிவகை
தோதகன், வஞ்சகன்
தோத கி, வஞ்செ
(வியாகுலம் தோர2ண, கடை
தோதம், பசுவின் கன் அ, வருத்தம், தோரத்தம், தொந்தறை
தோரி, சோறு
தோதனம், அங்குசம்
தோரிதம், குதிரைாடை
தோத்திரம், ஆவோட்டுங்கோல்,
தி, தொட்டிபாஷாணம்,யா?னத் தோரை, இரத்தம், ஒரெண், குள
நெல், கை, சரமணிக்கோவை, மூ
தோட்டி
(கோல்
ங்கிலரிசி, விரவிறை, வெண்மைக
தோத்திமவேத்திரம் ஆத்தரத்துங்
லந்த சிவப்பு
தோத்திரித்தில், துதித்தல்
தோலடிப்பறவை,தோற்காற்பட்சி,
தோத்தை, சிறங்கை
அவை தாரா முதலியன
தோப்பு, சோலே
_

_

தோட் புக்கண்டம்,

இருகைமாறி தோலம், அசைவு, ஒர் கிறை

கோப்புக் கரணம்,

ச்செவியைப் தோலனம், கி.முத்தல்

பிடித்திருகான் முடக்கிவிழுதல் (து
தோட்டை, திண்மையின்றிப்பருத்த

தோலன்,
வாண்டி,

தோமம், படை

தோலாட்டம், தழுக்குணித்தனம்

;ே

} தழுக்குவனி
_

தோமசக்கிரகன், தண் டாடா னி

தோலா காவினர், வாசாலகர்
தோமாதரன், தண்டா பாணி, தி
தோலா கியாயம், பெருகியாயம்
தோமதம், இருப்புலக்கை, எறிப தோலாமை, இடழியாமை

டை கைவேல், பெருஞ்சவவம்
தோம், குற்றம், பொல்லாங்கு
தோயசூசகம், தவளே
தோ யதி, கடல்

தோலாவழக்கு, பெருவழக்கு
தோலி, ஒர்பிசின், ஒர்மீன், கழுக்கு
ணிைப்பெண்

தோலிகை, ஊஞ்சல், காது

தோநீ

தெளத்

தோஅணி, தோநீமனமுடையார்
தோல், அபசயம், அழகு, என்வ

பொலிவு, மக , முதன்மை, மூல
ம், மேன்மை, வலி,வார்த்தை

கைவனப்பினுளொன்.அ, துருத்தி, தோற்றப்பட்டவன்,
தோலென்னேவல், தோற் பரிசை, தோற்றமானவன்,

}

கணிக்கத்த
க்கவன்

புறணி, யா?ன,வாசகத்திஞேருது தோற்றரவு, உதயம், கணிப்பு, மே
ன்மை, வெளிப்படல்
ப்பு, வார்தீதை
தோல்வி, தோர்வி
தோற்றல், தோல்வி, தோன்றல், பி.
தோல்வினேமாக்கள், செம்மார்
றத்தல்,முளேத்தல்,வீணெண்ணம்
தோல்வு, தோல்வி
தோற்றனம், கணேச்கேடு
தோவத்தி, சோமன் புடைவை
(வன்
தோற்றன், துருகி
தோழமை, கட்பு
தோற்ருங்கொள்ளி, புறங்கொடுத்த
தோழம், தொழுவம்
தோற்ருமை, வெளிப்படாமை
தோழன், நண்பன், பாங்கன்
தோநீருணம், தோற்பாத்திரம்
தோழி, சினேகிதி, பாங்கி
தோற்றுதல், உண்டாதல், உதித்த
தோளணி, வாகுவலேயம்

ல், காணப்படல், பிறத்தல்

தோளா, ஒர்வாகனம்
தோளி, அவுரி, தோளா
சோளுதல், து:ளத்தல்
தோள், கை, புயம்
தோள்கொடுத்தல், உதவுதல்
பன்மைப்பொருடரு
தோறு,
மோரிடைச்சொல்
தோறும்,

(ம்

தோற்அவாய், ஆரம்பம், தொடக்க
தோற் றுவித்தல், உண்டாக்கல், பிற
ப்பித்தல்

தோற்றுன்னர்,சக்கிவியர்,செம்மார்
தோளுய், ஒர்வகை சாய்
தோன்றல், ஆண்மகன், இராசா, இ.
ர்விகாாம், அஃது மொழிப்புண்
ர்ச்சிக்கண்ணியாதாலுமோ செழு
தோற்கடித்தல், தோர் ருேடப்பண்
.ெ

)ெ

தோற்கட்டு, கோதை
தோற்கருவி, தோலால்மூட்டப்பட்
டவாச்சியம்

தோற்கருவியாளர், தோல்வினைஞர்
தோற்காது, தோற்ச்ெவி

த்தித்தோன்றல், தமையன், தேர்
ன் முதல், பாலேகிலத்தலேவன், பெ
ருமையிற்சிறந்தோன். மகன், முல்
இலத்தலேவன், வெளிப்படல்
தோன்றல் விகாரம், ஒர்விகாரம்

(வை தோன் ருத்தனே, அர்தரங்கத்தனே

தொற்காற்பறவை, தோலடிப்பற தோன் ருவெழுவாய், குறிப்பாய்கிற்
தோற்கொம்பு, தோவிலேமு:சத்த
குமெழுவாய்
(காதேள்
கொம்பு

தோன்றி, இரத்தம், காங் தள்,செங்

தோற்சித்தை, தோ அருத்தி
தோன்றிகர், செட்டிகள்
தேற்செருப்பு, அடியுயிர்மில்லாத தோன் அறுதல், இடையில்வரல், உதித்
செருப்பு
தோற்செவி, காது

தல், பிறத்தல்,முளேத்தல்,விளங்கு
தல், வெளிப்படல்

தோத்பரம், தோற்பரிசை
தோம்பறை, தோற்கருவி
தோற்பாடி, வ்ேசி
தோற்பாய், தோற்றலிசு
தோற்பு, தோல்வி
ரை,தோ லேயடுத்த
,ே

தெள
தெளகித்திரன், ம.கண்மகன்
தெள சருமியம், சுன்னத்து
தெவ சாரம், குளிர், பனி

வாரம் தெளதசிலம், பளிங்கு

தோற்பெட்டி, தோலாற்செய்யப்
பட்டபெட்டி

தெளட்டகம், அட்டகம்

தெளதம், வெள்ளி

தோம்சம், உதயம், எண்ணம்,ஏற்ற தெளதிகம், முத்து, முத்துச்சிப்பி
மொழி, கணி ப்பு, காட்சி,அலக்க

தெளத்தியம், செய்தி, தவம், துத்தி

யம், கானம்
ம், திவக்கம், தோன்.முதல், பிரப
லியம்,பிறப்பு, புகழ்ச்சி, பெலன், தெள சாத்திமியம், ஆசாமியம்

ளை

ரு

தெனரிதசம், குதிரைடிெல்வியடை

இதில்ாவட்டமாய்த்திரும்பல்
தெளரிதம், அரிதம்

அ

சம், பட்டினம், மருதகிலத்தார்
சகரா, ஒர்பறை
சகராயுதம், சகாயுதம்
சகரி, பட்டினம்

திெளரியம், தாரி
6 லம், திலாக்கோல்

சகரிவகம், காகம்

.ே } வன்னக்காரன்

கருதல், சகர்தல்
கைர்ேகை, சகத்தழும்பு

ளலிகன்

.

சகரை, ஒர்மரம், ஒர்மீன்
தெளலேயம், ஆமை
தெளவல், இளம்பருவமானதி, குே சகாேர்டாதேம், நகரெல்லே
சகர், கோயில், சகரம், சகரென்னே
திாடத்தில், கெடுதல்
வல், மருதநிலத்தார், வீடு
த்ெளவாரிகன், தவாரபாலகன்
ர்தல், அழுத்தல்
6;ளவுதல், கெதேல், தத்திதல், மு. சகர்தல்,
நகர்த்துதல்,
அரக்குதல், குத்திதல்
டவுதல்
தெளவை, அக்காள், தாய், மூதேவி சகர்ட்டுதிரவியம், கேரி அண்டாகுக்
திரவியம், அஃது அரசன் கண்

தெளற்பல்லியம், அற்பலம்

குடி-பித்தன்-மந்தியான
நகர்வளம், கேரின் செல்வம்
ாகலேகை, சகாேகை

15,

இன்மை
எதி
பொருள்- அறிதின்பொருளிவைக நகல், நகுதல்
ஒளக் காட்டுமே ாருபசருக்கம், ஒரெ சுகவிஷம், கச்தைத்ததோஷம்
முத்து,

9 .

கவிரணம், கத்தழும்பு
நகலிலேகம், கரேகை

.8

ரசகுத்தன: அம்பட்டன்
நகக் கண்,
சகக்கால்,
கைத்திலடி

_

ாகவுளி, ஒருளி
கஞ்தல், கருதல்
ட்டு, சவாதுச்சீட்டு
காளான், சகத்தில்முளேக்குங்கா
சகாசு, செற்றி
ாகக்குறி, நகத்தழும்பு
சகாயுதம், சிங்கம், சேவல், புவி

}

ளான்

சகங்கிருதி, அடக்கமருச்சி,

ன்

னியமேழிமூென்று
கைசம், யானே

ஈகிலம்,
ஈகில்,

%)

}.மு

ாய், நகத்தருகுகிழிச் சிம்பு சகுடம், மூக்கு
ஈகச்சுற்.அறு, கைக்கண்ன்iல்வருமோர்
சோப்

நடுதல், இகழ்தல்,ஒளிவிடுதல், சிரித்
தில், புட்பித்தல்

ாகச்சூடு, சிறுகுடு

குைதா, கப்பலோட்டி

கத்தில், நகர்த்தல்
சகமுசம், வில் அற

சகுத்தம், ஒர்மரம்
நகுலம், ரிே
நகுலன், சிவன், பஞ்சபாண்டவர்க
விலொருவன், மகன்

சகம், உகிர், பங்கு, ஆமி, மரம்,

ாகுவி, ஒர்கதேம், பட்டுப்பருத்தி

சகாகாதம், யா?ன

நகுலேசன், வையிாவன்
நகுலேட்டை, ஓர் ஆடு
சகேசனங்கை, பார்பதி

நகாந்தினி, உமை

சகபத்ம், சகக்குறி

சகரங்கட்டுதல், சகரங்கோலுதல்

சகாங்கம், ஒர்வாசன, சகக்குறி
நகரசம், யானே

சகாத்தார்,
பட்டினத்தார்
சகரத்துவெள்ளாளர், வெள்ளாளர்
வகையிைென்ற

சகரமாக்கள், சகாத்தார். இவர் அ
ாசர்க்குறுதினேயிஒென்று
சகரமீ, இராசமனே, ஒரெழுத்தி,

கேசன், இமையமலே
ைேக, ஆபரணம், இகழ்ச்சி, இன்

பம், எயிறு, ஒளி, களிப்பு,சிரிப்பு,
கையென்னேவல், பல், பூமொட்
டு, மலர்ச்சி
(ரிகாசப்பேச்சு

சசைச்சொல், சிரித்துப்பேசல், ப
ஈகைத்தல், கிரித்தல், கிச்தித்தல்

நசி

நச்

கIT

சகைப்பு, கிரிப்பு, பரிகாசம்

தல், சசுகே பேண்ணுதல், பிவி,

நகையால், பகன்றைச்செடி
ல், பெலன் கெடுத்தல்
கைாசம், ஈகைக்குங்தன்மை
சிப்பு, அழிவு, கேடு, சிவு (றவள்
ாக்கபாரக்கச்சவடம், சம்பிக்கையறி கசியப்பிறகுதிகை, சாபிள்ளப்பெறி
றநாணயம்
கசியம், மூக்கிவிடுமருந்து
சக்கபாரம்,
நசியல், சிதேதி, நசிவு
ஒர்தீவு
நக்க வாரம்,
கசியற்பதம், சிஅேதுபோம்பருவம்

}

நக்கபாரி, சக்கபாரத்தவன்

கசிவு, இனம், ஈசியல்
உலோபி, மெவி தேவ

சக்தரித்தல், அாக்குதல், அழுத்துத நசிருணி,

}

நசிருண்டி,

ல், தவழுதல்

ன்

கக்கரிப்பு, அழுதேல், கருதல்
ஈசுகுணி, மிகச்சிறியது
சசுக்கான், சிறியது
சக்கரைத்தல், நக்கரித்தல்
நக்கல்,சிரித்தல், தீண்டல், ஈக்குதல், ாசுக்கு, சித்தல், சுக்கென்னேவல்
இஃது நால்வகையுணவிகுென்அறு நசுக்குதல், சசியச்செய்தல், பின்
சக்கவாரி, கம்பிக்கையற்றாண்யஞ்
போடுதல், பெலன் கெடுத்தல்
செய்வோன்

நக்கனத்துவம்,
நக்கணம்

சசுங்கச்சப்பி, இழுகுணி, உலோபி

} நிருவானம்

ஈசுங்கடித்தல், கசுக்குதல், பெலன்
கெடுத்தல்

நக்கனப்பிரசாதனம், வத்திர்தானம் நசுங்கவன்
சக்கன், அருகன், சிவன், நிருவாணி ன்ேடி, இழுகுணி
(கிடைப்படுதல்
நக்கார், ஒர்புலவன்
ஈசுங்கல், கசிவு
சக்கி, 5க்குவோன்
ஈசுங்குதல், சுக்கப்படுதல், நெருக்
சக்கியூ, ஒர்செடி.
கசுநசுத்தல், இழுகுதல், தாமதித்த
சக்கிாம், மேல்வாய்தற்படி
ல், மெதுமெதுத்தல்
*க்கினகரணம், நிருவாணமாக்கல் சகாசுப்பு. இாம், தாமதம், மனக்க
"க்கினம், ஈக்கனம்
சப்பு, மெதுமெதுப்பு
"க்கினி கரணம், கக்கனமாக்கல்
சசுகசெனல், இழுகுதல், இரவித்த

}

*க்கினிகை, நிருவாணஸ்திரி,பத்தா

ல்,

தாமதித்தல், மெ.திமெதெனல்

ண்ைடுப்பெண்

கசுபிசுத்தல், இழுகுதல்,ாசுபிசெனல்
சக்கீரன், சற்ாேன்
கசுபிசுப்பு,குழைக்தொட்டுதேன்மை
சக்கு, சக்குதல், ஈக்கென்னேவல்
சசுபிசெனல், இழுகுதல், இாவித்த
சக்குணி, ஒர்பாம்பு,சிறுபிள்ளே,ாக்கி
ல், குழைெேதாட்டுதல்
சக்குதல், சாவாலெடுத்துண்ணல்
கசுவல், நசுகுணி, சுங்கற்குணம்,
பெலன்குறைந்தது
சங்கணவாய்ச்சி, நாகணவாய்ப்புள்
சங்கிவி, பயிரி
சசை, ஆசை, இரம், ஒழுக்கம், குறி
றம், பரிகாசம்
சங்கடாப்பல், சங்கடாத்தின் கொழுவி
சங்கடரம், மரக்கலத்தைத்தரிப்பிக் இசைகுனர், சண்பர்
குங்கருவி

கசைதல், விரும்பல்

நங்கை, பெண்ணிற்சிறதோள்

சைனர்,

நசலாளி,
அன்பவாளி
சசற்காரன்
சைல், சையல்

இசையுநர்,

}

ஞேர்
சைவினே, கன்னடக்கை
சைவு, இரம்

:

சசனே,

சினேகிதர், விரும்பி

மாணிக்கரத்தினத்தி லுண் ச்ேசம்பு, ஈஞ்சுப்பாணம்

டாகும்வெண்மையான நீர்

கச்சிஞர்க்கினியார்,ஒராசிரியர்
ஈசிகொதி, உணவுபாகம்பண்ணுதவி சச்சினி, குரக்கன் (ச்சென்னேவல்
லோர்பழுது

(ங்குதல் நச்சு, ஆசை, சிறுமை, தொனுப்பு,

கசிதல், இன்ப்படல், கெடுதல் சு நச்சுக்கத்தி, ஈஞ்சுபாய்ச்சியகத்தி
விஷக்சாந்து
சகித்தல், அழித்தல், கெடுத்தல்,சா சச்சுக்கா

நஞ்

கா. )

தி டி.

சஞ்செழுத்து, சச்செழுத்த

நச்சுக்குழல், குருவிக்கு குண்டு

குழல், தாரதிட்டிக்கண்ணுடிக்குதல் டேக்சல், சடக்குதல்
கடக்கை,ஒழுக்கம்,கடத்தல், சடப்பு
ாச்சு:கொடி, கொப்புழ்க்கொடி.
கடத்தல், இயற் றுதல், காரியம்பவி

மசீகச்சொல், ச்ேசொல்

த்துவருதல், சம்பவித்தல், செ.அ.
த்தல், செல்லுதல், போகல்
கச்சுத்தானம், அமுதகிலேேேகழாமி நடத்துதல், இயறி அறுதல், செ.அத்து
தல், கடப்பித்தல்
கச்சுகச்செனல், அலட்டுதல், கச்சு
ட் பிச்சுப்படல்
நடத்தை, ஒழுக்கம், கடப்பு
நடத்தைப்பிழை, துன்னடை (வன்
கச்சு நீர், கஞ்சுச்சவம்
கல், ஆசைப்பெருக்கம், விரும்

பல்

டம்

நச்சுப்பல், நஞ்சுப்பல்
நச்சுப் பல்லி, விஷப்பல்வி
கச்சுப்பார்வை, கொடும்பார்வை
நச்சுப்பால், விஷப்பால்

சடாாயகன்,கெருடபச்சைக்கல்,சி
சடேேத.அ.தல், சம்பவித்தல்

நச்சுப்புகை, சஞ்சுப்புகை
நச்சுப்பூ,ெ ஈஞ்சுப்பூண்டு

ாடபத்திரிசை, சேம்பு
நடப்பன, இயங்குமுயிர்வருக்கம்

கப்பொடி, நஞ்சுச்சாரத்தாள்
ஈச்சமரம், எட்டி, கஞ்சுள்ள மரம்

நடப்பித்தல், நடத்திதல்
நடப்பு, சலுகை

க்கம்

யேமருச்தி, கஞ்சுசே டைமண்டனம், அரிதாரம்

கச்சமரு

கடமாடுதல், ஊடாடுதல், கூத்தாடு

ர்தேமருத்து
சும9ை, அவம ை

! இய்ச்சொல்
ாச் சுவ

சடபடி,ஒழுக்கம், வத்தமானம்,வழ

,

தல், வழங்குதல்
சடமாட்டம், ஊடாட்டம்
ஈடம், ஒர்பண், கூத்து

நச்சுவிறகு,ாஞ்சுச்சாரமுள்ளவிறகு, நடர், கூத்தர்
(தல்
அஃது எருக்கு-கள்ளிமுதலியன கடலக்காரன், நாகரிகன்
ஆசையுண்டாக் சடலமடித்தல், சொந்தரவுபண்ணு
கச்சுறுத்தல்,
(தல்
ாடலம், செருக்கு, கடலே
குதல்
நச்சுறுவித்தல்,

}

ாஞ்சுப்பதார்த்த ாடலம்பண்அணுதல்,சாகரீக பன்னு
ஆசேர்த்துச்செய்தவெண்ணெய் கடலே, கட்டம், அன்பம், ஈடுக்கம்,
நாகரீகம், பொய், வஞ்ச?ன
நச்செவி, மூஞ்சூறு, விஷவெலி

நச்செண்ணெய்,

நச்செழுத்து, சஞ்சுத்தன்மையுள்ள கடல், சடுதல்
வெழுத்து, அவை

யா-யோ-ரா

ரோ.வா.லோ-ய்-ரீ-ல் இவைகளு

ம்ஏழுஈெட்டுயிரும்.ஆய்தமுமாம்
நச்செள்ளேயர், ஒர் புலவர்
ஈஞ்சம், ஈஞ்சு
பேப்ட் பல

ஈஞ்சறப்பான்,

வன்

ஈடவாதகடத்தை, துன்னடத்தை
கடவு, நடவுதல், டைவென்னேவல்

ஈடவுதல், செஅத்தல், கடத்துதல்

நடவுபயிர், சட்டபயிர்
ஈடவை, கடவுமரம், தணக்குமரம்,
வழங்குமிடம், (உ.ம்) தமிழ்சட
வை, வழி

நடனம், கூத்த
நஞ்சன், யேன்
நஞ்சு, தீமை, ஈஞ்சுக்கொடி, விடம் டனர், கூத்தர்
டன், கூத்தன்
ஈஞ்சுகக்குதல், விடங்காலல்
ஈடாத்துதல், சடத்துதல்
நஞ்சுகரத்தல், கஞ்சுகலத்தல்
நஞ்சுக்கொடி, கொப்பூழ்க்கொடி ாடாவுதல், கடவுதல்
சன்சுண்டோன், சிவன்

ஈடி, நடியென்னேவல், நாடகக்கணி

கை, பெருமை, மகத் தவம்
ஞ்ேசுபற்றுதல், நஞ்சுகலத்தல்
ஈஞ்சுபாய்ச்சுதல், ஆயுதங்களுக்குங் நடித்தல், கூத்தாடுதல், நாகரீகம்ப
(கம்
விண்ணல், வெளிப்படல்
குட்டல், வஞ்சகஞ்செய்தல்
தன்னடை, சாகரீ
கடிப்பு கூ
சஞ்சுமுறிச்சான், ஒர்செடி

e

நடு

காஅச.

டிேராகி, இடையிாாசி, இத்தாம் .
சடு, அாை, இடை, ஊடு, தொழில்,
கடுவென்னேவல், நீதி, பூமி
கடுகை, நடுதல்
(த்தல்
கடுக்கட்டுதல், மத்தியட்சத்தில்லை
கடுக்கம், கி.மு.கி.அப்பு, ஈடுங்கல்
சடுக்கல், நடுங்குதல்
நடுக்கல்வாதம், ஒர்சோய்
கடுக்கந்காய்ச்சல்,

நஇப்போர், அடி
நடுமதியம்,

}

உச்சிக்காலக்

சமேத்தியானம்,
நடுமையும், உச்சம், டு
_

ஈடுவது பாதி,

.

} விெடம்

கடுவத்தானம், !

சடுவத்தசாமம், நடுச்சாமt
சவெறுத்தல், சீர்தூக்கிப்பார்த்தல்,

} ஒர்நோய்

கடுக்கற்சுரம்,

ஈட்

நியாயங் ர்ேத்தல்
வெறுத்தான், ஒர்செடி

_

கடுக்காரர், டுவர்

கடுவன், சமன், மத்தியக்தன்
கடுக்கு, கிஅகிஅப்பு, க்ெகம், சடுக் ாடுவார்தாம், இடை
ஈடுவிரல், மத்தி ை

கிென்னேவல்
கடுக்குடி, உட்சேரிக்குடி
நடுக்குண்ணல், கடுங்குதல்
கடுக்குதல், அசைத்தல், நடுங்கச்செ

சிஇவின்மை, சமமின்மை, நீதிகேடு
கடுவு, நடு

ஈடுவுகிலேமை, நிதானம், நீதி

ப்சல்

கடுக்கொள்ளுதல், சடுவிலாகுதல்
கடுங்காாட்டம், ஒர்திறை, அஃது
தோழிதலேவியைாடுங்கப்பேசுதல்
சடுங்கலன், அச்சமுடையோன், திமி
ர்வாதக்காரன்
கடுங்கல்,
அசைதல், அதிர்தல்,
கடுங்குதல், தி பத.அ.தல்,பயப்படல்
கச்ெசாமம், அத்தசாமம்,பாதியிரா
சச்ேசொல்லுதல்,நியாயஞ்சொல்லு

ச.இவஆம்பு, முதுகெலும்பு
நடுவென், இடைவெளி
நடுவைத்தில், நடுக்கட்டல்

கடை, ஒழுக்கம், கூத்து, செலவு,
செல்வம், தொடர்பு, டத்தை,
பதிக்கம், முறை, வழித்தும், வழி,

_

தல்

வாயிற்கடவை
கடைகாசன், சடைச்சுறுக்கன்

கடைகாவணம், சடைப்பத்தர்
கடைகூலி, சடக்கிறதற்கான் டிவி ,

நடுதல், நாட்டல்

சஇத்தரம், இடைத்தரம்
இைத்தீர்த்தல்,
கியாயதீேர்த்தல்
இ

நடு

::::: }

சடைகொள்ளுதல், சதிகொள்ளுதல்
ைேடசாரி, உலாத்து
(புஜை
சடைசாரிமேளம், உலாமேளம், சா
கடைச்சலங்கு, வள்ளம்
(கம்
ாடைசோப்,கிடைப்பாடில்லாதரோ

கியாயங்ர்ேப்பு
கடைபறிதல், நடைகொள்ளுதல்
கடுநடுங்குதல், பயத்தால்ழிசக்கலங் நடைபாவாடை, கிலபாவாடை
கல், மிகாடுங்கல்

நடைபாவி, படி

நடைப்பரிகாரம், டைமருச்சி, பு

இைாாள், சித்திரை

யணச்சாமான், பலபண்டம்

நடுநியாயம், நீதி

சடுகிலே, டு, நிெற்பு, நீதி (bறல் நடைமருந்து, பத்தியமில்லாமருந்த
ஈடுநிற்றல், பிணேசிற்றல்,மத்தியட்சகி கடைமேல், கரனடை
கடுநீதி, நியாயம்
சடையன்,உழுமாடு, எஅகுதிரைமு
கடுப்பகல், மத்தியானம்
லியன, பாதகுறடு
(ததுன்பம்
-

}ே
பொதிக்கட்டுத
கடுப்பண்ணுதல், !
ல்

கடுப்பார், இடை
(தல்
கடுப்பார்த்தல், மத்தியட்சம்பார்த்
இப்பேசுதல், கியாயம்பேசுதல்
கடுப்போக்குதல், ஊடுபேரக்குதல்,
கியாயங்கீர்த்தல்

ாடையாடுசோய்,கிடைப்பாடில்லா
(லம்

இடைவாலி, டைபாவி

நட்சத்திரச்க்கிரம்,ாட்சத்திரமண்ட
கட்சத்திர சீரகம், ஒர் ரகம்
:
கட்சத்திரதீபம், ஒர் விளக்கு
நட்சத்திரசேழி, சந்திரன், தருவன்,

விட்டு
49
_

_

-

நட்

ஈட்சத்திாபதவி,
லம்

கா.அ.உ

தத்

கட்சத்திாமண்ட நட்புப்பண்ணுதல்,
சட்புவைத்தல்,

-

பட்சிங் காட்
டல்

நட்சத்திரமாலே, ஒர்கூத்த ஒர்தால் ாணங்தம், சணல், புன்கு
சட்சத்திரம்,பஞ்சாங்கவுமப்பிளுெ
ன்.ம, முத்தி, விண்மீன்
ஈட்சத்திரவாணம், ஒர்வாணம்

ாலு கலர், பகைவர்
கஅகல், கிட்டல்

ாஅ கார், பகைவர்

(தல்

ஈனுகுதல், இ2ணதல், கிட்டல், சார்
ாட்சத்திரேசன், சந்திரன்
ஈட்டசந்திரன், ஆவணிப்பூருவபக்க ாண்ட்ல், பொங்கல்
ாண்டு, கற்கடகவிராசி, ஞெண்டு
ச்சதுர்த்திப்பிறை
ாண்டுக்கல், ஒர்கல்
ஈட்டன, ஆகடியம், கொரேம்
ாண்டுக்காற்ைேர, ஓர்ைேர
ஈட்டாடு, சரிமத்தி
கண்டுக்காற்புல், ஒர்புல்
சட்டபாடை, ஒர்பண்
சட்டம், அழிவு, கலேஞானம.றபத்தி கண்டுக்கொடுக்கி,ாண்டின்முன்கால்
மூன் கிளுென் , கூத்த கேடு,கி ாண்டுவாய்க்காலி, கட்டுவக்காலி
கண்ணலர், பகைவர்
அதிட்டம்
ாட்டல், நடுதல், கள்ளுதல் (ருள் கண்ணல், கிட்டல்
(ர்தல்
கட்டாத்திகுத்திரம், கொள்ளேட்பொ ாண்ளுர், பகைவர்
ாட்டாமட்டி,ாடுத்தரம் (வெறுவிலி கண்அணுதல், இருத்தல், கிட்டுதல்,சே
ாட்டாமுட்டி, ஒர்.நால், நடுத்தரம், கண்அர், மித்திரர்
ஈட்டாமுட்டிசிதேனே, ஒர்.நால்

கண்பகல், மத்தியானம்

கட்டார், உறிவோர், சினேகிதர்

கண்பன், குறிஞ்சிநிலத்தலேவன், ச
ணல், தோழன், புருடன்

சட்டி, சட்டம்

கட்டு, கீழ்மை, சரிாடு, சட்டம், சட் கண்பு, சட்பு
டுவன், சாட்டியம்

கட்டுக்கதை, கட்டுக்கதை
கட்டுக்கு டுவே, சரிாடு
ஈட்டுச்சி?ன, ஈண்டுச்சி?ன

தேம், ஆண்யாறு, உச்சத்திருஅே
கிரகத்திற்குள்ளதாரம்
ஈதனதிபதி, கடல்

கதஅ, சிங்கம், மு.இல்
ாதி, கீர்த்தம், பெண்யாறு,யா.அ
கட்டுச்சினேக்கல், ஒர்விதக்கல்
ாதிக்கரை, கங்காதீரம்
(2ன
கட்டுச்சி?னமண், ஒர்விதமண்
ாட்டுமுட்டு, கடனத்துக்கடுத்ததள ாதிசிரம், ஆற்றுச்சார்பிற்பிறந்தியா
பTடம்
நதிபதி, கட்ல், வருணன்
ாட்டுவக்காவி, கட்டுவாக்காலி
நதீகாந்தன், வருணன்
நதிசம், தாமரை
ாட்டுவமுட்டுக்காரர், மேளகாரர்
கட்டுவம, காட்டியம்பழக்குங்தொழில் சகீனம், ஆற்றுக்கரை
ஈட்டுவன், நடனமாட்டு வான்

கட்டுவாக்காவி,
ாட்டுவாய்க்காலி,

ஒர்விஷசெதுே
கொடுக்கன்

கட்டுவிழுதல், த லகீழாய்விழுதல்,

ஈரேயம், நீர்ப்பாய்ச்சல்
கீனம், கடல்
(லத்தல்
சதுத்தல், அவித்தல், கெடுத்தல, ம
கத்தகம், கங்தை

அஃது யாக்கைக்குறுகுற்றின்மங் ஈத்த பாகை, மையவரி
திஞென்.அ
(சதமை சத்தபோசனம், இராட்போசனம்
ாட்டேந்த கலே, பூருவபக்கத்துப்பி ாத்தமகன், ஒர்வகைவேளாளன்
சட்டோர், உறவோர்
சத்தமாடி, வேளாளர்
கட்பாளன், அரசர்க்குறுதிச்சுற்றத் சத்தமாலம், புன்க மரம்

தொருவன், நண்பன்
கட்பு, உறவு, சினேகம், சுற்றம்

கட்புக்கிரகம், கிரக கிலேயைந்திகுெ
ன்று

(ருக்கு தோனம்

ட்புத்தானம்,கிரகச் கட்புப்பெற்றி

சத்தமுகை, இரவு

சக்தம், இராத்திரி, இருள், கடிகாச
ஆசி, சங்கு, டு, சத்தை, புன்க ம
சம்,

மூக்கு

சத்தாசை, பேராசை

|

காரஅந

சத்தார்வைத்தல், தோணியைசங்கட சந்தியம்பெருமாள்,
திேயம்பெருமான்,
ரம்வைத்திழுத்தல்
சத்திதம், சாணயம்போடப்பட்டது கந்தியாவட்டத்தாமன், அரியோத

சத்து, ஒராபரணம், ஒர்பறவை, ச
ங்கு, த்தென்னேவல்
சத்துதல், விரும்பல்
சத்துருவண்ணநாதம், இயமணல்
ஈத்தை, கருகர்த
கத்தைகுத்தி,
நத்தைகொத்தி,

}

கத்தைச் சுண்டி,
கத்தைச்சூரி,

ந்ேதியாவட்டம்,
கந்தியாவட்டை,

!

ஒர்பூச்செடி.

சந்தியாவர்த்தம்,

சக்திவருத்தனன்,

சிவன், சினேகித

ன், மகன்

ஒாாரை
யார்

நங் தீ சுபான், சிவன்
(வல்
கர்தி, சங்கு, ஈத்தை, சச்தென்னே
ாங் அதுதல், நக்சல்

கத்தைப்படுவன், ஓர் கண்ளுேப்
கர்தகம், வாள், விட்டுஅனுவின் வாள்
சந்தகி, திப்பிலி
சந்தகன்,
சர்தகோபன், இடையராசன்
சத்தகோபாலர், இடையர்
சக்தாத்தனன், கண்ணன்
கத்தாதேனி, உமை
ார் தபாலன், வருணன், விட்டுஅறு
நர்தம், சங்க நிதி, சங்கு

!

சக்தர், இடையர்

கர்தல், ஆக்கம், கெடுதல், கிங்தை
நந்தன, ஒராண்டு

சக்தனம், இந்திரன் பூங்தோட்டம்,
தவளே, பூங்தோட்டம்

சந்தனவனம், பூங்தோட்டம்

சர் துருணி,கோட்காரன்,மதியீனன்
சந்தே சன், சிவன், ஈந்தி

முன் கொடி, சட்டி, பஞ்சதெய்வ
ப் பசுவிஞென் அ, பிரதமை
ஈபசங்கம், பறவை

ஈபசம், ஆகாயம்
பைப்பிராணம், காற்று

நபம், ஆகாயம், ஆவணிமாதம்
ாபாகம், இருள்
நபி, தீர்க்கதரிசி

புஞ்சகம், பேடு
புஞ்சகலிங்கம், அவிப்பால்
ாபுஞ்சகன், பேடன்

ாங்தனன், மகன், மால்

நபோகசம், முகில்
நபோக தி, அங்தர கதி

நங் கனி

நபோஅகம்,

:}

கந்தனே,

.

கங்தை, ஏகாதசி, கலப்பையைதுக
த்தொடுபி3ணக்குங்கயிறு, கொற்

முகில்

கர்தன், ஒாாசன்,கிருட்டிணன், சீர் நபோாதி, ஆகாயகங்கை
பங்கபாஷாணம், ந்ேதகோபன்
நபோமணி, சூரியன்
போரேஅணு, பரமாஅ
கத்தாத்துமசன், கிருட்டிணன்

சந்தாமணி,

உத்தாமணி
தாவனம், நங்தனவனம்

நபோலயம், புகை

சம,மந்திரமுடிவிளுென் அ,வணக்கம்

சக்தி, அட்டாத சவுபபுராணத்தொ சமஸ்காரம், சமற்காரம்

அ, இடபவிராசி, எருது,ஒரரச ஈமசம், இணக்கம்
ன், ஒர்மலே, சிவன்,சிஆறுபறை, செ நமதன், ஆண்டவன்
க்கான், சக்திதேவன், சாகம்
கமருதல், ஊஅறுதல்

கத்திகேசன்,
சக்திகேசுரன்,

இடபவிக்கிரக நமர், சுற்றத்தார், சம்மவர்கள்
ம்,சிவஅார்தி,சி நமள், நம்மவள்

கத்திகேச்சுரன், வன்,நந்திதேவன் சமற்கரித்தல், வணங்குதல்
சக்திகை, இந்திரன்கர், கங்தை, மட் மற்காரம், வணக்கம்

(வன்
(காரன் ாமன், இயமன், சுற்றத்தான், நம்ம

பாண்டம்

நந்திதேவன், சிவனது.வாசற் காவற் ஈமுசி ஒரசுரன், மதன்
கமுசிசூதனன், இந்திரன்
சணி, சாம்ப பூசணி
தக்திம்லே, ஓர்மலே
கமுடு, ஆர்காரை, கீழுதடு
_

iய

சர

ங்ாஅச

யப்புரை, விருப்புமொழி
ாமுட்டுச்சிரங்கு, வேர்ச்குரு
சமை, ஒர்மரம், சொறிவு, சமைய்ெ சயம், அதிகம் அரசாட்சி,இன்பம்,
_

_

பச்ர்ரம்,ச்ரி, டச்தல், ன் மை,

ன்ன்ேவல்

மைச்சல்,

திே, பலன், மலிவு, மேன்ம்ை,ல்ே

சமைத்தல், சொறிதில்

தசாத்திரிம்

சப்ம்பயம், சன் மைதின் ம்ை (த்ல்
சம்ைப்பு, சொறிவு
கம்,சாரியை, சமதி, (உ.ம்) எல்லார் ாயம்பேசுத்ல், இன்குேசையுண்டர்
கயவர், சினேகிதர்
சம்மையும்
கயவான், ஆதாயக்காரன், பப் புள்
கம்பகன், சீர்பதேபாஷாண்ம்
சம்பல், ஆசைப்பெருக்கம், சம்புதல் ளோன்,ால்லுபக்ாரி,விரும்பிகுேன்
_

கயனகத்தாரி,

ம்ேபவன், சிம்ம்வன்

ஒர்கண்மருச்த்

_

கம்பன், கடவுள், சிவன், சம்பிரான் கயனநீட்சை,ஞ்ாண்ட்ேன்ச்பிளுென்
அ,அஃது விஞ்ஞானமலர்க்குரியதி
ம்ேபாக், அவம்ேபிக்ன்க்
கம்பி, அகப்பொருளிலக்கண்ஞ்சிெ நயன்த்தோன்; புட்யராக்ம்
-

ப்தோன், அரசறாதைப்பார்ப்பர்

நயன பாஷை, கண்டயில்

னிராக்கதிமன்ஞ்செய்யப்பிறக்தி சயன்ப்பத்தி, ஒர்பிரபந்தம், அஃ
விட்டுதுவையருச்சிப்பான், அருட து கண்ணின்ப்பத்துச்செய்யுள்t
ற்கூஅவ.அ
ரிற்சிறந்தோன், வேடுவராசன்
கம்பிக்கை, நிசம், விசுவாசம்
சயனமோட்சம், கன்டிற்த்தல்
நம்பிக்கைகாரன், கிசவான்

நயனம், கண்

கம்பிக்கைத்துரோதம்,இரண்டகம் சயன்ரோகம், சேத்தின்ரோகம்
சம்பிக்கைத் துரோகி, இரண்டகன்
(ப்பம்
சம்பு, சம்பென்னேவல், காவல், விரு
கம்புதல், விசுவாசித்தல், விரும்பல்
கம்பூரி, மலேயாளப்பார்ப்பாரிலுயர்
ங் தோர்
சயகுணன், குணமுடையோன்
கயக்கன், சாப்,
(மன் வார்த்தை
நயச்சொல், சிரித்துப்பேசல், முக
கயத்தல்,அதிகப்படல், ஆசைப்பெ
ருக்கம், சிறத்தல், சினேகித்தல்,

நம்பியான், எம்பி

ன்மைப்படல், பலன்படல், பின்

சயனவாரி, க்ண்ண்ணீர்

_

நயனவிதி,சேத்திரவைத்தியவாகடமி
பளுவுடத்ம், கண்மருதுே
நய?ன, கண்மணி :

_

கயளுேபாக்தம், கடைக்கன்
சயளுேற்சவம், அல்ங்காரப்பொரு
ள், விரேக்கு
(ழ்ச்சி
சயன், இன்பம், ன்மை, பல்ன்,மகி
_

நயிட்டிகப்பிரமசாரி, பிரமசாரிமுக
றைதவருதுகிற்போன்
விட்டிகம், நியமகிட்டை

ஈபிட்டிகர், கிட்டைதவருதோர்

செல்அசல், மதித்தல், மலிவாதல், நயிைேத சாயனிர், சாயன்
விரும்பல்
கபிராக்கியம்,
ராக்கியம்
யேர்தகேட்டல், இரத்துகேட்டல் கயிஞர், சாயஞர்
ஈயச்த சொல்லுதல், வன்படிப்பே நரகக்தி, சரகிப்பிராச்தி
சல்,பாராட்டுதல்
நீர்கதேவதை, பிசாசம், மூதேவி
சர்கம், பாதாளம்
சயங்தோர், சினேகிதர்
கயபோசனம், கல்லாகார்க்கொடுத் கரகர், கீழுலகத்தவர்
தல், அஃஅ புண்ணியமேழிமூென்று கரகவித்தல்,அருவருத்தல்
ஈயப்பாடு, பலன், மேம்பாடு
நாகல், அசுத்தம், மலம்
_

கயப்பித்தல்,கண்ப்படுத்தல்,சந்தோ சரக வட்டம்,

கச்சுற்று

ஷப்படுத்தல், சமமதப்படுத்தல், நரகவாசி,

சிறப்பித்தல், மலிவாக்கல்

ரக்த்திலுள்ளவன்
நரகவாதி, நரகத்திற்டோன்வன்

கயப்பு, அன்பு ஆசை, இலாபம், ச் சரகவாய், குதம், நர்கம்
ச்தோஷம்
சாகன், ஒசுரன், கத்திலுள்ன்ே
கயப்புணர்வு, கண்ளுேட்டம்

காசான், ஒ

சுரன்

காஅடு

|

சரி

சரகாதேகன் விட்டுது

சரஅதில், ஒலித்தில்

சர்கrம்யம், ஆத்துமா

நரலே, கடல்

_

தரக்ரிரி, விட்டுது:
ாரலோகம், பூமி
சரகாலி, மாட்டுக்குவருமோர்நோய் கரல், சனக்கூட்டம்,

நீர்லிேகன், குருவத்திசெய்தோன்

சர்ல்வு, உள்ளோசை, ஒசை
சாவரி, சாசிங்கம்

சரகு, சர்கம்
காங்கடித்தல், கெடுத்தல்

சரவலித்தல்,அலுத்தல்,ாரகவித்தல்

சரங்குதல், தேய்ந்ததேய்ச்துகெடு
தில்

_

செத்தை

சவாகனம், சிவிகை
சர்வாகனன், குபேரன்
காற்றல், ஒலித்தல்

_

சரசிக்கமூர்த்தி, திருமால்
நரசிங்கம், திருமாறசாவதாரத்திொ சரன், அருச்சனன்,கடவுள், திருமர்
ன் அஃது இரணியன்க்கொல்
(டது
ல், மனிதன்

லத்தாணி பிற்க் வவதாரம்

காா, தழும்புபட்டது, சருங்கப்பட்

சரசீவன், மனிதர்

ஈராங்குதல், கிராங்குதல்

சாதாரணன், கடவுள்
சரததி, மானிடரிைப்புகழ்த்ல்

நீராதாரை, ஆயி

கராதிபன், அரசன்
சராச்தகம், மரணம்

கரதேவன், அரசன்

சரச்அவம், மனிதத்தன்மை
சராச்தகன், இயமன், விட்டுது
சரசாராயணன், திருமால்பதினர்த சாாந்தம், காகம்
வதாரத்தெர்ன் அறு

காாபோக்ம், சராலுயோகம்

சரர்தம், கஸ்தாரிமிருகம், கர்கம்,

ரோயணன், நாராயணன்

சாசத்தை வாச?ன

சசாரி, விட்டுலு

நரபதி, அரசன்,விசயாகாத்திராசர

_

சாாலே, நரகம்

1.

நரபலி, மஅப்பலி

சாவதாரம், மதுவவதாரம்
ாசபாலன், அாசன்
கரி, ஒர்யிருகம்
காப்பிரதிட்டிை,ரேவுருத்தாபனம்,ம் சரிக்கொன்றை, ஒர்மரம்
னிதர்தாபித்தவிக்கிரகம்
ம், ! சரிதல், செரிதல்
சாப்புக்கருவி,வீண்முதலியவாத்திய கழித்தல்,சருக்குதல் (ணம்,வெறுப்பு
_

.

சாப்புக்கருவியாளர், யாழ்முதலிய சரிசிதம்,பல்கிற்க்கலிப்பு, பலவெண்
கரிப்பயறு, ஒர்டின்பயறு

வாசிப்போர்

கரப்புக்கருவியைக்கொழுத்துமாக்க

புள்ளம் ஆறுமுதலியவற்றிற்கு

ள், சர்ப்புக்கருவியாள்ர்

ள்ளிருக்குங்கிடங்கு

சர்ப்புச்சிலதிே, ஓர் சிலதிே
சரிப்பர்கல், காட்டு பாகல்
நீர்ப்புச்சுழுக்கு, ரப்புச்சுருக்கு
ஆச்சரியம்,இகழ்வு.சகுக்கம்
சமேதம், ஒர் யாகம், அஃது ரப
த்தி, தக்தி
தி
வியிட்டுச்செய்வது

"

சாம்பன், ஒர்வகைப்டிகையிலே, சர்

ம், ம்ருக ரிட்ம்

_மருட்டி,

அப்பை

கு.

ம்புடிடைத்த சரீரமுள்ளவன்

சாம்பு, இலேமுதலியவற்றினரம்பு,த்

ஒர்முருக்கு
க மெருட்டி சரிமருட்டி

திேரி,காடி, காணி, சார், வின்ஞன் "

ன் குள்ளத்தின்முள்ளவன்

சாம்புபுடைத்தல்,சாம்புபுறப்பட்டி கழியிலக்ன்க ஒர்மரம்
* யுனி, கண்டு

குத்தல்

;

த்

சாம்புவாங்கல், ஈரம்பையிழுத்துக்
கரிச்குழி
வாற்புல், ஒர் புல்
கொள்ளுதல், இவற்றிலேமுத்வியல்
:ே
சரிவின்ா,
நீறினாம்பையெடுத்தல்
காம்புவீச்சு, நரம்புவவி
வன்தாயம் ஓர்வெண்காயம்
ாரர், மனிதர்

(வி

சாலல், ஒலித்தல்,பேசலாலெழுமைா
_

சரிவெருட்டுதல்,
வெருளல்

காரணமில்லாமல்

ல

காஅன்

ால்

கருக்கட்டியெனல், ஒவிக்குறிப்பு, வி ாலப்பு, சித்தி, கன்மை
ரைவுக்குறிப்பு
கலம், அழகு, இன்பம், உபகாரம்,
தருக்கல், கொருக்கல்
கண்ளுேட்டம், சுக்கு, நன்மை,வி
கருக்கற்குத்து, காரியம்வாய்க்காம
ருப்பம்
நீபண்அணுதல், பழுவறைக்குத்து ஈலம்பொலம்,ான்மையுக்தின்மையும்
ாருக்காணி, கருவாணி

சலவு

சன்ம

நலம்

,
ை
போடுதல்,
நருக்கு, கருக்குதல்,கருக்கென்னேவல் நலன், நலம்
கருக்குதல், சொருக்குதல் (க்குறிப்பு ாலி, வியென்னேவல், கோய்
கருக்கெனல், ஒலிக்குறிப்பு, விரைவு ாவிதல், ஒரொலிவிகற்பம், சரிதல்,த
கருங்குதல்,நொருங்குதல்
வ.துதல், மெலிதல், வருந்தல்
நரு கருத்தல், இரடுக்கொலிக்குறிப் சவித்தல்,
சலிவித்தல்
சருச
்சரைக்குறி கவிவு அழிவ மெலி
கருநரெனல்,
பு,
,
ு,
வு, வருத்தம்
ப்
ால், ஏற்ற, சல்வ, மிகுதி

_

கருமதை, சத்தாதிகளிஞென்.அ
ால் கல்
கருமுதல்,
தண்டாக்கல், பல்அ
இதல், விரும்பல்
கரும்புதல்
கரும்புதல்,
கலகுரவு, தரித்திரம்

.ே

கருவல், நருங்கின.து
கருவளுெருவல், இரு கருவல்

கல்கூர்தல், தரித்திரப்படல்
கல்கூர்ந்தோன், தரித்திரன்
சல்லதம்பிரான், சாக பாம்பு

கருவாணி, சிற்.றுருவானது
கருவியுப்பு, ஒருப்பு
நரேசன்,
அரசன்
ஈரேசுவரன்,
நரேந்திரன்,

சல்லதனம், சினேகத்தன்மை, கற்கு
னத்தன்மை
சல்லது, செம்மை, நன்மையான அது

சல்ல அபண்அணுதல், இணக்குதல்
கரை, இடடவிராசி, கருமைகலதே கல்லபாம்பு காகப
ாம்பு
,
வெண்மை, சாமரை,சிவன், நரை நல்லப்பன தங்தையின் சகோதரன்
்,
யென்னேவல், நாரை,மாயையாக் கல்ல
மை, சினேகம், நன்மை
கைபதினெண் குற்றத்தொன்.அறு, நல்லம்,
கறுப்பு, மங்கல்
வெண்மை

_

நல்லம்மாள், தாயின் சகோதரி

சரைக்கொள்ளு, ஒர் ஆடு
நரைச்சல், கரை, வெளிறினபயிர்

நல்லம்மான் பச்சரிசி, ஒர்பூடு
கல்லரிவஞ்சம், போக பூமியாமிளுெ

கரைத்தல், பயிர்வெளிறல், மயிர்முத
ன்.அ
லியவெளுத்தல்
ால்லவ
ர், அறிஞர், உத்தமர்,சினெகி
நரைமயிர்,வெளுத்தமயிர்
(ளத
தர்
(தோர்
கரைநிறமு

கரையன், ஒர்பருக்தி,

ள் நல்லவையோர்,

பெருமையிற்சிறங்

நரையான், காகம், மாற்கண்டன், ால்லள நல்லவள்
்,

மீன்குத்திப் புள்
கலக்குதல், அழுக்காக்குதல்
கலங்கல்,அழுக்காதல்,அழுக்கானது
கலங்கு நலங்கென்னேவல,வைகுரிக்
குப்பூசுமோர்மருந்து
கலங்குதல், அழுக்காதல்,வதங்குதல்
கலச்சூடு, கடுப்புச்சூடு
கலத்தில், சித்தித்தல், கயத்தல்

நல்லறம், நல்வாழ்க்கை

நல்லறிவு, ஒர்.நால், கற்போதனே,
பேரறிவு
ால்லன், நல்லவன்

நல்லாங்கு, என்மை
ால்லாச்சி, நல்லப்பன்றேவி, நல்லம்
மாள்

கல்லாப்பு, சன்மை

கலந்தட்டுதல், )
சல்லார், அறிஞர், உத்தமர்,மாதர
கலங்கசுக்குதல், }. விதையைவாங் ால்லாள், ஈலமுடையாள், பெண் ்
கல மடித்தல், !
கல்
நல்லாஅ நல்வழி
கலமெடுத்தல், )
கல்வி, கல்லள்
ட்பாடு, ஆதாயம், B ன் மை
ல்ேஅ மவு, இதமானவுறவு
.

_.

Bல்

காஅள

ால்லெண்ணெய், நிலசெய்
ால்லோர், அறிஞர், உத்தமர்
நல்வழி, சன்மார்க்கம்
சல்வார்த்தை,உத்தமமொழி, இஃது

நவசாகம், ஒன்பதாாகம், அவை அ
ன தேன்-ஆதிசேடன்- கார்க்கோ
டகன்-குளிகன்-சங்க பாலன்- தக்
கன்-பதுமன்-மகாபதுமன்-வாசு கி

வாக்கினற்குணாான் கிளுென் அறு
சவாாணயம், புதுவழக்கம்
சல்வாழ்வு, சுகவாழ்க்கை
சவநாதசித்தர், ஒன்பது சித்தர், அவ
கல்வி?ன, புண்ணியம், இஃது இருவி
ர் அளுதிநாதர்-ஆதிகாதர்-கட்ேச்
2னயிஞென் அறு
திரா தர்-கோரக்கநாதர்-சதோ
சவகண்டம், ஒன்பது கண்டம், அஃ
கநாதர்-சத்தியாாதர்-மச்சேக்தி
த ழ்ேவிதேகம்-மேல்விதேகம்-வ
சநாதர்-மதங்கநாதர்-வகுளிாதர்
டவிதேகம்- தென் விதேகம்- வட நவநிதி, கச்சபகிதி-கற்ப நிதி-சங்க
விரேபதம்-தென்னிரேபதம்- வட

நிதி-சக்தநிதி-நீல நிதி-பதுமகிதி-ம

பரதம்-தென்பரதம்- மத்திம கண்

காகிதி. மகாபது மகிதி. முகுந்தகி
தி இவையேகுபேரன் நவகிதி
சவ சீதகம், செய்

டம்

சவகாரிகை, புதுமணப்பெண்
வைக்கிரகம், வைக்கோள், அவை ஆ நவநீத சோரன், விட்டுனு

தித்தன்- இராகு-கேது-சக்திரன் நவநீதபாகம், செய்யுளிஞேர்சுவை
சனி. சுக்கிரன்- செவ்வாய்-புதன் நவநீதம், புதுமை, வெண்ணெய்
வியாழம்
நவபல்லவம், தளிர்
கவசாரத்தான், பொன்மணல்
நவ புண்ணியம், ஒன்பது புண்ணியம்,
நவசாரம், நவச்சாரம்

சவகி, ஒர்கமுகு, ஒர் தெங்கு
சவசித்தர், கவசாதசித்தர்
நவசூதிகை, இளங்கன் அப்பசு, இள
ம்பிள் ஒளக்காரி

நவச்சாரம்,ஒர்மருச்து
சவச்சி, எவட்சாரம்

அவை அமுதமேந்தல்-அருச்சித்
தல்-ஆசனத்திருத்தல்-எதிர்கொள
ல்-தாள்கழுவுதல்-பேங்காட்டல்

அாபங்கொடுத்தல்- பணிதல்-புகழ்
த ல்

_

கவபேதம், சிவப்ேதமொன்பது, அ
வை பிரமா-விட்டுஅ-உருத்திரன்

சவச்சிராத்தம், முதலாம்-மூன்ரும்
-மசேசுரன்-சதாசிவம்-சில்ம்-சத்
ஐக்தாம்-ஏழாம்-ஒன்பதாம்- பதி
தி-ாாதம்-விங் து
ஒெராங்ாளிlசெய்யுஞ் சிராத்தம் ாவப்பிரேதம், ஒன்பதுதிக்கிறீகாவ
ற்பூதங்கள்
15வதளம், தாமரைத்தளிர்
ாவதா, யா?னமேறிறவிசு
நவமணி, ஒன்பதிரத்தினம், அவை
வேதார2ண,ஒன்பதுதாரண, அவை
கோமேதகம்-லேம்-பவளம்-புருட
சஅரங்கதார2ண்- சத்ததார2ண
ராகம்-மரகதம்-மாணிக்கம்- முத்
_

சித்திரதார்ணே-நாமத்ாரனே-பேத

து-வயிரம்-வைரிேயம்
தானே-மந்திரதார2ண-மாயாதா நவமணிமாலே, ஒர்பிரபந்தம், அஃ
ானே-வச்சிரதாாணே-வத்துத்தார
அது வெண்பாமுதலாகப் பலவேறு
2ன

நவதானியம், ஒன்பதுதானியம், அ
ஃஅ உளுந்து-எள்ளு-கடலே-கொ

பட்ட பாவும் பாலினமுமாகவொ
ன்பது செய்யுளந்தாதித்துப்பாடு
வது

ள்ளு-சாமை -தி?ன-துவரை-செல் நவமி, ஒன்பதா திேதி
அ-ட யஅற்று

கவதி, தொண்ணுாறு
கவதிகை, தாரியக்கோல்

நவம், ஒன்பதி, கார்காலம், கேன்

மை, சினேகம், புதுமை, பூமி
நவயெளவ?ன, வாலேப் பெண்

::::

நவதை, புதுமை
ஒன்பது சுவை அவை அ
சவத்திவாரம், ஒன்பது வாயில், அ சவாதம்,
பு:தமி-இரெளத்திரம்-க்
கண்-காது-மூக்கு-வாய்-குத
ருணே- குறிசை-சாந்தம்- சிங்கார
ம்-குய்யம்

ம்-பயம்-பெருகை-வீரியம்

இற

கா.அ.அ.

ாழு
கவர தினம், வைமணி

ஈழுக்குதல், மழுக்குதல் வழுவுவிடல்

நவராத்திரம், ! கன்னிமாதத்தில் இ கழுக்கல், மழுங்கல், வழுவுதல்
நவராத்திரி,
லச்குமிசரச்சுவதி கழுவர், சளவர்
முதலியசத்திகளேப்பூசிக்குமொன் கழுவல், வழுவுதல், விலகல்

கழுவி,

பஅது தினம்

பிடிசொடாதவன்
அழுச்திதல், வழுவுதல்

ஈவரோசு, ஒர்பண்

கழுவுதல்,

நவவோகுப்பி, சுதைமண்

ான, ஓராண்டு
ளை கட்பான்,குபேரன்மகன்

கவலோகம், ஒன்பதலோகம்

-

களத்தி, களப்பெண்
களம், அகலம், ஒச்சாதி, சிற்பஅன்
ஈவவாயில், சவத்திவாரம்
முப்பத்திரண்டிளுென் ,தாமரை
கவவியாகரணம், கிார்தவிலக்கணமா களவர்,ஒர்சாதியார்

சவலோகசங்கம், கார்தம்

_

கவவரிகை, புதுமணப்பெண்

யெவொன் பதவியாகரணம்

சளன், ஒர்தேவதச்சன், கிடதாட்

ாவவிலாசசபை, அதிதாதர்-சத்திவ
டையாண்டவோரரசன், இவன்.அ
அறுவகைச்சக்கிரவர்த்திகளிஅம்மு
கர்-ஞாளுதிக்கர், தாதர்-காக கிரு
தலெழு வள்ளல்களிஅமொருவன்
த்தியர்-பத்திச்சுலாலகர்-பத்திரா
சனர்.பலவத்தர்-பிராதமிகர் எனு சளி, அகலம், குளிர்ச்சி, கூட்டம்,
தேள், செருக்தம், பெருமை
மொன் பதவகைச் சுத்தான்மாக்
ாளிர், குளிர்,ாண்டு, பகை, பெருமை
கள் கூடியதேவசபை
ஈளினச்சொல், பரிகாசப்பேச்சு ,

சவாகம், பிரதமை

நவாங்கிசம், இராசியையொன்பதா நளினம்,தாமரை, நீர், நீலம், பரிகா
சம்
(வாவி
ய்ப்பகிருதல்
கலாம்பரம்,கோடிப்புடைவை
ாளினி, இலக்குமி, ஒர்பண், தர்மாை
சவான்னம், புதியதானியம், வெஞ் கவி?ன, இலக்குமி
சோ.அ
ஈளுங்கு, அழுங்கு, ஒர்கிளிஞ்சில்
சவியம், கோடாவி, புதுமை, மழு களுத்தை, ஒாபண்
_

-

கவிரம், ஆண்மயிர், உச்சி, தலே,புன்

ாளுசொளுத்தல், ) வழுவி மூவிப்

போதல்
மை, மயில், மருதயாழ்த்திறம், ம இளுசொளுப்பு,
சஞ்சொளெனல்,
லே, வாள்
கள்,உச்சிப்பொழுது,திருவோணம்,
கலிரெழுசங்கு, முட்சங்கு
கடு, சள்ளென்னேவல், மருங்கு
கவிர், ஆண்மயிர், மயிர், மருதயாழ்
கள்ளலர், பகைவர்

வாள்

கவிலல்,

விை அதல்,

_

கற்றல், சொல்லல்
அவித்தல்

}

ாள்ளல், சட்டல்
தள்ளார், பகைவர்

கள்ளாறு, ஓர்சிவதலம்

_

சவுதல், இந்:றப்போதல்

கள்ளி, உறவு. கடையெழுவள்ள
லொருவன்,கற்கடகவிர சி,கண்டு
நள்ளிருள், டிரா
ாள்ளு, சடு, மருங்கு

கவுரி, எக்காளம்

நள்ளுதல், ட்புக்கொள்ளுதல்

நீ விறல்,

கவிற்றல்,

சொல்லல்

நவீனம், புதமை

_

கள்ளுநர், சினேகிதர்
சமவம், அனிச்சமரம், கள், குக்கும
மாம், ஞாழல், தேன், வாச?ன
"ல்வி, அத்தாள், அழகு, இளமை,
தோணி, மான்
கறவு, கள், குங்குமமரம், தேன்,
மை, கன்மை, வாசனே
சவ்வு, ஆடு, தோணி, சன்மை
வே சவ்வு, இதாகிதம், யாட்டம் தற2ள, ஒர்பூடு
கம், மழுங்கல் (ல், மழுங்குதல் ஈரு, கள் தேன், வாச?ன
"முக்கு, சமுக்குதல்,கழுக்கென்னேவ | சறியதி, சல்லது
வை, இகழ்ச்சி, குற்றம்

வேவல், நாவல்

நற்

காஅக

ன்

க்கு, ஊதுகுசிவின் அறுக்கு, ஒவே ஈlசாளே, ஒர்மீன்
யு.அதி, அதுண்டு, நமக்கென்னேவல் கற்சித்தன், இராசவத் தனக்கல்
கற்சிலே, கருங்கல்
கறுத்குதல், துண்டித்தல்.
சற் சீரகம், கறிச்சீரகம்
எஅக்குத்திப்பிலி, ஒர் சரக்கு
கற் சீர், சன் னிலே
அக்கு மூலம், வெட்டுவேர்
நற்செங்கல், காவிக்கல்
கஅங்காங்தை, ஒர்காங்தை
நற்செய்தி, சுக செய்தி
15.அ தி டி. அடைசல்
ச.அ அத்தல், இரடுக்கொலிக்குறி கற்பாகுன்றி, சிர்துலவணம்
றெனல், ப்பு, வாய்க்குக்கடி கற்பிரியம், மிகுபட்சம்
சற்புத்தி, சற்போதகம்
னமாயிருத்தல்

சஅசாற்றம், சுகச்சம்

சற்றமிழ் இனியதமிழ், சுத்ததமிழ்

ச.அ.அ.தல், பெண்
சறுசெய், பசுசெய்

சறிருப் பெற்றதாய்
கற்றளி, அத்திப்பிசின்
என தேலே, உச்சி, நடு
னே அகலம், இடம், தெளிவு,பா
ப்பு, மயக்கநீங்கல்

அர்தாளி, ஒர்கொடி
நறுமணம், சுகர்தம்

கஅமா, அலட்சியம், வெ.அமை
ச.அமுதல், கரும் புதல்
ந.து.மு.அறு தீதல்,

களு, கனவு
_

-

சனி,நெருக்கம், பெருமை, மிகுதி
னே, கள், தேன், னபென்னேவ

_

ல், மொட்டு
க?னதல், இரவித்தல்

நறுமை, நன்மை, வாச?ன

15.அம்பிசின், ஒர்பிசின், ஒர்மருந்து
கறும்புகை, சுகர்தபுகை

கனத்தல், இரம்ர்க்கல்

சஅம்புதல், ஈரும்புதல்
(ம் னேவு, இரம், 52னதல்
கறுவியது,கல்லது, வாச?னப்பண்ட சன்கு, அழகு, சன்மை, மிகுதி
ஈ.டி விலி,

15.அவுளி,

நன்குணர்தல், சற்றறிதல்

ஒர்மரம்

கன்கொடை, உபகாாக்கொடை

கமை, கள், குற்றம், தேன், அம்பு ான்சொல், இன் சொல், கற்புத்தி
கை, வாச2ன

சன் பகல், சண்பகல்
சன்மனம், மனப்பூரணம்

கறிகதி, மோக்கம்

கற்கங்தம், சுகந்தம்
(ருபை சன்மார்க்கம், சன்மார்க்கம்
சத்கருணே, தெய்வீக விருச்தி, சற்ே சன்முகம், தாராளம்
கற்கவிதம், கற்சங்க விதம்
கற்கல், ஆட்டுக்கல்

(லம்

சன்மை, அதிட்டம், உதவி, உபகா
ரம், சன்மார்க்கம்,ான்கு,பிரயோ

லம், சுக காலம், தற்செய்கா
கற்கீர்த்தி, சல்லபுகழ்

சனம்

சன்மைகடைப்பிடித்தல், தயாவிரு
தீதியெட்டிளுென்

குலமேரு, செம்பும?ல

, அஃதி

செ

"குலம், உயர்குலம்
ஞ்ஞன்றிமறவாதிருத்தல்
சற்குறி, கல்லடையாளம், சற்குணம் நன்மைப்பகுதி, சல்வினேப் பயன்
சிற்கோள், கற்கிரகம்
ான்மைப்படுதல், இருதுவாதல், பல
*ற்சகுனம், கன்னிமித்தம்
ன்படுதல்
சம்சங்குவிதம், ஒன் தொடுத்துமு சன்மைப்பே.அறு, சன்மைப்பகுதி

தையேதானங்களேறிவிற்பது

என்றி, உபகாரகுணம், சன்மை

சமயம், ாறி மருணம்

.

(றசாக்கு நன்றிகேடு, செஞ்ஞன்றியில்லாமை
சரக்கு, உயர்ந்த சரக்கு, பழுதற் நன்றிகோமல், செஞ்ஞன்றிகெடுத்
(தல்
சா, சுக மரணம் (லடையாளம் தல்
சாங்கம்,சாலம்பபாஷாணம்,ால் நன்றிமறத்தல், செஞ்ஞன்றியயர்த்
சாச்தி, சுண்ணச்சாதுே
ான்றியறிதல், செஞ்ஞன்றியறிதல்
சிற்சாரி, நவசாரம்
நன்றியீணம், செஞ்ஞன்றிகேடு
50

காக)

|

நாக

நன்று, சுகம், நல்லது, நன்மை, பெ நாகதேவன், ஆதிசேடன்
ாாகதேவி, சாகப்பாம்பு
காகத்திசை, வடமேற்கு
நன்னயம், உபகாரச்சொல், கினேவு சாகத்தின் பாம்பு, பூநாகம்
ஆதிசேடன், இச்தி
சன்னயன்,எண்ணம்,ாயப்ப முகமன் சாக காதன்,
ருமை

சன்னடை, கல்லொழுக்கம்
கன்னருக்கல், அற்பகோ

காக எாயகன்,

கன்னர், நன்மை

சாகபடம், ஒர்காதணி

ான்

சன்னலம், அழகு, ஈயப்பு:மேன்மை நாகபடலம், கண்ளுேயுளொன் அறு
சாகபட்டினம், ஒரூர்
நன்ஞரி, ஒர்கொடி
சாகபந்தம், காகபெர்தம்
நன் னி, சிற்.அருவானது
கன்னிலம், ஈற்றரை (லொழுக்கம் காகபர்து, ஆல்
ான் னிலே, உலகம், சுகம், தவம், கல் காகபலன்,வீமன் (வருண குயுதம்
சாகபாசம்,காக ரூபாணவோர் கயிறு,
நன்னிறம், வெண்மை
சாகபாஷாணம், ஒர் பாஷாணம்
நன் னுதல், அக்குதல், பெண்
காகபாம்பு, சல்லபாம்பு
|சன்துால், ஒரிலக்கண நால்
காக பிரம்பு, ஒர்பிரம்பு
கன்னெருக்கல், கன்னருக்கல்
காகபெர்தம், ஒர்மிறைக்கவி, அஃது
கன்னெறி, நல்வழி
_

நா

இரண்டுபாம்பு தம்முட் பிணேவது
போலவிரேகைறிேயொருநேரிசை

ாா, அயலார், சுவாலே, நிறப்பு:மணி

வெண்பாவும் ஒரின்னிசை வெண்

முதலியவற்றி அக்கு இ.காக்கு

பாவுமெழுதியிரேகையிற்சந்திகளி
னின்றவெழுத்துமற்றைபிடங்களி

காக்க்ள்ளி, கள்ளியிலோர்பேதம்

அமு.அறுப்பாக நிற்கப்பாடுவது
ாக கற்பம், செவ்வீயம்
ாககன்னிகை,ாாகலோகத்திப்பெ சாகப்பச்சை, ஒரிரத்தினம்
(டி காகப்பற்.அறு, அத்தாாகப்பிடிப்பு
ண்
ாக கெர்தி,கேர்வாளம் வஞ்சிக்கொ காகப்பிரதிட்ட்ை, நாகவிக்கிரகப்பி
நாகக்குவ,ே செம்புமலே

ரதிட்ட்ை

சாகசம்பவம், செவ்வியம்

சாகப்பூச்சி, சாக்குளிப்பூச்சி

காக சரம், ஒருதுகுழல்

ாேக மணி,

சாகரத்தினம்

சாகசாபம் ர்கத்தைக்கொல்வதிளு நாகமல்லி,
ல்வருஞ்சாபம்

} அனிச்சமரம்

சாகமல்லிசை,

சாகசிகுவிகை, சிவந்தபாஷாணம்

சாகமுத்து, பாம்பின்கல்

நாகசின்னம், ஒருதுகுசில்

சாகமோடி, ஒர்புடைவை
சாகம், ஆகாயம், ஒலி, ஒர்பாம்பு,
கர்தகம்,கருங்குர்ங்குக்ாரீயம்,கு
சங்கு, ஞாழல், துத்தசாகம், தே
வலோகம், கற்புடைவை, பாம்பு,

காக சீவனம், அத்துகாகம்
நாகசுரம், ஒருதுகுழல்

நாகசுவங்தை, சாகுலி
ாாகசேதகன், இந்திரன்
காகச்சிலேக்கல், சிலாாகக்கல்

சாகணம், ஒர்மருந்து
நா.கணவாய்,

புன்னேமரம், மலே, யா?ன
காகம் ஒர்மருந்து
(வேெ
சாகரகம், தேன் ருேடை

ஒர் பட்சி
நா.கணவாய்ப்புள்,
சாகான், கள்வன், கைச்சித்திரவி
சாகதத்துவம்,திரீதத்துவங்களிளுெ காகரங்கம், தேன்ருேடை
சாகரத்தினம், நாகமணி
ன்ெ
சாகசம், இளப்பு, ஒர்பாஷை, ஒர்வ
சாகதர்தகம், மு?ளயாணி
சாகதந்தம், பாம்பின்பல், முளேயா
ண்,ெசுக்கு,சேன்ருேடை,விருப்பு
ணிை, யா?னத்தங்தம்
காகதாளி, ஒர்மரம்

சாகதீபம், ஐக்தலேவிளக்கு

நாகரவண்டு, ஒர்வண்டு

சாகரன்,கணவனின் சகோதரன், இ
உன்தோன், காத்தான்

நாக்

IT

நாகராசன், அனதேன்
காக ராசா, ஆதிசேடன்

(

நாக்கனிடு கூர்மை, கெர்தலவணம்

நாக்கியாக்கிரம், ஒர்முட்செடி.
சாக்கிரந்தி, ஒர்நோய்
(ா

சாகரி, குருக்கத்தி

சாகரிமுனே,

காஞ்

மதுரைக்குச்சேர்ந்த நாக்கு, கதிர்-திறப்புமுதலியவற்றிகு,

(யம் நாச்குத்தவறுதல், சொற்றவறுதல்
காகரீகம், கண்ளுேட்டம், சாதாரி நாக்குப் புரட்டு, பொய்
சாகரீகம்.விடுத்தல், சாகரீகம்பேசல் சாக்குப்புற்.அ, ஒர்ாோய்
சாகரீகர், காமுகர், சகரத்தார்
நாக்குமீன், ஒர்மீன்
சாகருகம், தேன் ருேடை
சாக்குவளத்தல், இகழ்தல்
வோரிடம்

சாகரே அணு, செவ்வீயம்

சாக்குவாங்கல்,சாக்கையிழுத்தல்,வி

சாகரை, ஒர்பூடு

ல்லங்கப்படுத்தல்
(தல்
நாக்குவிழுதல், பேசாவெழாதிருத்
நாக்குழிஞ்சான், ஒர்செடி

காகர், சற்பசாதியார், தேவர்
சாகலதை, ஆண்குறி

சாகலோகம், ேேமுழுலகிளுென்று, நாக்குளிப்பாம்பு,
தேவலோகம்
காக வம், பாம்புக்கரணம்
நாகவராளி, ஒர்பண்

சாக்குறுதி, சொல்வன் மை

காக வல்லி, வெற்றி?லக்கொடி
காக வள்ளி, ஒர்கிழங்குக்கொடி,

நாங்கள், நாம்

. .

.

சாக்கை, நாச்குளிப்பூச்சி.
வெ

ாாங்குதல்,சோம்புதல்
காங்குழு,
காக வாடை,செம்பூறல் (ன்,மயில் எாங்கூழ், சாகப்பூச்சி
சாகவாரிகம், இராசயா?ன, கலுள நாசகாரி, கேடுசெய்வோன்
நீறிலேக்கொடி

}

_

காக வாரிகன், யானேட் பாகன்

:ே

நாசகாலம், அழிவுகாலம்
நாசமிலி,
வு

ாேக வீதி, பால்வீதிமண்டலம்
காகன், த சவாயுவிளுென் னு, அஃது

.ே அழிவு, மரணம், விடுதல்.

செய்விப்பது

சாசயோகம், மரணயோகம்

தாகாதனன்,

}சருடன்

சாகாந்தகன்,

"

ந

கீட்-அம்முட்க்க இங்கிளக்கலுஞ்

காசன், அழிப்போன், சமன்
காசாக்கிரம், காசிநுனி

திபன், அனதேன், இதிேரன், காசாதக்கணம்,வலமூக்கு
இமயமலை, இராசயர்?ன, ஐராவ் சாதாவாமம், இடமூக்கு

நாசி மூத்கு, மேல்வாய்தற்படி
சம், மலேயரசன், மேரு கிரி
காத்திரம்,சாகபாணம் (பரணம் காசிகாக்கிரம், மூக்குதுனி
சாகாபரணம்,நாகரூபமானவோரா
சிகாசூரணம், மூக்குப்பொடி
நாசிகாபீடம், நாசிக்குள் வளருமோ
" காயுதம், ஒர்படைக்கலம்
-

காலேயம்,தேவகோயில்,பாதலம்
"கு, இளமரம், இளமை, எருமை.
சங்கு ஈத்தை- பசு-மரையிவற்றி
ன் கன்னிப்பெண்,சங்கு, நத்தை,
புற்.அ,பெண்மீன்,மலே
சாகுலி, சீரி-ரண்டான் பூடு

நாகேசுரம், ஒர்செடி
திேரன், சாகாதிபன்
ாேகை, நாகபட்டினம்
சாகோ தரம், மார்க்கவசம்

நாடுக

சாக்கப்பாம்பு,
சாச்கப்பூச்சி,

காங் கூம்
!தி

ாேக்கரள, காவில்வருமோர்நோய்
ரு
}

ர்நோய்

சாதிகாமலம், மூக்குச்சழி
காசிகை, கதவுகிலேயின் மேற்சட்ட
ம்,

மூக்கு

நாசிதாரு, மேல்வாய்தற்படி
சாசித்தல், ஈசித்தல்
நாசித்துவாரம், மூக்குத்து
காசிப்பொடி, மூக்குத்தாள்
காசியம், நாணயக்

சாசோற்பத்தி, அழிந்து பிறப்பது
காச்சிமார், சத்ததேவிகள்
காஞ்சிாடு, மலேயாளம்

சாஞ்சில், கலப்பை, மதி

ட்பு

நாடு

9,

நாட்

சாஞ்சிற்படையோன், பலபத்திரன் சாடேயன்,காடகக்கணிகைபு:திரன்
சாடகக்கணிகை, நாடகசா?லப்பெ நாடோடி, கிலே பற்றவன்
ண்
(டகக்கணிகை காடோடிச்சொல்,
வழக்கச்சொ
ல்
நாடகசாலே, கூத்துப்பயிலிடம், நா
நாடகத்தமிழ், சாடகவழக்குத் தமி நாடோ மும், நாள்தோறும்
ழ், அஃது முத்தமிழிளுென் அ
ா டோன்,நாடகக்கணிகை புத்திரன்
நாடகத்தி, ஆடுமா?லப்பெண், கூத் நாட்கடத்துதல், சாள்விடுதல்
தி, கூத்துவி2ளயாடும்பெண்
நாட்கணக்கு, அன்ருடகக்கணக்கு
நாடகப்பெண், நடனப்பெண்
ாேட்கால், மங்கலப்பர்தருக்குமுத
மூட்டுங்கப்பு
(தல்
நாடகமடித்தல், ஆடுமாலேத்தனம்ப
ண்அணுதல்
நாட்குறித்தல், சன்முகிர்த்தகியமித்
நாடகமாடுதல், ஆடுமா?லத்தனம்ப நாட்கூவி, அற்றைக்கடலி
ண்அணுதல், கூத்தாடுதல்
சாட்கொள்ளுதல்,புதிதாய்த்தொட

:}

ங்கல்
நாடகம், கலே ஞானமஅபத்திஞன்கி
ஞென்.ற, அஃது கடத்தி,கடத்தி காட்செலவு, அன்றன்றுசெல்லுஞ்
செலவு, காட்செல்லுதல்
ப்பாட்டு, ஈடன வீதி
காடகர்,
சாட்டமைதி,சாட்டுச்சிறப்பிற்குடை
நாடகியர்,
யன, அவை குறும்பின்மை-செங்
கூ-தீதர்
காடயேர்,
(ப்படுத்தல்
கோல்-செல்வம்-செழிப்பு-சோயி
ன்மை-விளே நிலம்
காடடிப்படுத்தல், தேசத்தைக்கீழ்

நாடன், கார்த்திகை நாள், சோழன்
காடன் பருத்தி, ஒர்செடி
காடா, ஒர் கயிறு, நாளுழி
நாடி, ஆண்மயிர், இருபத்தி கா.அ
நிமிடங்கொண்டது, இலேசாம்பு,
உட்டு?ள, திரடி, தாது, தவாளி

காட்டம், ஒர்பண், கண், நோக்கம்,
வாள், விருப்பம்

காட்டல், காட்டுதல்
நாட்டவத்தனம், நாட்டுப்பாங்கு
காட்டவன், சாட்டான்
காட்டாண்மை, ஊரதிகாரம்

ப்பு, சாம்பு, நாழிகை, பூவிறீருள், நாட்டார், ஊரார்
காட்டியகாரன், கூத்தன்
மூக்கு, யாழினரம்பு
காட்டியப்பிரியன், சிவன்

நாடிகேளம், சாரிகேளம்

சாடிசுத்தி, யோகத்திற்குத்தாத சு சிாட்டியம்,குறிப்பு,கூத்து
காட்டு,சாட்டென்னேவல், சாபிப்பு

த்திபண்ணல்

சாடிதாரண, வேதார2ணயிளுென் அ காட்டுக்குற்றம்,ஊருக்குத்தீதுசெய்
சாடிாரம்பு, நாடியோட்டாரம்பு
வன, அவை கள்வர்-கிள்ளே-தன்
னாசு-தொட்டியர்- சட்டம்- பன்
நாடிபார்த்தல், நாடிக்குறியறிதல்
நாடிப் பயிற்சி,
றி-பெருமழை-மிகு
காற்று- மிகும
தாதறியுமறிவு

#,}

|

ழை-யா?ன-விட்டில்-வேற்றரசு

நாடிமண்டலம், ஆகாயசமரேகை

நாட்டுச்சார்பு, மருதநிலம், அஃது

நாடியொடுக்கம், நாடித்தாக்கம்
காடியோடுதல், காடியியங்குதல்

நாட்டைச்சார்ந்திருப்பது
நாட்டுச்சிறப்பு, காட்டுவளம்

சாடிவிதி,சாடித்திட்டமறிவிக்கு நால் நாட்டுதல், தாபித்தல்,ாடத்தல்,சிறு
நாடி..விழுதல், நாடியொடுங்கல்
த்தல்
நாடு, இடம், உலகம், ஊர், சாடெ நாட்டுப்பெண், மருமகள்
(தம்
ன்னேவல், பக்கம், பூமி

நாடுதல், தேடுதல், விரும்புசல்

நாட்டுப்போக்கு, நாட்டுக்கடுத்தவி
நாட்டுவழக்கம், தேசாடை

நாடுபடிதல், நாட்டார்வசப்படுதல் 15ாட்டுவளப்பம், நாட்டின் சீர்
நாடுபடுதிரவியம்,காட்டிஅண்டாகு நாட்டுவளம், காட்டுச்சிறப்பு
ந்திரவியம்,அஃது கரும்பு-சிஅபய சாட்டுவெள்ளரி, ஒர்வெள்ளரி

டி-செந்நெல்-செவ்விள நீர்-வாழை காட்டை, ஒர்பன்

நானே

(h

,

காட்படுதல், சாட்செல்லுதல்

நாபி

சாண்மலர், புதுமலர்

காட்பட்டது, சாட்சென்றது

சாண்மீன், கட்சத்திரம்
சாட்பணிவிடை, அன்ருடக வேலே , சாதகிருத்தியர், கடவுளதுகிருத்திய

ன் முகிர்த்தத்திற்செய்யும்வேலே
காட்டார்த்தல், சுபதினம்பார்த்தல்

த்தையவனருளாற்புரிபவர்

தத்தவம், சாதம்
காட்பு, ஞாட்பு, வலி
சாதம்,அப்பிரகம், இந்திரியம், ஒலி,
சாட் பூ அன்றலர்தேபூ
நாணயக்க பி.ற, பாதிவட்டம்
காட்பொருத்தம்,சென்மாட்சத்திர நாதரூபம், சிவனதுருவிளுென் அ
ப்பொருத்தம், இஃது தசப்பொ நாதன், அரசன், அருகன், எப்பொ
ருத்தத்தொன்.அறு
ருட்குமிறைவன், கடவுள், கணவ
காணகம், காணயம்
ன், குரு, சிவன், த லேவன் , மூத்
சாணக்கேடு, வெட்கமின்மை
(யோர்
தோன்

சாணப்படுதல், அடங்குதல், மதித் சrதாக்கள், சுத்தவான்கள், பெரி
தல், வெட்கித்தல்

காதாங்கி, பூட்டுக்களிஞேரு.அப்பு

சாணம், அச்சம், அடக்கம், மதிப் சாதாந்தசோதி, கடவுள்
பு, வெட்கம், இஃது மகஉேக்கு சாதாந்தம்,ஞானநெறிகளிளுென் னு,
ணங் நான் கிளுென்று
பஞ்சகருத்தாவிலொருவன்
நாணயகாரன், நிதானி
சாதாதேவிளக்கம், ஒர்.நால்
நாணயங்குத்துதல், மிருகங்களுக்கு சாதாதேன், சிவன்

து

காணய :

நாதரதிே, பொன்னிமிளே
க்கல்

மானமழிதல் நாதி, ஒர்பெருங்காயம்
சாதித்தல், ஒவித்தல்
காணய சில்லம், அவமானம்
நாதேயம், இந்துப்பு, சீதிேல்
நாணயச்சரக்கு, விலேச்சாமான்
நாவப்பியாச
காத்தழும்பல்,
நாணயஞ்செலுத்துதல், உண்மைத சாத்தழும்பேறுதல், ப்பட்டிருத்
வருமனடத்தல்,பேச்சையுண்மை
தல்
_

_

ப்படுத்தல்

சாத்தஞர், சாத்தாண்

நாணயத்தப்பு, நாணயப்பிழை

காத்தாங்கிப்பேசுதல், எண்ணி ப்பே
காணயம், உரோசம், கட்டுப்பாடு,
சுதல், காவொஅத்துப்பேசல்
காசு நாணயம், நிதானம், வழக்க காத்தி, தாழ்வாரம், காசம்

ம், வாக்குப்பிசகாமை
சாத்திரம், அதிசயம், புகழ்
நாணயவான், உண்மைதி வருதவன், சாத்திரன், சிவன்
நிதானி
காஸ்தி,
காத்தி
காணல், ஒர்புல், சாஅணுதல்
நாளுங்கள்ளி, ஒர்கள்ளி
நாஸ்திக மதம், சூனியவாதம்
காணி, வின் ஞண்
சாஸ்திகன், குனியவாதி
காணித்தல், நாஅணுதல்
சாத்தாண், மைத் துனி
கானு கம், குதிரை
ாங் த கம், வாள்

.ே

சாஅதல், அடங்குதல், மதித்தல், காந்தல், இரம்
(கவி
வெட்குதல்
சாந்தி, ஒருவனேப்புகழ்ந்து பாடிய
சrஅவத்தான்,
அவம்,
ாேனு வான்,
காணேறிடுதல்,

::

காங் துதல், ச?னதல்
சாகணவாய்ப்புள் நாங்தெனி, ஒர் யூடு
நாபம், காபி

; வில்வ3ளத்தல்

காணேயம், நாணயம்

_

காபி, கொப்பூழ், வறி சகாபம்

நாபி கமலம், கொட்பூழ்
நாபிக்கொடி, கொப்பூழ்க்கொடி

சாண், கயிறு, சாணென் னே வல், வி நாபிசன்,
15ாபிசன்மன்,
ன்னுண், வெட்கம்

பிரரமன்

நாய்

நா டமr

ந மாபராதம், நிதேனே
சாபிச் சானம், கொப்பூழ்
நாபி காடி, உநதிக்கொடி
(டி. ஈ மிதம், வ?ளவு
காபிாளம்,கொட் பூழ், சஞ்சுக்கொ சாமோச்சாரணம், சாமவுச்சரிப்பு

ாபீலம், கடி சடம், கொப் ஆழ்க்குழி சாம், அச்சம்,பால்பகாவுயர்தினக்
நாட்பண், இடை, தேர்ாடு, நடு, யா
தன்மைப்பன்மை
காம்பல், இ2ளத்தல்
காம்பன், இளவெருது

ழிஅனுப்பு
நாட்ட, எத்து

காப்பொடிதல், நாவுலர்தல்

சாம்பு, சாம்பென்னேவல், மெவி வு
காம்புதல், மெலிதல்

நாமகரணம் பெயரிடுதல்

ாேயகசுரம்,

நாப்புற்ற,

காவற2ள

கசின்னம்

காயகத்தி, தலேவி, தேவி, மனலி
நாமகள், சரச்சுவதி
கட்டா2ன, முதலுலேகட்டிட்
நாமக்கட்டி, விட்டுஅ பத்திக்காரர்
பொங்கும்பான
போடுமோர்சாங் தக்கட்டி
-

நாமக்காரர், விட்டுணுபத்திக்காரர்

காயகமணி, மணிமாலோடுவிலேகோ

த்திருக்கும்பெருமனி
நாமக்குச்சலி, ஒர்வகைப்புடைவை
நாமசங்கிதை, சிற்ப நான் முப்பத்தி காயகம், ஆளுகை, தலேமை (த்தல்
ரண்டிமூென் அ
ா மசேடம், மரணம்

நாமச்சி, கத்தை

நாமஞ்சாத்துதல், காமதேரித்தல்

சாய கம்பண்அணுதல்,முதன் மைசெலு
காயக வளர்த, பொங்கல்செய்வோ

ர்முதஅலேவைக்கும்பான
காயகன், அரசன், எசமான், எட்

பொருட்குமிறைவன், சிவன், ட
மடங்தை, சரச்சுவதி
த்திவோன், புருடன்
நாமதார2ண,வேதார2ணயிளுென்ற,
அஃது பூரணமாய்க்கடவுளேத்தி நாயகாதிபன், அரசன்
யானித்தற்குக் கற்பித்த காமதியா காயகி, எசமாட்டி, பார்வதி, பெரு
மையிற்சிறந்தவள், மனேவி
னத்திஞலக்கடவுளேயெல்லேப்படு
த்தில்
(டுஅனுபத்திக்காரன் நாயகிமேனி, மரகதப் பச்சை
நாமதாரி, காமா தரித்தோன், விட் காயக்கன், சேனத்தலேவன், தெவி
ங் கருளோர்வகை யார்
நாமதேயம், பெயர்
காயரஞ்சி,
நாயுருவி
நாமத்தத்தி, ஒர்பூடு
(த்தம்
காமப்பொருத்தம், பெயர்ப்பொரு காயமூர், அரசன், எசமான், கட

::::::::

காமமrலே. ஒாபிரபந்தம் அஃது அ நாயன்,
தோன்
(ர்
கவலடியுங் கலியடியும்வங் த மய
ங்கியவஞ்சிப்பாவாலாண்மக?னப் சாயன்மார், பெருமையிற்சிறங் தோ
சாயாட்டம்,உலேச்சல் பேயாட்டம்
புகழ் அது பாடுவது
நாம்மிடுதல், மக்குறிதீட்டுசல்,பெ காயில், ஞாயில்
காயிஅ, ஒர்கிழமை, குரியன்
யர் கொடுத்தல்
நாமம், அதிசயம்-இணக்கம்-ஐயம் சாயி திரும்பி, பொழுது வணங்கி
கோபம்-கிச்சயம்-கிச்தை கினேட் சாயி அவணங்கி, கொழிஞ்சி
பு-மாய்மா லமிவை க9ளக் காட்டு ஞ் நாயுருவி, ஒர்பூடு
(அ
சொல், கீர்த்தி, நிறைசோவினடு, நாயுறக்கம், பொய்யுறக்கம்

பெயர், அஃது எண்குற்றத்தொ நாயோட்டம்,குதிரைகடைபிளுென்
காய், குமவி, தென்மேற்றிசைப்பா
ன் அ, வைட்டிணவரிடு நாமம்
லன் குறி
காமராசி, இராசிப்பொருத்தம்,பெ
நாய்கர், செட்டிகள்
யர்ப்பொருத்தம்

சாய்குருவி, நாயுருவி
நாம வந்தம், பெருநெருஞ்சில்
காமவெகுண்டம், தும்பை (அமறல் காய்க் கடுகு ஒர் பூடு
காம நல, பேரும
ப்போதல்,முற் காய்க்குட்டிச்செடி, ஒர்செடி
க. பா.த சா ச்சுவதி

காய்க்கோலம், இழிவர்ண கோலம்

ந்ாr
காய்ச்சி,

காகில்டு
,_

:.ே.}

எசமாட்டி

காய்ச்சீரகம், ஒர்சீரகம்
சாய்த்தயிர்வேளே, ஒர்செடி.
சாய்த்திசை, தென்மேற்கு

காய்த்துளசி, கஞ்சாங்கோரை
சாய்சாக்கி, ஒச்பூடு
நாய்ப்பயறு, ஒர் ே
சாய்ப்பாகல், ஒர்பாகல்
காய்ப்புடோல், ஒர் ஆடு
நாய்முருகை; ஒர்முருகைக்கல்
சாய்முள்ளி, ஒர்முள்ளி
காய்விட்டைக்கல், ஒர்வகைக்கல்
நாய்வெள்ளே,

}

நாய்த்தயிர்வேளே
சாய்வே2ள,
காய்வேம்பு, ஒர்யூடு
காரகம், நரகம்

நா.வ

காரி, இடை, ஒர்பண், கள்,சேனே,தே
ன் ,ாாணி,ப்ன் அடை, பார்வதி,பெ
ண், வாச?ன

ரிகேரம்,
காரிகேளம்,

} தென்னமரம்

சாரியங்கம், தேன். ருேடை

நாரீதாஷணம்,பதிவிரதாவிரதத்திற்
குத்தப்பானது,அஃது அன்னியக்
கிரக சயனம்- அன்னியக்கிரகபி

வேசம்-அன்னியக்கிரகாசனம்-க
ணவ?னப்பிரிங் திருத்தல்-அற் கூட்
டம்-மதுபானம்

காரை, ஒர்புள்
காரைக்கொம்பு, நீண்டகொம்பு
நாரைப்பசு, ஒாவகைப்பசு
சார்; அன்பு, கயிஅ, மட்டைமுதவி
யவற்றிஞர்

காரங்கம், காரத்தை

நார்ச்சீலே, மரவுரி

கார்சிங்கம், அட்டாதசவுபபுராண
த்தொன்.அ. உபநிடதமுப்பத்திர

நாலடி., ஒர்.நால
காலல், தாழ்தல்,

தாங்குதல்,விழுதல்

ண்டிளுென் அ, சரசிங்கம்,அஃது காலாகாரியம், பலவகைக்காரியம்
விவாகத்திமூ
திருமாலவதாரத்தொன்.அறு
காலாஞ்சடங்கு,
நாரசிங்கன், விட்டுஅ
லாகாட்பண்
காலா நீர்ச்சடங்கு,

சாரணவன், ஒர்நோய்

அமுழுக்குச்சடங்கு

நாரணன், விட்டுஅ
காரணி, தற்கை

நாலாமுறைக்காய்ச்சல், நாலுகா:ள
க்கொருமுறை வருங்காய்ச்சல்
காசதம், பதினெண்புராணத்தொன் நாலாம்.வருணம், குத்திரசாதி
அ, முகில்
சாலாம்வருனர், சதிாத்தர்
சாரதன், ஒரிருடி
காலாவிதம், பலவிதம
சாதீயம், அட்டாசசவுபபுராணத் சாலி, முத்த

தொன் று
சாஅதல், தாங்குதல்
சாரத்தை, ஒர்தோடை
கா.அ.பாதச்சைவம், ஒர்சைவம்
காரம், அன்பு, சனத்திரள், சாண்,ாா சால், காலென்னேவல், நான்கு
சத்தை, கீர், கீர்வாழ்புள், பசுக்க கால்வகைச்சாந்து, சாங் துவகைாா
ன்.அறு, பாசி
அ, அவை கலவை-மீதம்-புவி-வ
ட்டிகை
சாராசபாணம், ஒரத்திரம்
காராசமுத்திரை, ஆசாமுத்திரைவ கால்வகைத்தோற்றம், நான்குவகை
கையிமூென்.அறு
பபிறப்பு, அவை நிலம்-பை-முட்
சாராசம், அம்பு, சலாகை, விட்டம்
டை-வியர்வை இவைகளிற் சனிப்பு
சாராயணகவுளம், ஒர்பண்
கால்வகைப்பொருள், அறம்-பொ
சாராயணப்பிரியன், சிவன்
ருள்-இன்பம்-வீடு
சாராயணம், அரசமரம், உபநிடத கால்வாயன், இந்திரன், விநாயகன்

முப்பத்திரண்டிளுென்று, மீன்

கால்வாய், யா?ன

சாராயணன், சந்திரன், சிவன்,பிரம காவடக்கம், காவெழாமற்பண்ணல்
ன், வருணன், விட்டுஅனு
சாவடைத்தல்,பேசக்கூடாதிருத்தல்
நாராயணி, இலக்குமி, ஒரிராகம்,க காவணம், உண்ணு (வரிலொருவன்
ங்காதேவி,சத்தமாதர்களிலொரு சாவரசர்,சிவதொண்டாஅபத்துமூ

த்தி, அற்கை

காவாட்சி, கீர்த்தாகம்

நாற்

(5ா rெ

நாளிகம், தாமரை, வள் 2ளக்கொடி
காவர2ண, ஒர்நோய்
நாளிகேரபாகம், செய்யுளிஞேர்சு
க வரளுதல், நீர் விடாய் தல்
வை, அஃது ஆழமான பொருளு
நாவலந்தீவு, சத்த தீவினுென் அறு
ள்ளது
நாவலர், கற்றவர், புலவர்
நாளிகே ரம்,
தென்னமரம்
நாவலோ, உரப்பற்குறிப்பு
நாளிகேளம்,
தி
நாவல், இரக்கச்குறிப்பு, ஒர்மாம், அ
காளினி, புவிமா
ஃ.தி அ வரபத்திமூென்று
சாளுக்கு நாள்,
எாவற2ள, ஈரப்புற்.அ
எப்போழ்தும்
ாவாசித்தி, நாவேறு,வாக்குச்சி தி நாளும்

}

வாய், இரே பதினாள், மரக்கலம் சாளுலத்தல், இமத்தல், சாட்கழிதல்
(ாபி நாளெத்ெதல், சன்முகிர்த்தங்குறித்

சாவாள், சரச்சுவதி

காலி, ஒர்மருக்தி, சத்தாரிமிருசம்,

தல்

(ம்

நாளெல்லே, அத்தமனம், மாணகால

நாவிச்சட்டம், கத்தாரி
நாவிதச்சி, அம்பட்டத்தி

சாவே, மற்றைாாள்

நாளே நின்.அ.கா.2ளவிட்டு மற்றைாள்
நாவிதர்,அம்பட்டர்
நாவிதன், இராச்செல்லான், கார்த் நாளோலே, சாதகம்,சீதனக்குறிப்பு
நாள், இராப்பகல்கொண்டபொழு
தி ைகாாள், பூரநாள்
து, காலம், சன்முகிர்த்தம், பெ
நாவித்தண்டை, ஒர் ஆடு
காவிநெய், பயிற்சாந்து
ருசாள், முகிர்த்தம்
நாவிப்பிள் வே, ஒர் மிருகம்
சாள் தோறும், சாளுக்குநாள்
(ல் ாாள்வட்டம், காட்சுற்.அ

நாவிப்புழுகு, மான் மதம்

சாவிழுதல், பேசகாவெழாதபோத நாள் விடுதல், சீவியம்பண்அணுதல்
நாவு,

(தல் சாள்வேலே,சாட்பணிவிடை

5ா

தேது
நாவுதல், சாக்குவனத்தல், சோம்பு
நாவுழலே, காக்குழமுதல், காவேறு, நாறல்,சாறுதல்,பதனழிதல்,பதனழி
விடாப்
நாமற்பாக்கு, ஒர்வகைப்பாக்கு
காற ஞ, சடைச்சிச்செடி
நாவுழலேயாடுதல், காக்குழஆறுதல்
நாவூஅறு, சாத்தோஷம்
காஅ சாறென்னேவல், காற்று
-

நாடி கட்டி, பெருங்காயம்

காவேஅ, சாவூஅறு

நாஅகரங்தை, ஒர் வகைப்பூடு
காவை, கலப்பையிஞ
நாழி, உட்டுவேப்பொருள், கொத் நாறுதல், உண்டாதல்,தோற்றுதல்,
மணத்தல், முளேத்தல்
அது, சாழிகை, பூரட்டாதிநாள்
நாழிகை,விகாடியது பதுகொண்டது நாற்கணம், சான்கினம், அவை இ
டையினம்-உயிர்- மெல்வினம்-வல்
லினம்
(ங்கு
டிக்கும்பறை
நாழிகைவட்டம்,
காலவளவைக் நாற்கதி, தேவர்-சாகர்-மனிதர்-வில்
நாழிகை வட்டில்,
காட்டுமோர்கு நாற்கவி, கா.அவிதக்கவி, அவை ஆ
த்திசம், சூரியகடிகாரம்
சு-சித்திரம்-மதுரம்-வித்தாரம்

சாதிகைப்பறை,காழிகையறிவிக்கவ

}

சாதிகைவெண்பா,அரசற்கு நாழிகை நாற்காலி, ஒர்வகையாசனம், காற்
தோஅஞ்சொல்லும்வென்ப்ா
நாழியோடு, குழலோடு
காளகம், இலாம்பிச்சை

கான் மிருகம்

சாற் காற்சீவன்,
சாற்கான் மிருகம்;

சாற்காலுள்ள
மிருகம்

நாளும், உட்டுளே, காள், பூர்தண்டு, சாற்குணம், ஆஉேக்குணங் நான்கு,
அவை அறிவு-ஒர்ப்பு. கடைப்பி
பொன்னரிதாரம்,வEட்ம்
நாளஅதி,
காள்முற் றும்,ாாள்வ
டி, நிறைவு, மகஉேக்குணச்சான்
நாளாசஅதி,
ட்டம்
கு, அவை அச்சம்-காணம்-பயிற்
காவிாடகம், நாடோறும்
காளி, கள், காய்
_

பு-மடம்

காற்கோணம், நாஅமூலே

நான்

நிக
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காற்சதுரம், சதுரங்கம்

காற்சந்தி, நாற்றெருக்கூடுமிடம்
நாற்சி, ஞாற்சி

ாைன் மருப்பியா?னயூர்தி, இதிேரன்
நான்மறை, நான்குவேதம், அவை இ
ருக்கு-தைத்திரியம்-சாமம்- அதர்

டம்- காலம்-பொருளென்பவற்று

வணம். அன்றியும் உபவேதம் கா
அ, அவை ஆயுள்வேதம்-அருத்த

ளொன்ற?னாாற்பதுவெண்பாவா

வேதம்-தனுர்வேதம்- காந்தருவ

காற்பது, ஒர்பிரபந்தம், அஃது இ

வேதம் என்னப்படும்
நீ கூறுவது, கான்குபத்து
காற்பயன், நாற்பொருளிஞல்வரும் நான் மறையோன், பிரமன்,முனிவன்
பேறு
நான்முகப்புல், ஒர்புல்
சாற்பொருள், அறம்-பொருள்-இன் நான்முகன், அருகன், பிரமன்

பம்-வீடெனப்படுபொருள்
நாற்பான், காற்பது

கான்முகன் கிழத்தி, சரச் சுவதி

நான்முகன்றேவி, சரச்சுவதி, மகுே
சிலே

ாாற்பொன்,ஆடகம்-கிளிச்சிறை-சா

தரூபம்- சாம்பூசதம் எஅசால்வ சான்முகன்வாழ்நாள், பிாமகற்பம்
கைட் பொன்

காற்றங்கால், காற்றுப்போட்டிருக்
குமிடம்

கி, இன்மை-உறுதி-எதிர்மறை-ஐயம்
-சமீபம்-நிச்சயம். கிலேபேறு-பூர
மடித்தல், காற்றம்வீசுதல்
லணம்-மிகுதி, இவைக2ளக்காட்டு
காற்றமெடுத்தல், தற்க தேம் வீசுதல்
காற்றம், கள், துற்கதேம், தோன்
மோருபசருக்கம், ஒரெழுத்து
நிக, நிர்
அதல், வசம்பு, வாச?ன
காற்றம்வைத்தல், காற்றமெடுத்தல் நிகசலாகம், எ.கா தேதலம்
காற்றிசை, கிழக்கு-தெற்கு-மேற்கு நிகசோத்தியம், பரிசுத்தம்
நிகண்டவாதம், ஒர் சம்யம் (தான்
வடக்கு எலுந்திக்கு
காந்அ, மு:ளட் பயிர்
சிகண்டவாதி, கிகண்டவாத சமயத்
சாநீஅப்பாவுதல்,
தானியம்முத நிகண்டு, சொற்பயன் விளக்குதால்,
கார்அப்போடுதல், வியபதிபோடு
தொகுதி, கிச்சயம், வேதங்கமர்
ஞன் அறு

தில்

சானம், கத்தாரி, கவரிமா, குளித்த கி தம், பேச்சு
ல், முழுகல், வாச?ன
நிகப்பிரபை, இருள்

கிகமம், கடைவீதி, கிச்சயம், பட்டி

காஞ, பல

காளுப்பிரகாரம்,

:ே

னம், வியாபாரம், வியாபாரிக்கூட

} பலவிதம்

ட்டம், வேதம்

(சொல்அதில்

சாளுளே மாறன், சாலாமுறைக்காய் கிகமனம், உறுதிப்படுத்தித் தீர்ப்புச்
Fல
சிகமாகமம், வேதாக மங்கள்
கானிலம், சால்வகைநிலம், அவை கு நிகம், பிரகாசம்
மிஞ்சி-நெய்தல் மருதம்-முல்லே நிகர, உவமைச்சொல், ஒளி
காஅாஅ, கான்குதரம்அா.அ
நிகரணம், விழுங்குதல்
நான், யான்
நிகரம், கூட்டம், கொடை, சுரம்,தி
ரவியம், விழுங்குதல்
கான்கஅருபு, நாலாம்.வேற்றுமையு
நிகரிடுதல், ஒப்பிடுதல்
ருபு, அவை கு முதலிய
நான்காம்வேதம், அதர்வணம்
நிகருஷணம், அயல், முற்றம்
கிகருமம், நிகன்மம்
கான்கு, நா.அ
ரீ.
கான்மணிமாலே, ஒர் பிரபந்தம், அஃ சி கருவம், அடக்கம்
அ வெண்பாவுங்கலித்துறையும் நிகர்,உவமை, நிகரென்னேவல்,போ
விருத்தமும்அகவலுமாக அக்தாதி நிகர்தல், ஒப்பாயிருத்தல்

த்தொடையாளுற்பது பாடுவது

சான் மருப்பியா?ன, ஐராவதம்

நிகர்தி, இருப்புலக்கை

நிகர்த்தல், ஒப்பாதல், பொருதல்
51

நிகே

கmன்.அ

கிசா

நிகர்பக்கம், உவமைப்பொருளிருக் நிகேதனம், தேவர்கோயில்,மருதஞ்
சார்ந்தவூர், வீடு

குமிடம்

நிகர்ப்பு, ஒப்பு, போர்
நிகர்வம், தாழ்மை
சிகர்வி, தாழ்மையுள்ளோன்
கிகர்வு, ஒப்பு
நிகலம்,தோண்மேல்

நிகழ்காலம், வத்தமான காலம்
நிகழ்காலவி?னயெச்சம், அகரவிகு

கிஸ்க்காரம், அசட்டை, அவமதிப்பு
கிச்கிரகணம், ழ்ேப்படுத்தல்
நிச்கிரகத்தானம், தற்கத்திலெதிரி
யைச்சயிக்குகிலே
கிக்கிரகம்,எல்லே, கட்டுதல், குற்றப்
படுத்தல், கொலே, தண்டம்,
ச்

ம், வெறுப்பு
1.
திபெற்று இடைகிலேயோடுகூடர் கிக்கிரகன், கிருட்டிணன்
அதுதானேசிகழ்காலங் காட்டிகிற் நிக்கிரகித்தல்,தண்டித்தல்,வாதியை
ச்சயித்தல்
குஞ்சொல்
கிசகரம், நிச்சயம்பண்ணல்
நிகழ்ச்சி, ஒளி, வத்தமானம்

கிகழ்தல், ஒளிசெய்தல், செல்லல்,
டத்தில்
(த்தல்
நிகழ்த்துதல், சொல்லுதல், கடப்பி
நிகழ்வு, சம்பவிப்பு
(லங்கு
நிகளம், சங்கிவி, யா?னச்சங்கிலி, வி
கி.கற்பம், ஒரெண்
நிகன்னம், கொலே
கிகாசம், ஒப்பு
கிகாதம், வஞ்சகம்

கிகாதன், வஞ்சகன்

நிசங்கம், அம்புக்கட்டு, இணக்கம்
கிசஸ்தர், கிசவான்கள்

கிசத்தன், கிசஸ்தன்
நிசமம், நியமம்
சிசமணம், கேள்வி, பார்வை
நிசமித்தல், நியமித்தல்

திசம், சொக்தம், நிதியம், மெப்
கிசயம், கூட்டம், நிச்சயம்

கிசரேதம், தள்ளுதல்
நிசவான், மெய்யன்

கிகாயம், இலக்கு, கூட்டம், மருத நிசவு, நெசவு
கிசங்கம், உருபம், சிருட்டி, கி2லப
சம், மாறி அறுதல், விடுதல்
நிகாரணம், கொலே
நிசற்கசம், பிறவிச்சுபாவம்
கி.காரணன், கெ 2லகாரன்
நிசா, இரவு
கிகாம், அவசங்கை, உயர்த்துதல், கிசாகசம், வெள்ளாம்பல்
தப்பிதம், தா
தல், பனி, வி:ரர் நிசாகரன், சந்திரன், சேவல்
கிசாகேது, சந்திரன்
தம், விழுங்குதல்
நிகிதம், படை
(லாங்கு கிசாசனம், இரவினடமாடுவன, க.

ஞ்சார்ந்த ஆர், வாசஸ்தலம்
கிகாயன், கடவுள்

நிகிருதி, தரித்திரம், கிங்தை, பொல்
கிகிலம், எல்லாம்

கினேன், கீழ்மகன்
கிகு, அமியுங் கருவி
கிகுஞ்சம், குகை, சிற்றில், புதர்வீடு
கிகுட்டம், தொனி

கை, பாம்பு

(வர்

கிசாசரர், அசுரர், இராக்கதர், கள்
கிசாசரி, இராட்சதத்திரி, கூகை,
வேசி

நிசாசலம், பனி

நிசாடம், ஆங்தை
நிசாதனம், இடம், மெய்
நிசாதன், கீழ்மகன்
கிகும்பம், நேர்வாளம்
கிசாதி, மாலேவெளிச்சம்
நிகும்பலே, நிகும்பிலே
நிசா தேசாரி, இல்லாள்
நிகும்பன், கும்ப கன்னன் மகன்
நிகும்பிலே, இந்திர சித் தியா கம்பண் கிசாக்தம், விடியற்காலம், வீடு
நிகுஞ்சனம், கொலே

ணிைனவிடம்

நிகூடம், ஆசிம், மறைவு

கிகே சாயம், குவித்தல்
நிகேதகம்,
கிகே
சம்,
வீடு

}

கிசாபதி, கற்பூரம், சந்திரன்
கிசாபுட்பம், இரவலரும்பூ, உறைக்
தபனி, செவ்வாம்பல், பனி
நிசாமணி, சந்திரன், மின் மினி
கிசாமனம், கேள்வி, நிழல், பார்வை

நிச்

நிஷி

கிசாரணம், இராப்போர், கொலே
கிசாரணன், கொ2லசெய்வோன்
கிசாரம், சாரமற்றது
கிசார்த்தம், மெய்

கிசார்த்துனன், சங்திரன்
கிசானம், ஒரு கட்டறை

சிச்சியம், உள்ளி
நிச்சிரேணி, ஏணி

திச்சிரேயசம், முற்றத் துறத்தல்
கிச்சுவசனம், பெருமூச்சுவிடுதல்,மூ
நீக்கங்கொள்ளுதல்
சிச்சுவாசம், சுவர்சவொடுக்கம்

நிசி, இரா, இருள், பொன், மஞ்சள் ஷேக்கல்லு, சாங்கபாஷாணம்
கிடதம்,
அட்டமலேயிளுென்மறு,
சிசார், அசுரர். இராக்கதர்
கிசிதம், இகழ்ச்சி, இரும்பு, கூர்மை கிஷதம்,
கிசிதர், அசுரர், இனர்

தேயமைம்பத்தாயிகுெ
ன

கிசீதம், அத்தசாமம், அற்பம், இர கிடலம், ைெற்றி
வு, கூர்மை

கி தினி,
கிசீத்தியை, இரவு
நிசும்பம்,
கொலே
நிசும்பனம்,
நிசுலகம், மார்க்கவசம்

கிதேனம், கொலே

கிதேனன், கொலேகாரன்
நிடேதம், தடை, வழு, விலக்கு

நிடேதித்தல், மல்ைாளனும்மண
கிஷேதித்தல், வாளியும்முதன் முத
(ஞென்று

நீகூடுதல்

கிசுவாசம், சிவாகமமிருபத்திெட்டி சிட்க படபத்தி, மெய்ப்பத்தி
அழித்தல்

கிசை, இரவு
கிசோலகம், மார்ச்சட்டை
நிச்சத்தியதை, பொய்

சத்தியம், மனச்சுத்தம்
கிட்கம், இன்மைப்பொருடருமோ
ருபசருக்கம், ஒர்பறை
கிட்கம்பம், அசைவின்மை
கிட்கருடபத்திரிகை, உறுதி, கடத்
தைக்காகிதம்

நிச்சத்தவம், தத்துவமின்மை

:ே }

கிட்கபடம்,

சதம்,

:ே} நிடேதம்

நிச்சயம்
கிச்சம், கித்தம்
ட்கருடை,
கிச்சயதாம்பூலம், பெண்ணவிவாக சிட்கலே, பிரகுதித்துடக்க கன்றவள்
பண்ணிக்கொடுப்பதற்குடம்படி கிட்களம், உருவின்மை,கலப்பின்

க்கையாகுமணவாள

க்குக்கொடு

கிஷ களம்,

}

ை

க்கும்பாக்குவெற்றிவே
கிச்சயப்படுத்தல், உறுதிப்படுத்தல்,
நிசப்படுத்தல்
கிச்சயம், உறுதி, மெய்

கிட்களங்கம், சுத்தம்
கிட்களர்,கடவுள்,சுத்தமுடையோர்
கிட்காபட்டிய்ம, கப்டமின்மை
கிட்காமியம், விருப்பின்மை

நிச்சயார்த்தம், மெய்ப்பொருள்

கிட்காரணம், காரணமின்மை

நிச்சயித்தல், நியமித்தல்

கிட்கிராமம், கூத்திஞேர்விகற்பம்

நிச்சயிப்பு, தீர்மான்ம், கிச்சயம்
கிட்சணம், முத்தங்கொடுத்தல்
நிச்சலத்தியானம்,
அசைவற்றதியா
னம்
(த்தம் கிட்சேபம், அடைவு, திடைத்தல்,
புதையல், விடுதல்
கியமகிட்டைதவரு
நிச்சலன், அசைவற்றவன், கடவுள் கிட்டாவரன்,
தோன்
நிச்சாரகம், காற்று
கிட்டா,அபூதி, கிட்டையிலஅகூலப்
நிச்சாலங்கம், மலே
படுதிேவ்வியானுபவம்
நிச்சிதம், திசம்
(மை கிட்டிவனம், வாந்தி

நிச்சலம், அசைவின்மை, உதிதி, கி கிட்டாபரன்,

நிச்சித்தம், மைேலயம், விசார்மின்
திட்டுரம்,
நிச்சித்தல், நிச்சயித்தல்
கிஷரேம்,

}

கொடுமை

நிச்சிதேன், அருகன், எண்ணமற்ற கிட்ரிே, கொடியவள்
வன், கடவுள்

கிச்சிந்தை, எண்ணமற்றிருத்தல்

கிட்டை, அழிவு, இக்கட்டு,உறுசி,
கிஷடை, சரித்திரமுடிவு,சாதகம்.

நித்

நிதா

கம்பி கை, சன்னடை, கிலேபரம், 'சிதானவான், சேராளி
நிதானன், கடவுள்

முடிவு, வாழ்நாள்
கிட்பத்தி, பிறப்பு, முடிவு

(ன் நிதானி, நேராளி

சிட்டரிச்கிரகன், முற்றத்து

தோ

கிதானித்தல்,நிச்சயித்தல்,மதித்தல்

நிதானிப்பு, அருத்தாபத்தி, மதிப்பு
கடவு
திட்பாவம், விசைச்சாற் று, வைக் நிதி, ஆபர்னத்திற்ருெங்க
ன்னிேக்கு வமணிக்கும்பொதி,
கொல்
சமுத்திரம், திரவியம், கி ை,
கிட்பாணம், குடித்தல்
தி ட்பலம், பலமின்மை

கிணச்செருக்கு, மூர்க்கம்

பெர்க்கிஷம், பொன்

கிணத்தல், கொழுத்தல், நெய்த்தல் நிதிக்கிழவன்,
:,
கிணப்பு, கொழுப்பு, செய்ப்பு
கிணம், கொழுப்பு
கிணறு, உருக்கம்
நீண்டுதல், நிமிண்டுதல்

நிதிசாத்திரம்,
த்திரம்

} குபேரன்
வீ

புதையலெடுக்குஞ்சா

நிதித்தியாசனம், சிந்திப்பு

நிதிநாதன்
நிண்ணயபாதம், தீர்ப்பு
கிண்ணயம், உறுதி, தருக்கமுடிவு, நிதிபதி,
தீர்ப்பு, நிச்சயம், நியமம், முறை நிதிப்பொதி, ளிெக்கட்டு

}குபேரன்

கிண்ணயம்பண்அணுதல், சத்தியம்ப நிதியம், கடவுண்மணி, திரவியம்,

ண்ணல்,நிச்சயப்படுத்தல், நியமம்

ஞ்சலோகப்பொது,மணிப்பொதி

கிண்ணரம்,குரியன் பரிபிஅென் அறு

நிதியோன்,
நிதி சன்,

கிண்ணித்தல், நிசப்படுத்தல்

கிதவனம், கலத்தல், சச்தோஷம்,

பண்ணல்

குபேரன்

வி2ளயாட்டு
(தை
கிதத்துரு, மனிதன்
நிதேசம், கட்டr, சமீபம், வார்த்
கிதம், ஈஞ்சு, கித்தியம்
நித்தம்,
னவர தம்
கிதம்டகுலே, ஓர் சூலே
கித்தல்,
அ
தி
(கடல்
நிதம்பம், அல்குல், இடைக்குக்தொ

}

டைமூலத்திக்குங்டு, கரை,கற்பரி நித்தாங்கசமுத்திரம், திரையில்லாக்
பாஷாணம்,தோள்,மலேப்பக்கம்
கிதரிசனம்,காட்சியணி, அஃது யா
தொன்றினிகழ்ச்சியானன்மையா
வது தீமையால் வருவதாய்த்தெ
ரிவித்தல், திருட்டார்தம்
நிதலம், ேேமுழுலகிளுென்அ
கிசlசனம், உதாரணம், கட்டளே,

நித்தன், அருகன், ஆத்திமா கடவு
ள், சிவன்

கித்திகம், ஒர்பூடு
நித்தியகதி, காற்.று

நித்தியகருமம், நியமகிட்டை (ஷம்
கித்தியகல்யாணம், கித்தியசந்தோ
கித்தியகலியாணி, பார்வதி
கித்தியகாலம், அனவரதகாலம்

கிதனம், அழிவு,தரித்திரம், தோற்ற கித்தியகுத,ெ அபரக்கிரியைசெப்
ப்படாமை, பிறந்த சாளுக்கேழா வோன்
-

நாள், மரணம்

சித்தியசேவகம், கித்தியசேவனே

கிதாகம்,முதிர்வேனிற்காலம், வெப் கித்தியதத்துவம்,
பம், வெயர்வு

}அழிவின்மை (ம்

நித்தியபிரளயம், இடைவிடாதமரண
கிதாக்கரன், சூரியன்
நித்தியபூசை, தினபூசை
கிதார்த்தம், கிசார்த்தம்
கிதானம், ஆதிகாரணம், கடவுண்ம கித்தியப்படி, எப்பொழுது கடக்கு
ங் கட்ட2ளப்படி
லணிக்குவைமணிக்கும்பொது, சரி,
சுத்தம், சுமுத்திரை, நிச்சயம்,கே நித்தியமுத்தி,
மீளாதகதி
ர்மை, பசுக்கட்டுங்கயிறு, படை,
பொன், மதிப்பு, முடிவு, மெய், கிந்தியம், அழியாமை, எப்போழ்த

.ே

வைத்தியசாத்திரத்தொன்.அ

ம், சமுத்திரம், மோட்சம்

கிட

நிமி

சித்தியயோகம், தினஅதிட்டம்,தின சிபடிதம்,வாசித்தல்
யோகம், அவை அதிகண்டம்-அ கிபதனம், இறக்குதல், விழுதல்
ரிடணம்-ஆயுட்மான்-ஐச்திரம்-க நிபத்தி, உண்மை, நிச்சயம்
ண்டம்-சர்த்தியம்-சித்தம்-சித்தி கிபத்தியை, போர்க்களம்
சிவம்-சுகர்மம்-சபம்-சுப்பிரம்-கு நிபந்தம், கடமை, சலமறிப்பு, யாப்
லம்-சோபனம்-செளபாக்கியம்-தி
பு, வியார்த்தி

ருதி-துருவம்-பரிகம்-பிரமம்-பிரீ கி.பக்தனகிரந்தம், பல நால்களிலிருச்
தெடுத்துச்சேர்த்துப்பண்ணியிரு
விதிபாதம்-வியாகாதம்-விருத்தி
க்கிற சாத்திரம்
வைதிருதி
கிபக்தனம், கட்டுதல், சட்டுப்படுத
கித்தியயெளவனம், என்அமிளமை
ல், காரணம்,பல.நால்களிலிருந்தெ
டுத்தித்திரட்டினபுத்தகம், வீன
நித்தியயெளவனே, அரோபதி
தி-வச்சிரம்-வரியான்-லிட்.கம்பம்.

கித்தியவிதி, ஒமக்கிடங்கு, கித்தியக
ருமம், பலிசெலுத்துமிடம்

கித்தியவிஒேதம்,அருகன் முக்குடை
பிஞென்.அறு

பின்வவிக்கட்டு

கிடங்தனே, உறுதி, எற்பாடு,கடமை,
கட்டு, குண்டு
iபம், உவமை, கடம்பு, கபடம்,கா

நித்தியாகித்தியம், அழியாமையும்.அ
ரணம், கோள், நீர்ச்சாடி, புறங்
கூறல்
ழிவும்,அழிவில்லதும்.அழிவுள்ள திம்
நித்தியானத்தியாயம், அட்டமி- அ நிபாகம், சமைத்தல்
மாவாசி-சதுர்த்தசி. பெளரணமி நிபாடம், படித்தல்
யென் அதிேனங்கள்
கிபாதம், இறங்குதல், மரணம்,வழு,
விடுதல், விழுதல்
இந்தியானந்தம், மோட்சம்
இந்தியானத்தன், கடவுள்
கிபாசனம், கொல்லல், தகர்த்தல்
இந்தியானம், பார்த்தல்
(டம்
பார்வை,வழு, விழுத்தல்
சித்திராசஞ்சன்னம்,குறட்டை, சே கிபாலனம்,
சிபானம்,கிணறு, கீர்த்தொட்டி,பா

இந்திராதேவி, கித்திரைக்குரியதே.வி

நீசாடி

நித்திரா,அ, கித்திரையாயிருப்பவன் கிபிடம்,
கிபிடாயம்,

}.ெ

நித்திராவிருட்சம், இருள்

நித்திரித்தல், கித்திரைகொள்ளல்
நித்திரை,கண்படை,அஃது

ை

ய்ர்க்கைபதினெண்குற்றத்தொன்.அறு

க்கம்
மு

நிபுணத்துவம், விாகு, விவேகம்
நிபுணர், கலேவல்லோர், விரகுமிக்
கோர்

கித்திரைச்சோப்பம், கித்திரைத்தா நிபுணன், கல்வியிற்சிறேேதான், புத
க்கம்

சித்திலம், முத்தி

ன், மிகவல்லோன்
நிப்பாம், விேரம், பாரமின்மை

:::

நிமந்தம், நிபந்தம்

தொனி
கிந்ாதம், ஒலி
நிந்தம், சொந்தம்
நித்தனம், நிந்த?ன

கிமம், பிடர்

கிமயம், ஒன்றற்கொன்றைமாற்றல்
நிமலம், அழுக்கின்மை

நிதேனே, நிங்தை

கிதோட்ச2ண, நிதேனே
கிங்தாத்த தி, நிச்தித்தல்போlஅதி
க்கல்

_

நிமலன், கடவுள், சுத்தன்
நிமி, ஒரரசன்
காலஅட்பம், அஃது கா
கிமிஷம்,
ட்டையெட்டுக்சொண்

ே

4-அதி

நிந்தித்தல், இகழ்தல்

:: } இகழ்ச்சி,

பரிகாசம்

நிமிடீகரம், கடினம், செருக்கம்
கிமிண்டி, ஒரெஅம்பு, தோன் ருமந்
கவர்வோன்

கிங் தி, சாபிள்ளேப்பெற்றவள் (ற்று கிமிண்டுதல், சாதுரியமாய்க்களவெ
கிடச்சொல், கோட்சொல், புறங்கூ

இத்தல், கன் ஆறுதல்

நிய

கியா
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நிமித்தகம், முத்தம்

நியதி, ஊழ், செய்கடன், தத்துவம்

கிமித்த காரணம், கத்திருத்துவவே

முப்பத்தாறிமூென்று, நியமகிட்
டை, நியமிப்பு, முறைமை,வீதி
நியதித்தல், கியாசம் பண்ணல்

திவாயிருப்பது

நிமித்தகாரர், வருங்காரியஞ்சொல்

கியதேர்திரியன், இந்திரியத்தையடக்

வோர்

நிமித்தகாரன், சிமித்திகன்

குபவன்

நியத்துதல், விடுதல்
நிமித்த குடாமணி, ஒர் நூல்
நியமச்சிலேடை,சிலேடித்தவற்றை
கிறித்ததருமம், சிவிர்த்திக்கிரியை
வரையறைப்படுத்தி நிச்சயிக்கு மு
நிமித்ததானம், தென் புவத்தார்க்கு
ருபகம்
ச்செய்யுஞ்சடங்கிஞென்.அ
நியமஸ்தர்,
கியமக்காரர், நியமித்த
கிமித்தத் தவம், ஏது
உத்தியோகஸ்தர்
நிமித்தம், அடையாளம், காரணம், நியமகிட்டை,
சர்தியாவங்தனம்
பல்விமுதலியவற்றின் குறி,பொரு
நியமம்,அட்டயோகத்தொன்.அறு, அ
ட்டு
வைதத்துவதாலோர்தல், சவம்,து.
நிமித்தர், நிமித்த காரர்
ய்மை, தெய்வம்வழிபடல், மனமு
நிமித்திகப் புலவன், அரசர்க்கு அறு
வர்திருத்தல்,இடம், இணக்கம்,
நிமித்திகன்,
திச்சுற்றத்
டைவழக்கம், கடைவீதி,தெரு,தே
தொருவன், புரோகிதன், வள்ளு
வர்கோயில், நிச்சயம், திருபிப்பு,
நெடுந்தெரு,கேர்த்தி,மருதஞ்சார்
நிமித்தியம், நிமித்தம்
தேவூர், முறைமை
நிமிரல், நிமிர்தல்
)ெ

முறை
கிமிர்ச்சி, இ.அமாப்பு, உறுதி,கிரக நியமனம், கட்ட
எடையிஞென்.அறு, திடன், நிமிர்வு, நியமிதம், கிச்சயம்

நியமித்தல், சங்கற்பித்தல், கிருபித்
மேட்டிமை
தல், கிலேப்படுத்தல், பிறப்பித்தல்
கிமிர்தல், உயர்தல், ஒடல், சோறு,
நெருங்கல், மேட்டிமைகொள்ள நியமிப்பு, நியமித்தல்
நியர்ப்புதம், பதினுயிரங்கோடி
ல், வளர்தல், வ?ளவுமாறல்
நிமிர்த்தல்,
நிமிர்த்துதல்,

உயர்த்துதல், வளே நியாக்கியம், பெர்ரித்தரிசி
நியாசம்,கிரியை, யோகஞ்செய்தல்,
வைமாற்றல்

விடுதல், வேம்பு, வைப்பு
கிமிர்ந்த கூறு, அஞ்சாதகுணம், ாே
ர்ந்தபடிசெய்யுங்குணம்
(டை கியாசம், தின்றல் நியாசம்
கிமிர்ந்தநடை, மேட்டிமையான
நிமிர்ப்பு, நிமிர்ச்சி
நிமிர்வு, நிமிர்தல்
நிமி2ள, கூட்டுக்கல்
கிமீலனம், சிமிட்டு, மரணம்
கிமீலிகை, சிமிட்டு, மாயம்
நிமேஷகம், மின் மினி

நியாசனம், விழுத்தல்
கியாமகன், சர்தி, படகோட்டி
கியாமம், தவமுதலியசாதகம்
கியாயனேம்,

:ே:::

நீதித்தப்பு

நியாயக்காரன், நீதிமான்
கியாயசபை, கியாயத்தலம்

தியாயசாத்திரம், நீதிசாத்திரம்
சியாய துர்தேரன், கியாயசரித்திரி,கி

நிமேயம், கிமயம்
கிமை, இமை

யாயம்பேசுவோன்

நிம்பம், வேம்பு
நிம்மக்தம், ஐக்கவீனம்
நிம்மாந்தரம், கடினம், மிகுதி

சியாயத்தப்பு, நியாயத்தவறு
கியாயத்தலம், நீதித்தலம்

நியத்துசனம், கிச்தைப்படுத்தல்
நியக்கி, மான்

நீ கிக் கட்

(ஒருபாகம்

யாயப்பிழை,

}கியாயசேம்

நியச்குரோசம், அகலம், ஆலமரம், கியாய நால், நீதிசாத்திரம்
கியதம், அடக்கம், உறுதி, நிசம், நியாயகெட்டுரம், அநியாயம் (வன்
கியாயநெறியாளன், நீதிமுறையுள்ள
கிதம், முகவுரை

நிர

கிர

m

கியாயபரிசோதகன், கியாயத்திலே கிரதிகாரன், பக்குவமற்றவன்
வல்லவன்

கிரத்தகம்,பயனின்மை

கியாயபோதினி, தற்கசாத்திரங்களி கிரத்தல், கலத்தல், நிறைதல்
ஞென்.அ

கிரஸ்திமாவி, சிவன்

கியாயட் பிரமாணம், நீதிச்சட்டம்
கிரத்தியயம், குற்றமின்மை
கியாயப்பிரமாணி,
கியாயமென கிரந்தம், இடங்கழிமை

நியாயப்பிரமாணிகன்,

மியாளன் கிரந்தரம். இடமின்மை, எப்பொழு
அம், செருக்கம், மக்தி, மறைவு,

கியாயம், இடம், கட்டுப்பாடு, சரி,
சன் மார்க்கம், தருக்க சாத்திரம்,

வெளி

தருக்கம், நீதி, போக்கு, மூலம், வ கிரந்தரன், கடவுள்
முக்கு
கிரந்தரி, பார்வதி
கியாயவாதி, கியாயதுரன்தான்
கிரந்தரித்தல், கிறைதல், பரம்பல்
கியாயவான், நியாயது ரங் தான், நீதி நிரபத்திரவம்,

த்தலேவன், நீதியுள்ளவன் (போன்

வெட்கமின்மை

பிரபம், நீரின்மை

கியாயவிதாயகன், நியாயம்விதிப் கிரபாதம், குற்றமற்றிருத்தல்
நியாயாசனம்,கியாயகிங் காசனம், கி நிரபராதி, குற்ற மற்றவன்
யாயவானிருக்குமிடம்
கிரபாயம், அழிவின்மை
(ன்மை
நியாயா சாரன், சற்புருடன்
கிரபிமானம், அடக்கம், அபிமானமி
நியாயாதிபதி, நீதியதிபதி
கிரபேட்சம்,
கியுசம், இலட்சம்
கிரபேட்சை,
கிாப்பம், பூரணம்
கியுத்தம், முட்டுயுத்தம்
கியுத்தன், ஒன்றிற்கேற்பட்டவன் கிரப்பு, குறைபாடு, தரித்திரம்,கிரப்
கியுப்பிசம், தருப்பையிஞற்செய்த
பென்னேவல், நிறைகுடத்தைச்சூ
ழப்போடுநெல், கிறைத்தல், கிறை
அகப்பை, வ?ளவு, வியாதி
கியோகப்பிரயோசனம், கியம.வே.து
சாழி, கிறைவு, மிடிமை
கியோகம், கட்ட2ள,தத்துவம்,தொ கிரப்புதல், திருத்தியாக்கல், கிறைத்
தல், பரப்புதல்
ழில், கிச்சயம், கியமம், முயற்சி
கி. ப்போர், இரப்போர், வறியோர்
கியோகித்தல், ஏவுதல்
நிரம்பரம், வெளி
யோக்கியம், தகுதி
நிரம்பரன்,அருகன், கடவுள், சிவன்
கியோசனம், இசைவு, கட்டளே
வத்திர மில்லாதவன்
கிரங்குசம், கீழ்ப்படியாமை
கிரங்குசன், கட்டுப்பாடற்றவன்
ரெம்பல், கிறைதல்
கிரசம், சாரமின்மை, சுவையின்மை பிரம்பாச்சொல், மழலேச்சொல்
கிரம்பாமென் சொல்,
கிரசவஸ்து,சுவைப்பொருளல்லாதன ரெம்பாமொழி,
மழலே

}விருப்பின்மை

}

கிரசனம், அழித்தல், எதிரிடை, தள்
கிரம்புதல், இரு துவாதல், நிறைதல்
ளுதல், பட்டினி, வாந்தித்தல்
கிரசாதிபதி,
கிரசாதிபன்,

}

கிரசவஸ் துக்க திப
ன்

கிரயம், கிரையம்
நிரல், ஒழுங்கு

கிரவ காலிகை, வெளி
கிரஞ்சனம், இருளின்மை, கிறைவு
நிரஞ்சனன், அருகன், கடவுள், வி கிரவம், தொனியின்மை
யாபி
கிரவலடித்தல், உழுத கிலத்தை நீர்வா
_

ரடித்தல்
(ல், கிரவுதல்
ரேஞ்சனி, பார்வதி
ரெட்சதேசம், இராப்பகமூழிகைச கிரவல், உழுத நிலத்தைகீர்வாரடித்த
ரியாயிருக்குங் தேசம், உட்டண பிரவவியயம், கித்தியம்
கிரவனிலம், நீர்வாடித்த நிலம்
தேசம்

கிரட்சம், பூகோளசமரேகை
பிரட்சரம், அட்சரமின்மை

பிரதி, சம்பந்தம்

கிரவுதல், சரிக்கட்டுதல், நிரப்புதல்
கிரம்புதல்

கிரளியசாரை, கான கல்

நிரி

கிரு

சm

கிரனின்ற, ஒழுங்காக நிறத்தல், கி. கிரிச்சவரசாங்கி, கடவுளில்லேயென்
அஞ்சமயி
னிறைய்ன்ப்பொருள், அவை வரி
சைய்ாகச்சொல்லப்ப்ட்டபொரு கிரீச்சுவரசாங்கியம், குணியவாத
ள்கட்குச் சம்பந்தமுள்ளவைகளே கிரீச்சுவரவாதம்,
பிரீட்சணசுத்தி, கண்அrஅகழிப்பு
யும்முறையேசொல் அதல்

கிரன்.இவய்ன்,இல்லொழுக்கச்திதச் கிரீட்சணம், பார்வை, மதிப்பு
கிரீட்சமானம்,கம்பிக்கை, பார்த்தல்
கிரீட்சிதம், காணப்பட்டதி
கிருகேசரி, நரசிங்கம்
கிருசத்தன், இராட்சசன்
நிருசிங்கம்,
சிங்கம்

தோன்
கிரா, சரா

கிராகம்,உருவின்மை
கிராகரணம், ம.முத்தல்

கிராகரன், அரூபி, கடவுள்
கிராகரித்தல், எறிதல், தடை, தவற நிருணயம், நியமிப்பு
நிருவனித்தல், கிண்ணயம்பண்ணுதல்
ல், தள்ளுதல், மஅத்தல்
கிருதர், இாாக்கதர்
(மை
கிராகரிப்பு, மறுப்பு
கிராகாரம், அரூபம், ஆகாயம்,உப கிருதாட்சினியம், கண்ளுேட்டமின்
வாசம், கிைேத, கிராகரிப்பு,மோ கிருதி, இராக்க தத்தி, தென்மேற்றி

சைப்பாலன், முதவேழுவள்ளவி
லொருவன்
கிராகாரன், சிவன், திருமால் (-து
ரொருெதம், உரூபமற்றது,தள்ளுண் கிருதி திசை, தென்மேற்றிசை
ரொகிருதி,தவவொழுக்கர்தவறிஅே கிருஅாளி, பராகம்
ன், தள்ளுதல்,வடிவின்மை, வேத கிருத்தமண்டபம், நடனசாலே
கிருத்தமாத, நாடகக்கணிகை
முற்றக்கல்லாத பார்ப்பான்
கிருத்தம், கடத்து, அஃது கலே ஞா
கிரர்குலம், அம்ைதி, சர்தோஷம்
னமஅபத்திளுன் கிளுென்அ, பதம்
பிராங்குதல், தேய்தல்
பிரித்தல், வேதவியார்த்தி, வேதா
இராசம் எதிரிடை, நம்பிக்கையின்
கமமாறிமூென்.அறு

மை, விடுதல்

கிராசனம்,ஆசனமின்மை, கொல்அ கிருத்தன், கூத்தன், சிவன்
கிருத்தாட்சிணியம்,அபட்சகோக்கு
தல், தள்ளுதல், திப்புதல்
கிருத்தாதனம், ஒருகாறாக்கிநிற்பது
கிராசாரம், அஞசாரம்
கிருத்தியலங்காரம், பிரிகிலோவிற்சி
கிராசாான், ஆசாமனேன்
யணி

இராசை, விருப்பின்மை
கிரா தடை, இரவு

நிருகரன், நரசிங்கம்

ரொதயம்,

கிருநாசம், அழியாமை

கிராதார

ஆசையின்மை, ஆதிச
..} வின்
மை, ஆதாரமற்ற
அதி

ெ

கிரு சன், அழிவில்லோன், கடவுள்
கிருசாமன், அருகன், கடவுள், காம
மிலி

ஆதாரமற்றவன்,கடவு
இராதேசம், இறத்தல்,தான
தி: நிருபதி, அரசன், குபேரன்
நிருபத்திரவம், உடத்தி மின்மை
15ட்-ம
நிருபம்,கட்டளே,
காகிதம், தீர்வை,
இராமயம், கோயின்மை, பன்றி
நியமம்
கிராதாரன்,

இராமயன், கடவுள், கோயில்லான்
இராயம், வரவின்மை
(வன் கிருபவல்லவை, இராசாத்தி
இராயுதன், அருகன், ஆதயுமில்லாத நிருபன், அரசன்
இரால்ம்பம், ஆதாரம்வேண்டாதி தி நிருபாதனம்,து2ணக்காரணமின்மை
இரா லம்பன், கடவுள்

இரியானசக்கிரம், மரணசக்கிரம்

நிருபாதி, தடையின்மை
நிருபாதிகம், தடையற்ற தி

நிருபாவர்த்தம், ஒரிரத்தினம்
இரியானம், சாவு, பிறவி நீங்கல், யா நிருபித்தல், நியமித்தல்
நிரு பூசல், மும்மரிப்பு
ஒனக்கடைக்கண்

இரியானதிசை, மனதிசை

நிரே

நில

சாடு

கிரை, ஒழுங்கு, ஒர்லி2ளயாட்டு,சிரை

ங் ருமதம், மதமில்லாயா?ன

யசை, கிரையென்னேவல், பசுக்
கூட்டம், பசுப்பொது, படைமு

கிருமலம், மாசின் மை

கிருமலன், அருகன், கடவுள் (ருள்
கிருமாலியம். பூசித்துக்கழித்தபொ

ன்னணி, படைவகுப்பு
கிரைகவர்தல், சத்துருக்கள் காலிக
ளேக்க வர்தல், அஃது புறப்பொ

கிருமானம், கிருமித்தல்
கிருமிதம், நியமிப்பு
கிருமித்தல், நியமித்தல்
கிருமூடம், மிக வறிவின் மை
கிருமூடன், மிக வறிவில்லான்
கிருமூலம், கட்டழிதல்
நிருவகம், கிருவாகம்

ருட்டுறையிமூென்று

கிரைச்சல்,அடைவு, ஒர் சூது, படை
முன்னணி, படைவகுப்பு
கிரைசல், ஒழுங்கு, கிரவுதல், நிரை

யாக்கல், வியாபாரட்பொருவேட்
பலவிடத்தம்பரிமாஅதல்
நிருவகித்தல், ஒழுங்காக டச்சல்,
நிரைத்தல், ஒழுங்காய் கி.அத்தல், வி
தாங்குதல், கிலேப்படுத்தல்
யாபாரப்பொருளேயிலாபத்துக்கு
கிருவராகம்,கிருட்டிணனஅவராகா
டிப்பலரிடத்துங்கொடுத்தல்
வதாரம்
திருவாகங்கட்டுதல், நிருவாகித்தல் நிரைகிறை, நிரனிறை
நிருவாகம், உண்மை, சீர்,செவ்வை, கிரைமீட்டல்,பகைவர்கவர்தேகாலி
கிலேமை, பராமரிப்பு, பொறுப்பு
களேத்திரும்பக்கவர்தல்
நிருவாகி, நிதானி, முகாமைக்காரன் கிரையசை, குறிலி:ணங்துங்குறினெ
டிவிணேர்தங் குறிலினேயொற்றடு

கிருவாகித்தல்,சரிப்படாடத்ததல்,

த்தம் குறினெடிலொற்றடுத்தும்

ஈேராக்குதல்

வருமசை

கிருவாசம், குடியிராமை

நிரையம், சரகம்

நிருவான நீட்சை, ஒர்தீட்சை

நிருவாணம், கலேயின்மை, தன்மை, கிரையாடல், கிரைவிளேயாடுதல்

கிரையொன் ருசிரியத்தளே, நிரையசை
யி:ணதேவருமாசிரியத்தளே, அஃ
.தி இயற்சீர்களொன்.றம் பலவுக்
கிருவிகற் பக்காட்சி, ஒருமையாயறி
மோக்கம்

நிருவானி, அருகன், சிவன், ஈக்கன்
தல

கிருவிகcபசமாதி, ஒர் யோக கிலே
நிருவி கற்பம்,ஒருமையுணர்ச்சி

தம்முளொச்திகின்ற சீரினிற்றசை
பிரையாய்கிற கவருஞ்சீாமுதலசை
கிரையாயொன் றிவரப்பெறுவது
கிரைவிளேயாடுதல், ஒர்விளேயாட்டு

கிருவிகாரம், விகாரமின் மை
நிருவிசாரி, கடவுள்,விகாரமற்றவன்

கிரோட்டம்,

நிருவிக்கினம், இடையூறின் மை

கிரோட்டி,

நிருவிசாரம், கவலேயன் மை

ரோதம், அழிவு, தடை, வெறுப்பு
கிர், உறுதிப்பொரு2ளயுநீக்கப்பொ
ருளேயுந்தருமோருபசருக்கம், அ

நிருவிடம்,
கிருவிஷம், ஒாமரு தி
நிரூகம், தற்கம், நிச்சயம், வெளிப்

}

}

ஃது கிரு.என்.றும்-நிற் என்.றும்வ

ழங்கும், வெளி

படை வசனம்

கிரு-பசுபந்தம், யாகமிருபத்தெட் கிர்க்குணடி, கிற்குண்டி.
டிளுென் அறு
(ர்வை கிர்ட் பந்தம், கிம்பங் தம்
நிரூபணம், ஆராய்தல், நிசமம், பா நிலக்கணம், மூன்ற நிரையசையடுத்
துவருஞ்சொல்
நிரூபம், அருபம்
விலக்கறையான், ஒர்கறையான்
நிரூபன், கடவுள்
நிரூபிதம், ஆராயப்பட்டத, காண நிலக்கன் று, சிறுபயிர்
கிலக்காரை, இர்முட்செடி.
ப்பட்டது

கிருபித்தல், ஆராய்தல், நிதானித்தல் கிலக்காளான், ஒர் காளான்
கிரேச்சு ரசாங்கியம்,
கிரீச்சுர நிலக்கு மிள், ஒர்செடி.
கிரேச்சுவாசாங்கியம், சாங்கியம் நிலக்குறி, நீதிசாத்திரத்தோர்பகுதி
52
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சிலக்கூர்தல், ஒர் ெ
நிலச்கொதி, சிலப்புழுக்கம்
நிலச்சார்பு, நிலச்சாடை
நிலச்சார்வு,
கிலத்தாசகாரன், சுயாதிபதி, சேச
த்தலேமையுடையோன்

}

நிலத்தளசி, ஓர் துளசி
நில தேட்டி, நிலமடிக்கும்பலகை

இலவாடகை, நிலவாடை
சிலவாரம், சரைவாரம்

நிலவாலிரை, நிலாவிரை
நிலவிளா,

}

நிலவிளாத்தி,

ஒர்மரம்
g.

நிலவிறிசு, ஒர்வாணம்
நிலவீரியம், பூஅே

சிலவு, ஒளி, சக்திாப்பிரவை, சந்திர
ன், நிலவென்னேவல்

நிலபாகல், ஒர் யூடு

கிலபாவாடை, நிலத்தினடக்க விரிக் நிலவுதல், ஒளிசெய்தல், கீர்த்திமுக
வியபாம்பல், விசாலித்தல்

கும் புடைவை

நிலவுநாழிகை, நிலவினடிகொண்டு

கிலப்ப?ன, ஒர்பூடு

பிரமாணிக்கு ாைழிகை

சிலப்பிளப்பு, கமர்

நிலவுமரி, ஒர் ஆடு

நிலப்புழு, ஒர் புழு
கிலட்பெயர்ச்சி,

_

நிலவூறல், நில ஆமணி

நிலவித்தியாசம் சில வெடுப்பு, முதலாமுழவு
நிலப் பேதம்,
நிலவெழுத்து, பழகுவதற்காக கில
த்திலெழுதுமெழுத்து
நிலப்பொட்டு, ஒர்வகைக்காளான்
நிலவெறித்தல், நிலவொளிகாலல்
நிலமகள், பூமதேவி
நிலவேம்ப, கிரியாத்திச்செடி
கிலமகன், செவ்வாய்

சிலப்பெயர்த்தி,

நிலவேர், பூசாகம்
நிலன், கிலம்
நிலமண்டிலவாசிரியப்பா, அகவற் நிலா, நிலவு
பாலிளுென் , அஃது எல்லாவ நிலாக்காலம்,கிலாவெறிக்குங்காலம்
டியுமளபொத்துகாற்சீரடிகளாக நிலாக்காஅதல், நிலவு வீசல்
நிலாக்கிரணம், சக்திரகிரணம்
வருவது
நிலாக்கொழுர்து, இளம்பிறை
கிலமதிப்பு, தரைமதிப்பு
நிலாமணி, சந்திரகாங் ம்
கிலமயக்கம், தரைக்கலப்பு

கிலமட்டம், தரைமட்டம்
கிலமண், வீட்டின் சார்மண்

நிலமறிதல், ஒர்வித்தை

நிலாமண்டபம், சிலாமுற்றம்
சந்திரமண்டலம்

கிலமிதி, சடைவசதி

நிலமெடுத்தல், மனமுதலியவற்றி நீ

,ே}

சடு காரம்

குநிலங்குறித்தல்
நிலமை, கில வாதனம்

சிலாமுற்றம், நிலாச்காலத்துலாவக்

செய்யும்வீட்டின் வெளி
நிலம், இடம், தேசம், பூமி, அஃது
கிலாவிரை, ஒராவிரை
பஞ்சபூதத்தொன்.மு
நிலாவுதல், நிலவுதல்
நிலம்பி, கொசுகு
நிலம்பிருண்டி, ஒர்பூடு
(டுதல் கி.அவை, இறுத்துமிஞ்சினதொகை
கிலம்பிருண்டுதல், நிலத்தைச்சுறண் கிலே, ஆபமணத்திற்ருெங்கணி, இட
ம்,உலகம,கதவுகிலே,குணம்,சா?ல,
கிலயம், ஆடம், இலக்கு, கூத்தி,
தொழில், நிச்சயம்,கிலேக்கல், கிலே
கோவில், சூடல், கிலே, பூமி, ம்ருதி
பரம், கிலேபேஅ, நிலப்பரப்பு,
கிலம், வாசகம்
கிலயனம், கிலேயம்

திலேயென்னேவல், கிற்குக்தன்,

நிலவரி, நிலவிறை
கிலவல் ஒளிசெப்ஆன்
பூமி தல்

தோம்,பரப்பு, பூமி, பொழுது,மர்

ேே.

கிலவறை, கிலக்குகை

கிவவாகை, ஆவிரை, சிலபாகல்
சிலவாகி, சிவப்போக்கு

ர்க்கம், முறைமை, யுத்தகிலே, அ
வை ஆலீடம்- பிரத்தியாலிடம்
பைசாசம், மண்டிலம்

கிலே கலங்குதல், தடுமாறல்
கிலேகுலேதல், சிலேகெடுதல்

கிலே

நிவ

கிலேகொள்ளுதல், கிலேப்படுதல்,கிலே கிலேமண்டிலவாசிரியப்பா, கிலமன்
ஆன்

தல்

|

டிலவாசிரியப்பா

கில்சோலுதல், அனிகோலுதல்,இ. சிலமண்டுதல், பிரியாதிருத்தல்
டேேதடுதல்
கிலேக்க டகம், பெருங்கடகம்

கிலேமாறுதல், இடமாறுதல், தொ
ழின்முதலியமாறுதல், புணர்ச்சிவி

கிலேக் கண்ணுடி, ஒரிடத்தினி.முவியி

காரத்தொன்.து, அஃது எழுத்து
முதலியமாறிகிற்றல், (உ.ம்) (வை
காசி வைசாகி)
கி2லக்களப்போலி, ஒரெழுத்துகின்ற கிலேமை, இயல்பு, உறுதி,கிலவாதன

ருக்குங்கண்ணுடி
கிலேக்கல், ஆட்டுக்கல்

விடத்தில்அதற்டோப்வதே கிற்கு
மெழுத்து
கிலேக்களம், கின்றவிடம்

ம், கிலே, மெப்

கிலேமொழி, பதப்புணர்ச்சிக்கண்மு
தனிற்கு மொழி

நி2லக்குடி, ஊரிலிருக்கும்பழயகுடி கிலேயகம், இருப்பிடம், மனே (டை
கிலேக்குத்துதல், அசையாத நிற்றல், கிலேயங்கி, உடன் முற்றுமூடுகிற சட்
குடியேறுதல், பயிர்கணி:லத்துப் கிலேயம், இருப்பிடம், இலக்கு, குறி
போதல்
த்தவிடம்,தேவர்கோயில்,வீடு (ல்
கிலேதமோறல், கிலேகலங்குதல்
கிலேயழிதல்,தோற்குதல், கிலேகெடுத
கிலேதல், சம்பவித்தல், கிலேப்படல் கிலேயழிவு, தோல்வி, கிலேகேடு
கிலேதவ அறுதல்,
கிலேயறிதல்,எண்ணமறிதல், கிலேபர
கிலேகெடுதல்

::::::::

-

மறிதல்

(அ

கிலேத்தண்ணிா, எட்டுதேண்ணிர்
கிலேயாடி, செய்வார்கருவி புளொன்
கிலேத்தல், கிலேக்குத்துதல், கிலேபெ கிலேயா கீர், பெருகு சீர்
அசல், சின் அபோதல்
கிலேயாமை, அகித்தியம், உறுதியின்
கிலேத்தேர், அலங்காரத்துக்குச்செ
ைெ

ப்த ஒரிடத்தினி.அத்தப்பட்டிருக் கிலேயிடல், கிலேப்படுத்தல்
குங் தேர்
நி2லயிலாச்சம், வரகுவிரைப்பாடு
கிலே கி.அத்துதல், சீர்ப்படுத்துதல், கிலேயின்மை, கிலேயாமை
கிலேப்படுத்தில்

கிலேயுடைமை, உறுதி

கிலேகிற்றல், கிலேபெறுதல், பிடித்தபி கிலேயுமல், பருமுமல்
டிவிடாது நிற்றல்
கிலேபரம், உறுதி, சிலேமை

கிலேயுரல், பருவுரல்

கிலேயூன்றுதல்,பலப்படுதல், பிரியா
கிலேபிடித்தல், வளம்பிடித்தல்
திருத்தல், வேரூன் அதல்
கிலேடெ அதல், உறுதியாய்த்தங்கல், கிலேவரம், கிலேபமம்
திரங்கொள்ளுதல
கிலேவிளக்கு, சட்டவிளக்கு
காத்தல், கிலே நிலலாம்ை, அகித்தியம், உறுதிப்ப
கிலேபெறுத்தல்,

கிலேடெ அத்துதல்,

கி.ழ்த்துதல்

டாமை, தவறுதல்
கிவகம், திரள்

கிலேடே அசையாமை, உறுதி,தா
ண், நிச்சயம், மானம், மேர்க்கம்
கிலேபோடுதல், அடிப்போடுதல் (ல்
கிலேப்படுதல்,கி சப்படுதல்,கி2லகிற்ற
கிலேப்படுத்துதல், திரமடைவித்தல்,
தீர்மானம்பண் அதல்,நிசப்படுத்து
தல், பிரியாது தங்கப்பண்ணுதல்

நிவசதம், கிராமம்
கி.வசதி, வீடு
கிவசனம், புடைவை, வீடு

கிவத்தல், உயர்தல், உயர்த்தல்
நிவபனம், அபரக்கிரியையிமூென்.அ
நிவப்பு, உயர்ச்சி

கிலேப்பரப்பு, கிலேபிலாச்சம்

சிவரை, கன்னி

கிலேப்பு, திாங்கொள்ளுதல், தொட நிவர்தல்,உயர்தல்
ர்க்தேற்றி, கிலே
கிலேமண், இடையிலேபோடப்படா
தியல்பா யுள்ள மண்
!

நிவர்த்தனம், இரு.நா முழநீளமசுல
ங்கொண்டது,சொடுத்தல், சாமி
தித்தல், திரும்புதல்

ச.

நிழ

நிறங்கொடுத்தல்,கன்னிறம்பெயர்த

நிவர்த்தித்தல், விட்டுநீங்குதல்
கூடுதல், சுருங்குதல்,தி

நிவறல்,

நிறை

அ.

ல், வன்னங் கொடுத்தல்

நிவறுதல், ரளுதல், அ அக்கம்

திறத்தல், கிறங்கொள்ளுதல்

நிவாசம், இருப்பிடம்

சிறப்பு, நிறத்தல்

பிறப்பெயர்ச்சி, பிறப்பேதிப்பு (ம்
கி. சித்தல், வாசம்பண்ணல்
நிவாதக வசர், தோய ாபுரத்தசுரர் நிறம், ஒளி, குணம், மார்ட, வண்ண
கிவாயம்,சிராத்தம்பிதிர் தருப்பணம் நிறம்பெயர்தல், நன்னிறமாதல், கிற
ம்பேதித்தல்
நிவாரன்ம், தடை, நீங்கல, பிராயச்
நிறம்பேதலித்தல், நிறமாறுதல்

சித்தம், விடுதல்

நிறம் போடுதல், நிறங்கொடுத்தல்

நிவாரம், த பை

நிவிர்த்த்தாளம்,ாவதாளத்தொன்.அ கிருல், கரா
சிறு திட்டம், நேரே கிறீறல்
நிவிர்த்தம், தடை, அகத்தல்
நிவிர்த்தாத்துமன், தவத்தி,விட்டுஅனு கி.அத்தம், சாயாமணிமிர்ந்து கிற்றல்
கி.அத்தல், கோடாமை, கிஅக்குதல்,
நிவிர்த்தி, அறவு, பிராயச் சித்தம்
கி.அத்துதல்
திவேசம், உடுப்பு,உட்படுதல், ஒப்பு

வித்தல்,கலியாணம்,
ளயம,டெ, கி.அத்திப்பிடித்தல், அாக்கிப்பிடித்த
ரியோருறைவிடம், வீடு
-

நிவேசனம்,
வீடு

ல், கிலேகிற்றல்

ஊர்,பட்டினம்,வாசல்: கி.முத்துக்கட்டுதல், அளவிடுதல்
நிறுத்துதல், ஆட்படுத்தல், காக்குத

ஒப்புவித்தல் தொடுத்
தல், தேவ்க்குச்சமர்ப்பிக்குகை

ல், சரிப்பித்தல், காட்டுதல். நியமி
த் தல, கிலேப்படுத்தில்,கிற்கச்செய்

வே தியம், பேசுதல்

தல், பின்போதெல்,முடித்தல்,வை

நிவேதனம்,

_

ஒவேதித்தல்,நைவேத்தி

செய்தல்

நிவேத்தியம், நைவேத்தியம்

நிழலி,

காற் று

விடுதல்,நிழற்செய்தல்

ப்பவன்
_

தி லுதில், சப்கைவிழுதல், சிசித்

நிறுப்பு, கிறுத்தல்

கி.முவல், கிலேபெறுதல், கிறுத்துதல்

செய்தல்

இழலுலர்த்தல், நிழலிற்காயவைத்தல்
இலாதிக்கு, கிழற்சாய்ப்பு
நிழல, ஒளி,

த்தல்
நிறு பூசல் கிருபூசல்
நிஅப்பான், தராசு, திலாராசி, கி.அ

ருேபை,குளிர், சாயை,

நிறுவாகம், கிருவாகம்
கி.அவாணம், கிருவாணம்

கி.அவிஷம், கிருவிஷம்

செல்வம,தஞ்சம், அன்பம், தோ கி.அவுதல், கிஅறுத்துதல்

நிறம், நிழலென்னேவல், நீதி, மர கிறை, அழிவின்மை, ஆஉேக்குணாா
க்கொம்பு

நிழல்விழுதல், நிழல்வீசுதல்

நிழற்சரிவு,சாயர்தசம், நிழற்சாய்வு
நிழற்சாய்ப்பு, நிழலொஅக்கு
நிழற்செய்தல்,சாய்கை விழுதல்,கிழ

ன் கிளுென் மறு, இடை, உறுதிப்பா
டு, கற்பு, சயிரியம், த லாராசி, கியா
யம், நிறுத்தலளவு, கிறையென்
னேவல், கிறைவு, நீர்ச்சால், அாஅ
பலம், மாட்சிமை, முறையினிலே
மை வரையறை

ற்படுத்தல், மந்தாரம்போடுதல் நிறை கருப்பனி, பூரண கெற்பஸ்திரீ
நிழற்பாடு, ஒதிக்கு
கிறை கலே, பூரண சத்தி, பூரண சங்
நிழற்பாவை, திரைப்புடைவைக்குள்
திரன்
விட்டாட்டும்பாவை
நிறைகுடம், அட்டமங்கலத்தொன்
கிழற்பிடித்தல், கிழற்படுதல்
அ, அஃது
ணகும்பம்
நிறைகோல், தராசுக்கோல்
நிழற்போ டுதல், நிழலிசிதல்

நிழற்றல்,

கிழல்செய்தல், துண் கிறைசபை, பெரியசபை

நிழ் lஅதில், மையாயிருத்தல்
கிழஞவல், ஒர் ஆடு

நிறை சன்னி, மூடுசன்னி

கிறைசூல், நிறை கருப்பம்

கிம்
நிறைசெல்வன், குபேரன்
சிறைச்சல், நிறைவு

IT

நின்

கிறி புதம், ஒரெண்
கிற்றல், ஒழிதல், தரித்தல், கிலே நிற்

நிறை தப்பு, நீதி வழு

குதல்,கிற்குதல்
நிறை தருதாறு சீதிேல்
(ல் கி?னதல், கி?னக்குதல்
கிறைதல், பூரணப்படுதல்,பெருகுத கி?னத்த காரியம்,எண்ணியபொரு
ள்,
கிறைத்தல், நிறையச்செய்தல்
இஃது சோசியசோத?னயிளுெ

கிறை
வைத்தல்,பிள்?ளப்பேற்.அ
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ச்சடங்கிளுென் அ
கி:னத்தல், ஆலோசித்தல்,எண்ணல்,
கிறை நிலவு, பூரண சங்திரன்
தியானித்தல், மனதிற்கொளல்
நிறை திடல், நிறைதல்
நிறை பாரம், கனத் சசுமை,மிகுதி

கினேப் பணி, ஒரலங்காரம், அஃது

நிறை பூரணம், முழுத்திருத்தி

ஒருபொருளேக்கண்டு ஒப்புமையி
ஞன் மற்ருெருபொருளே நி?னத்தல்

நிறைப்பு, கிறைத்தல்
நிறைமணி, ஒரபிடேகம்

(உ.ம்)

கஞ்சமலர்கோதைமுகங்

காட்டும்

நிறைமொழி, உறுதிச்சொல், பெரி கி?னப்பாளி, ஞாபகமுள்ளவன்
யோர்வாக்கு, மந்திரம்
கினேப்பு, சினேக்குதல், அஃது மா
கிறைமொழியாளர், பெரியோர், மு
யையாக்கைபதினெண்குற்றத்தொ
னிவர்

ன் அ, நோக்கம்

கிறையழிதல், கற்பழிதல், மனத்திட நி?னப்பூட்டு, நி?னப்புக்குறிப்பு,கி?ன
ன்கலங்குதல்

நிறையளவு, கி.முத்தறியுமளவு
கிறையறி கருவி, தராசு

நிறையுள்ளவன், நிதானி
கிறைவாக சம், நிறைவு
நிறைவாரம், மிகுதி

ப்யூட்டென்னேவல்
கி?னப்பூட்டுதல், நி?னப்பித்தல்
நி?னயாப்பிரகா ம், திடு கூறு
கி?னவு, எண்ணம், கருத்து, சினேப்

பு, கினேட் புக்குறிப்பு, நோக்கம்
நினேவுகூர்தல், நி?னத்தல்
கினேவுகேடு, மறதி

நிறைவு, பூரணம்,மாட்சிமை
நிறைவே.அதல்,செய்துமுடிதல்,முற் கி?னவுத்தப்பு, எண்ணப்பிசகு
அறுதல்
சிறைவேற்றம், முடிப்பு

நி?ன வுமோசம், நி?னவுப்பிசகு

கினேவுவைத்தல், கருத்துவைத்தல்
கிற்கததண்டனம், தயாவிருத்திபதி கினே வோடுதல், ஞாபகமவருதல்
அை கிளுெ ைஅ, அஃதி தண்டத் கின் மலம், அழுக்கின்மை
திணிக்கல்
நின் மலன், கடவுள், சுத்தன்
தி, கிற்குதல்
கின் மலாவத்தை, மேலாலவத்தை
றி காயம்
நின்மாவியம், கிருமாலியம்
ேெ
, இகழ்ச்சி
கின் மூடன், கிருமூடன்
கிற்குணசைவம், ஒர்சைவம்
கின்ற கிலே, ஒரு கிலே, பிடித்தபிடி
கிற்குணத்துவம், தேவதன்மை
நின் ஹவடி கின் மவிடம், மிதித்தவடி,
கிற்குணம், குளுதி ம்
பின் றவிட தீஞ் சான்,குருவிச்சை
நிற்குணன், கடவுள்
பின் மறு, அசைச்சொல்,(உ.ம்)சொல்
சிற்குண்டி, நீர்ச் குண்டி
விகின் ருன்

}

நிற்கை, நிற்குதல்

சின் அசினுங்கி, சிறியாணங்கை

சித்சரம், அமுதம், மலேயருவி

நின் அபயனின்மை, அாற்குற்றம் பத்

கிற்சனம், தனிமையிடம்

நிற்பன,

அசற

சிற்பனவு,

தவியன

ம், அஃது மரமு

நீபாக்கியம், ஏ. தமின்மை

தி பீசம், ஏதுவில்லாதது
நிற்பு, கிலே

திளுென் அ

-

நின் அபோதல், அற்றுப்போதல்,த
ரித்து ட்போதல்
கின் அம், ஐந்தாம்வேற்றுமையினிக்

கவுருபுகளிளுென் , (உ.ம்) ஊர்
தியினின் அமிழிதோன்

_

ஞ்ே

நீண்

சாப்)

டேல், நீளல், செடுத்தல்
நீடாணம், கறி

இ, நீயென்னேவல், முன்னிலேயொரு இடாலேக்கோடு, குடாலேக்கல்
நீடிக்கை, டிேப்பு

மைப்பெயர்

நீகம், தவளே, மேகம்

நீடித்சல், கெடுகுதல்

கோசம், ஒப்பு, நிசம்

நீடித்திருத்தல்,நெடுங்காலத்திற்கிரு

நீகாமன், கோன்

நீடிப்பு, நீடித்தல்
டுேதல், செழித்தல், தாண்டல்,

(த்தல்
கிலே

கோரம், சங் கையீனம், பணி

த்திருத்தல், நீளுதல், கெடுங்கால

நீகான், மீகாமன்

த்தி கிருத்தல்
ப்பொருள்களிமூென்.து, அஃதி டுேகினதிேர்ங்கல், அகப்பொருட்டு
றையிஞென்.அ,அஃது த லேவியை
நீக்கு சற்குரியபொருள்
மிக நி?னந்துதலேவனிரங்கல்
இச்சம், நீக்கல், நீளம், பிரிவு

இக்கப்பொருள், ஐந்தாம்வே

ற்மை

நீக்கல், அகற்றல், கண்ணறை, கொ
ல்லல், நீக்கம், நீட்டல், நீளல், மா
அறுபாடு, மாற்றல்

.ே

நீடு

_

ஊழிகாலம்

நீட்சி, நீளம்

நீக்கவுருபு, நீக்கப்பொருளேத்தருமு நீட்சிமை, நெடுமை

ருட அஃது ஐந்தாமுருபு
(கு நீட்டம், நீட்சி
இக்கு, நீக்கல, நீக்கென்னேவல்,விலக் நீட்டலளவை,கோல்முதலியவற்ருன
ளத்தல்
நீக்குதல், அகற்றுதல், கழித்தல், கு
இல்க்குதல்,கீத்தல், பிரித்தல் (கை கீட்டலளவையாகுபெயர், கீட்டியள
த்தற்குரியகருவியின் பெயர்அத9
நீக்குப்போக்கு, இடைவெளி, வழிவ
னளக்கப்படுவதற்கு வழங்குவத,
இக்கல், இட்ட்ம், நீங்குதல், பிரிதல்,
(உ.ம்) தடி
புறம்பு, போகல், மாறுதல்
நீங்கள், முன்னிலேப்பன் ம்ைப்பெயர் நீட்டல், இதல், நீட்டுதல்
நீட்டல்மானம், நீட்டலளவை
நீங்காதவோசையோன், சங்கு
நீங்காமை, பிரியாமை

நீட்டாணம், டோணம்

துதல், விடுதலேயாகுத இட்டாள், கெடுத்தவன், வேலேயாள்
நீட்டித்தல், தாமதித்தல்,கெடுகுதல்
நெடும்பொழுதுசெல்லல்
நீட்டு, நீட்டென்னேவல், நீளம், செ
சேகன், ழ்ேமகன்
டும்பொழுது
சேக்கிரகம், இராகு-கேது, உச்சத்
நீங்குதல்,

ல்,விலகுதல்
சேகம், நீர்

திற்கேழ மிடக்கிரகம்

நீட்டுதல,இதில், காட்போடுதல்,ளே

ச்செய்தல்
சேசாதி, கீழ்சாதி
(ம்
சேத்தானம், உச்சத்திற்கேழாமிட நீட்டுப்போக்கு, அகலநீளம்,செல்வ
முதலியவற்றின் விசாலம்
நீசபங்கராசயோசம்,ஓர்யோகம(ல்
நீசப்படுதல், இனகுணமுடைத்தாத நீட்டுமுடக்கு, கொடுக்கல்வாங்கல்

சேம்,ஈனம், உச்சத்திற்கேழாமிடம் நீட்பம், நீளம்
ெேனறி, நீண்டவழி
நீசர், கீழ்மக்கள்
நீண்டகரை, நெடுங்கரை
சேவாகனம், கழுை
ண்ேடகையான, காண்டாமிருகக்

சோம், கம்பளிப்புடைவை, திரை
ச்சீலே, திரைப்பட்ல்
சிேகை, பசு
ச்ேசல், ர்ேதல்
நீச்சு, நீர்துதல்

நீச்சுத்தண்ணீர், எட்டாகீர்

கொம்பு

நீண்டதி, செடியது
ண்ேடவன், விட்டுஅனு

நீண்டாயம, நீளம்
நீண்டோன், விட்டுஅனு

ண்ேமயல், பெருமயக்கம்

'ஞ்சும்பிராணி, நீர்வாழ்வன

தேக்காரன், தேவான்

நீர

சாப்)க

தேச்கிலேச்சூதம், மீலாஞ்சனம்
தேத்தலம், கீதம்விசாரிக்குமிடம்
தேபரிமளம், சீதாங்கபாஷாணம்
நீதம்,தானியம், நீதி, பாக்கியம் (ன்
தேவான், தேமுள்ளவன்,நீதித்தலேவ
தேன், நீதிமான்

நீரோ

நீரதி, கடல், சாமு.
ரே தி, ஒர்மரம்
நீரம், நீர்
நீரரண், அழ், அஃதி சான் கரணி
(ண்கள்
ளுென்அறு
நீரரமகளீர், நீரில்வாழுேேதவப்பெ

மெப்

நீதி, நியாயம், முறைமை,
சேருகல நீர்ச்சிறப்பு
நீதிசாத்திரம், கலேஞானமஅபத்து ரேல்ரி, ்,
ஒரலரி
நான் கிளுென் மறு, கியாய.நால்
நீரழிவு, ஒர்நோய்
நீதிசாரம், ஒர்.நால

நீரா காரம், சீர்த்தன்மை, பானகம்
ஆலாத்தி, கண்ணுண
நீராசனம்,
அகழிக்குமோர்வ
நீராஞ்சனம்,
கையாலாத்தி
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நீதிஞ்சன், சியாய சாத்திரி

நீதித்தலம், நீதத்தலம்.
நீதித் தீர்ப்பு, நியாயத்தீர்வை
திே.நாலன்
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நீராடல், சானம்பண்ணல், நீர் கி.அங்
குேேதங்காய்
், சானம்பண்ணல், நீர்வின
நீதிநெறி, ஒர்.நால், சன்மார்க்கமுறை, ாேடுதல
(த்தல்
யாடல்
சன் மார்க்கம்
முழுகவார்
நீர்விள
ரோட்டு
யாட்டு,
,
நீதிபரன், அரசன்,கடவுள், நீதிமான் ரோட்டுதல், முழுக்காட்டுதல்
தீதமான், திேயுள்ளவன்
நீராமம், ஒர்சோப்
திேயதிபதி,
ரோமை, ஓர் சில தி, ஒர்சோப்
கியாயாதிபதி
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நீத நால, நீதிசாத்திரம்
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ரோம்பல், ஆம்பல், ஓர்சோய்

திேயறிங் தோன், மந்திரி

நீதியொழுங்கு, நீதிமுறை
நீதிவழு, நியாயத்தப்பு, அஃது சா
மதகுணத்தொன்.அறு
திேவிளக்கம், நியாயவிசாானே

நீராரை, நீருளாரை
நீராவி, நீர் த்துளி
நீராவி, கேணி
நீராழி, கடல்

சோழிம
், வசந்தமண்டபம்
திேவிளங்குதல், நியாயம்விசாரித்தல், நீராளம்ண்டபம
, சோசாரமானது
நியாயம் வெளித்தல்
நீரிலாநிலம், பாலே
நீத்தம், வெள்ளம்
நீரிழிவு, நீர்ப்பாடு
ச்ேதல், ஒழுகல், துறத்தல், சீக்கல் நீரிறக்கம், நீர்வற்றம்
நீத்தவன், அருகன்
நீருடும்பு, ஒருடும் பு
நீத்தார், கீத்தோர்
ருேதிபாசம், கடற்பாசி
நீச்அபு
னல்
நீத்து, கீர்தல்,
ருேபம்
, ஆகாயம், காற்று
நீத்தோர், அறவோர்
ருேமரி, ஒர்பூடு
நீங்கல்
கடத்தல்,நீரினிஞ்சுதல் நீருளாரை, ரோரை
வெண்க
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நீர்திபுனல, எட்டார்ே

ாயம்
நீருள்ளி,
நீரூற்.அறு, நீரு அதல்

பேம் உத்திாட்டாதிாாள், கடம்பு, ெேரடுத்தல, நீர்பெருகுதல்
வெண்கடம்பு

ப்ேபு, தி மவு, பிரிவு

நீரெடுப்பு, நீர்ப்பெருக்கு

மேம, ஒளி

கீரெட்டி, ஒர் மரம்
நீரெரிப்பு, நீர்க்கடுப்பு

மேபல், வெடிப்பு

நீரெலி, ஒரெலி

யோ, விேர்

நீரேற்றம, ஒர்நோய், நீர்ப்பெருக்கு

நீரகம், தாமரை, மா.த.ளே

நீரொட்டி, நீராரை

ரேடி, ெேரட்டி

கீரோசை,கொண்டாட்டம்,சந்தோ

டைத்தல், சலமடைத்தல்
சேடைப்பு, ஓர் நோய்

விம்

(மதகு

நீரோடி, இருசாரையுமினக்குமாம்,

நீர்

நீt

சால்உ

ஐரோட்டம், நீர்ப்பாய்ச்சல்

நீர்ச்சலவை, புடைவையைத்தோய்
கல்

நிரோரு ம், தாமரை

நீர் சாஜன,நீர்விட்டு இட்டுஞ்சானே
நீர், கடல், குணம், சா ற, தன்மை, இர்ச்சால், தண்ணிா பூரிக்குஞ்சால்
நீரென்னேவல், விேர்,புனல், இஃது இ ச்சாவி, நீரால்வரும்பதர்
அட்டமூர்த்தத்தொன் அ- பஞ்ச இர்ச்சிக்கு, நீரடைப்பு
இ ச்சிரங்கு, நீர்ப்புழு
பூதத்துமொன் ற, டிராடாாள்
நீர்ச்சிறுப்பு, சிறு நீர்
ர்ேக்க டம்பு, ஒர்மரம்
இரோற் காரி, ஆவர்த்தம்

நீர்ச்சின் னி, ஒர் பூடு

நீர்க் கடன், தில சற்பனம்
சீர்க்கடுப்பு, சலக் கடுப்பு
நீர்க்கட்டு. நீர் மறிப்பு

நீர்ச்லே, குழிசீலே
இர்ச்சுண்டி, கொடிசெட்டிச்செடி.

நீர் கட்டுதல், கொப்புளமுதலியகீர்

ரிே அண்டாஞ்சுரிப்பு

ப்பிடித்தல்

நீர் கணம், அட்டகணத்தொன்.அறு, நீர்ச்சு?ன, நீர்த்தடாகம்
அஃது ஒருநேரசையுமிரண்டுகி நீர்ச்சூலே, அண்டவாயு
நீர்ச்செம்பை, ஒர்செடி.
ரையசையும9த்துவருவதி
நீாச்சேமபு, ஒர் பூடு
நீர்க்கமலி, அல்லி
ர்ேக்கரை, தண்ணிர்த்துறை
நீாச்சோஆறு, பழஞ்சோஅ
நீர்க்கழிவு, நீரழிவு
நீர் தாவு தருத்தி, நீர்விடுசிவிறி
நீர்க்காகம்,
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நீர்த்தல், நீராதல்

நீர்த்தாரை, சலதாரை, நீரோட்டம்
நீர்த்தானம், நீர்க் கீழ்
நீாக்கால், நீர்வாய்க்கால்
நீர்த்திவலே, நீர்த்துளி
நீர்க்காவி, நாளுங்தோய்க்கும்புடை நீர்த்துளி, நீாச்சொட்டு
வையிற்பம் நிறம்
நீர்த்துறை, நீர்க்கரை
நீர் கிராம்பு, ஒர் ஆடு
நீர்த்தாம்பு, மதகு
நீர்த்தோஷம், சலதோஷம்
நீர்க்கீரை, ஒர் கீரை
இ ழ்ே, உதையத்திற்கு நாலாமிராசி நீர் சாய், காய்மீன்
நீர்க்குடம், பூரணகும்பம், இஃதி நீாநாள் பூராடம்
அடடமங்கலத்தொன் அ- இராச நீர்நிதி, கடல்
நீர் கிலே,குளம்,தண்ணீரின் மட்டு, மடு
சின்னத்துமொன் அறு
நீர்செட்டி, ஒர் பூடு
இர்க்குட்டம், ஒர்நோய்
நீர்நொச்சி, ஒர்சொச்சி
நீர்க்குணடி, வெண்ணுெச்சி
நீர்பெய்கலன், கமண்டலம்
நீர்க்குதல், ரோதல்
நீர்க்குமிளி, நீரிலெழும்புங்குமிழ்ப்பு நீர்ப்பகண்டை, ஒர்பூடு

நீர்க்கரசம், ஒர்நோய்
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நீர்ப்பஞ்சு, கடற்காளான்

வடிவு

நீர்க்குளிரி, கல்லாரச்செடி
நீர்க்குறிஞ்சா, ஒர்செடி

நீர்ப்படுவன், ஒாநோய்

நீாச்குன் மறு, நத்தை

நீர்ப்பறவை, நீரில்வாழும்பட்சி, அ

நீர்க்கொதி, நீரெரிவு
நீாக்கொழுந்து, கீர்த்தலே
நீர்க்கொள் வான், கொப்புளிப்பான்
நீர்க்கொள்ளுதல்,
நீர்பிடித்தல்
நீர் கோத்தை, ஒர்பாம்பு
நீர்க்கோவை, நீர்ப்பிடிப்பு
நீர்க்கோழி, நீர்வா ழுங்கோழி

வை கின்னரப்புள்முதலியன்
நீர்ப்ப?ன, புல்லாமணக்கு
நீர்ப்பாக்கு, ஊற பாக்கு
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நீர்ச்சங்கு, ஒர் பூடு

நீர்ப்பரிசை, ஆமை
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நீர்ப்பாடு, நீரழிவு

நீர்ப்பாட்டுச் சன்னி, ஓர்சன்னி
நீர்ப்பாம்பு, நீர்க்கோத்தை (டம்
நீர்ப்பாய்ச்சல், ஒாகோய், நீர்ோட்
நீர்ப்பிடி,
நீர்கொண்டிருத்த
ல்
நீர்ப்பிடிப்பு,
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லே

சாம்க

நீர்ப்பிரமியம், நீர்க்கடுப்பு
நீர்ப்பிளவை, ஓர் சிலந்தி

லே

நீலகம், காருப்பு, துருசு
கீலகாசம், கண்ளுேங்ளொன்று

நீர்ப்பீன சம், ஒர்பீனசம்

நீலகிரி, அட்டமலேயிளுென்ற

நீர்ப்பு, நீர்த்தல்
நீர்ப்புடையன், ஒர்பாம்பு

லேக்கண்ஞ்டி, நீலநிறக்கண்ணுடி
நீலக்கத்தரி, ஒர்வழுதுணே

கீர்ப்பூ,சால்வகைப்பூவிளுென் ,அ நீலக்கல், கீலர்த்தின்ம்
ஃஅ சலத்திஅண்டுபடும்பூ

::

நீலக்காக்கட்டான், ஒர்பூடு
நீலக்காரம், துருசு

லாப்

நீலக்காலி, அவுரி, ஒர்கண்டு
நீலங்கட்டுதல், நீலச்சீர்தல்

நீர்ப்பெருக்கு, நீர்ப்பாய்ச்சல்

நீர்மட்டம், சரிமட்டம், சரிமட்டம் நீலச்சால், நீலகிறச்சாயமூறவைக்
பார்க்குங்கருவி
கீச்மறிப்பு, சி.மு நீர்த்தடை

குஞ்சால்
நீலநிதி, குபேரனவகிதிகளிகுென்று

நீர்மாங்காய், மாங்காயடைகாப்

நீலக்தர், இராகம்பாடுவோர்
நீலங்கீர்தல்,
நீலகிமம்போடுத
லேங்தோய்தல்,
ல்

}

நீர்மீட்டான், கீர்விட்டான்
நீர்முகம்,

நீர்ப்பாய்ச்சல்மு?ன

நீர்முள்ளி, ஒர்முள்ளி

நீலபங்கம், கருஞ்சேறு

நீர்மேனெருப்பு, கல்லுருவி
நீலபடிகம், பளிங்கு
தீர்மை, ஒப்பர்வு,குன்ம், கிலேபரம் நீலபதுமம், நீலோ பலம்
நீர்மோர், ஒர்பானம்

நீலபம், சங்திரன், தேனி, முகில்

நீர்வஞ்சி, ஒர்வகைப்பிரம்பு
நீர்வண்டு, நீரில்வாழ்வண்டு

நீலபாஷாணம், ஒர்பாஷாணம்

தீர்வரத்த், நீர்ப்ப்ெருக்கு

நீலபுட்பிகை, விட்டுஅ காங் தி
நீலப்பணி, புடைவையிலிடுநீலச்சா

நீலபுட்பம்,

கீர்வழுக்கை, ஒர் நீர்ப்பூடு
கீர்வள்ம், நீர்ச்சிறப்பு, நீர்ாயத்திஞ
ல்வருஞ்செல்வம்

தீர்வள்ளி, சாlருவாரி,
நீர்வற்றம், நீர்வற்று

தீர்வ

(கொடி
வெற்றி?லக்
(ங் காய்

மேங்காய்,கொப்ப்ருத்தே

சீர்வற்றுதல், இசம்வற்றுதல்,

அவுரி, எட்டிமரம்

யம்

நீலமணி, கண்ணிற்சருமனி, லோத்தி
னம், மரகதமணி

கீலமணிகாசம்,கண்ளுேயுளொன்று
நீலமருச்தி, அவுரி

நீாசு

லேமாகவன், திருமால்
லேtலிகை, மின் மினி
தீர்வாத்தி,ஒர்பறவை (ன்முதலியன நீலமேகம், நீருண்டமேகம்
நீர்வாழ்சாதி, செய்தனிலமாக்கள்,மீ நீலமேனியன், இராமன், துருசி, வி
நீர்வாழவன, எழுவகைப்பிறப்பிளுெ
ட்டுணு
ன் அ, அஃது மீனமுதலியர்ே.தும் நீலம், இருள், ஒர்கிறம்,கருங்குவளே,
வதுதல்

பிராணி

க.
நீர்விடுதல்,பதனழிந்து ரோதல்
நீர் விட்டான், சாற்ருவாரி

காந் , துருசு சஞ்சு,ரவி

மணியிளுென் ற, நீலக்கட்டி, ப்ஜன.
நீலம்பற்றவைத்தல், கதை கட்டுதல்

தீர்விழுதல், இரத்தினகாந்திதளம்பல் லேம்பாரித்தல், விஷமுதலியவற்றேற்
நீர்வி:ளயாட்டு சலக்கிரீன்ட்
நீர்வேட்கை, நீர்த்தாகம்

தீர்வேட்டல், நீர்த்ாகித்தல்

சரீரம்வேவ னமாதல்
நீலராசன், ஒரரசன்
நீலாசாவத்தம், ஒரிரத்தினம்

நீலகண்டம், மயில்

நீலகுத்திரன், ஒருருத்திரன்
கீலகண்டன்,ஒர்பூரம்,கொடியவன், நீலலோகிதன், சிவன்,பன்ளுேருருதி
சிவன், அருசி, முருங்கை
திரரிலொருவன்
நீலகண்டி, பாம்பினச்சுப்பல்லிகுெ லேவசனன், சனி
ன் அ, பொல்லாதவள்
நீலவண்ணன், சனி, விட்டுணு

சீவ கமலம், நீலோத்பலம்

லேவண்ஞன், சாயக்காரன்
53

நீற

சாம்ச

அதி

tலவருணம்,சத்சமுகிலிஜென்அ.அ றேணிச்சோன், சிவன்
ஃ.தி நீபொழிவது, லேறேம்,மேகம் ருேடுதல், அழித்தல், உத்தாளனமா
ப்ப்பூசுதல், பொடிபடுத்தல்
லேவழுதலே, ஒர்வழுதலே
கீஅ, சாம்பர், சுண்ணம், அது கள், கீ
நீலன், ஒரரசன், குருசன், சனி
மென்னேவல், புழுதி, விபூதி
லோக்காலி, ஒர்கண்டு (ல், திருசு
இலாஞ்சனம், கல்லியம், கஅப்புக்க அேதல்,ருேதல்
அேபடுதல், அழிதல், ருேதல்
நீலாஞ்சனே, மின் னல்
அேடித்தல்,சாம்பற்பொடித்தல்
நீலாப்பிரகம், கருமணல்
கீற்றல், எரிபிட்டுநீறச்செய்தல்
நீலாப்பிரம், கருமுகில்
றிே.அண்டை, முட்டை
கீற்.அறுதல், நீருக்குதல்

நீலாம்பரன், பலபத்திரன்

நீலாம்புரி, ஒர்பண்

விே,அவுரி, கஅப்பு,காளி, அட்டை, கீற்.அப்பூசணி, ஒர்கொடி

அருசு அtகை, பாம்பினச்சுப்ப கீற்.அப்பூசணிக்க்ாய்த்தானம்,மிருத்
அதுதானத்தொன்.அறு
ல்லிகுென்,அ, பார்வதி, மேகவண்
கீற்அப்பெட்டி,மாவவிக்கும்பெட்டி
ணப் பூவுளமருதோன்றிமரம்
கீலிகை, அவுரி, தழும்பு
நீலினி, அவுரி

அ

tலோ பலம், கருங்குவளே

அ, ஆயுதப்பொது, ஐயம்-சங்கை

நீல், காற்.அ, வேம்

வேரகம், பஞ்சம்

விளுவென்பவைகளேக்காட்டுமோ

வோம், சேறு, நீர், வியாபாரம்

ருபசற்கம், தியானம்,தோணி,கிக்
தை,நேரம், புகழ்
அகம், அகத்தடி

வேல், வுேதல்
கீவாரம், ஒர் காட்டுத்தானியம்
கீவான், மீகாமன்

அகம்

விே, கொய்சகம், சீலே,முதற்பணம்
விேயம், லே

ட்டி,ஒழுங்குதவறுகிறவ ன்,

கட்டுக்கமையாதஎருது
(டல்
அகர்ச்சி, அனுபவம், உணவு, உண்

விேர், நீங்கள், இஃது முன்னிலேப்ப அகர்தல், அனுபவித்தல், புசித்தல்,
விழுங்கல்
.
ன்மைப்பெயர்களிஞென்.அறு
வுேதல், தடவுதல், தட்டுதல், துடை அகர்வு, அகர்ச்சி
அகைதல், இளகுதல், தளர்தல்
த்தல், பூசுதல்
அகைத்தல், இளக்குதல், தளர்த்தல்
கீழல், ஒளி, நிழல், சோய்
அகைப்பு, ஆகைத்தல்

நீளங்கடை, காட்செல்லல்
நீளப்பூச்சி, ஒர் பூச்சி
நீளம், தாரம், நெடுமை

அகைவு, இணக்கம், தணிவு, தளர்வு
அக்காங்குலே,காய்விழுக்தி வனங்குலே

தீளல், இடுதல், தாரம், நீளுதல் (வல் அக்கு, எட்டிமரம்,அக்கென்னேவல்,

நீளி,ளிேயென்னேவல்,கெடுமை,கெடு

அங்கு

ளிேடை, சேய்மை

அங்கல், பருகல், விழுங்கல்

ளிேத்தல், காட்போதல், டிய ஆயு

அங்கு, அங்கென்னே வல், பனேயினி

ட்கிருத்தல், நீளுதல்
விேப்பு, நீட்டிப்பு
ளிேயசாரை, கான கல்லு

அங்குக்கண், அங்கிற் கண்

ளிேயது, செடியது

அங்கை,

ளிேயன், செட்டையன்

அசுப்பு, இடை

.ெ

அங்குதல், குடித்தல், விழுங்குதல்
உன்றங்கை,உன்குப்

குேதல், அதிகப்படுதல்,ஓடுதல்,ளே அடக்கம், தள்ளாட்டம், வளவு
பாதல,

அடங்கல், அடங்குதல்

கெடுகுதல்

ள்ே, உயரம், நீளம், நீளென் னேவல், அடங்கு,துடக்கம, அடங்கென்னே
பிரவை

(ல்

வல்

(கல்

மேடித்தல், கயிற்றி அற்கோலமிடுத அடங்குதல், ஆடல்,அவளல், முடங்

சால்டு

அதி

நூ8ள

அட்பம், ஒரலங்காரம், அஃது குறி அதவிப்புகுதல், முப்பத்திரண்டுத்தி
ப்பாற்கருத்தறிவித்தல், அண்மை
யிஒென்று, அஃது சொல்வன்ெ
அட்டவுரை, அண்ணிதாய்விளக்குமு
ன் அக-மிப்புகுதல்
(ருவம்
ைெர
துதல், துதலென்னேவல், செற்றி,பு
அணக்கம், துணங்கல்
(ங்கல் அதற்சுடிகை, சுட்டி
அணங்கல், அவளல், அண்மை, முட துதி, புகழ், மு?ன, வணக்கம்
அணங்கியோர், அறிவுடையோர்
அதுத்தல், அவித்தல்
அணங்கு, தேமல், அணங்கென்னே அதிப்பு, தணிப்பு
வல், அண்மை
துர்துதல், தள்ளுதல், தாண்டுதல்
அணங்குதல், நுண்மையாதல், வளே அச்தை, உங்கடச்தை
தல், வாடல்
அபம், எருக்கு
அண்லே, ஒர்மீன், தவளே
அமர், உம்மவர்
அணல், தவ8ள, தவளேயிஞேர்பேதம் நூமள், உம்மவள்

அணவு, தணக்கமரம், துளுமரம்
அணவை, தணக்க மரம்
அணு, ஒர்மாம்

அளுக்காய்க்கிரக்தி, ஓர்கிரதிே
துளுவுதல், தடவித்தெரிதல்
துணி, துணியென்னேவல், துதி
அணித்தல், குணம், துணுக்கல்

தும், உயர்தி:ணமுன்னிலேப்பன்மை,
சாரியை,(உ.ம்)எல்லீர்.அம்மையும்
அம்பி, உம்பி
நூம்மோர், உம்மவர்

அரு, முளியில்மு:ளக்குமட்டம்

துரை, கீர்முதலியவற்றிலுரை, துரை
யென்னேவல், வெண்ணெய்
அனுகு, அகென்னேவல்,அண்மை அரைத்தல், அரைக்குதல்
அணுகுதல், அண்மையாதல்
துரைப்பீர்க்கு, ஒர்பீர்க்கு
அ.அக்கம், கூர்மை, அண்மை
துரையீரல், இரவிலோர்வகை
அணுக்கல்,
நுவணம், கல்விஅால்,திண்மா,அண்
அண்மையாக்கல்

}

அ.அக்குதல்
அவனே,
அ.அக்கு, அற்பம், எழுத்திக்குஅக் அவலல்,
:

மை,பஞ்சிஅால்

.ே சொல்அதல்

கம், துணுக்கென்னேவல்

(மை அவலாஅவற்சி, ஒரலங்காரம்
அ.அங்கு, அங்கென்னேவல், நுண் அவல், சொல், நவலென்னேவல்
அ.அங்கல், அண்மை

அண், அஆறு, துண்மை

அவல்கை, சொல்லுதல்

அண்ணறிவு, நுண்ணியபுத்தி (ருவி அவlசி, சொல்அகை
அண்ணிச்சிறை, கொசுக்கட்டைக்கு துழாய்ப்பாக்கு, அங்குப்பாக்கு
அண்ணிடை, சிற்றிடை, பெண்
அழுந்தி, நழுவி
(வுதல்
அண்ணிமை, நுட்பம்
அழுச்திதல், திருடுதல், நகர்தல்,எழு
அண்ணியது, அண்மையானது

அழுவுதல், சழுவுதல்

ஆண்ணியர்.நுட்பமானவர்,பெரியோ அழை, நுண்மை, துழையென்னேவ

ர், மந்திரிகள்

ல், நுழைவாயில், பல கணி
அழைகடைவை, நுழைகண்டாயம்

அண்அணர்வு, கூரியஅறிவு
துண்பிண்டி,
:::::
புழுதி

அழைச்சல்,எழு,துழைத்தல்
அழைதல்,சாடைசொல்அதில்,அழை
அண்பொருள், அட்பமான கருத்து,
குதல், மட்டுக்கட்டுதல்
துண்ணியபொருள்
அழைத்தல், நுழைதல்,துழைவித்தல்
அண்மணல், மெல்லியமணல்
அழைாரி, ஒர்ாரி
அண்மை, கூர்மை, நுட்பம்
அதம்புதல், கனே க்திளகுதல்
அதலணி, சுட்டி
அதி லல்,

து ைவாயில், சிஅவாயில்

நுளம்பு, கொசுகு, மின்மினி

.ே கருதல், குறித்தல்
_

துளும்புதல், அசட்டைபண்அதல்
து:ள, இனம், குருடு

துளச்சி, நெய்தனிலப்பெண்

சாம்சு

நூலே

து?ளயர், செய்தனிலமாக்கள்
அள்,
கிள்ளு, துள்ளென்னேவல்

}

அள்ளு,

அள்ளான், ஒரெ மறும்பு

அாம்

நாலோடுதல், தையவிலுால்லிட்டுட்ப
ம்முதல்
(திரிகள்
அாலோர், அறிஞர், பார்ப்பார், மே
ஆால், ஆண்குறி, ஆலோசனே, எண்

ணல், எற்று நால், கல்வி.நால், குறி
யைப்பற்றியாரம்பு, நாலென்னே
வல், பஞ்சிஅால், பூஅால்
அனிச்தல்,உற்ருராய்தல், கூராக்கல்
அனித்து நோக்கல், கூர்மையாய்ப் அால்சோர்த்தல், நால்பதனிடுதல்
அால்போடுதல்,நேர்பிடிக்கக்கயிறடி
பார்த்தல்
த்தல்
அனிப்பந்தி, கடைப்பதிே
அள்ளுதல், கிள்ளுதல்
(மு?ன
அணி, துண்மை, நுனியென்னேவல்,

அால்யுத்தி, நாஅத்தி

அனே, முனே

அால்வலே, நாலிஞன் முடியும்வலே
அால்வல்லோர், அறிஞர், மந்திரிகள்

அT
அா, ஆபரணம், ஒரெழுத்தி,

அாவெ

அால்வழக்கு, செய்யுள் வழக்கு
அால்விடுதல், சிலம்பி முதலியன.நா.அ

ன்னேவல்

அாக்கம், ஒர்மரம், நாக்கு
அாக்கல், செ.அத்தல், தள்ளல், நெய்
வார்கருவியிளுென்று
அாச்கு தள்ளு, நாக்கென்னேவல்

ண்டாக்கல்

அாவு, எள்

அாழிலாட்டு, கொலே, மெய் புதைப
டைபறித்து மாற்ருரையிரித்தல்

அாச்குதல், செலுத்துதல், சள்ளுதல் அாழிலாட்டுதல், கொல்லுதல்
அாங்கு, நாங்கெல னேவல்,பெருமை, அாழில், குவித்தல் கொடிக்கொத்தா
ன், கொலே, தன் மெய்-தைங்தப
மிகுதி
(குதியாயிருத்தல்
துகிற்கை, படர்
டையைப்பறித்
தல்,மி
அாங்குதல்,பெருமையாயிருத்
அாசல், அவிதல்

(ள்ளவன்

கொடி, யானே

அாதன காரன், நாதனச்செய்கையு; அாழை, தவாரம், துண்மை
அாமல், அழித்தல்
அாதனத்துவம்,

.ே

}

.

பு.தமை

-நாதனி, நாதன காரன்
அாத்தல், நொதித்தல்
அாபம், எருது

அாருயிரம், இலட்சம்
அாஅ, ஒரெண், நாறென்னேவல்

அாறுதல், அழித்தல், நசுக்குதல்
அாறை, மலங்குமீன்

அாபுரம்,காற்சிலம்பு, பாத கிண்கிணி அாற் கயிறு, நாவினுற்றிரிக்குங் கயிறு
அாற்கருத்து, நாற்பொருள்
அாப்பு, தணிப்பு

அாலச்சு, கம்பியிழுக்குமச்சு
அாலறிவு, கல்வியறிவு
அாலாசிரியன், ஆா லாக்கியோன்

அாற்கழி, நாற்பந்து
அாற்குச்சு, நாற்குச்சம்

(அ

அாற்சடு, நாவிஞற்செய்யுமோர்க்பி

அாவியாப்பு,நாலினிடத்தியாப்பமை அாற்சுருள்,

:::::

அாற்ப அ

க்கும்விதம், அஃது தொகுத்தல்
தொகை விரி- மொழிபெயர்ப்பு-வி காற்பகக்திரம், நாலடியிறிகட்டு
காற்படுகு, நெசவுபா
ரித்தல்
அா பயன், நாவின்து பலன், அவை
அாலில்லாமா?ல, வைப்புக்கட்டு
-

அ விழர் தாள், அமங்கலி
அலிழைத்தல், நாஅாற்குதல்
லுண்டை, அாற்சுருள்
அ"அத்தி, தங்திரவுத்தி
அ"அரைட் போன், உபாத்தி

அறம்-இன்பம-பொருள்-வீடு
அாற்பவுந்திரம், நாற்பகதிேரம்
அாற்பழக்கம், கல்விப்பயிற்சி

அாற்பா,சிலவகையெழுத்துக்களாகி
யசொற்ருெடராய்ப் பலவகைப்
பொருள்களே விளக்கித் திடம் நுட்
அரையுணர்வோர்,ஒல்லுனர்(ன்று
பமமை திவருவது
அாஅறிஞ்சி, செய்வர் கருவியிஞெ
அாற்புறனடை, நா லின்புறத்தினமை
அாலேணி, கயிற்றேணி

நெஞ்

சmi)ள

நெடு

க்குங்காப்புமொழி
(பொருள் செஞ்சன், ஒர்மி
நாரீபொருள், நாலிற்சொல்லப்படு நெஞ்சாங்க ட்டை,
சவஞ்சுடுவத
அாற்ற தோதி, ஒர்பிரபந்தம், அஃது நெஞ்சாங்குற்றி,
ற்குசெஞ்சில்
வெண்பா.நன்றிஞனேனுங்கலித்து
வைக்குங்கட்டை
றை நாறிஞனேனு மக்தாதித்துப் சென்சாங்குலே
இரற்குலே
பாடுவதி
செஞ்சிடி, நெஞ்சுபத அறுதல்
அாற்றல், நாற்குதல்

.ே

-

(ருள் செஞ்சிற்கல், கவலே, தக்கம்

அாற்ரு.அ, நாளுழி

அா அறை, நாற்கருத்து, நாற்பொ கெஞ்சு, ஒர்மம், மனம், மார்பு
கெஞ்சுக்கோழை, ஒர்நோய்
அானம், குறைவு, நிச்சயம்
கம்
செஞ்சுத்தடிமல், செஞ்சிற்சழிப்பிடி

.ே }கு

யுண்டா தேடிமல்

(ம்

நெஞ்சுாோ, செஞ்சிளுே, மனவிதின

அாஞழி, காடா

நெஞ்சுவிடுதாது, ஒர்.நால்

அான் முகம், நாlஅறை, பாயிரம்

கெஞ்குன்றி, ஒருபக்கம்வ3ளங் தமது
பக்கம்மிதங் திருப்பது
செஞ்செரிச்சல், பொருமை

நெ

நெகல், கணிதல், நெகிழ்தல்
சென்செரிதல், எரிச்சற்படல், மன
நெகிடி, நெருப்பு
கோப்படல்
(மோர்சோப்
செகிழ்ச்சி, இளக்கம்
செஞ்செரித்தல
், உடற்பிசகால்வரு
நெகிழ்தல், அவிழ்தல், இரங்குதல்,
உருகுதல், குழைதல், நுகை தல, நெஞ்செரிப்பு,நெஞ்செரித்தல்,பெர்
முமை
(ப்பு
பிரிதல், மலர்தல், விட்டு நீங்குதல்
நெகிழ்த்தல்,
அவிழ்த்தல், உருக் சுெடருெடெனல், இரடுக்கொலிக்குறி
நெகிழ்த்துதல், கல், சேசல,பிரித்தல் நெடி,சிள்வண்டு,செடியென்னேவல்,
மிளகாயின் காரம்
நெகிழ்ப்பு, நெகிழ்த்தல்
செகிழ்வு, குறைவு, நகைவு, மலர்த ஈெடிசு, செடி து
ல், விட்டுநீங்கல்
நெடித்தல், பொழுது நீட்டித்தல்
செடியவட்டம், மாவட்டணம்
செகிளம், ஞெகிளம்
செடியவன்,கெட்டையன், விட்டுஅனு
செகுதல், உருகுதல், துகைதல்
நெக்கல், உக்கல், உருகுதல், கணித கெடியன், செட்டையன்
ல், கனிந்தது
செடியோன், துளசி, விட்டுஅனு

செக்கு,நெக்குதல்,நெக்கென்னேவல் கெடிலடி, ஐஞ்சீரடுத்து நிற்பது
செக்குடைதல், நெகிழ்ச்திருகுதல், செடிலி, ஒர்புள்
(கில்
நெகிழ்
விள்ளுதல்
செடில், நீளம், செட்டெழுத்து, மூங்
செக்குதல்,உருகுதல், கணிதல்,துகை செடிற்ருெடர், நெட்டெழுத்துத்
தொடர்ச்துவருவது
தில், விள்ளுதல்
நெடுகலும், நீளத்திலே
5ெக்குருகுதல், விண்டுருகுதல்
நெக்குரோதம், நியக்குரோசம் (ல் நெடுகல், நீளுதல், போதல்
(தல்
0ாக்குவிடுதல்துகைதல்,விண்ைெடத நெடுகுதல்,உயருதல், நீளித்தல், நீளு
நெசவு, நெய்குதல்
நெடுங்கடல், கரையடுத்த கடல்
நெசவு காரர், நெய்வார்
நெடுங்கணக்கு, அரிவரி
கெச்சி, கடுக்காய்
நெடுங்கணவாய், ஒர் கணவாய்
நெஞ்சகம், நெஞ்சு
நெடுங்கண்விழுதல், பன்னமொருட
செஞ்சடைப்பு,
ஒர்நோய்
க்கங்கெடுகிம்மறுபக்கங்தளர்ந்திருத்

}

நெஞ்சடைவாதம்,
செஞ்சம், மனம், மார்பு

தல்
-

நெடுங்கதை, பழங்கதை

செஞ்சழிதல், ஏங்கல், மதிமயங்சல் நெடுங்கயிற்றில் விடுதல், சாட்கடத்
செஞ்சறிதல், மணமறிதல்
அதுதல்
-

_

சால்.அ

நெடு

செய்

நெடுங்கரை, நீண்ட கரை

கெடும்பொழுது,நெடுசேரம்

கெடுங்கழுத்தல், ஒட்டகம்

நெடுவல், விே

நெடுங்காலம், வெகுகாலம்

நெடுவாய், உள்ளாமீன்

நெடுங்குடர், மணிக்குடர்

நெடுவாஅாடகம், ஓர்மீன்
கெடுவாற்றிரளி, ஒர்மீன்
செட்டசெடியது மிகநெடியது
நெட்டாயம், நீளம்

நெடுங்குரல், பெருங்குரல்
நெடுங்சேடு, நீராத கேடு

நெடுஞ்சட்டை, அங்கி

.ே நெடுங்கிடை

நெடுஞ்சா2ன,

-

செட்டி, ஒர்புல், கிடைச்சி, செட்டு,
செட்டை, அஃது யாக்கைக்குத்

மமைந்திஒென்று,முளி
கெடுத்தல், நீளுதல், நெடுக்குதல், செ
கெட்டிக்கோரை, ஒர்புல்
டும்பொழுதாதல்
செட்டிசை, நீண்டொலிக்குமிசை
நெடுகாவை, நீண்டாவை
நெடுநாள், வெகுசாள்
இசட்டிப்பு, கிட்ைச்சியிற்செய்தபூ
நெடுநீட்டு, வெகு நீளம்

கெடுநீர், கடல், தாமதம்
நெடுநீளம், நேர்நீளம்

செட்டிமர்லே, கிடைச்சிமாலே
இகட்டி-முரிதல், செட்டைமுரிதல்

கெடுகெடுகுதல், கெடுகளுேதல்,செ இகட்டிவிக்கு, அசோகு
நெட்டில், மூங்கில்
கெடுகெடுத்தல், டுக வளர்தல்
செட்டு, இஅக்கு, காம்பு, சிய்த்தல்,
நெடுநேரம், வெகுநேரம்
_

தள்ளுதல், நெட்டென்னேவல்
நெடுந்தகை, பெரியோன்
கெட்டுக்கட்டுதல், குலேகட்டுதல்
நெடுங்தகைமை, மேன்மை
கெட்டுதல், சீப்த்தில், தள்ளுதல்
நெடுங்தட்டு, ஒர்கடுதாசிப்படம்
நெடுந்தாயம்,அடுத்தடுத்தவிழுதோ செட்டுயிர், செட்டெர்லி ரெழுத்

நெடுங் துயில், சாவு
நெடுங்தாரம், வெகுதாரம்

அது, அஃது இரண்டுமாத்திரை
யொவிப்பது

செட்டுயிர்த்தல், பெருமூச்சுவிடுதல்

நெடுங்தெரு, இராசவீதி, நீண்டதெரு செட்டுயிர்ப்பு, பெருமூச்சு
செட்டுரு, நீடியருபு, வாய்ப்பாடம்
கெடுப்பம், நீளம்
கெட்டுருப்படுத்துதல், வாய்ப்பா
ஈெடுப்பினே, வங்கமணல்
செட்டுருப்பண்அதல், டமாக்கல்
கெடுப்பு, நீளிப்பு
நெடுமன், நீண்டது, பாம்பு

செட்டுத்தி, ஒர்வித்சங்கு

(ழை செட்ரேம், கிட்ரேம்
நெடுமால், விட்டுஅ
நெடுமி, நீண்டமரம், நீளியபெண்,ம செட்டெழுத்து, உடல்வாசகம், கெ
(ழுதவோன்
டிலெழுத்து
நெடுமுரல், ஒர்மீன்
செட்டெழுத்துக்காரன், வாசகமெ
நெடுமுழம், ஒர்வகைப்புடைவை
செட்டை கங்காளம்,நெடுமையுள்ள
நெடுமூச்சு, பெருமூச்சு, இஃது
அ, கெட்டி
க்கைக்குற்றத்தொன்.அ
கெடுமை,உயரம், நீளம், பெண்மயிர் கெட்டைச்சி, நெடுமி
செட்டையன், நெடுவல்
நெடுமொழி, தன் மேம்பாட்டுரை
நெடும்பயணம், நெடும்பி யாணம், கெண்டுதல், நெளித்தல் ,
மரணம்

நெடும்பழக்கம், வெகுகாலச்சாதன

கெத்தக்ர், ஒர் யூடு
சம்பு, சென்பு, மிண்டி

செம்புதல், உயர்த்துதல்
நெடும்பழி, பெரும்பழி
கெய், இரத்தம், சித்திரை, றுகெய்,
நெடும்பா, ஆடாதோடை
நெடும்பார்வை, கண் அனுான்றிப்பார்
இஃது பஞ்சகெளவியத்தொன்
ன்.அறு, தினம், செய்யென்ன்ேவல்
த்தல்
நெடும் புகழ், மிகுபுகழ்
கெய்க்கடல், சத்தசமுத்திரத்தொ
ன் து
நெடும்புரிவிடுதல் ஏய்த்தல், கடத்தல்

சாலக

நெய்

கெய்க்கொட்டான், ஒர் மரம்
நெய்க்கொட்டை, பூவச்திப்பழம்
செய்ச்சட்டி, செங்கழுநீர், பணிகா
ரச்சட்டி, பவளக்குன்றமணி
செய்ச்சாதம், நெய்ச்சோஅ
செய்ச்சிட்டி, சிற்றிலேச்செடி.
செய்ச்சுட்டி, ஒர்பூடு

நெரு

செய்த்தோர், இரத்தம்
செய்ப்பற்ற, செப்ப்பிடி

நெய்ப்பீர்க்கு, அரைப்பீர்க்கு
நெய்ப்பு, கொழுப்பு, சிதல்
செப்மீன், வெள்ளிருமீன்
செய்யரி, பன்குடை

செய்யல், செசவு, செய்குதல் (ன்று

செய்தஅரிப்பொருள், இாங்கல், இ செய்யற்கயிறு செய்வர்கருவியிகுெ
ரித்தல்,ஊடல்,பிரிதல்,புணர்தல், செய்யன்னம், செய்ச்சோறு
இவற்றினிமித்தம்
குெப்யாடுதல், கெப்பூசி முழுகுதல்,
இஃது பிள்ளேட்பேறிஅச்சடங்கி
செய்தல், ஆடைமுதலியசெய்தல்,ஆ
குென்அறு
ம்பல், இரங்குதல்,ஐக்கிலத்தொன்
அ, அஃது கடஅங்கடல்சார்தே செய்வண்டி, செய்த்தவண்டி
விடமும், சாபறை,புலர்ச்சோர்பு செய்வார், செசவுகாரர்
லம்பல்

கெய்விழா, செய்யாடுதல்

நெய்தல்விளேவு, உப்பு, மீன்
த்துற்பத்திப்பொருள்,அவை வரு
ேெப்தற்கருப்பொருள், செய்தனில
ணன்முதற்கடலாடலிருய பதிமூ
ன்கு மாம்
(ய்தனிலத்தார்
நெய்தற்பதி, செய்தற்றலேவன், செ

செய்விளக்கு, செய்வார்த்தெரிக்கும்
விளக்கு, மாவிளக்கு
செய்வு, செசவு

செய்வைத்தல், கொழுப்பேறுதல்
சொடு, வாசிக்கக் கடினமானது
செரி, செரியென்னேவல், கெரிவு, பு
செய்தற்பறை,சாபறை, நெய்தனில
டைவைமுரிப்பு, புரி
(ட்ை
ப்பறை
(வன், வருணன் செரிகொட்டை, சொருங்குகொE

செய்தற்றலேவன், செய்தனிலத்தலே நெரிசல், மனக்குறை, வெறுப்பு
செய்தற்றிறம், நெய்தற்பண்
கெய்தlறெய்வம், வருணன்
செய்தனிலத்தலேவன், சேர்ப்பன்

நெரிஞ்சி,
நெரிஞ்சில்,

செய்தனிலத்தியாழ், விளரியாழ்

செரிதால்,

} ஒர்முட்பூண்டு, இஃது
தசமூலத்தொன்

செரிஞ்சின் முள், ஒர் யுத்தாயுதம்

} உடைதல்,ஒடல், சாயி

செய்தனிலத்தினர், உவர்நீர்
நெரிதல்,
தல்,கசிதல், சொருங்கு
செய்தனிலத்தார், பாக்கம்
தல்
செய்தனிலப்பறவை, கடற்காக்கை நெரித்தல், சொருக்குதல், வகுத்தல்
செய்தனிலப்பறை, பம்பை

சம்பம்பு

நெரிகெட்டி,

கெய்தனிலப்பெண், அளத்தி, அளே செரிசெட்டிக்கோரை,
ச்சி, பரத்தி

;

ல்

நெரிபடுதல், நசுங்குதல்

செய்தனிலமரம், அடம்பு, சோங்கு, செரிபிடித்தல்,புடைவைமுரிப்புவிடல்
தாழை, புன்னே; முள்ளி

செய்தனிலமாக்க டொழில், கடலா
டலமீன் உப்புப்படுத்தல்
செய்தனிலமாக்கள், அளவர்,அ2ள

செய்தன்மாக்கள்,

செரிபுருவம், கண்புருவம்
செரிப்பு, நெரிதல்
செரிமீட்டான், ஒர்பூண்டு
செரியாசம்,
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செரியாசி,

{எ

(ன்.அ

யர், பரதவர்

செய்தன்மாக்களுளு, விலேக்குப்பெ செரிவருனசுக்கிரன்,கண்ளுே ளொ
ற மன
செறிவிடுதல், செரிபிடித்தல்
செய்தன்முதற்பொருள்,கடலுக்கட தெரிவு, செரிதல்
ல் சார்ந்தவிடமுஞ்சிஅபொழுதாய செருத்சடி, இக்கட்டு, கடுமை, பல
வெற்பாடும்பெரும்பொழுதிாஅம்
ட தம, வருத்தம்
செய்தை, பெருமை

செருக்கட்டியெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு

நெய்த்தல், கொழுத்தல்
செருக்கம், இடைஞ்சல், இட்ைவிடர்
செய்த்திடுப்பு, ஆகுதிவிடுங் துடுவை
மை, ஒடுக்கம் கிட்டுமானம்,கொ

சாஉல்

நெரு

நெறு

செருப்புப்பிடித்தல்,

டுமை, செருங்குதல்

ப்ே பற்றுதல்

செருக்கல், நெருக்குதல்
(டை செருப்புப்பொறி, தீப்பொறி
நெருக்கவாரம்,தரித்திரம், நெருக்கி செருப்புமழை, அக்கினிமழை
நெருக்கிடை,குரூரம், தரித்திரம்,செ செருப்பு:விழுதல், திேவினதல்
நெருமுதல், கருமுதல்

ருக்கம்

நெருக்கு, நெருக்கம், நெருக்கிடை, கெரேலெனல், ஒலிக்குறிப்பு
நெல், கெல்அ
நெருக்கென்னேவல்
(தசம்
நெருக்குண்ணுதல், செருக்கப்படுத நெல்வி, ஒர்மசம்
ல், நெருங்குதல்
செல்லிக்கதேகம், செல்விக்காய்க்கே
நெருக்குதல, ஒடுக்குதல், கடினம்ப நெல்லிக்காய், நெல்லிமரத்தின் காய்,
இஃது திரிப?லயிஞென்.அறு-அவா
ண்ணுதல், செருங்கச்செய்தல், ப
_

பத்திலுமொன்.அறு

லபந்தம்பண்அணுதல்

நெருக்குவாரம், நெருக்கிடை
நெருக்கெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு

செல்லிக்காய்க்கங்தகம்,ஒர்கதேகம்

நெல்லித் தித்தி, ஒர் பூடு
நெருங்கப்பிசைதல், இ.அகப்பிசை நெல்லிமுளி, பெருநெல்லிவற்றல்
தல்
(ல், செறிவு செல்லு, சாவி
நெருங்கல், உறுதிச்சொல், கொல்ல நெளி, ஒர்வகை மோதிரம், நெளியெ
ன்னேவல்
நெருங்குதல்,உறுதிப்படுதல், கடின

மாதல், கிட்டுதல், கொல்லல்

வெளிச்சலன்,வ2ளந்தவன்
நெளிச்சல், வ?ளதல்
செருடல், இழைபொருத்தல், உறுத் கெளிதம், அற்பம், இலேசு
கெளிதல், சழிதல், புரளுதல், வ?ளதல்
தித்த டவல், வஞ்சித்தல்
நெருடன், வஞ்சகன்
செளித்தல், இறுமாப்புக்காட்டல்,
நெருடு, இழையின்பொருத்து, .ெ
நெளிக்குதல்
(ரிகாசம்
ருடென்னேவல், வஞ்ச?ன
கெளிப்பு, இறுமாப்பு, நெளித்தல்,ப
நெளியல,ை வ3ளயலன்
நெருடுதல், செருடல்
கெளியல், நெளிவுள்ளது
நெருட்டுப்புத்தி, வஞ்சகப்புத்தி
நெருசல், முன்னேகாள்
கெளிர்தல், பேசலானெழுமொவி
(ப்பு
செருஈெருத்தல், ஒலிக்குறிப்பு, சீக்கி நெளிவு, வளவு
ரக்குறிப்பு
(ப்பு நெறகெறெனல் இரடுக்கொவிக்குறி
செருநெருப்பு, அடைசல், ஒலிக்குறி செறி, ஒழுங்கு, கண்மண்டைக்குழி,
கற்பு, கோவில், சன்மார்க்கம்,செ
செருநெரெனல், நெருநெருத்தல்
செருப்பன், கடுங்கோபி, பொல்லா
வ்வை, ஈரப்புத்திரட்சி, நீதி, மு.
நெருஞ்சில், நெரிஞ்சில்

றைமை, வழி, விதம்
நெறிகேடன், செறிகெட்டவன்

தவன்

செருப்பு, அக்கினி

செருப்புக்கண், தீயகண் (ட்டிக்கல் செறிகேடு, முறைத்தவறு
நெருப்புக்கல், காடிக்காரம், இத்த கெமிக்கல், சுக்கான் கல்
செருப்புக்கொழுத்துதல், அத்ே
செறிக்கோரை, ஒர்புல்
செய்தல், கோபங்கொள்ளுதல்,தீ, நெறித்தல், சிலிர்த்தல், செவ்வேசிறீ
க்கொழுத்தல்
(றகு
றல், முரிப்புக்கொள்ளல்

நெருப்புக்கொள்ளி, தீயன், தீயுமறுவி செறிப்படுத்தல், ஒழுங்குப்படுத்தல்,
செருப்புச்சட்டி, நீச்சட்டி

நெருப்புச்சய நீர், ஒர்திராவகம்
நெருப்புச்சா 2ண, ஒர்கல்
செருப்புத்தண்ணிர்,

:ே

}எ

ரி

ரி
|r

குணப்படுத்தல, வழிப்படுத்தல
நெறிப்பு, சிலிர்ப்பு, முரிப்பு
நெறிமயிர், சிவிர்த்த மயிர்
நெறிமான், நீதிவான்
நெறிமை, நீதி

செரு த்தழில்,இக்கட்டி
(தல் செறியிலார், கீழ்மக்கள், திேகேடர்
செருப்புப்படுதல்,அழிதல், ய்ேப்படு செ.அக்கட்டியெனல், ஒலிக்குறிப்பு

நேசி
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3;

நோ
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நேசிப்பு, அன்பு
சேடல்,
டல்.

குறிப்பு

}.

அத்தன், ) குறிப்பு
இடுக்கொலிக்
செ.அ கெ அட் பு,

விாம்பல்

ாேத்தி, சேற்றி

ைெஅநெறெனல்,
செ.அமுதல், நெருமுதல்
கெற்கணக்கு, செல்வாய்க்கணக்கு
செற் கழி, ஒர்வகை நிலம்

கேத்திரசம்,

கண்ணிர்

சேத்திரச்சதம், கண்மடல்

கேத்திரபிண்டம், கண்விழி, பூனே
கேத்திரப்படலம், ஒர் கண்ணுேப்
கெற்கானி, செல்லி2ள நிலம்
ாேத்திரம், கண், பட்டாடை, வேர்
கெற்குறி, நெற்கொண்டுசொல்லு சேத்திரயோனி, இந்திரன்,சந்திரன்
மோர் சோசியம்
ாேத்திரரோகம், கண்ணுேய்
நெற் கூர், நெல்வால்
சேத்திரவாயு, ஒர்வாயு
ாேத்திரவிதி, சயன விதி
நெற்சப்பி, ஒர்புல்
கெற்பரப்பு, பன்னிரண்டுகுழிகொண் நேத்திரவிட்சணம், கிருபையாய்ப்
டகிலம்

பார்த்தல்

(ம்

கெற்பழம்,மதத்திளுல்வெடித்தல்ெ கேத்திரவைத்தியம், சயனப்பரிகார
கேத்திரவைத்தியன், கண்பரிகாரி
கேத்திராஞ்சனம், கண்மருதுே

கெற்பு, சீ, மெலிவு
கெற்பூமி, நெற்கானி
கெற்றலன், செத்தலன்
செற்றவி, ஒர்மீன்
ஈெற்றி, உச்சி, அதல், படைவகுப்பு
நெற்றிக்கண்ணன், சிவன்
செற்றிச்சுட்டி, ஒராபரணம், நெற்
மியில்வெண்ணிறப்புள்ளி

நேத்திராம்பு, கண்ணிர்

கேத்திராவிடதம், கண்மருந்து

கேத்திரோற்சவம், கண்ணுக்குவிரு
பட மானது

நேபாலிகை, ஒர் பாஷாணம்
நேபாளம், ஒர்நச்சுமரம், தேயமைம்
பத்தாறிளுென் அறு

-

நெற்றியிற்சுழிப்பு

நெற்றிச்சுழி,

செற் றித்தலம், நெற்றி

கேமகம், நியமம்
கேமகிட்டை, நியமகிட்டை

நெற்றித்திலகம், பொட்டு
செற்றிப்பட்டம், ஒராபரணம்
இகற்றிப்புருவம், புருவம்
நெற்றிப்ப்ொட்டு, திலகம்

சேமம், அணுப்பு, சாயுங்காலம், கி
யமம், நேரம், பங்கு, பிளப்பு, மு

றை, மேல், வேர், வேலி

நெற்றிமாலே, ஒர்மாலே

சேமி, ஒர்புள், கடல், சக்கிரம், தே
ருருள், நேமியென்னேவல், பூமி,

செற்றிமுட்டு,கிட்டுமானம், சரிநேர்,
முன்புறம்

மூங்கில், மோதிரம், வட்டம்

கல்லுவைத்தல், ஒராக்கி நேமித்தல், நியமித்தல்
னே, நெருக்கிடை
(னேவல் நேமிநாதம், ஓரிலக்கண நால்
நெற் று, உலர்ந்த பழம், நெற்றென் சேமிநாதன், அருகன், கடவுள், திரு
கெற்.அதல், இடதுதல்
மால், வருணன்
சுெற்றி

மு, மரஆப்பு

சென்னல்,

ன்ாள்

சேமிப்புள், சக்கரவாகப் புள்
செமியான்

:::

செ

நேமி வல்லவன், அரசன், கடவுள்

நே
கே, ஒரெழுத்து, நேயம்
சேசகன், வண்ஞன்
சேசம், அன்பு

நேயம், அன்பு,எண்ணெய், ன்மை,
நிலப்ப?ன, செய்
நேயன், நேசன்

நேர, உவமைச்சொல்

(ல்
கேசன், அன்பன்
(வல் நேர காலம், தற்காலம்
செசி,அன்புள்ளாள், நேசியென்னே நேரங்கடத்துதல்,பொழுதுபோக்
நோங்கெட்டநேரம்,ஒவ்வாத சமயம்
கேசித்தல், அன்புவை தல்
54
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நேரு

நேரசை,குற்றெழுத்தே அநெட்டெ நேரொன்ருசிரியத்தளே,இயநீர்ேகள்
ஒன்அம் பலவுர் தம்முளொத்த கி
ழுத்தே அதேனித்தும்ஒற்றடுத்தி
ன்றசீரினிற்றசைநேராய் நிற்கவரு
ம்வருவது
ஞ் சீர்முதலசைசேராய் ஒன்றிவரு
நேரசைக் கலித் துறை, நேரசையா
வது
ய்த்தொடங்குங்கலித் திறை
நேரோடல், ைேராயோடல், இஃது
சேரஞ்சாய்தல்,பொழுது சரிதல்
துரக கதியிமூென்.அறு

கேரடி, அளவடி

சேர், உடன்பாடு, உண்மை, உவ
கேரஸ்தன், குற்றவாளி
மை, ஒப்புரவு, சரி,செவ்வை, த
நேரம், காலம், குற்றம், சமயம், த
குதி, நீதி, நீளம், நுட்பம்,நேரசை,
ண்டிப்பு, தற்சமயம்
நேரென்னேவல், பாதி, முன்
சேரலர், பகைவர்
நேர் கடன், நேர்ந்த கடன்
ஈேராக்கல், சரிப்படுத்துதல்

சேராதல், இணங்குதல், சரியாதல் நேர்கட்டுதல், சரிக்கட்டுதல்
நேர்காட்டுதல்,சரிவளமாக்குதல்,மு
கேரார், பகைவர்
ன் காட்டுதல், விழுங்குதல்
சேராளி, நேருள்ளவன்
சேர்காற்று, வளக்காற்.அ
நேரி, ஓர்மலே
நேரிசம், அம்பு, எறிபடை (பேதம் நேர்சீர், இணக்கம், சேருக்குச்சீர்
கேரிசைக்கவிப்பா, கலிப்பாவிமூேர் நேர் சொல்லுதல்,சத்தியஞ்சொல்லு
நேரிசைச்சி திேயல்வெண்பா, மூன்ற
தல்
டியாய்கேரிசைவெண்பாட்போல நேர்ச்சி, இணக்கம், தகுதி,கேர்
விரண்டாமடியினிஅதிதனிச் சொ சேர்ஞ்சிராய், கேரியசிராய்
நேர்த்ல், இதல், உடன்படல், எதிர்
ற்பெற்.அவருவது
த்தல்,கிட்டல், சம்பவித்தல், பொ
நேரிசையாசிரியப்பா, இற்றயலடி
ருதல், மெலிதல், வேண்டுதல்
முச்சீராய் மற்றையடியெல்லாசா
நேர்த்தி, சேருதல்,சேர்ந்த பொருள்
ற் சீராய்வருவது
நேரிசையொத்தாழிசைக் கலிப்பா, நேர்த்திக்கடன், வாசாதத்தம்பண்
ணிைய அ
தrவு-தாழிசை-தனிச்சொல். சுரி
தகமெனுநான்கு துப்புங்கொண்டு நேர்த்திக்குறிப்பு, தவருமை
வருவது

நேரிசைவெண்பா, நான்கடியாய் இ
ரண்டாமடியினி திதனிச்சொல்
லாய்வரஅடிமுழுதும் ஒரெதிகை
யாயேனும் முன்னிரண்டும் ஒரெ
ஆகையும் பின்னிரண்டு மற்ருேரெ
ஆகையா யேஅம்வருவது
நேரிடுதல், எதிர்த்தல், எதிர்ப்படுத

ல், சம்பவித்தல், தொடங்குதல்
நேரிட்டபடி எழுத்தமானம்
நேரியது, நேரானது
சோழன்

பே.:

நேரியன்,

நேர்நஞ்சு, கல்மதம்
நேர் நிதானம், சரிநிதானம்
நேர் நிறை, கற்பு, சரிபாரம், நீதி
நேர்நெட்டி, ஒர் பூடு

நேர்ந்தபடி,
சேர்ந்தபாடு,

;

எதிரிட்டபடி

சேர்ந்த பார்,
(த்தல்
சேர்ந்தார், சினேகிதர்
சேர்ந்துகொடுத்தல்,கொடுக்ககியமி
நேர்படுதல், இணங்குதல், சந்தித்தல்
நேர் பண்அணுதல், சத்தியம்பண்அத

ல், சமஞக்குதல்

(றது, நீளம்

சாழன

நேரிழை, பெண்
நேரிறை, சோழன்

சேர்பாடு, சம்மதி, நி?னயாமல்வருகி
நேர்பாடுசொற்பாடு, சொற்படிவா

ப்ப்பு, நினத்திராதகாலத்துவச்தது.

நேரீற்றியற் சீர், கோசையாலிஅறுமா நேர்பு,எழுச்சி, ஒன்றிப்பு,

சிரியவுரிச்சீர்
செருக்குச்சீர், செம்பாகம்
நேரேடம்,
ாே ரேடு,

}

நாவன் மரம்

நீ

ம

நேர்போதல், இணங்குதல், குணமா
தல், சரிபோதல்

சேர்ப்பிசின், ஒர் யூடு
சேர்ப்பு, நேர் தி

நொடு

நைபு

விசேடா
::::::: கிமித்தம்,
ராத?ன

நேர்முகம், எதிர்முகம்
நேர்மை,இணக்கம்,செவ்வை, நிதா சைமித்தியம்,
னம், அண்மை
நேர்மையம், சரிாடு

ாையம், கைசியம்

ாையல்,கிரந்திவியாதி, துன்பம்,வகுf

நேர்வளம்,செவ்வழியாழ்த்திறம்,பா நையாண்டி, சரசம்
2லயாழ்த்திறம், வேய்ங்குழல்
கையாயி கம், ஒர்மதம்

கேர்வாளம், ஒர்மரம்,நேபாளங்கொ சையாயிகன்,நியாயசாத்திரி,சையா
ட்டை

பி கமதானுசாரி

நேர்வான், சித்திரைநாள்

சைரச்தரியம், இறுக்கம்
நேர்வு, உடன்பாடு, எதிர்தல், கூடுத ஈைராக்கியம், பரிகாசம்
ல், கொடை, சம்பவிப்பு, சருவு நைருதி, நிருதி, கிருதிதிசை
தல், பொருதல்
ஈைர்க்குண்ணியம், நிற்குணம்
நேற்றி, செவ்வை, 5ல்லது
கைர்மல்வியம், சுத்தம்
நேற்.து, முதஞள்
சைவளம், குறிஞ்சியாழ்த்திறம்

ாைவு, சைதல்
நைவேதனம், நிவேதனம்

நை

ாை, இகழ்ச்சிக்குறிப்பு:ஒரெழுத்து நைவேத்தியம், கானிக்கை, தேவர்க்
நையென்னேவல்
குச்சமர்ப்பிப்பது

சை கரம், துன்பம், வருத்தம்
ைகொதி, நசிகொதி

நொ

(ல்

சைக்காட்டுதல், கையாண்டிபண்ண சொ, ஒரெழுத்து, துன்பம், கொல்
(மருந்து

ாைசல், வியாதி

வென்னேவல், நோய், வருத்தம்

கைசியம், காக்கை, காசியிற் புகுத்து கொக்காங்குலே, நுக்காங்குலே
ாைச்சி, காகம், பாம்பு
சொக்கு, வெடிப்பு
கைச்சிகம்,
சொங்கு, அங்கு
கைச்சியம், தாழவு
நொசிதல், திவளல், நுண்மையாத
நைடதம், ஒர்பிரபந்தம், கிடதம்
ல்,வருந்தல்,வாடல் (ம்,வாட்டம்
ாைட்டிகன், கிட்டைக்காரன்
நொசிவு,துவள்வு, நுண்மை, வருத்த
கைட்டுரியம், கிட்ரேம்
கொச்சி, ஒர்செடி, அஃது அட்-ா
ாைசல், இரங்கல், கெடுதல், தளர்த
தசமூலத்தொன்.அறு,சிற்றுார்,மதில்
ல், அக்கித்தல், துன்புறல், கசிதல், கொச்சிமாலே, ஓர்பிரபந்தம்,அஃது
வதங்கல், வருதேல், வாடல்
மாற்ருர்க்கெதிருன்றி நொச்சிப் பூ
(ன் குறிப்பு
நைதிகை, முல்லே
மாலேசூடித்தம்மதில் காக்குங்திறங்
கைதெனல், இரக்கக்குறிப்பு,மெலிவி
கூறுவது, மாற்ருர்க்கெதிருன்றித்
கைத்தல், கெடுத்தல், தளர்த்தல், து
தம்மதில் காட்போர்க்குமா?ல

}

க்கப்படுத்தல், சித்தல், வருத்த கொடி, கால நுட்பம், கைசொடி,
ல், வாட்டல்

:::::
கைத்தியம்,

சொல் கொடியென்னேவல், விடு

நித்தியம், கித்தியாரா
த?ன

ைைகயெனல், இசழ்ச்சிக்குறிப்பு
ைபடல், நசிபடல்

கைபாலி, அடுக்கு மல்லிகை, சிவந்த
பாஷாணம், நீலம்

கைபாலிகம், பித்தளே
நைபுணன், நிபுணன்
ைபுண்ணியம், கிபுணத்துவம்
நைமிசம்,

.ே

-

ஒாவணம்

கதை

கொடித்தல், அழித்தல்,கையால்கொ
டிக்குதல்,சொல்ல்ை,பால் சுரத்தல்
ருெ டிபாராட்டுதல், விடுகதைசொ
ல்லல்

(தல்
கொடிப்பு, கொடித்தல்
கொடியவிழ்த்தல், விடுகதை விளக்கு
கொடுக்கு சொடுக்கெனல், ஒலிக்குறி
ப்பு, விரைவுக்குறிப்பு
கொடுகொடுத்தல், தடினமாய்சட
த்தல், பரபரத்தல்

_

நோக்

மு

கொரு

நெடுநொடுப்பு,அடினம், பரபரப்பு கொருக்கு,அடி, கெரிவு, கொருக்கெ
ன்னேவல், முரிவு

கொடுகெர்டெனல், கொடுகொடுத்தல்

சொருக்குதல்,அடித்தல், ஈருக்குதல்

கொடை, விலே
கொட்டை, சொன்?ன

சொருங்குதல், ஈருங்குதல், முரிதல்

சொண்டல், கொண்டுதல், முகத்தல், சொருசொருத்தல்
விழுங்கல்
::::
சொருசொரெனல்,
குமிட H
கொண்டி, ஒர்அால், கான் முடவன்,
கொருவல், சொருங்குண்டதாள்
பொய்க்கால்
கொண்டுதல், கால்முடக்கப்பட்டுக் சொருவெடித்தல், பயிர்கள்கப்பித்
தல்
குதிேங் டத்தல்
(சே.அ
நொதி,சொதியென்னேவல்,பெருஞ் சொலேயல், அப்பவருக்கம்
கொவ்வு, தளர்வு, கொய்மை,சொவ்
நொதி கல்
அரைத்தெழும்பல்
வென்னேவல்,வருத்தம்
(தல்
சொவ்வுதல், செய்தாதல், வருக்த
சொஅக்கல், கொதுப்புள்ளது
கொளகொளத்தல்
நொதுத்தல், அவித்தல்
ர்ெ
ஈளுகொளுத்
சொஅ கொதுத்தல்,
கொளுசொளெனல்,
)ெ
சொதுநொதுப்பு,
இளக்கக்குறி
சொளுக்கல்
நொது5ொதெனல்,
ப்பு
:ே இளம்பாக்கு
:

இது

}

_

_

_

:

சொதுப்பு, இளக்கம்

சொதுமலர், அயலோர்
(மை கொளுகொளுப்பு, ஈளுகொளுப்பு
சொதுமல், சொய்மை, பற்றிகலின் கொள்கல்,
கொள்குதல், ஞொள்கல்,முகத்தல்
_

சொத்தல்,

__

சொட் புக் கட்டுதல், வரு

கொள்ளல், குருடு, கொசுகு நுளம்பு
கொள்ளுதல்,கொள்குதல்,விழுங்குதல்

த்துதல்
சொத்து, கொப்பு

சொதேகைமை,
கொர்தலே,

சொதேலேமை,
கொப்பு, தட்ை

சொள்ளே, குருடு, நாகரவண்டு
கோ, பலவீனம்,
வ.ழமை

_

கொய், குறுகல்
கொய்சு, கொய்மை

சொறில், அடக்கம், விரைவு
சொறுக்குதல், ஈருக்குதல்
சொஅக்குநொறுக்கெனல், இரடுக்
கொலிக்குறிப்பு
(ங்கினது
சொஅங்கல், சொஅங்குதல்,கொஅ

நொறுங்கு,குறுகல், சொய்மை,கொ
கொய்தல், அண்மை
அங்கென்னேவல்
(தாசல்
கொப்து, மிருது, மெல்லிசு,விரைவு
சொய்தெனல், மெதுமெதுத்தல், வி நொறுங்குதல், நருங்குதல், கொய்
நொறுவை,
ரைவின்குறிப்பு
சொய்மை உருக்கம், எண்வகை ஆறி நொற்பம், நொய்து
-

ஞென்.ற, எளிமை, கேடு, தளர்வு,

சொற்பன்,

கொய்வு,மிரு.த,வறுமை

கொன்?ன, சரசம்

கொய்யசொல், எளியசொல்

நோ

கொய்யரிசி, குஅ ல
கொய்யவன், எளியவன், பலவீனன், கோ, ஒரெழுத்து, அக்கம், துன்
பம், கோவென்னேவல், பலவீ
வறியவன், வெஞ்சொற்பொருத
lெ

r

கொய்யெனல், நுண்மைக்குறிப்பு
நொய்வு, இலகு, நொய்மை
கொரு, துரு

சொருக்கரிசி, உக்க லரிசி, முட்டரி
கொருக்கல், நொருங்கப்பட்டது.
செருக்காய், துருவிற்காய்

னெ Lib.

கோக்கம்,அருமை,அழகு,உயர்ச்சி,
கண், காவல்,தோற்றம், பார்வை,
விருப்பம்
(குதல்

நோக்கல், காணல்,காத்தல், நோக்
நோக்காடு, தரித்திரம்,கோ, பிரகுதி
T

-

கோழி

சாஉடு
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சோக்கு, அழகு, எண்ணம், கண், சோற்பு, தவம்,பொஅத்தல்,விரதம்
கிரகபிலேகளினேழாமிடம், தயவு, நோற்றல், தவஞ்செய்தல், பொறுத்
நோக்கென்னேவல்,பார்வை, விரு

தல்

ட்பம்

சோளுமை,தவமின்மை, பொருமை
நோக்குதல், காத்தல், தயவுசெய்த சோளுர், தவமில்லார், பகைவர்,பொ
ல், பார்த்தல், விரும்புதல்
ருமையுள்ளோர்
நோக்குவித்தை, ஒர்ததிோவித்தை சோஅதல், தவஞ்செய்தல், கிலேகி
சோசல், நோவு
அத்தல், பொறுத்தல், விரதம அ
சோடாலம், நாதனம், கொன்?ன
ட்டித்தல்
சோட்டம், கணளுேடியறிதல், கண் நோன்பி, தவத்தி
திட்டம், விலே
சோன்பு, உபவாசம், தவம், விரதம்
கோட்டம்பார்த்தல், தகுதியறிதல், சோன் புதுறத்தல்,பார2ணபண்ணல்
விவே பார்த்தல்
சோன்மை, தவம்,பெருமை,பொறு
கோட்டம்பேசுதல்,பிறரைத்தன்பே
மை, வலி

ச்சுக்குட்படுத்தும்படிபேசல்
சோன்றல், தள்ளல், கிலேகி.அத்தல்,
சோண்டல், உரித்தல், கிண்டல்,
பொஅத்தல்
சோண்டுதல், கிள்ளுதல், தோண்ட நோன் ருள், வவியகால்
ல், முகத்தல்
L1

சோதலே, தரித்திரம், கோ, மெலிவு

சோதல்,கேடு, அக்கித்தல், துன்புற ப, ஒரெழுத்து, காற்று, சாபம்,பெ
ருங்காlஅறு
ல், நோயுறல், பெலவீனம், மரத்
தின் சதா, வஅமை
பஃருழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா, ப
கோப்படுதல், காயப்படல், மெலித
லதாழிசைகளோடு மற்றையுறுப்
ல், விதனப்படுதல்
புக்களேயும்பெற்று வருவது
கோப்படுத்துதல், காயப்படுத்துதல், பஃறி, இாேபதி,ஒடம், மரக்கலம்
பஃருேடைவெண்பா,ான்கடியின்
மெலிவித்தல், விதனப்படுத்தல்
கோம்புதல், துளுவுதல்
நோயாளி, வியாதிக்காரன்

மிக் பலவடிகளேப்பெற்றுவருவது

:ே ட்டி, எத்தன், த

பகடக்காரன்,
தேரி,

கோயின்மை, காட்டுப்பெருமையா
பகடம், சிலம்பம், தந்திரம்,வெருட்
றிஞென்.அ
டு, வெளிவேடம்
நோய், அதுன்பம், வருத்தம், இஃது
மாயயாக்கை பதினெண்குற்றத் பகடு, ஆனே-எருமை-பசு இவற்றிஞ
(தல்
தொன்.அறு
ண், ஒடம், தெப்பம், பெரும்ை,

சோய்கொள்ளுதல், வியாதிகொள்ளு

பொதியெரு து

(ளிஞென்

நோய்ச்சல்,சோய்கொள்ளல் (தது பகடை, அதிட்டம், குதுதாயங்க
நோய்ஞ்சி, வியாதிகொண்டுமெலிங் பகட்டு, அதட்டு, தந்திரம், பகட்
சோய்ஞ்சல், சோஞ்சி, நோய்
டென்னேவல், பார்வை, மி அக்க
கோய்ஞ்சலன்,
ம், வெருட்டு, வெளிவேடம்

:::::: மெலிந்தவன்
_

பகட்டுதல், அதட்டுதல், தந்திரம்ப

ண்ைஅணுதல், வெருட்டுதல்,வெளிவே
நோய்த்தல், சோய்ச்சல்
ஷங்காட்டுசல்
சோய்முகன், சனி
தவமில்லார், பொரு பகண்டை, சிவற்பட்சி
மையுள்ளோர்
நோலார்,
பகங்திரம், நாலடியிற் கட்டு
சோலாமை, தவமின்மை,பொருமை பக பகெனல், வேகரக்குறிப்பு
சோஅதல், கோற்றல், பொறுத்தல் பகம், அவாவின்மை- இச்சுரத்தன்

::::::

சோவாளி, சோவுள்ளான், மிடியன்

மை-சீாத்தி-செல்வம்-ஞானம்-வீரி

சோவு, சோய், மெலிவு, வருத்தம்

யமென் அமஅகுணம், அசிகு,கொ

கோழிகை, நாற்பந்து

க்கு,பெண்குறி,மகத்துவம்,முத்தி

பகி
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பகரம், அலங்காசம், ஒரெழுத்து, பகிர்ச்சி, பகுப்பு
பகிர்தல், பங்கிடல், பிளத்தல்
மினுக்கம்
பகிர்விடல்,பிளவாதல்
பகினி, உடன்பிறதோள்,

பகரிப்பு, மினுக்கு
பகர்ச்சி, சொல்

பெண்

பாேதன், ஒர்குரியகுலத்தரசன்

பகர்தல், சொல்லல், விற்றல்
பகர்வு, பகர்தல்

பரேதி, கங்கை

பு

பரிேடுதல்,வெடித்தல்,வேகக்குறிப்
பகு, பகுவென்னேவல், பல து
பகல், ஒளி, சூரியன், தினம், நடு, பக பகுதி, இயல்பு, குடியிதை, பகுபத
த்தோரு அப்பு, பங்கு படை, பி
நீ காலம், பகுதல், பிரிதல், பிளத்
தல், மதியாணி, மத்தியானம், மூர்
பகுதிகட்டுதல், இறைகொடுத்தல்,
த்தம்
பகுத்தல், இதல்,தறித்தல், பங்கிட
பகல்மானம், பசு ஒழிகை
ல், இஃதுவணிகரெண்குணத்தொ
பகல்வத்தி, ஒர்விளுேதவிளக்கு
ன்று, வெட்டல் (யாயமறிதல்
பகல்வெள்ளிகாட்டுதல், இன்மைப்
பொருடருமோருவமைக்குறிப்பு பகுத்தறிதல், பிரித்தறிதல், மன கி
பகல்வேஷம்,பகற் காலத்துருமாற்ற பகுத்தறிவு, மனசியாம்
ல்
(ர்வதி பகுபதம், பகுதி விகுதி முதலியவுஅ
ப்பினிையன் தபதம்
பகவதி, தருமதேவதை, துறிகை,பா
பகுப்பு, பகுதி, பகுத்தல்,பிரிவு
பகவதி நாள், பூசாாள்
பகவற்பத்தன், தேவதொண்டன் பகுவபஞ்சம், உபநிடதமுப்பத்திர
பகலவன், சூரியன், பரணிாாள்
பகலோன், சூரியன்

_

ண்டிஞென்.அறு

பகவன், அரன், அரி, அருகன், கட

பகுவாய், பிழா, பேள்வாய் (தமி
வுள், குரு, பிரமன், புத்தன்
பகவான், கடவுள்,குரியன், அவாத பகுளசத்தமி, கிருட்டிணபக்கச்சத்
(ம்
சாதித்தரிலொருவன்
(டிப்பு பகுளம், கிருட்டிணபக்கம்
பகவு, திண்டு, பங்கு, பிளப்பு, வெ பகை, பகை யென்னேவல், விரோத
பகைஞர், சத்திருக்கள்
(ல்
பக வைரி, வீமன்
பகைத்தல்,பகைகொள்ளல், முரண

பகழி, அம்பிற்குதை, அம்பு

பகற்குறி, களவுப்புணர்ச்சியிற்பகற் பகைத்தானம், ஆருமிடம்
பகைத்தொடை, முரண்டொடை
காலஞ்சர்திக்க நியமிக்குமிடம்
பகை நாள்,பிறந்தாாட்குமுதஞள்
ட கற்பாடு, பகற்காலம்
பகன்,ஒாரக்கன், துவாதசாதித்தரி பதை நிரைகவர்தல், பகைவரது கா
விகளேக்கோடல், அஃது எண்வ
லொருவன்
கைவெற்றியிஞென் அறு
பகன்றை, கிஅகிலுப்பை சிவேதை,
சீந்தில்
(ளுென் அ பகைப்படல், விரோதமாதல்
பகாங்குரம், பெண்யோனியுதுப்பி பகைப்பு, பகைத்தல்

பகைமுன்னெதிருன்றல், பகைவர்ச்

பகாசுரன், ஒரசுரன்

குமுன்னெதிர்த்தல், அஃது எண்

பகாசூர்வைரி, வீமன்

வகை வெற்றியிளுென் அ
பகா கிலே,பிரிவுபடாத கி.மீ.ப.து(பதம்
மாற்ருரைப்
பகாப்பதம், பகுப்பிற்பயன்படாப் பகை மேற்செல்லல்,

பொரப்போதல், இஃது எண்வ
கைவெற்றியிளுென்

பகாப்பொருள், கடவுள்
ப காலம், கபாலம்

_

பகைமை, பகைத்தனம்
பகையகம், போர்க்களம்
பகையாளி, பகைஞன்

பகாலி, சிவன்
பகிடி, பரிகாசம்
பகிரண்டம், பேரண்டம்

பகிரதன், ஒரரசன்

பதிங்கம், வெளியரங்கம்

|

(டிப்பு

பகிர். கிரென்னேவல், பகுப்பு, வ்ெ

பகைவரரண் வ?ளத்தல், மாற்ருதி
மதிலேவளத்தல், அஃது எண்வ
கை வெற்றியிஒென்அ

பக்

m

பங்

பகைவர், சத்துருக்கள்
பகோளம், வான உண்டை

பக்கிடுதல், திடுக்கிடுதல், வெடித்தல்
பத்தித்தல், பட்சித்தல்

பக்ககம், பக்கம்,புறக்கதவு

பக்கிராசன், கலுளின்

பக்கசன், கூட்டா

பத்கினருேத்திரகம், ஒர்சோப்
பக்கு, உடைவு, ஊத்தை, சழிமுரிவு,

பக்ககேசம், ஈரைமயிர்

பத்க சம், செட்டை

பிளவு

பக்கசரம், சங்திரன், யான
பக்க சன்மன்,சதிேரன்
பக்சகுலே, பக்கத்திலே வருஞ்கு?ல
பக்கச்சொல், த்னேச்சொல்

பக்குப்பச்செனல், அச்சக்குறிப்பு

பக்குவகாலம், தக்ககாலம்
பக்குவசாலி, பக்குவவாளி

பக்குவப்படுதல், இரு துவாதல், தகு

பக்தணம், ஊர், கிராமம் பற்பல ே
தியாதல்
விற்பண்டம்விற்குமிடம், வேட்ர் பச்குவமாக்குதல், தகுதியாக்குதல்
வீதி
'குவமாதல், ஏற்றதாதல், தகுதி
பக்கதி, செட்டைமூலம், பிரதமை
யாதல்
பக்கத்தார், அயலவர், இனத்தவர், பக்குவம், தகுதி, பருவம்
கன்?னயிலுள்ளவர்
பக்குவர், மோட்சபக்குவர்மூவகை,
பத்கபாதம், பட் சபாதம்
அவர் கரும காண்டி-ஞான்கான்
பத்கபாதிதை, சேர்மானம்
டி-பத்தி காண்டி

பக்கப்பகதிேரம், குறியின் பக்கத்தி பக்குவவாளி
தகுதியுள்ளோன்,
ல்வருஞ் சிலதிே
பக்குவன்
வைத்தியன்
பக்கப்பிளவை, முள்ளந்தண்டருகிறீ பத்குவாசயம், அன்னமயகோசம்
பிளவை
பக்கமூலம், செட்டைக்குழி
பக்கம், அம்பிறகு, அருகு,அருத்தா

பக்குவாத்தம்ா, பரிபாதி
பக்குவி, பக்குவப்பட்டபெண், பரி
பாகி

பத்திப்பொருள், அவயவம், இட பத்துவிடுதல், பிளத்தல், வெடித்தல்
ம், இராசயா?ன, இறகு,உளு,எதி பக்கெனல், அச்சக்குறிப்பு, ஒலிக்கு

ரிடை ஒர்கையணி, கனிவு, சக்தி

திப்பு

ரளுள்,சமீபம், சுத்தம்,செட்டை, பங்கசம், பங்கயம்
சே?ன, தகுதி, நட்பு, ரை, பட்ச பங்கசாதம், தாமரை
ம், புட்பொது புறம், வகுப்பு, வ பங்கசார்த்தம், அகிதார்த்தம், பிசு
மிசம், வால், வீடு

னத்தனம்
(ட்டு பங்கசினி, தாமரைக்குளம்

பக்கரசம், மது

பக்கரை, சேணம், முகட்டின் கீழ்க்க பங்க சூரணம், தாமரைவேர்
பக்கரைக்கட்டு,முகட்டுக்கட்டு
பங்கணம், சேர்சேரி

பக்கர், சுற்றத்தார், பக்கல்

பங்கப்படுதல், பின்னப்படுதல்

பக்கல், பக்கம்

பங்கப்பாடு, இனம், தோல்வி, பழு

பக்க வாகனம், பட்சி

அ, வெட்கம்

பக்கவாதம், பாரிசவாதம்

பங்கம், அசைவு, அச்சம், அலே, இ.
பக்கவாயு, பக்கத்தினெருக்கும்வாயு
னம், எத்து, குழை சேறு, குளம்,
பக்க வாரி, வெங் நீர்
குற்றம், தண்டு, தாசு,தோல்வி, ே
பக்கறை, குழப்பம்
ர்ப்பாய்ச்சல், நோய், பக்தயம்,
பக்கா சயம், இரைக்குடர்
பயம், பழுது, பாவம், பிளப்பு, பி
பக்காந்தம், பக்கத்தின் கடைகாள்
ன்னம்,புழுதி,முடம்,வத்திரம்,வெ
பக்கான்னம், சமைக்கப்பட்டபோ
ட்கம், வேறுபாடு
சனம்

பக்கி, பக்கியென்னேவல், பறவை
பக்கிகை, அத்தாட்சி, தந்தி ம், பெ பங்கயம், தாமரை
ருகியாயம்

_

அப்பால

பங்கயன், குரியன், பிரமன்

L5ர்.

2.அ

L

பகயாசனன், பிரமன்

பசவ்வியம், புல்

பகவாசம், சண்டு
பங்காரம், படி, வரம்பு

பசளி, ஒர் கீரை, மடைமுகம்

பங்காடு,

ஒர்வகைப்பொன்

பங்காலி, வெளவால்

பங்காளம், ஒர்தேயம், ஒர்புண்

பச2ள, எருமுதலியவுரம்

பச2ளக்கதை, முகமன் கதை, வீண்
கதை

பசனு, பச்சிலேச்சாறு

கூட்டாளி,பங்குக்கா பசனம், சங்கோசை, சமைத்தல்,
சிற்றின்பம், வணக்கம்
பங்கி, ஆண்மயிர், கஞ்சா,பங்கியெ பசாசம், பேய்

பங்காளன்,
பங்காளி,

ரன்

ஃனேவல், புற மயிர்

பங்கிடுதல், பகிர்தல்

பங்கித்தல், அரிதல், பிளத்தல்

பசாசன், பேயன்

பசாசு, பேய்
பசா டு,
கண்ணிற்படலம்

பசாடை,
பங்கிலம், செப்பம்
பங் டுே, பங்கு பங்குசெய்தல், வழி பசாரி, அபசாரி
5
(டவன் பசார், சாரமற்ற தி, பாப் பூசு
பங்கு, கூ-அ, சனி, பாதி, முடம்,மு பசானம், ஒர்கெல்

;

_

பங்குக்கிராகம், ஒரிராசி
பங்குசம், தலேக்கோலம்

பசான,

பங்குதை, அவலட்சணம்

அக்கினி, சமைத்தல், பசித்தல்,
இஃது உயிர் வேதனேயிளுென் ,

பங்குபடுதல், பின் னப்படல்,பொது

மாயையாக்கை பதினெண்குற்றத்

பசி,

அமொன்.அறு

வாதல்

பங்குபட்டநாள், இரண்டிராசியிற் பசிதம், சாம்பர்
நன்னங்கிசஞ்சேர்ந்து நிற்கும்பெ பசித்தல், பசிகொள்ளல்
பசிப்பு, பசி
ருநாள்
பசியெடுத்தல், பசியுண்டாதல்
பங்குரம் ஆற்.அமுடக்கு வளவு
பசிரி, ஒர்ைேர
பங்குவீதம், பங்கின்படி
பசு, ஆன், இடபவிராசி, உயிர்,
பங்குனன், அருச்சுனன்
மு.அ., கடவுள், சீவனுடையது,
பங்குனி, உத்திரநாள், ஒர்மாதம்
லி,

பங்கேசம்,

:ே
பசகன், சமையற்காரன்
,

தாமரை

மிருகம்,

:ெ
ட

வெள்ளாடு

பசுகரணம், உயிர்க்கரணம்

பசுகாதம், மிருகபலி

பசுகாயத்திரி, பலியிடப்படுமிருகத்
பசண்டை, இரம், பச்செணவு
திற்குபதே சிக்குமந்திரம்
பசதன், இந்திரன்,சூரியன், தீ
பசத்தில, காமமுதலியவற்ருற்பொ பசுகை, புன் மிருகம்
ன் னிறப்புள்ளியுண்டாதல்,நிறமா பசுகெளவியம், மிருகபலி
பசுக்கன்அ, பசுவின் கன் அறு
அறுதல், பசுமையாதல், மங்கல்
பசுக் காத்தல், குத்திரர்வைசியர்க்கு
பசந்தம், நேரம்
ரியவறுதொழிலிஞென்.அ
பசந்தி, பசுங் அது
பசுக்காவலர், இடையர்
பசபசத்தல், அலப்புதல்
பசபசப்பு, பசபசத்தல்
(ல் பசுக்கிரியை, புணர்ச்சி
பசபசெனல்,அலப்புதல், மசமசத்த பசுங் கதிர், இளங் கதிர், சதிேரன்
பசப்பு, இரட் பிடிப்பு, சாரம் பச பசுங் கதிர்த்தே, சக்திரன்
லே, பச்சைநிறம், பொன் மை, மய
ப்பு
பசப்புதல், ஒயாமற் பேசல்
பசமந்ததிரம், மரமஞ்சள்
ட சலே, காம முதலியவற்ரு அண் டா
ம் பசப்பு, கேமல்

பசுங்களே, பச்சைக்கல்
பசுங்காய், செங்காய்

பசுங்குடி, போதியகுடி
பகங்கொற்ருன், ஒர்கொlருன்

பசுங்கோரை, ஒர் புல்
பசுஞானம், தத்துவஞானம்

Liல்ச

பச்

உன்

படிதருமம், கைமைப்புணர்ச்சி, பர பசைமட்டை, இரும்பைப்பசையும்

தாரப்புணர்ச்சி,பொதுமக்கடன்
மை, மனுநீதிவழு, மிருகாடை

ட்டை

பசையற்றவன், அமித்திரன், வறிய

பசுதை, மிருகத்தன்மை

ன், வன் கண்ணன்

பசுத்தக்காளி,ஒர்செடி(கத்தன்மை பசைவு, அன்பு, சட்ட பிசைதல்
பசுத்துவம், ஆத்துமதத்திவம், மிரு பச்சடி, அவையற் கறி
பசு சாம்பு, பச்சைகிறாாம்பு
பச்சடியன்,வெள்ளேயிலேகஅப்புப்
பசுகா, பராப்

புள்ளியுள்ளத

பசுசாகு, இளம்பசு, இஞாாகு
பச்சரிசி, அவியாமற்குத்தினவரிசி
(ன்மை பச்சவடம், பச்சைவட்ம்
பசுக்தரை, புற்றரை
பசுந்து, அழகு,நெற்றி, பசுமை,மே பச்சாத்தாபம், செய்தகுற்றத்துக்
பசுபதி, சிவன்

குமணவிதாபம், மனந்திரும்புதல்
பச்சிமகாண்டம், புதுவேற்பாடு

பசுபாசம், மூலமலம்

பசுபாலனம், பசுக்காத்தல்
பசுபாலன், கோபாலன்

பச்சிம்தோகரன்,கன்வன்,தட்டிான்
பச்சிமப்பிறை, இளம்பிறை
டசுபாவம், ஆத்திமவியல்பு, உயிர்க் பச்சிமம், மேற்கு
குச்செய்யும்பாவம்
பச்சியம், அதிசயக்குறிப்பு
பசுபுண்ணியம், ஆத்துமாக்கட்குச் பச்சிலே, ஒர்மரம், பச்சையிலே
பச்சிலேப்பாம்பு, ஒர்பாம்
செய்யுங் தருமம்
பச்சிலேயோ
பசுப்பட்டி, பசுத்தொழுவம்

.ே

பசுப்பிரோணம், ஆவோட்டல்

பத்சிறைச்சி, பச்சையிறைச்சி

பசுமச்தை, சுபாபி, பசுத்தொழுவம் பச்சு-ம்பு, குழந்தையினுடல்,புண்
பசுமுல்லே, ஒர்முல்லே
இலிளமைபெற்றவுடல்
பசுமை, இரம், உண்மை, ஒர்புடை பச்செனல், சிறப்பாயிருத்தல், பச்
வை, குளிர்மை, சாரம், சிறப்பு,
சையாயிருத்தல்
செல்வம், செவ்வி, பச்சை, பொ பச்செனவு, இரம், தrவு, பச்சை
ன்னிறம்

- சை, அவியாதது, இளமை, இன்

பசும்பயஅறு, பாசிப்பயஅ
பசும்பிடி, பச்சிலேமரம்

பம்,இரம்,ஒர்நிறம்.ஒர்புதர்,தோ
ல், பசுமை, புதன், மரகதம், மிகு
திக்குறிப்புச்சொல், (உ.ம்)பச்சை
ப்பொய். மூலபலவருக்கம், வாச

பசும்புல்,ஒர்புல்,பச்சைப்புல், பயிர்
பசும்பொன், உயர்ச்தபொன்
பசுரட்சணம், பசுக்காத்தல்
பசுராசன், சிங்கம்
பசுவதை கோகத்தி
பசுவாசாரம், சத்தி பூசை
பகுசகன், சோதிடன்

னே, விட்டுஅனு

_

பச்சைகட்டு, தாடாற்றி

பச்சைகுற்றுதல்

(தித்தல்

பச்சைவன்னம்ப

பச்சைக்கருப்பூசம்,

ஒர் கருப்பூரம்

பச்சைக்கல், மரகதம்
பச்சைக்கிளி, பசுங்கிளி

ப சசெனல்,பச்சைநிறமாயிருத்தல்
பசேவிமன், குரியன், தீ
பச்சைக்குங்குவியம், ஒர்குங்குவியம்
பசேஅகன், சமையற்காரன்

பச்சைக்குவடு, மரகதம்

பசை, அன்பு ஆசை, இலாபம், இ பச்சைக்கூடு, தாலதேகம்
சம், ஒட்டும்பசை, குழைவு, சார பச்சைச்சடையன், வயிரவன்

ம்,செர்தளிப்பு,தளவு, பசையெ பச்சைாஞ்சு, தியன்
ன்னேவல், பற்று, விருப்பம்
பச்சைநிற நிற்களன், திருசி
பசைகாரம், காரங்கூட்டியபசை
பச்சைபழுக்காயடைத்தல, கருநிற
பசைதல், அன்புகொள்ளல், ஒட்டு
முமஞ்சனிறமுமூட்டல்
தல்,சாரமுடைத்தாதல், பசையா பச்சைப்பசேனெல, பச்சைநிற
ககல், பிசைதல்

பசைக்தார், சினேகிதர்

வொளிக்குறிப்பு

(அ

பச்சைப்படி, அவியாமற்கொடுப்
55

சாகல்

பஞ்

பச்சைப்பதம்,

பஞ்

னந்தமயகோசம்-பிராணமயகோ
சம் மளுேமயகோசம்-விஞ்ஞான

இளம்பதம்

பச்சைப்பயறு, பசும்பயஅறு

மயகோசம்

பச்சைப்பாம்பு, பச்சிலேப்பாம்பு

பச்சைப்பாலன், குழந்தை
பச்சைப்புண், புதுப்புண்

பஞ்சகோலம், சித்திரமூலம், சுக்கு,

பச்சைப்புல், பசும் புல்
பச்சைப்புழு, ஒர்புழு
பச்சைப்புரு, ஒர்புரு

பஞ்சகெளடம், கவுடதேயத்தின் 8

செல்லியம், திப்பிலி,திப்பிலிமூலம்

(மால்

பச்சைப்பெரும்ாள், ஒர்செல், திரு

துேபகுதி, அஃது உற் கலம்-கா
னகுட்சம்-சாரசுவதம்-சுத்தகெள
டம்-மைதிலே

பஞ்சகெளவியம், பஞ்சதிரவியம்
பச்சைப் பொட்டு, பசுங்திலகம்
பச்சைமண், எருவிடாமண், வேகா பஞ்சக்கருவி, ஐக்கல்கைச்சத்தக்க
குவி அவை கஞ்சம்-கண்டம்- தி

மண்

பச்சையன், திருமால்

உள-தோல்-சரம்பு.இவற்ருலாபதி,

பச்சையுடல், புண்அடல்
பச்சைவ்டம், ஒர்வகைச்சீலே
பச்சைவில், இந்திரதனு
பச்சைவெட்டு, எரிய இடாமருக்தி

அன்றியும் ஐக் துபொறி அவை

உருக்காநெய்
பச்சோன்ை

} ஒர்வகை ஓங் தி

பச்சோலே, பச்சைஒலே
பஞ்சகதி, துரக கதியைதுே, அவை

ண்-செவி-மூக்கு-மெய்-வாய்
பஞ்சசத்தி, சிவசத்தியைச்தி, அஃ.

து இச்சாசத்தி. கிரியாசத்தி-சித்
சத்தி-ஞாஞ்சத்தி-பராசத்தி
பஞ்சசயனம், ஐந்தாலாயமெத்தை,
அஃது அன்னத்தாவி-இலவம்பஞ்

சு-செம்ப்ஞ்சு மயிற்அாவி- மெத்

தை-வெண்பஞ்சு
மயூரகதி-மல்லகதி-வானாகதி வி பஞ்ச்சிகை, செளளம்பண்ணுதிவிடு
மைந்திடம்
டப்கதி-வியாக்கிரகதி
(ளம் பஞ்சசியம்,
சிங்கம்
பஞ்சகம், ஐந்தின் கூட்டம், யுத்தக
பஞ்சசுகர்தம்,
பஞ்சவாசம்
பஞ்சகம்மாளர்,ஐக்திவகைக் கம்மா
வர்,அவர் கன் ஞர்-கொல்லர்-சிற் பஞ்சகுனே,அம்மி, உரல்,உலக்கை;
பர்-தச்சர்-தட்டார்

துடைப்பம், மடைப்பள்ளி

பஞ்ச கருத்தாக்கள், ஐவகைக்கருத் பஞ்சசென்னியம், பாஞ்சசன் னியம்
தாக்கள்,அவர் அயன்-அரி-உருத் பஞ்சடைதல்,கண்பஞ்சாடுதல்
திரன்-சதாசிவன்-மகேசன் (சை பஞ்சனே,பஞ்சாலாயமெத்தை

பஞ்சகலியாணி, பஞ்சகதியுள்ளகுதி

:ே பதி?ன

பஞ்சதசம்,

அ

பஞ்சகன்னிகள், ஐந்து கன்னிகைப்
பெண்கள், அவர் அகவிகை

தை-தாரை- துரோபதை - மண்
டோதரி

பஞ்சதத்துவம், வாம பூசைக்கடுத்த
சாங்கமைந்து, அஃது இறைச்சி
-சாராயம்-திரீ சமபாஷனே- புண
ர்ச்சியபிநயம்-மீன்

பஞ்சகாலம், கருப்புக்காலம்
பஞ்சகாவியம், ஐவகைக் காப்பியம், பஞ்சதந்திரம், ஐந்துவகைத் தந்திர
ம், அவை அசம்பிரேட்சியகாரித்
அவை குண்டலகேசி-சிந்தாமணி
இலப்பதிகாரம்- மணிமேகலே-வளே , அவம்-அத்தாாசம்-சக்திவிக்கிரக
ம்-சுகிர்தலாபம்-மித்திய பேதம்
யாபதி

பஞ்சகிருத்தியம், பிரபஞ்சதொழிலே பஞ்சதம், சாவு
ங் து, அவை சிருட்டி-திதி-சங்கார
ம்-திர்ோபவம்-அ.அக்கிய கம்
பஞ்சகுத்தம், ஆமை/
பஞ்சகோசம்,
அன்னமுதலிய
பஞ்சகோஷம், வைதிேகுலாயக
டு, அவை அன்னமயகோசம்-ஆ

பஞ்சதன் மாத்திரம்,

:} பஞ்சeதமூ
வம்

பஞ்சதாத, பஞ்ச பூதம்
பஞ்சதாரை, சருக்கரை
பஞ்சதிரவியம், கோசலம்-கோ மய

ம்-தயிர்-நெய்-பால்

பஞ்

பஞ்

பஞ்சதீர்க்கம், உதாம். கண்- கை - பஞ்சமகதி, மோக்கம்
மார்பு-மூக்கு எனுமைஅே.அப்பு
பஞ்சமம், அழகு, ஐச்தி, ஒர்பண்,
பஞ்சது, குயில், ாேரம்
சத்ததாளத்தொன்.அறு, சமர்த்து
பஞ்சதை, சாவு, பஞ்சபூதியம் (ணம் பஞ்சமலம், ஐந்துமலம்
பஞ்சத்துவம் ஐக்தின் கூட்டம், மர பஞ்சமன், ஐதோஞ்சாதி
பஞ்சமாசத்தம், பஞ்சக்கருவியிஞ
பஞ்சாகக்கூர்மையோன், ஆமை
பஞ்சாகம், ஆமை, புவி, யானே
:

} திருவையாஅ

அண்டாகு5ாதம்
பஞ்சமாசியம், குயில்
பஞ்சமாபாதகன், பஞ்சபாதகன்

பஞ்சநிறக்கல், சிலாசாகக்கல்
பஞ்சமாயெக்கியம், ஐவகையாக
பஞ்சரோஞ்சனம், ஐவகையாலாத் பஞ்சமாயெஞ்ஞம், ம், அவை அ
தி, அஃது சாட்டாங்கம்-சீ2ல-த
க்கினிகருமம்- தேவபூசை- பிதிர்பூ
ளிர்-தாமரை-விளக்கு
சை-விருச்தோம்பல்-வேதாத்திய
பஞ்சபட்சி, எழுத்துப்பொருத்தம
மியுமைக்அபட்சி, அவை வல்லி பஞ்சமாரன், பலதேவன் மகன்
அ-ஆங்தை- காகம்-கோழி- மயில் பஞ்சமி, அவிட்டமுதலே தாள், ஐ
அவைகட்குமுறையே எழுத்து அ

தோச்திதி, சொக்கட்டான் ம?ன,

இ-உ-எ-ஒ, ஓர் சாத்திரம்
துரோபதி
(கிற்கும்பேப்
பஞ்சபல்லவம், அருச்ச?னக்கேற்ற பஞ்சமிப்பேய், பஞ்சமியிலிறங் துளி
வைவகைப்பத்திரம், அவை ஆத் பஞ்சமுகன், சிங்கம், சிவன்

தி.மா-முட்கிழுவை-முல்லே-வில்வம் பஞ்சமுத்திரை, சைவதவத்தோர்மு
பஞ்சபாணம்,மன்மதாத்திரமைந்து,
அவை முல்லே-அசோகு-வனசம்

த்திரை, அவை உருத்திராக்கம்-க
மண்டலம்- காவிப்புடைவை- ச
குதம்-நீலம் அவைமுறையேதைக்
டை-தண்டு
குமிடம் உச்சி-நெற்றி-நெஞ்சு-மு. பஞ்சமூலம், ஐவகை மூலி, அஃது இ
2ல-குய்யம்
அறுபஞ்சமூலம் பெரும்பஞ்சமூலம்
எனவிருவகைப்படும்
பஞ்சபாணன், காமன்
பஞ்சபாளுவத்தை,மன்மதாத்திரத் பஞ்சம், ஐ அது, கருப்பு
திஞஅண்டாமைந்து பாதி, அவை பஞ்சயன், பாஞ்சாாத்திரி
சுப் பிரயோகம். விப்பிரயோகம் பஞ்சயாகம், ஐந்தியாகம், அவை
சோகம்-மோகம்-மரணம்
சுற்றப்போவதிப்பு- தனக்குணவு
தேவபலி-பிதிர்பலி-யோகிகள் பலி
பஞ்சபாணி, பார்வதி
பஞ்சபாண்டவர், பாண்டுவி?ன துே பஞ்சாத்தினம், ஐவகை நிதி, அவை
சுகந்தி-பொன்- மரகதம்-மாணிக்
புத்திார், அவர் தருமன்-வீமன்
கம்-முத்து
அருச்சுனன்-ாகுலன்-சகதேவன்
பஞ்சபாண்டவர்முல்லே, ஒர்முல்லே பஞ்சரம், இடம், உடல்,கழுகு, கூடு,
செருக்திமரம், பன் அங்கூடு, மட்
பஞ்சபாதகம், ஐச் அ அரோகம், அ
கலம்வ?னயுங்கூடம்
(ன்று
வை களவு-கள்ளுண்-குரு கிங்தை
கொலே-பொய்
பஞ்சாாத்திரம், வைணவமதத்தொ
பஞ்சபாதகன், பஞ்சபாதகஞ்செ பஞ்சரித்தல், குதலேபேசல், விரி
பஞ்சரிப்பு,
வாய்ப்பேசல்
ப்வோன், முழுத்துரோகி
பஞ்சலட்சணம், இலக்கணமைந்து,
பஞ்சபாத்திரம், ஒர்பாத்திரம்
அஃஅ எழுத்து-சொல்-பொருள்
பஞ்சபிராணன், த சவாயுவினுள்வா

யுவைக்அ, அவை அபானன்-உ
தானன்- சமானன்- பிராணன்-வி
யான ன

பஞ்சகுதம்,ஐக்த தியம்,அவை பிரு

திவி-அப்பு-சேயு-வாயு-ஆகாயம்

-யாப்பு-அணி, புராணவு அப்பை

ச்தி,அஃது சரிதைத்தலேவர்வமிச
ம்- பிரபஞ்சதோற்றம்- பிரபஞ்ச
நாசம்-மனுக்களாசாட்சி- மனுவ
மிசவரலாஅ

பஞ்

பஞ்

,

பஞ்சாடுதல், கண்பூஞ்சாடுதல்
பஞ்சாட்சரம்,சிவாாமாக்கரமைங் து
பஞ்சலித்தல், பஞ்சங்கூறுதல்
பஞ்சலிப்பு, பஞ்சங் கூறுதல், பஞ்ச பஞ்சாதபை, பஞ்சாக்கினிமத்தியிறி
செய்யுர்தவம்
த்தின் வருத்தம்
பஞ்சலோகம்,ஐக்திலோகம்,அவை பஞ்சாமிர்தம்,ஐதேமுதம், அவை ச
ருக்கரை-தயிர்-தேன்-ாெய்-பால்
இரும்பு இயம். செம்பு- பொன்
பஞ்சலவணம், ஐவகையுப்பு

வெள்ளி

பஞ்சலோபி, மிகுபிசுனன்

பஞ்சவடம், பூனூல்
பஞ்சவடி, ஒர்தலம்
பஞ்சவட்டதேடி, எஃகு கோல்
பஞ்சவத்திரன், சிவன்
பஞ்சவர், பாண்டுமக்கள்

பஞ்சவர்தாதன், கிருட்டிணன்
பஞ்சவன், பாண்டியன்

பஞ்சாமிலம், இலங்தை
பஞ்சாமுதம், பஞ்சாமிர்தம்

பஞ்சாயத்தார், கியாயசங்கத்தார்
பஞ்சாயம், ஐக்திபேர்கூடியகியாய
சங்கம்

பஞ்சாயுதபாணி, விட்டுனு.

பஞ்சாயுதம்,ஒராபரணம் விட்டுஅறு
வி?னர்தாயுதம், அவை சக்கரம்.
சங்கு-தண்டு-தலு-வாள்

பஞ்சவன்னக்கிளி, ஓரினக்கிளி, அஃ பஞ்சாயுதன், விட்டுஅனு
அ ஐக்தவன்னமுடையது

பஞ்சாய், கோரை

பஞ்சவன்னம்,ஐச்அவன்னம், அவை பஞ்சாரகேடம், மீன்கூடு
கருமை-செம்மை- பச்சை-மஞ்ச பஞ்சாரம், எருது- பரிபிவற்றினுயு
ள், பழையது
பஞ்சவாசம், ஐவகை வாசம், அவை பஞ்சாரி, சொக்கட்டான் மனே
ள்-வெண்மை

இலவங்கம்-ஏலம்-கருப்பூரம்-சா பஞ்சார்க்கதோஷம்,

ஐந்தருக்கத்

தானும்வருந்தோஷம்
திக்காய்-தக்கோலம்
பஞ்சவிடயம், பஞ்சப்பொறியிஞல பஞ்சார்க்கம், ஐக்தருக்கம், அவை

இந்திரவில். கேது-தாமம்- பரிவே
மியப்படுவன, அவை இரசம்.உ
டம்-விதிபாதம்
ரூபம்-கர்தம்-சத்தம்-ப்ரிசம்
பஞ்சார்த்தல், பஞ்சாடுதல்
பஞ்சவெச்சம், பஞ்சயாகம்

பஞ்சறைக்கிழவன், அறக்கிழவன்
பஞ்சனம், அழித்தல்
பஞ்சனி, சொக்கட்டான்ம?ன

பஞ்சாக்கரம், பஞ்சாட்சரம்

பஞ்சாவடம், அால்
பஞ்சாவத்தம், பிரேதம்

பஞ்சாவத்தை, ஐந்தவத்தை அவை
சாக்கிரம்- சொப்பனம்- சழுத்த்

அரியம்-துரியாதீதம்
பஞ்சாக்கினி, ஐக் அக்கினி, அவை
இராகம்-காமம்-கோபம்-டம்-இ பஞ்சாளர், பஞ்சகம்மாளர்
புனம், தவஞ்செய்வோர்கிற்குமை பஞ்சானனம், சிங்கம்

தேக்கினி, அஃதி காற்றிசைக்குசா

,ே } சிவன்

பன்சானன்,

ன் குதிக்குண்டம்-மேலே சூரியன்
பஞ்சாங்ககுத்தம்,

:::: } ஆமை

பஞ்சான், பச்சைக்குழங்தை

பஞ்சி, சோம்பு,பஞ்சாங்கம், பஞ்சு,
பஞ்சாங்கதெண்டின் கால்-கை.தலே
வருத்தம்
யெலுமைக்அனுப்புகில தோயவ பஞ்சிகம், தானி
(தவிற்கண்ட்பலன் பஞ்சிகாரகன், கணிதன், சோம்ப
ணங்கல்

பஞ்சாங் பலன், பஞ்சாங்க விருமித்

ன், வருத்தக்காரன்

பஞ்சாங்கம், ஆமை,குதிரை, சோதி பஞ்சிகை, கணக்கு, சமன்,பஞ்சாங்
கம், மயிர், வியார்த்திடண்ணப்ப
டத்திற்குறி வைத்துறப்பு,அவை
ட்டதால்
கரணம்-நிதி-நட்சத்திரம் போக
(பிளுென் னு பஞ்சிதம், விண்மீன்
ம்-வாரம்
(ம்
பஞ்சாங்க வாக்கியம், கணிதமுறை பஞ்சிற்ருெடர், நானுனி
பஞ்சீகாணம்,பஞ்சபூதவமிச கூட்ட
பஞ்சாங்குலம், ஆமணக்கு,கை

பட

பt;.

பஞ்சு, சீலே, தாறு, பருத்திப்பஞ்சு
முதலியன
பஞ்சுலேப்பாணி, துருசி
பஞ்சுரம்,ஒர்பண், குறிஞ்சியாழ்த்தி
றம், பாலேகிலத்திராகம்
பஞ்சுருட்டான், ஒர்பறவை(ள்ளுதல்
பஞ்சுவாய்க்கொள்ளுதல், மு:ளகொ
பஞ்சுறுத்தான், ஒர்குருவி
பஞ்குகம், பெருமை
பஞ்சேந்திரியம், ஐம்பொறி, அவை
கண்-காது-தோல்-நா.மூக்கு
பஞ்சை, இரப்போன், எளிமை,தரி

ப்பு,சோவு, பசை, படரென்னேவ
ல், படைவீரர்,மேடு, வருத்தம்,வழி
படர்கொடி, பயிர்க்கெர்டி
படர்க்கை, மூன்ருமிடம்
(ரிதல்
படர்ச்சி, கடை, பரப்பு, பரவுதல், வி

படர்தல், அகலம்,சடத்தல், கி?னத்
தல், பரவுதல், விரிசல்
படர்தாமரை, ஒர்காப்பன்
படர்வு, படர்ச்சி

படலம், இரசனக்குற்றம், இலக்கியச்
செய்யுட்கூறுபாடு, கூட்டம், தி
சை, திலகம், சேத்திரபடலம், பரி
வாாம், படல், மூடி

த்திரம்,பலவீனம்

படவிகை, இளப்பு, கைமணி, பட
பஞ்சைமயிர், மெல்லியரோமம்
பஞ்சையன், எளியன், தரித்திரன்,ப
வவினன்
ட்டம், வட்டவடிவு
படகம், இரணபேரி, கலகம், கவரி பட2ல, கட்டுக்கதவு, கோத்தமாலே,
தார்மணி, பரந்தங்டிவு, பரதேவா
மா, கோல், தம்பட்டம், திரைச்
இலே, படாம்வீடு,பரண்
ய்ப்பறை, பூமாலே,வெளிக்கதவு

படகாரன், ஒவியன், செய்வோன்
படகு,

தெப்பம்

e

படக்குப்படக்தெனல்,அச்சக்குறிப்பு,

இர்டுக்கொலிக்குறிப்பு.திடித்தல்

படல், அகப்படுத்தல், அத்தமித்த
ல்,உண்டாதல், ஒன்றுடனேதோ

ப்தல், கெடுதல், சாதல், தட்டி,
தெறித்தல், படுதல், பதிதல்,

புவ

னிலே முதல், பூத்தல், முட்டுதல்
படங்கன், ஒர்மீன்
படங்கு, கட்டாரம், சலாசை, பெரு படவாசகம், வாச?னத்துாள்

ங்கொடி, மெய்போற்பேசுதல், படவாள், படைவாள்
(அான்றிகிற்றல் படவு, படகு
படங்குதிேநிற்றல், காவிற்பெருவிர படனம், படித்தல்
மேற் கட்டி-

படச்சரம், பழம்புடைவை
(தல் படன், இழிகுலன், படைவீரன்
படபடத்தல், அடி-அடித்தல், விரை படாகை,கிராமம்,விருதுக்கொடி(f

ப-ார்தரம், கட்டுக்கதை,முழுப்பொ
படபடப்பு, துடி-அடிப்பு,விரைவு
படபடெனல், இரடுக்கொவிக்குறிப் படாபஞ்சனம், நீர்க்காாசம், படா
வஞ்சனம்
பு, விரைவுக்குறிப்பு
படாபழி, பெரும்பழி
(கொடி
படப்பம், மருங்கிஅார்குழிபதி
படப்பு, கொல்லே

படாம், சீலே, திரைச்சீலே, பெருங்

படப்பை, ஆன்கொட்டில்,கொல்லே, படாம்வீடு, கூடாரம்
நாடு, மருதநிலத்தார்
(யாளம் படாான், பிடாரன்
படப்பொறி,பாம்பின்படத்தினடை படா ரிடுதல்

:::: ஒலிக்குறிப்பு
2

படமஞ்சரி, ஒரிராகம்
படமெடுத்தல்,பாம்புபடம்விரித்தல் படா குடம், படாபழி
படம், எழுத்துப்படம், காற்ருேட் படா வஞ்சனம், கடும்பொய், கொ
டி, சீலே, திரைச்சீலே, பாம்பின்ப பட வஞ்ச2ன, டியவஞ்சன்
டம், யா?னமுகபடாம், விருதுக் படி ஒப்பு, ஒரளவு,குணம்,குதிரை,
யங்கவடி, சம்பளம், சோபானம்,
கொடி
(லே
தரம்,தாழ்வாரம்,காழி, நிறையறி
படரடி,முழுக்கூறும், வேண்டாத்த
படி, நீர் கிலே, அ.அபலங்கொண்
படர், இழிமக்கள், ஏவல்செய்வோர்,
டநிறை, பகை , படியென்னேவல்,
கருத்து,செலவு, அகிற்கொடி, தி
பூமி, வாயிற்படி விதம்
ன்பம், அன்புறுவோர், டை,கி?ன

படு

m

படி

படிகட்டுதல், இடைகட்டுதல், படி படியாம், ஒராம்
படியவைத்தல், படியட்போடுதல்
கொடுத்தல்
படிகம், கூத்து, பளிங்கு, பிச்சை, படியளத்தல், படிகொடுத்தல்
படியளங் தோன், விட்டுஅனு
வெள்ளிலோத்திரம்
படிரம், படிரம்

படிகை, படிவு, புடைவை

படிகொடுத்தல்,காளுக்கு நாள்வேண் படிலன்,வீரன்,வேலேகாரன் (வடிவு
டியசெலவு கொடுத்தல்
படிவம்,உடஅமறுப்பு,உடல்,கோன்பு,
படிக் கட்டளே, கோயின் முதலியவற் படிவர், சடைமுடியோர், முனிவர்
றிற்குள்ள கித்தியவிருத்திச்செலவு, படிவு, கீழ்ப்படிவு, குளித்தல், தாங்
நியமிதம்
குதல், தாழ்த்தல், வணக்கம்
படிறர், திருடர், தார்த்தர், பொய்
படிக்கட்டு, நியமவளவு
யர், வஞ்சகர்
படிக்கம், தப்பற்பாத்திரம்
படிக்காசு, படிகொடுக்கும்பணம் படி-அறு, களவு, பொய், வஞ்சகம்

படிக்காரம், சீனக்காரம்
படினம், வெற்றி
படிக்காரர், படிகொடுப்போர்,படி படிரம், உதரம், உயரம், சர்சனம்,
வாங்குவோர்
சிவட்பு, வயல், வாதம்
படீரிடுதல்
படிக்குப்பாதி, நியமித்ததிநீபாதி
ஒலிக்குறிப்பு
படிசம், அாண்டில்
படிசு, கிலே பரம்

படிதல், அமருதல், அமைதல், கல
த்தல், குளித்தல், திருந்தல்

படு, கள், குளம், கூர்மை,கொத்து,
சம்பத்து, ான்மை, நீர்திலே, படு

படித்தரம், நிபந்த?ன

வென்னேவல், மரக்குலே, மிகுதிக்
குறிப்பு, (உ.ம்) படுபொய், வெ

படித்தல், சொல்அதல், பழகுதல்,

ப்பம்

வாசித்தல்
படுகர், இழிந்தேறும்வழி, குளம், ப
படித்திரம், சூட்டிறைச்சி
ள்ளம், மருதநிலம், வயல்
படித்தீன்,படிக் கணக்கானசாப்பாடு படுகளம், போர்க்களம் ,
படித்துறை, படிக்கரை
படுகள் ளன், வலு கள்ளன்
படுகாடு, சுடுகாடு
படிப்பனவு,படிப்பு,போத?ன

படிப்பாளி, கற்ருேன்
படிப்பித்தல், கற்பித்தல்,பழக்குதல்
படிப்பினே,படிப்பனவு,வங்கமணல்
படிப்பு அறிவு, கல்வி, சொல்லல்,ப
ழக்கம், புத்தி, வாச?ன
படிப்போன், மாளுக்கன்

படுகாயம், உயிர்ச்சேதமான காயம்
படுகாய்ச்சி, கட்டையிற் புகையிலே
படுகி, சீனக்காரம்

படுகிடங்கு, பொறிகிடங்கு
படுகுடி, கெடுகுடி

படுகுழி, யா?னமுதலியபடுகிடங்கு

படிமக்கலம், கண்ணுடி
படிமதாளம், நவதானத்தொன் அறு
படிமத்தாள்,
படிமாத்தாள், சன்னத காரி
படிமத்தான்,

}தேவான்

படிமத்தோன்,
படிமம் கண்ளு டி,சுத்தம்,வெண்மை
வெறியாட்டு

படுகை, ஆற்றங்கரையடுத்தவயல்
படுகையாமணக்கு, ஒராமணக்கு

படுக்காளி, தங்தரி, பொய்யன்
படுக்காளிவிசேஷம், கட்டுக்கதை

படுக்கை, அடிப்பட்டடை, படுத்த
ல், பல்லணம், மக்கட்டுபக்கை, வி
லங்கின்படுக்கை

படுதடி, பட்டதடி

படிமானம், சீழ்ப்படிதல்,தகுதி,திரு படுதல், அகப்படுதல்,அத்தமித்தல்,
த்தம், விலகுறைதல்
படிமை, தவவேடம்
படியகம், படிக்கம்
படியச்சு, ஒர்கருவி

இல்லாமை, உண்டாதல்,ஒலி, சகி
த்தல், சாதல், படுங்தன்மை, பதி

த்தல், புலப்படுதல், பூத்தல், முட்
(த்தல்

டுதல்
படுதா, ஒதுக்கிடம்

பல்ட

சாகடு

படுத்தலோசை, தாழ்த்திசை
படுத்தல், அகப்படுத்தல்,சொலேசெ
ப்தல், சயனித்தல், சயனிப்பித்த
ல், செறித்தல்
(த்தகுமி
படுத்துவம், சமர்த்த

பட்

படைப்பெளஞ்சு,படைவகுப்பு (அ
படைமரம், நெய்வார்கருவியிளுென்

படைமுகம், போர்முகம்
படையன், அடித்தல், அடிமை
படையாச்சி, ஓர் சாதி
படுநிலம், பாலேகிலம், மயானம், யு. படையாளர், ஆயுதவீரர்,போராளர்
படுபடு, மிகுபழி
(ல்
படையிராசன், வெடியுப்பு
படுபழம்,முதிர்ச்தபழம்,வஞ்சகன் படையிறங்குதல், பாளயம்போடுத
படுபழி, மிகு பழி
படையுமப்பு, படையணி

படுபுரளி, சுத்தப்புரளி
படையுமை, ஆயுதவுறை
படுபுழுகு, மிகுபுழுகு, வீண்புகழ்ச்சி படையெடுத்தல், சே?னயெழுதல்
படுபொய், முழுப்பொய்
படையெழுச்சி, படையெழும்பல்
படுபொழுது, மாலோேரம்
படுமரம், பட்டமரம்

படும?லப்பாலே, ஒரிசை
படுமுடிச்சு, அவிழாமுடிச்சு

படுமோசம், முழுமோசம்

படைவகுப்பு, படையணி
படைவரம், குதிரைச்சேணம்
படைவாள், கலப்பை, கலப்பையி

அேருமப்பு
படைவீடு, தேவாலயம், பாசறை

1ண்டு படைவீரர், சே?னவீரர்
படுவர், கள்விற்போர்
படுவன்,ஒர்சிலர் தி,ஒர்சோப், ஓர் பூ படோலகம். சிப்பி
படுவான், மேற் றிசை
படுவி, கள்விற்பாள், வசவி
படுவை, தெப்பம்

படை, அடுக்கு, ஆயுதம், கலப்பை,
கல்லணே, தா?ன், இஃது அரசிய
விஞென்.அறு, கித் திரை, நிரை, ப
டையென்னேவல், போர், போர்
ப்படை, மெத்தை

(ல்
படோலிகை, வெள்ளரி
பட்சை, பாம்பின்மேல்வாயிஞேர்ப
பட்சணம்,
பட்ச2ண,

} இரை,உணவு, உண்ட
ல்

பட்சணி, உண்போன்

பட்சணித்தல், உண்டல்
பட்சதாபம், உருக்கம், பரிதாபம்
பட்சபாதம், ஒரவாரம்

படைக்கலம், ஆயுதப்பொது (பம் பட்சம், உருக்கம், செட்டை,தரம்,
படைக்குழப்பம்,படைவீரரின் குழப்
படைக்கோலம், போர்க்கோலம்
படைச்சனம், படைவீரர்
படைச்சால், உழவுசால்

ாேசம், பக்கம், பதி?னர்.து நாட்

கொண்டது, மீனம்பர், வகுப்பு
| பட்சயம், போசனம்

பட்சவாதம், பட்சபாதம்
பட்சவாதி, ஒரவாரஞ்செய்பவன்
படைத்தலேவன், சேஞபதி, இவன் பட்சி, பட்சியென்னேவல்,பறவை
அரசர்க்குத்து2ணவரிலொருவன் பட்சிசாதி, பறவைக்குலம்

படைச்செருக்கு, படைவீரம்

படைத்தல், உடைத்தாதல், சிருட் பட்சிசாத்திரம், பஞ்சபட்சியைக்கு
டி-த்தல், இஃது முத்தொழிவிளுெ
றித்தறியு.நால்
ன் அ, சோஅமுதலியவுண்கலத்தி பட்சிசாலம், பறவைக்கூட்டம்
டுதல்

பட்சிசிங்கம், க.அளன்

படைத்தவன், ஒன்றையடைந்தவன், பட்சித்தல், உண்ணல், விழுங்கல்
கத்தா, பிதா

பட்சித்தோஷம்,பறவைத்தோஷம்

படைத்தனே, போர்க்குதவி, போ பட்சிப்பு, பட்சித்தல்

(ச்சைக்கல்

ர்த்து2ணவன்
பட்சியிரா சன், க.அளன், கெருடப
படைபயிற்றல், சிரமம்பழகல், அஃ பட்சியினெச்சம், பொன்னம்பர்
அதி

அரசர

தொழிலிஒென் அ

பட்டக சாலே,
பண்டக சாலே

படைப்பு, சம்பாத்தியம், சாதமுத பட்ட சாலே,
லியபடைத்தில், சிருட்டி, சிருட்டி பட்டகம், பண்டசாலே, புழுக்கொ
க்கப்பட்ட தி
ல்லிச்செடி.

பட்

பட்டங்கட்டி, கைகோனரி
ன்,

பட்

mாக

லேவ

0ாப்தனிலமாக்களிற்றலவர்,

பட்டர்,பாடுவோர், பிராமணரிலோ
ர்வகுப்பு

பட்டவத்தனர்,பட்டங்தரித்தவரசர்
பட்டவத்தனன்
பட்டங்கட்டுதல், பட்டப்பேர்கொ பட்டவிளக்கு, ஒர்விளக்கு
பட்டறை, கண்டத்தணியுமோராப

டுத்தல், பட்டமணிதல்
பட்ட

ட்டு, பட்டப்பேரொப்பம்

பட்டஞ்சூடுதல்,அபிஷேகமடைதல், பட்டனம், பட்டினம்

பட்டன், சத்துரு, ஞானி, பாடுபவ

பட்டமணிதல்

பட்டஞ்குட்டுதல், அரசரைக்குரவ
ரைப்பிஷேகம்பண்அதல், பட்
அடைகல், குவியல்,

பட்டா,
பட் டாக்கத்தி,

வாள்

பட்டாங்கு, ஊழ், பரிகாசம், மெய்

ப்பேர்கொடுத்தல்
பட்டடை,

_

தா

ங்குபலகை, த பரம்

பட்டாசு, சீனவெடி
பட்டாடை, பட்டுவஸ்திரம்

பட்ட்டைக்கழனி,தணணிரிறைத்தி பட்டாணி,ஒர்சாதியான், ஒர்செடி
ப்பயிரிடுங்கழனி

பட்டடையார்,முதல்வேலகாார்
பட்டணசுவாமி, ஒர்ஞானி
பட்டணத்திப்பிள்ளே, ஒர்ஞானி

பட்டாணித்யிலம், ஒர்சிரங்கெண்
ணெய்

பட்டாணிப்பயறு, ஒர்பயறு
பட்டாணிப்பாஷை, ஓர் பாஷை
பட்டணத்தோர். நகரப்பதியோர் பட்டாபிஷேகம், பட்டர் தரித்தில்,
பட்டணப்பி வேசம், சகரிவலம்வ பட்டாபிடேகம், முடிசூட்-ல்
பட்டார்கர், கடவுள்ர், குருக்கள்
ருதல்
பட்டணம், கரம்
பட்டாரகன், அரசன், அருகன் இ
பட்டணவர், செம்படவர்

பட்டத்தியா?ன, இராசயானே
நெருப்புத்திரி

இாசாத்தி
பட்டத்துக்குமாாத்தி, அரசன்றலே
(கன்
பட்டத்துக்குமாரன், அரசன் மலேம
மகள்

குடி,கடவுள், குரு, குதியன்
பட்டார்க்கர், பட்டாரகர்

பட்டாலிகம், உறுதிப்பத்திரம்

பட்டி, இடம், ஒர்செடி, களவு,கள்
வன், சிற்றார், சீலே, தெப்பம்,செ
கிழ்ச்சி,படல், பல கதை, பிள்?ள,
மத்தை விக்கிரமாதித்தன் மத்திரி,
வெற்றிலேச்சுருள்

பட்டிகர்,
பட்டத்துத்தேவி, இராசாத்தி
பட்டிகள், திருடர்
பட்டத்துரை, பட்டவத்தனன்
பட்ட தரித்தல், பட்டப்பேர்கொ பட்டிகை, அரைசாண்ேேதில்,சீவே,
தெப்பம், தோணி,மு?லக்கச்சு
டுத்தல், பட்டமணிதல்
பட்ட தீர்தல், ஆபரணர்தாண்முத பட்டிக்கடா, மாப்பிளேக்கடா

}

லியவற்றிற்பட்டம்வகுத்தல்

பட்டிக்காடு, காட்டுக்குள்ளூர்

பட்டப்பகல் எடுப்பகல், நல்லபகல்

பட்டிக்கிடை, பட்டிக்கடவை
பட்டப்பேர், குலமுறைப்பேர், பட் பட்டிக்குறி, பரவணிக்குறி
பட்டிணி, பட்டினி
டஞ்குட்டப்பட்டபேர்
பட்ட்மிணி, பட்ட தீர்த்தமணி
பட்டிபார்த்தகொம்பு, நிமிர்ச்அமு
பட்டமரம், படுமரம்
ன் வளர்தகொம்பு
பட்டம், ஆயுதம், எழுதும்படிசெய் பட்டிப்படி, பட்டிமேப்ப்போர்
செலவு
(ங்கல்
ததகடு,கடுதாசிப்படம்,கவரிமா,
குளம், சதுக்கம், சீலே, நீர்க்கம், பட்டிப்பொங்கல், மைேதயிற்பொ
நாற்காலி, நெற்றிப்பட்டம் பட் பட்டிமரம், கள்ளமாட்டின் கழுத்தி
மனிதர்படுக்கை,
ற் கட்டுமரம்

டினம், பரிசை,

வழி, வாள், விலங்கின் டடுக்கை

பட்டியம்,பிரசித்தட்பத்திரிகை,வாள்

பட்டிமாடு, கள்ளமாட்டின் கழுத்தி
நீகட்டுமரம், பயிரழிக்குமாடு

பன்

சmhar

பணி

பட்டிமுறித்தல், ஒரீவிளயாட்டு
பனேட்பெட்டி, உரக்சத்தபிலர்
பட்டிமேய்தல், மிருகம்ப்யிாழித்தல் பணப்பேய், பணவாஞ்சை
பட்டிமை, களவு, வஞ்சம்

பனமணி, காகமணி

பட்டியல், வலிச்சல்

பண்மிடுக்கு, பணப்பெலன்

பட்டி ஆண், வினவிற்பட்டிக்காரது பணம், காசு, கிரகம், குதாடுதல், ப்
க்குவைக்கும்பங்கு
(டுதல்
ருமை,பாக்கியம், பாம்பின் படம்,

ப்ட்டிவிடுதி, அதிேசோத்தில்மழைவி
பட்டினம், ஊர், செய்தனிலத்தார்

பாம்பு, பொக்க சம், வியாபாரச்
சரக்கு, விலே, வேலே
பணயம். அடகு, பணம், பொருத்த

ப்ட்டினவச்சேரி, செய்தினிலம்

பட்டினவர், செய்தனிலமாக்கள்

ப்பணம்

பட்டினி, இராசாத்தி, உன்வற்றிரு பண்ர், மாக்கி2ள
த்தல், பார்ப்பன்த்தி
பணவம், தம்பட்டம்
பட்டினி காத்தில்,
2.
பணவிடை, வராக்னிலொன்பதிளுெ
பசிகிடத்தல்
(பாண்
ருப்ங்கு
ப்ட்டினிப்பண்டம், சாவீட்டுக்கலு பனவை,அட்டாலே, ஒரளவு, கழுகு,
ப்பும்ப்ோசனப்பண்டம்
(ர் பணஅ, பணா
பட்டு, உல்லாசம்,ஒர்பருத்தி, சிறீஅா பளுங்கனே, வேெ
பட்டுச்சீலே, மடிப்பு
பளுபரம், பாம்பு
பட்டுக்கரைச்சீலே,பட்டு நாலாலருகு பளு மகுடம், பாம்பின்பட்ம்
செய்யப்பட்டபுடைவை
பணுமணி, காகரத்தினம்
_

:ே:::::

-

பட்டுத்தரித்தல், பட்டனுபவித்தல் பஞ்மரம்,சொப்படர்த்தியாண்மரம்
பட்டு.ந்ாற்பூச்சி, ஒர்சிலம்பி
பளு முடி, பாம்பின் முடி.
பட்டை, ஆபரணத்தோருமறுப்பு,கா பளுயை, கடைவீதி, தொழில், வியா
_

றை, சலாகை, தோள்மூட்டு, சீரி

பாராதாயம்

றைக்கும்பூட்டை, பட்டுநாடா,பி பணி, ஆபரண்ம், இசை, எருமை,
ழா, மர்த்தோல்
பட்டைக்கிடங்கு,கின்ற்றிற்ப்ட்ல்ட

ஏவல், கட்ட2ள, சொல், தொழில்;

தோற்கருவி, பட்டாடை, பணி
யென்னேவல், பாம்பு,வார்த்தை
பணிகாரத்தித்தி, ஒர்பூடு

பிட்டள்ளுங்குழி
பட்டைக்கொடி, துலாக்கொடி

படடைச்சாதம், புற்கைத்திளிசை
ப்ட்டைச்சுருக்கு,

பணிகாரம், அப்பவருக்கம்
பணிக்கம், திருத்தம்

} ஒர்வகைத்தட

பணிக்கன் உபாத்தியாயன், கூத்து
முதலிய பயிற்அவோன், கொல்ல

பட்டைநாமம், விட்டு அபத்திக்கார

ர்ற்ெறியிலணியுமோர்குறி
பட்டைப்பெல்லி, பட்டைப்பிடி

த்தலேவன், ாவிதன்
பனிக்கு, ஆசான்வேலே, பண்ணிக்கை

பட்ன்டையம், பட்டயம்

பனிக்குச்செஅத்துதல், முற்கர்தம்

பட்டையரைஞாண், ஒாரைஞாண்.
பண்அதல்
பட்டோலே, காரியக்குறிப்பெழுது பணிக்குதல, பணித்தல்
மோலே

பணிக்கை, செய்க்ை, ன்ேறிறியர்னி
செய்கை, பணித்தல்

பணகரம், பாம்பு
பண்சம், வியாபாரச்சாமான்

பணிசாரகன், வேலையாள்
பணிச்சக்கரம், வேள்ாண்மைகாட்
-

பன்ச்சலுகை,

}

பணச்செகுக்கு, பணப்பெருமை

பொருத்தம்பார்க்குமோர்சக்கரம்
பணிதல், உண்டல், குறைதல், தாழ்

பணதரம், பாமபு

பணதி, ஆபரணம், செவ்வ்ை
பணப்பித்து, பணவாஞ்சை
பணப்புரட்சி, பனல்
ணவரவு
பணப்புரட்டு,

}

தல், வண்ங்கல், இஃது

புண்ணிய

மொன் பதிஞென்.அறு, வனதல்
பணிதி, பணதி

பணித்தட்டார், பொறிகொல்லர்
56

பண்

பண்

சாக அ

பணித்தல், ஏவுதல், கட்டளேயிடல், ! பண்டர், பாடநீழ்ேமக்கள்
குறைத்தல், கொடுத்தல், சொல்
லல், தாழ்த்தல் (செப்பனிடுதல்
பணிப்படுத்துதல், அலங்கரித்தல், பண்டனம், கவசம், போர்

:பொச்சால

பணிப்பிரியம், காற்.அறு
பணிப்பு, பணிதல்

பனிப்பெண், குற்றேவற்காறி
பணிமாஅதல், இரட்டல்
பணிமுட்டு, தளபாடம்
பணிமொழி, சல்வார்த்தை
பணியல், வணங்கல்
பணியாரம், பணிகாரம்
பணியார், பகைவர்

பண்டாகி, சேம்பு

பண்டாரக்குரு, ஆக மக்குரு
பண்டாரசன்னிதி, ஆதீனத்துப்பெ

ரியோர்களின் சாத்திரவிசாரனத்
தலம், ஆதீனத்திப்பெரியோர்த
லேவன்

பண்டாரச்சொம், பொதுச்சொம்
பண்டாரத்தி, பண்டாரப்பெண்

பண்டாரத்தெரு, இராசதெரு

பணியிளுக்கு,தண்ணிர்விட்டான் பூடு பண்டாரத்தோப்பு, இராசதோட்
டம்
(வற் காரன்
பணிலம்,சங்கு, வலம்புரிச்சங்கு,வா
்ளே,
ே
பண்டாாப்பிள
அதிகாரியின
ர்த்தை
(2ல
பணிவிடை, கட்டளே, தொண்டு,வே பண்டாரமேளம், இரர்சமேளம்

பணிவு, தாழ்வு, வணக்கம்

பண்டாரம், குங்குமம், சிவனடியா
ன், துரைத்தனம், பலபண்டம்,

பணினம், பாம்பு

பொக்கசம், பொது
(க்கால்
பனே,அரசமரம்,கிளே,குதிரைப்பதிே, பண்டாரவாய்க்கால், பொதுவாப்
தப்பிதம், ப2ணயென்னேவல், பரு பண்டாரவிடுதி, பொதுவிடுதி
பொது ஆழிய
மை, பமைப்பொது,பெருமை, ம பண்டார ஆழியம்,
பணிசரன், சேடன்

ரக்கொம்பு, மருதநிலப்பறை, மரு

பண்டாரவேல,

ம்

(வயி.அ
தநிலம், முரசு, மூங்கில், வயல், வி பண்டாரி, பண்டாரம்
டி, உரோகணிாள், வண்டில்,
லங்கின் படுக்கை
(9ைத்தல்
ப்ணேத்தல், கிளேத்தல், பருத்தல, பி பண்டிகை, திருவிழா, பெருகாள்
-ண்டிதபார்ப்பார்,பார்ப்பாரிகுே
ப8ணத்திராய், ஒர்பூடு
IT ைெ
ப2ணப்பு, கிளேப்பு, பருமை
ப8ணயம், பணயம்

பண்டிதம், வித்தை, வைத்தியம்

பண், இசைப்பாட்டு,ஊழியம், குதி பண்டிதன், சுக்கிரன், புதன், புலவ

ஒாக்கல்ல3ண,சீர், செவ்வை, க்கு

ன்,வைத்தியன்

தி, கங்தை, கிறைசாம்புள்ளiன், பண்டிலன், அாதன்
நீர் கிலே,படுகுழி, பண்ணென்னேவ் பண்டு, பழமை
ல்,பாய்மரக்கயிறு,மகளிர்கூட்டம்

பண்டுகம், அசமதா கம்

பண்கொடி.,பிரம்பு (பண்படுத்தல் பண்டை, கல்வி, ஞானம், பண்டு

பண்செய்தல், பணிவிடைசெய்தல்,
பொக்கசசாலே

பண்டையர்,

}முக்eேர்

பண்டையோர்,
பண்ணல், செய்தல்

பண்ணவர், கடவுளர்,குருமார்,திண்
பண்டகாசினி, வேெ
ணியர்,சேவர், பாடகர், முனிவர்
பண்டகேர்திரம், ஒர்கணிதம்
பண்டபதார்த்தம், இரசகிர்சவஸ்து பண்ணவன், அருகன், கடவுள்,குரு,
திண்ணியன், தேவன், பாடகன் ,
பன்
பழிப்பு, தேட்டாக்கூறு, கி
முனிவன்
(பண்டம்
த்தித்திரைத்தல்
பண்ணிகாரம், அப்பவருக்கம், பல
பண்டமாற்ற, விற்பனவு
பண்டம், அறிவு,உணவுப்பொருள், பணணியங்கூலம், பல பண்டம்
தானியம், பண்ணிகாரம், ப்ொரு பண்ணி சாலே, அப்பசாலே, வியா
ள், பொன், வயிறு

பார வீடு

பதி

பதி

பண்ணியஸ்திரீ, வேசி

(தி பதக்கம், மாதாணிவடம், மார்டலணி
பிஞென்.ற
பண்ணியம், பல காரம், பல பண்டம் பசக்கிரமம், காலடி
பண்ணியாங்க?ன, வேசி
பதக்கு, இரண்டுகுறுணிகொண்டது.
பண்ணியாவேகம், சடை
பதக்குட்பதக்கெனல், அச்சக்குறி
(ப்பாகர்
பண்அணுதல், செய்தல்
ப்பு
பண்அவர், குதிரைப்பாகர், யா?ன பதக்கெடுதல், தைரியங்கெடல், பத
பண்அணுஅத்தல், சீர்ப்படுத்தல், வா
னழிதல்
(டில்
சனங்களே ஆயத்தம்பண்ணல்
பதங்கமம், பறவைப்பொது, விட்
பண்ணே, ஒர் ைேர, சமுசாரம்,நீர் கி பதங்கம், இரசம், சர் தனம்சாம்பி
லே,படகு, உனே, மகளீர்கூட்டம்,
ராணிமுதலியவற்றினெடுக்கும்பத
மகளிர்விளேயாட்டு, மருதநிலம்,வ
ங்கம்,பறவைப்பொது, விட்டில்
யல், விலங்கின் படுக்கை, விலங்கி பதக்கன், சூரியன்
ன் மேற்சேணம்
பதங்கு, குழி, பிளவு

பண்ணியபலத்துவம், வியாபாாசித்

-

பண்ணேக்காரர், பறையரிற்றலேவர், பதசம், சீர்திரன்,பட்சி, மயிர்ப்புழு
வயற்செய்கைக்காரர்
பதச்சேசம்பண்அசல், பதமுடி-க்
பண்2ணக்காரியம், கமக்காரியம், ச
முசாரகாரியம்
பதஞ்சவி, சேடன்
பண்ணேயாள், வயல்வேலேகாரன்,வீ பதஞ்சலியம், பதஞ்சலிசெய்ததால்
ட்டுவேலேகாரன்
(ள்ளி பதிடி., பதர்
பண்ணே வீடு, தானியலிடு, மடைப்ப பதனம், மதிலுண்மேடை மதில்
பண்ணேவைத்தல்,உணவுசமைத்தல், பதத்திரம், சிறகு
பட்குவைத்தல்
பதத்திரி, பறவை

பண்படி, பண்புப்பகுதி
பண்படுதல், எவல்செய்தல், சீர்திரு
தேல், சொற்படிசெய்தல்
பண்படுத்தல், சீர்ப்படுத்தல்
பண்பாகுபெயர், பண்பிளுலாயஆ
க்கப்பெயர், (உ.ம்) வரை

பதவியாசம், ஒர்பூடு, காலடி, சடை
பத நிறம், மாங்கிஷசிலே
பதநீர், கருப்பநீர்
பதபஞ்சனம், செர்ல்லிலக்கணம்,
சொற்பிரிவு, விளங்கப்பண்அணுதல்

பதபதெனல், இரடுக்கொவிச்குறிப்பு

பண்பி, பண்டையுடையபொருள்

பதபாதம், காலடி

பண்பு, குணம், தகுதி, விதம்

பதப்படுதல், சீர்ப்படுதல்,பக்குவமா

(தல்

பண்புச்சொல், உரிச்சொல்
பதப்படுத்துதல், சீர்ப்படுத்துதல்,
பண்புத் தந்கிழமை, பண்பிஞெற்று
பங்குவப்படுத்துதல்
மையுடைமை, (உ.ம்) கதிர்மணி

பதப்ப்ாடு, மதிஅறுப்பு

பண்புத்தொகை,குணத்தொடுகுனி பதப்புணர்ச்சி, கிலேமொழியீறும் வ
ச்குண்டாகிய வொற்றுமை கயத்
ருமொழிமுதலும் இயல்பாயே.அ.
தை விளக்கும் ஆகியவென் அம்ப
ம்விகாரமாயே அம்புணர்தல்
ண்புரு புசொக்குவருங் தொடர்
பதப்பேறு, பதமுத்தி
(உ.ம்) ஆதிபகவன்
பதப்பொருட்காட்சியணி, ஒாலங்
பண்புப்பெயர், உரிப்பெயர்
காரம், அஃது உபமாளுேபமேய
பண்புரிச்சொல், பொறிகளாலறிய
கேளுளொன்றின் றருமத்தை ஒன்
ப்படுங்குணம், (உ.ம்) செம்மை
றிஞரோபித்தல்
பண்புமைப்பார், தாதர்
பதட்பொருள், பதிவுரை, அஃது
பதகம், ஒர்பறவை
பதகர், சண்டாளர்
பதகளித்தல், பத.அ.தல்

ப, மழிவு, பதனழிவு

பதகளிப்பு, பத.டிகை
பதகன், கிழ்மகன்

பதமுடித்தல், பகுதி-விகுதி-இடைகி
2ல-சாரியை.-சந்தி-விகாரமெஅமா

உரையில்க்சணமைந்திஞென்.ற

பதமம், சந்திரன், பட்சி, விட்டில்

சாசல்

பதி

பதி

ஒறயுக்கொண்டுமொழிகளேப் பிரி பசன், பக்குவம், பதம்
பதன்படுதல்,பக்குவமாதல் பதமை

த்துக்காண்டல்

பதமுத்தி, பதவிமுத்தி, பாசமுத்தி
பத்வியடைதல்,பாதமடைதல்

பதமை, மிருது,மெத்தனவு

யாதல், பாகமாதல்
பதாகன், பதாகையுடையோன்
பதாகினி, படை

பதம், அடையாளம், அசிகு அ.அக பதாகை,அடையாளம்,அதிட்டம்,க.

ம்புல், ஆடை, இடம், இன்பம், இ

த்திஞேர்விகற்பம்,விருதுக்கொடி

ரம், உண்டல், எழுத்தாஅயபதம், பதாசனம், பாதபடி.
ஒளி, ஓர்மொழியிற்பிரகிருதியாய் பதாசி, பதாதி
சிற்பதி, கால், காவல், குழைவு பதாதி, அமைதியின்மை, ஏ-தமற்ற
கூர்மை, கொக்கு, சிங்
வன், காலாள், சே?னத்தொகிை
சொல்
சோறு,தின் முல்,தெரு, ாாழிகை,
பத்திஞென்.ற,அஃது ஒர்தேரும்

பக்குவம், பதவி, பாவிஅேரு.அப்

-ஒர்யா?னயும்-மூன்.அப்ரியும்-ஐச்

அது காலாளுங்கொண்டது
து, முயற்சி,வரிசை, வழி, வேஷம் பதாரம், காவிற்.அறுகள், தெப்பம்

பு, பூாட்டாதி, பொருள், பொழு

ப,ம்பிரித்தல்,சொற்பிரிப்புச்செய் பதார்த்தசாரம், வைத்தியசாத்திர
த்துளொன்.அறு, அஃது பதார்த்த

தல்

பத்ரி, இலங்தை
பதரிகாச்சிரமம், ஒர்தபோவணம்
பதர், அறிவினன், சப்பட்டிை- பல

ங்களின்குணத்தைச்சொல்வது
பதார்த்தம், கறி, பதப்பொருள்,

பாக்கியம், பொருள், போசனவ
ஸ்.து

னற்றது

-

(ாஅால்

-

பதார்த்தசிச்தாமணி, பதார்த்தசா
பதலே, ஒர் கட்பறை, குண்டான்,சி பதி, அரசன்,இடம், ஊர், எப்பொ
மறுமல்ே, மத்தளம்,மக்கலம்,மல்ே,
ருட்குமிறைவன், ஒளி, கடவுள்,கு
வாயகன் ற பறை
திரை, குரு, கொழுகன், சிவன், தி
லேவன், பட்டினம், பதித்தல், பதி
பதல், வதிள்
பதவி, இடம், உலகம்,கதி, செல்வ
புென்னேஜல், பதிவு, மருதநிலத்
பதலம், பதனம்

ம், கிலே, கிலேபாம், வழி

துர், மூத்த்ோன், வீடு, வேர்

பதிகம், பத்துச்செய்யுளான் முற்.அ
பதவியகுணம், மெத்தெனவு
ப்பெறுமோர்பிரபந்தம்,பாசி,பா
பதவியடைதல்,கதியடைதல் (னதி
பதவியது, சாதிவானஅ ,மிரு.துவா

பிரம்

பதவியல்,பூதப்புணர்ச்சியிலக்கணம் பதிகன், வழிச்செல்வோன்
பதவியன், சாஅதுவானவன்
பதிக்கினி, புருஷனேக்கொல்லி
பசவு, புல்
(பொருள் பதிசத்திசாலம், சிவசத்திமாயை
(தல்,
பதவுர்ை, சொந்ருேமமுாைக்கும் பதிசாத்திரம், பதி.நால்
பதவை, வழி
பதிசேவை, புருஷஅக்குக்கீழ்ப்படி

பத்றல்

தளம்புதல், கடுங்கல், வி பதிஞானம்,தேவவறிவு, துறவு

பதிதபாவணன், பதிதர்களின் பாதித்
தியத்தைப்பரி கரிக்கிறவன்
கவரியின்மத்தியினிற்கு கிலேயாவா பதிதம், கூத்திஞேர்விகற்பம்,தவறு

பத.ணுதல்

ரைசில

பதனகேச்திரம், கிரகங்களேற்ற பக்
யபலன

பதனம் இறக்குதல், கணேதல், தா
ழ்தல், பாவும்,பேணம், போதல்,

விழுதல்
பதனழிதல், ஊழ்த்தல்
பதனழிவு, ஊழ்ப்பு
பதனி, பதர்ே

பA னிடுதல, பதமையாக்கல்

பதிதல், அழுத்துதல், ஏழுத்தப்பதி
தல், ஒடுங்குதல், கீழ் படிதல்,த
ங்குதல், தாழ்தல், பள்ளமாதல்

பதிதன், குலஞ் சமையமுதலியவொ

முத்கத்திற்றவறிஒேன
பதித்தல்,அழுத்தல்,எழுதல், தரித்த
ல்,தாழ்த்தல்,பள்ளமாக்கல்,புதை
த்தல், வைத்தல

பதி

ட

ர்-கருடர்-காதேருவர். ம்ெபுருடர்
பதிகிச்சயம்,

-கின்னரர்- சித்தர்- கிருதர்- ஆதா
பைசாசர்-போக
பூமி ட்ர்-முன்வர்
பதிநிதானம்,
வஸ்.அகிச்சயம்
விஞ்சையர்-வித்தியாசரர்
பதிகியமம்,
க்கு.கால பதினெண்குடிமை, ஒடாவி, கன்கு
பதிகால், கடவுள்துதன்மையைவிள
ர், குயவர்,கொல்லர்,கோவியர்
பதிபடை, ஒளித்திருக்கும் படை
வியார், தச்சர், தட்டார், விதா,

பதிகிண்ணயம்

ரஞ்ஞன், வழிய தேவன்
பதிப்பிரான, பத்தினி
பதிப்பு, பதித்தல்

பள்ளர், பாண்ர், மா?லக்காரர்,

மூ

வாணிபர், வண்ளுர், வலேயர், வெ
ட்டியான்

பதிம்பரை, சுவயமவரை

பதினெண்அபபுராணம், பதினென்
பதிக்கப்பட்டாற்று, பத்
புராணத்துமெடுத்து ஆக்கியோர்

பதி

ஆக்செய்யுளான்முடியும்பிசபக்தி

பெயராய்வழங்குஞ்சார்பு நால்,அ

ம், பாசி, ப்ாசிப்பூடு

வை- ஆங்கிரம்-உசனம்- கபிலம்

பதிரன், செவிடன்
பதில், வதிள்
பதிவத்தினி, மங்கலே

காளி சனற்குமாரம்- சாம்பவம்.
சிவதன்மம்- செளாம்-திருவாசம்
கர்தி-சாரசிங்கம்-சாரதீய்ம்-பரா

பதிவாகசன், சுமைகார
பதிவிடை, ஒளித்திருக்குமிடம்
பதிவிரதம், கம்புத்தவருமை

சரம்-பாற் கவம் -மாரீசம்- மான

வம்-வாசிட்டலேங்கம்-வாருணம்
பதினெண்பாடை, பதினென்தேச

பதிவிரதாதருமம்,

த்தார்க்குரியபாஷை, அவை அ

பதிவிரதாபுன்னிபம், கற்புநெறி

ங்கம்- அருணம் - கலிங்கம். காம்

பதிவிரதாபத்தினி,
ை
பதிவிரதி, த்தினி, பதி
பதிவிரதை

போசம்-கொங்கணம்-கோசலம்
-கெளசிகம்-சாவகம்-சிங்களம்-சி
ச்து-சீனம்-சோனகம்- திரவிடம்

பதிவிரதை, கAபுடையாள் (ல்
பதிவிருத்தல், ஒளியில்மறைந்திருத்த

அளுவம்-பட்டாம்-மகதம்-மராட
ம்- வங்கம்

புதிதல்

(ர்வைத்தல் பதினெண்புராணம்,சிவபுராணம்பத்
பதிவைத்தல், சாற்.அப்பதித்தல், வே அதும் விட்டுஅ புராணான்கும்-பி
'சித்
தி, ஒர் பசி
, ாமபுராணமிரண்டும்-அக்கினிபுரா

அ 'சிதிவெண்பாவும் பத்துக்க்வி
திறையுக்தோன்ற வர்தாதித்து
ப்பாடுவது

-சி

பத்த,

-பிரமாண்டம்- பெளடிகம்- மச்சி

அயிரம், ஒரெண்

பதிஅஅலோகம்,

னமொன் அம்- சூரியபுராணமொ
ன் அமாம். இவைமுறையே. இ
லேக்கம்-கார்தம்-கூர்மம்-சைவம்
யம்-மார்க்கண்டேயம்- வராகம்

கீழேழுலகுமே

வாமனம்-காரூடம்-காரதீயம-பாக

வெழுலகு,அவை அதலம்-விதலம்

வதம்-வைணவம்-பதுமம்-பிரமம்.

தலம் -தராதலம்-இரசாதலம்

ஆக்கினேயம்-பிரமகைவர்த்தம்
தலம்-பாதலம் இவை ஏழுங் பதிக்கம், பதக்குங்தன்மை
(து
கீழுலகு குலோகம்-புவலோகம் பதுக்காய், ஒர்குருவி,வளர்ச்சியற்ற
ஆவலோகம்-சண்லோகம். தபோ பதக்குதல்,மறைத்தல்
(பறை
கம்

ம்மகலோகம்-சத்திலோ பதிக்கை, சிறு திட்டை, கி.அ.தா.அ,
இவையெழுமேஅலகு
பதங்கலன், பதுங்கி
அசேரணம், எட்டுதிசையும் பதுங்குதல்,
பதுங்கல்,
} ஒளித்தல்
_

திஅள்ளச்தாான்மெட்டுக்
பதினெண்கனம், பதினெண் கூட்ட பதுங்கி, பின்னிற்பவன்
ம், அவர் அசுரர்-அக்தரர்-அமரா பதிம காபன்,
விட்டு ஆ
யவாசிகள்- இயக்கர்-உரக பதிமசாபி,

}

பத்

9,

பத்

பது மகிதி, தாமரையுருவாய்க்கிடக்
பத்தல், யாழிஅேருமப்பு
கும்பொன், அஃது இந்திரனிருவ பத்தனம், பட்டணம்
கை நிதிகளிளுென் அறு, குபேரனவ பத்தன், அன்புடையோன்
நிதிகளினுமொன் று
பத்தா, கணவன்

பதுமபதுே, குரியன், தேனி
பதுமம், ஈயம்,ஒர்குழிகை,கோடா

:ே மஞ்சி
பத தாசு,

கோடி, சோதிநாள், தாமரை, ப பத்தி, அடைப்பு, அன்பு, ஒழுக்கம்,
தினெண்புராணத் தொன்.அறு, முடி
ஒழுங்கு, தொண்டு, சம்பிக்கை,கி
யுறுப்பைக்திஞென்.அறு, யா?னத்து
ரை, பங்கு, பதாதி, முறைமை, வ
திக்கை ட்பொறி
ழிபாடு, வீட்டிறப்பு
பதிமயோனி, பிரமன்
பத்திசாண்டிகர், மூவை கப் பக்குவ
பதமராகம்,நவமணியிஞென் (அறு
ரிலொருவர் அவர்சேசப்பெருக்
பதிமரேசை, கையிரேகையிளுென்
கமுடையோர்
பது மலாஞ்சனன், அரசன், குபேர பத்திகுலம், ஒர்சோப்

ன், சூரியன், பிரமன்
பத்திச்சுவர்லசர், கடவுளேப்பற்றிய
பதுமல்ாஞ்சனே,இலக்குமி, சரசுபதி
பத்தியிற்சுவாலிப்போர்
(ல்
பதமiசம்,
தாமரைக்கொட் பத்திபங்காரம், ஆற்று நீர்ப்பாய்ச்சி
பதுமாக்கம்,
ைெ ட
பத்திபாய்தல், பிரதிவிம்பித்தல்
பதுமன், அட்டாாகத்தொன்.அ., இ. பத்திமார்க்கம், பத்திாடை
ராமன், ஒர்சக்கிரவத்தி, பிரமன் பத்திமான், பத்தியுடையோன்

}

பதுமாசனம்,

அட்டாங்கயோகா

ே சனத்தொன்.அ, அ

பத்திமை. அன்புடைமை,ஒழுக்கமு.
டைமை, தேவபச்தியுடைமை

ஃது, இருதொடைமே அமிரண்டு பத்தியம், ஆரியம்-தெஅக்கு இவறீ
ள்ளங்காலேயுமாறித் தோன்றவை
றின்பிரபந்தம்,இதம்,கடு, தமிழ்,
போசனம் மருந்திற்கிசைந்தபுசி
த்திருத்தல்
பத்மாங் தரம், தாமரையிதழ்
ப்பு
(பூசுதல்
பதுமினி,கூத்திஞேர்விகற்பம், சால் பத்திரகம், இல, இறகு, சங்தனும்
வகைப்பெண் சளிளுெருத்தி,
பத்திர காகல்ம், புள்சிறகடித்தெ
பதுமை, இலக்குமி, காளி, சித்திரப் பத்திரகாக 2ல, முமொலி
ை]ெ
பத்திரகாளி, ஒர்தேவதை
பதுமைகதை, ஒர்பசிங்கதை
பத்திரகும்பம், முடி-குட்டுக்குச்சல
பதைத்தல், பதைப்பு
ம்பூரித்தகும்பம்
பதைபதைத்தல்,
பதைபதைப்பு,

மிகப்பதைத்த பத்திாதாரகம், சட்டவாள்
ல்
(த.முதல் பத்திர காடிகை, இலேசாம்பு
பதைப்பு, இாக்கம், பதகளிப்பு, ப பத்திரமதை, இரேபதி,உத்திரட்டாதி
பதோதகம், டா தப்பிரட்சாளன நீர், பத்திரம்,அதிட்டம்,அம்பிறகு, அம்பு,
வழிக்கரையிற்றண்ணிர்
அழகு, இரும்பு, இலே, இறகு, உற
பத்தகாரன், சமையற்காரன்
திப்பத்திரம், எருது, குறிச்சி, கு
பத்தகேசரி, கருப்பூரம்
நீ வாள், சர்தோஷம், செல்வம்
பத்தசந்தம், போசனப்பிரியம்
திரட்சி, திருமுகம், சன்மை,படை

பத்தசனம், தொண்டர்
பத்தசை, அமுதம்

பத்ததி, ஒழுங்கு, கிரியைகளேவிதிக்

பத்திரவாகரணம்,புத்தகத்திளுெ
ற்றை, பூவிதழ் பேணம்,பொன்,ம
லே,முடியுமப்பு, வாகனம்

பத்திரயெளவனம், தளிர்
கிற.நால், சொற்பயன், வழி
பத்திரரதம், பட்சி
பத்தம், உளு, உண்மை, கட்டு
பத்தகுபி, கருப்தாழ்
(வத்த கர் பத்திரரேஅணு, ஐராபதம்
பத்தர், தட்டார், தேவதொண்டர் பத்திரவாகம், அம்பு, பட்சி

பத்தல், ஒர்பாத்திரம், நீரிறைச்கும் பத்திரவாகரணம், விட்டிக்கரணம்

பநீ

பபீ

பத்திரவாகன், ட்டோலேகொண்டு

திரட்சி,திக்கொழு தும்பதுே. ட
திே,பிணேப்பு, பெருச்சிருத்தி, ம
தில், மயிர்முடி, முடிச்சு,முறை,
பத்திரன், சிவன், வீரபத்திறன்
விலங்கு
பத்திராகரணம், செளளஞ்செய்தல்
பத்திராசனம், அட்டாங்கயோகத் பக்தயங்கட்டுதல், ஒட்டம்வைத்தல்
தோராசனம், அஃது பீசத்தின்ே பர்தயச்சீட்டு, ஒட்டம் யார்க்குடை
போவோன்

ழ்ச்சீவனியிடத்திருகாற்பாட்டை
யதெனவெழுதிப்போடுஞ்சீட்டு
பும்வைத்தவ் விருபதத்தையு மிரு பந்தயமொட்டுதல், பந்தயம்பிடித்
கையாலி கப்பிடித்தசையாதிரு
தல்
த்தல், இராசாசனம்
பந்தயம், ஒட்டம்
பத்திராசனர், வாஞேர்ாவகணத் பர்தரம், கரண்டகபாஷாணம்
தொருவர், அவர் கடவுளாதன பந்தரி, பிடாலவணம்
த்தைப் புகழ்ச் திறைவோர்
பக்தர், பட்டினம், பர்தல்

பத்திராசிரயம், சக்தனம்
பர்தல், ஒடுஞ்சாலே, பக்தர்
(ம்
பத்திராசுவம், வகண்டத்தொன்.று பதே வரிசை,கு கிரைப்பற் பாஷாண
பத்திராஞ்சனம், மை
பக்தவிளக்கு, வேத்தி, டக் தாய்த்திர
பத்திராட்சம், வீரபத்திரமணி
ட்டிக்கொழுத்தும்விளக்கு
பத்திராசனம், பத்திராசனம்

முகடுபதிந்த தாழ்
(ய்தல்
பத்திராத்த மசம், வாள்
பர்தனம், கட்டல், கயிறு, காவல்.செ
பத்திரி, அம்பு, இலே, காளி,குதிரை, பங் தஞலேயம் ,சிறைசாலே
(திருமுகம் பதேனே, கட்டு, பங் தித்தல், மகள்
பறவை
பத்திரிகை இலே,ஒற்றை, ஒவே யு.அதி, பக்தன், சீர்பதேபாஷாணம்

பத்திராத்தியம், திப்பிலிமூலம்,

பங் தற்பாடன்,

வாரமுயர்ச்தது

பத்திரை,அவுரி, இரண்டாம்-ஏ9ாம் பந்தி,ஒழுங்கு, ஒர்பண், கீர்த்தி,குதி
-பன்னிரண்டாங் திதி, கங்கை, கா
ரையானமுதலிய நிற்குஞ்சாலே,க.
பசு, ம
ளி, ரிேபுரண்டான்பூடு,
ட்டம், சபை, பச்தியென்னேவல்
ஞ்சள்
பந்தித்தல், கட்டல்
பத்திரைகேள்வன், வீரடத்திரன்
பங் தித்திரம், நேயம்
பந்திபோசனம்,பலரையுஞ்சேரவை
பத்திரோதகம், இலேயினர்

த்துப்புசித்தல்
பத்திரோல்லாசம், இலத்தளிர்
(கை பந்திப்பாய் மிகவொடுங்கி நீண்டபா
பத்திவான், பத்தன்
பத்திவிசுவாசம், உறுதியானாம்பிக் பந்திருபாவணன், சங்கைமரன்
பத்திவைராக்கியம், தெய்வபத்தியிற் பக்திவஞ்ச?ன, பர்திபரிமாறுதலில்வ
L

பிடிவாதம்
பத்தினி, இல்லாள், கற்புடையாள்

பத்தினித்தனம், க்ற்புநெறி
பத்தினிப்பிள்ளே, குடிப்பிள்ளே
பத்தி, ஒரெண், பாதம்
பத்துக்காலோன், கண்டு

ஞ்சித்தல்
பந்து, உறவு, எறியும் பக்அ,
_

சகோ

தரன், சினேகிதன், திரட்சி, திரி
கை, மட்டத்துருத்தி
பர்துக்கட்டு, பலரையுமொன்முய்ச்

சேர்த்துக்கொள்ளல், போலி,வெ

பச்தை, வகிர்
பஸ்மம், பற்பம், பற்மம்
பர்தசம், கட்டு

பங்கத்துவம், இனச்சேர்வு

பந்தடித்தல், பத்தெறிதல்

பச்திரம், அழகு

ளிவராது மறைத்தல்
பங்து சனம், வமிசம்

பந்ததயிலம்,பதேமெரித்திறக்குமெ பந்துவராளி, ஒர்பண்
ண்ணெய்

பங்தையம், பந்தயம்
பக்தம், அழகு, உண்டை,உறவு, க பபதி, சந்திரன்
ட்டு, கயிறு, கைவிளக்கு,தளே, இ பபீதி, ஏகபாத்திரபானம்

ஃதி யாப்புறுப்பெட்டிளுென் , பப்பரப்புளி, பெருக்கமாம்

டய

பலி

trச

பப்பரம், சேயமைமீபத்தாறிளுென் பயம்பு, பள்ள்ம்,யா?னபடுகுழி,
மறு, பதினெண் பாடையிஞென்.அறு, டயல், சரிபாதி, பள்ளம், பையல்
பயளி, பசளி

பருப்பம்

பப்பரர். பப்பரதேசதீதார்

பயளே, பச

பட்பரவன், பருத்தது
பயறி, ஒர்குருன்ோய்
பட் பரவாகன், அருச்க்னலுக்குச்சி பயறு, ஒர்தானியம், த்ெதிரைாாள்,
த்திராங்கதையிடத்திற்பிறந்தபிள் பயனிலசொல்லல், பிரயோசனமில்
லாதபேச்சுப்பேசல், இஃது வா
(சே2ல
பப்பளிச்சேலே, ஒர்வகை வன்ன்ச்
க்கின்றீக்குணாான் கிளுென் அறு
பயனிலாள், வேசி
பப் பாதி பாதிபாதி
பயனிலி, வீணன்
பப்பு, ஒப்பு, பரப்பு
பப்புவர், புகழ்வோர்
பயனிலே, பயன் முடிவு
பமரம், பேரொவி
பயனுரைத்தல், உரைசொல்லல்
பம், கிர்கம், விண்மீன்
பயனுவமம், பிரயோசனத்தையேயு
பம்பரத்தி, ஆடுமாலே
வமையாய்ச்சொல்லுவது, (உ.ம்)

பம்பரமாட்டுதல், அலேக்கழித்தல்,ப
ம்பரஞ்சுழற்.ணுதல்

மாரி வண்கை

பயன், அகலம், சொல்அரை, நீர்,ப

பம்பரம், ஒர்விளேயாட்டுக்கருவி

லன், பால்
(ணல்
பம்பல், ஆரவாரம், பம்புதல்; மிகுதி பயன் சொல்லுதல், வியார்த்திபண்
வலி
(ழி பயன்படச்சொல்லல், பிரயோசன
-

பம்பளபளோ, இனமைக்குறிப்புமொ
தேரச்சொல்லல், அஃதுவாக்கின்
பம்புதல் ஆரவாரித்தல்,எழுச்சி,நெ
நீகுணாான்கிகுென்று
(சொல்
ருங்கல், பரவல், பொவிதல்
பயன்படுசொல், பிரயோசனங்தரு
பம்பை, ஒர்ாதி, ஒர்வாச்சியம், சுரு பயன்படுதல், பிரயோசனமாதல்
ண்டமயிர், முல்லே நிலப்பறை

பம்மல், செம்முதல், பொருத்திக்கட்
டுசை,மக்தாரம்,மதிேப்பு, மூடுதல்

.

!ே } பொருளின் முடிவு
பயாபகன், அரசன்

பம்மாற்று, வெருட்டு, வெளிவேடம் பயான்கம், அச்சம், இராகு, புலி
பயிக்கம், பிச்ச்ை
பம்முதல், பம்மல்

பம்மை, சித்திரப்பாவை
பயங்கரம், அச்சம்
பய சம

} நீர்,பால்

பயித்தியம், பைத்தியம்
பயிர்தரி, ஏகம்ப்பாஷாணம்
பயிரங்கம், அறிக்கைப்பத்திரம்

பயிரி, ஓர்ைேர, ஒர்வகுரி
பயசுபம், பூனே (யத்தம்பண்ணல் பபிரேமுதல், பயிர்ப்படல்
பயணங்கட்டுசல்,பிரயாணத்துக்கா பயிர், இடும்பயிர், ஒலி, பயில், பற
பயணம், பிரயாணம்
வைக்குரல், புல், விலங்கொவி
பயத்தல், கொடுத்தல், பிறப்பித்தல் பயிர்த்தல், ஒலித்தல்
பயங்தாள், தாய்
பயிர்ப்பங்கு, செய்கைப்பங்கு
பயிர்ப்பு, அசுத்தம், குற்சிதம்,இது
::::
மகஉேக்குண்ான்கிளுென் அ
பயபத்தி, ஒடுக்கவணக்கம்
பயிலல்,
சொல் அதல், பிடித்த்
பயப்படல், அஞ்சல்
பயிஅதல், ல், பழகல்
பயப்பாடு, அச்சம்
(சப்பு பயில், சைகை, oசால், பயிலென்
பயப்பு, கிருபை, தேமல், நிறம், ப
னேவல், பழக்கம், பாதி,
பயம், அச்சம்,அஃது, சுபாவக்குண பயில்விடுதல், பயில்காட்டுதல்
மொ ன்பதிளுென் ,குளம், சுதை, பபில்வு, பயிற்சி

}பிதா

நீர்,பயன்,பால்,பிரமா,மாயையா

பயிறல்,ஒலித்தல்,கூடுதல்,சொல்லுத

க்கைபதினெண்குற்றச்சமொன்று

ல்,பயிலுதல்,பேசலாலெழும்ெ ாலி

L

சாசடு

பயிற்சி, பழக்கம்
பாசுபாணி, சிவன், பரசிராமன், வி
பயிற்பேச்சு, பூசப்பேச்சு
(தல்
பபி மறுதல், படிப்பித்தல், பழக்கு பரசுவதம், பரசு
பரசுவம் பிறர்பொருள்
பயினி, ஒர்மரம்
பாகுதனன், சிவன் , பரசிராமன்
பயின், உட்படுகுருத்து, பிசின்
பரஞானம், பதிஞானம்
பயோகடம், தீவு
பரஞ்சம், செக்கு, துரை, வாஅதி
பயோசனம், ஆலாங்கட்டி
பரஞ்சனன்,
பயோதசம், சமுத்திரம்,நீர்ப்பிரிவு, பரஞ்சேயன்,
வருணன்
முகில்
_

-

}

பயோததி, சமுத்திரம்

பரஞ்சுடர்,

சுயம்பிரகாசக்கடவு

பயோதம் முகில்

பஞ்சோதி,

ள்

பயோதாப்பத்தி, ஒர்பிரபர்தம்,அ பாடு, கரடு
ஃது, முலேயினேப்பத்துச்செய்யு பானம், கவசம், சம்பளம், தாங்கு
ளாற்கூறுவது
தல், பட்டுச்சீலே, பாரம்
பயோதிரம், கடல், கரும்பு, பால் பரணி, அணிகலச்செப்பு, ஏரி, ஒர்
நாள், ஒர்பாத்திரம், ஒர்பிரபர்த
முலே, மேகம்
ம், அஃது ஆயிரங்களிற்றைச்சொ
பயோகிதி, சமுத்திசம்
ன்மவீர?னத்தலேமகளுகக்கொண்
பயோவிரதம், ஒர் மாதவரைபசுக்
டு கடவுள் வாழ்த்தும் கடைதிறப்பு
கோட்டத்தறை திட ால்மாத்திர
ம் பாலேகிலமுங் காளி கோவிலும்

மூண்டுசெய்யுமோர்விரதம்
பய்யன், பையன்

பேய் ளோடுகாளியுங்காளியோடு

பாகதி, முத்தி
பரகளத்திரம், பிறர்மனேயாள்
பரகளத்திராவிகமனம், விபசாரம்ப
ண்அணுதல்
பரகாயப்பிரவேசம், கூடுவிட்டுக்கூ

பேய்களுஞ்சொல்லத்தான் சொல்
லக்கருதியத?லவன் சீர்த்திவிளங்க
அம்.அவன் வழியாகப் புறப்பொரு

போய்தல்,அஃது, கலேஞானமது
பத்து சான் கிளுென் அ
பரகாயம், பிறசரீரம்
பரகாரியம், பிற காரியம்
பசகிதம், ட்பமாகக்கணிக்கப்பட்
-து, பிறர்க்குசன்மையானது
பாக்கம், பரத்தல்
பரசஞ்சகம், ஆன்மா

டோன்றவெம்போர்வழங்க விரும்
பலுமென்றிவையெல்லா மிருசீரடி
முச்ரேடியொழித் தொழிர்த மற்
றை யடிகளான டிப் பஃருழிசை
யாற்பாடுவது, மதகு
பரண், இதணம்
பரண்டை, கணேக்கால்

பாசதம், பல அரஅ

பாத கண்டம், நவகண்டத்தொன்.அ
டாத சாத்திரம், கடன.நால்
பரத நாட்டியசபை, கூத்துக்களரி
பரத நால், பரத சாத் கரம்

ட சமயம், பிறச்சமையம்

பரதந்திரம், சுதந்திரமின்மை

பரதபித்தல், பரிதபித்தல்
பரதமோகனாாட்டியம்,பரதமுறை
பரசம், ஒரிரத்தினம்
ப்படியாடுங்கூத்த
ப சாதி, அன்னிய சாதி
பரசிராமன், மழுவுடைபிராமன், இ) பரதமோகினி, சாடகி
வன் சமதக்கினியுமிரேஅகையுக்த பரதம், இலட்சங்கோடிகோடா
கோடி, கூத்தி, நவகண்டத்தொ
க்தை தாயாகத் திருமாலவதரித்
பரசமபி, பிறச்சமயி

ன் அ, பரத நால்

த.அ.

பரதர்,செய்தனிலமாக்கள்,வைசியர்
பரசிவன், கடவுள்
(ழு பரதவசக்தன் ஒர் கூத்து
பரசு,கோடாலி,பரசென்னேவல்,ம பரதவருடம், பரத கண்டம்
பரதவித்தை, புரதசாத்திரம்
பரசு கம், மோட்சானுபவம்
பரதனம், பிறர் பொருள்
பாசுதல், துதி, தல்
பரசிவம்,

}
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பரதன், இராமன் றம்பி, ஒராசன், பார்தாமம், வைகுதேம்
திருமால்
ஓரிருவி, செய்வான், பாதசாத்தி பார்தாமன்,
பரபட்சம், பிறர்கிலேசொல்லும்பகு
ர்ஞ்செய்தோன்
பரதன்மம், பரோபசாரம்
பரதாக்கிரசன், இராமன்
பரத பம், பரிதாபம்,
பரதார கம னம், பிறர் மனேக லத்தல்
பரதாரம், பிறர்மனே

பரதாரோபசேவனம், விபசாரம்

பாபதம், மேன்மை, மோட்சம்

பரபத்தி, சிவபச்தி
ட பத்தியம், சமன் செய்தல். பண
க்கொடுக்கல்வாங்கல்பண்ணுதல்
பரப்த்தியம்வாங்கல், பணங்கடன்
வாங்கல்

பரபரத்தல், தீவிரப்படல்
பரபரப்பு, சீக்ரெக்குறிப்பு

பரதி சாடகி
பரதிாலியம், பிறர்திாலியம்
பரதிருதானயோகம், பிறர்செய்ததி பரபரீனம் உரிமை, பாரம்பரை
,
மையைமறர்.தான்மையை கிளேத் பரபரெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு
தல், அஃது தயாவிருத்திபதிமூன் பாபாகம், அதிட்டம் சேடம், பிற

ர்சமைத்தது, மேன்மை

கிளுென் .ழி

பரதாஷணம்,பிறரைத்தாஷலணித்தல் பரபிண்டம், பிறர்கையுணவு
பாபிருதம், காகம், குயில்
பரதேசம், பிறதேசம்
பரபுட்டமகோற்சவம், மாமரம்
பரதேசவாசி, பிறதேசத்தோன்
பரதேசி, ஓர்சாதி, பிறதேசத்தான், பரடிட்டம், குயில்
பாடிட்டை, வேசி
(அ
யா.ச.கி
ப புருடன், கள்ளப்புருடன், விட்டு
பரதேவதை, கடவுள்
பரபூமி, பிறதேசம்
(வள்
பாத்தர், தார்த்தர்
பரபூருவை, முன் கலியாணமுடித்த
பரஸ்தலம், வேற்றிடம்

பரபேதகம், சத்துருவையழித்தல்
பரத்தல், பரம்புதல்
பரத்தி, செய்தனிலப்பெண், பாவப் பாபோகம், பேரின்பம்
பரப்பத்தியம், கவிசாலம்
பென், பரத்தியென்னேவல்
பரத்தியானம், தேவதியானம்
பரத்திரம், மஅமை

(ல்

பாஸ்பரம். பாற்பரம்

பரத்திரவியம், பிறர்பொருள்

பரப்பல், பாம்பச்செய்தல், பரவுத
பரப்பிரபெளதிதரன், அப்பாட்டன்

;} வேசி,

வேற்.அப்பெண்

பரப்பு, அகலம், ஒர் சிலவளவுப்பிா

தார்த்தவியாபா

மாணம், சப்பிரமஞ்சம்,படுக்கை,
பாப்பென்னேவல்,பாவைக்கடல்,
விசாலம், வீதி
(தல்

பரத்திரி,

பத்திரிகமனம்,

பரப்பிரமம், கடவுள்
_

பாஸ்திரிகமனம்,

ாம்

பரத் தவம், கடவுட்டன்மை, யுத்த
ம், வி, தியாசம்

பரத்திவாசன், கரிக்குருவி, சத்தவி

பரப்புதல், பாம்பச்செய்தல், ப்ரவு
பரமகதி, அடைக்கலம், மோட்சம்

ருஷிகளிலொருவன், துரோணுசா பரம கருத்தன், கடவுள்
பாமகாரியம், தேவகாரியம், மகா
ரியன்
காரியம்
பரத்தை, ஒர்செடி, வேசி
_

பரத்தையருவி, பரங் வெட்டுமருவி பரமக்கியானம், பரமஞானம்
பரத்தையிறீபிரிவு, தலைமகன்ப த் பரமசண் டாளன, மகாதரோகி
பரமசித்த ரு, மகாசத் தரு
தை பிடத் துட் பிரிதல்
பரமசங்தேகம், மிகு சந்தேகம்
பாகாசம, ஒாமருதே
பரம சமாதி, தியானம்
பரந்தவடிவு, சட்டைவடிவு

பரதவ
ம், }செமச்சலம்
ரகதவட்டிகை,

பரமசித்தி, முத்தி

பாக்தவம், சேர்மானம்
பார்தவர், யாசகர்

பாமண்டலம், வானுலோகம்
பரமசம், கடவுள், பிறசமயம்

பரமகச்சரி தருமதேவதை

_1

பரமசாழிகை,முறிஅமுள்ளாாழிகை பரம், அத்திமரம், உடல், கடவுள்,க
பரமபதம்,உலகம், மோட்சம், விட்
வசம் குதிரைக்கல்லணே, கேடக
துெ
ம், செயல், தனிமை, பழமை, பா
பரமபாகவதசிகாமணி, வைணவ
ாம். மிகுதி, முற்றத்த மத்தல், மு.
-

பரமபாகவதன்,
-

சன்னி
யாசி

ன்பு, மோக்கம்

பாம்ப்ரம், சுதந்தரம், வமிசபாரம்

பாமம், பரப்பிரமம், மகாமேன்மை
பரை, வமிசம்
பரம ரகசியம், அக்தரங்கவுண்மை, பரம்படித்தல், பலகையடித்தல்
ஒர்.நால்
பாம்பான், அப்பாட்டன், கடவுள்
-

பாமஅத்தன், மிகுலோபி
பாம்பராதி, தொன்.றுதொட்டுள்ள
பாமலோகம்,சிவலோகம்,மோக்கம்
அது, பரவணிையானது
பாமவிச்தி, வேதம்வாசிப்போர்வா பாம்பரை, சம்பிரதாயம், தொடர்
பிலிருந்ததெறிக்குநீர்
பு, தொன்.அதொட்டது,பாவணி
பரமவினாசன், ஏகாதபதி
பாம்பர், ஒர்சாதியார்
பாமன்,கடவுள்,சீர்பந்தபாஷாணம் பாம்பு, கழனி,திருத்தும்பலகை,பர

பாமாகாயம், துவாத சாக்தம், வெ

ம்பென்னேவல், வரம்பு, விசாலம்
பரம்புதல் பெருகுதல்,விசாவித்தல்
பாமாங்க?ன, செளந்தரி
பாரூபம், விகாரப்படுதல்,
பரமாங்கிசம், உபநிடதமுப்பத்திர பரர், அன்னியர், பகைவர்
அறுவெளி

ண்டிளுென்ற

பரலோககமனம், மரணம்

பாமா.அ. அதிகுக்கவஅ,ஒர்கால து பரலோகக்கிரியை, அபரக்கிரியை
டபம்
பரலோக சாதனம், மோக்கத்துக்கு
பரமாத்தமன், கடவுள், சன்னியாசி,
ரிய சாதிப்பு
பெருமையிற்சிறச்தோன்
பரலோகசெளக்கியம், மோட்சான
பரமாத்துமா, சுத்தாத்துமா
தேம்
(ம்
பாமாயு, பூரண துயு
பரலோசம், தேவலோகம், மோக்க

பரமார்த்தம், உண்மை, ஞாளுர்த்த பரலோகவாசி, மோட்சத்தான்
ம், தேவவறிவு மெய்மை
பாமாற்புதம், தேவாற்புதம்
பாமாணர்தம், பேரின் பம்

பரல், பருக்கைக்கல்,விதை

பரவசஞ்சொல்அதல், பிரமாணத்

தோடேவாக்குத்தத்தம்பண் அதில்
பரமானந்தன், கடவுள்
பரவசம், தன் வசமற்றிருத்தல், பிா
- மா.அபவம், அசிபதசோத?ன
மாணத்தோடுபண் அம்வாக்கு
பாமான் மா, இதரபதாாத்தானவச் பரவனி, தலேமுறை
சின்னவான்மா

பரவணிகாரன்,தலேமுறைதலேமுறை
யாயவுரித்துக்காரன்
பரமுத்தாததுமா, சாயுச்சியகதிய பரவணிப்பட்டம், தலேமுறைப்பட்

பரமான்னம், சருக்கரையமுது

டவரிசைப்பெயர்

டைங்தோர், பக்குவர்
பரமுத்தி, சாயுச்சியம், மோக்கம்
பரமேசன்,

பரவர், ஒர்சாதியார்

பரவல், சொல்அதல், பரவுதல், புக

பரமேசுரன்,
1-)
கடவுள்,
விட்டுசிவன்,
மமேசுவரன்,
பரமேச்சுரன்,
பரமேச்சுவரன், !
பார்ப்பதி
பரமேசுவரி,

ழ்தல், வணக்கல்

பர்வான்மா,முற்றத்துநர்தவான்மா
பரவிருதயம், குயில்
பரவிவேகம், ஞானவறிவு
பரவுதல், சொலலல், திதித்தல்,
ப்பிச்செட்பம்பண் அதல், பரப்பு
தில், வணங்கல், விரிதல்

பரமேச்சுவரி,

பரமேட்டி, அருகன், கடவுள்,
ன், பிரமன், விட்டு ஆறு
பசமோட்சம், பரமுத்தி

சிவ

பரவுபகாரம், பரோபகாரம்
|

பரவெளி,பாாகாயம்,மாயாகுனிய

சாச.அ

பரவை, இலக்குமிகக்
ப்பு

பரி

கடல், ர டரார்திரம், பிறவழி
(புவழக்கு டராபரக்கண்ணி, ஒர்பாடல்

பரவைவழக்கு, செய்யுளல்லாவியல் பராபரம், கடவுள்,சிவம், சன்மைதி:
பாtபாம், பதிஅபகாரம்

மை, நடுத்தரம், முன்பின்

டிாற்பாவிரேர்தம் ஒன்றுக்கொன்ம பாாபரவஸ்து, கடவுள்
விரோதம்

பரன், கடவுள்

}பாமுகம்
பராகண்டம்.
டி. ராகண்டி-தம,
பராசதம், சருவுதல்
பராகத்தினசேவுகன், பன்றி
பராகமண், செம்மண்

ராபரன் பரமேசுபரன்
பராபரித்தல், பராமரித்தல்
| பராபரிப்பு, பராமரிப்பு
பாபரை, பார்ப்பதி
பராடவ, ஒராண்டு
பராமரித்தல், விசாரித்தல்
பராமரிப்பு, விசாரிப்பு

பராகம்,ஒர் மலே,ஓரிவரச?னத்தாள். பராமாத்துமியம், உபநிடதமுப்ப
கிரகணம்,கீர்த்தி, சந்தனம், தாளி,
த் திரண்டி-மூென்.அறு
பர்ாமுகம், அசிட்டை, பின் அேக்கி
ஆக்தாதி, மற்றைகாள்
யமுகம்
பராகரணம், இகழ்தல்
பராயணம், இராசிமண்டலம், பதி
பரா காயம், ப்ரவெளி
(ல்
பராக்கதம், தைரியம்
அ, விருப்பு, வேதத்தின்பகுதி
பராக்கர்ட்டுதல், பராச்குக்காட்டுத பராயனர், குறிக்கொள்வோர், வே
பராக்கிரமசாலி, பலவான், வீரன்
பராக்கிரமம், வலி, வீரம்
பராக்கிரமன்

} பலவான்,வீரன்

பராக்கிரமி,

தாத்தியயனர்
பராயனி, கன்னன்

பராய், பிராயமரம்
பராரி, மூன்ரும்வருடம்

பராரு கம், கல்
பராச்கிரமித்தல், வீரங்காட்டல்
பராக்கு, ஒர் பிரபந்தம், பலசையும் பாரை, உள்ளோசை,பருமரத்தடி
பார்த்தல்,பொழுதுகழித்தல்,வே பரார்த்ததேவப்பிரத்திதம், பிறர்க்
காகத்தேவாராத?னசெய்தல், இஃ.
அறுபுவஞயிருத்தல்
பராங்கதன், சிவன்
அது தயாவிருத்திபதிஞன் கிளுென் ம

பராங்க வம், சமுத்திரம்

பராசக்தி, பஞ்சசத்தியிளுென் மறு,
அஃதி,பிசாணன் முதலியவாயுவா
-

க நிற்பது

பராசயம், வெற்றி
பரா சமம், அட்டாத சவு புராணத்
தொன்ற, தரும.நாலபதினெட்டி
அனுமொன் அறு
பராசரன், வியாசன் றங்தை
பராசரியம், சிற்ப.நான் முப்பத்திர
ண்ைடிஒென்ற
பராசனம், கொலே
பராசனன், கொலேசெய்வோன்
பராசியம், பலரறிந்த து
பாசுதை, துக்கம், மரணம்

பரார்த்தம், ஆயிரங்கோடிகோடா
கோடி, பிரமகற்பத்தரை, பிறர்

க்குபகாரமானது
பாாாத்தவனுமானம்,பிறர்பொருட்
!-ாம அலுமானம்

பராவிருத்தமுகம், வேண்டாததறி.
குமுகக்திருப்பல்
பராவுதல், பரவுதல்
பரா.அ கூலம், பிறர்க்க லு கூவம்

பரா.அக-வி, உபகாரி, விபசாரி (b.
பரான்னம், பிறர்கொடுத்தபோசன
பரி, அசுபதி, அடையாளம், அலங்

காாம், அன்பு, உண்மை, உயர்ச்

சி, உள்ளக்களிப்பு,சருமை,காழ்த்
தல், குதிரை, சுமை, செல்வம், து

பாஞ்சம், ஆயுத வலகு, செக்கு

க்கம், துன்பம், நெருக்கிடை, பங்

பராடம், வனச்சாரபினிலம்

கு, பரியென்னேவல், பருத்தி,பா

பராதாரம், காசம்
பராதி, பிராதி
பாாதீனம், சு தங்கிர மற்ற து

தி காத்தல், பெருமை, மிகுதி, மு
டிவு, வணக்கம், வருத்தம, வழி,
விசா லம், விரிவு, விரைவு,

பரி

பரி

பரிசுதம், அறிவு, ஆதாயம், தடை, பரிக்கிரமம், அலே.ேதுதிரிதல், சுற்.டி
மறதி, விசாான

பரிகதை, தரித்திரம்

தல், போதல்
பரிச்கிரயம், மீட்பு

பரிகம், அகழ், அழித்தல், இருப்பு

பரிக்கிரா கம், பவிபீடம்

த்தண்டு, கதவிநீருள், கிழங்கு, நித் பரிக்கிரியை, வேலியடைத்தல்
தியயோகத்தொன்.அறு, நீர்ச்சாடி, பரிக்கை, பரிட்சை
மதி.அண்மேடை, மதில், வ?ளதடி, பரிசக்குன்று, சாக பச்சை

வெளிக்கதவு
பரிகம்பம், பயங்கரம்
ரிகரணம்

பரிசணித்தல்,மிருதுவாய்ப்பேசுதல்
பரிசதனமாத்திரை, பரிசவுணர்வின்
_

:ே பிடித்தல், விடுதல்

மூலம்

பரிசகீட்சை, ஒர்திட்சை, அஃ.தி
வ
பிளேயாகவர்க்கு பரிசத்திஞ்ல் ம

பரிகாம், இடைக்கட்டு, தீர்ப்பு,
க்கம், படுக்கை, பரிவாரம்
லம.முத்தல்
பரிகரித்தல், காத்தல், பத்தியம்பண் பரிசத்தலன், கூட்டாளி
ணல, பிராயச்சித்தஞ்செய்தல், பரிசம், கற்பாஷாணம், தொடல்,
தொடுதலேயறியுமறிவு, இஃது ப
வைத்தியம்பண்அணுதல்
பரிகரிப்பு, குணமாக்கல், வகைசெ | ஞ்சபுலனிலொன் அ, மணவாளன்
ய்தல், விலக்கல்
பெண்ணின் பிதாமாதாவுக்குக்கொ
டுக்கும்வெகுமானம்
பரிகருத்தனம், சூன்றல்
பரிசயம், ஐக்கம், பரிச?ன
பரிசருமம்,அலங்கரிப்பு, சத்தி
பரிகலச்சேடம்,உச்சிட்டம், மகாத் பரிசரம், அகலம் மரணம், முறை
அமாக்களின் விசேடம்
பரிசான், காவற் காரன், தோழன்,
பரிகலத்தார், பரிவாாசனம்
படைத்தலேவன்
பரிகலம், சே?ன, பரிவாரப்பேய், ப பரிசருப்பம், குழ்சல்

ரிவாரம், மகாத்திமாக்களுண்ணு பரிசனம், உறவு, ஏவல்செய்வோர்,
தொடுதல், பரிசிப்பு
பரிசனவேதி, இளந்தலோகங்களப்
டொன் மூக்கு மருந்து
பரிசற்பனம், உணவுமுதலியதேடல்,
பரிசனன், காற் று
தீர்த்தல், பிரித்தல், யோசித்தல்
ம்பாத்திரம்
பரிகலிதம், உருகுதல், பாய்தல்

பரிகாசப்பட்டன், பரிகாசக்காரன்

பரிசனே, பழக்கம்

பரிகாசப்போர், பகிடிச்சண்டை

பரிசன்னியம் மேரு கிரி
பரிசாதனம், செய்துமுடித்தல், நீர்

பரிகாசம், பகிடி, மிகுாசை
பரிகாசம், ஆயுதம், கொல்லுதல்

1

ை

பரிகாரம் அவசங்கை, குழ்தல், பரி

பரிசா யம்,

ஒமக்கிடங்கு, ஒமம்
கரித்தில்,பிராயச்சித்தம்,பெண்ம பரிசார கம், ஏவல்வே2ல

பிர், மிகுதி, வைத்தியம்
பரிகாரி, வைத்தியன்
பரிகிருசம், மெலிவு

பரிசாரகன், எவல்செய்வோன், கூ
டப்போகிறவன்

(ல் பரிசாரம், பரிவாரம், பெண்மயிர்
பரிாேத்தனம் சொல்லுதல், புகழ்த
பரிகை, அகழ், அன்பு, உருக்கம,ம
தி.அண்மேடை
பரிசிரமம், பிரயாசம், வருத்தம்

#

திண்டல்,பகுதல்

பரிசிரயம், கூட்டம்
பரிக்காரம், அலங்காரம்
பரிக்காரர், குதிரைக்காரர், யா?னக் பரிசிலாளர், இரப்போர்
T IT
பரிசில், இகை, வெகுமதி
பரிக்கிரகம், அழிவு, ஆ?ன, இணக்க பரிசு, இகை, சங்கை, பண்பு, பய
ம், ஏற்றுக்கொள்ளுதல், கிலேபே
னச்சனம், பரிது விதம்

அறு, பிற்படை, ம?னயாள், மூலம் பரிசுகேடு, சங்கை பீனம்

பரிக்கி சகித்தல், கைக்கொள்ளல

பரிசுத்தம் முழு தஞ்சுத்தம்,முழுமை

சாடு)

பரி

பரி

பரிசுத்தவான்

அறுத்தல், அன்பு,அன்
பொ
சுத்தமுள்ளோன். | பரிதல்,
டுபேசல்,
இரங்கல், ஒடிதல், ஒழு
பரிசுத்தாவி, சுத்தமான ஆவி
கல், தறித்தல், பங்கிடல், பரிச்சி

பரிசுத்தன்,

பரிசுத்தி, பரிசுத்தம், முற்ருக
பரிசுத்தை, சுத்தமுள்ளவள்

பேசுதல், வெட்டுதல்
பரிதாபகரம், ஒர்சுரம்

பரிசேதம், எல்லே, பிரிவு, மாற்.அ

பரிதாபப்படுதல், பரிதபித்தல்
பரிதாபம், இரக்கம், ஒர்ாரகம், தி

பரிசேதனம், சிரிப்பு, பரிசேதம்
பரிசை, கேடகம்

யரம், பயம், வருத்தம்,

வெப்பம்

பரிசைக்காரர், ஒர்சாதியார், சேட பரிதாபி, ஒராண்டு,அயரு.அவோன்
கம்பிடிப்போர்
பரிதாயம்,சகவாசிகள், சந்தி, நீர்க்
பரிசோதனே, பூரணசோதனே

குண்டு, பின் ருெடை

-

பரிசோதித்தல்,முற்.மறுஞ்சோதித்தல் பரிதானக்காரன், கைக்கடலிவாங்கு
பரிச்சயம், பழக்கம்

வோன்

பரிச்சித்து, ஒராசன்
பரிச்சேதம்,

பரிச்சேதனம்,

பரிதானம்,உடுப்பு, கைக்கூலி, பொ

இலக்கியசெய்யுட்

கூறுபாடு, இன்

ருள்கொடுத்துப் பொருள்வாங்கு
தல்

மை, நீக்கம்,முற்.தும் பரிதி,ஒளி, சக்கராயுதம்,குரியன்,தே
ர்ச்சில், பரிவேடம்,பொன்,வட்ட
த்தின் சுற்றளவு, வட்டம்

பரிஞ்ஞானம், அறிவு
பரிட்க்ாரம், அலங்காரம்,சமைத்
தல், சமையாசாரத்

ே

பரிது, பரிய,தி

தட்படுத்தல்,முடிவு பரிதேவனம், அச்சம், புலம்பல்

பரிட்கிரு.சபூமி, பலிபீடம்

(ம பரிதேவிதம், புலம்பல்
பரிட்சாவிற்பத்தி, அப்பியாசத்திம பரித்தல், காத்தல், சுமத்தல், தரித்
பரிட்சித்தல், அப்பியாசித்தல,ஆசா
தல், தாங்குதல், தாபரித்தல்
ய்தல
(க்கம் பரித்தியாகம், சட்டம், முற்றும்விடு

பரிட்சை, ஆராய்வு, சோதனே, பழ
பரிட்சைபன் அதல்,

பரிட்சைபார்த்தல்,

தல்
(ன்
அப்பியாச பரித்தியாகி, சன் னியாசி, துறந்தோ
ம்பண்அனுதி பரித்திராணம், தற்காத்தல்
ல், ஆராய்தல் பரிகாமம், கீர்த்தி, செல்வம்

பரிட்டினகம், பட்சிவட்டமிடுதல்
பரிசியாசம்,முடிவுசெய்தல், வசனப்
பரிணதம், கனிவு,முதற்பணம், ளவு
பொருள்
பரிணமித்தல, வேறுபடுதல்
பரிபக்குவம், ஏற்றசமையம், ஏற்றப
பரிணயம் கடைப்பிராயம், கலியா
க்குவம்
ணம், முதிர்வு
பரிபணம், கைப்பணம்
பரிஞகம், அகலம், வட்டத்தின் சுத் பரிபந்ததன், எதிரி
றளவு
பரிபக்தி, எதிரி, கள்வன்
பரினுககன், கணவன்
பரிபவபதம், கிச்தையான கிலேமை
பரிணுமசரீரம், ஒன் அதிரிங் துண்டா பரிபவம், அவசங்கை, இகழத்தகு

னதேகம, அஃது தாலதேகமடோ

பொருள், இழிவு,எளிமை, தோல்

ல்வ ஆ.

வி, வியாகுலம்

பரிளுமகுலம், ஒர்நோய்
பரிளுமம, வே.ஆறு பாடு
பரிளுமாலங்காரம், திரிபணி
பரிமணத்திரு, கணவன்
பரிதகனம், பொசுக்குதல்

பரிபாகம், அடுதல், ஏற்றபக்குவம்,
சமர்த்தப்பலம்,சமித்தல்,முதிர்வு
பரிபாகி, ஏற்றபக்குவன்
பரிபாஷணம், இணக்கம், சம்பாஷ
னே, கிங்தை, முறை

பரி பித்தல், இரங்குதல்,துக்கித்தல் பரிபாடி, ஒழுங்கு
வருங்தல்

உரிதபிப்பு, இரக்கம், துக்கம்

பரிபாஷை, குமூஉக்குறி
பரிபாலகன், காப்போன்

பரி.
பரிபாலம்,
பரிபாலனம்,

சாடுக

பரி

அருளுதல், ஆளுகை, ! பரிமாணம், அளவு
காவல்,சமாளித்தல், ! பரிமார்ச்சனம், சுத்திபண்ணுதல்
தற்காத்தல்

பரிமாவடிப்போர், கு கிரைப்பாகர்
பரிமாறுதல், உட்கொள்ளுதல், ஊ
பரிபாலன், காப்போன், சமாளிப்
டாடுதல், கொடுத்துமாறுதல், தி
போன்
ரிதல், கடமாடுதல், பங்கிடுதல்
பரிபாவி,காப்போன்,பாரிபாலியெ பரிமாற்றம், ஊடாட்டம், சடச்தை
ன் னே வல்
பரிமிதம், அளவுபட்டது, எல்லே
பரிபாலனன், காப்போன்

பரிபாலித்தல், அருளுதல், காத்தல்,

பரிமிதா காரம், மட்டானபோசனம்

செழித்தல்
பரிபாவம், கிச்தை
பரி பிட்டகம், இயம்
பரிபிரேசனம், களே தல், விடுதல்

பரிமித்தல், அணிதல், அலங்கரித்தல்
பரிமுகம், அசுபதி, காவிற்ருேல்
பரிமேயம், அளவுபட்டது
பரிமோகனம், மயக்கு

பரிபுட்கரை, ஒர்வெள்ளரி
பரியகம், காற்சரி, கைச்சரி, பாத
கிண்கிணி
பரிபுரம், காற்கிலம்பு,பாதகிண்கிணி
பரிபூசனம், வணக்கம்
பரியங்கம், கட்டில், மக்கட்படுக்கை
பரிபூசம், சுத்தப்பட்டத, தெரிவு பரியஸ்தம், மேல் கீழாதல், தள்ளுத
பரிபூரணதை, திருத்தி

பரிபூரணத்திவம், திருத்தி,நிறை ஆர பரியஸ்திகை, படுக்கை
னத்தன்மை
பரியச்சம், எல்லே, முடிவு
பரிபூரண்ம், திருத்தி, மிகுதி, முழுப் பரிய யணம், சேணம்
e ணம்
பரிய யம்,அசட்டை, எதிரிடை,ஒழு
ங்கின்மை
பரிபூரணன், கடவுள், சிவன்
-

பரிபூரணி, பார்ப்பதி

பரியவசனம், முடிவு
பரியவஸ்தானம், எதிரிடை
பொருட்போக
ம்
பிறன்
பரிபோகம்,
பரியவத்தை,
பரிப்பிரமம், சுழலல், தவம,திரிதல் பரியவம், பலர்செல்லுநெறி
பரிப்பு, பரித்தல்
பரியன் னியம், முகில், முழக்கம்
பரிமண்டலம்,
பரியன் னியன், இந்திரன்
உண்டை
பரி .ண்டவிதம்,
பரியாகாரம், காகம், கொண்டுபோ

}

}

பரிமங்தம், அற்பம், மர்தம்
பரிமள கந்தி, வியாசன் ருப்

தல்,சுமை,தானியக்குவியல், நகம்
பரியா சம், பரிகாசம்

பரிமளக்கு டிம்பு, கலவை
பரிமள சுகந்தம், கற்கச்தம்
பரிமளச் சேறு,
பரிமளதயிலம்,

பரியாத்தம், கூட்டுங்தன்மை, சம்ம
தம், திருத்தி

பரிமளக்குழம்பு

பரியாத்தி, காத்தல், சம்பாதித்தல்,

சம்மதம், சகுசி, திருத்தி, பகுத்த

பரிமளதிரவியம்,
டரி பளத்தை வம்,
பரிமளவருக்கம்,

றிதல், விலக்கு ல்

* கர்த தயிலம்

பரிய யசந்தேகம், அற்ப சந்தேகம்
பரியாயச்சொல, ஒருபொருள்குறி

பரிமளம், சச்தோஷம்,சமபோகம்,

த்தம.அ சொல்
மிகுமணம், இஃது அட்டபோக பரியாயாமம், ஒருபொருட்கினமா
த்தொன் அறு
யிருப்பது

பரிமளித்தல், சச்தோஷித்தல்,சமா பரியாயம், ஒழுங்கு, ஒன்றற்குரியன.
ளித் தல, மிக மணத்தல்
ஒரலங் காரம், சமயம், சுபாபம்,
பரிமளிப்பு, சந்தோஷம், வாசம்
செய்யப்படுபொருள், மாதரி, மு
-

பரிமா, குதிரை

கவுரை, அஃது கருதியபொருளே

பரிமாண சந்தேகம், அளவையிற்கா
அஞ்சக்தேகம்

யதற்குரிய விதத்தாற் கூரு.த. மதி
ருெருவிதத்தா கூறுதல்

பரி

சாடுஉ

பரு

வரியாயானனம், ஒர்வருணத்தான்டி பரிலிருகிதம், அதிகப்படல்
நீருேர்வருணத்தாலுக்குக் கொடு பரிலிருங்கணம், அதிகப்படுத்தல்,
சேர்க்கப்படுவன

க்கு மன்னம்

பரி விருடன், மேன்மையுடையோன்
பரிவிருத்தம், ஒருபொருள்கொடு

பரியாரம், பரிகாரம்
பரியாரி, பரிகாரி

பரியாலோசனம், ஆலோசித்தல், கு பரிவிருத்தி,
5 வரப்பார்த்தல்
பரியாளம், பரிவாரம்
பரியானம், சேணம்

பரியதன் சனம்,

த்தொருபொருள்வா

க்குதல், சம்மதல், முடிவு, முழு
வ ட -

கடன்

ெ

பரியதாசம், வழுக்கு ச்திரம்

பரிவு, அன்பு, இன்பம், சுகம், தன்
பம், பச்குவம்

பரியதாசனம், வணக்கம்

பரிவேசம்,

சர்திரசூரியரைக்குழ

பரிாட்சணம், காத்தல்
பரிசபமாணம், ஆலிங்கனம்

பரிவேஷம்,

த்தோன்.மாம்.வட்டம்,

பரிவேடம், ) சுற்றளவு, குழுதல்
பரிவட்டம், சீலே, துண்டுச்சீலே, செ பரிவேடணம், குழுதல், விருக்திடல்
ய்வார்கருவியிளுென் அ
பரிவேட்டணம், சுற்றளவு, குழுதில்

பரிவதனம், அழுதல், கிங் தித்தல்

பரிவேதனம், ஆராய்வு,உபத்தினம்,
சம்ப்ாத்தியம், விவாகம்
பரிவருக்கம், பரிவாரம், பாக்கியம், பரிவேத்திரு, பரிவிததி
பொருள்
பற்பவம், அசைவு,கொடுங்கோன்
பரிவருத்தம், உலகமுடிவு, கூர்மம்,
மை, மூழ்குதல்
சதரியுகமுடிவு, சுற்.முதல், அான் பரிகம், நித்தியயோகத்தொன்.அ
முடி பின் னிடுதல், பொருள்கொ பரிகாசம், பரிகாசம்
டுத்துப்பொருள்வாங்கல்
பரிக்கை,தான் விவகரிக்கும்பொருளி
பரிவயம், அரிசி, இளமை

வில்லிலக்கண மூண்டோவின்ருே
பரிவருத்தனே,

:::: மாற்றுதல்

பரிவருத்திசம், சச்சரமானது

வெனப்பார்த்தல், அஃது போத
ப்பிரகாரம்மூன்றிளுென் அ
பரீசாரம், சுற்றுதல்

பரிவற்சரம், வருடம்
பரிவற்சனம், கொலே, விடுதல்
பரீட்சணம், சோதனை
பரிவாகம், பெருக்கு, மதகு
பரீட்சித்தல், ஆராய்தல், பழகு தில்
பரிவாகி, முகம், மதத்தாற்றலேயை பரீட்சை, அப்பியாசம், ஆராய்வு,
ஒரு-றஞ்சாய்த்துச் சிறிதாய்ச்சு
பழக்கம்
(யம்
ற்றியாட்டல்

பரீஷடி, ஆயத்தம்,ஆராய்வு, ஊழி
பரீளுயம்,சூது காயெடுத்தடைத்தல்
பரிய மாணம், ஊடுருவுதல்

பரிவாகிதம், வெறுமை
பரிவாசம், தங்குதல்
பரிவாதகன், வழக்காளி

பரீரம்,

ப9 ம்

பரிவாதம்,குற்றச்சாட்டு,பழிச்சொ பரீரம்பம், தழுவல்
ல், வீணே யக்கும்வில்
பரீவத்தம், கொடுத்தமாற்றல்
-

பரிவாபம், செளளம்பண்ணல், கீர்க் பரீவாதம், கடிங் துகொள்ளல், வீ2ண
குண்டு, பரிவாரம்
வாசிக்கும்வில்
பரிவாபனம், மயிர்களே தல்
பரீவாரம்,பரிவாரம், வாளுறை
பரிவா தேவதை, ஏவற்றே வர்
பரு, கடல், அ, குரு, சில தி, பகு
பரிவாரம், அணிசெய்வோர், உறை,
மை, பருவென்னேவல், மலே, மோ

குழ்வோர், படை

க்கம்
_

பரிவிததி,

பின்ஞேன் மணமுடி பருகல்,

பரிவினன்,

க்கமுடியாதிருக்குமு பருகுதல்,

பரிவிக் தகன்,
சரிவிாட்டம், தவ.டி.

ல் மூேன்

குடித்தல், அஃதி

கால்

வகையுணவிளுென் அ
புசித்தல்

பருக்கல், பருகச்செய்தல்

பரு

சாடுக

பரோ

பருக்கன், பரும்படியான தி, மிருது பருமிப்பு, இறுமாப்பு, சிலம்பம்
வநீத அது
(ல் பருமுறி, பரும்புடைவை

பருக்குதல்,பருகச்செய்தல்,பருத்த பருமை, பருப்பம்
பருச்சை, உண்டை, சோறு, பகுக் பரும்படி, பருமட்டு
பரும்பனேயன், ஒர்நோய்
பருவகம், முழதோள்

கைக்கல், பளிங்கு
பருக்கைக்கல், தரிசு

(லt

பருக்கடி, மேத்கடிகடித்தல் (:ை பருவகாலம்,உரியகாலம்,பக்குவகா
பருங்கை, தாராளமாகக்கொடுக்குங் பருவக்காய், உரியகாலத்திற்ாேய்
பருவசக்தி, உவாக்கட்க்ல்டயும்பிச
பருவும்,
தமைமுதஅம்பொருங் துஞ்சமயம்
கடுஞ்சொல்
பருவணிகை, ஒர்கண்ளுேம்
பருஷோத்தி,
பருஷோத்திகன்,கடுஞ்சொற்காரன் பருவதகாகம், ஒர்காசம்
பருவதம், ஒர்மாம், ஒர்மீன், மலே
பருண்யனம், விவாகம்
பருவ வருஷம்,

பருவதவத்தனி, பார்வதி

பருனிதர், புலவர்
பருதி, பரிதி

பருவதவாசினி, சாயத்திரி, தற்கை

பருத்தல், பெருத்தல்
பருத்தாரம், குதிரை
பருத்தி, ஒர்செடி
பருத்திபன்னுதல், பஞ்சுஅளக்குதல்
பருக்தலே, பெருமையிற்சிறந்தோர்,

பருவதாசயம், முகில்

பருவதாசிரயம், சாபப்பட்சி
பருவதாதாரை, பூமி

பருவதாரி, இந்திரன்
பருவதி, சந்திரன், பார்வதி (தல்
மேட்டிமை காரர்
பருவமாதல், இருதுவாதல், தகுதியா
பருக்தின் விருச்து, கண்டு
பருவம், அமாவாசி, இளமை, உய
ாம், எது, காலம், பகுதி, பக்குவ
பருச்தின் வீழ்வு, குத்திரகிலோன் கி
னுென்அறு, அஃது ஒரிடத்துச்சூத்
ம், பருவகாலம், பிரமாணம், பூா
திரம் பின்ஞேரிடத்துச் சூத்திரத்
ஆண், பெருநாள், பொழுத, முளி
தைஅவாலிகிற்பது
பருவயோனி, கரும்பு
பருச்அ, ஒர்பறவை
பருவரல், அருவருப்பு, அன்பம்
பருங் தொட்டு, பருமிதழ்
பருவரீனம்,திருவிழா
(படல்
பருபருக்கை, இருவளுெருவல்
பருவருதல், அருவருத்தல், துன்பப்
பருவலயம், குழியம்
பருபரரித்தல், பருத்தல்
பருவல், பருத்தது
(ன் வெட்டு
பருப்பதம், மலே
பருப்பதி, பார்வதி
பருவெட்டு, பரும்படியாய்வெட்டி
பருப்பம், பருமை
பகு.உ, பருமை, பறித்தல்
பரேஷடி, பரமேட்டி
பருப்பித்தல், பரிதாக்கல்
பருப்பு, அதிகப்படல், பயறு, பரு பரேதம், பிசாசம்
ப்பம், வித்தின்பருப்பு
(ருள் பரேதராசன், சமன்
பருப்பொருள், அண்மையற்றபொ பரேபம், நீர் கிலே
பரை, பார்வதி
பருப்போரை, பருப்புச்சாதம்
பருமட்டம்

:ெ

பரோட்சக்கியானம், அதரிசியமான
2

பரும்படி.

வந்றையறிதல்
(பவம்
பருமம், அங்கி, குதிரைக்கல்ல3ண, நி பரோட்சபோகம், பரத்திரவிபாலு
தம்பம், பருப்பம், மூவாஅகோ பரோட்சம்.அதரிசியமான்வை, இற
வைமணி
தேகாலம்
(ருள்
பருமல், கப்பற்பாய்கட்டுமரம்

பருமன், பருத்தது, பருத்தவன்
பருமிதம், இறுமாப்பு, சிரமம்
பகுமித்தல், இ.மு. மாப்பாயிருத்தல்,
சிரமஞ்செய்தல்

பரோட்சாரதம், காணப்படாதபொ
பரோதிதம், அச்சுறுத்தல்
பரோபகாரம், பிறர்க்குபகாரம்
டரோபகாரன்,
ற
பரோபகாரி,
குட காரி

}பிறர்
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Liல

சாடுச

பரோபசாபம், வாச்குவாதம்
பரோபரீனம், தோற்றாாசமநீ தி
பர்க்கன், பற்கன்
பர்ட் பாடகம், பற்படாசம்

பல, அனேகம்
பல கண், சாளரவாயில்
பலகம், அடுக்கு, கேடகம், காற்கா

Liல

ஆரணங்காணென்பரக்தணர்யோ
கிகளாகமத்தின் காரணங்கானெ
ன்பர் என்வும்-வில்லிற்கு விசையன்
-கல்விக்குச்சேடன் எனவும்வரும்
பலபடுதல், இரட்டித்தல், பெலன
டைதல், வேறுபடல்
பலபட்டறை, பண்டகசாலே

பலபண்டம்,பலகாரம்,பலபொருள்

பலபத்திரன், பலதேவன்
பலவுங்கலச்ததி
பலபக்தம், வலோற்காரம்
வாசனப்பொடி
கவடி.
(ற்றவிசு பலபலெனல், ஒவிக்குறிப்பு, ஒளிக்கு

பலகலப்பு,
பலகலவை,
பல கறை,

பலகாரம்,அப்பவருக்கம்,யா?னமே
பல னேம், பலக்கேடு

றிப்பு, விடியற்குறிப்பு
பலபாகம், பிரயோசனப்பங்கு

(ணம் பலபாடு, பலதொர் தறை
பலகை, கேடகம், தொட்டிபாஷா பலபூமி, சரகம், மோக்கம்
பலகைக்கயிறு, செய்வார்கருவியி பலபெயர்த்திரிசொல், செதேமிழ்கி
லத்துமொழிகளாய்க் கற்ருேர்க்கு
ஞென்.அ
மாத்திரர்தம் பொருள்விளக்கியொ
பலகைக் கள்ளி, ஒர்கள்ளி
ருபொருளேக்குறித்த பலபெயரா
பலகைப்பா, இரதத்தோருமப்பு,
ய்வரும்பெயர்ச்சொல்
பாவப்பட்டபலகை
பலடை, சூரியன் மையவரியினிற்கை
பலகையடித்தல், பாம்படித்தல்
யிற் கடிகாரமத்தியில்விழுநிழல்
பலகையுரு வளசிஅப்பு
பலபொருட்சொற்ருெடாணி, ஒரல
பலங்கரம், பித்தம்
ங்காரம், அஃது பலபொருட்க
பலசந்தம்ா?ல், ஒர்பிரபந்தம் அஃ.
காத்தருதற்குரியசொற்க2ளப்புண
த பப்பத்துச்செய்யுள் ஒவ்வோர்
ர்த்தக்கூ-அறுதல்
சந்தமாக.நாமசெய்யுட்க அவதி
பலசம், கரவாயில்,பழம், பனசம், பலபொருளொருசொல், பலவருத்
தங்கொள்ளுஞ்சொல்
யுத்தம், வயல்
பல்பொருள்குறித்த ஒரிடைத்திரிசொ

பலகேசரம், தெங்கு

பலசம்பத்து,
பம்,

}பலபொருள்

(ன்

ல், செங் தமிழ்கிலத்து மொழிகளா

பலசரக்கு,கடைச்சரக்கு, பலசாமா

ய்ச்செய்யுட்கே யுரியனவாய்க்க நீ
ருேர்க்குமாத்திரங் தம்பொருள் வி

பல சம்ட

பல சாடவம், மாதளே
பலசாலி, பலமுள்ளோன்
பலசிரேட்டம், மாமரம்

ளக்கிப்பலபொருடருமோர்சொல்
லாய்கிற்குமிடைச்சொல்

பல சூதனன், இந்திரன்

பலபொருள்குறித்தஒருவி?னத்திரி
சொல், செந்தமிழ்கிலத்திமொழி
பலட்சாரம், இரத்தம்
களாய்ச் செய்யுட்சேபுரியவாய்க்
பலதிரட்டு,பல்பாடலிஅமெடுத்திச்
கற்ருேர்க்குமாத்திரந்தம்பொருள்
சேர்த்திருப்பது
விளக்கிப்பலபொருடருமொருசொ
பல அதுறை, பல வழி
ல்லாய் நிற்கும்வி?னச்சொல்
பலதேவன், பல பத்திரன், வாயு
பலப்படுதல்,பலமடைதல், வளர்தல்
பலத்தல், பெலத்தல்
பவப்பம், மாக்கல்
பலட்சயம், பலவீனம்

பலபடப்பு?னவணி, ஒாலங்காரம்,
பலப்பல, பலபல்

அஃது ஒருபொருளிற் பலரும்பல
தருமங்களாற்பொருள்களே ஆரோ பலமுகம், பலகாரியம், பலதிசை,ப
லவழி
பித்தலும் ஒருவரேயொருபொரு
ளில்விடயபேதங்களாற்பலபொரு பலமுறை, சாளுவிதம், பலதரம்
ள்களேயாரோபித்த அமாம்,(உ.ம்) பல மூலசாகாசனர், முனிவர்

சாடுெ

Liல

பலி

பலம், அம்பலகு ஆதாயம், ஆயுத பலன், இலாபம், காய், சிவதருமமு
தலியவற்ருன்வரும்பே.அறு, பழம்,
தனி, இலே, காய், கிழங்கு,கேட

கம், கொழு, சாதிக்காய்,சுருடம், பிரயோசனம், புண்ணியம்
செல்வாக்கு, தாது, தொகை கி.மி பலன் கொடுத்தல்,பிரயோசனமளித்
தல், பேருதல்
நெற்றி, பட்ை-; பயன், பருப் பலா, ஒர்மரம்
பம், பழம்,பிறித்துக்கண்டபே.அ. பலாகம், கொக்கு

ஷம், நிற்ைகல், நிறையளவிளுென்

பெலன், பொன், மகளிர்கு தகம், பலாகாரம், பழமுதலியபோசனம்
மாதிரி, மாமிசம், வட்டத்தின்பர பலாக்கினி, பித்தம்
ப
பலாங்கம், ஒர்மீன்
உயர்தினப்பன்மை பலாசம், இலே, ஒர்பிசாசம், பச்சை

பெேசால்,

நிறம்,பயிர்,பலாமரம், புனமுருக்

ச்சொல்

கு, மகதம், முருக்கு

பலராமன், பலபத்திரன்

பலாசனம், கிளி
பலாசாக்கியம், பெருங்காயம்
பலர்பால், ஆண்பன்மையையும்பெ பலாசி, மாட்பொது
ண்பன்மையையும் இருவர்பாற்கு பலாசு, பலாசம்
ம்பொதுப்பன்மையையுங்காட்டி. பலாட்டியம், பலபர்தம்
நிற்பது
பலாண்டு, இரவெண்காயம்
பலலப்பிரியம், காகம்
பலாதனம், கிளி
பலர், அனேகர்
பலர்க்கம், கதுப்பு

பலலம்,சேற,பிண்ணுக்கு, மாமிசம் பலாதன், ஒராக்கன்
பலலாசயம், கழுத்து
பலார்தம், ஒருகாற்காய்த்தப்படு
மரம்
பலவத்தர், கடவுட்டிருவுளப்படியெ
ய்திங் கருமங்கட்குவருமிடைஆம் பலாபம், யானேமத்தகம்
றையவனருளாற்றடுப்பவர்
பலாபலம், சயாட்டம், மிகுபல
பலவத்தை, பலம்

பலாபலன்,

பலவந்தம், பலபந்தம்
பலாயனம், போதல்
பலவரி, ககரமுதனகரமீருயபதினெ பலாரி, இதிேரன்
ண்ணெழுத்து
பலாரெனல்,
வி
குறிப்
டி.தற் குதபபு
பலவழித்தோன்றல், மருமகன்
பலவறிசொல், அஃறி2ணப்பன்மை பலாலதோகதம், மாமரம்
சீசொல்
பலாலம், வைக்கோல்
பலவறுதி, பலவீனம்
பலாற்காரம், வலோlகாரம்

:::::::

பலவானம், மதோரச்சி2ல

பலி, இறை, உடற்றிரை, காணிக்
பலவிதம், நாளுவிதம்
கை, காய்த்திருந்தமரம், சாம்ப
பலவினத்திரிசொல், செந்தமிழ்கில
ல், சேடம், சோறு, தேவவுணவு,
த்திமொழிகளாய்க் கற்ருர்க்குமா
அே, பலிபதார்த்தம், பிச்சை, பூ
த்திரர் தம்பொருள்விளக்கி ஒருவி
சை,விண்ளுேருணவு
2ண்குறித்தபலசொல்லாய்வரும்வி பலிகம், சுவர். நீர்க்குடம், பளிங்கு
2னச்சொல்

வாயில்

பலவின் கூட்டத்தற்கிழமை,

பலவி

பலிகொடுத்தல்,

;ே

பலியிடுதல்

அெற்றமை, (உ.ம்) படையது
பலிச்சக்கிரவத்தி, மாபலி
தொகுதி
பலிதம், கனியுள்ளது, சேறு,பலிப்
பலவின்
பால்,
அஃறிணைப்பன்மைப்
பால்
பதி, மயிர்கரை, வெம்மை
-

பலவு, பலாமரம்

பலிதானம் பலிகொடுத்தல்

பல காரம், பல பந்தம்

பலிதை, கிழவி
பலித்தம, இலாபம்

பலனம், கனிகொடுத்தல்

-

t.lவிெ

சாடுகள்

b.பில

பலித்தல், செழித்த வளர்தல், கயப்

பல்லவாதம், மான் .

பலியம், தளிர், பூ

பல்லவாதாரம், கொப்பு
பல்லவாத்திரன், காமன்
பல்லவி, பல்லவம்
(பலபொருள்
பல்லவ்ை,இழிபாளபொருள்,கீழ்மை,
பல்லாக்கு, பல்லக்கு
பல்லாங்குழி, பன் ஞங்குழி
பல்லாண்டு, வாழ்த்து

பலியயனம், சேணம்

பல்லாத கம்,

பலியிடுதல்,

பல்லாதகி,

படல், வாய்த்தல்

பலிபீடம், பலிசெலுத்தும்பீடம்

பலிபுட்டம், காக்கை
பவிபோடுதல், பலிகொடுத்தல்
பவிப்பு, பவித்தல்
-

பலியங்கம், பரியங்கம்

. பலிசெலுத்துதல்

சேமரம்

பல்லாதம்,
பலியெடுத்தல், உயிரெடுக்குதல்,பவி பல்லார், பலர்
பல்வி, இடம், இடையருர், கெவுளி,
யேற்றல்
சிற்றார், வேரரும்பு
காய்த்திருக்தமரம், கோ
பல்லிகை, சேங்கொட்டை, பல்லி
பலினி,
க்கு, ஞாசில்
-

பலீ, எருதி, ஒட்டகம், கடா, கோ பல்லிச்சாத்திரம், கெவுளிஅால்
பல்லிப்பூடு, ஓர் பூண்டு
(த
ழை, பன்றி

பல்லியம், சங்கீதம், வாச்சியப்பொ

ப அகல்,
பஅகுதல்,
பலேந்திரன், பலவான்

}பெருகுதல்

பல்லியோசியம், பல்விச்சாத்திசம்
பல்அ, தர்தம்
(தல்

பலே, பழம்
(பலம், மோக்கம் பல்அக்கடித்தல், அதரத்தைக்க க்
பலோதயம்,ஆதாயம்,சந்தோஷம், பல்லுக்காட்டுதல், கெஞ்சுதல்
பலோமீகாரம், வலோநீகாரம்
பல்அக்கிட்டுதல், அலகு ஆட்டுதல்

பல்அக்கெஞ்சுதல், மன்ருடுதல்

பலோற்பதி, மாமரம்

பலோனி, பெண்குறி
பல்லுக்கென்றிக்குதல், பல்லோபெல்
லராத்சல்
பல், ஆயுதக்கரு, கருக்கு, சங்கரசா

பல்லுத்தீட்டுதல், பல்அக்கொறிக்கு

க்கு, பல்லு
பல்கனி, நுழைவாயில்
பல்கல், ப.அகல், வெகு காள்

தல், பல்அமினுக்குதல்
பல்அவிளக்குதல், பல்லுமினுக்குதல்
பல்லுறுசெங்களே, குதிரைப்பற்பா

பல்காயனுர், ஒர்புலவன்

ஷாணம்

பல்குதல், பஅகுதல்
பல் பல, பலபல

பல்அாழி, அனேக யுககாலம்

பல்லகம், கரடி

பல்வலம்,சிறுகுளம், வாவி
பல்வலாவாசம், ஆமை
பவ, ஒராண்டு

பல்லக்கு, சிவிகை
பல்லங்குழி, பல்லாங்குழி
பல்லணம், குதிரைக்கல்லனே
பல்லதி, ஒரிராகம்

பவண்திே, ஓர்.நூலாசிரியன்
பவனே, கழுகு

பல்லம், அம்பு, ஒரெண், கரடி, குதி பவாசம், ஒர்தீர்த்தம்
ரைக்கல்லணே,கோரிகை, சேமரம் பவாசன், கடவுள், சிவன்
பவர்தி, கற்புடையாள்

பல்லர8ண,

:: ஒர்நோய்

பவமானம்,

பவமானன்,

பல்லவகன், தார்த்தன்
பல்லவத்திரு, அசோகமரம்

பல்லவம், இலே, கிளே, கொப்பு, கை
யணி சாயம், தளிர்,தேயமன்பத்

தா அென்
பு, விசாலித்தல்

பதத்திஞேருறுப்
-

பல்லவர், கீழ்மக்கள், தார்த்தர்

:

1ெ/r

வாயு

பவம், அழிவு, இருத்தல், உலகம்,
காந்து, சஅதுப்புகிலம், சம்பாத்தி
யம், சாணி,சிங்கக்கரணம், சுத்த
ம், கிலேபரம், பலன், பாவம், பிற
ப்பு, மேன்மை

டவர், கவர், நெருங்கல்

_

பவி

சாடுள்

பவர்க்கம், காகம்

பவலீதி, முடிவு,முற்றத்தி மத்தல்

ப9

பவித்திரம், காணிக்கை பாத்திரம்,
செம்பு, தண்ணிர், கருப்பை,தரு

பவழம், பவளம்

ப்பைப் புல்லாl செய்தவோர்மு

பவளக்காலி, ஒர்புள், ஒர்பூடு

டிச்சு, துடைத்தல்,தாய்மை, தே

பவளக்குறிஞ்சி, ஒர்பூண்டு

ன், செய்,

அால்

பவளச்சோழம், ஒர்சோழம்
பவித்திரவான், அாயவன்
பவளகெடுங்குஞ்சியோன், வயிரவன் பவித்திராரோபணம், பூனூலணிதல்
பவளப்புற்றுப்பாஷாணம், ஒர்பா பவித்திரி, சுத்தன், தருப்பை
ஷாணம்
பவித்திரிதம், சுத்தம்
பவளப்பூண்டு, ஒர்பூண்டு
பலித்திரீகாணம், சுத்திசெய்தல்
பவளப் ஆலா,
பவித்திரை, தாயமையுள்ளவள்
பவுஞ்சு, L1ேை_
பவளப்பூல்,
பவளமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை
பவுஷசு, பவுள்சு
பவளமஆேசிலே, ஓர் சரக்கு
பவுண்டிரிகம், ஒர்பலி
பவளம், நவமணியினுென்அறு
பவுதிகம், பெளதிகம்
பவளவங்சாரவாச்சி, ஒர்பூண்டு
பவுத்திரர்,பெளத்தினர்
புவனம்,அரமனே, இராசி, ஒதுக்கல், பவுந்திரம், பகர்திரம்
காடு,காற்.ற,குயவன் சூனே,கொழி பவுரணமி,
த்தல், கோட்டை,சுத்தம் காற்று பவுரனே,
தல், தேவலோகம், சாகலோகம், பவுராணிகம்,பெளராணிகம்
பவனவாய், பாவனே, ஞை,ஆமி, பவுரி, கூத்தின்விகற்பம்
பொழுது, வீடு
பவுரிசம், போவியானாடை,வேஷம்
பவனவTசலி,
பவுள்சு,
ஆடம்பரம், ஐசுவரியம்
அபானத்துவாரம்
பவனவாய்,
பவோற்பவன், பன்ஒேருருத்திரரி
பவனவாயு, அதோவாயு
லொருவன்
பவ்வம், பெளவம்
பவனுசகாசம், கருடன், மயில்

}ஒர்செடி

}.பொ.

-
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பவனுசம்,
பவமூசனம்,

} பாம்பு

பழகல், பழகுதல்
(ன் ப9 காடி, பழக்கமுடையோன்
பவளுத்தமசன், அக்கினி, அ.அ.மா பழகாத பழக்கம், கெட்டபழக்கம்

பவனி, உலாப்போதல்
பழகுதல், ஊடாடுதல், கற்குதல்,ப
பவனிக்காதல், ஒர்பிரபந்தம், அஃ
அ பவனிவந்ததலேமகன் மேற்கொ பழக்கம்,அறிமுகம்,பயிற்சி,பரிசனே
ண்டகாமத்தாலவன் சிறப்பைப்பி பழக்கம்பண்ணுதல், அப்பியாசித்த
ல்,அறிமுகப்படுத்தல், பாவித்தல்
ஹரோடுரைத்து வருக் துவதாகக்
கி._றுவதி

பழக்காய், செங்காய்

பழக்குதல், அறிமுகப்படுத்தல், ப
யிற்றல், பரிசி?னப்படுத்தல், வழங்

பவைேதசம், உள்வீடு
பவன், கடவுள்
பவாகை, சுழல்காற்று
பவாபாவம், தாலகுனியம்

பழங்கஞ்சி, முதலுட்கஞ்சி

கல்

பவாய?ன, கங்கை

பழங்கணக்காதல், பழசுபடல்

பவானி, பார்வதி
பலி, இடியேஅ
பலிகம், சலாக்கியம்

பழங்கண், இளப்பு, ஒலி, துன்பம்,
பழுது, பயனின்மை, மெலிவு
பழங்களுளர், துயருஅவோர்

பவிஞ்சு, பவுஞ்சு
பவிடியம், செல்வம், கிகழ்காலம்
பவித்திரமுடிச்சு, ஒர்வன்கமுடிச்சு
பலித்திரமோதிரம், பவித்திரமுடிச்
சாய்ச்செய்தமோதிரம்

பழங்கதை, கிழக்கதை, பூருவகதை
பழங்கிடையன், நெடுகாட்பட்டது
பழசு, பழய.தி

பசிசுபடுதல், பழயதாதல்

பசிஞ்சுரம், பழங்காய்ச்சல்

சாடு அ

பழி

பழு

பழிசெய்தல், நீங்குசெய்தல் (ல்லல்
பழஞ்சொல், பழமொழி
பழிசொல்லுதல், பொல்லாங்குசொ
பழங் தண்ணீர், நீர்ச்சோறு
ச்சல்,
பழந்தரை, பழகிலம்
அதித்தல்
பழப்புளி, புளியம்பழச்களி
பழமலே, திருமுதுகுன்றம் (தநிலம் பழிச்சொல், பழிமொழி
பழிதீர்தல், குற்ற நீங்கல், சமாதான
மாதல், பொல்லாங்குதிர்தல்
பழமுண்ணிப்பாலே,ஒர்மாம்
பழமை, ப9ைமை
பழிதீர்த்தல், குற்ற நீக்கல்,சமாதான
ப்படுத்தல், பொல்லாங்கு நீக்குதல்
பழமொழி, ஒர்நீதி.நால், முதுசொல்
பழம், கனி, முதிர்ந்தது (ட்பகை பழிதாஅதல்,
புறங்க.மல்
பழம்பகை, தொங்தப்பசை,நெடுநா
பழிதேடுதல், பழிசட்டுதல், பொல்
பழம்பஞ்சுரம், ஒர்பண்
லாங்குசெய்தல்
பழம்பழுத்தல்,சொக்கட்டானிலோ
ர்செய்கை
பழித்தல், கிச்தித்தல்
(படுதல்
பழிபடுதல், குற்றப்படல், பழிக்குட்
பழம்பாசி, ஒர்பூடு

:ே

ட

.ே}

பழம்பாடம், படித்த பாடம்

_

_

பழிபிடித்தல், விரோதங்கட்டல்

பழம்பொருள், கடவுள், பழயபொ பழிபோடுதல், பழியிடுதல் (அறுதல்
பழிப்படுதல், குற்றப்படல், பழியே
ருள், புதையல்
பழயகாலம், முற்காலம்

பழிப்பனவு, பழிப்பான காரியம்

பழயபடி, முந்தினபிரகாரம்

பழிப்பு, கிச்தை, பழி
பழிமீட்குதல், பழிதீர்த்தல், பழிவா

பழயபாடல், முன்ளுேர்பாடல்
பழயமனிதர், முன்ஞேர்

பழவடியார், வழித்தொண்டர்

ங்குதல்
பழிமுடிதல், பழிமூட்டுதல்

_

பழவினே, ஊழ்வி?ன
பழிமுடித்தல், பழிசாதித்தல்,விரோ
தங்கட்டல்
பழனம், மருதநிலம், வயல்
பழனி, திருவாவிான்குடி
பழிமூட்டுதல், கோள்மூட்டுதல்
பழி, குற்றம்,பழியென்னேவல், பொ பழிமூளுதல்,பொல்லாங்குண்டுபடல்
ய், பொல்லாங்கு, வயிராக்கியம் பழிமொழி, புறங் கூறல்

பழிகட்டுதல்,பழிபிடித்தல், பழிமூட் பழியிடுதல், பழியேற்றுதல்
டுதல், வசைகூறல்
பழியெடுத்தல், பழிதேடுதல்
பழிகாரன், பழிக்குடைேதக்காரன், பழியே அதல், பழிபிடித்தல்
பழிவாங்குவோன்
பழியேற்குதல், பழிக்குட்ன்படல்
பழிகிடத்தல், யாதொன் பெறுவ பழியேற்றுதல், பழிசுமத்தல்
பழிவருதல்
தற்குப்பட்டினிகிடத்தல்
பழிசுமருதல்

பழிக-மில், தாற்றல், அஃது மும்மொ

ழியிஞென்.அறு
(செய்தல்
பழிக்குச்செய்தல், கடன் வழிக்குச்
பழிக்குடி, எதிரிடைக்குடி, பழிக்கிட
மாயிருக்குங்குடி
பழிக்குவிடுதல், தன் காரியமல்லவெ
ன் அவிடுதல், மறுபெயரிலே பழிவ

}ே

பழிவாங்கல், தீமைக்குத்திமைசெப்
தல்
(லே
பழிவேலே,வேண்டாவெறுப்பானவே

பழிவைத்தல்,பழிப்படுத்திச்சொல்லல்
பழு, பழுவென்னேவல், விலா

பழுக்கச்சுடுதல், பொன்னணியைப்
பழுப்பாக்கல்
பழிசுமத்தல், பழிசுமத்து சல்,பழிவர் பழுக்கப்போடுதல், காப்பழமாகும்
அபொறுத்தல்
படிகிடங்கிற்போடுதல்
(க்கு
பழிசுமத்துதல், பழியைச்சுமத்துத பழுக்காய் ஒர்கிறம், தேங்காய்,பர்
பழுதாதல், பழுது படல
ல், பிறர்மேற்பாரம்போடுதல்
பழிகுழ்தல், பழியடைதல், முற்பழிவ பழுது,குற்றம்,பொய்,பொல்லாங்கு
ங் துசேருதல்
பழுது படல், சீர்கெடல்
ரும்படிவிடுதல்

_

பள்

சாடுக

பழுதிபார்த்தல், திருத்துதல்
பழுதை, கயிறு, வைக்கோற்புரி
பழுத்தபழம், நீர்தேகள்வன்,

பூரண

பற

பள்ளயம், தேவதைகட்குச்செய்யுங்
குளிர்த்தி
பள்ளர், உழவர், ஒர்சாதியசார்

பலம், முதிர்தேவன், விருத்தன்
பள்ளி, அறச்சாலே, அறை,ஊர், ஒர்
பழுத்தல், கணிதல், பழமாதல், பழு
சாதி, கல்லூரி, சிற்றார், தேவர்
த்த இலே, பழுப்புகிறங்கொள்ளல்,
கோவில், கித்திரை, பட்பெண்,ம
முதிர்தல்
க்கட்படுக்கை, மருதநிலத்தார்,மு
னிவர்வாசம்
பழுபாகல், ஒர்பாகல்
(ல்
பழுப்படைசுதல், இடைப்பழுப்பேற பள்ளிக்கணக்கர், கற்போர்
பழுப்பு, அரிதாாம், ஓர்கிறம், சென் பள்ளிகொண்டபெருமாள்,விட்டுணு
பு, பழுத்தலாயிருப்பது
பழுப்பே.அதல், பழுப்படைசுதல்

பழுமரம், ஆலமரம், பழுத்தமரம்
பழுவம், காடு
பழுவதை, பழு
பழைசு,
ப ைஅது,

}

ப9ை. யது

பள்ளிகொள்ளுதல்,கித்திரைசெய்தல்
பள்ளிக்குவைத்தல், பிள்ளகளேக்கறி
சவைத்தல்

பள்ளிக்கூடம், கல்விபயிலிடம்
பள்ளிசெய்தல், பள்ளிவளர்தல்
பள்ளிப்பழக்கம், கல்லூரிப்பயிற்சி
பள்ளியடைத்தல்,சாலேயுண்டாக்கல்

ப5ை மை, தொன்மை
பள்ளியறை, சயனவறை
பசிைமைபாராட்டல், பழயவுரிமை பள்ளி பிற்பிள் , கற்போன்
களேயெடுத்துப்பேசல்
பள்ளியெழுச்சி, ஒர்பிரபந்தம்,கித்தி
ப9ை யர்,கள்விற்போர்,தொல்லோர்

பளகம், பவளம்

சைவிழித்தெழுதல் (ச்செய்தல்
பள்ளியெழுப்புதல், சித்திரைவிழிக்க

பளபளத்தல், ஒளிகொள்ளுதல் (பு பள்ளிவளர்தல், கித்திரைசெய்தல்
பளபளப்பு,அலங்காரம், ஒளிக்குறிப் பள்ளுவிலி, ஒர்சாதி
பளபளா, இன்மைக்குறிப்பு, வியப் பள்ளு, பள்
(ளாடு
புக்குறிப்பு
பள்ளே, ஆடு,வயிறு பருத்த , வெள்
பள ளெனல், ஒளிக்குறிப்பு
பள்ளேயம், தாம்பாளம், படைக்கப்
_

பளிக்கறை, பளிங்கும்.ண்ட்பம்

பட்டபலி

பளிங்கு, கண்ணுடி,சுக்கிரன்,படிகம் பள்ளேயன், படர்தேவன்

பளிச்சட்டியிெனல், பளிச்செனல்

பளிச்சிடுதல், ஒளிமின் அதல்

(தல்

பறக்கடித்தல், அக்ற்றல், துரத்து
(க்காரன்
பறக்குதல், பறத்தல்

பளிச்சுப்பளிச்செனல், ஒளிக்குறிப்பு பறங்கி, ஒர்வியாதி, பறங்கிப்பாடை
பளிச்செனல், ஒளிக்குறிப்பு
பறங்கிக்காய், பூசணிக்காய்
பளிஞ்சி, கப்பலிஞஞ்சான் கயி.அ
பறங்கிக்காரன், ஒர்பாடைக்காரன்

பளிதம், ஒரெண், க்ருப்பூரம்
பளிரிடுதல், பளிச்சிடுதல்

பகங்கிக்கொடி, பூசணிக்கொடி
பறங்கிக்கிழங்கு, சீனக்கிழங்கு

பளிரெனல், ஒளிக்குறிப்பு
பனீர்பளிரென்ல், ஒளிக்குறிப்பு

ப2ங்கிச்சாம்பிராணி, ஒர்மருதுே

பறங்கிக்கட்ர்ம்ை, காசிசாரம்

பளுவு, பாரம்

பறங்கிச்சிலேநிறம், மாங்கி

ப2ள, வ.2ள

பகங்கித்தாழை,அன்னதாழை

பள், ஒர்சாதி, ஒர்பிரபந்தம்

பமங்கிப்பட்டை, சீனக்கிழங்கு
பறங்கிப்பாஷா ணம், ஒர்பாஷாணம்
பமங்கிப்பாஷை, ஒர் பாஷை

பள்ளக்கை, பதிதேகிலச்சார்பு
பள்ளச்சி, பட்பெண்
பள்ளச்சேரி, பள்ளகுறிச்சி

சில

ப2ங்கிப்புண், ஒர்தொற்றுவியாதி

பள்ளத்தாக்கு, இரண்டுமேட்டுக்கூட பறங்கிப்பேட்ட்ை, ஒரூர்
டாயிருக்குகிலம்
பறங்கியணிதுளு, இர்மாம்
பள்ளத்தி, பட்பெண்
பறங்கியாமணக்கு, ஒராமணக்கு
பள்ளம், ஆசிம், தாழ்ந்த கிலம்
பறங்கிவராகன், ஒர்வகை வார்கன்

சாசு)

பறி

பறை

பறிக்கல்லு, கற்கிட்டம்
பறங்கிலியாதி, ரெதிேசோப்
பறட்டை, சடைவு, செழிப்பற்றது, பறிக்குதல், கொய்தல், சாப்த்தல்,
சமையிறக்குதல், தோண்டுதல், பி
தளவற்றது, வளர்ச்சியதிமதி
டுங்குதல், வலோற்காாமாய்க்கவ
பம் ட்ட்ைக்ைேர, ஒர்விதைேச
ர்தல்
(ள்
பறண், பரண்
பறித் லயர், சமணரிலோர்விகற்பிக
பறதி, அவசரம், பறத்தல்
பறிதல், பறிகுதல்
பறதிக்காரன், அவசரகாசன்
பறத்தல், அவசரம்பண்ணல், கிளர் பறித்தல், பறிக்குதல்
தில், அாசிமுதலியகிளம்புதல், வி பறிப்பு, பறித்தல்
ரைவாயோடல்
பறிமணல்,பொன்மணல்
பறிமுதல், பறிக்கப்பட்டத

.ே } அவசரப்படுதல்

பறிய, தாரமாக

பறியல், பறிப்பு
பறதேலே, சுடுகாடு, போர்க்களம்
பறபறத்தல், இரடுக்கொலிக்குறி பறியவிடுதல், தப்பவிடுதல், செகிழ
பறபறப்பு,

ப்பு, சீக்கிரம்பண்
அதில்

விடுதல்
பறிவு, பறியல்

பறபறவிளேயாட்டு, ஒர்விளயாட்டு பறிவை, வக்திற்கொடி
பறபறெனல், ஒவிக்குறிப்பு, விரைவு பறுசன், கட்டையன், சுறட்டையன்
பஅறகு, சி.அ.அ.அ., பறட்டை
க்குறிப்பு
பறப்பன, பட்சிசாதி

பஅவதம், பருப்பதம்

பறப்பன், தேள், விருச்சிகம்

பறை, இறகு, ஒரளவு, ஒரளவுகருவி,

பறப்பு, பறதி
பறப்பை, செய்விடுபாத்திரம்

சாதி, சொல், பறையென்னேவல்
வாச்சியப்பொது

பறைக்கம்பு, பறைவெட்டுங்கம்பு
பறம்பர், தோல்வினேஞர்
பறம்பு, மலே, முலே (மிகுசுறுக்கு பறைசாற்.அறுதல், பறையடித்தறிவி
பறவாதி, பறதிக்காரன், பேராசை,
த்தல்
பறவை, அவிட்டாாள், இசகு, ஓர் பறைச்சல், பேச்சு
நோய், பறப்பு, புள்

பறைச்சி, பறைப்பெண்

பறவையின் வச்சிரம், பொன்னம்பர் பறைக் காளி,
பறவைவேந்தன், கருடன்

பறைக்காலி,

ஒர்விதபுடவை

பறழ், அணிலாதிகோட்டில்வாழ்வி பறைக்கால்,
லங்கின் பிள்ளே, ஆடு-ரிே-நரி-நாய். பறைதட்டுதல், பமைமுறையடித்த
ல், பறைவெட்டுதல், பிரசித்தப்ப
பன்றி-பாம்பு-புலி-டிகின -மான்-மு
இவற்றின் குட்டி
டுத்தல்
பறைதல், சொல்லல்
பறளகை,

ே

}

பறளே,
பற்றிரும்பு
பருண்டுதல், பிருண்டுதல்

பருரிதேல்,

_

:::விக்குறிப்பு

பறைாாகம், ஒர்பாம்பு
பறைபோடுதல், பறையடித்தல்
பறைப் பருச்தி, கரும்பருக்தி
பறைப்புடையன், ஒர்பாம்பு

பறி, பறித்தல், பறியென்னேவல், பறைப்பூச்சி, ஓர் சிலர்திப்பூச்சி
பொன், மீன் படுக்குங்கருவி, மீன் பறைமுழக்கு, பறையொலி
பெய்யுங்கருவி
பறைமுழக்குதல், பறையடித்தல்
பறிகாான், பறிக்கிறவன், வலேஞன்

பறை முறை,

பறிகுதல், கடந்தோடுதல், பெயர்க் பறைமுறைசாlஅதல்,
அவழுவுதல்

பறையடி

த்தறிவித்
தல்

பறிகொடுத்தல், அழியக்கொடுத்தல், பறைமேளம், பறையடிக்குமேளம்

தளவுகொடுத்தல், பறிக்கக்கொடு பறையடித்தல், ப ைமுழக்கிப்பிரசி
த்தல்

த்தம்பண்அதல்,மேளமடித்தல்

பற்

பற்றlருச்,

பறையர், ஒர்சாதியார்

#

பறையறைதல், பறையடித்தல்
பறையன், ஒர்சாதியான்
பறையாமை,

முனிவர்

பAருக்கூவி, அறீபக.வி, சாட்கூலி
பறிருக்கை, அம்புகட்டுங்கயிறு, கட்

சரியவாமை

டுங் கயிறு

பறைவு, பறைசசல்

பநீருசு, இருகுறனேரிசைவெண்பா

பறைவெட்டு, பறை தட்டுதல்
பற் கம், பிரவை

விற்கிடைவருவது,உலோகங்களே
ப்பொருத்தவிடையிடுதுேண்டு

_

பற்கன், சிவன், குரியன்,பிரமன், வி

பதிருதது, அலட்சயமானது, போ

ட்டுஅ

பற்காவி

,ே

பற்

க

திாதி தி

_

}பவிமோர்சன்

பற்ருதவர், அலட்சயமானவர்
பறிருப்படி,
அரும்பூட்டு, கு
பற்ருப்பணயம், றைவு

பற்குச்சி, } பற்கொம்பு
பறகுசசு,

பlருப்போரி, சரியற்றவெதிரி

பற்குறி, ததேரேகை
பற்குணன், அருச்சுனன்

பற்ருர், பகைவர்
பற்றி, குறித்து, பlருக
பற்றிக்கொள்ளல், தொடர்ந்துகிறீ
பற்றிப்பிடித்தல், மல், நன்முய்ப்பி
டித்தல்
பற்றிரும்பு, அள்ளு
பற்றிலி, திறந்தோன்
பற்றினர், உறவோர், சினேகிதர்

பற்கொம்பு, தந்தசுத்திக்கம்பு
பற்சர், பகைவர்

}

பற்சனம், கிச்தை
பற்சிராய், பற்கறள்
பற்படகம்,
பற்படம்,
பற்படாகம்,

ப அ, அறவிட்டது,அன்பு, ஆசை,

}ே

இசைவு, உலோகங்களேட்பொரு

த்துங்கூட்டு,சேர்வை, தொடர்ச்
சி, பசை, பற்றென்னேவல்,பிடி,

பற்பரீதம், ஆகங்கை, இனிப்பு, கு
ரியன், தீ, நீர்
பற்பல, பலபல

பொருத்து, மண்டி

பற்பித்தல், பற்மமாக்கல்

பற்றுக்கால், தாபரம்

பதிபேத்தை, முரசிநீகட்டு

பற்றுக்கொள்ளுதல்,அன்புவைத்தல்,

பற்மகாரன், வண்ஞன்
பற்மம், பதிமம், பஸ்மம், பொன்

ஆசைகொள்ளுதல்
பற்றுக்கோடு, ஊன்றுகோல்,

பற்மராகம், பதிமராகம்

பற்.அக்கோல், ஞ்சம்
பற்றுச்சீட்டு, ஏற்பு:அதி

பற்மவேதகம், கருப்பூரம்

தி

பற்ற, பார்க்கிலும்

பற்.அதல், ஊறிப்பிடித்தல், தீபற்று
தல், பிடித்துக்கொள்ளுதல்,பொ
ருச்துதல், வாங்குதல்
பற்.அப்பூசுதல்,
பொருத்தப்

பத்தடித்தல், கல்லுமுதலியவற்றிற்

பற்அப்போடுதல்,

பத்மாசனம், பதுமாசனம்

பற்மீகாம், சாம்பர்

பத்மீகரித்தல், பற்பமாக்கல்

}

பசைபோடு

தல்

குஒட்டிடுதல்

பந்தம்பிடித்தல், இருவர்கை வாருய் பற்.அவாய், திரிவாய
பற்றுவீடு, இனமுதவியதுறத்தல்
த்தாங்குதல்
பத்மலர், சத்துருக்கள்
பற்அவைக்குதல், அன்புவைக்குதல்,
ஆசைகொள்ளுதல், துண்டிட்டுவி
- ல், ஆசைபெருகுதல், குறித்தல்,
தொடர்தல், பிடித்தல்
ளக்குதல்

பற்றவைத்தல், தீமூட்டல், பொருத பற்றை, சிறுது அ, செங்காதேள்
வைத்தல்

பற்றைச்சி, சோரஸ்திரி

பற்றைப்பிள்ளே,
பந்த அதல்,அன்புகெடுதல், பாசபர் பற்றையன்,

தம்மிடல், முழுது மற்றுப்போதல்
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}

நீ கிரன்

சோர புத்திரன்

பணி

2,

பன்

பனிப்பருவம், பனிகாலம்

பனங்கட்டி, ப?னவெல்லம்

பனிப்பு, பனித்தல்
பனங்கர்து, பனேத்திரள்
பனங்கtருழை, பனபி அண்டாகுச் பனிப்புகட்டு, பனிபிறைப்பு
பனிப்புகார், பணிமேகம்

தாழை

பனிப்புழு, பனியிஅண்டாகும்புழு
பனங் கிழங்கு, ப?னவிச்திற்கிழங்கு பனிப்பூங்காரம், பனிமங்குளம்
பனிப்பூடு, ஒர்பூண்டு
பனங்கிளி, அன்றில், ஒர்கிளி
பனி பெய்ர்தல், பனியுண்டுபடுதல்
பனங்கீரை, ஓர்ைேர
பனல்கோரை, ஒர்டில்
(ள்ளு பனிப்பெய்தல், பனிசொரிதல்
பன சம், இப்பலா, பலாமரம், மு பனிமலே, இமயமலே
பனசை, ஒர்பட்டினம், ஒர்பாம்பு பனிமொழி, குளிர்ச்தமொழி,பெண்
பனந்தாார்ன்,சோன்,பலபத்திரன் பனியவரை, ஒாவரை
ப்அக்குதல், தெளித்தல்
பணச்தாழை, ஒர்கtருழை
பனங் காய், ப?னயிற் காய்

பனம்பாகு,

பஅவலாட்டி, சாச்சுவதி
பனங் கட்டிப்பாணி

பனம்பாலணி,

ப.அவல், ஆகமம், கல்வி,சொல்,அா

பனம்பாாளுர், அகத்தியர்மாளுக்க

ல், பஞ்சிஅால், புலமை
பனே, அ.அடாாள், ஓர்மாம்
ப?னக்கொடியோன், பலபத்திான்
ப?னசை, ப?னயூர்
ப?னமீன், யா?னமீன்

ர்பன்னிருவரிலொருவர்
பனம்பூ, ஆண்ட?னப்பான
பனர், கிளே
பனவர், பார்ப்பார்
பஅட்டு, பனங்களியிலட்டது

ப?னமுகிழ், பனங்காய்முகிழ்
ப?னயன், ஓர்சோய், ஓர்பாம்பு, ஒர்
பமூட்டுத்தோல், தோற்பகுட்டு
மீன்
பளுட்ப்ேபாய், பனங்களிபெய்யும்
பாய்
ப%னயேறி, ஒர்குருகோப்,ஒர்பாம்பு
பனி, அச்சம், இக்கட்டு, குளிர், தி பனவாரை, பனமரக்lேஅ
க்கம், துளி, டுக்கம், பயம், பனி பன், ஒர்புல், பத்தின் சிதைவு, (உ.ம்)
பன்மூன்கு, பன்னம், பன்னென்

யென்னேவல், பெய்யும்பனி

பனிகாலம், மார்கழிமுதலியாான்கு

பன்மணிமாலே, ஒர்பிரபந்தம், அஃ
அ ஒருபோகும்.அம்மனேயுமூசஅ

பனிக்கட்டி, உறைச்தபணி
பனிக்கதிர், சக்திான்
பனிக்காடு, மிகுபணி

பனிக்காற்று, குளிர்காற்.து
பணிக்குதல், பலுக்குதல்

னேவல்

பன்பாய், புறீபாய்

மாசம்

நீக்கிமற்றையுமப்புக்களெல்லாங்க
லம்பகம்போலமையக்கூறுவது
(ணம் பன்மூன்.று, பதின் மூன்று

பனிக்கூர்மை, இக் துப்பு, சிர்தலவ பன்மை, பலவாகியதன்மை
பன்மைபண்அதல், கண்டுசாய்த்து
பனிச்சாமை, ஒர்சாமை
பனிச்சை, காட்டத்திமரம், பின்னி

விடுதல்

முடிக்குமயிர்ச்சுருள், அஃது ஐம் பன்மைப்பால், பலவின் பால்
பன்மைப்பொதுப்பெயர், பன்மை
பாலிளுென் ஆறு
ப் பால்கட்குரியபொதுப்பெயர்,
பனிதாங்கி, ஒர்பூடு
பனித்தல்,இடைவிடாத மழைபெய்

(உ.ம்) செவியிலி

தல், அளித்தல், தாறல், கடுங்கல், பன்மையாய்விடுதல், கண்டுசாப்ட்
வருக்தல்

பனிசத்தை, ஓர்ாத்தை
பனிநீர், ஒர்வாச?னநீர்
பனிப்பகை, குரியன்
பனிப்படலம், பனிச்செறிவு
பனிப்பயறு, ஒர் யஅ

பாய்விடுதல்

பன்றி, ஒர்மிருகம், கொடுக்தமிழ்சா
ட்டிளுென்அறு

பன்றிக்காணம், ஒர்காணம்
பன்றிக்ளிே, ஒர்மீன்

பன்றிக்கொவ்வை, ஒர்சொவ்வை

தி
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பன்றிச்சுருக்கு, கூனவாங்கிக்கட்டு பன்னர், ஒர்வாசனர்ே, காயத்தில்
பாயுர்ே

தல்

பன்றித்தகரை, ஒர்தகரை
பன்றிசெல், ஒர்செல்
பன்றிப்புல், ஒர்வகைப்புல்
பன்றிமயிர், எப்ப்பன்றி மயிர்

பன்னிர்க்குடம், கருப்பத்தைச்கும்
ச் சுர்ேப்பை

பன்னிர்க்குப்பி,
பன் னிர்ச்செம்பு,
பன்னிர்த்துருத்தி,

பன்:
ரு

பன்றிமுள், எப்ப்பன் றிமுள்

ஒர்விளேயாட்டு பன் னிர் மரம், ஒர்மரம்

(தல்
பன் னிர்வடித்தல், பன்னிர்காய்ச்சு
பன்ன கண்டம், மரம்
(ம்பு பன் அதல், பன்னல்
பன்னகம்,சீதாங்கபாஷாணம், பா பன்னுமல், புல்அமல்
பன்னகவைரி, கருடன்
பன்னே,ஒர்செடி, கருப்பூரம்,குடள்
பன்னகாசனன், க.அளன்
பன்ஞென்.அறு, பதிளுென் அ
பன்னகாபரணன், சிவன்
LT

பன்றிவெட்டுதல்,

பன்னக சாலே, பன்னசாலே

பன்னகாரன்,

பன்னவே2லசெய்

பவன், வெற்றிலே பா, அழகு, ஒரெழுத்து, கடிகார
வானிடன்
ஆசி, கிழங்குப்பா, நிழல், செசவு
பன்னசக்தரம், இலேமெத்தை
பா,பஞ்சிஅால், பரப்பு, பரவுதல்,

பன்னக்காரன்,

பன்னசாலே, புல்வீடு, முனிவர்வாசம்
பன்னசி, தாமரை, வசந்தமண்டபம்
பன்னச்சத்தகம், காம்புச்சத்தகம்
பன்னத்தண்டு, செய்வார்கருவியிகுெ

பாட்டு, பாவென்னேவல், பிரவை,

வெண்பாமுதலியவைச்திபா, அ
ஃஅ இரண்டுமுதலியவடிகளாகு
க்கப்பட்டபிரபர்தம்

ன்.அறு
பாசகம், பிரிக்கு தொகை
பாசசன், ஒரிராக்கதன்
பன்னத்தை, பனிசத்தை
r
பன்னக்ரன், சாச்சடங்கிற்கிலேயாற் 1
இச்திரன் மகன்
செய்யப்பட்டம.அ வடிவு

:::::

பன்னபோசனம், இலேயுணவு
பன்னமாசாலம், ஒர்மரம்

_

பாக சாதனன், இச்திரன்
பாக சாலே, மடைப்பள்ளி

பாகண்டன், வெளிவேஷ காரன்
பன்னமிருகம், இலேயுஅம்விலங்கு
பன்னம், இலே, ஒலேமுதலியவற்குறி பாகதம்,
எல்லாாாட்டுமேலோர்
பின்னும்வேலே, பலாசு, வெற்றிலே

::::: வெற்றிலேக்கொடி

மொழி

பாக தாரி, சமையற் சாரன்
பாக தானம், மடைப்பள்ளி

பன்னல் சொல்லுதல், சேர்தல், ாெ பாகபாண்டம், சமையற்பாத்திரம்
ருங்கல், பருத்தி

(ன்னும்வேலே பாக புடி, குயவன்கு ன

பன்னவேலே, ஒலேமுதலியவற்ரும்பி பாகப்படுதல், சமைக்கப்படுதல்,ப
பன் குங்கு, தண்டிகைப்பன் குணம்,
க்குவப்படல், பதப்படுதல்
தென்குேலேப்பன் ஞங்கு
பாகப்படுத்த சல், சமைத்தல், பக்
பன் குங்குழி, பதிமூன்குகுழியுள்ள
குவப்படுத்தல்
வோர்வி:ளயாட்டுத்தட்டு
பாகமாகுதல், பாகப்படுதல்
பன் மூசம், தளசி
ப்ாகம், அச்சம், ஆங்தை, ஒர்கணித
பன்மூசனம், இலேயுணவு, புற்பாய்,
ம், ஒர்பிசாசம், சபித்தல, சமை
புன்மெத்தை, முகில்
த்தல், தேசபயம், சரைமயிர், சா
பன் அசி, ஓர் துளசி
ன்குமுழங்கொண்டளவு, பக்கம்,
பன்குடை, செய்யரி

பக்குவம், பங்கு, பாகை, பாதி,
ப்ாத்திரம், பிச்சை

பன்மூலம், தெப்பம்

பாகும்பண்அணுதல், சமைத்தல், பகு

பன்னி, குருவின்றேவி, மனேவி

த்தல், பக்குவப்படுத்தல்
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பாக்

பாகர்,யா?னகுதிரைமுதலியவற்றை பாக்குக்கட்டுதல், ஒர்விளேயாட்டு
பாக்குச்சாரம், பாக்குச்சாறு, பா

நடத்துவோர்

க்குவெற்றிலேத்தம்பலம்

பாகலம், யா?னசோய்

பாகல், ஒர்கொடி, பலா, வெட்பா பாக்குப்பறித்தல், மணமுடிக்கவரு
மணவாளனதுசயஞ்சோதித்தல்
[ன்.அறு
வட்டை
அடைப்
பாக்குப்பை,
பாகவதம், பதினெண் புராணத்தொ
0ெ1_1
பாகவதர், விட்டுணு சமையத்தவர்
பாக்குப்போடுதல், ஒர்விளையாட்டு,
பாகனம், ஒர்வருடம்
பிளவிலேயருதேல்
பாகன், சட்த்தவோன், புதன்
பாகார்ம்,பங்கிடுதல்,பிரிவுக்கணக்கு பாக்குவெட்டி, பாக்குச்சீவுங்கருவி
பாங்கம், பவண்டு.அவபாஷாணம்
பாகி, காய், பக்குவன்
பாங்கர், இடம், தோழர், பக்கம்
பாகிடுதல், பங்கிடுதல்

.ே

பாகிகேயன், மருமகன்

பாங்கன், தோழன்

பாயெம், பிறம்பான தி

பாங்கி, தோழி (ம்,மாதிரி,முறை
பாங்கு,அழகு, இட்ம், உரிமை, பக்க

பாடுே, பங்கீடு
பாரேதி, கங்கை

பாங்குபண்ணல், சிறப்பித்தல்

பாகு,கரை,கற்கண்டு,குழம்பு,சத்தி,
ச்ருக்கரை,தலேப்பாகு,பங்கு, பர
வணினாள்,பாகன்,பாக்கு,பால்,புயம்
பாகுடம், அரசிதை
பாகுபடுதல், பகுக்கப்படுதல்
பாகுபாடு, பகுப்பு
பாகுரி, இலக்கணி
பாகுலம், கார்த்திகைமாதம்

பாசகத்திரி, சமையற்காரி
பாசகம், சூதாடு கருவி,மடைத்தொ
(விநாயகன்
ழில், மூலாக்கினி

பாகுவன், மடையன் (தேவபூசை
பாகேக்கியம், பிதிர் பூசை, வைசுவ
பாகை, தலேப்பா, பகுதி, வட்டத்தி
ன் முங் நாற்றஅபதிலொருபங்கு

பாசிடம், வெற்றிலே
பாசடை, பச்சிலே

பாசகரன், காலன்,ாமன், வருணன்,
பாசகர், மடையர்

பாசக்கட்டு, பிரபஞ்சக்கட்டு
பாசக்க பி.அ., பாசம்

பாசஞானம், உலகஞானம்
-

(னிலே

பாசண்டத்துறை, சமையக்கட்டி
பாசண்டம், சமையக்கட்டு
பாசண்டர், சமயிகள்

பாகோடன், சூரியன்
பாக்கம், ஊர்ப்பொது, செய்தனில பாசதான், காலன், சமன், வருண
ன், விநாயகன்

த்தார், மருதநிலத்தார்
பாகல,

}

பாசசாசம், பங்தநாசம்
பரவுகல்

பாசபக்தம், கண்ணி, மலபக்தம்
பாசபக்தர், பாசநீங்காதோர்

பாக கல்அலு,

பாக்கன், பூனே
பாக்காஅால், பாவிஅால்
பாக்கி, நிலுவை

பாசபக்திகள், பாசசம்பந்தர், மல
சம்பந்தர்

பாசபாணி, சிவன், யமதூதரிளுெரு

பாக்கியசாலி, அதிட்டமுள்ளவன்

வன், யமன், வருணன்,விசாயகன்

பாக்கியத்தானம், சென்மத்துக்குப்

பாசபெக்தர், பாசபக்திகள்

பத்தாமிடம்

பாக்கியம்,அதிட்டம்,சித்தி,செல்வம் பாசமோசனம், பாசாாசம்
பாக்கியலட்சுமி, அட்ட்ல்க்குமியி பாசம், அழகு, அன்பு, ஊசித்துளே,
ஒென்அ, இஃது செல்வந்தருவது
பாக்கியவதி, செல்வி
பாக்கியவான், செல்வன்
பாக்கியாஅகிலம், செல்வப்பேறு
பாக்கு, .ே

ஒர்படைக்கலம், கட்டு, கண்ணி,

கயிறு, கவசம், கற்பாஷாணம்,சி
|

வஞயுதம், சுற்றம், சமஞயுதம்,
அால்,பலபக்தம், பாசக்கயிஅ, பி
சாசம், மாயை, விலங்கு

(உ.ம்) உண்பாக்குவதோன், துல் பாசலம்,காற்அ, இ, தீயிலாப்பாகம்
ர்க்காய்

பாசவபாலனம், புற்றரை
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சாசுடு

பாசவிமோசனம், மலகீங்கல்

(பு பாச்சுருட்டி.

பாட

செய்வார்கருவியி

பாசவைராக்கியம், பிரபஞ்சவெ.அப் பாச்சுற்றி,
ஞென்று
பாசறை, ஒர்மரம், அன்பம், பகை பாச்சை, ஒர்வண்டு
மேற்சென்ருேருறையிடம், மணி பாச்சையடித்தல், வண்டு துதல்
யாசிப்பவகை
பாஞ்சசத்திகம், வாத்தியப்பொது
பாசறைமுல்லே,பாசறைத்தலேமகன் பாஞ்சசன் னியதரன், விட்டுஅனு
ஹலேவியைகி?னதல்
பாஞ்சசன் னியம், ஒடு, ஒர்மீன், கிரு

பாசனகம், பருகுவன
ட்டிணன் சங்கு, அஃது சலஞ்சல
பாசனம், அக்கினி, உண்கலம், உற
மாயிரஞ்குழ்ந்தது, ே
வு, ஒர்மருர்து, நிவிர்த்தி, பங்கு, பாஞ்சராத்திரம், ஐந்தாாளளவும்பி
பாத்திரம், பிரிவுக்கணக்கு, புளிப்
ரமாவுக்குவிட்டு அவுபதேசித்த ஒ
பு, மட்கலம்

ர்சமயம், இஃது புறச்சமையமா
றிளுென் அறு, வைணவாகமமிரண்டி
பாசாங்கடித்தல், மாரீசம்பண் அணு
ஞென் அ
தல்
பாஞ்சராத்தி
பாஞ்சராத்திரி,
பாசாங்கு,இல்லதையுள்ளதாய்க்கா பாஞ்சராத்திரிகன், ாமதத்தோன்
ட்டல், பாவ?ன, மாரீசம்
பாஞ்சலிகை, சித்திரப்பாவை

பாசன், இயமன், சிவன், வருணன்

}

பாசாங்குகாரன், எத்தன், தச்தரி, பாஞ்சாலபுருஷன், இலட்சணவான்
பாவ?னகாரன்
பாஞ்சாலமட்டியம், ஒர்தாளம்
பாசாங்குசன், விசாயகன்
பாஞ் சாலம், இலட்சணம், தேயமை
மாரீசம்ப
பாசாங்குபண்ணுதல்,
ம்பத்தா மிமூென்று
பாசாங்குபோடுதல்,
ண் அணுதல் பாஞ்சாலன், இலட்சணவான், பா
பாசாண்டம், பாசண்டம்
ஞ்சாலதேயத்தான்
(பதி

பாசாண்டர்,பாசண்டர் (ப்படுதல் பாஞ்சாலி, சித்திரப்பாவை, அரோ
பாசாபதேம், மாயையால்மறைக்க பாஞ்சாவிகை, சித்திரப்பாவை

பாசி, கண்ணியேற்அவோன், சரிய பாடகம், ஒர்வாத்தியக்கருவி, ஒர் கீ
ட்டலளவை, கரை, காலணியினுெ
மணி, கிடைச்சி, சமைத்தல், சம
ன், சாய், நீர்ப்பாகி, பலம், மீன்,
ன்.அறு, கிராமத்திற்பாதி, கூலி, கு
அவிளேயாடல், சட்டம்

ைன

(ளுக்கன்

பாசித்தீர்வை, மீன்நீர்வை

பாடகர், பாடுவோர்

பாசிபடர்தல்,
பாசிபற்றல்,

பாடகன்,உபாத்தி, பாடுவோன், மா.
பாடங்கேட்டல், ஆசிரியனிடத்திஅா

;

பாசி பிடித்தல்
பாசிப்படை, பலமுள்ளபடை
பாசிப்பயஅ, ஒர்வகைப்பயஅ
பாசிமணி, கரியமணி

இங்கில்
பாசிலே, பச்கிலே
பாசு, தைரியம், பசுமை, பச்சை,மூ
பாசுபதம், உட்சமயமாறிளுென்அ,
பசுபதிபாணம், பசுபதியுடையது
பாசுபதர், பாசுபதசமயத்தோர்
பாசுபதன், பாசுபதசமயி,
பாசுபதிாத்திரம், சிவன்பாணம்
பாசுபாவியம், பசுக்க ாத்தல்

ற்பொருள்விசாரித்தல், மாளுக்க
ன் கற்ற துசோதித்தல்
பாடசாலே பள்ளிக்கூடம்
பாடச்சரன், கள்வன்

பாடச்சுவடி, தாயேடு

பாடஞ்சேர்தல்,அடைந்தமர்தல்
பாடஞ்சொல்லல், மாளுக்கற்கு நா
நீபொருள்விளக்கல், மாளுக்கன்ப
டித்த பாடத்தை ஆசிரிய அக்குச்
சொல்லல்

பாடமாக்குதல், பாடம்பண்அதல்

பாசுரம்,வசனம்,வேப்ங்குழலோசை பாடம், அடுக்கு இடையர்வீதி, எழு
பாசை, சமைத்தல், பாஷை
அம்பாடம்.ஒ.அம்பாடம், தெரு,
பாச்சிக்கை, சொக்கட்டான் கவறு

பாச்சியம்,பங்கு,பிரிக்கப்படுக்தொ
.ெ

படித்தல், படியவைத்தது, பொ
ன்முதலியவற்றிலுரை

பாடம்பண்ணுதல்,மனப்பாடமாக்கல்

பாட்
பாடி.

(விடம்
பாடம்போற்றல், கேட்டபா-தி பாடிலம், காடு
தைப்பலகாற்சிந்தித்தல், இஃது பாடிவீடு,பகைமேற்சென்ருேருறை
பாடினி, பாடுவாள், மட்பாண்டம்
ஆர்ல்சற்போரியல்புளொன்.அறு
பாடலம், குதிரை, சபதம், சிவப்பு, பாடிகம். ஒர்கிழங்கு, சக்தனம், து
த்தாாகம், முகில், மூங்கிலரிசி, வ
சேரன்குதிரை,பாதிரிமரம், மதிை
யல், வாதசோய்
காலத்துப்பழுக்குசெல்அ.வெண்
(மரம், கள் பாடு, இடம்,உதையத்தக்கேழாயிட

சிவப்பு

பாடலி, ஒர்செல், ஒர்பூக்கொடி, ஒர்
பாடலிபுத்திரம், ஒரூர்
பாடலோ பலம், மாணிக்கம்

பாடல், சங்கீதம், செய்யுள்பாதெல்,

ம், ஓசை, குணம், கேடு, சுயகா
ரியம், சட்டி, பக்கம், படுதல், பா
டென்னேவல், பெருமை, வருத்த
ம், விருத்தி

பாடுகாட்டுதல், பக்கம்சரிக் துகிடக்

வாசித்தல்

குதல், பாட்டிலேவிழுதல்
பாடுதல், இராகம்பாடுதல், கவிசெ
வடவாமுகாக்கினி
ய்தல், பாடியோடுதல், வாசித்தல்
பாடவள், பாடன்மகஉே, மிதுன

பாடவம் களிப்பு, சமர்த்தி, சுகம்,
விராசி

பாடவை,

பாடவன், பாடுபவன்

பாஷணம்,

பாடுபடுதல், ஆக்கினேப்படுதல், வரு
த்தப்படுதல்

பாடுதல், பேச்சு,போ பாடுபடுத்திதல், ஆக்கினேபண்அத
ல், வருத்துதல்
தித்தல், வெட்டல்

பாடனம்,
டனமகஉே.

பாடுவள், பாடுவாள்
பாடுவன், பாடுவான்
பாடுவாள், பாடன்மகள்
க்கே
பாஷாசமம், இரண்டுபாஷை
பாடுவிச்சி,
ற்றசொல்
பாடுவித்தல், பாடப்பழக்குதல்,
சல்லுளி
பாடானதாரகம்,
மைபாடச்செய்தல்
பாடானதாரணம்,
பாடுவாள்

பாடனமகள,

புல

பாடாணத்தாபனம், சவக்கிரியையி பாடேடு, தாயேடு
(த்தி பாஷை, சபதம், சாச்சுவதி, பேச்சு
ஞென்.அறு
பாடாணமுத்தி,கறபோற்கிடக்குமு பாடை, ஆசக்தி, பாடைமரம், பா
ன்
வை,
ட டானம்,
கல், சச்சுச்சாக்கு
வல்லோ
்,பாஷையில்
பாஷைக்காரன
பாஷாணம்,
பாடாண்டினே, புறப்பொருட்டினே பாஷைசொல்அதல், சபதஞ்சொல்

}

அதல்

யிசூென்.அ

(படுத்தல் பாடைப்படுத்தல், ஒர்பாஷையி
பாடாதல், கெடுதல்
இள்ளதைவே
பாஷார்தரமாக்குதல்,பிறபாஷைப்
ருேர்பாஷையிற்றிருப்புதல்
பாஷாந்தரம்,பலபாஷை,மஅபாவிை
பாஷையிடுதல், சபதஞ்சொல்அதல்
L - வ._று
மிகுபாடு
பாட்சிகன், குருவிவேட்டக்காரன்
பாட்டகம், வைகுரி
பாடாவிதி, கெடுவிதி
பாடி, ஊர்,ஒரிராகம்,கவசம்,சேரி பாட்டகன், பாடகன்

:}ே

சேனே, சகரம், நாடு, பாசறை, மு பாட்டப்பிரபாகரம்,ஒர்மதம்

பாட்டம், அச்சல், ஓர்மதம் (தை

ல்லேகிலத்தார்

பாட்டன், பாட்டமதத்தான் மூதா
பாடிக்கதை, வீண்பேச்சு
ரயாசி
பாஷியகரன், உரைகாரன், பாஷை பாட்டா, பாட்டன்
பாட்டாளி, பாடுவோன், வேலேப்பி
ப்படுத்திவோன்
பாடியம், உரை, குத்திரவிருத்தியு பாட்டாள், பிரயாசி, வீளுள்
பாட்டி, ஒருசார்விலங்கினபெண்
பாஷியம்,
பொ.தி, நரி-சாய். பன்றி இவற்றி
பாடியோடுதல்,
ஒர்விளேயாட்டு
ன் பெண், பாடன்மகள், மூதாய்
பாடியோட்டம்,

}

பாணி

பாண்

பாட்டியமி, பிரதமை
பாணித்தல், பொழுதுகிட்டித்தல்,
பாட்டியல், ஒர்.தால்
| மதித்தல்
பாட்டு, இச்ைப்பாட்டு, சங்தேம், தி | பாணிந்தயம், கைமண்டையாய்க்கு
ஃது அட்டபோகத்தொன்.அறு, வ
டித்தல்
சைமொழி

(ட்டு
பாணிப்பமூட்டு, பாணியிலிட்டபகு
பாணிப்பிடி. பாணிப்பறி.அ
பாட்டுடைத்தலேவன், கவியுடைத் பாணிப்பு, பாணித்தல்
த?லவன்
பாட்டுசாயகன்,
பாணிமுத்தம், எறியாயுதம்
பாட்டுவாளி, பாடுவோன்
பாணிவாதன், வாணிகன்
பாட்டை, வழி
பாணினன்,ஓரிலக்கண நாலாசிரியன்
பாணிபீடணம், விவாகம்

பாட்டுக்காணி, பாட்டுகிலம்
பாட்டுக்காரன், பாடுவோன்

பாட்டைசாரி, வழிப்போக்கள்

பாணினி, ஓரிலக்கணகாலாசிரியன்

பாட்பம்,

பாணினியம், ஒர்கிரக்தவிலக்கணம்

பாஷபம்,

}சன்னிச்

பாணகோசரம், சரகதி
பாணச்சி, பாணத்தி

பாணெளகரணம், விவாகம்

பாண், இசைப்பாட்டு, கள், பான

ச்சாதி, யாழ்

பாணத்தி, பாணப்பெண்
பாண்டகம், சாமான்
பாணம், அம்பு, கை, அதி, சாடகவ பாண்டம், ஆபரணம், ஆற்றின் பரப்
கைபத்திளுென்அ, பூம்பட்டு, ம
பு, ஒடு, கையிருப்பு, பரிகாசம்,
ழைவண்ணக்குறிஞ்சி, வியாபாரம்
பாத்திரம், மட்கலம், வாத்தியக்

பாணர், சங்கீதம்பாடிப்புகழ்வோ

கருவி, விலங்கின்கழுத்தணி, வெ

ர், தையற்காரர்
பாளு, சால், பருத்தபீசம், பான

ண்ணெய்மணி

பாண்டரங்கம், சிவன்கூத்தி

பாளுத்தடி, சிலம்பக்கம்பு
பாண்டரங்கன், சிவன்
பாளுஅ, குதிலோர்தாயம்
பாண்டாம், செஞ்சுண்ளும்பு, மல்லி
பாணி, இலேச்சாறு, ஊர், ஊர்குழ்
கை, வெண்மை
சோலே, ஓசை, கடைவீதி, கருப் பாண்டல், பாழ்த்தப்போனது
பகீர்முதலியவற்றின் பாணி,கள்,க பாண்டவர், பாண்டுபுத்திரர் (ன்
ாண்டகபாஷாணம், கா, காடு,கா பாண்டவர்முன்பிறர்தோன், கன்ன
லம்,தேம்,கூத்துகை, இஃது கரு பாண்டவாதனம், வாத்தியமியக்கல்
மேந்திரியமைந்தினுமொன்.அறு,சொ பாண்டவாபீலன், கிருட்டிணன் (ன்
ல், தயிரோதனம், நாடு, கீர், நெடு பாண்டவேயன், பாண்டுவமிசத்தா
சோம், படை, பல பண்டம், பழச் பாண்டா காரம், பண்டசாலே

சாறு, பற்று, பாட்டு, பாணியெ பாண்டி, ஒர்தேயம், ஒர்பண், ஓர்
வாச்சியப்
ன்னே வல்,

பூம்பர்தல்,

பொது, வாணிபன்

பாணிகன், பாடன்மகன், வாத்திய

வி2ளயாட்டு, வாகைமரம்

பாண்டிஆன்,

பள்ளியெழுச்சிபாடு

வோன்

காரன்
பாண்டித்தியம், படித்தல்
(கம் பாண்டிமண்டிலம்,
பாணிசை, அகப்பை
பாண்டியன்
பாணிக்கிரகணம்,கைப்பற்றல்,விவா பாண்டியம்,
மேயம், இஃ
பாணிக்கிர திே, விவாகம?னவி
அது தேயமைம்பத்தாறிமூென்று
பாணிக்கிராகம், கைப்பிடித்தல், வி பாண்டியன், தமிழ்நாட்டுமூவேந்த
வாகம்
ரிலொருவன்
பாணிசம், கைாகம்
பாண்டில், அகல், இடபவிராசி, எ
பாணிசரியை, கயிறு .
ருதி, கட்டில்,கைத்தாளம்,ாாடு,
பாணிதம்' கருப்பஞ்சாறு
பண்டி, மூங்கில்,வட்டம், வாகன
பாணிதலம், இரண்டு லாங்கொண்
ம், வாகைமரம்
உதி, உள்ளங்கை
பாண்டிாம், ஆல், வெண்மை

பாதி

சாகர்.அ

பாதி

பாண்டு, ஒராசன், ஒர்நோய்,வெண் பாததிராணம், பாதரட்சை
ைெ10

(ள பாத நீட்சை, பாதமுத்திரைகொடு

த்தல், இஃது நீட்சைவகையிளுெ
ன்.அறு
ழுவிய நீர்
பாண்டு கம்பலம், ஒர்கல், யானைமே
பாத
தீர்த்தம்,
பெரியோர்பாதங்க
நீறலிசு, வெண்கம்பளம்
பாததாளி, காவிலொட்டினமண், தி
பர்ன்டுசருமிலே, திருபதி
ருவடித்துகள், கடைப்புழுதி
பாண்டு சாகம், ஐராவதம்
பாண்டுமைக்தர், தருமன்முதலவர் பாதபடி,பாதம்வைக்குமாசனம்,மி
பாண்டுரம், ஒர்நோய், ஒர்மரம்,வெ
தியடி
ண்மை
பாதபதேனம், தொழுவம்

பாண்டுகம், காமாலே, மங்கல்வெள்

பாண்டுரா கம், வெண்மை

பாண்டுருவன், பெரியவுருவுள்ளது
பாண்டுரோகம், பாண்டுவியாதி
பாண்டுவன்னம், வெண்மை
பாண்டை,
ஊழ்த்தசாற்
பாண்டைநாற்றம்,
றம்

பாண்டைசாறி, வெடுக்கன்
பாண்மகள், பாடுவாள்
பாண்மகன், பாடுவான்
பாண்மூலே, பாழ்.மூலே
பாதகடகம், பாடகம்

பாதகண்டீரம், ஒதக்கால்
பாதகம், அரோகம்
பாதிகன், துரோகி

பாதகாணிக்கை, பாததெட்ச2ண
பாதகாப்பு, செருப்பு
பாதகி, துரோகி

பாதபம், பாதவம்
பாதபரிசம், தரங்கபாஷாணம்

பாதபரித்திருகம், மிதித்தல்
பாதபீடம், பாதபடி

(டி.
பாதபீடிகை, கீழ்த்தொழில், பாதப

பாத பூசை, பெரியோர்க்குச்செய்யு
ம்பாதாாாதனே
பாதப்பிரகாரம், உதை

பாதப்பிரட்சாளணம், கால்கழுவல்
பாதப்பிரதாரணம், பாதாட்சை
பாதமயக்கு, சான் கடியிலே அமொ
ன்றைமுதலாய்வாசிக்கச்சரிவரும்
(பெ.அதல்
பாதமுத்தி, பரகதி, பாத நீட்சை
பாதமுத்திரை, குருவின்பாதஞ்சிரகி

ல்வைத்தல், பெரியோரின் பாதரட்
ை

பாதமூலம், குதிகால்
பாதம், இராகு,கால், இஃது கருமே
திேரியமைந்திளுென்அ, கிரணம்,
பாதசத்துவரம், அரசமரம், ஆடு ஆ
லாங்கட்டி
சம்பவித்தல்,சரிதைமுதலியகிலே,
பாதகுறடு, மிதியடி
பாதங்கி, சனி

பாதசாம், ஒர்காலணி
பாத சன், குத்திரன்
பாதசாகை, கால்விரல்

செய்யுட்களினடி,திடர், சாவிஞெ

ன்று,நீர்,பங்கு, மரவேர்,வட்டத்
திஞன் கினுென் அறு, வைகறை

பாதசாபவியம், உதைத்தல்
(லே பாதரசம், இரதம்
பாதிசாதம், கிரகமன்ற
நிற்குகி பரதரட்சணம், தொடுதோல், மி
பாதசாரி, காலாள்
பாதசாலம், காலணிப்பொது

தியடி
பாதரதம், இரதம், காலாட்படை,

பாதாட்சை,

தொடுதோல்
பாதி சுத்தி, கால் சழுவல்
(னம்
பாதசேவனம், ஊழியம், ப்ாதவதே பாதராயணன், வாதராயணன்
பாதரோகணம், அரசமரம்
பாதசேவை, அடித்தொண்டு
பாதச்சனி,வாக்குத்தானத்திச்சனி பாதலம், கமர், கிடங்கு, குகை, கு
ரியனிற்கு மிராசிக்கு சாலாமிராசி,
பாதச்சாயை,மிதித்தவடிநிழல்
நாகம், பாதாளம்
பாதஞ்சலம்,
பதஞ்சலிசெய்த
பாதஞ்சலியம்,
அால்
பாத ட்ச2ண, பாதகாணிக்கை

பாத தரிசனம்,பெரியோர்காட்சி
பாததாரி, காலின் வெடிப்பு

பாதலவாழ்சா, சாகர்

பாதவர்தனம், பாதவணக்கம்
பாதவம், தோப்பு, பாதபடி,
பொது, மாம், மலே

மரப்

பாதி

சm

,

பாதவன் மிகம், ஓர்ாோய்
பாதனம், இழிதல், தாக்கத்தாற்றலே
சாய்த்தல், விழுதல்
பாதன், சூரியன், ே

பாத்
அத்தசாமிம்

பாதியிரா,

}
மலேயாத்தி

பாதியிராத்திரி,

பாதிரம்
பாதிரி, பாதிரிமரம், அஃஅ தசமூ

பாதாக்கிரம், காஅதி

(ன்
லத்தொன்.அ, மூங்கில்
பாதாக்கிராங்தன்,அடிவணங்குவோ பாதிரிவினாயகன், பழனிவிசாயகன்
பாதாங்கதம், பாத கடகம்
(டுதல்
பாதிவி, வலே
பாதாங்குட்டம், காற்பெருவிரல் பாதிடு, காத்தல், செறித்தல், பங்கி
பாதாங்குட்டிசை, கால்விாலணி
பாது, காவல், சூரியன், பங்கு
பாதாசனம், பாதபடி
பாதிகம், செங்குத்த, தொடுதோ
பாதாதிகேசம், ஒர்பிரபந்தம், அஃ
ல், மிதியடி
அகலிவெண்பாவாலடிமுதன் முடி பாது கர்காரன், சக்கிவியன்
யளவுங்கூறுவது,பாதமுதற்சிகை பாதுகாகித்தி, நீர்மேல்மிதியடியின
பரியக்தம்
டத்தில்
பாதாவிச்தம், சீர்பாதம்
பாதுகாத்தல், காத்தல்
_

பாதார்த்தம், எட்டிகுென்ற

பாதி காப்பு,

காவல்

பாதார்த்தியம், குருபகாரம்
பாதுகாவல்,
பாதாவசேசனம், பாதசுத்தி
பாதுகாவலன், காவல்செய்வோன்
பாதாவத்தம்,நீரிறைக்குஞ்குத்திரம் பாது கிருது, சக்கிலியன்
பாதாவனேசனம், கால்கழுவல்
(ராெ
பாதகை, பாதிகம்
பாதாவிகன், காலாள்
பாதேயம், கட்டுச்சோமு, கன்னியி
பாதாள கங்கை, ழுேல காதி
பாதை, மரக்கலம், வழிவகை
பாதாள கிரகணம், காளுக்கிரகணம் பாதோதகம், கால்கழுநீர், வழியரு
பாதாளவிலயம்
கிற்றண்ணிர்
கீழ் பூமி
பாதாளபூமி,

}

_

பாதோசம், தாமரை
பாதாளகிலயன், தைத்தியன்

பாதோதம்,
பாதோதரம்,

பாதாளபேதி, காடி
ஆடுதின் அப்பா பாதோதி
பாதாளமூலம்,
லே, கறையான்,
பாதாளமூலி,

;ே:

செருன்சி
கோரைக்கிழங்கு.
கு, சி.அசெருஞ்சி,

,

} முகில்
டேல்

பாத்தம், எல்லாசாட்டுமொழி
பாத்தல், பங்கிடுதல்

பாதாளம், ழுேலகம், தாழவு, ரகம்
பாதாளலோகம், முேல்கம்
பாதாளவஞ்சனம், பூமிக்குட்பொரு
ளேத்தெரியக்காட்டுமை
பாதாளவயிரவன், ஒர்வயிரவன்
பாதாளவாகினி, பாதாள கங்கை

(டை, வீடு

பாத்தி, சிறுசெய், பங்கு, பயிரிடுமே
பாத்திபம், புருமுட்டிப் ஆடு, குமி
பாத்திபன், அரசன்
பாத்தியஸ்தன், பங்காளி

பாத்தியம், சம்பர்தம், பகுக்கப்பட்
டதி, பங்கு, பாதமலம்பக்கொ

பாதாளவாசிகள், கரகர்
ஆழமானவின

டுக்கு நீர், பாதமலம்புதல், இஃது
பூசையியல்பிளுென் , பிணே

பாதாளவினேயன்.

பாத்தியன், உரியவன், பிணகாரன்
பாதி, அரைவாசி, கணவன், த லவ பாத்திரச்சரை,ஒர்சுரை (பாத்திரம்
ன், பங்கு

பாத்திரடீரம், காகம், தீ, காரை,

பாதிச்சாமம், பாதியிரா
பாதிடுதல், பங்கிடுதல்

பாத்திரபதம், இசேபதி, உத்திரட்

பாதித்தல், கூறுசெய்தல்

பாத்திரபாலம், சுக்கான்

பாதித்தியம், பதிததன்ம்
பாதிமதி, அத்தசந்திரன்
பாதிமம், சான்ெெகுன்று

பாத்திரமாதான், கந்புடையாண்ம

டாதி, புரட்டாதி.மாசம்

பாத்திரப்பிரவேசம்,ஒர்விளயாட்டு
r
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பி

பாய்

சானi)

பாத்திரம், இரப்போர்கலம், இலே, பாபாச்சி,ஒர்வகைத்தொடுசோல்
உடல், உண்கலம், எண் சேர்கொ பாப்பான் பார்ப்பான்
ண்டது, கட்டவே, தகுதி, புரட் பாப்புரி, பாம்புரி
பாப்பூசு, ஒர்வகைத்தொடுதோல்
டாதி, மதிேரி, வாய்க்கால்
பாமகள்,

:} தகுதிவான்

பாத்திரவாளி,

சரச்சுவதி

பாமடகதை,

(ரவை
பாத்திரன், இரட்சகன், தகுதிவான் பாமக்கினம், கங்தகம்
கோபம்,
பாமம்,
பி
தினவு,
பரப்பு,
ம்
பாத்திரியம், பலிப்பாத்திர
பாமரம், அறிவின்மை
பாத்திரீரம், காணிக்கை
பாத்திரேசமிதன், மாய்மாலன்,விரு பாமரர், அரசற்குத்துணேவர், அறி
வினர்

தோன்பிரியன்

பாமாவைத்தியன்,அனப்பியாசவை
பாத்திரை, இரப்போர்கலம்
த்தியன்
பாத்தில், வீடு
(கு, பாதி
பாத்து, கஞ்சி, சோறு,சான் கு,பங் பாமரன், அறிவினன்
பாத்துதல், பங்கிடுதல்
பாாாள், அத்தசாமம், பாதிநாள்,
மத்தியானம்
பாாேமி, சூரியன்
பாக்தம், ஒழுங்கு.
பாதேல், ப.அங்கல்
பாதேள், பாம்பு, பெரும்பாம்பு
பாதேன், வழிச்செல்வோன்
பாஅே, அளே, பா தென்னேவல்

பாமன், சூரியன், மைத்துனன்
பாமாரி, கந்தம்

பாமாலே, ஒருவன் ர்ேத்தியைப் புகழ்
துேதொடுத்தபா
பாமுதல்வி, சாச்சுவதி
பாமை, அகங்காரி, காமி
பாம்பர2ண, ஓரர2ண

பாம்பாட்டம், சோலி
பாம்பாட்டல், தொந்தறைபண்ண

ல், பாம்பையாடச்செய்தல்

பார்ததல், பதுங்குதல், மறைதல்

பாம்பாட்டி, அரவாட்டுவோன்

பாங்தை, அளே, பொள்ளல்

ய் பாம்பாட்டிச்சித்தர், ஒர்சித்தர்
பாபகிரகம், இராகு, சனி, செவ்வா பாம்பு, அரவு, ஆயிலிய்சாள், கரை,

பாபகம், பாவம்

பாபசமணம், பாபபலி
வரம்பு
பாபசரியன், இராட்சசன், பாவஞ் பாம்புகண்ட சிற்றன், கரடி

பாம்புகொல்லி, ஒர்பூண்டு
பாம்புக்குத்தச்சன், கறையான்

செய்வோன்

பாபத்தி, வேட்டை
பாபநிரதி, பொல்லாங்கு

பாம்புதின் னி, முண்ணுயடு

பாடப்பொறுத்தல், பாவமன்னிப்பு
பாபமார்க்கம், பாவவழி
பாபமூர்த்திகள், வேடர்
பாபமோசம், பாவகிவிர்த்தி

பாம்புமொச்சை, ஒர் பூண்டு

பாபம், குற்றம், பாவம்

பாம்புரி,அகழி
பாம்புவிரல், நடுவிரல்

(வி

பாம்போடுவடலி, நெடுமட்டைவட
பாயசம், பால், பாற்சோஆறு, பாl
சோற்றிச்செடி

பாபயோனி பாவப்பிறப்பு
பாடரோகம், ஊழ்சோப்,சொப்பு பாயம், நீர்

பாயல், மக்கட்படுக்கை

ளிப்பான்

பாபர்த்தி, பாபத்தி

(ம் பாயிகன், காலாள்

பாபவிக்கியானம், பாபசங்கீர்த்தன பாயிரம், முகவுரை, வரலாறு
பாபவிமோசனம், பாவநாசம்

பாபாத்துமா, பாவி
பாபாபனுதி, பர்வகிவிர்த்தி
பாபி, பாவி
பாபிஷடன், பாவஞ்செய்வோன்
பாபிஷடை, பாவஞ்செய்பவள்

பாயிழுத்தல்,
பாயெடுத்தல்,
பாயு,

தோணியிற்பாய்
அாக்கிவிடல்

குதம், அஃது கருமேந்தி

பாயுரு, ரியமைந்திளுென் அறு
பாய், களப்பாய்முதலியன், கூறை
ட்பாய், டாயல், பாயென்னேவல்

1.

IT

சாஎக

1.

IT

பாய்க்கோரை, ஒர் புல்

(ல் பாரஞ்சுமத்துதல், பாசமே முதல்
பாரணம், உண்டல், உபவாசமிகு
பாய்ச்சல்காட்டுதல், பாயும்படிஏவு பார2ன,
துேண்ணல்,திருத்திசெ
ல்
(அ
ய்தல், முகில்
பாய்ச்சல்விடுதல், குதிரைமுதலியவ பாரதகண்டம், நவகண்டத்தொன்
ற்றைப்பாயலிடல்
பாரதம், இரதம், ஐக்தாம்வேதம்,
பாய்ச்சான்டோடுதல், இருவர் கூடி
பாரத வருடம்

}

பாய்ச்சல், ழ்ேப்படியாமை,பாத

யோருலக்கையைமாறியோச்சல் பாரதர், குருகுலவேந்தர்
பாய்ச்சி,

சொக்கட்டான்மு பாரதவருடம், பரதகண்டம்

.ே தலியவற்றின் கவது

பாய்ச்சு, பாய்ச்சென்னேவல், பி
ளாச்சு

பாரதன், குருகுலவேச்தரிலொருவ
ன், கூத்தாடி, நீ
பாரதாரிகன், விபசாரன்

பாய்ச்சுதல், உட்செஅத்துதல்,பா பாரதாரியம், விபசாரம்
(ம்
யச்செய்தல்
பாரதி, சாச்சுவதி, சொல், மரக்கில
பாய்ச்சுலக்கை,பாய்ச்சாஅலக்கை பாரதிகொழுச
ன், பிரமன்

பாய்ச்சுவலே, ஒர்வலே
பாரதிதீபம், ஒர்நிகண்டு
பாய்ச்சை, ஒர்பூச்சி
பாரதாரம், மிகப்பெரியது
பாய்தல், குதித்தல், தாண்டல், நீர்மு பாரதேசிகன், அன்னியன், பரதேசி
தவியபர்ய்தல், பர்ம்புதல்,பறக்கு பாரத்துவாசம், எலும்பு, கரிக்குரு
தல், பறிதல்
(ரோளுசாரியன்
வி, வவியான்
பாய்தாக்கல், கப்பற்பாயெடுத்தல் பாரத்துவாசன், அகத்தியன், அ.
பாய்த்தல்,பாயச்செய்தல்
பாரத்துவாசி, துரோணுசாரி
பாய்த்தி, பாய்ச்சல், பாய்த்தென் பாரந்தாங்குதல், பாரஞ்சுமத்தல்
னேவல்

பாரபட்சம், ஒரவாரம்

பாய்த்துதல்,பாய்ச்சுதல்
பாரபத்தியகாரன், அதிகாரி, உத்தி
பாய்ம்ரம், கப்பல்முதலியவற்றின்
யோகத்தன்
பாய்தாக்குமரம்
பாாபத்தியம், அதிகாரம்
_

பாய்மா, குதிசை, புவி

பாாப்படுதல், பாரமாதல்

பாய்மாஅதல், தேர்னியிற்பாயைம பாரப்படுத்துதல், பருப்பித்தல்,பா
அபுறமாக்கி டல்
ரமாககுதல்
பாய்வலித்தல், கப்பlபாயிழுத்தல் பாரப்பழி, மிகுகுற்றம்
_

பாய்விரி,பகிரி

பாரமிதம், மேலானது

(ன்று

பாரகஸ்பத்தியம், அட்டாத சதரும பாரமுகார்க்கியம், பூசையியல்பிளுெ
சாத்திரத்தொன்.அறு

பாரமேச்சரம், சிவர்கமமிருபத்தெ

பாரகம், கடக்குதல், திரைச்சீலே,
ட்டிஞென்.அ
(வோர் பாரம், இரதம், ஒர்வி2ளயாட்டு, கட
தோணி, நீர்தல், பூமி
பாரகர், கரைபிடித்தவர், தாங்கு
மை, கரைப்பொது, கவசம், கன
பாரங்கதன், கல்வியிற்கரைகண்ட

ம், காவுதடி, குதிரைச்சேணம்,சு

வன்

மை,

அலாமிருபத்தெட்டுக்கொ

பாரசவம், ஆயுதப்பொது
பாரசவன், பார்ப்பாஅக்குச்குத்தி
ரிச்சிபெற்றபிள் , வேசிப்பிள்ளே

ண்டது.அஃது இரண்டாயிரம்பல
ங்கொண்டது, தோணி, சிறை, நீ

பாரசிகை, பருந்து

அறுமை, முடிவு, வரம்பு

பாரசீகம், பாரிசதேசம், பாரிசதே
பத்திற்குதிரை
பாரசுவதன், மழுவேந்தி
பாரசுவயம், பொன்
பாாச்சுமை, வலு சுமை

ர்க்கரை, பூமி, பொறுப்பு, பொ
பாரம்பரம்,
பாரம்பரியம்,
பாரம்பரை,

கிரமங்கிரமமாய்வ
ருவ ஆ.

பாரம்பரை நியாயம்,கிரமங்கிரமமா
ய்வருமுறைமை

பாரி
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பார்

பாரிசகோ, ஒர்சோப்

பாரவதம், புருப்பொது
பாரவம், வின் குண்

பாரிசம், ஓர்மலே, பக்கம்

பாரவாகனம், சுமையெடுத்தும்யா பாரிசவாதம்
ஒர்நோய்
னம்
பாரிசவாயு,
பாரிசாதக்ம், பஞ்சதருவிளுென் அறு
பாரவாகன், காக்காரன்
பாரிசாதம், ஐக்தருவிகுென் ,பவ
பாரவிருதம், உபகாரம், பலி
ளமல்லிகை
பாாாகம், உபநிடதமுப்பத்திரண்
பாராசரியன்,

பாரிசேடம், ஒழிபளவை, அஃதுத
குக்கசாஸ்திரத்திலோருமறுப்பு கூட
ட்டிக்கழித்தல்

பாராசரியம், பராசரியம்

பாரிஷதன், காவற் காரன், பார்க்கி

டிளுென் ற
பாராசரி,
_

}

வியாசன்

பாராசா கற்பிகன்,பராசரஅாற்படி

-

நவன்

பாரிடம், பூதகணம், பூமி

கடப்போன்

பாரிஞயம், சீதனம்
பாரித்த்தியை, நெற்றிச்சுட்டி
பாரிதோஷிகம், உபகாரம்
ட்டென்னேவல், புகழ்ச்சி
பாரித்தல், உண்டாக்கல், குற்றஞ்
பாராட்டுக்காரன், புகழ்வோன்
சர்ர்த்ததல்,தோற்றல், பரப்பல்,
பாராட்டுதல், புகழ்தல்
பருத்தல், பலன்படல், வளர்தல்
பாராட்டுதோய், ஐவகைச்சாயரி
பாரிங்திரன், சிங்கம்
லொருத்தி
பாரிபத்திரம், வேம்பு
பாராட்டுப் பண்அணுதல், புகழ்தல்
பாராயண பத்திரம், மாளுக்கர்க்கு பாரிபந்திகன், கள்வன்
பாரிபாட்டியம், ஒழுங்கு
பாத்தியாயர்கொடுக்குமு.மதி
பாராயணம், கடந்தபோதல், கிய பாரிபார்ச்சுவிகன், உதவிக்காரன்,

பாராட்டல், மெச்சுதல்,
பாராட்டு, கொண்டாட்டம்,

IT
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துணக்கவிசொல்வோன்

மமாகப்படித்தல்
பாராயணி, சரச்சுவதி
பாராயணிகன், கற்போன்
பாராருகம், மலே

பாரிபாவியம், ஒர்குளிகை, பிணே
பாரிப்பு. கனம், பருப்பம், வீக்கம்
பாரியாடன், ம?னவியைப்பிறர்க்க

அகலப்படுத்திச்சீவிப்போன்
பாராவதம், கருங்காலி, சரும்புரு,கு
பாரியாடிகன், மனேவிக்கடங்கியக
ரங்கு, புருப்பொது, மலே
பாராவலேயம்,
பாராவ:ளயம்,

ணவன்

; வளைதடி

பாரியாதிக்கிரமம், விபசாரம்

பாராவாரம், கடல், கடற்றிரை, க பாரியாத்திரம், ஓர்மலே
டாரியானிகம், பண்டி
ரை, சமுத்திரம்
பாரியை, மனேவி

பாராவாரீணன், இருபக்கஞ்சாய்ர்

பாரிரட்சகன், தவசி

தவன்

பாரி, இராக்காவல், ஒரளவு, கடை பாரிவேட்டை, வேட்டை
யெழுவள்ளவிலொருவன், கட்டி பாரு, குரியன், ே
ல், கள்குடிக்கும்பாத்திரம், சிங்க பாருவியம், அகில், இந்திரன்சக்த
ம், கிறங்கை நீர், சல்லாடை, பாரி

னம், கடுஞ்சொல், கொடுமை, கிச்

யென்னேவல், பூக்தாதி, பூமி, ம

தை

பாரோகம், வாள்

ஒனவி, யா?னக்ட்டுங்கயிறு
பாரிகன், காக்காரன்

பாாை, ஒர்மீன், குழிகல்அங்கருவி
பாசோதரணம், காவுதல்

பாரிகாரிகன், மாலேக்காான்
பாரிகாரியம் கடையம், பிடித்தல்
பாரிக்கிதன், பரிக்கிருது
பாரிக்கை, பாரிப்பு
பாரிசகிரகணம், பக்சக்கிரகணம்

பார், உரோகணினாள்,தேரின் பரப்
பு, படுக்கை,பாரென்னேவல், ட்ா

ர்ப்பார், பாறை, புத்தன்.பூமி, மு.
|
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டார்

பாலி
பார்க்க, பார்க்அெம்

பார்வல், குஞ்சு, வேகப்பட்சி, மா

பார்க்கடம், சாம்பர்

ன் கன்.அமுதலியன
பார்க்கவம், உபபுராணம்பதினெட் பார்
வை, கண், கவனம், சிறப்பு:சோ

டிஞென்.அறு

பார்க்கவன், சுக்கிான், பரசிாாமன்,
வில்லாச்சிரமி

க்கு, பார்த்தல், மதிப்பு

பார்வைக்கர்ர்ர், நோய்தீர்ப்போர்,
மதிப்புக்காரர்

பார்க்கவி, இலக்குமி, பார்பதி

(டு

பார்வைத்தகடு, திறப்புவாய்தற்றக
பார்க்கியம், சன்னடை
பார்
வைத்தாழ்ச்சி, பராபரிப்புத்தா
பார்க்கியன், சத்துரு
ழ்ச்சி
பாற்
குணம்
பார்க்குனம்,
வைபார்த்தல், மர்திரத்திஅஜே
பார்சவம், பக்கம், பரிசு, வட்டத்தி பார்
ப்தீர்த்தல
்
பாலகத்துவம், தற்காத்தல்

ன் சுற்றளவு

பார்சவன், பரிசுபெற்ருேன்
பார்சுவகன், கள்வன்

பழலசன், காப்போன், குதிரைக்கா
ரன், குழச்தை, புத்திரன்
பார்சுவத்தன், அணேசொற்காான், பாலக
ி, புத்திரி
உதவிக்கா

ரன்
பாலகுரியன், உதையாதித்தன்
பார்சுவம், உதவி, வட்டம், விலா பாலன
்ட, ஒர்செடி, ப்ாலகப்பை,
உச்ச
ிட்ட
பக்தி
பார்சுவாச்ாந்தம்,
பாஅ மட்டி
போசனம்

பார்த்தல், ஆராய்தல், கவனித்தல்,

பாலம், ஆற்றுப்பாலம், செற்றி,பிா
வை, பூமி, மரக்கொம்

காணல், தேடல், நோக்குதல்,பத் பாலரசம், பொன்னிறம்பு,
திரம் பண்ணல், பிரயாசப்படுதல், பாலரீரி, பிள்ளேத்தன்மை
வணங்கல்

மழு

பாலர், இடையர், பிள்ளே கள்

பார்த்தவம், மிகுதி

.

பாலலிலே, குழந்தை.வி2ளயாட்டு
ர்ெந்த்ன், அருச்சுனன், காத்தவீரி பாலலோச
னன், சிவன்
1.
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பாலவம், வாலவம்

பார்த்திவம், பார்த்திபம்
பார்த்திவன், பாத்திபன்
பார்த்தீப, ஓராண்டு

பாலனம், இளங்கற்றிப்பால், காத்
சல், பாற்சோறு

பார்ப்பதி, பார்வதி

பாலனன், காப்போன்

பாலவரை, ஒரவரை

பார்ப்பன்க்கொலே, பிரமகத்தி
், இடையன், எழுத்தித்தான
இார்ப்பனச்சேரி, பார்ப்பார்சேரி பாலன
மைந்திளுென் எழுவயசுக்குட்ப
பார்ப்பணத்தி
ட்டவன், காப்போன்
பார்ப்பனி, , பிராமணத்தி
பாலா
க்குதல், சாதுவாக்குதல், பங்
பார்ப்பான், இயமன், பிராமணன்
கிடுதல்
பார்ப்பனி
பார்ப

}

-

்பினி,
சிவன்
பாலாங்கன
பார்ப்பு, கோட்டில்வாழ்விலங்கின் பாலாடை,்,பாலிற்பிடிக்குமாடை

பிள்:ள, தவள்சாதியின் பிள்ளை, ப பாலி, அணே, ஆலமரம், எல்லே, ஓர்

றவைக்குஞ்சு, பார்த்தல்,பிரமசா
தி, மான் கன்.அறு

பாஷை, ஒர்யாறு, கள், கறை, கா

பார்மகன்சாரி, பச்சைக்கருப்பூரம்

திற்சோனே, சுற்றளவு, பாலியெ

பார்மிசையோன், புத்தன்
பார்வணம், பூரணே, மான், யாகமி

ழ், வரிசை, வாண்முனே

ருபத்தொன்றிளுென்அ

ன்னேவல், பாற்பசு, பானே, புச
|

பாலிகை, ஆயுதமுனே, உதடு,படை
வாளின் முட்டி, பாற் காண்டி,பெ

பார்வதம், மலே, வேம்பு
ண்பிள்ளே,மு:ளப்பாலிசை,வட்டம்
பார்வதி, இடைச்சி, உமை, சாவிம பாலித்தல்..அருள
ுதல், இதில், காத்
ண், திருபதி
தல்
வம்
பார்வதிசொழுசன், சிவன்
பர்லியம், ஏழுவயசுக்குட்பட்டபரு

mrள்
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பாலியர், ஏழுவயசுக்குட்பட்டபிள் பால்கட்டுதல்,பால்கொள்ளுதல், வை
சூரிப்பால்குறி அதல்

வேகள்

பாலிறக்கம்,வைகுரிக்கொப்புளத்தி

பால்கறத்தல், பால்பிதிர்த்தல்

நீபால்வடிதல்
பர்லுகம், கருப்பூரம்

இால்நோய்த்தல், பரஆஆைவித்தல்

பால்தேர்ய்தல்,பாஅமைதல்
(ர்காய்

இன்ன்னி, ச்ரீர்த்திலுண்டாகிPஇ

பகாலஃறிணைப்பெயர், பால்ப

இாலுறட்டி, வெள்ளுமட்டி

இந்தவின் கிற்குமஃறிணைப்பெயர்.

பாலேடு, பாலாடை

(உ.ம்) மாடுவர்தது

பாலே, ஒர்கெ ாடி,ஒர்மரம்,ஒர்மீன், இால்பிகாவுயர்திணப்பெயர், பால்
கடல், கலவியிற்பிரிதல், பாடற்சு
பகுத்தலின் மிதிற்குமுயர்தினப்பெ
யர், (உ.ம்) மக்கள் வந்தார்
வையிஞென் மறு, பாலேகிலம், பா
இலப்பண் புகர்பூசநாள் பொரு பால்பிடிபத்ம்,பயிர்க்கதிர்பாலடை

வயிறீபிரிதல், மிருகசீரி-காள்,

யும்பதம்
பால்மரம், பாலுள்ளமரம்

வெம்மை

பால்மறத்தல், பால்குடிமமத்தல்
கருப்பொருள்,பாலகிலத்தி
நிபந்திப்பொருள்,
அஃதி காளி பால்மறுத்தல், பால்வதி அதில்
சோம்பு
ஆதிகுறையர்-லிருபபதிஅன்கு பால்மாறிக்கை,
பால்மாறுதல், சோம்பாயிருத்தல்

பாலக்கிழத்தி, அற்கை .

_

குடிகள்,குறவர், வேடுவர் பால்முடங்கி, ஒர்பூடு
பால்முட்டான்,ஒர்மீன்
சில தெய்வம், காளி, அதிகை பால்வ்ழு,ஆண்பர்.அக்கு ப்பெண்பால்
விகுதியும்பெண்பாஅக்கு ஆண்பா
பா?லநிலத்தார், குறும்பு
பாஜலகிலத்தலேவன், காளே

இா?லகிலர்ே, வ் ற்ங்கடவனிர்
பாலநிலப்பண், பஞ்சுரம்
பாலேநிலப்பறை, அடி

ல்விகுதியும் ஒருமைக்குப்பன்மைவி
குதியும்பன் மைக்குஒருமைவிகுதியு
ம்வழங்குதல்

பாலகிலப்புள், சழுகு,பருக்தி, புரு பால்வீதிமண்டலம்,வாளுட்சரேகை
பிறிருேன்றும்சோதிவரி
பாலகிலப்பூ, கள்ளி, பாலே, ள
பாலே நிலமரம், ஒமை, கள்ளி, குரா, பால்வெடித்தல், கென்முதலானதா
னியம்ப்ர்ல்டையாதவிள்ளல்
பாலே, மரா

பாலகிலமாக்கடொழில், கொள்ளே பால்வெள்ளமண், சுதைமண்
யாடல்
(ப்பறியும் பாவகம், இயல்பு, கருத்து கொலே,
சேங்கொட்டை, தாய்மை, தோற்
பா?லநிலமாக்களுளு ஆறலேயும், பதி
றம், பாவன, மனதினன்டைவெளி
பாலகிலம், ஐங்கிலத்தொன்.அ, அ
ட்படுத்தல்
ஃது ருேகிழ்அமில்லாச்சுரமுஞ்சு
பாவகன், அக்கினிதேவன், கற்ருே
ரஞ்சார்ந்தவிடமும்
ன், சுத்தம்டைேேதான்,அாய்மை
பாலேநிலவில்ங்கு, செங்காய்
ச்ெய்வ்ோன், செருப்பு
பாலேமுதற்பொருள், சுரமுஞ்சுரஞ்
_

சார்ந்தவிடமும்-வேனில்-நண்பக பாவகாரி, பாவாத்துமா
ல்-பின் பனியென்னும்பெரும்பொ பாவகி, முருகன்
பாவசம், காமம்
முஅஞ்சிஅபொழுதுகளுமாம்
பாவடம், பாவாடம்
பாலேயாழ், பாலேகிலத்தியாழ்
பாலேவனம், சுரம்

பாவட்சயம், பாவதிவிர்த்தி

பால், இடம், இயல்பு, உரிமை, ஊ பாவட்டை ஆடாதோடை

ழ்,கடமை, குணம்தித்கு பகுதி, பர்வட்டைச்சக்களத்தி, ஒர்செடி
பககம், பங்கு, பஞ்சகெளவியத்
தொன் அ, அஃது பசுப்பால், பல பாவண்ணம்,
ன், பாதி, மரப்டால், முலேப்பால்,
வெண்மை

ஞென் அறு

வண்ணபேசகங்களி

பாவி

சாஎடு

பாவநாசம், ஒர் தி, பாவ நீக்குதல்

பாழ்

ன்

தயும்வருவதையும்பிகழ்வதா

பாவகிவாரணம்,
கச்சொல் அதில்
பாவேேகுதல்
பாவகிவிர்த்தி,
பாவிதம், கலப்பு. கூட்டு, சங்கற்பித்
பாவமன்னிப்பு, பறுவப்பொறுதி
திதி,சிம்மதம் பாவிப்பு, பேறு(ல்
பாவமூர்த்திகள், கீழ்மக்கள், வேடர் பாவித்தல், பாவ?னசெய்தல்,வழங்க

பாவம், அக்கிரமம், அதிட்ட்வினம், பாவித்திரம், மூன்றுலகம்
ஆத்திமா,இயக்கம் இயங்குதினே, பாவிப்பு, பால்?ன
இயல்பு, உலகம், உள்ள
கரு பாவினம், பாக்களினமாகியவகவறி
த்தி, கருப்பை, செயல், சொற்
பா-கலிப்பா-ஆாlபா -மருட்பா
வஞ்சிப்பா. வெ பாஎன்னும்பா
பொருள், சொன் மூலம், தன்ம்ை,
சோக்கம், பாவம்,பிறப்பு,பொரு க்களுமிவற்றின் விக மீபங்களுமாம்
ஸ், பொழுதுபோக்கு, ப்ோதன், பாவின் புணர்ப்பு, ஒரலங்காரம், அ
மெய்ப்பாட்டுக்குறிப்பு
ஃஅ இருபாட்டைப்பிரித்துவாகி
பாவலர், கவிகள், புலவர்
க்கவெவ்வேறுபாட்டாகவசத்தொ
பாவல், பாதகுறடு,பாவுதல், மரக்க
டுத்தல்
லத்தோரு அப்பு
பாவு, பா, பாவென்னேவல்
பாவவாளி, பாவி

பாவுக

பாவவிமோசனம், பாவகிவிர்த்தி

பாஅகல்,

பாவனத்துவனி,

பாவனத்தொனி, சங்கு
பாவனம், அத்தாட்சி, அலங்கரிப்பு,

சக்தோஷம், சுபதினம்

(ல்

வரிசைபடப்பிரப்பின்
பாவுதல், தாண்டல், நடுதல், பரப்பு

தில், பாம்புதல், பற் தல், வேர்
வைத்தல்

(ல்
ஆப்பி,ஆர்ாய்வு, இணவு, எண்ண் பாவுபலகை, மேல்மக்க
ம், 'குதலஅமானம், அவை அள
பாவை சித்திரப்பாவை, பெண்,மதி

வையெட்டிைென்று, சுத்திச்ெய் பாவைக்கூத்து, பாவையாட்டுதல்
தல், தவம், தியானம், அர்ப்ம், அா பாவோடல், இழையோடுதடி, IT
ய்திசெய்வது, தாய்மை
வோடுதல்
(ன்.அ
பாவனன், தீ, வியாசன்

பாவோடுதல்,செய்வார்தொழில்குெ

பாவமூதீதம்,பாவனக்கெட்டாதது

க்குதல்,அழிக்குதல் க்ெடுத்தில்

பாவலுவுருவகம், உரூப காலங்கார பாதிாதல், ஊழ்த்தல், கெடுதல்,கின
த்தொன்று
த்தல்
பாவணி, கங்கை, துளசி, பசு
பாழி, அகலம், அளே, ஆகாயம், உ

பாவனே, எண்ணம், தியானம், கடத்
தை, மாதிரி

ஊர்:கடல் கிராமம், குசை,
பனம்,சிறுகுளம், தேவர்கோவி

ரை,

பாவ?னபண்ணுதல்,பாசாங்குபண்ண

ல், பகைவருர், பாழ், பெருமை,

ல்,பாவித்தல்,மாரீசம்பண்ணுதல்

கிலத்தார்,முன்வர்வாசம், வி

வி, விலங்கின்படுக்கை
பாவாடன், சுத்தன், அார்த்தன்
பாவாடை, கோலம், கிலத்தில்லிரிக் பாழித்தியம், ஒர்.நால்
குஞ் சீலே
பாழி, அழிவு, இனியம், கட்டம், பா
ழென்னேவல், வீண்
பாவாடையமுது,ஒர்வகைாைவேத்
தியம்
பாழ்க்கடி, கெடுதல், கேடு
பாவாணர்,புலவர்
பாதிக்கடித்தல், பாழாக்கல்
பாவாத்துமா, பாவி
பாழ்த்கடிப்பு, கெடுத்தல், கேடு
-

பாவார்த்தம், சொற்பொருள், வெ பாழிக்குதல், - திாக்தல், பாழாதல்
ளியருத்தம்
கிணறு, செடிக்கின்று
பாவாற்றி, செய்வார்குச்சு
பாழ்ங்குடி, கெடுகுடி
பாவி, உள்ளது, சுபாவி, தியோன், பாழிஞ்சேரி, பாழ்பட்டபட்டினம்
பாவியென்னேவல்

பாழித்தல், பா9ாதல்

பாவிகம், ஒாலங்காரம், அஃது செ -ாசிசத்தம் பாழ்பட்டஊர்

பாணி

பாம்

பாழ்கிலம், செய்கையற்றநிலம், பா பாற்கட்டுப்பயிர்; முட்டுக்காய்ப்ப
ருவத்திற்பயிர்

2லகிலம்

பாழ்ச்சலம், பாழாயிருக்குமிடம்

பாற்கரம், உபநிடதமுப்பத்திரண்

பாழ்படுதல், அழிதல், கெடுதல்
பாழ்.மூலே, வசிங்காமூலே

:}

டிளுென் அ, பொன், வீரம்
|

ற்

ஆதித்தன், தீ, வீரன்
பாழ்வாயன், வீண்பேச்சுக்காரன்
்கலசம்
பாற்கலசம்,
பால்கறக்குங
ுறை
பாழ்வாய் கூறல், கியாயமற்றம
பாற்கவடி, பாற்சோகி (ன காப்
ப்பாடு, வீண்பேச்சு
பாற்காய்,பாஅண்ணி, பாற்பிடியா
பாழ்வாய்ச்சி, வீண்பேச்சுக்காரி
பாlசாரன், பால்விற்போன்
பாழ்வெளி, அர்தரவெளி
பாளச்சீலே, மருர்தி பூசிக்காயவைத் பாற்காரி, குழந்தைப்பிள்ளேக்காரி,
செவிலித்தாய், பால்விற்பவள்
தபுடைவை
பாளம்,கட்டி,பொற்பாளமுதலிடன பாற்குழச்தை, கைக்குழந்தை, முலே
குடிப்பிள்ளை
பாளயம், பா?ளயம்
(கபி.து

பாளாசுக்கயிறு,குதிரைகால்சட்டுங் பாற்குழம்பு, குழம்புப்பால்
பாற்குணம், உத்திரசாள், பங்குனி
பாளி, அடையாளம், பாசறை
மாதம்
பாளிதம், கண்டசருக்கரை, கருப் பாற்குணி,
ஆர்ம், குழம்பு, சோறு, பட்டுப்பு பாற்குனிசம், பங்குனி
டைவை, பாற்சோ.அறு

பாளே, கமுகு-தெங்கு-ப?னமுதலிய
வற்றின் பாளே, பதர், பாலப்பருவ
த்திற்குமுன்பருவம்
பாவே ப்பருவம், கருவிலோர்பருவம்
பானமடல், பா னயை மூடியமடல்

பாற்கெண்டை, ஒர்மீன்
பாந்கொவ்வை, ஒர்கொவ்வை
பார்சிாசர்தன், கெருடபச்சை

பாற்சுண்டு, பாலினடிப்பற்.அ

பாற் சுரு, ஒர்மீன்
பாற்சொக்கு, செல்லச்சொக்கு

பாளேயகாரன், அரசர்க்குக்ழ்ேச்சில பாற்சோ,அ, பாலன்னம்
சே?னயோடும் ஒவ்வோர்புறங்கட் பாற்சோற்றி, ஒர் பூண்டு
கதிகாரியாயிருப்போன், கூடா பாற்பசு, கறவை
ாத்திலிருப்பவன்,படைத்தலேவன் பாற் பள்ளயம், ஒர்குளிர்த்தி
பாற்பீர்க்கு, வெள்ளப்பீர்க்கு
பாளேயப்பேட்டு, பாளயகாரன்
பாகாயமிறங்குதல், கூடாரம்போடு பாற்பொங்கல், பாலோதனம்
பாற்.அத்தம், வெண்டுத்தம்
தல், படைவச்திருத்தல்

பாளேயமெழும்பல், படையெழுச்சி
பாளேயம், படை, பாசறை

பானகம்,
பானக்கம்,

} ஒர்வகை நீர்மோர்

பா:ளயம்போடுதல், நெடுகவிருத்த பாண்கோட்டிகை, மதுக்கடை
பானசம், பலாப்பழத்தட்டம.த.
பானசியர், மடையர்
பாளே வருதல், தெங்கு முதலியவற்றி பாணபரம், குடித்தல்
பானபவி, மதிப்பலி
நீடா?ளபுறப்படல்

ல், பாளேயமடித்தல்
பாளேயாம்,இாரம்

பாறல், அடிப்பறிதல்,இடபவிராசி, பானபாசனம், குடிக்கும்பாத்திரம்
எருதி,ஒடல்,பொதியெரு தி,பொ பானம், கள், குடித்தல், பருகுவன
ருதல்
(ரக்கலம்
பா.ம., பருச்தி, பாறென்னேவல், ம பால்ை, கடல், கருங்குவளே, கள், கு
திரை,மருதநிலம், வயல்,வெற்றில்
பாஅசல், அடிப்பறிதல், ஓடுதல்
பாறை, கற்பாறைமுதலியன, திட் பாளுள், அத்தசாமம், மத்தியானம்

பாணி, படை, பருகுவோன், பாணி
1ை.
யென்னேவல்
பாற்கடல், சத்தசமுத்திரத்தொன்.அறு
பாணிக்குருச்சி, சீனக்காரம்
பாற்கடற்பிறத்தாள், இலக்குமி
பானித்தல், குடித்தல்
பாற்கடற் பில்வோன், விட்டுஅ

பிங்

பிசி

rெ

பானியt, நீர், வருகுவன

பிங்கல்ன், ஒர்சிகனடா சிரியன், கு
பாலு, அரசன், அழகு, அழகுடை
போன், சிவன், குரியன், நீ
யாள், எசமான், ஒளி, கிாணம், சி பிங் கலே, ஆசிதை, தச்சாடியிளுென்

நீபகான் முங் வத்திரண்டிஞ்ென் அ

|

அ, அஃது வலமூக்கினிற்பது, பா

குரியன்
பா.அபலே, வாழை

ர்வதி, வலமூக்கிறீசாம்
பிங்கள, ஒராண்டு

பாஅமைச்தன், சனி, சமன்

பிங்களம், களிம்பு, பின்னிதம்
பிங்களித்தல், அருசேவித்தல், பின்

பா லுவாச ரt

பாலுவாரம்,
பா?ன, மிடா

}அா வாசம்

போடுதல்

பிங்க

பானேக்குடுவை, அெபா?ன
பானேமூடி, மல்லாப்
பான், எதிர்காலவிடைச்சொல், (உ
ம்) உண்பான் வர்தான், பத்திஞே

ஆயுஸ்காலத்திலோர்பகுதி,

| தென்றிசையா?ன்ச்குட்பெண்பன்
பிங்காடசன், சிவன்
பிசகடி, தடை

பிசகு, ஒவ்வாமை,தடை, தப்பிதம்,

ர்திரிபு, (உ.ம்) ஒருபான்

பிசகென்னேவல்

பான்மயக்கம், ஓர்பாற்குரியசொல் பிசகுதல், தவறுதல், பிசகுபடல், வி
வேருேர் பாற்குரிய சொல் அடன்
வகுதல்
வழங்கல்

|பிசகுபண் அதல், தடைபண்ணுதல்

பான் மா.முதல், பான் மயங்குதல்

பிசக்கு, பிசகு, பிசக்சென்னேவல்

பான் மு.வ, ஊழ், மு:ள

பிசக்குதல், தடுத்தல், ஈலக்குதல்
பிசங்கதை, கருமைகலந்தபொன்

பான்மை, தன்மை

மை, வெண்மை

பி

பிசங்கம், பொன்மைகலதே வெப்பு
பிசங்கல்
,ே

பி, அழகு, ஒரெழுத்து

கலங்கல்

பிகபெர்து, மாமரம்

பிகம், குயில்
பிகராகம்,
பி.கவல்லபம்,

பிசண்டம்,மிருகத்தின் முதுகு,வயிறு
பிசத்துதல், பிசeஅதல்
பிசம், இறகு
பிசல், எருத்துதீதிமில்
பிசவ்வியம், பருத்தி

மாமரம்

பிகாங்கம், ஒர்புள்

பிகானர்தம், கார்காலம்
பி.கு, சத்தத்திஅன்றுகை, பெலன் பிசறல்,
பிகுதல், தளர்ச்ததைவவிதாக்குதல் பிச.அதில், கலத்தல்
பிகுப்பட்டை, குதிரைமேற்சிேணங் பிசனம், செஞ்சர்தனம்
கட்டும்வார்

பிசாசகி, குபேரன்

(சல் பிசாசம்,
பிகுவு, இ.முக்கம், மெருமை
பிசாசு,
பிகுவேற்றுதல், பிளிதல், வில்வளத்
பிக்கம், யா?னக்கன் று

(சகு

}

பேய்
டய

(யோன்

பிசாசன், பேய், பேமிக்குன்முடை.

பித்கு, ஒவ்வாமை, கலக்கடி,சிக்கு.பி பிசானம், ஒர்செல்
பிக்குப்பிசகு பிசகு
பிசான், அழுக்கு, பிசுபிசுப்பானது
பிக் கசடன், சிவன்
பிசி, அரும்பொருள்,சோறு,பொப்
பிங் கதிருட்டி, சிங்கம்
பிசிண்டம், பிசண்டம்
(ம்
பிங்கம், இளங்கன்.து, பொன்மைக பி.சிதம், உதாரணம், ஊன், கீர்,வே
வந்த சிவப்பு
பிசிதாசனர், இராச்சதர்

பிங்கலங்தை, ஒர்சிகண்டு

_

பிங்கலம், அரிதாரம், ஆச்தை, ரிே, பிசினம், கோட்சொல்
குபேர வநிதியிளுென்று, குரங்கு, பிசினுறி, பிசினேறி

பிங்கவச்தை,பிததன்,டொன்.பொ பிசினி, கோட்சொல்வோன், பசிை
ன் மைகிறம், வடக்கு
பிசினேறி, டிலோபி, ஒர்மரம்
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பிச்

பிடி

சாள.அ

பிசின், சாம்பிராணி, நீர்வஞ்சி, பஞ்சி பிஞ்சகம், கொலே, த லேக்கோலம்
பிஞ்சகன், கொலேகாரன், சிவன்
அால், பிசின், வெட்டுக்குருத்து
பிசு, இரண்டு.துலாங்கொண்டது, ஒ பிஞ்சடம், பீழை
பிஞ்சம், இறகு, கொலே, பெலம்
ரசுரன், ஒர்நோய், பருத்தி

பிசுக்கு, கிள்ளீடு,தொகையீடு பீர்க்கு பிஞ்சரம், அரிதாரம்,கருமைகலதே
சிவப்பு, பொன்
பிசுக்கொட்டுதல், பிசான் பிடித்தல்
பிஞ்சலம், அரிதாரம், தருப்பை
பீசு தாலம், பருத்தி
பிசுபிசுப்பு, பிசான்
பிசுபிசெனல், பிசுபிசுப்புக்குறிப்பு

பிஞ்சனம், நாலெஃகும்வில்
பிஞ்சானம், பொன்

பிசுமத்தம்,

பிஞ்சிதை, கொட்டையிட்டபஞ்சு

:ே } வேம்பு
-

பிஞ்சு, இளங்காய்

பிஞ்கு ஷம், காதுக்குறும்பி
பிசுனத்தனம், பிசினித்தனம்
பிசுனம், உலோபம், காகம்,பருத்தி பிஞ்சூலம், விளக்குத்திரி
மஞ்சள்
(மொழி பிஞ்சேடம், கண்ணிற்பீழை
பிசுனவசனம், கோட்சொல், பழி பிஞ்சோலம், இளமுதலியவநீருனெ
பிசுனன்,
பிசுனி,

ழுமொலி
உலோபன், கோளன்,
ாதன், பொய்யன், வே பிஞ்ஞகம், தலேக்கோலம்

பிஞ்ஞகன், சிவன்
பிடகம், கோரிகை, நால், பிச்சை,பு
த்தாகமம், பெட்டி
பிசைதல், சேர்த்துக்கலத்தல், ப
பிடகன், புத்தன், வைத்தியன்
பிசைவு,
சைதல்
பிடகாரி, விடவைத்தியன்
பித்சடம், இயம், துத்த சாகம்
பிடங்கு, ஆயுதங்களின்பிற்பக்கம்,
இச்சப்பழம், வத்தகுப்பழம்
வாள்

_

பிசுனித்தனம், உலோபத்தனம்

பிச்சம், ஆண்மயிர், இறகு, குடுமி,
பீலிக்குஞ்சம், முடி, வத்தகு, வெ
ணகுடை

பிச்சர், பித்தர், மருளர்
பிச்சல், பிய்த்தல்
பிச்சாகாரம், இரப்பூண்

பிச்சாடனம்,

சாங்கு
பிடம், புடம், பெட்டி, மரக்கால்
பிடரம், ஒர் புல், தயிர் கடைதறி, மு.
கப்பரு
-

_

பிடரி, தோண்மேல்
பிடர்,
,ே
!

பிடரி

இசக்குதல்

பிச்சாடிக்கயிறு, பாள். சக்கயிறு

பிடர்ப்பிளவை, ஒர்சிலதிே
பிச்சாபாத்திரம், இரப்போர்கலம் பிடவம்,
பிச்சி, ஒர்கொடி, ஒர் பிசாசம்,கொ பிடவு,

} செடி. கு

ம்மட்டி

பிச்சிலம், ஆணம், இரம், கஞ்சி
பிச்சு, பித்து
பிச்சை, இாப்பு, ஒழுங்கு, சிசுமரம்,

பிடவை,

புடைவை

பிடாந்திரம், இல்லாப்பழி
பிடாரச்சொல், நாதனச்சொல், வா
கடச்சொல்

சோம்.அ.துர்ை, ப்ாக்கு, மார்ச்ச் பிடாரம், வைத்தியவாக டம்
ட்டை, வத்தகுக்கொடி, வரிசை, பிடாரர், குறவர், வைத்தியர்
பிடாரன், குறவன், வைத்தியன்
வாழை
பிடாரி, காளி, பிடாரிதேவி
பிச்சைக்காரன், இரப்போன்

பிச்சைக்குடி, இரப்புக்குடி

பிடாரிச்சி, குறப்பெண்

பிச்சைச்சோறு, அறச்சோஅ (மை பிடி, ஒட்டகம்-கவரி-பா2னயிவற்றி
ன் பெண்,கரமுட்டி, கைபிடி,கை
பிச்சைத்தனம், இரப்புத்தனம், எளி
ப்பணம்,கம்பிக்கை,ாால்விரல்கொ
பிச்சைபண்அணுதல், இரத்தல்
பிச்சைமுட்டி, பிடியரிசி

பிச்சையுண்ணி, யாசகி

பிச்சையெடுத்தல், இரத்தல்

ண்டஅளவு பற்.அகை,பிடியொன்
னேவல், பெலன்
பிடிகடா, சத்த வாங்கின.கடா

பிட்
பிடிகம், பிள்?ளக்கைவளே
பிடிகாரர், வேட்டைகாரர்

பிணி
பிட்சை, ஊழியம், கூலி, யாசகம்
பிட்டகம், பலகாரம், பல்லழுக்கு

பிடிகொடுத்தல், இடங்கொடுத்தல் பிட்டபம், உலகம்
பிடிக்கொழுக்கட்டை, ஒர்வகைக் பிட்டம், இடித்தமா, இயம், சகன
கொழுக்கட்டை
(ன்.அ
ம், சிற்றண்டி
பிடிச்சராவி, கம்மாளர்கருவியிகுெ பிட்டவத்தி, ஒர்பணிகாரம்
பிடித்தபிடி, பற்றிக்கொண்டகிலே, பிட்டு, சிற் றுண்டி, தி?னமா
விடாப்பிடி
பிட்டை, விட்டை
பிடித்தம், பிடிக்குங்காசு, வழக்கமி பிணக்கம், பிணங்கல்
ன்றிப்போதல்
பிணக்காடு, சுடுகாடு
பிடித்தல், அதிப்புமுதலியபிடித்தல், பிணக்கு, சண்டை, பிணக்கென்னே
உடன்படல், உட்கொள்ளல், சடல்,
வல், மனப்பேதம்
கப்பாத்துப்பண்ணல், காய்பூமு பிணக்குதல், கட்டுதல்
குழம்புதல்,சண்டை
தவியபற்றல், சளிமுதலியபற்றல், பிணங்கல்,
சார்தல், சுமையெடுத் துதல், தெ பில்ணங்குதல், செய்தல்,நெருங்கல்,

ண்டுதல், தைத்தல், நீக்கியெடுத்த

பின்னல், மா

படல்

ல், பட்டைகோஅதல்,பற்றல், ம பிணங்தின்னி, மாமிசபேதி
ட்டுக்கட்டுதல்,மனதுக்கிணங்குத பிணந்தின் னிப்பிச்சி, ஒர்பிசாசம்

ல், முடித்தல், வசமாக்கல், வேண்
டியதாயிருத்தல்

பிடித்திராவி, பிடிச்சராவி (டுதல்
பிடிபடுதல்,அகப்படுதல்,மட்டுத்கட்
பிடிபாடு,அகப்படுதல்,செல்விக்கை,
சேர்மானம், பிசுனித்தனம்
பிடிப்பிட்டு, ஒர்பிட்டு
பிடிப்பு, சேர்மானம், பிடித்தல்

பினப்பறை, சாபறை
பிணம், சவம், பிசாசம்

(ளம்
பிணம்வீழ்களம், சுடுகாடு, போர்க்க

பினர், கோங்கு, சருச்சரைவடிவு
பிணவறையன், பருந்தே ெ
பிணவு,கவரிமா-நாய்-பன்றி-புல்வாய்

இவற்றின் பெண், பெண்பொது,
விலங்கின் பெண்

பிடிமானம், அன்பானபற்று, கையி பிணவெடில்,

சாவெடில்

ருப்பு, சேர்மானம், தேட்டம்

பிளு, பிணவு
பிடியரிசி, தருமஞ்செய்யவள்ளிவை பிளுரம், பெரிய சடலமுள்ளது
க்குமரிசி
பிணி, ஊடை நா?லப்பிணிக்கு.நாற்ப
பிடியல், சீலே, நல்லாடை
டை,ஒர்பிசாசம், கட்டு, துன்பம்,
பிடியன், கொள்ளத்தக்கது, பெண்
நோய், பிணியென்னேவல்
யா?ன
(ள் பிணி குறை, பேய்க்குறை

பிடியாள், பலபந்தமாகப்பிடித்த ஆ பிணித்தல், கட்டல்
பிடிவாதக்காரன், பிடிவாதி
பிணிப்பு, கட்டு
பிடிவாதம், கொண்டது விடாமை

(யும்பேய்

பிணிப் பேய், பில் 2ளகளே நோய்செய்

பிடிவாதி, கொண்டதுவிடாது கிறி பிணிமிதித்தல்,நெய்வார்தொழிலிளுெ
போன்

ன்.அறு

(தி,

மயில்

கவர்தல், பறித்தல்
பிடையன், புடையன்
பிட்குதல்
பிள்ளச்செய்தல்
பிட்டல்,

பிணிமுகம், அன்னம், பறவைப்பொ

}

பிணியோலே, பிணிக்குறைக்குக்கட்டு

பிட்சா சரம்

பினே, ஆசை, உடன்பாடு, ஒட்டக

.ே

நீங்:

} இரத்தல்

பிணியாளன், நோயாளன் .

பிணியாளி, நோயாளி
மட்சரவோலே

பிட்சாதானம், தருமங்கொடுத்தல்

ம்-கவரிமா-கழுதை-குதிரை-நாய்
-பன்றி-புல்வாய்-ப்ா?ன்-யிவற்றின்

பிட்சாபாத்திரம், இரப்போர்கலம்
பிட்சான்னம், பிட்சைச்சோறு

பெண், கட்டு, பி2ணயென்னேவல்,
பூமாலே, மான், வதி ட்பொருள்

:இன்

பிதி

சாஅம்

பிண்டி, அசோகமரம்,குவிக்கப்பட்
டதி, கூட்டம், சில்லி அட்சுருள்.
சீதல் (டுத்தல் தினேமா,தொகுக்கப்பட்டது,கெ
ஆண ல்இ
ன் மா, பிண்டியென்னேவல், பிண்
பிணேத்தல், இ8ண்த்தல், கட்டல்,சொ
ளுக்கு, புகர்பூசம்
இறுக்க உத்தரவா
பினேபடுதல்,
பி3ணப்படுதல், தியாயுட்படல், கட் பிண்டிசை, ஆசனம்,சில்லினுட்சுருள்
டுப்பாட்டிற்குள்ளாதல் பிண்டித்தல், குவித்தல், தொகுத்தல்
பிண்டிபாலம், எறியா
பி2ணப்பு, இணப்பு

பிஜனகாான்,

} பி2ணப்வட்டவன்

பி2ணக்காரன்,

}

:ே:::::

_

தம

பி2ணயடித்தல், பிணேத்தல்
பினேயல், இர2ண, கதவுமுதலியவற்றி பிண்டிலம், பாலம்
விடுமினப்புச்சலாகை, தொடுவை, பிண்டிலன், சாதககணிசன்
பின் னியமா?ல, மாலே

பிண்டீகரணம், உண்டையாக்கல்

உத்தரவாதத்திற்கு பிண்டீகரம், தொகுப்பு
ட்பட்டவன்
பி2ணயாளி,
பிண்டீரம், சாரமின்ம்ை, மாதளே
பிண்ணுக்கு, எண்முதலியவற்றினாை
பினவு, இணவு,புணர்ச்சி
பி2ணயாளன்,

தாமம்

பிண்டகம்,

பபு

பிண்ணுக்குக்ைோ, ஓர்ைேர
பிண்ளுக்குமாடன், மதிகேடன்
பிண்டகன், பிதிர்பிண்டமிடுவோன்
பிதகம், இடி
பிண் டகோசம், வாச?னப்பி இன்
பிதளே, எண்ணெய்ப்பாத்திரம்
பிண்டசன், யாசகன்
பிண் டகுத்திரம், தொகைச்குத்திாம் பிதற்றல், பலகாற்பேசல், பேசலா
லெழுமொலி
பிண்டதன், உபகாரி, கிட்டினவுறவ
ன், தாபரிப்பேரன், பிதிர்பிண்டமி பிதற்ற, பிதற்றல், பி.சறிறென்னேவ
பிண்டகருமம், பிதிர்பூசை

ல், மழலே

டுவோன்

பிண்டதானம், பிண்டமிடுதல்

பிதற்றதல்,பிதற்றல்

பிதா, அருகன், கடவுள், சிவன், தர்
பிண்டபாதம், யா?ன
தை, பிரமன், பெருகாரை
பிண்டபுட்பம், அசோகு,செவ்வதிே
பிதாபிதா, பாட்டன்
பிண்டப்பிரதானம், பிதிர்பூசை
பிண்டப்புறனடை, புறனடைகளி பிதாமகன், பாட்டன், பிரமன்
பிதி,

'ஞென் அறு

பிதிரம்,

} இடி

பிண்டப்பொருள், குவிக்கப்பட்ட
பொருள், சடப்பொருள், தொகு பிதிராசாரம், பிதிர்பூசை
பிதிராட்சன, முதிசொம்
க்கப்பட்டபொருள்
பிண்டம்,இரும்பு, உடல், உண்டை, பிதிரார்ச்சிதம், பிதிரார்ச்சன
கச்தவருக்கம், கருட்பம், கவளம், பிதிருலகம், பிதிர்பதம்
கற்கண்டு, கால்வட்டத்திருபத்தி பிதிரெக்கியம்,பிதிர்யரகம்
மூன் கிளுென் அ, கூட்டம், சிவன், பிதிர், கதை, காலஅட்பம், தங்தைவ
ழியின் மூதாக்கள், திவலே,கொடி,
செவ்வதே,சோஅ, தொகை, பிச்
பராகம, பிதா, பிதிரென்னேவல்,
சை, பெலன், போசனம், மாமிச
ம், விலா, வெண்ணெய்

பிதிர்கள்

பிண்டம்விழுதல், கருப்பம்விழுதல் பிதிர்கடன்,
பிண்டம்வைத்தல், பிதிர்கடன்செய் பிதிர்சருமம், சிாாத்தமுதலியதெ
பிதிர்காரியம், ன் புலத்தொர் கடன்
பிண்டலம்,
பிதிர்காலம், கிராத்தபுண்ணியகால
அ2ண, பாலம்
பிண்டனம்,
ம்,அஃது பதினெண்ணுழிகைதொ
பிண்டா சன், யாசகன்
டங்கியிருபத்துகாஅ நாழிகைபரி
யக்தம்
பிண்டாயசம், உருக்கு
பிண்டாரன், இடையன், யாசகன் பிகிர்கானணம், மயானம்

}

பிதி
பிதிர்சிெயை, பிதிர்கருமம்
பிதிர்க்காசகம், பிதாக்கொலே

பிதிர்வனேசரன், சிவன்
பிதிர்வாக்கியபரிபாலனம், பிதிர்வச
னத்தைப்போநீமிகடத்தல்

பிதிர்க்கிரகம், சுடுகாடு
பிதிர் சச்ததி, பிதிர்வழி
பிதிர்சனம்,

பித்

சாஅக்

பிதிர்வாக்கியம், பிதிர்வசனம்

முற்பிதாக்கள்

பிதிர்விரதம், பிதிர்கருமம்

பிதிர்சாமான் னியர், முற்பிதாக்க்ள்
பிதிர்சிராத்தம், பிதாவுடையசிராத் .பி.தி, இடி
தம்
பிதுக்கம், பிதுங்கல்
பிதிரீசுவசிரு, பிதாவின் சகோதரி
பி.துக்கல்,
பிதிர்தருப்பணம், சுட்டுவிரலடி, பிதி பி.துக்குதல், பிதுங்கச்செய்தல்
ரீபலி

பிதுங்கல்

உள்ளடக்காமற்புறப்

பிதிர்தல், உதிர்தல், சிதறல் (ன் மறு
பிதிர்தானம், சிராத்ததானங்களிகுெ
பிதிர்திதி, அமாவாசி
பிதிர்தீர்த்தம், கெயை, சுட்டுவிரலடி
பிதிர்தேவர், தென்புலத்தார்

பி.துர், பிதிர்

இதிர்தைவதம், மகம்
பிதிர்த்தல், சொரிவித்தல்

பித்தகாரகம், பித்த காங்கை
பித்த காலம்,பித்தத்தினதிகாரகாலம்

படல்

பி.துங்குதல்,
பி.துரம், இடி.

பித்தகாசம், ஒர்காசக்
பித்தகாமாலை, ஒர்சோப்

பிதிர்த்துரோகம், இமர்தபிதாமுத பித்தக்கிராணி, ஒர்சோய்
லோர்க்குவிரோதஞ்செய்தல், பிதி பித்தக்கி கிறுப்பு, பித்தத்திஅல்வ
கம்
ர்சடமைசெய்யாத்விடுதல்
ருஞ்சுழற்சி
பிதிர்த்துவம், பிதாத்திவம், பிதிர்த பித்த சரீரம், பித்தாதிகாரமானதே
.ெ
பித்தேெலட்டுமம், பித்தத்தோடுக

பிதிர்கான்,அமாவாசிஇறச்சோர்சா பித்த சிலேற்பனம்,
ள், மகாாள்
பிதிர்பதம், தெற்கு
பிதிர்பதி, சமன்

லக்திசேடம்

பித்தசுரம், ஒர்சுரம்
பித்தகுடு, பித்த காரகம்

இத்தகுல, ஒர்கு

Sதிர்பத்தி, பிதிர்கட்குச்செய்யவே பித்தசோகை,ஒர்விதசோகைசோப்
ண்டிய கடமை
பித்தச்சுழற்சி, தலேக்கி.மு.கி.மப்பு
பிதிர்பர் து, பிதா வழிச்சுற்றம்
பித்த சாடி, சவிெர அடி.
பிதிர்பார்தவன், பிதாவழிச்சுற்றத் பித்த சீர், பித்தத்திஞஅண்டார்ே
ான்

(த பித்தபாண்டு,

:ே,ே}சாமால
பித்தவெடிப்பு (யம்

பிதிர்பிண்டம், இநச்தோர்க்கிடுமமு
பிதிர்பிதிர், பாட்டன்
பிதிர்புண்ணியகாலம், பிதிர்காலம்

பித்தப்பிளப்பு,

பித்தமயக்கம், கி.மு.கி.அப்பு: பைத்தி
பித்த கூத்தின்விகற்பம், மயக்கம்,

பிதிர்பூசை, பிதிர்கட்குச்செய்யும்
ல்ெ

முட்பிணியிகுென்று

பிதிர்போசனம், பிதிருணவு
பித்தரோகம், பித்தசோப்
பிதிர்ப்பிரசு, பிதாவின் மாதா, மாலே
ஒன்றைமறிருென்

:ே::::

வெளிச்சம்

பித்தலாட்டம்,

ருய்க்காட்டல்

பிதிர்மர்திரம், கோரி, பிதிர்தேவதை பித்தல், அருகு, பிடங்கு, விளிம்பு
கட்குரியமறை

பித்தவாயு, உட்டணவாயு

பிதிர்மேதம், சிராத்தம்

பித்தளே, செம்பும்ாாகமுங்கலச்தது
பித்தவ மலே, காளிக்கம்
பித்தன், கள்வன், சிவன், பைத்திய

பிதிர்யனம், விமானம்
பிதிர்வசதி, பிதிர்வனம்

பிதிர்வசனம், இறந்தோர்வாக்கு
பிதிர்வழி, பிதா வமிசம்
பிதிர்வனம், சுடுகாடு

காரன், வயிரவன்
பித்தாதிகாரம்,

# }
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மேலி

பிர

பிர

சா அ9.

பிரகாணம்,அத்தியாயம், ஆயுதம்,ச
பித்தாதிசாரம், உவாக்திப்பிராந்தி
மயம், பகுதி, பெண்பிள் கள் சது
பித்தார்தலே கொட்டி, ஒர்பூடு
ரிவருக்த்ேர், முகவுரை, யுத்தம்,வி
பிச்தி, ஒதிக்கிடம், சுவர், துண்டு,ப

ங்கு, பிற்றி, வெடிப்பு

டயமுடிவு

பித்திகை, சி. சண்பகம், சுவர்
பித்திசெளான், கள்வன்
பித்தி, இரற்பித்து, பித்தம்

பிரகாம், உதவி, ஒர்வாசனமரம்,
குவியல், சங்கை, பூஞ்செண்டு, வ

பித்தமிருக்குங்குடர் பிரசரு சம், மிகுதி, மேன்மை
பிரகற்பதி, திரும.நால்பதினெட்டி
பிரகஸ்பதி, ஞென்.ற, வியாழம்
பித்தேறல், பித்த ஆறல்

பித்திப்பை,

ப்போர்வை

}

பித்தை, ஆண்மயிர்
பிச் தபாலம், எறியீட்டி
பிச்தியாகாலம், சாயங்காலம்
பிந்து, லிச்து

பிச்திதல், தாமதித்தல், பிற்படுதல்
பிபாசை, தாகம்
பி.பீலவாதம், பைபீலவாதம்

பிரகாசத்தி, அப்பிரகம்

பிரகாசம், ஒளி, இஃத வாளுேர்வர
நான் கிளுென் அறு,ாகை,பராசியம்,
போலுங்தன் மை, விரி
வு, விளக்கம், வெண்கலம், வெய்

பொ ருமல்,
யில்

பிரகாசனம், பிரகாசம்

பிரகாசித்தல், ஒளிசெய்தல், பிரபலி
பிப்பலகம், மு:லக்கண்

யமாதல், விளங்குதல்

ே

பிப்பலம், அரசு, ஒர்புள்,
நீர்
பிப்பலி,
ஒாபு

பிரகாண்டம், கொப்பு, மரக்குற்றி,

பிப்பிகை, பல்லழுக்கு

பிரகாபணம், துரத்தல் (அறு, கிறைவு
பிரகாமியம்,அட்டபாக்கியத்தொன்

மேன்மை

பியை, அச்சம்
பிய்ச்சல், பிய்த்சல்
பிய்தல், கிழிதல், பிள்ளுதல்
பிய்த்தல், கிழித்தல், பிட்குதல்
பிப்ப்பு, பிய்த்தல்

பிரகாரணம், சன் சொடை
பிரகாரம், காயப்படுத்தல், கோபி
ன் முதலியவற்றின் வீதி, தன்மை, ம
தில், வழி, விசேடணம்,வித்தியாசம்

பிரதோற்றம்-மிகுதி-மேன்மை-விாை

பிரகி, கிணறு

வு இவைகளேக்காட்டுமுட சருக்கம் பிரகிதம், அனுட்பியது, ஏவியது, கி
யமித்தது, வைக்கப்பட்டது
பிரக சம், கொல்லுதல்
பிரகசனம், பெருகை, மசிழ்ச்சி, வ பிரகிருதபிரளயம், உல காாசம்
சைப்பாட்டு
பிரகிருதம், உண்டாக்கப்பட்டது
பிரகிருதி, அரசாட்சிக்குரியவு.அப்
பிரக சிதம், பெருகை
பிரகடம், வெளியாங்கம்
பேழு, அஃது அரசன்-ஆளுகை
-

பிரகணம், இருப்புத்தண்டம், செப்

செல்லுமிடம்-கோட்டை-சேனே

ட்புப்பாத்திரம், முற்றம்
பிரகனேமி, சந்திரன்
மிரகண்டம், முன்புயம்

சட்பாளர்-பொக்க சம்-மர்திரி, து
தாரம், இயல்பு, காரணம், பகுதி,
பகுதிமொழி,பஞ்சபூதம்,பிரதான

பிரகதவாதம்,

ம்,பிரபஞ்சமூலமாயிருக்குமாயை,
பெண், மாதா, மிருகம்,யோனி

}

ஒாவாயு

பிரகதாரண்ணியம், உபநிடதமுப்ப பிரகுலம், யெளவனதேகம்
த்திரண்டிமூென்.அறு
பிரகேலகம், இனிப்புப்பதார்த்தம்
பிா கதி, வழுதுணேச்செடி.
பிரகஸ்தம், விரித்தகை
பிரகமனம், தருக்கம், தேற்றம்
பிரகம்பனம், காற்று, சரகம்

பிரகேலிகை, சொடி.

பிரகம்பிதமுகம், அதிசயக்குறிகாட்

பிரகோபம்,
பிரகோபனம்,

டுமுகம்

பிரகோட்டம்,

தோண்மூலம், மு

பிரகோஷடம்,
நிறம்
பிரகோபணம், காத்தல்
_

}கோபம்,மூர்க்கம்

பிர

சாஅங்

பிரக்கணம்,
:::
} யாழோசை

பிர

பிரசம், கள்,தேனி, தேன் கூடு, வண்டு
பிரசயம், இணவு, திரட்சி

பிாஸ்கந்தனம், பேதிபண்ணல், வ பிாசாணம், ஊர்கொள்ளேயிடல், ச
பிரஸ்கக்திகை,
யிற்அ2ளவு
த்துருவைச்குழல், சுற்.ணுதல், குழ
பிரக்காம், போர்க்கவசம்
ப்போதல், பாப்புதல, போதல்
பிரக்கியம்,

.ே.} அறிவு

பிரத்தியாதி, அறிவு, ர்ேத்தி
பிரச்சியானம், அறிவு
விரக்கிரமம், அடிம்ை,கிரணம், சமை
பும், தராசுக்கயிறு, துவக்கம்,
செருக்கிடை, பசு கட்டுங்கயிறு, ப்
ட்சம், பிடித்தல், புயம், போதல்,
மேற்கொள்ளுதல்
பிரக்கிராகம், தராசுக்கயிறு, பிடித்
தல்

பிரசரம், அம்பு, இடம், கதி, சமயம்,

திரள், போர், வழக்கம், வழி, வி
சாலித்தல்

பிரசருப்பகன், அழைபடாதுவிருச்
அக்குவதேவன்
பிரசருப்பணம், விசாலித்தல்

பிரசலாகம், பாம்பு, மயிற்ருேகை,
வில்லாச்சிரமம்

பிரசவிதம், அசைத்தல், கிரிதல்
பிரசவபக்தனம், பூங் தண்டு
பிரசவம், சங்ததி, பலம், பிள்ளேட்பே

பிரக்கிபீடிதம், கிரீடை
அ, பிறப்பித்தல், பிறப்பு, புட்பம்
பிாக்கிரீவம், கிரீடைம?ன, சாளரம், பிரசவவேத?ன, பிள்?ளடப்ேற்றுவரு
த்தம்

மயிர்துனி

பிரக்கி?ன, அறிவு
பிரசகம்
ம்ே, இலேயுளுமிருகம்
பிரசங்கம்,உட்படுதல், கூட்டம், த
குக்கர்ேமானம், தெளிவு, நியாய
த்தொடர்பு, பற்.அறு, பாயிரம், பிர
பலியம், வாக்கியம், வெளிப்படுத்

;

பிரசவித்தல், பிறத்தல், பெறுதல்
பிரசற்பம், மழலே
பிரசனம், கருப்பங்தரித்தல்
பிரசனிசை, மாதா
பிரசன், கணவன்

பிரசன்னமுகம், அலர் தேமுகம்
பிரசன்னம், காட்சி, தெளிவு,தோற்
மப்படுதல், பிறப்பு, பெண்குறி

தல்

பிரசங்கி, ஆடம்பரகாான், பிரசங்கி பிரசன்னன், கடவுள், தோற்றப்பட்
யென்ன்ேவல், வியாக்கியானி

1_

பிரசங்கித்தல்,நீர்மானமெடுத்துக்கா பிரசாகிதம், நீர்
ட்டல், பிரபலியப்படுத்தல்

பிரசாக்கடை, மதகு

பிரசஞ்சனம், சேர்த்தல்,பாவித்தல், பிரசாசனம், ஆளுதல்
பிரசாட்சயம், சனவழிவு

புகழ்ச்சி

பிரிசஞ்சை, புசழ்ச்சி
பிரசண்டகதி,அதிவேக கவனம்
பிரசண்டமா

ம்

:::: } பலத்த காற்.அ
;

பிரசண்டம், பெலன், மிகுதி, மிகு
வெப்பம், வலி, வீரம், வேகம்

பிரசண்டவேகம், அதிவேகம்
பிரசண்டன், வலியன், வீரன், வேெ

பிரசத்தம், சதானந்தம், சித்தியம்

பிரசாதகை, கோலஞ்செய்வாள், வ
ன்னெல்

பிரசாதம், அமுதம், அருள், கருப்ப
முண்டாக்கு மருச்.து, களங்கமின்

மை, கூட்டம், சுக சீவியம், திெ
ளிவு,திருமாலியம், நிவேதனப்பொ
ருள், பட்சம், பயன், பவித்திரம்,
பே.ர, மனவமைதி

பிரசாதருமம், புத்திாதருமம்

பிரசத்தி, அருத்தாபத்தி, இசைவு, பிரசாதனம், அலங்கரிப்பு, சீப்பு, ஈ
கிருபை, சுத்தம், பற்று, பிரவையு
த்தம், சோறு, மனத்திருத்தி
ள்ளது, முயற்சி, விம்பிக்கத்தக்கது பிரசாதானம், வெள்ளி
பிாசபம், பிரசவம், வலோற்காரம் பிரசாடகன், அரசன்
பிரசமனம். கொலே, சமாதானமாக் பிரசாபதி, அரசன், ஆண்குறி, சூரி
கி
யன் , தீ, பிதா, பிரமன், மருமகன்

பிர

பிர

சா.அச

பிரச பதியம்,பெண்சுற்றமுமண் பிரசேகம், ?னத்தல், பொசிசல்
கற்றமு:மொத்துத்தீமுன்னர்க்கொ பிரசேச்சுவரன், அரசன்
டுச்குமணம்

பிரசேதிரு. சாரதி

பிரசேலகம், குதிசை
பிரசாமம், சமாதானம், மனவமைதி பிரசை, சனம், பீள்ளே
பிரசாரணம், சத்துருவைச்சூழ்தல். பிரசோதனம், அனுப்புதல், சொல்
முறை
லிசாலித்தல், விரித்தல்
பிரசாரம், சடை, பரம்புதல், போ பிரசோற்பதி,
பிரசோற்பத்தி, ஓராண்டு

பிரசர்பன், அரசன்

ஆதி:

}

தல், வழக்கம், வேங்கைமரம்
பிர்சாலம், வீளுதண்டு

பிரச்சனே, உணர்ச்சி. கேட்டல்

பிரசாவதி,சகோதரன் மனேவி,மாதா
பிரசாவிருத்தி, சனப்பெருக்கம், பு
தி திரவிருத்தி
பிர்சிசம்,சிதல்

பிரச்சாதனம்,மூடி,வெளிப்புடைவை
பிாள்ளுத்துவம், அறிவு

(னே

பிரஞ்ஞமானம், அறிஞர்க்கிடுமுபசா
பிரஞ்ஞம், அறிவு

பிரசித்தப்பத்திரிகை, அறிக்கைப்ப பிரஞ்ஞன், அறிஞன். சமர்த்தன், பு!
த்திரிகை

ண்டிதன்

பிரசித்தம், அறிவிப்பு, ர்ேத்தி, பரா பிரஞ்ஞாபங்கம், அறிவுகேடு
சியம், விளக்கம்
பிரஞ்ஞானம்: அடையாளம், அறிவு
பிரசிரயம், உபசரனே, உருக்கம், ச பிரஞ்ஞை, அறிவு, அறிவுடையாள்,
சாச்சுவதி
ங்கை, சட்பு

பிரரெவணம், அருவி.சி நீர்,நீர்நிலே,
பொசிதல், மலேமேற்குளம், வேர்

பிரட்சாள கம்,

_

கழுவுதல்

(த்த.ஏ

பிரட்டம், ஆதி, க்ேகானது, பொரி

வ)

பிரசிருதி.அவையார்த்தம்
பிரசினதாதி, நொடி

பிரஷடன், ஆதிக்கன், தற்குணன்

பிரசினம், கேள்வி
பிற வனம், வேனம்

பிரட்டுக்கல். இாாசவருத்தனக்கல்

பிாசீனம், காநீஅறு

பிரணம், பழமை

பிரசாடருடன், சோரன்

பிரணய கலகம், கலவியிறீSணங்கல்

பிரசுரம், மிகுதி
பிரசரன், சுக்கிரன்
பிரசு சீகரணம், சேர்த்தல்

பிரண்யமறனம்.தலேவலுக்குச்த லடி

பிரசவாளம், பேரொலி

பிரகு, ஒர்கொடி, பெண்குதிரை,மா
தா, வாழிை

பிரகுதம், பிள்?ளப்பெறுதல்
பிரகுதவாயு, கருப்பவாயு
பிரகுதி, பிள்?ளப்பே.ணு
பி குதிகாலம், பெறுகாலம்
பிரகுதிகாவாயு, கருப்பவாயு

பிரகுதிகை, பிள்?ளப்பெற்றிருத்தல்
பி குதிசம், வியாகுலம்

பிரட்டு, புரட்டு
பிரட்டை, ஒர்செடி.

க்குாடக்குசேயவிவாதம்

பிானம், அன்பு. கீழ்ப்படிதல், கல
வி, கேட்டல், ம்ேபிக்கை, பழக்கம்,
மோக்கம்
(பாப்புதல்
பிரணயணம், கொடுத்தல், சடத்தல்,
பிாணருத்தினம், ஆட்ல்
பிரணவம், ஒங்காரம், ஒர்பறை

பிரணுசம், அழிவு

(ரொவி

பிாஜதம், காதுகோபிமூென்று.பே

பிாகும், இணங்காமை,
ம்,

சார்த்த

வெறுப்பு

பிாளுலம், மதகு

(வாயில்

ஜிரகுதியாதல், பிரவேசமாதல்
பிசனி, தானம், தியானம், முயற்சி
பிாகுதிவேதை,கருப்பவேத?ன
பிரணிதி,ஒற்றன்,கேட்டல்,தோழ்ன்
பிசகுதிவைாாக்கியம் பிள்?ளப்பேற்றி பிாணிசாதம், ப்ேரொலி
அல்வதேநீர்மானம்
பிாணிபதனம், வணக்கல்
பி குதை, பிள் சப்பெற்றிருப்புரள் பிரணிபாதம்,

}

பிம குனம்,

சனி, புட்பம்

பிரணிதம், உண்டாக்கப்பட்டது.

பிர

சாஅடு

பிரண்டை, புரண்டை
பிரதக்கணம், வவ !
ல்
பிரதட்சணம்,
லம் வருத

பிர

பிரதிகாரணம்,உட்படுதல் (ங்குதல்

பிரதிகாரம், அளுப்பு, கதவு, பழிவா
பிரதிகாரன், வாயில் காபபோன்
பிரதமகற்பிகன், பாலமாளுக்கன்
பிரதிரெகணம், பதில்வாங்கல்
பிரதமகாலம்,பூருவகாலம்
பிரதிகிருதி, பதில்செய்தல், பிரதிகா
பிரதமசிருட்டி, பூருவகிருட்டி
யம், பிரதி விம்பம்
(மறுபாடு
பிரதமம், முதல், விசேஷித்தது
பிரதிகூலம், எதிர்,கை கூடாமை,மா
பிரதமை, ஒன்அ, கடுக்காய், முதல், பிரதிகூலியம், எதிரிடை
முதற்றிதி
பிரதிக்கினம், சரீரம்
பிரதம்,கொடை, புகழ்
பிரதிச்கின, அத்தாட்சி, அறிக்கை
பிரதரம், அம்பு, சுருக்கு, சுழலல், பி
பிடுதல்,சம்மதி, சேர்த்திக்கடன்,
வளப்பு, விறைப்பு
பொருத்தனே, வேண்டிய
(ல்
பிரதலம், அம்பு, பாதலம்
பிரதிசங்காரம், அழித்தல், குறைத்த
பிரசினம், கிழித்தல், நீளுதல்,படை பிரதிசங்கை, பயம்
பிரதனே, யிலோர்தொசை, அஃ பிரதிசத்தம், எதிரொவி
அ வாகினிமூன்.அறுகொண்டது, பு பிரதி சர்தானம், இச்சையடக்கம்
ராதனம், யுத்தம், விரித்தல்
பிரதி சமாதானம், மாற்.அமருச்.து
பிரதன், இசையாளன்
பிரதிசம், கோணதிசை
பிரதாபதி, பாண்டு
பிரதிசாம், கைக்கடகம், படைவகுப்
பிரதாபம், உயர்ச்சி, பிரகாசம், ம
பு, மாலே
கிமை, வீரம், வெப்பம்
பிரதிசரன், வே?லகாரன்
பிரதாபனம், சரகம்
பிரதிசருக்கம், சிருட்டிப்பு, புராண
பிரதாரகம், எத்து
த்திஞேருமப்பு
பிரதானம், கடத்தல்
பிரதிசார்தானிகன், புலவன் (த்தல்
பிரதாவனம், காற்.அ
பிரதிசாபம், எதிர்ச்சபிப்பு, கிதானி
பிரதானதாஅ, சுக்கிலம்
பிரதிசாயை, சுரூபம், நிழல், பிரதிவி
ம்பம்
(ால்
பிரதானம், அங்குசம், கடவுள், கொ
டை, சுபாபம், புத்தி, விசேடம், பிரதிசாரணம், இரணங்கட்டல், தள்
வீம்பு
கன்
பிரதிசிகுவை, உண்ணு
பிரதானன்,முதன்மதிேரி, யா?னப்பா பிரதி சித்தனம், ஆலோசித்தல்
பிரதானி, அதிகாரி
பிரதிசிாயம், அடைக்கலவிடம், இரு
பிரதானிக்கம், அதிகாரம்
ப்பிடம், கூட்டம், யாகசாலே
னம்
பிரதானியம், பிரதானம்
சம்மதித்தல்
*
பிரதி, அற்பம், எதிர், எழுதிச்சேர்த்
பிரதிைேர, திரைப்படாம்
(லி
தல், பகுதி, பதில், மூலம்
பிரதிகுரிய கம், சூரியமண்டலம், பல்
அதைப்பு
பிரதிகளில் தகன்
பிரதிகுரியம், பல்லி
பதிலாள்

::::

_

நீதி:

::::

-

பிரதிசேசம், எதிரிடை

பிரதிகமானம், வெறுத்தல்

பிரதிஞ்ஞாபத்திரசம்,உறுதிச் இட்டு
பிரதிகருமம், அலங்கரித்தல், பதிற் பிரதிஞ்ஞாவிரோதம்,எதிர்கியாயம்
ரிெயை, மாற்று

பிரதிஞ்ஞானம், சம்மதி

பிரதிகாசம், பரிகாசம் (மோதுதல் பிரதிஞ்ஞேயன், புசழ்வோன்
பிரதிகாதம், அதைத்தல், தடுத்தல், பிரதிட்டாபனம், சி.அத்துதல்
பிரதிகாதனம், கொல்லல்
பிரதிஷடாவான், ர்ேத்தியுள்ளோன்
பிரதிகார்தி, பிரதிவிம்பம்
இடம், எல்லே, ஒர்பா,
பிரதி காயம், அடையாளம், குறிப்பு பிரதிஷ்டை, ர்ேத்தி, சடங்குமுடித்
பிரதிகாரகன், வஞ்சகன், வாயில்கா
தல், தாபனம்,சிறைவேற்றல், ாே

:ே

ட்டோன்

-

-

ர்தல், பூமி

பிர

சிாஅசு

பிர

பிரதிமதை, லிம்பம்

பிரதிதாரணம், யுத்தம்

பிரதிதானம்.கைம்ாறு,திரும்பத்கொ பிரதிமாலே, இற்றெழுத்துக்கவி
பிரதிமானம், சாரூபம், யானேக்கொ

டுத்தல், பொருண்மாற்றுதல்

ம்பினடு, யானேநெற்றி

பிரதிதி, ர்ேத்தி

பிரதிதிசம், சகல இடமும்
பிரதி தினம், சாடோறும்
பிரதி.துரை, பதி அரை

பிரதிமூர்த்தி,உருபுத்தோற்றம்
பிரதிமை, ஒப்பு, பதுமை,மாதிரி, யா
ம்

ஒண்செற்றி

பிரதிஅவர்.துவம்,எதிரிடை,விரோத பிரதியத்தினம், எதிரிடை, சிறைப்படு
பிரதி.துவனி, எதிரொலி
த்தல்,பழிவாங்குதல், விருப்பம்
பிரதிதேவன், சூரியன், காள்

பிரதியாத?ன, சாயல்

பிரதிதொனி,எதிரொலி
(அதல்
பிரதித்தல், உருபுகாட்டுதல், தோற்
பிரதிநாதம், எதிரொலி
பிரதிநிசம், இரவோடினா
பிரதிநிதி, உருசாட்டு, பிரதிவிம்பம்

பிரதியுத்தரம், பிரத்தியுத்தரம்

பிரதிகியாயம், பதில்கியாயம்
பிரதிபட்சன், எதிரி
பிரதிபதகன், எதிரிடைகாரன்

பிரதி.பதம், அடிக்கடி
பிரதிபதாரியம், உவகைப்பறை

பிரதிபத்தி, அடக்குதல், அதிகரித்த

பிரதியுபகாரம், பிரத்தியுபகாரம்
பிரதியெழுதில், ஒன்றைப்பார்த்தது
போலெழுதல்
பிரதியோகம், எதிரிடை, கூட்டம்
பிரதியோகி, எதிரி, கூட்டாளி
பிரதிராத்திரம், இராவுக்கிரா
பிரதிருபம், சாயல்
பிரதிரோதகன், எதிரி, கள்வன்

பிரதிரோதம், எதிரிடை, களவு, ம
றைத்தல், முத்திக்கைபோடுதல்

ல், ஏய்த்தல், ர்ேத்தி, சம்பாதித்த பிரதிலோமசன்,
ல், சம்மதித்தல், சன்னடை, கிதா பிரதிலோமன்,

னிப்பு, சோக்கம், பாவிப்பு
பிரதிபத்திபடகம், பெரும்பஒ

பிரதிவசனம், இணக்சம், எதிரொலி,

பிரதிபத்திரம், ம.ம.மொழிச்சீட்டு

மஅமொழி

பிரதிபந்தம், கட்டுப்பாடு, தடை

பிரதிவாக்கியம்

பிரதிபலம்,விம்பம்

இழிபுயர் பாண்
பெண்ணிற்பிறர்
தோன்

: } மஅமொழி

பிரதிபாகம், பங்கு

பிரதிவாசரம், நாளுக்குநாள்
பிரதிபாதகம், செயற்படுத்துவத
பிரதிவாதம், எதிர்வாதம்
பிரதிபாதனம், இகை, உல காடை, பிரதிவாதி, எதிர்வாதி
செயல், செய்துமுடித்தல், கிதா பிரதிவாதிப்பு, ம.அ மொழி
னித்தல், பிறப்பித்தல், முடித்தல் பிரதிவாபம், மருந்தனுபானம்
பிரதிபாது கம், தெளியப்பண்ணல், பிரதிவிம்பம், கண்ணுடிமுதலியவற்றி
கிதானித்தல்
(ன்
நீருேற் றும்போலியுரு
(அதல்

பிரதிபாலகன்,அரசன், தற்காப்போ பிரதிவிம்பித்தல், போலியுருத்தோற்
பிரதிபாலனம், காத்தல், பசிகுதல்
பிரதிபாவியம், அடகு

பிரதிவேசம், அயல்வீடு
பிரதீகம், அவையவம், பங்கு

பிரதிபானம், தைரியம், பிரபை

பிரதிகாரம், இணக்கம், கதவு, சீர்தி

பிரதிபிம்பம், பிரதிவிம்பம்

ருத்தல், பழிவாங்கல், மருச்.த.செ

பிரதிபுருடன், ஒவ்வொருவன்
ய்தல்
பிரதி சி,
பிரதிபூசகன், வணங்குவோன்
பிரதி
சீனம், மேற்கு
(ம்
பிரதிபூசனம், வணக்கம்
பிரதிபேதனம், பிரித்தல், வெட்டுதல் பிரதீதம், கீர்த்தி, சங்கை,சந்தோஷ
பிரதிபை,அறிவு,கூர்மை,பிரகாசம், பி திே, அறிவு, கீர்த்தி, விருப்பம்
பிரதிகாந்தி
பிரதிபோதம், கற்பித்தல்
பிரதிமண்டலம், சுற்றளவு

பிரதீபம்,எதிர், ஒப்பிடல்,வக்கிரித்தல்

பிரதீபவசனம், எதிரிடை,முகங்கோ
டாது.ம.அ மொழிகொடுத்தல்

பிர

சா. எ

பிர

பிரதிபனம், ஏவுதல், ஒர்மருச்சி

பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்,ஒாளவை,
அஃது கண்ளுலேகண்டுகிச் சயிப்பு
பிரத்தியட்சம்,
காணத்தக்கது
பிரcவாபம், அலுபானஞ்சேர்த்த
ல், உபத்திரவம், உலோகநீற்றல் பிரத்தியநீகன், சத்துரு
பிரதிவேசம், அயல்
பிரத்திய பகாரம், ைேமக்குத்திமை
பிரதிகம், அலகுள்ளபட்சி
சரிக்கட்டுதல்
பிரதெட்சணம், பிரதட்சணம்
பிரத்தியபம், அறிவு, ஆணே, ர்ேத்தி,
பிரதேசம், அபிஷேகம்
தியானம், நம்பிக்கை, கிச்சயம்,
பிரதேசனம்,காணிக்கை, வெகுமதி, சோக்கம், வழக்கம்
வெளிப்பாடு
(ழி
பிரத்தியயம், விகுதி
பிரதேசனி,
பிரத்தியருத்தம்,எதிரிடை,மறும்ொ
முன் விரல்
பிரதிபாலக்காரம், எதிர்கிலேயணி
பிரதிாம், கரை
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பிரத்தியவாயம், எதிர், சம்பிமோசம்

பிாதை, இகை, ர்ேத்தி, குர்திதேவி
ப்ோதல், பாவம்
திர பிரத்த
பி தோஷ காலம்,
கம், எதிர் வழக்கு
யேற பிரத்தியவியோ
பிரதோஷபுண்ணியகாலம்,
ியாகரணம், புலனடக்கல்

தசித்திதியிற்பொழுதத்தமிச்சமுன் பிரத்த
ியாதாரம், உபாதியைநீக்கிபு
மூன்ற்ேமுக்கா
க்தொடங்கி
ண்ளுேக்கல், இஃது அட்டயேர்
அத்தமித்த மூன்றே முக்காஞழி

கைபரியங்தமுள்ளகோம்
இராவின் முதற் சாம
பிரதோடம்,

கத்தொன் அறு, எடுத்திக்கொள்ளு
தல்,சுருக்கம், படையுறை, பத்தி
தல்

பிரதோஷம், ம்,திரயோத சிவிரதம் பிரத்தியாக்கியானம், தள்ளுதல், கிச்
பிரதோதம், அங்குசம்
தை, ம.மத்தல்
பிரஸ்தம்,ஒரளவு, மலேமேற்பார்தத பிரத்தியாசரம், சே?ன
(r
லம், வயிரமானது, விசாவித்தல்
பிரத்தியாசாரம், அணிவகுப்பு,சே
பிரஸ்தரம், இரத்தினம், ஒரிசை, க பிரத்தியாசை, சம்பிக்கை
ல், படுக்கை
பிரத்தியாதேசம்,அசரீரி வார்த்தை,

பிரஸ்தாபம், அத்தியாயம், அறிவித்
தல், சமயம், புகழ்ச்சி, வெளிப்ப

அறிவித்தல், ஏச்சரித்தல்,தள்ளுத

தல், ம.மத்தில்
(தல் பிரத்தியாலிடம், வலக்கான்முன்வை

டுத்தல்

பிற ஸ்தாபனம், அ.அப்பல் கியமித்
த்திடக்கான்மண்டவித்
பிரஸ்தாபன, கட்டியம், அதுவக்கம், பிரத்தியுத்தரம்,

நிற்குகிலே
.

வெளிப்படுத்தல்
(யனம்
பிரஸ்தாரம், காடு, படுக்கை, புட்பச பிரத்தியுத்தான
ம், உபசரித்தல்
பிரத்தாரம், தாளப்பிரமாணம்பத்தி பிரத்தியுத்தி, மறமொழி
ஞென்.அறு
பிரத்தியுபகாரம், கைமாறு (க்கம்
பிரத்திக்கின, பிரதிச்?ென
பிரத்தியுத்பன்னம், ஆயத்தம், பெரு
பிரத்தி
யட்சம்
பிரத்திட்சம்,
வன்
பிரத்திமுகம், தடை
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மொழி

பிரத்தியக்கதரிசனம், கண்ணுற்கண் பிரத்தியூசன், அட்டவசுக்களிலொரு
டகாட்சி
பிரத்தியேகம், தனிமை, பிற நீங்கல்

பிரத்தியக்கப்பிரமாணம், பிரத்திய பிரத்தியே கராச்சியம், தணியரசு
ட்சப்ப
ிரமாணம்

பிரத்தியக்கம், காட்சியளவை
பிரத்தியக்காசாபதி, வருணன்

பிரத்தியக்கு, பிரிவு, மேற்கு
பிரத்தியங்கம், உபாங்கம்

பிரத்தியோகம் மனவேற்.றமை
பிரத்தியோதம், கிரணம், பிரவை
பிரத்தியோதனன், சூரியன்
பிரத்துவமிசாபாவம், அழிவு

பிரத்தியங்கிரி, ஓர்தேவதை

பிரத்தோங்கிசம், ைேடிக்குத் ைேம
சரிக்கட்டல்

பிாத்திய சனம், போசனம்

பி கிகாதனம், கொலே

பிர

ச்ள அ.அ

பிரபஞ்சக்கட்டு,இலெள கேமயக்கம்
பிரபஞ்சசாகரம், இலெள கேமயக்க
ட்பெருக்கம்

பிர

தவன், கொடையாளி, திலேவ்ன்,
தொனி, பெருமையிற்சி தோ
ன், வல்லவன், விட்டுது

பிரபுதை, பெருமை, மகத்துவம்
பிரபஞ்சபக்சம்.பிரபஞ்சக்கட்டு
பிரபஞ்சபாசம், இலெள கேபர்தம் பிரபுத்தனம், மேம்பாடு
பிரபஞ்சமாயை, இலெளகீகமாயை பிரபுத்துவம், பிரபுத்த்திவம்
பிரபஞ்சமூலம், பிரபஞ்சகாரணமா பிரபுமோடி, மேம்பாடானாடை
பிரபூர்ண்ம், அம்பு, கானே
ல்
பிரபஞ்சம், உலகம், எத்து, கூட்ட பிற பேதம், விதம்
ம், சே?ன, பகிடி, மாயை, மாறு, பிரபை, ஒளி, குபேரனகரம், சன்
னிர்ப்பர்தல், திருவாசி, அநீகை
விசாலம்
(யாசம்

பிரபஞ்சவாத ன, இலெளகீகாப்பி பிரபோதம்,அறிவு, சு.அசு.அப்பு,திெ
ளிதல், புத்தி
பிரபஞ்சவாழ்வு, இலெள கேசம்பா
பிரபோதனம், எழுப்புதல், படிப்பி
ஷனே, இலெண் கே வாழ்க்கை
த்தல்
பிரபஞ்சவியாபாரம், இலெள கேகா
ரியம்
(த்திப்பு பிரஸ்போடனம், அலர்தல், குல்லம்,
பிரபஞ்சவிருத்தி, மாயாகாரியவிரு

புடைத்தசெல், வீக்குதல்

பிரபஞ்சவிலாசம், மாயா காரியசம் பிரப்பங்க்ட்டை, ஒர்கட்டை

பிரப்பங்சோர்ை, ஒர்புல்
பிறப்பு, ஒருகலத்திற்பல்அளுப்பரப்

பிரமம்

பிரபஞ்சனன், காற்று

பிரபஞ்சாஅச்ாேகம், உலக சயை

புவது, பேருண்டி.
பி.rாமணி
பிரபதனம், அழிவு, மரணம்,விழுதல் பிரமகத்தி,
ஷம்,
பிரமகத்திதோ
ரைக்கெர்
னே,
பிரபர்தகற்ப
கட்டுக்கதை (லே
பி பச்தம், சதை, தொடர்பு, பாமா பிரமகத்தியாதோஷம், f ன்றதோ
பிரமகத்தியை,
விம்
பிரபம், நீர்ப்பச்சர்

|

பிரபலம், ர்ேத்தி, தளிர், பெலன்,மு பிரமகற்பம், பிரமன் வாழ்சாள், அஃ
க்கியம்

வனவன்

அ ஆயிரங்கோடாகோடிவருடம்

(கள்
பிரபலன், செளரியவான்,பேர்போ பிரமகன் னிகை, சரச்சுவதி
பிரமகாதகன், பிராமணகொலேபரத
பிரபலியம், ர்ேத்தி, முக்கியம்
பிரபவ, ஒராண்டு
பிரபவம், ஆதாரம், காரணம், பிறப்
பு, பெலன்
(சேருதல்
பிரபன்னம்,அடைதல், ஒதுங்குதல்,
பிரபாகரம்.து.அசாத்திரத்தொன்.று

பிரமகாயத்திரி, ஒர்மச்திரம்
பிாமகுலம், பிராமண்சாதி

பிரமகைவர்த்தம்,

பதினெண்புரt

ணர்த்தொன்.மறு
பிரமக்கியானம், பிரமஞானம்

பிரபாகரன், அக்கினி, ஓர் நாலாசிரி பிரமக்கியானி, பிரமஞானி
யன் சக்திரன்,சமுத்திரம்,சூரியன் பிரமச்கிரக்தி, ஒர்முடிச்சு
பிரபாடேம், மின்மினி

ன்

பிரமக்கொலே, பிராமணக்கொலே

பிரபாசன், அட்டவசுக்களிளுெருவ பிரமசடங்கம், ஆறங்கத்தோடுசிெ
பிரபாணி, உள்ளங்கை
ப்யுமோர்செபம்
சற்றுவிாதங்கா
பிரபாதம், கரை,செங்குத்த,தெரு, பிாமசரியம்,
த்திவிவாகமின்
மலேயின் வீ ருவி,ல்ைக்றை
மியிருக்குகிலே, இஃது ஆச்சிாமசா
பிரபாதிகம், மயில்

.ே..!

ன் கிளுென்அ
பிரபாலன், மாளுக்கன்
பிரபாவம், ஒளி, கீர்த்தி, சமளுக்கல், பிரமசாபாலம், உபநிடதமுப்பத்தி
சண்டிளுெனஅறு
பெலன், மகத்தில்ம், மகிமை
பிரபாவனம், கொல்லே
பிரமசாரி, பிரமசரியமலுட்டிப்போ
பிரபானம், பி. காசம்

ன், வீடுமன், வேதம்படிக்குமாளு

பிரபு, அதிகாரி, இரசம்,உயர்குலத்

5

பிர்

சா.அக

பிா

பிரமசா ரிச்சச்சியாகி, பிரமசரியகி பிரமமுனி, பிரமரிஷி
சங்கியாசத்திற்புகு பிரமமூலி, பிரமி
லேபிவிரு
பிாமம், அக்கினி,அட்டாதசவுபபுரா
வோன்
பிரமசாரித்துவம், பிரமசரியநிவே
ணத்தொன் ,ஆதித்தன், இருடி,
பிரமசித்தி, தேவஞானசித்தி
உபநிடத முப்பத் திரண்டிளுென்
பிரமகுத்திரம், முப்புரி.தால்
பிரமசைதன் னியம், மூல காரணம்
பிரம ஞானம், கடவுளேயறியுஞானம்
பிரபஞ னி, தேவஞானமுள்ளோன

பிரமஞ்ம்ை, தேவவறிவு
பிரமஞ்ஞானம், தேவஞானம்
பிரமணம், சுழற்சி, திரிதல்

அ, கடவுள், கலக்கம், சங் கிரன், சி
வன், சுழல்காற்.ணு, சுழற்சி, ஞா
னம், தண்டசக்கிரம், தத்துவம்,
சவம், தவ.ணு திரிதல், திருமால்,
டு, சித்தியயோ கத்தொன் அறு. நீர்

ப் பாய்ச்சல்,

பிாமதண்டம், குருக்கு, பிராமணர்க்
குரியசோல்
பிாமதண்டு,பிரமசண்டம்

பிரமசத்தவம், தேஜத்தன்மை, தே
வவறிவு

பஞ்சமாவெச்சத்

தொன் அறு, அஃதி வேதமோதல்,
பதினெண்புராணத்தொன் அ, பிர
மசாரிக்குக்கன் னியை முேன்னர்
க்கொடுக்குமணம், பிரமண, மந்திர
ம்,மாயை, முத்தி,யாகம், யோகமி

ருடத்தேழிளுென்

, வேதம், வே

பிரமதம், சேேதாஷம், வெறி (தேல்
தாங் தம
பி. மதனம். கடைதல், கொலே, வரு பி மயம், கொலே
பிரமத. கானனம்,
பிரமயாகம், பஞ்சமா வெச்சத்தொ
நந்தனவனம்
பிரமதாவனம்,
ன் அ, அஃது வேதமோதல்
பிரமதாதிபன், சிவன்
பிரமயோனி பிராமணப்பிறப்பு
_

;

பிரமதாலயம், கரகம்

பிரமரத்திரம், உச்சித் துவாரம்

பிரமதானம், வேதபோத?ன
பிரமதிசம், கடைதயிர்
பிரமதேவன், பிரமா

பிற மரம், வண்டு

:ே:::: தேபிராமணளுவி
அவமரணம-ை

பிரமராட்சதை,

பிரமதை, உரூபவதி

யெடுக்குமிராட்சதப்பேய்

பிரமத்தம் அசட்டை, பிழை, மதிம
யக்கு, வெறி
பிரமத்தி, பிரமகத்தி
பிரமத் தவம், பிரமதத்துவம் (த்தல்

பிரமரி, கூத்தின் விகற்பம், சுழலல்
பிரமரிஷி, பி பாமணரிவுதி
பி மரீதி, பித்தளே

பி) மலிS பிரமாவினெழுத்து
பிாமகிருவ ணம்,கடவுளுடமூென்றி பிரமலோகம் சத்திய லாகம்

ே}

பிரமவமிசம், பிபா மணச் சாதி
பி மவருத்தனம், செம்பு
பிரமபத்திரம,
பிரமவ தம், வேத மதம்
புகையிலே
பிரமவித்தி, ஞானிகளிலோர்வகை
பிாமபந்து, பிராமணன்
(குரு
பிரமஞள், உ ராகணி
பிரமபிங்கை, வெள்ளி
பிரமன், பி. மா, பிராமணன், முதற்
உபநிடதமுப்பத்திர பிரமன் மங்தை, விட்டுஅனு
பிரமபிச்தி,
பிரமவிந்து,
ண்டிமூென்.அ
பிரமா, பிரமதேவன்
பிரமலோகம்

;ே }

-

பிரமபுத்திரம, ஒர் தி
பிாமபுரம் காளிப்பதி

பிரமாஞ்சலி, இருகையுங்குவித்துைெ

ஞ்சிடைவைத்து வணங்கல்
பிரமபுராணம், வி.அ மடராணம்
பிரமாட்சரம், மூலவெழுத்து (ணல்
பிரம பூதி சக்திவெளிச்சம்
பிரமாணஞ்செய்தல், சித்தியம்பண்
பிரமப்பிரளயம், விஅமப்பிரளயம்
பிரமாணம, அத்தாட்சி, அளவு, அன
பிரமமணம்,பிரமசாரிக்குக் கன்னியை
வை, ஆ2ண,உண்மை,எல்லே,போ

த்தி முன்னர்க்கொடுக்குமணம், அ
ழ்து, மு கார்திரம், முதல்வேதம்
பிரமாணன், மெய்யன் விட்டுஅ
ஃது எண்வகைமணத்தொன்று
83

பிர

பிர

சாகல்)

பீரமாளுதி சம், பிரமாணத்திற்குக்க பிரமை, அறியாமை, காட்சி, பைத்
தியம், மயக்கம், மெய்யறிவு
(மை
டச்சது
பி ம1ளுபாவம், அத்த rட்சியில்லா பி மோசம், மயக்கம்
ஆ2ண, உண்மை, தி பிரமோசனம், இட்டமாதல்
பிரமோதம், உவகை
ட்டாச்தம்
பிரமாணிக்கம்,
பிரமோதாத, ஒராண்டு
பிரமாணிக்கன், மெய்யன்
பிரமாணித்தல், அளவுபடுத்தல், கிதா பிரமோத்தரகாண்டம், பிரம புராண

பிரமாணிகம்,

னித்தல்,மதித்தல்

த்துக்கடைக்காண்டம்

பிரம்பு, குரல், தேர், தேர்முட்டி, வ
பிரமாண்டாாயன், சிவன்
ரம பு
பிரமாண்டம், உலசம், பதினெண்பு
பிரயதன், பரிசுத்தன்
ராணத்தொன் அ
பிரமாதம், அசட்டை, உவாதித்தல். பிரயத்தினம், எத்தினம், செயல், கி
(கம்
றைவேற்தம், முயற்சி
கொல்லல், தவறல், மதிபீனம், வ
பிரயா கம், குதிரை, பிரயாகை, யா
ருத்தம், வலோற்காரம, வெறி
பிரயாகன்,
பிரமாதா, பாட்டன்
-

பிரமாதா மகன், அப்பாட்டன்
பிரமாதி, ஒராண்டு
பிரமதிகம்னம், வேதம்படித்தல்

பிரயா பயன்,

இந்திரன்

பிரயாகை, ஒர்தலம் ஒர் சதி
பிரயாசம், ஒர்யா கம், தெண்டிமை,
(காரி
வருத்தம்
பிரமா திசை, தீண்டப்பட்டவள், புத்

பிரயாசி,பி, யாசக்காரன், பிரயாசக்

திசெட்டவள்

(கு பிரயாசை, பிரயாசம், பிரயாசி
பிரம நீச, ஒராண்டு
பிரமாத்தியம். அசட்டை, மதிமயன் பிரயாண காலம், மரண காலம்
பிரயாணம, சா, பயணம், போதல்
பிரமாத்திரம்,
பிரமபாணம்
பிரயாமம்,அரு தேல், நீளம், பஞ்சை
பிரமாஸ் திரம்,
பி. யுதம், பத்திலட்சம்
பிரம பணம், கொலே
பிய யுத்தம், முகாந்திரம், யுத்தம்
பிரமாம்பசு, கோசலம்
பிரயுத்த ர்த்தம், யுத்தம்
பிரமாயு பிரமகற்பம்
பிரயோக சாரம், ஒரிலக்கனஅால்
பிரமாயுதம், பத் தி லட்சம்
பி யோகம், உதாரணம், உவமான
பிரமாமண்ணியம், வேதார ணியம்
ம், ஏவலி, காரியம் குதிரை, சாத
பிரடா தேம், பேரின்பம்
?ன, குட்சம்,செயல, செ.அத்துத
பிரமி,ஒர் ஆடு, சுழலல், சுழல்காற்று, :
ல,தம பனம், கியபடம், கி விாத்தி. ப
ண்ட சக்கிரம,தவ ,பிழை (டறிவு
லம், மயகம, மருங் செய்தல்,
பிரமிதி,அள, தல,அ அ ம னம,மெய்
முகாந்திரம், முதற்பணம், மூல
பிற மித்தல,அதிசயத் தாஅமச்சத்தா
வாக்கியம்
அமவிறைத் தல, ஏபகுதல, திகை
பிரயோகம் உண்ணல், அச்சாட்சிப
த்தல்
ண்ணல், அப்பிய சித் ல், யூகித்தல்
பிற மிப்பு, திகைப்பு

}

,ே! ஒர்பூண்டு, ஒர்வியாகி

பி யோகி, பிரயாசி, ஆகி,

ல்லவி

ல்
(ன்
(லம பிரயே. சக ம, பி யாசனம்
பிரமுக தப மிகு மேன் மை
பி. யோ சக ல , பி யே சனப்பட்ட்வ
அ. ம். அதி காலவது சிகழக
யோசன , ஏது, காக்கம், பல
பிரமூ டன், ம-ை யe , மருண் டவவ.
ன், முகாந்தி ம
பிய -ே கம, யே கவிய தி
பியமேயம, அளவிடப்படுவது, அறி பிரயே சனம்பண்அதல், ஈயம்பண்
ஒர. ங் கா ம அஃது
யடடவே
அணு தல
ச. ம ஆன் முதல் பட ன ன S , சனன் உச்சமபுருஷன், ப.
ரோபகாரி
யு ைதாயத்தாட சிட பிறயே. சகன்,
டு-ெ
டவேண்டியது,சமுசய ம பிரம் ராகம, தளிர்
பத்ெ
பிரயோகி, தல,

}

சஅத் த

பிர

பிரா

ச

பிரலம்பம், அசைவு, எச்சி, கிளே, த பிரவேசம், உட்படல், கூத்திஞேர்வி
ளிர், தனம், துத்தாாகம், தாக்கங்
சமீபம், தோற்றுதல், முயற்சி
கள், டிமாலே
பி வே சவுபநிடதம், ஒரு நிடதம்
பிரலாபசன் னி, ஓர்சோப்
(படல்
| பி வேசனம், வாயில்
பிரவாபம், அசைக்திசைத்தல், ஒர் பிரவேசித்தல், உட்படல்,தோற்றப்
சன் னி சம்பாஷ%ண,துக்கம். சாக்
குளமுதல், பயனிலசொல்
பிரலாபித்சல,ஊ:ன் றிப்பேசுதல்,ாா
க்குள தல புலம்பல்
பிரலோடனம், உருளுதல்
பி லோபம், காமம்
பிாலோ பனம், காமவிகாரம்
பிரவகம், கா அறு
பிரவசனம்,சுற்றுதல்
பிாவஞ்சம் உலகம்
பிரவணம், காற்றெருக்கூடுமிடம், க
தி, வ8ளவு
பிரவத்தம், சமு சாரம்
பிரவடணம், விதைத்தல்
பிரவயன ம், அங்குசம்
பிரவம், சர்ததி, வமிசம்
பிய வருக்கம், ஒம ே
பி வருத்தக , ஆ கியோன், தொ
ல்ல சிரியன், நீதவான்
பிரவருத்தனம், கீ மானம், முயற்சி

பிரவேட்டம் புயம்,மணி கட்டு, யா
?ன ே ற்ற விசு

பி வேட் சணம், முன் னுற கோணல்

பிரவேணி, சடை, யா?னமேற்றவிச
9ரவை, ஒளி
(ரன்
பி ள பகாலம், உலகமுடிவு
பிரளயகாலரு தி ன் சங்காாருத்தி

பிரளய காலவெள்ளம், உகாந்தவெ
ள்ளம்

பி ள யமுடிவு, உகாங் தம்
பிரளயம்.அழிவு காலம்,படையிலோ
ர்தொகை, அஃது வாகினிமூன்
கொண்டது, வெள்ளம்

பிரளயாக லா, பிளயகாலத் திமுத்
சியடைபவர்

பிரளயா:கிளி, ஊழித்தி

பிாளல், எழுத்திலாவோசை, புரளல்
பிர2ளயம் பி வாயம்

பி ஞலம், நீர்க்கால்

(ல்லாங்கு
பி கபாவம், மாயை
பி வருத்தித்தல், நீர்மானித்தல், மு. பிாகரியம், உறைப்பு, கூர்மை,பொ
யறல்

பிரவாகம், குளம், தத்துவம், தொ

பிரா காதம், யுத்தம்
அட்டசிச்தியிஞென்

பிரா காமியம்,

g ல் பெருக்கு, வேலே
அ, அஃது குறைவின் றியிருத்தல்
பிரவாசனம,கொலே,பி, தேசவாசம் பிரா காரம, பிரகாரம், வார்த்தல்
பிரவாணி,
டா
பிமா கிண்ணம, முன் பொழுதி
பிரவாரணம், கொடை, தடை
பிரா கிருதசனம,கடுத்தா மானசனம்
பி வாரம் பு ைவை
பிரா கிருதி
பம், உலக சம்
பிரவாளம், பவளம்
டியாருெ தமித்திரன், தி 2ணவன்
பி விடை,பெண்பருவகான் கிளுென் று பிராகிருதம,எலலாகாட்டுமேலோர்
மொழி, திசைமொழி, பி கிருதம்
பிாவிதானம், அரும்புதல், கிழித்த

ல், சக்தடி, யுத்சம்
பிரவிருத்தர், முயற்சியுடையோர்

பிராருேதன், உண்மையறிவிலலாத
வன்

பிரவிருத்தி, செய்கை, செய்தி,சேர் பிராக்கிஞன், அறிவுள்ளவன்
மானம்,கடை, நீர்ப்பாய்ச்சல்,பெ பிராச்கு, சென் மதி, பாக்கு

ருக்குங் தொகை, முயற்சி, யா?ன

பிராங்கணம்,

மதம், விரிவு

பிராங்கம்,

(ரிதல்

_

}ஒர்பதை

பிரவிருத்தித்தல், அதிகப்படுதல், வி பிராசகம், பித்தம்
பி, வீணதை, சமர்த்து, தேற்றம்
பிராசகன், தேர்ப்பாகன்
பிரவேசகம், உட்படல், முயற்சி

பிராசங்கம் தொழுவம்

பிரவேசகன், தாதன்
பி ரசம், இற கம்
பிரவேசப்படுத்தல்,பிரவேசிப்பித்தல் பிராசயம, ஆதி
பிரவேசமாதல், தோற்றுதல்
பிராசனம், அங்குசம்,சோமாட்டல்

பிரா

பிரா

உ

பிராசாதம்,

கோயில்
(ன்.ற பிராணமித் துரு, பிராணசினேகிதன்
பிராசாபத்தம்,அட்டமங்கலத்தொ பிராணம், கவிவல்லபம், காற்.அ, சீ
வன், சுவாசம், பெலன்
பிராசாபத்தியம் ஒர்விரதம்
பிராண லடம்,

பிராசாரம்,ஒழுக்கவழு

பிராணவியோகம்,

} வே

.

. . .

டுக்கம்

பிராசாரியன், மாளுக்கன்
பிராசி

;

க்கு,
:

பிராணவாயு, பிராணன்

s_

முன

(காரன்

பிராணவினன், அடபிராணி

பிரா சிகன்,இட்டிக்காான் எறிபடை பிராணவேத?ன, மரணவேதனே
பிராசிகை, கொசுகு

பிராணவ்விப்யம, மரணம்

பிராசிதம், காணிக்கை
பிரா பதி, இந்திரன்

பிராணனம், சீவன் , தொண்டை
பிராணன்,உயிர்,தசவாயுவிளுென் அ,

பிரா

ரம், சுவர், வேலி

அஃ.தி

இதயத்தியங்குவதி

பிராளுதிநாதன், கணவன்
பிர, சீனம் கிழக்கு, சுவர், பழமை
பிரானேவாக்கிசன், அரசன், இதிே பிராளுர்தம், மரணம்
ரன்
(அால் பிராளுக்திகம், கொலே

பிராளுேகீசம், சூத்திரர்மார்பிலணியு பி
பாதம்,வே அச்கிடைஆகுனது
பிராளுயாமம, அட்டாங்கயோகத்
பிராச்சித்தம், பிராயச்சித்தம்
தெ ன் அறு, அஃது S ன வ யுவை
பிராசு, கிழக்கு
பிரா சேதசன் வான் மீகரிஷி
இரேசக ஆரககும் சஞ்செய்தல்
பிராணி, வே அடையது

(வற்போர்

பிராஞ்ளும், அறிவு
பிராட்டி, பெருமாட்டி
பிரான சகி, உயிர்த்தோழி

பிராணித்தியூதம், கடாப்போர்,சே
பிராணிபீடை, வே?னவருத்தல்

பிராண சங்கடம், உயிர்போகத்தக்

பிராணேசன், கணவன்

கநெருக்கம்
பிராணசமை, ம? ைவி

டிராணேசை, ம?னவி
பி

தக்காலம், விடியல்

பிராணசவுக்கியம், செல்வம்
(ன் பிராதச்கிருத்தியம், காலேப்பலி
பிராணசினேகிதன், உயிர்த்துணேவ பிராத சாங்தி, வைகறைவெளிச்சம்
பிராணசேதம், உயிர்ச்சேதம்

பிராதச்சந்தியை, காலேப்பலி, வைக

பிராணதம், இரத்தம், காற்று, நீர்
றிை
பிராணதன்,பிற டபித் தோன்,வலியன் பிராதமிகர், வாஞேர் கணமொன்ப
பிராண சாம கம், பத்தியபோசனம்
திளுெருவர், இவர் கடவுட்டிருவுள
பிராணதாமணம சீவனத்திற்குரியன

பிராண துக்கம, உயிரையுமபோக்கத்

ட்ப

இராச்சியசம்பந்தமான

சாதா நைன் மைகளே நடத்து

தக்க கவலே
(ய்
லேமை டெ l 'ருர்
பிராணத்த மறுவாய், மரணச் த.முவா பி ரதம்மியம், முதன்மை

பிராணத்தியாகம்,
தல், தற்கொலே

வ?னக்கொடுத்

பிரா திரு, சகோசரன்
பிரா திருசாயை,
சகோதரன் ம

பிராண கதம், காற் று
பிராண நாசம், பிராண லயம்

பிராணநாதன்,
பிராணநாயகன்,

பிராதி, பிரியாத

கடவுள், கணவ
ன்

பிரா திருபத்தினி,
?னவி
பிராது, அத்தாட்சி, முறைப்பாடு

(னம் பிராதேசம், ஒட்டை, தானம்
பிராதேசனம், கொடை
பிராணப்பிரதிட்டை, பிராணஸ்தாப
பிராத்த?ன, கேர் கடன், வேண்டுதல்
பியானமயகோசம், கருமேந்திரிய
பிராணநாயகி, ம?னவி

அட்டசித்தியினுெ று,அ
மும்பிராண அங்கூடியசம்பர்தம், பிராத்தி,
ஃஅது வேண்டுவனவடைதல், ஆதா

அஃஅ டஞ்சகோசத் தொன் அ

பிராணமயம,பஞ்சமயகோசத்தொ
ன்.

யம், ஏ.டிதல், கூட்டம், சம்பாத்
தியம், சித்தி, பேறு

பிரா

m

பிராத்தித்தல், பிராத்த?னசெய்தல்
பிராத்திப்பு, பிராத்தனே

பிசி

,

பிரார்த்தகன் மவாதனே, ஊழ்வி?ன
ப் பயன்

பிராத்தியச்கு மேற்கு

பிர ர்ச்த நீயம், துவாபரயுகம்

பிராந்த துருக்கம்,
பிராங் தம், அரு கு,

பிரார்த்தம,
பிரார்த்துவம்,

கரம்
கடை

அ.அப விக்குங்கன்
மம, ஊழ்

பிராந்த ம, காடு, மரப்பொங் த வ பிரார்த்தவினே,அனுபவிக்குமூழ்கின
னபாதை
பிரார்த்தனம், மன் ருட்டு, வண்ண
.ப்பம்
பிராந்தி, உறுதியின் மை, கழிதல், சு பிரார்த்தனே,
9 லல் தப்பிதம், திரிதல், கிலேயின் பிரார்த்துவதே கம், வி?னப்பகுதியி

}

ன்படிபெற்றவுடம்பு

மை , மயக கம

பிராங்தி கரன், மந்திரி
பிராந்திமதலங்காரம், மயக்க வணி
பிரா திேரம், புறவெளி
பிராங் து, பருச்அது, பிராங்தி
பிராட வகிபம், தத் தவம்
பி
பி

பவம், முதனமை
போதிகம், விடியல்

பிராலம்பம், பூமாலே
பிராலம்பிகை, மாலே

பிாலேயம், உறைச்தபணி
பிபாவம், கெ ல்லே
பிசாவரணம், வெளியங்கி
பிசாவரம, வேலி

ஆசா விருதம, காணிக்கை, முக்காடு

பிராப்பியம், பேஆறு

பிர விருதி,

பிராமகம, எத்தி, காக்தம், சரி

பிசாவேசனம,வேலேகொள்ளிடம்

பிராமணத் தி, பார்ப்பனிச்சி

பிராம, நீங் அது புனல்

பிராடினாகம்,

} ஒர்சாகம்

பிராமணப் பாம்பு,
பிராமணபோ சண்ம, சமாராத?ன

வே வி

'ான். எப்பொருட்குமிறைவன்,க
டவுள், சிவன்
பிரி பிரி யென்னேவல்,

பிரிவு

பிராமணம, பார்பபனக்கூட்டம், பிரிசம, பிரியம்
பிரிசல் வேறுபாடு
வேதப் பகுதி
பிராமணன், பார்ப்பான்

பிரிசாலம், கலக்கம்

பிராமளுதிகிரமம், பிராமண கிதேனே பிரிச்சல், பிரிக்குதல்
பிரிதல, அ வில், குலேதல், கூறுபட
பிராமணி, பார்ப்பனி, பாாப்பான்
ல், போகல்
பிராமணி கம் பிராமண யோக்கியம்

பிரிதி, பிரீதி
பிராமம், பெருவி லடி
பிரா மரம், கிராமம், சுழலல், தேன், சித்சல. குலத்தல்,கூறுசெய்தல்,
விறைப்பு

நீக்கல்

பிரிசிலே, பலவற் றுளொன்றைட்பிரித்
பிராமானியம், அதீத ட்சி
தி கொள்வது, இஃதி இடைச்
பிராமி, உரோகணி, சாச்சுவதி, பா
ர்ப்டனத்தி, முசு அ
இதற்பொருள்
மெசின்
பிராமீத்தியம, கடன்

பிராயச்சித் சம், காமப் பகுதி, சா ச்
தி, தவம, நிவிர்த்தி
(முறை

பிராயச்சித்தவிதி. சாங் திமுறை, தவ
பிராயணம, மரணம்

பிராயப்படல், பக்குவப்படல்
பிராயமறிதல், புத்தியறிதல்
பிராயம், அளவு, பக்குவம், பாவம்,
மரணம், வயஅ.

பிராயோ பவேசனம், உபவாசம்ப
ண்ணல்

பிராய், பராய்

பிரார்த்தகன்மம், அனுபவகன்மம்

பிசிசிலேயுயர்பு

ஒரலங்கா

ம், அஃது உடமானத்திற்குபமே

"
தொன்ருலுயர்புடைத்தெ
ைபிரித்துச்ச்ெ ல்லுத்ல்

பிரி யெச்சம்,
ரக்குமோ
ச்ெசம்,
(உ.ம்)
அவளுேகொண்
டTன்
பிரித்திசைத் தள்ளல், கவித்த%ளயும்
சி. 2ளயும்பொருந்தியக்லிப்பர்
பிரிந சைத்தாங்கல், கவிச் தனயும்பி
2 2ளயுமயங்கிவரும்வஞ்சி

பிரிப்பு, குலேப்பு, பகுப்பு, பிரித்தல்
பிரிம8ண, புரிம8ண

பிரே

சரி

பிரு

பிரிமொழிச்சிலேடை, ஒர்வகையா பிருட்டி, ரெணம், பரிசம்
னின்றசொல்லேட்பிரித்துத்தொகை பிருதகசனன், ழ்ேமகன், திட்டன்,
மூடன்
வேறுபடுத்திப்பலபொருள் கொள்
பிருசகன்,கலிக்காரன்,வேலே சாரன்
பிருதக ணம், பகு
மிதல்
பிரியகம், கடம்பு
பிரிய,சத்தியம், இனியசம்பாவுனே பிருதத்துவம், தனிமை
பிரியஞ்செய்சல், சேசித்தல்

பிருதனே, பி

பிரியத்தம், சன் கொடை

பிருத க

ச?ன

பிரியப்படுதல், அன் புவைத்தல்
பிரியம், அ பு, உவகை, விருப்பம்

பிருதாகி, எலி, தேள், பாம்பு,யானே
பிருதி, கூலி, போசனம்

பிரியலர், சினேகிதர்
பிரியன், தலே ன், பிரியமுள்ளவன்

பிரு கிலி, பூமி

பிரியாது, பிரா தி

பிருதி விபதி,

, பி. ருத கன்

பிருதிவிசக்கிரன்,

பிரியாவிடை. உள்ளம் பிரியாவன்புட பிருதிவிட லன்,

பிருதி, அங்கி, அவின், பெரியது

ன் விட்டு நீங்கல்

பிரியை, ஏலம், ஒரிசை.ஒர்பண்,செ பிருதுசேகரம், மலே
ய் தி, பெண், ம.தி.
பிரியோதிதம்,

.ே ;

பிருதுமானம்,

ம?னவி

இன் சொல்

யா?ன கொம்பினடு

பிருதுரோமை, மீன் பொது
பிருதுவி, பூமி

வேறுபாடு

பிருது விகை, ஏலம்

பிரிவாற்ருமை, புல்வியாற்ருதிவருக் பிரு.தவியண்டம், பூமியண்டம்
தில்

(நீ அமை பிருதாதரம், ஆட்டுக்க டா
பிருதாதரன், பெருவயிறன்

பிரிவு, பகுதி, பிரிதல், வெறுப்பு, வே
பிரிவு ணக்கு, கழிவுகணக்கு
பிரீதம், உவப்பு
பிரீதி, இரதி, உருக்கம், உவப்பு,கித்
தியயோகத் தொன் அ, அஃது பிரி

பிருத்தம், ஆஸ்தி
பிருத்தியத் தவம், ஊழியம்
பிரு தியர், அடிமைகள்
பிருந்தம், கூட்டம், தி

பிச்தை, துளசி, விருக்கை

யம

பிரீதிதன், பகிடிக்காரன்
பிரீ

பிடு வடிணம.
;
} போதல்
_

, பட்சி

பிருகதாரணியம், உபநிடதமுப்பத் பிரேட்சணம். கண், களரி
திரண்டிளுென் மு. R
பிரேட்சணிகை, ஆடம்பாட்பிரியை
பிரேட்சை, அறிவு. ஆடல், சாண்ட
பிருகதி, கத் ரிச்செடி.
பிருகு, சமதச்கினி, சிவன், சுச்சிரன், ல் புத்தி, மரக்கொம்பு

பிருங்கிருஷி வன் தசப்பிரமாவி பிரேத கருமம்,
அபாக்கிரியை
ல்ொருவ , மலேமேற்பரப்பு, மிக பிரேத காரியம்,
வுமிளங்கிழங்கு
பிரேதகிருத்தியம்,
பிருகு சுதன் , சுக்கிரன், பரசிராமன் பிரேதகிரகம், கோரி
பிருகுடி, புருவம்
(பலராமன் பிரேத்கும்பம், ஒர்வகைக்கும்பம்
(ட்டல்
பிருகுபதி, இராமன், பாசிாாமன், பிரேதக்குழி, சவக்குழி
பிருங்கம், வண்டு
:ாதசுத்தி, பிரேதத்தைக்குளிப்பா
பிருங்க ரீடன், ஒர்சிவகணத்தலேவன் பிரேதாதி, சரகம்
பிருங் சேன், சிவன்
பி.ே த கிதி காரகன்
சவங்காவி
_

|

.

_

:ே::::

பிருச்சகன், விசார2ணகாரன்
பிரேதபக்கம், அபாடக்கம்
பிருச்சணம், கேட்டல்
பிருடை, சுழலானி, சுழல்திறப்பு பிரேதபதி, சமன்
பிருட்டம், பரப்பு, பிடரி, பின்பக்க பிரேதம், தெற்கு, பிசாசம், பினம்,
பிதிர், பின்
ம், முதுகு
_

.

_

_

பில்

பிள்

சாக்டு

பிரே தலங்காரம், சவவலங்கரிப்பு
பிரேதவோ சம், Sதி திசை
பி: தவனம். மயானம்
பியே தான் னம், பிண்ட ம், பிதிருண்
ரேதோத்தேசம் பிதிர்பலி
பிரே மடாதனம், பீழை
.பிரேயம், கள்

பில்லடை, அப்பவருக்கம், இடியப்
பம்

பில்லம், ஒர் சண்ளுேப்
பிலலி, ஓர் வகைப்பேய், குனியவிச்

(ம்
சிை, பூஞை
பில்விப்படை, பில்லிட் பேய்ப்பரிகல
பிழக்கடை, கோடிப்புறம்
பிரே கம், காரியப்படுத்தல்
பிழம்பு, தம்பம், திரட்சி
பிரேரகன் , காரிய சடத்து வோன்
பிழா, ஒலேக் கலம்
பிரோணம், அ.அப்பல், ஏவல், ஒட் பிழார், இறை கூடை
தேல், சடத் துதல், விகாரம்
பிழி, கள் பிழியென்னேவல்
பிரேராவத்தை, ஆன்மாக்கிரியைக2ள பிழிதல், சாரமூறல், சாரம்வடித்தல்
(அதுதல் பிழியர், கள்விற்போர்
கடத்தி மவத்தை
பியே ரித்தல், கரியப்படுத்தல்,கடத் பிழிவு, பிழிதல்
பிரை, அரைப் பங்கு, உறை
பிழுக்கை, விட்டையெரு
பிரைக்காற்சின்னி, அரைக்காற்படி பிழை, குற்றம், தவ.து, பிழையென்
பிரோகம், முடிச்சு, யா?னக்கனக்
னேவல்,பொய்

(மிரு கடலி பிழை காயம், இலேசான காயம்
கால், யா2னக்கால்
பிரோட்சணம், கொலே,தெளித்தல், பிழைச்கை, பிழைத் சல்
பிரோதம், கச்சை, குதிரை மூக்கு, பிழைத்தல்,உய்தல், சீவனம்பண்ணு
தொடை, முதிராக்கருப்பம்
பிரோற் சாக

.ே

முயற்சி
பி ோற் சா.
பிளெடை, பிரவடை
பிலகரி, ஒரிராகம்
பிலஞ்சுலோபம், எ.றம்பு
பிலத்த வ ரம், பாதாளவழி
பிலம், சிேறை,குகை,
பி.லவ, ஒராண்டு

வ?ள

பில வசதி, தவ:ளப் பாய்ச்சல்

தல், தவ முதல், பிழைசெய்தல், பி.
ழையாதல

பிழைபா , குற்றம், பிழைபடுதல்
பிழைபார்த்த , திருத்தல்

பிழை பித்தல், தாபரித்தல், பிழை
க்கச்செய்தல்

பிழைப்பு, உயர்வு, சீவனம், விேப்பு
(டல்
பிழைப்பூட்டு, சீவனவே து
பிழைப்புட்டுதல், சீவன் வேத காட்
பிளகு, பிளவு

பிலவகம், குரங்கு, தேரை

(டி. பிளச்சு, பிளாச்சு
பிலவக , அருண்ை , கம்பங் கூத்த பிள தல, அஅத்தல், ழ்ேதல், போ
பிலவங்க, ஒராண்டு
முதல்
இலவங்கமம, குரங்கு, தவளே
பிளப்பு, பிளத்தல் வெடிப்பு
பில வங்கம், கு. கு, தேரை, மான் பிளவு, க்ற் று, அதுண்டு, பிளப்பு, வெ

பிவம், ஆ

ஒாபட்சி, ஒ. புல், கா

டிடப்பு

பH. கழி சாதி, குரங்கு, ச யல், த

பிளவை, விப்புருதி, வெடித்த புண்
, தெ பபம, நீங்தல, நீா கிலே, பிள ச்சி,
கெட்டிசை, ப ப்தில்
பிளாச்சு, சிறு சலாகை, தட்டை

}

பில . ,

அம்பு, பி.லம்

பிளிச்சி, சனக்காரம்

பிலாக்கு, ஒா மூக்கணி
பிளி த்சல, கொட்டளிச்தல்
பில ச்.ச, கடற்றவனே
பிளிறல, ஒலித்தல்,ண்ேட்ல,பேசலா
பிலாவம, தோய் தல, கிறை தல்
னெழு மொலி
பிவிற்றல, கொட பளத்தல, அது மல்
பிளி.ம, ஆயவா ம், எழுத்தில வோ
(பு
பிஅ-கு, ஆடமபரம், வீமபு
சை, டிச.அ. பிளிறென் மனவல்,பே
(லி
ரெ வி
பி பி.அத்தல தி டு காலி குறிப்
கொப்பளித்தல, பொசி பிளிருெவி,யா?னமுதலியகுளிஅம்ொ
பல்கல,

.ே.}

தல்

பிள்ளுதல், போழுதல், வெடித்தல்

பிற

பிற

(தல்
பில் 2ள,அன்றிற்குஞ்சு, இளடிையோ பிற கரம், காவல், சாமம்
ன், கரி குருவி, காகம், ளிெ ரிே, பிற கரித்தல், காத்தில், சாமங்காத்

குரங்காதிகோட்டில்வாழ்விலங்கி பிறகிடல், சேறல், பின்றல்
ன் பிள்

தெங்கு-கமுகு இவற்றின்

பிறகு, பின்பு, பின் புறம்

கன் அறு,ாாகண வாய்ப் புள்,பறவை பிறகு காட்டுதல்,பின் காட்டுதல்,தோ
ற்றல்
க்குஞ்சு, பன்றி. பூனே-மான்- மு
யல் இவற்றின்குட்டி, மகன் மரக்க பிறக்கணித்தல், இகழ்சல், நிச்தித்தல்

பிற ச்சணி பட, இகழச்சி

ன் அ, வயிரவன்

.

பிறக்கம், அச்சம், கடைக்கணிப்பு,
ம கொம்பு

பிள் 2ள கொல்லி, ஒர்நோய்
பிள் க்கட்டி, கருப்பக்கட்டி

பிள்?ளக்கவி, ஒர் பி டதேம், அஃசி பிற கிடல், பின் றல்
காப்பு- செங் ைே - த ல- சப்பா

ணி-முத்தம்-வாரா?ன- அம்புலி-சி
அறுடறை-சிற்றில்-சிஅதேர் எலும் பிறக்கு, அசைச்சொல், (உ.ம்) என்
னிைய பிறக்கியுட்செலான் ,பின், பின்
பத்து மறுப்புக்களேயுங் கொண்டுகலி
ட ம, வழு
விருத்தத்தான் முடிவதாண்டா பி
ள்?ளக் வி, அவற்றுட் கடை-மூன் பிறக்குதல,உண்டாதல், உற்பவித்த
ல், வெளிவரல்
அ.அப்பொழிய-கழங்கு-அம்ப?ன
-ஊசலஎ லு மூன் அட்டையுங்கூ பிற கடை,மகன், வழித்தோன்றல்
ட்டிச் கூறுவத டெண்பா பிள்ளேக் பிறங்கல், அரசன், உயர்ச்சி. ஒவித்
கலி,தொன் அால்மொழிகளேத் தெ
தல, ஒழுக்கம் ஒளிசெய்தல்,.ெறு
ரிந்து சொடுக்குங்க வி
மலே, கிறைதல்,பெருமை. மலே,மி
டின்
க ருளே, ஒர் கற்ருளே
குதி
பிள்?ளக்கிணறு, உட்கிண அறு
பிற கியல், முது காடு
பிற கு.பிற கென்னேவல்,விரலிறை
அள்ளக்கைவளே, சிறு வ?ளயல்
பிள் 2ளக்கோட்டை, அரையாப்பு
பிறங்குதல் உயர்தல் ஒலித்தல் கி
பிள்?ளச்சோம , சிறு சோமன்
றை,சல், பிரக சித்தல்
பிள்?ளத்தக்காளி, ஒர்செடி
பிற சாரம், பிறர் ம?ன
பிள் 2ளத்தமிழ், பிள்?ளக்கவி (லகுதி பிற திக்கி ை,பிரதி கி?ன
பிள்?ளத் த ய்ச்சி, கருட்பஸ்திரி, வா
மத்தல, பிறக்குதல்
பிள்2ள தேங்தாய், காற் றுத்தேங் பிறத்தானம், புறத்தானம்
காய்

பிற தி பத்தாரம், ம.ம. மொழி
நீங்கல், புற நீங்கல்
முடிந்தது தாஅடன் படல்,
பிற நாவின் முடிந்த முடிப்பைத்தா

பிள்ளே சேள், ஒர்தேள்
பிள் ட் பாட்டு, பிள் 2ளக் லி
பிள்ளேட் பிறை, இளப பி றை

பிற நான்

பிள்?ளப் பூச்சி, ஒர் பூச்சி

பின் 2ளடபே அறு, மக் ட்பேறு

னங்கீகரித்தல் அஃத யுத்திமுப்
(ன்

பத்திரண்டிளுென்
பிள்ளேமா பி டி,டெருமையி, சிறந்தோ பிறந்த கம், தாய் ?ன, பரிசம்
பிள் மை, பிள் 2ளத்தன்மை
பிறந்த கோலம், கிருவாணம்
பிள் யாண்டான், வாலிபன்
பிறந்தநாள் பிறர் தினம்
பிள் 2ளயார், விரு யகன்
பிறந்தமேனி, கிருவாணம்
பிறந்த ம, பிற பு
பிள் 2ளயார் சுளி, ஊமையெழுத்து
பிறந்தாள், புறங்கால்
பிள் வங்கு. ப. யம நிற்குங்குழி
பிறந்தை சுட பம் பாவம், பிறப்பு
பிள் விழுதல், கருவழித ல
பிற,அசைச்சொல, (உ.ம்) யாஞ்சில பிறபாஷை, அன் னியப ஷை
வரிசி வை டினேம கித்தான பிறவ
பிறப்பிடம், உறைவிடம், பிறந்தவிட

ரிசையறிதலிற் ன் அதோக்கி, பிற
வென்னேவல், வேறு

ம் மூலம்

(த்தல்

பிறப்பித்தல், உண்டாக்கல், சனிப்பி
_

பிற
பிறப்பிலி,
பிறப்பில்லான்,

m

} கடவுள், சிவன்

ar

பிறை

| பிறவி?ன, காமம், பாவம், பிற கருத்
தாவின்புடைபெயர்ச்சியாய்ததொ

பிறப்பு, அச்சம், உநீபத்தி, சகோத

Nநீபடுஞ்சொல்
ரம், துவக்கம், செருக்கம்
பிறழ்ச்சி, ) ஒளிசெய்தல், சொல்ல
|
பிறப்புவாகி, சென் மசபாபம், பிற பிறழ்தல், ல்,திரும்புதல், நடுக்கம்,
பி.அண்டானது
ட்

பிறழ்வு

) வெறிப்

வேருதல்

,
பு,
பிறரையர்நீர்த்தல், பிறருடையசங் பிறனில், பிறன்ம?ன
(றவன்
தயாவிர
ுத்தி பிறன், அயலவன், அன்னியன், மற்
தேகமாற்றல்,அஃது
யெட்டிஞென் அறு
(யர் பிறன் கோட்கூறல், தன் அாவிற்பிற
னதுகோட்பாட்டைச்சொல்லுத
பிறர், அயலோர்,அன்னியர்,மறுபெ
பிறர்கருமத்திற்குடன் படல், தயாவி
ருத்தியெட்டிஞென்.அ

ல், அஃது யுத்திமுப்பத்திரண்டி
ஒென் ஆறு
பிறன்ம?ன,பிறத்தியான் ம?னவி(ணம்
பிருக்காண்டம், சரகாண்டபாஷா
பிருண்டுதல், வறுகுதல்

பிறர்கருமம்முடிக்கவிரைதல், தயா
விருத்தியெட்டிமூென்று
பிறர்க்குப்பொருள்வாவையுவத்தல்,
தயாவிருத்தியெட்டிளுென் அறு
பிறர்செல்வம்பொஅத்தல், தயாவி
ருத்தியெட்டினுென் அ

பிறிதாராயச்சியணி, ஒரலங்காரம்,

பிறர்தம்மதமேற்கொண்டுக2ளதல்.பி
நர்மதத்திநீகுடன் பட்டுப் பின்பும

ப்பக்காரியம் பிறத்தலேச்சொல்லு

பிறிதல், நீங்குதல், பங்குபடுதல்,வே
அறுபடல்

அஃது உலகறிகாரணமில்லாதிரு

அத்தல், அஃது ஆசிரியமதமேழி

தில்

(ண்டிகுென்அ பிறிதி, பிரதி
ஞென்.அறு
பிறர் துயர்சாத்தல், அறமுப்பத்திர பிறிதிக்கி?ன, பிரதிக்கி%ன
பிறர் தியர்க்கிரங்கல், தயாவிருத்தி பிறிதினவிற்சி, பரியாயவலங்காரம்
யெட்டிஞென்.அ
பிறிதின் கிழமை, தன்ளுேடொற்று
பிறர்.நாற்குற்றங்காட்டல், ஆசிரியம
மையில்லது
(பல் பிறிது, வேறு
தமேழிஞென்.அ

பிறர்முகம்பார்த்தல்,பரதாரம்விரும் பிறிதுப
டுபாட்டு, மிறைக்கவியிளுெ

பிற லாபம், பிரலாபம்
பிறவி, சகோதரம், பிறப்பு

ன்.அறு,அஃது ஒருசெய்யுளேயேதெள்
டையுமடியும்வேறுபடுத்துரைப்ப

பிறவிக்குணம், சுபாபக்குணம் (வன்
பிறவிக்குருடன், குருடளுய்ப்பிறந்த

ச்சொல்அம்பொருளும்வேறுபடா
துவேருேர்செய்யுளாய்முடிவது
பிறவிச்சுபாபம், பிறக்கையிஅள்ள பிறிதொடுபடான் மன்மதங்கொள
ல்,
த, பிறவியிஅள்ளது (செல்வம்
பிறர்மதத்திற் குடன்படாளுகித்த

பிறவிச்செல்வம்,பிறதோாடொட்ட
பிறவிடுதி, புறவிடுதி

ன்மதத்திைக்கொளல், அஃதி ஆ

கிரியமதமேழிளுென்அறு

(தல்
பிறவித்துயர், சகோதரநிரியானது பிறித்தல்,பங்குபடுத்தல்,வேறுபடுத்
பிறப்ப

ி.அண்டாம்வருத்தம் பிறிப்பு, பிரிப்பு
பிறப்புத்தோறு பிறியம், பிரியம்
ெேதாடரும்வி பிறியாவிடை, பிரியாவிடை
2ன, பிறவித்தொடர்பு
பிறிவி?ன, பிரிவி?ன
பிறக்கத்தொட பிறிவு, பிரிவு
பிறவிநோக்கல்,
பிறவிநோக்குதல், ங்கல்
பிறீதி, பிரீதி
பிறவிநோய், சென்மதுக்கம், பிறப் பிறை, வாலசந்திரன்
க்கம்,

பிறவித்துவர்தம்,

#ே}

பிலேயுண்டானவியாதி

பிறைக்கொழுதுே, இளம்பிறை

பிறவிப்பயன், சனனபலன்

பிறைக்கோடு, பிறை துதி

பிறவிமயக்கு, உற்பத்திமயக்கு
பிறவியாரதம், புலான்ம.அப்பு

பிறைகுிச்தாக்
பிறைச்ச
டி சிவன்
கு,

[ன்.அ

கழுத்தணிப்குெ
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பின்

பின்

சான்.அ

பிறைதொழல், புதுப்பிறைவனுக்கு பின் பத்தி, பின்வரிசை
தல், அஃதி
பிஞென்.அறு

}

அகப்பொருட்டுறை பின்பற்றல்,
பின்பற்.அறுதல்,

இறைமுகாத்திரம், பிறைமுக அம்பு

ஒருவர்செய்தது
பேர்லச்செய்தல்,

ழேமைந்தாடத்தல், பின் போதல்

பிறைவடிவு, வில்வ?ளவு

பின் பனி, ஆறுபருவத்தொன்.அ. அ.

பிற் கழித்தல், பின்வாங்குதல்

ஃது மர்சிபங்குனி
பின்பிறந்தாள், தங்கை
பின் பிற தோன், தம்பி

பிற்கூறு, பிற்பகுதி
பிற்கொழுங்கோல், உத்திரட்டாதி
பிற்சாமம், நான்காஞ்சாமம்

பின்பு, பின்

பிற்பக்கம், அபரபட்சம்
பிற்படுதல், பின் போதல்
பிற்படை, பின்னணி

பின்புறணி, ஒருவனே முன்னிலேயிற்பு

பிற்பாடு, பிறகு

பின்போகுதல், பின் செல்லுதல்

பிர்றல், பித்தல், பின்பறுதல்

பின் போடுதல், சாட்கடத்துதல்
பின்மாரி, மார்கழிதைமாதங்களின்

கழ்ந்த இல்லாவுளியிகழ்தல்
பின் புறம், பின் பக்கம்

பிற்றி, பிந்திப்போனது

மழை

பிற்றை, பின்?னாாள்

பின் வரிசை, பின்பகுதி

பினற்றல்,
பினற்றுதல்,

பிதற்றுதல்

பின்வருகிலே, ஒரலங்கர ரம், அஃது

பிளுகபாணி, சிவன்

முன்வாக்கிய்த்தில்வர்த சொல்லே

பிஞ்கம், சிவன் வில், திரிசூலம், மணி

லும் பொருளே அஞ் சொல்லும்

பொருளும்ேலும்பின்வாக்கியத்தி

மா?ல, மண்மாரி

பிளுகி, ஒரிருடி, ஒருருத்திரன், சிவ

ஜ: }

அம்வருதல்

பின்வருவிளக்கணி, ஒரலங்கரரழ்,அ

ன், பெண்ணேயாஅ

ஆதி முன்வாக்கியத்துவந்தவிளக்
பெண்ணேயாஅ

பி?னச்சல், பி?னதல்

செர்ல்லேனும்பொருளே அஞ்
சொல்லும்பொருளுமே அம் பின்

_

வாக்கியத்துள்ளும்வருதல்
(ல்
பின்வாங்கல், தோற்றல், கழித்த
பின் வைத்தல்,பின் போடுதல், பின்ன

பி?னதல், பிசைதல்
பி?னவு, பினேதல்

பின், ஏழலுருபு, (உ.ம்) காதலிபின்
சென்றதம்மகடை, காரணம்,
ன்னென்னேவல், பெருமை,வழி

டியாருக்குவைத்தல்
பின்றல்,
பின் அறுதல்,

} பிறகிடல்

பின்கட்டு, பின்பக்கத்திற்கட்டு, வீட்
டின்பிற்புறம்

பின் காட்டுதல், தோற்ருேடுதல்

பின்னங்கால்பினேக்குங்க
யிறு, பின்னங்காற்பிணேப்பு

பின்ற2ள,

பின் குடுமி, பின் சிகை

பின்றை, பின் ?னாாள்

பின்கொடுத்தல், பிறகிடல்

பின் ருெடரி, ஒர்செடி.
பின் ருெடர்தல், பின் செல்லல்

பின் கொண்டை, பின் குடுமி

பின்கொம்பு, டல்லக்கின் பின்புறத்து பின்ருேன்றல், தம்பி
க்கொம்பு

(ர்வு பின்னகம், பேதம், மயிர்முடி.

பின் கோக்கி, ஆபரணக்கடைபபுண பின்னகனம், கீழ்வாயிலக்கத்தைச்ச
பின் சதேதி, பின்னடியார்
பின் சந்து, பின் ஞரி
பின் சரிவு, பின்னேரம்

மமாகிய அவ்விலக்கத்தாதிருக்திவ

தேஇலக்கத்தைமதுமுறையும்பெ

ருக்கல்
பின்சிகை, பஞ்சசிகையிஞென்.அ, பின்னகன், பேதி
பின்னகுண்னம், ழ்ேவாயிலக்கத்தை
அஃது பிடர்மயிர்முடி
ப்பெருக்கல்
பின் செல்லல், தொடர்ந்துபோதல்,
மன் ருடுதல்
(னந்தண்டு பின்னங்கால், பின்கால்

பின்தட்டு,தோணியிற்பிற்பக்கம்,பின் பின்னசங்கலிதம், கீழ்வாய்க்கூட்டல்

பின்

பீடி

பின்னடி, கடைசி, பிற்சதேதி, வரு பின் லுதல்,தெற்றல்
காலம்

_

பின் அம், மேலும்

பின்னோம், சாயங்காலம்
பின்னடியார், பின் சதேதியார்
பின்னடைப்பன்,பசுசோயிளுென்ற பின் ?ன, இலக்குமி, இ2ளயவள்,

இ%ள

(பிற்படை
பின்னணி, பிற்படை
யவன், பின்பு, பின்னோாள்
பின்னணியம், தோணியிறீபிற்புறம், பின்?ன கேள்வன், திருமால்

பின்னது கி.அத்தல், யுத்திமுப்பத்திர
ண்டிளுென் அ, அஃது ஒருபொ
ருட்குக் கருவியாய் முன்வைத்தற்
குரிய்தை முன்வைத்தற்கிடம்பெரு
தாயின் அப்பொருளின் பின்னேஅ

பின் ஜனநாள், பின் ஞள், மஅகாள்
பின்ளுேக்கு, பிற்பார்வை
பின்ஞேர், சூத்திரர்
பின்ஞேன், தம்பி

த?னவைத்தல்

பின்னங் தண்டு, பின் காற்சீப்பு
பின்ன தேலே, பிடர்

பின்னெேதாடை, பின் ருெடை
பின்னபேதகம்

பீ.அச்சம், ஒரெழுத்து, மலம்
பீக்கருவேல், ஓர்ம்ரம்
பீத்தலாட்டம், பித்தலாட்டம்

பீக்கிலாத்தி, சிங்க்ங்குப்பி
பீங்கான், ஒர்பாண்டம்
பின்னம், கிழிவு, தடை, தவறு, பங் சதிட்ச்ை, ஒர்தீட்சை
(டாதது
கு, பராகம், பழுது, பிணக்கு, வே சகியாயம் மூலநியாயம்,வெளிப்ப
அறுமை
பீசம், ஆண்குறி, சுக்கிலம்,தாடி,தா

:ே

} விரோதம்
_

பின்னரை, பின் பாதி

மரைப் பூச்சுருள், மூலம், விதை

பின்னர், குத்திரர், பிறகு
பீசாங்குரகியாய்ம், காரணகாரியமி
பின்னல், சடை, சிக்கு, பிசகு, பின்
அவதுவென முற்பிற்பாடு வரைய
னப்பட்டது, பின்துதல்
அக்கப்படாவழக்கு
பின்னவருக்கம், கீழ்வாயிலக்கத்தை பீசாட்சரம், விந்து
ச்சமமாகிய வவ்விலக்கத்தாற்பெரு பீச்சல், கழிச்சல்
க்கல்
பீச்சாக்கத்தி,
பூச்சாத்தி
பின்னவர், சூத்திரர்
(கணக்கு ச்சாங்குழல், மலசலம்வாங்கும்ஒ
பின்னவன், தம்பி
பின்னவியவகலிதம், கீழ்வாய்க்கழிவு
ர்சூத்திரக்குழல்
(ன்
பின்னஅவிடை விடுகாலிவினவு
பீச்சாங்கொள்ளி, அச்சமுடையோ
பின்னற் காரன், பின்னல்வேலேசெய் பீச்சு விளாத்தி, ஒர்மரம்
பவன்
பீச்சைக்கால், இடக்கால்
பின்ன?ன, சிறியதாய்
பீச்சைக்கை, இடக்கை
பின்ஞரி, முதுகின் கீழ்ப்புறம்
பீடகேலி, வேசி

:::::

_

_

_

பின் மூல், பின்பு

பீடணம்,

#சம்

அச்ச

பின்னிடல், அதைத்தல், தோற்ற
பின்னிடுதல், ல், பின்னே பேர்தல்
பீடம், ஆசனம், குதம், சிங்காசனம்,
பின்னிடைதல், பின்னிடுதல்

பின்னிதம், பேதம்
பின்னியாசம், பெருங்காயம்

தருப்பைப்பாய்
பீடாம், தேவாலயம்

பின்னிரக்கம், பிற்றயவு
பின்னிருட்டு, பின்னிரர்விருள்

பீடனம், பீடை
பீடாபஞ்சனம், ஐவகைப்பீடை
பீடாபயம், பீடையிஞல்வரும்பயம்

பின்னிரை, பின் வரிசை

பீடிகை, அணிகலச்செப்பு, ஆசன

பின்னிலவு, அபரபக்கம்
பின்னிழுக்கு, பின்வருங்குறை
பின்னிளவல், தம்பி
பின்னிற்றல், பிற கிடல், மறுத்தல்

ம், கடைவீதி, பூக்தட்டு, முகவுரை,
முனிவரிருக்குமிடம்

பீடி-த்தல், இரங்கல், துன்புமுதல்,
அன்புறுத்தல்
_.

பீத்

டுா

பீடிப்பு, உருக்கம், தன் பம்
பீடு, பெருமை, வலி

பிலி

பீத்தை, நாடா
பீகாறி, பெருமரம்

பீடை, உருக்கம், அன்பம், பாழாத பீசாறிச்சங்கு, ஒர்செடி
பீப்பாக்கு, அங்குப்பாக்கு
ல், முடிமாலே
பீடைகழித்தல், துன்பநிவாரணஞ் பீமசாசனம், பெருங்கொலே
செய்தல், ம்ார்கழிமாதத்திற்செ பீமசாசனன், மைன்

ய்யுமோர்சடங்கு
பீட்ைமாதம், மார்கழிமாதம்

பீமாதம், சிங்கம், பேரொலி
பீமபீசம், அண்டசோயிளுென் அ

பீட்டகம், உத்தியோகம், தொழில் பீமம், அச்சம், பருமை.
பீமரதி, பிறதே எழுபத்தேழாமாண்

பீட்டன், பாட்டன்
பீட்டி, பாட்டி

பீட்டை, இளங்கதிர், இளஞ்குல்
பீதகதலி, செவ்வாழை
பீதகர்தம், பன்றி

டினேழாமாதத்தேழாமிரவு
பீமரம், யுத்தம்

பீமரன், யுத்த வீரன்
பீமன், உருத்திரன்

பீதகம், அரிதாரம், இருவேலி, சரக் பீயாக்குதல், கெடுத்தல்
து, தேன், பித்தவே, பொன்னிற பீயூசம், அமுதம், இளங்கற்றிப்பால்
ம், மஞ்சள்

பீதகன், வியாழன்

பீரம், பலம், பீர்க்கு, பூவரசமரம்,
வாகைமரம்,வீரம்
பீராய்தல், வீராய்தல்

பீத காட்டம், செஞ்சர் தனக்க ட்டை
பீரிடுதல், கம்பிபோலப்பாய்தல், அ
பீதகாரகம், வேங்கை மரம்
ட்பமாயாராய்தல்
பீதகாவேரம், பித்தளே, மஞ்சள்

தேசாரம்,

சதேனம், வேங்கை ம பீரிறங்கல், பீரோடல்

(வெள்ளாடு

தேசாலம், ரம்
பீதசாரி, சந்தனம்

பீரு, அச்சமுள்ளோன்,புருவம், புலி,

பீததிண்டம், பொன் வாய்ப்புள்

பிருகன், அச்சமுடையோன்

பீருகம், ஆங்தை, கரடி, காடு

பீகுரர்திரம், அடுப்பு, குளே
இரத்தமுதலியவிசை
தேம், அச்சம், அரிதாரம், குடித்த பீரோடல்,
த்துப்பாய்தல்
ல், சந்தனம், சிவப்பு. கால்வகைச் பீரோடுதல்,
சாந்திளுென் அறு, நீர், ாேரம், பரு பீர், அச்சத்தான் வேறுபட்டநிறம்,
அச்சம், ஒலிக்குறிப்பு, பசலே, பீர்
ருமை, பொன், பொன்னிறம், ம

தேதத்தை, இளங்கற்ரு

ஞ்சள்

பீத யூதி, செம்மல்லிகை

க்கு, முலேட் பால்

பீர்க்கு, ஒர்கொடி

பீதராகம், தாமரை.நால்,பொன்மை பீர்ச்சாங்குழல், பீச்சாங்குழல்
பீர்ச்சுதல், மலங்கழித்தல்
பீர்விழுதல், பீரிடுதல்
பீலகம், ஒரெஅம்பு
பீதலகம்,
பீலி, ஆலவட்டம், ஒட்டச்சீட்டு, சி
பீதலம்,
அசின்னம், பத்தல், பறைப்பொ
பீதனேகம்,

பீதராசாவருத்தம், ஒர்கல்
பீதரோசன, ஒர்மருந்து

பீதன், அச்சமுள்ளோன், சூரியன்,தீ
பீதாம்பரம், கனக வத்திரம்

த, பனங்கிழங்கிலுட்குருத்து,பெ

ருஞ்சவளம், பொன்,மதில்,மயில்,
மயிற்ருேகை, மாதர்காலணியிகுெ
பீதாம்பரன், திருமால்
ன் அறு, வாச்சியம், விசிறி
பீதி, அச்சம், குடிப்பு, மதக்கடை
பீதிகை, செம்மல்லிகை, பொன்மை பீவிக்கண்,மயிநீருேகைக்கண் (ப்பி
மஞ்சணிறம்
(யா?ன பீலிக்குஞ்சம், மயிற்ருேகையீச்சோ
பீதி, குரியன், தீ, யா?ன கட்குத்தலே பீலிக்குடை, மயிறருேகைக்குடை

பீதை, பொன்னிறப்பூவுள்மருதோ பீலிக்கொட்டு, நீரிறைக்கும்பத்தல்
பீலித்தண்டு,பிண்டிபாலம்(பூட்டை
ன்றிமாம், மஞ்சள்
பீத்தல், பீற்றல்
பீலிப்பட்டை, பயிர்க்கு நீரிறைக்கும்

டு.ாக

புக

புகை

பீலு, அச்சமுடையோன், அச்சம், புகழ்ச்சி, கீர்த்தி, அதி
அணு, அம்பு, உள்ளங்கை, ஒரீமர் புகழ்ச்சிமாலே, ஒர்பிரபந்தம், அஃ
ம், செந்த, பூ, யானே

தி அகவலடியுங்கலியடியும்வதுே
மயங்கியவஞ்சிப்பாவான்ம்ாத ரது

பீ லுகம், கரடி.

பீலுகன், அச்சமுள்ளோன்
பீலுவாதம், பைபீலவாதம்
பீலுவாதி, பைபீலவாதி
பீவரம், கொழுப்பு
பீவை, நீர்

ஓர்மையைக்கூறுவது

புகழ்தல், திதித்தல், பாராட்டுதல்,
இஃது புண்ணிய மொன்பதிகுெ
ன்ே.ற

பீழித்தல், வருதேல்

புகழ்கிலே, ஒரலங்காரம்
புகழ்ந்தோதல், புகழ்தல்

பீழை, துன்பம்
பீளல், பெண்குறி

புகழ்பொருளுவமையணி, இதரேதா
வுபமா லங்காரம், அஃது முன்ன

பீளே, கண்ணழுக்கு

தி லுபமானமாகச் சொன்னதைப்
(படல்

பின்னதிஅப மேயமாக்கியும் உப

பீளே சாறுதல், கண்ணழுக்குப்புறப்

மேயமாகச்சொன்னதையுபமான

பீளேசாறி, ஒர் ஆடு

பீள், கருப்பம், பயிரிளங்கதிர்

பீறல், கிழிதல், கிழித்தல், கிழியல்
பீஅறு, கிழிவு, குறு, பீறென்னேவல்
பீஅறுகை, பீ.முக்தன்மை

மாக்கியுஞ்சொல்லுதல்

புகழ்பொருள், வன்னிக்கப்படுவது
புகழ்வீசுசந்திரன், பச்சைக்கருப்பூ
ரம

பீஅதல், கிழிதல், கிழித்தல், பேறுதல்
பீற்றல், கிழியல்
பீன சக்குறட்டை, ஒர்பூடு
பீன சம், ஒர்வியாதி
பீனம், பருமை, பாசி, வதக்கம்

(திப்போர்
புகழ்வு, புகழ்ச்சி
புகழ்வோர், கீர்த்தியுடையோர், அதி
புகற்ல், குறித்தல், சொல்லல்
புகார், கழிமுகம்,காவிரிப்பூம்பட்டி

பீனிசம், பீனசம்

புர்ேபுெேரனல், இரடுக்கொலிக்குறி
புகுடி, கழி, புருவம், வாயில்

னம்,முகில்

(ப்பு

புகுதல்,உட்செல்லுதல்,சம்பவித்தல்

புகடு, அடுப்பின்பின்பக்கம்
புகுதி, சம்பவிப்பு, நுழைவாயில், பு
உட்புகுதல், உட்புகு
புகட்டல்,
குவென்னேவல், போய்ச்சேர்தல்
புகட்டுதல்,

த்தல்,பருகச்செய்தல் புகுத்தல்,

புசர், கபில் நிறம், குற்றம், சுக்கிரன், புகுத்துதல்,
நிறம், பொறி
புகர்முகம், யான
புகர்வு, சோறு

புகலல், புக அதல்
புகலி, கோளி

உட்செலுத்தல்,போ
கவிடல்

புகுபுகெனல், இரடுக்கொலிக்குறிப்பு
பனிமுதலியசொரிதற்குறிப்பு
புகை, தாமம், இஃதி தென் கீழ்த்தி
சைப் பாலன் குறி, புகையென்னே
வல், யோச?னதாரம்

புகலிடம், ஊர், தஞ்சம், பட்டினம் புகை கட்டுதல், புகையூட்டுதல்

புகஅதல், சொல்லல்
புகஅார், புகலி

புகைகாட்டுதல், அாபங்காட்தெல்,
புகையூட்டுதல்

புகல், உடல், குதிர், சொல், தஞ்சம், புகைக்கப்பல், புகையின் பலத்தா
லோடுங்கப்பல்
புகலென்ன்ேவல், வெற்றி
புகல்தல், சொல்லல்
புகைக்காடு, வேகமுதலியவற்றின் மி
குதிக்குறிப்பு
(ங்குண்டு
புகழாப்புகழ்ச்சி, ஒரலங்காரம், அ
ஃஅ இகழ்சல்ப்ோற் புகழ்சல்
புகைக்குண்டு, ஈச்சுப்புகைபுகைக்கு
புகைச்சல், இருள், கண்மங்கலாயி
புகழாளன், கீர்த்தியுடையோன்
ருத்தல், நீய்ந்த புகைதல், உயிர்கீ
புகழ், கீர்த்தி, புகழென்னேவல்
புகழ்கூறல்,கீர்த்தியெடுத்துச்சொல்
ய்தல், புகையெழும்புதல், பொரு
லல், இஃத மும்மொழியிமூென்.அறு
மை, வயிற்றெரிவு

டு.ாஉ

புசா

புகைக்குழுதல்,
:புகைபிடித்தல்
_

புடை

புசி,தீ, புசியென்னேவல்
புசிகரணம், புசித்தல், போசனபதா

ர்த்தம்
புகைதல், எரிச்சற்படல், எரிதல், சி
னக்குறிப்பு, பயிர்திதல், புகையெ புசித்தல், உண்டல்
ழல்

(செய்தல் புசிப்பன, உண்டறிகுரியன

புகைத்தல், சினக்குறிப்பு, புகையச் புசிப்பாளி, அ.அபேர்கி
புகைநாற்றம், புகைமணம்
புகைபிற் காரணம், எவட்சாரம்
புகைப்படலம், புகைச்செறிவு
புகைப்பித்தல், புகையச்செய்தல்
புகைப்பு, புகைத்தல்
புகைப்போடுதல், புகையிடல்
புகைமடக்கி, வெண்காரம்
புகைமணம் புகைநாற்றம்

புசிப்பு அனுபவிப்பு, புதித்தல், இஃ.
அ மாயையாக்சைபதினெண்குற்ற

த்தொன்.அறு, போசனப்பொருள்
புசியம், தைமாதம்
புசை,

முதலா மிரண்டா மூன்ரும்

ஏழாம் எட்டாமொன்பதர்மிராசி
புச்சபீதலம், பின்பக்கம்

புச்சம், தேள், மயி ருேகை, வால்

புஞ்சம், குவியல், திரட்சி, நாற்குஞ்

புகையாற்றி, ஒட்டறை
புகையிலே, ஒர்செடி.

புகையுறை, ஒட்டறை
புகையூட்டுதல், புகைபிடிப்பித்தல்
புகையூதுதல், புகையூட்டுதல்

புஞ்சலி, வேெ
புஞ்சவனம்,கருப்பங்கொண்டமூன்

ருங் திங்கள் செய்யுமோர்கருமம்

புகையூறல், புகைப்பற்ற, புகுைப்பு புஞ்சானம், புசித்தல்
நீஅதல்

(தல்

புஞ்சித்துவம், சுக்கிலம்

புகைவு, எரிச்சல், புகைச்சல், புகை புஞ்சின்னம். ஆண்குறி
புக்கசன், சண்டாளன்
புக்கம், உதயம்
பு:கல், புகுதல்
புக்கனம், குலேத்தல்
புக்காரம், உக்காரம்
புக்கி, பிராயமரம்
புக்கில், உடல், வீடு
புக்குப்புக்கெனல், புகுபுதெனல்
புக்கை, புற்கை (ச்சி,குவியல், சீலே
புங்கம், அம்பு, அம்புக்குதை, உயர்

புடகம், இலேக்கலம், தாமரை
புடகிரீபம், கழுத்து, சாடி

படகினி, தாமரைப்பூங்கொத்து
புடபாகம், சமித்தல், சமைத்தல்

புடபேதம், ஆற்றுவளேவு, நகரம்
புடபேதனம், பட்டினம்

புடமிடுதல்,பொன் முதலியவற்றைத்
தாய்மைசெய்தல்
புடம், இடம், இலக்கலம், எண்ண

புங்கலம், ஆத்துமா
புங்கவம், எருது
புங்கவர், கடவுளர்

விற்கத்தம், கண்ணிமை, குடைவா
னத,கெளபீனம், சுத்தம்,செம்மு
தில், படம்,புறம்,பொன்முதலான
வ்ற் மினறவைப்பு, மருந்து சுத்தி,

புங்கவன், கடவுள், குரு, புத்தன் மூ

மூடி.

புடம்வைத்தல், புடமிடுதல்
புங்க்வி, தெய்வப்பெண், பார்ப்பதி புடலித்தல், திரண்துேதல்
புங்கவிருகம், பும்விருகம்
புடவிப்பு, திரட்சி
ர்த்தபாஷாணம்

புங்சவனம், புஞ்சவனம்

புங் சின்னம், புஞ்சின்னம்

புடல், புடோல்
புடவி, பூமி

புசபலம், புயவலி
புடவை, சீலே
புசம், எருவரட்டி, தயிராடை, பதர், புடிகை, ஏலம்
பாக்கியம், புயம்
புடிதம், காமுட்டி

புசல், குச்சுமட்டை பெருங்காற்று புடை, அடிப்பு, இடம், திரட்சி, பக்
கம், பாழி, புடையென்னேவல்,
பு:சாகோடி, ஏஅமிறங்குமிராசி
போர், மொத்தி
புசரபலம், புசாகோடிகளேந்தபின்
மிஞ்சினதொகை
புடைகொள்ளல், புடைத்தல்

புட்

புட்

டு.ாக

புடைக்கருத்து, ஒருசார்தோநீமும் புட்டகம், 2ேல
பொருள்
புட்டம், காகம், சீலே, சிறைவு
புடைத்தல், அடித்தல், குட்டுதல், கு புட்டல், தலேச்சுமை
த்தல், சுளகுமுதலியவற்ருற்கொ
_.

_

ழித்தல், பறவைசிறகடித்தல், நீங்

:

அதுதல், வீங்குதல்

புட்டிகாங்தன்,
புஷட்டி
காந்தன்,

_

இடர்

-:

கணேசன்

புடை.நால், சார்பு.கால்

புடைபெயர்ச்சி, பக்கத்திற்போக்கு புட்டில், இறை கூடை,உறை, கூடை,
முறம், விரஅறை
வரவுசெய்தல், பக்கத்திற்றிரும்ப
ல்,மாறிக்காரியபக்கத்திற்றிரும்பல் புட்டிவெல்லம், பனங்கட்டி
புடைபெயர்ச்சித்தொழிற்பெயர்,மா புட்டுக்கட்டை, சீற்றுப்பெட்டி
றிக்காரியப்படும்வி?னப்பெயர்
புட்டுத்திருப்பி, ஒர்செடி
புடைபெயர்ச்சிவினே, மாறிக்காசிய புட்பகம், அன்னபேதி, இரும்புப்பா
ட்படும்வி?ன
த்திரம்,ஒர்கண்ளுேய்,ஒர்கையணி

புடைபெயர்தல், பக்கத்திற்போக்கு புட்பகவிமானன், இந்திரன்,குபேரன்
வரவுசெய்தல், பக்கத்திற்றிரும்ப் புட்பகாசீசம், அன்னபேதி
ல், மாறிக்காரியப்படல்
புட்பகாசை, பூப்பதாரி
புட்பகாத கம், மூங்கில்
புடைப்பு, புடைத்தல்
புட்ப டேம், ஒர்வண்டு
புடைமண், சுதைமண்
புடையன், ஒர்பாம்பு (திபற்றுதல் புட்பனிே, பூப்ப மாறியபெண்
புடைவிழுதல், பாழிவிழுதல், மொத் புட்பகே அது, காமன்
புடைவை, சீலே
புடைவைக்குஞ்சம்,வெள்ளொலியல்
புடோட்சம், வெள்?ளக்குடை
புடோல், ஒர்கொடி

புட்பசயம்,பூச்திரள்
புட்ப சயனம், குமெத்தை
புட்பசான்,
புட்பசராசனன், காமன்
புட்ப சாபன்,

புட்கரசிவை, தாமரைக்கிழங்கு

புட்கரம், அம்பு, ஆகாயம், ஒர்குழி புட்பசாரம், பூங்தேன்

புட்பச்சோலே, பூஞ்சோலே
புட்படுத்தல், பட்சிபிடித்தல்
புட்ப தங்தம், வடமேற்றிசையான

கை, ஒன்றிப்பு, ஒர்தலம், ஓர் சா
ரை, ஒர்நோய், ஒர்பாம்பு, ஒர்வா
த்தியம்,குகை, சத்த தீவிஞென்.ற,
தாமரை, தாமரைப்பூ, நீர்த்தம்,
நடனசாத்திரம், நிறைவு, நீர், கீர்
கிலே, பங்கு, பருங்து, பாண்டமுக
ம், புட்கலாவர்த்தம், யா?னத்துதி

புட்பதஅவன், காமன்

ளுறை, வாள், வெறி

புட்பபதம், யோனி

புட்பத்திரவம்,

பூக்தாதி, பூவில்வ
டிக்குநீர்
புட்பதிரியாசம், பூவமுதம்
க்கை துனி, யுத்தம், வாள லகு,வா புட்பங்தயம், தேன்'

#ே,}

புட்கரன், ஒரசுரன், வருணன் மகன் புட்படலம், விழாங்கனி
புட்கரிணி, தாமரைக்குளம், நாற்ச புட்பபிரசயம்,
புட்பபிரசாயம், பூக்கொய்தல்
துரவாவி, பெண்யானே
புட்கலம், கிறைதல், புட் கலாவர்த் புட்பமஞ்சரிகை, நீலோற்பலம்

}

_

_

மை

தம்

பூமாரி

புட்கலாதேவி, புட்கலே

புட்கலாவர்த்தம், சத்தமுகிலிளுென் Hட்பமாசம், தளிர்காலம்
புட்பமாலே, ஆமாலே
அ, அஃது பொன்பொழிவது
புட்கலே, ஐயன் தேவிகளிஞெருத்தி
ஒர்கண்ளுேய், புட்பகம்,
புஷபம், பூ, மகளிர்கு தகம், விசா
புட்கலேமஞளன், ஐயன்
.

புட்குரல், பட்சிக்குரல், அஃது சை

யோக வினுேதத்துமொன்.அ

}ே
)ெ

Hட்பாசம், பூங் தேன்

புண்

டுmச

புட்பரதம், பூந்தேர்
புட்பராகம்,நவமணியிமூென்.அ
புட்பரேனு, பூந்தாத
புட்பலவன்,

புண்டரம், இரேகை, கழுகு, செக்கு
ரங்கு, நெற்றிக்குறி, வெண் கரும்
பு, வெண்டாமரை

சாவியலுக்கும்பா புண்டான், ஒர்தைத்தியன்
ர்ப்பனிக்கும்பிறர் புண்டரீகக்கண்ணன், திருமால்

புட்பலாகவன்,
துபூக்கொய் மாலேவிற்போன்

புட்பவருஷம், புட்பாஞ்சலி
புட்பவாடி, பூங்தோட்டம்
புட்பவிமானம், பூங்தேர்
புட்பாசவம், தேன்
புட்டாசனன்,

புண்

பிரமன்

புண்டரீகம்,ஒர்நோய்,ஒர்பாம்பு, ஒ
ர்மருந்து, கழுகு, தாமரை, தென்
கீழ்த்திசையா?ன,புலி, யா?னவோ
ப்,வண்டு,வெணகொற்றக்குடை,
வெண்டாமரை

புண்டரீகாக்கன், திருமால்
புண்டரீயம், ஒர்கொடி
புண்ணுக்கு, பிண்ணுக்கு

புட்பாசனி, இலக்குமி
புட்பா சீவனி,
பூமாலேகாரன்
புண்ணியகங்தம், சண்பகம்
புட்டாசீவி,
புட்பாஞ்சவி, புட்பஞ்சொரிந்துவக் புண் ணியகாலம், சுபவே8ள, திவ்விய
காலம்

தித்தல்

புட்பாத்திரன், காமன்
புட்பிகை, இந்திரியம், பல்லழுக்கு
புட்பிதை, பூப்பதாரி
புட்டித்தல், ஆத்தல்
புணரி, அலேகடல்
புணருதல், புணர்தல்
புணர், புனரென்னேவல்,புதுமை
புணர்ச்சி, இசைப்பு, இசைவு, எழு
த்துமுதலியவற்றின் சக்தி,கலத்தல்
புணர்ச்சியின் மகிழ்தல், அகப்பொ
ருட்டுறையிளுென்அறு

புண்ணியக்கதை, தருமசரித்திரம்
புண்ணியக்கருத்து, தருமசிச்தை
புண்ணியசடம்,

சlசனன், புண்

புண்ணியசரீரம்,

னியதேகம்

புண்ணியசரித்திரம்,புண்ணியக்கதை
புன்னியசனம், சlசனர்

புண்ணியசனேசுவரன், குபேரன்
புண்ணியசன்மம், சற்சனன்
புண்ணியசாவி, புண்ணியவான்
புண்ணியசுரூபி, திவ்வியருபி (ளன்
புண்ணியசுலோகன், உதிட்டிரன்,

புணர்ச்சிலிகாரம், சொற்ருெடரின் புண்ணியசுலோகை, சீதை, அருபதி
வருங்தோன் ஹல்திரிதல்கெடுதல்.எ புண்ணியசேத்திரம், பரிசுத்ததலம்
லும் விகாரங்கள்

புண்ணியச்சாக்தம்,

}விதி

புணர்தல், இசைதல், இணதல், கல புண்ணியச்சாதே,
புண்ணிய தலம், தருமத்தை விருத்தி
த்தல், சார்தல்
யாக்குங்தலம்
ல், இயைவித்தல்,உ புண்ணியதானம், தருமக்கொடை
பாயஞ்செய்தல், புணரச்செய்தல், புண்ணியதிருணம், வெண்டருப்பை
விளங்கச்செய்தல்
புண்ணியத்தானம்,
உதயத்திநீ
புணர்கிலே, ஒரலங்காரம், அஃது யா புண்ணியஸ்தானம்,
கொன்பதா
தோர் பொருளுடனே பிறிதோர்
மிடம், புண்ணியத்தலம்
பொருளுங்கூடகிகழ்வதாய்ச்சொ புண்ணியத்தினம், சுபதினம்
(நீர்
ல்அதல்
புண்ணியத்தீர்த்தம்,பாவவிமோசன
புணர்ப்பு இணப்பு, உடல், கூடல், புண் ணியபலம், புண்ணியபே.அ
தந்தரம்
புண்ணியபுத்திரன், சற்புத்திரன்

புணர்த்தல்,

அணிதல், இணத்த

அனர்த்துதல்,

புணர்வு, இசைவு, இணேவு, உடல், க புண்ணியபுருஷன், சற்புருஷன்
லப்பு
புண்ணிய பூ,
புனே, தெப்பம், புணேயென்னே வல் புண்ணிய பூமி, புண்ணியசேத்திரம்

}

மாக்கலம், மூங்கில், விலங்கு
ண், ஊன், விரணம்

புண்டரகேலி, யா?ன

புண்ணியமுதல்வன்,

அருகன், கட

புண்ணியமூர்த்தி,

வுள், புத்தன்

Hண்ணியம், அறம், திவ்வியம், தாய்

இாடு

அல

புதி

மை, சல்வினே, கீர்த்தொட்டி
புதுக்கல்,
புண்ணியராத்திரம், சுபாாத்திரி
புதுக்குசல், பு.திப்பித்தல்
புண்ணியலோகம், சுபலோம், தேவ புதுச்சேரி, ஒர் பட்டினம்

;

பதவி
புண்ணியவதி, புண்ணியவாட்டி

புண்ணியவாசனம், புண்ணியாகம்
புண்ணியவாட்டி, தருமவதி
புண்ணியவாளன்,
புண்ணியவான்,

}சருமான்

_

_

பு.தாாணயம், காதனவழச்சம்
பு.த.பு.த. கை, புதுமுகனே
புதுப்பணம், புதுசாணயம்

(ல்

புதுப்பித்தல், திருத்ததல், புதிதாக்க
புதுமுகனே, முன் முகனே

பு.துமை, அற்புசம், தாதனம், மிகுதி
புண்ணியன், அரன், அருகன், சுத்த புதுமைசெய்தல், அற்புசஞ்செய்
புத்தன்
ன, தருமவான்,
தில்
புதுமைபண்ணல்,
புண்ணியாகம், ஆகுசநிவாரணம்
புதுவதி, புதிய து
புண்ணியாகனம், பரிசுத்தாாள்
புதுவை, புதுச்சேரி
புண்ணியாத்துமா, சநீசனன்
புதை, அம்பு, அம்புக்கட்டு, சரீரம், பு
புண்ணி யோதயம், அதிட்டம்
அமை, புதையென்னேவல், மறை
புண்ணிர், இரத்தம்
விடம், மறைவு
புண்படுதல், புண்குதல், மனசோவு புதைதல், தாழ்தல், மறைதல்
னடாதல்
புதைத்தல்,சேமித்தல், தாழ்க்குதல்,
புண்வாய், புண்ணிற்றுவாரம்
மறைத்தல்

}

Hதிசனன்.அறிஞன்
புதைபொருள்,புதைக்கப்பட்டபொ
புதிதாதன், சக்திரன்
ருள், மறைபொருள்
புதர், ஞானிகள், தேவர், புலவர்,புல் புதைப்பு, சேமம், தாழ்ப்பு, மறைவு

புதில், புருவம், புல், பூடு
புலவன், மகன்
புதல்வி, மகள்

:} எடு,

சித்திரப்படம்

புத்தசேடம்,மிச்சில்
புதவு, ஒர்வகைப்புல், கதவு, கதவுவி புத்தப்புதியது, மிகப்புதியது
ட்டுப்புகும்வழி, கோபுரவாபிற்க புத்தமுதம், புதியவமுதம்
திவு

புதற்பூ, புல்பூடுசெடியிவைகளின் பூ,
இஃது சால்வகைப்பூவிமூென்.ற

புத்தம், புத்தமதம், இஃது புறச்ச
மயமாறிமூென்.ம, போசனம்

புத்தரக்கன், பகுத்தகுறளன்

புதன், அறிஞன், ஓர்கிரகம், ஒர்சா புத்தர், பெளத்தசமயத்தார்
ள், தேவன், புலவன்

புதா, கொக்கு

புதனன், அறிஞன்,

சான் கிளுென்

குரு

புதுப்பித்தல்
சு,

';

புத்தன், பெளத்தசமயி,பெளத்தன்
புத்தி,அறிவு:இ -த்திரை,உட்கான

புதியது

போதனே, யூகிப்பு

புத்திகேடு, மதியீனம்

(சம்

புத்திக்கூர்மை, மனஅண்மை, விவே
புத்திசாவி, பூகி

புதி.அணல், புதுப்பிரயோசனத்தை புத்தித்தாழ்ச்சி, மதிகேடு
ச்சுபதினம் பார்த் திண்ணல்
புத் திமயக்கம், அறிவுமயக்கம்
புதியர்,
புத்திமழுக்கம், புத்திக்குறைவு
புதியவர்,
புத்திமான், அறிவாளி
(சல்
புதியோர், !
புத்தியறிதல், இருதுவாதல்,விரகறி
புதியன புகுதல், புதிமொழிவழங்கல் புத்தியூட்டுதல், புத்திபடிப்பித்தல்
புதிர், புதிது

புத்திரகன், அன்பன், எத்தன்

புதிலி, எண்ணெய்த்திருத்தி
புதினம், அதிசயம்,நாதனம்

புத்திரகாமியம், ஒர்யாகம்
புத்திரகாமேட்டி,புத்தியாகம் (ர்

புதிஆ, ஒர் ெ

புத்திரசர்தாலும்,மின்சர்ததி, புத்திக

உ.திக்க, பு:கிதாக

புத்திரசம்பத்தி, புத்திரபாக்கியம்
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டுளசு

புமா

புர

புத்திரசவிகாரம், பிறர்பிள்ளையைத் பும், ஆண்குறி, ஒலிக்குறி
பும்விருகம், கச்தாரிசாவி
தன் பிள்ளேயாக்கல்
புத்திரசோகம்,
புத்திர சோபம்,

பிள் சயையிழர் புய கடி, பாம்பு
அ.படுதிேயர்
புயகதாரணம்,

புத்திரதானம், புத்திரரைச்செனிப்பி புய காங் தகன்,

கருடன்

த்தல், புத்திர?னத்தானம்பண்.அ புயகாச்தன்,
தல்
(ருமிடம் புயகம், பாம்பு
புத்திரத்தானம், உதயத்திற்குமூன் புயகாசனன், கருடன்

புத்திாகர்தன், பிள்வேயிகுறிருபரிக்க புயகோடாம், கைக்குழி
புயங்கதிருத்தம், ஒர்கூத்த
ட்படுபவன்
புத்திரபாக்கியம், பிள்:ளப்பாக்கியம் புயங்கம், ஒர்கூத்தி, பாம்பு
புத்திரபெளத்திரபாரம்பரியம், பிள் பு:பத்தனே, உதவி
முதலாக வரும் புயபலம், புயவலிமை
புயம், ஒருபக்கம்,தோள், முன்கை,
வ:ள தேவரி
(மேகம்
ிதி,
்
புத்திரப்பிரதிந
மஞ்சனிர்ப்பிள
ளேபாட்டப்பின்

வமிசவரிசை

புத்திரமார்க்கம்,கிரியாமார்க்கம்
புத்திரயாகம், புத்திரகாமிய யாகம்
புத்திரர், பிள்ளைகள்

புயல்,பெருக்காற்.ற, மழைக்கோள்,
புயவகுப்பு, ஒர்பிாபர்தம்

புத்திாலாபம், புத்திரசம்பத்து
புத்திரவதி, புத்திரசாலி
புத்திான், மகன்
புத்திரி, மகள்
புத்திரிகாசதன்,
ம.கண்மகன்

புயாகண்டம், சகம்

}

புயவலி, புயவலிமை
புயாதலம், கை
புயார்தாம், மார்பு

புய்த்தல், பயத்தல்,பறித்தல் (பான்
புரகிதன், சிராத்தகருமாதிப்பார்ப்

புரஸ் காணம், பூரணமாக்கல்
புத்திரிகாபுச்திரன்
புத்திரிகை, சித்திாப்பாவை, மகள் புரஸ்காரம், எத்தனப்படுத்தல், ஒழு
ங்குப்படுத்தல், காத்திருத்தல், கு.
த்திரேட
புத்திரவாஞ்சை
ற்றஞ்சாட்டல், சருவுத்ல், முடித்
தல், முன்வைத்தல்
தி,
ி
புத்திரோற்பத்
புத்திாவுற்பத்த
புரசு, பலாசமரம்
புத்திவான், புத்திசாலி
புரசை, புரோசை
புத்திர்ேதிரியம்,உள்ளிந்திரியம்
புரஞ்சரம், அக்கினி
புத்தி, ஒர் கம், புதி,த,புற்று
புத்திருச்குகெய், உடனேயுருக்கின புரஞ்சனன், உயிர், சீவன்
.
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-

செய், புதுசெய்

அத்தேளுடு, தேவுலோகம்
புத்தேளிர், தேவர்கள், வாளுேர்

புரஞ்சளி, அழிவு
புரடம், பொன்

புரட்சி, கிரகபுரள்வு, ழ்ேமேலாய்வ

ருதல், திரும்புதல்
புத்தேள், தெய்வம், புதுமை
புணர்சமஸ்கரம், விசேஷமான சடங் புரட்டல், திருப்புதல், மா.அ.பாடுப

குகளேத்திரும்பச்செய்தல்
5ர்தம்

ண்ணல், வாச்திகொள்ளல் (ரன்
புரட்டன், பொய்யன், மாறுபாடுகா

: } புகா பூசம்
பு:தம்; சற்குணம், சன்மார்க்கம்
4: அான், அருகன், இந்திரன்,

புரட்டாசி,
புரட்ட

புத்தி, அறிவு புதன், புத்தி

புரட்டி புரட்டன், புரட்டுக்காரி

புத்தியர், அறிவாளிகள், புலவர்
புர்தவிச்து பச்சைக்கல்

புரட்,ே புரட்சி, புரட்டென்னேவல்,

-

;} இர்மாதம் பூாட்டாதி

புரட்-ாதிமரளயம், புரட்டாதிமாத
த்திற்செய்யுஞ்சாதாரணமrசியம்
பொய், வார்திக்குணம்

வுமான் ஆண்குறி, ஆண்மகன், ஆன் புரட்டுதல், புரட்டல்

மாவிளுேர்தத் தவம்

-

புரட்டுருட்டு, புரளித்தனம்

புரி

டு.ாள

புரட்டை, பூரட்டாதி

புரு
வருச்திவேன்

ரிசாலம்,

புரட்டோடியம், அசப்பியம்
புரணபாவனே, சருவவியாபகம்
புரணம், சமுத்திரம்,புரட்சிபூரணம்
புரணி, புறணி
பு:சண்டை, ஒர்கொடி
புரத சனன், சிவன்

புரிசாலம்பிடித்தல்,

டல்

புரிசை மதில்

புரிதல்,செய்தல், விரும்பல்
புரி திரித்தல், புரிமு மறுக்குதல்
புரிச்தோர், சினேகிதர்
சிமனே, பாண்டம்வைக்குமனே

புரதடி, கடைவீதி

(த்தல் புரிமுகம், கோபுரம், சங்கு, சத்தை
புத்தல், இதல், காத்தல், கிலேப்ெ.று புரிமு முக்கல்,கோள்மூட்டிவிடுதல்
புரத்திவாரம், பட்டினவாயில்
புரிமோகம், சம்புசாவல், விளாத்தி
புரத்தான், இத்திரன், கள்வன்
புரியட்டகாயம். குக்குமதேகம்
சக்தரை, கங்கை
புரியம், கூத்தி
புரப்பு
புரிவு, அன்பு, ஆசை
சமூன்றெரித்தோன், சிவன்
புரீடம்,

:ே
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புரீஷம்,

} அழுககு, மலம

புரம், இராசதானி,உடல்,ஊர்,தோ புரு, ஒராசன், ஒர்தைத்தியன், குழ
ல், சகரம், மருதநிலத்தார், முன்,
ச்தை, மோட்சம்
மேன்மாடம், வீடு
புருகுறிசன், அ.அவகைச்சக்கிாவத்தி
புரவலன், அரசன் காப்போன்,கொ
சளிலொருவன்
-

புரவி, அசுபதி, குதிரை, வேெ
புரவிவட்டம், வையாளிவீதி
புரவுகாத்தல், கொடை

புரு கூதன், இதிேரன்
புருஷ காரம், ஆண்மை, முயற்சி
Hருடதத்துவம்,

புஞ்ஷதிவம்,

"

புள்ளல், புசளுதல், மாறுதல்
புருடராள், இரேவதிாாள்
புரளி, குழப்பம், தப்பிதம், பொப் Hருஷபசு, மனிதன்

புரளுதல், உருளுதல், திரும்புதல், மா

Hருஷபரிசம், மைதுனம்
புருடபிரமாணம், சான்கு முழம்
புராகிருதபாவம, ஊழ்வி?ன
புருவுமேதம், மனுஷபலி
புருஷம்,
புருடபிரமாணம், மகா
சஞ்சாரம்
புரா டம்,
(போன் புருடம்,
மேரு
அதல்

புராணகன், பிரமா, புராணம்படிப் புருடராகம், வைமணியிளுென் மறு
புராணபுருஷன், விட்டுஅ

Hருடரூபம், ஆஅரூபம்

புராணம், கதை, காந்தமுதலியபுரா புருடர், ஆடவர், சாயகர்
ணம், இஃது கலேஞானமமறுபத்தி புருடலக்கணம்;ஆடவலட்சனம்.அ
அன்கிஅென்அ, பழங்கதை, பூரு
ஃது சாமுத்திரியிலக்கணத்தொ
ன்
ன்.அறு

புராணிகன், புராணதிலேயினிற்போ புருடவாகனம், பல்லக்கு, விமானம்
புரா தலம், பாதலம்
புருடவாகனன்,குபேரன்
(ன
புராதனம், பழமை
(டு புருடவித்தை, ஆண்தேவதையுவாச
புராத்திமகாண்டம்,பழையவேற்ப்ா புருஷவியாக்கிரம், உத்தியோகம், வ
புரார்திமம், பழமை
லியன், வலியான்
புராரி, சிவன்
புராவசு, லீமன்
(ரை புருடன், அ.அ., ஒர்மரம், கடவுள்,
புராவிருத்தம், சரித்திரம், பார்ம்ப புருஷன், சிவன், வான்மா, செவி
யுற்றிருக்குசரம்பு, இஃத தசாா
புரி அரசன் ஆசை.இராசதானி,ஊ
டிபிளுென் , தலேவன், பிரமா, ம
ர்,கட்டு, கயிறு,கயிற்றுப்புரி,கோ
அனுஷன்
ட்டை சங்கு, பட்டினம், புரியெ

ன்னேவல், மருதநிலத்தார்,யாறு

புரு டா, பொய்

டு.ா அ

புரோ

} மனுவாயுள்
புருஷாயு,
பiருடாயு,

புருடார்த்தம்,
புருஷார்த்தம்,

அடையவேண்டுவ

புல்

புரோடாசம், ஒர்மச்திரம், செய்
புரோடி

யாl:றுப்பாய்ச்சல்

::EG :ே தெளித்தல்
ரோட்சனம்,

_

_

து,செய்யவேண்டு
வ.து

புருடோத்தமன், திருமால்
புருஷோத்திகன், உதவியற்றவன்
புருண்டி, மல்லிகை
புருதமன், பொன்
வமக்கியம்

:::: } இலாடத்தானம்

புரோம் தேம், சிவாகமயிருபத்தெட்
டிஞென்.அ

புலக்கம், வழக்கம்

புலங்கொளி, விஷயி
புலத்தல், கல்லிவிற்பிணங்கல், புனர்
ச்சிக்கமையாததுபோல முறையி
டல்

புருவம், குதிரை, நெற்றிப்புருவம், வ புலத்தியன், ஒரிருடி
ரை, விளிம்பு
புருவை, ஆடு, இளமை

புலத்தியன் மைந்தர், குபேரன் இரா

புருணகத்தி, சிசுவதை
னகம்
கருப்பத்திற்பிள்ளே

புலப்படுதல், விளங்குதல்

::::

புகுவம், புருவம்

வணன் முதல்வோர்

(ல்

புலப்படுத்துதல்,விளங்கப்பண்காத
புலப்பம், விளக்கம்
புலப்பாடு, மட்டுக்கட்டுதல்

புளுரவன், அதுவகைச்சக்கிரவத்திக புலமை, வித்தாண்மை
ளிலொருவன்

புரை, உட்டுன், உயர்ச்சி, உவமை,
எதிர்காலம், களவு, குடில், குற்ற

:.ே.! கவிஞர்
லமையா,

_

புலம், அறிவு, இடம், ஒலிமு

ம்:

(த்தல்
பன்ன சாலே, புரையென்னேவல், புலம்பல், ஆரவாரம், இரங்கல், ஒலி
மடிப்பு, மாடக்குழி, மூலப்பகக்தி புலம்பன், செய்தனித்தலேவன்
புலம்பு, அச்சம், ஒலி, கலக்கம்,சத்
சம், மேன்மை, வீடு
தம், தனிமை, துன்பம்,புலம்பல்,
புரைசல், குழப்பம்
புலம்பென்னேவல்
(அதல்
புரைசை, புரோசை
புரைச்சல், இழைப்பு, தைத்தல், பின் புலம்புதல், அழுதல், ஒலித்தல், பிசக்
லுதல், வெளிவருதல்
(அதல் புலரி, விடியல்
ம், செல்காலம், ப9மை, பழுதி,

லன், திக்கு, வயல்

புரைதல்,இழைத்தல்,தைத்தல்,பேர புலருதல், காய்தல், வாடல், விடித
புரைத்தல்,உட்புகுதல்,வெளிவருதல் புலர்தல்,

}

புலர்த்தல்,
காய்ச்சல், சுதல்
புரையுள், குடில், பன்னசாலே, வீடு புலர்த்திதல்,
புரையே மறுதல், தி வழியுட்புகுதல் புலர்வு, காய்வு, விடிவு
புரையேற்றம், புரையேறுக்தன்மை புலவர்,அறிஞர்,கம்மாளர்,கஜிவாத்
ார், கூத்தர்,தேவர், புதன்,பொரு
புரையோர், கீழோர், திருடர், மே
புரைய, உவமைச்சொல்

_

லோர்

புலவன், அருகன், அறிஞன், கம்மா
புரோகதி, சாய், முன்னடப்பதி
ளன், கவிவாழ்சன், கூத்த ள், திே
புரோகிதத்துவம்,பெளரோகித்தியம்
தேவேச்திரன், புதன், முருக
புரோகிதன், அரசர்பஞ்சகுழு அெ வன்,
ன்,
வாளுேன்
ருவன், அவன் வருங்காரியஞ்செழ
ல்வேர்லுங் கிருத்தியம் பண அலி புலவி, ஊடலின் முதிர்தல், கூடியுங்
கூட்டமின்மை
ப்போலுமாகியபார்ப்பான், இக்
புலவு,
ஊன், சரகம், புலம், புலான்
திரன்

புரோசர், குறுகிலமன் ர்
புரோலச, ப்ா?ன கட்டுங்க பி.அ., யா

2ணக்கழுத்தணிக பி.அ

மணம்

புலன், அறிவு, இச்திரியவுணர்ச்சி

புலன்வென்ருேர், முனிவர்

புலோ

டு /

புலாதி, கவலே,பிரார்தி
புலால், ஊன், மீன், வெடில்

புல்
புலோ மசை, இச்திராணி
புலோமபிதன், இதிேரன்

(க்கன்
புலால்கட்டி, கடலின் மீன்முதலியவ புலோமன், இந்திராணிதச்தை, ஒரா
புலோமாரி, இந்திரன்
நீறைத்தஇப்போன்
புலால்கட்டுதல், மீன் முதலியவற்றை புல், அற்பம, அலுடாாள், கலவி,ப
னே,புவி, புல்லு, புல்லென்னேவல்,

த் சடுத்தல்

புன்மை
புலானிர், இரத்தம்
புவி, அண்ளு, ஓர்மிருகம், சிங்கவிரா புல்கல்,
புல்குதல்,
சி, சால்வகைச்சாக்திஞென்.ற

}

புலிக்கண்கல், கோமேதகம்
புலிக்கொடியோன், சோழன்

புல்லல்

புல்மானம், புன்மானம்

புல்லகண்டம், சருக்கரை
புலிங்கம், ஊர்க்குருவி, தீப்பொறி புல்லகம், அதலணி
புலித்தடுக்கி,
கtருழை, சிங்கி புல்லணர், தாடி
புல்லம், இடப விராசி, எருது, புட்ப
வி,தொடரி
ம், மலர்ச்தது
புலித்தோலுடையோன், சிவன்
புல்லரீகம், பாம்பு
புவிசகக்கொன்றை, ஒர்மரம்
புலிச்தம், தேயமைeப்த்தாறிமூென் புல்லர், ழ்ேமக்கள், வேடர்
புல்லல், அமைதல், கூடுதல், சார்சல்,
அ, அஃது மிலேச்சதேசம்
புணர்தல்
புவிச்தன், மிலேச்சன்
புலிமுகக்கடுக்கன்,
புல்லறிவாளர், அறிவினர்
ஒர்சாதணி
புல்லறிவான்மை, அறிவின்மை
புலிமுகப்பணி,
புல்லறிவு, அறிவின்மை, ழ்ேமையா
புவிமுகச்சிலச்தி, ஓர்விஷவுண்டு
னவறிவு
(யவன்
புலியுமமி, ஒர்பறை, கிறீச்சான்
புலியூர், சிதம்பரம்
புல்லன், அறிவினன், ழ்ேமகன், சிறி
புல்லாங்க
புவிரிகம், பாம்பு
ஒரு திகுழல்
புஅட்டுதல், சுருக்குதல்
புஅட்டை,தளேவற்றது,புலுண்டனி புல்லாமணக்கு, ஒராமணக்கு

:::

}

}

.ே

உம், பு:அண்டினதன்மை
டி.அண்டலன், புஅட்டையன்
பு:அண்டல்,
கருகல், கருகினது,
அண்டுதல், கருகுதல்
Hஅதம், அளபெடை, காலதசப்பிர
மாணத்தொன் அ, அஃத இலகு

புல்லா மொய்ச்சி, புற் பற்றை
புல்லார், பகைவர்

;

புல்லி, புறவிதழ்
புலலிங்கம், ஆண்பால்
புல்விதழ், பூலின் புறவிதழ்
புலவிது, புன்மைத்து, து
மூன்.அகொண்டது, குதிரைமுழு புலவியர், கீழ்மக்கள்
வோட்டம்

(ல்லாங்கு 1 அ புதர்
புல் லுக்கற்றை, புற் கற்றை

புலே, ஊன், புலால், புன்குணம், பொ
புலேச்சி, எவட்சாரம்,புலேப்பெண்
புலேச்சேரி, பறைச்சேரி
புலேஞர், இவர், சண்டாளர், பறைய
ர், மறவர், வேடர்
(ணம்
புலத்தனம், கொலேக்குணம், புன்கு
புலேத்தொழில், புன் ருெழில்
புலேமகள், புலேட் பெண்
புலேமகன், புலேயன்
புலேமை, புலேத்தன்மை

புலேயர், ழ்ேமக்கள், சண்டாளர்
புலேயன், கீழ்மகன், சண்டாளன்

புலோமசித்து, இந்திரன்

புல் அதல், இணங்குதல், தழுவுதல், பு
ணர்தல்

புல்லுசா, சினேகிதர்
புலஅருவி, குருவிச்சை
புல் அவர், வேடர்
புல்லூரி, குருவிச்சை
புல்லெடுத்தல், புன் மிகுத்தல்

(தல்

புல்லெனல், ஒளிமழுங் ல், பொலிவழி
புல்லே, வெண்மைக்லர்தசிவப்பு
புல்வரகு, ஒர்பயிர்
புல்வாடி, புங்கற்றையடுக்கியவாடி
புல்வாய், சருமான், கலேமான்

டுளம்)

புழு

புளி

புல்வாரி, புல்அச்சத்தகம்
புழுதியாடல், புழுதிகுழித்தல், புழுதி
புல்விரியன், ஒர்பாம்பு
(ய்ப்பல்
யாக்கல், இஃது எண்வகைார்ன
புல்வெட்டிப்பல், மாட்டின் முன்வா | த்தொன்.அறு

புவலோகம், மேலேழுலகிளுென் அறு

புழுதியார்த்தல், ஆதாளிபரம்புதல்

புவனசாத்திரம், பூமிசாத்திரம்
புழுதிவிதைப்பு, இரமில்லாவிதைப்பு
புவனத்திரயம், திரிலோகம், அஃது புழுது, அம்புச்குதை
சுவர்க்கம்-மத்தியம் -பாதலம்
புழுத்தல், புழுவுண்டாதல்
புவனசாயகர், புவனகத்தாக்கள் (ம் புழுப்பு, புழுத்தல்

புவனமெண்வச்சிரம்,காலமீர்ப்படிக புழுமேய்ச்சல், புழுவரித்தல்
புவனம், அப்பியாசம், ஆகாயம், நீர், புழுமேய்சல், புழுக்கடித்தல்
பதிமூன்குலகப்பொது, பூமி
புழுவதை, தேனிவைக்கும்புழுக்கூடு
புவனி, பூமி

புழுவெட்டு, புழுமேய்ச்சல்

புவனியு, எசமான், முச்சுடர்
புவனேசுபரி, பார்வதி
புவனே, ஒர்சத்தி
புவி, பூமி
(க்கம்
புழக்கம், அறிமுகம், தோற்றம், பழ
புழங்குதல், வழங்குதல் (ப்பொருள்
புதில், ஒரூர், சலதாரை, திளேயுடை

புழுவெட்டுதல், புழுவரித்தல்
புதிை, உட்டுளே, கதவுவிட்டுப்புகும்வ
ழி, து?ளயுடைப்பொருள்
புழைக்கடை, பின்புறவாயில்
புழ்ைக்கை, அதிக்கையான
புள கம், அரிதாரம், கண்ணுடி, சோ
அறு, புடைப்பு, மகிழ்ச்சி, மயிர்சிவிர்

புழு, கிருமி, புழுவென்னேவல்
புழுகு, தாவிப்புழுகு

புளகாலயன், குபேரன்

த்தல், வெடிப்பு

புழுகு சட்டம், ஒர்வாச?னப்பண்டம் புளகிதம், மகிழ்ச்சி, மயிர்ச்சிலிர்ப்பு
புளகித்தல், மகிழ்தல்,மயிர்சிவிர்த்தல்
புழுகுசம்பா, ஒர்செல்

:

} சாவிப்பிள் உள

புளகிப்பு, மகிழ்ச்சி, மயிர்சிவிர்ப்பு

புளம்,அண்ணம்,குதிரைாடைபிளுெ
புழுகு ன,
ன்.அறு
புழுக்கடி, புழுக்குற்றல்
(ப்பம்
புழுக்கம், உட்டணம், வன்மம், வெ புளவை, பிளவை
புளாகம், கஞ்சி, சோற்றுத்திரனே
புழுக்கல், அவித்தல், சோறு
e_

_

புழுக்கு, அவிப்பு, புழுக்கென் வேல் புளாயுதம், குதிரைாடை
புழுக்குதல், அவித்தல்

புழுக்குத்தல்,

(னேவல்
(த்தல் |புளி, ஒர்சுவை, புளியமரம், புளியென்

வரித்ததி, புழுவரி |புளித்தறி, புளித்தறி

புளிக்ைேர, ஒர் ைேர
(ருத்தல்
புழுக்குத்தி, ஒர்புள்
புழுக்குத்துதல், புழுவரித்தல்
|புளிக்குடித்திருத்தல்,
ப்பெற்றி
புழுக்கட்டு,புழுவிருக்கும்பை (மினெரு புளிக்குழம்பு, புளியிட்டுச்செய்யுங்கு
9ம்பு
புழுக்கை, அடிமை, ஆடுமுதலியவற்.

புழுக்கைச்சி, அடிமைப்பெண்
புழுக்கையன், அடிமை
புழுக்கொடியல், அவித்த ஒடியல்

புளிக்கறி, புளிக்குழம்பு
புளிச்சல், புளித்தது

புளிச்சற்பணிகாரம், ஒர்பணிகாரம்
புழுக்கொல்லி, வண்டுகொல்லிச்செடி புளிச்சா,அ, ஒருணவுநீர்
புளிச்சை, ஒர்செடி
புழுங்கலரிசி, அவித்தசெல்லரிசி

புழுங்கல், உட்டணமாதல், சினக்கு புளிஞர், வேடர்
றிப்பு, புழுக்கினதானியம்

புளிஞ்சோறு, புளியோதனம்

புழுங்குதல்,அவிதல், உட்டணித்தல், புளிதம், ஊன்
கோபித்தல்

புழுதி, பராகம்
புழுதிப்படலம், பூதாளிச்செறிவு

புளித்தல், செருங்கல், புளிப்பு
புளித்தோடை, ஒர்தோடை
புளிாட லே,
வி

}

சை

புழுதிமாயம், காரியஞ்சரிக்கட்டின
அபோற்காட்டல்

|புளிர்தம், விக்தம்

புள்

டுால்க்

புளிர்தயிர், புளித்ததயிர்

புற

|புள்ளிக்கணக்கு, இலக்கக்கணக்கு

புளிச்சன், வேடன்

ள்ளிக்கல்லு, கானற்கல்

(ன்

|

புளிப்பற்.அதல், புளிப்பிடித்தல்

புள்ளிச்காரன், கணக்கன், கணிசவா
புளிப்பு, ஒர்சுவை
புள்ளிபாய்தல், புள்ளிவிழுதல்
புளிமண்டி, புளிப்புக்கொண்டது
புள்ளிபார்த்தல், கணக்குப்பார்த்தல்
புவி ம.துரை,ஒர்செடி
புள்ளிபோடு,சல், புள்ளிவைத்தல்
புளிமா,ஒர்மரம், கிரைசேராய்வருஞ் புள்ளிமான், ஒர்மான்
(ன்
சீர்க்குவாட்பாடு
புள்ளிமிருகம், கலங்கொம்பு, க3லமா
புளிமாங்கனி, கிரைசேர்கிரையாய்வ புள்ளிரோகம், ஒர்சோய்
ருஞ்ர்ேக்குவாய்பாடு
புள்ளிவாாகன், ஒர்வகைவராகன்
புளிமாங்காய், கிரைசேர்கோாய்வரு புள்ளிவரி, இடாட்பு
புள்ளிவைத்தல்,கணக்கிறீறள்ளியடை
ஞ் சீர்க்குவாய்பாடு
யாளம்போடல்
புளிமாசன், ஒர்மாதளே
புவிமாசறு நிழல், நிரைசேர் சிரை திரை புள்ளிட்டம், பறவைக்கூட்டம்
யாப்வருஞ்சிர்க்குவாய்பாடு
புள்ளு, புள்
புளிமா ரம்பூ, கிரைசேர்கிரைசேரா புள்ளுவம், வஞ்சம்
(டர்
ய்வருஞ்சீர்க்குவாய்பாடு
புள்ளுவர், ழ்ேமக்கள், வஞ்சகர், வே
புளிமாந்திண்ணிழல், திரைசேர்சேர்கி புள்ளொலி, பறவைக்கூடடத்தொலி
ரையாய்வருஞ்சீர்க்குவாய்பாடு
புள்ளோச்சல், பட்சி துரத்தல்
புளிமாச்சன்பூ, கிரைசேர்சேர்சேரா புள்ளோம்பல், பட்சிகாத்தல்
ததில்
ய்வருஞ்சீர் ச்குவாய்பாடு
புளியமரம், ர்மரம்
புறக்கட்டு, சுற்.ணு வீடு
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புளியமிலக்கம்பி, புளியிலேபோற்றுே புறக்கணித்தல்,வேற்றுமைபண்ணல்
ஞ்சாயரேகை

புறக் கணிப்பு, புதக்கணித்தல்

புளியம்பாதி, ஒர்நீர்ப்பூண்டு

புறக்கண், கடைக்கண்

புளியறன, ஒர்பூண்டு
புளியாரை, ஒர் ைேர

புறத்கதவு, வெளிக்கதவு
புறக்கந்த, கர்தினரு

புளியுப்பு, ஒருப்பு

புறக்களரி, வெளிக்களரிவிடல்
புளியோதனம்,புளிஞ்சோ அறு, இஃது புறக்காது படல், காதிற்சோ சையுள்
நிவேதனச்சாதவகை பிகுென் மறு

புளினம்,மணற்குன் மணற்றிட்டை
புளினர், வேடர்
புளுகன், விசித்திரகாரண, வீம்பன்
புளுகு, புளுகென்னேவல், விசித்திர

வளம் புறவளமாதல்

புறக்காரியம், பக்கத்திற்காசியம்
புறக்காவல், வெளிக்காவல்
புறக் காழ், புறவயிரம், பெண்மரம்
புறக்கூரை, வெளிக்கூரை
புறக்கை, புறங்கை

ம், வீம்பு
புளுகுதல், மெய்போற்பொப் கூறல், புறக்கோடி, வெளிக்கோடி
வீம்புபேசல்
புறங்கடை வெளிக்கதவு
புள், அவிட்டாள், ஒர்விளையாட்டுக் புற ங்காடு, சுடுகாடு
கருவி, பறவைப்பொது, இஃதிபி புறங்காட்-ல்தோநீருேடுதல்,

பின்
(தல்
றங்கா அதல், தோற்ருேடச்செய்
காட்டல்

முப்பேழிளுென் அறு, வண்டு
புள்ளடி, ஒரடையாளம்,ஒர்பூடு
புள்ளம், கொடுவாள்

புற கால், புதவடி
புற காழ் புறக்காழ்

புள்ளாசு, கருடன்

புள்ளி,இலக்கப்புள்ளி,ஒற்றெழுத்து,
ஓர்.அடையாளம், கணிசம், சண்

மங் கூறல், தாற்றல்

புறங்க

, பின் புறணி
மங்கை, உள்ளங்கைக்குப்புறவளம்
(வன் புறக்கொடுத்தல், தோற்.அத்திரும்

டு, பணத்தொகை,பல்லி, பொறி,
மதிப்பு

புள்ளிக்கணக்கன், கணக்கிற்பயின்ற

பல)

புற

விால்.உ

பும்

புறச்சுட்டு,மொழிக்குப்புறத்திச்சுட் புறம்பொதெல், வெளிவருதல்
டெழுத்தாய்ப்புணர்ந்த நிற்பது

புறவடி, புறங்கால்

புறச்சவர்ற்ேறல்,சொக்தமானவர்க புறவடை, மலங்கழிப்பிக்கஅபான
விட்டுப் பிறத்தியாஅக்குபகாரம்

வாயில்வைப்பஅ

புறவட்டம், வெளிவட்டம்

பண்ணல்

புறவணி, குறிஞ்சிநிலம். முல்லேநிலம்
புறச்சுற்று,வெளிச்சுற்.அறு
புறச்சேரி, .ெ ளிச்சேரி
புறவம், காடு, குறிஞ்சிநிலம், புகு,மு.
புமணி, குறிஞ்சிநிலம்,சோல், பின்பு
ல்லேநிலம்
புறவயிரம், ஆண் மரம், வெளி பிரம்
றணி,புறம், முல்லே நிலம்
புறவளேயம்,குழப்பூசுமருச்திப் பூச்சு
புறதே சம், அந்நிய தேசம்
புறவாயில், கடைத்தலே
புறத்தவன், ஐயளூர்
புறவாளி, புறவேலே
புறத்தான், புறம்பானவன்
புறவிதழ், புல்லிதழ்
புறத்தி, பின் பக்கம், புறம்பு
புற த்ணே, வெட்சிமுதலியனழுவகை புறவீச்சுச்சன் னி, ஓர்சன்னி
புறவீதி, வெளிவீதி
யொழுக்கம்
புறவு, குறிஞ்சிநிலம், புரு, முல்லேநி
புறத்தியான், அந்நியன்
லம், விலங்கின் கூட்டம்
புறவுரை, பாயிரம்
புறகிலே,
ஒர்பிமபதேம், புறவெட்டு, அருகிறீபலகை, எதிர்ப்
பேச்சு, புறத்திவெட்டு
(ண்டு.
புறநி2லவாழ்த்து,
அஃது ெேதா
முதெய்வநிநீபுறங்காக்க வாழ்வை புறவெண்டு, கடுக்கணிற்புறத்துவெ
யெனவெண்பாமுதலும் ஆசிரியவி புறவெளி, பராகாயம்
புறவேலே, சக்கிரவாளத்தைச்சூழ்ச்
அதியுமாகப்பாடுவது
தசமுத்திரம்
(வது
புற நீங்கல், தன்னிட்டம், விடுதலே, வி
புறனடை, புறக்காப்பாய்ச்சொல்
லச்கு
புற நீர்க்குர்தம்,கண்ளுேயுளொன்.ற புறன், புறம், மு.தி.கு
Hமு, ஒர்புள்
புற நீர்மை, ஒர்பண்
புருக்காலி, ஒர்பூடு
றங்தால்,
உருண்டுதல், பிருகண்டுதல்

புற

அப்பு, அறத்தக்கம்

புறநாஅாறு, ஒர்செய்யுள்

}
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ஒம்பல்,சொத்தல்

புறத்தாள், புறங்கால்
புறப்பகை, வெளிப்பகை (வருதல்
புறப்படுதல், பயணட்படுதல், வெளி
புறப்பத்தியம், வெளிப்பத்தியம்
புறப்பற்று, வெளிப்பற்.அறு

புருப்பறத்தல், களவெடுத்தல்

புகுமுட்டி, ஒர்பூடு
புற்கசன், சண்டாளன், வேடன்
புற்கம், எத்தி, குறை
புற்கலம், உடல்
(சல் புற் கலன், உடல், உயிர்

புறப்பாடு, புறப்படுகை
புறட் பேச்சு, சுயவறிவுமயங்கிப்பே புற்கவ்வுதல், தொல்விக்குறியாய்ப்பு
ல்அக்கவ்வுதல்
புறப்பொருள், அறம்பொருளென்
அமிருவகைப்பாற்பட்டிருப்பன புற்கற்றை, புற்றிரன்

புற்கு, கபில நிறம், குறை, நிச்தைக்
புறமயிர், உரோமம்
குறிப்பு
புறம், இடம், ஏழாம்வேற்.றமையுரு
பு,சுந்து, பக்கம், பின் புறம்,மதில், புற்கெனல், புகர் திறக்குறிப்பு
முதுகு, வீரம், வெளிவளம்

(ம்

புற்கை, கூழ்

-

புறம்பனே, குறிஞ்சிநிலம், முல்லே நில புற்கோரை, ஒர்புல்
புறம்பு, புறத்தி
[த்தல் புற்சாமை, ஓர் சாமை
புறம்புக்கிருத்தல், மலங்கழிக்கவிரு புற்செடி, புற்பற்றை
புறம் பண்அதல், புறத்திபன்ச புற்பதி, பனே
தல்

புற்பாய், பன்பாய்

புறம்புமத்தல், புறக்காவல்செய்தல் புற்புதம், நீர்க்குமிழி

புனே

டுள0க

டி புல்லெனல், விடியறிகுறிப்பு

ஆ
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னேகுழல்,

புற்பொளி, புற்கற்றை
புற்ருஞ்சோறு, கறையான் கூடு
புற்ருளி, அ.அடம், ப?ன
புற்றி பூ, காளான்
புற்.ஆறு, வன்மீகம்

பெண்

னேசுருட்டு, சதியோசன
புனேதல், அணிதல், அலங்கரித்தல்
ப?ன துரை, சிறிதி?னப்பெருக்கிபெ
குதினேச்சுருக்கிக்கூறல், ப்ாயிரம்

புற்றுக்குதைச்சி, புநீருஞ்சோறு

புனேயிழை, பெண்

புத்தெடுத்தல், கறைப்ான் முதலிய புனேவர், கம்மாளர்
னவ2ளதோண்டல்

பு?னவிலி,

புனக்கல், தேகக்கல்

உபமானப்பொருள்

புனேவிலிாவிற்சியணி, ஒரலிங்காரம்,

புனமுருக்கு, பலாசு

அஃதி உபமானத்தைவன்னிக்க

Hனமுருங்கை, ஒர்முருங்கை

அதன.திசம்பர்தத்தால் உபமேய

புனம், கொல்லே, வயல்

ச்தோன்றச்சொல்லுதல்
பு:னவுளி, வன்னிக்கப்படுபொருள்
புனாவர்த்தம், சனனம், சுற்.அதில் புனேவுளிவி2ளவனி, ஒரலங்காக, அ

4னாகமனம், திரும்பிவருதல்

புனரித்தண்டு, ஒர்பூடு
புனருத்தசன்மன், ப்ார்ப்பான்

ஃதி சொல்லப்பட்டஒரு உபம்ே

பத்திஆற் சம்பந்தமாகிய்மற்ருெ

ஆனந்தம், புன்ர்பூசம்

குஉபமேயந்தோன் அதலாம்
புன்கண், தரித்திரம், துன்பம், சோ
ய், மெலிவு

Hனர் வம், சனம்

புன் கம், உணவு, சோறு

::

உதல்

Hனர்பூசம், ஒர் கட்சத்திரம்
புன்காவி, காய்ாமரம், பாதிரிமரம்
புனர்ப்பவம், ாசம், மீண்டுபிறத்தல் புன்கு, புனமுருங்சை, புன் கமரம்
சிவன்,திருமால்,புனர்பூசம் புன்குசடை, குஞ்சிச்சல்ட
பனலே, ஓர் மரம்
புன்சிரிப்பு, புன்முறுவல்

ஆறு, குதலே, நீர்

4 செக்கர்,மாலகேரம் (ரிசகிலம்
புன்செய்,சிறு தானியம்வின்சிலம்,த

Hன முருங்கை, ஒர்முருங்கை

Hனல்விடுதல், குத்லேகொஞ்சல்

புன்செய்கை,சிறு தானியச்செய்கை

புனல்வேதேன், வருணன்
புனவர், குறிஞ்சிநிலமாக்கள்

புன்சொல், எளியசொல்
புன்பயிர், சிறுபயிர்

"

கம்,ச்மைத்ததைமஅபடிச
மைத்தல்

(ரம்

மரம், மூங்கில்முதலியவுட்டு ம

4னற்றிசை, நீர் திரை

புன்ம லே, புன்செக்கர்
புன்மானம், இளஞ்செக்கர்வானம்

Hன ஒடன, சோழன்

புன்முஅவல், மக்தச்சிரிப்பு (மறதி

-

புனளுடு, காவேரி

டு, இஃது கொ புன்மை, அற்பம், இனம், சிஅம்ை,
இச்தமிழ்நாட்டிஞ்ென்
புன் அமி, தாறல்

புனிகம், சிங்கபாஷாணம்

புன்ருெழில், இழிதொழில்

புனிதம், புனிதம்
புன்னகை, புன் சிரிப்பு
புனிதன், அருகன், இந்திரன், சிவன், புன்னறவம், இஞ்சி
சுத்தன், புத்தன்

புன்ஞகம், புன்னே

4ணி.அ.இன்ற் அமை,குதகம், தோ புன்ஞகவராழி, ஒரிசாகம்
ல், புதுமை

புன்னெறி, இனவ்ழி
புன்னே, புன்?னமரம்

புனிதிரு, இளங்கன்றுப்பசு

புனிதம், சுத்தம், புனர்பூசம்

ஆ

Hஅகு, புழுகு

புனே, அலங்கரிப்பு, அழகு, சிலே,

பு

8. அதிகு, இடம், இதிேப்பு, இருக்
அமை, புனே யென்னேவல், பெர்
குதல், இல, ஒமர்க்கினி, ஒரெழு

விவு விலங்கு

த்தி, ஒர் கண்ளுேய், ஒர் சரகம்,

-
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ஆசி

பூச்

கூர்மை, தாமரை, தீப்பொறி, பி பூசல், தழுவல்,பூசுதல்,பெரிதொலித்
தல்,பொருதல், பொருச்சல்
றப்பு, புட்பம் பூமி, பூவென்னேவ
பூச.அத்தல், சுத்திபண்ணல்
வல், பொலிவு, மகளிர்கு தகம்
ஆசனம், பூசை
(க்சம்
பூகதர், புகழ்வோர்
பூசனி, அடைககலான் குருவி, வண
பூகபீடம், அப்பற் காளாஞ்சி
ஆசனே, ஆராத?ன
பூகம், இருள், உண்டை, கமுகு,
முகு, குவியல், கூர்தற்கமுகு, கூர் | சாகாலம், ஆராத?னவேளே
தற்ப?ன, கெளரி, சுபாவம், திரட் சாக்கல், சுக்கான் கல்
சி, சோம், பலா, பாக்கு, பிளப்பு ஆசாசாரி, பூசாரி
பூசாக்சப்படலம், பூம்படல்
ம்பும்,
பூசாந்திரம், அருமைபண்ணல், ஒர்
பூக்கம்பனம்,

}

க்கல்

கடுக்கன்
பூகரம், சஞ்சு
பூசா பலம்,
ஆகலம், மதர்த்தகுதிரை
ஆகன்னம், மையவ்ரியினரைவிட்டம் பூசாபலன், பூசை பின் பலம்
ஆகாமி, பூமிவழியாய்க்கமணிக்குங்கு ஆசாமுகம், பூசைமுகம்

}

திரை

குசாயத்தம், பூசையாயத்தம்

-

பூகோள சாஸ்திரம், புவனசாஸ்திரம் பூசாரி,கோவிற் பூசைபண்அணுவோன்
பூசாலி, பூசாசாரி
பூகோளம், பூச்சக்கிரம்
க்கஞ்சா,
பூசாவர்தம், பூசாதிேரம்
ஒர்கஞ்சா
பூசாவிதி, பூசைமுறை

::::

பூக்கட்டுதல், பூத்தொடுத்தல்
ஆக்கர்தம், அட்மிட்டகங்தகம்
ஆக்கம், ஊர்ப்பொது, கமுகு, மதி,
மருதநிலத்தார்
(வு

ஆதிதபயங்காம், சடங்காராதன
பூசிதம், வணக்கம்
பூசிதன், கனவான்
பூசித்தல், பூச?னசெய்தல்

பூக்காணம், சமரேகையின்விட்டள பூசிப்பு, வணக்கம்
ஆக்குடலே,
. பூசு, அாசி, பூசென்னேவல்
பூக்கூடை
ஆககுட்டான்,
பூசுணி, பறங்கிக்கொடி
8க்குதல், பூத்தல்
ஆசுதல், சர்சனமுதலியவப்புதல்,
ஆக்குறடு, பூமாலேதொடுக்குஞ்சாலே
சார்த்திமினுக்கல்
ஆக்கொய்தல், பூவெடுத்தல்
பூசுதன், செவ்வாப்
_

}

_

இங்கதிர், ஒளி, வெண்கதிர்
5ங்கரும்பு, செங்கரும்பு
ஆங் கவணி, ஒர்வகைப்புடைவை
ஆங்கா,
ஆங்காவனம், சக்தனவனம்
8ங்காரம், மந்தாரம்
5ங்காரை, ஒர்காரை

பூசுதை, சீதை

ஆங்காவி, ஒர்காவி

பூசைமுகம், பூசா சன்னிதானம்
பூசைமேடை, பூசைக்குறடு
பூச்சக்கிரம், குரியளுேடும்பாதை,
மிச்சுற்று

}

ஆங்குமால், மெல்லியகுறுகல்
eங்கொத்து, மலர்த்திரள்

பூங்கொல்லே, பூச்தோட்டம்
பூக்கோரை, ஒர்புல்

ஆசுத்தி, திடைத்தல், மெழுகுதல்
பூசுரர், அந்தணர்
(?ன
பூசை, அன்னதானம், ஆராத?ன, பூ
பூசைப்பரிசாகன், குருவின் சீடன்

ஆசைப்பெட்டி, ஆசைத்தளபாடப்
பெட்டி

5

பூச்சட்டை, குடலேக்கதிர்
பூசகன், பூசைசெய்வோன்
பூச்சாண்டி, வெருளி
சக்கிரவாளம், சக்கிரவாள கிரி
பூச்சாயை, இருள்
பூசக்கிரன், அரசன்
(ணம் பூச்சாரம், பூஅே
ஆசனம்,பிதான், பூஞ்சணவன் பூட பூச்சி, செக்தி, புள்ளி
பூசணி, ஒர்கொடி
பூச்சிகாட்டுதல்,
வெருள் காட்டு

பூசம், இர்நாள்

குட்

டு.ால்டு

பூச்சிக்கூடு, ஒராபரணம்

ஆதி

ஆட்டங்கயிறு,

ஆச்சியம், அருமை, சங்கை, சன், ஆட்டாங்கயி.மு,
கக்கயிறு
பூசிக்கப்படத்தக்க த, வெறுமை பூட்டுக்க பி.டி.,
பூச்சியவார்த்தை, கணிசப்பேச்சு
ஆட்டல், அடைத்தல், அணிதல், கன

ஆச்சியன், பூசிக்கப்படத்தக்கவன்,
ன்

க்குத்தைத்தல்,கொழுவுதல்,தொ
டுத்தல்

பூச்சிலே, கருங் தண்ணிர்க்கல் (ட்சி
, கதவுமுதலியயூட்டும்பூட்டு,
பூச்சு, பிஅக்கு, பூசுதல், வெளிக்கா
கொழுவி, அலங்கு, பூட்டென்னே
ச்செண்டு, புட்ப்ச்செண்டு
வல்,பொருத்து,விலங்குவின்ஞன்
பூச்சே2ல, பூச்சித்திரப்படாம்
குட்டுதல், பூட்டல்
(ம்
பூஞை, பூனே

கு இவாய், திறவுகோல் புகுந்துவர்ா
பூட்டுவிற்பொருள்கோள், தம்முட்
பூஞ்சனங்கட்டுதல், சிக்குப்பூத்த
பொருளுேக்குடையதாய்ச்செய்யு
பூஞ்சணம்பிடித்தல், ல், பூஞ்சு கட்
பூஞ்சக்கல், தேகக்கல்

ஒன்முதலிலும் இறுதியி னு நிற்குஞ்

டல்

சொற்கள்
பூஞ்சணம்,

குட்டை, இறைகூடை, ஏற்ற மரம்,

,ே

செக்கு

கஞ்சப்பரம்,
பூவிஞற்செய்யுஞ்சப்
பரம்
(ல் பூணல், அணிதல்
பூளுரம், ஆபரணம்

(ம்பு

ஆஞ்சலாடுதல், கண்ளுெளிமயங்குத ஆளுரவெ.அம்பு, மணிக்கட்டின்ெலு
பூஞ்சல், கண்மயங்குதல், பூஞ்சு
பூணி, இடபவிராசி, எருது

பூஞ்சற் கண், மயங்கின்கண் (ணல் பூணித்தல், சுட்டுதல்
பூஞ்சாடுதல், பூச்சியாடல்போl கா ஆதல் அகப்படுதல், அணிதல், உ
குஞ்சாட்டி, பூம்பயிர்ச்சாட்டி
ட்படுதல்,பொருங் துதல்
பூஞ்சான், ஒர்புல்
பூஇறு நால்;

} உபவிதம்

(ங்கு

பூஞ்சி, பூஞ்சு, பூஞ்சை

பூஅால்,

பூஞ்சிறகு, பட்சிக்குஞ்சின்றுவி

ஆணுாற்கவியாணம், உபாயனச்சட்
பூணே, முல்லே நிலம்
ஆண், ஆபரணம், உலக்கை முதலிய

குஞ்சு,

ஆசு

ஆஞ்சுண்ணம், பூதோது
பூஞ்சை, மங்கல்
பூஞ்சைநிலம், பாழ்நிலம்
பூஞ்சோலே, புட்பச்கா
பூஷணம்,
ஆபரணம்
பூடனம்,

வற்றிலிடும்பூண், கிம்புரி, பூணென்
னேவல்

ஆண்டி, ஊர், கடற்குட்டிடர்
ஆண்டு, புதர், பூடு
ஆதி கணம், பூதசே?ன

(டை

பூடன், அவாதசாதித்தரிலொருவன் அதகாப்பன்பட்டை, பிாைறிப்பட்
பூவிதம், அலங்கரிப்பு, ஆபரணம்
ஆதி காலம், செல்காலம்
ஆடு, புல் அ, பூண்டு
(யா?ன 6தகி, பூத?ன, பேய்
பூட்கை, மேற்கோள், யாழியான, ஆதகிராமம், பஞ்சபூத சம்பந்தம்
ஆட்சி, உடல், உரித்து, பூணல்,பொ கதகிருதாயி, இந்திராணி
ருத்து
(வேஷம் ஆதகிருது, இந்திரன்
ஆட்டகம், நொற்பன் வேலே, வெளி கதக்கண்டிை, சிறிதைப்பரிதாகக்
ஆட்டகம்பண் அதல், வீம்படித்தல்
காட்டுங்கண்ணுடி
ஆட்டகவேலே, நொற்பன் வே?ல்,மே இத்தக்கால், போதிேக்கால்
ன் மினுக்கானவேலே, வெளிவேஷ ஆத சஞ்சாரம், உலகவாழ்வு

-

மானவேலே

சஞ்சாரி,
ஆட்டகாரன், வீம்பன்
ஆட்டங்கம்,

ட்டாங்கம்,

;

ங்கம்

உலகவாழ்வைவிடா

தோன், காட்டாக்கின்
வில்ல

ஆதிசாரசரீரம்,தேவர்களினுண்ணிய
தேகம்

பூதா

டு.ாலசு

பூப்

பூததயை, ஆன்மாக்கட்குச்செய்யுங் பூதாத்தமா, உடல், சிவன், அ2ணக்
பூசதாத்திரி,
பூமி
பூததானியம், எள்

காரண்ம், பிரமன்
பூதாரம், பன்றி
பூதாரன், அரசன்

பூதாாசனம்,

பூதாரி, பெருங்காயம்

தயை

சேங்கொட்டை

தாடி, பசாசுபிடித்தவர்க்கியங்கு பூதி, உடம்பு, கொடுமை, சாம்பர்:
சித்தி, சுத்தம், செல்வம், தசை

நாடி.

பூதநாதன்,

பூசநாயகி,

சிவன்
உமை

பூததிருத்தம்,

ஒர்காலமுடக்கியா

டல்

தத்துவம், தற்கந்தம், கரகம், பி
றப்பு, புலால், புழுதி, பூமி, பொரி
க்கறி, மகத்துவம்,யா?னமைதின

ழ்,

தி

பூதபஞ்சாக்கரம், ஒர்பஞ்சாக்கரம்
பூத பதி, சிவன்

::::: கதேகம், துற்கத்தம்

பூதபரிளுமதேகம், தாலதேகம்
பூதபரிளுமம், பூதங்களின் றிரிபு

பூதி காமன், மதிேரி

_

_

பூதிசாரிசை, காவி

பூதிமாமிசம், தன் மாமிசம்
தபலி உச்சிட்டங்கொடுத்தல்
குதம்: ஆல், இறந்தகாலம்,உண்மை, பூதியம், உடல், பிரிதிவிமுதலிய தம்

உயிர் ஐம்பூதம், சங்கு சுத்தம், பூதேசன், சிவன்

தருப்ப்ை,பரணி தகனம்பேய் பூதேவர்,பார்ப்பார்
ஆதயாகிம், பஞ்சமாவெச்சத்தொ ஆசை. அம்பு
ன் அறு, அஃது பலியிதல்
(மலே பூத்சல், உண்டாதல், பயத்தல், மலர்
ஆதரம், பூமிதாங்கல், பொன்மலே,
தல், மாதவிருதிவாதல்

பூதராயன், பிசாசம்

பூத்தானம், அருமைபண்ணல்

இதர்,சாரதர். இவர் பதினெண்கண பூத்திரம்,

ம்லே

பூத்திரி, ஒர்வசைவிறிசு
பூத்துப்பூத்தெனல், இளப்புக்குறிப்

த்தொருவர்

பூத்லம், ஆழி
பூதவம், ஆல், குதி

ட பூர்ட்யூரெனல்
பூத்தொடுத்தல் மாலேகட்டல்

பூதவாதகு,

பூநாகம், நாங்கூழ், பூஅே

கெட்ட பேச்சு

பூதவாாத்தை,

பூசாதம், வெடிய
பூதவாசம், சரீரம்
பூநிறம், மாங் தளிர்க்கல்
பூதவாதம், ஒர்சமயம்
பூநீர், பனி நீர்
பூத விருட்சம், ஆலமரம்
பூலேம், நீலம்
பூதவிருள், உலகவிருள்
பூமே, ஒர்மருக்த
பூதனன், அரசன்
தளுகனன், பூசபரிமை தாலசரீரம் பூநோய், சிறுநோய்
ஆர்தட்டம்,
பூத ஞசரீரம், R
பூக்தட்டு,
பூதஞ்குதனன், கிருட்டிணன்
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வைக்குச்சட்டம்

ஆத மூரி,

}

பூந்தாத, பூவிந்துகள்

பூக்திகள், பூக்தாது
பூத?ன், ஒர்பெண்தேவதை
பூதன், கிருட்டிணபக்கத்து பதிஞன் ஆர்.துணர், பூங்கொச்து
காங் திதி, மகன்

பூங் தளிர், மெல்லியதுளிர்

பூதாக்கலம், மாப்பிள்ளேக்குமணவா ஆங்தாள், பூர்திகள்
ட்டிசோறிடுங்கலம்
பூங் தேர், புட்பத்திகுலாய தேர்
பூதாக்கலம்பணிதல், மணவாளப்பிள் பூந்தேன், பூவிற்றேன்
2ளகள்முதன் முறை ஒர்பாத்திரத்தி பூங்தை, ஒருர்
ற்புசித்தல்
(ங்காரம் பூந்தோடு, பூவிதழ்
ஆதாதி யாங்காரம்,பூதோற்பத்தியா பூந்தோட்டம், நந்தனவனம்
! பூட சாலே, பணிகாரக்கடை
ஆதாத்துமன், சங் நியாசி

ஆமி
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ன் கிஞென் அறு
பூமிபாரம், சிருட்டிட் பொருள்களா
நீ பூமி குண்டானபாரம்
பூமிபாலன், அரசன்

பூபதி, அரசன், ஒர்குளிசை
பூபம், பணிகாரம்

பூபரீதி, குரியளுேடும்வரி

பூபன், பூசாசாரி, பூரட்சகன்
ஆபாலர், பூவைசியர்
பூபாலன், அரசன், வேளாளன்

பூமிபிசாசம், ப?ன

பூமிப்பிரவேசம், வி2ளநில;திற்செய்
கைபண்ணசாளுக்குப்போதல்
பூமியதிர்தல், பூமிாடுங்கல்

பூபாளம், ஒரிராகம்
பூபுத்திரி, சீதை
பூப்பகம், பெண்குறி
பூப்பதாரி, தாரஸ் திரீ
பூப்பரிதி, அயனவரி

பூமிாடுக்கம்
மிலட்

ே

}

இலக்குமி, பூமிதேவி
பூமிலாபம், மரணம்
பூமி லேபனம், மெழுகுதல்
பூமிவெழுப்புமண், சுதைமண்
பூமிவேர், ஆசாகம்
பூம்பட்டாடை, ஒர்பட்டுப்புடை

பூப்பருத்தி, பூவரசு
ஆப்பு, பூத்தல், மகளிர்கு தகம்
பூம கண் மைந்தர், வேளாளர்
பூமகள், இலச்குமி, பூமிதேவி
மகன், செவ்வாய்

பூமடல், பிள்?ளமடல்
பூமடி, மெல்லியமடி
ஆமடை, பூவிளுவிடுமடை
ஆமண்டலம், பூச்சக்கிரம்

பூம்பட்டு,

பூம்பச்தி, பூவிஞலாயபதே
பூம்பறியல், தட்டுக்கேடு
பூம்ப?ன, ஆண் ப?ன
பூம்பாளே, பூப்பா?ள

பூமத்தை, ஒர்செடி
ஆமஸ்கானம், ஏழ்வகைாானத்தொ பூம்பிஞ்சு, இளம்பிஞ்சு

(சனம்
ன் அறு, அஃஅ அதுளசிமுதலியதிவ்வி பூம்பிரயோசனம்,புன் பயிர்ப்பிரயோ
யமரத்தருகின் மிருத்திகையாற் பூ பூம்புகை, அம்புகை

பூயாரி, வேம்பு

சுதல்
ஆமன், செவ்வாய், பிரமன்

பூயாலசம், சட்பீழை

ஆமாலே, புட்பமாலே, இஃது இராச பூசகம், பிதுர்பிண்டம்,பூரித்தல்,பெ
ருக்குங்தொகை, மூச்சுள்ளே வாங்

சின்னத் தொன்.அ
ஆமான், புமான்

கல்

பூமி, இடம், கோணங்களின் கீழ்வரி, பூரங்களித்தல், தீபாராத?ன
தேசம், பூஅேறு, பூவுலகு, மூவுலகத் பூரட்சகன், அரசன்
ஆசட்டாதி, ஒர்நாள்
தொன் அறு
பூமிகாமி, பூகாமி

பூமிகொழுநன் திருமால்
பூமிக்கூர்மை, வெடியுப்பு

_

ஆரண கருப்பம், நிறை கருப்பம்
ஆரண கருப்பனி, நிறை கருப்பிணி
இரண கலசம்,
சலம்பூரித்த கலசம்
ஆரணகும்பம், சிறைகுடம்
குரணசந்திரன், நிறை கலாசந்திரன்

}

பூமி சம், நரகம்
பூமிசம்பவை, சீதை
பூமிசன், செவ்வாய், நரகாசுரன்
குரணசற்குணம், நிறைந்தாற்குணம்
குரணசற்குணன், நிறைதோற்குணன்
பூமிசாரம், ஒர்.நால்
பூமிசை, இலக்குமி, சீதை
(தன் ஆரண சாத்திரம், அகத்தியர்செய்
தவோர்.நால்
பூமிசைநடந்தோன், அருகன், புத் பூரண குத்திரம்,
பூமிச்செருக்கன், உவர்மண்
ஆரண திசை, சரஞ்செல்லுங் திசை
1.ஆரண்டலன், கிறை- லன்
ஆமிதேவி, பூமிலட்சிமி
ன பாத்திரம், இரு.நாற்றைம்பத்
குமித்தைலம், மண்டயிலம்
தாஅ சிறங்கை யரிசிகொண்டபா
பூமிநடுக்கம், பூமியதிர்ச்சி
(ற
த்திரம், பூரணகும்பம்
ஆமிசாதம், இந்துப்பு, காக்தம் ே
பூமிசாயகன், காலமீர்ப்படிகம்
பூரண பிண்டம், நிறை கரு
பரிட்சை, கலேஞானமஅபத்திஞ ஆரண மாசம், பிரகுதிமாதம்

பூரி
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பூரணமி, பூரணே

பூரணமை, பெளரணமி
பூரணம், ஊடைநால், எல்லாம், கட
ல், நிறைவு, பி.அர்பிண்டம், பெரு
க்கம், மழை

பூரணலேகியம், ஒரிலேகியம்
ஆரண வடிவு, மகாலங்காரம்
ஆாணவயசு, நிறைவபசு

ஆடு

பூரிதம், பூரணம்
பூரித்சல்,உவத்தல், நிரப்புதல் நிறை

த்தல்,

பருத்தல், வாயுவை நிறைத்

தில்

பூரிபோசனம், சிராத்தத்தின் பிற்கென
டுக்கும்போசனப்பொருள்

பூரிப்பு, பூரணம், மிகுகளிப்பு, மிகுதி
பூரிமாயு, ஆணரி, பசிமை
ஆரியம், அரசிருக்கை, ஊர், மருதகி
லத்தார், வேந்தர் வீதி
_

ஆரணவித்தை, முழுக்கல்வி

ஆாணவிரதம், உத்தமவிரதம்
இாணன், அரன், அருகன், கடவுள், பூரியர்,

.ே.}

_

ழ்ேமக்கள்
மூர்த்தபாஷாணம்
ஆாளுகுதி, ஒமச்சடங்கை நிறைவே பூரு, குருகுலத்தாசரிலொருவன், பு
நீ அங்கடைசியாகுதி
பூரணு யு, பூரணவயசு

ருவம்
ஆருகம், மரம்

பூரஞனகம் , சந்திரகிரணம், மேளம் பூருண்டி, மல்லிகை
பூரணி, இலவமரம், காடு, நிறைவுள் குருபூரெனல், பூர் ரெனல்
ளவன், ஆ

குருவகங்கை, நருமதை

பூரணேங்த, பூரண சந்திரன்

குருவகதை, பழங்கதை

பூர2ண, ஐயன்றேவிகளிலொருத்தி,

eருவகருமம்

சக்திரனேர்தாம்பத்தாந்திதி, பெள
ரனே

பூர2ணகேள்வன், ஐயன்

::::: ஊழ்வி?ன
குருவகாட்டை, கிழக்கு
கருவகாலம், முற்காலம்
கருவகெளளம், ஒரிசை

பூரபதி, பச்சைக்கருப்பூரம்
பூரம், ஒர்ாள், ஒர்மருந்து, கருப் அருவக்கியானம், பிருர்த்தஞானம்
பூரம், குழ்தல், தேள், நீர்க்குண்டு, 8ருவசநீதியை, விடியல்
பூரணம்

8ருவசனனம்,

பூரவாகனி, சரச்சுவதி

:::

பூராசி, ஆத்திரள்
ஆசாடமாசு, பால் வீதிமண்டலம்
ஆசாடம், ஒர்ாாள்

5ருவசன், தலேமகன், முன் ளுேன்

தப்பு

ஆராயக்கதை, பழங்கதை
ஆராயம், ஆருவம், விருப்பம்

பூருவஞானம், முன்னஅபவத்தைய

ஆராவாய, நிறைவு
ஆசான் ஒர்விஷசெங் அ, பனங்கொ

::::: கிழக்கு

அருவசாகசம், கடுங்தண்டம்
ஆருவசைலம், உதய மலே

வதிசகு,

ட்டைமுதலியவற்றி அட்பருப்பு

பூருவது.வர்தம், ஊழ்வினப்பயன்
பூருவதேகம், பூருவசரீரம்
ஆரி, ஒரிசை,ஒர்பணிகாரம், ஒர்வீர பூருவதேசம், கிழக்கு
(ர்
ன்,கலப்புநெல்,சிராத்தக்கிரியையி பூருவதொடர்ச்சி, பழவி?னத்தொட
அென்அ. சிவன், திருமால், ாாணி, பூருவடக்கம்,
வளர்பிறைப்பக்

பூரான் காவிக்கல், மஞ்சற் காவி

}

அாறு கோடி கோடிகோடா கோ பூருவபட்சம்,
கம்
டி, பகல்,பிரமன், பூரியென்னேவ பூருவபதம், கிலேமொழி
ல், பொன், மிகுதி
பூருவபருபதம், உதயமலே
ஆரிகம் அப்பவருக்கம்
பூருவபங்குனி, உத்திரம்
ஆரி கலியாணி, ஒரிசை
(கை பூருவ பற்குனிபவன், வியாழன்

ஆரிகை, அப்பவருக்கம், ஊதிடும்பூரி ஆருவபுண்ணியம், முற்றருமம்
சிராத்தச்சடங்கி குருவப்படுதல், தொன் தொட்டு
ஞென் ற
ரித்தாயிருத்தல்

eரிகொடுத்தல்,

பெட்

டுள0க

பூவி

பூருவமீமாஞ்சை, மீமாஞ்சையின்மு பூவிளம், கற்பாஷாணம்
நீ பகுதி

பூவுலகு, பூமி

பருவம், ஆதி, எல்லாம், கிழக்கு, சர் பூவெண்ணெய், ஒர்ாற்றபிலம்
திரன்முன்பக்கம், பழமை, முன்பு பூவை, காயாமரம், கிளி,குயில்,
ணவாய்ப்புள்,பெண்

ஆருவாசாடம், பூராடம்

பூருவாண்ணம்,
பூருவாண்ணியம்,
பூருவாபரம், அத்தாட்சி
பூருவாப்பியாசம், பசியவழக்கம்
பூருவீகம்,
பூருவோத்திரம்,
ப9மை

}முன்னோம்

பூவைசியர்,உழவர், வேளாளர், இவ:
மூவைசியரிலொருவர்

பூவொல்லி,

தேங்காயிலோர்வகை

யொல்லி

பூவோடு, தொட்டிபாஷாணம்
பூழான், கவுதாரி, காமூங்கோழி
கொடு தேமிழ்சா
குருவோத்தரம், ஆருவோத்திரம், வ பூழி, குமுைசே
ட்டிளுென்அ, சேற்றிற்குமிழி, ப
டழ்ேத்திசை
ராகம், புழுதி
ஆருவோத்திரசங்கதி, பூருவத்தின்வ
ரலT.ழ
பூழியன், சேரன், பாண்டியன்
பூழில், அகில் பூமி
பூரை, குறைவின்மை, பூரணம்
பூழை, கோபுரவாயிற் கதவிவிட்டுப்
பூரையிடுதல், அலுத்துப்போதல்

}

,

_

பூர்தல், நிறைதல்
ஆர்த்தம், தருமம்

புகும்வழி, திவாரம்

ஆழ்க்கை, புழைக்கை, யாழியா?ன,
யா?ன

பூர்த்தி, நிறைவு
பூர்ப்பியம், நாதனம், பழங்கதை

பூழ்தி, பராகம், புலால், புழுதி

பூர்ப்பூரெனல், பொவிச்த பருத்தல்
பூர்வம், குருவம்
பூர்வீகன், பழையோன்
பூலதை, காங்கூழ், படர்கொடி
பூலத்தி, மருதமரம்

பூளே, இலவம்பஞ்சு, ஒர்செடி
ஆனே, பூஞை

பூ?னக்கண்புருடராகம், ஒர்மணி
பூ?னக் கழற்சி, ஒர்செடி
பூ?னக்காஞ்சொறி, ஒர்காஞ்சொறி
பூலா, ஆல்
(கடு பூ?னக்காய்வேளே. ஒர்செடி.
பூலித்த க,ெ மணியழுத்தவைக்குங்த பூனக்காலி, ஒர்செடி
பூலோகம், பூமி, இஃது மேலேழுல
பூ?னப்பகைவன்முள், எலிமுள்ளு
ஞென்.அறு
பூனே மயிர், பூனக்கழற்சி
பூல், ஒர்செடி
ஆ?னவணங்கி, குட்பைமேனி
பூவசியர், பூவைசியர்
பூவணம், ஒர்சிவதலம்

பூவணே, குமெத்தை

பெ

பூவந்தி, ஒர்மரம், ஒர்மருந்து
eவமளி, புட்புசயனம், இஃது அட்
டபோக்த்தொன்று
பெங்கு, கள்ளிஞேர்பேதம்
ஆவம்பன், மன்மதன்
பெடம், மிகுதி
ஆவரசு, ஒர்மரம்
பெடை, பறவைப்பெண்
பூவலயம், பூகோளம்
பெட்டகத்துத்தி, ஒர்துத்தி
ஆவல், சிவப்பு, அ. ரவு
பூவளலே, ஆஅே

ஆவாணம், ஒர் விதவாணம்

பெட்டகம், பெட்டி

பெட்டல், ஆசைப்பெருக்கம், விரு
(ன

ம்பல்

ஆவாமற்காய்க்குமரம், ஆல்முதலிய
ஆவாளி, ஒர்பாணம், மதன்பாணம், பெட்டார், சினேகிதர்
மன்மதன்

பூவிதழ், பூச்தோடு
விச்தி, அப்பிரகம், வீரம்

பெட்டி, பேழை, மூளிவாய்

பெட்டிக்கோரை, ஒர்புல்
பெட்டு, பொய்

பெண்

டு.ாஉ.ம்)

பெண்

பெட்டை, ஒட்டகம்-கழுதை-குதி பெண்ணே, அஅடகாள், ஒராறு, ப
ரை-சிங்கம்-காப்-மரையிவற்றின்

?னமரம்

பெண், பறவைப்பெண், பெண் பெண் தண்டு, காதிலுட்புறத்தண்டு
பெண்பழி, பெண் ஆரோகம்
பொ.அ
பெண்ப?ன, காய்ம்ப?ன
பெட்டைக் கடல், சிஅகடல்
பெட்டைக்கட்டு,
வளமற்ற கட் பெண்பால், திரீவிங்கம், இஃது ஐம்
பெட்டைமுடிச்சு,
டு
பாலிளுென் அறு
பெட்டைக்கண், சிஅகண் (ளவன் பெண்பால்விகுதி, பெண்பகுதியை
பெட்டைக் கண்ணன், சிஅகண்அள்

பெட்டையன், ஆண்மையற்றவன்
பெட்பு:அன்பு, ஆசை, பெருமை

பெண், திரி, மனேவி, விலங்கின் பெண்
பொது

பெண்கரு,சுரோணிதம்

(ப்பகுதி

விளக்கிநிற்கும்விகுதி
பெண் பாற்பிள்?வக்கவி, ஆண்பாற்பி
ள்ளேக்கவியுறுப்புள சிஅதேர்-சி.அ
பறை-சிற்றில்எஅமூன்ருெழித்து
ஏ?னயு.அப்பேழுடன் அம்ம?ன-ஊ:
சல்-கழங்கெஅ மூன். அறுப்புங்க.

பெண்க2ல, வண்ணத்தின் சிற்றின்ப
ட்டியுமப்புக்குப்பகுபத்து விருத்
தத்தான் முடிவதி
பெண்குமஞ்சான், சாம்பிராணி
(சுதல் | பெண்பிடித்தல், கூத்திபிடித்தல்
பெண்குறி, யோனி

பெண்பிள்ளே, சிறுமி, பெண், மன
வாட்டி
(தவள்
பெண்கொடி, பெண்
பெண்கொடுத்தல்,பெண்ணே விவாக பெண்பிறந்தவள், பெண்ணுய்ப்பிறக்
பெண்புத்தி, பேதைப்புத்தி
ஞ்செய்துகொடுத்தல்
பெண் கேட்டல்,பெண்ணேமணம்பே

பெண்சாதி, மனேவி
பெண்சோடினே, பெண்வேஷவணி
பெண்டகர்

பெண்டர்,

பண்பேதை, ஏழைப்பெண்

பெண்போக்ம், அறம்முப்பத்திரன்
டிளுென் அறு, அஃது மணமுடிப்பி

} அலியர்

த்தல், திரீபோகம், இஃது அட்
டபோகத்தொன்.அ
பெண்டகை, பெண்டன்மை
பெண்டாட்டி, பெண், ம?னயாட்டி பெண்மகள், திரி
பெண்மதி,பெண்புத்தி
பெண்டிர் பெண்
பண்மயக்கம்,
பெண்டில்,
பெண்மயல்,
பெண்மோகம்

}

}

பெண்டீர், பெண்கள்
பெண்டு, பெண்மகள்

பெண்மயிர் அளகம்

_

பெண்ணரசி, இராசாத்தி, விவேக பெண்மரம், பிற வயிரமுள்ளமரம்
பெண்மாயம், பெண்மயக்கம்
முள்ளவள்
பெண்ணரசு காடு,பெண்ணுளுகைசெ | பெண்மூச்சு,பெண்மூர்க்கம் (மை
ய்யுமிராச்சியம்
(பம் | பென்மை, பெண்டன்மை, மாட்சி
பெண்ணலம், பெண்ணிலுள்ளவின் பென்மைச்சினப்பெயர், பெண்பா

பெண்ணழைத்தல், பெண்ணேவிவா
கஞ்செய்தல்
பண்ணன், ஆண்மையற்றவன்
பெண்ணுசை, திரீவிருப்பம்,
மூவாசையிளுென் அ

இஃச)

பெண்ணுள், பெண்கட்சத்திரம்

ன்முப்பகுதிக்கும்பொதுவானவு.அ
ப்ப்ாஅயபெயர் (உ.ம்) முடத்தி
பெண்மைச்சி?னமுதற்பெயர்,

பெ

ண்பான் முப்பகுதிக்கும் பொதுவா

னவுறுப்பு முதற்பொருட் பெயர்,
(உ.ம்) முடக்கொற்றி

பெண்ணிலி, ஒர்பெண்தேவதை, து ப்ெண்ண்மமுதற்பெயர், பெண்பான்
ட்டை
முப்பகுதிக்கும் பொதுவான முத
ந்பொருட்ப்ெயர், (உ.ம்) கொற்றி
பெண் அ.அப்பு, பெண்குறி, பெண்
(ல் பெண்வகை, பெண்வகுப்புகாஅ , அ
ஃஅது பதுமினி, சித்தினி, சங்கினி,
பெண்ணெடுத்தல்,பெண்கொள்ளுத
ணிைலட்சணம்

பெண்ணெழுத்து, செட்டெழுத்து

அத்தினி

பெய
பெண் வழி,
பெண்வழிச்சுற்றம்,

டு.ாஉக

பெரி

னேவல்,பெயர்ச்சொல்

பெண்னேட்ப

பெயர்ச்சி, திரும்புதல், புரட்சி
பெ.தும்பை,பதிளுெருவயதிற்பெண், பெயர்ச்சொல், இடுகுறியாவுங்கா:
நீறியவினம்

னக்குறியாயும் வேற்றுமையுருபுக

பெண்பொது
பெத்தகாலம், இலயகாலம்

ள் சார்சற்கிடமூப் ஏன்மன் பெய

பெத்ததிசை, ஆன்மாபாசத்திற்குட்

ாைலினக்கி கிற்குஞ்சொல்
பெயர்தல், ஆடல், உரிஞ்சல், னடுபட

பட்டிருக்குங்காலம்

ல், திரும்பல்,போகல், வேறுபடல்

பெத்தமுத்தி, இலயமுத்தி .

பெத்தம், ஒடுக்கம், கட்டு,சேர்மான பெயர்த்தல், கிளப்புதல், திருப்புத
ம், கிலேபரம்

ல், வேமபடுத்தல்

பெத்தரிச்சம்.அகச்சை,கலம்புகழ் பெயர்த்தி, பாட்டி, பெயர்ச்சி
பெத்தர், அடிமைகள், பாசபக்தர் பெயர்சேரிசை, ஒர்பிாபர்தம், அ..
பெங்தம், பச்சம்

அ பாட்டுடைத்தலேவன் பெயரின்

பெந்தர், பக்தர்

ச்சாாநேரிசைவெண்பாவாற்பாடு

பெக்தனம்,

பக்தனம்

வ.தி
_

பெயர்போதல், கீர்த்திபிரபலமாதல்
பெயர்ப்பகுதி, ப்ொருள்-இடம்:கா

பெர்தித்தல், பர்தித்தல்
பெர்திப்பு, கட்டு
பெர்து, சுற்றம்

லம்-சினே-குணம்-தொழில்னலுடி

பெச்சை, அவலட்சணமாய்ப்பகுத்

அவசைக் காரணங்கொண்டபெ

தது, கலப்பையிஅேரு.அப்பு
பெங்தைக்கண், பெரியகண்

யIT

பெயர்ப்பிரஸ்தாபம், கீர்த்தி

பெங்தைக்கயிறு, படைவாளேமேழி பெயர்ப்பு, பெயர்ச்சி
யோடினேக்குங்கயிறு
(குதி
பெயர்வழி, பெயர்முறை
பெம்மான், பெருமான்
பெயர்விகுதி, பெயர்ச்சொல்லின்
பெயரடி,பெயர்ச்சி, பேர்மூலம்
இபயர்விளக்கல், கீர்த்தியுண்டாதல்
பெயரன், பாட்டன்

பெயர்வு. பெயர்தல்

பெயராளி, கீர்த்திமான்
பெயரிடுதல், சாமச்தரித்தல்
பெயரியற்சொல்,செந்தமிழ்நிலத்த
மொழிகளாய் உலக வழ்க்கிஅஞ்
செய்யுள்வழக்கி லுசின் தம்பொ
ருவேபியல்பாகவிளக்கும் பெயர்ச்

பெயர்வே அம்ை, எழுவாப்வே

சொல்

(மை

பெயலே, மழை
பெயல், மழை, மழைத்திளி

பெய்கலம், கொள்ச்ல்ம்

(சல்

பெய்தல்,செமித்தல்,சொரிதல் விடு
பெய்திரை, பாயிரம்
பெய்வ3ள, பெண்

பெயரின்னிசை, ஓர் பிரபந்தம், அ பெய்வு, பெய்தல்
ஃதி பாட்டுடைத்தலேவன் பெயரி பெரிசு, கண்க்கொண்டது, பருத்
2னச்சாரலின்னிசைவெண்பாவாற் பெரிது,
தி.து
பாடுவது
பெரியசை, கொடைக்காம் (யன்
பெரியத கப்பன், தங்தைதன்ற்மை
பெயருதல், நிலேவிலகுதல்
பெயரெச்சம், பெயரையவாவிநிற இபரியதம்பிரான், திர்சிேதை
குஞ்சொல், அஃது அகரமும்உம் பெரியதனம், பெருந்தன்மை
முமாகிய இருவிகுதிகளேயும்பெற் பெரியதாய், தாயக்கை
அகருத்தா-காரணம்- இடம்- கா பெரியது, ப்ெரிது
லம்-செயல்-செயப்படுபொருள் பெரியாடை, சல்லொழுக்கம்
எஅமாறலுளஒன்றைக்கொண்டு பெரியபுராணம், அ.அபத்துமூவரீக
முடியும்

தை

பெயமெடுத்தல், ர்ேத்தியடைதல்

பெரியப்பன், பெரியதசப்பன்

பெயரெடுப்பு, காமப்பிரபலியம்

பெரியம்மான்பச்சரி,ெ ஒர் ஆகி

பெயர், ர்ேத்தி, சாமம், பெயரென் பெரியம்மை, வைகுசி
67

இாஉஉ

பெரு
பெரியt,
#ே}
பெரியோர்

பெரியவர், மேன்மையுடையோர்
பெரியவன், தத்துவசாலி, மேம்பா
இடையோன், வளர்ர்தவன்
பெரியாணக்கை, ஒர்பூடு
பெரியாத்தாள்,
பெரியதாய்
பெரியோர், பெரியவர்கள்

:

;

பெரு

ன் வழங்கூறுதலும் மணமுடித்த
ல்-முடிகவித்தல்-பொழில்வி: யா
ட்டு-நீர்விளையாட்டு. உண்டாட்டு.

புலவி. கலவி என்றிவற்றைப் புக

ழ்தஅம் மர்திரம்- தாதி-செல்வு
போர்-வென்றி

என்பவற்றைக்கூ.

த அமாகிய விலைதொடாச் சருக்
கம்-இலம்பகம்-பரிச்சேதம் என்

அம்பகுதியையுடைத்தாப்வருவது

பெருங்காயம், ஒர்மருக்க
பெருகல், பெருகுசல்
பெருகியல்,இராகத்தகுதியிஞென்.ற பெருங்காரை, ஒர்மரம், ஒர்மீன்
பெருகு, தயிர், பெருகென்னேவல் பெருங்காம் உரத்தக மறு
ர்.இ
#இ
பெருகுதல், பாய்தல், மிகுதல், விரு பெருங்கிடை,
ஒாகடைச்

_

.ே

தீதித்தல்

பெருங்கிரக்தி, ஓர்சேய் (ண்டஆர்
பெருங்கிராமம்,அஞ்அாறுகுடிகொ
பெருங்கிழங்கு, இசு வேர், ஒர்பூடு
பெருங்கிழமை, முழுவுரிமை
பெருங்குடல், ஒர்குடல்
பெருக்கல்,அதிகப்படுத்தல், ண்கூ பெருங்குமிழ், ஒர்குமிழ், அஃதி திச
மூலத்தொன்.டி
ட்டித்தாக்கல், சீய்த்தல், நிறைத்
தல்,பருத்தல்,மிகுவித்தல்,விசாலி பெருங்கு ல், பெருஞ்சத்தம்
பெருங்குருகு, சக்கரவாகப் புள்
த்தல்

பெருக்கமசம், பப்பாப்புளிமரம்
பெருச்கம், செல்வம், பெருகுதல்,
பெருக்கிக்கண்டபே.அ., மிகுதி, வி
சாலம், விருத்தி
பெருக்கம்பண்ணுதல், போகுதல்

பெருக்கன், பருக்கன்

பெருங்குரு

பெருக்காச்சவட்டு, கவலேயினம்,வே
ண்டாவெறுப்பு
பெருக்காளர், போதியவர்கள்
பெருக்கு, கணக்குவகைாான்கிளுெ
ன்.ம,பாய்ச்சல், பெருக்கென்னே

பெருங்குரும்பை, ஒாமருச்சி
பெருங்குளவி, ஒர்குளவி

ஒர்குருச்

பெருங்குறடு, பெரியகுறடு

பெருங்குறட்டை, ஒர்செடி.
பெருங்குறிஞ்சாய், ஒர்குறிஞ்சா
பெருங்கொடி, ஒர்துவசம் (புள்
வல், விசாலம், வெள்ளம்
பெருக்குக்கணக்கு, கணக்குவகைாா பெருங்கொண்டலாத்தி,புழுக்குத்திப்
பெருங்கொன்றை, ஒர்கொன்றை
ன் ெெகுன அ
பெருங்கோட2ண, முரசு
பெருக்குதல், பெருக்கல்
பெருச்சாளி, ஒரெவி
பெருக்குவேளை, உச்சிப்பொழுது
பெருஞ்சீாகம், ஒர்சாக்கு
பெருங்கடல், சமுத்திரம்
பெருங்கடி, தொடுகடி (தொகை பெருஞ்செய்யான், ஓர்சேன்
பெருங்கணக்கு, பெருகிாவி, பெருக் பெருஞ்செருப்படி, ஒர் ஆடு
பெருங்கதை, பிள்?ளயார்கோன்புமு பெருஞ்சொல், பலா மிசொல் (தல்
பெருத்தல்,அதிகப்படல், பரும்ையா
டிவில்வாசிக்குங்கதை
பெருங்கலேயன், ஒர்செல்
பெருகை,பெருஞ்சிரிப்பு,பெருமெ
பெருங்காஞ்சொறி, ஒர்காஞ்சொறி
ழ்வு, இஃது சுபாயக்குனத்திகுெ
_

_

பெருங்காப்பியம்,

பிரபந்தம், அ

ன்

ஃதிதெய்வவணக்சமும்-செயப்ப பெருகண்டு, ஓர்ாண்டு
ெேபாருளும-வாழ்த்தும்-முன்னு பெரு ப்புல்ாத்தல், பெருவிருட்
வதாய் அறம்-பொருள்-இன்பம்
பைக்க-மல், இஃது அகப்பொரு
வீடுனஅாற்பொருட்டயத்ததாய்
ட்டுறையிஅென்று
.ெ
கவிசா யகனயுடைத்தாய்மலே-சட பெருமைவிலி, ஓர்மாம்
_
_
ல்-கா-ொகர்-பருவ முதலியவற்றி பெருகாரை, ஓர்ாாரை
_

இாஉக

பெரு

பெரு

பெருங்ாள், அச்சுவினிமுதலியாாள், பெருமிட்டை, பீசாறி
இரேபதி,கொண்டாட்டமானாாள் பெருமிதம், சளிப்பு, மிகுதி
பெருமீன், யா?னமீன்

பெருநிரவி, குமுக்கு
பெருநீர், கடல்
பெரு நூல்,விரிவு நூல்

பெருமுட்டி, கூடம்

பெருமுத்தரையர், செல்வர், சொச்

பெருசெருஞ்சி, ஒர்செருஞ்சி
பெருைெருப்பு, ச்ேசெறி

பெருசெல், ஒர்செல்
பெருகையல் வைகுரி (டையோன்
பெருந்தகை, அரசன், பெருமையு
பெருந்தக்காளி, ஒர்செடி
பெருக்தலேக்கறையான், ஒர்கறை
யான்

(மேன்மை

தப்பொருட்காரர்

பெருமூச்சு, நெடுமூச்சு
பெருமை, ஆங்காரம், பொலிவு, மா
ட்சிமை, மிகுதி, வீம்பு
பெருமை பண்அதல், ஆல்காரங்கா
ட்டுதல்
(தல்
பெருமைபாராட்டுதல், வீம்புபேச
பெரும்பசிரி, ஒர்ைேர
பெரும்பஞ்சமூலம், தழுதாழை,பா
திரி, பெருங்குமிழ்,வாகை,வில்வம்

பெருச்தன்மை, அகச்தை, மானம்,
பெருதோரா, ஒர்தாரா
பெரும்படி, பரும்படி
பெருக்தினே, பொருங்தாக்காமம்
பெரும்படை, ஒர்தேவ கூட்டம்
பெருந்தில்லே, ஒர்மரம்
பெரும்பதி, தலேக்கிராமம், மருங்கி
பெருந்தின், பேருண்
அார்குழிபதி
பெருந்தித்தி, ஒர் யூடு
பெருந்துளசி, ஓர் தளகி (தேன் பெரும்ப்யது, ஒர்வகைப்பய.அ
பெருந்தேன், பேரி?லயான் ட்டுச் பெரும்பயன், மிகுபேறு
பெருங்தொகை, மிகுதொகை
பெரும்பராக்கு, அசட்டைத்தனம்
பெரும்பருக்தி, கூகை
பெருக்தொடை, ஆடுதொடை
பெரும்பறவை, எண்காற்புள்
பெருப்பம், பருப்ப்ம்
பெரும்பற்றப்புலியூர், சிதம்பரம்
பெருப்பித்தல், பருப்பித்தல்
பெருமகன், அரசன், சிறச்தோன் பெரும்பனேயன்,வைகுரிபிளுேர்வசை
பெருமகிழ்ச்சிமா?ல.ஒர்பி பந்தம்,அ பெரும்பாடு, தீட்டுதிரமிறைப்பு
ஃ.துதலேவியது சிறப்பைக்கூறுவது

ம்பார் ள்,
:
} ஒாபாம்பு
பெ

பெருமக்கள், பெரியோர்
பெருமங்கலம், ஒர்பிரபந்தம் (புள் பெரும்பாஅம், மிகுதியும்
பெருமணிக்கோட்டுவான், ஒர்ாேப் பெரும்பாவி, மிகுடாவி
பெரும்பாழ்வெளி, குனியவெளி, து
பெருமரம், ஒர்மரம்
வாதசார்தம்
பெருமருந்தி, ஒர்கொடி
பெரும்பாற்சோநீறி, ஒர்பூடு
பெருமலே, மகர்மேருரிெ
பெரும்பான்மை, மிகுபான்மை
பெருமல்லரி, பெருங்கள்ளி
பெருமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை, இஃ பெரும்பிராச்தி, பெரும் பருச்அ
அது தசமூலத்தொன்.அறு

பெருமழை, மிகுமழை
பெருமன், பருத்தது
பெருமா, யா?ன

பெரும்பிரண்டை,

ஒர்புரண்டை

பெரும்புலால், பெருமீன்
பெரும்புவி, ஒர்புலி

பெருமாட்டி, தலேவி

::

பெருமார்தம், ஒர்நோய்
பெருமாரி, பெருமழை

பெரும்புழுக்கு,

} பேரவியல்

பெரும்புள், கூகை

பெருமாள், திருமால் பெருமையிற் பெரும்புரு, ஒர்புரு
சிறந்தோன்

பெரும்பூண், பதக்கம்

பெருமான், அரசன், குரு, சிவன், த பெரும்பூழை, கதவிவிடும்வாயில்
ஒர்பூல்
லேவன், திருமால், பெருமையிற்சி பெரும்
பெரும்பேச்சு, பலரறிசொல்
அர்தோன், மூத்தோன்

டெல்

டு(ாஉச

டேச்

பெரும்பெயர், பராசியம்
பெரும்பொங்கல், ஊர்ப்பொங்கல்
பெரும்பொழுது, ஆறு பருவம் அ
வை-கார்- கூதிர்-முன் பனி-பின்ப
னி-இளவேனில்-மு.தி.வேனில்

பெறல், பெறுதல்

(லே

பெருவிலே, அதிகவிலே, குறை தேவி
பெறுதல், அடைதில், கிடைத்தல்,பி
ரசவித்தல்
பெறுதி, பெறுதல், பெறும்விலே
-

பெரும்போகம். பேரஅபவம்

பெறுத்தல், பெ.மு.வித்தல்

பெருவயிறு, ஒர்நோய், குடவயிறு

பெறுமதி, பெமம்லிலே

பெருவலி, பெருகோ

பெறுமானம், பெறத்தக்கலிலே

பெருவழக்கம்,

பெறுவகொள்வோர்,

பெருவழக்கு,

;

பலராஅம்வழங்க

:ே::::: கூத்தியர்

ப்படுவது

பெருவள்ளி, ஒர்கிழங்குக்கொடி
பெருவாகை, ஒர்மாம்
பெருவாஞ்சை, பேராசை
பெருவாரி, கொள்ளேநோய்
பெருவாரிக்காய்ச்சல், கோதாரிக்
காய்ச்சல்

பெற்றம், இடப விராசி, எருது, கா

ற்.டி, பச்சாதிப்பொ.தி
ப்ெரீருர், இன் ருர்
பெற்றி,
தன்மை
பெற்றிமை,
பெற்றிடல், பெ.அறுதல்

பென்னம்பெரிதி, மிகப்பெரிது
பெருவாழ்வு, மிகுசெல்வம்
பெருவிடை, ேெடுவிடை
பே
பெருவியாதி, ரெங் திசோப், குஷட
ம், வைகுரி
பே, ஒரெழுச்தி, அனை
பேகம், தவளே, முகில்
(வன்
பெருவிரல், அங்குட்டம்
பெருவிரியன், ஓர்பாம்பு
(திே பேகன், கடையெழுவள்ளலிலொரு
பெருவெக்கைநோய், உவாந்திபிரா பேகி, பெண்டவளே
பெருவெளி, ஏகவெளி
பேசகம், ஆச்தை, முகில், யானேவா
பெருவெள்ளம், மிகுவெள்ளம்

பெருவெள்ளே, ஒர்செல்
பெலக்குதல், பலத்தல்
பெலசாலி, பெலனுள்ளோன்

லடி, யா?னவாலுணி, வாயில்

பேசல், சொல்லல்

பேசாதபேச்சு, அசப்பியம்
பேசி, இடியே.அ. உடை, ஒர்யாம,

பெலட்சயம், பெலவீனம்

தச்ை, நரம்பு, மொட்டு,முட்டை
பெலத்தல், பலப்படல், மிகுத்தல் பேஇலம், யானே
பெலபிடி, பெலன், பேருதவி
பேசுதல், பறைதல்
(பாடி
பெலப்படுதல், உறுதிப்படல், திரப் பேசவாயன்,பரிச்அபேசுபவன்,வா
படுதல்

பேச்சல், பறைச்சல்

பெலப்படுத்துதல், உறுதிப்படுத் தி பேச்சழிதல், பேச்சுத்தப்புதல்
தல், திரப்படுத்ததல்
பேச்சறுதல், மெளனம
பேச்சறுதி,திர்மானம்
பெலப்பித்தல், பெலப்படுத்துதல்
பெலப்பு, உதவி, பெலன்

பெலப்பே.அறுதல், பெலப்படுதல்

பேச்சற்றவன் பேசமாட்டாதவன்,
பொய்யன், மெளனி

பெலம், பலம்

பேச்சாட்டுத்துணே, பேச்சுத்திணே

பெலவத்தம், பலவந்தம்

பேச்சாளி, நிதானி

பெலவஅதி, பல இனம்
பெலன், உறுதி, வலிமை

பேச்சு, சம்பாஷனே, சொல், பா
ஷை, பேசுதல்

பெலன் செய்தல்,உறுதிப்படல்,பலி பேச்சுக்குற்றம்,சொற்குற்றம் (தல்
பேச்சுக்கொடுத்தல், பேச்சுவளர்த்
த்தில், வலிமைகொள்ளுதல்
பெலி, காணிக்கை
பேச்சுாடத்தல், சம்பாஷித்தல்
பெலிபீடம், விபீடம்
பேச்சுவளர்த்தல், நீடிக்கப்பேசல்
பெல்லி,

.ே பட்டைப்பிடி

பேச்சுவாயன், வாயாடி

பேச்சுவார்த்தை, வாக்குவாதம்

பேத

பேயோ

டு உடு

பேதாதிபேதம்,

பேச்சுஅதி, பேச்சுநிதானம்
பேடகம், கூடை, திரள்

(தல்

:; }பலபேசக்

பேடணம்,திரிகைக்கல், பொடிசெய் பேதி, இரதம், கழிச்சல், பேதமான
பேடம், தெப்பம், வெள்ளாடு
வன், பேதிப்பது, பேதியென்னே
வல், வெளி
பேடர், அலியர்
பேடி, அலி
பேதிகாரி, ஆற்றுத்திம்மட்டி, பே
பேடிகை, கூடை
திமருச்தி, பேய்க்குமட்டி
பேடிசம், மயக்கு
பேதித்தல்,பகைத்தல், விரேசனித்த
பேடிசவித்தை, மயக்குத்தொழில்
ல், வேற்றுமைப்படுதல், வேந்
மைப்படுத்தல்

பேடியர், அலியர்

(ல்

பேடு, அலி, ஊர், காமகுடல், பற பேதிபண் அதல், விரேசனஞ்செய்த
பேதிப்பு, பேதம்
பேதி, மதிமயக்கம்

வைப்பெண், பெண்

பேடுமூஞ்சி, பெண்முகம்

ல்

பேதறல்,பே.தி.முதல், மதிமயங்குத
பேட்டி, பெரியவர வரவுகாத்திரு பே.துறவு, மதிமயக்கு
த்தல்
பே.தி.முதல், புத்திகலங்குதல்

பேடை, கூடை, பறவைப்பெண்

பேட்டை, சகரத்தருகுஞ்சர்தைக. பேதை, அறிவிலான் ஏழுவயதிற்டெ
டஅமாகிய ஆர்
பேணகம், ஒர்பணிகாரம்

இகள்,சுபாவிதரித்திரன்,பென்,
பேடி

(சுபாபம்

பேதைமை, அறிவின்மை,ள்ழைமை,

பேணம்,

:ே,} பே.அணுதல்

பேதையர், அறிவினர்,

பேணலர் பேஞர்
பேணல், ஆசிைப்பெருக்கம், கருத்
தி, காத்தல், குறித்தல்,விரும்பல்
பேளுர், பகைவர்
பேஅதல், பேணல்
(னேவல்
பேண், துலாத்தாங்கி, ப்ேணென்
பேதகமணி, வெண்சாரம்
பேதகம், பேதம்
பேதகன், தப்பிதகாரன்

ஏழுவயதிற்

பெண்கள், கீழ்மக்கள்,சித்திரர்,
பாலேநிலமகளிர்

பேத்தி, பேர்த்தி

பேத்துவம், அமுதம், கெப் (தை
இபத்தை, ஒர்மீன் கெளிக, பறிபேத்
பேத்தைபற்.அதல், கெளிசுபற்றுதல்
பேம், பயம்

பேயகற்றுதல், பேயோட்டுதல்

பேயத்தி,ஒர்மரம்

பேயம், கஞ்சி, நீர், பால்
பேதசைவம், ஒர்சைவம்
பேததாரண,வேதாரனேயிளுென் , பேயவரை, ஒரவரை
அஃது

இயமாதியோகசாதனை பேயன், மதிகேடன்

யாற்பிராணன்-அபானன்-உதான

ன்-வியானன் எலு நான்கு வாயுக்
களேயுஞ்சமானவாயுவுடன் சேர்த்
அ.அதோமுகமாயிருக்குமிதையக
மலத்தைப் பிராணவோச்சாரண
த்தாஅன்முகமாக்குவது
பேதம்,ஒவ்வாமை, சிவாகம்மிருபத்
தெட்டிளுென்று,பகை,பிரிவின,

பேயன் வாழை, ஒர்வாழை
பேயாடுதல், பேயுருக்கொள்ளுதல்
பேயாட்டி, பெய்வித்தைவான்
பேயாட்டுதல், பசாசையுருக்கொள்

குவித்தல்
பேயாமணக்கு, ஒராமணக்கு

பேயுள்ளி, ஒருள்ளி

பேயு ைசல், பேய்குடிகொள்ளுதல்
பேது-ம், அமுதம், இன்றவேழா

வேற்றுமை

பேதலித்தல்,மதுப்பு, இஃது,உபாய பே ஆஷம், சாட்கறக்கும்பால், நவ
ாான்கிமூென்று, வேற்.றுமைப்படல்
பேதவிப்பு,
ே

.

வேற்.றுமை

கீதம்

பேயூமத்தை, மருகுமத்தை
பேயேற்றுதல், பேயையேவிவிடுதல்

பேதனம், பேதிப்பு, இஃது அட்டக பேயோடாடி, சிவன் (துவோன்.
பேயோட்டி, ஒர்மாம், பேய் துரத்
இமத்தொன்

பேய்

டுm உசு

பேரு

பேயோட்டுதல், பேயகற்றல்

பேய்முல்லே, ஓர்கொடி

பேயோளுன், ஒர்வகையோளுன்

பேய்முன்னே ஒர்மரம்

பேப், பிசாசம், மதிகெட்டது

பேய்க்கண், வெருண்டபார்வை
பேய்க்கரும்பு, ஒர்கரும்பு

பேய்வித்தை, குனியவித்தை
பேய்வெருட்டி, ஒர்பூடு
போகத்தி, ஓரகத்தி

பேய்க்காடு, பேயுறையுங்காடு

பேரடிபடுதல்,பெயர்பிாபவியமாகுத

(ல்

பேரணி, சடுச்சே?ன
பேய்க்காளான், ஒர் காளான்
பேய்க்குணம், பேய்த்தனம் (துதல் பேரணி.கலம், பெரும்பதக்கம்
பேய்ச்குப்பார்த்தல்,பேயைத் துரத் பேரண்டம், உலகம், சரி
பேரப்பிள்ளே, பாட்டப்பின்
பேய்க்குமட்டி, ஒர்கொடி
பேரமட்டி,
பேய்ச்குறை, பேய்த்தொடர்ச்சி
ஒர்செடி.
பேய்க்குன்றி, ஒர்குன்றி (மோரிடம்
பேய்க்கூண்டு, மாயவித்தைபடிக்கு பேரம்பலம், சிதம்பரத்துச்சபைக
விஞென் அறு
பேய்க்கொம்மட்டி, பேய்க்குமட்டி
பே கோலம், கோலக்கேடு
பேரரத்தை, பஞ்சமூலத்தொன்.டி
பேரவியல், பெரும்புழுக்கு
பேய்ச்சத்தம், அவசத்தம்
பேரறிவு, மூதறிவு
பேய்ச்சான, ஒர்மீன்
_

::::

பேய்ச்சி, பேய்க்குணமுள்ளாள்

பேரன், பெயரன்

பேய்ச்சுரை, ஒர்கதை
பேய்த்தக்காளி, ஒர்செடி.
பேய்த் சண்ணிர், மது நீர்
பேய்த்தனம், அறிவின்மை
பேய்த்திமிட்டி, ஒர் ஆடு
பேய்த்தும்பை, ஒர்.திம்பை
பேய்த்தேர், கானல்

போன்புடைமை,மிகுதேவன்பாயிரு
த்தல், இஃது அதித்து
பிகுெ
பேராசை, மிகா சை

பேய்சரி, விசர்கரி

பேராண்மை, அரியசெயல்

ன் அற

பேராட்டி, பெருமையுடையவள்
பேசாண்டு, அ.அபஅவருடங்கொண்
டகாலம்

பேய்சாய், விசர்சாய்

பேராச்தை, நிலாமுக்கிப்புள்

பேய்பிடித்தல், பசாசுபிடித்தல்
பேய்ப்பய2ள,

பேராமட்டி, பேரமட்டி
போாமணக்கு, ஒசாமணக்கு
பேராமுட்டி, ஒர்கொடி

பேய்ப்பலவன், படுவன் ைேர
பேய்ப்பள்ளி, பேய்ச்க.ண்டு

:#
பராளன், ர்ேத்

பேய்ப்பசலே,

ஒர்ைேர

கசீரிடம்

பேய்ப்பார்வை, மருட்பார்வை (றி
பேய்ப்பாற்சோநீறி, ஒர்பாற்சோற்
பேய்ப்பிடி, வீண்பிடி

.

பேய்ப்பிரம்பு, ஒர்பிரம்பு
பேய்ப்பீர்க்கு, ஒர்பீர்க்கு
பேய்ப்புடல்,
ஒர்புடோல்
பேய்ப்புடோல்,
பேய்ப்புத்தி, மதியீனம்
பேய்ப்புல், கணேப்புல்

}

ஒராலவட்டம்
.ெ I_

த்தியுடையோன்,மிரு
_

போ பெருங்கடல்பேருள்ளவன்
பேராளிமாமுனி, வள்ளுவன் றச்தை

போனக்தம், மோட்சிசர்தோஷம்
பேரி
;
பேரிகை,

} பமைப்பொது முரக

பேரிடி, முழக்கம்
பேரிடுதல், சாமஞ்குட்டுதல்

பேரியாழ, கால்வகை யாழிமூென்று

பேய்ப்போக்கு,
ஒழுங்கின்மையான பேரிலக்கம், முழுவிலக்கம்
ைெட
2
பெண்
பதவயது
பேய்மகன், கெட்டவன்

பேய்மருட்டி, ஒர்செடி.
பேய்மனம், அங்கலாய்த்தமனம்
ப்ேய்முகம், அவலட்சணமுகம்
பேய்முசுட்டை, ஒர்கொடி

(ண்

பேரின் பம், ஆனக்சம், மோட்சசர்

தோஷம்
பேரீஞ்சு,

பேரீர்த,
பேரு,

}

இாமரம்

சமுத்திரம், சூரியன்,

(ன் மலே

பொ

டு.ாடிஎ

)ேi_L)

}

பேருண்டி,
பேருணவு, இஃதி சா டைகோவை,
பைசோவு,
குேதேன்ெ
ஒர் தேயம்
பேருமரி, ஒர் ே
பேரும தி, திடவத்தாட்சி

பைகோவைச்சிவப்பு, ஓர் வகைமா

பேரூர், பெரும்பதி

பைக்கூறை, பை

பேருழி, உருத்தி சங்காாம்

பைங்கண், பசியகண்
பைங்காய், பசுங்காய்
பைங்கிளி, பச்சைக்கிளி

னிக்கம்

பேரெடுத்தல், கீர்த்திபெறுதல்
பேரெடுப்டுதல் பிரபலமாதல்

(பா பைக் கூழ், சோப், பயிர்
பேரெல்லேவெண்பா,எட்டடிவெண் பைசந்தி,வாக்குசான் கிளுென்
பேரெழும்புதல் பிரபலமாதல்
பைசாசநிலே, ஒருதாளினின் மற்
பேரேடு, கணக்கேட்டிலோர்வகை
மைத்தாண்முடக்கிசிற்றல், இஃ.
பேரொலி, மிகு வொலி
அது யுத்தகிலோான் கிளுென் மறு
பேரொளி, மிகுபிாவை
பைசாசமணம், தியின் ருகோச்சென்
பேரெண், பேரிலக்கம்

பேரோசை, பேரொலி

அ கூடுக்கட்டம்

பேர், பெயர்

பைசாசம், இரும்பு, பிசாசம்
பைசாசி, இராக்கதத்தி

பேர்க்குறி, பெயர்க்குறி
பேர்ச்,ெ பெயர்ச்சி

பைசார்,

பேர்தரித்தல், சாமஞ்குட்டுதல்
பேர்தல், பெயர்தல்

பைஞ்iலம், பசியலேம், மக்கட்பா

பேர்த்தல், பெயர்த்தல்

பைஞ்ஞ்வி, ஒர்பட்டினம்

பேர்த்தி, பெயர்த்தி

பைண்டின் னியம், யாசகம்பண்ணி

ஒர்வகைத்தொடுதோல்

ப

பேல கம், தெப்பம்

வயிறு வளர்த்தல் ,

பேலம், சிறபங்கு, பீசம், போசல்

பைதல், துன்பம், பையல்

பேலவம், மிருதி
பேஅதல், மலங்கழித்தல்

பைதிரம், நாடு
பைத் தம்

:;

_

பிச்சம்

பேழை, பெட்டகம், பெட்டி
பேழ, பெருமை
பைத்தல், கோபம், சினக்குறிப்பு,ப
பேழ்வாய், பெருவாப்
சுமையாதல்,பாம்புபடம்விரித்தல்
பேறு, இலாபம் கொடை, செல்வ பைத்தியம், பபித்தியம்
ம், கல்அாழ்: பெறுதல், வாம்,வா பைத்திரா கோராத்திரம், பிதிர்கவி
ய்ப்
னதோர் நாள், அஃத மனிதருக்
-

பே

காலம்,

பேற்.அக்காலம்,

}பெமக்காலம்

பேனம், அரை

பேனவாகி, இடி.
பேனன், சந்திரன், குரியன்
பேஅக்கிரம், நீர்க்குமிழி
பேஞசனி, இதிேரன்

கோர்மாதம்
பைத்தி, பசுமை
பைதிே?ன, ஒர்தினே
பைங்தொடி, பெண், வ8ளயல்
பைபீலம் எஅம்பு
பைபீல வாதம்,
எஅம்புகளின்

பைபீவிகாவாதம்,
பேச்சறிதல்,
அஃது கலேஞானம.மறுபத்திமூன்ெ
ஞென்.அ

பேன், தலேபிற்பற்றும்பூச்சி

_

)ெL1.

பைபீலிகை எஅம்பு
பைடைய, மெல்லமெல்ல

பை, அழகு, ஒரெழுத்தி, குடர், நி பைமை, தவப்பெண், பசுமை
நம், பசுமை, பச்சைநிறம, பாம பைம்பல், பம்பல்
பின் படம், பையென்னேவல், பொ பைம்பூண், பொன்குபரணம்
க்கணம், மச்சக்குணம், மெத்தெ டைம்பொன்,பசும்பொன், மேரு கிரி
ணவு

_

_

பைய, மெல்ல

பொங்
டையல், பயல்
பையன், சிஅவன்

டு.ாஉ.அ

பொடு

பொதெல், இரகசியம்வெளித்தல், ே
(நோய்

ாரும்பல், நீர்பரிதல்

பையுள், அற்பம், சிறுமை, தன்பம், பொசித்தல், புசித்தல்

பையெனல், மர்தக்குறிப்பு

பொ.சிவு,அருகிச்செல்லல்

பைரவம், அச்சம், உட்சமயமாமி பொசுக்குதல், சுடுதல்
பொசுங்கல், சருகினது, கருகுதல்

ஞென்.அறு

பைரவன், சிவன், வயிரவன்
பைரவி, ஓரிராகம், காளி
பைலவான்,
ஒரிருடி
பைலன்,

}

பொசுங்குதல்,வெம்மைய

மீப்சல்

பொசுப்ெர்சுத்தல், இரகசியம்பேச
ல், கொஞ்சம்கொஞ்சமாய்வெளி
ப்படுதல்

பொசுபொசெனல், ஒலிக்குறிப்பு
பொ
பொச்சடித்தல்,வெ.அாாக்கடித்தல்
பொகுட்டு, சேற்றிலெழுங்குமிளி, பொச்சம்,உணவு,குற்றம்,விருப்பம்
பொச்சாத்தல், பொல்லாங்கு ம
ாமரைக்கொட்டை, மலே
ப்ொக்க சம், திரவியசாலை, திரவியம் பொச்சாப்பு, றதி
பொக்கசவைப்பு,புதைத்ததிரவியம் பொச்சாலிநெல், ஒர்செல்

பொக்கனம், ஒர்வகைப்பை,சோளி பொச்சாவாமை, மறவாமை
பொய்ச்சு
பொக்கனி, ஓர்பானபாத்திரம்,குழி பொச்சு,
பொச்சை, கரிக்காடு, காடு, சிஅம
யுரல்
பொக்கனே, கல்வளே, குழியுரல், மன

லே, புழுக்கூடு, மலே

பொஞ்சுதல், ஒவ்வுதல்
பொக்கம், பொய், பொலிவு, மிகுதி பொடி,சிறிசு,பர்ாகம், புழுதி, பொ
டியென்னேவல்
பொக்கல்வாய், பொச்குவாய்
பொடிச்சி,
சி.டிபெண்
பொக்கிஷகாரன், திரவியவான்.பொ
ப்பொச்அ

க்கிஷவிசார2ணகாரன்
பொக்கிஷம், பொக்கசம்
பொக்கில வணம், திலாலவணம்

பொடிச்சிலே, மஞ்சட்கல்

பொடிதல், கெடுதல், திட்டுதல், தா
ளாதல்

பொக்கு, குற்றம், பொள்ளல்
(பு பொடித்தல், கெடுத்தல், தாளாக்க
ல், மயிர்சிவிர்த்தல், முளேத்தல்
பொக்குப்பொக்கெனல், ஒலிக்குறிப்
பொடிபண்ணல், அண்டித்தல், மா
பொக்குவாய், பல்லற்றவாப்
வாக்கல்
பொக்குளிட்டான்,கொப்புளிப்பான்
பொடிபொடிதல்,
மிகத்தாளாக்கல்
பொக்கெனல், விரைவின் குறிப்பு
பொடிப்பு, புளகம்
பொக்கை, சிறு திளே
பொக்கை வாய், பொக்குவாய் (சி பொடியன், சிஅவன்
பொக்கை வாய்ச்சி, பொக்குவாய்ச் பொடியாதல், தி களாதல்
பொங்கடி, யா?ன
(விவு பொடிவிலக்கணம், பொன்முதலிய
வற்றைப்பொருத்திச்சுடுதல்
பொங்கம்,நெற்றி,பரிமளிப்பு,பொ
பொங்கர்,சோலே,மரக்கொப்பு,மலே பொடிவு, திட்டு, பொடிதல்
பொங்கலாண்டி, பொங்கற்காரன் பொடிவெட்டி, பொன் வெள்ளிமுத
பொங்கல், உயர்ச்சி, கிளர்தல், ச
லியவெட்டுங்கத்திரிகை
மைத்தில், பொலிதல், மிகுதி
பொடுகன்,
சிற்ருள்
பொங்கழி, தாற்ருசெல்
பொடுகு, ஓர்பூடு, சிறிசு, சொடுகு
பொங்காரம், பொங்கல்
பொங்குசனி, இரண்டாமுறைஏழ பொடுதலே, ஓர் ஆண்டு
பொடுபொடுத்தல், ) அபூரணம், ஒ
ரையாய்வருஞ்சனி
விக்குறிப்பு,
கொதித்துக்கிளர்தல், பொடுபொடுப்பு,
காபித்தல், சாதஞ்சமைத்தல்
த்தல், பொடுபொடெனல், ) காய்தல்,சீக்
ரெக்குறிப்பு
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பொது

டு 7 உக

பொட்டணம்,)
பொட்டணி,

பொதுத்தல், துளேத்தல்

!

பொட்டளி,

பொத்

பொ.சித்தன்மை, பொதிவியல்பு
பொதித்திணே,பலநி2ணக்கும்பொது

e

பொக்கணம்

ச்சொல்

பொட்டிலம், )
பொட்டிஅப்பு, வெடியுப்பு

பொஅத்திரீ,
பொதுஸ்திரீ,

வெகி

பொட்டு, ஒர்பூச்சி, சங்கை, தாலிப்
பொட்டு, தானிய பொட்டு, து பொது சவேர், மத்தியட்சர்
பொ.தி கலம், பலர்ான்மை
ழை,செற்றித்திலகம்
பாட்டுக்கட்டுதல், தாலிகட்டுதல் பொதிகிறம், பலகிறக்கலப்பு (ளிை

பொட்டுக்குவதில், ச்ங்கைகெடுதல் பொது நீங்குவமை, இயைபின் மைய
இபாட்டுத்கு அதல், திலகமெழுதல் பொதுபொதுத்தல், ஒலிக்குறிப்பு
பொட்டுக்கேடு, சங்கை கேடு
(வி பொதுபொதெனல், மெதுமெதி
பொட்டுத்தாலி, பொட்டாகாரத்தா த்தல்
பொட்டுப்பூச்சி, ஒர் சிலர்திப்பூச்சி பொதிப்பெண், பொதுமகள்
பொட்டெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு
பொது பெயர், தி:ண-பால்-இடம்
பொதி, அம்பலம், ஒலேக்குடை, கரி
களேக்குறித்தும்பொதுவாய்வரும்
பெயர்
,ே பொதியப்பட்டது, பொதி
யென்னேவல்

(அதுவோன் பொதுமகள், வேசி

பொதிகாரன், பொதிமர்டுசெலுத் பொதிமத்தியம், பொது
பொதி மனிதன்,

பொதிகை, பொதியம்
பொதிசோறு, கட்டுச்சோறு
பொதிதல், திணித்தல்
பொதிப்போதா, பெருகாரை
பொதியம், தென் மலே

நடுவன்

பொ.தி.முதல், பங்கானமுதல்
பொதுமை, பொதுத்தன்மை
பொதமெர்ழி,பொதிப்பெயர்
பொ.திம்பர், மரச்செறிவு, மரப்
பொர்தி

பொதியவெற்பன், பாண்டியன்

பொ.திம்பு, பொதே
(த
பொதியன், அகத்தியன்
பொதியில், அம்பலம், பொதியம?ல பொதுவக்த்தின.அகத்தினப்ப்ெர்
பொதியெருது, பொதியெடுக்குமெ பொதுவசனம், பலவற்றைசோக்கு
ஞ்சொல்
மு.அ
(தல்
பொதிர், பொதிரென்னேவல், மிகு பொதுவர், இடையர்
பொதிர்தல், மிகுதல்

பொதுவி, முல்லேகி லட்பென்

பொதிர்ப்பு, அச்சம், நடுக்கம்
பொதிர்வு, மிகுதல்

பொதுவிதி, பொதுவான நிருணயம்

பொதிவு, பொதிதல்

பொதுவில், அம்பலம்

பொதின் பொதினெனல், ஒலிக்குறி

பொதுவெழுத்தி:தமிழிற்குமாரியத்

பொதிர்பொநீரெனல்,
ப்பு
இபாதி சாதாரணம்.பலர்முன்னிலே

திற்கும் பொதிவாய்வழங்குமெழு
த்து

பொதுவியர், இடைச்சியர்

பொதுக்கட்டுதல், கடுக்கட்டுதல்

பொ.அவைத்தல்,ாடுக்கட்டுதல்

செழித்தல், செருங்
பொதுக்கு, ஒதுக்கு,பொதுக்கென் பொதுளல்,
னேவல், மறைப்பு
பொதுகுதல், குதல்
பொதிக்குதல்,மற்ைத்தல்
(ர் பொத்தகம், புத்தகம்
இபாசிச்சீா ன் கன்ச்யாய்வருஞ் பொத்தஅசி, பொள்ளல்செய்யு
பொதிச்குத்திரம், தொகைசிடுதி
பொதுச்சொம், பொதுப்பொருள்
பொதுச்சொல். தின. பால்- இடம்

மோர்கருவி
பொத்தல், அதுவாரம், அசேத்தல்,

ரைதல், மூசெல்
க்குறித்துப்பெர்துவ பொத்தாறு
பொத்தாஅ,
பிருக்குஞ்சொல்
கட்டை,
68
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பு

பொய்

டு

பொரி

கல்

பொச்தி, வாழைமுதலியவற்றின் கா பொய்க்கூடு, சரீரம்,பொய்ச்சரீரம்

ப்ப்பொத்தி, பிருகு கிழங்குத்தோ பொய்க்கை, பொய்த்தல்,
நீபொத்தி

பொத்திக்காப்பன், தண்டுக்கிரக்தி

போலிக்

.ெ

பொய்க்கொட்டை, பொய்ப்பிஞ்சு

பொய்க்கோலம், காவடவேடம்,
பொத்திக்காளான், ஒர் காளான்
போலிவேடம்
பொச்திதள்ளுதல், வாழைமுதலிய
பொய்சொல்லல்,
தப்புப்பேசல், இ.
பொத்திபோடுதல்
ஃது வாக்கின்றீக்குணநான் கிளுெ
பொத்தி, தவறு, புரைவு, பொத்தெ
_ெ
ன்னேவல், பொச்து, பொய், மூடு
பொய்ச்சத்தம், பொய்க்குரல்
தல்
பொய்ச்சத்தியம், பொய்யானே
பொத்துதல், புரைதல், மூடுதல்
பொய்ச்சாட்சி, கள்ளச் சாட்சி
பொத்துப்பாய், பருக்கன்பாய்
பொத்திப்பொத்தெனல், ஒலிக்குறி பொய்ச்சாத்தல், மறத்தல்
ட்
பொய்ச்சு, கொட்டைசுளேயற்றச

பொத்துமான், ஒர்வகைமான்
பொத்தை, பருத்தத

பொப்தல், மகளிர் கூட்டம், மகளிர்
விளையாட்டு

பொய்த்தலே, போலித்தலே
பொத்தைச்சி, கும்மவி
பொத்தையன், நீர்ப்பிடியானசரீர பொய்த்தல், பொய்சொல்லல்,பொ

பொதிே, சரீரம், மொத்தி
பொங் து, மரப்பொர்து, வங்கு

ப்யாதல்
பொய்படுதல்,
பொய்ப்படுதல்,

} பொய்பாசல்

பொங்தையக்கோல், ஒர்வகைப்பற் பொய்ப்பத்திரம், கள்ளச்சீட்டு
அறுக்கோல்
பொய்ப்பிஞ்சு, கிலேயாப்பிஞ்சு
பொம்மலாட்டம், பாவைக்கூத்து பொய்ப்பு:பொய்த்தல்
பொம்மலி, பொங்தைச்சி
பொய்ப் பிஞ்சுபிடியாத பூ
பொம்மல்,சோறு,பொம்மை,பொ பொப்முளே, பொய்க்கிளே
பொய்மூக்கு உண்மூக்கு
ருமல், பொலிவு, மிகுதி
பொம்மெனல், அ.அகாணவோசை பொய்மை, பொய், பொய்வேஷம்
பொய்யடி, பகடம், வெருட்டு
பொம்மை, புதுமை
பொய், அசத்தியம், இஃது தாமத பொய்யன், பொப்சொல்வோன்
குணத்தொன்.அறு, பஞ்சபாதகத் பொய்யானே, பொய்ச்சத்தியம்
அமொன்அ.பொய்யென்னேவல், பொய்யாமை,தவருமை,பொய்மொ
மாப்பொந்து

ழிகருமை

பொய்கை, குளம், கோட்டான்
பொய்கையார், ஒர்புலவன்
பொய்க்கடி, பருங்கடி
பொய்க்கண், கண்மண்டை
(ணி
பொய்க்கண்ணி,பிஞ்சுபிடியாத க்ண்

பொய்யாமொழி, சத்தியம், தவரு

பொய்க்கால், போலிக்கால்

பொரி, கரிகாடு, கெற்பொரிமுதலிய
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பொய்யுறக்கம், குறைநித்திரை
பொய்வார்த்தை, பொய்ப்பேச்சு

பொய்வாழ்க்கை, அகித்தியவாழ்வு
பொய்க்கண் அறக்கம், குறைக்கணி பொய்வாழ்வு, பொய்வாழ்க்கை
த்திரை
பொய்வேஷம், காவடவேஷம், போ
லிக்கோலம்
பொய்க்கதை, கட்டுக்கதை

பொய்க்கின,பிஞ்சுபிடியாதமுள

ண், பொரியென்னேவல்

பொய்க்குதல், பொய்செர் ல் அதல், பொரிகாரம், வெண்காரம்
பொரிக்கறி, டொரியல்
பொய்ய்ாய்ப்போதல்
பொய்க்குரல், போவிச்சத்தம்
பொரிதல், எரிச்சற்படுதல், தல்,
பெர்ரியாதல், பொருக்குவெடித்
பொய்க்குழி, சாற் சட்ட்குழி, பொ
மிக்கிட்ங்கு
தல்

பொரு

டுளாக

பொரு

பொரித்தல், குஞ்சுபிறப்பித்தல், கு பொருதுதல், பொருந்தல்
றைத்திவிற்றல், பொரியச்செய் பொருத்த்க்கடுதாசி, உடம்படுகைக்
தல்

கடுதாசி

(?ன

பொரிபொரிச்சான்,வெடிபலவன்

பொருத்தம், இணக்கும், பொருத்த
பொரிப்பூண்டு, ஒர்பூண்டு
பொருத்தல், பொருத்துதல்
பொரிமர், பொரியரிசிமா
பொருத்தனே, பொருத்தம்
பொரிமாச்சிந்தி, வீணெண்ணமெ பொருத்து, சக்தி, பொருத்தென்
னேவல்
பொரிமாத்தட்டி, ண் ணுவோன்
பொரியரிசி, பொரித்தரி ெ
பொருத்துதல், அமைத்தல், பொரு
பொரியல், பொரிக் கறி, பொரிதல்
ச்சச்செய்தல்
பொரிவிளாங்காய்,பொரி மாத்திரளே பொருந்தே ?ல, பொருத்தச்சீட்டு

பொரு களம், போர்க்களம்
பொருநர், அரசர், கூத்தர், சாடக
(கட்டி
பொருகு, சோ.அ
ர், படைத்தலேவர்,படைவீமர், புக
பொருக்காங்கட்டி, பொருக்குமண்
ழ்வோர்
பொருக்கு, பொருக்காய்வெடிக்கும் ப்ொருசன்,அரசன், குறிஞ்சிநிலத்த
வண்டல்

லேவன், திண்ணியன், சாடகன், ப.

பொருக்கெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு
டைத்தலேவன், படைவீரன்
பொருட்சாட்சியணி, ஒரலங்காரம், பொருாை, ஒரா.அ
அஃது ஒன் றன் செய்கையிஞனற் பொருகைத் துறைவன், சோன்
பொருளே யாபி.அங் தீப்பொருளே பொருக்தாதி, சூததிை
யாயிலுங் தெரிவித்தல்
பொருக்தம், பொருகை
பொருட்சிதைவு, பொருட்சேதம்
பொருக்தர், கெய்வார்
பொருட்சிதட்பு, அத்தாலங்காரம் பொருங்தலர், பகைவர்
பொருட்சுவை, அருத்தாசம்
பொருக்கல். அடுத்தல், அமைதல் இ
பொருட்செல்வம், திரவியசம்பத்து
யைதல், கலத்தல். சம்மதித்தல் .
பொருட்செல்வி, இலக்குமி
பொருக்தாமை, இயையாமை, வெ
பொருட்டிரிபு, கருத்துத்திரிபு
மறுப்பு
பொருட்டு, காரணம்
பொரு.ேதிதல், பொருக்தல்
பொருட்டொடர்நிலேச்செய்யுள், ஒ பொருபுவி, பாலேகிலம்
ர் பிரபந்தம், அஃது பொருளாற் பொருபொருத்தல், அறத்திதல், ம
ருெடர்

தி வருவது

னவெரிச்சற்படல்

பொருட்படுதல் பயன்படுதல்
பொருபொருப்பான், ஒர்மரம்
பொருட்படுத்தல், ஒருபொருளாக பொருபொரெனல், ஒலிக்குறிப்பு
மதித்தல்: பயன்படுத்தல்
பொருப்பன், குறிஞ்சிநிலத்தலேவன்
பொருட்ப ல், பொருளின்பகுதி
பொருப்பு, கொல்லிமலே, ம்லே
,
பொருட்பிறிதின் கிழமை, தன் ஞே பொருமலி, கொழுத்தபெண்
பொருமல்,
டொற் றுமை யில்லாப் பொருள், பொருமுதல்,
அமுதல், வீங்கல்
(உ.ம்) குமரன்வேல்
சிகள்
பொருட்பெண்டீர்; வே
பொருவ், உவமவுரு பு
பொருட்பெற்றி, பொருளின் குணம் பொருவாய், ஒர்மீன்
பொருணயம், கருத்து, ஈயப் பு
பொருஅ, உவமை, குற்றம், பொரு

}

பொருணி, கள்
பொருணிலே, பயனிலே

பொருண்முடிவு, கருத்துமுடிவு
பொருண்மை, பொருட்டன்மை

பொருதல், ஒப்புதல், பொருந்தல்,

_

(காரம்
பொருவுதல், ஒப்பல்
பொருள்.ணி, பொருளான் வருமலங்

பொருளாகுபெயர் முதற்ப்ொருளி
ன்பேரைச் சினேப்பொருட்குவழ

போர்செய்தல், இஃது அரசரடி

தொழிலிஜென் அ

_

ங்குவது (உ.ம்) மரையிதழ்
ெ

'பாருள சை, திரவிய வாஞ்சை

பொலி

டு.ாகஉ.

பொழு

பொருளால8ணயும்பெயர்,சுற்றம்-ன பொலியெருத, போரடிக்கிற எருத
களிற் பொலிக்கட்டைக்கடுத்த எ
ண்குழுஉ-பொருண்முதலியவற்ரு
ன்வரும்பெயர்
(குற்றம்
ருது, மாப்பிளே மாடு
பொருளானந்தம், சொந்பொருட் பொலிவு, அழகு, பொலிதல்
பொருளிலக்கணம், அறம்பொருளி பொஅகுதல் நீர்பரிதல்
ன்பமென்பவைக விளக்குமிலக்க பொலும்பாலுத்தல், உதிருதல்
னம், இஃது பஞ்சலக்கணத்தொ பொலுபொ.அப்ட், உதிர்வு த்தல்
பொலு பொலெனல்,பொ.அ.பொ.அ

ன்.று

பொல், பொல்லு
பொருளின்பம், பொருட்சுவை
பொருளிட்டல்,பொருட்சம்பாதித் பொல்லம், தண்டு, தைத்தல்
தல், இஃதி குத்திரர்வைசியர்க்கு பொல்லர்,சக்கிலியர், செம்மார்தை
யற் காரர்
ரியவறதொழிலிளுென்ற

பொருட்-ன்மை பொல்லன், பொல்லான்
ய்ை வமிப்பது, (உ.ம்) கீர்போஅம் பொல்லாங்கு, இனம், நீங்கு, மறதி
பொல்லாப்பு, பொல்லாங்கு
திேருவுளம்
பெர்ருள்,அருத்தாபத்தி,உடைமை, பொல்லாமணி, பொள்ளாமணி
உண்மை, குணம், சம்பத்தி, இ. பொல்லாமை, பொல்லாங்கு

பொருளுவம்ம்,

ற்பயஞன் கிளுென் சொ பொல்லார், தியோர்
நீபொருள்,தலேமை, பணம்,பலப பொல்லு, ஊன் அறுகோல்,தடி,பதர்
இண்டம், பிள்
பொன், வலது
பொழிதல், இதல், சொரிதல், மழை
பொருள்கோள், ஆசுரமணம், பய
பெய்தல்
னிைலே
பொழிப்பளபெடை, முதற்சொற்க
பொருள்பண் அதல், அருத்தம்பண்
ன்னும் மூன் ருஞ்சோற்கண்அம
அதல், மதித்தல்
ளபெடைவரத்தொடுப்பது
பொருள் விளங்கவைத்தல்,அருத்தம் பொழிப்பியைவு, முதற்சீர்க்கண்அ
விளங்கவைத்தல், இஃது அாற்கு
ம்மூன் ருஞ் சீர்க்கண்.அம் இயைபு
வரத்தொடுப்பது
(ருள்
ணம்பத்திளுென் அறு
ஃது

பொழ்ப்பு, குறிப்பு, தொகை பொ
பொழிப்புத்திரட்டல்,பொழிப்புரை

பொருள்வீடு, பொருட்பற்றதல்
பொருணன், பொருகன்
பொரு?ன, பொருாை
பொலங்கலம், ஆபரணம்
பொலந் திறவு, பெருந்தவம்

2::::
பொல்லாங்கு,
பொலன், பொன்,பொன் மைநிறம்
பொலி, தாற்ருநெல், பொ வியென்
னேவல்

பொலிகடா, பொலியெருது
பொலிக்கதே, பொலியருகிற்கங் து
பொலிக்கடா, பட்டிக்கடா

பொவிக்கட்டை, பொலியெருதுக
ட்டுங்கட்டை

பொலிக்கொடி, வைக்கோல்
பொ.விசை, இலாபம்

பொலிதல், எழுச்சி, சிமத்தல், தா
சாளம், புணர்தல், மிகுதல்

(ல்

யுரைத்தல்
(குப்பு
பொழிப்புத்திரட்டு, பொருட்டொ
பொழிப்புமுரண்,முதற்சீர்க்கண்அ
ம்மூன் ருஞ் சீர்க்கண் அம்முரண்வ
ரத்தொடுப்பது
பெர்ழிப்புமோ?ன, முதற்சீர்க்கண்
அணு மூனருஞ்சீர்க்கண்அமோ?னவ
ரத்தொடுப்பது
(க்குமுரை
பெர்ழிப்புரை,பொருடொகுத்துரை
பொழிப்பெ.துகை முதற்சீர்க்கண்
அம்மூன்ருஞ்சீர்க்கண்.அம் எது
கைவரத்தொடுப்பது
பொழில்,உலகப்பொதி, சோலே,கா
டு, பூக்தோட்டம், பூமி,பெருமை
பொழிவு, பலன், புகழ்ச்சி, பொழி
தல், மேன்மை

பொலிதாற்.றதல்,தானியதோற்றுத ப்ொழுதஅதி, அத்தமனபரியக்தம்
பொலிநடையன், பொலியெரு து
பொழுதிற்கூடல்,பொழுதொடுபுண

பொலியளவு, சிறையளவு

ர்தல

பொறி

டுளகாக

பொற்

பொழுது, காலம், குரியன்

பொறிவு, சாய் தபதிவு, தொங்கு

பொழுது சாய்தல், பொழுதுமதியங்

பறிவு, பொறிதல்
பொறுக்கல்,
தாங்குதல், பெறு

திரும்பல்

பொழுதபடுதல்,குரியனத்தமிச்தல் பொறுக்குதல்,

க்கல்

பொழுதபுகுதல்,பொழுதத் சமித்தல் பொறுச்சி, பெறுக்கி
பொழுதுபோக்கல், பொழுது கழிச் பொறுக்கு, பொறுக்கி, பொறுக்கெ
ன்னேவல்
அ.வி2ளயாடல்
(டு
பொழுதுபோக்கு,பராக்கு,பாராட் பொறுதி, தாமதம் பொறுமை

பொழுதுபோக்குதல், காலம்விடுத பொறுத்தல், தரித்சல், தாங்குதல்,
ல், பராக்குப்பண்ணல்

பெர்ழுதவண்ங்கி, ஒர்பூச்செடி

பொறுமை, மன்னித்தல்
பொறுப்பாளி, பொறுப்புக்காரன்

பொழுதுவிடிதல், குரியஅதித்தல்

பொறுப்பானவன், பிரதானமான

பொழுதுவிடுதல், பொழுதுபோக்கு
ல்

வன்

பொறுப்பித்தல், சுமத்துதல்

ப்ொழுதொடுபுணர்தல், வணிகரெ பொறுப்பு, சென் மானம், பாரம், பி
ாதானம்,பொறுத்தல்.பொ.நூமை
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2னக்கன் அறு, வீட்டு நிலம்
ருள்

க்கம்,போகுதல், போக்கென்னே

.ே

போதரல்,

வல், யாதொன் செல்அர்.துவா
சம், வழி, விதம்
போதரவு,
போக்குச்சாக்கு, சாட்டு
போதலிப்பு,

போகுதல்
ஆறுதல், உபசா
ணே, கணிசம்பே.அ

போக்குதல், அழித்தல், அனுப்புத போதலிமை, ) தல்
ல், செ.அத்தல், விடுதல் (விபரம் போதல், அகலல், அழிதல், உட்பட
போக்கு நீக்கு,ஊடுவெளி, பழக்கம்,
ல், திருத்தியாசல், நீளல், போகல்,
_ ல்
போங்காலம், அழிவுகாலம்

போர்

டுளங்கள்

போர

போதவாகன், தோணியேறட்டுவோ போரடி தீசல், குடுதறல், தேங்காய்
ல்
(பங்காட்டல்

ன்

போதனம்,அறிவித்தல், அறிவு, தள

முதலியஅடித்திவிளேயாடுத
போரடுக்குதல், போர்வைத்தல்

போராடல், யுத்தம்பண்ணல்
போதனே, போதிப்பு
போதன் அருகன், அறிவுடையோ போராடுதல், பொருதல், மலேதல்
போராட்டம், தொந்தறைசெய்த
ன், பிரமன்

(ல்
போதா, பெருகாரை
போதாக்குறைச்சல்,மேற்குமைச்ச
போதாச்சாதனம், கூடாரம்
போசாக்தம், ஞாளுக்தம்
போதாங்தன், கடவுள்
போதாமை, குறைவு, வெறுப்பு
போதாய நீயம், உபநிடதமுப்பத்தி

ல், போர்பண்ணல்

போராட்டல், கோட்டிசெய்தல்
போரி, எதிரி, ஒத்ததாம்
போரிடுதல், சண்டைபிடித்தல்
போரித்தனம், எதிரித்தனம்
போருடலல்,
பொருதல்

:}

-

போருடன்றல், போர்செய்தல்
ரண்டிஞென்.அ
போதி, அரசமரம், அறிவு, போதி போரே.அ, செவ்வாய், போர்வீரன்
போரேறி அதல், போரடுக்குதல்
(ங்கி போர்,சதயாாள், நெற்போர், பொ
தி, போரென்னேவல், யுத்தம்
போதிகைக்கட்டை, தாழ்வாரச்தா
போர்கலத்தல், போர் சடத்ததல்
போதிகைத்தாண், குமர் தாண்
போதித்தல,புத்திசொல்அதல்,போ போர்க்கடா, போர்பண்அங்கடா
(தல்
(டோதித்தல் போர்க்களம், யுத்தகளம்
தகஞ்செய்தல்
போதிப்பு உபதேசம், படிப்பனே, போர்க்கறைகூவல், போருக்கழைத்
போர்க்கெழுச்சி, படையெழுச்சி
போதியதி, போதே அது
போதியவன், கணிசவான், தக்கவன் போர்க்கெழுவஞ்சி, ஒர்பிாபச்தம்,அ
ஃது மாற்ருர்மேற் போர்குறித்
போதிவேந்தன்,புத்தன், மலேயரசன்
தேகும்வயவேந்தர் வஞ்சிப் பூமா
போது, காலம், ஆவலரும்பருவத்
யென்னேவல், மலே

போதிகை, கு.அங்தறி

தரும்பு, போ தென்னேவல்

லே குடிப்புறப்படும் படையெழுச்

சிச்சிறப்பை ஆசிரியப்பாவாற் கூ
போதுதல், செல்லல், தகுதியாதல்,
அவ.தி
திருத்தியாதல்
போர்க்கோலம், போாணித்தரிப்பு
போதை, மூதறிவு

போத்திரம், இடியே

கொழு

போர்ச்சேவுகர், யுத்தவீரர்

போத்திரி, பன்றி
போர்த்தல், மூடுதல்
பொத்து, எருமை-காட்டா-பசு-பு போர்த்துக்கட்டுதல், உள்ளுக்குள்
ளேசரிப்படுத்துதல், மறைத்தட
வி-டல்வாய்-பூ?ன-மயில்-மரை இ
(ள்ளுதல்
க்கிக்கொள்ளல்
வற்றிஞண், செம்போத்தி, நீர்ச்
சாதியிஞண், மரக்கன் அ, விலங்கி போர்த்துமூடுதல், மறைத்திக்கெ
-

ன்படுக்கை
போர்த்தேங்காய், வவியதேங்காய்
(ம் போர் போடுதல், போரடுக்குதல்
போதேகாலம், தக்க காலம்
போர்தகுணம், மேன்மையானகுண போர்ப்படை, படைச்சனம்

போதேதி, போதுமானது

போர்ப்பறை, இரணபேசியை

போர்தவிமை, போதலிமை
போர்தவன், தகுதிய்ானவன்

போர்ப்பு, போர்த்தல், போர்வை
போர்ப்பை, உழவுசாலிஅட்சை, க

போந்தி, வீக்கம்

ளக்கட்டையடி.
போர்ப்பைக்காளே,

போந்தின் ருரோன்,

சேரன்

உட்கைக்கா

2ள,பொலியெ
அ.அடகாள், இளம்ப போர்ப்பையன்,
போத்தி,
போங்தை, ன், ப?ன
கு.அ
போம், அசைச்சொல், பயம்
போர்மடங்தை, வீரலக்குமி (ன்.அறு
போர்மாக்தம், அஷடமாச்தத்தொ
போரடி, ஓர்விளையாட்டு

போற்

பெளரா

இாகன

போ முடிதல், போர்மூட்டுதல்

போற்றலர், பகைவர்
போற்றல், போற் கல்

போர்முள், சேவலின் கால்முள்
போர்முனே, போர்முகம்
போர்மூட்டுதல், போருண்டாக்கல்
போர்மூளுதல், போருண்டாதல்

போற்ருர், பகைவர்
போற்றி, துதி

போற்றிப்பஃருெடை, ஒர்.நால்
போர்விடுதல், போர்செய்யும்படி.ஏ போற்றிமார், ஒர்வகைப்பிராமணர்
போற் று, காப்பு, அதி, போற்றென்
விவிடுதல்
னேவல்

போர்வீரன், போர்வல்லன்

போர்வெல்லல், யுத்தத்திற்செயம போற்றுதல், காத்தல், துதித்தல், பு
கழ்சல், பேஆறுதல், வணங்கல், வ
டைதல், இஃது எண்வகை வெற்
ளர்த்தல்

றியிளுென்

போர்வை, தோல், மூடுதல், மெய்க் போன கக்காரி, சமையநீகாரி
போன கத்தி, ஊட்டுந்தாய், சமைக்

கவசம், மேற்போர்வை

கிறவள், வெள்ளாட்டி

போர்வைச்சிலே, மூடுகுட்பாயம்
போர்வைத்தல், போாடுக்குதல்

போனகம், சோ.அறு

போல, உவமைச்சொல்

போனபோக்கு, சேரிட்டபடி

போலல், போலுதல்
போலி, ஒட்டகம், ஒன்றுபோலொ

பெள

ன்றிருத்தல், கள்ளமுமிளப்புமாயி
ருப்பது, கேலி

போலித்தனம், வெளிவேஷம்
போலிாடை,கேலிாடத்தை, வெளிய
லங்காரமானாடத்தை
போலிபண்அணுதல், கேலிப்படுத்தல்
போவியாள், வெளிவேஷக்காரன்
போலியெழுத்து, பதிற்ருெனியக்க
ரம்

போலிவேலே, கள்ளவேல

போஅதல், உவமையாதல்

பெளஞ்சு, சே?ன
பெளடம், தைமாதம்
பெளடிகம்,
பதினெண்புராணத்
பெளடியம், தொன் மறு,முதல்வே
தம்

பெளண்டிரம், ஓர்தேயம்
பெளதிகம், பூதியத்திக்கடுத்தக
பெளதிகன், சிவன்
பெளதீகம், உலகம்

போலும், இசைநிறைய்சைச்சொ பெளத்தம், புத்தமதம்
ல், (உ.ம்) வடுவென்ற சண்ளுய் வரு பெளத்தான், பெயரன்
திேனேபோலும்
பெளத்தர், புத்தர்
(அ
போல்,உவமை,பதர்,பொச்தி,போ பெளத்திரம், சுத்தம், புத்திரநீகுரிய
லென்னேவல், மூங்கில்
பெளத்திரர், பெயரமார்

போலவு, போலுதல்
போழ், போமுென்னேவல்

பெளத்திான், சுத்தன், மகன்மகன்
பெளத்திரி, பெயர்த்தி
பெளத்திரிகேயன், ம.கண்மகன்

போழ்தல், பிளத்தல்
போழ்து, கால்ம். பொழுதி

பெளமன், செவ்வாய்

போவது போகவேண்டியது

பெளமம், செவ்வாய். நாகம்

போழ்முகம், பன்றி
(வாய்
போழ்வாய், திறந்தவாய், ப்ொக்கு
போழ்வு, பிளவு
போளம், ஒர்வாசனப்பண்டம், ம

பெளரகம, சாகுழசோலே
பெளரணமி,

ணிவகை பிளுென்று
போளி, அட்பவருக்கம்

பெளரம், பட்டினம்
பெளரவர், குருகுலவேந்தர்

போறல, போலுதல்

பெளராணிகமந்திரம்,
லா மந்திரம்

போறை, கோறை

பேச மாவு, பேனாவு

பெனானிமி
பொர2ண, பூரணே, மரக்கன் மறு

பிரணவமில்

பெளாணிகம், புராணமதம்
89
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பெளரிகன், குபோன்

Lhே

(மை மகாகேதனன்,
மகரகேது,

}
மன்மதன

பெனரோகித்தியம், புனோகிதத்தன்
பெளலஸ்தி, குர்ப்பனகை
பெளலஸ்தியன், புலத்தியன்
பெளலொமி, புலோமிசை

மகரக்குஅக்கம், கான்மாத்திரையா

ய் நிற்கு மகரவெழுத்த
மகாச்சர், சாவாக்கியத்தொன்.அ
டெளவம், உப்பு, கடல், நீர்க்குமிழி, மகரசோரணம், வர்யலிற் றாக்குச்
தோரணம்
மகாத்துவசன், காமன்

அரை, பூரணே, மரக்க அ

பெளளி, ஒரிசாகம்
பெளனருத்தம், புனருத்தம்

மகரர்தம், கள்,குயில், தேமாமரம்,
தேனி, தேன், பூக்தாது

மகாமண்டலம், உத்தாவீதிக்கடை

I)

மகரமாதம், தை

ம, இயமன், இறந்த காலவிடைதிலே, மகர மீன், சுறவு
(உ.ம்) என மர்,ஒரெழுத்து, ஒர்ம மகரம், இராசசின்னத்தொன்.அறு, ஒ
திேரம்,காலம், சந்திரன்,சிவன், ச
ரிராசி, ஒரெழுத்தி, ஒர்சாயம்,ஒ

ஞ்சு, நேரம்பிரமன்,விட்டுஅ (ன்
மக்.இளமை,காணிக்கை,பிள்ளே,மக
மக கம், ஆமை

ர்நிதானம், காமன் கொடி, குபே

ரனவகிதிகளிளுென் அறு,சுருமீன், பூ
தோதி, முதலே, விருப்பம்

மகங்காரம், அகங்காாம்

மகரம்பூ, வெச்தையம்
மகாயாழ், நால்வகையாழிஞென்.அறு

மகசம், அறிவு, விதம்

மகர யூபம், படைவகுப்பிஞென்.அ

மககன், மேன்மகன், விட்டுஅ
மகடி, மகி.டி.
மகடூஉ, பெண்

மகாவாழை, மருகு

(யகுணம்

#}

மகராக ரம்

சடல்

மகஉேக்குணம்,பெண் டன் மைக்குரி
மகராங்கன், காமன்

மகண்மா, அலி
மகண்மை, மகட்டன் மை

மகராசன், பாக்கியவான்

மகதந்திரம், சிற்ப நான் முப்பத்திர
ண்டிமூென்.அறு

_

மகராசி, பாக்கியவாட்டி.

மகராசுவன், வருணன்

மக்தம், தேயமைம்பத்தாறிஅென் மகராட்டிரம், சாதிநான் கிளுென் அறு
அறு, பதினெண்பாடையிமூென்று மகராலயம், கிடல்
மகதி,ச்ேம்பு, திப்பிவி,ாாாதன் வீணே

:::

மகதை, திப்பிலி
மகத்திராச்திரு, இராமன்

மகரிகை, தோரணம்

மகத்திருநாள், மாசிமகம்
மகத்து, பெரியவர், மகாத்திமா
மகத்துவம், மேன்மை
மகபதி, இந்திரன்

மகலோகம், மேலேழுலகிளுென் அறு

மகமுறை, யாகக்கிரமம், விருங் து

கு-ஏழிலேம்பாலே-குரா- குருக்கத்
தி-சண்பகம்-பாதிரி-புன்னே-மகிழ

மகரிஷி, பெரியரிஷி
மகவன், இந்திரன்

மகவாட்டி, குழங்தைப்பிள்ளேக்காரி

மகவான், இந்திரன்
(2ள, பிள்ளே
மகப் பால்வார்த்தல், அளுதபிள்2ளக் மகவு, கோட்டில்வாழ்விலங்கின் பிள்
குட்பாஅாட்டல், இஃது அறம்மு மகளிக்கீரை, ஒர் கீரை
Fமகளிரான்மவர்மரம், மகஉேக்கார
ப்பத்திரண்டிளுென் அ
மகமது, மக்காதிபன்
ணமாயலருமரம், அவை அசோ

மகமேரு, மகா மேரு
மகமை, தருமக்கொடை
மகம், இன்பம், ஒர்நாள், பலி, பிர
வை, யாகம், விழவு
மகரகுண்டலம், காதணியிளுென் அறு

-உதைக்க-நட்புற-அனேக்க-பாட
-கிழல்பட-நிதிேக்க-ஆட-சுவைக்
க-பார்க்க-நகைக்க- தளிர்த்தப்

மகரகேதனம், மச்சக்கொடி

பூப்பனவாம்

மரம்-மரா-முல்லே-இவைமுறையே

இாகக

1b

மகளிர்,

மகளிர்,

}

t

Ir

மகாச்சுவாலம், ஒமாக்னிெ

_

பெண்கள்

மகாதர்தம்,யான, யா?னக்கொம்பு
மகள், புத்திரி
மகன், ஆண்பாற்பிள்ளேட்பொது, பு
தல்வன், புருடன்
மகன் மை, ஆண்டன் மை
மகா, பெருமை. மிகுதி- மேன்மை

மகாதமபிாவை, ழ்ேசாகம்
மகாதலம், ேேழழுலகிளுென் அ
மகாதனம், தாபம், பொன், வெள்

:::: பத்திலட்சங் கோடி

மகாதோரை, ஒரெண்
மகாத்துமா, அறிஞன்

ளாண்மை

மகாதாது, பொன்
யிவற்றைவிளக்குமோருபசருக்கம் மகாதியாகம், சருவத் திறவு
மகாகச்சம், சமுத்திரம்,மலே
மகாத அேமி, போர்ப்பதை
மகாகதம், காய்ச்சல்
மகா.திருமம், அரசு
மகாக தி, மேற்கதி
மகாதேவன், சிவன்
மகாக தேம், உள்ளி
மகாதேவி, துறிகை
_

மகாகவம், யுத்தம்
(வெளி மகாாசம், அடுக்களே
மகாகாசம், குதிரைக்க?னப்பு, பர மகாாடன், சிவன்
மகாகாயம், யா?ன
மகாசாகம், ஓர் சரகம்
மகாகாலம், மாமரம்
மகாாாதம், ச்ங்கு,சிங்கம், பேரொ
மகாகாலன், உருத்திரன்
லி, முகில்,யா?ன,வாத்தியக்கருவி
மகாகிதி, கோடிகோடாகோடி
மகாநிசி, அத்தசாமம்
மகாகிரிவம், ஒட்டை
மகாகோஷம்,பேரொவி
(டி.
மகாசோணி, இலட்சங்கொடாகோ
மகாக்கினி, ஒமாக்கினி
மகாங்கம், ஒட்டை
(ன் றிமரம்
மகாசகை, வாடாப்பூவுளமருதோ
மகாசங்கம், ஆயிாங்கோடாகோடி,

எஅம்பு,குபேரனிதியிளுென் ,ருெ

ற்றி .
மகாசங்காரம், சருவசங்காரம்
மகாசத்தி, குமரன்
மகாசயம், சமுத்தினம்
மகா சயன், பிரபு
மகாசனன்,பெரியோன்

மகாகிதி,

குபேரனவகிதியிஆென்ம

மகாகித்திரை, மரணம்
மகாசீசன், வண்ணுன்
மகா நீலம், மரகதம்
மகாசேமி, காகம்

மகாபதிமம், குபோனவதிதியிளுெ
ன்.ற,பத்துக்கோடாகோடி, வெ
(அ

ண்டாமரை

மகாபதுமன், அட்டாாகத்தொன்
மகாபத்திரை, கங்கை
மகா பலன், காற்.டி, பெலவான்
மகாபவன், சுக்கிரன்
மகாபாசகன், யாசகி

மகாபிரபு, அரசன், இந்திரன்
மகா சாந்தபனம், ஆறு நாளாயலுட் மகாபிாவம், விளக்கொளி

டிச்குமோர்விரதம், அஃது முத மகாபிரளயம், சாஅாற்.அமுப்பத்திர
குட்கோசலமும்-இரண்டாசாட்
கோமியமும்- மூன்கு சாட்பாலும்

ண்டுகோடிவருடமுடிவில் வருமழி
வு, பிரமகற்பத்தழிவு

-ாாலாாாட் டயிரும் - ஐங்தாகா மகாபிராணம், காகம்
ணெய்யும்-ஆரு சாட்டருப்பையவி மகாபுருஷன், உத்தமபுருடன்
மகாபூதம்,பஞ்சபூதம் (டாகோடி
த்த நீருமுண்டஅட்டிப்பது
மகாசுகம், புணர்ச்சி
மகாபூரி, ஆயிரங்கோடிகோடிகோ
மகாசு.வேதை, சாச்சுவதி
மகா மகம், மாசிமகத்திற்குருவருசா
மகாகுதம், பொர்ப்பறை
மகாமசானம், காசிநகரம்
(ள்
மகாகுத்திரன், இடையன் (ருகன் மகாமதம், மதயா?ன, வெறி
மகா சேனன், சே மூபதி, புத்தன், மு மகாமந்திரி, முதல்மதிேரி
மகாசைவம், ஒர்சைவம்
(கோடி மகாமாத்திரன், செல்வன், மந்திரி,
யா?னப்பாகன்
மகாசோபம், அாஅகோடிகோடா

டு.ாசம்)

மகு

மசாமாத்திரி, குரு பன்னி, செல்வி மகாவீரன், அக்கினி,சஅளன் விட்
அே, வீரன்
மகாமாயை, பஞ்சமாயையிஅென்
மகாவேகம், குரங்கு
மகாகச் சம், மூத்தி

அ, பார்வதி
மகாமாரி, பார்வதி
மகாமிருகம், யா?ன
மகா மிருத்து, சிவன்
மகாமுகம், முதலே

மகானலம், ஒமாக்கினி

மகான்னவம், கடல்
மகி, பூமி
மகாமுனி, அகத்தியன், புத்தன், வ மகிகை, மூடுபனி
மகிடம், மயிடம்
சிட்டன், வியாசன்
மகிடி, மெளடி
மகாமேரு, பொன்மலே
மகிதம், சிவன்குலம்
மகாயாகம், மகாயக்கியம்
மகிதலம், பூமி
மகாயுகம், சாலுயுகங்கட்டினது
மகாயக்கியம். பார்ப்பார்-தேவர்-பி மகிச்தகம், எலி, ரிே

திர்-சுற்றம்-தானென் அமைவரை மகிபதி,
மகிபன்,

;

-

அரசன

யுமோம்பிவருதல்

மகாரசகுதம், ஒர்மாமரம்

மகிமா, மகத்துவம், மிகவும் பருத்த

::::

ல், அஃது அட்டசித்தியிஅென்ன
மகிமை, பெருமை
மகிரன், சூரன்

பொன்
-

மகாரசம், ஒர்மாம், கஞ்சி

மகிலம், மயிலம்
மகாரண்ணியம், பெருங்காயம்
மகாரதம், பதிளுெராயிரக் தேர்க்கு மதிலே, பெண், வெறிகாறி (னேவல்
மகிழ், ஒர்மரம், களிப்பு, மகிழென்
முதற்றேர், பேராசை
மகாரதன்,பதிளுெராயிரேேதர்க்கா மகிழ்ச்சி, இன்பம், களிப்பு
மகிழ்தல், க்ளித்தல்,சர்தேர்வதித்தல்
சருடனேபொருவோன்
மகாராசன், அதிபதி, அரசன், கவ மகிழ்சன், கணவ்ன், மருதகிலத்தலே
(ம்
வன்
லேயற்றவன், குபேரன், சமணகு

(டை மகிழ்வு, இன்பம், சளிப்பு, சக்தோஷ
ரு, செல்வமுடையோன்
மசாராட்டிரம், ஒர்தேயம், துர்பா மகிளம், பூவிதழ்
மகிளித்தல், மக்களித்தல்
மகாராத்திரம், அத்தசாமம்
மகினம், இராச்சியம்
மகாரூபகம், சாடகத்தமிழ்
ம,ே ஒர்யா,அ, பசு, பூமி
மகார், மக்கட்பன் மை
மகாலக்குமி, மகாலட்சுமி

மசீசுதன், செவ்வாய்

மகாலயம், பிரமலோகம்

மதேரம், மலே

மசேலம், பூமி
மகாலோகம், நீக்கால்கல், மேலே மகீத்திரம், மலே
மபேதி,
ழுலகிமூென்.அ
மபேன்,
மகாலோலம், காகம்
அரசன்
மகாலயன், கடவுள், பிரமன்

மபோலன்,

மகாவாாகம், சுவேதவராகம்
மசாவாக்கியம், பெரும்பதம்
மகாவிசுவம், மே டச்சங்கிராச்தி
மகாவிரதம், வீரசைவம்
மகாவிரதர், இவிங்கதாரிகள்
மகாவிருகதி, சேம்பு

மப்ேபிசாசீர்ம், சமுத்திரம்
மருேகம், தாபசயோனி
மலேதை, நாங்கூழ்
மகுடபங்கம், கிரீடா வமானம்

மகுடம், சல்லடைக்கொப்பு, சிவாக

மகாவிலயம், ஆகாயம், இதயம்,கு
மகாவீரம், அருக்கியபாத்திரம்,

மமிருபத்தெட்டிஅென்அ,மத்தள

முதலியவற்றின் விளிம்பு, முடி, மு

சை, நீர்ச்சாடி
தி

டி.யு.அப்பு

மாக்கினி, குயில், சிங்கம், வெண் மகுடாாமக்கிரியம், ஒர்பண்
குதிரை
| மகுடவத்தனர், முடிதரிக்குமாசர்

மங்

டுளசக

மங்

மகுடாதிபதி,கிரீடதாரி
மங்கலச்சொல், மங்கலமொழி
மகுடி, மகிடி
மங்கலஸ்ாசம், மங்கலகாரியத்தி,
மகுரம், கண்ணுடி, தண்டசக்கிரம்,ப
குமுழுகல்
ளிங்கு, பூமொட்டு
மங்கலப்பாடகர், கடிகைமாக்கள்,
சோபனம்பாடுவோர்
மகடலம், மலர்ச்சபூ
(ன்
மகேசன், அப்பிரகம், இந்திரன்,சிவ மங்கலமொழி, சோபனவார்த்தை,
மகேசுவரன்,

மகேச்சுரன்,

சிவன்

மகேச்சுவரன்,
மகேசுவரி,

மகேச்சுவரி,

பார்வதி

மகேந்திரசாலம்,ஒர்மாயவித்தை அ
ஃதுக2லஞானமஅபத்தி அன்கிளுெ

மகே விகை,

-எழுத்தி-கங்கை-கடல்-சிர்-சொ
ல்-திரு-தேர்-நிலம்- நீர்-பரி-பரிதி

புகழ்-புயல்-பூ-பொன்-மணி-மதி
மலே-யா?னமுதலியன

மங்கலம் கலியாணம், சுபம், சேக

ன

மகேந்திரம், ஓர் மலே
மகேந்திரன், இச்திரன்
மகேங் திராணி, இச்திராணி
மகேலே,

செய்யுட்க்ளின் முதற்கவியின் முத
வில்வரவேண்டுஞ்க்ப்மொழி, (அ
வை) அமிழ்தம்-ஆரணம்-உலகம்

}

பெண்

ரிப்பு, சோபனம், தகனபல், தரு
மம், பொலிவு, வாழ்த்து
(தல்
மங்கலம்பாடுதல், சோபனம்படித்
மங்கலவள்ளே, ஒர்பிரபந்தம்,அஃது
உயர்குலத்ததித்தமடவரலேவெண்

பாவொன்பதாலும்வகுப்பொன்ப
மகைசுவரியம், மிகுசெல்வம்
தாஅம் பாடுவது
மகோததி, இந்திரன், கடல்
மகோதயம், ஒர்புண்ணியகாலம்,பெ மங்கலவாரம், செவ்வாய்க்கிழமை
ருமை, முத்தி, மேன்மை, விடுதல் மங்கலன், செவ்வாய், சாவிதன்

மகோதாம், பெருவயது

மங்கலி, காவிதன், மங்கவியதாரி

மகோதரன், இராவணன்மதிேரிகளி மங்கவியகாரி, இல்லவள்
மங்கலியம், தாலி
(ங்கவி
லொருவன்
மகோபநிடம், உபநிடதமுப்பத்தி மங்கலே, உமை, கற்புடையாள், சும
ாண்டிஞென்.ற

மகோர்ச்சவம், திருவிழா
மகோற்பலம், தாமரை
மகோன் மதம், மருள்வெறி
மகெளடதி, சன்மருந்த

மங்கல், ஒளியின்மை, கெடுதல், தோ
நிறக்குறைவு
மங்கல்லியம், சக்தனம், செவ்வீயம்,
தயிர், பொன்

மங்களகெளசிகம், ஒர்பண்

மங்களபாடவர், மங்கலப்பாடகர்
மக்கட்டம்பிடித்தல், மற்கட்டம்பி மங்களம், சுபகாரியம், சுபம், வா
டித்தல்
ழ்த்து

மக்கடித்தல், அழித்தல்

மங்களாசரனே, மங்களவழிபாடு, அ
மக்கம், ஒர் தேயம்
ஃதுவாழ்த்த-வணக்கம்-வத்ததி
மக்கல், உக்குதல்
(புரள்தல்
த்தேசம்என மூவகைப்படும்
மக்களித்தல், சுளுக்குதல்,திரும்புதல்,
மங்களே, யோகினி திசையிமூென்.அறு
மக்களிப்பு, மக்களித்தல்
மக்கள், மகார், மனிதர் இவர் எழுவ மக்கிலம், காட்டாக்கினி
மங்கிவியம், மங்கவியம்
(வேளே
கைப்பிறப்பிளுெருவர்

மக்கனம், கேலி

மங்குங்காலம், துன்பகாலம், மான

மச்கன், பலவான்

மங்குசனி, முதன்முறை வருமேழரை
மங்குதல், கெடுதல், தோற்றங்குறை
தல், மழுங்குதல்

மக்கி, உக்கன்மாக்கல், ஒர்குழிகை
மக்கினம், அமிழ்க்தல், வெட்கம்
மக்குதல், உக்கியழிதல்

மங்குரம், பளிங்கு

மங்கலசாரி பம், சுபகாரியம்

மங்குலம், மங்குளம்

மங்கலகெளசிசம், ஒரிசாகம்

மங்குல், ஆகாயம், இரவு, மேகம்

டு.ாச உ
மங்குளம்,இருள்,கலக்கம்,மந்தாரம்
மங்கை,பதின் மூன்றுவயதுப்பெண்.
I_

மஞ்

திருக்கும்பதிற்பொன், மீன், இஃ.
த திருமாலவதாரத்தமொன்.அ
மச்சாவதாரம்,மீனவதாாம், இஃது

_

திருமாறசாவதாரத்தொன்.அறு
மங்கை தீர்க்கம், மணவாளி சாளுக்கு
மணவாளஞள்பதின் மூன்.அக்குமே மச்சாள், மைத்துணி
ற்பட்டகாளாயிருத்தல், இஃது த மச்சான், மைத்துனன்
மச்சி, மச்சுனி
சப்பொருத்தத்திமூென்.அ
,
ைெ
மச்சிகை, மோர்
_

_

மங்கைபங்காளன்,
மங்கைபாகன்,
மசகம்,

மச்சியம், சிவபுராணத்தொன் அறு

சிவன்

மச்சினச்சி, மச்சுனி

கொசுகு, நீர்த்துருத்தி, மய மச்சினன், மச்சான்

க்கம், மயிர்

மச்சினி, மச்சாள்

மசகுதல், சுணங்குதல், மயிர்சிதல் மச்சினிச்சி, மைத் துணி
மச்ச, குற்றம், சுவர்க்குமேல்வெளி
மசண்டை, கருகுமாலே
மசக்கல்
யடைப்பு, மஞ்சு, மேனிலே
:::: தினவுகொள்ளல் மச்சக்கல்,
மேல்வீட்டிற்பரவுகல்
_

மசமசப்பு, சொறிவு

(னி மச்சவீடு, மச்சடைத்தவீடு

மசம்,அளவு,கொசுகு,கோபம்,தொ

மச்சுனச்சி, மச்சினி

மசனம், அளத்தல், வருத்திதல்

மச்சுனன், மைத்தினன்
மச்சனி, மைத்தனி
மச்சேந்திரநாதர், ாவாாத சித்தரி
லொருவர்
மச்சை, உட்சுரம், மீனம்பல், மூளே,

மசாரம், மரகதம்
மசானம், மயானம்

மசி, மசியென்னேவல், மை
மசிகம், பாம்பளே

மகிக.பி,
மசிதானம்,

}கைக்கூடு

அஃது சத்ததாதிமூென்.அறு
மச்சைசமுற்பவம், சுாோணிதகீர்
மஞ்சகம், கட்டில், மேடை

மசிசலம், மை

மசிதல், சிர்திகுழைதல்

மஞ்சகாசிமயம், மூட்டைப்பூச்சி

மசிதானி, மைக்கூடு

மஞ்சட்காப்பு, மஞ்சட்பொடிச்சா

மசித்தல், நசித்துக்குமைத்தல்
மசிபண்ணியன், எழுத்துக்காரன்
மசிபதம், தாவல்
மசிப்பிரசு,

மைச்கூடு

மசிமணி,
மசியல், மசிக்கப்பட்டது

மசிர், சட்டம்

மசிவு, மசிதல்

ங் து

மஞ்சட்காமாலே, ஓர்சோய்
மஞ்சட்செவ்வச்தி, ஒர்செவ்வச்தி
மஞ்சட்டி, மஞ்சிட்டி
மஞ்சட்பூச்சு, மஞ்சட்குளிப்பு
மஞ்சகர்ச்சீட்டு, வளர்ப்புப்பிள்ளே
யைச்சுதங்தரத்திற்குரித்தாக்குஞ்
சிட்டு

மசிதி, பள்ளிவாசல்

மஞ்சனிர்ட்பிள்ளே, சுதந்தரத்திற்கு

மசுக்கரம், மூங்கில்

ரியவளர்ப்புப்பிள்ளே
மஞ்சமண்டபம்,பள்ளிமண்டபம்
மஞ்சம், கட்டில்
மஞ்சமம், முத்து

.ே

மசுரை,

வே சி

மகு ரகம், வட்டத்தலேயணே
மசூரி, குருாோய்
மகுரிகம், சின்னமுத்து
மச்சகர்தி, வியாசன் ருய்

மஞ்சரி, ஒர்பிரபந்தம், ஒர்மருங் து,
தளிர், பூங்கொத்தி, பூத்திாள், பூ
மாலே, முத்து

(ன் அறு
மஞ்சலன், விற்காரன்
மச்சத்தின் சல்லியம், மீனெஅம்பு
மச்சம், தேயமைம்பத்தாறிளுென் மஞ்சளாலாத்தி, ஆலாச்திகளிளுெ
அறு, பதினெண்புராணத்தொன்.அறு, மஞ்சள், அரிசனம்

மாற். நிதானமறியவெட்டிவைத் மஞ்சள்மச்தாரை, ஒர்விதமக்தாரை

மட

Lட
டு.ாசக
மஞ்சள் வசநீதம், ஒர்விளையாட்டு
மடங்கல், இடி, இயமன், காலன், ே
மஞ்சனச்சாலே, சானமண்டபம்
ழ்ப்படிதல், சிங்கம், தாழை, மீள
மஞ்சனம், குளித்தல், முழுகல்
ல், முடங்கல், யுகமுடிவு, வடவா

மஞ்சன், மகன்

முகாக்கினி, வியாதி

மஞ்சாடி, இரண்டுகுன்றிமணிகொ மடங்க lகொடியோன், வீமன்
ண்டநிறை, ஒர்மாம்
மடங்கு, அளவு, இழைக்கயிறு, பங்
மஞ்சாளி, வயிரகி.முக்குநிறை
மஞ்சி, பெட்டகம், பேழை

கு, மடங்கென்னேவல், வியாகி

மடங்குதல், ழ்ேப்படிதல், மீளல், மு

டங்கல்
மஞ்சிசம், தாளிக்கொடி,பெட்டகம்
மஞ்சிகன், நாவிதன்
மடதருமம், மடபுண்ணியம்
மஞ்சிகை, காதணி, குண்டலம்,தாளி மடத்தல், அறியாமையாயிருத்தல்
க்கொடி, பேழை, வேசி
மடத்தனம், அறியாமை
மஞ்சிட்டி, ஒர்கொடி
மடநடை, பதவியாடை
மஞ்சிப2ல, வாழை
(பார்வை
மடால்லார்,பெண்கள்
மஞ்சிமம், அழகு
மடநோக்கு, எணமுமச்சமுக்கூடிய

மஞ்சிரம், கர்லாழி

மடங்தை, பத்தொன்பதாண்டிற்பெ

மஞ்சிலிக்கான், ஒர்பூடு

ண், பருவமாகாதபெண், பெண்

மஞ்சிலே, செங்கல்

மடங்தை பாகன்,
மடங்தை பாதியன்,

மஞ்சில், பழையவரம்பின் வழி

}வன்

மஞ்சீரம், வண்ஞர்சேரி

மடப்பத்து, மடத்திற்குரியன
மஞ்சு, அழகு, ஆபரணம், இளமை, மடப்பம், அஞ்அாறு கிராமத்திற்கு
கட்டில், களஞ்சியம், பனி, முகடு,
த்தலேக்கிராமம், அரண்மனேயிற்
பெண்
மேகம்,யான்முதுகு, வலி
மஞ்சுகம், கொக்கு
மடப்பற்ற, மடத்திற்பொருள்
மஞ்சுபாஷினி, சயவசனி
மடமடத்தல்,
_

இாடுக்கொலிக்கு

மஞ்சுலம், சீர்ப்பாய்ச்சல்

மஞ்சுளம், அழகு
மஞ்குடை, கோட்டை, பேழை

மடமடெனல்,

ப்பு

மஞ்ஞையூர்தி, கர்தன்

மடமை, அறிவின்மை, இஃது பெண்
கள் சாற்குணத்துமொன்.அ
மடம், அறப்புறம், இரதம்,கோயில்,
சத்திரம், மடமை,முனிவர் வாசம்

மடக்கடி கலக்கம், முடக்கு

மடலரிதாரம், ஒாரிதாரம்

மடக்கம், அடக்கம், முடக்கு

மடலாயம், மடம்

மஞ்குரம், கடலே
மஞ்ஞை, மயில்

மடக்கல், அடக்கல், வ8ளத்தல்

மடலித்தல், மடங்கித்திரும்புதல்
மடக்கு, ஒரலக்காரம், இஃது வந்த மடஅர்தல், மடற்குதிரையிவர்த
மொழியேமடங்கிவருவது, ஓர்பா மடலேஅதல், ல், இஃது அகப்
த்திரம், மடக்கென்னேவல், மடங்
பொருட்டுறையிளுென் அறு

கடிப்பு, முடக்கு

மடல், இச்தி-கமுகு-தாழை-தெங்கு

மடத்குக்கத்தி, பூச்சாத்தி

-ப?ன- வாழை- யிவற்றின் மூடி,

மடக்குக்குடர், ஒர்குடர்
மடக்கு ல், மடக்கல்

ஏற்றமடல், ஒர்பிரபர்தம், ஒலேம
(த்தி

மடக்குப்பிடிக்கத்தி, எழுத்தானிக்க
மடக்குமடக்கெனல், ஒலிக்குறிப்பு

டல், காதின்மடல், கைச்சீட்பு, ப
?னமட்டைக்கங்கு, பூவிதழ், வா
ழைமுதலியவற்றின் மடல்

மடக்குவரி, இறைமேலிறிை

ப0 _.வரல

மடக்கொடி, பெண்
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} இளம்பெண்
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மடங்கடித்தல், தோற்ருேடச்செய் மடவா மீன் ஒர்மீன்

தல், முறியடித்தல்
மடங்கலர், பகைவர்

மடவார், அறிவினர், பெண்கள்
மடவியர், பெண்கள்

மடை ஆபரணக்கடைப்பூட்டு, சோ
ம, திவாரம், தேவதைகட்குப் ப
டைப்பது, நீர்பாயுமடை, மசகு

மடவை, ஒர்மீன், கடவுமரம்
மடவைக்கெண்டை, ஒர்மீன்
மடற்பாளே,

மட்

டுmசச

மடு

பாளே

பூமடம்
மடைக்கடல், முகத்திவாரமுள்ளச்
மடற்.மத்தம், ஒர்தித்தம்
டல்
மடன், அறியாமை, அறிவிலான், உ

மடைத்தலே, மடைமுகம்
ன் மத்தம்
மடைத்தனம், அறிவீனம்
மடன்மா, மடற்குதிரை
மடைத்தெ ாழிலோன், சமையற்கான
மடாதிபதி, மடத்தலேவன்
ன், இவன்.அரசர்க்குறுதிச்சுற்றத்
மடாதிபத்தியம், மடத்தலேமை
தொருவன்
மடி, அடங்கல், கேடு, சீலே. சோம்
தொழில்,
்வேலே
பல், சோறு, தாழை, சோய்.பொ மடைத் ுதல், சமையலபண்டம்பர
மடைபாவ
மடைப்
யெ
ய், மடங்குதல், மடிந்தது.மடி
ட்பல்
(ரவல்
ன்னேவல், முலேமேற்றிாள்,வயி.மு,
மடைபோடுதல், மடைப்பண்டம்ப
வலேயினருகு
மடைப்பண்டம்,அலங்கா சைவேத்
மடி கம்பு, வ?லக்கம்பு
தியம்
மடி கால், கால்முடக்கிச்சகனத்தின்
ள்ளி, அடுக்களே
மடைப்ப
கீழ்வைத்திருத்தல்

மடிக்குசல், உபாயமாய்ச்செயித்த
ல், கொல்லுதல், மடக்குதல், முட

மடைப்புக்தி,

அவிளக்

:

மடைமாற்றுதல், மடைகழித்தல்

க்குதல்

ஆறி அவாய்
(தல் மடைமுகம்,
ாம்பிராணி, அறிவினன்
மடி-சல், கெடுதல், சாதல், மடங்கு மடையச
், சமையற்காரன், மதிகே
மடித்தல், மடிக்குதல் (டிச்கும்பிடி மடையன
டன்
(ற்றவேலே
மடிபிடி, சண்டை, மடிச்சீலேயிற்பி
மடைவேலே, சமையல்வேலே, புத்திய
மடிப்பணம், கைப்பணம்
மடை வைத்தல், மடைபோடுதல்
மடிப்பாளி, மடிப்புக்காரன்
்,

மடிச்சுக்கட்டி, ஒர்புழு

மடிப்பிச்சை,மடிச்சீ2லயில்வாங்கும்

மட்கலம
மட்கல்,

பிச்சை

மட்குதல்,

மடிப்பினே, வங்கமணல்

மட்பாண்டம்

}

அழுக்கேறல், ஒளிமழு
ங்கல்

மட்குகை,மண்குகை, மழுங்குதல்(ல்
மடிப்பு, மடக்கு, மடித்திருப்பது, மட்டக்
கோல், மட்டங்க்ட்டுங்கோ
மோசம், வஞ்சகம்
(ஞ்சகன்
், சரியாய்நிறுத்தல்,
ட்டு,சல
மட்டங்க
மடிப்புக்கார,ை நீதிசெய்வோன்,வ
ணல்

கிதானம்பண்
மடிப்பெட்டி, கொட்டைப்பெட்டி
த்தம், மட்டம்
மட்டசு
மடிப்பை, அடைப்பை
மடிமாங்காய் போடுதல், பொய்யா மட்டச்சுரு. ஒர்மீன்
மட்டத்துருத்தி, ஒர்விசிறி
்த்த

ய்க்கு மஞ்சார

தல்

மட்டத்தட்டுதல்,

வுதட்டுதல்

ஒப்புர
மடிமை, சோம்பு
,
்பலகை
மட்டப
சமனறி
கருவி
மடிவிடுதல், மடி தளர்தல், அஃதி 1.
மட்டம், அளவு, ஒப்புரவு, கரும்பு
சுமுதலியன சி?னக்குறிகாட்டல்
செல்-மூங்கில்-வ்ாழையிவற்றின்க
மடிவித்தல், மடியச்செய்தல்
ன் அ, கேடகம், வ. லயா?ன, வா
மடிவு, கே,ே சாவு, தரித்திரம், மட
லகுதிரை
க்கம், மடிதல்
், கப்பித்தல், நிதா
மடு, ஆற்றினுட்பள்ளம், குளம், மடு மட்டம்பிடித்தல
்ணல்
னம்பண

வென்னேவல்

மட்டம் வெடித்தல்
மடுத்தல், நிறைத்தல், மடிப்புச்செ ,
ே
ய்தல்,வாய் முதலியவற்ரு
ள்ளல்

மடுப்பு மடிப்பு

} கப்பித்தல்
_

_

ட்கொ

மட்டலகு, ஒர்கருவி
| மட்டவேலே, பருEட்டான.ே%

L
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மணி

மட்டறிதல், அளவறிதல், குறிப்பறி மணச்சட்டுதல், மணங்கிளர்தல்
தல்
மட்டாயுதம், வாள்

மனப்பர்தல், கவியாணப்பர்தல்
மணப்பறை, கவியாணப்பறை

மட்டி, ஒழுங்கின்மை, கடன்மட்டி, மணப்பு, மயப்பு, வாச?ன
படைக்கலம், மட்டியென்னேவல், மனப்பொருத்தம், விவாகத்திற்குரி

யபொருத்த்ம்பத்த, அஃத் இ
மட்டிடுதல், மட்டுக்கட்டுதல்
மட்டித்தல், பூசுதல், மட்டுக்கட்டுத
ல், மண்டலித்தல்

ராசி-இராசித்தலேவர். இரைச்ச்.
அணம்-கிறிதீர்க்கம்-தினம்-மாகே

திேரம்-யோனி-வசியம்-வேதம்

மட்டித்தையல், பருக்கன்சையல்

மணமகள், மனேவி

மட்டியம், சத்ததாளத்தொன்.அ

மணமகன், புருடன்
மனமண்டபம், கலியாணமண்டபம்

மட்டு, அவதி, அளவு, எல்லே, கள்

மட்டுக்கட்டுதல், அளவிட்டறிதல்
மனம், கவியாணம், கூட்டம், மகி
மட்டுக்கோணம், சரிசோணம்
ழ்ச்சி, வாசன
மட்டுத்தப்பு, அளவுக்கதிகம், நிசா மணம்பிடித்தல், எழில்பிடித்தல்
னமின்மை

மணலக்கம்பம், பால்வீதிமண்டலம்
மணலி, ஒர்பூண்டு

மட்டுத்திட்டம், சரிநிதானம்

மட்டுப்படாமை, அடங்காமை, எ மனவே, ஓர்மீன்
ட்டாமை

மணல், வெள்

மட்டுப்படுதல், அளவுபடுதல்
மட்டுப்படுத்தல், அளவுபடுத்தல்
மட்டுப்பிரமாணம், சரியளவு
மட்டுமதியம், அளவு, நிதானம் )
மட்டுமரியாதை, ஆசாரவுபசாரம்
மட்டுமிஞ்சுதல், மட்டுத்தப்புதல்
மட்டை, உடற்குறை, ஒர்பாம்பு, க
முகு-தெங்கு-வாழை. பனேயிவற்

மண்

மணல்வாரி, ஒர்செல், ஒர்புல்
மனவணி, கவியானவலங்காரம்
(ழர்

மனவறை, மணமண்டபம்

மனவமைத்தோழர், மணமக்கடோ
மணவாட்டி, மனேவி
மணவாளன், சாயகன்
(ள்
மணவாளி, புதுமணப்பெண், மாப்பி

மனவியது, மணமுடையது

றின்மட்டை, முட்டாள்
மனவை, அடுப்பு
மட்டைகட்டுதல், கடகம்முதலியவ மனவோலே, விவாகத்திற்குவாவழை

நீறிற்குமட்டைவைத்தித்தவே கட்
டுதல்

க்கும்பத்திரிகை

மணற்கானான், மனவின்முனைக்குக்

மட்டைக்கட்டு,வட்டுத்திாட்சி (ாை
மட்டைக்குதிரை,மடலாற்செய்தகுதி மணற்கோவை, ஒர்கொவ்வை
மணற்சோறு, மணலாற்சங்கற்பிக்கு
மட்டைக்குறி, ஒர்சாயக்குறி
மட்டைக்கோன்ர, ஒர்புல்
(பாக்கு
ஞ்சோ.அ
மட்டைச்சொண்டு, பெரியசொண்டு மன்ற்பாக்கு, மணவிலிட்டுவைக்கும்
மட்டைத்தேள், திருநீலகண்டன், பி மணற்றரை, மணல்கொண்டநிலம்
ள்ளேத்தேள்
மட்பகைஞன் குயவன்
மட்டாண்டம், குயக்கலம்
மட்டாத்திரம், மண்பாண்டம் (ம்
மணக்கோலம், கலியாணவலங்கார

மணற்றவளே, தவளேயிளுேர்பேதம்

மணற்ருரா, ஒர்வகைத்தானா

மளுட்டி, மணவாட்டி.
மஞளன், ஆண்மகன், மணவாளன்
மணி, அடிக்குமணி, அழகு, ஆட்டி
ன் களகம்பளம், இரண்டரைாாழி
மணங்கட்டுதல்,வாச?னசேர்க்குதல்
கைகொண்டசோம், உருத்திராக்
மணங்கல், பானே, மிடா

மணங்கு, ஆட்டுக்குட்டி, ஒர்நிறை
மணத்தக்காளி, ஒர்செடி
மணத்தல், கமழ்தல், கூடல், மோத்
தல், வேட்டல்
10

கம், எறிமணி, ஒசை, கண்விழி,க
மறுப்பு, சங்குமுதலியவற்குலாயம

,ை த்ாமரைக்கொட்டை, துளசி,
ாவமணிப்பொது, சன்மை, நீர்க்க

மணி

மண்

டு.ாசசு

லசம், சென்முதலியதானியம், ப மணியகாாள், விசாரணகாரன்
ருக்கைக்கல்,பறவையின் கழுத்தா மணியம், மணியகாான்,வேலே

ாம்,பெண்குறியிஅேருடிப்பு.பொ மணியாசி, ஓர்மரம்

(பலகை

ன்முதலியவற்ருளுயமணி, மருச்சி மணியாசிக்கட்டை, சாச்சழுத்தம்
மணியிலேயான், ஒசிலேயான்
க்சல், முத்த, யானேமணி
மணிபீால், ஒரீரல்
மணிகம், நீர்ச்குடம்
காசித்தலத்திலோ மணி ஆதிதல், மணிதிரட்டுதல்
மணிவடம், அக்கமாலே, இரத்தின
மனிகன்னிகை,
கீர்த்தம்

:::::::

மணிகாசம், கண்ளுேயுளொன்.அறு
மணிகாரம், வெண்காரம்

மணிகானனம், கழுத்த
மணிக்கஞ்சட்டி, மணிச்சட்டி

மணிக்கட்டு, புயத்தின் கீழ்
மணிக்கிரீபன், குபேரன்மக்களிலொ
ருவன்

மாலே, பா.த சாலம், முத்துமாலே,
வீர்க்கழல்
மணிவலே, ஒர்வலே
மணிவீசம், மாதிளே
மணிவேர், மணிபோலிடையிடைதிர

ட்சிவிழுந்திருக்கும்வேர்
மணிசகம், சந்திரகாந்தம்

மணிக்குடர், ஒர்குடர்

மணிவகம், பூ

மணிக்கூடு, சர்ழிகை வட்டம்
மணிக்கோவை, மணிமாலே
மணிசகம், சக்திர காந்தம்
மணிசாம், மணிக்கோவை
மணிச்சட்டி, பெருஞ்சட்டி

மணே, துருவலகு, பணிமுதலியமுட்

மணிதம், மணியோசை

,ெ பாதபடி, மழுங்கல்

மனேயன், கூர்மையற்றவன், மழுங்
கலாயுதம்

மண், ஒப்ப?ன, கழுவுதல், சுட்டசா
துே, அதுகள், குமி, மண்ணென் னே

வல், மலே, மாட்சிமை, முளவின்
மணிதலு, வானவில்
மார்ச்ச?ன
மணி துருவிடுதல்,வேக டஞ்செய்தல்
மண்கட்டி, மண்ணுங்கட்டி
மணித்தக்காளி, ஒர்செடி.
மண்கட்டுதல், கருக்கட்டுதல்
மணித்துவீபன், அனந்தன்
மணிநா, மணியிஞக்கு
மனிங் தம், கைக்குளச்சு
மணிபத்திரன், ஒர்சைனபோதகன்
மணிபக்தம், மணிக்கட்டு
மனிபிடித்தல், தானியம் பிடித்தல்
மணிபூமி, இரத்தினம்விளே நிலம்
மணி ஆாகம், துருதாரத்தொன்.அறு,
அஃது சாபித்தானம்
மணி ரம், இரைக்குடர், கொப்பூழ்

மணிப்புரு, ஒர்புரு
மணிமகுடம்,
ஏட்டின் புறங்காப்
போலேயின்முடிச்சு
மணிமங்கலம, ஒர்தலம்

மணிமக்தம், இச்திப்பு

மண்கட்டை, வாணக்குழலினெதிர
டைப்பு
(த.
மண் கணே, ஒர்பறை,வாச்சியப்
மண்கண்டம், மண்பார்

மண்கலம், ஒ,ே மண்பாண்டம்
மண்கல், செங்கல், வெண்சுக்கா
ன் கல்

மண்கின.அ.கற்பாரற்றகின்று

மண்கிண்டுதல், மண்வேலேசெய்தல்
மண்குகை,மண்ணுற்செய்தகுகை

::::
மண்மேடு
மண்கும்பி,
மண்கொத்தளம், மண்ணுற்செய்த
கோபுரம்

மணிமலே, பொன்மலே
மண்கொழுத்தல், மண்மதத்தல்
மணிமாலே, இலக்குமி, ஒர்பிாபர்தம், மண்கோபுரக்கல், செங்கல்
அஃது எப்பொருண்மேஅம்வெ மண்சாடி, மட்சாடி.
ண்பா விருபதும்கவித்திறை சாற் மண் சிலே, கற்காவி

ப.தும்விரவிவரச்செய்வதி, கழுத் மண்சிவப்பு, இருண்டசிவப்பு
தணிமாலே, தர்தரேகை, பிான்ப், மண் சீலே, குகையைச்சுற்றும்படிய
மூத்துவடம்
(ம
ண்டோப்த்தலே
மணிமேசலே, பஞ்சகாவியத்தொன் மண்செய்கை, மண்வேலே

மண்

மண்

இாசன

மண்சோறு சறி, கி.அபின் கள்மண் மண்டலாயிதம், உண்டை
குறிசங்கற்பிக்குஞ்சோறு கறி
மண்டலி, ஓரெவி, ஒர்வகைப்பாம்பு,

மண்டகம், ஒர்சிற்றுண்டி

கூட்டம், சாப்,பாம்பு, பூமி, பூனே,

மண்டலியென்னேவல்
மண்டகாரசன்,சாராயம்வடிப்போ
ன்
(ன் மண்டவித்தல், வட்டமிடுதல்
மண்டக்கன், மண்டக்குப்பிடிப்போ மண்டலிப்பு, வட்டமிடுதல், வட்டம்
மண்டக்காள்,
மண்டலி காணம், உருட்டல்

மண்டக்குக்காரன்,

}மன்டக்கன்

மண்டக்கிழுத்தல், மண்டக்குக்கயிற்

மண்டலீகர், அவ்வத்தேசத்தையா
ளுமன்னர்

மண்டலேசன்,
அரசன், மண்
மையிழுத்தல்
லாதிபதி
மண்டக்கு,முத்துக்குளிப்பவர்க பி மண்டலேசுபரன்,
(தல்
முக்குங் கயிறு
(lகயிறு மண்டலேச்சுவரன்,
மண்டக்குக்கயிறு,மண்டக்கன் கைபி மண்டல், செருங்கல், மண்டுதல், மிகு
மண்டபப்படி,அலங்காரப்படைப்பு மண்டா, இானேக்கருவீட்டி
மண்டபம், மாடம்
மண்டி, இருகான்முடக்கிகி குதிலே,
மண்டம், அலங்காரம், ஆமணக்கு,
கலங்கனிர், கள்முதலியல்ற்றின்
தபிரேடு, தலே, மண்டை
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ல்)

மண்டபிலம் மண்ணிஅாறுதேயிலம், மண்டிகை, அப்பவருக்கம்
மண்ணில்வடிக்குங்தபிலம்
மண்டி-போடுதல்,
இருகான்முடக்
கிசிற்றல்
மண்டர், படைவீரர்
(பளிங்கு மண்டியிடுதல்,
மண்டலகம், குரியன் வட்டாகாரம், மண்டிாவல், கைமாறிருப்வாங்கியது

மண்டலசெயம், திக்குவிசயம் (ம் மண்டிலம், குதிரை, நடனம், நாடு,
போர்,வட்டமாயோடல்,வட்டம்
மண்டலகிருத்தம்,சுற்றியாடுகிருத்த
(ல்
மண்டலநிலே, இருகாஅம் பக்கல்வ மண்டுகால், முட்டுக் கால்
மண்டுதல், செருங்கல், மிகக்குடித்த
உளயமண்டலித்துநிற்றல்
மண்டலபுருடன், சூடாமணிகி கண்டு மண்கே சீவன், தவ வாக்கல்
செய்தவாசிரியன்
மண் கேபன ன, அழிஞ்சில்
மண்டல மழை,எங்கும்பொழியுமழை மண்டு கம், கீச்சுக்கிட்டம், தவளே
மண்டலமிடுதல்,

மண்டலம் வ

,ே ! ண்டலித்தல்
குத்தல், ம

மண்கே ராகம், ஒர்பண்
மண்ைேக, வேதி

மண் சம், ச்ேசுத்கிட்டம், தவளை
இரப்போர்கலம், தலே
யோடு

மண்டலம், இயச்திரம், இருகாஅம் மண்-ை
பக்கல்வ:ாயநிற்கு நிலே, உண்டை,

_

குவியல், சூரிய்மண்டல் முதலியன, மண்உைத்கண், தாழ்ச்த கண்
தேயம், கக்குறி, சாடு, காற்பது மண்டைக்காப்பன், ஒர்நோய்
சாள்கொண்டது.பூமி, வட்டம்

மண்டைக்குடைச்சல், த லேக்குத்து

மண்டலம்வகுத்தல், நவக்கிரகமண் மண்டைக்கோழை, ஒர்கோழைசோய்
டலமியே கித்தல்
(வோர்விதி மண்டைகுலே, ஒ நோய்
மண்டலவிதி,சக்கரங்றுேவதற்கான மண்டை-பீனசம், ஒாாோய்
மண்டையோடு, த2லயோடு
மண்டலாகாரம், வட்டாகாாம்
மண்டலாக்கிரம், வாள்
மண்டைவியாதி, தலேசோய்
ா
மண்டோத கம், கோலமிடுதல்

ஏகசக்கிராதிபதி
மண்டலாதி சன், அரசன்

மண்டோதரி, இராவணன் மனவி
மண்னகுண்டம், மண்ணுன் மேடை
செய்திருக்குமட்டாலே

மண்டலாத்தம், சூரியவோட்டம்
மண்டலாபிடேகம, சாற்பது.ாாள் மண்ணம, சுண்ணும்

மண்டலாபிஷேகம்,

மட்டுக்குசாள் மண்ணரிாார், குயக்கலம்வனேந்தமி

வட்டம்பண்அமபிடேகம்

கயிறு

டு.ாசஅ

மத

மத

|

மண்ணரியான்,

::::: குயவன்
-

சவாாதசித்தரிலொ
[தல் மதங்கநாதன்,
ருவன்

மண்ணரைத்தல், சோம்பிவிஞயிருத் மதங்கமலே, ஓர்மலே
மண்ணல், மண்அணுதல்

மண்ணவர், மனிதர்
மண்ணன், மதிகேடன்

மதங்கம், ஒர்பறை, ஓர்மலே, கலம்ப

கவு.அப்புப்பதினெட்டிளுென் அ,
முகில், யா?ன

மண்ணு, ஒர்மீன்
மண்ளுங்கட்டி, மண்கட்டி
மண்ணுசை, ஆசைமூன்றிமூென்.அ

மதங்கர், பாணர்

மண்ணி, மர்தன்
மண்ணியற் ற, மண்பாத்திரம்

மதத்தல்,கொழுத்தல்,செருக்குதல்,
மயங்குதல், வெறித்தல்

மண்ணிலம், பூமி

மதஸ்தலம்,

(ண்,பாடுவிச்சி

மதங்கி, காளி, பதிஞஅறுவயதுப்பெ
மத சலம், மதநீர்

மண்ணில்வேதேன், முடிஅம்பை
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மண்ணிஞதம், உவர்மண்

மதஸ்தன்

மக்கடை
சமயவாதி

மண்ணின்பிரட்டு, பேரோசன (கல்

மண்ணின்வத்தனம், இராசவத்தனக் மதநீர், மதசலம்
மண்ணிடு, திண்ணே, மாடம், மூடுசா மதபேதி, சமயபேதி
திேட்டவீடு
(ரியர் மதப்பிரயோகம், மதம்பொழிதல்
மண்ணிட்டாளர், குயவர், சிற்பாசா மதிப்பு கொழுப்பு, செருக்கு, மய
மண்ணிால், மண்ணிற வீரல்

ககு

(பு
மண்அடையான், அரசன், குயவன் மதமதப்பு, மிகுமதப்பு
மண்அணி, ஓர்பாம்பு,மர்தன்
மதமதெனல், இமடுக்கொலிக்குறிப்
மண்அணுதல், அலங்கரித்தல், கழுவல் மதமத்தகம், கஞ்சா
மண்அலகு, பூமி
மத மத்தன், மதத்திகுல்மயங்கிக்கிட
ப்போன்
(தல்
மண்அ.முத்தல், அலங்கரித்தல் (சு
. மண்ணே,அறிவிலான், இளமை,பசா மதமெடுத்தல், மதத்தல்,மதமடக்கு
மண்ணேத்த்னம், அறியாமை (த்தல் மதமொப், யா?ன
மண்ணேமணத்தல், காசாரமற்றிரு மதம், அறிவு, கருத்து, கொழுப்பு,
மண்னேயன், மதிகேடன்
சச்தோஷம், சமயம், சம்மதம்,
மண்ளுெட்டர், மண்சுமப்போர்
செருக்கு, அஃது உட்பகையா
மண்ளுேர், மனிதர்
றிஞென்.அதாது, சாவிச்சட்டம்,

ர்ேதிே }

மண் பாண்டம்

மட். கலம்

மண்டார், மண்கண்டம்
மண்பிடி, மட்டசை

மண்பொதுத்தந்தை, பிரமன்

மண்மகள், பூமிதேவி
மண்மகள் ல்வா, வேளாளர்
மண்மக்கள், குத்திரர், வேளாளர்
மண்மழை,

: } புழுதிமழை

மண்வெட்டி, ஒாாயுதம்
மதக சதை, மஸ்.திள்ள தி
மதகமணம், குழுக்கடா
மககயம்

.ே } ஆண்யானே
_

மதகு, சலசானை

மதக்கம், ஆயாசம்வதக்கம்

சோக்கம், பெருமை, பைத்தியம்,
போதனே, மதாளிப்பு, மலஅள்ள
த, ம்ாண்பயாக்கைபதினெண்குறி

றத்தமொன்.அ,யானேமதம்,வலி,
விகாரமெட்டிலுமொன்.அ, விருப்
பம், வெறி

மதம்பாய்சுவடு, மதநீர்பாயுஞ்சுவடு
மதயந்தி,
ஒர்மல்லிகை
மதயர்திகை,
மதராகன், சேவல், மன்மதன்
மதர், ஆச்சல், களிப்பு, மதசெள்

;

னேவல், மிகுதி

மதர்த்தல், களித்தல், செழித்தல்
மதர்ப்பு: அழகு, ஆசைப்பெருக்க
மதர்வு
ம், இடம், செழிப்பு மிகு
தி, வலிமை
(அாக்கம்
மதவிகை, ஆபரணத்தி டக்குவடிவு,

டுளசக

மதி

மதி

மதலே, கொடுங்கை, கொன்றை மர மதிகம், மோர்
(கு
ம், தாண், பிள்ளே, மரக்கலம்
மதிகாந்தி, காலமீரப்படிகம், பளிங்
மதவிரு தேம், யானே
மதிகூர்மை, இச்திப்பு
மதிவு மதகு
(றி மதிகேடன், மூடன்
மதவெறி இரத்தவெறி, மார்க்கவெ மதிகேடு, அறிவின்மை
மதளே, மழலே
மதிக்கணம், கணமெட்டிளுென்அ,
மதன காகுரவம், புரு
அஃது நிரைசேர்கோடுத்துவருவது
மதன காமியப் ஒர்சாக்கு (குயில் மதிக்கிராக்கிரம், மதக்கடை
மதன சலாசை, ஒர்மருங் து, பெடை மதிசகன், மன்மதன்

மதனசாத்திரம்,

இலிலே.நால், இஃ மதிதம், மோர்

மதன.நால்,

அ

கலே ஞானம மதிதலு, பொன்மணல்

அபத்திஞன் கிளுென்அ
மதிதிசை, வடக்கு
மதன பாடகம், குயில்
மதித்தல், கடைதல், கணித்தல், வ
மதனம், இ, கடைதல், காமம், தே
ாையஅத்தல்

ன் மெழுகு, மஸ்து, மெளனம், இ
ஃஅ பஞ்சபாணுவத்தைக்குணங்

களிஞென்.அறு, வசந்தகாலம்
மதளுங்குசம், குய்யம், சகம்
மதஞயுதம், குய்யம்
மதகுலயம், குய்யம், தாமாை

மதிாாள், மிருக சீரிடம்
மதிப்பகை, இராகு, சேது

#

மதிமயக்கம்

மதிப்பு, மதித்தல்
மதிமகன், புதன்
மதிமணல், வெள்ளி மணல்

மதளுவத்தை, பிரிவு
மதகுேற்சவம்,வேனில்விழா
மதிமயக்கம், புத்திமயக்கம்
மதிமயங்கல்,
மதஆேற்சவை, அரம்பை
மதன், அழகு, கலக்கம், காமன், மா

#

கெசெல்

ட்சிமை, வலி, வளமை

மதிமேகக்கல், மக்தாாச்சிலே
மதாசாரம், சமயவொழுக்கு
மதியம், கணிசம், சச்திரன், நடு, டி
மதாணி, ஆபரணம்,பதக்கம் (ள்ளுதல்
த்தியானம்
அகத்திண்டு
மதாதுசாரம், சமயத்தைக்கைக்கொ மதியாணி,
மதாத்தியயம்,மதிவிஞன்வருசோய் மதியாணிக்கட்டை, வாணி

மதாபிமானி, தன்சமயமேமெய்யெ மதியிலி, மதிகேடன்
னக்கொள்வோன்

மதியீனம், புத்தியீனம்

மதாமத்தன், மதோன்மத்தன்
மதாமத்து,

மதியுணி, இராகு, கேது
மிகவெறி, வெறுப்பி மதியுள்ளான், ஒர்ஞானியாசன்

மதாமஸ் து,

ன்மை

மதிாம், மது

மதாம்பரம், இந்திரன்யானே

மதிஅண்மேடை, கொத்தளம்
மதானம், கஸ்தூரி, பன்றி, யானே, மலிஅ.மப்பு, மதிவின் சித்திரம்
யா?னமைதுனம்

மதாான், எத்தன், தார்த்தன்
மதாலாபி, குயில்
மத வளம்,பானே

மதில், மதிள்

மதில்காத்தல், பகைவர்மேலிடாம
அப்பரிகையைக்காவற் செய்தல்,
இஃது பிறப்பொருட்டுறிைகளி

மதாளித்தல், ஒங்கிவளர்தல்
மூென்.அறு
மதாளிப்பு, செழிப்பு
(ப்போர் மதில்வளத்தல், மாற்ருருப்பரிகை
மதாதுசாரியர், சமயநிலேயனுசரி
யைச்குழ்தல், இஃது பிறப்பொரு
மதி, அறிவு,கற்கடகவிராசி,சங்கை,
ட்டுறைகளிஞென்.அ
சக்திான், ஞாபகம், நிதானம்,பா மதிவல்லோர், மதிேரிமார்
னபாத்திாம், புத்தி, மதியென்னே மதிள், சுற்.அச்சுவர், இஃது இராச
வல், மாதம், முன்னிலேயசைச்சொ

ல், (உ.ம்) சென்மதி, விருப்பம்

சின்னத்தொன்.று

மதிற்கூற்.ற, மதிற்புறம்

மது

டு.ாடும்

ம.து, அசோகு, அதிமதுரம், அமுத
ம், இருப்பைப்பூத்திாாவகம், உ
ருசி, ஒராக்கன், கள், சித்திரைமா
தம், சீனி, தேன், நீர், பால், மகா
ர்தம், மஸ்துள்ளது
மது கண்டம், குயில்
ம.திகம், அதிமதி ரம், இருப்பை, எ
ட்டிமரம், தாா, தித்திப்பு, துத்
தசாகம்
(பழம்,வண்டு
மதுகாம், ஆண்வண்டு, கள், தேனி,
மது கான், அன்பன்
மத காரி,
தேனி.

டே.

மத காரை, ஒர்மரம்
ம.திகை, வலி, வெற்றி
மதிக்கிரமம், தேன் கூடு
மதிக்கிரு.து, தேனி

மதுக்கோஷம், குயில், தேன் கூடு
மது சகன்,
ம.தி சகாயன், காமன்
மது சாரதி,
மத சுவரம், குயில்
மதுகுதனன், திருமால்
மது திருணம், கரும்பு
மது திவன், காமன்
ம.தி.தாதம், மாமரம்

மதி

யம், சொற்சுவை,ப?னப்பொஅ ,
முந்திரிகை
மதிாபாடனம், கலேஞானம.அபத்தி
மூன் கிகுென்ற, சாதாரியம்
மதுரம், அதிம.தாம், இனிப்பு, ஒர்ச
விக மனிசை, செஞ்சங்தனம்,தித்
திப்பு, துத்தசாகம், கஞ்சு,மதுரை,
முர்திரிகை, முளே
மதுரவசனம், கயவசனம்

மதுரவள்ளி, வத்தாலேக்கொடி
மதுராபுரி, மதுரைப்பட்டினம்

மதுரித்தல், உருசித்தல், தித்தித்தல்
மதரிப்பு, உருசி

(யன்

ம.திரேசன், கிருட்டிணன், பாண்டி
மதுரை,ஒர்தேயம், கள்,மதுரவஸ்.தி
மதுரைமாதேவி, மீளுரட்சிதேவி
ம.துரோதகம்,ால்லதண்ணிர்க்கடல்
ம.திர்ச்சி, டொன்னிமிளே

ம.துலம் மஸ் துள்ள பொருள்
மதுலேகம்,

}

மதுலேகி,
*
(டித்தல்
மதவடித்தல்,மதுபானங்காய்ச்சிவ
மதுவம், கள், வண்டு
மதுவனம், குயில்
மதுவீசம், மாதளே
மதுணி, மைத்தனி
(ண்டு

மததாலி, கருப்பஞ்சாற்.அப்பாணி மதாகம், இருப்பை, எட்டிமரம், வ
மதாச்சிட்டம், தேனி
மதநேதிரு,
ம.தி.சோலேகம், தேனி
மதாலகம், இனிமை

}

மதுபதி,யோகினி காளி
மதிபம், கள், வண்டு

மத பருனிகை, அவுரி, ஓர் ஆடு
மதுபலி, காளி
மதுபானம், சுராயானம்
மதுபானி, சுராபானி

மத புரி, மதுராபுரி
மது மதனன், விட்டுஅ

மதுமத்தை, ஒருமத்தை
ம.துமல்லி, இரட்டைமல்லிகை
மதுமாமிசம், இறைச்சி, கள்
மத மூலம், ஒர்கிழங்கு
ம.தி.மி) கவி, காற் கவி பிளுென்அறு, அஃ
துபொருட்செல்வம்-சொற்செல
வம்- தொடை-தொடைவி கற்பம்
செறிய உருட கமுதலியவலங்கார

த்தோடு
இேசைத்தாய்அமு
தமுறப்பாடுங்கவி
மதுரசம், இனிமை, கரும்பு, சாரா

மதாவி, அதிமதுரம், மாமரம்
மதோன் மத்தர்,மிகுகளிப்புடையோ
ர், மிகுவெறியர்
மத்தகமூலம், கழுத்து

மத்தகம், சென்னி, செற்றி, பொல்
லாநிலம், யா?னமத்தகம்

மத்த காசம், கண்ளுேயிகுென்று
மத்த காசி, மேன்மையுடையாள்
மத்தசேம், யானே
மத்தகுணம்,மதகுணம், யான

மத்தக்காளி, ஒர்பூடு
மத்தப்பிரமத்தன், மிகுகளிப்புடை
யோன், மிகுவெறியன்
மத்தம், எருமைக்கடா, களிப்பு, குயி

ல்,

த்தை மதம், மத்

ல்ெ

மத்தவாசனம், அத்தவட்டத்தலேய
ஆண

தணவனம், பாக்குவெற்றி

இத்தவையல், மதயான்,மேல்வி
ட்டுவிருர்தை

மத்

இாடுக

மே

மத்தளம், ஒர்பறை
(ய்த்தல் மத்தியலோகம், பூலோகம்
மத்தனம், கடித்தல், கடைதல்,தே மத்தியலோகேசன், அரசன்
மஸ்தன்,
புலன் வேஅறுபட்டிருப் மத்தியவிருத்தம், உந்தி
மஸ்தான், போன்,பைத்தியகார்ன் மத்தியானம், உச்சிப்பொழுது
மத்தாப்பு, ஒர்வாணம்
மத்தியை, இடை, ஒரிசாகம், காம
மத்தி, கடு
மஸ்கி, எலும்பு

முதாணமுஞ்சமமாகவுள்ளவள்,
டுவி ல்

-

மத்திகை, குதிரைச்சம்மட்டி, கூட மத்திரம், சேேதாஷம்
ம், பூமாலே, விளக்குத்தண்டு
மத்திரிப்பு, சினம்
மத்தித்தல், தேய்த்தல்
மத்திபதிபம்,நடுகிலேவிளக்கு, இஃது
தீப காலங்காரத்தொன்.அறு
மத்திபம், குறை, மத்திமம்
(அறு
மத்திம கண்டம், நவகண்டத்தொன்
மத்திமக்கூர்மை, திலாலவணம்

மத்திரை, சுமத்திரை

மத்திவிருத்தம், மத்தியவிருத்தம்
மத்து, ஊமத்தை, தயிர்முதலியசு
டையுமத்து
மஸ்தி, தயிர், பைத்தியம், வெறி
மத்துவமதம், சைவம்

மத்திமதானம், நடுத்தரமானவீகை, மத்துவம், இலகிரி, மத்துவமதம்
இஃது மூவகைக்கொடையிளுெ மத்துவன், சிவன்
ன ற
மத்துவாசவம், பன்னீர்
(ர்
மத்திம பட்சம், நடுத்தரம்
மத்துவாசாரியர், துளுவப்பிராமண்
மத்திமபூமி, உட்டணமுஞ்சீதளமுஞ் மத்தை, ஊமத்தை,மஸ்.துள்ளது
சமமான பூமி
மத்திமம், இடை,குறைவு,சமனிசை,
நடு, இஃது மூவிசையிமூென்.அறு
மத்திமன், நடுத்தரமானவன், நடுவு
ள்ளவன்
(ன்.அறு

மத்திமை, கடுவிரல், நான்குவாக்கிளுெ
மத்தியகங்தம், மாமரம்
மத்தியட்சம், நடுநியாயம்

மத்தியதேசம், குருக்கேத்திரத்திற்
குத்தெற்கும்.அளகபாதத்திற்குவ
டக்கும் இமயத்திற்கு மேற்கும் விச்
தத்திற்குகிழக்குமாகவுள்ளபூமி
மத்தியவிதம், மத்தியட்சம்

மத்தியஸ்தலம், இடை

மந்த கதி, தாமதாடை
மந்த காசம்,
கயரோகம், புன்ன
மதே காசியம்,

கை

மர்தகேதிேரம்,கிரக நடையிஞென்.ற
மந்தக்குணம், சமியாமையிஞல்வரு
மோர்சோய், விபரீதமற்றகுணம்
மதேக்கொதி, ஒர்சோப்
மதேசம், வெண்ணெய்
மதேசனனி, சனிச்சுரன் ருப்
மந்தசைலம், மக்தாமலே
மந்ததண்டகம், தயிர்கடைதறி
மதேதரம், சோம்பு

மந்தப்படுதல், அசீரணித்தல், அவி
வேகப்படுதல், கூர்மையற்றுப்

மத்தியஸ்தன், நடுநியாயக்காரன்
போதல்
மத்தியஸ்தை, நடுகிலே
மதேப்புத்தி,
அவிவேகபுத்தி
மத்தியபானம், மதுபானம்
(பு மர்தமா, யானே

மத்தியமசங்கிரகம்,பிறர்ம?னக்கலப் மதேமாருதம், சிறுதென்றல்
மத்தியமண்டபம்,மது துரை
மர்தம்,அழித்தல்,அற்பம்,உலகவழி
மத்தியமபிருதகன், கமக்காரன்
வு, ஒர்நோய், தடைதல், சண்ளுே
மத்தியமம், துடை,சத்தசுருதியிளுெ
பிளுென் அ, கூர்மையின்மை,சேர்
ன் அறு, சவிோல், மத்தி
ம்பல் பீழை, மத்தி,மெல்லெனவு
மத்தியமாவதி, ஒரிர்ாகம்
மதோம்
அறிவின்மை, ஓர்மலே, கீழ்
மத்தியமிகை, கன்னிப்பென்
மை, கோட்டை, கோபம், சேர்
மத்தியமை, குமரி, நடுவிரல்
ம்பு, தடிப்பு, தடை, தயிர்கடை
மத்தியம், இடை, கள், தீழ்ப்பு, சடு,
தறி, தேவலோகம், பருமை, பழ
மேற்கு, விபரீசசாத்?ன
ம், பளிங்கு, பொத்கசம், மதோர
மத்தியாாத்திரம், டிரவு
ம், மாலே, வெண்ணெய்

மங்

டு.ாடுஉ

மநீ

மதிேரசாத்திரம், மர்திர்வித்தை, இ)
ஃது கலேஞானமஅபத்திமூன்கி
ஞென்.அறு
மதேவாரம், சனிக்கிழமை
மதேவிசை,
மெல்லியவோசை, மந்திரசிகுவன், ே
மந்தவோசை, இஃது மூவிசையி மந்திரகித்தி, மந்திரத்தான்வருபே.அ
மந்திரசெபம், மந்திரவுச்சாரணம்
குென்அறு
மதேனம், அழித்தல், ஆலோசனை, மர்திரதன், உபாத்தியாயன்
டைதல், புகழ், யா?னமுகபடாம் மந்திரதாபனம், ம்ச்திரவிதியுடன் கட
டியதாபிப்பு
மதேனி, தயிர்க-ைதாதி
மர்தன், ர்மையில்லான்,சனி, மன் மந்திரதாரனே, ஈவதாரனேயிளுென்
அறு,அஃது பிரபஞ்சம?னத்திமா
மர் தாகம், புகழ்
(கங்கை
ம்.அல்ற்றிற்கதிட்டானமாயுமிருப்
மத்தாகினி, அறுபதாண்டுள்ளவள்,
பவன் சிவனன் றிவேருென் மலவெ
மதோட்சம், வெட்கம்
னக் கொண்டுபெளராணிகமர்திர
மந்தாரகாசம், ஒர்நோய்
மந்தரன், ஒற்றன்,

சோம்பன்

மந்தரை, விரோசனன் புத்திரி

மந்தாரகாந்தி, பிடாலவணம்
த்தாற்சிவனத்தியானித்தல்
மச்திரத்தம்பம்,
மர்திரத்தாற்ற
மத்தாரகெங்கை போன், அரிசு
மந்திரத்தம்பனம்,
ம்பித்தல்
மர்தாரக்கல், இாற்கல்
சானம்,ஏழ்தை
தொ
தாரக்கொன்றை, ஓர்கொன்றை மந்திர
தாரங்கட்டுதல், மச்சாாம்போடு ன்.அறு, அஃதி மந்திரநீர்ப்பிரோட
தல்

சனம்

மந்திரதிதினி, ே
மத்தாரச்சிலே, ஒர்மருத்துக்கல்
நிர்யகர், மந்திரதேவர்
மதோரபீதம், பித்தனமலே
மத்திரபசு, பூனே
மந்தாாமஞ்சி, குதபாஷாணம்
மர்தாரம்ேரு, தொட்டிபாஷாணம் மர் நிரபூதாத்தமன், கருடன்
போகம்,மத்திரத்தாம்பி
மக்தாரம், ஐந்தருவிஅென்று, செம்
ர்யோகித்தல்
ப்ரத்தை, பூங்காரம், டிப்பு
மந்திரப்பொருத்தம், அவ்வவர்க்கு
மதோரித்தல், பூங்காரம்போடல்
க்யதேவதைக்ளின்மதிேரம்பொரு
மந்தாரிப்பு, பூங் ரம்
துேகை
மக்தாரை, ஒர்பூத்செடி
மந்தார்த்தம், சூரியன.தமையத்திரு மந்திரமுருவேற்.அதல், மந்திரமுச்
துேவேருெருகிரகத்திற்குள்ள தார

சாரணம்பண்அறுதல்

மந்திரமூர்த்தி, மந்திரதேவர்
வளவு

மர்தானம், மத்து

மத்தி, கருங்குரங்கின் பெண்,குரங்கு:
ப்ென் குரங்கு, பெண்முசு, மந்தி

கர்திரம், ஆலோச

இரா

,

உபநிடதமுப்பத்திாண்டி-ஆென்
அறு, உள், எண்ணல், ஒர்தேயம், க
டல், கள்ளு, குதிரைக்கூட்டம், கு

யென்னேவல், வண்டு
மந்தித்தல், மந்தமடைதல்

திரைப்பதிே, கோயில், தாழ்த்தி

மந்திப்பு, மந்தம்

சை,

சாட்புடைபெயராதி ச்ரித்

தல் பொருப்பு, வீடு, வேதம்
மத்திமூலத்தலேவாரை,ஒர்தலேவாரை
மதிேர்காஷாயம், ஒர்காவிப்புடை மந்திரவாதம், ஒர் சமயம்
மந்திர காவி,

திரவாதி,

திரசமயி, மத்திரவிச்

மந்திரகூடம்,கருங்கல்அ

(யற்குரியவாள்
மந்திரவாள், அர்தரங்கவாள் அரசி

மந்திரகூடன், ஒற்றன்

மந்திரவித்தை மந்திரசாத்திரம், மச்

தைக்காரன்

மந்திரகூர்மை, இந்தப்பு

இரோபாச?ன

மந்திரகடறை, மண்கடமை

மக்திாாசரனே, மந்திரஞ்செபித்தல்

மந்திரசஞ்சீவி, இந்திரகோபம்
மத்திாசத்தி, மந்திரப்பலன்

மக்திாாலோச்னே, இரகசியாலோச

மந்திாாட்சதை, மஞ்சலரிசி

(?ன

LDL
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மர்திரி, குபேரன், சுக்கிரன், தந்திரி,

மயி

தேர்ச்சித்து2ணவன், இவன் அரச

மlருெருபொருளென் அகொள்ளு
ம்பிராங்தியை உண்மை கூறி யொ

ர்க்குக்குழுவிலொருவன். அரசர்க்

ழித்தல்,(உ.ம்) சுரமன் அகாமசோ

குத்து2ணவரிஅமொருவன்,புதன்,
ப்வெப்பம்
மந்திரியென்னேவல், வருங்காரிய மயக்கிடை, மயக்கம்
ஞ்சொல்வோன்,வியாழம்
மயக்கு,மயக்கம், மயக்கென்னேவல்

மக் திரித்தல், செபித்தல்
மயக்குதல், அறிவைக்கெடுத்தல், கல
மதிேரி தீதனம், மந்திரிக்குரியதன்மை
த்தல் கலங்குதல்
மச்திரித்துவம், மந்திரித்தனம் (ப்பு மயக்குறல்,
மதிேரோச்சாரணம், மந்திரவுச்சரி மயங்கல்,
அறிவுகெடுதல், அன்
மக்திரோபாச?ன, மந்திராசரணே
மயங்குதல், பிணமிழ்ச்திதல்,புத்தி
மந்தினி, தயிர்கடைதாழி
கலங்குதல்
மந்தீபவம், அறியாமை, சோம்பு
மயங்கிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா, தா

மச்தி, அரசன், செடி, தப்பிதம், ம
மஅேரம், குதிரைப்பந்தி
மஅேரை, தொழுவம், படுக்கை

வு-தாழிசை-அராகம்-அம்போத
ரங்கம்-தனிச்சொல்-சுரி சகமென்
அமாறு அப்புமிக்குங் குறைச்.தும்
பிறழ்ச்துமுறழ்ச்அம்பலவாறுமய

மங்தை, ஆடுமாடிவற்றின் கூட்டம்

ங்கிவருவது

னிதன்

மங்தையன், அவிவேகி, கூர்மையற்ற மயடம், புறங்குடிசை
(நிறம்
மயண்டை, மைம்மல்
மங் தைவெளி, மேய்ச்சனிலம்
மயப்பு, சாரம், செல்வமுடைமை,
மக்தோச்சம், கிரகவட்டத்தின் தார மயம், அழகு, ஒட்டை, சிற்ப நான்மு
மானமு?ன

ப்பத்திரண்டிஞென்.அ

-

மேேதாட்டணம், உட்டணசீதளம் மயர்வு, மயக்கம்
மர்தோததி, பாற்கடல்
மயல், உன்மத்தம், செத்தை, பயம்,
மங்தோதரி, இராவணன் மனேவி
பிசாசம், மக்தம், மயக்கம்

மப்பு, மந்தார்ம், மயக்கம்

மயஅால், சிற்பசாத்திரம்

மம, அதிட்டம், நீர்

மயன், ஓர்தேவத்தச்சன்,கின்னான்,

மமகாரம், அகங்தை

(மை

தச்சின், வினேஞன்

மமதை, அகங்தை, தனிமை, பெரு

மயானக்கரை,

மம்மர், துன்பம், மயக்கம்

மயான பூமி,

இடுகாடு, சுடுகாடு

மயானம்,
மம்மாயி, மாங்கிஷபேதி
மயகோசம், ஒன்றற்குறைவிடமாயி மயானக்கிரியை, சுட2லயிற்செய்யுங்

ருப்பது

கருமம்

(ம்

மயக்கடி, மயக்கம்

மயான ஞானம், மயானவைராக்கிய
மயக்கமின்மை, அறத்து அப்பிளுெ மயானவயிரவன், ஒர்வயிரவன்
ன் மறு, இஃது தெளிவு
மயானவைராக்கியம், பிறரமரித்த
போதுண்டாகும்வயிராக்கியம்
மயக்கம், உன்மத்தம், இஃது முக்கு
ற்றத்தொன்.அறு, சாச்சடங்கிளுெ மயிடமத்தனி, அறிகை
ன்று, சோம்பு

மயிடம், எருமை

(ன

மயக்கரவம், ஒர்பாம்பு

மயிடரோசன, எருமைக்கோ ரோச

மயக்கல், மயக்குதல்

மயிடற்செற்ருள், காளி, அற்கை
மயிடோச?ன, ஒர்மருஅே
மயிந்தி, பஅங்கி

மயக்க வணி, ஒரலங்காரம், அஃது
ஒப்புமையிஞெருபொருண்மறிருெ
ன்முக நினத்தல், (உ.ம்) மரகதக்க
திரைப்புல்லெனக்கறிக்கும்
மயக்கவொழிப்பு, அபநதியுருபகத்
தொன் ற, அஃது ஒரு பொருளே

மயிர் அதல், பதுங்குதல்
மயிரகம், மயிர்ச்சிலே

மயிரெறிகருவி, கத்தரிகை,செளளக்
கத்தி
11

ஆமா

டுmடுச

மயி

மயிரொழுங்கு, உரோமரேகை,மயி மயுராசன், குபேரன்
மயூகம், அதிகு, கடிகாரவூசிகிழல்,
ர்க்குழற்சி
ரெணம், சுவாலே, பிரவை
மயிரோசன, ஒர்மருச்த
மயிர், உரோமம்

மயூரகதி, தரக கதியைச்திsென்

மயிர்கழித்தல், சிரைத்தல்

மயூரகம், திருசி, மயில்

மயிர்க

மயூரபதகம், சகக்குறி

வோன், சாவிதன்

மயூரம்: மயில்

மயிர்க்கடை, உரோமபிளவி-ை
மயிர்க்கால், உரோமத்தி சம்
மயிர்க்ளேர்ச்,ெ உர்ோமச்சிவிர்ப்பு

மயிர்க்குச்சு, கொண்டைக்குச்சு
மயிர்க்குட்டம், ஒர் நோய்

ராதனம், இருமுழங்கையுடிச்சி
பிலழுந்தப்புவியிற்கை யூன்றிக்கா
சிைட்டித்தலேகிமிர்ந்திருத்தல்
மயூாாரி, ஒதிேல், பல்லி

மயேசன்,
மயிர்க்குட்டி, ஒர்புழு
மயேசுரன்,
சிவன்
மயிர்க்கு தேம், ஒர்மருத்த
மயேசுவரன்,
மயிர்க்குரு உரோமத்திவாரத்திற் மயேசுவரி, பார்வதி

ருேன்றிய பரு
ஒர்மாயவித்தை,
மயிர்க்குழற்சி உரோமப்புளசிதம், மயேந்திரசாலம்,
அஃதி கலேஞ்ான்மமறுபத்திஅன்
மயிர்க்கு?ளவு

மயிர் கூச்சு, உரோமப்புளசிதம்
மயிர்க்கூச்செறிதல்,மயிர்சிவிர்த்தல்
மயிர்க்கொன்றை, ஒர் ஆமாம்
மயிர்க்கோரை, ஒர்புல்

மயிர்சிலிர்த்தல், ம்யிர்பொடி-த்தல்
மயிர்ப்பட்டு, ஒர்புடைவை
மயிர்ப்பிளவை, ஒர்பரு
மயிர்ப்பொத்தி, மயிரொழுங்கு
மயிர்மாணிக்கம், ஒர்செடி, பசுவு
நீறிரட்சி

கிளுென்று
மயேந்திரம், ஒர்பட்டினம்

மரகதப்பச்சை, காகப்பச்சை
மரகதமேனியன், திருமால்
மரகதம், பச்சைநிறம்பச்சைமணி,
இஃதி நவமணியிமூென்.அறு

மர்கத்வல்வி, உமை, தருமதேவதை
மரகதன், குபேரன்

மாசம், பேதி
மரக்கனு, மரக்கெட்டு
மாக்கலப்பாய், கப்பற்பாப்
(ணல் மரக்கலம், கப்பல், தோணி

மயிர்முடி, குடுமி
மயிர்வாரி, சீப்பு

மயிர்வி?ன,கத்தரிகை,செளளம்பண் மரக்கலன், மீகாமன்
மரக்கறி, காய்க்கறி
மயிர்வி?னஞர், சாவிதர்
மயிலடி, மாதர் காலாழியிளுென்அறு மாக்கா, நந்தனவனம்
மரக்காரை, ஒர்மரம்
மயிலடிக்குருந்து, ஒர்மரம்
மயிலம், மயிலிறகு
மயிலாப்புரி,
மயிலாப்பூர், ஒரூா
மயிலெண்ணெய்,

மரக்கால், ஆபிலியம், உப்பளம், க
லத்தின் பன்னிரண்டிலொரு பங்கு,
(ணெய்

அஃது ஒர்குறுணி, கொத்தி, சோ

ஒர்மருத்தெண்

திாள், திருமால், தற்கைக-த்தி,
முக தள்க்குங்கருவியிஅென்அ,

மயிவெள், ஒரெள்
மயிலே, இருவாட்சி, கருமைகொண்

ள்ளம்

(ளான்

மரக்காளான், மரத்தில்முளேக்குங்கா

டவெள்ளே,மீனவிராசி, மீன்
மயில், மயூரம், இஃது பஞ்சபட்சி மரக்கொம்புமரத்தின் கொப்பு
மரக்கோல் தேர்ணியோட்டுங்கம்
யிளுென் அ
பு, மொட்டம்பு
மயில்வாகனன்,குமரன்
மர#2ெலக்கல், கன்டகிச்சிலே
மயிற்குரல், அகவல்
மரச்செப்பு, மரவை
மயிற்பிச்சம், மயிலிறகுக்குடை

மயிற்பீலி, மயிலிறகு
மயிற்றுத்தம், வெண்டுத்தம்
மயிற்ருேகை, மயில்வால்

மாச்செறிவு, சோலே, மாப்பொ.தி

:.

மரணதண்டிகை,

மரி

டுண்டுடு
மரணகண்டிதம்,
ணயம்

மரணசாலநின் மாம், விருக்கம்
மால், அரலே, ஒர்கbருழை

மரணகாலம், சாவமதி
மாவட்டணம்,
மரணக்குறி, சாவடையாளம்
மாவட்டனே,
தட்டு, நெடும்பசி
மரணக்செடி, மரணபயம்
மாவட்டம்,
மானசாதனம், சாகுச் சமவாயிலெ மாவட்டு,மாத்தின் குருத்திருக்குர்தா

ழுதப்பட்டவோல்ே

(டக்கு

மரணகு சகம், மாணத்தாலாகுதுே மரவட்டை, ஒரட்டை
மானச்சனி, மூன்ருமுறையுடலுயி மாவணில், வெளவால்
ர்பன்னிரண்டா
மிராசியில் Iத்தல்
வருஞ் மாவண்டு, ஒர்வகைவண்டு
சனி
மாவம், குங்குமமரம்
மானஸ்தம்பனம், மரணத்தைகிற மரவாணி, ம்ரக்கொடுதி
மரணத்தஅவாய், மாணவேளே
மாவிடை, பிரயோசனச்தருமரம்
மரணமடைதல், சாதல்
மரவி?னஞர்,
மானம், சாவு, இஃது மாயயா: மரவி?னயாளர், தச்சா

}

கைபதினெண்குற்றத்தொன்று,
மரவுப்பு, ஒருப்பு
ஞ்சபாணுவத்தையிளுென்அறு, அஃ மரவுரி, ஒர்மாம், சார்க்ைேர
அ மயக்கமும்மாய்தலும்
மாணயோகம், சாசயோகம்
மரவெலி, ஒரெலி
மரணவேதனே, மரணவேளகளிற்ப மாவெமம்பு, ஒரெஅம்பு
டும்வருத்தம்
மாவை, மரச்செப்பு
மாளுகு சம்மாணகுதகம்
மரவொல்வி, கதம்பையொல்லி
மாளுவத்தை, மாணத்த வாய்
மா, அரசமரம், ஆச்சாமரம், வெ
ட

மாணித்தல், மரணமடைதல்
மாணிப்பு, மரணம்
மாணே, சாதல்

மாதம், சாவு

மாத்தம், ஒரிரத்தினம்
மாத்தல், பிரமித்தல், விறைத்தல்

ண்கடம்பு
மராடம், தேயமைம்பத்தாறிளுென்

அ, பதினெண்பாடையிளுென்மறு
மராட்டம், இடம், புறமயிர், பெண்
மயிர்

மராட்டியம்,

மாத்தோல், சீரை

::: } மாாஷிடம்

மாசா, விறைத்தாக்கு
மாதாய், மரத்தில்வாழுமாய்

மராட்டியர், ஒர்பாஷைக்காரர்

மரந்தம், பூந்தேன்

மராம், கடம்பு, வெண்கடம்பு

பழமை, முறைமை, வமிசம்

_.

மராமரம், அரசு, ஆச்சா, கடம்பு
மராாம், பண்டகசா?ல

தொன்றுதொட்டுஅ மாாலம், கண்ணிடுமை,குதிரை, தா
வ் வங்குமரபுப் பெயராய்வழக்கு
ரா, மாதளே

மரபுப்பெயர்,

ஞ்சொல் (உ.ம்) பலா

மா பட்டை, மாத்தோல்

மாப்பத்தல், இறைமரம்
மாப்பாத்திரம், மாவை
மாப்புண், திருவடிப்புண்

மாப்பெட்டி, பெட்டகம்
மரப்பொது, சோலே
மாப்பொந்தி, மரக்குகை

மராளம், அன்னம், பாம்பு, மாதளே
மரிக்கை, மரித்தல்
மரிசம், பொறுமை, மரீசம்

மரிசி, புதுவரம்புவழி
மரிசிதம், பொறுமை
மரித்தல், சாதல்
மரித்தோர்தலம், கல்லறை
மரிப்பு, சா

மாப்போர், மரப்பொச்து
மரியாசம், ஒழுங்கு,திே
மாமஞ்சள்,ஒர்மஞ்சள்
(மொலி மரியாதை, அமைவித்த நிச்சயம், எ
மாமரம், சருகுமுதலியவற்ருனெழு
ல்லே, ஒழுக்கம், கரை, சரிமுறை,

மாமரிவாள், இர்வாள்

வரம்பு

டு.ாடுகள்

மரு

மயை,எல்லே,சிச்சயித்தகிபதேனே,

மருதம், ஐநிேலத்தெரன் , அஃஅ

மரீ சம், மிளகு

மரிசி, ஒரிருடி, கிாணம்,

:ே}

ன்னுஞ் சிறுபொழுதும்ஆ பெரு
ம்பொழுதுகளு மரம்

இதி,பெரியோர்கள்
மரீசிகம்,

மரு

பிசுனன்

இயலும்வயல்சார்ந்த இடமும் இ
ர்மரம், காற்று, மருதநிலப்பண்,

ா -

கானல்

வயல்

ஒர்யாத்
மரு,ஒர்பரிமளப்புதல்,டிருவென்னே மருதயாழ்,
மருதவேர்தன்,
இந்திரன்
iன், மலே, வளுர்தரம், வாசன
மருதாணி, ஒர் ஆடு
மருது, மருதமசம்

மருகல், ஒருர்
மருகன், மருமகள்
மருகி, மருமகள்

மருதோன்றி, ஒர்மரம்

மருகு, மகரவாழை, மருமகன்

மருத்தன், ஒர்ரசன், வாயுபகவான்

மருக்ககம், சிலம்பி
மருக்கடவாசம், இலம்பிப்பொட்டு

மருத்திரதம், குதிரை, விமானத்

மருக்கடாசியம், செம்பு

மருக்கம், காற்று, குரங்கு, சரீரம்

மருத்திடு மருந்திடுதலிகுல்வருக்தோ
ஷம்
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மருத்து, காற்.அ

மருத்து நீர், ஒர்முழுக்கு ர்ே
மருக்கொழுந்து, ஒர்வாச?னப்புதல் மருத்துபதம், பரமாஅ
மருக்கெ ாழ்ந்துச்சக்களத்தி, அளத் மருத்து பலம், ஆலாங்கட்டி-மழை
மருத்துபாலன், இந்திரன்
அப்பச்சை
மருங்கு, இடை, ஒழுங்கு, பக்கம்
மருத்துப்பை, ம்ருத்துச்சரக்கு
மருக்காரை, ஒர்காரை

மருங்குல் இடை, பக்கம்

மருங்கை, பிரசவத்தைந்தாள்
மருச்சகன், அக்கினி, இந்திரன்
மருச்சுதன், அ.அ. மன்:

வீமன்

மருட்சி, அறிவின்மை, மயக்கம்
மருட்டம், கள்

மருட்டல், எத்துதல், மயக்குதல்

மருத்திமரம், மருந்திமரம்போன்ற

மருத்துமாவாழை, ஒர்வதைவாதுை
மருத்துவக்கலேஞன், வைத்தியசாத்
திரி, இவன் அரசர்க்கு அதிச்சுந்த
த்தொருவன்

மருத்துவம் பரிகரிப்பு, வைத்தியம்
மருத்துவர்,அச்சுவினிதேவதைகள்,

மருட்டி, எத்தி, கள்
வைத்தியர்
மருட்டு, ஏய்ப்பு, மயக்கு
மருட்டுதல், எத்திதல், மயக்கல்
மருத்துவர் நாள், அசுபதி
மருட்பா, ஐந்துபரவிளுென் அ, அஃ மருத்துவவாழை,மருத்துமாவாசிை

து முதற் கண்வெண்பாவுங்கடை மருத்துவன், இந்திரன்,வைத்தியன்
க் கண்ணகவலுமாய் வருவதி:
மருண்மா, யானே

மருண்மாலே, கருகுமாலே

மருத்துவாகம், தீ, புகை

மருத்துவான், இந்திரன்
மருத்துவிச்சி, பிரசாவைத்தியை

மருதக்கருப்பொருள்,மருதநிலத்தி மருத்தெண்ணெய், வியாதிகட்குவ
நிபத்திப்பொருள்,அவை இச்திரன் டிக்குமெண்ணெய்
மருச்தம்,தாலம்பபாஷாணம்,சஞ்சு
முதற்சு?ன யாடலிருயவாம்
மருந்தீடு, மருத்தீடு
மருதங்கிளி, ஒர்கிளி
நாடு சார்நிலம்

மருந்து, அமுதம், ஒடதி, ஒள-தழ்
மருப்பு, இஞ்சி, மரக்கொம்பு, விலங்

மருதநிலவேந்தன், இந்திரன்

மருப்புத்திரன், மருச்சுதன் (னேவி

மருதப்பண், ஒர்பண்

மருமகள், சகோதரிமகள், மகன்ம
மருமகன், சகோதரிமகன், மகள்க

மருதணி,

மருதநிலம்,

மருதப்பறை, ஒர்பதை

கின் கொம்பு

ணவன்
மருதமுதற்பொருள், பதினமும்பழ
மருமம்,
மார்பு
னஞ்சார்ந்த விட மும்வைகறையெ
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இாசே

LDல்

மலி

மருமரம்,

இலேமுதலியவற்ரு மலபரிபாகம், பதேபாசநீங்கிப்பக்கு

மருமாாஞ்சம்,

னெழுமொலி

வமடைதல்

மருமான், மகன், மருமகன், வழித் மலபாகம், மலபரிபாகம்
தோன்றல்
மலப்பிடி

மருவகம், இராகு, ஓர்ாாரை, புலி, மலட் பற்.அ ,
மருக்கொழுதே
மலப்பாண்டம், உடம்பு
மருவலர், பகைவர்
மலப்புழு, மலத்திஅண்டாகுங்கிருமி
மருவல்,

மருவுதல்,

} அணேசல்,

கலத்தல், கி மலப்பை, மலவாசயம்

ட்டல், சருவுதல், பொ மலமலத்தல்,

ருங் துதல்

மலமலப்பு,
மலமலெனல்,

மருவாதி, மரியாதை

மருவார், பகைஞர்

மலம், அழுக்கு, இரத்தம், கட்டம்,
கண்பீழை, கருப்பூசம், கறள், கு
அறும்பி,சலம், தாதி, கம்,பங்தம்,
பாவம், மண்டி, மூக்குச்சளி, மூ

மருவியகாந்தி, வைடூரியம்
மருளல்,
அஞ்சல், எழுத்திலா
மருளுதல், வேரசை, பேச்லானெ

முமொலி, மயங்குதல்,வெருளுதல்
மருளித்தம், ஒர்பண்

ஒலிக்குறிப்பு

2ள, வேர்வை

மலயக்கால், மலேயக்கால்
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மருதமத்தை, ஒருமத்தை

மலயசம், மலேயசம்

மருள் உவமையுருபு, உன்மத்தம், மலயம், மலேயம்
ஒர்கிழங்கு, கள், குறிஞ்சிய்ர்ழ்த் மலரவன், பிரமன்
திறம்,பிசாசம், மயக்கம், மருளெ மலருக்குங்ாயகம், கருவண்டு
ன்னேவல்
மலருதல், மலர்தல்
மரூகம், கவரிமான்

மலரோன், பிரமன்

(யானது

மருமொழி, மருவிவளங்குமொழி
மலர், பூ, மலரென்னேவல், மலர்ச்சி
மரை, ஒர்மிருகம், த வ?ள, தாமரை மலர்ச்சி, அலர்ச்சி, எழுச்சி, களிப்பு
மலகரி, ஒரிசாகம்
மலக்கடி கலக்கம்

பொலிவு

மலர்தல்,எதிர்தல்,தோன்றல், நிறை

மலக்கட்டு, மலச்சிக்கு

தல், விரிதல்

மலக்கம், கலக்கம்
மலக்கனம், பொன்னம்பர்

மல்ர்தாங்கி, ஒர்கொடி
மலர்த்தாள், மலர்க்காம்பு
மலக்கனல், இராசவத்தனக்கல்
மலர்த்திரள் பூங்கொத்து
மலக்குடர், மலவாசயம்
மலர்த்தேன், பூக்தாது, பூந்தேன்
மலங்கல், கலங்கல், குளம்
மலர்வு, மலர்ச்சி
மலங்கு, ஒர்மீன், மலங்கென்னேவல் மலவர் சயம், மலக்குடர்
மலவாயில், எச்சவாய்
(?ன
மலங்குதல், மலங்கல்
மல சகிதர், மல சம்பர்தர்
மலாகை,தாதி, தார்த்தை,பெண்யா
மலசம், சிதல்

மலாக்கா, ஒரூர்

மலசம்பந்தம், மலத்தோடுக.டியிரு மலாடு, கொடுங்தமிழ்நாட்டிளுென்
த்தல்
மலச்சிக்கு, மலப்பின்னல்

அறு அஃது மலேயமாநாடு

(ம் மலாம், ஒர்மருக்தி

மலச்சுத்தி,மலக்கழிவு, மலதிவாரண் மலாரடி, கலக்கம்
மலடன், பிள்?ளயில்லாதவன்

மலார், மிலாறு

மலடு, கருவற்றது

மலாவகம், பிண்ணுக்கு
மலிதல், நிறைதல், பெருகல்
மலிவு, நயம், மிகுதி
(ரங்கு

மலதாவிதம், அழுக்கு
மலத்திரயம், மும்மலம்
மலத்துவாரம், அபாளவாய்
மலபதேம், மலக்கட்டு
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பலபக்தன், மலசகிதன்
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மலினமுகம், அக்கினி, ஆவி, கருங்கு
மலினமுகன், இறந்தோன்,நீக்கடவு
ள், தீயோன், முசு, வண்டு

மல்ே

டு.ாடு.அ

மலினம், கருமை, குற்றம், மாசு,

Loல)

.ே மலேக்குகை

மலேமுை

:

மோர்

மலேமுள்ளங்கி, ஒர்பூடு
மலீமசம், அழுக்கு, இரும்பு
மலே, உவமை, பருப்பதம்: மலேயெ மலேயகம், ஒர்சாதி
ன்னேவல்

மலகளிறு, போர்க்களி.அ
மலேக்கடுகு, ஒர்கடுகு
மலேக்கரு, சாத்திரவேதி
மலேக்கல்வாய் ஒர்மீனிருஞ்சிப்புள்
மலேக்கtருழை, ஒர்கற்ரு9ை
மலக்கால், ஆட்டுக்கல்
மலேச்குகை, மலேமுளேஞ்சு
மூலக்குக்குஅப்பான் ஒர்புள்
மலேக்குருவி, சாத்திரவேதி
மலேசாரி, கிளிஞ்சில்
மலேச்சக்கரம், சாலக்கிராமம்

(டி.

மலேயக்கால், தென்றல்
மலேயசம், சக்தனம், தென்றல்
மலேயடிப்படி, குறிஞ்சிநிலக்கிராமமீ
மலேயடிவாரம், மலேயினடிப்பக்கம்
மலேயத்தி, ஒரத்தி
மலேயமான், சோன்

மலேயம், இதிோன்கா,குறிஞ்சியாழ்
த்திறம்,தோட்டம்,பொதிய மலே,
மலே, மலேயினுச்சி

மலேயரசன், இமயபருவதாாசன்

மலேயாண், மலேயிஞலாய காவல், இ
ஃது சான்காணிஜென்.அ

லச்சக்கரைவள்ளி,ஒர்வள்ளிக்கொ | மலேயருவி, மலேயிலிருந்த வீழ்நீர்
மலேச்சாரல், மலேயருகு
(ம் மலேயன், ஒர்சாமை, கடையெழுவ
லச்சார்பு, மலேயைச்சார்தேவிட
ள்ளவிலொருவன், குறிஞ்சிநிலத்த
லேவன், சேரன்
மலேதல், அணிதல்,உவமையாதல்,எ

திர்த்தல், ஒருவழிபாதிநித்தல்,

மலேயாடு, ஒர்வகை ஆடு

ப்ொருதல், மறுத்தல்
மலேதாங்கி, ஒர்கொடி

மலேயாத்தி, ஒராத்தி
மலேயாமணக்கு, ஒராமணக்கு
ம?லத்தல், தடுமாததல், பொருதல் மலேயாரம், சர்தனம்
மலேயாழம்,
தேயமைம்பத்தாறி
மலேத் துடக்கு: கல்மதம்
ஞென்.அறு

ம2லத்தும்பை, ஒரு திம்பை

மலேயாளம்,

ம2லத்துவரை ஒர்துவரை

மலேயாளபகவதி, ஓர்தேவதை

மலேசாடன், சோன்
மலோடு, சோளுடு

மலேயாளி, ஒர்தேவதை
மலேயானிலம், தென்றல்
மலேயிரும்பு, உலோகமணல்

மலேசாதம், கல்மதம், சாத்திரவேதி,
வக்கிராதேபாஷாணம்

மலேயிருவேலி, ஒரிருவேலி

மலேகெல், மலேயில்வினேசெல்
மலேயிற்றிரண்டதி, கடஅாை
மலேபடுதிரவியம், மலேயி அண்டாகு மலேயினுச்சி, மலேமுடி, மாமிசபேதி
திேரவியம், அஃது மிளகு-கோட் |மலையின்முனிவன்,மிளகு

டம்-அல்ெ-தக்கோலம்-குங்குமம் |மலேயீச்தி, ஒரீதுே
மலேப்பச்சை, ஒர்பூடு
மலேயுருக்கன்,ஒர்வெற்றிலேக்கொடி
மலேப்பருத்தி, ஒர்பருத்தி
மலேவருண?ன,மலேச்சிறப்புரைத்தல்
மலேப்பாம்பு, ஒர்பாம்பு
மலேவாகிக்கொம்பு, பன்றிக்கொம்பு
மலேப்பாழி, மலேக்குகை (பக்கம் மலேவாணர், வேடர்
மலப்பாறை, மலேத்திட்டை,மலேப் மலேவீரியம், அன்னபேதி (அபாடு
மலேப்பிறங்கம், உலோகமணல்
மலேவு, உவமை, போர், மயக்சம்,மா
மலேப்பு, கூத்தின் விகற்பம், திகைப் மலேவேம்பு, ஓர்வேம்பு
பு, போர், மலேவு
மல், கடத்திeேர்விகற்பம், திருமால்
கூத்தி, பெருகல்,வலி, வளமை
மலேப்புரு, ஒர்வகைப்புரு
மலேப்பூடு, ஒர்பூடு
மல்கல், நிறைதல், பெருகல்
மலேமகள்,
மலேமடங்தை,

மல்லக சாலே, மற் கள
இ.ைெ மி

மலேமல்லிகை, ஒர்மல்லிகை

மல்லகதி, அரக கதியைதிேஞென்.அ
| மல்லக்கச்செட்டி,மற்பிடிக்குஞ்சாதி

மடு

டு.ாடுக
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மல்லசம், மிளகு
மழுங்கல்,
ஒளிமழுங்கல், ஒர்வ
மல்லாாகம், இந்திரன்யானே
மழுங்குதல், சைப்பொன்,கூர்கெ
மல்லம்,ஒர்பாத்திரம், க.துப்பு, தட்
டுதல், பேர்குறைதல், பொலிவழி
டம், ம்ற்பிடி, யாகமிச்சில்
தல்
மல்ல யுத்தம், மற்பிடி, அஃது கலே மழுப்பன், குதற்கி, நியாயப்புரட்டி
ஞானம.அபத்திாான் கிஜென்மறு மழுப்புதல், வீண்பேச்சிலுலேபுரட்
மல்லரி, பம்பைமேளம்
யோர்
டுதல்

மல்லர், மற்போர்செய்வோர், வலி

மழுமட்டை, அறம2ண

மல்லல், மிகுதி, வலி, வளமை
மழுமாறி, புரட்டன்
மல்லன்,திண்ணியன், மல்வல்லன் வ மழுவன், அஞ்சாதவன், சகர்காப்
வியோன்
Lதல்
போன், பிடித்ததைவிடாதவன்
மல்லாக்குப்பறிதல்,உட்புறம்மேலா மழுவாளி, சிவன்
உட்புறம்மேலாய் மழுவெடுத்தல், எரியிரும்பைக்கை
மல்லாத்தல்,

மல்லாத்துதல், க்கிடப்பித்தல்
மல்லாய், ஒர்பாத்திரம்

யேர்தல், பொய்யைகிலேயாக்கல்
மழுவெண்ணெய், நீக்குளிாவிக்கு மெ.

மல்லாரி, பம்பைமேளம்

ண்ணெய்

மல்லாருதல், மல்லார்தல் (தவள் மழுவேந்தி, சிவன், பொய்யன்
மல்லி, மல்லிகை, மிகப்பருத்துரத் மழை, குளிர்ச்சி, நீர், மாரி, மேகம்
மல்லிகாரச்சுனம், ஒருர்

மழை காலம், மாரிகாலம்

மல்லிகை,ஒர்பாத்திரம், ஒர்பூச்செ மழைக்கண்ணி, ஒர்பட்சி
டி, விளக்குத்தண்டு
மழைத்கரு, மழ்ைக்குரியகுல்
மல்லிபத்திரம், ஒர் காளான்
மசிைக்காரிருட்டு, மழையிடுத்தபேரி
மல்அ; ஒர்கூத்தி, ஓர்போர்
ருள்
மல்லுக்க்ட்டுதல், போராட்டமாடுத மழைக்காற்.ணு, குளிர்காlஅறு

ல்,மல்அப்பிடித்தல்

மழைக்கிளி, ஓர்வெட்டுக்கிளி

மல்லுப்பிடித்தல்,மற்பிடித்தல்
மழை திமித்தல், மழைதாறல்
மல்லே, இரப்போர்கலம், மெளனம், மழைத்தல், மழைபெய்தல்
வட்டெ

மழைத்தாரை, அதோகதியாய்ப்பெ
ய்யுமழை
மழைத்துமி,
மழைத்தாவல்,
மழைத்தாற்றல்,

மல்வில், ஒர்சிவதலம்
மவுடி, முடி

மவுட்டியம், அறியாமை
மவுவி, மெளலி
மவுனம், மோனம்
மவுனி, ஆமை, மவுனஞானி

மழைத் தோற்றம், மழைச்சாடை
மழைபெய்தல், மழைசொரிதல்

மழம், இளமை
மழலே, நிாம்பாமென்சொல்

மழைப்பூங்காரம்,மழைக்குணங்கெ.

மழைப்புகார், மழை முகில்

மழ2லப்பேச்சு, குதலேவார்த்தை

ண்டமப்பு

மழவன், கட்டிளமையோன்

மழவு, இளமை, குழந்தை

மழைமரக்கால், மழையினளவு
மழைமுகில், குற்கொண்டம்ேகம்

மழித்தல், மொட்டையாக்கல்

மழையடை, மழையடைப்பு

மழு, எரியிரும்பு, பாசாயுதம்
மழையடைத்தல், மழைவிடாதிபெ
மழுக்கம், கூரின்மை, தோற்றமின்
ய்தல்
மை, மங்கல்
மழைவண்ணக்குறிஞ்சி, ஓர்கொடி
(ல்
மழுக்கல்,
அடித்தல், அரிசிமிலு மழைவண்ணன், திருமால்
மழுக்குதல், க்குதல், கூர்மைமழுங் மழைவாங்குதல், மழைவிட்டொழித
கச்செய்தல்,தோற்றங்கொள்ள்ா
மற்பண்ணல்

மழுக்கு அக்குதல், மழுவெடுத்தல்

மளமளத்தல்,

மளமளப்பு,
|

இரடுக்கொலிக் குறி

மளமளெனல், ) ப்பு

டுாசு)

மற

மளாரட்டியெனல்,
மளாரிடுதல்,

ஒலிக்குறிப்பு

மளாரெனல்,

:

Lம்

மறவர், படைவீரர், பாலேகிலமாக்க
ள்,வேடர்
மறவி, இனம், கள், மறதி

மளிகாரம், வெண்காரம்

மாறடம்

மளிகை,
மளிகைக்கிடக்

மருடர்

9
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க3 லபொருட்கடை

வீடு

.

மகாராட்டிரம்

மிமுட்டிடயம்,

.
மகராட்டி. ரா

குடிா, .

மருட்டி யா,

மளிகைக்கடை, கடைவீடு

மறி, அழுங்கு-ஆடு-குதிரை-மான் இ

மளுக்கெனல், ஒலிக்குறிப்பு
மள்ளம், வலி
மள்ளர், உழவர், குறவர், குறிஞ்சிகி

வற்றின் குட்டி, ஆடு-குதிரை-மா
ளிவற்றின் பெண்,மறியென்னேவ
ல், மான், மேடவிராசி

லமாக்கள், திண்ணியர், படைவீர மறிகாண்குதல், குட்டிபோடுதல்
ர், மறவர்
மள்ளல், வலி

மள்ளு, கைமரம்

மறதி, மறப்பு, அஃது தாமததன
தீதொன்.அறு
(ப்பு
மறத்தல், ஞாபகத்தவ மறு, பொச்சா
மறத்தியர், பாலேநிலப்பெண்கள்
மறகிலேப்பொருள், மறத்தாாதவர்.
பொருள்-பகைவர்பொருள்-திறை
ப்பொருள்-சூதில்வெல்பொருள்மு
தலியன

மறிக்கல், சுக்கான்கல்
மறிதால், மீளல்
மறிதல், மடங்கல்
மறித்தல், காவற்படுத்தல்,தடுத்தல்,
திருப்புதல்

மறிப்பு, தடுப்பு, திருப்பு
மழியல்,சிறை, தடை

மஅ, குற்றம்,மறுவென்னேவல், மற்
றை, மாசு

மஅகவிடுதல், திரும்பிவருதல்
ம.அ கல், மஅகுதல்

மற்கிலேயறம்,புறப்பொருட்டுறையி ம.அ கலித்தல், மக்களித்தல்

ஞென்று, அஃது நிரைமீட்டுப்பு மஅகு, தெரு, மறுகென்னேவல்
கைவென்

செஞ்சோற் றுக்கடன் மறுகுதல், சுழலல், புரளுதல்,மனங்
குழம்புதல்

கழியாதாரைத்தண்டித்துக்குமை

வுறச்செய்தல்
மறதிலேயின் பம், அகப்பொருட்டு
றையிளுென் , அஃது இலக்க
மெய்தல், எஅதழுவில்முதலியமA)
த்தகையாற்கன்னியைமணமுடித்
-

தின் புறுதல்

மறப்பிலி, கடவுள்
மறப்பு, மறதி
மறட்புலி, சிங்கம்

மறுக்கம், இக்கட்டு, மனக்குழப்பம்
மறுகை, பொதியினுெருபக்கம், மற்.
றப்பக்கம்

மறுக்கிடுதல்,பெயர்தல்
மறுக்குதல், மறு தவித்தல்,மறையுது
வுழுதல், மனஞ்சுழலல்
மஅதடவை, மஅமுறை

மறுதலித்தல்,மமத்தல்
மஅதலிப்பு, மடிப்பு
மறமலி, யானே
மஅறுதலே, மஅதவிப்பு, வேறிடம்
மறமறத்தல்,
இரடுக்கொலிக்குறி ம.முதல், மாறுதல்
மறம மட்பு,
ப்பு
மஅத்தல், கொடாமை, தவறு, நீக்க
மறம், ஒர்பிரபந்தம், அஃது கலம்ப
ல், மறையுழவுழுதல், வெட்கம்
கத்திஞேருமப்புமாம், கொலே, மஅத்தல்விடை, விஞவெதிர்ம அத்த
கோபம், சினம், சமன், பாவம், பி
ல், (உ.ம்) உண்டாயோவென உண்

ணக்கு,வலி, வீரம்
மறம் வைத்தல், வன்மம் வைத்தல்

மறுபத்தியம், பிறப்பத்தியம்

மறலி, சமன், மயக்கம்

மஅபாவி, சத்துரு

ணேனென்பது

மறல், எழுச்சி,ஒர் கூத்து,காலன்,கு மது பிறப்பு,

}

ம்

நீறம்,சாதல், தரித்திரம், மேன் , ட மஅபிறவி,
(படல்
கை பிணக்கு,போர்மயக்கம்,மறதி மறுப்படுதல், ஊறடைதல், வசைப்

டு.ாசுக

மற்
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ம்.அப்பு, மறக்குதல்
(ளவு மற்றவர், ஏனேயோர்,பிறர்,மறுபெயர்
மறுமாடி, மஞ்சுக்கட்டை, மலேப்பி மற்று, அசைகிலே-பிறிதின் பொருள்
மறுமை, மரணத்தின் பின்வருநி2லப
வி?னமாற்றுப் பொருள் என்பவற்
சம், வருபிறப்பு
(டைவது
றைத் தருமிடைச்சொல்-அவை மு
மஅமைப்பயன், மரணத்திற்பின்ன
றையே, (உ.ம்) மற்றென்?னயாள்
மறுமொழி, உத்தரம்
க, ஊழிற்பெருவவியாவுளமற்ருெ
ம.துவல்,
ன் அ, மற்றறிவாசல்வி?ன
கத்தாரிமிருகம
்
ம.ரவி,
மற்றை,
சுட்டியதற்கினம்
மஅவுத்தரம், பிரத்தியுத்தாரம்

.ே

மறை, அடைக்கலம், இரகசியம், இ மற்றையதி, மற்றது
ாண்டாமுழவு, எதிர்ம.துப்பு, ஒளி மற்ருே, அதிசய சக்கச்சொல்
ப்பிடம், கேடகம், சொல், டிள்ளி, மனக் சப்பு, மனவெ.அப்பு
மர்திரம், மறையென்னேவல், ம மன கசிவு, மனவுருக்கம்
றைவு, வேதம்
மனக்கய்க்கம், மனத்தியர்
மறைக்காடு, வேதாாணியம்
மனக்கலக்கம், மனச்சஞ்சலம்
மறைக்கொடியோர், அந்தணர்
மனக்கவலே, மனவிசாரம்

மறைக்கொடியோன், துரோளுசா மனக்களிப்பு, அக்களிப்பு
ரியன், பிரமன்

மனக்கனிவு, மனவுருக்கம்

மறைசை, வேதாரணியம்
(தி
மறைச்சி, அரும்பிச்சி, பார்ப்பணத்
மறைதல், ஒளித்தல், தோன்ருமற்
போதல்
(ச்சுவதி
மறைத்தலேவி, இலக்குமி, உமை, சா
மறைத்தல், மறையச்செய்தல்

மனக்காய்ச்சல், மனக்கொதி
மனக்காவல், மனக்கட்டுப்பாடு
மனக்கிடக்கை, மனவெண்ணம

}

்

மனக்கிடை,

மனக்கிலேசம், மனத்துயர்,மனப்பி
ைெ _

மறைபடல், ஒதுக்குப்படல், மறை மனக்குத்து, மனவி தனம்
க்கப்படுதல்
மனக்குருடு,அறிவீனம்

மறைபுகல், அடைக்கலம்புகுதல்

மனக்குழப்பம், ஒருமிப்பின்மை

மறைபொருள், உட்பொருள்

மனக்குள்ளம், தர்கிாம், வஞ்சகம்
மனக்குறிப்பு, கருத்து, சோக்கம்
மனக்குறை, பிரியவீனம்

மறைப்பு, மறைத்தல், மறைவு
மறைமுடிவு, கடவுள்,வேதாந்தம்
மறைமுதலி,

மனக்கூச்சம், வெட்கம்
சிவன்

ம ைமுதல்,

மனக்கூர்மை, தெளிந்தபுத்தி

மறைமொழி, வேதமர்திரம்
மறையவர், அந்தணர், திரும்பர்

மனக்கொதி, எரிச்சல், கோபம்

மனக்கொடுமை,மனப்பொல்லாங்கு

மறையிலார், கீழ்மக்கள்
மனக்கோட்டம், அழுக்காம
மறையோர்,.பார்ப்பார் (வியாழம் மனக்கோட்டரவு, மணவாட்டம்
மறையோன், பிரமன், பிராமணன், மனங்கதெல், இயங்கள், மனமுருகல்
மறைவிடம், மறைவானவிடம்

மனங்காைதல், திக்கித்தல், மனமிள

மறைவு, ஒதுக்கு, தோன்ருமை
மற்கட்டம்பிடித்தல்,

குதல்
மனங்கணிதல், மனதுருகல்
இழுபறிப் மனங்கு, இருபத்தைந்திருத்தல்கொ

மற்கட்டம்பொருதல்,

படுதல்

மற் கடம், குரங்கு

ண்டது, கைப்பட்டை

மற்கரை, குகை, மலடி.

மனங்குவிதல், மனங்கூம்புதல்

மற்கொல், பகை

மனங்குருவுதல், மனங்கோணல்

மற்சியம், மீன்

மனங்கூம்புதல், மன்மடங்குதல்

மற்போர், மல்அயுத்தம்

மனங்கொதித்தல், மனவே சங்கொ

மற்ற, அடுத்த, பிற, மற்றது, வேறு

ள்ளல்

மற்ற தி, அடுத்தது, பிறிது, வேறு மனங்கோ.அ.தல், மனங்கோடுதல்
72
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Lன்

மனசாதேவி, ஓர்தேவதை

மனசெரிவு, மனக்குறை
மனதறிந்தவுண்

மனசார, மனசறிய
மனசிசையன், மன்மதன்

மனநேர்,
மனநேர்மை,

மனசு, மனது

.ே மண்விதனம்
மனசோ,

-

(தல்

மனசுவிதை, கம்பிக்கை
மனசை, மனசாதேவி
மனச்சஞ்சலம்
மனச்சடைவு, , அ க்கம்ம்

}

மனச்சந்தோஷம், அக்களிப்பு
மனச்சம்பூரணம், மனத்திருத்தி

மனச்சலிப்பு, மனச்சஞ்சலம்

மனச்சாட்சி, பகுத்தறியுமறிவு
மனச்சாய்ப்பு,
மனச்சாய்வு,

}மனவாசம்

மனச்சார்பு, மனப்பற்று
மனச்சுகம், இதம்

மன தேழைத்தல்,மன திருத்தியடை
மனர் தளம்புதல், மனமசைதல்
மனந்தளர்தல், தைரியங்செடல்
மனந்திரும்புதல், பச்சாத்தாபம்
மனச்ய்ேதல், ஏங்குதல், மணம்புழுங்
குதல்

மனக்தெளிதல், மனச்தே அதல்
மனப்படுத்தல், சம்மதப்படுத்தல்

மன

,

}னேக

(ம்
மனப்பிடிப்பு
மனப்பாடம், மனதிலேபதிதேபாட

மனப்பிரமை, மண்மயக்கம்
மனச்சுத்தம், இருதயத்தாய்மை
மனஞ்சலித்தல், அக்கித்தல்,மணமலு மனப்பின்னிதம், மனவிரோதம்
மனப்பீடை, மனத்துன்பம்

த்தல்
மனதார, மனப்பூருவமாக
மனதி, மனம்

எரிச்சல்

மனப்புழுக்கம்,

மனதிருக்தம், மனக்கசிவு

மனப்புனிதம், மனச்சுத்தம்

மனத்தழுக்கம், அழுக்காஅ

மன பூரணம், மனத்திருத்தி

மனத்தளர்ச்சி, மண்மெலிவு

மனப்குருவம், மனப்பூரணம்

மனத்தாபம்,

மனப்பே, மதிமயக்கு
மனப்பொருத்தம், மனவொன்றிப்பு
மனப்பொலிவு,மனத்தாராழம்
மனப்பொறுப்பு, மனத்தரிப்பு

மனஸ்தாபம்

} மன விதனம்

மனத்தாராளம், மனப்பூரணம்
மனத்தாழ்மை, மெத்தெனவு

மனமடிவு, மனத்துயரம்
மனத்திட்டம், மன்ப்பிரம னிப்பு

மனத்தியானம், மனச்சிதேனே
மனத்திருத்தி, மனப்பூரணம்
மனத்துக்கம், மனத்தியர்
மனத்துப்பரவு, மனச்சுத்தம்
மனத்துயரம்,
மனத்துயர்,
மனத்துன்பம்,

;

மனமலர்ச்சி, சச்தோஷம்
மனமலர்தல், சந்தோஷித்தல்
மனமிடுக்கு, மனவலி
மனமுரிதல், மனம்வெ.அத்தல்

மனமுரித்தல், மனதை மடியப்பண்
அணுதல்

மனமுரிவு, மனவெ.அப்பு

மனம், இச்துப்பு, சிங்தை, இஃது

மனத்தொழுக்கம், மனவொழுங்கு

உட்கரணாான் கிளுென்அறு, முப்
பொறியினுமொன்.அ
மனம்பதிதல்,கருத்திவைத்தல்

மன நசிவு, மனக்குறை

மனம்பொங்குதல், கோபங்கொள்ள

மனத்தாய்மை, மனச்சுத்தம்
மனத்தேற்றம், மனத்திடன்

(ளல்
ல், மனங்களித்தல்
மனநியாயம்,மனச்சாட்சிக்குரிய நீதி மனம்வெ.அத்தல், வெதுப்புக்கொள்
மனராசி, சங்தோஷம், மனப்பொ
மனநிலே,
மனந்தளம்பாமை
ருத்தம்
மனநிறை
மன வஞ்சனே, ஒரவாரம், குள்ளம்
மனநிறைவு, மனப்பூரணம்
மனஸ் கானம், மானதஸ்நானம்

மன நீதி, மனநியாயம்
மனநெரிடு, வஞ்சகம்

மன வர்தரம், ஒருமஅவுடைய வாளு
கைகாலம், அஃது ஒரு தேவாண்டு

மனே

டு.ாசு.ான்

மஞே,

மனவலி, ஊக்கம்

மனத்தாயம், இல்லொழுக்கத்தின்

மனவாஞ்சை, மணவாசை
மனவிகாரம், மனத்திரிபு
மணவிழி, இசைப்பாட்டு

ம?னய மe, இல்லறம்

(யம்
மனவினே, குள்ளம், மனவைர்க்ெ

மன

மிறமை, வீட்டுரிமை

டி, } ம?ன வி
ம?னயாள்,

அக்கு,சங்கு, புடைவை,மணி மனே வாழ்க்கை,

ப்பொது

மனவுச்சாகம், மணவூக்கம்
மனவுறு சி, மனவுச்சாகம்
மனவெப்பம், மனவழல்

ம?ன வாழ்வு,
ம?னவி, காய்கி

} இல்லாச்சிரமம்

மஅேகதம், எண்ணம், விருப்பம்

மனவெழுச்சி, மனலுக்கம்

மளுேகதி, மளுேவேகம்
(ஷமீ
மஅேசாம்,அழகு, இச்சை,சந்தோ

மனஇவஅப்பு,
மனக்கசப்பு
மனவேகம், கோபம்

மஅேகுலம், மனுகுலம்

மனவொன்றிப்பு, மனப்பொருத்தம்

மளுேசஞ்சலம், தி க்கம்
மனுேசலனம், மனவசைவு

மனனம்,

சிங்தித்தல்

மஅேக்கியம்,

மஅகுலம், மளுேவிதனம்

மமூேசவம், விவேகம்

மஇகை, பெண்யா?ன

மளுேசன், மன்மதன்

மஅயி, மலுமனேவி
ம9வு, அரைப்பட்டிகை

(புள்ளது

கு. மனதிற்குவப்

மனுேசாட்சி, மயூச்சாட்சி

ம அதிலும், ஒர்மருந்து, இஃது வி

மனிதர், மானிடர்
மளுேகிலே,
மி இi, திருமஅால்பதினெட்டிஞென்

; 2ளவு பாஷாண முப்ப

த்திரண்டிளுென் மறு
அ, நீதி, மங்திரம், மனுச்சக்கரவ மஅேச்சாகம, மன ஆக்கம்
த்திகள், அவர் சுவாயம்பு- சுவா; மஒேதண்டம், மனக்கட்டுமை

கிருஷன்-உத்தமன்-தமசன்-இரே ம9ேதத்தம், மனதிலேயீதற்குச்ச

அதன் தாக்கிஷன்-வைவச்சுதன்.
மஅதன்-மன்ருட்டு

மஅகுலம், மனு தசாதி
ம.அசன், மனிதன்

மஅசேங்திரன், அரசன்
மஅசை, பெண்

மஅடன்,
மனிதன்
மஅவுதீகத்துவம்,
மஅவுதீகம்,
மலுஷசுபாபம்
ம.அஷன்,

மஒேதுக்கம், மனத்துக்கம்
மஞேதைரியம், மனத்திடன், மனமு
யற்சி

மஞோாசம், மனமிதத்தல்
மஆேகிசான்ம், மனதின்றீர்ப்பு
மஅேபத்தி, மனப்பத்தி
ம.இ.அபலம், தைரியம்
மஅேபவம் மன்சிலேபிறந்தது
மஒேபவன், மன்மதன்

(ம்

மஅதிே, மலுமுறை
டி.அதால், மனுநீதிசாத்திரம்
மஅநெறி, மலுமுற்ை

மனுேபாவம்,மனதிலே,மனவெண்ண்
மஅேபாவன, மனடாவிப்பு

மஅபு, மனிதன்

மஅேபுஷடம், மனப்பிரியம்
மஆேசை, உட்பூசை
மளுேமயகோசம், பஞ்சகோசத்
மளுேமயம்,
தொன் று

அப்பேசுதல், பரிதேபேசுதல்
மஅமக்கள், மனிதர்
அவச்திரம், மதுவின் காலம்
மஅவர், கொல்லர், மனுடர்

மளுேட, மன்மதன்

}

| மஅேயோனி, காமன்

மஅவவதாரம், மலுப்பிறப்பு
மஞேரஞ்சிதம், மனப்பிரியம்
மனே, பதிஞ மையேயரைக்காற்கு
மஅோதம், இச்சை, இன்பம், விரு

ழிகொண்டநிலம், மனேவி, வீடு

ப்பம்

மனேக்கிழத்தி, ம?னயாட்டி
மமூோதியம்,இல்லதையுள்ளதுபோ
ம?னத்தக்காள், இல்லொழுக்கிற்குரி | ற்கற்பித் தஅபவித்ததா யுருசிய
யம?னவி
டைதல்

டு.ாசு.ச.

மன்

|

மகுேரமை,மேருமலேக்குமகளுமிமை மன்றுளாடி, சிவன்
மன
யம?லக்கும?னலியுமாகியமேனே
மஞேரம்மியம், மனத்திருத்தி
மன்னர்பின்ளுேர், வைசியர்
மஞேராசி, மனச்சம்மதி
மன்னர்மன்னவன், இாசாாதிராச
மகுேலம், பரிகாசம்
மன்னர்மன்னன்,
ன், துரியோத
மஞேலயம், மனவொடுக்கம்

:::::அரசர்

மகுேலவுவியம், வீண்தோற்றம்

மகுேவி, பகிடிக்காரன், பரிகாசம்
மமூேலித்தனம், பகிடிக்குணம்
மளுேவிகாரம், மனச்சஞ்சலம், மன
தின்றிரிபு
மளுேவிசனம், மனவிதனம்
மளுேவிதனம், அக்சம்
மகுேவியாபாரம், மனசின்ருெழில்

மகுேவிருத்தி, மனதின்வியாபாரம்
மஞேவேகம், எரிச்சல், மனக்கதி
மகுேற்சாகம், மனமுயற்சி

மன்னல், மன்னுதல்
அாசன், உத்திரட்டா
மன்னவன், திாாள், எப்பொருட்

மன்னன்,

}

குமிறைவன்

மன்மூ, வானத்திலிருச்அபெய்தஓர்
வகையுணவு

மன்மூர், ஒருர், பகைவர்

மன் ஆர்கோயில், ஒருர்
மன்னித்தல், பொறுத்தல்
மன்னிப்பு, பொஅதி

மன்னியு, இடைஞ்சல், கோபம், து
மகுேறிபவன், மன்மதன்
க்கம், பவி, பெருமை
மஇேன்மணி, அப்பிரகம், ஒர்சத்தி
மன்னியை,பிடர்சரம்பு, விசைசாம்பு
மளுேன்மணித்தாய், இச்திப்பு
மன்,அசைச்சொல், (உ.ம்) அதமம் மன்னிறை தருதல், வேளாண்மைமா
தேரியல்பிஞென்.அறு
கொணகன்றேரே,ஆக்கம், (உ.ம்)
செடியன்மன், இறந்தகாலவிடை மன் அதல், சேர்தல், கிலேபெறுதல்
கிலே, (உ.ம்) என் மஞர், ஒழியிசை, மன் அமான், கடவுள்

(உ.ம்) கூரியதோர்வாண்மன்,தழி மன் அலகு, தேவலோகம்
வு, (உ.ம்) சிறியகட்பெறினேயெ மன்னெச்சி, ம்னவிதனம்
மக்கீயுமன்னே, மிகுதி, (உ.ம்) எங் மன்னே, சதுப்பு
தைபெமக்கருளுமன், அரசன், தி ம்ன்மூே, அசைச்சொல்
லேபேஅ, பெருமை
I)
மன்பதை, மக்கட்பரப்பு
மன்மத, ஒராண்டு

மா, அசைச்சொல், அழகு, அழை

மன்மதம், காமம், விழா
மன்மதன், காமன்

மன்விருத்தம், ஆசிரியவிருத்தம்
மன்ற, அசைச்சொல்,தேற்றம், (உ

த்தல், அளவு, அறிவு, துணி, இடி
தத்மா, இடை, இலக்குமி, எதிர்ம
மையுபசருக்கம்,ஐயவுட சருக்கம்,

ம்) கடவுளாயினுமாகமடவேமன்
றவாழியமுருகே

ஒாசைச்சொல், ஒரெண், அஃது
இருபதிஅென்அ, ஒரெழுத்து, ஒ

மன்ற கம், சபை

ர்மரம், கட்டு, கமப்பு, குதிரை-ப

மன்றம், சபை, நிச்சயம், நெடுச்தெ
ரு,பலர் கூடும்வெளிவாச?ன,வெளி
மன்றல், கல்யாணம், நெடுக்தெரு,

வதி, சீலே, செல்வம், தாய், துகள்,

ன்றி- யானேயிவற்றிகுண், சரச்சு

மன்ருடுதல், இரச்த சேட்டல்

நிறம், பரி, பிாவை, பெருமை, ம
கத்துவம், மாணம், மிகுதி, மேன்
மை, வண்டு, வயல்,வலி,வியங்கோ

மன்

ளொடுவருமசைச்சொல்,

வாச?ன

ட்டம்,

-

} வேண்டுதல்
மன்று,கனகசபை, சபை, நீதித்தல
ம், வெளி
மன் றுபடுதல், வெளிப்படல்

(உ.ம்)

உப்பின் புற்கை புண்கமாகொt
கையோனே, விலங்கின் பொது,
வெ.அப்பு
மாகக்கல், சான கல்

டுாசுடு

Lol

மாட்

மாகண்டம், அதிகண்டம், அஃது மாசலன், கள்வன்
மாசறல், குற்றச்சீர்தல், நன்மை
யோகமிருபத்தேழிமூென்.ற
மாசனம், பெரியோர்
மாசதம், மகததேயத்துள்ளது

மாகதர், அரசமாதக்கும்.வைசியலு
க்கும்பிறந்தொருவர்வீரமுதலியவ
tறைப்புகழ்வோர், பாணர், மக
ததேயத்தார்
மாகதி, சீனி, திப்பிலி, பாகிருதபா
ஷை, முல்லேக்கொடி

மாசாத்தர், கண்ணசைதச்தை
மாசாச்தம், அமாவாசியை
மாசாலம், ஒர்மாயவித்தை

(ள்
மாசி, ஒர்மாதம், புதுவரம்பு, மகா
மாசிகம்,
இறந்தோர்க்குமாசச்
மாசியம்,
தோறுஞ்செய்யுமோ
ர்கடன், ஒர்மது

மாகாதம், மாமரம்

மாசிகை, பறவை
மாக நீர், மாசித்தீர்த்தம்
மாகம், ஆகாயம், மகாாள், மாசி மாசிங்கம், கலங்கொம்பு
மாசிபத்திரி, ஒர்பூடு
மாதம்
மாசிமகம், ஒர்திருசாள்
மாகயம், கெவுரிபாடாணம்
மாசிலிப்பட்டினம், ஓர்ாகரம்
மாகரி, ஆண்யானே
மாகனன், பார்ப்பான்
மாசு, அழுக்கு, அற்பம், கருமை, கு

நிறம், மழை, ம.மு, மேகம்

மாகாணம், நாடு

மாகாணி, ஒரெண், அஃது பதிகுறி மாசுணம், பாம்பு, பெரும்பாம்பு
மாசுதீர்ப்பான், சாவிதன்
லொருபங்கு
மாசேனன், அருகன், கடவுள், கும
மாகாளம், ஓர் சிவதலம்
மாகாளன்.அப்யன் படைத்தலேவன்

ரன்,

திருமால்

மாகாளி, சத்தமாதர்களிலொருத்தி மாசே?ன, மிகுதி
மாசை, பொன்
மாகினம், இராச்சியம்
மாச்சரியம், எரிச்சல்
மாகுலவர், வேடர்
மாகேசுபரி, சத்தமாதர்களிலொரு மாச்சிலே, மாக்கல்லு
மTஞாலம், மாசாலம்
த்தி, பார்வதி

மாகேதிேரம், கித்தியயோ கத்தொ மாஞ்சி, ஒர்வாச?னப்பண்டம்
ன்று, மணப்பொருத்தம்பத்தி மாஞ்சில், ஒர்மருதுே
மாடதம், வீணமுறுக்காணி (றை
மூென்.அறு
மாடக்குழி, விளக்குவைக்குஞ்சுவர
மாகை, பசு
மாடப்புரு, ஒர்புரு
மாக்கருவி, குதிாைக்கல்லணே
மாடம், உழுச்தி, மண்டபம்
மாக்கள், பிள்ளைகள், மனிதர்
மாங்கல்வியகுத்திரம்,தாலிக்கொடி மாடல், செய்தல்
மாடன், மடையன்
மாங்கல்லியதிாரணம், தாவி கட்டு
மாடி,
அரண்ம?ன, இக்கட்டு, இர
மாங்கல்லியபிச்சை, தாவிப்பிச்சை
2ணப்பல், கோபம், தரித்திரம், த
மாங்கல்லியம், தாலி
ளிர், புடைவையோரம்
மாங்கன், ஒரீரல், ஒர்மீன்
மாடியம், பாதை
மாங்காயீரல், ஒரீால்
மாங்காய்ப்பூட்டு, ஒர்வகைப்பூட்டு மாடு, அகன்மணி, இடம், இரத்தின
மாங்கிசம்,

மாங்கிஷம்,

மாமிசம்

ம், சீதனம், செல்வம், பக்கம், ப
சுப்பொது, பொன்

மாங்கிஷச்சிலே, இாற்கல்அ

மாடை அரைவிராகனிடைபொன்,

மாங்கிஷபட்சணி,

விரிஅேமுன்வளர்திருத்தல் (ம்பன்
மாடைக்கொம்பன்,உள்வளேந்தகொ

மாமிசம்புசிப்

போன்

மாங்கிஷ வாசகன், கத்தாரிஎஅம்பு
மாசமானம், வருடம்
மாசம், மாதம்

மாசலம், கோய், முதலே

மாட்சி,

.ே பெருமை
மாட்டடி குகுட்டடி.
மாட்டல், மாட்டுதல்

டு.ாசு.சு

மாத

மாட்டறைதல்,
த்தெழுதல்

மாதி

உறுதியின் ழ்ேப்பு மாதங்கி, காளி, அற்கை
(ல் மாதகு தகம், மாததிாரம்

மர்ட்டாங்கோல், மாடோட்டுங்கோ மாசச்சங்கிரமம், மாதப்பிறப்பு

மாட்டார், ஏலாதார்
மாட்டி2லயான், கொன்னெச்சன்
மாட்டிறக்கம், ஆற்றிறக்கம்
மாட்டுக்கிடை, பசுத்தொழுவம்
மாட்டுக்கொட்டில், பசுக்கொட்டில்
மாட்டுதல், இயலுதல், கடாவுதல்,

மாதண்டம், பெரும்பாதை
மாததாரம், மகளிர்கு சகம்

மாதப்பிறப்பு. குரியஞேரிராசியினி
ன்அமற்ருேரிராசிக்குச் செல்அஞ்
சமயம்

மாதப்புரு, ஓர் சீர்ப்புள்
கட்டுதல், சம்மதித்தல், செருகுத மாதம்,கடைதல்,சொல்லல்,சந்தோ
ல், பூஅதல்
ஷம்,பாதை,பெருமை,மாசம்
மாட்டுத்தாள், பருச்சன்கடுதாசி
மாதரி, காளி
மாட்டுமுலேக்காளான், ஒர் காளான் மாதர், அழகு, ஆசை, இடைச்சொ
ல், பெண்கள்
மாட்டெறிக்தொழுகல், ஒர்யுத்தி,
அஃது ஒன்றற்குச்சொல்லப்பட் மாதர்குணச்சலம், கெர்தகம்
டவிலக்கணத்தையத?னப் பெற மாதவி, இந்திரன்சாரதி
தற்குரியமற்ருென்றற்குமாட்டிச் மாத அங்கம், மாதளே

சொல்லிநடத்தல்
மாதவம், இனிமை, கள், தவம், வசங்
மாட்டேற்.அ,புறத்துச்செஅத்துகை
தகாலம், வைகாசிமாதம்
மாணம், மாட்சிமை
மாதவர், முனிவர்
மாணல், சன்மை, மாட்சிமை
மாதவறுதி, மாதக்கடை
மாணவகம், கல்வி
மாதவன், திருமால், வசச்தன்
மாணவகன், அறிவினன், பிரமசாரி, மாதவி,அருச்சுனன்ம?னவி,ஒர்கொ

பிள்ளே, மாளுக்கன்
மாணவன், பிள்ளே,

மனிதன்

மாணவ்வியம், பிள்ளக்குணம்
மாளுக்கன், கற்போன்
மாளுமை, மாட்சிமைப்படாமை

மாளுர், பகைவர்

டி, கண்ணன்ம?னவி, கள்ளி?னய

ட்டவெல்லம், குருக்கத்தி, கோவ

லன் கூத்தி, சீனி, அளசி, அறிகை,
தாதிகை, நாடகக்கணிசை, வசக்
த காலமல்லிகை

மாதவிகொழுகன், அருச்சுனன்
மாதவிடை, மாதத்திட்டு

மாணி, ஆண்குறி, பிரமசாரி.
மாணிக்கம், சிவப்புக்கல், செம்மணி, மாதளே, ஒர்மரம்
அஃது நவமணியிளுென் அ
மாதளேச்சிலே, மாங் தளிர்க்கல்
மாணிக்கவாசகன், திருவாச ஆான்

மாதனம், கராம்பு

மாணிக்குழி, ஒருர்

மாதா, தாய், பார்வதி
மாதாந்தம், மாதவறுதி

மாணிபந்தம்,

:::::

உப்பு

மாண்டல், மாட்சிமைப்படுதல்

மாதி, வட்டமாயோடல்
மாதிகம், குதிரைமார்க்கம்
மாதிரம், ஆகாயம், திசை, பூமி,மண்

மாண்டார், இறந்தோர், பெரியோர்
மாண்கேம்,உபநிடதமுப்பத்திரண்

மாதிரி

மாண்,மாட்சிமை, மாணென்னேவல்

டலம், மலே, யா?ன

.ே }
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சாயல்,விதம்
டிமூென்று
மாண்பு,அழகு,பெருமை,மாட்சிமை மாதிரு, ஆகாயம், இரேபதி, இலக்கு
மாதங்கம், அரசு, உத்தியாபரணம்,

மி, பசு,பார்ப்பணிச்சி, பூமி,மாதள்

யா ?ன

மாதிருகசிதன், பரசிராமன்
மாதங்கர், சண்டாளர்
மாதிருகாசிதன், அறிவினன்
மாதங்கன், அரசமாதக்கும்வேடஅ மாதிருகாஅ கன், இந்திரன்

_

க்கும்பிறந்துசெருப்புத்தைப்போ மாதிருகை, அரிவரி,கைத்தாய்,தே
ன், ழ்ேமகன், வேடன்

வி, மாதா

_
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மாதிருகோத்திரம், மாதாவமிசம்

மாதோ.துரு, ஒராசன்

மாதிருமுகன், அறிவினன்
மாதி,அசைச்சொல், (உ.ம்) விளிர்த
ன்.அறுமாதவர்த்தெளிந்தவென்னெ
ஞ்சு, பெண், விருப்பம்

மாந்தி, மாமரம்
மாந்தியம், மாதமானது
மாதிேரியர், மக்திரவாதிகள்

மாதுபாகம், புட்பராகம்
மாதிரியம், மிகுமதிாம்

மாங் துதல், மார்தல்
மாந்தை, ஒருர், ஒர்நோய்
மாபத்தியன், காமன்

மாதுரு, மாதா

மாடலன், காற்.ணு

மாதிருகமனம், ஈன்ருட்கலத்தல்,

மாபலி, மாவலி

இஃது பாதக மாபலிவாணன், ஒர்சக்கிரவத்தி
மாதுருகரணம்,
மொன் பதிளுென் அறு
மாபனம், அளவு, தராசு
மா.திருமட்டை, விசாள் மட்டை
மாபுலி, சிங்கம்

மா.தலங்கம், மாத%ள

மாபுற யாகம்,

மாதுலன், மாமன்

மாபூதி, சத்த ஈரெெஞன்று
மாப் பலகை, மாக்கல்
மாப்பிடி, மாப்பிடிப்பு

மாதவி, மாதவி
மா.து.அங்கம், மாதளே

வெளிப்பூசை

மா.அதுவம், கள்

மாப்பிள்ளே, மணவாளப்பிள்

மாதுளங்கம்,

மாப்பு, மிகுதி, மீன் றிரள்

}மான

(மதன்
மாமகம், மாசிமகம்
மாது.அப்பு, உத்தியாபரணம்
மாமகன், அம்மான், பிசுனன், மன்
மாதேவன், சிவன், பன்ளுேருருத்திர மாமடி, மாமன்

மாஅளம்,

ரிலொருவன்

மாமணி, மாணிக்கம்

மாதேவி, பார்ப்பதி
மாதொருபாகன், சிவன்
மாதோ, அசைச்சொல்
மாதோல், மார்தோல்
மாத்தகை, மிகுதகை

மாமருத்து.நாலோர், வைத்தியர்

மாத்தியாகி, ஞானிகளிலோர்வகை

மாமி, பிசாவின் சகோதரி, மனேவி.பி
மாமிசசிலே, கார்நிறக்கல்

மாத்தியானம், மத்தியானம்

மாமன்,
மாமா,

}அம்மால்

மாமாங்கம், மாமகம்

மாமாத்திரர், வைத்தியர்

(ன் ருப்

மாத்திரம், அளவு, தனிமை, முழுமை மாமிசபேதி, ஒர்பூடு
மாத்திரை,அளவு, அற்பம், காதணி, மாமிசம், இறைச்சி
காலஅட்பம், காலவிரைவு, குளி மாமிசோத்தானம்,உயிர்த்தெழுதல்
கை,குற்.அயிரெழுத்து, பாக்கியம் மாமுனி, அருகன், வசிட்டன்
மாத்திரைக்கோல், அளவைக்கோல் மாமேரு, மகாமேரு
மாாடன், சிவன்
மாமை, அழகு, நிறம்
மாநாகம், ஒர்பாம்பு
மாயப்பெண், மாயாபோகப்பெண்
மா தேக்கொதி, ஒர்சுரம்
மாயம், அழகு, கஅப்பு, தங் திரம்,
மாந்தசன்னி, ஒர்நோய்
தீமை, பொய், வஞ்சகம்
மாதேப்புல், ஒர்புல்
மாயயாக்கை, மாயாதேகம் மாங் சம், ஒர்நோய், மக்தம்
மாயரூபம், மெய்போலத்தோற்று
மாந்தர், ஆண்மக்கள், மனிதர்
ம்பொய்யுரூபம்

மாந்தல், அவிந்தடங்கல், உள்ளழித மாயவள், இடாகினி, காளியேவல்
ல், குடித்தில், புசித்தல்
மாந்தளிர்,மாமரத்துளிர், இஃது அ
வர்பத்திஞென்.அ

செய்வாள், தெய்வப்பெண்
மாயவன், திருமால்
மாயவன் மேனி, நாகபச்சை

மாந்தளிர்ச்சிலே, கற்காவி
மர்ந்தளிர்ப்பச்சை, கொக்குக்கல்
மாங்தன், ஆண்மகன்

மாயவித்தை, ஒர் மாந்திரியவித்தை,
தந்திரத்தொழில்
மாயன்,கரியவன், திருமால்
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மாயா காரியம், மாயையிறீருேநீறப்
படுவது

மாயாகிருது, மாயாகாரியகத்தன்
மாயாசங்கற்பம், மாயாகாரியம்

மாயாசத்தி, பஞ்சசத்தியிஞென்.அ
மாயாசாலம்,
மாயம்

மாயாசித்து,

ஞ்சமாயையிகுென்அ, அஃது ச

கத்துருபமான அன்னிதாத்தோ
மத்திற்குக்காானமாகை, பொய்
மாயம், மாயாசத்தி, வஞ்சகம்,வி

த்தியாதத்துவமேழிஞென்.அ
மாயைபரை, ஒர்சத்தி
மாயைமலம்,மும்மலத்தொன்.அ, அ

ஃஅது மறைப்பு
மாயாகுனியம், மறைவின்மை
மாயையுற்ருள், காளி
மாயாதம், முதலே
மாயாதாரகம், மாயையை ஆதார மாயோள், பெண்
மாகவுடையது, மாயையைமுதற் மாயோ பதானாம், மாயையையுபா
தானமாகவுடையது

காரணமாகவுடையது

மாயாதார2ண, சவதார2ணபிளுென் மாயோளுள், திருவோணம்
அ,அஃதுகாமம்-வடிவுமுதலியவி மாயோன், திருமால்
காரங்களின்றிக் காலத்தகத்தும்
இடத்தகத்தும் படாத பரமான்
மாவிடத்திலதேக்கரணச்செய்கை
யாற் பு?னர்.துரைக்கப்பட்டபிரப

மாயோன்மருகன், குமான்
மாய்ச்சல், சா, வருத்தம்
மாய்ச்சி, பூட்டுவிலங்கு

மாய்தல், சாதல், மடிதல், மறைதல்
ஞ்சத்தை வியாபாரமின்றித் தற மாய்த்தல், கொல்லல், மடித்தல், ம

த்தற்குக்கருவியான மகாவாக்கிய

ஜைத்தல், வகுத்தல்

த்தைப் பொருளுணர்ச்சியோடுச் மாப்ப்பு, மாய்த்தல்
சரித்தல்
(ம் மாய்மாலம், எத்து, பே, மாசாலம்
மாயாதேகம், மாயையாலானதே.க மாப்வு, சாவு, மறைவு
மாரகம், மாணம்
மாயாதேவி, புத்தன் ருய்
மாாகன், கொல்வோன்
மாயாதேவிசுதன், புத்தன்
மாாகாகளம், குயில்

மாயாபாசம், பர்தமாயை

மாயாபிரதிவிம்பர், ஒன்றின்சாயலா மாரசபன், புத்தன்
மாரடித்தல், இழிவுக்கடித்தல்
ய்த்தோற்.அமரூபிகள்
மாயாபுரி, சத்தபுரியிளுென்அறு, பித் மாரடைப்பு, நெஞ்சடைப்பு (திே
மாாணசாந்தி,அழிக்கச்செய்யுஞ்சா
தன, மாயாசரீரம்

மாரணமச்திரம், மாாணத்த்ொழில்

மாயாமர்திரம், ஓர்மதிேரம்

மாயாமயக்குமாரன், முருகன்
மாயாமருளி, ஒர்தேவதை
மாயாமலம், மாயை

பண்அமர்திரம்

மாரணம்,_மாணம், அஃது அட்ட
கருமத்தொன்.அறு
(மை

மாயாவல்லபம், மாயா காரியவல்ல மாரணம்பண்அதல், மந்திராதிகளி

மாயாவாதம், ஒர் சமயம்
மாயாவாதி, ஒர்சமயி
மாயாவி, மாயக்காான்

மாயாவித்தை, மாயவித்தை
மாயாவிமோசனம், மாயைநீங்கல்

மாயாவிளுேதம், மாயவிளேயாட்டு
மாயு, பித்தம்

மாயூரம், ஒருர், மயில்
மாயேசுபரி, சத்தமாதர்களிலொரு

மூலழித்தல்
(ள்வி
மாாணயாகம்,மாாகஞ்செய்யும்வே
மாணவித்தை, மார்னக்கிரியை
மாாணவோம்ம், மாரணையாகம்
மாரதர், சால்வகையிரதவீாரிலொ
ருவா

மாரத்துச்சாமை, ஒர்சாமை
மாரம், எதிரிடை, ம்ரணம்
மாரன், காமன்

மாாட்டம், ஒருர், சகரம்
மாயை, அறிவு, இந்திரசாலமுதலிய மாாாப்பு: சீலேப்பொட்டனி
ன, இரக்கம், இரதிதேவி, இலக்கு மாாயம், உவகை, சோபனம், வி
மி, காளி, சத்த புரியிஒென்று, L
சேஷம்
த்தி, பார்வதி

மாt

டு.ாசுக

மாஅா

மாரி, அழிவு, உவாதி,சள், காடு காள், மார்ச்சாலம், கோமேதகம், பூனே
கொலே, சாவு, நீர், பற்பலரிறக்கு மார்த்தண்டன், குரியன்
சோய், மழை, மாரிகாலம்,மேகம் மார்த்தம், ஒர் நீதிசாத்திரம்
மா ரிகாலம்,ஐப்பசிசார்த்திகையின் மார்த்தாண்டம், பதினெண்புராண
பருவம்
த்தொன்.று, அஃது சூரியபுராணம்
மாரிக்குடா, வடழ்ேத்திசை
மார்த்தாண்டன், சூரியன்
மாரிசா, பெருக்திரைக்கிளர்ச்சி
மார்த்தோல், மரமேறிகள்மார்பிலி
மாரிசாதம், வானம்பாடி

மாரிாாள், உத்திரநாள்
மாரிப்பண், மாரிப்பொழுது

டுர்தோல்
மார்பம்,

நெஞ்சு

மாரிப்போகம்,புன் பயிர்வி,வு

மார்பதை, மாசம்
மாரிமமறுத்தல், ம9ை வறத்தல்
மார்பு, அகலம், செஞ்சு
மாரிமுத்து, ஒர்நோய்
மாலதி, இரவு, இளம்பெண்,ஒர்மல்வி
மாரீசம், அட்டாதசவுபபுராணத்
கை, சந்திரகிரகணம், சிறு சண்ப
தொன்.று, மாயம்
கம், புட்பம், மல்லிகை, முல்லே
மாசிசன், ஒராக்கன், மாயம்பண்ணு மாலமாயம், பேயின்றதிேரம்
வோன்
மாலம், குங்குமமாம், பேய், வயல்
மாருண்டம், பாதை,பாம்புமுட்டை மாலயம், சந்தனம், மாளயம்
மாருசம், காற்று
மாலயற்கரியான், சிவன்
மாருதவன் னக்கல், காக்கைக்கல்
மாலர், கவசம், பார்ப்பனப்பெண்
மாருதவீமன், ஏகம்பபாஷாணம்
அக்குஞ்குத்திரனுக்கும்பிறந்தோ
மாருதி, அனுமன், காற்.அ, வீமன்
ர், புலேஞர், வேடர்
மாருதிச்செங்கை, கண்டச்ெசிலே
மாலவன், புதன்
மாருதிநாதம், வங்கமணல்
மாலன், விட்டுஅனு, வேடன்

மார், பன்மை விகுதி, (உ.ம்) தாய்மா மாவி, ஆதித்தன், ஒராக்கன், கள்,
ர், மார்ட,வருகாலங்காட்டிநிற்கு

மாலேயணிந்தவன்

மோர்வினமுற் றுவிகுதி, (உ.ம்) உ மாலிகை, ஒர்மது, கழுத்தணி, நிரல்
ன்மார்

மார்கழி, ஒர்மாதம், மிருக சீரிடம்
மார்க்க சிரம், மார்கழி மாதம்

படநிற்குங்குழு, மகள், மாலே
மாலிங்கம், இலிங்கபாஷாணம்
மாலிமி, இளமைப்பருவத்திற்செய்

மார்க்கணம், அம்பு, இரப்பு,தேடல்
நட்பு, மாஅலுமி
மார்க்கணர், இரட்போர்
மாலிமை, மாஅமி, மாலுமித்தனம்
மார்க்கண்டர்,
மாவியவான், ஒராக்கன்
முனிவர்
ஒாமு

:::
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மார்க்கண்டேயம்,
ணத்தொன்.அறு

_.

பதினெண்புரா

மாலினி, உமை, கங்கை, காளி, பூ
(அ
மாலேகாரி

மாலினிகரணம், நவபாதகத்தொன்
மார்க்கம், ஆராய்வு, உலகம், ஒர்கூ மாலுகம், வேம்பு
த்து, கத்தாரி, சமயம், தாளப்பிர மாலுக்கிளே யாள், தற்கை
மாணம்பத்திஞென்று, தெரு, ம மா அடைக்கண்டன், புருடராகம்
அறுதலே,மார்கழிமாதம்,மூலம்,வழி மாஅதல், மயங்குதல்
மார்ச்சரியம்,பொருமை, இஃது உ
ட்பகையாறிமூென்.ற,விகா மெ
ட்டிலுமொன்.ற
மார்ச்சனம், துடைத்தல்
மார்ச்சனி, விளக்குமாறு (வொலி

மாஅதாசனன்,
மாஅதானம்,

கண்குத்திப்பாம்
பு

மாலுக்திவந்தோன், பிரமன்
மாஅமி, மீகாமன்

மாஅமிசாத்திரம், கடலோடிகளின்

கணிதம்
மார்ச்ச?ன,முழவின் வாய்வார், முழ
மாஅாரம், வில்வமரம்
மார்ச்சாரகம், மயில்
மார்ச்சாரம், பூனே
| மா.அார்தி, கருடன்
18
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மாரு

மலே அதிேப்பொழுது, அரசன் ம மாவலி, ஒர்சக்கிரவத்தி
னே, இயல்பு, இரா, ஒழுங்காயிரு மாவிட்ை, மரச்செறிவு
ப்பது, ஒழுங்கு, சொல்லாலே அ மாவிட்டம், கடஅரை
ம்பூவாலேனும் பொன் ஞலேஅம் மாவிரதம், உட்சமயமாறிசூென்
மணியாலே அச்தொடுத்ததொடை,
நோய், பூமாலே, முறை, வரி
மாலேகாலம், மாலோேரம்

மாவிரதியர், இலிங்கிகள்
மாவிலங்

::::::: ஒாமசம
-

_.

மா?லக்கண், மாலேகாலத்திருட்பிடி மாவிலேத்தோமணம்,மாலிலேயாலிடு
ேேதாரணம்
(ளக்கு
க்குங்கண்
மாலேக்காமா?ல, மாலேக்கண்
மாலி க்கு, மாவிஞற்செய்தநெய்வி
மாவிளம், வில்வம்
மாலேசூட்டு,சுயம்வரம்
மாலிறக்கல்,மாப்பிடிப்புக் கீழ்ப்படு
மாலே அழைஞ்சான், ஒர்பூடு

மாலோேரம், அச்திப்பொழுது
மாலேப்படிகம், பளிக்கு

மாலேப்பண், மாலேப்பொழுது

தல், மாவிறங்கியது
மாவீரன், அதிவீரன்
(ப்பாகன்
மாவுத்தன்,குதிரைப்பாகன் யானே

மாலேமாற்அ, முதருெடுத்துங்கடை மாவுரம், வலி
தொடுத்தும் வாசிக்கவொருபடித் மாவெனல், அழைத்தல்
மாவொல்வி, ஒர்லிதவொல்லி
தாய்முடியும்பா

மாலேயணி, ஒரலங்காரம், அஃது பி மாழாத்தல், மயங்குதல்
ன்பின்வருவனவற்றிற்கு முன் முன் மாழை, அழகு, அறிவின்மை, ஆய
ம், உலோகக் கட்டி, ஒலே, திரட்
வந்தவற்றைவிசேடியங்களாகவே
அம் விசேடணங்களாக வேஅஞ்

,ெ புளிமா, பொன், மாமரம்

சொல்அதல், (உ.ம்) மன்னிவள்க மாழ்சல், சாதல், மயச்சம், மாழ்தல்,
மே வல்
ண்காத ளவுங் காதுதோண்மட்டி
சையும் எனவும் புனலுமதினு று மாழ்கு, சா, மயக்கம், மாழ்கென்
னேவல், மிருசசீரிடம்
(ல்
மலருமதன் மணமுமெனவும் வரும்
மாலேயாகாலம், மாலோேரம்
மாழ்தல், சோம்பல், மயக்க ம்டிேய
மா?லயீடு, மாலேகுட்டு
மான், முன் னிலேயசைச்சொல், (உ
மாலேவாரம், மா?லப்பொழுது
ம்) சிறிததவிர்த்தீக மாளதின் பரி
மாலேவெள்ளி, அதிேவெள்ளி
சிலருய்ம்மார்

மாலோன், திருமால், புதன்

மாளப்பட சம், புரட்டாசிமாதத்த
அபரபக்கத்துப்பிரதமை முத
ணிை, கம்மாளர்கருவியிஞென்.ற, க
ருவபக்கத்திச்சதுர்த்திமட்டும்
குமை, காற் று, கொட்டில், சோ மாளயம், புரட்டாதிமாதத்திற்பண்
முன், திருமால், பழமை, புகர்கிற
அணு பொதுச்சிராத்தம்
ம், புதன்,பெருமை, மயக்கம்,மே மாளல், மாளுதல்
கம்,வலே, வீடு, வெற்பு, வேட்கை மாளவ கவுளம், ஒரிசை
[அ
மால் தங்கை, உமை, ஏகம்ப பாஷா மாளவம்,தேயமைம்பத்தாறிஅென்
னம்
மாளவி, ஒரிராகம்
மாளிகை, அரசன் ம?ன, வீடு
மால்பாக லட்சிமி, அரிதாரம்
மாளிகைத்தேவர், ஒர்ஞாளுசிரியர்
மால்பு. கண்ணேனி

மால், அருகன், இதிேரன், கண்ணே

மால்மைத்துனன், சிவன், துருசு
மால்விச்து, அப்பிரகம்
மால்வீடு, சாலக்கிராமம்

மால்வெட்டல், தெல்அவெட்டல்
மாவட்டை, செவ்வட்டை

மாளுதல், சாதல், தாழ்தல் (டுதல்
மாறக்கட்டுதல், இல்லேயென்.அ புரட்
மாறல், ஆடல், கொடுத்தவாங்குத

ல், தவிர்தல், ம.அ புறமாக்கல், விடு
தல், விற்றல்,வேருக்கல்

மாறன், பாண்டியன், மாறிவருவது
மாவலர், குதிரைப்பாகர், யா?னப் மாருடி, மா.அ.பாகோரன்

மாவதை, தேனில்லாவதை (பாகர்

மான

மாணி

டு.ாஎக

மாருடுதல், எதிராடுதல், மயங்குதல் மானதாானம், ஏழ்வகைசானத்தொ
மாருட்டம், மயக்கம், மா.அ.பாடு
ன்.), அஃது சற்குருவருளால்மூ
லமல ம.முத்தல்
மாறி, மாருடி
(ட்சி
மாறு, தடைப்பம், பிரதி, மாறெ மானத பூசை, மஅேபூசை
ன்னேவல், மிலா.ம., விகாரம்
மானதப்பிரத்தியட்சம்,மானதக்கா
மானதம், மனதுக்கடுத்ததி
மாறு கண், சாய் தேகண்
மான சவாவி, பிரமலோகவாவி
மாஅ கம், சீலே
மாறு கூலி, மரமேற்.மறுக்காரர்கூலி
மானதீபம், உபநிடதமுப்பத்திாண்
மாறுகோள், விரோதம்
டிளுென் மறு
மா.முதல், மாறல்
மானத்தாழ்ச்சி, மானக்கேடு

மாறுத்தரம், மறுமொழி (தித்தல் மானபங்கம், மான சீனம்
மாறுபடல், மாறிப்போதல், விரோ மானபாவி, பெரும்பாவி
மாறுபாகை, பிசகு, ம.மறுதலிப்பு, மான பேதம், சிற்பகான் முப்பத்திா
மா.அ.பாடு,

; விரோதம்

ண்டிஞென்.அ

மாற் கண்டேயம், மார்க்கண்டேயம்
மாற் சரியம், மார்ச்சரியம்
மாற்றம், சொல், பகை, வேற்.அறுமை
மாற்றலர், பகைவர்
மாற்றல், ஒன்று கொடுத்தொன்.அறு
வாங்கல், ஒன்றையொன் ருக்கல்,
கொடாமை, தீர்த்தல், விற்றல்
மாற்றவள்,

மாற்ருடிச்சி.

சக்க ளத்தி, வேற்

மானமா, கவரிமா

மானம், அகங்காரம், அபிமானம் அ

ளவு, உவமை, கணிதம், குற்றம்,
தேசம், பிடிப்பு, மரியாதை, வ
லி, வானம், விமானம், வெட்கம்
மானம்பாடி, வானம்பாடி

மான தேரி, சாழிகை வட்டில்

மானரியம்பூராபம்,விடுப்பு (யக்கம்
மானல், இலச்சை,ஐயம், ஒத்தல் ம
மாணவம், உபபுராணத்தொன்.அ

அப்பெண்

மாற்ருட்டி,

மாற்ருதே கப்பன், மாதாவின் பின்
தா த்துக்கணவன் (துப்பெண்

மானவர்,

ஆண்மக்கள்,

படைவீரர்,

மனிதர், மானமுடையோர்
மா நீருக்தாய், பிதாவின் பின்தாரத் மாணவன், ஆண்மகன், மனிதன்
மாற்ருர், பகைவர்
மாணவு, தெளிவு
மானன், தலேவன், மூடன், வேடன்
மாற்ருன், பகைவன்
மாற் று, எதிர்,கிரயம், பொன் வெள் மாளுகர், கோவலன்றந்தை
ளியின் தரம், மாற்றியபொருள்
மாஞா, பகை வா
மாற்.அ ல், மாற்றல்
மாளுவாரி, வாளுவாரி
மாற் றுநொடி, பிரதிசொடி
மானி, மானமுடையோன்,மானியெ
ன்னே வல்
மாற்ற வஸ்திரம்,வதிட்புடைவை,வி
மானி டச்சட்டை, மானிடதேகம்
2லயுயர்தேபுடைவை
LD
உவமைச்சொல், (உ.ம்) கொ மானிடத்தன், சிவன்
ங்கை முகைமான, முன் னிலேயசை மானிடத்தன் மன், குபேரன்
ச்சொல்
மானிடமுடையோன், சிவன்
மானிடமேக்தி,
மானக்குறை, மானக்கேடு

}

மானக்கேடு, சங்கையீனம்

மானிடம்,

மானசம், கருத்து, புத்தி, மனது, மானிஷம்,
மானிடர்,
மாணதவாவி
(ண்டிளுென்

மஅப்பிறப்பு

} மனிதர்

மானசாரம், சிற்ப நான் முப்பத்திர

மானிடவர்,

மான சோத்தா,

மானிடவைத்தியம், ஒடதிகொண்டு

ாேன

ம்

செய்யும்வைத்தி ப்ம்

மான தக்காட்சி, பொறிவழியிற் கண் மானிடன், மனிதன்
டவுருவைமனதாற்குறித்துணர்தல் மானிதை, மகத்துவம்
மானத நீட்சை, அகத்திட்சை
மானித்தல், சங்கித்தல்

மிடி

டு.ான உ

மிகு

மாணிபம், மானம், வெட்கம் (ன்
ர்ப்பு
மானியக்காரன், சொந்தகிலக்கார மிகுத்தல், அதிகப்படல்

(லல்
மானியம், அரசர்க்ள் சமமானத்தா | மிகுத்துச்சொல்லல், விதங் தசொல்
மிகை, குற்றம், கேடு, அதுன்பம், மி
| குதி, வருத்தம்
| மிகை படல், குற்றப்படல், மிகுதல்

ல்விட்டநிலம், சங்கை
மானினி, பெண்

ே மனுப்பிறப்பு

மாஅடம்,

றட்

| மிகையதன் செய்கையுருவகம், ஒா

மாஅடயாகம், பஞ்சமாவெச்சத்

தொன்.அ, அஃத இரப்போர்க் |

லங்காரம், அஃது உருவகம்செ
ய்கையிலொத்தும்யாதோர்மிக்கு
ளதெனச்சொல்வது

குணவுமுதலியவீதல்
(தியம் மிகையொ அமையுருவகம்,உருவக
மாஅடர், மனிதர்
த்தில்யாத மோர் மேம்பாடு தோ
அமானுடவைத்தியம், மானிடவைத்

ன்றச்சொல்வது, (உ.ம்) சடங்கட்

மானு ஷிகம், மஅவுதீகம்

கெண்டை

மாஅதில், மானல்

மானுபாவி, மானபாவி
மானேம, உத்திரசாள், கலேமான்

மிக்க அது, மிகுதியானது

மாளுேக்கியகம், சிறப்பு

மிக்கவை, உச்சிட்டம், ஊண், சோ

மிக்கவன்,பெருமையிற் சிறேேதான்

மான், உருவம், ஒர்மிருகம்,குதிரை,
பெண், மகரமீன், மகரராசி, மா

அறு, கியாயமல்லவை, நிறை

மிக்கான்,மேலாஞேன்

னென்னேவல், விலங்கின்பொது
மான் களங்கம், சந்திரகளங்கம்

மிக்கிளமை, கட்டிளமை

மான்களிக்கண்,இருவட்டக்கம்பி'
மான்கொடி, ஒர்படர்கொடி
மான்செவி, ஒாபூடு

மிக்கோர், அறிஞர், பெரியோர்
மிசிசம், கலப்பு, சமம்
மிசிர்வானம், கலப்பு, நிறம்

மான் மகன், பிரமன், மன்மதன்

மிசுக்கன், இனன், திரித்திரன்

மான் மதம், கஸ்தானி

மிசுக்கை, சின்னத்தனம்

மான் மியம், மகிமை

மிசுரம், உச்சவிசை

மான் மலே, மிருக சீரிடம்

மிசை, உணர்வு, உயர்ச்சி, சோறு,
தரித்திரம்,

மான் மல், மயக்கம், மயங்கல்

மிகபடச்சொல்லல்,

பேசல் அஃது
கிளுென்

மிசையென் னேவல்,

மீமிசைச்சொல், மேடு, மேல்

மி

|மிசைதல், அனுபவித்தல், உண்டல்
மிகுதியாய்ப் மிசைத்திரள், கரடு
நாற்கு ற்றம்பத் மிச்சம், சேடம், மிகுதி

மிச்சிரம், கலப்பு

பித்சில், எச்சில், ஒழிபொருள் (ப்

மிகபட்ல், மிகுதல்
மிகல், கடத்தல், மிகுதல்
மிக வல்லேர்ர், அறிஞா
மிகவும், மிகுதியும்

மிகன், பெரும்ை

மிச்சை, அஞ்ஞானம்தரித்திரம்,ப்ொ
மிஞ மறு, வண்டு
மிசைல்

(ர்

.ே கடத்தல், மீதியாதல்
_

_

மி ன் மக்கள்,பெருமையிற்சிறந்தோ மிஞ்சி, காலணியிமூென்.அ
மிகிரம், காற்று, முகில்
மிகிரன், சந்திரன், சூரியன்
மிகிாணன், சிவன்

மிடல், வலி

(டை

மிடறு, கழுத்து, கீழ்வாய், தொண்
(கி மிடா, குழிசி, பானே

மிகுகொடையாளன், கன்னன்.தியா மிடி மிடியென்னேவல், வ.துமை
|பிடித்தல், வஅமையுலை
மிகுக்குதல், மிகுத்தல்
(ரித்தல் மிடிமை, வ.மு.மை
மிகுதம், மிகுதி

மிகுதல், அதிகப்படல், கடத்தல், | மிடியன், வறியன்
மிகுதி, அதிகம், ஆரிப்பு, யெர் விவு, ம மிடிவு, டிமை

மித்

டுm எக

மிரு

மிடுக்கன், பெலப்பானது,பெலப்பா மி தியாமதி, அறியாமை, பிழை
னவன், வலிமையுள்ளவன்
மித்தியாவாசகம், பொய்மொழி
மிடுக்கு, பெலப்பு, வலிமை
மித்தியாவாதி, பொய்யன்
மிடுமிடுத்தல், விரைதல்
மித்தியை, கபடம், பொய்
மிடுமிடுப்பு, விரைவு
மித்தியோத்தாம், பொய்மம மொழி

மிடுமிடெனல், விரைவுக்குறிப்பு
மிடை, திா.ழ்

மிடையென்னேவல்

மித்தியோபசாரம், சத் தருவுக்குமி

த்துருப்போற் காட்டல்
மித்திர துரோகி, சினேக சத்துரு
மிடைதாஅ, செருங்கியகாடு (திரம் மித்திரத் துருகன், மாய்மா வசினேகி
மிட்டா, அ.அபவம், ஆட்சி, சுதக்
தன்
மிஅமிஅனுத்தல், இரகசியம்பேசல்
மித்திர நாள், அ.அ டம்
மிஅமிஅப்பு, ஒவிக்குறிப்பு
மித்திரபே தம், மித்துருபேதம்
மிஅமினெனல், மினுமிஅத்தல்
மித் கிரம், கட்பு
மிண்டல், செருங்குதல், மிண்டுதல் மித்திரர், சினேகிதர்
மிண்டன், திண்ணியன்
மித்திாலாபம், சினேக சம்பாத?ன
மிண்டி, கிளப்புமோர்கருவி (ர்த்தல் மித்திரன், சினேகிதன், சூரியன், து
மிண்டிபோடுதல்,மிண்டிட்டுப்பெய
வாதசாதித்தரிலொருவன்
மிண்டு, சார்த்திம்மிண்டு, மதத்தா மித்திரை தோழி
ற்பிழைத்தல், மிண்டென்னேவல் மித்துரு, சினேகிதன்
மிண்டுதல், நெருங்கல், மதத்தால மித்துரு துரோகி, சினேகத்திற்று
(படல்
டர் க் ல்
ரோகம்பண் அவோன்
மிடைதல், நெருங்கல்

மிதக்குதல், மேலேகிளர்தல், மேற் மித் துருச்தானம்,சென்மத்துக்குங்ா
மிதசுரம், மத்திமசுரம்

லா மிடம்

மிதத்தல்,கிளர்தல், கிளர்த்தல்

மித்துருபே சம், சினேகமாயிருச்த
மிதத்துதல்,உயர்த்தல்,கிளர்ப்புதல்
பேதித்தல், இஃது பஞ்சதந்திர
மிதப்பு,உயர்ச்சி, கிளர்வு,மேடு, மே
தீதிளுென் அறு
ற்படுகை, வலேமுதலியவற்றிற்கட் மித்துருப்பதமை, இயமணல்
டிவிடுமறிகுறி
மிதம், அளவு

மிதலே, கொப்பூழ்
மிதவை, சோறு, தெப்பம்
மிதாசனம், அறி.பவுணவு

மித்தை,

பொய்

பியா,முன்னிலேயசைச்சொல்,(உ.ம்)
கேண்மியா

மியூல், ஒர் குடு
மிரட்டல், அதட்டல்
மிதி, அத் சாட்சி, அழகு, அறிவு, கி மிரட்டுதல், பயமுறுத்ததல்
ணற்.அமிதி, மிதித்தல், மிதியென் மிரதம், பாம்பு
னேவல், விலே
மிரழுதல், சங்காவியங்கொள்ளுதல்,
மிதித்தல், உழக்கல், குதித்தல்
பயப்படுதல்
பாதம்வைக்கும்ப
மிதிபட்டடை,
)ெ ைெ
மிதிபலகை,
மிதிபா கல், ஒர்பாகல்

முதசொக்
#
மிரிகை, முறுக்காணி

மிதிப்பு, மிதித்தல்

மிரியல், மிளகு

மிதிமரம், மிதிபலகை

மிருக ரேம், மான் பால்
மிருகக்குணம், ஒழுங்கற்றகுணம் அதி

மிதியடி, பாதகுறடு
மிதியல், மிதிப்பு

மிதியிடுதல், மிதித்தல்

ட்டகுணம், வன குணம்

மிருக சஞ்சாரம், ஒழுங்கற்ற சடை.

(ர்ச்சி
மிதலே, சன கனகர்
மிருகத்துடன் புணாதல்
மிதுனம், இரட்டை, ஒரிராசி, புண மிருக சயிடகம், வெருகு
மி.துன வீதி, அருக்கன் வீசியுளொன் மு. மிருக சாதி, விலங்கு சாதி
மிருக சாலிகை, மான் வலே
மித்தியம், பொப்

டு

மிரு

எச

மிருகுலம், தாமரை.தால்
மிருதசாக்தகம், கரி
மிருதங்கம், ஒலி, கலேஞானமஅபத்

மிருக சீரிடம், ஒர் காள்
மிருக சீவனன், வேட்டிக்காரன்
-

மிருகண்டகன், மார்க்கண்டன்
ஒரிருவி
மிருக சஞ்சகன் , காய்
மிருகதந்தம், பன்றிக்கொம்பு

மிரு கண்டன்,
மிருகண்டு,

மிரு

திஞன் கிளுென் அ, முழவு, மூங்கில்

}

மிருதசங்கை, மாண சங்கை
இமக்தவர்களே
மிருதசஞ்சீவி.

மிருத சஞ்சீவினி, ரி யெழுப்புமருக்
அ, ஒர்மச்திரம்

மிருகதரன், சக்திரன்

| மிகுதகுதிகம், மரணகுதகம்

மிருகதார்த்தகன், கரி

மிருகத்தனம், மிருகத்தின் தன்மை
|
மிருகத்தியு, வேட்டைகாரன்
மிருககாபி, கத்தாரி, கத்தாரிப்பூனே |
மிருக காபிசம், கத்தாரி
மிருகபதி, சிங்கம்
மிருகபக்தினிை, மான் வலே
மிருகபாவிசை, கரவி
மிருகமதம், கச்தாரி
மிருகமாதிருகை, பெண்மான்

மிருதண் டன், சூரியன்
மிருதஸ்நானம், குளிப்பாடடு
மிரு.சபம், பிரேதம்
மிருதபாலுராணம், பாஷாணம.அ ப.
த்திஅ ைகிஞென்.அ
மி தமத்தம், கரி

மிருதம், போர், மாணம், மித்தரு,
வி:ளவுபாஷாண முட்பத்திரண்டி
ஞென்.அ

மிருகம். கத்தாரி, மான், மிருகசீரிட மிகுதவற்சை, கன்றி.ழ தேபெண்டக
ம்,

யானே, விலங்கின் பொது,

வே

ட்டை

:: } சிங்கம்

பE

கராசன்,

_

மிருகலாஞ்சனன், சந்திரன்
மிருக வாகனன், வாயு
மிருகவ்வியம், வேட்டை
மிருகாங்கம், காற்.அறு, சந்திரன்
மிரு காங்கன், சந்திரன், சிவன்
மிருகாசனம், சிங்கம், புலி
மிருகாண்டி, மிருகத்தனமுள்ளவன்
மிருகாதி, புலி
மிருகாயினம், மான் ருேல்

| மிருதாகரம், இடி

மிருதாண்டன், குரியன்
மிருதாமதம், அருசி

மிருதாசசிங்கி, இயம், ஒர்பூடு, சிங்கி
பாஷாணம்

மிகுதி தருமஅால், நி?னப்ப, சணம்
மிருதிமதி லங்காரம், கி?னப்பணி
மிருதினி, சன் னிலம்

மிருதி, கொய்மை, மக்தம், மழுங்க
(ாம்

ல், மென்மை

மிருதி சட்சத்திரம், இலகு கட்சத்தி
மிருதி பாடி-சம்,

மெத்தனவான

மொழி
மிருதி பாவதி,சம்,
மிருதுமூர்த்தம், மரணமுகுர்த்தம்

மிரு.காரசிங்கி, மிருதா சிங்கி
மிருத லோ மகம், முசல்
சிங்கம், ரி,காய், புவி மிருதுவாதம், சிறுதென்றல்
மிருஅன்ன கம், டொன்
மிருகே திேரன், சிங்கம்

:க;

மிருசம், காட்சி
மிருடங்கனம், பிள்ளே
மிருடன், சிவன்

மிருது பலம், கீலோறிபலம்
மிருதை, பூமி
மிருதோற்பவம், கடல்
-

மிகு-ார்த்தகம், அபாவஅளவை, மிருத்தஞ்சயன், சிவன்
மிருத்திகை, கிலம், மண்
(உ.ம்) ஆமை மயிர்
மிருடால கம், மாமரம்

மிருத்தியு, இயமன், மரணம்

மிருத்தியுஞ் சயன், சிவன்
மிருடாவாதம், இகழாவிகழ்ச்சி
மிருடோத்தியம், பொய்
மிருத்தியுபுட்பம், கரும்பு
மிகுட்டி, சமைத்தல், சுத்தி, தெளித் மிருத்து, மண், மரணம்
தல், செருக்கம்
மிருத்துகரன்,குசவன்
மிருட்டேருகன், கொடையாளன், மிருத்திகாரகன், மரணத்தைச்செ
ட்யுங்கிரகம்
தற்பிரியன்

மிள

டு.ாஎடு

மிருத்துகிரகம், மிருச்தகாாகன்

மின்

மிளகாய், மிளகு காப்

மிருத்திசாந்தி, அல்மிருத்தை நீக்கு மிளகாய்ச்சக்களத்தி, ஒர்செடி
ஞ் சாங்தி

மிருத்துகு சகம், மரணகுதிகம்
மிருத்துசூதி, கண்டு

மிளகாய்ப்புள், ஒர்புள்
மிளகு, ஒர் சரக்கு
மிளகுகாய், ஒர் கார்ப்புக்காய்

மிருத் துஞ்சயம், மரணத்தைவிலக் மிளகு சம்பா, ஒர்கெல்
மதிேமம்

(அ

மிளகு சாதம், சித்திரான்னத்தொன்

மிருத்த ஞ்சயன், சிவன்
மிருத்தாாசகம், இரதம்

மிளகுசாறு, மிளகு சீர்

மிருச்அபயம்,

மிளகு திரி, ஒர்குருநோய்

மரணபயம்

மிருத்த மூர்த்தம், சாமூர்த்தம்
மிருத்த வங்குரகம், சாபறை
மிருத்துவஞ்சனன், வென்
மிருத்துவீசம், மூங்கில்

மிளகு சக்காளி ஒர்தக்காளி
(வல்
மிளகுர்ே, அதிரசம்
மிளிர், ஒளி,பெருமை,மிளிரென்னே
மிளிர்தல், ஒளிசெய்தல்
மிளிர்வு, ஒளிவிடுதல்
மிளி.மு, கரடி

மிருநாளம், தாமரைக்கொடி
வெருட்கொண்டுபார்ட் மிதல், பெருமை

மிலாச்தி,

போன்
மிருண்டி, மிரு காண்டி
மிலாந்துதல், அலமலச்திபார்த்தல் மிறிதrறி சிங்கி, மிருதாாசிங்கிபா

மி லா டி, மலாரடி
மிலாறு, வளார்

ஷாணம்

மிறை, அச்சம், குநீறம்,மிறையென்

மிலேச்சகங் த கம், உள்ளி
னேவல், வருத்தம்
மிலேச்சசேசம், இச்திதேசத்தைச் மிறைக்கவி, சித்திரக்கவி
(ல்
குழ்ந்திருக்குங் தேசம், சோனகர் மிறைத்தல், தன் பப்படல், பாடுபட
முதலியோர்தேசம்

மினவுதல், வினவுதல்

மிலேச்சத்தனம், அறிவின்மை

மினுக்கம், ஒளி
மிலேச்சமண்டலம்,மிலேச்சதேசம் மினுக்கல், மிஅக்குதல்
(தேசம் மினுக்கு, ஒளி, மினுக்கென்னேவல்
மிலேச்சமுகம்,செம்பு
லேச்சம், சாச்சு வதியாற்றின் வட மினுக்குதல், ஒளிதோன்றச்செய்தல்
மிலேச்சர், சோனகர், மதிகேடர்

மினுக்குப்பசை, அம்பசை, செப்

மிலேச்சன், அறிவினன், இனன்,
வாரிடும்பசையிஞென் று
சோனகன், மிலேச்சகண்டத்தவ மினுக்கெண்ணெய், ஒரெண்ணெப்
ன், வேடன்
மினுங்கு சல், மிளிர்தல்
மிலேச்சாசம், கோதும்பை

மினுங்குபொழுது, .

மிலேச்சாசியம், செம்பு

மினுங்குவாரப்பொழுது,

சாய்

பொழு

மிலேச்சிதம், இலக்கணவழுவானடே
அதி
ச்சு, ச்மஸ்கிரசமுமதற்குச்சேர்க் மிலுமி.அத்தல், ஒளிசெய்தல்
தபாஷைகளுமல்லாதபிற பாஷை மினுமினுப்பு, மிளிர்வு
மிலேச்சல்,

மிலேச்சுதல், x அணிதல்
மிலேதல்,

மின், ஒளி, பெண், மகள், மின்னல்,
மின்னென்னேவல்

மின்மினி, இருளில்மின் அம்புழு
மின்னல், ஒளிசெய்தல், மின்

மிழற்றல், சொல்லல், சிரம்பாமென் மின்னlகொடி, மின் மாலே
சொல், பேசலானெழுமொலி
மின்னற்றழுக்கு, நாகமணல்
மிழற்றுதல், மிமுற்றல்
ாழங்கல்

மின்னிப்பயறு, ஒர்பய.அ
மின்னியார்த்தல், சோதிவீசியாடுதல்

.ே விழுங்குதல்

மின் அதல், பிரகாசித்தல், மின்னறி

மிளகறையன், ஓர்புடைவை

மின்னெறிதல், மின் அதல்

கா அறுதல்

-

மீரா

மீன்

டு.ாஎசு.

மி

Bலனம், கண்மிெட்டு

::

திரும்பவும்

மீ, ஆகாயம், உயர்ச்சி, ஒரெழுத்த,
மீளல், திரிதரல், திரும்பல்

மேல்

மீ.கண், இடத்தின் மேல்

மீளாக்க சி, மோக்கம்

மீகாமன்,
மீகான்,

மீளி, அரசன், திண்ணியன், சமன்,
பாலேநிலத்தலேவன், பெருமை,மே

}மாஅமி

மீச்குவம், மருதமரம்
மீச்கூர்தல், பெருகுதல் (மெச்சல்
மீ கூறல், கொண்டாடல், புகழ்தல்,
மீச்கூடி, புகழ்
மீ கூற்.ற புகழ்ச்சி
மீக்கோள், ஏ.ஆறுதல், மேற்போர்வை
மீசாம், மேலானது

ன் மக்கள், வலி

இளிமை, வீரத்திறம்
மீளுதல், திரும்புதல், மீட்டெடுத்தல்

மீள்வித்தல், மீளச்செய்தல்
அடங்காமற்போதல், அ

மீறல்,

மீஅசல், திகரித்தல்
பாண்டியன்,
மீனகேதனன்,
மீசாடுதல், மீதேவிரைத்தல், மேலா மீனக்கொடியோன், மன்மதன்
மீனங்கம், மீனெலும்பு
லேகையாடுதல்
மீனஞ்சு, அக்கினிக்கட்டி, ஒர்பூடு
மீசு, மிகுதி

மீசுபொலி, முதலள்ளுதோனியம்
மீசு மீட்டல், மேலாலே கவர்தல்

மீனமாசம், பங்குனிமாதம்
மீனம், ஒரிராசி, மீன்

மீனம்பல், ஒர் மருந்து
மீனவன், பாண்டியன்
மீசுவைத்தல், மேலேவைத்தல்
மீளுட்சி, குபேரன் மகள்
மீசை, மேல்வாய்ப்புறமயிர்
மீளுய், ஒர்மீன்
மீச்செலவு, மேற்போதல்
மீட்குதல், இரட்சிக்குதல், சோறு மு மீஞலயம், கடல்
மீனெரிஞ்சான், மீனஞ்ச
தி லியவள்ளுதல், திருப்புதல்
| மீனெறி, மீன் குத்திக்குருவி
மீட்சி, மீளு சல்
மீட்டல், அள்ளுதல், இரட்சித்தல், மீனேறு, மகர மீன்
மீன், சித்திரைாாள், செப்தற்பறை,
வீணேவாசித்தல்
மகரமீன், மச்சம், விண்மீன்
மீட்டிடுதல், சுண்டுதல், விஜனவாசி
(ன்.அறு
மீன் குத்தி, ஒர்புள்
த்தல்
மீட்டுதல்,
மீன் கூடு, மீன் பிடிக்குங்கருவியிளுெ
மீட்டும், திரும்பவும்
மிட்டெடுத்தல், இரட்சித்தல், இரை மீன் கொடியோன், பாண்டியன், ம
ன்மதன்
யெடுத்தல், மேலாலேயெடுத்தல்
மீன் கொத்தி, மீன்குத்திப்புள்
மீட்டர், மீட்கிறவர்
மீசுரம், மிகு உக்கிரம்

மீட்பு, மீட்குதல்
மீதல், மிகுதல்
மீதி, மிச்சம்
மீது, மேல்

மீன்கொல்லி,
மீன்கொள்ளி,
மீன் சிதள், மீன் செலு
மீன் சிறகு, மீன் செட்டை

மீன் சினே, மீன் கரு, மீன் கொழுப்பு
மீதிரை, பல கால்விளம்பல்
மீன்சுவை, சித்திரைாாள்
மீதார்தல், செருங்கல்
மீன் செகிள்,)
மீங்தோல் மீத்தோல்
மீமாஞ்சை, பிரமாணத்தாலுண்மை மீன் செதில்.

யறிதல், புறச்சமயமாறிகுென்று
மீமிசை, மேஅச்குமேல், மேல்
மீமிசைச்சொல், ஒருபொருட்பன்
மொழிட்டுக்கு, (உ.ம்) இடைநடு
மீரம், சமுத்திரம்
மீாாசு, பிரயோசனம்

:::

முன்

மீன் செலு, )
மீன் தலேவாளம், மீனெலும்பு
மீன்பாடு, மீன்படுதல்
மின்பிடிகாரர், வலேஞர்
மீன்பிரால், மீன் செகிள்
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முத
மீன் பீலி, கெண்டைப்பீலிமீன்
மீன் மலம், மீனம்பல்

|
|

மீன் முள், மினெலும் பு
மீன் வேட்டை, மீன் பிடி

முக
முகத்
கின் கண்அனுடைய
முகத்த,

முகத்தலளவு கொத்த முதலியவற்
முலளக்குதல்

முகத்தலளவையாகுபெயர், அளத்
தற்குரியபெயரையளக்குங் கருவி

மு

க்குவழங்குவது, (உ.ம்) 5ாழி

முக ஆட்டம், முகமன்

முகத்த2லத்தல் கூடிப்பேசல், சந்தி

முகக்கடுப்பு, முகச்சினப்பு

த்தல், முகாமுகமாசல்
முகக்கட்டு, சாணமின்மை
முகத
்தல், மணத்தல், மொள்ளல், இ
(சோபை
முகக்கட்டை, காடி
ஃஅ அளவைான் கிளுென்அ
முகக்களே முகச்செழிப்பு, முகச் முகத
்தறிய, முகங்கீழாக
முகக்கிளர்ச்சி, முகக்குளிர்த்தி
முகத்தாட்சணியம், முகக்காட்சி
முகக்குருவுதல், முக கோட்டரவு முகத்தாடகிணே,கண்ளுேட
்டம்
முகக்குறி, முகச்சாடை
முகத்தாராளம், முகப்பொலிவு
முகக்குறிப்பு முகத்தோற்றம்

முக கோட்டம், முகப்பொலிவழிவு
முகங்குப்புறல்,முகங்கீழ்ப்புறமாதல
முகங் குருவுதல், முகங்கோடல்
முகங்கொடுத்தல், இசைதல்

முகத்தாலடித்தல், முகவெ.மப்பை
முகக்குறியாற் காட்டல்
முகத்தீடு, பிரே தலங்காரத்தொன்
அ, இஃது பிரேதத்தைமூடிப்பு
டைவைபோடுத

ல்
முகங்கொள்ளுதல், சில ந்தியுடைக்க முகத்ததி, முகமன் வார்த்தை (ன்
மு?ன கொள்ளுதல்
முகத்துரோணி முகஞ்செல்லாதவ
கங்கோடுதல்

.ே

-

-

முகங்குருவுதல்

முகத்து வாரம், கடலுமா.அம்.பொ

ருந்துமிடம், முகப்பு, வாயில்
முகத்தெளிவு முகத்தாராளம்
முக நட்பு முகத்திற்குமுன்காட்டுச

முக சம், பல்அலு
முகசிங்கி, ஒர்நோய்
முக சீரி, நாக்கு

ட்பு

முகசோதனம், முகங்கழுவுதல்
முக நாடி, முசி ரூபு
முகச் சரக்கு பார்வைச் சரக்கு, முத முச நிவா
சினி, இலட்சிமி
ற் சரக்கு
முகந்தகம், இ வெண் காயம்
முகச்சாடை,
முகச் சாயல்,

} முகக்குறி

முகச்சாய்ப்பு,

முக பங்கம் முகமா.அ
(வை
முகபடாம், யா?னயின்முகப்போர்
முகப்பழக்கத்திற் முகப
ாடம், வாய்ப்பாடம்
-

காகச் சாருதல்
முகபூஷணம்,வெற்றிலே (ரம்பியது
முகச்சித்தி, ம.அ பேர்மோகிக்கத்தக் முக பூரணம், தாராளமுக
ம், வாய்கி
கமுகமாயி
ருத்தல்

முகப்பணி முகவேலே

,
முகச் செழிப்பு, தாராளம்
முகப்பரிட்சை,
முகஞ்சின்னம்போதல்,வெட்கமடை முகப்பழக்கம், அறிமுகம்
தல

முகப்பரு. முகக்குரு
முகப்பிரியம், முகவாட்டம்
முகஞ்செய்தல், சிலர்திகுமிழ்த்தல், முகப்பு, தலேப்பு, முகத்தல்,முகனே,
பலத்தல்
(ஷம்
முட்டு, முன்
முகடி மூதேவி
முகப்பூச்சு,முகமன் முகமாற் றுவே
முகடு, சுவர்ட் புறத்து நீண்டவுத்திர முகப்பொர
ுத்தம், முகராசி
ம், மலே, வீடுமுதலியவற்றிஅச்சி முகட்போதரவு, முகப்பொலிவு
முகடோடி, முகட்டினிளம்
முக மணடலம், முகவட்டம்
முதனெய்யுஞ் சீலேத் முகமல
முகதலே,
ர்ச்சி, சந்தே ஷம்
முகதலேப்பு, தலேப்பு
முக மலர்தல், முக தேளேத்தல்
முகஞ்சுண்டுதல், முகங்கருகுதல்

சிே கதா, சமூகம்

முகமறிதல், முகப்பழக்கமாதல்
74
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முக

மூகு

மூகமறியாமை, அன்னியம், தாரம், முகவாசை, முகப்பிரியம்
| முகவாட்டம், முக ஆட்டம், முகக்

பிறத்தி
முகம.றத்தல்,கண்டித்தல்,முகத்தா
ட்ச2ணயின்மை

கோட்டம்

| முகவாதம், ஒர்சோப்

முகமன், உபசாரம்

முகமன் சொல்.
முகமன் வார்த்தை,

உபசாரட்பே

ச்சு

முகமாயம், முசமயக்கு
முகமாட்டம், முகமன்

முகமாற்.அ, ஒர்மயக்குவித்தை
முகமுகமாய், முகத்திற்குமுன் ஞப்

முகவிச்சகம், முகமன்
முகவிச்சை, முகமன்
முகவிலாசம், முகச்சிறப்பு
முகவுண்ணிபிடுங்குதல், முகமன்கா
ட்டுதல்
மு. வுரை,பாபிரம், மேல் வாசகம்

முகவெட்டு, முகத் தினந்தம்

முகமுகெனல், இரடுக்கொலிக்குறி முகவெள்ளேட் பருந்து, ஒர்பரு துே
முகவேலே முகப்பணி
முகவை, இராமளுதபுரம், கண் கயில்

ப் பு

முசமுமிசல், வெறுத்தல்
முகமுமித்தல், கோபமூட்டுதல், வெ முகனே, முதலீடு, முதல், முதன்மை
மு?ன

அப்பித்தல்

முகமுறிவு, வெறுப்பு

முகனே முடிவு, மூலாக்கிரமம்

முகமுன்னிலே, முகதா

முகன், முகம்

மூகம், இடம், சந்தி, தொனி, பட்சி

#} சை, நியாயம்

ினி, ஒர்பைசா
முகமூடி, பிறக்கையில்முகத்தைமூ முகாக்கினி, ஒமாக்க
சம், கட்டையில்வைத்தபிரேதத்
டியிருக்கும்பை
திங்குவாயிலிடுசெருப்பு, காட்டா
மூகமூடிவத்திரம், முக்காட்டங்ெ
க்கினி
,
முகமொட்டுதல் முகங்கொடுத்தல்
ச்சொண்டு, பருவின் முகப்பு, புற
ம், முகப்பு, முந்தல், வதனம், வா முகாமுகம், சமுகம்
ை,

மை
(ன்
ய், வாயில், வேதம்
(செய்தல் முகாம முதன்
ான
ம்,
மைக்க
முகாரி,
ஒரிசாக
முதன்
,
ர்த்தல்
ல்,
முகம்பா
கணித்த
முகமன்

முகம் வாடல், முகங்குருவுதல்

முகிதல், முற்றதல்

முகரதம், புணர்ச்சிவகை பிளுென் அ முகித்தல், முற்றச்செய்தல்
முகாம், காகம், சங்கு
முகாாசி, முகவிணக்கம்

முகிரம், அன்பு, காமம்

முகரி, முகனே, மூக்கினடி, மூரி
முகரிகுளித்தல், அள்ளுகொள்ளே

முகில், மேகம்

முகிரன், காமன், மூடன்

முகிவு, அச்சம், கடை
(காலம்
முகிவுகாலம், கடைசிகாலம், மரண
முகிழம், மலரும்பருவத்தரும்பு
முகிழிதம், அரும்பு
மு.க ரூபம், முகலட்சணம்
முகிழித்தல், குவிதல்
(னேவல்
மு.க ரூபு
்
முகரெனல், அ.அகாணவோசை,ஒ முகிழ், அரும்பு,க்ாம்படி,முகிழென
்தல்,
தல்,
்
முகிழித
அரும்பு
குவிதல
விக்குறிப்பு
முகிழ்ப்பு, குவிவு
முகரை, மூக்கினடி.
முகிழ புறம், முகிழ்வளம்
முகலதேசம்,ஒர்தேயம்
முகிற்குன்றம்,வக்கிராதேபாஷாணம்
முகவசிகரம் பட்சமானபார்வை
முகினி,
புளியமரம்
முகவசியம்,
ஒர்வித்தை, முகஞ்

முகரிமை, பேரறிவு
மு.கருதல்,முகத்தல்

முகவசீகரம்,

முகு, இட்டம் ,
முகுடம், முடி.

செல்அதல்

முகவனே, முகவுரை

சி

முகவனேக்கல், உத்திரப்படிக்கல்
முகவாசம், முகப்பழக்கம்

ஆகவாசல், கலேவாசல்

(ன் அ

முகுந்த நிதி, குபோன வகிதிகளிகுெ
முகுர்தம், இரசம், ஒரிாத்தினம், கு
பேரணிதிகளிமூென்.டி

முக்

டுாண்க

முசி

முக்குணம், மூன் மகுணம், அவை இ.

முகுசம் ஒர்மல்விசை,கண்குடிதண்
தா சதம்-சாத்துவிதம்-தாமதம்
டசக்கிரத்தின் பிடி, தளிர் பன்ங்கு முக்குதல், முட்டுப்பட்டத்துங்குதல்.

முகுர்த்தபுலன், முகுர்த்தசபம்

விழுங்கல்

முகுர்த்தமெடுத்தல், முகுர்த்தங்குறி முத்குலம், மூன்அகுலம், அவை அச்
த்தல்

இனிவமிசம்-சந்திர்வமிசம்-குரி

முகுர்த்தம், முகூர்த்தம்

மிசம்

முகுர்த்தவிசேஷம், முகுர்த்தபவன் முக்குளம், கங்கை-சாஸ்பதி-யமுன
முகுலம், ஆற்.அமா,சரீரம்,மலரிதழ்
முகூர்த்தம், இரண்டுசாழிகை கர்
ண்டாேரம்

முகே ன், மூடன்
மு.
கூட்டம், மலரும்பருவத்த

கும் மிடா, முகை யென்னேவல்
முகைத்தல், அரும்புதல்

யென் அம்சதிகளேப்பொருக்தி பி
ருக்குமோர்கிராமம், பூராடம்
முக்குளி, கோழிமுளேயான்
முக்குளித்தல், அமிழ்துேதல்

முக்குளிப்பான் ஒர்நோய்,ஒர்பட்ெ

முக்குத்தங்கடிச்தோன், கடவுள், பு
த்தன்

முக்கணவன், ஒர்கெர்டி (ாபத்திரன் முக்குற்றம்,மூன்.அகுற்றம், அவைசா
முக்கண்ணன், சிவன்,விாேயகன்,வி
மம்-வெகுளி-மயக்கம்
முக்கண்ணி, காளி, பார்வதி

முக்கூடல், ஓர்மலே

முக்கம், பேராலவட்டம்,முக்காரம் முக்கூடற்பள்ளு, ஒர்பிரபந்தம்
முக்கம்பி,மூன் கம்பிக்குறி
முக்கூட்டு, பரணி
(ண்ணெய் .
முக்கரணம், மனம் வாக்கு காயம்

முக்கூட்டெண்ணெய், ஒர்மருத்தெ

முக்கல், உண்டல், பேசவானெழு முக்கோண சாத்திரம், அளவறியுஞ்
மொலி, முக்குதல்
முக்கவீனம், மக்கனம்

சாத்திரத்தொன் அறு

முக்கோணம், மூன்று மூலே, மூன்று

முக்கறட்டை, ஒர்செடி
மூலே வடிவம்
முக்கனி, முப்பழம், அஃது கதலி முக்கோல், திரிதண்டு, திருவோணம்
பலா-மா-இவற்றின் கவி
முக்கோற்பகவர், திரிதண்டசன்னி
முக்காடு, முட்டாக்கு

முக்காட்டங்கி, முக்காடு

யாசிகள்

முசகம், எலி

முக்காணி,சிற்றிலக்கத்தொன்று

மு. சரு,

முக்காணியர்,பிராமண்ரி லார்வகை

; }தபிச்

முக்க ாசம்

(தண்டம்

எகுதுபொாவஊக்குங்குறி முசலம், இருப்புலக்கை, உலக்சை,

முக்காலம், திறிகாலம், அஃது இற முசலி, உடும்பு, ஒங் தி, சந்திரன், தா
ப்பு எதிர்-நிகழ்வு
ழை, பல பத்திரன், பல்லி, முதலே
முக்காவி, கலம்வைக்கும்மரத்தட்டு முசலிகாதனம், இருகாலுமிருகையு
முக்கால், மூன்று கால், மூன் முறை
ஞ்சமமணமாகமடக்கிமார்புகிலத்

முக்காசி, மூன்மகொட்டையுள்ளது
திலேதோயக்கிடப்பது
முக்காளுேக்கு.கி கசொக்கிளுென்று மு. சவிசை, உடும் பு
முஸ்கான், அட்டன்

முக்கியம், பிரதானம், மேன்மை
க்கியர்

::: ஒர்சாதியார்

முசலே, முயலே
முசல், முயல்

முசல்வவி, ஒர் வலிப்பு

முசத்தா

ஒர்

இ

முசற்கொம்ம்ட்டி, ஒர்சொம்மட்டி
முக்குடை சக்திாவட்டம்-சகலபா

முசிகுதல், முசித்தல்,

சனம்-கித்தியவிளுேதம், அவைதி

ரையேமுத்திக்குட்ை-காரக்குடை
-மணிக்குடை

மூக்குடைச்செல்வன், அருசன்

-

இ2ளத்தல், மெலிதல்
படாமல்,
,ே

முசிப்பா

தி:ளப்பாறுதல்

ல், இனப்பாற்றல்

டு.ாஅம்

முச்

முடி

முச்செயல், மூன்.அறுசெய்கை, அஃ.
முசிப்பாற்றி, இளப்பாற்றி
முசிப்பு, இட்ை, மெலிவு, வெளிப்பு .த படைத்தல்-காத்தல்-அழித்தல்
முசிரம்,வள்ளற்றன்மை (சட்டுவதி முச்சை, மூன்ருென் ருய்முடிவது
முசிலாப்பு, புடைவையைச்சுருக்கிச் முச்சொல்லலங்சாரம், ஒரலங்காத
ம், அஃது ஒருமொழிமுப்பயன் வி

முசிறு, முயிறு

_

2ளவிப்பது

முசு, ஒர்சாதிக்குரங்கு

முசுகுங்தன், அ.அவகைச்சக்கிரவத் முஞல், கொசுகு
ஞ்சகேசன்,
(ண்டான்
திகளிலொருவன்

_

முசுக்கட்டைச்செடி, கம்ப்ளிக்கொ

::::: } திருமால்

முசுக்கட்டைப்பூச்சி, ஒர்பூச்சி

மு. ஞ்சபக்சனம், பூனூலணிசல்
முஞ்சம்,அம்பு, னு ஆண்,ே

முசுடர், ழ்ேமக்கள்
முசுடி, கொடி
முசுடு, பொல்லாங்கு, முயி.மு.

முசுட்டை, ஒர்கொடி
முசுட்டைப்பெண், ஒர்புழு
முசுண்டர், கீழ்மக்கள்

(ம்
முசுண்டி, ஒர்வாச்சியம், படைக்கல
முசுப்பதி, பாசறை
முசுப்பு, எருத்தினேரி

முன்சரம், தாமரைக்கிழங்கு
;சல்

_

_

முஞ்சி, உபவீதத்திற் கட்டும்புல்
முஷகரம், முரட்டாட்டம்
முஷகரன், முரண் டன்
முடக்கம், முடங்குதல்

மு-க்கல், தடுத்தல், மடக்குதல்
முடக்கு, மடக்கு, முடக்கென்னே வ
முசுமுசுக்கை, ஒர்கொடி
ல், விரலணியிளுென் அ
முசுமுசுத்தல், கீர் முதலியகொதித்த
முடக்குக்குடர், மடிப்புக்குடர்
ற்குறிப்பு
முசுமுசெனல்,தினவுக்குறி (அத்தல் முடக்குச்சரக்கு, அவியற் சரக்கு, கி
டையன் சாக்கு
முசும்புதல், மிஅமிஅத்தல்,முமமு
முடக்குறிருன், ஒர்கொடி
முசுஅட் புல், அளத்துப்புல்
முடங்கல, தாழை, சோய், மடங்க
முச்சகம், மூன் அலோகம்
ல்,மூங்கில், வரைக்தனுப்புமோ?ல
முச்சங்கம், முதலிடைகடையாய்ம
அரையில்வழங்கிய சங்கம்
முச்சதுரம், முக்கோணம்

முடங்கி, கிடைப்பாடானவன்

முச்சத்தி, ஞானக்கிரியாசத்திகள்,
அவை சிருட்டி-திதி-சங்காமம்
முச்சந்தி, திரிகால சங்தி,அஃது,கா
2ல-உச்சி-மாலே, மூன் ருென் ருய்ப்
பொருங்தமிடம், முத்தெருக்கூடு

முடங்குதல், மடங்குதல்
முடங்குளே, குதிரையின் பிடரோமம்,

முடங்கு,நோய், முடங்கென்னேவல்
சிங்கம்

முடத்தி, முடப்பெண், வ?ளவுள்ளத
முட முடெனல்,ஈரடுக்கொலிக்குறிப்பு

மிடம்
முடம் கொண்டி, அஃது உறுப்புக்
குறையெட்டிமூென்று
முச்சி, உச்சி, உச்சிக்கொண்டை, சி
முடலே, உண்டை, கழ2ல, திரட்சி,
அசுளகு, மயிர்முடி
முச்சியர், உறை காரர், மரவி?னயா
காற்றம், பெருங்குறடு, பெருமை,
முருடு, வலி
ளர், வன்னக்காரர்
முச்சிலிக்கை, உடன் படிக்கையுமதி முடவன். அருணன், சனி,கொண்டி
முச்சில், சிஅமுறம்
முடவாட்டுத்கல், ஆட்டுக்கல்
ச்சினியக்கேடு,
முடவுதல், கொண்டுதல்
-

::::

சோம்பு

முச்சீரடி, சிங்தடி
முச்சுடர், மூன்று சுடர், அவை அக் |

கினி-ஆதித்தன்-சந்திரன்
முச்சுழி, ணகரம்

மூச்சூடும் முழுதும்

மு.

ஐம்பாலிமூென்று, அஃதி உ.
ச்சியின் முடித்தில், கிரீடம், அஃ
தி இராசசின்னத்தொன்.அறு, குடு
மி, தலே, தி ளாய், தேங்காய்முடி,
காற்று,முடி மயிர், முடியென்னே
வல் மொக்கு

டு

முடி

முடி காணிக்கை, நேர்ந்த சடைகழித்
தல்

முடிக்கோாை, ஒர்புல்
முடிசூட்டு, கிரீடதாரணே
டி குடுதல்,

} மு.

முடிச்சவிழ்க்கி
முடிச்சுமாறி,

சரித்தல்

அக

முட்

சொல்லுதல்
முடிவிடம், முடியுமிடம்
முடிவில்லாமை, அனந்தம்,கித்தியம்
முடிவு, சடை, சவு
முடிவுரை, கடைக்காப்பு
முடுக டி., கிட்டுமானம்

திருடன், புரட்ட முடுகல், எதிர் சல், கிட்டல்,சிக்கிச
ன்

முடிச்சு, கழுத்தின் முடிச்சு, தக்தி

ம், மொய்த்த ல், வலி
முடுகியல், வண்ணம்

ம். முடித்தல், முடியப்பட்டத, முடுகு அராகம், கடமைப்பெண்,மு.
டுகென்னே வல்
மூட்டு
முேெகர், மலேக்கு கை
முடிதரித்தல், முடி-குட்டுதல்
அவசரப்படுத்தல்,ஊ
முடிதல், கட்டு,சல், கெடுதல், சாத முடுக்கல்,
முடுக்குதல், ன் அதில், ஒட்டல், ைெ
ல், தொத்ெதல், முற்றுதல்
ருக்கல், மொய்த் சல்
முடிதும்பை, ஒர்பூடு
முடித்தல், அழித்தல், கெடுதல், குடு முடுக்கன், பலமுள்ளவன்

-தல், முற்ற வித்தல்
முடுக்கு, ஒடுக்கம், கோணத்தெரு,
கோண், நெருக்குதல்,மூலே
முடித்துக்காட்டல், மேலோர்முடித்
தவாறு முடித்திக்காட்டல், அஃ முடுக்கு வழி, ஒடுக்க வழி
அறு தங்திர யுத்திகளிஆென் ற

முடுங்கு தல, செருங்குதல்

முடுவல், செங் ய், காய்,பெண்ணுப்
முடிசாதம், இந்திரகோபம்
முடிச்சதுமுடித்தல், ஒர் யுத்தி.அஃ மு.இவற்படையோன், வயிரவன்
து சிறப்புவாய்பாடான்முடிந்த

தைப் பொதிவாய்பாடான் மு.

முடை, ஒலக்குடை, யேவா ச?ன,கா
ற்றம், புலால, முடையென்னேவல்

முடைச்சேரி, முலலே நிலத்தார்
முடிபொஅத்தராசா, கிரீடாதிபத் முடைஞ்சல் மிடைதல்
தியவரசன்
(சன் முடைதல், இளேத்தல், நிணக்சல், பி
ன் அதல்
லான் மனம்
முடிபொதுத்தவன், மு தரித்தரா
த்தல்

!

முடிப்புரி,

இறைமு.தவியசேர்க்கி

முடைநாற்றம், கெய்ப்புமணம், பு
முட்கடு ஒர் கடுமரம்

றவன்

முடிப்பு, தீர்மானம், முடிச்சு, மு. முட்காடு, முள்ளுக்காடு
ருனதொகை

முடிப்புக்கட்டுதல், நீர்த்தல்

முட்காய்டு வளே, ஒர்செடி.
முட்கிழுவை, ஒர்ம ம்

முடிப்புச்செஆத்தல், இறைமுதவி முட்ைேர, ஒர்செடி
(ல் அதல் முட்கொன்றை, ஒர் கொன்றை

யசெஅத்தல்

முடிப்டச்சொல் அசல்,நீர்ப்புச்சொ முட்கோல், இருப்பு முள்
முட்சங்கு, ஒராயுதம, ஒர்சங்கு
முடிமயிர், தொற்று வைக்குமயிர்
முட்செடி, முள்ளுப்
ை
முடிமாலே, முடி பின்மேன் மாலே
முடியல், எலலாம்

_

முட்செவ்வதிே, ஒர்செவ்வதிே

முடியாமை, கட்டுப்படாமை, முற் முட்ட, ஒட்ட, முடிய
ருமை
(தல் முட்டக்கலிப்பு, தராமலே
முடியிறக்குதல், சேர்ந்த சடைகிழித் முட்டடி, கிட்டுமானம்
முட்டடைப்பன், ஒர்நோய்
முடியுண்குதல், கட்டுப்படுதல்
முட்டத்தனம், முறட்டுத்தனம், மூ
முடியுஅறுப்பு, முடியினங்கம்
முடிவுறிதல், அறைபோதல்
டத்தனம்,மூர்க்கத்தனம்
(ம்
முடிவிடங் கூறல், ஒர்யுத்தி, அஃது முட்டமுடிய, ஆக நிறைவேறமளவு
தான் சொல்லு மிலக்கணத்தற்கு முட்டம், ஒரூர், களவு
இலக்கியங் தோன் மிடத்தைச் முட்டரிசி, முற்த அவியாத சோறு
_

_

டுளஅவ.

முட்

முட்டல், உதைத்தல், ட்ெடல்
முட்டற்றது, தாப மற்றது
முட்டன், கோபி, முட்டாள்
முட்டா, ஒர் பணிகாரம், சம்பாரம்

முத

முட்டைப்பாசி, ஓர் சீர்ப்பூடு

முட்பன்றி, முள்ளம்பன்றி
முட்பாஷாணம், பன்றிமுள்
முட்பூல், ஒர்செடி.
முணங்கல்,
முட்டாச்கு, போர்வை,முக்காடு
முட்டாட்டம், முட்டத்தனம், முட் முணங்குதல், அடங்குதல்
முணங்கு அடக்கம்
முட்டாள், பருவேலேகாரன், முட்ட முஅமுனெனல், ஒலிகுேறிப்பு
முட்டி, ஆயுதப்பிடி, எட்டிமரம், ஒ முண்டகம், கடல், கருக்குவா ளிமரம்,
ர்செடி, கலசம், கலே ஞானம.ணுப
கள், தலே, தாமரை, தாழை, செ
நீறி, முட்செடி, முள்ளிச்செடி
த்திஞன் கிளுென் அ, கைப்பொத்
த, சம்மட்டி, பிச்சை
முனடகன,
.
பிரமன்
முனட சாசனன்,
முட்டிகன், தட்டான்
முண்டகாசனி,
முட்டிகாங் த கன், பலதேவன்
முட்டிகை, இலேக்குறடு, கைக்குத் முண்டகாசன, இலக்குமி
து, சாவணம், மத்திகை
முண்டபலம், தேங்காய்
முண்டம், உடற்குறை, உபநிடதமு.
முட்டிக்கத்தரி, ஒர்வழுதலே

}

}

முட்டிக்கால், ஒன்ருேடொன் அதட்
டப்படுங்கால்

ட்பத்திரண்டிளுென் அ, குற்றி, த
லே திரட்சி, நெற்றி, மொட்டைத்

தலே
முட்டிச்சுரை, ஒர்சுரை
முட்டிபாதம், கைப்போர்
முண்டனம், முண்டித்தல்
முட்டியுத்தம், கைக்குத் துப்போர் முண்டன், இராகு, காவிதன், மொ
ட்டு,அடைப்பு, அரண்வ8ளதல், இ
ட்டக்தலேயன்
(த
லம்பாடு, கடிவாளம், குறைவு, த முண்டா காரம், அவயவ ப்பகிர்வற்ற
டை, தளபாடம், நெருக்கம், பூப் முண்டாசு, த லேப்பா
பம், முட்டுதல், முட்டென்னேவ முண்டாயி, ம்ேபண்டம்
ல், முழங்தாள், மேடு, வருத்தம் முண்டி, காவிதன்,முண்டியென்னே
முட்டுக்கட்டுதல்,பாத்திகட்டுதல், மி
வல், மொட்டைத்தலேயன்
கண்டுகொடுத்தல்
(ண்டுதடி முண்டிதம், மொட்டை
முட்டுக்கட்டை, எதிர்க்கட்டை, மி முண்டித்தல், மழித்தல்

முட்டுக்களிக்கண், சுருட்டுங்கம்பி
முண்டி-சம், உபநிடதமுப்பத்திரண்
முட்டுக்காய், இளங்தேங்காப்
டிமூென்று
முட்டுக்கால், உதைகால், முழந்தாள் முண்டு, உள்வேட்டி,முட்டத்தனம்,
முட்டுக்கொடுத்தல், மிண்டுகொடுத்
முரண்டுத்தனம்
தல்
முண்டை, மொட்டை, விதவை
முட்டுதல், அணேதல்,எதிர்த்தல்,ஒற் முண்டைக்கண், பருத்தகண்
அறுதல்.குத்தி தல, குறைதல்,தடுத்த முண்ணுயகி, ஒர்செடி.
ல், தீண்டல்,கிமைவுறல்,செருக்குதல் முண்மா, முட்பன்றி

- முட்டுத்தொய்வு, ஒாசோப்
முண்முருக்கு, ஒர்முருக்கு
முட்டுப்பாடு, இலம்பாடு, திக்குமுக் முதம், உவகை
கடைத்தல், நீமை, செருக்கி-ை, முதலது, முதலானது
வருத்தம்

முதலல், அவங்குதல், முதலாதல்

முட்டுயுத்தம், செருங்கினபோர்
முதி அடிானம்,முதற் காரணத்தை
முட்டுற்றவன், மூடன்
க்கொண்டஅமானித்தல்
முட்டை, அண்டம், ஒர்சோப், தவிடு முதலாளி, முதன்மைக்காரன்
ட்டைக்கண், பெர்திக்கண்

முட்டைக்கண்ணிர்,

சொட்டுச்சொ

ட்டாய்விழுங்கண்ணிர்

முதலி, முதலவன்
முதலிச்சாதி, ஒர்சாதி
முதலிலளுதல், கடவுள குணத்தொ

டு.ாஅங்

முதி

(A.தி

ன் று,அஃதுதாகுென்றி.அ ேேதா முதன் மறிநிலே, ஒாவங்காரம், அஃ
த சினேப்பெயர் முதற்குமுதற்பெ
முதஅசல், துவங்குதல், முதலாசில்
யர்சினேக்குஞ்செலலவ ைத்தல்
முதன் மாளுக்கா, முதற் பட்சமான
முதலெழுஞ் சனி, மகம்
சிடர்
முதலெழுத்து, சனியெழுத்த, அஃ
.த உயிருமெய்யுமாகியமுப்பதெ முதன்மை, அதிகாரம், முன்னீடு
முதாரி, கிமைகன் மத்தாய்ச்சிமு
முத்து
நீருமை

}

முதலே, செங்கிடை, வன்மீன்
முதலேக்கோரை, ஓர் புல்

முதி ரு, ) அது கன் அ

முதலேப்பூண்டு, ஒர்பூண்டு

முதிதம், உவகை

முதலோன், கடவுள்

முதியகொல்லே, பழங்கொல்லே

முதாருகன்

, ஊட்டுமறந்தகன்று

முதல், ஆதி.ஏ அருபு, (உ.ம்) சுர முகியன், முதியான், மூத்தோன்
ன் முதல்வந்த வுரன் மாய மா?ல,க

டவுள், முதலென்னேவல், வட்டி

.ே } மூத்தோர்
முதியா,

க்குக்கொடுக்கும்பணம், வியாபா முதியான், ஒர்பட்சி, முதிய , முது
மஞ்செய்யும்பணம்
முதலமுதல், அதுவக்கம்

}

முதலவடி,
முதற்சாாத்தபில
முதல்வடிப்பு, வடிப்பு
முதலவர், அதிபதிகள், வாஞேர்
முதலவள்ளல், குறிப்பறிந்துகொடுப்

போர்

கன.ணு

முதிரம், மேகம்

முதிரன், தார்த்தன்
முதிரிமை, மு தமை
முதிருதல், முதிர்தல்

முதிரை,

அவரை-காராமனி-துவ

ைமுதலியன், ஒர்மரம்

முதல்வன், அரசன்,அரன்,அருகன், முதிர்காற்று, கடுங்காற்று
கடவுள், முதலாளி, முன்னவன்
முதிர்ச்சி, முதிர்வு, மேட்டிமை
முதல்வி, தலேவி, தேவி
முதிர்தல், காய்தல், தே.முதல்,
முதல்வேதம், இருக்குவேதம்
த்தல், வயசாதல், வறத்தல்
முதளே, ஒர் நீர்ப்பூண்டு, முதலே

முதிர்பிறை,

பழு

சதிர்த்திப்பிறைமுத

லாகவருகிலவு
முதற்கண், முதலிடம்
(காரியம்
முதி நீகார ணகாரியம், அதிகாரண முதிர்பு, முதிர்வு
முதற் காரணம், காரணத்திற்காதி முதிர்ப்பு, கலக்கம், முதிர்ச்சி
முதிர்வு, மூப்பு

யாயிருப்பது

முதிர்வேனில், ஆனி ஆடியின் பருவம்
முதற்பட்சம், முதற்றாம்
முதற்பவபாகம், வினவின் முதற்க முதி, சந்திரகிரணம்
ண் வருமானம்

முஅதி, ப

பலம்

:::

பேச

முதற்பா, வெண்பா

மை

முதி காஞ்சி, ஒர்பிரபந்தம், அஃது
முதுக் குற்ைச்தோர் முதுக்குறை
யாமாக்கட்குக்கூறுவது

முதற்பெயர்,முதனி2லப்பெயர் (ன் முதி காடு, சுடுகாடு
முதற்பே.அ, த லேப்பிள்ளே,முதற்பல முஅ கால், முக்தின் வருடத்தின் வெறி
றிலேக்சொழுங் து
முதஅள், அசுபதி, முர்தினாள்
முதனிலேத் தொழிற்பெயர், பகுதிப் முதுகு, உரப்பு, பின்புறம்
பொருண்மாத்திரமாய்நிற்கும்வின முதுகு காட்டுதல், புறங்காட்டுதல்
ச்சொல்,(உ.ம்)வருதல் (திளுென் அறு முதுகுகொடுத்தல், அதுணேச்செய்தல்,
புறங்கொடுத்தல்
முதனிலேவிளக்கு, தீபகர்லங்காரத்
முதனிமம், மாங்கிஷச்சிலே

முதுகுதாங்கி, சார்ம?ன

(கு

முதுகுநீர்ச்சடங்கு, சீமதேச்சட்ங்
முதஅால், முதல்வன் வாக்கு
முதன் மடக்கு, மடக்கலங்காரத்தி முஅகு பிளவை, ஒாசிலக்தி
னொன்.டி
மு.தி.குன்று, திருமுஅகுன்.டி.

முத்
முதுக்குறைதல்,

டு.ாஅச

முதி

} பேரறிவு

முதீதி, திசை
முத்திக்கை, அரண்வ?ளப்பு
முதசொல், பழஞ்சொல், மூதுரை முத்தி, கொஞ்சுதல், மோக்கம்
முத நிலம், களர், பாலேகிலம், பெரு முத்திதிசை, ஞானபட்சம்
ம் பாழ்கிலம்
முத்தினெறி, ஞானமார்க்கம்
(2ல
மு மகன், சனி
(பு முத்திபதம், மோட்சபதவி, ஞானகி
முதுமை, பசிமை, பழமொழி, மூப் முஸ்திப்பு,
முதுமொழி, பழஞ் சொல்
மு. தவர், புலவர். மதிேரியர், மூ துண முத்திப்பே அ, மோட்சவாழ்வு
ர் தே ர், மூத்தோர்
முத்திமார்க்கம், விதிமார்க்கம்
முதுவு, பருக்கன்
(சங் தோஷம் முத்திரி, அடையாளம்
(திரம்
முதுக்குறைவு,

1.

:::: }அ9ர்

மு ைக1 டுவெட்டிச்சுட்டகொல்லே,

முசைப்டனம், பழங்கொல்லே
முதையல்,முது காடு

முத்திரிகை,முத்திரை,முத்திரைமோ
முத்திரித்தல் முத்திரைவைத்தல்
முத்திருக்கஞ்செடி, ஒர்செடி

முத்தகச்செய்யுள் தனித்தனியே.மு முத்திரை அடையாளம்
ற் றுப்பெறுஞ்செய்யுள்
முத்திரைக்கம்பு, முத்திரைஅச்சு
முத்தகம், எறியா யுதம், கருக்குவா முத்திரைக்கூடம், காவலறை
ளிமரம், தனித்தனியேமுற்அப்பெ முத்திரைக்கோல், முத்திரைக்கம்பு
அறுஞ்செய்யுள்
முத்திரைப்பல்லவம், பதத்தினடி.
மொட்டிப்படிக்கும் பல்ல
முத்தக்கா சு.கோரைக்கிழங்கு, இஃ
தே
வம்
(யாளி
அ அவர் பத்திஅென் அ, அட்டமூ
லத்தமொன் து
முத்தி ைமோதிரம், ஒர் வகைக்கனே
-

முத்தஞான வுருபி, கடவுள் (யிரவன் முத்திவிக்கினம், முத்திக்கிடையூறு,
முத்தமிழுரியோன், அகத்தியன் வ

அஃது அறியாமை, ஐய்யம்,திரிபு

முத்தமிழ, இயவிசைநாட்கமென்.அ முத்தீ, உத ரத்தி-உயிர்த்தி-சினத்தி,
ம்மூவகைத்தமிழ்
அன்றியும் ஆகனியம், காருகபத்
முத்தம் இட்டம், உதடு, கொஞ்சு
தியம், தக்சளுக்கினியம், எலும்
தல், பிரியம், மருதநிலம், முத்து,
விடுதல்

முத்தர், திடர், முத்திக்குரியோர்
முத்தலே, குலம்

மூவகை யங்கி

முத்து, ஒரிரத்தினம், சங்குமுதலிய
வற்றின் முட்டை, பருப்பு, மேலா

-

(ன்

னஅதி, வைகுரிக்குரு

முத்தலேவே லான், சிவன், வயிரவ முத்துக்கற்கம், ஒர்மருதுே
முத்தன், அரன், அருகன், சுத்தன், முத்துக்குமாரன், முருகன்
புத்தன், முத்திபெற்ருே , வயிர முத்துக்குளி,
முத்தெடுக்க நீரி
_

முத்தக்குளித்தல்,
முத்தாக லாபம், முத்துமாலே
முத்த காரம், முத்துச்சிப்பி

ல்முழுகல்

முத்துக்கொட்டை, ஆமணக்கங்கொ
ட்டை
-

முத்தாடல், கொஞ்சுதல்

முத்துச்சம்பா, ஒர்செல்
(பேறு
முத்த தனம், இடக்காற்பாட்டாற் முத்திச்சலாபம்,முத்துக்குளிப்பின்
சீவனியையழுத்தி வலக்காற் பரட் முத்துச்சளிப்பு, முத்துண்டாகுமிட
டின் கீழழுந்தவிருத்தல்
ம், அஃது உடுமபு-கமுகு கரும்பு
முத்தாத்திமா,பக்குவன்
(த
கொக்கு-சங்கு-சிப் - செங்கெல்
முத்தா பலம், இயங்கஞ்செடி, முத்
தாமரை- நங்கையர் கழுத்து-கர்
முத்த மணக்கு, ஒராமணக்கு
அதி-சாகம்- பசுவின் பல்-மீன்-முத
முத்தாரம் முத்துமாலே

லே-மூங்கில்-மேகம்-யா?னக்கொம்

க் கா வகை

முத்திச்சிப்பி, முத்திருக்குமிப்பி (பு
முத்திச்சிவிகை, முத்தப்பல்லக்கு
முத்தானம், அடுப்பு, மூவதைத்தா முத்திச்சோளம்,வெள்ளேச்சோளம்

.

முப்

டு ாஅடு

முத்துமாதளே, ஒர் மாத2ள
முத்தமாலே, முத்துக்கோவை
முத்திருவி, ஒர்வகைக் காதணி
முத்த வடம், ஒர் சீலே, முத்துமாலே
முத்துவன்னச்சேலே, ஒாசேலே
முத்தெறிதல், குருநோய்பிடித்தல்
முத்தை, கவளம், திரட்சி, மிகவுச்
தெரிவிலாள்
முத்தையன், சுப்பிரமணியன்

முய

முப்பாழ், உடம்புக்குட்குனியமாய
மூன்றிடம்
முப்பான், முப்பது
முப்பிணி, முத்தோஷம், அவை வா
தபித்த சிலே பணம்

முப்புடி, முக்குணம்
முட் புடைக்காய், தேங்காய்

முப்புரம்,திரிபுரம், அவை இருப்பும
தில்-பொன் மதில்-வெள்ளிமதில்

முத்தொகைவிஞ, ஒர்வகைக்கணக்கு முப்புரி நாலோர், பார்ப்பார்
முத்தொழிலோர், வைசியர் பொது

முப்புரிநால், ஆணுால்

முத்தொழில், முச்செயல், அஃது சி முப்புள்ளி, ஆய்தவெழுத்து
ருட்டி, திதி, சங்காரம்

முத்தொழிற்பகவன், கடவுள்

முப்

(ம்

ம் ஆாட்டாதி, பூரம், பூராட

முப்பேதம், சுபபேதம்-சுசாதிபேத

முத்தொள்ளாயிரம், ஒாபாடல்

ம்-விசாதிபேதம்

முத்தோஷம், முப்பிணி
முந்த, முன்னே

முப்பொறி, மனம்-வாக்கு-காயம்
(ல்
முற்றத்தி மத்த
ல்
முந்தல், தலேப்பு, முச்சந்தி, முர்தி த முமுடம்,

முத்தன், மூத்தோன்

சமூடக, துறவு

முக்தானே, முன் ருனே

ஆ

முந்தி, முன் ரு?ன, முன்னே

LDL

மூன்

மடங்கு

முந்திரி, ஒர்சிற்றிலக்கம்
மும்மடியாகுபெயர், ஒன்றற் கிரும
முந்திரிகை, ஒரெண், ஒர்செடி
டியாகுபெயராய் ற் ப.து.அதனுலா
முக்து, பொங் அது, முந்தென்னேவல், யமற்ருென்றற்கும்பெயராய் வழங்
வெண்ஞரை
குவது, (உ.ம்) கார்
மும்மணிக்கோவை, ஒர்பிரபந்தம்,

செல்

முங் தாள், மூங்கில்
முந்தை, பழைமை
முந்தை நாள், முன்குள்
முந்தையோர், முன்ஞேர்
முந்நீர், கடல்.

அஃது வெண்பாவுமாசிரியப்பா

வுங் கலித் துறையுமுறையே தொ
கை முப்பது பெறவடுக்கியதோதி
த்தொடையாய்ப்பாடுவது
மும்மணியாலே,

ஒர்பிரபந்தம்,

அஃ

து வெண்பாவுங்கலித் துறையும்

முந் நால், பூனூல், மூவகை.நால் அஃ

அகவலும்அக்தாதித்தொடையா

அமுதஅால்-சார்பு நால்-வழி.நால்

ன் முப்பது பாடுவதி

(க்கம்

முப்பகை,காமம்-மயக்கம்-வெகுளி, மும்மண்டலம், பூமி-அச்சரம்-சுவர்
முத்திவிக்கினமாய பகை மூன்.அறு, மும்மதக்கோடுதாலம்பபாஷாணம்
அஃது உடல்-உலகு-பசாசு
மும்மரம், மும்முரம்
முட் பலே, திரி பலே
மும்மரித்தல், உக்கிரங்கொள்ளல்,
முப்பழம், முக்கனி அஃதுமா-பலா
கொங் தளித்தல்
வாழையிவற்றின் கனி
மும்மலம், முக்குற்றம், அவைமலம்
மாயை-காமியம்
முப்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வ
ஞ்சிப்பா
(டன் மும்மீன், மிருக சீரிடம்
முப்பாட்டன், பாட்ட அடையபாட் மும்மூரம், உக்கிரம், கொர்தளிப்பு
முப்பாட்டி, முப்பாட்டன்மனேவி
மும்மூர்த்தி, பிரமா-விட்டுணு-உருத்
முப்பால்,முப்பகுதி, அஃது ஆண்பா
(ன்ருயிருக்குங்தன்மை
திரன்
ல்-பெண்பால்-அலிப்பால், மூன்று மும்மை, முக்காலம், முப்பிறப்பு:மூ

விதப்பால், அஃது காய்ச்சுப்பா முயக்கம்,
முயக்கு,

ல்-திரட்டுப்பால்-குழம்புப்பால்
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; கலவி, முயங்கல்

முர

டு.ாஅசு
முரு
முரண்பதெல், மாறுபடுதல்
h

முயங்கல், தழுவல்
| முரண் மொழி, எதிர் மொழி
முயலல், முயஅதல்
முரண்விளந்தழிவனி, ஒரலங்கார
முயலாக்கிரபுத்தி, மந்தப்புத் தி
வுங்க
ம், அஃது ஒரிடத்துள்ளன
முயலாக்கிரம், உலக்கைத்தலே
ரிய காரணங்களாகாதனவு மாகி
முயலின் கூடு, சந்திரன்
ய இரண்டு தருமங்கட்கு மென்மே
முயலுதல், முயற்சிசெய்தல்
அங்தோன்றியழியும்பகைமையை
முயலே, ஒர்கோரைக்கிழங்கு
முயல், போர், முசல், இஃது வட ே
ச்சொல்லுதல்
ழ்த்திசைட் பாலன் குறியுமாம், மு. முரண் விஜனச்சிலேடை, சிலேடித்த
தி கூறுமுரண்டொடை
யலென்னேவல்
முரதம்,
பாஞ்சசன் னியம்
,
முயல்வு முயற்சி
முரம்பு, உப்பளம், பாலடுத் துயர்நி
முயறல, முயலுதல்
லம், பாறை, மேடு
(மொ.வி
முயற் களங்கம், சங்திர களங்கம்
முரலல், ஒவித்தல், பேசலானெழு
மு பற்கோடு, இன் மையுவமை
முயற்சி, ஊக்கம், தொடர்ந்தேற்றி முரலி, முரளி
முரலிதரன், கிருட்டிணன்
முயற்செவிக்கள்ளி, ஒர்கள்ளி
முரல்,
ஒர்மீன், முரலென்னேவல்
முயற்புல், ஒர் புல்
முரல்வு, உள்ளே சை
(யங்குழல்
முயற்றிசை, வடகீழ்த் திசை
முயிடி, ஒரெஅம்பு
முரசகேதனன்,
முரசக்கொடியோன்,
முரசடலம், பலா
முரசம், மேளம், வாச்சியப்பொ.த
முரசிடுதல், முர சுவைத்தல்
முரசு, ஒர்மேளம், அஃது அட்டமங்
கலத்தொன்.மறு-இராசசின்னத்து
மொன் மறு, உத்திரட்டாதிநாள், ப

முரளி, மூக்கால்வாசிக்குங்குழலவே
முரற்றல்,

_ _

}சருமன்

முரன், ஒராக்கன்

முராரி, திருமால்
முரிகுதல், ஒடிதல், கெடுதல், தோ
முரிதல்,
நீறல், பின்னப்படுதல்

முரித்தல், ஒடித்தல், கெடுத்தல்,
தோல்விசெய்தல், முறித்தல்
ல்லினிஅ, பேரிகை, வாச்சியப் மூரிப்பு, எருத்துத்திமில், முரித்தல்
முரியல், முரியப்பட்டது

பொது

முரசுவைத்தல், முரசுவளர்தல்

முரிவு, ஒடிவு, மடிப்பு, முறிவு

முரடன் முரட்டாள்

முருகன், இளயோன், குமான், வெ

மு. டு, கரடு, பதமையின்ம்ை, முளி
முரட்கை, கவிப்பா

முருகியம், குறிஞ்சிநிலப்பதை

றியாட்டாளன்

முருகு, அகில், அழகு, இளமை, எ.அ
மிச்சை, எழுச்சி, கள், காதணியி
ஞென்.அ, குமரன் , திருவிழா, வr
முரணல், மா.அ.படல்
ச?ன, வெறியாட்டாளன்
ாமை,
ும்
முரண், அமைய
சொல்ல
பொருளு மொன்றற் கொன் அறு வி முருகேசன், குமரன்
னோதிப்பக்கூறுவது, (உ.ம்) வெ முருகை, ஒர் கல்
ண்மலர்க்கார்வண்டு, பகை, டோ முருக்கல், முருக்குதல்
ர், முரணென் னேவல், முரண்டொ முருக்கு, எலும் ச்சை, ஒர்மரம்,கொ
லே, முருக்கென்னேவல்
டை, வலி
முரட்டாட்டம், முரட்டுத்தனம்

முரட்டுக்கழுத்த ,வணங்காதகுணம்

_

முரண்டல்,எதிர்த்தல்
முரண்டன், திடினக்காரன், பொ
றையிலான்

முருக்கு

அறித்தல், உருக்குதல்,

கொல்லல்

.ே அழிதல்

(வசையாமை முருங்கல்,

முரண்டு, அமையாமை, மா.அ.பாடு,
முரண்டொடை, சொல்லும்பொரு முருங்கை, ஒர்மரம்
முருடர், வேடர்
ளுமுரணத்தொடுப்பதி

முல்

டு.ாஅன

முழு

முருடு, ஒர்வாச்சியம், பறைப்பொ முல்லே நிலமிருகம், மான், முயல்
த, பெருங்குறடு, விறகு
முல்லேமுதற்பொருள், புறவும்-புறவு
இறகினடியிற்குருத்த,
சார்ந்தவிடமுங்-கார் - மாலேயெ
முருங்து, வெண்குருத்து, வெண்
ன்னும்பெரும்பொழுதுசிறுபொ
.ெ
ழுதுகளுமாம்
முருமுரன், குரியன்கு திரையிளுென் முல் லேயர், இடையர்
9
முை முலெனல், இரடுக்கொலிக்குறி முல்லே யாழ்,முல்லே நிலத்திற்குரிய யா

ஆ

ப்பு
முலாம், மலாம்
முலே, கொங்கை

மு?லக்கச்சு, இரவுக்கை

முலேக்கட்டு, இரவுக்கை, ஒர்சிலர் தி
முலேக்கண்,முலேட் பால்வரு அவசரம்
முலேக் காம்பு, முலேக்கண்
முலேக் கால், ஆட்டுக்கல்
முலேத்தாய், செவிலித்தாய்
முலேட் பாலி, புநீரும்பளம்
(ல்
முலேப்பால், பெண்கள் முலேயின் பா
மு?லமார்பு, நெஞ்சு
முலேமுகம், முலேச்சிகரம்
முல்லே, இசை, ஐந் நிலத்தொன்.மு,
அஃது காடுங் காடுசார்ந்தவிடமு
ம், ஒர்மரம், கற்பு, மன்மதன் கணே
பிளுென் அ முல்லேக்கொடி, வன

முல்லேயுரிப்பொருள், உரிப்பொருள்
காண்க

முல்வயன்,
முளவாயன்
முல்வாயன்,
முவலம், அவுபலபாஷாணம்

}

முழக்கம், ஒலி, மேகத்திஞெலிப்பு
முசிக்கல், முழக்குதல்
முழக்கு, ஒலி, முழக்கென்னேவல்,
மேகோற் காரம்

முழக்குதல், தொனிப்பித்தல்
முழக்கோல், கிலமளக்குங்கோல், மு.
ழக்கம்பு
முழங்கல், ஒலித்தல்

முழங்கால், முழங்சாள்
முழங்காற்சில்லு முழங்தாளிலுருளே
முழங்கை, மணிக்கட்டின் கீழ்
முழங்தாட்கச்சு, அ ை ச்சட்டையு

மல்லிகை, வெற்றி
ங்கா அறையும் பூட்டிக்கட்டு மோ
ர் கச்சு
முல்லேக் கருப்பொருள், முல்லேகிலத்
தோள்
தற்பத்திப்பொருள், அவை முல்
முழங்கால்
2லத்தெய்வம் முதற் கான் யாருட
வீருயவாம்
சாண்கொண்ட
து
முழம், இரு
முல்லேக்கான்யாறு, முல்லேநிலத்தி முழல், கழற்சிக்கொடி
(டன் முழவம், குடமுழா, முரசு
முல்லேத்தலேவன், கு.அம்பொறைாா முழவின்மார்ச்ச?ன, மண்
முல்லேத்தலேவி, கிழத்தி
முழவு, பறைப்பொ.த
முல்லேத் தெய்வம், திருமால்
முழா, மேளம்
(ன முழா சுதல், சுவாலித்தல்
முல்லேகிலத்தார், பாடிமுல்லே நில நீர், கான்யா,அ, குறுஞ்சு முழாவுசால், முடிவுசால்
முல்லே நிலப்பன், முல்லேநிலத்திற்கு முழி, வி
(வரகு
ரியராகம்
5 ல் ,
குளித்தல்
முல்லே நிலப்பயிர்,காராமனி-சாமை
முல்லேகிலப்பறை, பம்பை
முழுக்க முழுதும்
முல்லே நிலப்புள், காட்டுக்கோழி
அப்பியங்கவிஸ்
முழுக்காடுதல்,
முல்லேகிலப்பெண், ஆய்ச்சி
சானம்
முழுக்காட்டல்,
முல்லே நிலமரம், காந்தள், காயா,கு முழுக்காட்டு, நீராட்டு

து: }

.ே

ருக்தி, கொன்றை, துளசிமுதவிப்

முல்லேநிலமாக்க டொழில், ஏறுதழு

முழுக்கு, முழுகல்
முழுக்கி-அறு, முருமை

வல், கான்யா.மறுகுழித்தல், குரவை முழுங்கல், விழுங்கல்
யாடல்,குழஅாதல், பசுமேய்த்தல் முழுத்தஅரம்,
சருவாங்கசெள
முல்லே நிலமாக்கள், ஆயர்
முழுச்ெ சளளம், விளம்

.ொ.அ.அ
மு.அறு
முள்ளங்கத்தரி, முள்ளாங்கத்தரி
முழுது, எல்லாம்
முள்ளங்கிழங்கு, ஒர்கிழங்கு
முழு அம்,
முழுதொருங்குணர்ேேதான், அரன், முள்ளந்தண்டு, முள்ளென்பு
முள்ளம்பன்றி, முட்பன்றி
அருகன், கடவுள்
முள்ளாங்கத்தரி, ஒர்செடி
முழுத்தசுரம், ஒர்நோய்
முள்ளி, ஒர்செடி.
முழுத்தழ், முகுர்த்தம்

முள்

(ன் முள்
முழுத்தல், முழும்ையாதல், மூழ்குவி முள்ளிக்கீரை, ஒர் கீரை
த்தல்
(ள் முள்ளு, ஒர்கருவி, மரத்தின்முள், மீ

முழுநாள், இராசிக்குட்பங்கு படானா முள்ளுடைமூலம், முள்ளுள்ளவை
முழுநோக்கு, பூரணாேக்கு, இஃதி முள்ளுதாயகம், ஒர்கொடி
முள்ளுப்பலா, ஒர்பலா
கிரக நோக்கிஞென் அறு
முள்ளெலி, ஒரெவி
முழுமகன், அறிவிலான்
முள்ளெலும்பு, முள்ளந்தண்டு
முழுமதி, பூரண சந்திரன்
முறண்டு, முரண்டு
முழுமன், முழுமை
முறண்டுகம், அவுபலபாஷாணம்
முழுமுதல், கடவுள்
முழுமுற்.அம், முழுதி ம்
முழுமை,
எல்லாம், முற்.அறும்
முழுவதும்,

முழுவலயம், முழுவட்டம், வென்றி
முழுவெஅம்பு, தசைகழிந்தவென்பு
முழை, அதுடுபடி

முழை சு, மலேயிஅட்குகை
முழைத்தல், எழுத்திலாவோசை
முளகர2ண, ஒர்பூடு

முளரி, ஒமவிறகு, கடைக்கொள்ளி,
காடு, தாமரை, நுண்மை, நெருப்
பு, முட்செடி, விறகு

முளவு, முட்பன்றி

(யென்னேவல்

முளி, மரமுதலியவற்றின் காடு, முளி

முளித்தல், காய்தல், வறத்தல்
முளே, அங்கு ரம், ஆப்பு, தண்டாயுத
ம், தறி, நாணய வச்சு, பருவின் மு
ளே, மகன், மு:ளயாணி, முலேயெ
ன்னேவல், மூங்கில்
மு:ளக்கூச்சு, குண்டூசி

முறம், சுளகு, வியாக நாள்
முறி, அடிமை, இலே, உயர்ந்தவெண்
கலம், எழுதுமுறி, ஒர்வகைப்பு
டைவை, தளிர், அதுண்டு, முறியெ
ன்னேவல், மூலேமுறி
முறிகரை, இடிகரை
(ட்டி
முறிக்கட்டி, உயர் தேவெண்கலக்க
முறிக்குதல் முறித்தல்
முறிச்சாதனம்,முறிப்பத்திரம் (ண்
முறிச்சி, விற்றற்குரியவடிமைப்பெ
முறிதல், திரைதல், முரிதல்
முறிதிரிகுலே, ஒர்குலே
முறித்தல், முரித்தல்
முறிப்பத்திரம், முறிச்சீட்டு
முறிப்பு முரிப்பு
முறியர், விற்றற்குரியவடிமைகள்

முறியல், முரியல்

(ன்

முறியன், விற்றற்குரியவடிமைக்கார
முறிவு, முரிவு

முறிவெட்டியான்,ஒர் கடற்காளான்
முளச்கொட்டு. ஆற்றுக்காலாட்டி மு.அறு கல், கடுமைப்படல், திருகல்,
முதிர்தல், வேகங்கொள்ளுதல்
ப்பெண்களிஞோ 2ளயாட்டு
முற்குபதம்,முதிர்ந்தபதம் (வித்தல்
மு.வேதெளித்தல், முளேயிடல்

முளத்தல்,

மு.அறுக்கல், கோபித்தல், திரித்தல், வ

க்குதல்

மு.முக்கவரை, ஒரவரை
மு?ளப்பு, முளேத்தல்
முளேயடித்தல், ஆட் பறைதல், சாண முஅக்காணி, சுரியாணி
_

யமச்சடித்தல்
மு:ளயாணி, கதவுரிற்குமிரும்பு
மு:ளயான், குதி தை
முள், அண்மை, முள்ளு

முள் காத்தல், மெளனமாயிருத்தல்
முள்வறையன்,

முள்வாயன்,

; ஒர்கறையான்

மு.முக்கு, ஒர்பண்ணிகாரம், புரி, மு.

மு.முக்குதல்,சின்த்தல்மு.மறுக்கல் (ரம்
மு.அக்குப்பணிகாரம், ஒர்பண்ணிகா
முஅமு.அப்பு, குறைசொல்லல்
முஅவஞ்சி, முத்து

மு.அவலித்தல், சிரித்தல்

முற்

டு.ாஅக

முனி

முற்ற, எல்லாம்
மு.மறுவலிப்பு, புன்னகை
முற்றம், முன்றில்
முஅவல், எயிற, சிரிப்பு
முறை, இடைச்சொல், உறவொழு முற்றல், காழ்கொள்ளல், முடிதல்,
முதிருதல், மூப்பு, வ?ளத்தல், வளே
ங்கு, ஒழுக்கம், ஒழுங்கு,கிராமம்,
வு, வெறுத்தல்
குணம், தமம், பழமை, புத்தகம்,
முறைமை, முறையீடு, வரிசை (ர் முற்றவுணர்தல், முற்றுமறிதல்
முறை காரர், முறைப்படிசெய்வோ முற்றளபெடை, எல்லாச்சீர்க்கண்
அமளபெடைவாத் தொடுப்பது
முறைகேடு, தப்புனெறி
முறைக்காய்ச்சல், ஒன்றைவிட்டொ முற்ருய்தம், தன்மாத்திரையிற்குன்
ருவாப்தவெழுத்து
ருங்ாள்வருங்காய்ச்சல்
(ரமன்
முறை தெரிச்தோன், சிற்பாசாரி, பி முற்றிகரம், முற்றிய விகாம்
முற்றிக்கை, முற்றுகை
முறைதெரிபகவன், பிரமன்
முற்றியலிகரம், ஒசைகுன் ருவிகாம்
முறைத்தல், விறைத்தல்
முற்றிய அகரம், ஒசைகுன்ருவுகாம்
முறை நிரனிறை, சேர்நிரனிறை
முற்றியைபு, எல்லாச்சீர்க்கண்அமி
முறைப்படுதல், முறையிடுதல்
யைபுவரத்தொடுப்பது
முறைப்பாடு, முறையீடு '
முற்றில், முற்றம், வியாகாாள்
முறைப்பு, விறைப்பு
முற்றிழை, பெண்
முறைமசக்கு, முறைகேடு
முறைமாறுதல், ஒழுங்குதப்பிவால், முற்.மறு, முடிவு, முற்றென்னேவல்
முற்.அகரம், முற்றிய அகரம்
முறைப்படி-மாறுதல்
முற்.முகை, குறைவு, செருக்கம், முற்
முறைமை, ஒழுங்கு, கட்டளே
அறுதல்
(தல்
முறையிடுதல், குறை கூஅறுதல்
முறையிலுயர்புநவிற்சியணி, ஒாலங் முற்றுதல், முடிதல், முதிர்தல், விளே

காரம்,அஃது காரணகாரியமொ முற்றுத்தொடர்மொழி, எழுவாயும்
பயனிலேயுமுடிவுபெற்.அ நிற்பன
ருவழி நிகழ்வதாகக்கூறுவதி
முறி மடக்கு, ஒரலங்காரம், அஃ
முறையிலோர், கீழ்மக்கள்
அது அடிமுழுதி மடங்கிவருவது
முறையினிலேமை, கட்ட2ளமுறை
முற்றுமுரண், எல்லாச்சீர்க்கண்அறு
முறையின் வைப்பு, நால கிளுென்
முரண்வரத்தொடுப்பது
முறையீடு, முறைப்படுதல்
முற்கச்செறித்தல்.தொ.அவைத்தல் முற்றுமோ?ன, எல்லாச்சீர்க்கண்ணு
மோ?னவரத்தொடுப்பது
முற்கம், கெற்சிதம், பயறு
முற்கரம், ஒராயுதம், சம்மட்டி, ப முற்றும், எல்லாம், கடை, பெயரெ
டைக்கலம்

ச்சம், மூலாாள்

வி?னமுற் று
முற்கரவன், குபேரன் (அென்ம முற்றுவின,
முற்றெச்சம்,
வி?னயெச்சத்திற்கா
திாண்டி
நிடதமுப்பத்
முற்கலம்,உப
கவழங்கப்படும்வி?னச்சொல்

முற்கு, கெற்சிதம்
முற்குளம், ஆசாடம்

முற்கூறு, அதுவக்கம்

முற்றெதிகை, எல்லாச்சீர்க்கண் ஆறு
மெதுகைவரத்தொடுப்பது (குடு
முற்றெருத்தின் செவி,எழுத்தாணிப்

முற்கொழுங்கோல், பூரட்டாதி
முனி, அகத்தி, தவத்தோன், பலாசு,
முற் சனி,மகாாள்
புத்தன், முனியென்னேவல், யா
முற்படல், எதிர்தல், முர்தல்
?னக்கன் அறு, வில்
முற்படுதல், எதிர்ப்படுதல், கையிடு
முனிச்சிரேட்டன், முனிதிேரன்
தல், பிணேப்படுதல், முந் அதுதல்
முற்பவம், பழையபாவம், முற்பிறப் முனிவதி, பாஷைபயிற்றுவோன் (ல்
முனிதல், சினத்தல், சினம்,வெறுத்த
பிற்பாவம், முற்பிறப்பு
முற்பழி, ஆருவப்பழி
(னி முனிமூத்திரம், கல்அப் பு
முற்பனி, மார்கழிதைமாதங்களிற்ப முனிவர், அந்தணர்,சடைமுடியோ
ர், தவத்தோர்
முற்பார், முற்க-அ

டு.ாக)

முன்
முனிவருமை கோப

ருமை, அஃ

து உயிர்வேத?னயிளுென் அறு

முன்

தோஅமெடுத்துக்கொள்ளுதல்
முன் வாய், வாய்மு க?ன

முனிவு, கோபம் சினம்
முனிச்திரன், புத்தன், முனிசு ரன்

முன்றன, முன்காந் கட்டு

முன் ருதை, பாட்டன்
முதன் மு. ருய், பாட்டி

மு?ன, துணிவு, அணி,

டகை,
(வை
மை, மு?னயென் னேவல், யுத்தம், முன் ருனே, முன் ருேகை, மேற்போர்
முன் றில், முற்றம்
வினே, வெறுப்பு
முன் ருெடரி, ஒர்செடி
மு?னசுஜன, விகண்டிப்பு
மூனதல், தினக்குறிப்பு போர்கல முன் ருேன்றல், தமையன்
முன்னங்கால், முன்பக்கத்திற்கால்
த்தல், முனேயாக்க ல்
முன்னடி, முன்னே
முன்ேேதார், பகைவர்
முன் னடியான், காவற்றே வதை
மு?னப் பதி, பாடி,வீடு

முன்னடைப்பன், மிருகங்கட்குவரு
மூ%ண்முகம், பாலே
போர்முகம்
(த்தளம்
முனயிடம்,
நிலத்தார்,
போர்
மோர்கோப்
முன்னணி, முற்படை

ஆனயுள்ளோன், தைரியவன்
மு?னவர்,

(lபிள்ளே

பகைவர், முனிவர்

முன்னனே, மாட்டுத்தொட்டி, முத
மு?னவன், அருகன் கடவுள், பகை முன்னர் தொடை, தொடையின் மு.
ற்பக்கம், தோழ்
வன், புத்தன்
மு?னவு, கோபம், சினம், வெ.அப்பு முன்னம், கருத்து, குறிப்பு, சீக்கிர
ஆன், இனியென்பது ஏ அரு (உ ம், சீக்கிரிமரம், மனம், முன்
ம்) கநீருர்முற்ருேன் ருக்கழிவிரக் முன்னர், ஆதி, இடம்,நெஞ்சு, முன்
கம், பக்கம், பழைமை, முதல்,மு முன்னர்விலக்கு, ஒரலங்காரம், அஃ
ன்பு, முன்னென்னேவல், மேல்
அ குறிப்பிளுஒெருபொரு2ளவில
-

முன்கட்டு, முன் ஒலேதைமடித்திக்
கட்டுதல், வீட்டின் முற்பக்கம்
முன் குடுமி, முன் கொண்டை
(ம்
முன் கை, கெண்டை கிை, முன்புற
முன் கைவளே, முன் கையிலிடும்வளே
யல்
(கொம்பு
முன் கொம்பு, பல்லக்கின் முன்புறக்
முன் சொல், பழமொழி
முன்தண்டு, முற்படை
முன்தளே, முன்னங்காற் கட்டு
_

க்குவது
முன்னல், நினத்தில், கெஞ்சு

முன்னவள், தமக்கை, மூதேவி
முன் னவன், சிவன், தமையன்
முன்னவையகத்தினே, எடுத்தபொ

ருடோன் முன்னேயதை விரித்து
க்காட்டல்

முன்னற, முன்னிதாய்
முன் னிடுதல், சேரிடுதல்
(டி
முன்னிட்டி, விலங்குளுவிடுெேதர்ட்

முன் னிருட்டு, முன் னியாவிருள்

முன்பக்கம், முன்புறம்

(ம்

முன்பணி, மர்ர் கழிதைமாதங்களிற் முன்னிரை, பெருங்தொகைக்கூட்ட
முன் னிலவு, முன் னிராவினிலவு
முன்னிலே, காரணம், முக தா, மூவி
(வலி
டத்தொன்.அ

பனி, மார்கழிதையின் பருவம்

முன்பன் முதல்வன்
முன்பிறந்தாள். அக்காள்

முன்பு, பழைமை, பெருமை, முன்,
முன்மடி மேன்மடி
முன் மாதிரி, ருவ கடை
முன் முகப்பு ஆசாரவாயில்
முன் முகனே, அதுவக்கம்
முன் மொழி,தொடர்மொழியின் முன்
னிற்குஞ்சொல்
முன்ம்ொழிந்த கோடல், ஒர்யுத்தி
அஃஅ முன்னே ஒன்ற?னச்சொல்
லிப் பின்பு அதன் வேண்டு மிடங்

முன்னிலேகாரன், கொல்லர்தச் சர்வ
ண்ணுரிற்றலேவன்
(தொன்.அ
முன் னிலேத்தீபம், பேகாலங்காாத்
முன் னிலேப்பன் மைவினே முற்அ, இ,
ர் இர் என்னும் விகுதிகளே யுடைய
பன்மைவி?ன முற்.அ

முன் னிலேப்புறமொழி,முகதாவினிறீ
போர்க்குப்பிறருடன் பேசுதல்போ
நீபேசல்

முன்னிலேயேவலொருமை வி?ன முற்

மூக்

டு.ாக க

மூச்

அ, ஆய்-உ-ஆல்-எல்-காண்- என் மூக்கரிகத்தி, வெற்றிலேக்காம்பரிச
அம்ஐந்து விகுதிகளேயும்.அகரமுத
ருவி
ல்ஒளகாரவி,அதி நின்ற பன்னிருயி மூக்க மட்டை, ஒர்பூடு
ரையும் -ஞ்-ண்--ேம்-ன் -ய்-ர்-ல்-வ் மூக்கறைச்சி, அரிசாரம், ஒர்செடி
-

ழ்-ள்-என்னும்பதிளுெருமெய்களே மூக்கன், முன் காற்சீப்பின்குருத்து
பும் இருகவுடைய இருதினமுச்சு. மூக்காங் கொழுதே, சா சிமுனே
நீருெருமை முன் னிலேயேவல்வினே மூக்கார்தண்டு, மூக்கினடுத்தண்டு
ச்சொற்கள்
மூக்காவளே, ஒர்மரம்
முன் னிலேயே வற்பன் மைவிண்முற் று, மூக்கிரட்டை, மூக்கறட்டை
மின்-உம்-என்னும் விகுதிகளே பிற மூக்கிவி, சொக்களிப்பூடு
தியுடையவாய் இடைகிலே யேலா மூக்கிற்கல், காக்கைக்கல்
அது எதிர்காவத்தைக் காட்டிவரு மூக்கு, சி, இஃதி பஞ்சப்பொறியி
மொழிகள்

மூென்று, பறவை மூக்கு, வித்துக்

முன்னிலேயொருமைவி?னமுற்று, ஐ
ஆய்-இ-என்அம்விகுதிகளேயுடை

களின் மூக்கு,விளக்குமுதலியவற்றி
ன்மூச்கு

யவிருதி2ணமுக்கூற்ருெருமைவி?ன மூக்குக்கண்ணுடி, மூக்கிவிடுங்கண்ணு
டி.
(க்த
முற் று
முன் னிள வல், தமையன்
(குதல் மூக்குக்கொழுதுே, மூக்காங்கொழு
முன்னிற்றல், உதவுதல், முன்னே நிற் மூக்குச்சளி, மூக்கிற்சறளி
முன் னிலி, தலேமை, முன்னடைவு

மூச்சு.ளே,
முன் அால், கடவுள்மொழிந்ததால், ப மூக்குச்சாத்திரம்,

சரசாத்திரம்

ழைய நால்

மூக்குத்சித்துதல், மூக்குச்சிறுதல்
முன் அாற்கேள்வன், கடவுள்
மூக்குச்சுழித்தல், மூக்குசெறித்தல்
முன் னெழுச்சி, பழையவெண்ணம், மூக்குத்தழுக்கி
ஒராபரணம்
ன் .ெண்ண்ைணம்
மூக்குச்தி,

னெற்றி, மேனெற்றி
முன்னேரம், இளம்பகல்
முன்னேர், முன் அழவுமாடு
முக

முன்னேறதல், முக்திதல்

:

}

ழுக்குத்தாள், புகையிலேப்பொடி
மூச்குப்பிளவை, ஒர் சிலதிே
முக்கொற்றி, மூக்குத்தி
மூக்கொற்றிப்பூண்டு, ஒர்பூண்டு

முன்னே, அக்கா ள், அண்ணன், ஒர் மூங்கிலரிசி, மூங்கிற்கொட்டை
மரம், ப9ை மை

முன் 2னயோர், பழையோர்
முன்ளுெற்றி, முன்னிடு
முன்மூேடி, முன்போவோன்
முன்ஞேர், பழையோர், மந்திரிகள்
முன்ஞேன், அருகன், கடவுள், த
மையன், விசாயகன்

மூங்கிஅப்பு, ஒருப்பு
முங்கில், ஒர்மரம்
மூங்கிற்குளாய்,

வய்ங்குசில்

மூங்கிற்புதர், மூங்கி இள
சங்கிற்போத்தி மூங்கில்முளே
மூங்கிற்றண்டு, மூங்கிற்கழி

மூத்தினெல்குறிஞ்சியுணவில் ஒன்று

மூ

குசிங்கின் முத்து மூங்கிலிற்பிறந்தமுதி

மூ, ஒரெழுத்து, மூப்பு, மூவென்னே சிேங்கு, சிறு பயறு

(சி

மூங்கை, ஊமை

வல

மூகம், ஊமை, ஒர்பைசாசம், ஒர்மீ ஆசிங்கையர், ஊமையர்
ன், தரித்திரம், மெளனம்

மூசல், சாதல், மூசுதல்,மொய்த்தல்

மூகன் ஒரசுரன், ஊமை, வறிஞன் மூசாப்பு, மங்தாரம்
மூகாத்தல், மெளனமாயிருத்தல்
மூசாலே, அதே சக்தமற்றது, சோம்பு
மூகை, ஊமை

மூக்காங்கயிற
மூக்களுங்கயிு,
று,

} நாணயக்க பி.டி

மூசுதல், மூசல்
மூசை, மட்குகை

மூச்சன், ஆண்மைக்காரன்

டு.ாக உ

மூட்

மூச்சஆண்மை,உயிர்
(ல்
மூச்சத்ாட்டுதல்,அன் ைச
மூச்சுத்தாங்கல், மூச்சடைப்பு

மூதி

ம்மாளர்கருவி, மூட்டியிருப்பதி,
விறகு

(தல்

மூட்டம்பண்ணுதல், மூட்டங்கட்டு

மூச்சுப்பறிதல், சுவாசம்வெளியே மூட்டல், இசைத்தல்.ஏவிவிடுதல்.கே.
ண்மூட்டுதல், பற்றப்பண் அதல்
செல்லல், பலவீனப்படுதல்

மூச்சுப்பிடிக்குதல், மூச்சமர்ச்சல்

மூட்டு, கடிவாளம், தோள், சக்திப்

மூச்சுப்பேச்சு, அசுமாற்றம்

பு,பொருத்தி, மூட்டென்னேவல்
மூட்டுச்சாட்டு, கோள்

மூச்சுட்பொறுத்த்ல், மூச்சுத்தாக்

மூட்டுதல், மூட்-ல்
மூட்டை,
ஒர் ஆச்சி, சாமான் பை
மூச்சையுள்ளேய மூதணங்கு, காடு காள்
மூச்சுவிடுதல், சுவாசம்விடல்
மூதண்டவேடத்தான், த ராமலே
மூச்செடுத்தல், மூச்சுவாங்குதல்
லித்தல்,
மூச்செறிதல், நெடுமூச்சுவிடுதல்,மூ
(க்கல்

குதல்
மூச்சுவாங்கல்,

_

_

து: }ஒப்புவித்தல்

ச்சுவிடுதல்

மூச்செறிவு,
மூச்செறிதல்
மூச்சை, மூர்ச்சை

மூதறிஞர். பேரறிவுடையோர்
(கல்

மூச்செர்டுக்கல், சாதல், மூச்சடங்
மூஞ்சல், மொய்த்தல்
மூஞ்சி, மூஞ்சை
(கைநெரித்தல்
மூஞ்சிசுண்டுதல், முக்ங்கருகல், மூக்
மூஞ்சு அ, சுசுந்த ரி
(கொடி

!

மூதறிவு, பேரறிவு
மூதா, தம்பலப்பூச்சி
மூதாட்கள், முதியோர்
மூதாட்டி- முதியவள்
மூதாதை: பாட்டன்
மூதாய், பாட்டி

மூதாளர், முதியோர்
ஒர்கிழங்குக் மூதிரி, எருமை
மூஞ்சை, நீண்டமுகம், நீண்டமூக்கு
திரை, திருவாதிரைாாள்
மூடகருப்பம், இருப்பத்திலிறக்தபி மூதணர்வு, பேரறிவு
மூதரை, ஒர்செய்யுள்: பழமொழி
ள் ள

மூஞ்சூற்றுமுள்ளன்,

மூடத்தனம், அறிவின்மை

மூதேவி, சேட்டை
தை, வெட்டிச்சுட்டகா இ

மூடம், அறிவின்மை, ஐயம்,குளிர்,ம

ஆத்தல், முதிர்தல்

மூடதை, அறியாமை
ங் தாரம்,

(மூதேவி

மூத்தாள். அக்காள், கிழவி, தலேவி,

மயக்கம்

மூடர், அறிவிலார், ழ்ேமக்கள்

ஆத்திரதிரிச்சம்,
ஆத்திரகிரிச்சனம்

மோய்

மாய்,க
நிரதிநீச்சனம், ஒ
ல்ல ைடசல்
மூடன் அறிவினன், மந்தன்
ஆத்திரக்குளவி, ஒர்குளவி
மூஷா தத்தம், அகு
மூடாத்துமா, மதிகேடன்
(டி. இத்திரசங்கம், நீரழிவு
மூத்திரசுக்கிலம்: வெட்டைசோய்
மூடி, இகடி,மூட்டப்பெண்,:ே
திரதோ
சலரோகம்
மூடிகம், எலி, பெருச்சாளி, மலே
மூத்திரபுடம், கீழ்வயிறு
தேய்த்திகுேர்பகுதி மூத்திரப்புை,
சலப்பை

மூடல், மூடுதல், மேன் அ

மூஷிகாங்கன்,

விநாயகன்
-

மூஷிகாஞ்சனன்,
மூடிகாரா தி, பூ?ன
மூடுகுப்பரயும், மேற்போர்வை

ஆசன்னி,மொய்யற்கன்னி

மூத்திரம், சிறு நீர்
மூத்திாலம், சலக்கடுப்பு
மூத்திராகாசம், சலவடைப்பு
திராசயம, சலப்பை

ஆடுசாக்தி, மேற்புறஞ்சாங்திக்கா ஆத்திரோற் சங்கம், இரத்தாேகம்
மூத்தோர், புலவோர்,மந்திரிகள்,மு
ஹைபோட்டிருப்பதி
மூஇகுளே, மொய்ப்பு

தியோர்

மூதெல், போர்த்தல், மறைக்குதல் மூத்தோன், அண்ணன்,முதிர்வயதி
மூட்டம், ஆயத்திம், உலேமுகம், க

டையோன், விநாயகன்

மூல

டு.ாகக

மூலே

மூ பர்,முதன்மைக்சாமர்,முதியோர் மூலச்சோதி, கடவுள்
மூப்பன், பறையரிற்றலேவன், முத மூலதனம், மூலத்திாவியம்
ன்மைக்காரன்
மூலதேவன், கஞ்சன்
மூப்பு, சலேமை, முதுமை
மூலத்தனம், உாக்சப்பனம்
மூய்தல் மூடுதல்
மூலத்தானம், ஆகாயம், கடவுள்,
மூால், சிரிப்பு, சோறு, பல்
மூலஸ்தானம், கெற்பக்கிரகம்

மூரி, எருது, எருச்தத்திமில், எரு மூலத்திாவியம்,அடியுரக்கம்
மை, ஒலேமூரி, சோம்பல், செரி மூலத்தின் சாரம், அமுரி, இச்திப்பு
வு, பழைமை,பெருமை, வலி
மூலத்துருவம், கிரக வீதியின் மூலளே
மூரிமுரித்தல், திமிர் உடற்பொரு
ளவு
த்திசெரித்தல்

மூலாாள், மூலாட்சத்திரம்

மூர்க்கம், உக்கியம், கோபம், சலஞ் மூலபஞ்சாட்சரம், மூலமர்திசம்
சாதித்தல், நாகபாம்பு
மூலபலம், அடிப்பலம், அடிப்பெல
(பாடம்
மாயிருக்குஞ்சே?ன
மூர்க்கன், ஆங்காரன்
மூலபாடம், உரை தவிர்த்தெழுதம்
வி
குளிர்க்கை, ஆங்காரி, மூர்க்கம்
ஆசிர்ச்சனம், கலக்குதல், மூர்ச்ச?ன
மூர்ச்ச?ன, கி?னவும்யக்கம்
மூலப்படை, மூலபலம்
மூர்ச்சிதம்,
பிரபஞ்சகாான
மூலப்பகுதி,

:

படி

:::::

குளிர்ச்சிப்பு
-ழ்

கி:ளவுமயக்கம்,வாட் மூலப்பிரகிருதி,
(ல் மூலமந்திரம், பஞ்சாட்சாமர்திரம்

மூர்ச்சித்தல், கிகாவுமயங்கிக்கிடத்த

மூலமலம், ஆணவமலம்

மூரசை, அறிவுமயக்கம்,வாட்டம் மூலம்,ஆதி,ஒர் சாள்,ஒர்சோப்,காச
மூர்ச் சநீர்த்தயிர்தருமருத்து,குந் னம்,கிழங்கு,சமீபம்,சொக்தம்,த
(ர்வாயு 2லமை,தாலம்படாஷாணம்,மூலா
ஆயிர்சருமருச்சி
மூர்ச்சைவ யு, அறிவைமயக்குமேர் தாரம், இஃத ஆதாரமாமிஅென்த

மூர்த்தசம், சலேம்பிர்

மூலவ

(ம்

, ஒர்நோப்

மூர்த்தம், இரு கடிகைப்பொழுது, மூலவிக்கிரகம், மூலத்தானவிக்கிரக
--ம்பு, உருவுடைய அ, தலே

மூலவியாதி, மூலசோப்

மூர்த்தாசம், கஞ்சிதுரை
மூலவிருள், ஆணவமலம்
மூர்த்தவேட்டணம், தலேயணி (திரி மூலவுவமம். ஒன்றினடங்கியிருப்ப
மூர்த்தாபிசித்தன், சத்திரியன், மக்
தையெடுத்திவமிப்பத, (உ.ம்) ஆ
மூர்த்தி, அருகன், உடல், உருவம்,சி
ணவம்போஅம்பிரகிருதி
வன், தலேவன், தேவன், புத்தன்,
லவேர், முதல்வேர்
(யல் மூலாக்கிரம், அடியு ளியும்
பொருள், மாதிரி
மூர்த்திகரம், தெய்வீகம்,தேவச்செ மூலாக்கினி, உதராக்கினி
மூர்த்திகன், குமரன்,வயிரவன்
மூலாசனம், வேர்கிசங்குபுசித்தல்
மூர்த்தினி, தலே

மூல கந்தம், வெட்டிவேர்
மூலகம், கிழங்கு, முள்ளங்கி
மூலகாரியம், முதற் காரியம்

மூலக்கடுப்பு, மூலாோய்
மூலக்காப்பன், ஒர் கரப்பன்
மூலக்காணி, கம் கடகபாஷாணம்
மூலக்கிரந்தி, ஒர்சோய்
மூலக்கிராணி, ஒர்கிராணிசோப்
மூலக்கொதி, ஒர்நோய்
மூல சம், வேகுதிபத்திப் பயிர்

மூலாதாரம், ஆருதாாத்திஅென்அ.
அஃது குசத்தானம் (ள்ள மரம்
மூலி, கிழங்கு, மருத்தப்பூடு, வேரு
மூலிகை,மருத்தப்gடு,மகுச்திவேர்
மூலிக்காணம், அ.அதிமுறி, ஆதி
மூவிக்கை மூலிகை

(ளம்,விலே

மூலியம், கொண்டபொருள், சம்ப
மூலே, கோணம்

மூலக்குடா, கோணத்திமுடுக்கு

முலேயர்ம், முக்கோனவரம்
மூலேயோட்டம், சரிசேரற்ற.த.
:S

மெய்

இாகச

மெது

மூவசைச்சீர், சேரசையாவதுநிரை மெ.த.மெ.துப்பு, தகைவு
யசையாவதுதன் குேடுதானே.அ மெத்த, மிக

ம் ஒன்ருேட்ொன்றே அம்புணர்ச் மெத்த, மென்மை
மிகுதல்
மத்தெனல்,
மிருது
மெத்தெனவு,
சேரன்-சோழன்.பாண்டியன்

அ மூன்றசையடுக்கிவருவது
மூவரசர், மூன்றிராசாக்கள், அவர்
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மூவாசை, மூன் முசை, அஃது மண் மெத்தை, அமளி, சட்டை

மெத்தைப் பாய், ஒர்வகைப்பாப்

பெண்-பொன்

மூவாமுதல், பரமேசுபரன்

மெத்தைவிடு, தட்டுவீடு

மூவிசை,மர்தம்-மத்திமம்-தாரம்.எ
அமூன்.மறுவிகற்பமான இராகங்கள்
மூவிடம், மூன்றிடம், அஃது தன்
மை-முன் னிலே-படர்க்கை
மூவிலேவேல், குலம்
மூவுதல், விலகுதல்
சிவுலகம், மூன்.அலகம், அவை, பூ

மெர்திரி, எதண்டை

மி-அச்தரம்-சுவர்க்கம்
மூவுலகாதாரன், கடவுள்

மூவுலகாளி, இந்திரன், கடவுள்

மெய்,உடல், இஃது பஞ்சப்பொறி
பிமூென்ற, உண்மை, ஒற்றெழுத்
த, சொல், சொற்பொருள்

மெய்காப்பாளர்,உற்ற காவற்காார்
மெய்காவல், உற்ற காவல்
மெய்கூறல், உண்மைபேசல், அஃ
_தி

மும்மொழியிஞென்.அ

மெய்க்கவசம், மார்ச்சட்டை
மெய்க்கின, மெய்மு:ள

(வுள் மெய்க்ர்ேத்திமாலே, ஒர்பிரபர்தம்,அ
மூவுலகு, மூவுலகம்
ஃது சொற்சீரடியென் அங்கட்டு
மூவுலகுனர் க்தோன், அருகன், கட
ரைச்செய்யுளாற்குலமுறையிற்செ
மூவுலகேச்தி, கடவுள்
மூழி, அகப்பை, குளம், சோ.ம., தி
ய்தர்ேத்தியைக்கூஅறுவது
(மத்து மெய்க்கொட்டை, பலாக்காய்மு:ன
டுப்பு, மத்தி
மூழை, அகப்பை, சோறு,துடுப்பு, மெய்க்கொள்ளல், நம்புதல்
மெய்க்கோள், முன்னறவாங்கல்
மூழ், முகிழ்
மெய்சொல்லல், உண்மைபேசுதல்
மூழ்கல், அமிழ்தல், கெடுதல்
மெய்ச்சுதல், புகழ்தல்
மூழ்த்தல், மொய்த்தல்
அது மெய்த்தல், உண்மைப்படல்
மூளல், மூளுதல்
அரோளுசாரிய
மூளி, காதறை,பெட்டி, விளிம்பற்ற மெய்.நாலன்,

}

மூளிவாய்,பெட்டி (ற்றல்,முயறல் மெய்.நூலாளன்,
மூளுதல்,கூடுதல்,செருப்புமுதலியப மெப்புகுகருவி, கவசம்
மூன, தலேமுதலியவற்றின் மூளே
மூள்தல், மூளுதல்
மூன்.அறு, ஒவெண்
I)

ன்

(ங்ெ
மெய்ப்படாம், திரைச்சேலே நிலேய
மெய்ப்படுதல், உண்மைப்படுதல்
உண்மைப்படு
மெய்ப்படுத்தல்,
த்தல்
மெப்ப்படுத்துதல்,

}

மெய்ப்பரிசம்,தொட்டுணருமுணர்வு

கொண்டாடல், துதித் மெய்ப்பாடு, குறிப்புவெளிப்படுக்கு
(ய்ப்படுத்தல்
ேேதாற்றம்
மெச்சுதல், தல், புகழ்தல்

மெச்சல்,

மெய்ப்பித்தல்,மெய்ச்சுவித்தல்,மெ
மெஞ்ஞானம், உண்மைக்கியானம்
மெஞ்ஞானி, உண்மைக்கியானி

மெய்ப்பீரம்,மேகம்

மெட்டு,ஆயத் துமை, கிராமத்தைச்

மெய்ப்பை, சட்டை

(ல்,மெய்மை

மெய்ப்பு, மெய்ச்சிக்கொள்ளப்பட

குழ்ச்தகாடு,குனிப்பு,சுங்கச்சாவடி மெய்ப்பொருள். உண்மை, கடவுள்,
கல்வி, கற்போதனே, மெய்ட் பாக்
மெது மிருது
கியம்
மெ.துக்கு, ஒர்செடி.

மெ.த.மெ.துத்தல்,

மிரு.துவாயிரு மெய்ப்பொறி, கன்மேக்திவிய

மெ.த.மெசெனல்,

த்சல்

னே திேரியங்கள்

ஞா
_

மெல்
மெய்மயக்கம்,

மெய்மயக்கு,

டு.ாகடு

} ஒற்றெழுத்தியைபு

மென்

மெல்வி.து, மிரு.து

மெல்லிமை, மென்மை

மெய்மலம்,
மெல்லியது, மெல்லிது
உடம்பின் மாசு
மெய்மாசு,
மெல்லியர், மாதர், மெலிதேவர்
மெய்மறதி, கோபம், தன்?னமறத்த மெல்வியலார், பெண்கள்
(ம்பு
ல், வெறி
மெல்லியல், பெண், மரத்திளங்கொ
மெய்மறத்தல், தன்னமறத்தல்
மெல்வியார், எளியோர், பெண்கள்,
மென்மையோர்
(ர்தல்
மெப்மை, உண்மை, கருத்து
மெய்யர், பார்ப்பார், மகார்,முனிவ மெல்லியார்கடர்தல், அம்மையார் க.
ர், மெய்சொல்வோர்
(ன் மெல்லியாள், பெண்
மெய்யன்,கடவுள்,சத்தியவான்,ம்ச மெல்லிலே, வெற்றிலே

}

உண்மையறிதல்,சல்ல மெல்லினம், மெல்லொலியெழுத்து
வு

மெல்லுதல், கறித்தல்

மெப்புரை, சத்தியவாசகம், இஃது மெல்லெழுத்து, மெல்லினவெழுத்து
வாக்கினற்குணசான் கிகுென்று
மெல்லென்ல், மச்சக்குறிப்பு
மெய்யுரைத்தல், உரைசொல்லல்,ச மெல்லெனவு, மிருதி
த்தியஞ்சொல்லல்
மெல்லொற்று, மெல்லினவொற்று
மெய்யுவமம், உண்மையையே.எடுத் மெழுகல், மெழுகுதல்
அவமிப்பது (உ.ம்)குரியட் பிரகா மெழுதிடல்,
தரைமெழுகுதல்,மெ
சம்போன் மணியொளி (பயிறல் மெழுகிடுதல், முகுகட்டுதல், மெழு
மெய்யுமபுணர்ச்சி, மெய்தொட்டுப்
கு ஆசுதல்
மெய்யுறை, கவசம்
மெழுகு, அரக்கு மெழுகென்னேவல்
மெய்யெழுத்து, ஒற்றெழுத்து
மெழுகுகட்டுதல், மெழுகுபூசுதல்
மெய்வழிர்ே, அமுரி
மெய்விரதன், தருமன், வீடுமன்

மெய்விவாகம், தலைமகனுக்தலேவியு

மெழுகுசாணே,ஒர்சாணே
மெழுகுசிலே, மெழுகுதோய்த்தபு
ை_

வ

ம் இருசுற்றமுமிசைக்தி முடிக்கும் மெழுகுசேர்வை, ஓர்சேர்வை (தல்
(ழுக்கிடுதல் மெழுகுதல், நிலத்தைப் பூசுதல், சு
மெழுகாலாயதி
நி
மெருகு மிருது,மெழுக்கு
(ய்
மெருகெண்ணெய்,மினுக்கெண்னெ மெழுகுத்தட்டு, மெழுகுத்தகடு ,
மெலிதல், இடைதல், இளத்தல்
மெழுகுபதம், மருத்தெண்ணெய்க்க
மெலித்தல், இசையைமெல்லிதாக்க
டுகுமெழுகுபோ.அருளும்பதம்
னம்

மெருகிடுதல், மிரு.துவாக்குதல், மெ மெழுகுதிரி,

;ே

ல், வல்லினவெழுத்திற்டோய்மெல் மெழுகுபன்யன், ஒர்வைகுரி
வினவெழுத்திவழங்குதல்
மெழுகுபாகல், ஓர்பாகல்
மெலிச்தோன், விட ன்னன்

மெவியது, மென்மையானது

மெழுகுமண், பசைமண்
மெழுகுதிரி

மெலிவடைதல், சஞ்சலப்படல்

:::

::::::
மாமக்கிடுதல்
த

} மெழுகுதல்
..

மெவிவித்தல், கணங்குறைத்தல்,மிரு
அதுவாக்கல், வாட்டல்

மெலிவு, இளப்பு, வருத்தம்

மெள்ள, மிகுதிவாய்
மென்கணம், மெல்லினம்

(வருதல்
மென் புரட்டு, கைமாற்றிலேபுர்ட்டி
மென்மேல், ஒன்றன்மேலொன்.டி
மென்பால், மருதநிலம்

மெலுக்கு, வெளியலங்காரம்
மெல்ல, மிருதுவாக
மெல்லனே, மெத்தை

மெல்லல், மெல்அதல்

மெல்லன்,செய்தனிலத்தலேவன்
மெல்லி,

பெண்

மென்மை,

மிரு.து.அஃது

எண் வகை

ஆறிளுென் , சாத்துவிதகுணத்
துமொன்.து
(சல்
மென்றல், வெற்றிலேமுதலியமெல்அ.

மேக

மேட்

இாக சு

மென் ருெடர், மெல்லெழுத் தத்தொ மேகம், ஒர்சோய், குயில், முகில்
..(சடை மேகயோனி, புகை
டர்ர்தவருவது
மென்னடை, அன்னம், மிரு.துவான மேகரஞ்சி, ஒரிராகம்

மேகசாகச்குறிஞ்சி, குறிஞ்சித்திறத்

மென்னே, சொத்தை

திமூேர்பண்

மே

மேகலா கன்னிகை, சருமதை
(டம்
மே..அன்பு, ஒரெழுச்சி (ஷாணம் மேகலாபதம், இடை
மேககாக்கையோன், சீர்பர் கபா மேகலாபாரம், எழுகோவைமணிவ
மேகலே, இடைக்கட்டு,ஒமகுண்டத்
fநோய்
மேக காந்தி,

மேககாாகம், சி"

தைவ?லயவிடுங்கோலம்,சீ2ல, தே

|

ர்முடி, ஈருமதை, மலேப்புடைப்பு,

மேசகாலம், கார்காலம்

மலேமுடி, மலேயருகு, மாதரிடை
யணியுளேழுகோவைமணி, மான்
(க்குறிஞ்சி
ருேற் பூணுரல்
ஆட்டுக்கல்
மேகவண்ணக்குறிஞ்சி,மழைவண்ண
மேகசாலம், ஒர்மனி,முகி கூட்டம் மேகவத்திமம், பரமாஅ
மேகவண்ணன், திருமால்
மேகக்கிராணி, ஒர்கிராணிசோய்
(சிவன்
மேக வருனே, அவுரி
மேகசிச்தகம், சாதகப்பட்சி
டிேகவேகம்,
மேகவாகனன், இச்திரன்,கருங்கல்,

மேக கெற்சனம்,இடி
முத்தி

:ே
மசக்கருப்பக்கல்,

}

_

மேகசூலே, ஒர் சூலே

(ல் மேகவாயு, ஒர்சோப்

மேகசோனம், இராசவத்தனக்க மேகவியாதி, மேகநோய்
மேகச்சிலே, மாக்கல், வங்கக்கல்

மேகவிரஞ்சி, மேகாஞ்சி

மேகலுறல், மேக சீர்ப்பாய்ச்சல்
(வுடம்பு மேகவெட்டை, ஒர்நோய்
மேகதீபம், மின்
மேகதேசம், மேக நோய்கொண்ட மேகாகமம், கார்காலம், மழை
மேகாக்கினி, மின்
மேகஸ்தம்பம், மேகத்தாண்
மேகத்தின் கருப்பக்கல், ஆட்டுக்கல் மேகாலபதம், ஆகாயம்

மேகதாரி, மயிலிறகு

.ே

மேகத்தின்விச்தி, பூசாகம் (ல்வழி மேகாரம்,
மயில்
மேகத்திவாரம், ஆகாயகங்கைசெ
மேகோதகம், மழை
மேகத்தொனி, முழக்கம்
மேக்கு, உயர்ச்சி, மேல், மேற்கு
மேகநாதசித்து, இலக்கு மன்
மேகநாதம், சிறு கீரை, பலாசு, மலே மேசகம், இருள், கருமை, புகை, ம
பிற்குேகைக்கண், முகில்
ப்பச்சை, முழக்கம்
மேகாாதன், இந்திரசித்தி, வ.சா மேசை, பீடம்
ரம், வருணன்

மேக:ே, ஒர்சோய்கீர்
மேக நோய், ஒர்சோய்

மேடகம், ஆடு

மேடமாதம், சித்திரைமாதம்
ஆட்டுக்க டா, ஒரி
மேடம்,

,

;

ாாகி
மேகபச்சை, நாக பச்சை (செறிவு மேஷம்,
மேகபடலம், ஒர் கண்ளுேய், மேகச் மேடவீதி, சித்திரை-வைகாசி-ஆனி
_

மேகபந்தர், முகிற்படலம்
மேக பங் தி, முகினிரை
மே.கபிரசவம், மழை

மேக புட்பம், நீர், மழை
மேகபூதி, இடி
மேகப் புள், வ1ணம்பாடி
மேகமண்டலம், முகின் மண்டலம்

மே மக்தாரம், மதோரச்சிலே
மேகமாலே, முகிற்கூட்டம்

மாதங்களிற்குரிய லுதிக்கும்வீதி
மேடாயனம்,
மேஷாயனம்,

ஆதித்தனிடபவிரா
சியினின் சற்கடக

ராசிக்குச்செல்லும்பாதை
மேடு, உயர்ச்சி, ஊர், திடர், வயிறு
மேகேம், சுவர்

மேடை, மேடாய்வகுக்கப்பட்டத,
வேதிகை

'மேட்டி, இ.அமாப்பு, முதன்மை

மேரு

டு.ாகள

மேல்

மேட்டிமை, அகங்தை, மேன்மை
மேசை, குடிமக்கட்பேறு, மரியா
மேதகம், சாலாங்கபாஷாணம், ம
தை,
திப்பு, மேன்மை
மேலகம் மேல்வீடு, மோக்கம்
மேதகல், சிறந்தது, மேன்மை
மேலத்தாட்சி, மேலொட்பன
மேசச்சி, கற்பரிபாஷாணம்
மேலவரிறைவன், இச்திரன் முருகன்
மேதம், கொலே, கொழுப்பு, யாகம் மேலவர், வாஞேர்
மேதரம், மலே
மேலனம்,கலப்பு, கூட்டம்,பழக்கம்
மேதாருத்திரன், காளிதாசன்
மேலாத்தல், மேற்புறமாக்கல், மேன்
மேதாவர்,மூங்கில்வெட்டிவிற்போர்
ைெ

மேதாவி, அறிவு, உணர்வு, கிளி, ப மேலாமுஅாம், கஸ்தாரிஎஅம்பு
ண்டிதன்

மேலார்ப்பு,மேல்விரித்துப்பிடிக்கும்

மேதாவியர், அறிஞர்

புடைவை

மேதி, எருமை, செற் களம், பொலிக் மேலாலம், மழை
கட்டை

(த்தை

மேலாலவத்தை,மேளுேக்கிற்ேகும்வ

மேதிககவுணன், மூர்த்த பாஷாணம் மேலிடுதல்,அதிகப்படுதல்,அதிகரித்
மேதிசம், சமம்
சல், மேலேதாவுதல்
ம்
மேதினி, பூமி
மேலிமைத்தாறு,கற்கடகபாஷான
மேதினித்திரவம், பூதாளி
மேலீடு, அதிகரிப்பு, ஒராபாணம்,
மே.து, அறிவு
மேலிடுதன்மை, மேன்மை
மேதேதரை, கிணப்பை

மேலுக்கெடுத்தல், எதிரெடுத்தல்

மேதை அறிஞன், அறிவு, இறைச்சி, மேஅதடு, மேலதரம்
கள், தோல், சாம்பு, கினம், புத மேலுலகம், தேவலோகம், பூலோக
ன், பேரறிவு, மேன்மை

முதலேழுலகம்
மே.அ.அதி, தினேயு.அதி
(வீம்பு
மேதோசம், எலும்பு
மேலெடுப்பு, மேன்மையான எடுப்பு,
மேத்தியம், சுத்தம்
| மேலெழுச்சி,பெருமிதம், மேம்பாடு
மேத்திரம், ஆட்டுக்கடா, சலவாய் மேலேடு, காவலொற்றை

மேதையர், புலவர்

மேகை, மேனகை

மேலே, அஞ்சனக்கல், மேலிருப்பத,

மேர்தலே, கப்பவிற்காற்றெதிர்ப்பக்

மேல், மேற்கு, மேன்மை, மை, வ
ருங்காலம்
பெருமையிற்சிறச்
மேலேயார்,
மேலேயோர்,
தோர்
(றி

கம், முதன்மை, மேன்மை

மே தானம், உயரம்

மேம்படுதல், உயர்தல்

மேம்பாடு, புகழ், மேன்மை
மேலொற்றி, திரும்பவைத்தவொற்
மேய்க்கி, இடையன், கவளங்கொடு மேலோங்கி, கரையாரிலோர்பகுதி
ப்போன்
மேலோர், அறிஞர், பெரியோர், வா
மேய்ச்சல், விலங்குணவு
மூேர்
மேய்தல், உண்டல்
மேல், அகலம், அதிகம், ஆகாயம்,

மேய்த்தல், மேயச்செய்தல்
மேய்ப்பர், இட்ையர்
மேய்ப்பன், இடையன்
மேய்ப்பு, மேய்ச்சல்

இடம், இனியென் பத,ஏழாம்வே
lஅமை, சரீரம், பின், முன்னே,
மேற்கு, மேற்புறம், வருகாவம்

மேல் காற்று, கோடைக்காற்ற

மேரு ஆசனபீடம், ஒர்வகைக்குப் டேல்கை, உயர்ச்தபூமி
பி, பொன் மலே, மலே
மேல்சாதி, உயர்குலம்
மேல்சார், மேற்கு
மேருகம், ஒர்வாச?ன
மேரு மணி, காயகமணி
மேருயர்திரம், கதிர்க்கம்பி

மேருவில்லி,

சிவன்

மேருவின் வாரி, பொன் மணல்

(ன்.று
மேல்பா லிரேபதம்,நவகண்டத்தொ
மேல்பால், மேற்கு
மேல்பால்விதேகம்,

மேல்லிதேசம்,

சவ கண்டத்
தொன்.அ

மேன்

இாக அ

மேற்

மேல்வட்டம், சங்கை, மகத்துவம்

மேற்குலத்தோர்,

மேல்வாசகம்,பத்திரிகையின் புறவா

வேதியர்
மேற்கொள்ளல்,

சகம்

மேல்வாய், அண்ணம்,ஒன்
ப்மேற்பட்ட கணக்கு

மேல்சாதியார்

தலைப்படுதல்,
வெல்லல்
முதலா மேற்கொள்ளுதல்,
மேற்கோள், உதாரணம், சனி, போ

மேல்வாரம், இறைப்பங்கு,

வாரக்

ர்வை,முன்ளுேர்வழக்கு,மேன்மை

மேற்சாட்சி, மறு சாட்சி
காான் வைத்த வாரம்
மேல்விசார8ண, பராமரிப்பு, முத மேற்சுவாசம், மேளுேக்கியமூச்சு
ன்மையானவிசாரணை
மேற்செம்பாலே, ஒரிசை
மேல்விழுதல். யுத்தங்கலத்தல்
மேல்விளாசம், மேல்வாசகம்
மேல்வீடு, மச்சவீடு
மேவலர், பகைவர்

மேவல்,உண்டல், சேர்தல்,கிரவுதல்,
விரும்பல்
மேவார், பகைவர்

மேற்செல்லல், போர்க்குச்செல்லல்,
மாற்ருரெதிர்த்தல், மேலேசெருங்
கிப்போதல்
மேற்படல், அதிகப்படுதல்,

மேன்

மைப்படல், வெல்அதல்

மேற்படி, மமபடி,முன்குறித்தபடி
மேற்பாதவாதனம், இருகாஅஞ்ச

மேவினர், உறவோர், சினேகிதர்

ம்மணமாகமடித்து மேலாக்கிக்கி

மேவு, ஆசை, மேவென்னேவல்

டப்பதி

மேற்பாரம், மேலேயணேத்திச்சேர்
மேவுதல், மேவல்
க்கும்பாரம்
மேழகம், ஆடு, கவசம், செம்மறிக்
மேற்புறம், மேற்பக்கம்
கடா, திருவாட்டேறு
மேழி, கலப்பை, கலப்பையிளுேரு மேற்பூச்சு, வெளிப்பூச்சு
அறுப்
(கள் மேற்போடுதல், தலேப் போடுதல்

மேழியர், பூவைசியர், மருதநிலமாக் மேற்போர்வை,நிலேயங்கி,மீக்கோள்
மேளம், பறைப்பொ.த
மேளனம், கூட்டம்
மேற்கட்டி, படங்கு
மேற்கட்டு, மேல்வீடு
மேற்கதி, மேற்செலவு, மோட்சம்
மேற்கதிவாயளபெடை, முதலய

மேற்றட்டு, மேலறை
மேற்றரம், உயர்ந்ததாம்
மேற்ற3ல, மேற்புறம்

மேற்றளம், கப்பவின்மேற்பக்கம்,

காவற்படை, மேனிலம்
மேற்றிசை, மேற்கு
லொழிந்தமற்றெல்லாவற்றின் கண் மேற்றிசைப்பாலன், வருணன்
மேற் றிராணி அதிகாரம்
அனுபவளபெடைவாத்தொடுப்பது
மேற்கதவாயியைபு, கடையயற்சீ மேனகை,ஒர்தேவதாசி, மஅோமை
ரொழிந்த மற்றெல்லாச் சீர்க்கண் மேனகைபுதல்வி, பார்வதி
மேஞசை, பார்வதி
அனுமியைபுவரத்தொடுப்பது

மேற்க வாயெது.கை, முதலொழிங் மேஞதம், பூனே, மயில், வெள்ளர்டு
தமற்றெல்லாச்சீர்க்கண்அணுமெ.து மே ஞதவம், இமயம்
மேனி, அங்கம், அழகு, உடல், காச்
கைவரத்தொடுப்பது
தி,குப்பைமேனி, நிறம், மிஅக்கு
மேற்கதுவாய், முதலயற்சீர்க்கணி
ன்றியொழிந்த சீர்க்கண் மோ?னவ மே?ன, மலேயரசன்றேவி
மேளுேக்கம்,
மேற்பார்வை
முதலயற்சி மேளுேக்கு,
ரொழிந்த மற்றெல்லாச் சீர்க் கண் மேஆேக்குதல், ஊர்த்துவமுகமாத
அமுரண்வரத்தொடுப்பது (வன்
ல், மேற்கதிகொள்ளல்

ரத்தொடுப்பது
மேற்கதவாய்முரண்,

}

மேற்கத்தியான், மேற்குத்தேயத்த மேன் கூரை, மேல்வீடு
மேன்பாடு, மேம்பாடு
மேற் காதி, காதின் மேற்புறம்
மேன் மக்கள், பெரியோர்
மேற்காவல், மேல்விசாரிப்பு
மேற்கு, மேல், மேற்றிசை

மேன்மா உம், மேன் மாளிகை
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மொசு

டு.ாகக

மென்மேல், அதிகமதிகம்

மைமா, பன்றி

மேன்மை, மகிமை, மேலார்தன்மை மைமுகன், முச
மேன்மைபாராட்டல், புகழ்தல்
மைமை, மலடி, மலட்டெருமை
மேன் ஹலே, மரக்கலத்தின் முன்புறம் மையண்டம், முட்டை
6)

மையம், கடு

மையம்பாய்தல், இருபக்க முஞ்சாய
மை,அஞ்சனம், இருள்,

எழுதுமை,
ஒவ்வாமணி மல்
ஒரெழுத்தி, சமப்பு,குற்றம், செ மையவி, மாசாலி
ம்மறியாடு, நீர், மலடு,மேகம்,மே மையல், உன்மத்தம், மயக்கம்

டவிராசி, மையென்னேவல்

மையவாடி, முள்வேவியுள்ளவிடம்

மைகம், வக்கிாாதேபாஷாணம்

மையாத்தல், மயங்குதல்

மைகரம், மயக்கம்

மையிடுதல், மைதீட்டுதல், மையூசுத

மைகொடுத்தல், வன்னம்பூசுதல்

ல், மைபோடுதல்
மையுண்ணல், மை இட்டப்படுதல்
மையூட்டுதல், மைதீட்டுதல்

மைக்கூடு, மைப்பாத்திரம்

மைசூர் ஒர்பட்டின்ம்
கச்சlபாஷா மைனேயம், ஒர்தைலம்
மைச்சக்தன்,
மைச்சமனதேன், ணம்
மைனம், மீன்
மைச்சாள், சகோதா அடையமன மைனிகன், கரையான்
வி, மைத்தனி
மைச்சான்,

மைச்சுனன்,

மொ

மைத்துனன்

மைச்சனி, மைத்தினி
மைதல், மசிதல்

மொகமொகெனல், இாடுக்கொலிக்
குறிப்பு

மைதானம், உறசடு, வெளி

மொகவை, முகவை

மைதிரா வருணன்

மொக்கட்டை, முகம்

மைதிராவருணி,

} அசத்தியன்

(ன்

மொக்கட்டைமுரித்தான்,
மைதீட்டுதல், மையூசுதல்
மைதிலே, பஞ்சகெளடத்தொன்.ம,

மொக்கட்டையினம்,

(வாகம்
மிதுலே
மைதுனம், ஒன்றிப்பு, புணர்ச்சி, வி
மை.தனன், மச்சான்
மை.துணி, மச்சாள்
மைத்திரம், சினேகம்
மைத்திராவருணம், உபநிடதமுட்ப

ம்ொக்கணி, பொக்சணி

த்திரண்டிஅென்று
மைத்திரியம், சினேகம்

கு.மும்ப

சங்கைத்தா

ழவு

மொக்களித்தல், தாமதித்தல்,
ணத்திற்றரித்தல்

மொக்கு, மரத்தின் க.அ
மொக்குளித்தல், குமிட்டித்தல்
மொக்குள்,கொப்பூழ், நீர்க்குமிழி, ம
லரும்பருவத்தரும்பு
மொச்சை, சங்கை, மனே,வெட்கம்

மொக்கைகுலேதல், அவமானப்படு
மைத்தனமை, மைத்தினவுரிமை
மைத்துனன், மச்சான்
ல
(ணம் ம்ொ ச்கைச்சோளம், ஒர்சோளம்
மைத்தனி, மச்சாள்
மை கர்ப்பூமி, வக்கினார் தபாஷா மொக்கைபண்ணல், அவசங்கையா
மைசாகசுவசிரு, பார்வதி
க்கல், ஆயுதங்களே மணேத்தல், கெ
டுத்தல்
மைசாகம், ஓர்மலே
மைசாகன், மலேயாசஅக்குமே?னக் மொக்கைபோதல், அளுப்பப்படுத
ல் அவசங்கைப்படுதல், ஆயுதமு.
கும்புத்திரன்
?னமடிதல்
மைக்தர், ஆண்மக்கள், மனிதர்
மை தேன், திண்ணியன், மகன்
மொக்கையீனம், சங்கைக்குறைவு
மைக் தி, மயக்கம், வலி
மொங்கன், மொழுங்கன்
மைமல், மாலோேரம்

மொசுமொசுச்ச்ை, முசுமுசுக்கை

மொ.ர

மொந்

மொகமொசுத்தல், ஒலிக்குறிப்பு, சீ மொச்தை, ஒtகட்டறை, ஓர்பாத்தி
ாம், பருத்தஅள்
க்ரெக்குறிப்பு, தினவுக்குறிப்பு
மாச்சடித்தல்,மொச்சையடித்தில் மொப்பு, வெடிகுற்றம்
மொய், கூட்டம்,தாய்,போர், போ
மொச்சு, மொச்சை
ர்க்களம், மகமை, மொய்த்தல்,
மொச்சை, ஆட்டுமணம், ஒர் வகை
மொய்யென்னேவல்,யா?ன,வண்டு

(ம்விடுதல்

ப்பய.அ

மொச்சையடித்தல்,மொச்சைமண மொய் கதிர், அடர்ச்சகதிர், முலே
மொஞ்சி, தன்னியம்
(குறிப்பு மொய்குழல், பெண்
மொட்மொடெனல்,இரடுக்கொலிக் மொய்ச்சல், மொப்த்தல்
மொடு, இலாபம், சடம், பயற்றஞ்ச மொய் சாய், இன்ருள்
ப்பட்டை
(ப்பு மொய்த்தல், செருங்கல், மூடுதல்
மொடுக்குமொடுக்கெனல், ஒலிக்குறி மொய்த்தாய், இன்குள்
மொடுமொடுத்தல்,
மொடுமொடுப்பு,

மாய்ப்பணம், மகமைப்பணம்

இரடுக்கொலி

; க்குறிப்பு
ல்,

மொய்ப்பு, மொய்த்தல்

மொய்ம்பு, தொள்,வவி
(முத்து
மொய்யெழுத்து, தருமசாதனவெ
மொட்டு, இளம் பூவரும்பு, குமிழ்ப்பு மொருமொருத்தல், ஒலிக்குறிப்பு
வடிவுள்ளது

மொடுமொடென

ஒலிக்குறிப்பு

மொட்டம்பு, அலகில்லாஅம்பு

::::: }

மொட்டை, கூரின்மை, மழுக்கம், மு மொஅமொஅத்தல்,ஒவிக்குறிப்பு,தி
னவுக்குறிப்பு

ண்டிதம்

மொட்டைச்சி, அமங்கலி, பூஅே

மொல் அ, இரைச்சல் (விக்குறிப்பு

மொட்டைத்தலே, மொட்டக்தலே

மொல் அமொல்லெனல்,இரடுக்கெர்

மொட்டைப் புத்தி, மழுங்கற்புத்தி மொழி, சொல், மொழியென்னேவல்
(தல்
மொட்டையடித்தல், தலேமுண்டித மொழிதல், சொல்லல்
மாக்கல்
(ன் மொழிபெயர்த்தல், பாஷைதிருப்பு
மொட்டையன், மொட்டைத்தலேய மொழிபெயர்ப்பு, பாஷைதிருப்பல்

மொட்டை-வெட்டு,முண்டிதவெட்டு மொழிமாற் ,பொருள்கோளெட்டி
அென்அ, அஃது பயணிவேக ட்கே

மொண் டணி, மொத்தனி
மொண்டன்,
மொண்டாவன், ஒச்சாமை
மொண்டி,
மொண்டு, அலேவு, முரண் டு, மொன்

ற்றமொழிகளே ப் பயனிலே கட்கே
ரா மொழிகளோபுெணர்ட்ட தி,(உ

ம்) யானேக்கு நீத்த முயற்குகிலே

மொழிமுதலெழுத்தி, சொற்குமுத

னிற்குமெழுத்து
மொழிமை, பழஞ்சொல்
மொழியன், பரும்பேன்
வன், முரண்டன்
மொ திமொதெனல், ஒவிக்குறிப்பு, மொழியிடையெழுத்து, சொல்வி
டைகிற்குமெழுத்து
கொதித்தற்குறிப்பு
(த
மொத்தம்,தொகை, பருப்பம்.பொ மொழியீற்றெத்ழுது,சொல்வி திபி
னிற்குமெழுத்து (சைக்குறிப்பு
மொத்தல், அடித்தல்
மொழியொலிக்குறிப்பு, எழுத்திகுே
மொத்தளம், கூட்டம், தொகை
டெனெச்சம்

மொண்டுக்காரன், அலேவுபண்அனுப

மொழியோசை,சத்தம்
மொத்தி, புடைப்பு
மொத்து, அடி, மொத்தென்னேவல் மெழுக்கன், தடித்த ஆள்,வெண்
மொத்துண்ணல், அடியுண்ணல்

மொழுங்கன்,

மொத்துதல், அடித்தல்
மொத்தை பருத்தது

மொழுக்கெனல், ஒலிக்குறிப்பு
மொள்ளல்,

மட்டடிேலே
_

முகத்தல்
மொங் தணி, திரட்சி, பருப்பம் (த மொள்ளுதல்,
தல்,
ஒலிக்குறிப்பு,
மொத்தனியன்,திாண்டது, பருத்த மொமமொடித்
மொ.அமொறெனல், மிசிக்காய்தல்
மொந்தன், ஒரினவ ாழை
-

-

மோகி

காக

மேர்தி

மோக்கட்டை, மோவாப்க்கட்டை

ே மா

மோக்கம், ர்ேதல், பரகதி

ம்ோ, ஒரெழுத்தி, முன் னிலேயசை மேறக்குதல், மணத்தல், முகங்
ச்சொல், (உ.ம்) கேண்மோ, மோ
கொள்ளல்

வென்னேவல்

_

மோசகம், துறவு, வாழை

மோகயேம், மோக மின்மை
மோசசன், துறவி
மோசப்படைக்கலம், எதிரியைமய மேரசம், அவ்த்தம்,தவறு. பிசகுல்
-

க்கும்படைக்கலம்
ஞச?ன
(திறத்தல்
மோகம், ஆசை உட்பகையாறிகுெ மோசன்ம், ஒர்வகைசெல், நீர்தல்,
(ம்
ள்.அ. உன்மத்சம், சாமம், தப் மோசாசம். பருத்திப்பிசின்
தம்,பஞ்சமாயைபிளுென் , அ.. மோசாடம், சச்சனம், வாழைப்பழ
(தல்
அ விபரீதஞான்முண்ட்ாக்குவதி, மோசிகை, உச்சிமுடி
பஞ்ச பானத் தவத்தை பிளுென் மோசித்தல்,தவறுதல்,மோசம்பேர்
அஃது அழுங்க அம்பிதற்றலு மோடசசன், கள்வன்
-

-

ம்-லிகாரமெட்டினுமொன் ,
யக்கம், மதியினம், வருத்தம்

மோடனம், அரைத்தல், காற்று
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மோடன், மூடன்

2.மாக ம்,உக்கிரம்,ம்யக்கி (கல் மோடி கா காள், பிணக்கு, மெள்

இமாகரித்தல், சினத்தார்த்தல், யங் டி, வேடிக்கை
.
மெகரிப்பு ஆக்கிரமிப் மெய்க்கம், மோடு,உயர்ச்சி, பிள்ப்பு,பெருமை,
வீராவேசம்
மூடித்தன மேடு, வயி
மோகர் உன்மத்தர், சித்திரகாரர்
_

மோட்சம், இட்டம், கடன்செய்த
ல், நீர்தல்,மரணம்,மோக்கம் (ல்
மோகவியாபாரி, தார்த்தன் (டிக்கல் மோட்சவாசம்,மோட்சத்திலிருத்த்
மோகனக்கல்,கோயில்வாயில்
மோட்சவாசி, ) மோட்சஞ்சேர்ப்
மோ கலீ2ல, காமவிளுேதம்

மோகனசாட்டியம், மகளிர்கூத்து மோட்சவாதி,
மோகனப்படைக்கலம், .ே
மோட்சவான்,
டை

-

பக்குவன் மோட்
சத்திற்சஞ்சரிப்

(ரபந்தம்

பொன்

மோகனமாலே, ஒராபாணி, ஒர்பி மோட்சி விளக்கு, வீரசைவர்பிரேத்ம
மோகனம், அளுப்பு, புணர்ச்சி,மய
-க்குமிடத்துவைக்கும்விளக்கு
க்கம், மன்மதன் கணேயிஞென்று, மோட்சானர்
சம, மேர்ட்சவின்பம்
அஃதி அட்ட
மத்தொன்று, மோட்சோபாயம், கதிபெறும்வழிங்

-

கவேஞானமமறுபத்திஞன்கிலுல்மர்

ை

_

ன லு

மோட்டுத்தனம்,முரட்டுத்தனம் (டி.
மோகனவித்தை, மயக்குத்தொழில், மோணம்,பழவற்றல்,பாம்புப்ப்ெட்
இஃது அட்-கருமவித்தையிகுெ மோத கப்பிரியன், விநாயகன்
ன அறு

மோத கமரம், ஒர்மரம்

மோகளுங்கினி, மே கினி

மோக ஆஸ்திரம், மன்மத்பாணம்

ம், ஒர்பணிகாரம் சங்தோஷம்;

மோகனி, மோகனப்பெண்
மோகன், மன்மதன்

மோகாதி, முக்குற்றம், அஃத
ம்-வெகுளி-மயக்கம்

-

மேறதசம், அப்பவ்ருக்கம், இனக்க்
தோசை

மோதம், ஓமம், களிப்பு, சர்தோஷ
ம

ம், வாச?ன

தல் அடித்தல், பருத்தல்

மோகிதன், மோகமுள்ளவன்

மோதிதம், சந்தோஷம்
மோதிரக் கள்ளி, ஒர் கொடி

மோகித்தல், மயங்கல்

மோகிப்பு, மயக்கம்
தல், விவாகவுடம்பிடி
மோகினி, ஒர்தேவதை, திருமால் மோதிரமா
க்கையிற் பெண்ணும் ஆஅங்கண்.

கொண்டடெண்ணுரு, இஃது தி
ருமால்பதினேந்தவதர்த்தொன்று
_

யாளி மாற்றிக்கொள்ளுதல்
மோதிரம், வி லணி
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பக்க

யக்கரா கிரி, கார்த்திகாபூான
யக்கியசூத்திரம், முப்புரி-தால்

மோச்தல், முகத்தல்

மோத்தை வெள்ளாட்டுக்கடா
மோட்பம்,
மோப்பு,

LLC)

,ெ

(ம்
ப:யெஸ்தானம், யாகம் பண்அமி
யக்கியபச்,குதிரை,பலிக்கே தி ை

யக்கிய சேடம், யாகமிச்சில்

மணக் கல்
த்தல், மூக்கு

கோப்பி, கைம்பெண்

மிருகம்

மோரு சல், முகத்தல்

யக்கியபுருஷன், விட்டு ஊ
யக்கியம், த வாபரயுகம், யாகம்

மே ர், மச்சிகை

மோலி, மெளவி

யக்கிய ரி, சிவன்
யக்கியோபவிதம், முப்புரிஅால்
யக்கேசன் ,
பேரன்

மோவாய், தாடி
மோவாய்க்க ட்டை, மு. கரை

}

மோழல், பன்றி

மோழை, சஞ்சி,மடமை,மொட்டை யசேந்திர்ன், ?
யசமானன், தலேவன், யாககுரு
யசனம், யாகஞ்செய்தல்

மோன, வெடிப்பு

மோரு, ஒர் பொதிகாசு

கரு, இரண்டாம்வேதம்
இரண்டாம்வேதம், புகழ்
பட்சர்,
ஒர்சாதியார்
ர்ேனர், முனிவர், மெளனிகள்
பட்டி, ஊன் கோல், தண்டு, மா
மோன, ஆதி, ஒர்தொ-ை
லே, முத்தத்தாழ்வடம்
மோ?னத்தொடை, முதற்சீரின் முத
லெழுத்தோடு பின்வருஞ்சீர்களில் யதா, ஏற்ற, சரியான, தகுதியான

மோன்ம் மெளனம், அஃத சாத்

யச்சு,

துவிதகுணத்தொன் அறு

ஒன்றலுள்ளே அம் பலவற்றிஅள் யதா சத்தி, இயன்றமாத்திரம்

6.

முதலெழுத்தொன்

சரிமுறை
அரு யதார்த்தம்,
பதி, ட்க்கம், இசப்பாற்றி,ஒன்சி

வ தி

ப்பு ஒரிருடி, கைம்பெண், தான

மெள

ப்பிரம்ானம்பத்திஞென்

முனி,

மோன, வாசகத்திற்றரிக்குமிடம்

மெளஞ்சி, சானற்புல்லாற்செய்சவ
ரைஞாண், முஞ்சி
(காசம் யதிபாத்திரம், பிச்சைப்பாத்திசம்
o
, ஓர்வித்தை, பக-ம் பரி யது, ஒாரசன்
யதுதான,ை

கெளட்டியம், அறியாமை
மெளட்டை,

கைபொத்திக்குத்துங் யதாாதன்,

குட்டினன்

பதேச்சை, இட்டம்

குத்த
மெளண்டிதம்:

உபநிடதமுப்பத்தின் யதேச்திரியம், கற்புவழுவாமை
யத்தனம், எத்தனம்

டிஞ்ென் , முண்டி-தம்

யதிரகிரகம், குத்திரம் செக்கு

மெளத்திகம், மு. அது
மெளரவி, வின் அண்
மெளலன், ால்வமிசத்தான்

யந்திரசாத்திரம்,

இயந்திரமடைக்

கும்வித்தை

யதிரதர்டன்ம், சக்கிரதாபனம்

இச்சிக்குடுமி, கள்,ச-ை
இல, பூமி,மயிர்மு முடி

மெளலி,

யந்திரம், செக்கு, திரிகை, நீச்கடை
கோல்,தேர், பஞ்சரைக்குஞ்குத்

மெளவல், முல்லே, வனமல்லிகை
மெளனம், மோனம்

ரம், பொறி, மக்தி சக்கிரம்
டச்திரலோகம்,

மெளனியர், முனிவர்

பத்திரு, ஆளுவோன், குதிரைப்பா
L
ய,

போய தி,
யக்கராசன்

ஒரெழுத்தி

குபேரன்
யக்கர், இயக்கர்
_

ய

கன்,

தேர்ப்பாகன்

இறந்த காலவிடைகிலே, (உ.ம்) யமகம், விச்தசொல்லேவருதல்
_

_

யமகாளிச்தி, சமயுகதி
படிகிங்கரன், மைனேவற்காசன்
யம்சபம், இயமசபை

கன;

யமதக்கினி, சமதக்கினி

பாத்

சப்பத்

படிதாசன,

ஞென் யம கிங்சரன்
(ன் ற |
பம.தாகி, பாம்பினச்சுப்பற்களிளுெ
யமபனிெ, யமுஞசதி
யமம், அடக்கம், இயமம், காக்சை,
சனி,தரும.நால்பதினெட்டிமூென்

::::
தரோபதை
யாக பன்னி,
யாக பாகம், அவிப்பாகம்

யாக போசனர், வாஞேர்
யாகம், பலி, வேள்வி
யாகுவம், சாவகம்

அ, தவம், திருவிழா, பஞ்சகிருத் பாக்கியவற்கியம், அட்டாத சதரும
தியத்தொன்.து
சாத்தியத்தொன்ம, உபநிடதமு.
யமரதம்,
யமவாகனம்,

} எருமைக்கடா

ப்பத்திரண்டு
யாக்குதல், கட்டுதல்

யமவிரதம், இயம அட்டிப்பு, பட் பாக்கை, உடல், கட்டு

சபாதமின்றி.அரசுமுறைாடத்தல்

பாங்கணம்,

}

யாங்கனம்

யமளம், இரட்டை
யமனிகை, சீலேப்படல்

யாங் கண்,

யமன், சமன்

யாங்வினம், எங்ஙனம்

யாங்கு, இடத்தினேயுற்றசொல்
(யானே
யாசகம், இாப்பு, இராசயானே, மத

-

பமாச்சசன், சிவன்
பமி, முனிவன்
பமு மூசனகன், சூரியன்
யமுளுப்பிாாதிரு, யமன்

யாசகர், இாப்போர்
யாசனம், பூசாபவிாடத்தல், வெடி
த்தில்

யமுனே, சத்தகதிகளிஞென்.அறு, அஃ யாச?ன, பிச்சை
தி காளிர்தி
(வன் யாசித்தல், இரத்தல்
யயாதி, குருகுலத்தரசர்களில்ொரு யாஞ்ஞவற்கியம், தருமகால்பதினெ
ட்டிமூென் மறு
(ரியர்
பயு, அசுவமேதக்குதிரை, குதிரை
யவ்காரி, கிருட்டிணன்
யாஞ்ஞவற்கியர், ஒர்மிருதி லாசி
பவ சம்,
யாடு, ஆடு
யவகு கம், வெடியுப்பு
யாணர், அழகு,தச்சர், சன்மை,புதி
மை, வழமை
பவட்சாரம், எவட்சாாம், வெடியு

}

.
(ல்லு யாண்டு, இடவையச்சொல், காலம்
பவம், ஒர்வகைச்சோதுமை, செ யாண்டை, இடவையச்சொல்
யவகால சம்,
யாத சாம்பதி, வருணன்
யவலாசம்,

} வெடிப்பு

யவனப்பிரியம், மிளகு
பவனம், சீக்கிரம்,திேயமைம்பத்தா
றிஅென் அறு

யாதபதி, கடல், வருணன்
யாதம்,
யாதவம்,

} பசுக்கூட்டம்

(சோனகர் யாதவன், கிருட்டிணன்

யவனர், கம்மாளர், சித்திர காரர்,

யாதவ, உமை

பவளுரி, கிருட்டிணன்

யாதனம், தெப்பம், மரக்கலம்
யாதஞச சீரம், ஆக்கினேயஅபவிகே
த்தக்க சரீரம, புரியட்டகாயம்
யாத?ன, துன்பம், கரகத்திற்கொல்

யவ்வனம், யெளவனம்

பr

யா, அஃறிணைப்படர்க்கைப்பன் மை
லா.தி வருத்துநோய்
விஅ, அசைச்சொல்,(உ.ம்) யாப யாதி, ஆழிய கருத்தி, ஒாபகம்
ன் னிருவர், ஒரெழுத்து, ஒர்மரம் யா.தி, அஃறிணைப்படர்க்கையொரு
டாக சாலே, வேள்விச்சா?ல
மைவிஞ, இராக்கதர்

யாக சேனன், ஒரரசன்
பாகத்தம்பும், வேள்வித்துரண்
யாகத்திாவியம், யாகப்பொருள்
யாகபதி, ஒராசன், இவன் திருமால்'

பத ைதேவதாரத்தொருவன்

யாது தானவா. இராக்கதர்
யாதோ, ஐயச்சொல்
யாத்தல், கட்டல்

_

ய த்திராகரணம், பிரயாணம் புறப்
படல், பொழுத போக்கு

யாது.

பானே

யா, திராப்பிரசங்கம், யாத்திரையி யாவர், உயர்தினப்படர்க்கைமுப்
விருதிதல்
பாற்பொதுவிஞ
பாத் திரை, கடலேறிச்செல்லும்பய யாவள், உயர்தி2ணப்படர்க்கை.பொ
ணம், கூத்த, திருவிழா, சடச்
ருமைப்பெண்பால்வி ஞ.
ல், பிரயாணம், வழக்கம்
யாவன், உயர்தி2ணப்படர்க்கையொ
யாத்திரைக்காவி, புண்ணியஸ் சல
ருமையாண்பால்விகு
_

ரிசனர்தரிக்குங்க விவத்திரம்

யாவும், எல்லாம்

,

-

யாத்திரோற்சவம், வெளித்திருவிழா யாவை, அஃறிணைப்படர்ச்சைப்ப

யாபனம், இகழ்ந்துவிடல்,தாமதித்

ன் மைவிஞ.

தல் பொழுதுபோக்குதல் (கு யாழ,முன்னி2லயசைச்சொல்,(உ.ம்)
செய்வி?னமருங்கிற் செலவியர்ந்தி
யாப்பியம், எளிமை, பொழுதுபேர்க்
யாழ
யாப்பிலக்கணம், செய்யுளியல்புண
யாழல், கறையான்
ர்த்தம்விதி
யாப்பு, கட்டு, செய்யுள்
யாழோர் கூட்டம், காங் தருவமணம்
ப்யாமகோடம், சேவல், நாழிகைவட் யாழ், அசுபதி, ஆங்தை, திருவாதி
-

-

-

டம்

நீர்ச்சுழி பின்றிரை,
சி, விணே

ரை,
-

யாமபதி, சக்திரன்

_

மீனவிரா

பாமம், இட்க்கை மேளம், இராத்தி யாழ்ாரம்பு, தர்கிரி
ரி, சாமம், தெற்கு, மாலேட்டொ யாழ்முரி, ஒர் கவி
யாழவகை, குறிஞ்சி. செய்தல்- பா
ழுதின் பின் பத்துநாழிகை
லே-மருதமெனு னிவத்தியாழ்
யாம்வதி, இராத்திரி
யாமளம், இளமை, சோடு, பச்சை யாழ்வல்லோர், கச்சருவர்
-

யாளி, சிங்கம், சிங்கவிராசி மரக்கல
பாம2ள, காளி, பார்வதி
யாமி, இரா, கற்புடையாள், சகோ
போய்க்குநீர்வீசுங்கருவி, யாளி
யானே
தரி, தெற்கு, மகள், மருமகள்
யாடிகன், நகர்சேர்த?ன் காரன்
யாளியா?ன, பூட்கை
யாமியம், அட்டாத சதருமசாத்திர யாளியூர்தி, காளி, தற்கை

தீதொன் மறு, சர்தனம், தெற்கு
யாமியன், அகத்தியன்
யாமியாயணம், தெக் ரூயனம்

யா.து, ஆ.மு

-

யாற்று நீர்ப்பொருள்கோள், பொரு
ள்கோளெட்டிகுென்,அ, அஃது அ
யாமியை, இர்
(அ
டிதொஅம் யாற்ற நீரொழுக்குப்
யாமிருகம், டகவகைப்த்திளுென்
போல நெறிப்பட்டு அற்றற்ருெழு
_

யாமினி, இராத்திரி

குவது

_

யானபாத்திரம், மரக்கலம்
பானமுகம், பண்டியினேர்க்கால்

யாமினியம், தெற்கு
யா மீரன், சந்திரன்
யா முகம், ஆலோசனை
iப முனம், அஞ்சன்க்கல்

_

யாணம், அறைவீடு, கள், சிவிசை, ம
ரக்கலம், வாகனம்

யாமுனேட்டகம், இயம்
இரா,
பமணி
யாம், நாம்

யானே, ஆன, இஃத இராசசின்ன
த்தொன் ,வடதிசைப்பாலன்கு

யாரி, எதிரி, கதவு

யா?னக்கச்சை, யா?னக்சழுத்தணிக
யானேக்கண், இலேகாய்முதலியவற்
றிலவிழும் புள்ளி
யா?னக் கம்பம், யானே கட்டுச்தறி

::

;ே
_

யாரும், யாவரும்

_

றியுமாம்

(பி.டின்

டார், நத்தைச்சூரி, யாவர்
யாலம், ஆச்சாமரம்
யா?னக்கள் முனயான், எழுமான்
யாவகு கம், வெடியுப்பு
(தி யானேக்காலே, யா?ன விட்டுநிற்கும்
பாவச்சீவம், இச்சீவியத்துக்கடுத்த
டைப்பு .
யா?னக்கால், மொத்திக்கால்
பூவரும், எல்லாரும்

காடு

புகா

பம்

பானேச்சப்பரம், யானமேற்றவிசு | புகார்,சம், உல காங் சம், யுகமு. டிவு
யா?னச்சாலே, யா:னக்கூடம்

ய்ானேச்சீரகம், கத்தரி சாயகம்
யா?னத்தடிச்சல்,

::::: }

கடல்

யுதகம், இரண்டு, ஐயம், சீலேத்தொ
ங்கல், சம்பந்தம், நன்கொடை
யுத்த களம், போர்க்களம்

யுச் சங்கலத்தல், போர்செய்தல்
யா?னத்தண்டம், யா செல்புறவழி யுத்த சன்னத்தன், போர்க்காயத்த
மாஞேன்
யா?னத்ததேம், யா:னக்கொம்பு, யா
இனப்பல்
யுத்தங்தொடு தேல், போர்மூட்டுதல்
_

யா?னத்தம்பம்,

யா?னத்தறி,

}

யான் கட்டுதோ யுத்தமு கம், போர்முகம்
யுத்சம, உசிதம், கூடுதல், சாலு முழ

ண்

யா2னத்திசை, வடக்கு

ங்கொண்டது, நியாயம், பொருத்

யா?னத்திப்பிவி, ஒர்திப்பிலி

தமானது, போர்

யானேநெருஞ்சி, பெருகெருஞ்சி
யா?னப்பாகன், யா:னப்பணிக்கன்

யுத்தவே து, ஒரலங்காரம், அஃஅ
பொருத்தமான வேது

யானப்பிச்சான், ஒர்செடி

யுத்தாங்கன், குமான்

.

யா?னப்பெருங்காயம், ஒர்பெருங் யுத்தி, அருத்தாபத்தி, உபாயம், ஒ
கirயம்

சலங்க்ாரம், கூடுதல்,தகுதி, .ெ

யானே

சள், பெருமஞ்சள்

யானே மட்டம், இள யானே

யானேமாவுத்தன், யா%னப்பாகன்

யானே மீன், ஒர்பெருமீன்
ய

?ன

கவன்,

ருத்தம், மேற்கோள்கூறல், யோசி
த்தல், வழக்கம்
யுவ,

_

}விாயகன்

_

யுபம், சாமா,க்கியம், புத்தி
ஒரrண்டு

_

_

புவதி, பதிஞ வயதிற்பெண் (குரு
யுவராசன் இளவரசன், ஓர் சமண

யானே புண் குருகு, சக்கரவாசம்
யா?னயுரித்தோன், சிவன்
யானேயேற்றம், கசபரிட்சை

ஆ

யானேயைவிழுங்குமீன், திமிங்கலம்

யூசம், அகப்பொருளறிதல், ஒர்புல்,
கருங்குரங்கு, கவத்தம், காதிே,
யானே வாழை, ஒர்வாழை
கோட்டான், தருக்கம், படை. ப
யா?னவீரன், அரசர்க்குத்து 2ணவரி
டைவகுப்பு, பெண்குபங்கு, பெ
யானே வணங்கி, தேட்கொடுக்கி

லொருவன்

ண் முசுபேன்,யோசிப்பு:விவேகம்
யூகவான், புத்தி மான்
பூ,ே யூகியென்னேவல் விவேகி
யு
யூகித்தல், ஆராய்தல், யோசித்தல்
அகதருமம், யுகபேதத்திஞ.லுண்டா ஆகிபாடை, ஒர்பயிற்பேச்சு
_

}

ைெ .

யூகிப்பயில,
பு: தரம், ஓர்மலே, தேயமைம்பத் ஆகை, கல்வி, பேன்
தா றிஅென் அறு, தேர் முத வியவற் யூத சாதன், ) இனத்தைக்காக்குமி
றைப்பிணிக்குச்தறி
யூதபடி,
யா?ன
_

;

யுகப்பிரளயம், யுகாக்தம், யுகார்த
வெள்ளம்

புசமுடிவு, உலகமுடிவு

யுகம. இரண்டு, இருபொருள்,ஒர் கா
லத்தளவு, சாஅமுழங்கெர்ண்ட
அ,தசத்தடி, பூமி
யுகளம்,

யுக ளி

-

} இரண்டு

யூத

ன,

ஆதப்பிரஷடன், கிளேவிட்டயா?ன
யூ ம். பசுச் கூட்டம் பட்சிசாலம்,

யா?னக்கூட்டம்,

விலங்கின் கூட்

டம்

யூதர், ஒர்சாதியார்
யூபம், உடற்குறை, படைவகுப்பு,
யாகப்பசுவைக்கட்டுதேறி, யாக
_

புகாதி, அருகன், கடவுள்

ம், வேள்வித்தம்பம

-

_

யோக

யோனி

யோ

யோசர், சமண்முனிவர், முனிவர்
யோகவாகி, இரசம்

யோகக்கட்டு, இரு காஅஞ்சம்மன யோகாசனம், போகஞ்செய்வோசி
மாப் மாறியக்கால்களே யுமிடையை
ருப்பு, அஃது சுவத்திக முதஅாறி
றெட்டுவகை பிருப்பு
யுஞ்சேர்த் த் தொடுத்திருப்பது
தேச காலவி கற்பமி யோகாசாரியன்,யோக போதகன்,
யோகாப்பியாசி
ன்றித்தன் செயலற்றுச் சிவன் செ

பேர்க் கோட்சி,

யலிற் கூடியறியுமறிவு
யோக சத்தி, நவசாரம்

யோகச

யோகாதிசயம், சுகம், நிலேபரம்

யோகார்த்தம், திரிசொல் (சிைவன்

தி, போக நிலே எட்டிஅெ யோகி, அரன், அருகன், ஐயன், மு.

ன்று, அஃது இச்தியாகிதத்துவ யோகிகள், முனிவர்
ச9தமாயயாக்கையுணின் றம்அவ யோகினி, காளி
நிற்பற்றின்றியிருக்குழ்,ஆத்திம யோகினிதிசை, யோகினிதேவதை
யான டப்பதி
தரிசனம்
(ஞென்.ற
ப்ோகசம், சிவாகமமிருபத்தெட்டி போகு, யோகாப்பியாசம்
யோகேசன், சிவன், முனிவன்
யோக சரன், அனுமான்
யோக சாதனே, யோகப்பரிட்சை
யோக்கியதாபத்திரிசை, சடத்தை
க்கடுதாசி
யோகசாத்திரம், யோகாப்பியாச போக்கியதைச்சீட்டு,
அால், இஃதி க2லஞானம.அ பத்தி யோக்கியதை, போக்கியம்
யொக்கியபாத்திரம், யோக்கியவான்
ஞன் கிளுென் அ
யோக சேமம்,
சமாச்சாரம்.செ யோக்கியம், ஆசாரம், சகுதி
போக்கியர்,
தக்கவர், டெசி
ய்தி
யோக சைவம், ஒர்சைவம்
(ல் யோக்கியவாளர், யோர்

!

யோகஞ்சாதித்தல்,யோகம்பசிகுத யோக்கியவான், ஒழுக்கமுதவியவதி
றிற்றிறம்பாதவன்
யோகஞ்செய்தல், தியானம்பண்.அ
(கோல் யோசனம், யோச?ன
ப்ோகதண்டம், யோகமுத்திரைக் யோசனன், கடவுள்
யோச?ன, ஆலோச?ன, ஒசை, ஒ
யோக நீட்சை, ஒர் கீட்சை
ரெல்லேயளவு, கியானித்தல், புத்தி
யோகஸ் னம்,
ஏழ்வகைாானத்
தொன்.ர, அஃது யோகாப்பியா யோச?ன கர்தி, வியாசன் ருய்
யோச?ன வான், யூகவான்
சத்தாலாத்துமசு தியடைதல்
யோசித்தல்,
ஆராய்தல், கூட்டுதல்
யோகநித்திரை, அறிதியில்
யோசியம், சோதிடம்
யோககிலே, யோகானுட்டிப்பு
யோசியர், சோதிடர்
யோசஆால், யோகசாத்திரம்
யோகபட்டையோகக்கட்டுக்கேற் யோதனன், போர்வீரன்
யோத்திரம், கக்கயிறு
ற கச்சு
யோனி, ஆண்குறி, காரணம், கீt, பி.
ப்ோகபசிட்சை, யோக பயிற்சி
யோக பாதம் யோக கிலே
(ட்சி
றப்பு, பெண்குறி
தல்

யோகப்பிரத்தியட்சம் யோகக்கா யோனிக்கலப்பு, சாதிக்கலப்பு
போனி சங்கரம், யோனிக்கலப்பு
யோக மார்க்கம்,யோக கிலே
பிற பிளுவிழிச்
போகம், அட்டயோகம், அதிட்ட யோனிசங்கரன்,
தோன்
ம், உபாயம், உயர்ச்சி, உ. சாக
ம், எத்தி, கூடல், கூட்டம், கூட் யோனிபேதம், பிறவிபேதம்
டல், சாவு, சிவி கை, சூச்திரம், த யோனிப்படுதல், பிறத்தல

குதி, தியானம், பக்கம், பஞ்சாங் யோனிப்பொருத்தம், மணப்பொ
ருத்தம்பத்திஞென்.ற
வுேறுப்பிஅென் அ, பலன் ,பொரு
யோனிமுத்தரை யானியாக ராமா
ந்தம், போர்க்கவசம், வரம்
கச்செய்யுமுத்திசை
ப்ோ கருடி, காரணக்குறி

வங்க

வ5ெ

}

உபாயர் தேடுத
வகைதேதெல்,
ல்
வகைபார்த்தல் ;
வகை பு?னதல், வகை பண்ணல்
வகைப்படுதல், பங்குபடுதல்

யோனிாஞ்சனம், பூப்பம்
பொனிலிங்கம், யோனிமனி

யோனிவாப், யோனி

யெள

வகைப்படுத்

ல்,

}பக்செல்
வகையகத்தினே, தொகையாயுரை
த்தபொருளே வகைய.அத்துரைத்
(ம்

யெளகெம், பகுபதம்
யெளதகம், சீதனம்

யெளதம், ஒரளவு,பெண்கள் கூட்ட
யெளவன கண்டகம், முகப் பரு

தல்

வ ை புளி, அவ்வச்சொன்முடிவே?

யெளவனதசை, வாலிபம்
யெளவனம், அழகு, இளமை, களிப்
ப, மகளின் கூட்டம்
(கை

ர்முடிவாக்கித்தனே கொள்ளாமல்வே
த8ளகோடல்

யெளவனலக்கணம், அழகு, கொங் வக் கட்டை, கடவான்
வக்கணம்,
வக்க இன,

1ெ

பட்டட்பே
} ர்,சாகரீகம்,
மார்பு, விற்பன்னம்

வக் களுத்தி, ஒர்பூண்டு
வக்கபாகை, ஒரூர்

வஃகான், வகரம்

வகதி, எருதி, காற்று, சினேகிதன் வக்கரை, பக்க ை
வக தி, எருதி, பிரயாணக்காரன்
வக்கா, ஒர்பட்சி
வக்காமணி, ஓர்மணி
வகர்தம், காற்.ம, குழந்தை
வக்கான், வைக்கான்

வகம், காற்று, வழி, வாகனம்
வசரம், வகர எழுத்தி
வசனிகுதனன், வீமன்
வகன், குபேரன், பகன்

வக்கிரக்கிரீபம், ஒட்டகம்
வக்கிரசச்சு,
கருடன், கிளி, வ

:.

வியான்

வகாரத்திரபவித்தை, பஞ்சாக்காவி வக்கிரசங்திரன், இளம்பிறை
வக்கிரதச்சம், வளர்தபல்
த்தைகளுண்மூன்றுவித்தை
வகாரம்,ஒரெழுத்து
:::::
அனுத்தல்.கோதல்,பங்

வக்கிரகண்டம்,
வக்கிரசாசிசம், ஆங்தை, ளிெ

வர்ெதல், ரி குசெய்தல், போழ்தல் வச்சிரம், கொடுமை, சிமிர்தல், பொ
வேொச்திரியம், அறிகருவி

-

வர்ெ, சாம்பு, பிளவு, வகிரென்னேவ
ல், வழி, வார்

ய், பொருமை, மீள மடங்குதல், மீ
ளுதல், வட்டம், வ:ளவு
வக்கிர்வத்திரம், பன்றி

வக்கி, வாலதி, சாய்
வகுதி, வகுப்பு
வக்கிரன், உருத்திரன், சளி, செவ்
வகுத்தல், வகைப்படுத்தல்
வாய், சக்தவக்கினன்
வகுத் திரம், செப்பம்
(தமனம்
வகுத்திராபிகாரம், பஞ்சேதிேரியம் வக்கியாங்கம், அன்னம்
வகுத்துக்காட்டல், ஒர் யுத்தி, அஃ வக்கி சாத்தமனம், திரும்புதலோடத்
அது தொகுத்திக்காட்டியவைகளே வக்கிரித்தல், திரும்புதல்
(தல்
வேறுவிரித்துக்காட்டுதல்
வக்கிரோதயம், திரும்புதலோடுதித்
வகுச்தி, வழி
வக்கு, தொட்டி, தோல்
வகுப்பு, அதிகு, பகுப்பு பொலிவு வக்குத்திரிகரணம், படுக்கை

வங்கிக்கல், சுக்கான் கல்
வங்கசெர் தாாம். இயபஸ்மம்
(வர் வங்கடம், வமிசம்.

வகுவி, மீன்

வகுளம், மகிளமரம்
வகுளி, ஒலி

வகுளிார்தர், சவநாதசித்தரிலொரு வங்கணம், உற்றாேசம், ஒர்தேயம்,
வக்கணம்
வகை, இனம், எதி, கூஅறுபாடு, வகு
வங்கணதாஷணம்,
ப்பு
-

(அணுதல்
அவதாஅபுண்

வசிே

சு

வசியை

அ

வசக்தம், இந்திரன்மாளிகை, இளவே.
னில், ஒரிராசம், சின்னமுத்து, சு

வங்கனன், உற்றதோழன்
வ: க.ேற, இயமணல்

கங் சம், சென்றற் காற் று
வசதேவிழா, வேனில்விழா

!

வங்கபற்பம்,
வங்கசெந்தாரம்
வங்கபலமம்,
வங்கமணல், வங்கஅே

(ல்

வசந்தனடித்தல்,வசக்தன் கூத்தாட
மடக்கு, ஈயம், கத்தி வசக்தன் ஒர்கூத்தி, குரங்கு, தென்

வங்கம். ஆ

மற்காற்.று, மன்மதன்

ரிச்செடி கருத்த, தத்த சாகம்,

தேய மைம்பத்தாறிளுென்.ற, ப வசந்திகை

:::::: தேமல்
வசப்படல்,
வசட்படுதல், } வசமாதல்

தினெண்பாடையி னுமொன் ற,ம
ரக்கலம், வளவு, வெள்ளி (ன் கல்

_

வங் ம்வி:ளயுங்கல்,வெள் ச்சுக்கா
வங்கர், ஓர் சாதியார், சண்டர்ளர் வசப்படுத்தல், வசம்ாக்கல்

_

வசப்பிழை, பெலனேம்

வங்சனம், சேம்பு

வங்காரம், உலோகச்கட்டி,வணித்ம் வசமாக்கல், ஆட்சிகொடுத்தல்
வசமாதல், ஆட்சியாதல்
வங்காரவச்சி, ஓர்சீரை
வங்காளத்திப்பிலி, ஒர்திப்பிலி
வசம்,அமைச்சல்,ழ்ேப்படிதல்,ண்க
(ன்.ற
வங்காளப்பச்சை, ஒர்பூடு
வசம், அரைத்தனம், பிறப்பு
வங்காளம், சேய ைம்பத்தா றிஅெ வசம்பு, ஒர் மருந்து
(2ளவு வசலே, இாகெர்டி, பசலே
வ கிஷம்,வமிசம்
வங்கியம், இசை குழல், மூங்கில், வ வசவி, திட்டை

_

_

வங்கு

அ2ள,

வசவு, இழிவுரை

கற்புளே

வங்குக்கட்டை,

_

வசளே, பச2ள
-

-

::::: }
வங்கூள், காற் று

வசனம், அரைப்பட்டிகை,

வங்கை,

வச ஞபாசம், ஒரளவைப்பிரமானம்

சொல்,

புடைவை, பேச்சு,வாக்கியம்,வீடு

L

வசனித்தல், சொல்லல், விபரித்தல்

(ப்பண்ணல்
வசக்கட்டு, ஆட்சி
வசக்குதல்,படியட்பண்ணல்,வசைய
வசக்கேடு, சரீ மெலிவு
வசங்களித்தல், ஆட்சியைவிலக்கல்

வசன், எல8ல, நீேர்Ir

வசன் கட்டு, எல்லேவரம்பு
வசி, இருப்பிடம.குற்றம்,கூர்மை,கு

லம், சழும்பு, தி ட்சி,வசியம்,வள்

வசங்கெட்டவன், இட்டமில்லாதவ

வசிகதனம், கலைஞானம பத்திகு
ன் கிளுென்று, புண்ர்ச்சிக்கின்.ே

ஒன், சுக மற்றவன்

வசட்டி, வயி மண்
வசதி, இடச்சு கம், இரா, இருப்பிட

ம், மன்மதன் கணேயிஞென் டி,
சியென்னேவல், வாள்
தார், வீடு
(டுதல்
டிசகாவி, சஞ்சு
ன் பருவம் வசிகரம், வசியன்
வசந்தகாலம், சித்திரைவைக்ாசியி வசிகரித்தல், வ் சப்படுத்தல், வேண்
(ன் மறு
டிசத்தங்களித்தல், வச தேனடித்தல் வசிகரிப்பு, மன் ருட்டு
அசிட்டம்தருமபால்பதினெட் அெ
வசந்தசகன், மன்மதன்
வசிட்ட்ன், ஒரிருடி
வசர்த சமுகன், காமன்
-

ம், மரு நில

_

வசந்ததிரு, மாமரம்
(ழா வசிதை, கீழ்ப்படுத்தல், மருட்டுதல்
வசந்ததிருநாள், மஞ்சர்த்திருவி வசித்தல், தங்கல், வசனித்தல்

வசச்தகாதம், குயில், சித்திரைமாத வசித்திவம்,அட்டசித்தியிளுென்
ம், மாமரம்

-

அஃதி யாவரும் வணங்க கிற்றல் ,

வசியம், காாம்பு, கைவசம், மனப்
வசந்தபபி ரவி, ஒரிராகம்
பொருத்தம்பத்திஅென் அ,
வசந்தமண்டபம், இளப்பாறுமண்
டபம்,சிமதென் மல்வீசுமண்டபம்
மாதல், அஃது அட்டகருமத்

வசந்தமாவே ஒர் பிரபந்தம், அஃது
தென் மலேச்சிறப்பித்துப்பாடுவது

தொன்.அ
வசியை,

பதிவிதை

-

வச்சி

m

வஞ்ச

வசிரம், சட அப்பு

வச்சிாத சமீ, எலி, பன்றி
வச்சி தந்தி, ஓர் புழு
வசீகரணம், சீழ்ப்படுத்தல், வசிகா வச்சிரதரன், இச்திரன்
ணம், வசியப்படுத்தல்
வச்சிரதாரண, வேதாம8ணயிமூென்
வசீகரம், வசம்
அறு, அஃது அகங்சாரத்தையுஞ்
வசீகரன், வசியப்படுத்துவோன்
சீவதத்துவத்தையுக்ேகிப் பரதத்
வசு, அட்டவசுக்கள், ஒராசன், ஒர்
அவமே தியான ஞ் செய்யத்தக்க
மணி, கிரணம், குபேரன், சிவன்
(வலியான்
தென் மறிதல்
சூரியன், செல்வம், தேவர் , நீர், வச்சிரத ன்டம்,கருடன்,கொசுகு,
வசிவு, வ8ளவு

_

செருப்பு, பசுவின் கன் று,பொரு
ள், பொன், மாட்பொது
வசு கூட, அமுரி
வசுக்கள், அட்டவசுக்கள்
வசுதாதரம், மலே
(அளகை
வசுதாதிபன், அரசன்

வச்சிரதுண்டன், விநாயகன்

வச்சிரதேகம், வச்சிரயாக்கை
வச்சிரத்தலேச்சி, கதண்டு
வச்சிரபஞ்சகவசம், ஒர்காப்பு
வச்சிரபாணி, இந்திரன்
வச்சிரபாதம், இடியே அறு

வசுதாரை, அருகர்க்குரியஒாசத்தி, வச்சிரப்பசை, ஒர்பசை
வசுதேவன். கண்ணன்றச்தை
வச்சிரம், அத்திபேதி, இடி, எட்g,
வசுதை, பூமி
குலிசம், கொடுஞ்சொல், சதுரக்
வக காள், அவிட்டகாள்
ச்ள்ளி, சிற்ப நான் முப்பதி திசண்டி
திரை,
5
வ
ளுென் மறு, கருப்பை, கித்தியயோ
பூமி
:::
கத்தொன்.ணு, பசுமை, பச்சைப்
வசு ப் பிராணன், செருப்பு
பசை, வச்சிராயுதம், வயிரமணி,
வசுவசி, வசுவாசி
வகுசி, மசூரி

வயிரம்

வ#இரயாக்கை, ஊ

வகு ரை, வேசி

(தசரீரம்
படமாட்டா

வ#இரவராகி, சமணர்கொண்டாடு
ம் ஒர்மாயாசத்தி

வசை, இகழ்ச்சிச்சொல், கணவன்

சகோதரி, குற்றம், பசு, பெண், வச்சி வல்லி, பிரண்டை, பொழுது
வணங்கிப்பூக்கொடி
(ன்

பெண் யா?ன, மகள், மலட்டுப்ப
சு, ப?னவி, மூழை

வ இரவாகு,சூரன் மைச்தரிலொருவ

வசைச்சொல், இகழ்ச்சிச்சொல்

வ: ரென், இந்திரன், ஒர்பத்தன்
வச்சிரா காதம், இடியே அறு

வசைதல், வ&ளதல்
வசைச்தல், வ:ளக்குசல்
வசைப்படுதல், வடுப்படுதல்
வசைவி?ன, துன்னடை

வச்சிராங்கம், சதுரக்கள்ளி
வச்சிராசனி, இந்திரன் கொடி
வச்சிராதம், பன்றி

வச்சகம், மலே.ல்விசை

_

_

வச்சாபி, வlசாபி

வச்சிராயுதம், குலிசம்
வச்சிராவர்த்தம், இராமன் வில்

வச்சி, காயா மரம்
வச்சிரகங்கடம், வச்சிறுச்சட்டை

(மு?ன
வச்சிரி, இந்திரன்
வச்சிரீகரணம், இடை-பிங்கலே-சுழி

வச்சிரகங்கடன், அனுமன்
வச்சிாகம், தாமரைக்காய்
வச்சிர கம்பம், வயிரத்தாண்
வச்சிசகவசம், வயிரச்சட்டை
வச்சிரகாயம், வச்சிரயாக்க
ை
வச்சிர சரீரம்,
வச்சிய சிதன், க்ருடன்

வச்சையம், கலேமான்

வஞ்சகச்சொல், மடிப்பானபேச்சு
வஞ்சக மூடி, ஆமை
வஞ்சகம், அளுப்பு, இஃது

}

தாமத

குணத்தொன் மறு, குத்திரம்,கரி,ம
டிப்பு, மறைவு

வஞ்சகவொழி:பு, பெயர்முதலிய

வச்சி குசிகர்பானம், ஒர்வகையம்பு
வச்சி ச்சு வாலே, முழக்கம்
வச்சி சனன், எல்

சொற்களால்வருனியத்தினது தரு
மத்தை மறுத்தல், (உ.ம்) இம்மட

ைேத சிட்கடைகோக்கென் அம-ெ
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சு.ால்

வஞ்சி

யரி?ன:கொண்டம்மதவேளவாளி

டிக

வட்டம்

கொண்டுதனிச் சொற்பெ

(போன்

ற் று அகவற்சுரிதசச்தான் முடிவது
வஞ்சகன், தார் நீதன், சரி, வஞ்சிப் வஞ்சியர், பெண்கள்
வஞ்சியர்தரிசனம், கண்ணுடி
வஞ்சதம், கபடம்
வஞ்சகவிற்சியணி, ஒரு காரணத்தா வஞ்சியுரிச்ர்ே, நேரசையுநிரையசை
யடும்

னிசழ்ச்சசத் தவமாகியகுணத்தை
மற்ருெரு காரணங் கூறிமறைத்தல்

யுங் தம்முள் விர விமூன்றடு ச்சி நிரை
யசைமுடிவுபெற்று நிதிபதி (உ.ம்)
தேமாங்கனி, புளிமாங்கனி, அருவி
ளங்கனி, கூவிளங்கனி

வஞ்சங் தீர்தல், பழிவாங்கல்
வஞ்சப்பழிப்பணி, ஒரலங்காரம்,அ
ஃது நிைேதயானிங்தைதோன்றச் வஞ்சிவிருத்தம்,
சொல்லல்

முச்சீரடி சான்கு

கொண்டுவருவது

வஞ்சப்புகழ்ச்சியணி,ஒாலங்காரம், வஞ்சிவேந்தன், சோன்
அஃத பழிப்பிளு ற் புகழ்ச்சியும் பு வஞ்சினம், சபதம்

கழ்ச்சியாற்பழிப்பும் புகழ்ச்சியா வஞ்சுளம், அசோகமரம்
நீபுகழ்ச்சியுங் தோன்றச்சொல்லல் வஞ்சளன், கரிக்குருவி
வஞ்சப்டெண், காளியேவல்செய் வஞ்சூரன், ஒர் மீன்
TTெ

வஞ்சம்,கபடம்,கொடுமை,சிஆ மை,
பொய், மடிப்பு:மாயம்,வாள்
வஞ்சவம், பாம்பு

வடக்ம், உல்லாசம், ஒர்பணிகாரம்,

தோல்,போர்வை,மேலங்கி,வற்றல்
வடக பிலாயம், உத்தரக பிலாயம்
வட கலே, கிரந்த நூல்

வடகாற்று, வாடை
வஞ்சனம், ஒர்மீன், வஞ்சகம்
வஞ்சனி, இடாகினி,காளியேவல்.செ வடகிரி, மாமேரு
ய்வாள், பெண்
வட சீழ்த்திசை, இசானம்
வஞ்ச?ன,ஆணே,தெய்வப்பெண்,பொ வடழ்ேத்திசைப்பாலன், இசானன்
ய், மாயம், வஞ்சம்
வடழ்ேத்திசைப்பாலன்குறி, காகம்
வடழ்ேத் திசையான, சுப்பிரதீபம்
வஞ்ச?னபண் அதல், வஞ்சித்தல்
வஞ்சி, ஒர்கொடி ஒர்பா, கரு ஆ1, வடகோடு,வக்கிரசங் திரனின் வட துதி

கொடி, தருமதேவதை, பகைவர் வடக்கயிறு, பருங்க பி.அ
மேற்செலவு, பகைவர்மேற்செல் வடக்கு, வடதிசை

வார்க்குமாலே, பெண், வஞ்சியெ
ன்னேவல்

வஞ்சிச்சீர், வஞ்சியுரிச்சீர்
வஞ்சித்தல், வஞ்சனே செய்தல்

வடசொல்

:::: செத்தமொழி
வடதிசைப்பாலன், குபேரன்
வடதிசைப்பாலன்குறி, யானே
வடதிசையான, ச | ருவ பூமம்

சிறுதி வரு கிலேமொழி முதலினிற் வடதேசம், பாண்டிமண்டலத்திற்
ட தி

வஞ்சித்தாழிசை, நிரையசையோ
டே-அ நேரசையோடேஅம்புண
ர்ந்து இருசீரடி நான்கு கொண்
டொரு பொருண்மேன் மூன்றடுக்
கிவருவது

குவடபாற் பூமி
வடங்தை, வடகாlஅறு
(வு.
வடபத்திரம், ஆல்
வடபாதம், பரத கண்டத்திஞேர்பிரி

வடபாரிசம், வ-க்குப் பக்கம் (ன்.அ
வடபாலிரேபதம், நவகண்டத்தொ

வஞ்சித்தறை, இருசீரடிகான்குகொ வடபால், வடக்குப்புறம்
வடபால் விதேகம், வடவிதேகம்
ண்டு வருவது
வஞ்சிப்பா, ஐங் துபாவிஞென் அ, அ வடபுறம், வடபக்கம்
ஃஅ பெருமபான்மைவஞ்சித்தன வடபூமி, வடதேசம்
யுஞ் சிறுபான்மைபிறதளே யுங் தழு வடமரம், ஆலமரம்
வி இரு சீரடியானேலு முச்சீய டி. வடமர், பிராமணரிலோர்பேதம்
யானேஅ மூன் அமுதலிய பல அ வடமலே, மக மேரு

சு

வடிட்

0க

வட்ட

வடம?லவாணன், ஒர்நெல்

வடிம்பு, துதி, விளிம்பு
வடமீன் , அரு தேதி
வடிம்புக்கழி, எதிர்ச்சட்டம், குறு
வடமுகம், வடபாரிசம்
க்குவிட்டம்
வடமேற்கு, வாயுமூலே
வடியல், ஒன்றிலிருஅேது நீங்கிய நீர்,வ
வடமேற்றிசைப்பாலன், வாயு
டி.தல்
வடமேற்றிசைப்பாலன் குறி, கழுதை வடியெண்ணெய், கடுகுவடித்தெடு
க்குமெண்ணெய்
வடமேற்றிசையான, புட்பதங்தம்
வடமொழி, கிரந்தமொழி
வடிவம், உடல், உருவு

வடம், ஆலமரம், ஊர், ஒர்பண்ணி வடிவவுவமம், உருவத்தையேயுவமி
காரம், கயிறு, நாணி, பூவரும்பு,
ப்பது, (உ.ம்) சிவன் வடிவேகுருவ
மணிவடம், வட்டம்

டிவு

வடரம், த லச்சீலே, பாய்
வடலி, இளம் பனே
வடவனல்,

.ே

- . - :

அல்குல், அழகு, உருவு
வடிவெழுத்து, வரியுங்கோடும்புள்ளி
யுமாக்க்கட்புலனுக்குவிடயமாயெ
வடிவு,

வடவா(முகம்

முதமெழுத்து
வடு, இளங்காய், குற்றம், செம்பு,
வடவாமு கம்,
தழும்பு, பிரமசாரி, மருதயாழ்த்
வடவாமுகாக்கினி, ஊழித் தீ
திறம், வசை, வடுவென்னேவல்,வ
வடவான லம்,
ண்டு, வாலிபன் , வாள்
வடவிதேகம், நவகண் டத்தொன்.அ வடுகச்சி,வடுகப்பெண்
வடவிருக்கம், ஆலமரம்
வடுகன், பிரமசாரி, மூடன், வயிரவ
ன், வ விபன்
வடவேங்கடம், திருப்பதி
வடவை, அச்சுவினி, அடிமைப்பெ வடுகன்ருய்,காடுகாள்
ண், ஊழித்தி, எருமை, பெண்குதி வடுகு, உபாயனம், இதேளராகம்,

வடவாசுதர், தேவமருத்தவர்

ரை, பெண்யா?ன

ஒர் சாதி, ஒர்தேயம், ஒர்பாஷை

வடா கரம், கயிறு

மருதயாழ்த்திறம்
வடுச்சொல்லல், வசைசொல்லல்
வடாது. வடக்கு
வடி, கயிஅ, கள், குசைச்சயி
கூ வடுத்தல், இளங்காயரும்பல்
ர்மை, காய், வடியெனனே வல்
வடுப்படுதல், ஏ.மு படுதல், குற்றம
வடிகட்டுதல், வடித்தெடுத்தல்
டைதல், வசைபூணல்
வடிகயிம, குதிரைவாய்க்கயிறு
வடுப்படுத்துதல், குற்றப்படுத்தத்
வடி-காஅ , தாழ்.கா.அது
-ல், மறுப்படுத்துதல்
நால்மு னுக்கு மோர்க வடுவரி, வண்டு
வடிக்கதிர்,
வடிக்கருவி, ருவி (யச்செய்தல் வடு கரணம், அணுாலணிதல்
வடிக்குதல், களங்கம முத்தல், வடி வடை உழுங்திறட்டி
வடிசம், துண்டில்
வடையற்றது, வீளுனஅது
வடிசல், வடிதல்
வட்கல், கெடுதல், வெட்கம்
சாந்து
வடிசாந்து,
வட்கார், பகைவர்
வட்டகை, சிறு கிண்ணம்
வடிதங்கம், சுத்ததங்கம்
வட்டக்கிஅகிலுப்பை, ஒர்கிஅகிலு
வடிதமிழ், தெளிதமிழ்
ட ைெ ட
வடிதயிா, நீர்வடிந்த யிர்
வடிதல், நீர்மு வியபாய்தல், நீளம், வட்டக்குடில், பெருங்குடில்
வட்டக்கைச்சில், தேங்காயடிச்சில்
நீளுதல், வறி அதல்
வடித்தல், கூராக்கு சல், செளித்தெ வட்டச்சீட்டு, கழிவுசீட்டு
வட்டணம், கெடும்பரிசை, பரிசை
டுத்தல, வசமாக்குதல
வட்டணி தல், வட்டிப்பாய்வருதல்
வடிப்பம், அழகு, செப்பம், திறம்
_
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_

_

_

வடிப்பு, சலாகை, தெளித்தெடுத்த
ல், வடித்தில்

-

வட்ட2ண, தி ரளம், வட்டம்

வட்ட2ணயுஅத்தல், தாளம்போடல்

வட்டை

சுால்உ

வண்

வட்டத்தலேப்பா, தலைப்பாக்கட்டி வட்புலி, சிங்கம்
வணக்கம், ழ்ேப்படிதல்,சங் கித்தல்,
மூென்.அ
சொழுசல், இஃது மங்களாசா
வட்டச்தாமரை, ஒர்தாமரை
2ணமூன்றிஞென்.அ
வட்டத்திரி, துவக்கிற்கு செருப்புவை
க்குங்திரி

வட்டத்திருப்பி, மலேதாங்கி
வட்டத்தத்தி, ஒர்செடி
வட்டத்தொப்பி,சோனகத்தொப்பி
வட்டமிடுதல், சுந்ததல்
வட்டம், குளம், கேடகம், கைம்ம

வணக்கல், வவேசத்தல்

வணங்கல், தொழுதல், வனதல்
வணங்காமுடியன்,
வனங்காமுடியினன்,
வாைங்காமுடியோன்,

துரியோச
னன், மத்

ருெருவரை

வணங்காதவன்

னிை, கொள்கலம், சக்கிரம், சீலே, வன, வ2ளவு
தாழ்வு, திரிகை, காணயமாற்.முத வணிகபசம், வியாபாரம்
(பாசி
வணிகம்,செட்டு
பீடம், வட்ட வடிவு, வளைதடி, வா வணிகன், செட்டி, துலாராசி,வியா
வணிசம், எருது, எருத்துக்காணம்
குவலேயம்

வின் கழிவு, நீர்ச்சால், பரிவேடம்,

வட்டம்பண் அதல், தேவ திதியை வணிச்சியம், வாணிச்சியம்
நாள்வட்டத்திற்படித்தல்

வட்டாவு, விருத்தம்

வணிசம், செப்பம்
வண், தெளிவு, மிகுதி

வண்களமர், குச்திரர், வேளாளர்
வட்டவடிவு, வட்டா காரம்
வட்டறவு.முற்ரு.ச.அறவுபண் அதல் வண்சிறை, மதில்
வட்டா, ஒர்பாத்திரம், சட்டம்,தா வண்டத்தனம்,குறும்புத்தனம் (கில்
வட்டாகிருதி, வட்டவடிவு

வட்டாடல், ஒர்விளையாட்டு
வட்டாடுதல், சீட்டுப்போடுதல்

வண்டாம், சாய், சாய்வால்,மார்பு, மு.
வண்டான், அண்ணகன், உலோபி
வண்டர், கடிகைமாக்கள், சவிக நீ
ருேர், மங்கலப்பாடகர், மிண்டர்

வட்டாப்பத்தி,தளட்பத்தோலேயா வண்டலம், சேறு

ற்செய்யுமோர்விசிறி
வட்டாரம், சுற்.அப்புறம்

வட்டி,பல கறை,முதற்பொருட்குவ
ருமூதியம், வட்டியென்னே வல்

வட்டிகை, கூடைகைமணி, சித்திர
ம், கால்வகைச்சாக்திஒென்று,வ

வண்டல், அடையுங் சஞ்சல், கீர்ச்சு
ழி, பருபருக்கை, ப்ொருக்கு, மக
வீர்வி:ளயாட்டு
வண்டன், குள்ளன், திண்ணியன், அஎ

ட்டன், விருத்தசேதனம்பண்ண
ட்பட்டவன்

ட்டம்
வண்டானம், காரை
வட்டிக்குவட்டி, வட்டிப்பணத்திக் வண்டி, பண்டி, வபி.அ
வண்டிக்கால், வண்டிலிற்சில்லு
குமேல்வட்டி,

வண்டியக வாய், வண்டிநீருேடு
வண்டில், பண்டி
தாளம்போடல், வட்டமாசல்
வண்டிற்கால், வண்டிறீசில்
வட்டிப்பு, வட்டம்
கட்டில், ஒருண்கலம் கூடை,குதா வண்டிற்சத்தம், வண்டிற்கவி
வண்டு, அம்பு, குற்றம், கைவனே, ச
டு கருவி, புட்டில், வழி
ங்கு, பூசாைள்
ஒர்செடி, ஒர்விளையாட்டு,கு
தாடுக்ருவி, திரட்சி, மாவட்டு
வண் குெத்தி, ஒர்குருவி
வண்டுகொல்வி, ஒர்செடி
வட்டுக்குத்தி, மரவட்டு
வட்டுச்செடி, வட்டு
வண்டுளுமலர்மரம், சண்பக மரம்,
வேங்கைமரம்
வட்டுடை, ஒருடைவிசேடம், லே
வட்டு,

ஆட்டுவம், ஒர்வகைப்பை
வட்டு ப்பு, திருத்தம்
வட்டை, இாதம், வழி

வண்டுறை, எழுத்தில வோசை

வண்டோதரி, பஞ்சகன்னிகளிலொ
குத்தி, அவள் இராவணன் பெண்

வதகு

சு.ாகை

வத்தி

வண்ணகம், சதேனt,முடுகியல்,வா வசஞரவிதேம், பெண்முகமீ
ச?ன

வதனே துே, முகம்

வண்ணகவொத் தாழிசைக்கலிப்பா, வதன், கொலேசெய்வோன்
கலிப்பாவிளுேர்பேதம், அஃது வதாங்கம், கஞ்சு
ஒருதரவு-மூன்.அதாழிசை-அராக வதானியன், குபேரன், வரையாது
கொடுப்போன்
ம் அம்போதாங்கம்-தனிச்சொல்
ப்பி வதி, சேற, வதியென்னே வல், வழி
-சுரிதகம் என்னு மில்வ

?னயுங்கொண்டுவருவது

வதிட்கடித்தல், வுக்கணச் சரித்தல்

வண்ணகூபிகை, மைக் கூடு

வதிட்சீட்டு, பிரதிபத்திரம்

வண்ணக்கிரமம், எழுத்தொழுங்கு, வதிட்டன், பருத்தது, பருத்தவன் ,
சாதியொழுங்கு

வசிட்டன்

வண்ணக்குழிப்

::::: ! ஒரோசை

வதிதல், தங்கல்
வதிரன், செவிடன்

வண்ணதாதன், திருமுகங்கொண்டு வதிரிகாச்சிரமம், ஒர்தபோதலம்
போவோன்
வண்ணத்தரு, ஒர்பாடல்
வண்ணமகள், கோலஞ்செய்வாள்
வண்ணமாதிரு, இலேனிெ,தாதி
வண்ணமாதிருகை, சாச்சுவதி
வண்ணமா?ல, அரிவரி
வண்ணம், அழகு, இராகம், ஒப்ப

:பதில்
வதிள் மொழி, பிரதிவாக்கு
வது, மகன்ம?னவி, மனேவி

வதுகை, மனேவி

வதிவர், குதிரைப்பாகர், யா?னப்
(வாச?ன

பாகர்

2ன, குணம், சக்தம், சார்துப் வதுவை, கலியாணம், வலுவதேம்,
பொதி,செயல், சன்மை, நிறம்,வ வதா,புதுமணப்பெண்,பெண்,மனேவி
டிவு, விதம்

வதை, உபத்திரம். கொலே, தே. வ

வண்ளுச்தி, பூமே,வண்ளுரப்பெண்
தை, வதையென் னேவல்
வண்ளுத்திப்பூச்சி, ஒர்பூச்சி
வதை செய்தல, கொல்லல்
வண்குப்பண்டி, வண்ஞர்புடைவை வதைத்தல்,
யேற்றம்வண்டில்
வண்ணுன், ஏகாலியன்

வதோபாயம், கொலேக்சேதுவான
உபாயம்

:::: வருத்திப்பு,வியாபாா

வண்ணிகன், எழுத்திக்காரன்
வண்மை, அழகு, இசை, குணம், பு வத்தகம்,
கழ், மெய்மை, வளமை
வதகன், கொலேகாரன்
வதக்கம், வாட்டம்
வதக்கல்,

ம்

வத்த கன், செட்டி, வியாபாரி

வத்த காலம், நிகழ்காலம்

(ளுேன்

வத்தகோபன், கோபத்தையடக்கி

வத்தமானம், கருமம், சங்கதி, நிக
ழ் காலம், நிகழ்ச்சி
வதங்கல்,
வாடுதல்
(ம் வத்தர், வத்திரு
வத்தல், சிறு வள்ளம், செrதல்
வததண்டம், கொலேக்கேற்றதண்ட வத்சன, பெருக்கம், வமிசம்
வக் ாக்கு,
வதஸ்தானம், கொலேக்களம்
ஒர்கொடி
வதம், கொலே
இரங்தைக்கனி
வதரம், இரங்தை,
வத்தாவி, ஒர்தேயம்
வதவரிசி, இஞ்சரிகி
வத்தி, இரத்தினத்தின் கீழ்ப்பதிக்குச்
வதவல், வாடினது
தகடு, லத்தொங்கல், திரிச்சிலே,

வதத்குதல், }

வசைத்தில்,வாட்டல்

.ே

}

வதமதல், மழலைபொழிதல்

திரிவாய்ப்பெட்டி. பரிமளதிரவிய

வதம், முகம், முக்கோணத்தின் மே
ற்கோனம்

வதமூசவம், உமிழ்நீர்

_.

_

ங்களேக்கூட்டியரைத் துச் செய்த
வத்தி, வத்தியென்னேவல், வரி, வி

ளக்கு விளக்குத்தகழி

வ, தி
வ

வந்திகள், கவிஞர், புகழ்வோர், மங் .

ல், பெருகல்

கியதானம்,

வயங்

சு.ாம் ச

வந்தி

} கொலேக்களம்

கலப்பாடகர்

ஆ_ _

வந்தித்தல், புகழ்தல், வணங்கல்
வ, தியம்,

வந்தித்துகிற்போர், புகழ்ந்து பாடு

மரணம்

(டு

வோர்

வத்திரசோதினி. எலுமிச்சை
வத்திர துண்டன், விசாயகன்
வத்திரபட்டம், நெற்றிப்பட்டம்

வந்திபாடம், புகழ்ந்து பாடியபாட்

வத் தி புத் திரிகை, சித்திரப்பாவை
வத்தி பேத கன், தையற் காரன்

வந்தியர், புகழ்வோர், மங்கலப்பா

வத்திரம்,

சீலே, போர்க்கருவி, மு

வஸ்திரம்,

-

கம்

வந்திபோடுதல், கட்டாயமாய்ப்பொ
அறுப்பித்தல்
டகர், மலடிகள்

(தல்

வங் கி.பி.அத்தல், கட்டாயத்திற்கிஅத்

வதிேயை, மலடி
(குதல்
வத் திராஞ்சலம், புடை வையருகு
வத்திராட்சம், பத்திராட்சம் (டல் வங் திவாங்குதல், கட்டாயமாய்வாங்
வத் கிசான சந்தானம்,பஞ்சமுகங்கூ வங் அ, காற்று
வங்தை, பெருமை, மலடி
வத் திரு, பேசுவோன் , வாக்கி

வபனம், சுக்கிலம், மழித்தல், விதை

:::: பொருள்

த் தானியம்

வத்து த ரனே, நவதாணேயிளுென் வபிலன், பிதா
அ , அஃது விடயப்படாதசைவ வபு, உடல்

ற்றிருக்குமனம் புத்தியைச் சித்தத் வடை, வயிற்றிஞ பிக்குள் வெண்டுகில்
திற்சேர்க்கச் சித்தங் தன்னிடத்த
மைக் சபு:தியைமனதிற் சேர்க்கச்
சித்தமும்மனமும் புத்தியை அகங்
காரத்திற்சேர்க்க அகங்காரமபுத்
திசி தம மூன் அம்மனதிற்சேர அ
ம்மனதாற்பிரமதரிசனம் பிறத்தல
வஸ்த நிச்சயம்,
பிரபஞ்சகார
வஸ் து கிண்ண யம்,

ணமாய கடவு

பான்ற புரையாகிய நிணம்
வப்பு, இடைவேற்று
வமனம், சுத்தி பண்ணல்
வமிச பாரம்பரை, வமிசக்கிரமம்
வமிசம், சந்ததி, சுற்றம்

வம்படித்தல், சரசம்பண்ணல், நீங் .
குசெய்தல், தீதுபேசுதல், கிச்தித்
தில்

வஸ்த நிதானம், ; ளுண்டென் அ வம்பம், சாலங்கபாஷாணம்
ம்அவன் யா வனென் அங்கண்டநீர் வம்பலர், அயலோர், புதியோர்
ட்

வம்பல், திசை

வத்துபரிச்சேதம், ஒருபொருளிஃ வம்பளத்தல், பொருந்தாதபேச்சுப்
தாகும் ஒருபொருளிஃதன் றென்
ட ஆ.

பேசுதல், வீண் காரியம் பேசுதல்
வம்பன், சோரபுத்திரன், த ட் டன்

வத் தவி, தியாபதி, சிநீட.நான் முப் வம்பி, கருவண்டு, சோரபுத் திரி, தி
திரண்டிமூென.அ
வத் தந்தி, கதவுநிலைக்குமேல் வைக் வம்பு, அசப்பியம், சண்டை, ச்ே
ட

குஞ்சு வாதாங்க
வத்தை, ஒரு மரத்தோனி,சோற்றி

ை_

சொல், நிலேயின்மை, புதுமை, மி
டா,முலேக்கச்சு,வாச?ன (ங்காய்

வத்தைவெட்டு,சோற்றிவெட்டு(ணம் வம்புக்காய், பருவ தேட் பிக்காய்க்கு
வந்தனமாலே,வாயிலிற் கட்டுங்தோர வம் புத்தனம், கேரின்மை, மடிப்பு
வந்தனம்,அட டாங்கமாக ட் பணிதல், வம்புட்டாளே,பருவச்தப்பிவரும்பாளே
வம்புட்பிற ப்பு, சோரஸ்த்திரியிடத்
பணிதல், முகம், விசயம்
திற்பிறத்தல
வந்தனித்த ல, வக்தித்தல்

வம்புப் பேச்சு, தாஷணவார்த்தை
வந்த?ன, ஆராதன, வணங்கல்
வந்தி, ஏணி, மவடி, வக்தியென்னே வயக்கம், பிரவை
வயக்குதல், வசக்குதல்
வல, வருத்தம், வாராவர்.தி
வந்திக ட்டுதல, கட்டாயம்பண்அணுதல் வயங்கல், ஒளிசெய்தல், கடத்தல்

வயிர

சு.ால்டு

வயிற்

(லிபன் வயிர தனம், வன் குணம்
வயசு, வயதி, வாலிடம்
வயசுப் பிள் 2ள, வாலிபப்பிள் 2ள, வா வயிரப்படை, வச்சிராயுதம்
வயணம், வகை
வயிரப்பொடி, சிவப்புக்கல்
வயதி, ஆயுசு யெளவனம்
வயிரமணி, ஒர்வகைப்பெ ன் மணி,
வயதிவம், முதிர்வயது
வயத்தன், அடிமை
வயதே ம், வசந்தம்
வயங்தன்,

வச்சிரம்

வயிரமுத்து, வயிரி தமுத்து

வயிரம் கூர்மை, சலஞ்சாதி தல்,

வசந்தன்

சினம், தண்டாயுதம்,திருவோண

வயப்படுதல், வசப்படுதல்

ம், பூணு கக்கட்டுவது, ம வயிரம்,

வ

வச்சிரமணி, வச்சிராயுத b, வாளி

வயப்பேர்ச்சி, !
பின் தகடு
வயமா, குதிரை,சிங்கம், புலி,யா?ன வயிரவகுருசதோனம், வைரவமார்க்
கக்குருபாரம்பரை
வயம், ஆடு, இரும்பு, குதிரை, நீர்,
(ஞ்சாங் தி
பறவை, வசம், வலி
வயிரவ சாந்தி, வயிரவருக்கு செய்யு

வயல், கழனி, மருசலேம், வெளி
வயல்செட்டி, ஒர்செட்டி
வயல் மாத ள, ஒர் மாத ள

வயிரவம், பைரவம்
வயிரவன், ஒர் கடவுள்
வயிரவாள், குவிசம

வயல்மெருகு, ஒர் மெருகு

வயி வி. பைரவி

வயவரி, புவி

வயிரவூசி, முத்துத் து2ளக்குமூசி

வயவர், படைவீரர்

வயிராகம், வயிரா கியம்

வயவன், கரிக்குருவி, காதலன், தலே வயிராக்கியம், வைராக்கியம்
வன், திண்ணியன்,வலியன், i ன் வயிராவி, ஒர்வகை விரதி, வயிரமன
முடையோன்

வயவு, ஆசை

வயவை, வழி

வயிரி, வன்னெஞ்சடையவள்

வயளே, பச2ள

வயிரித்தல், வயிரமாதல், வஅத்தல்
வயிரிப்பு, வயிரம், வலுப்பு

வயற் கல், வெள்ளேச்சுக்கான் கல்

வயற்கொடுக்கு, ஒர்கொடுக்கு

வயிரியம், மயிர்ச் சீலே

வயற்சோவியன், ஒர்பாம்பு

வயிரியர், கூத்தர், பாணர்
வயிர், ஊதுகொம்பு

வயற் சார்பு, மருதநிலம்
வயற்சுள்ளி, பொரிப்பூண்டு

வயிறு, உதரம்

வயற்செம்பை, ஒர்செம்பை

வயிறு கழிதல், பேதியாதல்

வயனம், வயணம்

வயிறு சாரி, வயிற்று ம

வயிறு காச்திதல், பசித்தல்
-

ரி

வயன் கட்டு, வசன் கட்டு
வயிறு பேதித்தல், வயிறு கழிதல்
வயா, ஆசை,கருப்பகோ,கருவருத் வயிறுப்பு சல், வயிறு துதல்
தம், எடுக்கம்

வயிறு வளர்த்தல், வயிற் றாண்மாத்தி
ரம்பெற்றுப்பிழைத்திருத்தல்
வயாவு, ஆசை, கருப்பம், வருத்தம் வயிறுவாய்த்தல், கருப்பமாதல்
வயாவுயிர்த்தல், கருவினல், வருத்த வயிறுவிடுதல், வயிறு கழிதல
திேர்தல்
வயிற்.ணுக்கடுப்பு, ஒாநோப்,
(

வயாப்பண்டம், வேள்வு

_

வயானம், பறவை

வயிற்றுக்கழிச்சல், வயிறீஅ ட்போக்

வயானன், வலியன்

வயிற் றுக் கனப்பு, கொழுப்பிஞல் வ
யி அாதிதல், தொந்திப்பு, புசிப்பி

வயிக்கிராந்தம், குமுதபாஷாணம்
வயிரிேயம், வைரிேயம்

_

ஞல்வயிறு.விம்முதல்

வயித்தியம், வைத்தியம்
வயிற் றுக்காய்ச்சல் பசி
வயிறங்கி, துவக்கிற்றிரிவாய் த9ளக்கு 'வயிற்.அக்கிருமி, வயிற்று ட்புழு
மோர் கருவி
வயிற்றுக்குத்து, வயிற்றிலுண்டாங்
வயிரஞ் சாதத்தல், பகை சாதித்தல்
குச் அது
_

சு.ாம்சு

வரத
வயிநீ

வான்

வரதை, கன்னி

கொதி, பசி

வயிற்றுச்சசப்ட,வயிற்.ரக்சனட்பு (ல் வாச்அ, வருகை, வருமானம்
வயிற்றுப்பறதி,சீவனங் தேடி#திரித வராதி, கங்கை
வயிற்.அறுப்பறப்பு, டினச்தேடுமுலே வாச்தருவான், சிறீவில்லிபுத்திசர்மக
வரபலம். தென்னமரம்
ச்சல்
வரப்பார்த்தல், வரவுகாத்தல்
வயிற் றுப்பாடு, உட்புறம்
வயிற்றுப்பிழைப்பு,உணவுதேடுதல், வரப்பிரசாதம், தேவருட்கொடை
சீவியம்
(கைதல் வாப்பிரதானம், சன்கொடை
வயிறீஅப்புகைச்சல், வயிற்அட்பு வாப்பிரசை, அகத்தியன்ம:னயாள்
வயிற்.அப்பொருமல், வயி.மாதல் (தி வரப்பு, எல்லே, வாம்பு
வயிற்.அப்போக்கு உவார்திப்பிராக் வரப்புள், வடல்
வரம், அடைக்கலாக்குருவி, ஆசீர்
வயிற்.முமாரி, பேருணன்
வாதம், எ.அம்பு, கையிட்டுக்கொ
வயிற்.அழைவு, ஒர்சோய்
ள்ளல், குழல், தேவலீகை, சவநி
வயிற்றெரிச்சல், பொருமை

வயிற்றெரிவு, ஒர்சோப்
வயிற்றையொறுத்தல், உண்குதுகு

தியிலொன்.அ,மஞ்சள், மென்மை,

விருப்பம்
(வால் வரம்பழிசல், ஒழுங்குகெடுதல்

றைத்தல்

வயிற்றை வலித்தல், குடர்வவிகொள் வரம்பிறத்சல், ஒழுங்குதப்புதல்
வரம்பு, அணே, எல்லே, ஒழுங்கு, வழி
வரம்புகட்டுதல், அ2ணகட்டுதல, எல்
லே கட்டுதல், முடித்தல்
வயின் இடம், எழஅருபு, (உ.ம்) அ
வர் வயி செல்வாய், வயிற, வீடு வரம்புபண்ணல், சரிப்படுத்தல்
வ. யோகம், சுபயோகத்தொன்.அ
வயோதிபம், விருத்தாப்பியம்
வாகவி, தேவ வருட்பெற்.அப்பாடும் வரர், மேலோர், வ மூேர்
வரலாறு, ஒழுங்கு, மூலம்
புலவன்

வயினதேயன், சஅளன்
வயினம், பறவை

வரகு, ஒர்தானியம்
வரகுதிரி, வகுரியிலோர்வகை
வரக்காட்டல்

;

_

வரக்காட்டுதல், வரவிடுதல்
வரக்கிருதி, இந்திரன்
வரங்கொடுத்தல், வரமருள்தல்
வரச்சக்தனம், ஒர்சக்தனம்
வரட்சி, வாள்வு
வரட்சுண்டி, ஒர்செடி.

வரலாற்.அவஞ்சி, ஒர்பிாபதேம், அ
ஃதி குல முறையிற்பிறப்புமுதவி.
பு:மேம்பாட்டின் பல சிறப்பையுன்

ர்ேத்தியையும் வஞ்சிப் பாவாற்டே
அவ.தி

வல், வருதல்
வால்வா,அ, வரலாறு
வரவன் கணினி, இலக்குமி, ஒர்கிறம்,

கவுரி, கற்புடையாள், சர்ச்சுவதி,

பெண், மஞ்சள்
வானம், ஒட்டகம், குழ்தல், நியமி வரவர மேஅம்மேலும், வழிபாடு
வரவாச்சுருட்டி, ஒர்தேவதாசி
த்தல், பால், மதில், மறைத்தல்
வரண்டகம், உண்டை,சுவர், முகப் வசவிடுதல், அ.அப்புதல்
வரவிருத்தன், சிவன்
பரு, ய னேமே மவிக
(தல்
வண்டம், சாலே, தாண்டிற்கயிறு, வரவு, வருகை
வரணசி, வாரணசி

வரவுகாத்தல், வருதலேக்காத்திருத்
வரவை, விளேயுட்பாச்தி,
வாதம் அ.அக்கிற கக்குறிப்பாக இத வசளாரை, ஒர்செடி.
யத்திக்குச் சமீபமாய்க்கையு வி வாள்தல், காய்தல்

வரண்மாடு, சடாரிம டு

வான் கணவன், சன் னியாகி

த்தில்
வர தி அ, அ9கு

வரத

அரன், அரி, அருகன், உட வரன்முறை, ஊழ், வரலாறு
|1 வான்றல், கொழித்தல்

காரி, வரமருளத்தக்கோன்

லோ

ர்பேதம்,சிவன்,பிரமன்,மருமகன்
-

வரி

சுால்.எ

வருட
வராக புடம், ஐம்பதெருவை தெரி வரிசைபார்:தல், சங்கைபார்த்தல்
க்கும்புடம்

வரிச்சல், வரிவு

வாாகம்,திருமாலவதாரத் தொன்.அறு,

வரிச்சு, சலாகை

மீ
பதினெண்புராணத்தொன். , ப. வரிச்சுருள், செவ்வட்டை
வரிட்டன், சன் னியாசிகளிலோர்பே
வராக னிடை, ஒன் பதிபணவிடை வரிசல், எழுதல், கட்டல், சிச்திர
கொண்டநிறை
(தல்
மெழுதல்
வராகன், ஒர்காணயம், திருமால்
வரித்தல், கட்டல், நியமித்தல். பூசு
வராகாதனம், காஅங்கையுமூன்றிக் வரித்துவைத்தல், நியமித் திருத்தல்
(லொருத்தி வரிப்பணம், வீதமாயிறுக்கும் இறை
கவிழ்க் தி நிற்பது
வராகி, ஒர்சத்தி, சச்சமாதர்களி வரிப்புவி, ஒர்புலி

ன்றி, போர், மலே

வராகிப்புகை, ஒர்மருத்துப்புகை
வராகிமாலே, ஓர் பிரபந்தம்

வரிப்புறம், அணில்
வரியாத்துக்கிழங்கு, ஒர்கிழங்கு

வராகிவேல், பன்றிமுள்

வரியான், சன்னியாசிகளிலோர்பே

வராங்கம், உடல், தலே, யா?ன
தம், கித்தியயோகத்தொன்.அ
வராசனம், சீனமுட்செவ்வதிே, பா வரியொட்டி,ஒர்மீன்
(சிக்கள்வன் வரியோரா, ஒர்மீன்
த்திரம்
வராசனன், வாயில் காட்போன்,வே வரிவடிவெழுத்தி, அறிகுறியாய் ே
வாாடகம், ஒர்தேயம், கபி.து, தாம
ட்டப்படுமெழுத்தி
(சை
ரைக்காய், பலகறை

வசாடம், பலகறை, விாாடம்

வருகம், இலே, பரிவாரம், மயிற்ருே
வரு காலம், எதிர்காலம்

வாாடி, பல கறை, மு.அக்கு.நாற்சீலே

வருகை, வரவு

வாாட்டி, வாட்டி
வராணசி, காசி

வருக்ககனம், கணவருக்கம்
வருக்கக்கோவை, ஒர்பிரபந்தம், அ
வாாத்தம், கட்டன, வரிவாங்குதல்
ஃது அகரமுதலெழுவருக்கம்ஒவ்
வாாரோசன், யா?னப்பாகன்
வோர் காரிகையின் மொழிமுதற்க
வாலி, ஒர்செடி
ண்முறையேவரத்தொடுப்பது
வராலிகை, தற்கை
வருக்கமாலே, ஒர்பிரபந்தம், அஃத
வரால், கெண்டைமீன்
மொழிக்கு முதலாம்வருக்க வெழு
வராளம், பாம்பு
த்திற்கொவ்வோர்செய்யுட் கூறு
வ.தி
வாளி, ஒரிராகம், சதிேரன்
வரி, அக்கினி,இசைப்ப்ாட்டு, எழுத் வருக்கமூலம், வருக்கத்தொகையினி
அ, கடல், குடியிறை, தேமல், நி
ன்றதன்மூலமறிதல்
ரை, நீளம், செல்,வடிவு,வண்டு, வ வருக்கம், அத்தியாயம், இனம், ஒழு
ரியென்னேவல், வழி, விரலிறை
ங்கு, குலம், கூட்டம் ச திாம், ச
வரிக்கடை, வண்டு
மமாகியiரெண்ணின் பெருக்கம்,

வரிக்காரன்,வரிட்பணந்தண்டுவோன்
வகுப்பு
(ம்
.
.
வரிக்குதிரை,கல்லனயில்லாதே.அகு வருக்கலாடசங்கலிதம்,ஒர்சங்கலித
திரை
வருக்கவெ.துகை,சேர்வையினவெழு
ஒர்புல்

வரிக்கோரை,

த்துக்களாளுகு மெ.துகைத் தெர்
(முத்து
வரிசி, தாண்டில்
சேர்வையின
வெ
வருக்கவெழுத்து,
வரிசை: ஒழுங்கு, சங்கை,முறைமை வருக்கு கஞ்சி
வரிசைக்கிரமம், கல்லொழுங்கு, வமி வருக்கை, பலா

வரிசக்தி, சாற்றெரு:கூடுமிடம்

.ெ

சவரிசை

_

வருக்கைப்பலா, ஒரினப்பலா
வருச்சித்தல், நீக்கல்
வரிசைபாராட்டல், சங்கை கொண் வருடதேவதை, அவ்வவ்வருஷத்திற்
டாடல்
|
குரியதெய்வம்

வரிசைக்குப்பச்சை, சாகபச்சை
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வல்ர்
சு.ால்
வருடபலன் வருஷத்திற்கு சேண்டப வருத்த , உள்ளக்களிப்பு,

வருத்

;

பம்

(றம் வருத்தல், தன் புஅத்தல்

லன்

வருடப்பிறப்பு, புதிவருஷத்தோத் வருத்தனம், உண்டை, சம்பளம், சீ
வருடம்,

} ஆண்டு, கண்டம், மழை

வருஷம்,

வனம், தொழில், பெருகுதல், வத்
திப்பு, வழி

_

வருடல், தி டவல்

வருத்தனி, நீர்குேடம், விளக்குமா.அ

வருடவான், அண்ணகன்
வருடாகாலம், ம:ை காலம்
வருடாங்கம், மாதம்

வருத்தனே, பெருகுதல்

வருடா

தரம்

}

வருத்தி, இரத் தினங்களின் சீழ்ப்பதி
க்குச்தகடு, வருத்தியென்னே வல்
வருத்தித்தல், வளர்சல்
வருத்திப்பு, வத்திப்பு

வருடமுடிவு

வருத்துதல், வருத்தல், வருவித்தல்
வருடாயுதம், பதிஞயிசம்
வருத்துலம், வட்டவடிவு
வருடுதல். வருடல்
வருடை, எண் காற்புள், கு.அம்பாடு, வருக்தல்,
அன்புறல்

:ே

மேடவிராசி, வரையாடு

வகுபிறப்பு, மறுபிறப்பு
வருபுனல், யாறு, வேற்றுர்ே

வருட்டம், வேம்பு
வருட்-ல், வற்புறுத்தல்
வருட்டுதல்,

}

வருமதி

.ே

வரவு

(ழி

வருண சிலேவங்தோன், வயிரம்
வருணதருமம், அவ்வவ்வருணத்தா வருமொழி, கிலேமொழிக்குப்பின் மொ
ர்க்குரியகிருத்தியம், அஃது அச் வருவாய், வரலாஅ, வர்வுகட்கான
வேத
சனர்க்கு ஒதல்-ஒதுவித்தல்-வே
ட்டல்-வேட்பித்தல்-இதல்- ஏற்ற வருவித்தல், வேண்டிய தொன்றைப்
பொருச்த விரித்துக்கொள்ளல்
ல் சத்திரியர்க்கு, வேட்பித்தல்-இ

தல்-வைசியர்க்கு, கொள்ளல்-விற் வருதம், இருப்பிடம், கவசம், தே

றல்-கோக்காத்தல்-கிருவிபண்ண
ல்-வேட்டல்-குத்திமர்க்கு, சுயங்

ரைப்பாதுகாக்கும்புலித்தோன் மு

தலிய, தோல்
கிருஷியால்வாத பயணிதல-கிருஷி வரூதினி, ஒர்தெய்வப்பெண், படை
வரேசுபரன், சிவன்
பண்ணல்-கோக்காத்தல்
வருணம், எழுத்து, ாேத்தி, குலம், கி வரேந்திரன், அரசன், இதிேரன், வ
ரத்தின் மிக்கோன்
றம், நீர், பிரகாசம், பொன பொ
ன்துரை, மஞ்சள், மாதிரி, யானே, வரை, அளவு, கரை, சிஅவரம்பு, ம
லே, மூங்கில், வரையென்னேவல்,
வாசன, விதம், வேஷம்
வரைவு, விாவிறை
(அ
வருணவிச்து, முத்துச்சிப்பி
வரை கம்பு,கம்மாளர்கருவியிளுென்
வருணவில், வானவில்
வரைக்குடிலம், வங்கக்கல்
வருணஞள், சதய நாள்
வருண?னதோத்திரம், வன்னிப்பு
வரை கிறகரிச்தோன், இந்திரன்
-

வருணன், சமுத்திரம், த வாதசாதித் வரைதல் எழுதல், கொள்ளல், சித்தி
த ரிலொருவன்,மேற்றிசைப்பாலன்
ரமெழுதல, சுற்றிவரைதல, நீக்க
ல், மாற்றல், விவாகஞ்செய்தல்
வருளுசாரம், சாதியொழுக்கம்

_

வருணுஸ்திரம், வருண பாணம்
வருணித்தல், வன் னித்தல்
வருதல், கடத்த , வருகை
வருத்தகம், வத்தகம்
வருத்தகன், வத்த கன்
வருத்தப்படுதல், துன்பப்படுதல்

வரை பகவெறி நீதோன், குமரன்
வ ைபுே, எல்லே, மதில்

வரையரமகளீர், மலேபில்வாழுங்செ
ய்வப்பெண்கள்

_

வருத்தப்படுத்தல், அன்பப்படுத்து
ஸ்

வரையறவு, வரையறை

வரையறுத்தல், எல்லேப்படுத்தல்,

ம

தித்தல், வ3வத்தல்
வரையறை, அளவு, எல்லே, தீர்க்கம்

வலி

கால்க

வல

வரையாடு, குறும்பாடு
(ளே தல் வலம், இடம், ஏழலுரு (உ.ம்)கை
வரையு
தல், எல்லேட்படுத்தல், வ | வலத்திய ழ், கனம், மேல், வலப்
வரைவிடைவைத்தப்பொருள்வயிற்
பச்கம், வவி, வெற்றி
பிரிதல், அகப்பொருட்டுறையி வலம்பம், கி.அ.திட்டவரி
ஞென் அறு
வலம்புரி, நந்திய வத்தம், வலப்புரி,
வரைவின் மாது, வேதி
வலம்புரிச்சங்கு
வரைவு, அளவு, எல்லே, பிரிவு, மண வலயம், எல்லே, கடல், குளம், கைக்
ம், மா.அ.பாடு, வாைதல்,வரையப்
கடகம், சுத் ற வட்டம்,வட்டவடிவு
பட்டது
வலவன் சமாத்தன், தேர்ட்டாகன் .
வெற்றியாளன்
வரைவுமலிதல்விரி, காதலன் மு2லவி
-

-

லேவிடுத்தமைபாங்கி காதலிக்குண வலவை.இடாகினி காளி, காளியேவல்
செய்வாள் வல்லவள், வல்லோன்
ர்த்தன் முதலாகத் தலேவியணங்
கைப்பரா வனிலே கண்டொன் மகி

விசாய கன்றே வி
வலவோட்டு, குரியன்

ழ்தலீருகியவேழும்
த்தொகை, அஃது வரைவுமுடல்

வலன் ,

வுணரத் தன் முதலாக ப்ப ாவல்க

ண்டுவ

வீருகிய

வ ககம,
_

வாசகு,

தக்

ஒ சுரன், வலப் பக்கம்,வலி,

வல்லவன் வெற்றி

வல்ாகம், கொக்கு, கீர்
வலாசை, கொக்கு

ன்கும்

_

}

முதலிய

கிரகங்களின் சுற்று

வரைவு மலிவு, வரைவிற்குரியகிளவித்

வற கம்

வலாசகம் குயி , சவனே

வலக் காரம், பொப்

வலாட்டிகன் ,

வலங்கமர், ஒர்சாதியார்

வலாட்டி ன் , தத் துவ சாலி
வலாரி, இங்திரன்

(புறம்
வலங்காரம், மேள தின் பசையிட்ட
வலங்குலம், ஒர்குலம்
வலங்கை, வலக்கை, வலப்புறம்
வலங்கையர், ஒர்சாதியார்
வலங்கை யான், வலங்கமத்தான்

வலங்கொள்ளல், வலம் வருதல், வெறி
றியடைதல்
அலசல், அங்கியகிரகபி வேசம்

வ
வலி,

}

_

ற் காரம், வலே
ம
இரேகை, ஒதுவங்காரம், ஒர்

நே.

ய்,

அஃது

தொகைச்சொறி

ருெடர் புண்டாகத்தெடுப் ட அதி

,

குங்கு

மிரும்பு, வரி, வலியெ
ன் னே வல், வல்ல ை
வலி கட்டு, வீணே பிளுேரு அட்பு

வல சாரி, வலமாய்ச்சுற்றிப்போதல் வலிக்கென, தெளிவாய்
.ெ
,
வலிசங்கம, குரங்கு கூட்டம்
கூட்டம்

;

வலசை,

-

வவி சம், தாண்டில்

வலசைவாங்குதல்,கூட்டத்தோடே

வலிச்சலன், அற மெலிந்த வன, பிடி

யெடுபட்டுப்போதல்
வலசோர், ஒர் பட்டினம்
வலஞ்சுழி, வலஞ் சுற்அஞ்சுழி

வலிச்சல், காய்ச்த தி, வரிக்க

வலட்டி, வலித்த அது
வல த ,செயல்,வல ப்பக்கம்,வல்லமை

வலத்தல, சொல்லல, நிணத்தல், வ
2ளத்

ல்

வலிதல், தங்கல், துல் ல், வவிச்து
கோடல், வலே ாற்காஞ்செய்தல
வலி.து, லியது
இ.

ங் கல,

வல தம, வசனம், வ?ளவு

வலந்திரி, ஒர்கொடி,
நீ அங்கொடி

வலத்துக்குச்சு

கம

மாய்வ

கல,

காய

தல தோணி துண்டல், கி?ன தல,
ம க்கலப்ப புய ர்த்தல்,லெலெ

ழுத்தைவலலெழு த க்கல, வயிந்
உள் மு.அக்குதல், வலிவலி, தல,வ

வல - ப ரிசப் , வலட் புற b
வலட்ட

வலிச்ச கொடி, ஒாகொடி

வலிதம், அசைவு, குழவு

வலி, தல, இழுத்தல்,உடன்படல், ஏ

வலத்திடல், சொல்லல்
வலாடு, ஒரூர்

வலம

ச்த துவிடாதோன்

_

வன்மை

சரித்தில

சு.ாஉல்

வல்ல

வலிந்தகோடல், அருமையின் கருத்

வல்லு

வல்லடிக்காரன்,

வலுவதேஞ்செய்

வோன்

துக்கொள்ளல்

வலிபதம், அற்ப கடுமை

வல்லடிவழக்கு, வஅடக்தகியாயம்

வலிப்பு, இழுப்பு வலி

வல்லணங்கு, கா

வலிமாச்தம்,மார்தமெட்டிளுென் அ வல்லதம், கொலே, மூடுதல்
வலிமுகம், குரங்கு
வலிமை, வலோ நீகாரம்,

வல்லபசத் தி, மிகுவலி

(ல்லமை

வல்லபம்.கதியுள்ள குதிரை,பிரியம்,வ
வலிமைசெய்தல்,பலபந்தம்பண்ணல் வல்லபன், இடையரிற்றலேவன், குதி
ரைமேல்விசாரிப்புக்காரன், சாய
வலிமைபாராட்டல், சமர்த்துக்கொ
கன், பிரியமுள்ளோன், மேல்விசா
ண்டாடுதல்
மனகாரன், வல்லோன்
வவிய, திா ஒக
வல்லபி,ம?னவி,வல்லபமுள்ளாள், வ
வவியறிதல், திராணியறிதல்
வலியன், கரிக்குருவி, வவிபதமான ல்லபமுள்ளோன்
அதி, வலியுடையோன், வல்லவன்
வல்லபை, பிரியசாயகி, வலவை
வலியான், ஓர் பருச்த,கரிக்குரிவி, வ வல்லமை, வல்லபம் (பூங்கொத்தி
வல்லரி, கொடி, தளிர், பசுங்காய்,
லியுடையோன்
வலியுறுத்தல்,உறுதிப்படுத்தல், பல வல்லவன், இடையன் பருப்புக்கறி
சமைப்போன், புருடன், வல்லா
ப்பித்தல்
வன் மை

ன், லீமன்
(ர்வை
வலீமுகம், குரங்கு
லல்லவாட்டு,
உத்தரீகம்,
மேற்போ
வலு, எட்டு, ஒர்ட்சைமருச்சி, கன வல்லவி, வல்லபி
ம், கொசுகு பலம், பற்.அ
வல்லவை, வல்லபை

வலுசுருதி, வலோ நீகாரம்
தக்கம், ஞாயமில்லாதின்
வலுத்தில், திரப்படுதல், பலத்தல் வல்லாத
டாகிய அக்கம்
வலுப்பு, திரம், பலப்பு

வலுவந்தம், வலோ நீகாரம்

வல்லாால், ஒர்குடு

வலுவந்தரம், வலிமை
வலு கம், தாமரைக்கிழங்கு
வ?ல, மீன் முதலியபடுக்குங்கருவி

வல்லாரை, ஒர் ஆடு, கேட்டைகாள்

வ?லக்கு அனுக்கு, வலேயைத்தாழச்செ

டுதல்
வல்ல்ாளகண்டன், மிக வல்லோன்

ய்யுமுண்டை
வலேச்சி,

செய்தனிலப்பெண்

வ?லஞர், செய்தனிலமாச்கள்

வல்லார், சம்ர்த்தர், மாட்டாதவர்
வல்லார்கொள்ள, பலராத கவசட்ட

வல்லாளன், திண்ணியன் வல்லான்
வல்லான், வல்லவன்

வலே தடுத்தல், மீன் படாமற்றத்ெதல் வல்லி, அளவு, ஆய்ப்பாடி உபநிட
தமுப்பத்திரண்டிஅென்று, கலி
கூ?லப்படல், சிறைப்படல், மயக்கில
யர்ணம், கால்விலங்கு, நீங்கல், ப
கப்படல், வலேயிலகப்படல்

டர்கொடி, பிரிதல், பூமி, பெண்,
வள்ளிக்கொடி
வலேயசேரி, செய்தனிலம்
வல்லிகம், கொடி, மிழகு
வ?லயர், நெய்தனிலமாக்கள்
வலேயன், ஒர்சாதியான் , ஒர்சாமை, வல்லிகை, காதணி, யாழ

வ?லப்பாடு, மீன் பிடி.

வல்லிசம், மிளகு

(டி.

பரதவன்

வல், கச்சு, சீக்கிறம், குதாடு கருவி, வல்லிசாதகம், கற்பகத்திற்படர்கொ
வல்லிசை, உச்சவிசை, பாம்பு (புவி
வல்லியம், இடையரூர், கொல்லிமலே,

மேடு, வலி
வல்கி, வீ2ண

வலிதாயுச்சரிக்கு மெழுத்
வல்கிதம், குதிரையிருகாஅாக்கியா வல்லினம்,
தின் பகுதி
(குங்கு நீறி
டிவருகடை

_

வல்சி, உண்டல், சோறு
வல்ல கி, வினே

வல்ல

அபச்சம் வல்லபம்

வல்லிட்டுக்குற்றி, ப?ன முதலியபிளக்

வல்லுயிர், அரிதாய்ப்பிசிைத்திருக்கு
முயிர்

வழி

வல் அசம், காடு, காட்டுப்பன்றியி
றைச்சி, தனிமை, புற்றரை, பூங்

.ெ

வழி
ன்.அறு: அஃது பொருள் காரணமா
னவியாச்சியம் நியாயம்பேசுதல்,

வழக்கம்
(தல்
கொத்து,மணல்,வயல்,வளுர்தரம்
வல்அவம், அடைப்பை, கைப்பை வழக்குக்சேட்டல், நியாயம்விசாரித்
வல்அளி, பன்றி
வழக்குச்செய்தல், க்குப்பேசுதல
வல்அனர், வல்லோர்

வல்அாகம், ஆண்குரங்கு, கரடி, முசு

வழக்குத்தொடுத்தல், வழக்குண்டா
விகல்

வல்அாரம், பாழ்கிலம், வள்ளுரம், வ வழக்குப்பேசல், நியாயமுத்தரித்தல்
அக்தரம்
வழக்கோரம், ஒருபக்கஞ்சாய்ப்பா
வல்அாஅ, ஒர் பருச்சி, இஃது பஞ்ச
னநியாயம்
பட்சியிலுமொன் அறு
வழங்கல், ஆட்சிபண் அதல், இயங்
குதல், இதல், உலாவல், சொல்ல
வல்லெழுத்து,வன்மையாயுச்சரிக்கு
ல, கடத்தல், மழைபொழிதல்
மெழுத்துக்கள்
வல்லெனல், அ.அசாணவோசை
வழங்காவழி, புதுக்கட்டு
வல்லே, ஒர்சோப், கடுப்பு, காலவி வழங்குதல், வழங்கல்
ரைவு, கோட்டை, பெருங்காடு, வழட்டுதல், வழுச்திதல்
மேடு, வட்டம், வருத்தம், வலிமை வ9ட்பம், வழக்கம்
வல்லேயம், எறி இட்டி
வழலிச்கை, சோர்பு

வல்லொட்டு, அருமையான இருப்பு, வழஅதல், வழுர்தல்
அரும்பூட்டு
வழலே, ஒர்பாம்பு, ஒர்மருச்தி,கோ
வல்லோரொழிப்பு, அபஅதியுருபகத்
ழை, சவுக்காரம்
தொன்.அறு, அஃது பி.மாய்யமுறி வழலேயுப்பு, சவுக்காரவுப்பு
அவின வியதம்சொல்லி அண்மை வசிாநிலே, தி:ணபாலிடங்காலமுதவி
ப்பொருளே வல்லோரச்சொல்லுக்
யவழுவாது வழங்குவது
குமற்ருெருசார்ப்பரியத்தைக் கற் வழாது, சிறைபுனல்
பித்துமமத்தல்
வழி, இடம், ஏசி அருபு (உ.ம்) நிழல்
.

வல்லோன், வலிமையுடையோன்

வல்வருத்தம், சடுவருத்தம்
வல்வாயசரணன், ஓர்டாம்பு
வல்விடம், கடுநஞ்சு

வல்விலங்கு, யானே
வல்வி?ன, வலியவின

வழியசைக்தனன் காரணம், திர
ட்சி, கடவை, பழமை, பின், மகன்,
மார்பு, முறைமை, வழியென்னே
வல்

வழிகட்டுதல், எத்தனம்பண் அசல்,
வகை பண்அதில், வழிமறித்தல்

வலி, வேதமுத்திரைதரியாதவன்
வவ்வலொட்டி, ஒர்முட்செடி

வழிகாட்டி, முன் மாதிரிவைப்போ

வவ்வல், வாருதல்

வழிகாஅதல், நேர்வருதல், வயணம்
பிடித்தல்

வவ்வாலொட்டி, ஒர்முட்செடி
வவ்வால், வெளவால்
வவ்வால்மீன ஒர்மீன்

ன், வழிகடத்தவோன்

வழிக் கரை, வழியருகு
வழிக்குதல், துடைத்தெடுத்தல்
வழிக்கொள்ளுதல், பயணப்படுதல்

வவ்வால்விளக்கு, ஒர்விளக்கு
வவ்வாறிகுறடு, செருப்பிகுேருமப்பு வழிச்சாரி, கீாவைகொடாதச க்கு
க2ளக் கொண்டு போகிறவர்க2ளக்
வவ்வாற்பந்தம், வவ்வால்விளக்கு
கண் பிெடிப்பதற்கான கள்ளப்பா
வவ்வா ஆற்றி, ஆதாரமற்றது
வழக்கச்சொல், இயற்சொல்
வழக்கம், கடைபடி, வழங்குதல்

வழக்கறிதல். கடையறிதல்
வழக்காடுதல, வழிக்குச் செய்தல்

வழக்காளி, தொடர்ச்சிக்காரன்

வசிக்கு அடிப்பான் மூன் அளெ

தை,

சடையுள்ள வழி

_

(ம்

வழிச்செலவு பயணச்செலவு,பயண
வழிச்செல்வோன், பதிகன்
வழிதல், மிகுக்திவடிதல்
வழிதுறை, வயணப்போக்கு
வழித்தடை, சகுணப்பிழை

.

வழி

2. .ெ

dெTெ

வழிவைத்தல், போகத்தொ டங்கல்,
வழிச்சல், வழிக்குதல்
முன் தொடங்கல்
வழித்த இன, பாரம்பரியமானதணே,
வழி நடையிற்.டி2ண
வழி; தெய்வம், குலசெய்வம்
வழித்தொண்டு, தலேமுறைப்பட்ட
தொண்டு
வழித்தோன் றல், மகன்
வழிநடத்தல், கடப்பித்தல்
வழிநடை, பிரயாணம்
வழி ன், பின் ?ன நாள்

வழு, இன் மை, இனம் , கேடு, தப்பு,

வழுவென்னேவல்
வழுகுதல், வழுவுதல்
வழுக்க்ட்டை, சிஅவன், மூடத்தன்
_

(தல்

வழுக்கல், அடித்தல், இழுக்கல்,மோ
வழுக்காய், இளங்காய்
வழுக்கு. நிணம், மறதி, வழுக்கென்

னேவல்
வழி நீபதி, ஒர்செய்யுள்
வழி.நால், மு.ச.அால்வழியேவிகற்பித் வழுக்குதல், வழுத்தல்
வழுக்கு நிலம், வழுக்கற்றரை
அரைத்த நால்
வழிபடல், சீழ்ப்படுதல், வணங்க வழுக்குப்பாசி, ஒர் நீர்ப்புடு
வழிபடுதல், ல்
(ப்படுத்தல் வழுக்கெண்ணெய், ஒர்வகையெண்

}

வழிபடுத்தல், கேர்ப்படுத்தல்,பயண

(காப்

ணெய்

வழிபறித்தல், அதர்பறித்தல்

வழுக்கை, தேங்காய்வழுக்கல்,வழுக்
வழுக்கைத்தலே, மொட்டக்தலே
வழுச்கைப்பலா, ஒர்பலா
(ழு

வழிபாடு, அப்பியாசம், ஆசாதனே,

வழுதலே, கத்தரி, புனத்திடுபொய்க்க

வழிபண்அணுதல், வகைபண்ணுதல்

வழிபயத்தல், ம.அப்படித் ல்

வழுதி, பாண்டியன்
தாழ்மை, வணக்கம்,வழிபட்ல்
வழிபடும த்தல், அகபபொருட்டு வழுதி, பொய், வைக்கோல்
றையிளுென் அ
வழுத ணே, கச்தரி
ஃலஃ. க. கி
கல்
வழிபார்ச்சல், வகை பார்த்தல், வர வழுத்தல்,
வழுத்துதல், சொல்லல்,
திதித்தல்
_

வுபார்த்தல்

வழிப்படுதல், சோப்டடுதல், வழிசட வழுகிலே,திண்பாவிடங்காலமுதலிய
வழுவிவழங்குவது

க்கத் துவக்கல்

உட்படுத்ததல், வழும்பு, நிணம், விவங்கின் குட்டிகள்
வழிப்படுத்துதல்,

ஒழுங்காக்கல், ச

ரிவழியினடத்தல்
வழிப்பயணம்

:::: வழிாடை

பிறக்கும்போதிருக்கும்வழுவல்

வழுவமைதி, தின பாலிடம்முதலிய
மாஅ பட்டுவரிஅடிமைத்துக்கொள்
ளத்தக்கத

வழுவல், இளநீர்வழுவல், சாய்தல்,த

வழிப்பிரிவு தெருச்சக்தி

ப்புதல், வழும்பு
வழிப்போக்கர், பயணக்காரர்
வழுவவிடுதல், தப்பவிடுதல்
வழிப்போதல், பின் செல்வல் வேருெ வழுவன் சுரு, ஒர்மீன்
-

_

ருவர் காரியத்திற்குட்படல்
வழிமு ைதலேமுறை, வழிமுதல்
வழமோனே, மோ?னகளிஞென் டி

வழுவாடி, காரியத்தினழுவுகிறவன்

ழிக் த.அ.
வழிய ை, குட்டைநோய்க்காரன்,

வழுவை, யான

வழுவு, குற்றம், தவமறு
வழுவுடைக்காமம், அ.ரிச்சை, பிறர்
பொருள்விரும்பல்
வழியடைத்தல், புறம்பு அதில்
வழியல், வழித்தெடுக்கப்பட்டது வ வழுவுதல், தவ அறுதல்
_

ழியிற்றங்குகிறவன்

வழு உச்சொல், பிழைமொழி

வழுஉச்சொற் -ணர்த்தல், குற்றமா
னசொற்களே ச்சோத்தல், அஃது
செய்யுட்குற்றமடத்திஅெல. ஆன்"

வழியரைப்போர் அாதர்
வழி வகை, இடம்பாடு, ஏது
வழி விடுதல, யணமலு ப் த ல், வழி வ ைதி, சுரபுன்னே
வளங்க ட்டுதல், வழி-பண் அதில்
வெட்டிவிடுதல . .
. . . .
_

_

வளி

வள்ளி

வளதே, பெரியமிடா

வளு, இளமை. இ.

து

வளட்படுதல், சீர்ப்படுதல், சேராதல் வளு சல், தோல் வவ்வப்படல்
வளப்பம், கொழுப்பு,
சிமை, வளமை

மை,மாட் வளும்பு, வழும்பு

வளுவல், இளமை, வழுக்கத்தக்க து
வளுவளுத்தல்,சொளுகொளுத்தல்

வளப்பாடு, வளமை

வளமடல், ஒர்பிரபந்தம்,அஃது அற வளுவளென் ல் வளுவளுப்புக்குறிப்பு
ம்முதலிய முப்பொருளின் பயனே வ?ள, உத்திரம், கங்கணம், களங்க
பிகழ்ந்துகாமவின்பத்தினேயே பய
ம், சக்கிரம், சங்கு, நுழைவண்,
னெனக்கொண்டுபாட்டுடைத்தலே

புற் ற, வண்யென் னே வல்

:

மகனியlபேர்க்குத் தக்கதை புெ
து ையாகத்தனிச்சொல்வின்றி.பி வ8ளத்தல்,
ன்னிசைக் கவிவெண்பாவாற்றலே

} கட்டல்,கோணச்செ
ய்தல், குமுதல், தடுத்

தல், சளினஞ்செய்தல், வாருதல்

மகனிரச்து குறைபெருதி மடலே வ:ளச்சல், குழ்வு
அவதாயீரடியெதகைவரப் பாடு

வளே தடி, பா

வ.தி

வளே சல், குழ்தல், பணிதல்

வலயம்

வளமை, உபகாரம்,கொழுப்பு, செ வளத்தல், ட்டல், சுற்றுதல், குழ்
ல்வப்பொலிவு,நன்மை,மாட்சிமை
தல், தடுத்தல், வாருதல்
வளமையர், பூவைசியர்
வளே போழ்ார், சங்க மறுப்போர்
வளம், அழகு, செல்வம், செவ்வை, வளப்பு, உழவுசால்,மதில்,வன:தல்
பக்கம், பதவி, பலபண்டம், மா வளமணி, அக்குமணி, சங்குமனி
ட்சிமை, வவி, வாறு
வளயம், வ3ளயம்

வளேயகம், சங்கு
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வளேயமிடுதல், குழியமாடுதல், சூழ்த

வளருதல்,
வளர்ச்சி,

வ:ளயம், குளம், சீதரங்கபாஷான
வளர்தல்
ம், தாமரையுட்சுருள், வட்டம்
வளர்சல், உயர்தல், சதித் சல்
வளேயஅப்பு, ஒருப்பு
வளர்த்தல், உண் டாக்கல்,வளரச்செ வளேயல,கைவளே,வ 2ளவுள்ளத (மன்
ய்தல்

வளேயல்படண்,

வ:ள அண்டாக்குகிற

வளர்த்தாள், செவிவித்தாய்

வ?ளயாபதி, ஓரிலக்கிய நூல்

வளர்ச்தி, வளர்ச்சி

வ? யில், கைவ?ள

வளர்த்துதல், கிடத்துதல், சயனிப் வளே வாணி, துண்டல்
பித்தல், பருப்பித்தல்
வளவு, பணி தரவு, வட்டம், வணக்க
ம், வணங்கல் வலே தே.து
வளர்பிற்ை, பூருவபக்கச்சந்திரன்
வள், ஒலிக்குறிப்பு, காது, கூர்மை,
வளர்ப்பு, வளர்க்குக்தன்மை
வளர்ப்புணி,
நெருக்கம், வவி, வளம், வார், வா
வளர்த்த பிள்
ளுறை, வாள்
(ப்பு
வளர்ப்புப்பிள்ளே,
வளர்மயிர், மயிர்க்குழற்சி
வள்வள்ளெனல், இ டுக்கொலிக்குறி
வளவளத்தல், பயனின்றிப்பிதற்றல் வள்ளம், ஒர்வகைச்சி.டி.தோணி, கா
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ழிகைவட்டில், மரக்கால் வட்டில்

வளவளட்பு, பயனில்சொல்
வளவன், சோமுன்
வளவி, வீட்டிறப்பு

வள்ளல், வரையாது கொடுப்போன்,
வலியன், வள்வேக்சிரை

வளவு, கொல்லே, வ?ளவு
வளன், வளம்

வள்ளி, ஆபரணம், ஒர்கடத்து, ஓர்

வள்ளன்மை, வள்ளற்றன்மை

வளாகம், இடம், ஓர்ாகரம், சூழ் திே
டல், தினேட் புனம், வ?ள தவிடம்
வளார், இளங்கொம்பு
வளாவல்,

வளாவுதல்,
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வவு

வளி, காற்று, குறைக்கா மறு
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வஅமம், வன்மம்

(டோர் வறுமை, தரித்திரம், வெறுமை

ளகு, மெழுகு

விள்ளியோர், வரையாதுகொடுப் வறமொழி, வீண் சொல் (ப்புனம்
வஅம்புனம், பாலேநிலம் வி:ளவுகொ
வள்ளுவ சாத்திரம், ஒர்சோசியம்
வ.ஹவிவி, அகதி

வள்ளுவர்குறள், ஒர்.நால்

த வட்டநீகறி, பிண்ணு
வள்ளுவன், ஒர்சாதியான், புரோகி வறை,
தன், வருங்காரியஞ்சொல்வோன் வறையல், க்கு
வள்ளு று, வல்லி.அ
வl கசங்க விதம், வருக்க சங்கலிதம்

வள்ளுரம், ஆட்டிறைச்சி, அவினி வற் கடம், பஞ்சகாலம், வறப்புக்கா
வள்ளுரம், றைச்சி, சூட்டிறைச்சி,

லம்

(மூலம்
வற்கடை,குறைவு
புலால்
வள்ள,உலக்கைப்பாட்,ெஒர்கொடி வற்க மூலம், வருக்கத்தொகையின்
வற்கம், கஞ்சி,குதிரைவாப் வார், ச
வறடு, வரடு
மமாகியவீரெண்ணின் பெருக்கம்,
வறட்காமாலே, வரட்சி, வறள்வு
(கிரணம்
மரவுரிமரப்பட்டை
வறட்சுண்டி, ஒர்செடி
வறட்டல்,காய்ச்செய்தல்,வறுத்தல் வற்காாடம், சகக்குறி, மத்தியானக்
வற்கரி, கரகம், குதிரைக்கயிறு
வறட்டி வருட்டி
வ கலம், மரவுரிமரப்பட்டை
வற்கலே, மரவுரிச்சீரை
வற்காலி, வெள்ளாடு

வறட்பூல், ஒர்பூல்

வறத்தல், காய்தல், சுருங்கல்
வறப்பு, குறைவு, வறி.அ
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வறவு, கஞ்சி

வற்கித்தல்,ஒர்தொகையையத்தொ

வறவொட்டி, ஒர் பூடு

வற்கு, அழகு, ஆடு, கஞ்சி
வற்குவிகம், வலியான்குருவி
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வறளாரை, வாளாரை
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வறள்முள்ளி, ஒர்முள்ளி

வற்சாபி,

வறள்வு, வள்வு

வ சநீயம், தள்ளத்தக்கது, நேரற்ற
வம்சம், எருமைபசுவிவற்றின் க்ன்
அ, ஒர்தேயம், குதிரைவாய்வார்,

வருட்டி, வரட்டி.

வறிஞர், தரித்திரர்
வறித, அறியாமை, குறைவு,
மை, பயனின்மை, வீண்
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வறிமை, வறுமை
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வறியோன், தரித்திரன்
வஅகு சல், பிருண்டுதல்

ஒாமருங் தி

மார்பு
வற் சாம், வருடம்

வ லம், இளங்கன்.அப்பசு, தயை
வற்சிதம், தள்ளுகை

வ சித்தல், தள்ளுதல், விலகுதல்
வற்கிப்பு, தள்ளுகை
வற்சியம், விடப்பட்டது

வ.ழக்கற்.அப்போதல்,ரேவமமைப் வற்சை, குழந்தை, மலட்டுப்பசு
பட்டுப்போதல்

வழங்காலம், வறப்புக்காலம் (டை

வந்தனே,பார்ப்பாருக்குங்கிராமத்தா
ழியகாரருக்குங்கொடுக்குங்க்ட்வி

வறங்கோடை, மழையில்லாதகோ வற்பம், அருமை, ஒ.அறுப்பு, பஞ்சம்
வற்பு, உறுதி, வவி,வற்பம்
வஅதல், யோஅலர்தல்
(கல் வற்புறுத்தல், உமதிப்படுத்தல்
வ.முத்தல், வதட்டல்

வறுத்த அப்புச்செய்தல், முற்று நீக்

வறி,மம், வற்.று

வற நகை, புன்னகை
வ.உசிலம், பாழ்நிலம்

வற்றல், அடைகாய், உலர்தல், கா
யாத தி, வடிதல்
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வற்ருலே, ஒர் கிழங்குக்கொடி
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வற்றுதல், காய்தல், வடிதல்
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வனவாங் தரம், வஞர் தாம்
வஞகம்பம், மரவசைவு
வளுகி, முயல்
வஞச்தம், காட்டோரம்

வளுந்தரம், கின்மாஅ வியமான காடு

வனக சம், வனசரம்

வணிகை, கா

வனகுத்தன், ஒற்றன்

வனிதம், சிறப்பு

(க்காரன் வனிதை, பெண், ம?னயாள்
வன கோசரன், வனவாசி, வேட்டை வணிகன்,
ன
வனியகன்,
வனவாசம்
வன சஞசாரம்,
வ?னதல், அலங்கரித்தல், செய்தல்
வன சஞ்சாரி, வனவாகி
வைேற்சாகம், காண்டாமிருகம்
வன சமூகம், பூஞ் சா?ல
வன் கட்பேதையர், பாவேநிலப்பெ
வனகோசரம், காடு
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வன சம், தாமரை
வனசரம்,
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ண்கள்

பெருங்காடு, மூவினயா?ன வன்கணம், வலியுடையவருக்கம், வ
று, அஃது வனத்திற்பிற ல்லெழுத்துவருக்கம்
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வன செதுே, காட்டுமிருகம்
வனசோபனம், தாமரை
வனச்சார்பு, முல்லே நிலம்

வன் கண், வைரம்
வன் கண்ணர், வைராக்கியர்
வன் காய், கடுங் காய்
வன் காரம், வலோ நீகாரம்
வன் கிடை, அருங்கிடை
வன்கிழம், அறமுதுமை
வன்குணம், வைரத்தனம்
வன் கை, வைராக்கியம்
வன் கை வாரம், அரும்பழி

வனச்சுவை, நரி, காவி, புவி

வன்கொலே, அருங்கொலே

வனதம், முகில்
வனதீபம், சண்பகம்

வன் சா, அருஞ்சா
வன் சிரம், ஒர்மீன்

வனதேவதை, வனத்திற்றெய்வம்

வன் சுரம், பாலேவனம்

வனச்ரர்,
வனசரிதர், வனவாசிகள்,வேடர்
வனசரோ சினி, காட்டுப்பருத்தி
வனசீவி, வனவாசி

வன சுரம், அருங்காடு

வனாம், குரங்கு

வன்சொல், கடுஞ்சொல்
வனபதி, குவாதிகாய்க்குமாம், மரம் வன் பகை, கடும்பகை
வனடா தவம், காட்டுமரம்
வன் பால், குறிஞ்சிநிலம், பாலேநில
வன பூமி, காட்டுத்தேயம்

ம், மேடு

வனப்பதியம், பூவாமற் காய்க்குமாம்

வன்பு, வன் மை

வனப்பிரியம், குயில்

வன்பொறை, பெரும்பாரம் (விடம்

வனப்பு, அழகு

வன்மத்தானம், உயிர் கிலே, நொய்ய

வனமல்லி, காட்டுமல்லிகை
வனமாலி, திருமால்

வன்மம், வைராக்கியம்
வன்மரம், அகக்காளுள்ள மரம்
வன் மி பகைஞன்

வனமூதம், முகில்
வனம, அழகு, ஊர்குழ்ந்தசோலே,
காடு, குடியிருப்பு, சுடுகாடு, தள
சி, கீர், Hற்.அ, மலேயருவி, மிகுதி,
வழி,வீடு
வனாம், குரங்கு
வனராசன், சிங்கம்
வனவாசம், வனவிருப்பு
வனவாசனம், சாவி

வனவாசி, வனசஞ்சாரி

வன் மிகம், ஒதம், வன்மீகம்

வன் மித்தல், வைரங்கொள்ளுதல்
வன்மீகம், புற்.று
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வித்தலே நிமிர்த்திக்கிடப்பது
வாதி, காரணமுமேற்கோளுமெடுத் வாந்தகி, கடியள்
அக் காட்டிப்பிறன் கோள் மறுத் வாக்தம், சத்தி

வாதான் னியம், வள்ளற்றன்மை

அத் தின் மத நிறுத்திப்பாடு வோ வாச்தரசம், சாய்

ITIL

வாயு

வார்தவன், மித்திரன்

வாயனம், தீம்பண்டம்

வாந்தி, சத்தி பண்ணல்
வாயாங்காரம், பேச்சுமதம்
வாந்தித்தல், சத்தித்தல்
வாயாடல், வாய்சாலமாய்ப்பேசல்,
வாந்திப்பிராங் தி, கழிச்சlகோதாரி
வாய்வழங்குதல்
வாபம், செளளஞ்செய்தல், செய்கு வாயாடி, வாய்வல்லவன்
தல், வித்து
வாயாடுதல், வாயாடல்
வாயாவி மூச்சு
வாபி, வாவி
வாபீகம், சாதகப்புள்
வாயிலாளர், வாயில்காப்போர்

வாமசுக்கிலம், பொன்குவிரை
வாமதங்திரம், வாமசமய நால்

வாயிலோர், தமிழ்க்கூத்தர், வாயில்
காப்போர்

வாமதேவன், ஒர்முனி, சிவன்

வாயில், ஐம்பொறி, கடை, கதவு,
வாமபுர கோபம், துத்தம்
காரணம், திறம், தாதி, வாய்தல்
வாமம், அழகு, இடப்பக்கம், உட் வாயில்காப்போர், கடைகாவலோர்

காட்சிபேதத்தொ

சமயமாறிமூென்று, ஒளி, ஒர்பா வாயிற் காட்சி,
ம்பு, குறுமை, கூன், சிவனம்முக

ன_று

த்தொன்.அறு, செல்வம்,நீமை,தொ வாயு, காற்று, இஃது அட்டமூர்த்
தத்தொன்.அ,மூச்சு
வாமஅாாம்,
வாயுகண்டம், அசீாணம்
டை, பசுமுலே, முலே, விரோதம்

வாமஅரு,

!

வாயுகுஅமம், சுழல் காற்.மறு
வாயுகேது, துகள்
வாமலோசனன், அழகியவிழியுடை வாயுகோணம், வாயுமூலே
| வாயுக்குத்து, ஒர்சோப்
யான், திருமால்
வாமலோசனை அழகியலிழியுடை வாயுசகன், தி
வாமஅாருதணயன், வான் மீெ

யாள், இலக்குமி

:::: } அஅமன,
வாயு சம்பவன்

-

வீமன்

வாமனம்,குறள், திருமாறெசாவதா |

ாத்தொன் மறு, பதினெண்புராணத் வாயுகுலே, ஒர்நோய்
தொன்.அறு

(டதிருமால் வாயுச்சகன், தி

வாமனன்,குள்ளன்,குறளுருக்கொண் வாயுதவி, பேச்சுதவி
வாமன், அருகன், காமன், சிவன்
வாமாசாரம், வாமசமயாசாரம்

வாமாட்சி, வாமலோச?ன

வா மாவர்த்தம், இடம்புரிச்சங்கு
வாமி, பார்வதி, வாமசமயத்தவன்

வாயுதாாணே, வாயுவை நிறுத்துதல்
வாயுதாரு, முகில்
வாயுவைத்தடுத்
வாயுத்தம்பம்,
வாயுத்தம்பனம், தல், இஃது கலே
ஞானமஅபத்திஞன்கிமூென்.மு

வாமிலம், அகச்தை, அழகு
வாயுகிவிர்த்தி, காற்றமைவு
வாமை இலக்குமி, சாச்சுவதி, பார்வ வாயுபகாரம்,பேச்சுபகாரம்,
தி, பெண்
வாயகம், கூட்டம்
வாயசம், காக்கை

வாயசாராதி, கடகை

முகம

ன் வார்த்தை
வாயுபசாரம், வாயுபகாரம்
காற்.றாண், பாம்
பு
வாயுபட்சம்,
வாயுபலம், மழை, வானவில்

:

;

வாயடித்தல், வாயிஞலதட்டுதல்
வாயடைத்தல், சாவெழாதிருக்கச் வாயுபுத்திரன், அனுமன், வீமன்
செய்தல், பேசக்கூடாமவிருத்தல் வாயுமூலே, வடமேற்கு
வாயம், நீர், பெய்குதல்
வாயுமைந்தன், அ.அ.மன், வீமன்

வாயலம்புதல், வாய்சுத்திபண்ணல்
வாயவி, வடமேற்கு
வாயவியம், ஏழ்வகைாானத்தொன்

வாயுவாகம், புகை

வாயுவாகினி, நரம்பு
வாயுவாஸ்த்திரம், வாயுவம்பு

அ, அஃதி
படிதல்பசு சடையினெமுதிா வாயுவிளங்கம், ஒர்மருச்.தி
ளியிற்
வாயுவின் கூறுபாடு. ஒடல்-கிடத்தல்

0

விள்

வTL

-கூடல்-போதல்-வருதல்

வாயுவின் கோபம், வாதம்

,

வ

L

வாய்க்கொழுப்பு, மதியாப்பேச்சு
வாய்க்கொள்ளாதபேச்சு,அசப்பிய
10

வாயுவேகம்,மிகு கதி

வாய்சலிக்குதல், வாயயர்தல்
(ல்
வாயுவேகி, மிகுசுறுக்கன்
வாயுறை,பசுமு சலியவற்றிற்குக்கொ வாய்சளப்புதல், வீண்பேச்சுப்பேச
டுக்குங்கைத்தீன், வாயுபதேசம் வாய்சளிக்குதல், வாய்சவர்க்களித்
தல்
(ர்த்தியம்
வாயுறைவாழ்த்து, ஒர்பிரபந்தம்,அ
ஃது இடித்தியை யாவது முன்னர் வாய்ச்சம்பிரதாயம்,பேச்சுச்சாமா
த்தாங்கக்கூடாவாயினும் பின்னர் வாய் ச்சாக்கடட்டம், பல்அ
பெரிதும்பயன் பயக்குமென வெ வாய்ச்சி, மரம்வெட்டுமோராயுதம்

ண்பாமுதஅமாசிரியமி.அதியுமாக வாய்ச்சித்தலே, சப்பளிஞ்சதலே
வாய்ச்சொல், வாய்மொழி
க்கூஅறுவது
வாயூறல், வாயினிரு.முதல் (ருதுதல் வாய்தடுமாஅதல், வாய்பத.முதல்

வாயூறுதல், அபேட்சித்தல், வாய்ே வாய்தல், வாயில்
வாய்தற் கூடு, கதவினிலே
வாயூற் று,வாய்நீரூறுதல்
வாயெடுத்தல், பேசத்தொடங்கல் வாய்தற் படி, கதவினிலேட் படி,
வாயொடுங்குதல், பேச்சடங்குதல் வாப்தா, நிலவிறைப்பணம்
ஆயுதங்களிஅதி,கி
வாய், இடம், உதடு, ஊதுகுசில், ன் வாய்தாரி,
ண முதவியவைக
ழலுருபு, (உம) குரைகடல்வாய வாய்தாரை,
முதென்கோ, திவாரம், துதி, டே வாய்த்தாரை, ) எளின் விழிம்பு
ச்சு, மெய், வாக்கு இஃது பஞ்ச வாய்த்தலே, வாய்க்காற்ற2ல
பொறியிளுென் அ, வாயில், வா வாய்த்தல், கிடைத்தல், சித்தித்தல்,
பொருத்தல், மாட்சிமை
(ணம்
யென்னேவல், விழிம்பு
(ன்
வாய் கட்டி, வாய் திறவாது தடுப்போ வாய்நாற்றம், வாயின் அசுசியான ம
(பேச்சு
வாய்கட்டுதல், பிரேதங்கட்குவாய் வாய்நீர், உமிழ்நீர்

கட்டுதல், மந்திரத்தால்வாய்திற வாய்பாடு, வாயிலாட்சிப்பட்டுவரும்
வாமற் பண்ணல், மரியாதைக்குறி வாய்பாஅதல், உளஅதல்
ப்பாய் வத்திரம் வாயிலிட்டுக் கட் வாய்பிதற் அதல், அலபடதல

::
}
.ே.} வாய்மூடுதல்
.

டல்

(ப்பேசல்

-

வாய்காட்டுதல், அதிக பிரசங்கமாய் வாய் புதைத் சல்
வாய்குளி தல், அச்சமுதலியவற்றி
வாய் ஆசல், வாயலம்புதல்
(ல்
குலேகுளி அதில்
வாய்பூசமுத்தல், வாய்சுத்திசெய்த
வாய்க்கட்டை, அதேக்கொடை
வாய்க் கணக்கு எழுதாம சொல்.அ வாப்பொருமுதல், கனவில்வாய்குளி
-

ங்கணக்கு

_

அதல்

வாய்க்கரிச,பிரேதத்தின் வாயிவிடும வாய் போடுதல், வாயிட்டுக்கேட்டல்
ரிசி
(டல் வாய்ப்படுதல், உரிசிப்படுதல்
வாய்க்கரிசிபோடுதல், வாய்க்கரிசிபி வாய்ப்பன், ஒர்பண்ணிகாரம்
வாய்க்கரிசியிடுதல், அ. கிரியை வாய்ப்பன் சட்டி, ஒர்பணிகாரச்ச
டுங்காசு
பிஞென் மு.
ட்டி
வாய்க்காசு, வாய்க்கரிசியிடுகையிலி வாய்ப்பாடம், ஏடுபாாாமற்சொல்

வாய்க்காரன், அதிக பிரசங்கமாய்
ப்பேசுவே ன்

அம்பாடம்

வாய்ப்பிரசங்கம், வாயாற்பேசும்பி

ரசங்கம்
வாய்க்கால், நீரோடுங்கால், மகனாள்
வாய்ப்பிறப்பு, வாய்மொழி
வாய்க்கிறந்தி, ஒர்நோய்
வாய்ப்பு, ஈயம், பேஆறு, வளமை
வாய்க்கி தி,அசங்கதவார்த்தை

வாய்க்குற்றம், பேச்சுக் குற்றம்
வாய்க்கூலி, கைக்கூலி

வாய்ப்புண், வாய்க்கிரந்தி
வாய்ப்புள், நிமித்தம்

வாரி

வார

வாய்ப்பூட்டு, அடைப்பு
வாாணவல்லமை, வாழை
வாய்மட்டம், வாய்வனேயம் (தல் வாரளுகி, காசி
வாய்மண்போடுதல், கொடுமைசெய் வார2ன,
_

வாய்மதம், வாய்க்கொழுப்பு

::

வாப்முத்தம், பல்லு
வாய்மூடுதல், வாய்பொத்தல்

வாரகாரி, வேெ

சல்

வாரப்படுதல், உருக்கங்கொள்ளுதல்
வாய்மூத்தகுடி,வாய்ப்பேச்சி அலெ வாாப்பாடு, உருக்கம்
வரையுமடக்கிவருங்குடி
வாம், அன்பு, உரிமை, ஏழுகிழமை
வாய்மூத்தவன் முர்திப்பேசுவோன்
கொண்டது, கடல் கரை, சம
வாய்மை, மெய், அஃத சாத்தவித
யம், சிமவாம்பு, தடை, திரள் கி
குணத்தொன் அறு, சொல், வலி

மை, காடகவகைபத்திகுென்அறு,

வாய்மொழி, வாபிளுந்சொல்வது

சாள், பக்கபாசம், பங்கு, பஞ்சா

வாய் மோசம், பேச்சுமோசம்

ங்கத்திமூென்று, பாத்திரம், மலே
ச்சார்பு, வாயில்
வாய்வழங்கல், உண்டல்
வாால், அள்ளுதல்,ஒலேமுதலியவாரு
வாய்வ9ளயம், யாதொன்றின் வாயில்
தல், கொள் ரயிடல், கோலுதல்,
வைக்கும்வளையம்
(வருவது
தடவுதல், நீளல்,மயிர்கோதல்,மு.

வாய்வடம், குதிரைவாய்க்க பி.அ

வாய்விசேடம், வாக்குச்சித்தியால்

கத்தல்,வடிதல்,வாரலென்னேவல்
வாரவாணம், பஞ்சுபெய்ததைத்த

வாய்விடல், பேசல்
வாய்விடாச்சாதி, மிருகம்
வாய்விடுதல், வாய்விடல்
வாய்விலங்கம்,
ர்மானச்
வாய்விளங்கம், ஒாமரு.ச.அ.
வாய்வெட்டு, பறைவெட்டு
வாய்வெருவுதல், அயர்ச்சியில்வாய்
குளி தல்
(ல்,புசித்தல்
வாய்வைத்தல், கடித்தல், கேட்ட
வாரசம், குதிரை,குதிரைாடை
வாரகி, கடல், சத்திரு, சவத்தி

மெய்ப்பை, மார்க்கவசம்

வார வாணி, குயிலுவன், நியாயாதி
பதி, வருடம், வேசை
வாரவாரம், கவசம்

;

:::::::

வேசை

வாாாஸ்திரீ,

ஓர்கிழங்கு,சத்தமாதாக்க
ளிளுெருத்தி, பூமி,பெண்பன்றி

வாராகி,

வாராங்க?ன, வே

வாராசனம், நீர்க்குடம்

வாராேம், சீப்பு, பேன்,போர்க்குதி

வாராணசி, காசி

ரை, வடவாமுகம்

(ன்
வார கீரன், சுமைகாான், மைத்தின
வாரக்கம், செல்வட்டிக்குக்கொடுக்
கும்பணம்
(மங்குடி

வாாாதிபன், கிழமைக்கதிபன்
வாாாநிதி, சமுத்திரம்

வாரக்குடிச்சி, வாரக்குடிப்பெண்

வாராவாரி, மிகுதி

வாராவதி, பாலம்

வாராவதிே, கட்டாயமாய்வச்ததி
வாரக்குடி,கிலம்பயிரிட்டுப்பங்கு.ெ வாராவரத்தி, அதேமாய் வருதல்
வாரங்கம், ஆயுதப்பிடி, புட்பொது வாரான, வரவழைத்தல், இஃசி பி
வாரசு காமம், ஆட்சிஉறுதி
ள்ளேக்கவியுறுப்புப்பத்திஞென்.அ
வார சுந்தரி, வேசி
வாரி, இசைக்குழல், கடல், கதவு,சா
வாரசேவை, வேசிகூட்டம்
வாரடம், வயல்

ச்சுவதி, தானியம், கிறை சீர், நீர்,ம
டை,மதில், மதிநீசுற்.அறு, மிகுதி,யா

வாரடித்தல், நீர்நிரலியோடுதல்

னே கட்டுங் கயிறு, யா?னக்கூட்ட

வாரணசி,
ம், யா?னபடுகுழி,வழி,வாயில்,வா
வாரண வாசி, வாரணுகி
ரியென்னேவல், வினவு, வெள்ளம்
வாரணம், உன்மத்தம், கடல், கவச வாரீகிருமி, அட்டை
(சல்

}

ம், காத்தல், கேடகம், கோழி, ச வாரிக்காய்ச்சல், கோதாரிக்காய்ச்
ங்கு, சட்-ை, சடை, பன்றி, மா வாரிசம், உப்பு, சங்கு, தாமனை

விலங்கை, யான, விடுதல்

| வாரி சரம், மீன்
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வார்

ச mாகச்

வாரிசன், திருமால்
வாரிசாதம், தாமரை

வரிலி

வார்க்கோலபுரம், தோயமாபுரம்

வார்சியா யேம், உபநிடதமுப்பத்தி

வாரிடுதல், கிழிதல், லேமாக்கல்

ாண்டிமூென்று

வாரிதம், தடை, மேகம்
வாரிதி, சடல்

வார்தல், உயர்ச்சி, ஒழுகல், தெரித
ல்,மீளல், வாருதல்

வாரிதித்தண்டு, பவளம்

வார்த்தகம், கிழித்தன்மை, கிழவர்

வாரிதிாஞ்ச, அக்கினிக்கட்டி
வாரி,நிசாதம், சங்கு
வரிதிவிச்தி, கடலுாை
வாரித்தல், ஆணையிடல், தடுத்தல்

குழு, வர்த்த சம்ை, விருத்தியுாை
வார்த்தம், சகம், பதர்

வார்த்தல், வார்க்குதல்
வர்த்தவம், இருது
(ச்செடி
வாரித்திரம், ஒலக்குடை, சர்சகப் வார்த்தாகும், கத்தரிக்காய், சத்தமி
புள், பக்கான்
வார்த்தாகி, சிறுவழுதலே
வாரிசாதம், கடல், பாதலம், முகில் வார்த்தாயணன்,
ஓலேசெய்திகள்
வாரிசாதன், வருணன்
வார்த்தாவகன்,
கொடுபோகு
வாரிநிதி, கடல்
(லேயருவி
வோன், தாதன்
வாரிப்பிரவாசம், சீர்ப்பெருக்கு, ம வார்த்திகம், மார்க்சசடப்பிரமான
வாரிமசி, முகில்
த்தொன்.அ,அஃது சான் குமாத்தி
ரையோர்களேயாகக் கொண்டது

வாரியுற்பவம், தாமரை
வாரிாசிதம், வெள்ளிமணல்

வார்த்திகன், தாதன், வைசியன்

வாரிாதம், தெட்பம்

வார்த்தை, செய்தி, வசனம்
(ர்
வார்த்தைத்தொழிலோர், பூவைசிய

வாரிராசி, கடல்

வாரிவனாாதன், சிவன்

வார்த்தை நாணயம், பேச்சு அதி

வாரிவாகம், மேகம்

வார்த்தைபோடுதல், பேசுதல், பேச்
சநிச்சயம்பண்அறுதல்

வாசம், சடல், தாமரை
வாரீடம், யா?ன
வாருகோல், துடைப்பம்
வாருடம், ஆசர்தி
வாருணம், அட்டாதசவுபடிசாணத்
தொன் அறு, கடல், மேற்கு
வாருணி, அகத்தியன், கள், சதயாா
ள், மேற்கு
வாருண்டகம், எண்காற்புள், கண்
வாருண் டம்,
பீ முை, கு.அம்பி

வார்த்தைப்பாடு, பேச்சுநிச்சயம்
வார்த்தையெடுத்தல், பேச்சுத்தொ

வாருதி, சவசாரம்,

வாலசந்திரன், இளம்பிறை (வன்
வாலசந்நியாசி, இளமைபிற்.அம்ச்த

டங்கல்

வார்சாமச்சீட்டு, ஏநீஅமதிச்சீட்டு
வார்ப்பு வார்த்தல்

வார்ப்புவேலே,உருக்கிவார்த்தவேலே

வார்வாணி, விறலி, வேசி
வாலகம்,கடையம்,மோதிரம்,வால்
வால கருப்பிணி, கன்னிக்கருப்பிணி,
முதற் சினேப்பசு
வாருதல்,கவர்தல்,கொழித்தல்,சொ
ள்ளல், திருடல், வரன் றல், வாால் வாலகிருமி, பேன்

}

ரிதி

வாருல்லியம், விருத்தி

வாலசுப்பிரமணியன், முருகன்
வாருணி, அசத்தியன்
டாதி வாலகுரணம், ஒர்மருச்தி
வாரை, சாத்தண்டு, ரோச்தி, மரவுத் வாலகுரியன், இளவாதித்தன்
வாலஞானம்,இளமையில்ஞானம்
திரம்
வாலத்தவம், யெனவனசத்தி
வாரைவிட்டம், உத்திரம்
வாரூடம், பாடை

-

வார், கச்ச, தோல்வார், நீர், சீளம், வாலதர்திரம், மருத்துவதால்
நேர்மை, புய்ல், வாரென்னேவல்
வார்க்

, தோற்கபி.அ

வாலதி, யானேவால், வால்
வாலநாயகம், சி.அபிள்ளேயதிகாரம்

வார்க்குதல்,உலோகமுதலியவற்றை வாலமுத்தையன், முருகன்
புருக்கிவிட்டுருவமுதவிய அண்டுப வாலம், தலேமயிர், வால்மயிர் (ல்
வாலயங்கியோபலீசம்,பிள்ளேப்
ண்ணல், பெய்தல்

வால்

சுmாண்டு

வirள

வாலாசம், சாதிலிங்கத்தில்வடித்தா வால்வெள்ளி, ஓர்ாட்சத்திரம்
சம்
வாவல், கடத்தல், ச்ை, வெளவால்
வாலராசன், வைடூரியம்
வாவி, குளம்
வாலவதணயன், அபரசன்

வாலவம், புலிக்கரணம்

வாலிப்பாய்தல், தாலிப்பாப்தல்
வாவுதல், கடத்தல், பாய்தல்

வாலவயசு,

வா9 வைத்தல், வாழ்வித்தல்

! இளவயது
வாலவாயம், } வைடூரியம்
வாலவயது,

வாசிாக்கேடி, விவாகமற்றிருப்பவள்

வாலவாயசம்,

வ19ாத்திப்போணம்,ஒர்விதபோளம்

வாலவாவம், இளம்பிராயம்

வாதி.இடைச்சொல் வாழிய
வாதித்தல், மதர்த்திண்ட்ாதல்

வாலவியசனம், கவரிமயிர்விசிறி
வாழிப்பு, மசர்ப்பு
வாலறிவன்,கடவுள், மெய்யறிவுடை வாழிய,முன்னிலேயசைச்சொல், (உ
யோன்
ம்) காணியவாழியமலேச்சர்சல்,
வாலறிவு, பேரறிவு
வாழ்கவென்னேவல்
வாலன், வாலிபன்

வாழுதல், வாழ்தல்
வாழை, கதவி

வாலாகி, பர்தயக்குதிரை

வாலாகித்தன்,உதயகாலசூரியன்(ம் வா9ைக்குட்டி, வாழைக்சன்று
வாலாடிை, அசுத்தம், மகளிர்குதக வாழைப்ப9த்தி, எருமைசாக்ெ
வாலாம்பிசை, பார்வதி
வா ைமட்டம், வாழைக்கன்று
வாலாயம், வைடூரியம்

வாழ்க்கை, ஊர், சந்தோஷ சில, ஒ

வாலான், ஒர்செல்

ன்

வாலி, கிட்கிச்தைமன்னன், பலவே

விப்பு, செல்வம், மருதநிலத்தர்,
ம?விை

வாலிகை, மனல்

வாழ்க்கைத் துனே, இல்லாள் (மாதல்
வாழ்க்கைப்படுதல் இல்லர்ச்சிரம
வாலிசன், அறிவினன், இளவயது வாழ்தல், சீவித்தல், செல்வத்தோடி
டையோன்
ருத்தல், வாழ்வு
வாலிபம், )
வாழ்த்தல், அதித்தல்
பாலியம்
வாலியம், ;
வாலிசம், தலேயனே

வாதிக்கி, அசீர்வாகம், ஒாலங்கார

*ாலியன், இளவயதுடையோன்

ம்,

வசனம், திதி, ம்ங்களாசா

வாலீசர், வர் விபர்

மூன்றிஅென்று, வாழ்த்தென்
ஏழ்சாக வட்டத்
னேவல்
தொன்ம. அஃதச்மென்
வாழ்த்துதல், ஆசீர்வாதம்பண்ணல்,
வா.அகம், வெண்மணல்
சோபனம்பாடுதல், துதித்தல்
வாஅ கர், மடையர்
வாஅகப்பிரபை,

வாஅங்கி, ஒர்மருர்து, கக்கரி
வா.அவசாத்திரம்,
அலுவ நூல்

}

மடைவால்
ல்

வாழ்த்துரை, வாழ்த்து
வாழ்த்தொலி, வாழ்த்திதவிகுெலி
வாழ்சன், வாழ்வோன்

வாழ்நாள், சீவிய காலம்
வாஅவர், மடையர்

:::: சுமங்கலி

*ாஅழுவை, ஓர்டிருச்து

வாழ்வாட்டி,

வாஅாகம், சஞ்சு

:::::: கழுதை

வாலேயம்,

வ

இனத, ஒர்சத்தி, சு

வாழ்வாளன், வாழ்வுடையோன்
வாழ்வித்தல், வா முச்செய்தல்
வாழ்விழத்தல், அமங்கலியாதல்,தா
ம், ப
சமிழத்தல்
வாழ்விழந்தவன், அமங்கலி

:

வாலேமெழுகு, ஒர்மருக்தி
முறைமை வாழ்தல்
வாலோபவிதம், பிள் ப்யூ.ஹால்
வானம், சக்காவானகிரி சக்கரவாடி
வால், இளமை, சுத்தம், தொகை,மி
ப்புள், வளவு, வாள்.
குதி, வெண்ம்ை
வாளரம், ஒாரம்
_

வான்

இ)

வானம், அத்திபாரம், ஆகாயம், உ
லர்ச்சி,உலர்ச்தகாய், உலர்ந்தது,
உலர்ந்த மரம், கோபுரத்திஞேரு
வாளாண்மை,வாட்போர் (மெளனம்
அப்பு,சீவeேடிருத்தல்,சுவாறை,
வாளாமை,கேளாமை, பயனின்மை,

வாளவரை, ஒாவரை
வாளா, வீண்

வாளி, அம்பு,மாதர்சாதணியிஅென்

(ழாக் கதிர்
வானம்பார்த்தகதிர், கொப்புத்தா
வானம்பார்த்தபிறவி,விருட்சயோனி
வானம்பாடி, ஒர்புள்

வாளிச்சிமேனி, மாணிக்கம்

வாளிால், வ

கீர்த்திரை, புற்பாய், போதல், ம
ழை, வாசனே

அறு, வட்டமாயோடல்
தேவிரல்

வாளுழவர், படைவீரர்

வானா கதி, துரக கதியைச்திகுெள் அறு
வானாக்கொடியோன், அருச்சுனன்
வா?ள கடியன், விஷமுள்ளஓர் கடற் வானாம், குரங்கு
(ன்
வானமாக ரம், மரம்
பாம்பு
வாள், அரிவாள்,இர்வாள், ஒளி, பட் வானாேச்திரன்,அ.அ.மான்,சுக்கிபீப
வானலம், ஓர் துளசி
டயம்

வாளேச்தி, தற்கை
வாவா, ஒர்மீன்

வாள்கைக்கொண்டாள், தற்கை

வாள்மீன், ஒர்மீன்
வாருன், கப்பலிளுேர் க.பி.அ
வா.), பெலன், வாய்ப்பு
வாற்கம்,
வாற் கலம்,

வானவரம்பன், சேரன் (வலோகம்
வானவருறையுள்,தேவர்கோயில்,தே
வானவர், தேவர்
வானவர்முதுவன், சேரன், பிரமன்
வானவன், சோன், பிரமன்

மாவுரி

வானவில், இதிேரவில்
வாற்கோதும்பை, ஒர்வித தானியம் வானி, கூடாரம்,படை,மேற்கட்டி,

::::: கன்.அக்கூட்டம்,

பசு

வாற்சலம், க்கூட்டம்
வாற்சல்லியம், உருக்கம்

விருதுக்கொடி
வானியம், வனம்

வானிற்கெற்பத்தி, முத்துச்சிப்பி
வாற்சிபுத்திரன், வாற்சோபுத்திரன் வானிாம். நீர்விஞ்சி

வாற்சியாயன், ஒர்முனி
வாற்சோபுத்திரன், அம்பட்டன்

வானகப் புதைச்சி, கதண்டு
வானகம், ஆகாயம், தேவலோகம்
வானக்கல், காக்கைக்கல்

வாஅலகம், சேவலோகம்
வானே.அ., இடி

வாளுேர், தேவர்கள்
வாஞேர்கணம், நவகணத்தொன்.டி
வாளுேர்கோமான், இச்திரன் (தர்

வானசாத்திரம், வானசோதிகளின் வாளுேர்மாற்றலர், அசுரர்,இார்க்க
வாளுேர்மு.திவன், ச்ேரன், பிரமன்
போக்குவரவறியுஞ்சாத்திரம்
வானசோதி,ஆகாயப்பிாபாரூபிகள் வாளுேர்வாம், வானவாசிகள் பேறு,
அஃதி இலகு-குக்குமம்-அட்சய
வானட்சத்திர்ம், வால்வெள்ளி
ம்-பிரகாசம் இவைமுறையே கன
வானதி, ஆகாயகங்கை
மின்மை-கண்டிப்பின்மை- கேடி
வானபத்தி, பூவாதுகாய்ச்குமாம்
வானபத்தியம், பலாசு, பூவாமங்கா

ன்மை-விளக்கம்

வான் அமுதம், ஆகாயம்,எதிர்கால
ப்ச்குமரம்
லினேயெச்சவிடைச்ச்ொல், புயல்,
வானப்பிரத்தம், சாலாச்சிரமத்தொ
ஒன்ம, அஃது வனத்திற்றவஞ்செ பெருமை,மகத்தவம், மழை,முகில்
வான் கோழி, கோழியிலோர்வகை
ப்தல், பலாசு
வானப்பிரத்தன், வனத்திற்றவஞ்செ
ப்யுமூன்ருமாச்சிாமி
வானப்பிரத்தி, காட்டிற்றவஞ்செய்
பவள், பூவாதிகாய்க்குமாம்
வானப்பிரியை, மரம்

வானமிருகம், கத்தாரி அம்பு

(னம்
வான்பயிர், மரப்பயிர்
வான்பிரயோசனம், மரப்பிரயோச
வான் மிகம், இத்திரவில்லு, புற்.டி.

வான்மிகுதிகு, ஒர்மிழகு
வான்மீகி, ஒர்முனி
வான் மீன், சட்சத்திரம்

விக

விசா

விகர்த்தனன், குரியன், பிதாவினதி
காசத்தைவலிதாகக்கவர்ந்தமகன்
வி, அதிகம்-அறிவு-இன்மை-கிச்சய விகர்ப்பத்தம், அடாதது

வி

ம்-பிரிவு,முகாச்திாம்-வித்தியாசம் விகர்ம்மிகன், விக்ன்மிகன்
-வெ.முப்பு இவற்றைக்காட்டு மோ விகலபாணிகன், கும்பினகையன்
ருபசருக்கம் ஆகாயம்,கண்,காற் விகலம் கலக்கம், குறைபாடு,விகலே
அறு, திசை
விகலாங்கம், உறுப்புக்குறை
விக கம், அம்பு, ஒர்பட்சி, கிரகம்,ச விகவிதகேசம், நெகிழ்ச்தகேசம்
திேரன், குரியன், முகில்
விகவிதம், சிச்தல், நெகிழ்ந்தது, மு.
விகங்கமை, காத்தண்டு
டியப்பட்டது, வடிதல், விழுதே
போனது
விகங்கம், அம்பு,அன்னம், சந்திரன்,
விகலே, கால்தட்பம்
குரியன், பறவை, முகில்
விதிசம்,கேது, மலர்தல்,மலர்ச்சதி, விகற்பக்காட்சி, பொருளின்பேதங்
மிச்சப்பண்டம், மொட்டை
ச2ளக்கண்டறியுங்கர்ட்சி

விகசனம், புன்னகை
விகசன், சக்திரன்

விகற்பத்தின்முடித்தல்,
ஒர்யுத்தி,
ஃ.தி விளங்குதற்பொருட்டுப்ப்ல்

வேறுபாடுகளின் சிறப்பு வாய்பா
ட்டான்முடித்தல் (வேற்றுமை
விகசுவரம், விசாலம்
(பாட்டு விகற்பம், சந்தேகம்,தவறு, பிழை,
விகடகவி, பகிடிக்காரன், பகிடிப் விகற்பித்தல், வே.துபடுத்தல்

விக சாதன், நிருமாவியலுனன்
விகசிதம், மந்த காசம், மலர்தல்

விகடசக்கரன்,காஞ்சிவிநாயகன் (தி விகற்பு, விகற்பம்

விகடபுத்தி,கருக்குச்சுருட்டானபுத் விகனம், கனமற்றது

(ன்

விகடம், அழகானது, உன்மத்தம், விகன் மிகன், காரியவிசாரணகார

தாதேரை,பெரியது, வே. பாடு விகன்னம், எதிரிடை, கொலே, தில்
கு, பருத்திகடைதறி
விகடி, கருக்குச்சுருட்டான ஆள்
விகடிகை, விநாடி

விகன்னன், செவிடன்

விகணனம், கடனிடித்தல், கணித்த விசாகம், அமிழ்த்தல், மூழ்கல்
விகாசதம், ஆகாயம், ஆடம்பரம்,
ல், தியானித்தல்
தனிமை, புன்னகை,ம

விகணிதம், நீர்ப்பு

விகாசம்,

விகண்டிதம், பிரிவு, வேறுபாடு

கிழ்தல், மலர்தல்
(வு
விகாசதை, தனிமை,தோற்றம், விரி
விகாசனம், தனிமை, விரிவு, வெளிப்

வேஅபடுதல்
விகண்டிப்பு,

விகண்டை, திரெண்னம், வைராக்

படுதல்
விகாசை, சா
(ரோதம்
விகதம், இட்டமானத, இருளுதல், விசாதம், அழிவு: எதிர், திடை, வி
விரோதித்தல்
கடனிஅப்பு,சாவு
கியம்

விகதனம், புகழ்ர்திரைத்தல்

#ே}
கி

கொடை

விகதி, தோழன்

விகத்தனம், அடித்தல், அவிழ்த்தல், விகாயசம், பட்சி
இதழாவிகழ்ச்சி, உரோஞ்சுதல், விகாரப்புணர்ச்சி, கிலேமொழியேலு
ம்வருமொழியேஅமிவ்விருமொழி
புகழ்ச்சிரைத்தல்
யுமே அங் தோன்றறிரிதல் கெடுத
விகத்தை, இகழிாவிகழ்ச்சி, புகழ்ச்சி
விசமம், பிரிவு
விகம், வழியீற்றுப்பசு போல்
விகம்பிதம், நடுக்கம்

விகரம், இயைபின்மை, கோய், பிரிவு

விகான், காற்றுப்புசிப் போன்,கிரு
மானி

லெலும்விகாரத்தோடுபுணர்வது
விகாரம், அலேர்.ததிரிதல், உலர்த்து

தல், கவலே, காமக்கவலே, தன்மய
ம், தோள், நோய், பொழுதுபோ
க்கு வருத்தம், வேற்அமைப்படு
தல்

விக்

விச

சுண்க.அ

விசாரிதம், மாறுபட்டது

விக்கிாமம்,ாடத்தல்,பராக்கிரமம்,மி
குபலம், வெற்றிமுறைபிழைத்தில்

::::

விக்கிரமமானம், போதல்

விசாரி, ஒராண்டு
மைம்மல்

விகாலம்,

விக்கிரமாதித்தன்,

விகாலிகம், நாழிகையறியவைக்குமி

::::: }ஒாசன்
விக்கிரமார்ச்சிதம், வெற்றி

ல்லிக்குடம்

சிங்கம், வீரன்

விகானம், தற்செய்தி, நிச்தை

ச்கிரயனம்

வி சிெரன், சக்திரன்

விக்கிரயம்,

விதெம், விகிர்தம்
விகிதி, எதிர், நிச்தை, பாடல்
விர்ேணம், சித.முதல், விரிதல் (தி
விரெம், இறைத்தல், துண்டு,புட்பொ
விருெடம், இழுக்கப்படுவதி
விருதம்,தலமகடன் லவர்க்குத்த

} விற்றல்

விக்ரெபிகன், விற்போன்

விக்கிராக்தம், வீரம்
விக்ரோச்சன், சிங்கம், வீரின்
விக்கிராச்தி,குதிரைாடை, பராக்rெ
மம், வீரசடை, வீரம்

விக்கிராயசன், விற்போன்
விருெதி, அச்சம், கவலே, சோப், விக்கிரோசனம், இசழ்ச்சி
பய்ம், பொழுதுபோக்கு, மா.அத விக்ள்ெ, விக்சல்
ல், வருத்தம், விகுதி, வேஅபதெல் விக்னேகரம், தடுத்தல்
பீடைதிர்ப்போ
விர்ேதம், குறைவு, சோப், பொய், விக்கினசாசனன்,
விதிமுறை.வெ.அப்பு, வேறு பாடு விக்கினவிசாசனன், ன், விசாயகன்
லிர்ெதி ஒராண்டு, வேஅபாடு
விக்இனம், இடை , தடை, இடிை
ன்காதல்சொல்லாாணித்தல்

வி தேம், ஒவ்வாமை

விக்கினாாசன், விநாயகன்

வி

விக்கினவிநாயகன்,

, கிச்சை, விரோதம்

விக்கிரிை

விகுண்ம், குணயின்மை

விகுணி, கள், குணங்கெட்டது
விகுதி, பகுபதிவுஆப்பிஅென்று

.ே,

ண்ம், வாக்குப்பார்வை
விகடனிகை, மூக்கு
விகேசம், கூடம், மொட்டை

விக்கினேச்சவர்ன்,)

விகேசிகை, சேர்வைச்சில

:ே
குதிரைக்குளம்பு
ங்களிக்சல்

விசேடகன், வேதனேசெய்வொன்
விசேடம், இங்கு

: ; வித்தியாசப்படுதல்
விசங்கடம், சிங்கம்

-

நீர்ப்போன்
விக்குதல், விக்கல்

விசேடனம்,அரைத்தல், அக்சம், வா விசசம், தாமரை
(ண்டம்
நீரல்
விசசனம், கொடுவாள், செர்லே, த
விக்க, மோக்கம்
விசதம், அழகு,திருமலம்,வெண்மை
விசபிலம்,சேது
விகோஷணம், பிரசித்தம்
விசோடம்,கடினம், தி.மச்தது
விசபுட்பம்,
விகெளது கம், பசிமையானது

.ே.}

விக்கம், யானேக்கன்மறு

விசமபாதம், அளுப்பு, ஒவ்வாமை

விக்சல், ஒர்நோய், விக்குதல்

விசமம், சமமின்மை, வைராக்கியம்
விசம், தாமரைஅால்

#

திசம்

விக்யோதன், பிரசித்தன்
விக்கியாபனம், வெளிப்படுத்தல்

தாமரை

விசய, ஒராண்டு
விசயகுஞ்சரம், இராசகயம்

விசயசித்தி, வெற்றி

விக்கிரகம், உடல், கருங்கல்அ. சாய விசயச்சர்தம், எழுதrஅசோவைமு.
ல், பங்கு, போர், விரிவு
த்தித்தாழ்வடம்
விக்கிரகார்ாதனே, கருபவணக்கம்
விசயாகரம், ஒர்பட்டினம்
விக்கிரசாவரம், முதுகு
விசயப்பொறி, விற்பொறி

விசா

விசயமத்தளம், இரணபேரிசை
விசயம், அடைக்கலம், ஆராய்வு, ஐ
யம், சருக்கரை, சிவாகமமிருபத்
தெட்டிகுென் , குரியமண்டல
ம், தேவவிமானம், வெற்றி
விசயனம், ஆராய்வு
விசயன், அருச்சுனன்,சலிசகார்த்த
ன், திருமால், வாயில்காப்போன்

விசி

விசாரி, கலக்கமுடையோன், வாயு
த்திசை,விசாரியென்னேவல்

விசாரிதம், ஆலோசிக்கப்பட்டது
விசாரித்தல், ஆராய்தல்,பிராமரித்
விசாரிப்பு,
தல்
விசாலகுலம், சல்வமிசம்
(மை

;

விசாலதை, அகலம், பருமை, மேன்

விசாலம், அகலம், ஒர்பட்சி, ஒர்மா

விசயார்த்தம், கைலமலே

ன், கடம்பு, சிற்ப.நான்முப்பத்திா
விசயை, தற்கை, தி நீகையேவல்
ண்டிளுென் , பெரிய தி, விரிவு
செய்வாள், மூன்ரும் எட்டாம்ப விசாலாக்கன்,
விசாலாட்சன், கருடன், சிவன்
தினர்தாச்திதிகள்
விசரம், கூட்டம், கொவே
விசாலாட்சி, பார்ப்பதி
விசர், பைத்தியம்
விசாலித்தல், விரிதல்
விசர்க்கம், கொடை, தள்ளுதல், தி விசாவிப்பு, விரிவு
நத்தல், தெட்சளுயனபாதை, பி விசாலே, சத்தபுரியிகுென்று
(கும்வார்
மவை, பிரிதல், போதல், மலங்கழி விசானபூமி, மசானம்
விசி,அல,கட்டில்,கட்டு,பறைபிடிக்
த்தல், விடுதல்
விசர்ச்சனம், அ.அப்புதல்,ான் கொ விசிகம், அம்பு, புனற்றிாை
டை, விடுதல்
கை, கச்சு, கருத்து, செரு, பா
விசர்ச்சிதை, கடத்திமூேர்விகற்பம்
ாை, வைத்தியக்கிரகம்
விசர்ப்பம், ஒர்சிலர்தி, பாம்புதல், விசிட்டம், மேன்மை
பறத்தல்
விசிதம், விபூதி
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விசலம், கஞ்சி, தளிர்
(ச்சி விசிதிரு, நியாயாதிபதி, பங்காளி
விசலனம், உறுதியின்மை, தற்புகழ் விசித்தல்,கட்டல்
விசன, சட்டி, நீற்அப்பெட்டிகொ விசித்தி, அழிவு, இழத்தல், எல்லே, ச
ண்டஅளவு
ரிப்பு,பிரித்தல்,விசுத்தி, வெட்டல்
விசனம், அப்ாக்கியம், சலகம், தன் விசித்திரகம்,
பம், நின்மானிஷியம்,பாவம்,பே விசித்திரதை, அதிசயம்
ராசை, விசிறி
விசித்திரதேகம், முல்ெ
விசனனம், பிறப்பு
விசித்திரம், அதிசயம், எதிர்ப்பெச்

}

விசாக சம், தோடை

_

சு பல நிறம், பேரழகு

விசாகலம், ஒராச்சிரமம்

விசித்திரவேளாகொல்லி, கொல்லித்

விசாகன், குமரன்
விசாகை, வியாகம்
விசாதி, சோப்

விசித்திராங்சம், அழகு, சன்னிறம,

தி,மத்திமூென்று

(மயில்

விசிபம், கோயில்

விசாதிபேதம், பேசமூன்றிளுென் விசிாகச்தி, பொன்னfதாரம்
அ, அஃது, மரத்திற்குங்கல்அக் விசிப்பலகை, வாங்குப்பலகை
குமுள்ளவித்தியாசம்
விசிப்பு, சட்டு

விசாரகன், நியாயர்திபதி

விசிகை, தளர்ச்சகாலம்

விசாரனம், கொலே, தியானம், நி விசிரயம், ஒதுக்கிடம், தாபரம்
தானித்தல்
விசிராமம், இளப்பாற்றி, தரிப்பு,ம
விசா ண, மீமாஞ்சை, விசாரிப்பு
னவமைதி
விசாரவம், ர்ேத்தி, எம்பிக்கை, புத்தி விசிலம், கஞ்சி
விசிறி, சிற்ருலவட்டம்
விசாாதர், சிறந்தோர், புலவர்
விசாரபூ, கல்விச்சங்கம்
விசி தல், விசுக்கல், வீசுதல்
விசாசம், ஆராய்வு, ஆலோசன,ஊ விசினம், பிரவை
குதல், கவலே, மரம்,மீன்,விவாதம் விசினி, தாமரைப்பூர்திரள்

விசை

சு.ாசல்

விசு

(கம்
(தனப்படுதல் | சொ?லப்போன்
விசு, ஒராண்டு
விசு:கிடுதல், பிரியவீனப்படுதல். வி | விசுவாசகாதம்,சம்பிக்கைக்கிாண்ட
விசுவாசபங்கன், விசுவாசகாதம்

விசுக்கெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு

விசுத்தம், சுத்தம் புத்தி, வணக்கம் விசுவாசபத்தி, கல்விசுவாசம்
விசுத்தி, அடிாாத்தானம்; அஃத விசுவாசபாதகம்,
நம்பிக்கைத்தி

;} ஆருதர்சத்தெரன்
விசுபம்,

(ரோகி

ரோகம்
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குேத்திந்த்ர்தல்,கிகர் விசுவாசபாதகன், கம்பிக்கைத்த
உடம்பு, உலகம், சடப
விசுவாசபாத்திரன்,ாம்புத்தக்கவன்

விசுவாசபூம், சம்பத்தக்கதி
விசுமம், தார்த்தம்
விசும்பு, ஆகாயம், திசை,தேவலோ விசுவாசம், சம்பிக்கை
கம், மேகம், வீம்பு
விசுவாசித்தல், சம்புதல்
விசுவாத்தமன், கடவுள்
விசுருதி, ர்ேத்தி, பாய்தல்
விசுவாமித்திரபிரியம், தென்னமரம்
விசுவகங்தை, பூமி
லி வாமித்திரன், ஒரிருவி
விசுவகருமன், தெவத்தச்சன்
விசுவ மா, குரியன், தேவதச்சன் வி வாவச்ன், ஒர்கத்தருவன்
வாவசு, ஒராண்டு,ஒர்கச்தருவன்
விசுவகோதிரு, இந்திரன், கிருமால் வி
விசுவான்மா, பிரமன்
விசுவக்கிரம், கண்

விசுவசகை, குமி
விசுவசங்கிராச்தி,

:ே

| விசுவேசன்,

சிவன்

சூரியன் விசுவச்தி

அயவிர்ாசிக்குப்போ

விசுளி, கள்

|

விகுசிகை, ஓர்சோப்

விசுவசனம்,கம்புசல்

|லித் ரணம், அக்கம்
சித்த, ஒர்ஆேள்
விசுவதினம், இராப்பகஅழிகைசரி விகுரிதம், குணப்படுதல்
விசேடகம், நெற்றித்திலகம்
விசேடகாலங்காரம், ஒரலங்காாம்,

பாயிருக்குசாள்

தேவபூசை

|

விசுவதேவர், திறயோதசதேவகண
த்தொருவர்
விசுவாாதன்,

அஃது ஒப்புமையாற்பொஅடிை
புற்றிருந்தவிரண்டு பொருள்களுக்
கொருகாரணத்தால்விசேஷக்தோ

சிவன்

விசுவநாள், உத்திரா-ழ்
பேட்சம், வேர்க்கொ

ன்றவுரைத்தல்
விசேடனம், அடைமொழி, குணத்

பை, சந்திரன், குரியன் கீ
விசுவபோதன், புத்
திை, இக்ாவேழி9ெ

தைவிளக்குவன, பகுத்தறிவு
விசேஷதிட்சை, ஒர்திட்சை

வி வம், உல்கம் எல்ல

பி

சம்ரேகையுஞ்குரியன்-ாதையு
ஞ் சந்திச்குமிடம்
விசுவம்பரம், பிரபஞ்சாதாரம்

ம்பரன், இந்திரன், விட் அ

.

விசேஷம், பிரதானம்
விசேட்ம், மேன்மை, வகை, விசேட
காலங்காரம்,விதம், வித்தியாசம்
விசேடவாக்கியம், சிறப்புமொழி
உறுதிப்படுத்துவதி
சடித்தல்

.ே ; விசேடப்படுத்தல்

விசுவம்பராதிபன் அரசன்
விசுவம்பரை, பூமி
விசுவயு, காற்.அ

விசவர்ாசன், சுயாதிபதி
விசுவரூபம், பிரபஞ்சரூபம்

விசுவரூபன், திருமால்

விசேடிய்ம், அடையடுத்தபொருள்
விசேடோத்தி, ஒரலங்காரம், அஃ
து காரணகாரியத்தையினத்தி
ச்சொல்வது

விசேட்டிதம், தற்செய்கைமுயற்சி
விசேதம, அபாக்கியம், இடம், கல

இசுவரோசனம், ஒர்கிழங்கு
க்கடி, அக்கம், பிரிவு
வவராகம், ஊர்ப்பன் மி
விசைத்தி, சீக்கிரம், பொறி, முறை,
இசுவாசகன், கம்பிக்கைவான்
விசையென்னேவல்
விசுவாசகாதகன், விசுவாசத்தைக்
-

விஞ்

விட

விசைகொள்ளல், பெலன் கொள்ளல் விஞ்ஞதை, ஞானம்
விசைக்கம்பு,
செய்வார்கருவியி விஞ்ஞம், அறிவு
விசைக்கால்,
ஞென் அறு

விஞ்ஞாதம், அறிந்த

பிரசித்தம்

விசைக்கரத்த,செல்விசையி குலுன் விஞ்ஞாத்தி, அறிவிப்பு
டாகுங்காற்.று
விஞ்ஞானகலர், மூவகை யாத் மr
விசைத்தடி, செய்வார்கருவியிளுெ
க்களிலொருவ்ர்
ன் மறு, பொறியிளுேர்தடி
விஞ்ஞானபாதன், வியாசன்
விசைத்தல், வேகமுறல்
விஞ்ஞானம யகோசம், பஞ்சகோச்
விசையம், விசயம்
விசையன், அருச்சுனன்

விசையே

த்தொள்.அ, அஃது ஞானேந்திரி
பமும்புத்தியும்
(லே
அறிவு, வாக்கியம்,வே

தில், பொறியேற்றுத

ல், மூட்டிவிடுதல்

,ே } விஷங் நீண்டல்

சையை, விசயை

விசோதனம், சுத்திகரித்தல்

விட காரி, காண்டாமிருகக்கொம்பு,

வித்சலம், அம்பு

விடவைத்தியன்
விடக்கு, ஊ:ன்

விச்சாதரர், வித்தியாதரர்
விச்சாதி, வேறு சாதி

வி-ங்கம், அழகு, ஆண்மை, கொ

விச்சித்திரம், விற்பின்னம்

டுங்கை, சுவர்ப்புறத்து நீண்டவுத்
திசம், திகிற்கொடி, புழுக்கூடு, பு

ச்சிரமம்,
#ே}
மலங்கழித்தல்
__

விச்சிராவம், கீர்த்தி
விச்சிராணனம், கொடை

மவுகட்குத்தாண்கண்மேற்செய்த

கூட்டின் வரிசை, முகடு, வீதிக்
(விரிதல்

கொடி

திரும்புனம்,பொழுதுபோக்கு, விடங்கர், சிறுவழி
விச்சிரும்பிதம், அலர்ச்சி, பொழு விடங்கொல்வி,

:ே::: ஒர் ஆண்டு

திபோக்கு, விருப்பம்
விச்சின்னம், வேருக்கப்பட்டது

_. .

.

ஒர்வண்டு

வி

விச்சு, வித்து
(ருவன்
-கு கம்,
விக்கவகன் மா.தேவகம்மாள் லொ, விடகு சகம், சகோாப்புள்
விச்சுவகாசிபம், சிற்ப நான் முப்பத் விடசெச்.த, விஷப்பிராணி
திரண்டிமூென்று
விடதச்தகம், பர்ம்பு
விச்சுவசாரம், சிற்ப.நான் முப்பத்தி விடதம், துருசி, முகில்
ாண்டிஞென்.ற

விடதரம், பாம்பு, டிேகe

விச்சுவதருமம், சிற்பகான் முப்பத்தி விடதான், சிவன்
ாண்டிஞென்று

விடதானம், நவதானத்தொன் து

விச்சவதேவர், பிதிர்களிலோர்பிரிவு

விடத்தல்,

:

விச்சுவபோதம், சிற்ப நான் முப்பத்

}

_

ஒாமசம்

திாண்டிளுென்று

விடத்திக்கரதன், கெருடபச்சை
(ண்டிளுென் அறு விட நீர், சரிதத்து மோர்தோஷ
விச்சுவேசம், சிற்ப நான் முப்பத்திர விஷநீர்,
நீர்
வித்சுளி,ஒர்குருவி,சுறுக்கின்,வி ே விடங்தை, ஒரூர்
விச்சுளியன், விவேகி
விடபகதி, திாக கதியைதிேளுென்று
விச்சை, அறிவு, அறுதொழிலிகுெ விடபட்சணம், நஞ்சு புசித்தல்

விச்சுவம்,

}

விசுபம்

அஃது வித்தை தெரு

வி-பதிவசன், சிவன்
க்

விச்சோடு, சோடற்ற
விஞ்சுதல், மிகுதில்
விஞ்சை, கல்வி

விடிடபதி, சிவன்
_

விடபம், அலர்வு, இடபவிாாகி, எரு,
அ , சிவஅர்தியுங்கொடியும், கி.அ

விஞ்சையகுர், வித்தியாதரருள்

விஞ்சையர், புலவர், வித்

அா

சார்

தளிர்,மாக்கொம்பு,விசாலம்

விடபாரி, கிருட்டிணன்
82

விடபி, மரப்பொ.த
விடப்பு, சமர்

விே

.

விட

விடன், தார்த்தன்
விடாச்சேரி, நீங்காவாவு
விடாணம், விலங்கின்கொம்பு (ஜூன

விஷமசாகசம், ஏக்கம்
விடாணி, எருது,கொம்புள்ளது,யா
விஷமச்திரன், குறவன்
விடமம்,
சமம்ன்மை,தொச்தாவு, விடாதம், இக்கட்டு, மனத்தளர்ச்சி

}

விஷமம்,
வருத்தம்
விஷமவிபாசம், சரியற்றபங்கு

விடாதவாகுபெயர், கருவியின் டெ
யரே கருத்தாவைக் காட்டி நிற்ப

அ, (உ.ம்) குதிரையாலவ் ஆர்கொ

விஷமாசனம், அசீரணபோசனம்
விஷமாட்சன், சிவன்
விஷமாயுதன், காமன்
விஷமி, வன்மி

ள்

பிடப்பட்டது

விடாதேகன், சிவன்

(பிடி

விடாப்பிடி ஒருகண்டசீர், பிடித்த

விடாப் ஆட்டு, ஒய்வில்லாமை
விஷமுட்டி, காஞ்சிரமரம்
விடாமழை,
விடமூங்கில், ஒர்மரம்
விடாமாரி,
ஒபாமழை,திண்மழை
விடம், எத்தி, காய்ச்சுப்பு,தாமரை
அால், தேள், சஞ்சு, நீர், பாஸ்திரீ விடாயுதம், பாம்பு

}

கமனம், பாஷாணம், ம

விஷம், சஞ்சு, நீர், பாஷாணம்

விடாய், தாகம்

விடாய்த்தல், தாகமடைதல்

விடாப்ப்பு, தாகம்
விடம்பு. கமர்
(லறிதல் விடாரகம், பூனே
விடயக்காட்சி, பஞ்சபொறிகளிஅ விடாாகன், பூ?ன
விடாரம், பாம்பு
விடயஞானம், உலக ஞானம்
விடயப்ரித்தியாகம், துறத்தல், தீ விடாலகம், பூனே, பொன்னரிதானம்
ங் கல்
விடாலம், கண்மணி, பூனே
விடயம், அடைக்கலம், அறியப்பட விடானனம், பாம்

விடம்பனம், உபத்திரவம்

த்தக்கது, உரியது, உலகப்பொ விடி, திரைச்சீலே, விடியென்னேவல்

ருள், காணப்பட்டது, காரணம்: விடிதல், அதுகூலமாதல்,
தல
சுக்கிலம், தேயம், நாயகன்

உதயமா

விடயாபி, அரசன், காமன், சிற்றின் விடியல், வைசறை
பம், பதார்த்தமாத்திரமுண்டெ விடிவு, அனுகூல ப்பட்டது .
விடிவெள்ளி, வைகறைவென்வி

ன் சொல்பவன், பொறி
விடயி, பொருள்

விடுகதை, கொடி
விடுகாசு, பொடிக்காக

விடாவன்,

விடருகம்,

விடுகாலி, கட்டாமாடு

விடராசன், கெருடபச்சை

விடுசாம், ஊர்ப்பன்றி

விடுசி, அம்பு
கமர், காடு, தார்த்தர், ம விடுதலே, திட்டம், தன்னிட்டம், ே

விடரோகம், ஒர்நோய்

விடர்,

::::

க்குதல், முடிவு, விடுங் த லேப்பு
விடுதல், அ.அப்புதல், எறிதல், ஒழி

லேப்பிளப்பு
விடலம், உள்ளி, குதிரை, சஞ்சு

தல், நீக்கல், விள்ளுதல்
விடவி, கீழ்மக்கள், பூப்பதசரி, மல.டி.
விடலே, ஆண்மகன், இளவாண்டொ விடுதி, ஆறியிருத்தல், தங்குமிடம்
அது, திண்ணியன், பாலேநிலத்தலே விடுதி,விழுது
வன், மணவாளன், முப்பது வயதி விடுதமை, வாசித்துதி.அத்துமிடம்
குட்பட்டவன்

விடல், குற்றம், சாதல்,விடுதல்
விடவம், அயனவரி
விஷவாதகரப்பன், ஒர்க பன்
விடவிடெனல், டுச்ச்க்குறிப்பு
விடவு, சமர்

- விடுத்தல், அஆப்பல், தங்கல், தள்
_

இசல், கடத்தல், பிரிதல்

விடுச் லப்பு,கொப்பகம்,முன்ருனே
விடுபதி, மருமகன்
விடுப்பு, பூசாயம், வேடிக்கை

விவோய்ச்செய்தல், அ.முத்தல்

விட்

வித

லிடேலெணல், அது காணவோசை விட்டிசைத்தல், பிரிச்திசைத்தல்
விடை, இடபம், இடபவிராசி, உத் விட்டில், ஒர்பறவை, ஒர்வண்டு, சா
தரம், இஃது உரையிலக்கணமை
ட்டுக்குற்றமேழிளுென் அ, பிராய
திேமூென்று,எதிர்மொழி,குதிரை,
கோழிப்பேடு, வருத்தம்,வலிமை, ஃ
திருமால்
விடுதல்
விடைகாலெறிதல், இளங்கன் து விட்டு அகாச்தி, ஒர்பூடு, சருமால்ப
ம்
தினெட்டிஞென் அறு
ள்ளிக்காலேயெறிதல்,கால்வீசியுத
(த்தல் விட்டுஅனுபதம், பாற்கடல், வைகுக்த
அதல்
விடைகொடுத்தல், உத்தரவுகொடு விட்டுஅனுரதம், கருடன்
விடைக்கோழி, விடை.துரத்தப்பட் விட்டுஅவல்லவை, இலக்குமி
விட்டேறாணம், வேல்)ெ
டகோழிக்குஞ்சு
விட்டேறு,

:ே }

}

விடைதல், அப்ராதஞ்சொல்லுதல்,
கோபம், சினம்,பிரிதல், பிளத்தல் விட்டை, கட்டி, திரவ
விடைதிரத்தல், குஞ்சுக விடுதல் விட்டோசை, விட்டிசை

விடைத்தல், சினக்குறிப்பு, ப்ெருங் விட்பாாம், விந்ருெணி
கோபம்
விடைப்பு, அபராதம்
விடையோன், சிவன்

விண், ஆகாயம், இள்மை, கடுதாசிப்
படத்திலோர்கருவி, தேவலோக
ம், மேகம்

விட்கம்பம், சதவின் ருழ், செயல்த விண்டலம், ஆகாயம்
டை, தூண், நித்தியயோகத்தொ விண்டல், அல்ர்தல், மூங்கில், வெடி
த்தல், வெளிவருதல்
ன்.ம, விசாவித்தல், விட்டம்
விட்சவம், இருமல்
விண்டு, அட்டாச்சசருமாலிகுெ
விட்சி, ஒர் மரம்
ன்று, காற்.ம, திருமால், மலே, மூ
ங்கில், மேகம்
விட்சேபசத்தி, ஒர்சத்தி
விட்சேபணம், அ.அப்பல், எறிதல், விண்டுசதி, ஆகாயகங்கை
சிதறல்
(ம்
விண்பேதம், ஆகாயம்
விட்சேபம், எறிதல், ஒன்றைச்சொ விண்ணபத்திரம், விண்ணப்பபத்திர
ல்லத்தொடங்கி ல்ே நியாபகத் விண்ணப்படத்திரம், மன்ருட்டுப்ப
த்தியம்
தற்சொல்லாமல்விட்டுவிடுதல்,க
லக்சம், கூத்திளுேர்விகற்பம், ப்ய விண்ணப்பம், மன்ருட்டம்
ரூபித்தல்,
ம், பொய்யென்
விண்ணவன், அருகன், தேவன்
மூட்சரேகை
விண்ளுங்கு ஒர்மரம்

விட்டம், உத்திரம், குறுக்களவுவரி
விட்டாம், ஆசனம், ஒர்பிடிதருப்

விண்ளுணம், சாகரீகம், மாசாலம்,
வெட்கம்

ஒப, ஒர்மரம், கொள்கலம், தவத் விண்அலகம், தேவலோகம்
தோர்பீடம், படுக்கை
விண்ணே.ணு, இடி
விட்டவர், திறவோர், பகைவர்
விண்ளுேர், தேவர்
விட்டவாகுபெயர், மொழிச்யென்ற விண்மணி, சூரியன்
பொருளேவிட்டு குறிக்கப்படுபொ விண்மீன், சட்சத்திரம்
ருட்கி-குய்ப்பிறிதொன்றைவிள விண்முழுதாளி, இந்திரன்
க்குவது, (உ.ம்) கங்கைக்கண் இ விண்வின்னெனல், இசைக்குறிப்பீ
டைச்சேரி

விட்டாடி, தனியன்

விட்டார்த்தம், பாதிவிட்டம்
விட்டாற்றி, ஆ.முதல்
விட்டி, கோழி, கோழிக்சரணம்

விட்டிசை, பிரித்திச்ை

ாடுக்குமொழி

விண்விழுங்கொள்ளி, உற்கை
விதண்டம், ஒர் ஆட்டு, யா?ன
விதண்டை, அகப்பை, தன்மத நிறு
த்திப்பேசல், திருத்தம்
விததன், தவத்தி, பண்டிதன்

வி.அ

விதா

விதானிகரணம்,மூடுதல்
விதத்தல், மிகுத் துரைத்தில்
விதப்பு,அதிசயம்,சீக்கிரம்,கடுக்கம், விதி, உண்மை, ஊழ், கட்டளே, கா
லம், குதிரைமுதலியவற்றிலுண
மதிஅறப்பு, மிகுதி
வு, சூத்திரம், செய்தொழில், செல்
விதப்புக்கிளவி, விதப்புமொழி
வம், நியமிப்பு, பிரமன், மெய், வி
விதப்புமொழி, சிறப்பித்திச்சொல்
அமொழி

விதம், சம்பளம், சாயல், குத்திரம்,
செயல், விலங்குணவு
விதம்பம், கற்பரிபாஷாணம்

ட்டுணு, விதம், விதியென்னேவல்,
வேதாகமமுறை
விகிதம், தெரியப்பட்டது
விதிதரிசனி,

}யாகபாகன்

விதானம், அழகு, இகை, சுமக்கு, விதிதேசகன்,
போதல், விடுதல், விவேகம் (?ன விதித்தல், உண்டாக்கல், செப்தல்,
சொல்லல், நியமித்தல்
விதர்க்கணம்,ஆலோச?ன, சம்பாஷ
விதர்க்கம், எண்ணம், ஐயம், நியாய விதித்தோன், கடவுள், பிரமன்
ம், பஞ்சமயகோசத்தொன்.அறு, விதிபாதம், வியதிபாதம்
விதிப்பாள், மகள்
பெருக்கம்
விசர்த்தி, சாலே,பர்தர்,பீடப்பலகை விதிப்பிரசங்கம், குத்திரமுறையை

விதிப்பிரயோசம், ச்சாதித்தல்
விதர்ப்பம், ஓர்தேயம்
விதர்ப்பு, அச்சம், செருக்கம், போ விதிப்பு, இல பிப்பு, நியமிப்பு
விதிமுறை, செறிப்பிரகாரம்

ர், வெற்றி

(கள்

விதலம், ேேழழுலகிமூென்று, பயற் விதியர், கணக்கர்,தந்திரிகள், மங் திரி
விதியுளி, ஒமம், தாதர், விவாகம்
ஹம்பருப்பு, பெட்டி
(த்தல்
விதியை, இரண்டார் திதி
லிதலே, நடுக்கம்
(வோன் விதியோகம், விதிப்பிரகாரஞ்சம்பவி
விதவளம், அசைவு
வித வாகாமி, கைம்பெண்ணே விரும் பு விதிர்க்கு விதிர்க்கெனல், படபடத்தல்
விதவாவேதனம், கைம்பெண்ணேவி விதிர்த்தல், அசைத்தல், அஞ்சுதல்,
வாகம்பண்ணல்

நடுங்கல்

விதவை, கைம்பெண்

விதிர்ப்பு, அச்சம், நடுக்கம்

விதத்பம், விதர்ப்பம்
விசனம், மனத் துயர், வேதனே
விதனித்தல், துயருறல்
விதாகம், உறைப்பு, வெப்பம்

விதிர்விதிர்த்தல், சுழிலல், கடுங்குதல்

விதாதா, அருகன், பிரமன்
விதாதிரி, திப்பிலி

வித கருப்பூரம், சக்திரன், நிவிர்த்

விதிவத்தி, முறைப்படியானது

விதிவி?ன, உடன்பாட்டான் முடியும்
வி?ன

திக்காயப்லி, பிரமா, விட்டுஅ
விஅடன், கற்றவன்

விதாதிரு,காமன், பிரமன், விதி
விதாரணம், கிழித்தல், கொல்லல், பி
(மெடுத்தல்
ளத்தல், யுத்தம்
விதாரம், கிழித்தல், யுத்தம், வெள்ள

வி.திடி, கற்றவள்

விதிட்சயம், சேய்பிறை
விததமுசம், வேண்டாமை

க்குத்தலேயசைத்தல்
விதாரு, பல்லி
(ருத்தம் விதந்ததம், இராகு
விதாவிதம், பலவிதம்
விதானகம், குவியல், மேற் கட்டி, வ வி.அபஞ்சரம், வாள்

விதிப்பிரியை, உரோகணி
விதிப்பு ஆசை, சீக்கிரம்
ஒர்பண்,கற்பனே, குவியல், கூட்ட் விதிம்பல், ஆசைப்படல்

விதானகன், பண்டிதன்
விதானம், இளேப்பாற்றி,
ம், சாரமின்மை,

உபாயம்,

செயல்,

விதுரம், கலக்கம், பிரிவு

செல்வ

ம், பாக்கியம், மக்தம், மாதிரி, மு விதுரன், அறிஞன், கள்வன், குருகு
லவரசருளொருவன், திண்னிய்ன்,
றைமை, மேற்கட்டி, யாகம், யா
தார்த்தன், வா ழ்க்கைத்த8ணயிழ
னேயுணவு, வணக்கம்,வன்மம்,விடு
தி லி, ம், விரிவு
ேேதான்
-

வித்

காசடு

விதவனம், அச்சம்
வி.தன்னகம், தத்தம்

விர

வித்தியாப்பிராத்தி, கல்விச்செல்வம்
வித்தியாரண சுவாமி, வேதாந்தாெ

விதாடணம், பெருங்காஷணம்

ரியர்களிலொருவர்
வித்தியாரம், ஆராயம்
வித்தியாரம்பம், கற் கத்தொடங்கல்,
இஃது பிள்ளேச்சடங்குகளிளுென் அறு
விதேகம், தே கவிமோசனம், மிதிலே, வித்தியார்த்தி, கற்போன்
விதேகை, மிதிலோ கரம்
வித்தியாலேயம், கல்லூரி
விதேசம், தாரதேசம், பிறதேசம்
வித்தியாஅசேபனம், கல்விதேற #
விதேயன், சொற்படிகேட்போன்
(ப்பித்தல்
செய்தல்
விதை, அறிவு, புத்தி, பெருமை, வி வித்தியாஅபானம், படித்தல், படி
விதாரம், வெகு தாரம்
விதானம், கலக்கம்
விதேகமுத்தி, ஒர்முத்தி

தையென்னேவல், வித்து

வித்தியை, அறிவு, கெமனகுழிகை,

விதைத்தல், வித்திடுதல்

அற்கை

விதைப்புனம், புதுக்கொல்லே

வித்தியோதமானம், பிரகாசம் (றம்

விதைமணி, விதைக்குச்தானியம்

வித்தியோபார்ச்சனம், கல்வித்தேறி
வித்திரணம், விரிவு
வித்த கம், அதிசயம்,ஒானம், ந்ன்மை வித்திரம், துளேத்சல், பிளப்பு
வித்த கர், அறிஞர், கம்மாளர், தாத வித்திரவம், பின்னிடல்
ர், பெரியோர்
வித்திராவணம், உலோகமுதலியவு

விதைமுதல், வித்துமுதல்

வித்தகன், அறிஞன், சதுர்ப்பாடுள்
ருக்குதல், அரத்தல்
ளோன்,தாதன்,வயிரவன் (பொன் வித்திருதி,
வித்தம்,இகழ்வு, ஞானம்,பாக்கியம், விஸ் திருதி, டரேகை

வித்தரித்தல்
விஸ்தரித்தல்

} விரித்துச்சொல்லல்

வித்து, வித்தென்னேவல், விதை

வித்தன்,உபகாரி,தவத்தி,பண்டிதன் வித்துரு, மின்னல்
வித்தாரகவி, சாற்கவியிளுென் அறு,அ வித்துருமம், இளந்தளிர்,பவளம் (ன்
ஃத மும்மணிக்கோவை-ட ன் மணி வித்துவகற்பன், சொற்பக விக்காா
மாலே-மறம்-கலிவெண்பா-தசாங் வித்துவஞ்சம்,அவமரியாதை, பசை,
கம்- மடலூர்தல்- கிரீடை-இயல்
வெ.அப்பு
இசை - சாடகம் - பாசண்டத்து வித்துவாமிசன் ,
வித்த வான்,
-

ங்கவி

வித்தாரம்,

அகலம்,சிந்

நான்மு வித்துவேட2ண,

ப்பத்திரண்டிளுென்
:::
அறு,மாக்கொம்
விட்டம், வித்தா
பு,

ாகவி, விரித்தல், விற்பன்னம்
வித்தாரி,
விற்பன்னன்
:}

விரோதித்தல்.அ
ஃ.தி அட்டகரு

மத்தொன் அறு, கலே ஞானம.த பத்

தி ஞன்கினுமொன்.அ
வித்துவேடம், விரோதம்

(பு வித்துவேடி,
வித்துவேஷி,

}

பகைவன்

வித்தி, அறிவு, ஆராய்தல், சம்பாதிப் வித்தை, கல்வி, ஞானம், தங்கிரதொ
வித்தியர், கம்மாளர்
வித்தியாகரன், அறிஞன்

வித்தியாகவே, பஞ்சக2லயிஞென்.)
வித்தியாசம், வேமறுபாடு (தொன் அறு
வித்தியாதத்துவம், தத்திவதிரயத்
வித்தியாதரர், கந்தருவர்
வித்தியாதானம், படிப்பித்தல்
வித்தியாபாரகன், கற்போன்
வித்தியாப்பியாசம், கற்றல்

ழில், மா சாலம், வித்தியாதத்துவ
மேழிஞென்.அறு

விகதம், தொனி, வ?ளவு
விாதாகுலு, அருணன், க அளன்

விருதி, மரியாதை, வணக்கம், வவேவு
விதை,கருடன்ருய், சச்த புரியிஅெ.
ன்.அ

-

விசயம்,கட்ட2ள,தருமம், கன்னடை,
மரியாதை, வணக்கம்

விட

விந்

வி.பகரித்தல், வழக்குச்சொல்லல்
விாாசகம், அழிப்பு
விாாசம்,
அழிப்பு, கொலே, சா விபகலிதம், கழித்தல்
சம்
பகாரம், வியவகாரம்
விாசன், கொலேசெய்வோன்
விபக்கம், பகை
விபக்கன், பகைவன்
விநாடி,
காலஅட்பம்

::::
}
விாாடி கை,

பங்கம், உடைத்தல், பிரித்தல்,
ஊத்தல்
விாாயக சட்டி,கார்த்திகைபிற்காத்
திகை கழித்த இருபத்தொராசரள் விபசாயம், கிருஷி
விபசாரம், வியபிசாரம்
விபசாரி, வியபிசாரி
விசாயகன், அருகன், குரு, புத்தன், விடசியம், அறிவு
வி ேெனசுவரன்
(ங்கு விபச்சித்து,பண்டிதன்

வருஞ்சட்டி
விநாயகம், தடை, பெருசாயகம்

விாழிசை, நாழிகையறுபதிலோர்ப விபஞ்சி, விணே
விபஞ்சிகம், வீணே

விதிகதம், உற்பாதம்

விபஞ்சிகை, பொழுதுபோக்கு, விளே
விநிச்சுவாசம், பெருமூச்சு
யாட்டு, வீ2ண
விதிபாதம், இகழ்ச்சி, இக்கட்டு,மா
ணம், விழுதல்
விபட்சதை, எதிரிடை, யுத்தம்
விபட்சம் பிறபட்சம், விலக்கு
விநிமயம், அடகு, மாற்றுதல்
விகியோகம், தடை, கியமிப்பு,

பிரி

விபட்சன், எதிரி, சத்துரு
விபணம், விலே

விதேம்,அழகு அனுப்புதல்சாக்தம், விபணி,கடை,கடைவீதி, வியாபாசி,
தண்டிப்பு,கடத்துதல், கன்னடை, வியாபாரட் பண்டம்,விலேச்சரக்கு
விபண்ணகம், பல
படியப்பண்அணுதல், மரியாதை
விதேன், தண்டிக்கப்பட்டவன்,விச விபதம், கெடுவழி
யமுள்ளவன்
விபதை, தரித்திரம்
விசோதம், அவா, அழகு, சங்தோஷ விபத்தன், அப்ாக்கியன், கிலேசமு.
ம், தள்ளுதல், தொழில், பகை, ம

டையோன், விகாரி

கத்துவம், விளேயாட்டிற்பொழு விபத்தி, அடாக்கியம், கலக்சம், குதி
அது கழித்தல்
றம், தரித்திரம், அன்பம், பங்கு,
மரணம், வேத?ன, வேற்றுமை
விசோதர், பொழுது கழிப்போர்
விச்சம், ஒரெ ண், ஓர்மலே, குதிரைப் விபத்து, அபாக்கியம், கலக்கம், து
பற்பாஷாணம், மலே

ன்பம்

(மேன்மை

விச்தரம், கற்கடக பாஷாணம்

விபம், செல்வம்,மேலானதத்துவம்,

விந்தர், இடையர்
விங் த க்ன்னி, காமாக்கினி
விந்தாாற்கல், இரற்கல்

விபரம், விரிவு
விபரிளுமம், மாறுதல்

விபரித்தல், விரித்துச்சொல்லல்

விக்திய கூடன், அகத்தியன்
விபரியயம், அழிவு, எதிரிடை, கோ
விந்தியம், அட்டகுலமலேயிஞென்.அ
பக்குணமா.முதல்
விந்தியவாசி,
அற்கை, அது நீகை விபரியாசம், எதிரிடை, மா.அ

,ே}

கோட்டம்
விபரீததை, எதிரிடை
விந்தியாவலி, புத்திரன், வாளுசுரன் விபரீதம், அதிசயம், மா.அ.பாடு
விச்து, குறி,தாதி, நீர்த்திளி,செற்றி விபலம், காலஅட்பம், பயனின்மை

த்திலகம்,புருவமத்தி, புள்ளி,வட்டம் விட் லாயனம், பறத்தல்
(ய்கை
விக் துசாலம், யானேமுகப்பொறி
விபலிகரணம், தடுத்தல்,பயனில்செ
விந்து சித்திரகம், மான்
(டுபடம் விபவ, ஒராண்டு

விர்துதந்திரம், சூதாடுக.வ.ர, குதா விபவம், சாதல், செல்வம், பொருள்,
விச்தை, ஆச்சரியம், ஒாகத்தி, தற்
மகத்அவம், வரம்
ைக், விற் பன்னம், வீரலட்சுமி
விபன்னன், மெலிந்தோன்

விபே

விம

விபாகம், உருசி, சமைத்தல், செய் விபேதனம், பிரித்தல்
பலம், செல்வம், தரித்திரம், தற் விபை, அழகு, கிரணம், பிளவை
செயலாய் வருவதி,பக்குவம், பங் விபோதம், புத்தி
கு, பழுத்தல், போகம், மாறுதல், விப்பிரகாரம், எதிரிடை, ங்ேகு, திச்
வேறுபாடு

தை, பொல்லாங்கு
விப்பிரகிருதி, நிச்தை, பதில்
விட் பிரதகம், வற்றல்
விப்பிரதிகாரம், எதிரிடை,பதில்,மா
விப் பிரதிசாரம், கோபம், சீர்ப்படு

லிபாகரன், சூரியன், நீக்கடவுள்
விபாசம், பச்தமோசனம்
விபாசை, பிரகாசம்
விபாடம், அம்பு
விபாதம், உதய காலம்
விபாசனம், அழித்தல்

தல், பசை,பொல்லாங்கு,விசனம்

விப்பிரதித்துவம், தடைவிலக்கியது
விபாதிகை, செர்டி, பித்தவெடிப்பு விப்பிரமம், அழகு, உலீலாமோசன
விபாவது, சச்திரன், குரியன், நீக்கி
வெறுப்பு, குற்றம்
டவுள்
(வேசி விப்பிரம், அழகு. ஐயம், சர்தேகம்,
விபாவரி, இராத்திரி, சங்கம்iாங்கி,
சீக்கிரம், சுழஅ தல், தவறு,பிழை
விபாவனம், ஆராய்வு, நீர்த்தல்,பகு விப்பிரயோகம், ஒவ்வாமை, பஞ்ச
த்தறிவு
பாளுவச்தையிளுென் , அஃது
வெய்துயிர்த்தியங்கல், பிரிதல்
விபாவனே, ஒரலங்காரம், அஃது
(பிரிவு
உலகறிகாரணமில்லாதிருப்பக்கா விப்பிரர், பார்ப்பார்
ரியம்பிறத்தலேச்சொல்வது, மட் விப்பிரலம்பம், அளுப்பு, சண்டை,
டுக்கட்டுதல்
விப்பிரலாபம், பயனற்றபேச்சு, வா
விபாவன், சினேகிதன்
க்குவாதம்
விபினம், காடு
விப்பிரவாசம், பரதேசவாசம்

விபுடனன், இராவணற்சி யோன் விப்பிரவாசனம், ஊருக்கப்புறப்ப
விபு, ஆகாயம், ஆன்மா, எசமான்,

டுத்தல்

இடம், கருத்தா, சிவன்,தலேவன், விப்பிராங்த சீலம், குரங்கு, சூரியசச்
திரவட்டம்
(தவறு
நித்தியம், சோம், பரிபூரணம்,பிர
மன், விட்டுணு, வேலேகாரன்
விப்பிராங்கி, கலக்கம், சுழி அதல்,
விபுணன், சிமச்தோன்,வெற்றியுடை விப்பிரியம், மீ.முதல்
யோன்

விப்பிலவம், அநியாயப்போர், அநீ

விபுதர், அறிஞர், மிகக்கற்ருேர், வா
ஞேர்

ன்

தக்கொள்ளே, கலசம்,சீக்கிாம்,பொ
ல்லாங்கு, வல்லமை

விபுதன், சந்திரன்,சேவன்,பண்டித விப்பிலீகரணம், தடுத்தல், பயணில்
விபுதுவம், பரிபூரணமாயிருத்தல்
விபுதை, தத்துவம்

செய்கை

விப்புருதி, ஒச்சிலர்தி

விபுலம், அகலம், இமயகிரி,பூமி,பெ விமதன், பகைவன்
குமை, மேருகிரி, விரிவு

விமதி, எண்ணப்பேதம், வெறுப்பு

விபுலே, பூமி

விமயம் பொருண்மாற்றல்
விழுடனம் அலங்காரம், ஆபரணம் விமரிசனம், )

ஆராய்வு, யூகம்
அலங்காரம்,அழகு.பிாவை விமரிசை,
விதி, அட்டைசுவரியம்,உத்தமகுண விமர்ச்சம், t
ம், குற்றம், கொடுமை, செல்ல்ம், விமர்ச்சனம்,
திசை திருநீறு, பெருமை
விமர்த்தம்,அழித்தல், தேய்த்தல்
விமர்த்தனம்,அரைத்தல்,அழித்தல்,
விடியம், முஞ்சிப்புல்
விபேகம், புத்தி, வல்லபம்
கிரகணம், தூளாக்குதல்,தேய்த்தல்
விபேகி, கூரியன்
விமர்த்தார்த்தம், கிம கனபரிசனகா
விபேதம், எதிர், கலக்குதல், பிரித்த லக்தொட்ங்கிமோசனம்வரைக்கும்.
ல், வன்மம்
விமலமணி, பளிற்கு

விய

விய

சு.ாசஅ

விமலம், அழகு,அழுக்கின்மை, சிவா

களிலுமிய அம்வினே, அஃத க-ய

கமமிருபத்தெட்டிளுென் அ.பொ

-ர்-அல்-அட்டு என்னும்விகுதிகன்
ப்பெற்ற வரும்

ன் மலாம், வெண்மை

-

விமலன், கடவுள், சிவன்
விமலாகாசம், ஞாளுகாசம்

வியசனம், அரிட்டம், உபத்திரவம்,

:} இலக்குமி, சச்சுவதி, துத்
விமலே கை, பரிசுத்தவாட்டி, பா

வியசயேன், வெறி காரன்

ர்ப்பதி, லிங்தை
விமாதிரு,சிறியதாய்

காற்று,குற்றம்

வியஞ்சகம், எத்து

வியஞ்சனம், அடையாளம், ஒற்றெ

_.

ஐ

விமாமிசம்,அசுத்தபோசனம்

அ ,

ாடி, பகு
பருப்புத்திர2ள
சா
புத்திரளே,

(அ

விமார்க்கம், துன்னடை, விளக்குமா வியடம்பகம், ஆமணக்கு
விமானம்,அவசங்கை,அளவு, உதோ வியட்டிருபம், தாலருடம்
கனி, இர்ாசமாழிகை,ஏழ்கிலேமே வியதிபாதம், கலகம், தன்னிமித்த
டை, ஒா வகைத்தேர், குதிரை,தே
ம், நித்திய யோகத்தொன்.மறு
வர்கோயில், தேவலோகம், வாக வியதிரேகம், விழுதல், வெதிரேகம்
னம்
வியகீகரம், அபர்க்கிய்ம், கலகம்
விய நீகாரம், LD Tஅறு
விமுகிதை, எதிரிடை
வியத்தகங்சை, கெங்கா தி
விமுத்தி,பிரிவு,முத்தி
_

விமுத்திரம், தளிர், பூச்தளிர்

வியத்தபதம், தனிச்சொல்

வியத்தம், அறிவு, எதிர், கலக்கம்,
விமூட்சஞ்ஞம், அறிவின்மை
விமோகனம், அளுப்புதல் (டு நீங்கல்
பிரதானம்,மூலம், விளக்கம் (ல்
விமோசனம்,ஒழிதல், நிவிர்த்தி, விட் வியத்தல், அதிசயப்படல், அதித்த
வியத்தி, காரியம், வெளிப்படுதல்
விமோட்சம், விமுத்தி
வியத்திகை, பெருமை

விமோட்சனம், விடுதல்
விம்பகம், விம்பம்

வியத்தியாசம், ஒரிடத்துப்பிரிச்தோ

ரிடத்திறல், வித்தியாசம்
(ததிேரம்
விம்பப்பிரதிவிம்பட்ாவம், விம்பத்தி வியபதேசம்,அவகாணேயம், சாட்டு,
ற்கும்பிரதிவிம்பத்திற்கு முடைய தி வியபரோபனம், திருமூலம்

விம்படம், கடுகுச்செடி.
விம்ப பூசை, திருவுருவாராத?ன

ய தேரம், பிசாசம்

விம்பம், உருவம், ஒளி, கொவ்வை, ச வியபிசாரம், தவறு, தார்த்தம்
வியபிசாரி, வேசி
திேரகுரியர்களின் மண்டலம்,

யை, சாலங் பாஷாணம், சிவாக வியபேட்சை, சாத?ன,சேர்மானம்,
வரவு காத்திருத்தல்
மமிருபத்தெட்டிளுென் அ.நிழல்,
பலண்டு கபாஷாணம், வட்டம் வியப்பித்தல், அதிசயப்படுத்தல்
விம்பிகை, கோவைக்கொடி

விம்பித்தல், சாயைவீசுதல்
விம்பு, கமுகு

வியப்பு, அதிசயம், மெய்ப்பு
வியம், உடல், பறவை, பெருமை
வியர்த்தம், பயனின்மை

விம்மல்,

அழுதல், இது கிப்பொ வியர்த்தல், சினக்குறிப்பு,வேர்த்தல்

விம்முதல்,

லிதல், ஏங்கல்,ஒலித்தல், வியர்ப்பு, சினம், வேர்வை

கலக்கம், சந்தோஷம், பருத்தல்

வியர்

.ே வேர்வை
;

விம்மிதம்,அச்சம், அதிசயம்,உடல்
விய, ஒராண்டு
வியக்கம், பெருமை

விய விகை, பெருமை

வியக்களே, குடக்கூவி

வியலிகம், உபாதி, துற்செய்கை,மீ

வியங்கம், தவளே, பிறவிமது
வியங்கியம், குறிப்பு

அதல்
(ரிவு
வியல், அகலம், காடு, பெருமை,வி

வியங்கோள்,

.ே

வியலிடம், அகலம்

ஐம்பான்

மூவிடங்

வியவகாரம், பிணக்கு, வழக்கு,வியா
பாாம், விமூேதம்

வியா

வியா

வியவகாரவிதி, கியாயப்பிரமாணம் வியாச்சியம், வழக்கு
வியவன், ஏவுவான், நிண்ணியன் ,வழி வியாடம், இலேயுளுவிலங்கு, பாம்பு
ச்செல்வோன்
வியாதகாரம், தயிர்விருத்திபதிஞன்
வியனிலேயுருவகம்,ஒாலங்காரம், அ கிளுென் அ , அஃது அயர கற்றல்
ஃது ஒன் மனங்கம்பலவற்றையுமு. வியாதம், துயரம்வேறுபாடு (டன்
குவகித்தமுருவகியாதுமுரைப்பது வியாதன், கீழ்மகன், வியாசன்,வே
விய அாாதம், எதிரொலி
வியாதாமம்,
இடி, குவிசம்
வியஅலகு, தேவலோகம்
வியன், பெருமை
வியாதானம், வாயில்
வியன் சங்க விதம், ஒர் சங்கலிதம் (ம் வியாதி, சோய்
வியன் சமன் சங்கவிதம், ஒர்சங்கல்த வியாதிசாந்தி, வியாதிநீர்த்தல்
வியன் சமன்பார்த்தல், பெருமையு வியாத தம், அசைவுள்ளது
மொப்புங்குறித்தல்
வியாத்தம், உறுதி, கீர்த்தி, குழ்வு, நி
வியன் மணி, குரியன்
றைவு, வியாத்திய்ோடுகட்டிய்து,
-

:::::

வியாகதம், கலங்கில்ாது

_

விரி

_

வியரகம், ஒர்கட்சத்திரம், காற்று, வியாச்தி, பெறுதல், வியாபித்தல்
விவாகம்

வியாபகத்தவம், நிறைந்திருத்தல்
வியாகரணம், கிரதேவிலக்க்ணம், அ
ஃத வேதாங்கத்தொன்ற, க2ல்

விய

சம்,சாதர்ரண்ம்,சய்தின்

,

வியாபித்தல்

ஞானமஅபத்திஞன் கி.அ.மொன் அறு, வியாபனம், வியாபகம்

(சம்
வியாபாதம், கேடுநி?னத்தல், வஞ்ச

விபரம்

வியாகன், குமரன்

வியாபாதனம, கொல்லல்

வியாகா தம், அழிவு, இடையூறு, த வியாபாரம், அப்பியாசம், செட்டு,
டை, கித்தியயோகத்தொன்ற

தொழில்

வியாதாரம், அவலட்சணம், சத்த
வியாகிருதி,

ம், சருவுதல், பேச்ச்,

வியாபாரி,

செட்டுச்செய்வோன்,

தொழிற்படுவோன்

மாஅதல்

வியர்பி, எங்குநிறைந்தது

வியாகிருதம், மாறு, விபரம்

வியாபித்தல், எங்குமிருத்தல்

வியாகுலம், கலக்கம், அக்கம்

வியாபிருதன், மங்திரி

வியாகுவித்தல், துக்கப்படல்
வியாகூதி, எத்த, மாயம்

வியாபினி, வியாபித்திருப்பது

வியாப்பித்தல், குக்கும்மாய்க்கலதிே
வியாக்கியானம், உரை, விபரம்
ருத்தல்
வியாக்கியானி, உரைகாான் (ன்.அ வியாப்பியம், அருத்தாபத்திப்பொ

வியாக்கிரகதி, தாக கதியைதிேளுெ
குள்
காரணம், வியாத்தியையுடை
வியாக்கிராாய்கன், கரி
பதி
வியாக்கிாபாதன், கெளதமரிஷி
வியாமம், இக்கட்டு, இவப்பு ஒளி,
வியாக்கிரபுரம், சிதம்பர்ம்
சாந்தகுணம், கான்குமுள அளவு,
வியாக்கிரம், ஆமணக்கு, உத்தமம்,
கிச்தை, புகை, முரஞ்சு, வருத்த
சிறந்தசொல், புவி, மேன்மை
ம், வழி
வியாக்கியாசியம், பூனே
வியாபனம், மதியாமை
(ன்.அறு

வியாசங்கம், கலக்கம், சேர்த்திக் வியா யோகம், சாடக வகைபத்திகுெ
கை, பிரிவு

வியாச கிங்தை, ஒரலல் காரம்
வியாசம், உவம்ை, தந்திரம்,
அால்பதினெட்டிஞென்று,

வியாவகாரிகன், மங்திரி
தரும
தார

ணம்,நிபம், பகுத்தறிதல்,பொல்
லாங்கு, மாயம், விரிவு, வேஷம்

வியாசன், வேதவியாசன்

வியாவத்தம், சுழலல், குழிதல்
வியாவத்சனம், வியாவத்தம்
வியாவபாஷி, வாக்குவாதம்

ஜியாஜிருதி, புறம்பு, மறைவு

தள்ளுதல், தெரிதல்,
| வியாவிருத்தி,
புகழ்ச்சி, மறைத்தல்
-
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விரா

சு.ாடும்

விாக

வியாழகேர்திரம், வியாழவீதியின்ம விரணிெ, சம்பளம், தலேமசற்பிரிங்
தாள்

நீதி
தி

வியாழதிசை, வியாழனுக்குச்செல் விரகிதம்,
விாகு,

அங்காலம்

உச்சாகம், உணர்வு, உ
பாயம், கதி, புத்தி

விரசம், நிச்தை
(போதல்
வியாழம், ஓர் கிரகம், ஒர்கிழமை
வியாழவட்டம், வியாழ்த்தின் பன்னி விாசனம், இணேத்தல், உண்டாக்சல்,
விாசா ரேம், தொழுவம்
ருவருடச்சுற்று
விரசுதல், செருங்குதல்

வியாழன், வியாழம்
வியாளகம், வியாளம்

விாச்சனம், கரவாளம், வெட்டுசல்
வியாளக்கிராகன், குறவன், பிடா விாஞ்சன், பிரமன்

}

விாட்ம், புயம்

வியாளக்கிராகி,
ரன்
வியாளம், பாம்பு, புவி
வியானபூமி, மயானபூமி

விாட்டுதல், மிரட்டுதல்
(ம் விரணக்ம், ஆமணக்கு

வியானம்,சான்குமுளஅளவு,மயான விரணகிருதி, சேங்கொட்டைமரம்
வியானன், த சவாயுக்களிளுென் , விரணம்,புண், விழல்
விரதங்காத்தல், நியமம்பேனல்
அஃது சரீரமுழுதும்வியாபித்தி
விாதசங்கிரகம், விரதத்திற்குச்சங்
ருப்பது
வியுட்டம், சாள், பலன், வைகறை

கற்பிதிதல்

், விரத விதி
(ல்
வியுட்டி, கீர்த்தி, பலன் ஆத்திப்பு விரதகிண்ணயம
வியுற்புத்தி, சொற்புணர்ச்சியிலக்க விரதகிடித்தல், விரத நிறைவேற். த

வியூக காான், தையற் காரன்
வியூகபங்கம், அல்னிகுலேத்தல்
வியூகபேதம், அணிமுறிதல்

விரதபங்கம், விரதபின்னம்
விரதம், ஆணே, காமசோய், தவம்,
இஃது புண்ணியமேறிளுென் ,

தின் மல், பொய், வேறுபாடு
வியூகம், உடல், கூட்டம், படைவ விரதர், அறவோர்
விரதலோபனம், சங்கற்பமீ.மதல்
குப்பு, விலங்கின் கூட்டம்

வியூகனம், ஒழுங்கு, சரீாக்கட்டு
வி ஆட்டி, அணி, ஒழுங்கு
வியோகம், பிரிதல், விடுதல்
வியோடம், திறிகடுகம்
வியோமகேசன், சிவன்

விசதவுத்தியாபனம், விர்தமுடித்தல்
விரதாசாணம், விரதாஅட்டிப்பு

விரதாதேசம், உபவீதம் பூண்ல்

விசதி, ஒழிவு, துறவி, தறிவு, முறை
விாதோபவாசம், விர்தாலுட்டிப்பு

வியோமசாரி, இருடி, தேவன், பட் விரத்தம், திறவு, வெடிப்பு
விரத்தன், விரதி

சி, பார்ப்பான்

வியோமசாரிபுரம், அரிச்சந்திரன் ப விாத்தி, திறவு, விருத்தி
விரல்ணி, மோதிரம்
(ளித்ததயிர்
ட்டினம்
விரலம், தாாம், செகிழ்வு சிெற்றி, பு
லியோமதாமம், முகில்
விரல். அங்குலி
வியோமமஞ்சரம்,
கொடி
விரவல், கலத்தல், பொருதல்
விரவு, கலப்பு, விரவென்னேவல்
வியோமமூதம், முகில்
வியோமம், ஆகாயம், கோவில், நீர் விரவுதல், கலத்தல்
விரவுத்திணே, பொதுத்தின
வியோமரூபி, அரூபி
விரவுப்பெயர், பொதுப்பெயர்
விர கதாபம், காமவருத்தம்

:::::

-

விாகநோய், காமவிகாரம்

விாளம், தயிர், நீக்கம், செகிழ்வு,

ருது, விசாலம்
விரகம், காமநோய், தணித்தல், பிரி
விரற்புட்டில், விரஅறை
வு, புலவி, விடுதல்
விரகவேத?ன, காமநோய்
விர கறிதல், பிராயமாதல்
விாக கதியன், விவேகி, வீம்பன்

விாாகம், வெறுப்பு

விசாகன்,அருகன், இச்சையற்றவன்,
ஒர்பொற்காசு

விரி

சு.ாடுக

விரு

விரிப்பு, விரித்தல்
விரியலர், மலர்ச்சபூ
(த.க
விராட்டு, அழகு, சுவாயம்புமஅவின் விரியல், ஒளி,பரவல், மலர்தல், விரிங்
பிதாமாதா, அஃது பிரமன்தான் விரியன், ஒர்பாம்பு
தானே.ஸ்திரீபுருடரூபமாய்த்தோ விரியுரை, அகல அரை
நீறியது, பரப்பிரமம், பிரமன், பு | விரியுவமை, உவமானமும்,உவமேய
ள்ளரசு
மும்பொதுத்தன்மையும்உவமையு
ருபும்விரிந்துவருவது
விசாதம், எதிரிடை, கலக்கடி,கூட்
விராடம், ஓர்தேயம்

விாாடன், ஒராசன்

டம், கைவேலே,தடை, சாள்வேலே விரிவு, அகலம்

விராதானம், வருத்தம்
(லோன்
விரானேன், கூவிக்காரன், வேலேயில்
விாாத்தம், இறைப்பணம்
விராத்தியன், சாதி சருமம்விட்டவ
ன், பிரதிலோமத்தங்தைக்குமலு
லோமத்தாய்க்கும்பிறந்தவன்
விராமம், இளப்பாற்றி, ஒற்றெழுத்

விரீகி, அரிசி, காவேலம், செல்
விரீகியாகாரம், களஞ்சியம்
விரீடம், வெட்கம்
விரீடனம், மரியாதை, வெட்கம்

விருகத்திரணம், மூங்கில்
விருகர்தண்டு, ஒர்பயிர்

விருகம், ஒளுய், காகம், செர் சாய்,

அ, தரிப்பு, முடிவு

நரி, மிருகம்

ராயம், தளபாடம்

விரு கற்பதி, வியாழம்
விரு கற்பாடலி. விளா
விரு கற்பாதம், ஆல்
விரு சநீபா,அ, தி

விராலம், பூனே
விராவி, ஒர்செடி
விரால், வரால்

விராவம், ஒலி
விராவுதல், விரவுதல்
விராளி, விரகம்
(ரியென்னேவல்
விரி, பொதியெருதிவிடுஞ்சேணம்,வி
விரிகண், ஒர் கண்ளுேய்
விரிகுளம்பு, கவைக்குளம்பு
விரிக்கட்டு, சேணம்

விரிசற்குளம்பு, கவைக்குளம் பு
விரிசிகை, முப்பத்திரண்டுகோவையு
வமாதரிடையணி

விரிச்சி, சன்னிமித்தம்
விரிச்சிகம், விருச்சிகம்
விரிஞ் சனன், பிரமன்
விரிஞ்சன்,

}

விரிதல், அகஅதல், அலர்தல், ஒளி
செய்தல், பரவல், விசாவித்தல்
விரிதா , பெருங்தாறு
விரித்தல், அலர்த்தல், சொல்லல், ப
ரப்பல், பூசுதல், விரிவாக்குதல்,வி
ளக்குதல்
விரித்துரை, விரியுரை
விரிபுலப்பொருட்டறிகுறிப்பணி, ஒ

::: சிங்கம்,

ரீ, சாய்,புலி

விருகு, ஒர்மரம்

விருகோதரன், பிரமன், வீமன்
விருக்க கண்டம், ஆராமம்
(சி
விருக்க காதனம், கோடாலி, வாய்ச்
விருக்ககுக்குடம், காட்டுக்கோழி
| விருக்க சம், பல்வி

|விருக்க சரம், குரங்கு, கோட்டில்
|

வாழ்விலங்கு
விருக்கசாபிசை, அணில்

திேல்
விருக்க தலம், மரவ டி.
| விருக்க சாதன்

ப்ோ,ே

}

அரசு

விருக்ககிவாசம், மரவாசம்
விருக்கபவனம், மாப்பொன் து
விருக்க பேதி, உளி

விருக்கம், விருட்சம்
விருக்கவாடிகை, கர்தனவனம்
விருக்காக்கிரம், மரஅணி

விருக்காங்கிரி, மரவடி

சலங்காரம், அஃது உபமானத்தி விருக்காலயம், பட்சி
நீகும் உபமேயத்திற்குமுரிய கார விருக்காவாசன், தவத்தி
ணத்தாஅபமெயத்தை யுபமான விருங்கிதம், யான்பிள்ருெவி
மாகச்சொல்அதல். (உ.ம்) காமத் விருசம், இஞ்சி, எலி

தீப் புகைபோஅமிருள்

(வம்
| விருசனம், ஆகாயம், உரோமம்பா

சு.ாடுஉ

விரு

விருசினம்,இக்கட்டு,உரோமம்.டாவம்
விருச்சி, சொன்னிமித்தம்
விருச்சிகம், ஒரிராசி,ஒர்மாதம்,தே
ள், கண்டு, மயிர்க்குட்டி, வண்டு
விருடசத்துரு,விட்டுஅனு

விரு

விருத்தத்தானம், செய்யுட்டானப்
பொருத்தத்திமூென்று
விருத்தத் தவம், முதிர்வயசு

விருத்தபழம், மிளகு

விருத்தபாவம், முதிர் வயசு
விருட துவ சன்,சன் மார்க்கன்,சிவன், விருத்த புட்பம், கடம்பு

(ம்

விருத்தபேதம், ஒரளவைப்பிரமான
விருடபகதி,துரககதியைர்திஞென்.அ விருத்தபோசனம், விருத்தான்னம்
விருத்தப்பண், விருத்தார்கம் (ன்
விருடபதி, கட்டாக்காலி சிவன்
விருத்தப் பிரபிதாமகன், முப்பாட்ட
விருடபத்து வசன், சிவன்
விருடபம், எருது, காத, யா?ன விருத்தம், அறிவு, ஆமை, ஒவ்வாதி
விாாயகன்

விருஷபம்,

} க்காது, வாசகத்திறம்

விருடபாருடன், சிவன்
விருடம், இடபம், எலி, ஒரிராசி,சன்
மார்க்கன், தருமம், மயிற்ருேகை,
மேன்மை

விருடலம், உள்ளி,குதிரை

விருடவி, கீழ்மகள், பன்னிரண்டா
ண்டிற்பெண், பூப்பதாரி, மலடி

்,
விருடலோசனமன்,
விருடலோசன

லி
எ ெ

யாயம், ஒவ்வாமை, ஒளவைப்
பிரமாணம், கடினமானது, கிழத்
தன்மை, குவியல், சிற்ப நான் முப்
பத்திாண்டிஜென் அ, குழ்ச்த தி,
செய்தி, தடை, தெரிந்துகொள்
ளப்பட்டது, தொழில், சடக்கை,
சடங்சேறின.அது, அாதனம்,படித்த
அது, பழமை, பாவினத்தொன்.அறு,
பிரபவியமுள்ளத, பெலன், முது

மை, மூடினது மூப்பு,வட்டம், வி
ரோதம், வெறுப்பு

விருடவாகனன், சிவன்

விருடன், கன்னன், காமன், சத்து விருத்தர், கிழவர், மேலோர்
ரு, சிவன், விட்டுஅ
(சுவர்கை விருத்தவிலக்கணம், ஒர்பிரபந்தம்
விருட்ாக பாயி, இலக்குமி,கவுரி, சகி, விருத்தன், அதிகாரி, கிழவன், படித்
விருடாகாரன், பூனே

விருடாங்கன், சிவன், தேவபத்தன்
விருட்சசரம், குரங்கு

: } அரசு

விருட்ச சாதன்,

விருத்தாங்குலி, பெருவிரல்
விருத்தாசிரமம், திரிதல்
விருத்தாந்தம், இளப்பாற்றி, கதை,
காரியம், சுபாவம், செய்தி, முழு

மை, விதம்
விருட்சம், விருக்கம்
விருட்சவாடிகை, கொல்லே,சோலே விருத்தாப்பியம், கிழத்தன்மை (டம்
விருத்தாரணியம்,காவியம் வாசிக்குமி
விருதம், அழுதல்
விருத்தான்னம், பழஞ்சோறு
விருதர், படைவீரர்
விருதா, பயனின்மை, பிழை, வீண் விருத்தி, அடிமை, அபராதம், இலா
பம், ஏஅறுதல், ஒரலங்காரம், ஒரு
விருதாதானம், அதம தானம்
ரை, குவியல்,கட்டம்,சந்தோஷம்,
விருதி, கேட்குதல், குழ்தல், தெரிக்
சித்தி,செல்வம்,தரித்தல்,தொழிலி
தெடுத்தல், மறைத்தல்
லாபம், நல்லொழுக்கம், நித்திய
விருது, அடையாளம், வெற்றி
யோகத்தொன்.அறு, பலன் , ப்ாக்கி
விருதுக்கொடி, வெற்றித்துவசம்
யம், பிழைப்பு, போங்கு, வட்ட
விருதுமோதிரம்,அரசன் வீரங்கல்வி
ம், வளர்தல், விபரம், வியாபாரம்
முதலிய கண்டுகொடுக்குமோதிரம்

விருத்த கங்கை, கோதாவரி
விருத்தகிரி, விருத்தாசலம்
விருத்தசங்கம், முதியோர்க-ட்டம்

விருத்தசேவை, விருத்தாதிகாரவங்
னம்

(வன்மம்

விருத்ததை, எதிரிடை, ஒவ்வாமை, !

விருத்திசக்தி, நிலேமொழியிஅதிஅக
ரஆகாரங்கண்முன் எகரஐகாரம்
வரில்ஐகாரமும் அவ்விரண்டிலொ
ன்றன் முன் ஒகாரஒளகாரம்வதோ
ல்ஒளகாரமும்கிலேமொழியீறும்வரு

மொழி முதஅங்கெடத்தோன் மல்

விரு

வில்

சு.ாடுக

விருத்திதானம், சீவனங்கொடுத்தல் விரூபி, யமன்றேவி, வடிவற்ற ஆள்
விாகத்தியர், அடிமைகள்
விருத்தி கன்,
விருத்திரத்துவிஷன், இந்திரன்
விருத்திராரி,

விருபை, இயமன் மனேவி
விரேகம், சழித்தல்

(தல்

விரேசனம், கழித்தல், பேதி,விடுவித்
விரேசித்தல், கழிதல்

விருத்திரம், இருள், ஓர்மலே, சத்த விாேபம், ஆற்றுப்பொது, ஒாாறு
ம், முகில்
விாை, கலவைச்சாந்து, தின்பம்,
விருத்திரன், இந்திரன், ஒாசுரன், ஒ
அம்புசை, பூச்தேன்,வாசன, வித்
ரிராக்கதன், சத்துரு
விருத்திராரி, இந்திரன்
விருத்திருபம், தாலரூபம்

அது, விரையென்னேவல்

விாைசல், விரைவு, விரைவுசெய்தல்,
வெயில், வேண்டல்

விருத்தை, கிழவி, இஃது பெண்பரு விரைத்தல், விதைத்தல்
வாான் கிமூென்.அ
விருத்தோக்கம்,
விருத்தோட்சம், எரு.து
விருச்சம், காம்புகுவியல், கூட்டம்,ம
ண்பாண்டமுதலியவற்றின் பாத
ம்முலேச்காம்பு,விலங்கின் கூட்டம்
விருந்தர், புதியவர்
விருந்தன, மனேவி

}

விரைவு, வேகம்
விரோகம், பொதுே
விரோசனசுதன், வாலி
விரோசனன்,அக்கினி, சத்திரன், சூரி

யன், புவிச்சக்கிாவத்திதந்திை
விரோதச்சிலேடை, முன்ன்ர்ச்சிலே

டித்அவர் தவற்றைப் பின்னரும்வி
ரோதிப்பச்சிலேடிப்பது

விருந்தாகம், சேம்பு
விரோதம், அதிட்டவீனம், எதிர், ஒ
விருந்தாரகன், தேவன், பிரதானி
வ்வாமை, ஒாலங்காரம், குழ்தல்,
விருந்தாரம், அழகு, மேன்மை
பகை,போர்,வன்மம்,வேந்தும்ை
விரு திேடல், விருர்துகொடுத்தல்
விரோதனம், எதிரிடை, ஒவ்வாமை,
விருந்தினர், புதியோர்
கோபமூட்டல், தடை
விருச்து, புதிதாய்வச்சோர்க்குணவு வினோதாலங்காரம்,மாறுபட்டசொ
கொடுத்தல்,புதுமை (பவஞ்சல்
ல்லாஅம்பொருளாலுமாறுபடுத்த
விருச்துபுறச்தருதல், விருர்தினர்க்ே
ன்மைவிளேவுதொன்றவுரைப்பது
விருச்தை, துளசி

விரோதி எதிரி, ஒராண்டு,சத்துரு,

விரோதியென்னேவல்
த ரியல்பினுென்அறு
விரோதிகிருது, ஒராண்டு
விருபன், வெள்ளெலி
விரோதித்தல், பகைத்தல், வேற்று
மைப்படுதல்
விருப்பம், ஆசை
விருப்பின்மை, அவாவின்மை, இஃ விரோதோத்தி, எதிர்ப்பேச்சு

விருந்தோம்பல், வேளாண்மைமார்

அது அறத்துமப்பிளுென் அறு
விருப்பு, ஆசை
விரும்பல்,
விரும்புதல், து

ல கல் ,

.ே

எறிதல்,நீங்கல்

விலக்கணம், திருட்டார்.தமற்றது,வி
த்தியாசம்

விருவிருத்தல்,சீக்கிாக்குறிப்பு (றிப்பு வில்க்கம், விலக்குர்தன்மை
விருவிருப்பு, சஞ்சுமுதலியவே.அங்கு விலக்கல், மாற்றல்
விருவிரெனல், சீக்கிரக்குறிப்பு
விலக்கு, தவிர்ப்பு,மறிப்பு, வழு, வில
க்கென்னே வல்
விருளே, கடிவாளப்பூண்
விருட்சணம், ஆணே, குற்றச்சாற்.அ விலக்குதல், தவிர்த்தல், மறித்தல்

விருபகரணம், சந்தக்கேடுசெய்தல் விலங்கரசு, சிங்கம்
விருபம், அந்தக்கேடு, குணபேதம், விலங்கல்,கலங்களிர், மலே,விலகுதல்
விகாாரூபம், வேற்.மமை

விருபாக்கன், சிவன், பன்ளுேருருத்
திரர்களிலொருவன்

விலங்கு, தடை,தளே, மிருகம், வில
ங்கென்னேவல்

விலங்குதல், எறிதல், விலகல்

வில்

சு.ாடு ச

விலே

விலேக்கிரயம், விலே

வில்சனம், விளுேதலிளேயாட்டு
லில் சிதம், இலீலாவிமூேசம்

விலேச்சரக்கு,
விவேட்படுத்தவைத்
திருக்கும்பொருள்
விலட்சத்துவம்,அடையாளமின்மை விலச்சாமர்ன்,
அதிச்யம், பகுத்தறிவின்மை, வெ விலேஞர், செட்டிகள்
விலே தீருதல்,
விலேதிர்தல்,
விலே நீர்த்தல்,

ட்கம்

விலட்சம், அபாவவியல்பு
விலக் கல்
நீக்குதல், நீங்குதல்

.ே

_

_

விலே நிதானித்தல்

விலேபேசுதல், விலேசொல்லல்,விலகி
தானித்தல்

விலபனம், மழலே

விலம், குகை, பொக்தி (கொடை விலேபோதல், விலேப்படல்
விநீகட்
விலம்பம், தாமதம், தாங்குதல், கன் விலேப்படல்,
ந்கப்படல்
விலயம், அழிவு, உருக்குதல், உலகா

,ே}

(உருத்ததல்

தேம்.

விவேப்படுத்தல், விற்குதல்

விலயனம், அக்ற்றுதல், அழித்தல், விலேப் பண்டம், விலேப்பொருள்
விவா, பழு

விலேப்பருவம், விலேபின்முறைமை
விலேமகள், வேசி
(பு
விலேமானம்,விலேப்படுதற்கான மதிப்
வி?லயாளர், விலேயிடுவோர்

_

விலாக்கொடி, எலும்பு

விலாங்கு, ஒர்மீன்
விலாசக்ான்னம், விளுேததானம்

விலேயுணி, அலட்சியமான ஆள்
விலாசமந்திரம், விளுேதாலயம்
விலாசம், அழகு, ஆடவர்மகளிர்வி விலேயுயர்தல், விலே யதிகப்படல்
உளயாட்டு இலீலாபிநயம், பத்தி விலேவைத்தல், விலேகுறித்தல், விலே
யேற்றுதல்
ரிகையின் புறவெழுத்தி,பொழுதி
போக்கு, வி:ளயாட்டு, விளுேதம், விலோ.கணியதை, அ9கு
விலோசனபாதம், பார்வை
வேடிக்கை
விலோசனம், கண், பார்வை
விலாச?ன, மகளிர்விளேயாட்டு
விலாசி, காமன், சந்திரன், சிவன், தி விலோசளும்பு, கண்ணிர்
விலோடனம், உருளுதல்,கலக்குதல்
ருமால், ,ே பாம்பு
வில்ாத்தோரணம், என் பு
(பல் விலோதம், துகிற்கொடி, பெண்ம

பிர், மயிர்க்குழற்சி
விலாபம், கனவுகண்டிரங்கல்,புலம்
விலேர்தனம், தகிற்கொடி,பெருங்
ஒர்வாச?னப்புல்
கொடி
விலாம்மிச்சை,

விலாமிச்சை,

}

விலோபம்,
விலோபனம்,

விலாய், கட்டம்

விலாலம், இயக்கிரம், பூனே
விலாழி, குதிாைவாய்அரை,
கையுமிழ்நீர்

யா?னக்

லக்குதல், புகழ்ச்சி,

ெ

விலோமத்திரைராசிகம், குறுக்குமு.
த்தொகைவிஞ

விலாளம், ஆண்பூனே, பூனே

விலினம், அழிச்தது, உருக்கப்பட்ட
அ, கலக்கப்பட்டது

அழிவு, இழுத்தல்,

(ல்

விலோமம், கீரியச்திாம், நீர், பாம்பு,

பின், முறைபிழைத்தல்

விலேசயம்,எலி,குகை பாம்பு, முய விலோமவிதி, ஒழுங்குதப்பினமுறை
விலேபம், சாச்தி, பூச்சு
விலேபனம், பூசுதல், வாசன
விலேபி, கஞ்சி
விலே, கிரயம், விற்றல்

விலோமன், வருணன்
விலோலதை, உறுதியின்மை
வில், ஒளி, சேரன் கொடி, தனு, மூ
லார்ள், வில்லென்னேவல்

விலகட்டுதல் வில்மதித்தல்

வில்கண்டம், பலபத்தம்,முட்டு
வில்ஞாண், விற்க பி.அ

விaலகாரர், கொள்வோர்

| வில்லங்கம், பலபக்தம், முட்டு
விலகுறித்தல், விவேமதித்தல்
விலே கூறுதல், விலேயைப் பலமுறை வில்லடை, எதிரித்தனம்
யுஞ்சொல்லல்

வில்லண்டம், வில் கண்டம்

விவர

சு.ாடுடு

விழு

வில்லம், குகை, பெருங்காயம், வில் விவரித்தல், பகுத்துச்சொல்லல்
வம்

-

வில்லவன், சேரன்

வில்லாச்சிரமம், விற்பரிட்சை
வில்லரண்மை, வில்வல்லமை

வில்லார், வில்அடையார், வேடர்
வில்வி, மன்மதன், விசையன், விற்
போராளன், வீரபத்திரன்

வில்லிபுத்தான், ஒர் கவிஞன்

விவருணம், ழ்ேப்பு, தன்னிறம்

விவர்த்தம், ஆடல், கூட்டம், சுற்றி
வருதல், சப்பிதம், திரிபு
விவர்த்தனம், சுழலல், சுற்றிவால், தி

தல், பிரித்தல், புரளல், வரு
த்திப்பு
வாகம், மணம்
விவாகரணம்

_

வில்லியர், வில் வல்லோர்

வில் அவம், வில்வமரம்

விவாசனம்,

திதி

வில்அாதி, ஒர்சக லாத்து
விவாதம், சொற்கலக்கம், சருக்கம்,
வில்லேருழவர், படைவீரர்
வழக்காடுதல்
வில்லே, அடை, அண்டை, தகட்டுவ விவாரம், விரிதல்
ட்டம், வட்டித்ததி, வில்வம்
விவிதம், பலவிதம்
வில்லேமுருகு, ஒர்காதணி

விவிருதி, விவரம்

வில்வஞ்சாத்திதல், தெய்வங்கட்கு விவிருத்தி, சுழலல், வருத்திட்பு
வில்வஞ்சாத்தியருச்சித்தல்
விவேக சிந்தாமணி, ஒாாக ம.நால்
வில்வமாலே, பொன் வெள்ளிகளாற் விவேகதை, புத்தி
செய்யுமோர்வகை மா?ல
விவேகம், ஆராய்வு, பகுத்தறிவு, பு
வில்வம், ஒர்மரம், இஃத தசமூல
த்தி,மனக்கூர்மை
த்தொன்.மறு
விவேகி, கூரியன்
வில்வல்லவன், வில்லாச்சிரமி

விவேகிதை, ஆராய்வு, பகுத்தறிவு

வில்வ?ளவு,

வில்லா காரமானவ

:ே}

விவேகித்தல், மட்டுக்கட்டல்

2ளவு

விவேசனம், ஆராய்வு, பகுத்தறிவு

வில்வித்தை, வில்லாச்சிரமம்
விவகரித்தல், நியாயஞ்சொல்அதல்

விழம்பு, சோ.அ
விழலர், வீணர்
விழலாண்டி, வீணன்
விவகவிதம்,
விமுல், ஒர் புல், விழுதல், வீண்
விவகாசம், சிரிப்
விழவு, திருவிழா, மிதுனவிராசி
விவகாரதரிசனம், கீதம்விசாரித்தல் விழற்கட்டு, புல்வீடு, வீடு
விவகலனம்,

க்கணக்
ககு
கழிவு

விவகாரஸ்தானம், தோசனம்
விழா, திருவிழா, மங்கலச்சடங்கு
விவகாரம், திேயதிபதித்துவம், பி விழாலரிசி, ஒர்மருதுே
(வல்
ணக்கு,முப்பொருளிஞென்.று, அ விழி, கண், கண்மணி, விழியென்னே
ஃது பொருளீட்டல், தொழில்,வ விழிதமை, பாரம், வழிவகை

ழக்கு, வளமை
விவகாரவிதி, நியாயப்பிரமாணம்
விவகாரி, வழக்காளி

விழித்தல், அருண்டெழுதல், உருட்
டிப்பார்த்தல், கண்டிறத்தல், பா
ர்த்தல்

விவகாரிகம், வழக்கம், வழக்கு
விழிப்பு, சாக்கிரதை, தியிலொழிவு
விவசம், கீழ்ப்பட்டது, பரவசம்,ப விழியன், பெருங் கண்ணன்
ற்றிலாமை, மாணவிருப்பம்
விழி விழுங்கி, கண்ணுேயுளொன்.அறு
(தெரு விழுகுதல், வீழ்தல்
விவட்சை, விருப்பம்
விவதம், காத்தண்டு.குவித்தல்,சுமை, விழுகை, விழுதல்
விவத்தை, ஆபத்து
விழுக்காடு, குறைவு, இாக்கம், வசக்
விவரணம், விபரம்

கேடு, வீதம்

விவரம், உட்டுளே, குகை, குறை, பிரி விழுக்கு, நிணம்
வு, வகை
விழுங்கல், அங்குதல்
விவரிதம், விபரிதம்
விழுசுமை, வலுசுமை

வி2ள

சுாடுகள்

விளக்

விளக்கேற்றல், தீபம்வைத்தல்

விழுதல், சாதல், வீழல்

விளங்கல்,
விழுதி, ஒர்மரம்
விளங்குதல், ல்
விழுது, ஆலமரமுதலியவற்றின் வீழ், விளங்கிளே,
பெண்

தெளித

ஆழம்ப்ார்ப்பதற்கானகயிஅ.செ

விளங்குதிங்கள், சுக்கிரன்

ய்வார்கருவியிமூென்.அ

விளத்தல், விபரித்தல், விலகுதல்

விழுபாலே, ஒர்கொடி

விழுப்பம், ஆசை, குலம், சிறப்பு. ச விளத்துதல், விலத்துதல்
விளமடம், தாமதம்

ன்மை, மேன்மை

விளம்பரம்

_

(ளக்கம்

அறிக்சைப்பத்திரம்,

வி

விழுப்பு: அஜசாரம்

விழுப்பொருள், தண்ணியபொருள், விளம்பல், சொல்லல்
விளம்பனம், தாமதம்
மேன்மையானபொருள்
விழுமம், இடும்பை, சிறப்பு, சீர்மை, விளம்பி, ஒராண்டு, கள்
(ல் விளம்பிதம், தாமதப்பட்டுமுறிஅத

ான்மை

ருத்த

ல், அஃதி தாளப்பிரமாணத்தொ

விழைச்தேர், கணவர், சினேகிதர்,

விளம்புதல், விளம்பல்
விளரி, இகாமை, ஏழிசையிகுென்அ,

விழுவிழெனல், பசைபிடி
விழைச்சு, இளமை, புணர்ச்சி
விழ்ைதல், ஆசைப்பெருக்கம்
விரும்பிஞேர்

ன்ெ

அஃது செஞ்சாற்பிறப்பன், ச்ெ

விழைவு, ஆசைப்பெருக்கம், உள்
தனிலத்தியாழ்.மிகுதி, யாழிளுே
ர்காம்பு, யாழ், வேட்கை
ளோசை, கலத்தல்
(தல்
விளக்கணம், பொடிவைத்திவிளக்கு விளரிப்பாலே, ஒரிசை
விளக்கணி, ஒரலங்காாம். அஃதி உ விளர், இளமை, கொழுமை, தினம்,
வெண்மை
பமானமுமுடமேயமுமொருகரும
த்தின் முடிதல்
(ர2ண் விளர்த்தல், வெளுத்தல்

(ள்ாமரம்
விள்க்கம், சந்திரளுள்,தெளிவு,விசா விளர்ப்பு, வெளுப்பு
விளக்கல், அழுக்குநீக்கல், ஒட்டவை விளவு, கமர், விளவென்ன்ெவல், வி
த்தல், தெளிவித்தல், பிரகாசிப்பி விளவுதல், விளாவல்
விளா, விளாமரம்
த்தல், மிஅக்குதல்
விள்க்கீடு, ஒர்தினம், அஃது சருவால விளாகம், போர்க்களம்
விளாசம், விலாசம்
யதீபமேற்.அறுதல்

விளக்கு, அட்டமங்கலத்தொன்.அ, விளாத்தி, விளா
அஃது ஆலாத்தி, ஒளி, சோதிசா விளாப்பு, பிறர்க்குப்பங்கில்லாதது

ல், தீபம்,விளக்கென்னேவல்
விளக்குக் கூடு, விளக்குத்தகழி
விளக்குதல, விளக்கல்

விளாம்பூச்சு, ஓர்சித்திரப்பூச்சு
விளாவல், கலத்தல்

விளி, எட்டன் வேற்றுமை, ஏழிசையி

அென்று, விளியென்னேவல்
விளக்குத்தகழி, விளக்க கல்
விளிதல், கெடுதல், சாதல், மறிதல்
விளக்குத்தண்டு, விளக்குத்தாள்
விளக்குநிலை, ஒர்பிரபந்தம், அஃது விளிச்சல், அழைத்தல்
வே அம்வேற்றலேயும்விலங்காதோ
ங்கியவாறுபோலக் கோலொடுவி
ளக்கு மொன் மறு பட்டோங்கு மா

விளிம்பு, அருகு, கன்னிமை, காை
வு, கோபம், சாவு

விளேகரி, நிலக்கரி
ருேங்குவதாகக்கூடிவது
விளக்குநிறுத்துதல,விளக்கணேத்தல்
மருதநிலமாக்கள்
விளக்குட பாதம், விளக்குத்தண்டு
வேதில்,
விளக்குமாறு, துடைப்பம்
விவே
நிலம்,உண்டாதல்,தானியடிற்
தலத
முற்.அ
விளக்கெண்ணெய், ஆமணக்கெண்
வயல்

:

ணெய், விளக்கிவிடுமெண்ணெய், வி2ள புலம்,
வேப்பெண்ணெய்

விளப்பு, செய்தல்

விற்

சு.ாடு எ

வினே

விண்மீன், ஒர்மீன்
விற்பன் னித்தல், சிறப்பித்தல்
வி2ளயாடுதல், பொழுதுபோக்கல்
விற்புருதி, ஓர் சிலச்தி
விளேயாட்டு, பொழுதுபோக்கு (ன் விற்பூட்டு, பொருள்கோளெட்டிகுெ
வி:ளயாட்டுப்பிள்ளே,சி.ஹபிள் ,வீன
ன் மறு, அஃது செய்யுளிமதியிலு
விளையுங்காலம், அ.அப்புக்காலம்
முதலிஅநிற்குமொழிகளைக் கூட்டி
விளேயுள், வயல்

வி

ப்பொருள்கொள்வது
விநீபோர், வில்லாண்மைப்போர்

வித்தல், விசயச்செய்தல்

விளேவு, சம்பவிப்பு, தானியம்,மேக விற்றல், விலக்கிரயம்பண் அதல்
(குங்காலம்
ம், வயல்

கேட்டாசாப்சல்,
} தழுவல் திறத்தல், பே :ே
வினதை,கருடன்ருய், சத்தபுரியிஅெ

வினவுகாலம், தானியம்வினர்திருக்
விள்ளல்,

விள்ளுதல்,

சுதல்,மலர்தல்,வெடித் விஞ,உ ைபிலக்கணமைந்திஞென்.ற,

தல், வே. படல்

கேள்வி,சொல்,விஞவென்னேவல்

விள்ளோடன்,பருப்புவே சிாட்டை விகுதல், விளுவுதல்

வேருய்க்கழலுக்தேங்காய்
விறகு, சமிதை
விறகுதலேயன், விறகுவெட்டி
விறப்பு,அச்சம், செருக்கம், பெருக்
(ன்மகே
கம், டோர், வெற்றி
விறவி, பதினு வயசுப்பெண்,பாட

விஞயகன், விசாயகன்
விளுவிடை, சல்லாபம்

விளுவுதல் கேள்விகேட்டல்
விகுவுத்தாம்,மிறைக்கவியிளுென் ,
அஃது ஒருசெய்யுட்கண்விளுயவி
மூக்களுட்கடைவிஞயதற்கோருத்
விறஅவமம், ஒன்றன் விறலானுவமி
தரமாய் நின்றமொழி பிரிச்துமேல்
ப்பது (உ.ம்) மதயானபோஅமக
விஞயபலவிஞவிற்கும் பலவுத்தர
ங்க ரம்
மா. நின்.அறுபொருடரத் தொடுப்

விறலோன், அருகன், திண்னியன்
ப.தி
விறல், பெருமை, வவி, வீரம்,வெற்றி விளுவெண்பா, ஒர்.ால்
விறன்மிண்டன், அ.மு பத்திமூவரி விமூவெதிர்விகு, விளுவுக்குவிடையா
லொருவன்
ய்விளுவுதல், (உ.ம்) உண்டாயோ
விருட்டி, எருவாாட்டிமுதலியன
வென்றவழிஉண்ணேளுேவென்பது
விருண்டுதல், பிருண்டுதல் (பொய் விஅவெழுத்து,விளுப்பொருடருமெ
வி,மிசு, ஒர்வாணம், புழுகுப்பேச்சு,
முத்தி, அவற்.மறுள் எ-யா-ஏ-முத
வி.அதா, விருதா
னிலேவிe,ஆ-ஓ-எ-கடைகிலேவிகு
விமமதண்டம், குருக்கத்தி
வினே, கருத்தி, கள்ளம், தொழில்,
விஅமன், ஒர்தேவதை
போர், வஞ்சகம்
விஅமை, பிரமை

(ளல் வினேசாதித்தல், வி?னபாராட்டல்

வி.அலிஅத்தல், வி.வி.ரப்புக்கொள் வினேச்சொல்- இடம்- கருவி. கருத்
வி.அலிஅப்பு, கொதித்து

தற்குறி

தா-செயப்படுபொருள்-செயல்

ப்பு விரைவுக்குறிப்பு

காலம் எலுமிவைகளே விளக்கிநிற்
குஞ்சொல

விமவிறெனல், விரைவின் குறிப்பு, வி
அவிமத்தற்குறிப்பு
வில் ஞர், கம்மாளர், கூத்தர், குத்தி
விமைத்தல், மரத்துநிற்றல்
(பு
விறைப்பு, திமிர், பியமிப்பு, முறைப்

ரர்,செயலாளர்,மருதநிலமாக்கள்

வினேநீர்த்தல், விக்கினர் நீர்த்தல்

விற்குதல், வி:லப்படுத்தல்

வினேநீர்த்தான், விநாயகன்
| வினேத்தொகை, பெயரெச்சத்தின்
விற்பத்திமான்,கல்வியிற்சிறந்தோன்
விகுதியிடைகிலேகடொக்குகிற்கப்
விற்பனவு,
பதமவர்.திபுணரும்புணர்ச்சி (உ
விம்பனே, விற்றல்
ம்) விடுசாம்
விற்பன்னம், அாதனம்,விச்தை (லவர் வினே பாராட்டல், வினயழுத்தல்
விற்பன்னர், நீருேர், நாதன கர்ரர்,பு வினேப்பகுதி, வினேயிற்பகாப்பதமா
விற்பத்தி, கல்விவல்லப்ம்

!
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வினே

சு.ாடு.அ

ய்முதனிற்குமு.ரப்பு
2னப் பகாப்பதம்,செய்யென் அம்
வாய்பாட்டால்வருமுதனிலேவின.

வீச

வினேயெஞ்சணி, ஒாலங்காரம், அ
ஃது வினேயெஞ்சிநிற்பது

வினேவயிறீபிரிதல், அகப்பொருட்டு

றையிளுென் ஆறு
வினேப்பகுபதம், பகுதிமுதலியவுற
ப்புக்களாற் பிரிக்கத்தக்க வி?னச் வினேவழிச்சேறல், அகப்பொருட்டு
சொல்

(பலன்

றையிஞென் அறு

வினேட் பயன், முன்வி?னப்படிவச்த வினவளர்த்தல், விண்பாராட்டல்
வினேமுதல், கருத்தா
(தல்
(ணம் வி?னவிகாசன், கடவுள்
வி?னமுதற்பொருள், தொழிற் கார வினேவிளேத்தல், பொல்ல ங்குசெய்
விமூேதம், அவா, அழகு, எதிரிடை,
வி:னமு.முகுதல், விண்மூளுதல்
சந்தோஷம், தள்ளுதில், தொழில்,
வினமுமக்குதல், விண்மூட்டுதல்
பொழுதுபோக்கல், மகத்துவம்,
வினேமுற் று, பொருள்-இடமுதலிய
வி2ளயாட்டு
ஆறன்புடைபெயர் துேசெய்பவன்
விளுேதன்,
பொழுது கழிப்போன்
முதலிய ஆறையும் பெரும்பாஅங்
தோற்றிமுடியும்வி:ன, (இவற்.ணு விளுேதி, ஒன்றிலேபொழுது கழிப்
போன்
ள்) தெரிகிலேவி?னமுற்று பொன்.
வயல்-வேனில். கரம் -பசப்பு- பிற வின்னம், அரியப்பட்டது, கிடைத்
தல், தடை, பங்கப்பட்டது
ப்பு என்பவற்ருேடு நீண்டது என

வொட்டிக்காண்க, குறிப்புவினே வின் மூண், விற்பூட்டுங் கயிறு
முற்று அவன் பொன்னினன் - புற வின் அாலாளன், அரோளுசாரியன்
த்தன் - ஆதிரையான்-தாளன்-கரி வின் அால், வில்லாச்சிரமவித்தை
யன் -நடையன்(இவைபோல்வன)
வினேயம், வஞ்சம், விசயம்

வி

:ே:::: } வி?னபாராட்டல்

வீ, ஒரெழுத்தி, கருப்பச்தரித்தல்,
சாவு, செல்அதல், நீக்கம், பற
வை, பூ, போதல்,முன்னிலேயசை
ச்சொல், விரும்புதல், வியென்
னேவல்
(ம்
வீகம்,காற்று, பட்சி,பூட்டு,மோதிர
வீகாசம், ஆடம்பரம், தனிமை
வீக்கம், ஆசை, கட்டு, பூரிப்பு, மிகு

வி?னயழுத்தல்

வி?னயாளர், ஏவல்செய்வோர், ஒர்
தொழிலிற்ற2லப்பட்டோர்
வினேயியற்சொல், செச் சமிழ்நிலத்
திமொழிகளாய் உலக வழக்கி.அ

ஞ்செய்யுள் வழக்கினு நின்

தம்

பொருளேயியல்பாகவிளக்கும்வி?ன

தல், வீக்குதல்

ச்சொல்

விக்குதல், அழிக்குதல், கட்டல்

வினேயுரைப்போர், தாதர்

வினயுவமம், தொழிலேயேயுவமமா வீங்கல், கித்திரைசெயதல், பருத்த
ல், மிகுதல், வீக்கம், வீங்கலாள்
கவெடுத்துக்கூறுவது, (உ.ம்) தீப்
வீங்கி, சேங்கொட்டை, பேராசை
போllயன்
யுள்ளோன், வீங்கலாள்
வினேயெச்சக்குறிப்பு, தொழில்தோ
(சடை
ன்ருதிவி?னயெச்சம்போலநின்று வீங்குதல், வீங்கல்
பிறிதுவினயோடுமுடிவதி, (உ.ம்) வீங்கை, அசைதல், ஆடல், குதிசை
அன்றி-இன்றி என்பவ நீருேடுநின் வீசகணிதம், அட்சரகணிதம்
வி சகோசம், கொட்டை, தாமரை
ருர்எனவொட்டிக்காண்க
_

க்கொட்டை
வினேயெச்சம், பிறிதோர்வினையொ
டுமுடியஅவாவிநிற்கும் வினச்சொ வீசமாதிருகை, வீசகோசம்
ல். இஃதில் தெரிநிலேவினேயெச்ச வீசம், அவசியம், ஒரெண், ஒர்கனி
தம், ஒர்மர்திரம, கொட்டை, ச
ம்-செய்து -செய்புமுதலிய வாய்
த்தியம், சுக்கிலம், செல்லிடைப்
பாட்டான் வருவன், குறிப்புவினே
பொன், முளே, மூலம்
யெச்சம் -அன்றி- இன்றி முதலி
|

r

வீசயனம்,விசார2ண

வீணு

வீர

சு.ாடுக

வீசல், அடித்தல், இசல், எறிதல்
வீஅதண்டம்,
வீசனம், சிற்ருலவட்டம், பொருள், வீளுதண்டு,

முள்ளெ அம்பு, வீ
2ணக் கழுத்து

வீளுவாதன், யாழ்ப்பாடி

வீசாட்சரம், மச்திரமூலம்

வீளுள், விருதாவி
வீசி, அலே, அற்பம், இ2ளப்பாற்றி, வீஞ.அபர்தம், வீணேயினடிப்பக்கம்
கிரணம், சந்தோஷம், வீசத்தை வீணே, ஒசையாழ், கலேஞானம.அப
யுடையது
த்திஞன் கிளுென் மின்னல்
வீசு காலேணி, ஒரேணி

வீணேயியக்கல், வீண்ேபிலேபாடுதல்

வீசுதல், வீசல்

வீ2ணவல்லோர், கர்தருவர்

வீசதவர், ஒர்துறப்பணம்

வீணேவாசித்தல், வீனபியக்கல்

விசுவில், வீசுதவரின் வில்
வீசுவிற்குடம், வீசுதவரின் குடம்

வீண், பயனின்மை

வீசை, ஒர் நிறை, மீசை

வீதசோகம், அசோகு

விசோதகம், ஆலாங்கட்டி

வீதம்,அவிழ்த்துவிடப்பட்டது, இட்
டமானது, சமாதானம்,விதம்,வே
அவேருப்ப்பகுத்தபகுப் பினளவு
வீதல், கெடுதல், சாதல், வறுமை

கல்விதை
அசோசகிருட்ம்,
ஒர்சோய், பூமி
வீச்சு, எறிதல்,

ச்சுக்காரன், செலவுகாரன்

அச்சுக்காரி, செலவுகாரி, வேெ
ச்சுக்கொள்ளுதல், வலிகொள்ளல்
லிச்சேணி,

சுகாலேணி

வீதாரகம், பற்றின்மை
வீதி, ஒழுங்கு, கடைவீதி, குதிரை,
சுத்திபண்ணல்,தெரு, நாடகவகை

பத்திளுென் மறு, நேரோடல், பிச
வை, மேடை, வரி, வழி, விசாலம்

விடல், சாதல், விடுதல்
கை,கட்டு,தாம்பூலம் (னேவல்

மோக்கம்,விடுதல்ioடன்
வீடுதாங்கி, தாக்குணி

வீண்பத்தி, அவபத்தி

வீதிகோத்திரன், அக்கினி, குரிய
பங்கிடுதல், விசாலித்
;
வீதித்தல்,

தல்

விஇருெறிப்ப்ால், ஒர்.நாற்பகுதி
வீதியங்கம், சம்பாஷனை
வீடுவிலக்கம், மகளிர்கு தகம் (ழுதல் வீதிவண்ணச்சே2ல, ஒர்புடைவை
வீாாகம், கூவற் சுவர்
வீட்சணம், பார்த்தல், பார்வை,
வீட்சம், அதிசயம்

வீட்சிதம், பார்வை

வீபணி, கடைவீதி
(தி வீபத்தி, சந்திரன்

வீட்சியம், அதிசயம், காணப்பட்ட வீபற்சு, அருச்சுனன்

வீட்டாள், மனவி, வீட்டுவேலேகாரி வீப்பகழி, புட்பாத்திரம்
வீட்டுக்கிரியை,சாச்சடங்கிளுென்
வீமசேனன், தமயந்தியின் பிதா,பஞ்
வீட்டுக்குத்தார்ம், மகளிர்குதகம்
சபாண்டவரிலொருவன் (ருவன்
(ன்று வீமதேவன், பன்ளுேருருத்திாரிலொ
வீட்டுதல், கொல்லல்
வீட்ெேசறிப்பால், அறப்பால்குெ விமம், பயங்கரம், பருமை
வீட்டுப்பூனே, இற்புவி
வீமன், வீமசேனன்
(ணி
வீட்டுமுன் கட்டு, முன் கட்டுவீடு
வீம்பு, புகழ்ச்சி, பெருமை

வீட்டுவாடை,

வீட்டிலிருப்போர் வீரகண்டாமணி, வீ த்தாற்கட்டும

கொடுக்குங்கூலி

வீரகத்தி, வீரரைக்கொன்ற பழி

வீட்டுவிசாாணே, உக்ரொணம்
வீரகன், சுத்தக்கிரகாக்கினியைத்த
வீட்டுவீரன், வீட்டிலிருச்.தவிரம்பே ணிையவிட்டபார்ப்பான் (அெருவன்

சியும்வெளியில்அஞ்சுவோன்
வீட்டுள்ளார், உள்ளிட்டார்

வீரகுடியான், பதினெண்குடிமையி
வீரகெம்பீரம், மிகுவீரம்

வீணன், விருதாவி

வீரகேஆரம், இருப்புத்தோளணி

வீஅகாணம், வீண்வாசித்தல்

வீர கச்சு, புலித்தோற்கச்சு
வீரக்கடகம், மிருகவேட்டையாடி

வீஞகானம், வீண்ாதம்
வீஞட்டம், வீண்பிரய்ாசம்

னவீரர்க்குக்கொடுக்குங்காப்பு :

வீர

சு

வீரா

சுல்

வீரக்கவசம், வயிரமணியான்மார்பி
லணியுஞ்சோ (அங்கட்டுங்கழல்
வீாக்சழல்,கொடையாஅம்வீரத்தா
(க்கவசம்
வீரக்குட்டி, வீரவான்
வீரக்குசில், முன் கைபிலனியுமிருப்பு
வீரக்கொடி, வெற்றிக்கொடி
வீரங்காட்டுதல், குரங்காண்பித்தல்
வி சயதிேகை, யுத்தம், யுத்தவீரா

வீரமார்த்தாண்டன், கவசத்திபுத்தி
ாரிலொருவன்
வீரமாலே, வெற்றிபெற்றுவாங்கும்
பொன் மணிமாலே

வீரமுட்டி, வீரசைவத்திருத்திாவே
டம்பூண்டுசமயப்பாத காவலகு
பிருப்போன்
வீரமுத்திரிகை, சுண்டுவிரலணி

வீரம், இஞ்சிக்கிழங்கு, ஒரத்தி, ஒர்ம

அாடனம்

குக்தி, கஞ்சி, சிவாகமமிருபத்தெ
ட்டிஅென்அ, பெலன், மலே, மிள

வீரசல்லாபம், வீரக்களிப்பா பே
சிக்கொள்ளும்பேச்சு
வீரசா,ெ சேங்கொட்டைமரம் (ய்
வீரசு, ஆண்பிள்ளேயின் ருய், வீரன் ரு

வீரம்பேசல்,

)

வீரகுரம், மிகுவீாம்

வீரம்பேசுதல்,

} வீம்புபேசுதல்

கு, மேன்மை, வலி, வீரியம்

வீரகுலம், போரிலேற்றவரீரலேச்சூ வீரயாகம், வீரபத்திரருக்குச்செப்
லத்தாற்குற்றிப்பிடுங்கின வீரன்வி யுமோர்வேள்வி
வீராதம், அம்பு

ருது

வீரசேனசன், களாாசன்
வீரசேனன், சளராசாவின் பிதா
வீரசைவம், ஒர்சமயம்
வீரசைவ்ர், இலிங்கதாரிகள்
வீரசொற்கம், போரிலிறக்கும்வீரர்
சேரும்பதவி

வீரரே,அ, வீமசேனன்

(ன்.அ
வீரர், படைவீரர்
வீாலட்சிமி, அட்டலட்சிமிகளிகுெ
வீமவாகு.முருகவேள் கணத்தலேவன்
வீரவாரம், வெட்சிமா லமுதலியன

வீரவாளி, ஒர்புடைவை

வீரச்சலங்கை, ஒற்றைக்காவிலணி வீரவிருட்சம், சேங்கோட்டைமரம்

யும்பொற்சவங்கை

வீரவெட்சிமாலே, ஒர்பிரபந்தம், அ

வீரச்செல்வி, துறிகை

ஃது நிரைகோடற்குவெட்சிப்பூ
மாலே குடிப்போப் நிரைகவர்ச்த

வீாட்டம், ஒர் சிவதலம்
வீசட்டானம், கட்ச்தின் விகற்பம்

வீரணம், இலாமிச்சம்வேர்
வீரதச்சுவ்ன், மன்மதன்

(டை

வரிலவஅக்குமுன்புதசாங்கம்வை
த்தப்போய்வதே வெற்றியைக்கூட
_றுவதி

வீரதண்டை, வீாத்தாலணியுக்தண் வீரவெண்டயம், வீரகண்டாமணி
வீரவெறி, வீரத்தாலாயமதர்ப்பு
தத்தவம், வீரத்தன்மை
வீரன், அருகன், ஒமாக்கினி,கடத்தா
வீரதிரக்தரன், மகாவீரன்

வீரதை, வீரம்
வீரத்தட்டி, மான் ருேற்பட்டை

டி,திண்ணியன் தி, வீட்டுமா சாரி
வீராசனம், சாடகவகைபத்திளுென்

அ, போர்க்களம், முழக்தாளினிற்
வீரச்த்ாம், மயில், மார்ச்சட்டை
(சகரம்
றல், வீராதனம்
வீரபத்திரம், அசுவமேதயாகத்துக்
வீராணம், ஒர்வாத்தியம், நீர்க்காை
கேற்றகுதிாை
வீரபத்திரன், உருத்திரமூர்த்திகளி வீராணிக்கிழங்கு, ஓர்கிழங்கு
அெருவன், சிவகணத்தொருவன், வீராதனம், வலத்தொடையிவிடக்கா
வீாவான்
நீ பரட்டைச்சேர்த்தி பி.அமாப்பு
வீரப்பட்டயம், வெற்றிபெற்றவீார்
ற்றிருத்தல்
வீராதிவீரன், மிகுவீரன்
கெற்றியிலணியும்பொற்றகடு
வீராப்பு, பொருமல்
வீரப்பாடு, வெற்றி
வீரமகரம், சடல்கடந்தபகைவரூர் வீராய்தல், அதுவல், சுற்றிவிசாரித்
அச்சம்பாதித்தல்
க்கைப்பற்றியதேர்வேந்தர் முன்பா
கப்பிடிக்கும்விருது

லிசாவளி, வீராவேசம்

வீரமாகாளர்,ஐயன் படைத்தலேவன் வீராவேசம், வீரவெறி

வெகு

வெஞ்

வீரி, காளி, துற்கை, வட்டத்திருப்பி வெகுசனரெட்சை,பலசனாட்சிப்பு
வெகுசு, மிகுதி
வீரிடுதல், ஒலிக்குறிப்பு

வீரியம், சச்லெம்,பறைப்பொது,பி வெகுச்சுருத்ம், சிற்பமான்முப்பத்
ாவை, மகத்துவம், வித்து, வீரம்
திாண்டிகுென்று
வெகு ட்சி, கோபம்

வீரியர், வீரர்
வீரியவான், வீரமுடையோன்
விருதம், மிடைதா.அ
(ரன்
விரேசுபரன், மகாவீரன், வீரபத்தி
வீரை, ஒர்மசம், கடல், அதுன்பம், ம
2னவி, மாதா, வாழை
விரைச்செடி, ஒர்செடி
(பு

வெகு தானிய, ஒராண்டு
வெகுத்தம், அனேகம், மிகுதி
வெகுத்தல், மிகுத்தல்
வெகுசாயகம், வெகுபோதிகாரம்

விவதம், கா, காத்தண்டு

வெகுமாரி, மிகுதி, வெகுமழை

வீவு, சாவு

வெகுமானம், உபசாரம் (பலவழி
வெகுமுகம், பலகவர், பலகோக்கு,
வெகுரூபன், ஒக்தி, சிவன், திருமால்,

வெகு பிட்டம், விரிவு

வெகுப்பு, மிகுப்பு
வீர்வீரெனல், இரடுக்கொவிக்குறிப் வெகுமதி. வெகுமானம்
வீழி, ஒர்செடி
விழுதல், விழுதல்
வீழ், மாவிழுது, வீமுென்னேவல்
வீழ்சதி, சரகம்
வீழ்க்கை, சோதிசாள், விருப்பம்
வீழ்ச்சி, விழுக்காடு, விழுதல்
_

வீழ்தல், ஆசை, ஆசைப்படுதல், ஆ
சைப்பெருக்கம், மேவல், விழுதல்

வீழ்த்தல், விழுவித்தல்
வீழ்த்துதல், விழுத்ததல்
வீழ்ாாள், இழந்தான்

வீழ்பிடி குறைவு, வெறுப்பு
வீழ்வு, விழுதல்
வீறல், வீ.முதல்

-

பிரமன், மதன்
வெகுர், உட்டணத்தால்வரும்பரு
வெகுளி, சினம், இஃது முக்குநீறத்
தொன்.அறு, மாயையாக்கைபதினெ

ண் குற்றத்தமொன்.அ
வெ

தல்,

0

_

:::: }கோபித்தல்
வெகுள்வு, கோபம்
வெக்காளம், வெப்பியாரம்

(ல்
வெகோளித்தல், வெப்பியாாப்படுத
வெக்கை, காங்கை

வெக்கைசோய், மிருகங்கள்சோயி

ஞென்.அறு, வைகுரிசோப்
விருப்பு, இறுமாப்பு, சினப்பு
வீஅ, தனிமை, புண்ணியம், பெரு வெங்கண், வைார்க்கியம்

_

மை, விளக்கம், வீ.முதல், வீறென் வே ஆசனம், போர்க்களம்
வெங்காயம், வெண்காயம்
னேவல், வெதுப்பு, வேகம்
விஅகாட்டல், பெருமைகாட்டல்(3 வெங்காரம், வெண்சாரம்
வீ.முதல், இழுத்தல், பெருமையு.அத வெங்கார், வேடை
வீற்றம், வேறுபாடு (ழ் திேருத்தல் வெங்சான்வெளி, கடுங்காணல்வெளி
(ளி
வீற்றிருத்தல், தனித்திருத்தல், மகி வெங்கிளுத்தி, ஒர்பாம்பு
வெங்கிராயன்வெளி, கடுங்கானல்வெ
வீற்.அ, தனி, வேஅபாடு
வெங்கோஷிடம், ஒர்மருச்அ
வெ
வெங்கோல், கொடுங்கோல்
வெஃகல், ஆசைப்பெருக்சம், விரும் வெச்சவெக்கீர், சுடுநீர்
பல்
(ன்.அறு வெச்செனல், வெம்மையாதல்
(போர்
வெஃகா, காஞ்சிபுரத்தியாற்றிகுெ வெச்செளவு, குடு
வாலேகிலத்திாாகம்,
வெஃகாமை, வெ.அப்பு, வேண்டா வெஞ்சமம்,
வெஞ்சமன், இயமன்
வெஞ்சம், கோபம்
(ண்டி
வெகு, பல

வெகுகரிஷாத்தம், பருத்தல்

வெஞ்சனம், கறிபதார்த்தம், சிற்.

வெகுசனத்தரோகம், பலசனத்து வெஞ்சிலேச்செல்வன், வீரபத்திரள்
ரோகம்

வெஞ்சுடர்க்ரெனன், குரியன்

வெட்

.ெ

வெண்

வெடி, அச்சம், இடி, கள், தப்பா வெட்டிரும்பு, இரும்புவெட்டுமோ ருவி
க்முெதலியவற்றிற் பிறக்குமொவி, வெட்டிவீரன், சுத்த வீரன்
ாஅமணம், அம்புகை, வெடியெ வெட்டிவேர். இருவேலிவேர்
ன்னேவல்
வெட்டிவை, கடுமை, சினம்
வெட்டுச்கன்அ, வரைகன் அறு
வெடிகிரந்தி, ஒர்வகைச்கிரக்தி
வெடிக்குதல், வெடித்தல்
(அறு வெட்டுக்கிளி, ஒர் பூச்சி

வெடிசன்னி, சன் னிபேதத்திலொன்
வெடிகுலே, ஒர்குலே
வெடிச்சுடுதல், வெடிவைத்தல் (ரல்
வெடித்த குரல், கடுங்சொனியானகு
வெடித்த சொல், வெடுவெடுப்பான
பேச்சு

வெடித்தல்,பிளத்தல், விள்ளுதல்

வெட்டுணி, தப்பிவி
வெட்டுண்ணல்,

}

வெட்டுப்படுதல்,

வெட்டப்படுத
ல்

வெட்டுதல், வெட்டல்
வெட்டுத்தட்டு, பறையின் வாய்வார்
வெட்டுமாறன்,வெறியுள்ளஒர்வலது
வெட்டுரை, வெடுவெடுப்பானபேச்சு

வெடி பலவன், பேய்ப்பலவன்
வெட்டுரைப்பணம், கள்ளகாணயம்
வெடிப்பு, அதிகம், கமர், விள்ளுகை வெட்டுவாய், தறிவாய்
வெட்டுவாள், ஒர்வாள்
வெடியுப்பு,

:ே

வெட்டுவெட்டெனல், கடுமைக்குறி

வெடிஅப்புத்திராவகம், ஒர்திராவக

ப்பு
(பு
வெட்டுவேளாண்மை, தானியம.டிப்

வெடில், உறளுற்றம்

வெட்ட்ெனல், கடுமைக்குறிப்பு
வெடுக்கு. வெடில், வெட்டெனவு. வெ வெட்டெனவு, கடுமை
வெட்டேறு, ஒர்கருவி
(வெளி
ட்டெனவுள்ளது
வெட்டை, உட்டணம், ஒர்கோய்,
வெடுக்கெனல், கடுமைக்குறிப்பு

வெடுக்கன், கோபி

வெடுப்புக்காட்டுதல், சினப்புக்கொ வெட்டைவெளி, வெறுவெளி
வெட்பகடம், வெளிப்பகடம்
ள்ளுதல்

வெடுவெடுத்தல், கடுமையாயிருத்த வெட்பாடம், வாய்ப்பாடம்
வெட்பாலே, ஒர் மரம்
ல், கோபித்திப்பேசல்
வெட்பா வட்டை, ஒர்பாவட்டை
வெடுவெடெனல், சினக்குறிப்பு
வெட்புகார், கருக்கொள்ளாமுகில்
வெட்கக்கேடு, மானபங்கம்
வெட்கம், சாணம்

வெட்கல்,

வெட்பூல், ஒர்பூல்

அச்சக்குறிப்பு, கா.அ. வெண்கடம்பு, ஒர்கடம்பு

வெட்குதல், தல்
வெட்கறை, இலச்சை

வெண் கடுகு, ஒர் கடுகு
வெண்கதிரேர்ன்,
வெண் கதிர்,

.
.
சந்திரன்
வெட்கிளுவை,கிளுவையிளுேர்பேதம்
வெட்குவெட்கெனல்,வெட்கக்குறிப்பு வெண்கலம், ஒருலோகம்
வெட்சி, ஒர்பூஞ்செடி, பகைநிரை வெண்கலி, க்வித்த யும்வெண்ட
யோட்டுவார்க்குமாலே
ளேயும்விரவியும்.அயற்ற2ளயருகியும்
வர்தி இற்றடிமுச்சீரானிஅவ்து
வெட்டல், கொலேசெய்தல், தறித்த
(ணம்
ல்,ாால்வகை ஆறுபாட்டிளுென் மறு, வெண்கல், வெள்ளேக்கல்
மெய்ப்பரிசமெட்டிலுமொன் அ வெண்காக்கணம், வெள்ளக்க்ாக்க
வெட்டவெளி,எகவெளி,வெளியரங்கம்

வெண்காசம், கண்ளுேயுளொன்.அ

வெட்டருமூவி, ஈத்தைச்குரி
வெட்டனம், காப்புக்கட்டல்

வெண்காடு, ஒர்சிவசலம்
வெண்காந்தள், ஒர்கொடி

வெட்டனவு, கடுமை, வலோற்காரம்,
வெடுக்குத்தனம்

வெண் காயம், உள்ளி, ஒர்காயம்
வெண் காரம், ஒர்காரம்

வெண்காரை வெள்ளேக்காரை
வெட்டாந்தரை, கடுந்தரை
வெட்டி, ஒர்செடி, வழி (றையன் | ெ:::
டைசன்
வெட்டியான், சவஞ்சுடுவோன், ட வெண்கிடைச்சி,

வெண்

வெது

வெண்குங்குவியம்,வெள்ளேக்குங்குவி வெண்ணிறம், வெள்ளே நிறம், வெள்
வெண்ளிெ, வெள்ளேக்கிளி

(யம்
வெண்குட்டம், ஒர்சோப்
வெண்குமுதம், வெளளாம்பல்
(ளி
வெண்குன்றி,அதிமதுரம்
வெண்கூதாளம், ஒர்செடி, நீர்த்தா

வெண்கொடிவேலி, ஒர்பூடு
வெண்கொல், வெள்ளி

ளே.துரை

| வெண்ணெய், உருக்காசெப்
வெண்ணெய்ச்சுரு. ஒர்சுரு
வெண்ணெய்தல், ஒர்நீர்ப்பூ
வெண்ணெய்கல்லூர், ஒர்சிவதலம்

வெண் ளுெச்சி, ஒர்நொச்சி
(திரம் வெண்ளுே, ஒர்கண்ளுே

வெண்கொற்றக்குடை, தவளச்சத் வெண்பதம், இளம் பதம்
வெண்பலி, சாம்பல்
வெண்சலசமுற்ருள், சரச்சுவதி
வெண்சாமரை, வெள்ளேச்சாமரம் வெண்பா, ஒர்பா, அஃத இlறடி
வெண்சாாை, இச்திரியம், வெள்ளே
முச்சீரடியாகவும் ?னயடி காற்ே
ரடியாகவும்பெற்றுக்காய்ச்சீரும
வெண்சீர், மூவசைசேரீற்றுச்சொல்
வெண்சீர்வெண்ட2ள, காய்முன்னே

கவற்சீரும்வெண்சீர் வெண்ட பு

மியற் சீர் வெண்ட2ளயுங்கொண்டு
அம்பூமுன்னேலும்சேரொன்றிவ
வருவது
ரும்பர்தம்
வெண்பு, வெண்ணிலம், வெளிப்பு
வெண்சுடர், சந்திரன்
வெண்புணர்ச்சிமாலே,தண்டகமா?ல,
று
வெண்டகரை, ஒர்பூடு
அஃ.தி வெண்பாவான்முர்
வெண்டயம், வெண்டையம்
சய்யுட்கூறுவதி
(ம் வெண்புழுக்கு, இளம்புழுக்கு
வெண்டலே, தலேயோடு
வெண்டளே, வெண்பாவுக்குரியபதே வெண்பொன், வெள்ளி
வெண்டாது, வெள்ளி
வெண் மட்டம், கொத்துவேலேயில்
வெண்டாமரை, ஒர்தாமரை
(2ல
லாதசெய்கை
வெண்டாமரையாள், சாச்சுவதி
வெண்மட்டவேலே, ஒப்புரவானவே
வெண்டாழிசை, வெண்பாவினங்களி வெண்மணல், வெள்2ளமணல்

அென்அ, அஃது மூன்றடியாய் வெண்மணி, கண்மணி
முதலிரண்டடியுசாற் ரோயும் இற் வெண்மயிர், சாமரம், ஈரைமயிர்
றடி யொன் அறும் வெண்பாவைப்
போலமுச்சீராயும் முடிவுபெற்று
வேற்.அத்தளேவியலிவருவது
வெண்டாழை, ஒர்தாழை
வெண்டி, வி.அதா
வெண்டு, கடுக்கன் புரி

வெண் மலே, கைலே

- (வெள்ளே

வெண்மை, அறிவின்மை, இளமை,
வெண்மொச்சன், ஒர்வாழை
(க்கு
வெதிரம், செவிடு
வெதிரேகம், எதிர்மறை, பிரிவு, வில்
வெதிரேகவலுமானம், ஒரளவைப்பி

வெண்டுறை,வெண்பாவினங்களிளுெ
ன்.அறு, அஃது மூன்றடிமுதலே ழ
டியிருகப்பின்புநின்ற சிலவடிகளி

வெதிரேகாலங்காரம்,

ற்சிலசீரடிகுறைந்துவருவது

நீபிரிவுதோன்றச்சொல்வது
வெதிர், செவிடு, மூங்ல்ெ
(நடுக்கம்
வெதிர்த்தல், சினத்தல்
வெதிர்ப்பு, கலக்கம், சினக்குறிப்பு,

வெண்டேர், கானல்
வெண்டையம், ஒர்சிறுமணி

வெண்ளுங்கு, ஒர்மரம்
வெண்ணுயுருவி, ஒர்செடி
வெண்ஞரி, ஒர்பூடு

வெண்ஞ்சை ஓர்கொக்கு

ஒரலங்கார

ம், அஃது உவமானவுபமேயத்தி

வெதுக்கலன், வெதும்பினவின் (ன்
வெ.துக்கல், வெதுப்பல், வேதம்பல
வெதுப்படக்கி, குப்ப2ள

(தரை வெதுப்பம், வெப்பம்
வெண்ஞவல், ஓர் நாவல்
வெண்னிலம், மணற்றரை, வெறுங் வெதுப்பல், வாட்டல்
வெண்ணிஅவை, மென்புரட்டு
வெ.திப்பு, சுரம், வெதுப்பென்னே
வல், வேம்பு
வெண்ணிலே, கைமாற்றுக்கடன்

வெய்
வெதுப்புதல், வாட்டுதல்

வெளி

சு

கொடியோன், குமி

| வெப்பவன்,

வெ.தும்பல், சினக்குறிப்பு, வாடல் வெப்யோன், யன், மிருகசீசிடம்,
விருப்புநீருேன்
(சல்
வெ.திம்புதல், வாடல்
வெதுவெதுத்தல், இளஞ்குடாபிருத் வெப்பில், குளியகிரணம், வெயில்
வெதுவெதிப்பு, இளஞ்குடு

வெகு, அச்சம்

வெகு கடி, பூனேயடி
வெர்தயம், ஒர்சாக்கு
வெச்தித்தல், கொதித்தல், சினத்தல் வெஞ்சடிப்பிரமாணம், மூன்.அலிர
லாறிகிள்ளுமன்வு
வெச்திப்பு, கொதிப்பு, சினப்பு
வெர்த, வெ
வெருகம், வாவின் கீழ்
வெர்.துசனம், சுற்றத்தார்
ன, மெருகு
வெகுகு ஆண்டின,
வெருக்கொள்ளல், அச்சமுறல்
வெச்தை, பிட்டு
வெருட்சி, அச்சம், மயக்கம்
வெச்தையம், வெச்தயம்
(ளம் வெருட்டல்,அச்சமுஅத்தல், மயக்க
வெச்சீர், கடுநீர்
ல்
வெப்பசாரம், மனத்தியர், வெக்கா
வெப்பம், ஆசை, மனத்தியர், வெ வெகுட்டி,அச்சம்,அச்சமவிப்போ
வெருட்டு, அச்சுஅத்தல், வெகுட்
திேப்பு, வெம்மை
டென்னேவல்
வெப்பித்தல், வெம்மைகொள்ளுதல்
வெப்பியர்ரம், வெப்பசாரம் (ம்மை வெருட்டுதல், வெருட்டல்
வெப்பு, ஓர்சோய், மனத்தியர், வெ வெருவர்தம், அச்சம்

வெப்புக்க்ட்டி, வெப்பிளுல்வயிற்றி வெருவல், வெருவுதல்
அண்டாகுங்கட்டி (எசாய்ச்சல்
வெப்புக்கொதி, வெப்பிளுஅண்டா
வெப்புப்பாவை, வெப்புக்கட்டி
வெப்புவெப்பெனல், கோபக்குறிப்
டி. துயர்க்குறிப்பு
வெம்பல், பெருங்கோபம், வாடல்,
விம்மல், வெக்காளித்தல், வெம்ப
லானது

வெம்பளிக்கை, வெம்பிளிச்சை
வெம்பிளாச்தி, ஏமிலாச்தி
வெம்பிளிக்கை, அகங்காரம்

வெருவு,அச்சம், வெருவென்னேவல்
(ல்
வெருவுதல், அஞ்சல்
வெகுளார்த்தல் திகைத்தல்,மயங்க

வெருவி, அச்சமுடைய தி, அச்சமு
அவிப்பது, வெருட்கி
வெருவிகட்டுதல் அச்சுஅத்தல்,வெ
ருட்சிக்குறி
வெ

ல்

:3. } அஞ்சுதல், மருளுதல்
வெருள், அச்சம், உன் மத்தம்,வெரு
ளென்னேவல்

வெம்புதல்,கலங்குதல்,சினத்தல்,வா வெலிகாரம், வெண்காரம்
டுதல், வெக்காளித்தல்

வெலித்தி, சீவல்

வெம்மை, ஆசை, உட்டணம், எண் வெல்லப்பாகு, வெல்லப்பாணி
வகை ஆறிமூென்.அறு, கடுமை
வெயிலெறித்தல், ஒளிவீசல்

வெல்லம், கரும்பின் கட்டி

வெல்லல், கதித்தல், சயித்தல்

வெயில், ஒளி, குரியகிரணம்,குரியன் வெல்வி, சிற்றேலம்
வெயிற்குளித்தல், வெயிலடியுனல் வெல்லுதல், மேற்கொள்ளல்
வெயிற்குளிர்தல், குரியகிரணவெம் வெல்லுமா, புவி
(யோன்
(தி வெவ்வியன், கோபி, வெப்ப்முடை
மைதணிசல்
வெப்து,வெம்மையுடைய தி,வெய்ய வெவ்வினே, போர்
வெய்துயிர்த்தல், நெடுமூச்சுவிடல் வெவ்வுழவு, அடையாதவுழ
வெய்துமல், அச்சக்குறிப்பு, சினக்கு வெவ்வேறு,

.ே

றிப்பு, அன்பம்

வெய்தெனல், விரைவுக்குறிப்பு
வெய்யது, பொல்லாதது, வெம்மை
யான தி

வெய்ய நீர், வெங் நீர்

வே.

வெளி, ஆகாயம், புறம், மறைப்பில்
வெளிக்கட்டு, வீட்டிற்புறக்கட்டு
வெளிக்காட்சி, வெளியர்னதோற்றம்
வெளிசம், தாண்டில்

(ல்

வெளிச்சங்காட்டுதல், ஒளிகாட்டுத

_

வெளி

கrmசுடு

வெள்

வெளிச்சம், பிரவை, வெளியரங்கம் வெளிறர், அறிவில்லார்

வெளிதிறத்தல், வெளிவிடுதல்
வெளிவேடம், புறக்கோலம்
வெளித, வெண்மையுடையது, வெ வெளி.மல்,
(யாடத்தல் வெளி

மிதானது

தல்

} வெண்மையாதல்

வெளித்தட்டு, பொறுப்பின் றிக்காரி வெளிம, அலிமரம், அறிவின்மை,
வெளித்தல், வானம்வெளிவாங்குதல்,
அவிலிமாம், வயிரமில்லாமரம்,வெ
விளங்குதல், வெறிதாதல்
ண்மை, வெளிறென்னேவல்
வெளித்தோற்றம், உள்ளொன்.மறுபுற வெளி
மரம், அலிமரம் (சொல்
ம்பொன் ருயிருபப்தி, உற்பத்தி, வெளிற்.மரை, பொருணயமின்றிய
பிரத்தியட்சம்
தல் வெளுத்தல், ஒர்மரம், வெள்ளேயாக்
வெளிநாடுதல், வெளியே காணப்படு
கல், வெள்ளேயாதல்
வெளிபொருள், வெளியரங்கமான வெளுப்பு, வெண்மை, வெளுத்தல்
பொருள்
வெளுவெளுத்தல்,மிகவும்வெளி மறுதல்
வெளிப்பகடம்,உள்ளிருப்பதைமறை வெளுவெளுப்பு, சோயடைந்தவெ
ைெ
த்த கடப்பது, வீண்ப கட்டு
வெளிப்பகட்டு, வெளிவெருட்டு
வெளுவை, வெளுத்தல்
தோற்றல், வெளி வெளேரெனல், வெண்மைக்குறிப்பு
வெளிப்படல்,
வெளிப்படுதல், வருதல் (யாக்கல் வெள்சல், அச்சம், வெட்குதல்
வெளிப்படுத்தல், அறிவித்தல்,வெளி வெள்வரி, பலகறை
வெளிப்படை, வெளியரங்கம்
வெள்வாடை, சிறுவாடை
வெளிப்படைச்சொல், இயல்பாய்வி வெள்வெடி, சத்தவெடி.

ளக்கிநிற்குமொழி
வெள்வேல், ஓர்ம்ரம்
வெளிப்படையுவமம், வினேயும்-பய வெள்ளக்காடு, பெருவெள்ளம்
அம்- உவமையுருபும் வெளிப்பட வெள்ளடி, வெருட்டு
விளங்கிநிற்குமுவமம்
வெள்ளடிச்சேவல், கத்திகட்டாமல.
வெளிப்பாடு, காணிக்கை, தோற்றம்
டிக்குஞ்சேவல்
வெளிப்பு, விளக்கம்,வெளித்தல், வெ வெள்ளப்பாடு, பள்ளம், வெள்ளம்பி
ளியிடம்

டிப்பதில்ைவருஞ்சேதம்

வெளிமடை, புறமடை

வெள்ளம், ஒரெண், கடல், நீர்ப்பெ

வெளிமான், பெண் மான்

ருக்கு மிகுதி

வெளியரங்கம், வெளிப்படை (தல் வெள்ளரசு, ஒரரசு
வெளியாகுதல், வெளித்தல்,வெளிவரு வெள்ளரி, ஒர்கொடி.
வெளியாக்கல்,

வெளியாக்குதல்,

விளக்குதல்,வெளி வெள்ளலரி, ஒர் பூமரம்
வரப்பண்ணுதல் வெள்ளல்வி,வெள்ளாம்பல் (டித்தது

வெளியாடை, தோரணம், புறவுடை வெள்ளழுகல், அழுகிவெண்ணிறம்பி
வெளியார், மெள்ட்டியர்
வெளியிடல், வெளிவாங்குதல்

வெள்ளறிவன், அறிவினன்

வெள்ளறிவு, அவிவேகம்

வெளில், அணில், கட்டுத்தறி, தயிர் வெள்ளமகு. ஒர்பூடு
கடைமத்து, யா?னத்தாண்
வெள்ளாடு, ஒர்வகையாடு
வெள்ளாட்டி, எவற்பெண்
வெளிவாங்குதல், வெளித்தல்
வெளிவாயன், அதேரங்கமற்றவன் வெள்ளாண்மை, கிருஷி
வெளிவாய், பரகசியவாக்கு
வெள்ளா ைேத, ஒராச்தை
வெளிவிடுதல், வெளிப்படுத்தல்
வெள்ளாப்பு, வைகறை
வெளிவிருத்தம், வெண்பாவினங்களி வெள்ள்ாம்பல், ஒராம்பல்
ளுென் அஃத மூன்றடியானே வெள்ளாவி, வெ.அமாவி
லு நான் கடியானேனு முற்றுப்பெ வெள்ளாவி தட்டுதல், ஆவிபிடித்தல்
நீஅ அடிகளினிஅதிதோஅர் சனி வெள்ளாவிரை, ஒாாவிரை
(தல்
ச்சொற்பெற்.அவருவது
வெள்ளாவிவைத்தல், ஆவிபடவைத்
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வெறி

வெள்

வெள்ளாளர், பூவைசியர், மருதநில வெள்ளேக்குங்குலியம், ஒர்மருதுே
(வெண்மை வெள்ளேக்குன்றி, அதிம் தரக்கொடி
மாக்கள்
வெள்ளி, சு கிரன், வெண் பொன், வெள்ளேக்குன்றிமணி, ஒர்குன்றிமணி
வெள்ளிக்கிழமை,சுக்கிரவாரம்(ழுமிடி வெள்ளேச்சார2ண, ஒர்சார்னே
வெள்ளிடி, மழைக்குணமில்லாமல்வி வெள்ளேச்செவ்வதிே. ஒர்செவ்வதிே
வெள்ளோாவல், ஒர் காவல்
வெள்ளிடை, வெளி
வெள்ளே நிறத்தாள், சரச்சுவதி
வெள்ளி கிபி2வ, வெள்ளிமலாம்
('தல்
வெள்ளிப்பிரிவு,சுக்கிரனிருந்தவிராசி வெள்ளேநெல், ஒர்செல்
விட்டுப்பிரிதல்

வெள்ளிமடதோள், ஒர்மீன்
வெள்ளிமலாம், வெள்ளி நிமிளே

வெள்ளிமலே, கைலேமலே
வெள்ளி2ல, வெற்றிலே

வெள்ளே புரளுதல், மல்லாக்காய்க்கிட
வெள்ளேப்பவளம்,வெள்ளப்போளம்
(ம்
வெள்ளேப்பாகல், ஒர்பாகல்
வெள்ளேப்பாஷாணம், ஒர் பாஷான
வெள்ளப்பிள்ளே, வஞ்சக மற்றவன்

வெள்ளிலோத்திரம், ஒர்மரு தே

வெள்ளேப்புச்தி, பிள்ளப்புத்தி
வெள்ளேப்பேச்சு, சுத்தல்ாக்கு
வெள்ளிறகுமதோரை, ஒர்மர் தாரை வெள்?வப்பொன்ஞவிர்ை, ஒமாவிரை

வெள்ளில், டாடை, விளாமரம்

வெள்ளிருல், ஒர்வகையிருல்

வெள்ளியம், ஒரீயம்
வெள்ளிால், மணிக்குடர்
வெள்ளுப்பு, ஒருப்பு
வெள்ளுழவு, புழுதியுழவு
வெள்ளுள்ளி, ஒருள்ளி

வெள்ளுறட்டி, ஒர்பண்ணிகாரம்
வெள்ளுமத்தை, ஒருமத்தை
வெள்ளெருக்கு, ஒரெருக்கு
வெள்ளெலி, ஒரெலி
வெள்ளெலும்பு,தசைகழிந்தவென்பு
வெள்ளெழுத்து,கண்புகைச்சல்,பா
ர்வைக்குவெறிதாய் நிற்கு மெழுத்தி
வெள்ளெள், ஒரெள்
வெள்ளென, காலம்பெற

வெள்ளெனல், வெண்மையாதல்
வெள்ளேடு, எழுதாவேடு
வெள்ளேறன், பழுதான இரும்பு
வெள்ளே, ஆழமான கருத்தில்லாதது,
சங்குடலடத்திரன்,மேற்கட்டி,வெ
ட்டை, வெண்பா, வெண்மை, வெ
ள்ளாடு, வெள்ளாட்டுமறி, வெள்ளி
வெள்ளே கட்டுதல், மேற் கட்டிகட்டு

வெள்ளப்போளம், ஒர்மணி, ஒர்மரு
15.து

வெள்2ளமனிதர், வெள்ளக்காரர்
வெள்ளேமெய்யர்ள், சரச்சுவதி
வெள்ளேயடித்தல், சுவர்.முதலியவற்
மிற்குஅேபூசுதல்
வெள்ளேயா?ன, கீழ்த் திசையா?ன
வெள்ளேயா?னயூர்தி, இந்திரன், ஐ
வெள்?ளவாரணன்,

;

யன்

வெள்ளேவிழி, கருமணியருகு (கற்றல்
வெள்ளே வெளுக்குதல், ஆடையழுக்க
வெள்ளே வெளேரெனல், மிகுவெள்ளே
(சை
க்குறிப்பு
வெள்ளொத்தாழிசை, வெண்ட்ாழி
வெள்ளொலியல்,புடைவைக்குஞ்சம்
வெள்ளோக்காளம், கக்கலில்லாத
வெள்ளோங்காளம்,

வோங்காளம்

வெள்ளோடன், ஒடுவிட்டுக்களருங்
தேங்காய்

வெள்ளோதிே, ஒரோதிே

வெள்ளோலே, எழுதாவோலே, முத்தி
ரையில்லா வோலே

வெறி, அச்சம், ஆடு, கலக்கம், கள்,
சீக்கிரம் காற்றம், பிசாசம், மஸ்
ல்
தி, வட்ட வடிவு, வியாதி, வெறி
முட்டையிற்சிவப்புக்
யென்னேவல், வேலஞடல்
கருவின் புறக்கரு
வெறிகொள்ளுதல், சன்னதங்கொ
வெள்ளேக்கவி, புன் சொற்கவி
ள்ளல், வெறித்தல்
வெள்ளேக்காக்கணம், ஒர்கொடி

ேெ-க்கு

வெள்?ளக்காரர், வெள்ளே மனிதர்
வெள்ளேக் காரை, ஒர்செடி.

வெள்ளேக்கிளி, ஒர்கிளி

வெள்ளேக்கீரி, இராசரிே

வெறிக்கப்பார்த்தல், பயமு.முத்திப்
பார்த்தல்
வெறிக்குணம், மஸ் திக்கொண்டகு
ணம், மருட்குணம், மூர்க்சகுணம்

வெற்

வெற்
வெறிக்குதல், வெறிகொள்ளுதல்(து வெற்றிக்கரைேதமஞ்சரி, ஒர் பிரபே
வெறிது, அறிவின் மை,கோது, வறி
வெறித்த பார்வை, பயமுறப்பார்ச்
கும் பார்வை

வெறித்தல், ஆவேசமாதல், மயக்கு

தம், அஃது பகைவர்கொண்டத
ன்னிரைமீட்பான் கரங்தைப் பூமா
லேகுடிப்போப் மீட்பதைக் கூறு
(திரை
வது

றல், வெறிதாய்ப்போதல்
வெற்றிக்குதிரை, பச்சயம்வென்றகு
வெறிப்பு, பஞ்சம், மயக்கம், வெறி வெற்றிக்கொடி, விருதுக்கொடி
த்தல், வெறுமைத்தன்மை
வெற்றிச்சீட்டு, பங்தயச்சீட்டில்வெ
வெறியாடல், சன்னதமாடல், வெறி
நீறிகுறித்த சீட்டு
(ன்னதச்காரன் வெற்றித்தண்டை, வீரதண்டை
கொள்ளல்
வெறியாட்டாளன், உன்மத்தன், ச வெற்றித்தம்பம், வெற்றிக்கொடிக
ட்டுதோண், வென் ருேர்நிறுத்துங்
வெறியாட்டு, உன்மத்தம்,சன்னதம்
(டுமா?ல
தாண்
வெறியெடுத்தல், சன்னதங்கொள்ளு
தல், மஸ்துக்கொள்ளுதல்
வெற்றிமாலே, போர்வென் ருேர்குட்
வெறிவிலக்கு, வெறியாட்டைத்தடுத் வெற்றிலே, தாம்பூலம்
தல், இஃது அகப்பொருட்டுறை வெற்றிலேக்காய், மாற்றுவெற்றிலேக்
(ல்
(டம்
யிஞென் அ
கொடியின் காய்
வெது, வெறுமை, வெறுவென்னேவ வெற்றிலேக்கால், வெற்றிலேத்தோட்
வெ.அச்கை, கள், செல்வம், பொன், வெற்றிலேக்கொடி, தாம்பூலவல்லி

விழுப்பொருள்
வெற்றிலேக்கெ ாழுக்தி, வெற்றிலேச்
வெறுங்கை, பொருளின்மை
கொடி.
வெறுத்தல், கோபித்தல், சினத்தல், வெற்றிலேசுருட்டி, ஒர்புழு
பகைத்தல்,மஅத்தல்,வேண்டாமை வெற்றிலேச்சுருள்,ஒர்விதவெற்றிலேே
வெ.அ. நுகம், சோதி நாள்
கட்டு, மணவாளர்கையிற்பிடிக்கு
வெறுப்பின்மை, விருப்பம், இஃது
(குர்தட்டம்
ஞ்சுருள்
அறத்து.அப்பிளுென் அறு
வெற்றிலேத்தட்டம், வெற்றிலேவைக்
வெறுப்பு, அச்சம், கலக்கம், சினம், வெற்றிலேத்தட்டி, வெற்றிலேச்சரை
செறிவு, துன்பம், வேண்டாமை வெற்றிலேத்தம்பலம், வெற்றிலேட்ாக்
வெடிப்புக்காட்டுதல்,பிரியவீனங்கா
குமென்ற சாரம்
(படல் வெற்றிலே அக்கி, ஒர்செடி
ண்பித்தல்
வெறுப்புக்கொடுத்தல், பிரியiனட் வெற்றிலோாறி, ஒர் புதர் (ஞென்.று
வெ.அ ம?ன, வெறிது
வெற்றிலேப் பூமணி, மாதரணியணியி
வெ அமை, இன்மை
வெற்றிலேவெடிபதம், மருத்தெண்
வெறும்பிலுக்கு, விண்வேடம்
ணெய்ப்பதத்திஞென்.அ
வெறும்புறங்க்-மல், அலர்தாற்றல் வெற்றிலேவைத்தல், கலியாணத்துக்
வெ.அம்புறங்கூற்று, அலர்மொழி
குவரவழைத்தறிகுறிப்பு (மாலே
வெறும்புதம்,ஒன்அமில்லாதிருக்கை வெற்றிவாகை, போர்வென்ருேர்சூடு
வெறுவாயலட்டுதல்,
வீண்பேச் வெற்றி வேறிகை, ஒர்.நால்
வெறு வாய்பசப்புதல், சுப்பேசுதல் வெற்று,வெறு (ம்,வெறிதாயவுடல்
வெறுவிவி, வறியவன்
வெற்று டம்பு, தசைப்பிடியற்றதே.க
வெற்பன், குறிஞ்சிநிலத்தலேவன்
வெற்றெலும்பு, தசைகழிந்தவென்பு
வெற்பு, மலே
வெற்றெனத்தொடுத்தல், நாற்குற்ற
வெற்றம், சயம்

ம்பத்திளுென் அ

வெற்ருள், தனியாள்,வெ.அவிவி

வெற்ருெழிப்பு,

வெற்றி, வென்றி

அப அதியுருவகத்

தொன் அ, அஃது உபமானதரும

வெற்றி கா.அணுதல்
} வெல்லுதல்
இ:

தீதை யாரோபித்தற்கு உபமேய
தருமத்தைஅழித்தல், (உ.ம்) மதி

வெற்றிக் கம்பம், வெற்றித்தம்பம்

யன் அவெண் கமலப் பூ

-

வேச

வேட்

சுfகள்.அ

வென், முதுகு
வென்றி, வெல்வி

வேசாடல், மனக்கலக்கம்
வே.சாடை, அக்கம்

வென்றிமாலே, செக்திபுரபுராணஞ்

வே.சாறல்,

செய்தோன், போர்வென் ருேர்கு வேசாறுதல்,
டுமாலே

ஆறுதல், இளப்பா
அதல், தக்கமடை

தல்

விபசாரி, விலேமகள்
வென்ருேர், புலனடங்கப்பெற்குேர், வ்ே,ெ
வேசிகை, வாயில்

வெற்றியடைந்தோர்

வென்ருேன், அருகன்

வேதிதெரு, பரஸ்திரிகுடிஇரு

வென்னிடுதல், புறங்கொடுத்தல்

வேசித்தனம், கற்புத்தவமல், வேசித்

.

தன்மை

ல்ேசிப்பார்வை, புணர்ச்சிாோச்கு
வேசிப்பிள் ,கொண்டோற்பிசிைத்
துப்பெற்ற புத்திரன் (கள் -ை
வே, ஒரெழுத்த, வேயென்னேவல்,
வேசிமார்க்கம் திார்த்தாடை, வேசி
வேவு, வேவென்னேவல்
வேசியம், வேசிதெரு, வேசிவீடு
வேகசரம், ஒட்டகம்
வேகடம்,ஒர்மீன், மணியழுக்க கற்ற வேகியாசனசமாசிர்யம், வேசிவீலி
ல், ப்ெளவனம்
(ன்,வாலிபன் வே யொசாரியன், சட்டுவன்
வேகடன்,மணியொப்பஞ்செய்வோ வேகியாதெல், கற்பொழுக்கதேவறி
கடத்தல்
வேக சாசனம், கோழை
வேகம், கடுமை, கதி, கோபம், சின வேசியை, வேசை

வே

ம், சுக்கிலம், தீவிரம்

வேசிவிலே, பணயம்

வேகரம், உக்கிரம், உறைப்பு
வேகரோதம், மலமறிப்புநோய் (அ
வேகவதி, கம்பையாறு, வைகையா
வேகவத்தமம், மிகு கதி
வேகவிதாரணம், தடை
வேகாகாதம், தடை, மலக்கட்டு
வேகாளம், சீக்கிரம்

வேசிவிளேயாட்டு,கணிகையர்கூத்த,

வேகி, வேகமுடையோன்

வேடச்சி, வேடப்பெண்

வேகிதை, விரைவு
வேகித்தல், வேகமடைதல்
வேகுதல், அவிதல்

வேடதாரி, வேஷத்தரிப்போன்
வேடம், ஆவேஷம்,உடை, ஒர்கா

வேக்காடு, சூடு, வேகுதல்

வேசிாடை

வேசுமநகுலம், சாவி
வேசை, சம்பளம், வேசி
வேடகம், காதணி

Eல்

வேடங்காட்டுதல், கோலங்காட்டுத
வேடசேரி, வேடரூர்

வேஷம்,

தணி, தன் கோலம்விட்டு

வேறுகோலங்கொள்ளல்

வேக்காளப்படுதல், வெட்கப்படுத வேஷகம், வேடகம்
வேடன், வேடுவன்
(ம்பரம்
ல், வெப்பியாரப்படுதல்
வேக்காளம், வெக்காளம்
வேடிக்கை, அலங்காரவேஷம்,ஆட

வேங்கடம், ஓர்மலே, இஃது தமிழ்தி

வேடிக்கைகாட்டுதல், ஆடம்பரங்
காட்டல், கோலங்காட்டுதல்
வேடு, செம்முதல், பொட்டணி
வேங்கை, ஒர்மரம், புலி, பொன்
பொட்டணி கட்ட
வேசகம், யானேவாலுணி, வால், வீடு வேடுகட்டல்,
வேசடை, துக்கம்
வேடுகட்டுதல், ல், வண்டுகட்டல்
வேடுவன், பாலேநிலமகன்,வேட்டை
வே சக்தம், குளம், ே

லத்தெல்லோான் கிளுென்

வேசம், உடை, கதம்,சம்பளம் வா க்காரன், வேட்டைவாளி
வேடை, அபேட்சை, காமநோய்,
யில், வீடு, வேசிதெரு, வேஷம்
வேசரம், ஒட்டகம்

செட்டித்தெரு, மரக்கலம், வெப்

வே சரி, கழுதை, கோவேறு கழுதை

பம்

மருதநிலத்தார், வாயில், | வேட்கை, ஆசை
| வேட்கைத் துணவி, மனேவி

வேணி

வேத

வேட்கைப்பெருக்கம், காமநோய், வேணு, உட்டுளே, கலேஞானம..அப;
பேராசை
திஞன் கிளுென் அறு, புல்லாங்குழல்,
வேட்கோபன், குயவன்
மூங்கில், வாள், வில், வேய்ங்குழல்
வேட்சை, அபேட்சை, புடைவை வே அணுகம், யா?னத்தோட்டி
வேட்டகம், தலேப்பா, புக்ககம்
வே அணு சாதன், வீண்வாசிப்போன்
வேட்டணம், காது, சுவர், குழ்தல் வேண், அவா, கொடு தேமிழ்நாட்டி
வேட்டம், சாரம், பிசின், வேட்டை

ஞென் மறு, வேட்கைப்பெருக்கம்

வேட்டல், ஆசைப்பெருக்கம், ஒம வேண்டல், ஆசை, ஆசைப் பெருக்
ஞ்செய்தல், அஃது அச்சணர்வ
கம், இரத்தல், விரும்புதல்
ணிைகர்க்குரிய வறு தொழிலிளுென் வேண்டாத்தலேயன், அஞ்சாதவன்,
அ, மாயையாக்கை பதினெண்குறி

முரடன்

றத்தொன் அ, விருப்பம், விவாக வேண்டாமை, வெறுப்பு
ஞ்செய்தல்
(திரர் வேண்டார், பகைவர்
வேட்டார், சினேகிதர், புருடர், மித் வேண்டாவெறுப்பு, பசை, வேண்
வேட்டாள், ம?ன
வேட்டி, சோமன்

(டல்

டாமென்றவெண்ணம்

வேண்டிக்கேட்டல், மன்ருடிக்கெட்
வேட்டிதம், கூத்தின்விகற்பம், குழ் வேண்டுதல்,வாங்குதல்,வேண்டிக்கே
ட்டல்
(மறுபடுத்தல்
வு, தடை, மடிப்பு
வேட்டியம், சுற்றல்
வேத கம், கருப்பூரம், தானியம்,வே
வேட்டு, வெடி, வேட்டென்னேவல் வேத கருப்பன்,பார்ப்பான்,பிரமன்
வேட்டுவன், மகாாள், வேடன், வே வேதகாரர், செய்வார்
ட்டைவாளி

வேதகெளலேயகன், சிவன் (ரியன்
வேதக்கொடியொன், துரோளுசா
வேட்டைக்கடா, வேட்டைக்குப்பழ வேதசங்கிதை, வேதத்திரட்டு
க்கிய கடா
(வோர் வேதசம், பிரம்பு, பெருவிரலடி
வேட்டைக்காரர், வேட்டையாடு வேதசாத்திரம், வேதம் (ணுவோன்
வேட்டைாாய், கடிகாய், வேட்டை வேதசாத்திரி, வேதவியார்த்திபண்
யாடப்பழக்கியாாய்
வேதஞ்ஞன், வேத அறிஞன்
வேட்டைப்பல், வக்கிரதர்தம் (ல் வேதண்டம், கைலே, பொதியமலே,
வேட்டை, துன்பம், வேட்டம்

வேட்டையவியல், கூட்டிடாவவிய

மலே, யா?ன

_

வேட்டஞ்செய் வேத தத்துவம், வேதப்பொருள்
வேதாாதன்,
கடவுள்
வேட்டையாடுதல், தல்
வு
வேட்டைவாளி, ஒர்குளவி
வேட்டோர், வேட்டார்
வேதநிைேத,வேதத்தையிகழ்தல்(தி
வேட்டோன், சினேகிதன், புருடன் வேத நிருத்தன், சமணன், குனியவா
வேட்டையாடல்,

:ே::::

வேட் பித்தல், ஒமஞ்செய்வித்தல், இ வேத நீயம், உபாதியின்மை
ஃது

அந்தணா.அதொழிலிளுெ வேதபாரகர், பார்ப்பார், வேதத்

தைப்படிப்பிப்போர்

ன அறு

வேட்பு, விருப்பம்
வேணகை, மதில், வேட்கை
வேணவா, ஆசைப்பெருக்கம்
வேணன், அம்பட்டத்தி இடத்திற்பா
ர்ப்பானுக்குப் பிறந்த புகழ்ச்து
பாடுவோன்

_

வேதபுண்ணியம், வேதாலு சாரம்

வேதப்பொருத்தம், மணப்பொருத்
தம்பத்திஞென்.அ

வேதமாதிரு, காயத்திரி
வேதமாயாவாதம், ஒர்சமயம்
வேதமுதல்வன், கடவுள்

வேணி, ஆகாயம், இடையர்வீதி, ச வேதமுதல்வி, சரச்சுவதி, பார்வதி
டை, மரவேர், யாஅ
வேணி கை, சடை

வுேணர், தாக நீர்

-

வேதம், அறிவு, ஆழம், கலேஞானம

அறுபத்திமூன் கிளுென் அ, து?ளத்த
ல், முதஅால், விபரம்
-

சு.ாஎi)

வேதா
வேத ரஞ்சகன், பிரமா

வேய்

(காத்தல் வேதாளியர், புகழ்வோர்

வேதரட்சணம், வேதத்தைப்பாஅ வேதி, ஒமகுண்டம்,கேட்டைசாள்,
மதில்,வேதிகை,வேதியென்னே வல்
வேதல், வேகுதல், வேய்தல்
வேத வசனம்,
வேதி கை, கேடகம், திண்ணே, பலிபீ
திருவாக்கு
டம், மேடை

:

,}

வேதவரசன், பார்ப்பான்

வேதவித்தகன், வேதங்கற்ருேன்
வேதவியாசன், ஒரிருடி,அவன் வே
தஞ்செய்தோன்
வேதவிருத்தம், வேதபோத?ன
வேதனம், அறிவு, ஒர் சடங்கு, கூ

வேதிகைபீடம், ஒமவேதி (பொருள்
வேதிதம், அளேத்தல், அளேயுடைப்
வேதித்தல், விகாரப்படுத்தல்
வேதித்துவம், அறிவு
வேதியர், பார்ப்பார்
வேதினம், சர்வாள்

லி, சம்பளம், சீவனம், அதுளேத்தல், வேதி சன், பிரமன்
பொன், விடயத்தான் வர்தஅறிவு, வேது, வெப்து
வேதை, இரேகை, அன்பம்,பொன்
வேதம், வேத?ன
ளுக்கல்,வேதித்தல்
வேத ஞ தானம், கூலிகொடாமை
வேதைச்சிந்தாரம்,உலோகங்க ளப்
வேதனி, கன்னவேதனக்கருவி
வேதனே,அலேத்தல்,நோய், வருத்தம் , பொன் மூக்குமருங் அது
வேத?னக்காட்சி,காட்சிபேதத்தொ வேதோதயன், சூரியன்
ன் அறு, அஃது இச்சாஞானச்செய வேதோபகரணம், வேதானுசார
மானது
(தக்க அது
விலராகாதிசெலுத்தல்

வேத?னதீர்தல், மாயாமறைவுவிடுத வேத்தியம், அடையாளம், அறியத்
ல், வருத்தந்தீர்தல்
வேத்திரயேம், ஒர்ாகரம்
கட்டியகாரன்,
வேத?னப்படுதல், உபாதிப்படுதல், வேத்திரதரன்,
வேத்திரதாரகன், நந்திதேவன்,வா
ம்றைக்கப்படுதல்
யில் காவலன்
வேதன், கடவுள், பிரமன், வியாழம்
வேதா, கடவுள், சூரியன், முனிவன் வேத்திரம், அம்பு, இலங்தை,பிரம்பு
வேத்திராசனம், பிரப்பம்பாய்
வேதாகமம், வேதம்
வேதாங்கம், வேத சாத்திரம், வேத வேங்தன், அரசன், இந்திரன், சக்தி
ப்பகுதி, அஃது சந்தோபிசிதம்
ரன், குரியன், வியாழன்
சோதிடம்-கிகண்டு-நிருத்தம்-மங் வேர்த, அரசன்
திரம்-வியாகரணம்எனுமாறுமாம் வேக்அரு, ஏழாதேலேமுறையிற்பிதா

வேங்தோன்றி, காந்தள்
வேதாதிவண்ணன், கடவுள்
வேதாத்தியாபகன், வேதமோதவி வேபனம், பயம்
ப்போ ன்
வேப்பம்பாசி, ஓர்நீர்ப்பூடு
வேதாத்தியாபணம், வேதமோதல் வேமம், செய்வார்கருவியிளுென்அ
வேதாத்தியாயணம், வேதமோதல் வேம்பனம், கன்
வேதாத்தியையி,வேதமோதுவ்ோன் வேம்பாணி, கிருணி
வேதாந்தகன், வைதீகன்
வேம்பின் ருரோன், பாண்டியன்
வே தாங் கசன்
வேம்பு, ஒர்மரம்
வேயர், வேவுகாரர்
வேதாந்தம், வைதீகம்
வேயல், மூங்கில்,வேய்தல்

வேதாந்தன்,அரன்,அருகன்,கடவுள் வேயுள், வீடு
வேதாந்தி, வைதீகன்
வேதாப்பியாசம், வேதமோதல்

(யென்னேவல்

வேதார்த்தன், கடவுள்

வேய், உட்டுளே, ஒற்று, மூங்கில்,வே
வேய்கள், வேவுகாார்
வேய்ங்குழல், மூங்கிற்குழல்
வேய்தல், அணிதல், அலங்கரித்தல்,

வேதாளம், ஒர்பிசாசம்
வேதாளி, காளி

வேய்வு, ஏய்ப்பு, மூடுதல்

வேதாரன், பல்வி

குடுதல், மூடுதல், வீடு

வேளா

5

வேரகம், கருப்பூரம்
வேரடம், இலங்தைப்பழம்

வேற்

கொடை, பூவைசியம், மெய்

வேளாண்மைமாந்தர், வேளாளர்
வேரம், சரீ ம், சலஞ்சாதித்தல்,சே வேளாவளி, ஒரிராகம்
ம்பு, மஞ்சல், முகில்
வேளாளர், இகையாளர், பூவைசியர்
வோல், மூங்கில்
வேளிர், குறுநிலத்தரசர்
வேளே, ஒர்பூடு, காலம், நேர்ந்த கட்
வேரமறுத்தல், அடிகெடுத்தல்
வேரி, கள், வாச?ன, வெட்டிவேர்

வேரிபீதகம், இருவேலி
வேரோடுதல், அார்விடுதல்

டுகிறவிளே
வேளே பூணல், மன்ருடுதல்

(வை வேளேப் பிழை, அரிட்டம் (ன்மதன்

வேர், மூலம், வேரென்னேவல், வேர்
வேர்ச்குச்சு, ஒர்குச்சுப்புல்
வேர்ச்குரு, வெகுர்
வேர்க்கொம்பு, இஞ்சி, சுக்கு
வேர்த்தல், கோபித்தல், விய்ர்த்தல்
வேர்ட் படலம், கண்ளுேயுளொன்.அறு
வேர்ப்பு, கோபம், வியர்வு

வேள், ஆண்மகன், குமான், மண், ம
வேள்புலவரசர், சாளுவர்

வேள்வி, ஆராதன, இகை, ஒமகு
ண்டம், மக நாள், யாகம்

வேள்விக்குண்டம், ஒமகுண்டம்
வேள்வித்தறி, யாகத்தம்பம்
வேள்விநாயகன், இந்திரன் (பார்
வேர்வு, மாயையாக்கைபதினெண்கு வேள்வியாளர். இகையாளர், பார்ட்
நீறத்தொன்.அறு
வேள்வு, அரும்பண்டம்
வேர்வை, வியர்வை
வேள்வெடுத்தல், பலபண்டங் தேடி
க்கொண்டுபோதல்
வேலமரம், ஒர்மரம்
வேலம், தோட்டம்
வேறல், வெல்லுதல்
வேலம்பாசி, ஒர்பூடு
வேருதல், பிரிதல்
வேலனுடல், தேவர்க்காடுங்கூத்து
(து
வேறிடம், ஏகாந்தம்
வேலன்,முருகன்,வெறியாட்டாளன் வேறு, மற்மது, வேற்றுமையுட்ைய
வேறுபடுதல், பிரிதல்
வேலாமூலம், கடற்கரை
வேலாவலேயம், கடல், பூமி
வே படுத்தல், பிரித்தல்
வேலி, ஊர், காவல், நிலத்தளவையி வேறுபாடு, வேறுபட்ல்
ளுென் மறு, மதில்
வேறுபாட்டொழிப்பு, அபறுதியல
ங்காரத்தொன்று,அஃது வன்னி
வேலித்கால், கதிகால், வேலியருகு
வேலிப்பருத்தி, உத்தமாகாணி
யத்திலா ரோபித்தற்பொருட்டுஅ
வன்னிய தருமத்தையொழித்தல்,
வேலிறை, குமரன்
வேலே அவமிருத்து, இளப்பாற்றி,
(உ.ம்)தெரியுமதி திங்களன் றரிவை
எல்லே, கடல், கடற்கரை, கரை,

முகமே திங்களாம்

தாலம், தொழில், நிகழ்காலம், ! வேற்றலம், காற்று
சோப்,பனி,புனற்றில்ா,பொழுதி வேற்.முக்குரல், மா.அகுரல்
வேலேப்பரிட்சை, வேலேப்பழக்கம் வேற் று நிலே மயக்கு, கசதபவொழிச்
தமெய்கள் தம்முடன்விரவி மொழி
வேலேயிற் றுயின் ருேன், விட்டுணு
(காரம்
க்கிடைவிரவிவருவது
வேல், ஆயுதப்பொது, ஒர்மாம்,கை
வேல், குலம், மூங்கில்

வேற்அப்பொருள்வைப்பு, ஒாலங்

வேவித்தல், வேகச்செய்தல் (வல் வேற்.றமஞளன், பரபுருடன்
வே அ, ஒற்று, வேதல், வேவென்னே வேற்அமை, பதங்கள் புணருமிருவ
வேழம், கரும்பு, கொஅக்கை, சா
கைச்சச்தியுளொன்.அறு, அஃது எ
ணல், மூங்கில், யானே

வேழும்பர், கழைக்கூத்தர்
வேளா, ஒர்மீன்
வேளாட்டி, வெள்ளாட்டி
வேளாண்குலர், குயவர்

வேளாண்மை, இசை, உபகாரம்,

முவாய்முதலியவுருபுகள் பெற நிற்
ப்து, வேறுபடல்,வேற்.அறுமையணி
வேற்அமைகாட்டுதல், வித்தியாசங்
காட்டல்

-

வேlஅமைத்தொகை, வேற்றுமை

யுருபுகள்தொக்குநிற்பதி

(17ெ2,
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வைசே

வேl.டிமைப்புணர்ச்சி, பேரும்விளி வைகாரசன், வனவாசி
யுமல்லாத வா.முருபும் விரிந்தேனு வைகாலம், சாயங்காலமீ
ெேதாக்கேனும் புணர்வது
வைகிாார்தம், ஒரிரத்தினம்
வேற்றுமை மயக்கு

புகளுளொன்

வேற்அமையுரு வை கிருதம்,

பிறிதொன் முற்கா வைகிருத்தியம்,

} வெறுப்பு

கமயங்கிநிற்பது
வைகுண்டம், திருமானகரம்
வேற்றுமையணி, ஒரலங்காரம், அ வைகுண்டன், திருமால்
ஃத உபமாளுேபமேயங்களுளொ வைகுண் ணியம், ஒவ்வாமை, குணமி
ன்றைவிசேடமுடைத்தாய்ச் சொ
ன் மை, குறை
ல்லுதல்
வைகுதல், இருத்தல், எசுதல்
வெற்றுமையுருபு, சன்னேயேற்றபெ வைகு தோாதன், திருமால்

யர்ப்பொருளேவே மறுபடுத்துவது, வைகுக்தம், வைகுண்டம்
ரி
அஃது ஐ ஆல்,கு, இன் அதி,கண் வைகுல்லியம்,
எதிரிடை
வேற்றுமைவிரி, வேற்அமையுருபுவி வைகூலியம்,
ரிதே நிற்பத
வைகை, ஒாாஅ
வேற்.அறுரு, ம.துருபு
வைகைத் துறைவன், பாண்டியன்
வேற்ருெலிவெண்டுறை, பல இசைத் வைக்கல், வைக்குதல், வைக்கோல்

தாய்வரும்வெண்டுறை

வைக்கிாாந்தம், ஒர்பாஷாணம்

வேனல், கானல்

வைக்குதல், வைத்தல்

வேனிலாளி, மன்மதன்

வைக்கோல், வைக்கல்

வேனில், கோடை

வைக்கோல்வாரி, ஓர் சம்பு

வைக்கோற்கதுே வைக்கொற்றிரள்
வேனின் மாலே, ஒர்பிரபந்தம், அஃ வைக்கோற்பழுதை, வைக்கோற்புரி

வேனிற்காலம், கோடைகாலம்

அ இருவேனிலேயுஞ்சிறப்பித்துப் வைக்கோற்பாம்பு, வேஷம்
பாடுவது

வைக்கோற்புரி, வைக்கோல்முறுக்கு
)ெ 1ெ

வைங்கியாரம், பகை
வைசத்தியம், உண்மை, சுத்தம்

வை, ஒரெழுத்து, கூர்மை,புல்,வை வைசத்திரம், அரசாட்சி
வைசம்பாயனன், வியாசன்மாளுக்
க்கோல், வையென்னேவல்
வைகடசம், உத்தரியம்
கர்நால்வருளொருவன்
வைகடிகன், இரத்தினங்கள் சாணே வைசயத்தம், இந்தின் அப்பரிகை,இ.
தீர்ப்போன்
(ன்று
திேரன் கொடி, இந்திரன்மாளிகை
வைகரி, திட்டம், வாச்குசான் கிளுெ வைசயங்கி, திருமான்மாவிகை, து
கிற்கொடி
வைகரியாங்காரம், மூவாங்காரத்
தொன் அறு
(டியல் வைசயத்திகன், கொடிக்காரன்
வைகல், கழிவுநாள், தங்கல், நாள்,வி வைசயத்திகை, துகிற்கொடி
வைகல்லியம், கலக்கம், குறைவு, கு வைசனனம், பிள்?ளப்பெறுமாதம்
னியம், தகுதியின்மை

வைசாகம்,வைகாசிமாதம்,விசாகம்

வைகறை, விடியமுதற்பத்திாாழி வைசாகி, வைகாசி
கையளவுகாலம், விடியற்காலம் வைசிசம், உடஅயிரைப்பிரித்தறித
வைகற்பிகம், ஐயம்
ல், தளிர் முசாக்தாம்,வேசித்தனம்
வைகாசம், ஒர்மாதம், விசாகம், வி வைசியக்கிரியை, வேளாண்ம்ை, வி
யாபாரம்
(டி.கள்
டியற்காலம், வைணவாகமமிாண்
டிஞென்.அறு
(அ வைசியர், இடையர்,எருழவர் செட்
வைகா

சம்,

வைணவாகமத்தொன் வைசியவிருத்தி, வைசியர்தொழில்
வைசுவதேவம்,ஒமப்பலி,பிதிர்பூசை

வைகாசி, ஒர்மாதம், விசாகம்

வைகாசிவசந்தன் வைகாசிமாதத்
திம்பாயுங்காவிரியாறு

வைகுரி, வகுரி

வைசேடிகம்,சாத்திரமாறிளுென் அ

வைதே

7ெ

வைச் சிரம், வச்சிரம்

6)

வைதேயன், அறிவினன்

வைச்சிரவணன், குபேரன்
வைத்தல், வைக்குதல்
வைச்சிரவளுலயம், ஆலமரம்
வைத்தியசாச்திரம், கலேஞானம.ம.
வைடம்மியம், பசை, அஃத சத்த
பத்திமூன் கிளுென் , அஃது வா
விசனத்தொன்.அ
வைடாலக்கிரதிகன், மாயக்காரன்
வைடாலம், பூனே, மாய சாலம்
வைடாலவிரதிகன், மாயசாலன்
வைரிேயம், நவமணியிமூென்று
வைணவம்,
ஒர்சமயம், பதினெ
ண்புராணத்தொன்

கடநூல்

வைத்தியாாதன், சிவன்
வைத்தியம், பரிகாரம்

வைத்தியன், பண்டிதன், பரிகாரி,
வேதாப்பியாசி
வைத்தாறு, வைக்கோற்போர்

,ே

வைகாசிகம், ஒர்யோகம்
அறு, மூங்கிலரிசி, வேய்ங்குழல்
வைாாசிகன், அடிமை, சிலம்பி
வைணவர்,ாாராயணன் சமயத்தோர் வைாாபிகன், புத்தன்
வைணவாகமம்,வைஷ்ணவ சமய நா வைதேகம், இரினேமூவி2ணஎருதே
அங்குதிரையேலுங்கட்டியபண்டி

ல், அஃது பாஞ்சாாத்திரம், வை

வைதேவம், குதிரை
வைணவி, சத்தமாதர்களிலொருத் வைபரித்தியம், எதிரிடை
தி, மூங்கிற்குழல்

வைபவம்,வரலாறு,விபவம்

வைணவிசன், வீண்வாசிப்போன், வைபோகம், சந்தோஷம், வயணம்,
வேய்ங்கு அாதுவோன்
வைணிவன், விஜனவாசிப்போன்

விவேகம்

வைஅகம், கழிகோல், யா?னத்தோ
ட்டி

வைதரணி, யமபுரத்தியாஅ

வைதருக்கம், தர்தாப்பேச்சு
வைதருப்பம், வஞ்சகத்தருக்கம்
வைதருப்பி, தமையர்தி
வைதலம், பாத்திரம்
வைதல், எசல், திட்டல்
வைதவ்வியம், கைமைத்தன்மை
வைதனிகம், அற்றைக்கூவி
வைதனிகன், கடலிக்காரன்

வைதாத்திரன், சனற்குமாரன்
வைதானம்,
ஒமப் பலி (வோன்

:::::

வைபோகி, விவேகி
வைபோதிகன், சாமக்காவற்காான்
வைப்பாட்டி, குடிப்பெண்ணல்லா
தவள்

வைப்பு, இடம், ஊர்,

உண்டாக்க

ல்,பெருமை, வைத்தல்

வைப்புக்கட்டு, பொப்க்கதை (கு
வைப்புச்சரக்கு, உண்டாக்கினசரக்

வைப்புச்செப்பு,வைக்குமிடம் (ன்
வைமாத்திரேயன், சக் களத்திபுத்திர
வையகம்,

உரோகணி, சிவிசை,த

::: தேர்,

பண்
டி, பாண்டில்பூண்ட ஆர்தி, பூமி.

வையம்,

வாகன

வையாகரணம், வியாகாணம்

வைதானிகன், பள்ளியெழுச்சிபாடு வையாகரணன், வியாகரணம்படித்
வைதாஒேபசானே, அதிேசந்திசெ
தோன்
அத்துங்கடவுட்பவி
வையாளிவீதி, குதிரைாடத்தும்வீதி
வைதிகர், பார்ப்பார்

வைரகரம், பகைசாதித்தல்

வைதிருதி,கித்தியயோகத்தொன்.அ வைரகரன், சத்துரு
வைதீகம், வேத மார்க்கம்
வைரசுத்தி, பகை தீர்த்தல்
வைதீகர், வைதிகசைவத்தோர்
வைர நிரியாணம், பசை நீக்கல்
வைதாரியம், ஒரிரத்தினம்

வைரம், சவமணியிளுென்மு, பகை,

வைதேகன், பார்ப்பனத்திக்கும்வை
சியலுக்கும்பிறந்த துதித்துய்வோ

வைரவம், பைரவம்

விரோதம், வீரம்

ன், வியாபாரி

வைதேகி, சீதை
வைதேயம், அறிவின்மை

: சச்சகு
வைரவன், பைரவன்
86
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வைவு, ஏச்சு, சாபம்

(ன்

வைராகம், விராகம்

வைராகி, துறவி
வைராகிகன், துறவி

வைராக்கிய சதகம், ஒர்செய்யுள்
வைராக்கியம், பகை வெறுப்பு
வைராங்கியம், ஆசையற்றிருத்தல்
வைராயமானம், சத்துருத்தனம்
வைராலி, வயிரம்னதுடையோன்
வைரி, சத்துரு
வைரிச்ை, வன்மம், வீரம்

வைன்வச்சுதன், ஒர்மஆ, சனி,
வைனத கம், நெய்ப்பாத்திசம்
வைனதேயன், கருடன்
வைனம், பகுத்தல்

வோ
வோரகம்,

! எழுத்து
.

வைரியம், விரியம், வைராக்கியம்
வைருப்பியம், அவலட்சணம்
வைரோசனநிகேதனம், பாதலம்

வெள

வைரோசனன்,குரியன்,மாவலி,விாவி
ஒலிக்குறிப்பு, ஒரெழுத்தி,
வைரோசனி, புத்தன், மாவலி,வாலி வெள,
வெளவென்னேவல்
வைரோதாரம், பழிவாங்கல்

வைலட்சணம், அவலட்சணம் (ம் வெளவல்,
வைலட்சயம், எதிரிடை வித்தியாச வெளவுதல்,
வைலவம், வில்வம்

வைவாகிசம், விவாகம்

கொள்?ளயிடல், திரு

டல், பிடித்தல், வாரு

ல்

வ்ெளவால்,ஒர்பறவை

அ அ பந்த அகராதி.
அக

அக

அே,இன்மை-எதிர்மறை-குறைவு-த

ண்டிப்பில்லது, கூறுபடாமை
டை- பிறிது- வியப்பு இவற்றைக் அகதங்காரன், வைத்தியன்
காட்டுமோ ருப சருக்கம், ஒரெழு அகதம், ஒர்குழிகை, சுகம்
தீது, பெயரெச்சவிகுதி, வினேயெ அகதேசு, பிணியில்லான்
ச்சவிகுதி
அகத்தின, உள்ளொழுக்கம்

*அஃகல், சுருங்கல்
அேஃகேனம்,முள்ளில்லாப்பன்றி
அகக்கடவுள், மனம்

*அகக்காழ், வச்சிரக்கல்
அகங்கரிப்பு, மனவெ.அப்பு
அேகங்களித்தல்,மனமதர்த்தல்

அகத்தி:ணப்புறம், கைக்கிளேயும்பெ
(வன்
ருந்தி:ணயும்
அகத்தியன், சத்தவிருடிகளிலொரு
அகப்பற்.அறு,மனவிருபபு(ச்சியானது
அகப்பாடு,அகப்படுதல்,உண்ணிசழ்
அகப்பாட்டுவண்ணம், முடியாஅ

அகங்காரக்கிரதிே, ஆணவமறைப்பு,

போன்றுமுடிவது

மாயாபாசமும்மலத்தொடக்கு
அகப்பாட்டுஅப்பு, தினமுதற்.அ
அகங்காரத்திரயம், முக்கியவசங்கா
மையிருகக் கூறப்படுமுறுப்புப்ப

ரம்- முக்கியாமுக்கியவகங்காாம்.

ன்னிரண்டும்

அமுக்கியவகங்காரம் என மூன்.அறு அகஅேறக்கைக்ேெள, காமஞ்சாலா
அகங்காரி, அகங்கா ரமுடையது
விளேமைத்தன்மையுடையத?லமக
அகசியம், வேடிக்கை

ள்பக்கத்துத்தலேமகன்குறிப்பினே

அகசு, பகல், பொழுது
யறியாது.அவளோடுமேன்மேஅங்
(ருதிே2ணயும்
அகச்சுட்டு, சொல்லகத்தி முதனிலே
கி. வது
யாயமைந்து நிற்குஞ்சுட்டு
அகப்புறத்தி2ண, கைக்கி2ளயும்பெ
அேகடம், அசேம்
அகப்புறப்பாட்டு, மடலேறுதன்மு
#அகடு, சீர், மேடு
தலாகத்த புதார்கிலே பீருகச் சொ
(ஞர்
அகரிே, பாம்பு
ல்லப்பட்டவியற்பெயர்க்கோடா

அேகணி, தெங்குப?னமுதலியவற்றி

மையாம்

அசணிதபஞ்சாங்கம், அலகிடாது அகப்புறப்பெருதிேனே, அகன்றுழி
சொல்லும்பஞ்சாங்கம்
க்கலங்கன் முதலாகத் தலேவியுங்தா

அகணிதப்ஞ்சாங்கி, கணியாது.பஞ்
சாங் கஞ்சொல்வோன்
அேகண்டம், மண்ணகல்

அம்.வனமடைந்து சோற்றலிருகச்
சொல்லப்பட்டனவும்பிறவுங்கூறு
தலாம்

அகண்டன், அருகன், கடவுள், சிவ அகப்புறப்பொருள், கைக்கிளேயும்
ன், விட்டு அணு
பெருக்தி3ணயும்
(தம்
அகண்டா காரவிருத்தி, அஞ்ஞான அகப்பொருட்கோவை, ஒர்பி பச்
நீக்கிச் சீவசாட்சியைத் தோற்.அ அகமரிஷணம், அகங்கையுணர்விட்டு
விப்பது
மூக்குருதியில்வைத்துச்செபித்தல்
அேகண்டிதம், ஏற்றுக்கொள்ளல்,க அேகம், ஆன்மா, உப திரவம், ஏசி
_

* இவ்வடையாள மொழி

மு

பிரதியி அமு ன் .

அக்

mar

அகா

துருபு, ஒர்மாம், குளுகுணம், கு அகாத்துமசிை,

சியன் பாம்பு,

ல, வகுத்தம்

*அகம்பிாமம், சாமேபிரமமெணல்
அக்ம்மதி, அறியாமை, தற்பிரியம்

பார்வதி

அகாரணம், காரணமின்மை
அகாரணன் , ஏதுவில்லான்

அகாரத்திரயவித்தை, பஞ்சாக்கா
வித்தைகளிஞென்.அ

*அசரம், வீடு

அக்ரீஷணம், தக்கம், வெதுப்பு

*அக்ாரியம், தற்செய்கை

அகருதம், வீற்றிருத்தல்

அக்ாலமிருத்து,அநியமமான (ணிை

:அ,ெஇராகு,இயம்,குரியன் பிரயா
*அகர்த்தத்தவம், செயலின்மை
அகர்த்தனன், குள்ளன்
(யன் அதிகார்தம், காற்.அறு
அகர்த்தா, பஞ்ச்கோசங்கட்கன்னி அைெக, பட்டுப்பருத்தி
அஞென், தரித்திரன்
அகர்த்தியம், கிருத்துவம்
*அகிதம்,தியானம், போசனம்
அகர்ப்பதி,
சூரியன்
அகிபதி, சேடன்
அபுெசம், க.அழன், மயில்
அகர்ம்முகம், வைகறை
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*அகலம், தரவை

அேெபனம், அவின், பாம்பினஞ்சு

*அகலல், விருத்தித்தல்
அகல்வு, அகலம் அகலல்
அகவலுரிச்சீர், இரசைச்சீர்

அகிரன், சூரியன், ே

அகிருதம், முற்குவேலே
அகிருதித்தவம், அந்தக்கேடு
அகவலோசை, ஆசிரியப்பாவிற்குரி அகுணம், குணமின்மை, குறைவு,
அற்குணம்

யவோசை

-

அகவற்சுரிதகம், ஆசிரியச்சுரிதகம் அகுப்பியம், பொன், வெள்ளி
அகவற்பா, ஐந்துபாவிமூென்.அறு, அ அகுலீனம், குலவீனம்
ஃத நாற் ரோன்வருமளபடி பாயு அக்டடகர்தம், பெருங்காயம்
ம் இயற்சீர்பயின் மறும்அயற்சீர் விர அகேசன், மொட்டையன்
வியுங் தன்ற தழுவியும் பிற தளம அகேது, முகாந்திரமின்மை
யங்கியும் கருவிள்ங்கனி கூவிளங்க #அகைத்தல், உயர்த்தல்
னியென் னு மிருசீர்கலவாது மூன் அகைப்பு, அடி, அ.அத்தல்,எழுச்சி
அறுமுதலியபல வடிகொண்டுமுடி. அகைப்புவண்ணம், அ.அத்தஅத்
தொழுகும்வண்ணம்
வ.தி

அகவற்றுள்ளல், வெண்டளேயுங்கவி அகோடம், கழுகு

(அ

*அகோரம், சிவனேம்முகத்தொன்

த்த9ளயும்விரவிவருவது

அகவற் றாங்கல்,ஒன் ருதவஞ்சித்தளே அகோரை, உட்டண

ன்
அக்க கன்னம், அட்சரேகை

யான் வருவதி

அசளங்கமூர்த்தி, புத்தன்

அேக்கதம், பங்கப்படாததி, பழுதி

அகளங்கம், சீதாங்கபாஷாணம்

அச்கதயோனி, சன்னி

ைைெL)

வோன்

*அகளங்கன், புத்தன்

அக்கதார்த்தன், அத்தாாசஞ்செய்

*அகளி, மிடா

அகன் மக்கத்திருப்பிரயோகம், செ அக்கபாடம், மற் களரி
யப்படுபொருளிலாவி?ன, (உ.ம்) அக்கமம், பொருமை
*அக்கம், ஆன்மா, உப்பு, ஒர்நிறை,
டந்தான்
சில்லு, சொக்கட்டான் காய், ஞா
*அகன்றில், ஆண்அன்றில்
னம், தரிசு, தேருமப்பு, தேர்
அகன்னம், செவிடு
பாம்பு வழக்கு
அகாசரம், அறியாமை
அகாண்டபாதசாதம், சாதமாணம் *அக்கரம், ஆகாயம்,பிறவிய அத்தல்
அக்கான், சிவன், திருமால், பிரமம்
அகாதத்தி வம், ஆழம்
அக்கராந்தம், எழுத்தொலி
அகாதம், முர்தி
அக்கவாடம், மற் களரி
அகாதிதம், பட்சித்தல்
-

அகாத்தியம்,பொலலாங்குவஞ்சனே *அக்கன், கருடன்,குருடன்
_

அக்

அங்

அக்காரெம், பண்டியச்சு, பண்டி
பின்முற்பக்கம்
அச்கிக்கல், ஒரிரத்தினம்
அக்கிதாரை, கண்மணி
அக்கிபடலம், கண்ளுேயுளொன்.அறு

அக்கினிபரிச்சதம், ஒமோபகரணம்
அக்கினிபரீட்சை, மழுவேர்தன் முத
லியவித்தை

(சை

அச்கினிபோஷணம், வைசுவதேவ பூ
அக்கினிப்பிரத்தாம், நீக்கல்

அக்கியாதி, துற்கீர்த்தி

அக்கினிமணி, சூரியகாந்தம்
அக்கிாகரம், கைசனி, வலக்கை
அக்கிளிமண்டலம், மும்மண்டலத்
*அக்ரெகாரம், தலேச்சேரி
தொன்.அறு, அஃது மூலாதாரமுத
மூபிக்கமலமளவும்
அக்கிரசங்கை, அக்கிரசம்பாவனே,
அக்கினிமாருதி, அகத்தியன்
முன் ருெடை
அக்கினிமுகம், சேங்கொட்டை
அக்ரெசர்தானி, சமன்கணக்கு
அக்ரெசன், அண்ணன், பிராமணன் அக்கினிமுகன், ,ே பார்ப்பான்

அக்கிரசன்மன், அண்ணன், பிரமா, அத்தினியாகாரம், ஒமசாலே (த்தல்
பிராமணன்
அக்கினியாதானம், ஒமாக்கினிவளர்
அக்ரெசாதகன், பார்ப்பான்
அக்கினியாதேயம், நித்திய வளர்ச்
தல்,யா கமிருபத்தொன்றிகுென்று
அக்கிரசாதி,
அக்கிாநிரூபணம், முன்னிருபித்ததி அக்கினியாலயம், அக்கினியாகாரம்
அக்கிரபாகம், துணி, முதற்பங்கு.மு அக்கினியின்குணம், ஆலசியம்-தாக

!

ன்பக்கம்

ம்-நித்திரை-பசி-மைதுனம்

அக்கிரபாணி, கை அணி, வலக்கை
*அக்கிரமம், ஒழுங்கின்மை
அக்ரெமாமிசம், இரத்தாசயம்

அக்கிராதம், கோபமின்மை
அக்கிராத்தம், கைஅதி, வலக்கை
அக்கிராந்தம், சேம்பு

அக்கினியின் கோபம், பித்தம் (ளி
அக்கினியுற்பாதம், விண்விழ்கொள்
அக்கினிவருத்தனம், வேளர்த்தல்
அக்கினிவல்லபம், ல்ே

::::::
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அக்கினிவாகு,
அக்கிராாம்,அக்கிரகாரம்,விளநிலம் அக்கினிவிசர்ப்பம், விாணக்கொதி
அக்கிரியன், தமையன்
அக்கினிவீசம்,
அக்கிரு, விரல்
அக்கினிவீரியம்,
அக்கிரேவனம், காட்டோரம் (ணி அக்குருக்கி, சயரோகம்
*அக்கினி,பித்தம், பொன், மூலாக்கி அக்கை, அன்னே
க்கோடகம்,
அக்கினிகனம், ப்ேபொறி, நிரைாே
2 - -

ர்நிரைக்கணம்

(காந்தம்

0

::::: }கடுக்காய்

அக்கினிகருப்பம், கடஅமை, குரிய அக்கோணி, பத்து.நாருயிரத்தொன்
அக்கினிகருப்பன், குமரன்
பதினுயிரத்தி முர்நாற்றைம்பது
அக்கினிகோணம், தென் கீழ்
காலாளும் அஅடத்தையாயிரத்து
*அக்கினிகோத்திரம்,தி,நெய் யாக
அது நாற்
பதகுதிரையும் இரு
மிருபத்தொன்றிளுென் து
பத்தையாயிரத்தி எண்ணுற்ற்ெ
அக்கினிசகன், காற்று
அக்கினிசகாயம், காற்.அறு

அக்கினிசன்மன், குமரன்
அக்கினிசாலம், ஒர்பூடு
(க்கு
அக்கினிசிகம், அம்பு, வாணம், விள்
அக்கினிசேகமம், மஞ்சள்
அக்கினிச்சுவாலே, திக்கொழுந்து
அக்கினிட்டோமம், யாகமிருபத்தொ

ழுபதி இாதமும் இருபத்தொராபி

ாத்து எண்ணுாற்றெழுபது யா?ன
யுங்கொண்டது
(தாண்
அக்கோபம், உறுதி, யா?ன கட்டுக்
அக்கெளணிே, அக்கோனி
அங்க கம், அங்கம்

(ாயம்

அங்ககாரம், அங்கசேட்டை, அபி
அங்க சங்கம், புணர்ச்சி
அங்க சம், உதிரம்,உரோமம், காம

ம், நோய்
அக்கினிதிரேதை, திரியாக்கினி
அக்கினித்திராவகம், ஒர்திராவக நீர் அேங்கணம்,பத்துமுழத்தளவு

அங்

சு.ாஎ.அ

அச

அங்கணன், அருகன், சிவன், மிருத, அங்குடம், அறப்பு
பாஷாணம், விட்டுஅனு
அங்குஷடம், பாண்டுவியாதி
அங்குட்டான், விரஅறை
அங்கணி, காளி, பார்ப்பதி
அங்குரகம், கூடு
அங்கண், அவ்விடம்
*அங்குரம்,உரோமம், தளிர், சங்கூட
*அங்கதம், மார்பு
அங்கதி, கொடை, தீ, கோய்,

பார்

ரம், நீர்

ப்பான், பிரமா, வாயு, விட்டுஅனு அங்குரி, விரல்
அங்கதை, தென் விசையா?னக்குப் அங்குரீயம், அங்குலியம்
பெண்யா?ன
அேங்குலம்,பெருவிரல்,விரல் (துணி
ங் கபாலி
கே
! கட்டி-தி தழுவுதல்
_

_

*அங்குவி, ஐவிரலிச்செடி, அதிக்கை

அங்குலிசேேதசம், விரளுெடித்தல்

*அங்கம், அத்தியாயம், அலங்கரிப் அங்குலிதோரணம், கிரிபுண்டரம்
பு, ஆறக்கம், ஒர்விளேயாட்டு, கு அங்குவித்திரம், விரற்புட்டில்
ற்றம், சமீபம், தங்குமிடம், தாள அங்குவிபஞ்சகம், ஐச்அவிரல்
ப்பிரமாணம்பத்திளுென் அ, பரத அங்குலித்திராணம், விரற்புட்டில்
அங்குலிமுகம், விர அனி
(ம்
வுறுப்புளொன்.அறு, மனம், வரி
அங்குலிமுத்திரை, முத்திரைமோதிர
அங்கரட்சணி, யுத்த கவசம்

அங்கருகம், உரோமம்
அங்க வம், பழவந்தல்
அங்கவிட்சேபம், அபிநயம்
அங்கவித்திகை, கணிதம்

அங்குவிமோடனம், விரனுெடித்தல்,
விரலாற்றெறித்தல்

அங்களு கணம், மாதர்கூட்டம்
அேங்க?ன, ஒரிராசி, வடதிசையான
க்குப்பெண்யா?ன
[த்தல்
அங்காப்பு: அண்ணுத்தல், வாயதிற
அங்காரதானிகை, சூட்டடுப்பு, தீச்

அங்கடசம், அங்குசம்
அங்கூடம், அம்பு, கீரி

}மோதிரம்

அங்குவீகம்,
அங்குவீயகம்,

சட்டி

அங்காரபரிபாசிதம், பொரிக்கறி
அங்காரம், கரி, தீ
அங்காரன், அங்காரகன்

அங்கூரம், தளிர்
அங்சம், அமிசம்
அசகம், வரையாடு
அசகவம், சிவன்வில், அஃஅ இருத
லேதிருமாஅம் நடுப்பிரமலுமாயிரு
ப்பது
(ன்

அசங்கச்சித்தன், அஞ்ஞானமனத்த
அேசங்கதம்,வெறுப்பு

அங்காரிகை, கரும்பு

(மை

அங்காவனம், பஞ்சதருவின் பந்தர் அசங்கதி, இணக்கமின்மை, ஒவ்வா
அங்கிகரிப்பு, ஏற்றுக்கொள்ளல்

அேசங்கமம், புலவி

அத்திட்டோமம், கோமேதகம்

அேசங்கம்,தனிமை,நிச்சயம்,பயமி

அங்கிரகம், சரீரநோ

(ன்மை

(டி. அசங்கற்பம், உண்மை, முன் னிதா
னிப்பின்மை
(ன்

அேங்கிரி, மாமூலம், மூன்று கால்ரு

அங்கிரிகாமகம், மரமூலம்
அசங்கன்,அஞ்ஞானள், ஒட்டாதவ
அசங்கை, சங்கையீனம்
அங்கீகரணம், சம்மதித்தல்
அங்கீகரித்தல், ஏற்றுக்கொள்ளல்,ச அசங்கோசம், அடக்கமின்மை
ம்மதித்தல்

(ம் அசசீலிகன், ஆட்டுக்காரன்

அங்கீகாரம், சம்மதி, வாக்குத்தத்த அசஞ்சிதன், முத்தன்
அங்குசகிரகன், யானப்பர்கன்
அசதாசாரம், அன்னடை
அங்கு சதாரி, தாளகம், யானப்பா அசசுேதன், சோரபுத்திரன்
கன், விநாயகன்

அசத்திலட்சணம், அசம்பவம்

அசத்துரு சக்திரன், மித்துரு
அங்கு சபாசமேந்தி, விநாயகன்
அங்கு சபாணி, க ளி, விநாயகன்,வி அசத்தை, குனியம், பிரவஞ்சம்,
ரபத்திரன்

அவகுசன, சரகாண்டபாஷாணம்

பொப்

(சொல்

அசாதம்,

உயிரெழுத்தில்முடியுஞ்

அசி

அசி

அசர்தானம், சதோனமின்மை, பிரி அசிக்கல், அரும்பொருள்
வி?ன
அேசிதம், அபரபக்கம்,கருமை,சனி
அசந்தி, சந்தியின்மை
சிவன், திருமால், புத்தன்
அசபன், இடையன், பிரதிவாதி

அசமஞ்சசம், வித்தியாசம்
அசமப்ாதை, சே?னாடக்கும்வழி
அசமன், சமனின்மை
அசமுசாரி, சுத்தசைதன்னியன்
அேசம், ஆட்டுக்கடா

சிதாம்புருகம்,
,ே
! நீலோற்பலம்
_

|

அசிதை, அவுரி

அசித்தி, அத்தாட்சியற்றது, தவறு
அசித்திரன், கள்வன்

_

அசிங்சை, புலனின் மை

அசம்பவம், அதிசயம், குனியம்,மா அசிபத்திர கம், கரும்பு (வாள லகு
அகொளச்கூறல், அஃது அாற்கு அசிபத்திரம், கரும்பு, படையுறை,
அசிபத்திரவனம், ஒர் ரகம்
நிறமூன்றிளுென் அ
அசம்பாவனே, அறியக்கூடாமை

அசிரப்பிரவை, மின்னல்

அசம்பிரேட்சியகாரித்துவம், ஆரா அசிரம், உடல், காற்று, தவளே,
யாஅ செய்தல்
அசம்பிரேட்சியம், ஆராய்வின்மை

மு

ற்றம், விடயம்
அசிரவணம், செவிடு

அசம்போகம், அனுபவமின்மை
அசம்மானம், அசங்கை

அசிரன், சூரியன், தீ
அசிராபை, மின்னல்
அசரியம், அழிவின்மை, சினேகம்
அசிருபாடம், உதிரப்பெருக்கு
அசரீரன், காமன்
அசினபத்திரிகை, வெளவால்
அசல கால், தென்றல்
(ம்,மலே அசினம், தோல்
அேசலம்,அம்பு, இரும்பு,படைக்கல அசினயோனி, மான்
அேசலன், அசைவற்றிருட்பவன்
அதே கரன், சூரியன்
அசலாதிபன், மலேயரசன்

அேசீரணம், யெளவனம்

*அசலே, மலே

அேசீர், தளபாடம்
அசீவம், குனியம், மரணம்
அசீவனி, குனியம்

அேசல், சீலே, பூமி

அசவை, பெருவிரலடி
அேச.அ., சே.அ
அசு, பிராணவாயு
அசற்பதம், ஆகாதவழி, அன்னடை அசுகம், காநீஅ , அக்கம்
அசன், காமன், சிவன், பிரமன், வி அசுசமன், அன்பன், கணவன்
ட்டுஅனு

அசன்மானம், அசங்கை
அசன்னியம், சகுனம்

அசன்னிதி, தாரம், சம்பிக்கை
அசாகசம், அமைதி, பொய்
அசாசை, களி, புற்கை
அசாக்கிரதை, சோம்பு, மறவி
அசாச்னம், அரசாட்சியின்மை, ஆ
ளுகையின்மை
சாசீவி,

.ே ஆட்டுவாணிகன்
அசாதனம், நிலே நிஅத்தாமை

அேசாத்தியம், பெருவழக்கற்றது,

அேசுசி, அவர்ேத்தி
அசுணம், கேகயப் புள்
அசுதாரணன், சிவன்
அசுதை, விடம்

(ம்

அசுந்தரம், அடாமை,அவலட்சண்
அசுபம், குதிரை, பாவம்
அசுமேதம், ஒர்யாகம்
அசுரகுரு, சுக்கிரன்
அசுர சந்தி, இரணியவே?ள

அசுரமணம், எண்வகைமணத்தொ
ன்அ, அஃது பெண்அக்குப்பொ
ன்பூட்டிப் பெண்ணின் சுற்றத்திற்

குப்பொன்வேண்டுவனகொடுத்து

முடிக்கக்கூடாதது
அசாபல்லியம், உறுதி, திடம்
அசாரம், ஆமணக்கு

க்கொள்வது
அசுரரிபு, விட்டுணு
அசுரை, இராசி, இருள், வேசி

அசரவாமை, தளராமை

அசுவகினி, அச்சுவினி
அசுவ சாத்திரம், அசுவபரிட்சைஆால்

#அசி, யுத்தம்

-

சுளஅல்

அச்

அகவசாதிே, ஒரியாகம்
(தவம்
அசுவசாரத்தியம், குதிரைச்சாரதித்
அசுவசால்ே, குதிர்ைப்பக்தி

அட

தானமேழிளுென் மறு, அஃதி அச்

சத்தானிதல், கரடி, பழிங்கு, மு.
ன்புறம்
#அச்சவாரம், உறுதிப்பணம்
அசுவசாபம், குதிரைக்குட்டி
அச்சாணி, அச்சுருவாணி
அசுவத்தம், அத்திமரம்,அரசு
அசுவத்தாமன்,சிரஞ்சீவிஎழ்வரிலொ அச்சாரம், அச்சவாரம்

ருவன் அவன் துரோணன் மகன் *அச்சு, செய்வார்கருவியிளுென்அறு
(தேவன்
அசுவர்தம், அப்ேபு மரணம், முடி *அச்சுதன், விட்டுஅனு
வு, வயல்
அசுவபாலன், குதிரைப்பாகன்

அச்சுதன்முன்னர்வர்தோன்,

பல

அச்சுப்பலகை, செய்வார்கருவியி

னுென் அ
அசுவமியம், குதிரைப்பாஷாணம்
அசுவமேதிகம், அசுவமேத யாக அச்சுலக்கை, அலாவினடுவச்சுமரம்
அசுவமேதியம், த்திற்குப் பக்குவ அச்சுவினி, அசுபதி
அச்சுறல், பயப்படுதல்
மானகுதிரை
*அசுவம், குதிரைப்பற்பாஷாணம் அச்சுறை, உடம்பு
அஞ்சணங்கம், பஞ்சவிலக்கணம்
அக்வினி, அச்சுவினிகாள்
அஞ்சணங்கியம், பஞ்சவிலக்கியம்
அசுவை, அத்தாட்சியற்ற து

அகுதி, பிறப்பின்மை, மல.டி.
அகுயனம், அகுயை, அவதாஅ

அஞ்சதி, காற்.மறு

அகுரி, வைசூரி

*அஞ்சலி, பேதை

அஞ்சலம்,சீலத்தொங்கல்,வாளுறை
(பாவை

அசேவனம், அசட்டைபண்ணல், ே அஞ்சலிகாரிகை, ஒர்பூடு, கித்திரப்
ழ்ப்படியாமை, விலகுதல்
அசேவை, அசங்கை, விலகல்
*அசை,அலகொன்றேனுமிரண்டே
லுங்கொண்டுசீர்க்குமப்பாய்வரு
வது, ஆட்டுமறி, பிரகிருதிமாயை

அஞ்சலிவர்தனம்,கும்பிடிடுவண்ங்கல்

அஞ்சற்குதிச்சி, குங்குமபாஷாணம்
அஞ்சனக்கல், கருகி.மீ.கா

அஞ்சனபாஷாணம், வினவுபாஷா
ஒனமுப்பத்திாண்டிஞென்று

அசைகப்ாதன், பன்ளுேருருத்திரரி அஞ்சனவண்ணன், திரும்ால்
அஞ்சனன், இச்திரன்,சனி,விட்டுஅ
லொருவன்
அசைச்சீர், தளகொளற்கிடளுகிஓ அஞ்சமூலா,கருங்காக்கணம்,நீலோ
ற்பலம்

ாசையேசீராயுநிற்பது

அசைதன்னியம், அறியாமை, சட
த்திவம், ஞானக்குருடு
அசைகிலேயோகாரம்,ஈற்றசையோ
காமம், (உ.ம்) கேண்மிளுே
அசையடி, அம்போதரங்கம்
அசையந்தாதி, அடிஇற்றசைவரும
டிமுதலசையாகத்தொடுத்திருப்
ட தி

அசையாமணி, ஆராய்ச்சிமணி
அசோகதளிர்மணி, செளந்திகப்ப
அமாரக மணி

(ன் அ

அஞ்சாப்பட்டயம், இாட்சண்ணிய
பத்திரிகை

அஞ்சானனம், சிங்கம், சிங்கவிராசி
அஞ்சானன், சிவன்

அஞ்சி, எசமானன்
அஞ்சிக்கை, அச்சம்
அஞ்சிட்டன், சூரியன்
*அஞ்சிதம், த லயசைத்தல்,பூசித்த
ல், வணக்கம்

அஞ்சிதலுணி, தற்குறிப்பலங்காாம்
அஞ்சீசம், அத்தி, அத்திப்பழம்

*அசோகம், மன்மதன் கணேயிஒெ *அஞ்சுமான்,
லொருவன்
அசோகு, அசோகமாம்

அவாதசாதித்தரி

அசோசம், கவலேயின்மை

அஞ்ஞத்துவம்,அஞ்ஞானம்

அசெளசம், ஆகுசம், குதகம்
அசெளரியம், வீரமின்மை

அே-கு,கடன்கோடற்குவைத்தவிடு

அச்சபல்லம், காடி.

அடக்கல்,) ஒடுக்கல், ழ்ேப்படிய்ப்பு

*அச்சம்,ஒரலங்காரம்,கடைப்படு அடங்கலர், பகைவர்

அடி.

சு.ாஅக

அடங்கன் முறை, கோலிநீட நிகம்

அடு

அடிமறிமொழிமாற்றப்பொருள் சோ
ள், பொருள்கோளிளுென் , அ

அேடம், சஞ்சாரம்,போகுதல்
அடம்பாாம், இடம்பம், பரப்பம்,

ஃது அடிகளேயேற்புழிக்கூட்டிப்

பிரபலியம்

பொருள்கொள்வது (உ.ம்)படுபய

அடம்பு, அடம்பங்கொடி
அடரார், பகைவர்
அடர்ச்சி,

ன் வெஃகிப் பழிபடுவசெப்யார்ாடு
வன்மைாாணுபவர் என் பதனுள்ா

டுவன்மைசாஅபவர்படுபயன் வெ

::::: செருக்கம்

ஃகிப்பழிபடுவசெய்யார் எனக்கூட

அடர்த்தேற்றி
, இட்டேற்றம், செரு
க்கம்

ட்டிக்காண்க

அடி முரண் டொடை, அடிதோறுமு.
தற்கட்சொல்லேலும் ப்ொருள்ே
அமஅதலேப்பட்டுவருவது,(உ.ம்)

அடர்ப்பம், செருக்கம்
அடர்ப்பு, நெருக்கம், போர்
அடலம், மாருமை

இருள்படித்தன்னமா நீர்மருங்கினி

அடலார், பகைவர்

லவுக்குவித்தன்ன

அடவி, வெள்ளாட்டி

அடிமோ?னத்தொடை, அடிகடோ

*அட2ல, போர்க்களம், மாருமை

அமுதலெழுத்தொன்றிவருவது
(ல் அடியதோதி, நின்றபாட்டினிற்றடி.
அடவிகன், வனவ சி
அடனம், அலேந்து திரிதல், போகுத
வரும்பாட்டின் முதலடியாகப்பா
(ததி,தொடர்
டல்
அடனி, வின் னுனி
(தி அடியல்,சொரிதல், (உ.ம்) கதிரடிக்
அடாளு, ஒரிராகம்
அடாவதிே, இட்டேற்றம், வாராவர் அடியளபெடைத்தொடை, அடி.

அடிக்குடி, அடிச்சேரி

தோறுமுதன்மொழிக்கண்அளபெ

அடிதல், அடிபடுதல்
அடித்தலம், அத்திவாரம், கால்

டுத்துவருவது
அடியளுதி, தொன்.றுதொட்டுள்ளது.
அடித்தளம், அத்திவாரம், வீட்டினி அடியார், அடிமைகள்
(அ
ற்பரப்பு
அடியாமறு,தொன் அதொட்டவரலா

அடிபெயர்தல், விலகுதல்
அடியியைபுத்தொடை, அடியினி.அ
அடிப்பலம், மூல பலம்
தி தோறு நின்ற வெழுத்தே அஞ்
சொல்லேனுமொன்றிவருவது
அடிப்பற்று, சோறு முதலியபாண்
டத்திற் பற்.அறுகை, பாறை யுட்பு
அடியெதுகைத்தொடை, அடிதோ
அடிமறிமண்டிலவாசிரியப்பா, அக
அமிரண்டாமெழுத் தொன்றிவரு
வற்பாவிஅ. வொன் மறு, அஃது எ

வ.தி

ல்லாவடியு மளவொத்து எவ்வடி

வரையறை,

:

}அடியான

யைமுதனடுவிஅறுதியாகக் கொள்ளி
அமோசையும்பொருளும்வமுவா அடிவிடுதல், பாண்டங்களினடிப்
அது நிற்பது
பொருத்துவிடுதல்

அடிமறி மாற்றுப் பொருள் கோள், அடுக்கணி, ஒரலங்காரம், அஃது
பொருள் கோ ளெட்டி ஞென் அ, | சொல்அம்பொருளுமடுக்கிவருவது
அஃது யாதானுமோாடியையி.அ அடுக்காலாத்தி, அடுக்குத்தீபம்
திருடுமுதல்களில்வேண்டியலிடத்து அடுக்குத்தொடர்,ஒருமொழியே.பல

க்கூட்டிப்பொருளிசைமாட்சிமா

ருது பொருள்கொள்வது, (உ.ம்)

முறையமிக்கிவருவது, அஃது அ
சை கிலேயிலும் பொருணிலேயிலு

அலேப்பான் பிறிதுயிரையாக்கலு

மிசைநிறையிலுமிரண்டு முதஞன்

ங்குற்றம்.வி2லப்பாவிற்கொண்ன்ே
மிசைத அங்குற்றஞ்சொலற்பால

களவுமடுக்கிவரும், (உ.ம்) அன்றே
யன்றே அசைகிலே,நீேதிபொருணி
லே, வருக வருக வருக வருக விசை

வல்லாதசொல்லலுங்குற்றங்கொ
லற்பாஅங்குற்றமேயாம், இதனே
மாறிக்காண்க

கிறை

அடுசிலேக்காரம், செகோயுருவி
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அட்

சு

அட்

அவ.

அட்டகை, அட்டமி, பிதிர்வணக்க

அடுத்தி, வட்டி
*அடை, உவமை, தோசை

அடைகலம், சேமக்கலம்
*அடைசல், அடைகதல்
*அடைப்பு. கதவு

ம், யாகமிருபத்தொன்றிகுென்அறு
*அட்டசித்தி, யோக சித்தர்க்குரிய
எண் சித்தி, அஃது அணிமா- மகி
மா-கரிமா-இலமொ- பிராத்தி-பி

அடையடுத்தவாகுபெயர், ஒருபொ

ாாகாமியம். இசத்துவம்.வசித்து

வம்
ருளதன்புறத்திப்பண்பாய் கின்ற
விடையோடு கூடியாகுபெயராய் *அட்டசபம்,எண்வகைமங்கலம்,அ
வை இணக்கயல்-சண்ளுடி-சாம
வழங்குவது, (உ.ம்) புகையிலோட்

டான்

#அடையல், எல்லாம்

(னெடுவரி

ாம்-கொடி-தோட்டி- நிறைகுட
ம்-முரசு-விளக்கு

அட்சகன்னம், நேர்முக்கோணத்தி அட்டதயாவிருத்தி,பிறரைபந்தீர்த்த
அட்சபாடனம், திரைப்படல்
அட்சம், அக்கம்
அட்சரசஞ்சன்,

அட்சரசணன்,

எழுத்திக்காரன்

அட்சரசனன்,

அட்சாசனனி, இலேகிணி
அட்சரசீவிகன், எழுத்துக்காரன்
அட்சரதாலிகை, இலேசிணி
அட்சரமுகன், மாளுக்கன்
*அட்சரம், வேதப்பொருள்

ல்,நீமைக்கஞ்சல்,பிறர்.தயர்க்கி:
ங்கல்,சன்ம்ை கடைப்பிடித்தல், பி

றர்கருமத்திற்குடன் படல்,பிறர்க
ருமமுடிக்கவிரைதல், பிறர்க்குப்
பொருள்வாவையுவத்தல்,பிறர்செ
ல்வம்பொறுத்தல்
அட்டதனம், யோக கியர்க்குரியபே
மெட்டு, அவை அழகு-குணம்-ஆ

யு-குலம்-சம்பத்து-வித்தை-விவே

கம்-தனம்
அட்சாவினியாசம்,எழுத்தி,வேதம் அட்டதாத, எண்வகைலோகம், அ
வை பொன்-வெள்ளி-செம்பு-இரு
அட்டகணம், செய்யுட்குரியவெண்
ம்பு-வெண்கலம் தரா.வங்கம்-தி
கணம், அவை ஆகாயம்-இயமா
த்த சாகம்
னன்-சூரியன்-இ- நிலம்- நீர். மதி
வாயு, இவற்றுள்முன்னேயாான்கு அட்டதானபரிட்சை, வைத்தியரறி
குறியெட்டு, அவை சாடி-முகம்
நீக்கிமற்றையான்.அறு
மலம்- அமுரி-கண். நா- சரீரம்
அட்டகணிதம்,எண்கணிதம், அவை
தொனி
கனமூலம்-கனம்- குணனம்-சங்க
விதம்-பாசாரம்.வருக்கமூலம், வ அட்டதிக்கயம்.அட்டகுலயா?ன.அ

ருக்கம், விட கலிதம்
அட்டகிரி, அட்டகுலமலே, அவை இ
மையம்.ஏமகட்டம்-கதேமாதனம்

-கைலே-நிடதம்-நீலகிரி-மக்தாம்

வை கிழக்காதிமுறையேஐராபத
ம்-புண்டரீகம்-வாமனம்-குமுதம்

அஞ்சனம்-புட்பதந்தம்-சார்வகு
மம்-சுப்பிரதீபம்

அட்டதிக்கு,எட்டுத்திசை, அவை கி
அட்டகுணம், கடவுட்குரியனண்குண
ழக்கு-தென் கீழ்-தெற்கு- தென்
சதம

ம், அவை இயல்பாகவே பாசங்க

மேல்- மேற்கு- வடமேல்-வடக்கு

ளினிக்குதல்- இயற்கையுணர்வின

வடகீழ்

ஒதல்-தன் வயத்தளுதல்-தாயவுட
மபினளுதல்-பேரருளுடைமை-மு.
டிவிலாற்றஅடைமை-முற்றுமுண

அட்டதிக்குப்பாலகர்,திக்கு காவல்
ர் அவர் கிழக்காதிமுறையே, இச்
திரன்-அங்கி-இயமன் - நிருதி-வரு

ணன்-வாயு-குபேரன். இசானன்
ர்தல்- வரமபிலின்பமுடைமை
அட்டகுற்றம், மல சகிதர்க்குரியகு அட்டாாகம், எண்வகை மாகாகம்,
ணம் எட்டு, அவை அக்தராயம்
ஆயு-கோத்திரம்-ஞாளுவாணியம்
தரிசமூவரணியம்-காமம்-மோக நீ

டம் வேத நீயம்

அவை அனதேன்- கார்க்கோடக

ன்-குளிகன்-சங்கபாலன் -தக்கன்
-பதுமன்-மகாபதுமன்-வாசுகி

அட்டபர்தனம், கிக்குக்கட்டு

அட்

கrm அக

அட்டபரிசம்,எண்வகீை.யூ.மு, அவை
ஊன்றல்-கட்டல்-குத்தல்- தடவ
ல்-தட்டல்-ண்ேடல்-பற்றல்-வெட்
டல்

அண்

ளேத்தல்-பொருதல். போர்வெல்,
ல்-இவற்றிற்குமுறையேமா?ல-,ெ
ட்சி-காச்திை-வஞ்சி-காஞ்சி-ரெ.
ச்சி-உறிஞ்ை-தும்பை-வர்கை

அட்டபாலகர்,அட்டதிக்குப்பாலகர் அட்டவைசுவரியம், எண்வகைச்செ
அட்டபாலகர்குறி, திக்குப்பாலகர
ல்வம், அஃது அடிமை-இராசா
ங்கம். சுற்றம்-செல்-பொன்.மக்க
டையாளம் அவை இச்திராதிமு
ள்-மணி.வாகனம்
றையே, இடி-புகை-சீயம-ஞாளி
-இடபம்-கழுதை.யானே-காகம் அட்டனம், சக்கராயுதம்
அட்டபோகம், எண்போகம், அ அட்டங்தவர்தனம், எண்வகையும
வை அணிகலன்-ஆடை-தாம்பூல
ம்- பரிமளம்- சங்கீதம்- பூவமளி

ப்புநிலத்தோயவணங்கல், அவை
இருகால்-இருகை-இருதோள்-செ

பெண்-போசனம்

நீறி-மார்பு
அட்டப்பிரமாணம்,அளவையெட்டு, அட்டாபதபத்திரம், பொற்றகடு
அவை அ.அ.மானம்-அபாவம்- அ அட்டா பதம், எண் காற்புள், கதவி
ருத்தாபத்தி-ஆகமம்-உவமானம்
ன் ருள்,பொன், வன்னப்புடைவை
-ஐதீகம்.சம்பவம்-பிரத்தியட்சம் அட்டாபர்தனம், திக்குபர்தனம்
அட்டமணம், எண்வகைமணம், அ அட்டாலம், அட்டால்ே

வை ஆசுரம்-ஆரிடம்-இசாக்கதம் அட்டாவிகா காான், கற்கிற்ப

-கார்தருவம்-தெய்வம்-பிாசாபத்
தியம்-பிரமம்-பைசாசம்

அட்டாளகம்,
அட்டாளம்,

} மேல்வீடு

அட்டமூர்த்தம்,இசுரன் வடிவமெட் அட்டாளிகை, மேன்மாடம்
டு, அவை நிலம்-நீர்-தி-கால்-வெ அேட்டி, பருப்பு
ளி-குரியன், சந்திரன், இயமானன் *அட்டு, அணே,மதிப்பு, வியங்கோள்
அட்டமூர்த்தி, சிவன்

அட்டமூர்த்திதான், சிவன்
*அட்டம்,

} அண்ணம், மேல்வீடு

அவிடம்,

விகுதி
அணங்கம், இலட்சணம்
அேணி, எல்லே

அேணிகலம், பணிமுட்டு

அட்டலோகம், அட்டதாது
#அட்டவசுக்கள், எண்வகை வசுக்க
ல், படைவகுத்தல்
ள், அவர் அனலன்-அணிலன்-ஆ அணிமை, அட்பம்
பச்சைவன்-சோமன் - தான்-அரு அேணியம், படைவகுப்பு
வன்-பிரத்தியூசன்-பிரபாசன்
அேணியல், அணிதல்
அேட்டவணே, சேர்க்கப்பட்டது
அணியிலக்கணம்,
அட் டவதானம், ஒரேசமயத்திலெ
தொன்.அறு

பஞ்சவிலக்கணத்
(ன்

ட்டுக்காரியத்தையவதானித்தல் அணிலன் அட்டவ சுக்களிலொருவ
அட்டவருக்கம், ஈற்சீரகம்- க்ருஞ்ே அே.அ., இனம், பரமானு
ரகம்- அசமோதம்- மிளகு-திப்பி அணு கலர், அயலார், பகைவர்
லி,சுக்கு, இச்திப்பு,பெருங்காயம் அஅதன், சமர்த்தன்
(ன்.அறு
அட்ட ஆஅ,எண்வகை ஆறு, அவை ச அஅச்சைவம், சைவம்பதிகுறிகுெ
ருச்சரை- சீர்மை- தண்மை- திண் அஅடை, மின்னல்
மை- சொய்மை. மென்மை- வன்
மை-வெம்மை

அஅரேஅ, சிறு தாளி

ஆஅவெழுத்த, இனவெழுத்து
அட்டவெற்றி,எண்வகை வெற்றி, அ அேணேதல், அவிதல்
வை பகை நிாைக வர்தல்-பகைவர் அேளுேக்கம், ம்ேளுேக்கம்
கவர்நிாைமீட்டல். பகைமேற்செ அண், அண்ணென்னேவல், மேல்
ல்லல்-பகைமுன்னெதிருன்றல். த அண்டகம், பீசம்
ன்னாண்காத்தல்-பகைவரரண் வ அண்டகன், அண்ண கன்

அதி

சுtஅச

அதி

டி.அண்டகோசம், எல்லே,பழத்தோ | அதிகதை, பயனில்பேச்சு

அதிகச்தம், ஒர்வாச?னப்புல், கெச்

ல், பழம், பீசம்

தகம், சண்பகப்பூ
*அண்டம், தலேயோடு
அண்டரண்டபட்சி, பெரும்பறவை அேதிகம், அடையாளம், உதாரண
ங்களப்பலவாகப்பி யோகித்தல்
அண்டவாணர், ஆகாயவாசிகள்
அதிகரணம், இடம், உரித்த, ஏ

அண்டிரன், மஅஷன்

அ

ருபு, கேள்வி, மேன்மை

அண்டுதல், செருக்கல்
*அண்ணல்,அருகன், சிவன்,புத்தன் அதிகரிப்பு, அதிகரித்சல்
அண்ளுவி, உவாத்தி, புலவன், மூத் அதிசன், ஆதிக்கன், சிவன்
| அதிகாக்தம், செவ்வானம் (ருவன்
தோன்
அண்மைச்சுட்டு, சமீபத்திலிருக்கும் அதிகாயன், இராவணன் மக்களிலொ
அதிகாரத2லவன் , அதிகாரி

பொருளேச்சுட்டிக்காட்டல்

அண்மைவிழி, சமீபத்திவிருப்பவரை அதிகாரப்புறனடை, அதிகாரத்து
ளெஞ்சியதற்கோர்விதியாய்நிற்பது
மழைத்தல்
அதகனம், சாசகணம்

அதங்கம், இயம்
அதசம், ஆன்மா, காநீஅ, மாவுசி
அதசு, கேள்வி, சாசம்
அதடம், செங்குத்து

அேதிகாரம், உரித்து,ஒழுங்கு,சிலா
க்கியம், அாற்க-அபா டு, பண்பு, வி

ருத்தியுரைபதிஞன் கிளுென்மறு
அதிகாரவுரை, நாஅரைபதிஅன் கி
ஞென் அ

அேதிகாரி,நால்கேட்டற்குரியோன்,
அால்செய்வித்தோன், பாட்டுடை

அதம சரீரம், கற்பகதரு

அதமபிருதகன், காக்காான்
அதமவிமிசதி,அதமவருடமிருபஃது

த்தலேவன்

அசமாங்கம், கால்

அதிகிரமம், அசட்டை, அதிகப்பட

*அதம், பின்பு

ல், எதிர். மீஅதல்
அதிகிருசசிரம், ஒர்விரதம், அஃ.தி
ஆஅநாள் ஒவ்வோர்பிடி யன்னமு
ண்டுமேன் மூன்.அாாளுபவாசித்தி
ருப்பது
(கரை

அதாபானம்,

} செருதல்

அதாமதம்,
அேதாம், கிதம்பம்

அதாாமிர்தம், அதாபானநீர்
அதராவலோகம், இதழதுக்கல்
அதரிசனன்,
அதரிசி,
டவுள், குருடன
..

அதர்க்கம், குதர்க்சம்

அதிகும்பை, பொற்றலேக்கையாதே
அதிசங்க விதம், சங்கலிதசங்க விதம்
அதிசஞ்சயம், திரவியக்குவியல்
அதிசசத்திரகம், காளான்

அதர்மாசாரி, துராசாரி

அதிசதத்திரம்,

அதர்மாத்திகாயம், காரணகாயத்

அதிசங்தானம், பொய்

தான் அ

அதிசயன், அருகன்

அதர்வக்கிரம், உபநிடதமுப்பத்தி அதிசயோத்தி, மிகக்கூறல்
அதர்வம்,
ாண்டிஒென்அ R அதிசரித்தல், தாரமாய்ப்போதல்,
அதலமூவி, ஆடுதின் அப்பர்லே
மிகு கதியாய்சடத்தல்
அதிசருச்சனம், கொடுத்தல், கொ
அதவம், பின்பு
அதளே, அடை

டை, கொலே

அத.அ.தல், உதிர்த்தல்

அதிசாமியை, வெண்குன்றிச்செடி

அதனப்பிரசங்கி, அகங்காரி
அதாதிரு, உலோபி

*அதிசாரம்,ஒர்பேதிசோப் (ன்று
அதிசாரவக்கிரம், கிரகவக்கிரத்தொ
அதிசித்திரம்,

அதிகசிதம்,

::::: பெருகை
அதிகடம், யா2ன

அதிகதம், வாயு

மார்க்க சடப்பிரமா

ணத்தொன்.அ, அஃது கால்மாத்
திரையோர்களேயாகக்கொண்டது
அதிட்சேபம், அ.அப்பு:சல், திச்தை
ப்படுத்தல்

அதி

காஅடு

அத்

அதிட்டான சைதன்னியம், பிரமம் அதிவேதனம், மனேவியைவிடவேருெ
*அதிட்டானம், இடம், காரியத்திற்
ருத்தியைவிவாகம்பண்அணுதல்
குக்காரணம், சில்லு, பட்டினம்
அதி சன், எசமான்
*அதிட்டித்தல், விதித்தல்
அநீசாரம், அதிசாரம்
அதிதாதிரு, ஈகையாளன்
அதீச்சுரபதவி, கவவிலாசசபைக்கு
ரியவதிகாரம்
அதிதானம், கொடை
ச்சு ரன்
*அதிதி, தேவரையீன் ருள், பூமி
அரசன், கடவுள்
அதிதிகிரியை, விருக்தோம்பல்
அதிதிசேவை, விருச்தோபசாரம்
அதீட்சணதை மழுங்கல்
அதிதிப்பம், பசியின்மை
அதீதப்பிரமம், கடவுள்
அதிதேவன், கடவுள்
*அதேம், குரல்முன் அதோளம்பின்
அதிதேவதை, அதிகார தேவதை
அமாப்வருவது, பொன்
அதிபரன், சத்துருவை வென்றவன் *அதீதர், முனிவர், மேலோர்
-

:ே }

அதிபலம், நேர்வாளம், மிகு பலன்
அதிபாதம், எதிரிடை, மீஅதல்
அதிபாரகம், கோவேறு கழுதை
அதிபாரகன், மிகு நிபுணன்
அதிபானம், மதுபானம்

அதிபூதம், பிரகிருதிமாயை
அதிமாத்திரம், மிகுதி
அதிமாயம், மாயையின்மை
அதிமாஅடன், உத்தமபுருடன், சிர
ஞ்சீவி
(காமம்

அதீதவேதன், வேதநிபுணன்

அதிதியம், ஆசையின்மை
அதிர்திரியம், புலனுக்கெட்டாதது
அாேம், கரையின்மை
அதீரை, அமையாதவள், மின்னல்
அதீனத்துவம், இட்டம்

அதுக்கம், அடிப்பு, ஒதுக்கம்,குழிவு
அசெக்த, யதென் து
அதொன் மையம், நாதனம்
*அதோ கதி, இறங்குதல், பள்ளம்

அதிமோகம், அனேகம், ஒருதலேக் அதோங்கம், குதம், யோனி
அதியட்சன், கண்காணி
அதோபாகம், கீழ்ப்பக்கம்
அதியம், அதிகம், ஒர்மருதுே
அசோபுவனம், கீழுலகம்
(டவரி
*அதிரதம், கால்வகைத்தேரிஞென்.அ அதோலம்பம், தாங்குதல், நிஅதிட்
அதிரதி, அதிரதன்
அதோ லோகம், ழுேலகம்
அதிராத்திரம், யாகமிருபத்தொன் அதோவதனம், அதோமுகம்
றிளுென் மறு
அத்தசகாயம், பொருளுதவி
அதிரிசனம், அதரிசனம்
அத்தசதம், நாருண்டு
அதிரிசன், குருடன்
அத்தசித்திரம், மார்க்க சடப்பிரமா
அதிருத்தி, திருத்தியின்மை
ணத்தொன்.அ, அஃது அரைமா
#அதிாேகம், மிகுதி
த்திரை யோர்களேயாகக் கொண்
அதிரோகணி, ஏணி
ட அதி
அதிரோகம், ஒர்காசம்
அத்தாாசம், பொருளழிவு
அதிலோகம், உலகம்

அத்தபாகம், பாதி

அத்தப்பிரகாம், சாலேகாஞழிகை
அேதிவாசம், அயல், இடம், வீடு

அதிவாசனம், வாசஞபிஷேகம்
அதிவாதம், பெருங்காற்.அ
அதிவாலகன், குழங்தை
அதிவியதை, மிகுவேதனே

கொண்டது

-

அத்தமம், அத்தமிப்பு

அத்தமனம், அத்தமனகாலம், அ
அஸ்தமனம், த்தமித்தல்
அத்தமானியம், கண்டதிற்பாதியி

ஹைதருதல்
*அத்தம், ஆண்டு, முகில்
அதிவெள்ளேச்சிச்தாரம், பறங்கிப்பா *அத்தர், வனவாசர்
அத்தவாரணம், போதுமெனல்
வடிாணம்

அதிலியரத்தி, அருத்தாபத்தி, மிகக்
கடறல்
அதிவேகம், மிகு கதி

அத்தவேடனே, பொருளிச்சை

அத்

கள் m அகர்

அசீதன்,அருகன், சிவன்

அதி

அத்தியாரோபனம், ஒன்றையொ

ன் றிலேற்றல்
அத்தியாவாக னிகம், சீதனம்
அத்தாப்பித்தல், உரப்பிசெருக்கல் அத்தியான் மிகஅால், பதி.நால், அஃ

அத்தாதிக்கம்,பாதிக்கதிகப்பட்டது
அத்தாஅாம், பொருளாசை

அத்தார்ச்ச?ன,திரவியசம்பாத்தியம்
அத்தார்த்தம், அரைவருடம் பொ

த சாங்கியம்-பாஞ்சலியம்-வேதா

தேம் எனப்படும்
ருணிமித்தம்
(யா?ன, மலே அத்தியூடன், சிவன்
*அத்தி, அக்காள், திப்பிலி, பிடியன் அத்திராசம், பயமின்மை
அத்திராதரம், அம்புக்கூடு
அத்திகை, அக்காள்
அத்திரா பரம், அம்புக்கூடு
அத்திசயனன், விட்டுஅனு
*அத்திரி, ஒரிருடி, சூரியன்
அத்தித்தல், பாதிசெய்தல்

அத்தி: தேனி, பார்வதி
அத்திாவ்நீதகம், சர்திரன்
அஸ்திபாரம், அத்திவாரம்

அத்திரிசாதன், சர்திரன், முதன்மூ
ன்.அவருணத்தான்

அத்திமண்கிே, முத்துச்சிப்பி)க்கினி அத்திரிசாரம், இரும்பு
அத்தியக்கினி, சீதனம், வடவர்முகா அத்திரிசிருங்கம், சிகரம்
அத்தியக்கினிட்டோமம்,யாசமிருப
தீதொன்றிஞென்.அறு
அத்திய சனம்; ஏகோத்திட்ட ஆண்
அத்தியட்சரம், பிரணவம்
அத்தியட்சன், அதிகாரி
அத்தியந்தகோபம், மிகுகோபம்

அத்தியயம், அத்தியாயம், ஆக்கி?ன,

அத்திரீசன், இமையம், சிவன்

அத்திரோசம், மெத்தெனவு
அத்திலே, செருப்ப்டை
அத்திஅபுரம், அஸ்தளுபுரி
அஸ் அதி, அப்படியாக

அத்திருக்கம், அகழ்குழ்ந்தகோட்
1ெ_.

ல)
_

இக்கட்டு, ஒருபொருளின் பேதத் அத்துவகமனம்,
தை ஐயத்துடனறிதல், சட்டம், அத்துவசோதனே, பிரமசோதனே
செய்தல்
பொல்லாங்கு, மரணம், மீ.முதல்
*அத்துவம், வழி
அேத்தியயனம்,படித்தல்
(ம்
அத்தியவசயித்தல், ஒருபொருளின் அத்துவர், பிரமஞானிகள்
கணியல்பாய் நிகழுங் தன்மையை அத்து வார்தம், காலேமாவேவெளிச்ச
யொழித்துத் தானெடுத்த பொரு அத்துவாமூர்த்தி, பிரபஞ்சத்திற்க
லர்த கின் அசேட்டிட்டோன்
ண் மேலேற்றிச்சொல்லல், தற்கு
றிப்புச்செய்தல்
அத்துவானம், செவ்வானம்
அத்தியவசாயம்,
தானெடுத்துக் அத்துவை, கோழையினதுமூழைபி
அத்தியவசாயிதம், கொண்டது,
னதுங்கலப்பு, தெரு, சோம்

முயற்சி

*அத்தை, அக்காள், மாதா (த்தம்

அேத்தியாகரணம்,

தொக்குநின்ற, அாயம், அதிட்டனேம், தீக்கு, வரு
தைகிரப்புதல்
னம்
அாாயகம், முதன்மையின்மை
அச்தியாகாரம், குற்றம், மிகுபோச அநிக்கிரகம்,
காத்தல்
அத்தியாசம், சாட்டுதல், வித்தியா அதி:ரெத்ெத்ல், "
சம், வீற்றிருத்தல்

அகிட்டை, உறுதியின்மை

அத்தியாசாரம், முறை வழு
அநிதானம்,அளுதாாம் (யம்பேசல்
அத்தியாத்துமா, ஆன்மா, கடவுள் அநித்தியசமம், உதாரணத்தால்ஞா
அத்தியாத்துமிச.நால், அத்தியான் அகியதம், அழிவுள்ளது, விலக்கியது
மிகஅால்
அநியமம், சர்தேகம், துன்னடை,வி
லக்கியது
அத்தியாத்துமிகம், கடவுட்கடுத்தது
*அத்தியாயம், வேதம்
அத்தியாரோகணம்,
அத்தியாரோகம்,
ஏஅதில்

அநிருத்தபதம், ஆகாயம்

அகிருத்தன், அடங்காதவன், மன்ம
தன் மகன்

அதி

சுm

அகிருமலம், அழுக்கு

எ

அப

அதேர்த்தவாரம் உட்கதவு
அக்தர்ப்பிரகிருதி, உள்ளி திேரியம்
அக்தாதிச்சா, மகராதியாறிலும்வ
தேசாபலம்
(டுத்தல்

அநீசம், மரியாதை

அதிே, திகேடு
அ.துககாரம்,
ஒபபுமை
அ.ந. சாரம்,
அர், அன்
அர்தக சயன், சிவன்

அந்தாதித்தல், அக்தாதியாகத்தொ
அக்தாதித்தொடை, அடிதோறுமி

அறுதிக் கணின்றவெழுத்தேனுமசை

அச்தகம், ஒர்சன்னிசோய்
அதேகரிபு, சிவன்

(ம்

யே அஞ்சீரேனுஞ் சொல்லேஅம
டியேனு மற்றையடிக்காதியாகவ

*அர்தகன், ஒரிராக்கதன்,சவுக்கர்ர
ருவது
அந்தகாசுகிருதன், சிவன்
அச்சாதி மடக்கு, ஒரடியினிஅதியும
அந்த காரி, சிவன்
நிறையடியின் முதலும் பலபொரு
அந்தக-பம், அார்தேகின.அ
ளொருமொழியான் மடங்கிவருவதி
அந்தக்கிரகம், உள்வீடு
அர்தாளிபாடை, ஒர்பண்
அர்தசடம், வயிறு
*அச்தி,அக்காள், பொருத்து,முடிவு
அர்தனாமதொழில், இதல்-ஏற்றல் அர்திகம், அயல், கொளுகொம்பு, ப்
க்கம்
ஒதல்-ஒதவித்தல்-வேட்டல்-வே
ட்பித்தல்

(பிரமன் அதிேகாசிரயம், தாவரம்

*அச்தனன்,அருசன்,கடவுள்,சிவன், அதிேகாவலன், ஒர்தேவதை
அந்ததமசம், மிகு விருள்
அக்திகை, அக்காள், அடுப்பு இரவு,
அந்தஸ்து, கிருவாகம்
ஒர்கண்ளுேய், சமீபம், பெண்
*அர்தம்,அவையவம், இருள், எல்லே. அர்தியகருமம், சாச்சடங்கு
சமீபம், சுபாவம், சோறு, நிச்ச அக்திய காலம், மரண காலம்
யம், நீர்
அந்தியபம், இரேவதி
அக்தரகணம், ஆகாயகணம்
அக்தியவருணம், நாலாம்.வருணம்
*அர்தரங்கம், ஆலோச?ன, உள்ளா அங்திரம், குடர்
கி.உடையது
(அ அங்திரன், வேடன்

அத்தரதிசைசாதகதிசைகளிஞ்ென் அதிேவண்ணன், சிவன்
அக்தராடனர், கழாயர்

அக்தரமிசிரம், ஒர்சரகம்

*அக்தரம்,அதிேரிப்பு, இடம், உடுப்

*அர்த,கிணறு, பாதகிண்கிணி
*அர்திகம், பாதகிண்கினி
அதோசம், யா?னப் பாதகிண்கிணி

H. உவமை, கடவுள்,காலம், சேட அங்தேவாசி,சண்டாளன்,மாளுக்கன்
ம் சொந்தம், நடு, நிமித்தம்,பிழை அபகம், மாணம்
(கை
புருவத்தினடு, வெளி
அபகரணம், அபகரிப்பு, வழுச்செய்

அச்சாவல்வி க்ருடன் கிழங்கு
அத்ததாபத்திய்ை, கருப்பின்
அத்தரிட்சம், ஆகாயம்

அபகருமம், அதற்கருமம், நெருக்கி
டை, பொல்லாங்கு
அபகளங்கம். நீங்காவசை

அத்தரிதம், சேடம்
அபகன், அவயவம்
அ ரியாமி, ஆன்மா, கடவுள், சீவ அபகாதம், கொல்லல்
சாட்சி
(ம் *அபகாரம், களவு, கொடுங்கோன்
அதேரிலம்பம், ஒடுங்கியமுக்கோண
மை, தவறு, சட்டம், பொல்லாங்
அத்தரிலயம், த்ரியாதீதம்
(செருக்கிடை
கு, வன்னம்
அக்தரீட்சம், ஆகாயம்
அபகிருதி, எதிரிடை, தற்செய்சை,
-

அந்த பம், தீவு
அக்தரேணம், கடு

அடகுண்டனம், சுற்றல்
அபக்கிரமம், புகலிடம், போதல்

அந்தர்ச்சடாம், இரைக்குடர்
அக்தர்ச்சரீரம், உள்ளிதிேரியம்
அக்தர்த்தகனம்,மது நீர்வடித்தல்

அபக்கிரியை, தீங்கு, தற்செய்கை
அபக்கிரோசம், நிச்தித்தல்
அபசங்கம், பாதம்

அப

கர்ா அ.அ

அப

அபமானம், தி நீர்ேத்தி
அபசதம், ழ்ேமை
அபம், எதிர்-ழ்ேமை-பிரிவு-விதியா
அப சரணம், வெளிச்செல்லுதல்
சமுதலியதைக் காட்டு மோருபச
அபசரம், அகற்றுதல், சீக்கிரகதி
ருக்கம்
அபசருச்சனம், கொல்லுதல், சன்
கொடை, பிறவி நீங்கல், விடுதல் அப்யங்கொடுத்தல், அடைக்கலமா
யேற்றுக்கொள்ளுதல்
*அபசவ்விய்ம், தற்சனிக்கும்.அங்கு
ட்டத்திற்கு நடு

அபய சம், தற் கீர்த்தி.

*அபசாரம்,குறைவு, தற்செய்கை, அபயதன், தற்காப்போன்
வெளிச்செல்லுதல்

அபயதானம்,

அடைக்கலம்

அபசிதம், ஆசரித்தல், செலவிடல் அபயப்பிரதானம்,
அபசித்த மூர்த்தம்,எட்டாமூர்த்தம் அபயஸ்தம், அபயகரம்
அபசேதிரு, ஆராதாரிக்காரன்
அபயமிடுதல், அடைக்கலம்புகுதல்,

அபஞ்சிஇருதம்,
தனித்தனியேதிற்கு
ம் பூதங்கள்

முறையிடுதல்
*அபயம், உலகமுடிவு

அபடி, திரைப்படாம்
அபடு, சாமர்த்தியமின்மை
அபடுகாணம், புலக்குறைவு
அபட்சணம், நோன் பு

அபயவாக்கு, அஞ்சேலெனல்
அபயன், அச்சமஅத்தோன், அரு

அபட்சதை, எதிர்

அபாதி, தாமதித்தல்
அபாத்துவம், எதிர்,பின்
அபராதம், எதிரொவி
*அபரம், எதிர், பிச்தினது

அபட்சம், வெதுப்பு
பட்டகம்

அங்குசஅணி

கன், பயமற்றவன்
அபரஞானம், வாலஞானம்

அபதாந்தரம், சமீபம்

அபரலோகம், மோட்சம்
அபராசிதன், அரன், அரி
அபதானம்,
ருெழில், வலி
அபராத்திரம், கடைச்சாமம்
அபதேசம், இலக்கு, உபாயம், கார அபரிசாம், தாரம்
ணம், கீர்த்தி, திக்கு, வஞ்சம்,வே அபரிச்சதம், கிருமாணம் (ன்மை
1- ம்
அபரிச்சேதம், ஒழுங்கின்மை, பிரிவி
அபரிட்காரம், சீர்கேடு
அபதேவதை, பைசாசம்
அபத்தி, பத்தியின்மை
அபரிணயனம், இல்லொழுக்கத்திரு
த்தல்
ள்
அபத்திச்சந்தம், பசியின்மை
அபத்தியசத்துரு, கண்டு
அபரினிதை, விவாகஞ்செய்யாதவ
அபரிபாடி, ஒழுங்கின்மை
அபத்தியதை, மருத்திவிச்சி
அபரிபூதம், முதிராதது
அபத்திய பதம்,யோனி
அபத்தியம், பிள்ளே
(ன் அபரிமாணம், அளவில்லாதது

அட தானகம்,

சுத் தடை, மேன்

அபத்தியாவிக்கிரயி, மகவைவிற்ப்வ அபரியாயம், ஒழுங்கின்மை
அபரூபம், அவலட்சணம்
அபத்தியானம், பொல்வாங்கு
அபத்திரபம், வெட்கக்கேடு

அபத்திரவியம், அசுத்தம், கலப்பு

அபரோட்சஞானம்,பிரமசைதன் னி
யதரிசனம்
(சனன்

அபாயனம், அழிதல், அழித்தல், எ அபரோட்சன், பிரமசைதன்னியதரி
டுத்துக்கொள்ளுதல்,கட்னிறுத்தல் *அபலம், கதவின்ருள்
அபகீதம், அபகரிக்கப்பட்டது, இ அபலாடிகை, தாகம்
அறுக்கப்பட்டது

அபாோதம், அக மறுதல்

அபலாபம், உருக்கம், வஞ்சகம்
அபவரணம், மூடி

அேபவருக்கம் சிறைவேற்றம்பலம்,
முடிவு, விடுதல்
குதல் உத்தராயணத்திலாகுதலிற
ங்குதல்
அபவருச்சனம், சன்கொடை, பிற

அபமம் குரியன் தக்களு ய்னத்திலா

அபமரணம், அன்மரணம்

விநீங்கல், விடுதல்

_

அபி

அக்

சு

அபவருத்தம், அழித்தல்

அபி

அபிகமம், சமீபம்

அபவருத்தனம், அசம்மதல், கலக் அபிகரிசனம், தேய்த்தல்
குதல் சுருக்குதல்
அபிகாதம், உபாதி, காயப்படுத்தல்
(றை அபிகாதி, சத்துரு
அபவனம், கர்தனவனம்
அபவாகம், அருத்தாபத்தி, உள்ள அபிகாரம், கொள்ளேயிடல், நெய்,ப
அேபவாதம், குற்றச்சாட்டு தடை,
டைக்கலதேரித்தல்
வள்
அபிகிதத்துவம், மேற்கோள்
அபவாதயோகம்,குற்றஞ்சொல்லல் அபிகிதம், முன்சொல்லப்பட்டத

*அபவாரணம், மரணம்
அபவிதவ்வியம், அசம்பவம்

அபிக்கிய்ை, அழகு, அழைத்தல், ர்ே
(றைகூவுதல்
த்தி, காமம்
அபிக்கிரகம், திருடுதல், போர்க்க

அபவித்திரம், அசுத்தம்
அபவித்திரன், அசுத்தன்

அபிக்கிாணம், எதிர்கொள்ளல்
அபவியயமானம், கடனிருமை, செ அபிக்கிரமம், ஏஅதல், சருவுதல்
லவிடல்

அபிசங்கம், குற்றச்சாட்டு, கூட்ட

அபவியயம், ஆராதாரித்தனம்

ம், சத்தியம், சபிப்பு, தழுவுதல்

அபாக சாகம், இஞ்சி
அபாகம், முதிராமை

அபிசத்தி, .தற் கீர்த்தி

அபாகரணம், கடனினுத்தல்
அபாங்ககம், கடைக்கண்
*அபாங்கம், திலகம்
அபாசங்கம், அம்புக்கூடு
அபாசம், ஆசையின்மை, குற்றம்
அபாசிரயம், பச்தர்
அபாசீனம், தெற்கு

அபிசர்தானம், அளுப்புதல் , இணக்

அபிசக்தாபம், யுத்தம்
கம், பற்.அதல்

ரியம்

அபிசக்தி, அளுப்பு, இணக்கம், கா
(க்கம்
அபிசம், சங்கம்

அபிசம்பந்தம், சங்கிரதம், கல்விண
அபிசம்பாதம், சாபம், யுத்தம்
அபிசான், தோழன்
அபாஷணம், அமைதி,பேச்சின்மை அபிசவம், கஞ்சி
அபாடவம், அந்தக்கேடு, சோய்
அபிசவனம், முழுகுதல்
அபாணிக்கிரகணம்,விவாகமின்மை அபிசlசனம், கொலே,ான்கொடை

*அபாண்டம், நிச்தை
அபிசனம், கீர்த்தி, பிறந்ததேயம்,வ
அபாதானம், ஐந்தாம்வேற்றுமைப்
மிசத்தலேமை, வமிசம்
பொருள்

அபிசாதகுலம், கற்குலம்

அபாத்திரீகரணம், சுயதருமம்விட் அபிசாதம்,தகைமையானது (வீண்
டுஅன் னியதருமஞ்செய்தல் (ணம்
அபாபம், இன்மை, ஒவ்வாமை, மர
(பிரிவு
அபாம்பதி, சமுத்திரம்
*அபாயம், அழிவு,எழுச்சி, சட்டம்,
*அபாரம், கேடு
அபார்த்தகாணம், கள்ளவழக்கு

அபிசாபம், குற்றச்சாட்டு, சபிப்பு,
அபிசாபனம், சபித்தல்
அபிசாபிவாரம், இச்சித்தல்
அபிசாரகம்,மர்திரத்தாற்சொல்லல்
அபிசாரணம்,சக்தித்தல்,சமீபித்தல்
அபிசாரமந்திரம், மோகனமந்திரம்
அபாவப்பிரமாணம்,ஒரளவை, அஃ அபிசாரம், நியமிப்பு, பெலன்,மோ
து இயல்பாயில்லத?னயில்லேயெ
னக்கோடல்

கனம், யுத்தம்

அபிசாரி, மோகஸ்திரீ, மோகனவித்
தைக்காரன்
அபிசாரிகை, பிறர் சம்பந்தஸ்திசி

*அபாவம், அபாபம்
அபாவர்த்தனம், திருப்புதல்
அபாவனே,தியானமின்மை,நிதேனே அபிசாரிதம், மோகிக்கப்பட்டது
அபி, கண்டனே-கதிப்பு-கேள்வி-சங் அபிசித்தாந்தம், சித்தார்.தஞ்சொல்
லத்தொடங்கிவேருென்றைச்சொ
தேகம்-சமீபம்-பிரிவு. மேன்மை
விருப்பம் இவற்றைக்காட்டுமோ
ல்அதல்
ருபசங்கம்
அபிசித்தி, அபசித்தி

அபிகதம், சமீபித்தில்

அபிசுதம், கஞ்சி
88

அபி

சு mகல்

அபெ

அபிஞ்ஞானம், அடையாளம், அறி அபியிதம், சொல்லல்
அபியுத்தம், பகையெதிர்கொள்ளல்
வு, கறை
அபிடங்கம், சாபம்

அபியூட்சணம், அமைத்தல்

அபிடேகம், திருமுழுக்கு
அபிதம், இரட்சித்தல்

அபியோகம்,தடை,தண்டனே, போ

ர்க்கறை கூவுதல், முயற்சி, முறை
ட்பாடு, யுத்தம்
அபிதாபம், கலக்கம், மிகு வெப்பம்
அபியோகி,குறைகூறுவோன்
அபிதாவனம், பின் ருெடர்தல்

*அபிதானம், பேச்சு, பொருனுால் அபிரங்கி, கருசெல்லி
அபிதிறீசை, விருப்பம்
(சொல் அபிாட்சை, சருவரட்சணம்
அபிதேயம், காமம், பொருளுள்ள அபிரதி, சர்தோஷம், தொழில் (தி
*அபிராமி, சத்தமாசர்களிலொருத்
அபிதேயாகிதம், பயனில்சொல்

அபித்தியானம், இச்சித்தல், தியானி அபிருசி, கீர்த்திப்பிரியம், விருப்பம்
அபிருபன், காமன், சர்கிரன்,சிவன்,
த்தல்
அபித்தியை, இச்சை
அபித்துரோகம், குரூரம்

அபிதங்தை, விருப்பம்
*அபிநயம், அலங்கரிப்பு உபசர

திருமால், பண்டிதன்

அபிலாசம், விருப்பம்

:ே பேச்சு

பிலிகிதம்,
:::::
} எழுதுதல
_

2ண, காமக்குறிப்பு

அபிநயித்தல்.அபிசயஞ்செய்தல் (ல்
அபிநிடகிரமணம்,கக்குதல்,புறப்பட
அபிநிடபத்தி, முடிவு
அபிகிரியாணம், படையெழுச்சி
அபிநிவேசம், சங்காவியம், படிப்பு
முயற்சி
அபிநீதி, சபிக்கை, சினேகம்

அபிபலவிருக்கம், தில்லேமரம்
அபிபவம், கீழ்ப்படுத்தல்
அபிப்பிரணயம், தயவு, நிவிர்த்தி
அபிப்பிராயச்சக்தம், அபிப்பிராயம்
*அபிமதம்,அன்பு,சமத்தி,விருப்பம்
*அபிமந்திரணம், அழைத்தல், து
லோசித்தல்

அபிமங்திரம், செபித்தல்

அபிவந்தனம், வர்தனஞ்சொல்லுதல்
அபிவாக்கியம், கொண்டுபோதல்,
செலுத்துதல்

அபிவியாத்தம், பரம்புதல்
அபிவியாத்தி, சருவவியாபகம்
அபிவிருத்தி, வருத்திப்பு
அபின்னதை, முழுமை

*அபின்னம், முழுவிலக்கம்
அபின்மூசத்தி, பங்கப்படாமை
அபீகன், கணவன், புலவன்
அபீசு, கிரணம்
அபீடனம், நோயின் மை, பட்சம்

அபீட்சணம், அமைதல்
அபீட்டம்,
அபீஷடம்,

விரும்பப்பட்டது

அபிமரம், கொலே, மியல், யுத்தம் அபீட்டி-தம், அதித்தல்
அபிமர்த்தம், ஊர்க்கொள்ளே தேய் அபீட்பம், வைதல்
த்தல், யுத்தம்
அபிமன் னு, வாளபிமன்
*அபிமானம், அறிவு, ஆணவமறைப்
பு: உருக்கம், கொ லே, பெருமை
அபிமானவிருத்தி, அகங்காரம்
அபிமானி, அபிமானமுடையோன்

;

பயமின்மை

அபீமானம், அபிமானம்
அபீரன், இடையன்
அபீரு, அச்சமிலான், வைரவன்
அடித்தம், உண்ணுதது

அபுத்திரன், பிள் பில்லாதவன்
அபிமானிதம், புணர்ச்சி
னராவிருத்தி,
அபிமானித்தல், அளவிடல்
(மை
அபிமா அ, அறிவு, உருக்கம். பெரு
அபூரண காலசம், முதிராமற்பிறந்த
அபியரதி, சத்திரு
_

:}

அபியவகிரீஷணம், கல்லிப்பிடுங்கல்

_

க்கல்

ஆ)

அபியித கருத்தன், எழுவாய்க்கருத் அஆரணி, பட்டுப்பருத்தி
அபெத்தன், பர்தமகன் ருேன்
தன்

அப்

அம

அேபேட்சை, எச்சரிப்பு, சங்கை,ச அப்பியுபபத்தி, தயவு, தற்காப்பு
மயம்
அப்பியு.பாயம், பொருத்தம்
அப்பியுற்பத்திகை, உபகாரம்
அப்பிரசம்பதை, அசைவின்மை

அபேனம், அவின்
அஒபசுனம், கிதார்த்தம்

அபோகண்டம்,அமைதி, அவலட்ச அப்பிரகிருட்டம், காக்கை
னம், குசிங்தை, பயங்கரம்
அப்பிரசம், மலடு
அபோகம், ஐயங்கீர்த்தல், ஞாயம் அப்பிரசாதம், தயவின்மை
பேசுதல், போகமின்மை

அபோர்த்தம், விபரீசவுரை

அப்பிரசாதை, மலடி.

அபோக்கியம், அனுபவிப்ாமை

அப்பிரதாபம், எளிமை, மங்கல்
அப்பிரதானி, பிரதானமற்றவன்

அபோசனம், உபவாசம்

அப்பிரதிகாரம், ப்திலின்மை

அபோதம், அக்கியானம்
அப்பிரதிபத்தி, அச்ட்டை, தவம,நி
அப்தோரியாமம், யாகமிருபத்தொ
தானிட் பின்மை
ன்றிஒென்று
அப்பிரதிரதன், யுத்தவீரன்
அப்பருத்தோணி, அம்புக்கூடு
அப்பிரத்தியயம், சந்தேகம்
அப்பிதம், மேகம்
அப்பிாபிசாசகம்,
இராகு
அேப்பியங்கம், உடம்பில்வாச?னயூ அப்பிாபிசாசம்,
ட்டல், பிண்ளுக்கு, மைதிட்டல்
அப்பிரபுட்பம், கீர்
அப்பியசனம்,
அப்பிரமாதங்கம், இந்திரன்யானே
அப்பிரமாதம், சு அசு.அப்பு
அப்பியகுயகன், அழுக்காறுடை அப்பிரமாபிரியம், ஐராவதம்

}

,ே அப்போதெல்
யோன்

அப்பிரமாலே, முகில்நிரை
ரமேயன், அறியப்படாதவன்

அப்பியஞ்சனம், எண்ணெய், என் அ

னெய்பூசல்,மைதிட்டல்,

வாச?ன

ஆட்டல்

அப்பிரம், ஆகாயம், பொன், முகில்

அபிேரவத்தகம், செயலின்மை

அப்பியக்தரம், உள்வீதி, உள்ளிடம் அபிவிருத்தன், விருத்தியற்றவள்

அப்பியமிதம், துன்பம்

ர்ச்சனேமன்ருட்டு,வணக்கம்
அப்பியவகரணம், தின்றல்
அப்பியவகாரம், தின்றல்
அப்பியற்சனம், வணக்கம்
அ பியற்சை, வணக்கம்

யாகதன், விருக்தன்,

அ பிராகிருதம், பிர்த்ர்னம்ானது,
மேலானது

அப்பிராஞ்ஞம், அறிவின்மை
அப்பிராணம், மரணம்

அப்பிராச்தி, குழப்பமின்மை (டி
அப்பிரீதி, சத்திருத்தனம், வெர்ப்
அப்புத்திரட்டி, கட்டுக்கொடி

அ பியாகமம், அயல், எழும்புதல், அப்புருவம், உப்பு, நவசாரம்
கொலே, சேருதல், யுத்தம், ைவரா அப்புவின் கோபம், சேத்துமம்
க்கியம்

அப்பிபாகமனம், சக்தித்தல்
அப்பியாகாதம், சருவுதல்
அப்பியாகாரம், களவு
அ யாசைப்ோக தியானம்
அப்பியாதானம், அதுவக்கம்
அ பியாமர்த்தம், யுத்தம்

அ பியுதைப்ம், சம்பவிப்பது, திரு
விeர், வத்திப்பு
அப்பியுத்தானம், உயர்ச்சி, எழும்பு
தல், கீர்த்தி, சூரியோதையம்
அ பியுபகமம், சமீபித்தல் சேர்த்தி

க்கை, வாக்குத்தத்தம்

அேமடு, பொல்லாங்கு
அேமணர், மதிகேடர்

அேமண், சமணருக்குரியது
அமண்டம, ஆமணக்கு
அமதம், சோப், மரணம்
அமம், நோய்

அமாசிலேக்கர்தம், வைப்புப்பாஷா
ணமுப்பத்திரண்டிஞென்று
அமரத்துவம், அழிபாமை

அமாபாதிரு, இந்திரன் (வெண்மை

அேமரம் அழிவின்மை, இரசம் சுத்தம்
அமராங்க?ன. தேவப்பெண்
அமராசயம், கருப்பை

_

அமி
அமராத்திரி, மகாமேரு
ஆகாயகங்கை
அமசாபதம், தேவுலகு
அமராவதியோன், இச்திரன்
அேமரி, கற்ரு9ை
அமராபசை,

அம்ரிஷணம், கோபம்
அமரேசன்
இச்திரன்

.ே

_

-

அம்

அமிர்தாகாணன், கருடன்
அமிர்தாசனர், தேவர்
அமிர்தாசிவன, சங்கநிதி
அமிர்தாவல், ஆசைப்பெருக்கம்

*அமிர்சம்,இனிப்பு,உணவு.சோறு,
தேவ ஆண்,சஞ்சு,நீர்,செய்,பாக்கி
யம், பால்,பொன்,மரணமின்மை,
முத்தி, மோர், யாகசேடம்

அமரை, இந்திரனகர்,கருப்பை,கொ அமிழ்ச்தல், அழுக்தல், தாழ்தல்
அமீவம், பாவம், வருத்தம்
ப்பூழ்க்கொடி, வீடு
அமுக்கனங்கிழங்கு, ஒர்மருக்த
அமலகமலம், கோசலம்
அமலசாக்தம், சுண்கும்பு, பசுவின் அமுசம், சிஅசெருப்படை
அமுணங்கம், அடக்கமின்மை
*அமலம், வெண்மை

அமுதகதிரோன், சக்திரன்

*அமலன்,அருகன், சிவன்,விட்டுஅ அமுதகம், கீர்,,பாற்கடல், முவேம்
*அமலே, இலக்குமி,கொப்பூழ்க்கொ அமுதகுண்டை இாப்போர்சல
அமுதகுலர், இடையர், சான்ருர்
டி, பார்ப்பதி

அமுதங்கம், கள்ளி, சதுரக்கள்ளி

அமல், செறிவு

அம2ள, ஒர்பூண்டு
அமனி, தெரு

அமுதபார்வை, பிரியசோக்கு புணர்
ச்சிகோக்கு
(ம்,மூளே
அேமுதம், உயிர்தருமருச்தி, சேட

அமஞேயோகம், கவனமின்மை
அமாச்யம், அன்னந்தண்ணீர்தங்கு அமுதயோகம், சுபயோகம்
மிடம்

அமாசசியம், உபாதி

:::: அமாவாசி
மாமசி

அமானனம், அவசங்கை
அமானி, பொது
அமானிதை, மரியாதை
அமிசகம், சாள்

அமிசகன், பங்காளி, பங்கு

அமுதவல்லி, வள்ளிசாயகி
அமுதாம்பரமணி, கெளத்துவமணி
அமுதுறை, எஅமிச்சைக்கனி
அமுத்தம், கையாயுதம்
அமுத்தி, இட்டமின்மை

அமுரியுப்பு, ஒருப்பு
அமேதநீக்கி, கற்ருளே
அமைவன், அடக்கமுடையோன்,அ
ருகன்

அடக்கம்
அமிசம்,அன்னம்,செல்வாக்கு,தோ அமைவு ம்,
*அமோக
மோகநீயம்
த்தம்,
ள், நிதர்ர்
பங்கு, பாகை,

(யல்
அமோட்சம், அடிமைத்தனம், மறி
பின்னம், விவாகம்
*அம், தன்மைமுன்னிலேயுளப்பாட்
அமிசனம், பிரித்தல்
டுப்பன்மைலினேவிகுதி, (உ.ம்)வச்
ின்
அமிசாமம்,
பிரமாவ
மானத
தனம், தொழிற்பேர்விகுதி, (உ.ம்)
ியம்,
அமிசாம
வாவி

அமிசு, அனு, குரியன், பிாவை
அமிசுகம், இலே, கல்லாடை
அமிச்சை, ஞானம்

அமிதாவல், ஆசைப்பெருக்கம்
அமிருதம், அமிர்தம்

அமிருதை, திப்பிலி, துளசி, மது
அமிர்தசாரம், கற்கண்டு

அமிர்தசோதாம், குதிரை

அமிர்ததாங்கிணி, சந்திரகிரணம்
அமிர்தவல்லி, சீர்தில்

அமிர்தன், மாணமற்றவன்

தோற்றம்,

பண்புப்பேர்விகுதி,

(உ.ம்) கலம்
*அம்பகம், சேம்பு
அம்பணத்தி, திற்கை
*அம்பரம், பரவெளி

(பிளுேரம்
அம்பாாக்தம்,திக்காக்தம்,புடைவை
அம்பாாம்புயம், கடற்ருமரை, பது
மகிதி
(ர்

அம்பரீசம்,எண்ணெய்ச்சட்டி,போ
அம்பரீசன், சிவன், திருமால்
அம்பலவிருக்கம், கில்லேமரம்

அம

அா

*அம்பாலிகை,பாண்டுவின்ருய், பா
மேற்செய்யப்படுவது, (உ.ம்) அ
ர்வதி, மாதா
றிவிஞளுகுவதொன்.அண்டோ பி
அம்பிசேயகன், கணபதி,கக்தன்,
மிதிளுேய்தன் குேப்போற் போற்
திரிதராட்டிதன்
அம்பிகேயன்,
ருக்கடை
அேம்பிசை,திரிசாாட்டிரன்குய்,மா அயக்கதையம், இருப்புலக்சை
தா
அயக்களங்கு, இரும்புருக்கியமணி
அம்பிகை சனயன், குமான், விசாய அயக்கிருதி, காச்தக்கல்
கன், வீரபத்திரன்
அயசிச்தாரம், இரும்புச்சிச்தாாம்
அம்பிகைபாகன், சிவன்
அயத்தினம், முயற்சியின்மை
அம்புகிாாதம், முதலே
அயத்தொட்டி, வைப்புப்பாஷாண
அம்புசம், தாமரை

த்தொன்.அறு
அயமேதம், ஒர்யாசம்
*அயம், அதிட்டம்

அம்புசன்மம், தாமரை
அம்புசாசம், தாமரை
அம்புசாசன், பிரமன்
அம்புகிதி, சமுத்திரம்

அயம்பற்றி, கார்தம்
அயர்த்தல்,அயர்வு,மறத்தல்

அம்புபிரசாதனம், தேற்ருங்கொட்

அயவு, அகலம்

ைெt_.

அயனகாலம், சூரியன் ஒரு.அயனத்
தைச்சுற்றிவருக்காலம்
அயன சலனம், கிரகங்கள் மையவரியி
லிருச்அபக்கவரிக்குத்திரும்புதல்

அம்புரம், ழ்ேவாயிற்படி
அம்புரோகிணி, தாமரை
அம்புவாகம், முகில்

அம்புவாகினி, பாதிரிப்பூ

:.ே

அம்போசசனி,

பிரமன்

சந்திரன், தாமரை
அம்போதம்,

::::::: முகில்
_.

*அயனம், பருதி, பூ, வேதம்
அயஅருவி அதித்தோர், வைசியர்
. அயன், அருகன், பிரமன்

அயன் பதத்ததித்தோர், குத்திரர்
அயன்முகத்துதித்தோர்,பார்ப்பார்
அயன்வாவி, மானதம்

அேம்பேர்தரங்கம், அஃது காற்சீர அயன்ருேளுதித்தோர், சத்திரியர்
டி.யு முச்சீாடியுமிருசீரடியுமாய்த் அயாவுயிர்த்தல், பெருமூச்சுவிடல்
தாழிசைக்குச் தனிச் சொற்கு கடு அயானம், சுபாபம்
வேயேனும்அாாகத்திற்குர்தனிச் அபிப்பை, ஒர்செடி
சொற்குாடுவேயேனுநிற்பது

அம்போ தாங்க வொத்தாழிசைக் க
லிப்பா, கலிப்பாவினத்துளொன்
அறு, அஃது வண்ணகவொத்தாழி
சைக் கவிப்பா வு.அப்பின் அராக
மொழிச்த ஐக்தி அப்பையுங் கொ
ண்டுவருவது
ம்போநிதி,

:::: சமுத்திரம்
2

.

.

அயிராச்சுரபி, காமதேனு
அயிராவதப்பாகன், இந்திரன்

*அயிர், அபிரென்னேவல்
அயிர்க்கடு, அங்குசம்

அயுகலம், தனிமை

அயுத்தி, பிரிவின, முறைகேடு
அயோகம், தகுதியின்மை,பிரிவினே,
முயற்சி, வெதுப்பு
(ாம்
அயோகவிவச்சேதம், தெளிவேகா

அம்மியை, மிண்டுத்தனம்

அயோகனம்,சுத்தியல்

அம்மிாம், மாமரம்

அம்சில்சாரம், கரடி

அயோகன், தாரமிழந்தவன்
அயோக்கிாம், உலக்கை, சுத்தியல்

அம்மிலம், புளி, புவிப்பு

அயோசனம், பிரிவி?ன

அம்மிலவிருட்சம், புளிய்மரம்
அரக்கி, இராக்கதஸ்திரீ
அம்மிலிகை, புளியம்ாம்
அரங்கசீவகன்,வண்ணக்காரன் (ம்
*அம்மை, தருமதேவதை, பார்வதி அரங்கபூமி,சாடசசாலே,போர்க்கள
அம்மைவனப்பு, ஜெர
*அரங்கம், சீரங்கம், நடனம், சாட
சொற்களால் ஒள்ளிய பொருண்
கசாலே, நிறம், போர்க்களம்

அர்ா

கி

அரு

அராமி, கெட்டவள், கெட்டவன்
#அரங்கல், அழிதல்
*அரங்கு, அரங்கென்னேவல், யாற் அராலம், மத்யா?ன, கொடுவாள்
அராலே, வேசி
மிடைக்கு ை
அரசர.அதொழில், இதல் உலகோ அராவைரி, சருடன், மயில்
ம்பல். ஒதல்-படைபயிற்றல்-பொ #அரி, சத்திரு, சில்லு, சிவன், திரு
மால்,

ருதல்-வேட்டல்

வெற்றி

#அரசர்க்குமதிச்சு மம், அவாஅன் அரிகண்டபுலவர்,காளமேகப்புவவர்
த்ளுளர்-நிமித்திகப் புலவர்-சட்பா அரிகல், மகாமேரு
எர். மடைத்தொறிலர்-மருத்திவ அரிகளவம், கதி
அரிச்சுவடி, அரிவரியேடு .
க்க2லஞர்
அரிஷம், உரோமப்புளகம்
அரசர்மன்னன், திரியோதனன்
அரசியலாஅ, அரசர்க்குரியவியலா அரிட்சி, பயம்
அறு,அவை அமைச்சு-அசண்-குடி அரிட்டகுதனன், விட்டுது
*அரிட்டம், அதிட்டம், அக்தர்ப்புர
கூழ்-நட்பு-படை
ம், உற்பாதம், சுபம், புள்ளி, வம்
அரசு நீழலிலிருந்தோன், புத்தன்
பு, வேம்பு

அாட்டம், பாலேநிலம்

அரட்டுகம்,
அாட்டுசம்,

தசநாடகத்தொன் அரிட்டானகம், பயங்கரம்

(ல *அரிணம், கடல்
#அரணம்,அழகு,காவல், காவம்சா அரிதகி, கடுக்காய்மாம்
அாளும்பரம், மதில், வேலி
#அரிதம், மஞ்சள்
#அர்னி, அரணியென்னேவல், ஒர் அரிதை, வன்மம்
பூடு, காடு, குரியன், தீத்தட்டிக்க *அரித்திரம், சுக்கான்
ல், நெருப்பு:அகாடு
[த்தல் அரிகிம்பம், மலேவேம்பு
அானித்தல், காவல்செய்சல், முறை அரிபுதை, இரவு
*அாணிப்பு, அழகு, காவல்
அரணியகதலி, காட்டுவாழை

அரணியசடகம், காட்டுக்கவுதாரி
அரணியசார2ண, காட்டிஞ்சி

அரணியவரணி, பெருங்காடு
அாதனம், நவமணிப்பொ.த

அேரதி, கோபம், திருத்தியின்மை,

கை, அஃது சமயவாதிக
றவாசிரியர்களேஅவது
அரியயற்கரியோன், சிவன்

வென்

அரிவாட்கள்ளன், கூன் வாள்பிடிக்கு

வருத்தம்

அரத்தி, செவ்வல்வி
*அரத்தை, ஒர்செடி
அரபி, கடுக்காய்
*அரம், உறை, கதவு
அரம்பிலம், பாதாளம்
அரரி, கதவு
அாரு, சத்திரு

அரிமருகன், விநாயகன்
அரிமாசோக்கு, செய்யுணிலேகுத்திர
கிலேயிஞென்.அ
அரிமுகச்சிவிகை, சிங்கத்தலேச்சிவி

ங்கைப்பறண்டையில்வருசோ

அரிவிக்கள்ளன், அரிவிபிடிக்குங்கை
ப்பிடிப்பு
அரிள், பயம்

அருகர், அனுசரிதர், சமணர் (தை
அருக?னமுடிதரித்தாள், தருமதேவ
(ன் அருக்ககுலு, யமன்

அரவக்கொடியோன், அரியோதன அருக்கசோதாம், இந்திரன்யான
அருக்கதானம், பொற் காணிக்கை
அரவணிங்தோன், சிவன்
அானிடத்தவள், பார்ப்பதி (ான் அருக்கத்தி, வருத்தம்
*அரன்மகன், விசாயகன், வீரபத்தி அருக்கத்தன், சிவன், பெளத்தன்
*அராகம், பரதவுஅப்புளொன்ற அருக்கபாதபம், நிம்பம்
அராகவொத்தாழிசைக்கவிப்பா,வ அருக்கமண்டலம், குரியமண்டலம்
ண்ணகவொத் தாழிசைக்கவிப்பா
அராதி, சத்துரு

அாாதியங்கம், முறியடித்தல்

#அருக்கம், குறைவு, குரியன், திரவி
யம், அன்னிமித்தம், நீர்க்காக்சை,
படிகம்

சு.ாகடு
அரு
அல்
#அருக்கன், இதிேரன்
(யை
க்கொளல்
அருக்கே துே சங்கமம், அமாவாசி அருத்தானம்,கோத்திரஞ்செய்தல்
அருக்கோபலம், குரியகாந்தம், பளி அருத்திதம், பிட்சைத்திரவியம்
ங்கு

அருத்தித்தல், பாதிசெய்தல்

அருங்கலம், அரசர்க்குரியபொருள்

அரு தச்சி, அத்தசச் சன் (டல்
அருத்தோபர்ச்சன்ம், பொருளிட்

அருங்கலேசாயகன், புத்தன்
அருச்சகன், சம்பாத்தியகாரன்

அருசெல்லி, ஒர்மரம்

அருச்சயம், அருச்ச?ன, அருச்சிக்

*அருசெறி, நீரகம்,பாலநிலக

கத்தக்கது

அருங் திதி, அருந்ததி

அருச்சயோகம், பூசை
(ம
அருச்சனம், சம்பாத்தியம், வணக்க
அருச்சிகன், கோவிற்பட்டன்
அருச்சிசம், தேட்டம், வணக்கம்
அருச்சிப்பு, அருச்ச?ன

அருப்பகன், இளங்தை, மூடன்
#அருப்பம், பனி, பிள்

அேரும்புதல், தோன்றுதல்
#அருவல், சருவுதல்

(ல்லல்

*அருளல், த்தல்,சிட்டித்தல்,
அருச்சியப்பிரபுத்துவம், அருச்சிக்க *அருளாளிவேந்தன், அருகன்

:படத்தக்கமுதன்மை,

தேவாவ *அருள், உமை

விலாசசபைக்குரியமுதன்மை
:

ட்குடையோன்,

அருள்விருட்சம், பஞ்சதாரு
அரூபகம், உருபமின்மை

:::::: }அகுசன்

அரூபதை, அவலட்சணம்

அருட்சி, அருளுதல்

*அரூபம், ஆகாயம்

அருணசாரதி, சூரியன்

அரைகல், அம்மி

*அருணம், அருமைகலந்தசிவப்பு, அாைகா, முதலே
செவ்வானம், விடியல்
அருணலோசனம், புரு
அருண ஆரி, இந்திரகோபம்
அருளுக்கிரசன், கருடன்
அருத்தகங்கை,காவிரியாறு (திரம்

அரோகம், சுகம்

அசோசகம், அருவருப்பு, சமியா
அசோசம்,

க்குணம்

அரோசிப்பு, அருவருப்பு
அசோதனம், அழுவை, குழிதல்,

த

அருத்தசத்திரபாணம், பிறைமுகாத்
டை, படைவளேப்
அகுத்திசத்திரம, மயிநீருேகைக்கன் *அலகு, பாவே-திரைக்குதேடி
அருத்த சக்திரன், அட்டமியிற்சக்தி அலகு நிலே, பாக்குச்சுநில
ான், இளம்பிறை

அருத்தகாமம், பொருளாசை
அருத்தசாமம், டிரா

அலகு ப?ன, ஆண்ப2ன

அேலகை, கற்ருழை
அலகைக்கொடியாள், காளி

அருத்த கிசா, அத்தசாமம்
அலகைமுலேயுண்டோன், கன்ன.
அருத்த பதி, குபேரன்
அலக்கணம், அதிட்டவீனம், இலக்
கணவீனம்
(காரம்
அருத்தப்பிரயோசம், திரவியங்கள
எடுத்துப்பாவித்தல்
அலங்காணம், அலங்கரிப்பு, அலன்
அருத்தப்பிராத்தி,அத்தார்ச்ச?ன[ம் அலங்கலம், அசைதல்
அருத்தலாபம், திரவியசம்பாத்திய அலங்காரபஞ்சகம், ஒர்பிரபந்தம்
அருத்தனம், நிச்தை
*அலங்காரம், ஆபரண்ம், சிறப்பு,
அருத்தனே, பிச்சைகேட்டல்
வாசகச்சிறப்பு
அருத்தாதிகாரன், உக்கிராணகா அலசகம்,உதரவாயு
அருத்தாதிகாரி,
ரன்
அலசத்துவம், சோம்பு
அருத்தாச்தரன் னியாசம், எதிர்க்க அலசம், ஒதம், ஒர்மர்ம்

குத்து.

அலஞ்சரம், மட்சாடி

அருத்தார்தரம், கருத்துப்பிரிவு
அலட்டி, பிதற் றுக்காான்
*அருத்தாபத்தி, இலேசுவிதி, அஃது அேலத்தி, அங்கலாய்ப்பு, தன் பு
கடல்வாசியென்றுளிமரக்கலனென *அலங்கலே, துன்பம்

அவ

அவ

*அலம், தேட்கெ ாடுக்கு, பொன்ன அவகுஞ்சனம், வளவு
ரிதாரம்
(கை அவகுட்ாாம், எதிர்
அலம்புசம், உவா தித்தல், விரித்த அவகுணம், தீக்குணம்
அவகுண்டனம், இழுத்தல், குத்தல்,
அலயம், நிராலயம்

அலர்ச்சி, அலர்தல்

முக்காடு

அலர்தல், அலகுதல்

அங்குண்டியம், இழுத்தல்,

அலர்த்தி, அலர்ச்சி

அவகேலம்,

ல்

அவசங்கை
அலர்கள்,இலக்குமி,சரச்சுவதி(ஆ அவகேலனம்,
அவகேலிதம்,

அலர் முசரர்கம்பரதவுமப்புளொன்

அலலியம்,
அலானம்,
அலாசம், காப்புற்.அறு
அலாதம், நெருப்புக்கொள்ளி
*அலாபம், சட்டம்
அலாரம், கதவு
அலிஞ்சரம், மட்சாடி.

அவகோர்னம் பொருதல்
அவக்கியாதை, அவமானம்
அவக்கிரகணம், அவசங்கை, தடை
அவக்கிரகம், ஏற்றுக்கொள்ளுதல்,
சபாபம், நிச்தை, பற்.அதில்
அவக்கிரயம், அதேவிலே

அவிர்தம, அளித்தம் முற்றம்
அலிபகம், கருவண்டு, தேள், காய்

அவக்கிரியை, அசட்டை
அவசகுணம், தற்சகுணம்
அவசதம், கல்அரி
*அவச்ாம், ஆண்டு, ஆலோசனே, ச

}சலப்பை

அறுமம், புளிப்பு

அலேமகள், இலக்குமி
அலோகனம், அதரிசனம்
அலோபம், மரியாதை, வெ.அப்பு

அவக்கிராகம், சபிப்பு

மையம், மழை

அவசனம், அமைதி

*அல், எதிர்மறைவிகுதி, (உ.ம்) அஞ் அவசாதம், இழைப்பு, கட்டளே,தை
ரியக்குறைவு, நிச்தை, முடிவு
சல், சாரியை, (உ.ம்) தொடைய
ல், இருதினமுக்கூற்ருெருமைத்த அவசாய்ம், நிச்சயம், நிறைவே.அத
ல், முடிவு
ன்மைவிகுதி, (உ.ம்)ாடப்பல,தொ
ழிற்பெயர்விகுதி,(உ.ம்). வால்,விய அவசாாணம், கடத்துதல்
ங்கோள்விகுதி, (உ.ம்) வகுத்தன அவசாணம், எல்லே, மாணம், முடிவு
அவசிதம், அறிந்தது, முடிச்ததி
ர்கொளலே
அல்குல், பெண்குறியின்மேற்புத்கம் *அவசியம், நிச்சயம், பிதிராசாரம்
*அல்லவை, கீமை, பயனில்லாப்பொ அவசேகம், தெளித்தல்
ருள

*அல்லே, ஒர்கொடி

*அவகட்ம், எதிரிடை,பொல்லாங்கு

அவசேடம், மிச்சம், முடிவு
வச்சுரி ககம்

: }குதிரைக்கப்பு

அவகணிதம், அவமானம்
அவகண்டம், முகப்பரு
அவகதி, அறிவு

அவச்சேதகம், அவச்சேதம்

அவகாணம், அபகரித்தல்

அவச்சேதனம், ாஅக்குதல், பகுத்த

அவச்சேதம், எல்லே, ஒன் மற்குரிய
ன, அக்குதல், பங்கு

றிதல்
அவகர்த்தனம், சீவுதல், தறித்தல்
*அவகாசம், இடம, சமையம், பொ அவடி, குழி
அவடு, கிணறு, குழி, பிடர்
க்கிஷசாலே, வெளி
அவகர்தம், அவமானம்,கொல்அத அவட்சயம், அழிவு, கட்டம்
அவதரணம், இறக்குதல், திப்பாசி
ல், நெல்அக்குத்தல்
செய்தல்
அவகாரம், அழைத்தல், பதிதத்தி
அவதார்ணம், தாபித்தல், கிதானித்
வம், யா?னமீன்
தல்
(டுத்தல்
அவகிரந்தனம், சத்தமிட்டமுதல்
_

அவதேம், நிச்தை, வசைப்பாட்டு

அவதாரம், பிறப்பு, மறுபாஷைப்ப

அவனேம், தேள்

அவதாவனம், பின்முெடர்தல்

அவி

அவ

*அவதி, இணக்கம்,கவனம், காலம், அவலோகம்,

!

பார்வை

அவலோகனம்,
கிடங்கு, முடிவு
அவதிக்காரகம், நீக்கப்பொருளேக் அவவியாத்தி, பொருண்மாறுபடக்
காட்டுமுருபுடைப்பெயர்
கூறல், அஃது அாற்குற்றமூன்றி
குென் அறு
அவதீரணம், அவசங்கை

அவதானனம் அகற்றல்,அசைத்தல், அவனதி, குனிதல்
கலங்குதல், மிதித்தல்
அவனம், அலங்கரித்தல், இருத்த
அவதோ கம், பால்
ல், கொல்லல்,செய்தல், தழுவுதல்,
அவத்தம், ஆபத்துடையது, பொய்
தற்காத்தல், தாங்குதல், திருத்தி,
அவத்தியம், பாவம்
தீவிரம், பட்சம், பிடித்தல், பெல
ன், விருத்திப்பு, விருப்பம்
அவத்திரங்கம், கடை
அவனேசனம், கழுவுதல்
அவாாசி, ஒர்தலம், கலேமகள்

அவபாசம், வெளிச்சம்

அவன் னியம், உபமானப்பொருள்
அவாஸ்தம், புறங்கை
அேவார்தாம், உள்ளடங்கியது
அவார்தரை,
அவாரபாரம், சமுத்திரம்
அவாாம், ஆற்றங்கரை

அவபாதம், படுகுழி

:அவாவுதல், சார்தல்

அவசாயகம், இறக்குதல்

அவநிதம், தோத்திரித்தல்
அவநிந்தை, தாஷணம்
அவதேம், அதேம்

அவதிேசோமம், காடி

}

அவபாதனம், வெட்டுதல் (ய்வோன் #அவி, ஆடு, எலி, காற்று, குரியன்,
தலேவன், மதில், மலே
அவபோதகன்,உபாத்தி,எழுச்சிசெ
அவிகடம், ஆட்டுமச்தை
அவபோதம், அறிவு, விழிப்பு
அவிகம், இரத்தினம்
அவமதிப்பு, மதியாமை
அவிகாரன், ஆட்டுக்காான்
அவமாதாங்குசம், மதயானே
அவமானிதம், அவமானம்
(தல் அவிகாரி, மாருதவன்
அவமோசனம், இட்டமாக்கல், கக்கு அவிக்கிரமம், பராக்கிரமமின்மை
அவயம், அழுகை, இலாமிச்சு, சன் அவிசாரம், புத்திகேடு
மையின்ம்ை
(முதல் அவிச்சி, அபேட்சை

அவயவி, பலசினேகளேயடக்கிய ஒரு *அவிச்சை, வெறுப்பு
அவிஞ்ஞதை, அறியாம்ை
அவரசன், தம்பி
அவாம், அபரம்

அவிஞ்ஞாதம், அறியப்படாதசி

அவரோகனம், ஏ.ஆறுதல்

அவிதானம், ஒழுங்கின்மை

அவரோகம், இறங்குதல், ஏறுதல், அவித்தம், உண்மை

(மை

சுவர்க்கம, விழுது
அவித்தம், அறியப்படாததி, வ.மு.
அவித்தியசம், குதம்
அவரோகி, ஆல்
அவரோதம், அரண்மனை, உள்மண் அவித்தியம், ஆறியாமை, மாயை
டபம், தடை, வேலி
அவித்திருமம், இலுப்பை (ர்ப்பு
அவரோத்னம், உள்மாளிகை, தடை அவிநிகமம், அநியாயத்தான்வதேதி
அவரோ பணம், அத்தமித்தல், இற அவிநீதை, கற்பில்லாள், பரஸ்திரி
அவிபடம், கம்பளி
ங்குதல், கெடுத்தல்
அவலம்பம், தாவரம், தாங்கல், நிறு அவிபவனம், மேற்கொள்ளுதல்
அவஅஞ்சனம், கிழித்தல்

அவிபன்னம், அதிட்டவீனம், குற்றம்
அலிபாகம், அரேணம், அனுபவியா
தவி?ன, இளமை
(மை

அவஅண்டனம், உருளல்

அவிபாச்சியத்துவம், பிரிக்கக்கூடா

திட்டவரி, புகலிடம்
அவலி2ல, விளையாட்டு

அவலே கனம், சக்குதல் (பெருமை அவிடா வனம், அதரிசனம்
அவலேபம், அலங்க்ாரம், பூசுதல், அவிபூதி, அவசங்கை
அவிமுத்தம், காசி
அவலேபனம், திணிவு
89

சு.ாக அ
அளே
அதி.
அழிச்சாட்டியம், அலேவு
அவிமுத்தேசன், காசீசவரன்
அவியாகிருதம், பிரமத்தோடுபிரிவி அழுக்கமல், அழுக்காமடைதல், அ
(ல்
முக்குநீங்கல்
ள்ள
,
மைகொ
அத்தல்
பொரு
அழுக்க
ிம,
:
வியாதத
ிருப்பதி
::: பிரித்த
:::
அழுக்காருமை, பொருமையடையா

}

_

அவியோகம், கடட்டம்

*அவிரதம், இடையின் மை
அவிவாதம், இணக்கம்
அவிவேகம், புத்திக்குறைவு (தேன்
அவிவேகி, அறிவினன், மதின்ேன்,ம
அவிகு, நீக்கமற்றஅ, வெளியற்றது
அவிளுபாவம், ஒன்றற்கேயுள்ளது,

அழைப்பு,

:::::: குபேரன்
-

அளக்கார், உப்பமைட்போர்

அளக்கல், அளக்குதல்
அளபெடைவண்ணம், அளபெடை
பயின் அவருவது

ஒாளவை

அவுபலபாஷாணம், விளைவுபாஷா அளப்புதல், அலப்புதல், குளப்புதல்
அளமளேசல், அளவளாதல்
ணமுப்பத்திரன் டிளுென் அற
அவேட்சை, இணக்கம், கவனம்,பா அளவடிவிருத்தம், காற்சீனோரடியா
ய்வரும்விருத்தம்
ர்த்தல்
அளவல், கலத்தல்
அவேத்தியம், பசுக்கன்.அ
அவைகாணம், தோண்டல், மூடல் *அளவு, பிரமாணம்
அளவுட்ப
அவ்வியஞ்சனம், அடையாளமற்ற அளவுப்பண்புத்தொகை,
ண்புருவுதொக்குநிற்பது, (உ.ம்)
அ, கொம்பிலா மிருகம்
(கடிவருவது
சாந்பொருள்
அவ்வியதி, குதிரை
டிஒரடியாக
அளவெண்,அளவ

அவ்வியதிதி, இரவு, பூமி

கான்

கத்
*அவ்வியத்தம்,அதரிசனமானது,ஆ அளவை, எடுத்தல்-எண்ணல்-மு
வை,பி
ான்கள
்-எஅக
ீட்டல
தல்-ந
ன்மா, கடவுள், பிரமம்
சத்தியட்சம்- அ.அ.மானம்- ஆகம
அவ்வியத்தன், சிவன், மன்மதன்,மூ
ம்எஅமூவளவை, ஒர்அால்
அ
டன், விட்டு
அளவையாகுபெயர், எடுத்தல்-எண்
*அவ்வியம், அடைமொழி
ணல்-நீட்டல்-முகத்தல்- எனுமள
அவ்வியாகிருதம், பிரமத்தோடுபிரிவ
ெயர்அதனேயடைந்தபொ
வைப்ப
ானவன்
(ட்சிய
நீறது, மாயை
ருட்காவது
அவ்வியாகிருதன், செகறகாாணசா
ல், சிதர்தல்
அள.அதி
்தம்
ாசம்,
கிதார்த
அவ்விய
(ன்.அறு *அளி, சாளரம், பானம்
அேவ்வுதல், அழுச்அதல்
*அழகு,ஒழுங்கு, பதிஞஅபேறிeெ *அளிதல், வார்தல்

அழகுவனப்பு, செய்யுள்வனப்பெட் *அளிர்தம், முற்றம்
டிளுென் அ, அஃதி செய்யுட்சொ அளிகதை, பொய்
ல்லாகியதிரிசொற்களிளுலோசை அளிகம், நெற்றி, பிரியக்கேடு,பொப்
(ண்ணெய்
அளுக்கு, அழுங்கு
பெறப்பாடுவது

அழத்தியன், பெருங்காயம்
அ5 லாடி, சிவன்

அழலேந்தி, சிவன்

அது கண்ணன், உருத்திரன், சிவன்
அ9ற்கண்வந்தோன், முருகன், வீர
பத்திரன்

(வீசுதல்

அசிற்குத்துதல், வேகமானாற்றம்

அசித்சி, அழுக்காறு, வெட்பம்
அசிற்பால், எருக்கு

அசிம்மி, அழற்சி, எரிவு

ஏழாம்வேற்அமையுருபு,வெ
அளே மறி பாப்புப் பொருள் கோள்,
பொருள்கோளெட்டிளுென்அ,அ

*அளே,

ஃதி செய்யுளி அதி மொழியாவத
ாவதச் செய்யுளின் முதலிலும்,
பொருள்கொண்டு வருவ
அ, (உ.ம்) தாழ்ந்தவுணர்வினரா

டுவிலும்

ய்த்தாளுடைச்அதண்ன்ேறித்தள
ர்வார்தாமுஞ்சூழ்ந்தவினய்ாக்கை
சுடவிழிச்துசாற்கதியிற்சுழல்வார்

m
அ.மு
அன
தாமுமூழ்தேபிணிகவியமுன்செய் *அறை, அறுதேதி, குறை

தவி?னயென்றே முனிவார்தாமும் *அறைதல், சடாவல்

வாழ்ந்தபொழுதினே வானெய்து அந்கம் காணிக்கை, திரவியம், நீர்க்
காக்கை, விலே, வெண்டுளசி
நெறி முன்னி முயலாதாமே யென
வரும்
அநீகன், அருக்கன்
*அள், உயர்திணப்பெண்பாற்படர் அlகாதிபன், திரவியாதிபன்
க்கையொருமைவிகுதி
அறிகியம், அருச்கியம்

அறச்செல்வி, பார்வதி
அறத்தளி, அச்தர்ப்புரம்
அறத்தின்மைத்தன், தருமபுத்திரன்
அறத்திமப்பெட்டு, அறஞ்செய்யு

அநீசகன், அருச்சகன்
அறிசனம், அருச்சனம்

அlசனே, அருச்சனே

அற்சி, சுவாலே
ம்விதமெட்டு, அஃது அழிக்தோ அlசிகன், கோவிற்பட்டன்
ரை கி.அத்தல்-அறம்விளக்கல்-ஐய அற்சித்தல், அருச்சித்தல்
ப்படாமை-பழியைநீக்கல்-மயக்க அற்சியம், அருச்சியம்

மின்மை-போன் புடைமை-விருப் அற்பகம்,குழந்தை
அற்பகன், குழந்தை, மூடன்
அறத்தொடுநிற்றல், சைய.அதோழி அம்பகெர் திம், செந்தாமரை
கண்ணிர்திடைத்துழிக்க அழ்தற் அற்பகேசி, வசம்பு
பின்மை-வெறுப்பின்மை

காரணங் கூறண்முதலாகக?னயிரு அற்பபதுமம், செர்தாமரை

ளவனவரக்கண்டமைகூறலீருகிய அற்படத்திரம், ஒர்தளசி
வேழும்
அேறல், விழவு

(புகை
*அற்பம்,அனு,பஞ்சு, ப னி, பிள்ளே,

அற்பு, அரிது அற்பம் .

அவரி, அறவிடுதல் (ருகன், கடவுள் அற்புதமூர்த்தி, அருகன், கடவுள்
அறவாழியச்சணன், அரன், அரி, அ அற்ற டி, அடிகேடு
அகவை, அளுதம்
அறன், அறம்

அற்றடிப்ப்டுதல், அடிகெடுதல்

*அற்.அறு, அத்தன்மைத்தி
அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்தி, விட்டுஅறு அன்கங்கார்ம், பெருமையின்மை
அறியாவினு, பஞ்சவிஞவிஅென்.து *அனகம், கீழானது

அறிவிஞ, அறிவொப்புக்காண்டல்

*அனகன், அருகன்

அஅகால், வண்டு

*அனங்கம், அறிவு, ஆகாயம்

அ.அகு தராசு, சி.ஹதராசு
அஅகுதை, கவர்தம்

அனசூயம், எரிச்சவின்மை

அணசனம், உபவாசம்

அது சமயத்தோர்க்குண்டி, அறமுப் அனஞ்சனம், ஆகாயம்
பத்திரண்டிமூென்.அ
அ.அதிச்சாதனம், அ.அதியுஅதி
அ.அதொழில், அ.அவகைத்தொழில்,
அஃது உழவு-சிற்பம்-தொழில்-வ
ரைவு-வாணிபம்-விச்சை (சமயம்

அனட்சம், குருடு

அனதிகாரி, உரித்தற்றவன்
அனந்தசயனன், விட்டுஅனு

*அனர்தஞானி, பார்வதி,பிரமன்
*அனந்தம், அந்தங்கெட்டது
அமர்தஅவாய்,உமர்தமவாய்,தற் *அனர்தலோசனன், புத்தன்
அ.அமீன் காதலன், குமரன்
அனந்தவாதம், ஒர்நோய்
அறுவகைப்பொருள், வி?னச்சொற் *அனர்தன், அரன்,அரி, அருகன், ப
கள் கொள்பொருளாறு, அஃது
லதேவன், பிரமன், புத்தன்
கருவி-காலம்-செயப்படுபொருள் அனபரன், பிரமன்
-செயல்-செய்பவன்-கிலம்

அனபாயம், கி பாயம்

அறுவிகாரம், செய்யுள்விகாரமாமு, அனபியிதகருத்தன், மூன்றலுருபின்
அவை குறுக்கல்-தொகுத்தல்-நீ
கருத்தன்
(ங்கு
ட்டல்-மெலித்தல்- வவித்தல்-விரி *அனர்த்தம்,பயனின்மை,பொல்லா
த்தல்
*அனலம், வடவாக்கினி

rைm

அணி

அனு

(லெ ருவன் அளிகிதம், அசக்தோஷம்

அனலல், கனலல்
அனலன், அச்கினி, அஷ்டவசக் களி அணிகினி, சேனே, தாமரை, படையி
லோர்தொகை, அஃது இரண்
*அனல், அனலென்னேவல்
டாயிரத்த அாற்.அ என்பத்தேழு
அனல்சாவி, சூரியகாச்சக்கல்
யானையும்அவ்வளவு இரதமும்ஆரு
அனல்வென்றி, தங்சம்
ிஅஞ்அாற்.அ.அ.அபத்தேழு
பிரத்த
அனவசரம், விடுதலின் மை
ும் பதிஞயிரத்தித் தொ
குதிரைய
ு
னம்,
க்கேட
அனவதா
அவதான
்தமுப்பத்தைக்தி காலா
ளாயிரத
,
,
தானம்
அனவஸ்
உஅதியின்மை அது
ு.
ொண்டத
குங்க
ன்னடை
்,
ல்லாதவன், விட்
அனிசன
தலேவனி
ல்,
அனற்ற
கனலல்
(ணம்
டுஅ
(வன்
அனற்.ம., அனற்றென்னேவல், திரு
அனிசுவரவாதி, தேவனில்லேபெல் ப
,
வன்
அனன் னியசன் மகுேப
*அ.அ., அற்பம்-பின்-ழ்ே-பங்கு-ச
*அஅகசம், அறிவுக்க நீதமானது
னிமை-சமீபம்-ஒழுங்கு-இவற்தை
அஅகராம், உருபின்மை, பசிபி அல்
க்காட்டுமோருபசருக்கம்,மோனே
-

வருச்தல்

அஅகதம், இட்டப்பட்டதி, கூடி

அஅகாலம், பஞ்சகாலம்

ட்போதல், பின்வருவது
அஅகதனம், சம்பாவுனே

அகுசரணம், தின் னடை

அஞசரித்தல், ஆசரிப்பின்மை
அேஆசாரம், நிருவாணம்
அஅசிாயம், பற்றின்மை

*அ.அகமணம், பின் போதல்
அனுகம்பை, உருக்கம்

அஅகரணம், உவமை-செயல்விளங்
(மை
கநிற்பது
(ச்சி
்,
கை,
அஅதரம
அவசங்
ஆதரவின் அஅகருஷணம், அழைத்தல், சவர்
*அஆதி, ஆதியின்மை, சிவன் (ன்று
அஅதிசைவம், சைவம்பதிகுறிகுெ அஅகவினன், இடையன்
அஅகற்பம், பதில்
அளுதித்தவம, நித்தியம்
அளுதிாாதர், சவாதசித்தரிலொரு அனுகன், கணவன்
வர்
னி அனுசாமி, தோழன்
பட்சம் (ல்
அஅதிமுத்தன் அதித்தியமில்லாஞா *அ.அ.கூடலம், சம்மதம்,
அஅக்கிரமணம்,தொடர்ச்தபோத
ின்மை
அளுதிாேகம்,

அஒதபம், கூதிர், நிழல்

-

வியப்ப
அளுதினேவம், நிராதீனம்

அனுக்கிரமணிசை,பொருளட்டவனே
அனுக்கிரமம், ஒழுங்கு
அஅ.திரம், வெறுப்பு
அஆதேயம், ஆதேயமற்றது, ஏற்று அலுங்குதல், அசைதல், சிஅங்குத
ல், புரள்தல்
க்கொள்ளத்தக்ாதது
(மை

அ.அ.சங்கம், உருக்கம், புணர்ச்சி
அsஹிதை, அவசங்கை, நிலையின் அ.அசர்
தானம், ஆராய்வு,விடாயோ

அனுங்தம், அழகின் மை
அஇமயன், கோயிலான்

அஆயதம், சமீபித்தத, நீளமற்ற து

அ.அசத்தித்தல், தியாவித்தல் (மழ்

அஅயாசம், இலகு, சோம்பின் மை அ.அசயம், பற்அ,மனஸ்தாபம்,வன்
அ9ரம்பம், தவக்கமின்மை

அ.அசரணம்,

அஅாோக்கியம், கோய்

:
அ.அ. சான், தோழன்,

அஆர்ச்சபம், வளவு, வியாதி

இணக்கம், போத

அனிசம், அணிகம்

அளித்சம், அனிச்சை

அ.அசாசனம்,

அேனிச்சை, விருப்பின்மை

அ.அசாஸ்தி,
அ.அசாதன், தம்பி
அ.அசாதை, தங்கை

}கட்டன

*அதிட்டம், இட்டமின்மை
அனிலசகன், ே

அனிலாமயம், வாதநோய்

வே8வகாரன்

அ.அசாசகன், ஆள்பவன்

(தம்

*அணிகம்,கல்லேயின்மை,படை புத்

*அ.அசாரம், சுபாபம்,தத்துவம்,
ட

பலன், வழக்கம்

அது

rெ

அது சிச்தை, தியானித்தல்
அஅசை, தங்கை
அனுசோகம்,
அக்கம்
அனுசோசனம்,
அச்சிட்டம், சுத்தம்
அலுச்சுவரம்,முதனிலேயாய்கின் ருெ
லிதரும்விக்தெழுத்து

அது

அலுபாதகம், பெருங்கு நிறம்
அஅபிவம், அபிநயம்,கிச்சயம்
அனுபூதி, பிாம்ாணங்களேக்கொண்ட
றிக் தவறிவு,

அஅபோகித்தல், அ.அபவித்தல்
அ.அப்பிராசம், அ அ ராகம்,வழியெ
அகை, விரகம்

அேஅட்டானம், தகுதி, துவக்கம்,நி அ.அ.மக்கொடியோன், அருச்சுனன்
2லகி.அத்தல்
அஅதமம், சிாேட்டமானது

#அனுமதி,ஒழுங்கு, கட்டளை, சதுர்
த்தசி, சம்மதி
(தல்
அஅதாம், ஏற்.அமதிக்கூலி, படகே *அனுமரணம், உடன் கட்டையே அறு
அ.அ.மானப்பிரமாணம், ஒரளவை,
அறுதல், மெலிவு
அஃது அனுமானத்தால்அலுமே
அ.அதரிசனம், பானபாத்திரம்
அஅதரித்தல், அ2ணத்சல்,படகிலே
யத்தையறிதல்

ற்றல், மெலிதல்
அேஅதாத்தம், படுத்தலோசை

*அனுமானம், ஒர்பிரமாணம்,அஃது

உரைத்தவற்றைப் பிரமாணமாக
க்கொண்டுரையாத பொருளேயறி
அனுதாயம், மனச் திரும்புதல்
தல்
(ணம்
அனுதாரம், இல்லொழுக்கம், பிசுனி
அ.அ.மாஞபாசம், சர்தேகப்பிரமா
த்தனம்
அ.அ.மாளு அமானம், கருதலஅமா
அ. தாவனம், பின் ருெடர்தல்
அ.அத்தமம், அதமம்
அலுத்தரம், ஒவ்வாம மொழி (தல் அனுமாளுேத்தி, கியாயசாஸ்திரம்
அலுத்தானம், முகங்குப்புறக்கிடத் அஅமிதி, அனுமானம்
அஅமேயம், ஒரளவை, அஃது அ
அனுத்தியோகம், முயற்சியின்மை

அலுத்துவாகம், பிரமசரியச்சன்னி
யாசம்

அ.அத்தேகம், விருப்பின்மை
அஅநயம், விருச்தோம்பல்
அ.அாாசிசை,மெல்வினம்

அமானித்தறியப்படுபொருள்
அேஅமை, அருத்தாபத்தி

அஅமோதனம், இன்பம், உவகை
அஅயோகம், கண்டனே, கேள்வி, தி
யானம், மன்ருடுதல்

அனுாைதம், எதிரொலி
அ.அயோசனம், கேள்வி
அனுபதிதம், இறங்குதல், போதல் அஅரஞ்சகம், திருத்தியாதல்
அஅரஞ்சனம், அன்பு, உருக்கங்கா
அ.அபஸ்தானம், இன்மை
ட்டுதல்
அ.அபஸ்தி, இன்மை
அ.அபஸ்தியேது, ஒரளவை, அஃ அஅாதம், பற்று விருப்பம்
அது குளிரின்மைபனியின்மைகாட் அ.அசதி, அன்பு
அேஅராகம், காமம்
(யட்சம்
டுதல்போஅம்

*அ.அபர்தம், ஒற்றுமை, காரணகா அஅகுபம், இணக்கம், தடை, மத்தி
ரகசம்பந்தம், கூடுதல், முகனே அஅரோதகம், சம்மதித்தல்
அஅபதேன், குழந்தை,மாளுக்கன் அஅரோதம்,பிறர்கருமம்முடித்தல்
கூறியது கூ-மல்
அனுபக்தி, தாகம், விக்கல்
அ.அலேபகம்
அ.அபமை, உவமையின்மை
அஅபயோகம், பிரயோசனமற்ற து அஅலேபம்,
அ.அபல்லவி, பல்லவிக்கயற்.பல்லவி அ.அலேபனம், அபிஷேகம்பண்ண
ல், வாசனேயூட்டல்
அஅபவப்படல், உற்றறிதல்
அேஅபவம்,அனுபோகம்,தோற் று அ.அலோமசன், அனுலோமன்
அஅவசனம், ஒத்தவாக்கியம்
தல், பிறத்தல்

}அபிடேகம்

அனுபவித்தல், துய்த்தல்

அஅபவிப்பு, அதுபோகம்

அஅவதித்தல், சொன்னநியாயத்
தையேதிரும்பச்சொல்லல்

அன்

அன்

Tெ/79,

அலுவர்த்தனம், கடமைப்படுத்த அன்னத்தி, வயிற் றுளேவு
ல், பலன்

அன்னகோட்டகம், களஞ்சியம்

அன்னகோட்டகன், குரியன், விட்

அலுவாகாரியம், பிதிர்சருமம்
அலுவாக்கியை, வேதமந்திரம்

டுஅனு

அனுவாசம்:

அன்பு, கூடியிருத் அன்னகோட்டம், பண்டாரம்

அனுவாசனம்,

தல், வாசனை ட்

டல், வேலேச்சாலே
(அது
அனுவாசிதம் வாச?ன ஆட்டிப்பட்ட
*அனுவாதம்,சம்மதம், கிச்தை
அலுவாதேயன், அடையப்படாத

அனுவாரோகணம்,

உடன் கட்டை

அன்னக்கொடியோன், பிரமன்

அன்னசத்திரம், அன்னசாலே
அன்னசலம், தாபரம்

அன்னசாரம், கஞ்சி
அன்னதன்,

:

அன்னதாதிரு, வன்
அன்னதானம், அன்னக்கொடை
அன்னத்தாவி, பஞ்சசயனத்தொன்

யேறுதல்
அனுவிரசனம், வழிவிட்டஅப்பல்
அ, அஃது அன்ன இறகு
அனுவிருத்தி, உபசர
டை அன்னபூமி, சோற்.றக்கும்பம்
அஅற்பத்தி, தவ அறு, பிறப்பின்மை அன்னபேதி, ஒர்மருக்த
அனுர்டன், விவாகம்பண்ணுதவன் அேன்னமயம், உடல், போசனமுள்
_

_

அஅாபசம், இஞ்சி
அஅாபம், இரம்
அஅானம்,

முழுமை

*அஅாரு, அருணன்
னேகர்காரம், பலமாதிரி

அனேகாங் திகபேதம். அனேகார்தி

ள தி

அன்னமலம், கஞ்சி
அன்னமுரசு, சோமிடஇடும்பறை
ஃஅன்னம், சாப்பாடு தானியம்

அன்னாசம், உளுக்களிற்றே கத்திற்
சேருஞ்சாரம்
அன்னரேகை, ஒர்கைவரை

அனேகாங்திகம்,
கம்
அனேடமூகம், அளுப்பு, செவிடுமூ அன்னர், அத்தன்மையர்
அன்னலார், பெண்கள்
மையும்
அனேகாங்,திகம், ஒரலங்காரம், அஃ அன்னவாசயம், உளுவசிக்குமிடம்
த காரணகாரியமொன்றற்கொ அன்னவிகாரம், இந்திரியக்கழிவு
அன்ன ஆர்தி, சாச்சுவதி, பிரமன்
ன் அமாறுபடக்கூறுவது
அ?னக்கியம், அன்னியோன் னியவி அன்னவூறல், அன்னாசம்
அன்னவேதி, ஒர் ஆடு
ரோதம், பன்மை

வளர்ப்புப்பிள்ளே

அனேக்குமம், ஐக்ககுறைவு, பன்மை
அனேசுவரியம், வஅமை

ன் அபிடேகம்,
:ே
} ஒரபிஷேகம்
_

அ?னதாய், எடுக்குறைவார்த்தை
*அன்,இன்மைப்பொருள்-எதிர்மறை அன்னியசன்மம், மஅபிறப்பு
ப்பொருள்- பிறிதின் பொருளிவை அன்னியசாகன், பதிதன்

க3ளக்காட்டுமோருபசருக்கம்
அன்மயம், சந்தேகம்
அன்மொழி, பிறமொழி

அன்மொழித்தொகை, வேற்றுமை
த்தொகை. வினேத்தொகை-பண்
புத்தொகை - உவமைத்தொகை
உம்மைத்தொகையென்னுக்தொ
கை கிலேத்தொடர்மொழிகளின்புற
த்அ.அவையல்லாத பிறமொழிகள்

தொக்குநிற்பன, (உ.ம்) பொற்
ருெடி.

அன்வயம், அன் அவயம்

அன்னியதாசித்தி, அன்னியகாரண
ங்கொண்டு சுய காரணத்தாளுய
காரியத்தை மறுத்தல்
அன்னியபிருதம், குயில்
அன்னியோன்னியகலகம், அன்னி
யோன்னியலிரோதம்
அன்னியோன் னியவிரோதம், டைெ
அன் அபாஷாணம், வாத சொன்ன
பொருவே யறிந்தஅமதியா திருத்
தல

அன்அவயம், காரணகாரியசம்பர்

தம், சேர்த்திக்கை, வமிசம்

rெmாக

ஆகா

ஆக்

அன்லுவயலிலக்கணம், கருத்தா-க ஆகாசமயம், குனியம்
ருமம்-கிரியை-விசேடணம்-விசே *ஆகாசம், இடம் ஒர்பூதியம்
டியம் இவற்றின் சம்பந்தம்
அன் அவாசனம், அனுவாசனம்

ஆகாசயானம், அதேரகமனசதம்
ஆகாசவல்லி, ஒர்கொடி, திேல்

அன்னுவாதேயம், கணவன்வழியா ஆகாசேசன், இந்திரன் (2லக்களம்
ர்கொடுத்தான் கொடை
ஆகாதம், அடி,குளம், கொலே,கொ
அன்னுவாரோகணம், அ.அவாரோ ஆகாதனம், கொலே, கொலேக்களம்
கணம்

ஆகாயத்தின் கூறுபாடு, இராகம்-து
வேசம்-பயம்-மோகம்- இலச்சை
.ெ

*ஆ, அர்தம்-இணப்பு:உருக்கம்.கு ஆகாயபதவி,

திருச்சங்குப்பதவி
றைவு- பிரிப்பு இவற்றைக்காட்டு ஆகாயமாஞ்சி, சிறு சடமாஞ்சி
மோருபசருக்கம்
ஆகாயவழுதலே, ஒர்வழுதணே
ஆகதம், கங்தைப்புடைவை, புதுப் ஆகாய வீதி, நட்சத்திரவீதி
புடைவை
ஆகாாகுத்தி, மாசாலம்
ஆகமப்பிரமாணம், மூவளவையிஒெ ஆகார சம்பவம், நிணம்
ன்.அறு, அஃது தந்திரகலே-மந்திரக ஆகாரணம், அழைத்தல்
2ல-உபதேசகலேயெனப்படும்
ஆகாரதாகம், வீடுகடுதல்
(து
*ஆகமம், உறுதிக்கடுதாசி, ஒர்சாத் *ஆகாரம், அடையாளம், ஒரெழுத்
திரம், சேருதல், தருமஅால், தோ ஆகாரி, உயிர், பூ?ன
ன்றல்விகாரம்
(காலம் ஆகாவம் நீர்த்தொட்டி, யுத்தம்
ஆகமனகாலம், சங்கிாார்தி, பிரசவ ஆகிஞ்சனம், தரித்திரம்
ஆகிரதம், வணங்கல்
ஆகமனம், வச்தசேருதல்
ஆகிாம், விரிவு
ஆகமன், சிவன்
*ஆகம், பாரை
*ஆகிருதி, அடிதோறுமிருபத்திரண்
ஆகரணம், ஏவுதல், பிடித்தல்
அேசைகொண்டுநான்கடியாய்மு
*ஆகரம், குற்றுவாள், சுரங்கம்,திர
டியும்பாட்டு, உடல்

ள், மண்வெட்டி, மேலானதி
ஆகான், கள்வன்
கருஷணம்,
:::::
: இழுத்தல்
_

ஆகிருசக்தனம், புன் குமரம்
*ஆகு, கள்வன், பன்றி
ஆகுகன், கணபதி
(விளேத்தல்

ஆகுஞ்சனம், அடக்குதல்,குவித்தல்,

ஆகருணனம், கேட்குதல்
ஆகுண்டிதம், கோழை
(ருப்பம் ஆகுதம், உயிர்க்குறுதிசெய்தல்
ஆகல், ஆகுதல்
ஆகலனம், எண்அதல், பிடித்தல், வி *ஆகுதி, பவி
ஆகவனம், பலி
ஆகுரதன், கணபதி
ஆகற்பகம், இருள், பச்சாத்தாபம், ஆகுலத்துவம்,
கலக்கம்
மதிகெடல், முடிச்சு
*ஆகுலம்,
ஆகற்பம், அதிகப்படுத்தல், அலங் ஆகுலி,
ஆகுவாகனன், விநாயகன் (ப்பம்
காரம், நோய்
ஆகனம், கன்னக்கருவி, பாரை
ஆகூதம், அழைப்பு, கருத்து, விரு
ஆகனிகம், எலி, பன்றி, மண்ணகழ் ஆகோடிபம், தடை, மறியல்
கருவி
ஆக்கச்சொல், ஆக்கம்பெற்று வருஞ்
சொல்
ஆகனிகன், ஒட்டன், கள்வன்
ஆகாசகபாலம்,
ஆக்கஞ்செப்ப
ல், பத்தவத்தையி
ஆேகாசகபாலி, ! புரளிக்காரன்
ஒென்று, அஃது தன் மனவருத்த

த்தைப்பிறர்க்குரைத்தல் (சொல்
ஆகாச தீபம், போபவித்தீபம்
ஆகாசப்பட்சி, சாதகப்புள் (ன்.அ ஆக்கவி?ன, ஆக்கத்தால்வரும்வினச்
ஆகாசமண்டலம்,பரதவுறுப்புளொ ஆக்கவினேக்குறிப்பு, ஆக்கச்சொல்

ஆசி
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ஆங்

(ர்த்திக்கை
ஆசங்கம், அடர்த்தி, கூட்டம், சே
ஆக்கவும்மை, ஆக்கத்தைக்காட்டுமி ஆசங்கித்தல் அய்யங்கொள்ளல்

விரி தேலுங்சொக்கே அகிற்பது, ஆசகாரம், சிவனே.

(உ.ம்) பெரியன்

டைச்சொல், (உ.ம்) பாஅமாம் ம *ஆசங்கை, பயம்
ஆசத்தி, சம்பாத்தியம், தத்திவம்
ருந்தமாம்

ஆசக்தன், விட்டுஅனு
ஆக்கியாதம், சொல்லல்
ஆக்கியாபித்தல், கட்டலேசயிடல்
ஆ.சமன் கம், துப்பற்காளாஞ்சி
*ஆசம், இருக்கை,உாைகல்,கெய்,வி
ஆக்கியானம், கட்டுக்கதை
ல்அ
பரிப்பு,
தத்தவம்,
*ஆக்கிரகம்,
மேற்கொள்ளுதல் (றிஞென்.ற ஆசயம், அதிட்டம், ஆதனம், இட்

ஆக்கிரகாயனி, யாகமிருபத்தொன்
ஆக்கிரகித்தல், உக்கரித்தல், தாபரி
த்தல்,

வெல்லல்

டம், இரைக்குடர், குணம், சுபா
வம், புகலிடம், மனம்
ஆசரணம், ஆசானே

ஆக்கிரமம்,அடைதல், எதிர்த்தல், ஆசவத்திரு, பனமரம்

(வேனே

கடத்தல், சுமத்தல், பரப்பல், வி ஆசனனகாலம், பின்னேரம், மாண
(றிஞென்.ற ஆசனனம், பின்பொழுது

ரித்தல்

ஆக்கிரயணம், யாதமிருபத்தொன் ஆசளுத்தம், நிலேக்கண்ணுடி.
ஆசாதிதம், பெறுபே.அறு
*ஆக்கிராணம்,திருத்தி, மணத்தல்
ஆக்கிராணவிர்திரியக்காட்சி, ஒரள ஆசாபங்கம், கம்பிமோசம்போதல்
வை, அஃது கர்தமறிதல்

ஆசாபந்தம்,சிலம்பிஅால், சம்பிக்கை

ஆசாரசாவடி, ஆசாாவாயில், பொ
ஆக்கிராணவிந்திரியம், மூக்கு
அச்சாவடி
ஆச்சிராந்தி, கடந்தபோதல், மேற்

(தல் ஆசாரபோசன், பெருக்தேகி
கொள்ளுதல்
க்ரொயணம், வி:ளவு காவல்செய் *ஆசாரம், கட்டளே, படைவளேட்பு,
முப்பொருளிளுென் அ, அஃது அ
(க்கு
ஆக்கிரிஷம், கோபம்
ஆராமம்,பொழுதுபோ

ஆக்கிரீடம்,
: ஆணே, சாபம், தி
:::
ற்பாவனே

றப்பொருள், வளக்கம்
ஆசாரியவிருத்தனம், ஆசாரியதிகா

ஆசாரியாபிடேகம், குருவுத்தியோ
ஆக்கிரோசம்,
ஆக்கிரோசனம், சாபம்
கத்திற்குகியமித்தல்
ஆேசான், அருகன்
ஆக்கிளுகரணம், கீழ்ப்படிதல்
ஆசி, ஆசியென்னேவல், சமநிலம், தி
ஆக்கிளுகரன், ஏவல்செய்வோன்
ச்தை, யுத்தம்
ஆக்கிளுசக்கரம், ஆணே,செங்கோன்
முறைமை

ஆசிகன், வாட்காரன்

ஆசிக்கல், காகச்சிலே
ஆக்கிளுபங்கம், கீழ்ப்படியாமை
ஆக்கிளுபத்திரம், கிட்டளேச்சட்டம் ஆகிடை, ஆசாக இடையிட்டுக்கொ
ண்டசொல்
ஆக்கினிஸ் சாணம், எழுவகைஸ்ாான
அஃதி விபூதியுத்தா ஆசிதம், ஆசனம், சகரம், பத்தபே
த்தொன்
ளனமாய்ப்பூசுதல்

றைகொண்டது

*ஆக்கின, ஆருதர்ரத்தொன்று,அஃ ஆசிப்பு, ஆசை
அது இலாடத்தானம்

ஆக்குரோசனம், வைதில்
ஆக்கொல்வி, ஒர்புழு, தில்லேமரம்
ஆங்க, ஒரிடைச்சொல், அஃது அ
சைநிலே,(உ.ம்)ஆங்கத்திறனலயா

ஆசியபத்திரம், தாமரை
ஆசியம், அவ்விடம், முகம், வாட்
ஆசியாசவம், உமிழ்நீர்
ஆசிாபம், மூலாட்சத்திரம்

ஆசிரம், இடம், தி
ங்களற, இடப்பொருள்,(உ.ம்)ஆங் ஆசிரயம், இடம், இருத்தல், கொழு
(தொன்.று
கொம்பு, சமீபம், புகலிடம், வழி
காங்காயிலுமாக
க்கு, வாசம
ஆங்கிரம், அட்டாதசவுபபுராணத்

ஆசக வம், சிவன்வில்

ஆசிரயன், தற்காப்போன்

ஆசை

எாடு

ஆண்

இணக்கம், உடன் பிடி ஆசோத்தியம், ஆயாசமின்மை
ஆசிர வம், ச்கை. உப திய வம்
ஆசெனசம், அசுத்தம், ஆசூசம்,நீட்டு
ஆசிரியர்களே, ஆசிரியப்பாவிற்குரி ஆச்சாதம்
கூறை,புடைவை மூ
ஆசிரவம்,

ய ச2ள, அஃது மாாாள் என்னும் ஆச்சாசனம், ,
வாய்பாடுகளின் பின்னோ சையும் ஆச்சிரமி, ஆச்சி

, ;

கி

(ன்

தையுடையோ
விளமலர்.என்.ணு வாப்பாடுகளின் அச்சிலே கோதே ம்
(டி சீதல்
பின் னி ையசையும்வருவது
ஆச்சரி, கம்,குதிரைக் ன ,கொ
ஆசிரியத்தாழிசை, அகவற்பாவின . ஆச்சேத1,
குதல், வெட்டு
அளொன் மறு, அஃது எ?ன
ச்சீ ஆச்சேதன , தல்
உாலு தேம்முளளபொத்துமூன்றடி ஆச்சோசனம, வேட்டை

யாய்த்தனித்சேலும்ஒருபொருண் ஆஞ்செலகை, கப்பல், தெப்பம்
மேல்மூன்றடுக்கியேலும் வருவது * ஆடம்பரம், கண்மடல், சோபம்,ச
ஆசிரியத் துறை, அகவற்பாவினத்
ேேதாஷம், துவக்கம், பெருமை,
அளொன்.உ, அஃது எ?னத்திச் | போர்ப்பறை, யாண்பிளிருெவி
சீராலும்வருமடி கான் குடைத்தா ஆ-ரி, சுப்பிரமணியன்
ய்இற்றயலடிகுறைேேதனுமிடை *ஆடல், கூத்து,வார்த்தை, விசயம்
மடங்கியேலு முதலடியு மூன் மும #ஆடவை. ஏவல், பெண்
டியுக் குறைக்தே அம்வரும்
*ஆடி, கா மறு
(சிடல்
ஆசிரியநிலவிருத்தம், அடிமறியா ஆடிப்பட்டம், ஆடிப்பருவத்திற்பயி
*ஆடு, கூத்தி, கூர்மை

தேவருவது

பேன்

ஆசிரியமண்டலவிருத்தம், அடிமடி ஆடையொட்டி, ஒட்டுப்புல், சீலேப்
யாக வருவது
ஆடோபம், பெருை ம, வாயு
*ஆசிரியம், இருத்தல்,கொழுகொம்பு ஆட்ச பணம், உபவ சம்
ஆசிரியவசனம், குருவாக்கியம், பதி ஆட்சபாடிகன், நிய யாதிபதி
ஞன்குரையிலோருரை
ஆட்சபாதன், தருக்க சாத்திரி (னே
*ஆசிரியவிருத்தம், அகவற் பாவினத் ஆட்சா, ணம், குற்றச்சாட்டு, கிதே
துளொன் அ , அஃது அளபொத் ஆட்சாரம், குற்றச்சாட்டு
தகழிநெடிலடிகான் கிஅன் வருவது ஆட்சேபகம், குற்றச்சாட்டு, சோ
ய், வவி
ஆசிரியவுரிச்சீர், அகவற்குரிய சீர்
ஆசிலேடம் ஆலிங்கனம்

ஆசீர்வசனம், ஆசிசு-மல்
சிவம்,
.ே

-

வேனம்

- ஆட்சேபனம், எதிர் நியாயம்
ஆட்டுவாகனன், அச்கிளிதேவன்

ஆட்டு வாணிபன், கசாப்புக்காரன்

*ஆணவமலம், மூலமலம், அஃது உ
ட பை யானெ றிருக்கை
*ஆசு, ஆசுமனே,கைக்கருவி, பற்ருசு,
வெண்பாவினிடையிட்டுக் கொண் *ஆணி எல்லே, வாளலகு
டசொல்
ஆண்கு -ஞ் சான். குங்கு லியம்
*ஆண்டலே, படைத்தலேவன்
ஆசுகி, புட்பொ.த

ஆசுபத்திரி, ஒர்மரம்
ஆசுமனே நூல்சுற்றுங்கருவி

ஆண்டலேக்கொடியோன், குமரன்
ஆண்டொழின் மைத்தன்,அருச்சுனன்
ண்மைச்சினேப்பெயர், ஆண்ப லே
யேவிளக்கி நிற்குஞ் சிண்ட் பெயர்,

ஆசு தம் சம்மதித்தல்
ஆசுரி, இரணவைத்தியன்
ஆசுவயம், வேத ட்பம்
(உ.ம்) முடவன
(ன் று
ஆசுவயுசி, யாகமிருபத்தொன்
ஆண்டைச்சின
ே முதற்பெயர், ஆண்
குெ பாலேயேவிளக்
ஆசுவினம், ஐப்பசி
குஞ்சி?னமுதற்பெய
ஆகுடனம், உரிஅதில்
ா, (உம) முடக்கெ ம்றன்
ஆசெ.திகை ஆசிடையிட்டெ திகை ஆண் மைமு ற்பெயா, ஆண்பாலே

ஆசேசனம், தெளித்தல்
*ஆசை, அன்பு, நீளம்

யேவிளக்கிநிற்குமுதற்பெயர்,(உ.ம்)
சாத்தன்
90

ஆதி

.ெ

ஆச்

ஆண்மைமுறைப்பெயர், ஆண்பாலே
முதற்கண்டத்தானமளவும்
யேவிளக்கிவருமுறைப்பெயர்,(உ.ம்) ஆதித்தும், காவிக்கல், அரு சு
தச்தை
(பறையொலி ஆதித்தின்மத்திமச்சா, ஆதித்தஅச்
*ஆதங்கம்,காய்ச்சல்,சோப், பயம்,
குக் கற்கடகமுதலாமிராசியிற் க
ஆதஞ்சனம், அழித்தல், உபத்திரவ
_

ம், உறையிடல், தீவிரம், பஸ்மமா *ஆதித்தியன், தேவன்
க்கல்

ஆதிாாதர், வைகாதசித்தரிலொருவர்

ஆத பவாரணம், குடை
*ஆதிபத்தியம்,சத்துவம்,மகத்தவம்
*ஆதரம்,கேள்வு, சங்கை, துவக்கம் *ஆதிபுங்கவன், அருகன்
ஆதரிசம், பளிங்கு, வியாத்தி
ஆதி தம், அதிட்டான பூதம்
*ஆதல், கல்வி.நால், கூத்து, தெரித ஆதியோகம்,இடுவைத்ததைப்பாவி
ல், அக்கம்
த்தில்
ஆதிமகாசாதம், உலோகமணல்
ஆதவம், ஒளி
*ஆதளே, ஆயாசம்
*ஆதிமூலம்,கடவுள்
*ஆதனம், பார்வை, விசாலம்
*ஆதியங்கடவுள், அருகன்
*ஆதன், அருகன்
ஆதியெழுத்து, முதலெழுத்த, அஃ
அது உயிர்பன்னிரண்டுமெய்பதினெ
ஆதாரகாரகம், தானப்பொருளேக்
ட்டும்
காட்டுமுருபுடைப்பெயர்
(ல்
-

*ஆதாரம்,தானம்,பாத்தி,வாய்க்கா ஆேதியொடிடைமடக்கு, அஃது கா
ன் கடிகளுளடியின் முதலிஅமிடை
ஆதாளித்தல், ஆயாசப்படுதல்
யினுமடக்குவருவது
*ஆதானம், இடு, ஏற்.அக்கொள்ளுத
ஆதியொடுகடைமடக்கு, அஃது அ
ல், சங்கற்பித்தல், பெறுதல்
ஆதானிகம், கருப்பாதானம்
டிகளுள் முதஅங்கடையுமடங்கிவ
ருவ அ
*ஆதி, அதிசயம், இடம், இடு,எழு
வாய், குத்திரம், தொன் மைவன ஆதிரவிச்சிலே, காவிக்கல்
ப்பு, அஃது பழங்கதைகூறுதல், ஆதிராச்சியம், ஏகாதிபத்தியம்
ஆதிரெளத்திரம், செளவீரம்
மனவிருப்பம்
ஆதிவராகன், விட்டுஅ
ஆதிகடுஞ்சனி, மகம்
ஆதிவிர்து, நீலபாஷாணம், மழை
ஆதிகான், பிரமன்
ஆதிகார ணகாரியம், முதற்காரியத் ஆதிவிராகன், அருகன், சிவன், சோ
ரபாஷாணம்
(ணம்
தா ற்காரியப்படுவது
ஆதிவிராட்டியம், வெள்ளேட் பாஷா
ஆதிகாரணம், முதற் காரணம்
ஆதிகாரணவகத்திணே, முதற்கார ஆதிவிருத்திசக்தி, மொழிக்குமுதனி
_

ணவகத்தி2ண, (உ.ம்) மண்ணுலா
யகுடம்

ன்ற இ-ஈ-ஏ-ஐயாகவும் உ-ஊ-ஓ
ஒளவாகவும்.அக ம் ஆகாரமாகவு

ம் இருஆாாகவுதிேரிவது
ஆதீபனம், கோலஞ்செய்தல்
ஆதிக்குரு,முப் அஃது பஞ்சலோ ஆதீனம், ஆளுகை
கங்களப்பேதிக்கச்செய்வது.(அறு ஆதீன வம், கீழ்ப்படியாமை, மீ.முதல்

ஆதிக்கடுஞ்சாரி, நவச்சாரம்
ஆதிக்குடி, சவர்க்காரம்

ஆதிசைவம், சைவம்பதிஞறிளுென் ஆதி, தெட்பம்
ஆதிச்சரக்கு, குதம்
ஆதிட்டம், சேடம்
ஆதிட்டி, பிரமசாரி

ஆதிதாரணம், இடு
ஆதிதேவன்,

நாராயணன்,

ஆதித்தமனி, குரியன் முத்து

ஆதுரம், அவா, நோய்
ஆஅலர்க்குச்சாலேயளித்தல், அறமு
ப்பத்திரண்டிளுென் அ
ஆதெரி சம், கண்மூடி

ஆதேசம் ஒழுங்கு, கிரகசாரம், ப
தில், புத்தி

ஆதித்தமண்டலம், மும்மண்டலத் *ஆத்தன் அருகன், சிவன்
தொ ன் அறு, அஃதி இதயகமல *ஆத்தாள், பார்ப்பதி

ஆடா
ஆத்திகுடி, சிவன்
ஆத்தியன், சிவன்
ஆத்தியோபார்தம், ஆதியக்தம்

rெrar

ஆய

ஆபிலவனம், கீர்தெளித்தல், முழுகு
தல்

_

ஆபீரன், இடையன்

நீது மகத்தியை
:::::
: } தற்கொலே

*ஆபீனம், கிணறு, கொழுப்பு
ஆடம், தத்தசாகம்
ஆப்பியம், மா
ஆபோகம், அனுபவம், பாம்பின்ப
டம், பூரணம், மு பற்சி

ஆத்திமகம், பிறத்தல்
ஆத்திமகாதம், தற்கொலே

ஆத்துமசர்தேகம், உள்ளேயம்
ஆத்துமசன், மகன்

(ம ஆபோதனம், அறிவு, போதி
ஆத்துமசுத்தி, பஞ்சசுத்தியிஞ்ென் ஆப்பம், கும்பவிராசி
ஆத்திமசை மகள்

ஆப்பிரச்சனம், வழியுபசாரம்

ஆத்துமஞ்ஞன், தன்னேயுக்தலேவனே ஆமகுலே, வயிற்.அவவ
யுமறிபவன்
ஆமணத்தி, கோரோச?ன
ஆத்துமதரிசம், பளிங்கு
(தல் ஆமண்டம், ஆமணக்கு
ஆத்திமதரிசனம், ஆத்துமகிலேயறி *ஆமம், சோய், மலவரட்சி

ஆத்துமபுத்தி,சீவசாட்சி, சுயவறிவு, ஆமயாவித்துவம், அசீரணம்
தன்னறிவு
ஆமலகமவம், ஆகாசதாமரை
ஆேத்திமம், மனம்
மாகோள்ம், கடுக்காய்ப்பூ
ஆத்துமயோனி, காமன், சிவன், பிர ஆமாதிசாரம், வயிற்.அ8ளவு
மன், விட்டு அணு
ஆமிசம், அனுபவம், இச்சித்தல்,கை
ஆத்து மலட்சணம், ஆத்திமாவின்சு.
க்கூவி, போசனம், மாமிசம்,
ருப்பம்
பாவக்குணம், அஃது அனர்தம்
சத்தி-சித்து
ஆமிாேடனம், கூறியது கூறல்
ஆத்தமவசம், தன்னடக்கம்
ஆமிலிகை, புளி, புளிப்பு
ஆேத்திமா அறிவு, ஆன்மா, உடல், ஆமுகம், தவக்கம், முகனே
உஅதி, காற்று, சீவன், சுபாபம், ஆமுகர், நந்திதேவர்
குரியன்,தீ, பிரமன் , புத்தி, மகன் ஆ.முத்தி, மோக்கம்
(தி
ஆநின்.அறு, நிகழ்காலவிடைச்சொல், ஆ.முத்து, ஆவின் பல்விற்பிறர்தமுத்

(உ.ம்) கடவாகின் முன்

ஆ.மு.சாயம், பாரம்பரை, வேதம்

ஆர்திகை, அக்காள்

ஆமேற்பில்அாரி, கடுக்காய்ப்பூ

ஆபணம், கடை, கடைவீதி

ஆமோசனம், கா.அ.தல்,பிரகாசித்த

ஆபதோத்தாரணன், வயிரவன்

*ஆம்,தன்மைமுன்னிலேயுளப்பாட்டு

ஆபத்தம், பிரதிட்டை

ப்பன் மைவிஜனவிகுதி, (உ.ம்) சொ

ஆபக்தம், அலங்காரம், உருக்கம், !
கட்டு, நுகம்

(ல்

ல்வாம் அசைச்சொல், (உ.ம்) ப
ணியுமாம்

.

*ஆபரணம், சத்தாவத்தையிளுென் ஆம்பலரி, சூரியன், முதலே
அ. அஃது இருபத்தைச்திதத்து #ஆம்பல், அடைவு, ஒரெண்
-

யு மொன்றற்கொன் அபே ஆம்பியம், இரதம்

வங்க

தங்தெரியவொட்டாமல் மறைத்தி ஆம்பு, காஞ்சொறி
ஆம்
, சுரை
ஆபனம், மிளகு
ஆயசம், ஆயுதம், இரும்பு
ருப்ப அது

(ழை ஆயதம், முட்டைவடிவம்
ஆபாகம், அடுப்பு,குயக்க லஞ்சுடுகு #ஆயதனம், பலிபீடம்,வாசம், வீட்
*ஆபாசம்,எண்ணம், நியாயம், பிர
வை, பொய்
யதி, எதிர்காலம்,
நீளம், பெ ரு
மகத்துவம், ட்ேடு
ஆபனிகன், வேடன்

க;

ஆபாடம், பாயிரம்
_

ஆபாலி, பேன்
ஆபானம், ம.அக்கடை

|ஆத்தி, உடுக்கம், எல்லே, சனே
டை, நாள், நீளம், பெலன்

எ

ஆரி

ஆலா
ஆேரிடர், மு அணிவர்
ஆரிசம், தரும நூல்

ஆயாசம், முயற்சி

(ர.
ஆய்ாமம், அகலம், நீளம்
*ஆயாள்,தாயைப் -ெற்றவள்,தாய் ஆரியபுத்திரன், கணவன், குருபுத்தி
ஆரியரூபன், எத்தன்
ய்ான , சுப பக்குணம்
ஆரியவேளாகொல்லி, கெசல்லி தி
ஆயிர
கதிரோன்,
க் கன்
ஆயிரங்கி ண ,
ஆதித்தன்
றத்திஞென்.அ
ஆரியை,சனியன், குமரன், வயிரவன்,
ஆயிராமன், சிவன், திருமல்
விநாயகன், வீரபத்திரன்
ஆயிழை, பெண்
ஆரு, குடம், கண்டு, பன்றி
ஆயினிமேனி பச்சைச்சல்
ஆயுத பரிட்சை,படைக்கலடி பயிற்சி ஆருதல், ஆர்தல்
ஆயுத ஆசை, படைக்சலப் பூசை
ஆருத்திரை, திருவாதிசை
ஆரைப்பற்றி, உம்ெபு
ஆய்தா காரம், ஆயுதசாலே
*ஆரோகணம், எழும்புதல், ஏணி
ஆயுர்வேதம், ஆயுள் வேதம்
ஆயுவின் மை, இச்சுரனெண்குணத் ஆரோகம், அளவு, ஏஅதல், சகனம்,
நீளம், பாரம், மாதரிடை
தொன் அறு, அஃது செனனமான
.

*ஆரோ பணம், உயர்த்தல், ஒப்புவி
த்தல், நாட்டுதல், விலவளத்தல்

மில் மை

*ஆயு ஸ், வைத்தியன்

*ஆரோபம், ஏ-துதல், வைத்தல்
ஆர்கலிவாரணம், வெள்ளே பானே
ஆர்ச்சவம், உண்மை, சேர்மை
இயோசனம், பிடித்தல், முயற்சி
*ஆய்,ஏவல்விகுதி, (உம) களாய்,ஒ ஆர்ச்சனம், ) சம்பாத்தியம், பாதி
ர்விளியுருபு, (உம) கள்ளாய் த ப் ஆர்ச்ச?ன, காத் சல், வழியுபசார
மு னிலேயொருமை முற்று வினே ஆர்ச்சிதம், ம், விருந்தோம்பல்
ஆர்த்தகாதம், புலம்பல்
விகுதி (உ.ம்) செ. ருய்

ஆயே ஓர் வியப்புச்சொல்
ஆ

யாகம், கரை,

பூச?ன

*ஆய்க்குழல, இடைபரு குசில்,அ ஆர்த்தவம், புட்பம்
ஃத கொ. றையங்குழல்-முலலே ஆர்த்தி, வின் னுதி

யங்குழல் வேய்ங்குழல்
ஆய்ப்பு,அசைப்பு, வீச்சு

ஆர்த்தியம், காட்டுத்தேன்
ஆர்த்திர கம், இஞ்சி

ஆர்த்திரசாகம், இஞ்சி
*ஆர்வம், கடைப்படுதானமேழிகுெ
ஆரகோரம், கொன்றை
ன் அ, அஃது அன்புமுதலியவற்
ஆரட்சகன், இடையன், சேகண்டி
க்காவற் காரன்
ருனளித்தல்
ஆரகேரம, வாகுவலேயம்

*ஆரணி, சுழல்காற்று
ஆரத்தியம், ஒளி

ஆர்வை, கோரைப்பா ப்
ஆலகண்டன், சிவன்

ர 5ால கம்

ஆலக்கட்டி, துருசு

:::::சடி
#

ம்,

ஆலக்கொடிச்சி, அரிதாரம்
ச்ேசுக்கிட்டம்,கோணம்,ச ஆலசம், சோம்பு

னி, செவ்வாய், நுனி
ஆேரம்பம்,கொலே, பாயிரம், பெரு

*ஆலம், எஞ்சு, மஞ்சளுஞ்சுண்ணமு
ங் கலந்த நீர்

மை, முயற்சி

*ஆலம்பம், தாங்கல், கி
மை, சமைத்தல், சம்பாத்தி
புகலிடம்

ஆக
யம், நிறைவேற்றம், வணங்கல்
ஆ தி, த்திரு
தயும் சமீடம்

திட்டவரி,

ஆலவணியம், அவலட்சணம்

ஆலனந்தலன் ,

திருமால்

ஆலாதம், கெருப்புக்கொள்ளி

ஆ திதிரியர், பார்ப்பார்
ஆனாலிகன், பாகத ரி
ஆசசவம், ஆர்வம்

ஆலாபனம், சம்பாவித்தல்
ஆலாபித்தல், அலப்புதல், சம்பா

*ஆரி,

ஆலானம், கட்டு, கயிறு, யான கட்

பார்ப்பனி,

ல

த்தல்

(இந்தறி

ஆவி

ஆன

*ஆலி, தோழி, வமிசம், வரம்பு,வரி, ஆவுடையார், ஆவிடையார்
ஆவேகம், சீக்கிரம், தடுமாற்றம்
விடமுள்ள
ஆவேசம், பெருமை, மனம்பம்.அ
ஆவிஞ்சரம், நீர்ச்சாடி
ஆலிங் தம், திண்ணே, முற்றம்

ஆவே ஷம்,

ஆலீனகம், தத்தநாகம்
ஆ.அ நீர்க்குடம்
ஆஅதல், ஆவல், தொங்குதல்

*ஆவேசனம், கம்மாலே, கோபம்,கு

தல், வாயில்

ரியமண்டலம், வாயில்

ஆலே னம், எழுத்து

ஆவேசிகன், விருந்தன்
ஆவேட்ட கம், வேலி

ஆலே கனி,எழுத்தாணி வரை கோல்

ஆவேட்டனம், சு. அதல்

லேட

ஆவேத கன் , வழக்காளி
ஆழிக்கொடி, பவளம்
ஆலேவாய், மதுரை
ஆழித்தல் ஆழமாகத் தோண்டல்
ஆலோகம்,பார்வை,பிரபை,முகமன் ஆழியளித்தோன், சிவன்
ஆலோகனம், பார்வை
ஆழியன், வஞ்சகன், வருணன்
ஆலோடனம், கலக்குதல், கலப்பு ஆழிவிட்டோன், சிவன், விட்டுஅறு
ஆேலோலம், கலக்குதல்
ஆழ்வார், கருடன்
ஆவகம், சத்தவாயுவிளுென் மறு
அளல், ஆளுதல்
(டி.
ஆவசதம், வீடு
ஆேளி,கிளிஞ்சில்போன்றசிப்பி, மட்
ஆவடுதுறை, திருவாவடுதுமை
ஆளிமு சோன், மதன்
ஆவட்டை, ஒர்பூண்டு
ஆளியூர்தி, காளி, துற்கை
*ஆவணம், கரை
"ஆள் உயர்தி:ணப்பெண்பாற்படர்

::::::: ஒர்கதே.தயிலம்

ஆவாகம், திரைச்சீலே, மூடி

க்கையொருமைவிகுதி

ஆவாணசத்தி, பசு-பதி. பாசமூன் ஆள்வணங்கி, அரசமரம்

மையும் பேதங்தெரியாது மறைப் ஆள்விழுங்கி, கிகள் வங்கி
ட அதி
ஆ விருத்தம், கலிவிருத்தம், தர
*ஆவாணம், பரிசை, மூடி, மேற்பு
வுகொச்சகம்
டைவை, வேலி
ஆமலேப்பு, வழிப் பறி
ஆவர்த்தகம், சுழலுதல், சுழல்காற் ஆருதாரம், சடாதாரம், அவை மூ
அ) பிடருரோமம், மயிர்முடி, மன்
கேலக்கம்

லாதாரம்-சுவா திட்டானம்- மணி

ஆசகம்- அஞ கதம்- விசுத்தி-ஆஞ்
ஞை
*ஆவர்த்தம், சுழல்காற்று சுழி,மயிர்
ஆவர்த்தனம்,உருக்குதல், கடைதல், ஆ0அாஅ , அவதிாது, அழிப்பு
விக்குதல், சுழற் தல், பசிக்கம் ஆற்றலரி, சுடலேப்பூச்செடி, சேங்
கொட்டை
"ஆவலி, தொடர்ச்சி, வமிசம்
ஆவளித்தல், ஆவலித்தல்
ஆந்து நீர்ப்பொருள்கோள், பொரு
ள்கோளெட்டிமூென்.அ
* வாகனம், அழைத்தல்
ஆவாசம், வீடு
ஆதி அப்பாசி, ஒர்பூண்டு
ஆவாபம், கைவளே கூத்திஞேர்விக ஆேற்.அ மா, ஆன்மா
நீபம்,பாத்தி, விரைதானியம் (து ஆற்ருெழுக்கு, குத்திர நிலே, செய்யு
னிலே களிளுென்று (ளம்,முகில்
ஆவாபனம், நெய்வார்தறி, வடிக்கயி
_

_

*ஆவாலம், பாத்தி
*ஆவி, வெப்பம்
ஆவிதம், துறப்பணம்

(முடி

_

ஆேண்கம், இடி,போர்ப்ப்றை,மத்த
ஆனதிே தி தம், யோனி

ஆனந்தபடம், கூறைப்புடைவை
ஆனந்தபிரபவம், இச்திரியம்
ஆவிப்பதங்கம், வைப்புச்சரக்கு
*ஆனந்தமயம், கடவுள்
ஆவியேற்றம், பெருமூச்சு
*ஆவிருத்தி,சுற்.றுதல், மாறிப்பிறத் *ஆணர்தம் கடவுள்,சந்தோஷம்
தல்,வழக்கம்
ஆனந்தரூபன், பஞ்சகோசகன் மட
ங் த சன்மமாளுதியற்ற வடிவன்
ஆவீதம், முப்புரிஅால்

இக

எ.m )

இசை

ஆனச் சலட்சணம்,பரமாத்துமாசக இகழ்ச்சிப்புகழ்ச்சி, புகழ்மொழியா
லபதார்த்தத்தைக்காட்டியுந்தன்
னிகழ்தல், (உ.ம்) பேராளி
னிடத்திற்பிரமை நீங்காதிருப்பது இகழ்ச்சியில்புகழ்ச்சி, ஒாணி,அஃஅ
இகழ்ச்சியின்றிப்புகழ்தல், (உ.ம்)
ஆனந்தவல்லி, பார்ப்பதி
சத்தியத்திலரிச்சந்திரன்
ஆனந்தவாதி, கெளரிபாஷாணம்
ஆனந்தனம், இன் பங்கொடுப்பது, இகழ்ச்சியுட்புகழ்ச்சி, ஒாணி, அஃ
உபசர2ண,சந்தோஷித்தல்
த இகழ்ச்சியும் புகழ்ச்சியுங்கலங்
அ கூறல், (உ.ம்) இவர்சற்றேவாசி
ஆனக்தித்தல்,சந்தோஷித்தல் (மை
த்தவர்
ஆனந்தியம், அழிவின்மை, முடிவின்
*ஆனம், பூ கவாயு
ஆனயம்,
உபநயனம்
ஆனயனம்,

இக2ள, வெண்ணெய்
இகாசம், பழிசு-றல்
இகிதம், இன்பம்

ஆணர்த்தம், சளரி, நீர், யுத்தம்
ஆனல், நீங்குதல்

: இகுத்தல், அழித்தல், புடைத்தல்
# இகுள், ஒர்மீன், கார்த்திகைாாள்
*இக்கட்டு, இடசெருக்கம், வெல்லக்

ஆமூகம், சலவடைப்பு
*ஆளுமை, கெடாமை

*ஆனி, எல்லே,வாளலகு

கட்டி

இத்கவம்,

கரும்பு

ஆனிலன், அலுமான், வீமன்

இக்கன, இப்போது
*ஆன், ஆனென்னேவல்
(மு. இக்கியதிேரம், கரும்பாட்டுமாலே
*ஆன்மா, சிவனட்டமூர்த்தத்தொன் இக்கிரசம், கருப்பஞ்சாறு
ஆன் மீட்சணம், தேடல்
இக்குவிகாரம், சருக்கரை
இங்கண், இவ்விடம்

இ

இங்கம், அறிவு, சபிக்கை, நோக்கம்

இங்கரி, கஸ்தாரி
*இ, ஒரெழுத்து, முப்பாலொருமை இேங்கிதம், இங்கம்
(ருஞ்சில்
முன்னிலேவினவிகுதி, (உ.ம்) உண் இங்கு சுக்காண்டான், நீர்முள்ளி, ைெ
டி, முப்பாலொருமை முன் னிலே இங்குதாரி, பேரோசன

யேவல்விகுதி, (உ.ம்) கேட்டி, உ

இங்கு தாழி, தரோகணி

யர்தி2ணப் பெண்பாலொருமைப் இங்குமம், இங்கு
படர்ச் ைகப்பெயர்விகுதி, (உ.ம்) இசமான், எசமான்
குறத்தி, உயர்தி2ணயாண் பாற்பட இசலாட்டம், எசலாட்டம்
ர்க்கை யொருமைப்பெயர்விகுதி, இசலி, சபதம்

(உ.ம்) வில்வி, அஃறிணைப்படர்க் * இசிப்பு,சிரிப்பு
கை யொருமைப் பெயர் விகுதி, இசின், இறந்தகால விடைகிலே,(உ.ம்)
(உ.ம்) ஊருணி, விரவுத்தினேயொ
என்றி சிஞேரே
(பொன்
ருமைப்பெயர்விகுதி, (உ.ம்) செ இேசை, இனிமை, கொடை,பண்பு,
வியிலி

இேகத்தல், பழித்தல்

இசைக்கழல், தேர்நாஅ குதிரையா
யிரம் யா?ன.நா அறு காலாள் பதிஞ

யிரம் போரின் மடியவென்றவெற்
இகபரபுத்திரார்த்தபரபோகவியாக
ம், இகத்திலுள்ள பெண்டுபிள்ளேமு
றிபெற்ற வேந்தரிடக் காலினணியு
ம்வீரவெண்டயம்
(காரம்
தலியனவும்பாத்திலுள்ள தேவாமி
ர்தபோக்ங்களும் வெறுத்துவிடல் இசை நிறையேகாரம், இற்றசையே
*இகம், உலகம், பூமி
*இகலன், பகைவன்

*இகல், இகலென்னேவல், ஒப்பு,பெ

இசை,நாபுரம், யானேயைக்கொன்ற

சுத்தவீரனிடக்காலிலணியும் வீரச்
சிலம்பு

ருங்காப்பியவு.அப்புளொன் அ,அ இசைபுனே, ஆயிரம்பேரை வென்றவ
| னிடக்காவிலனியும்வீரச்சங்கிலி
இகவு, இகழ்ச்சி
இசைப்புள், அன்றிற்பறவை, குயில்
ஃஅ மறனிலே

இட

எால்க

இடை

இசைமணி, பதிஞயிரம்பேரைவென் இடம்பரம், இடம்பக்கம், வழிவகை
றவேந்தர்பொன்குற்செய்து இட இடலே, துக்கம், துன்பம்
க்காவிலணியும் வீர கண்டை
இடவம், பூமி

இசையக்தாதி, ஒாலங்காரம், அஃ இடவழு, தன்மைமுன்னிலேபடர்க்கை
த ஒருவசனத்தி மற்ருெரு வச மூவிடத்தைபிறழக்கூறல், ஐக்தினே
னத்தாதியாகவருவது
க்குரியவற்றுள் ஒன்றற்குரியவற்றை
இசையுரிச்சொல், ஒசையாலறியப் மற்ருென்றற்குக்கூறுவதுமாம்
படுங்குணச்சொல் (உ.ம்)கவி கடல் இடவாகுபெயர், இடத்திளுமத்தை
இசையெஞ்சனி, இசையெச்சம்
யதனிடத்த பொருட்குவ9ங்குவ
இசைவளே, குதிரை.நா.அபோர்க்கள
த, (உ.ம்) அகம்

த்திற் பொருதுவென்ற மல் லுயுத் இடம் யா?ன
தர்காற்பெருவிரவிலணியும்வளே : இடறுதல், காவிஞலெற்றுதல்
1.

இசைவிரும்பி, அசுணம்

இடனறிக்தொழுகல், வணிகரெண்

இசைவுபிசகு, இணக்க மின்மை
இச்சயம், ஆசை
இச்சாவசு, குபேரன்
இச்சா,அவிருத்தி, ஆசையடக்கம்

இடன் இடம்
இடாகினி, காளியேவல்செய்வாள்

இஞ்சரகம், இருல்

குணத்தொன்.று
இடிகை, பூமி
இடிக்கொடியன், இந்திரன்

இஞ்சுச்சார், வெல்லம்
இடி சாமம், கெடுகாலம்
இடகலே, சந்திர கலே (ருதநிலத்தார் இடித்துரை, உறுதிச்சொல்
*இடக்கை, இடதுகாம் தாஅமா.ம.,ம இடிப்பு, ஒலி

இடக்கையான், அஞ்சாவீரன்
*இடங்கனி, ஆங்தை

இடதங்தம், இராசயான
இடதானன், கன்னன்
இ-அ இடப்புறம்

இடுகிடை, இடுக்கண், செருக்கம்
இடுகுறிச்சிறப்புப்பெயர், இடுகுறி
யா ஞென் மற்கேவருஞ் சிறப்புப்
பெயர்

இடுகுறிப்பொதுப்பெயர், இடுகுறி
இடத்தாலணயும்பேர்,குறிஞ்சிமுத
யாற் பலவற்றிற்கும் பொது வாய்
வியவை திே2ணயைப் பற்றியும் வா
வரும்பெயர்
ன்- அகம்- புறம்-முதலிய இடங்க * இடும்பு, தேசோபத்திரவம்
2ளப்பற்றியும்வரும்பெயர், (உ.ம்) # இடை, இடைச்சொல், இடையெ
ன்னேவல்
வெற்பன்-மறவன்-ஆயன் -ஊரன்
-சேர்ப்பன்-வானத்தான் - அகத் இடைக்குல சாதன், விட்டுஅ

தான்-புறத்தான் முதலியன
இடைச்சீலே, திரைச்சீலே (ப்பதம்
இடாாகம், அடையருக்கும்பாம்பு இடைச்சொற்ப காப்பதம், ஒர்பகா
இடங்தலேப்பாடு, களவுப்புணர்ச்சி இடைத்திரிசொல், இயற்சொற்போ
நான் கிளுென் அ, அஃது இடர்த

ற்றம்பொருள்விளக்கா.தி அரிதுண

ர்பொருளனவாய்கிற்குமிடைச்சொ
ல், (உ.ம்) சேமம்
(ற்று காம்
இடப்பிறிதின் கிழமை, இடம் பற்றி இடைத்தொடர்க்குற்றுகரம், ஒர்கு

2லப்படுதல்
இடப்பகுபதம், ஒர்பகுபதம்

யபிறிதின் கிழமை, (உ.ம்) அரசன இடைநிலேட் பாட்டு, தாழிசை
(ட்பொருள் இடைகிலே மயக்கு, மெய்யொடுமெய்
யேலும் உயிரொடு மெய்யேலு
இடப்பொருள், ஏழாம்வேற்.அமை
அது மாளிகை

மொழிக்கிடைமயங்கிவருதல்
இடைநி?லயெழுத்து, சொற்களுக்
கிடையே மயங்கிவரத்தகு மெழுத்
இேடம், இராகத்தகுதிசான் கிளுென்
தக்கள்
அ, அஃது ஐந்தி:ணயைப்பற்றிவ
ருவது, ஏழாம்வே அமையுருபு, இடைப்புணரளபெடை, நடுவிரு சீர்
இடமரம், தேசோபத்திரவம்

இடமை, பூமி

(உ.ம்) என்னிடம்

க்கண்ணுமளபெடை வருவதி

எால்.உ

இ8ண
இடைப்புணரியைபு,

விெருசீர்க்க

இந்

_

வுளொன்.அ அஃத இத்தடிய,மு.
தலடியுமள பொத்த ஈடுவடிகளு

ண் அணுமியைபுவருவது

இடைப்புணர்ெ.துகை ஈடுவிரு சீர்க்

ளொ

றம்பலவும் ஒருசீரும் பல சீ

கண் அமெ.துகை வருவது

இடைப்புணர்முரண்

ருங்குறைக்க வருவது
டுவிருசீர்க்க இனமுரண், முதலிரு சீர்க்கண்அமு.

ண்னு முரண்வரத்தொடுப்பது

ரண்வருவது

இடைப்புணர்மோ?ன, நடுவிரு சீர்க் இனமோ?ன,

,ே

கண்ணுமோ ஜனவரத்தொடுப்பது
* இடைமடக்கு அஃதி இடைமும் அ
மடங்கிவருவது
(தி

! முத விரு

இடையிட்டுவண்ணம்,எதுகைத்தா

சீர்க்கண் அனுமோ?ன வருவது
இ2ணயசை, நிரையசை
இ2ணயல், இ2ணதல்

இடையிட்2-திகை,

இ2ணயளபெடை, முதலிருசீர்க்கன்

அடிகளொன்

றைவிட்டொன் றெது கையொன்

அனுமளபெடைவருவது

இ2ணயியைபு, அடிகளினிற்றசையி

றிவருவதி

இடையியற்சொல், செந்தமிழ்நிலத்
துமொழிகளாய்ச்செய்யுளி அம்வ
இச்லுெநின் தம்பொருளே யியல்
பாய்விளக்குமிடைச்சொல்
இடையினமோன, இடையெழுத்தி
க்கள் ஒன்றற்கொன் மோனேயா

ரண்டுமொத்துவருவதி
இனயெதுகை, முதலிருசீர்க்கண்
அமெ.துகை வருவது

இ2ணயெழுத்து,போலியெழுத்த
இேண்டர், சினேகர், சுற்றம்
இதமித்தல், ஒன்றித்தல்

இதரயோகவிவச்சேதம், பிரிதிலே
ய்வருவதி
இடையினம், இடையெழுத்தி
* இதி,அத்தாட்சி, இப்படி,காரணம்
இடையினவெதுகை, இடை யினவெ இதிகாசப்பிரியர், நைமிசாரணியர்
ழுத்திக்க ளொன்றற் கொன் எ இதிகாசன், குதமாமுனி,வேதவியா
துகையாய்வருவது

(தி

சன்

* இடையீடு, இடையிட்டுக்கொண்ட இத்து, காவட்டம்புல்

இடையூறின்மை, தடையின்மை, அ இேத்துரு, வங்கமணல்
இது இச்சுரனெண்குணத்தொன் அ இந்தம் புளியமரம்
இடையெண், சிந்த ஒரடிப்ாக எட் இந்தம்பரம், நீலம்
டுவருவது
இச் ரி, இராகு
* இடையெ டு கிடைமடக்கு, அஃது இதேளுேடை, உத்தரீயம்
அடிகளினிடை யுக்கடையுமடங்கி இந்திரகம், சங்கமண்டபம்
இந்திர லேம், மந்தரமலே
வருவது
இஷடப் பிரசாதம், தொடர்ந்தவன் இந்திரகுஞ்சிரம், இந்திரன் யrsன
இச்தி சத்தி, இந்திசாணி
பு, யாகசேடம்
இஷ்டம், ஆமணக்கு, சடங்கு, யாக *இந்திர சாலம், எத்து ஒர்.நால்
இந்திர சாலி,அழிஞ்சில், இந்திரசால
பலி, யாகம், விடுதலே
வித்தைக்காரன்
*இட்டி,செங்கல்,விருப்பம்
இந்திய சுதன், அரிச்சுனன், வாலி
இட்டியம், யாகம்
இந்திரதிசை, கிழக்கு
இட்டிவனம், ஓர் சடங்கு
இந்திரபம், பாலே
இட்டுமதி, ஆபற்காலவுதவி
இந்திரபாஷாணம்,வைப்புப்பாஷா
இட்டொரு சட்டு, இட்டம்
ணமுப்பத்திாண்டிளுென் மறு
இணபம்,யாக்கைக்குற்றம்பதினெட்
இந்திரபிரக ணம், இடியேறு
டிளுென் அ
திரம், ஆத்துமா, இந்திரியம்,
*இணா, இனரென்னேவல், கிச்சிலி #
ம ம, தளிர்
இாா, கடமப மரம், வேகண்டத்
தொன அறு, மாயம்
இது குதல், இஅங்குதல்
இணக்குறளாசிரியப்பா,அகவற்பா இந்திரயாணி, இந்திராளி

எmi)ாக

இய
இதிே லோகேசன், இதிேரன்

இந்திரவிகூட்டம், அமாவாசி
* இந்திரன், கடவுள்
(யர் சன்

இங்திரன் மைதே ன்,

அருச்சுனன், ச

இயை

இயல்பூதி,காய்வேளே
இயல்பேது, ஒரளவை, அஃது பல

பொருள்குறித்தவொருசொல்லா

பினுமியல்பையுல் காரணத்தையு

இங்கிராபரசன், உபேதிேரன்
இங்கிாயுதம், வானவில்
இக்கிராஅசன், விட்டுணு

இயற்கைஞானம், சபாபஞானம்

இந்திரியகிராமம்,பஞ்சேதிேரியம்

இயற்கைப்புகழ்ச்சியணி, இயற்கை

ங்கொண்டு ஒருபொருளைக் கருது
வது, (உ.ம்) மா

இச்திரியகோசரம், புலனுக்கெட்டி
ய அதி

யையேயுவமையாய்க்கூறல், (உ.ம்)
கன்னன் கொடையேகொடை

இத்திரியத்தவாரம், பொறிவாயில் இயற்கைப்புணர்ச்சி, களவுப்புணர்
இந்திரிய கர்ச்சி,
:::::::

ஐம்புல லுகர்ச்

ச்சியிளுென் மறு, அஃது தலேவலுச்
தலேவியுமுயற்சியின்றிக்கூடுதல்
இச்திரியப்பிரத்திய்ட்சம், பஞ்சேர் இயற்கையுணர்வுடைமை, கடவுளெ
திரியக்காட்சி
ண்குணத்தொன்று,அஃஅ பூருவ
இத்திரிபவருக்கம், பஞ்சேதிேரியம்
ஞானம்
இங்திரியவிப்பிரதிபதி,
திரிபுக்கா இயற்கைவி?னக்குறிப்பு,ஆக்கச்சொ
ட்சி
ல் வேண்டாதியற்கைச்சொல்லா
இத்திரியாசங்கம்.அனுபவவெறுப்பு ய்நிற்கும்.வி2னக்குறிப்பு
இன்திரியாபதனம், உடல்
இயற்சீர்வெண்டளே, ஆசிரியவுரிச்சி
இக்திரைகேள்வன், திருமால்
சிற்றசைவருஞ் சீர்முதலசையோ
இத்திரைக்குமூத்தாள், மூதேவி
டொன்ருதுநிற்பது
(ம்பேர்
இந்திவரம், கருங்குவ, (கருப்பூரம் இயற்பெயர், காரணமின்றிவ்ழங்கு
சி

"இச்தி,கெளரிபாஷாணம், சின்சக் இயற்ற2ள, ஆசிரியத்தளே
இக்தி கமலம், வெண்டாமரை
இயற்றுதல், செய்தல்
(த்தா
இங்தி சனகம், சமுத்திரம்
இயற்.அதற்கருத்தா,வினேமுத்ற்க்ரு
இக்துசேகரன், கிவ்ன்
இயற்றும்வினே, தன்வினே (ருத்தா
இச்திதலம், சக்திரன் கல

இயற்றும்வினமுதல், செய்வி?னக்க
இயனிலேயுருவகம், உருவகவலங்கா
த்தொன்ம, அஃது ஒன்றனங்க

இத்திபுத்திரன், புதன்
இதுே மதி,

பூரணே

இக்துரத்தினம் முத்து
இச்திரம்,

ம் பலவற்றையு முருவகித்து முரு

எலி

வகியாதுமுரைத்தங்கியையவருவி

::::: } சந்திரன் க2ல

த்துரைப்பது
# இயாகம், வேள்வி
இயாகாதிபதி, இதிேரன்
இயைபணி, ஒரலங்காரம்

இச்து லோகம், வெள்ளி
இேஅேளம், கெல்வி
இபபாலகன், யா?னப்பாகன்
இமசாஅ இமயம்

இயைபிசையணி, பற்பலவசனத்திற்
அமொழிகடம துருபிளுெப்புமையா
னியையக்கூறுதல்
இயைபின்மையணி, ஒரவங்காரம்,

இமபடி, குரியன்
இமவான், மலேயரசன்

இழையவர்வேர்தன், இந்திரன்

அஃது ஒருபொருளேயேயுபமான

இயக்கர்கோமான், குபேரன்
*இயக்கன், குபேரன்

வது, (உ.ம்) சேயி:ளயாள்செவ்வி

இயசு,

மாகவும் உபமேயமாகவுஞ்சொல்

இரண்டாம்வேதம்
இயற்சீரான் வருமடி

யிஞறிருனேயுவமைதனக்கு
இயைபுவண்ணம், இடையெழுத்து
* இயல், இயலென் னேவல்
மிக்குவருவது
இதுல்பகத்தின, அவ்வல்லியல்பைக் இயைபுவனப்பு, செய்யுள்வனப்பெ
கொண்டுபொருளச்சர்ட்டுவது
ட்டிளுென் அ, அஃது இடை.ெ

இயலடி,

_
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எா)ச

இா

இர

வியினவொllநீறி பயின் று வரு இரசோரசம், இருள்
வ.தி

# இரச்சு, சடை, முடிச்சு
-

இரச்சலம், கவண்

இரகம், குரியசார்தம்

இரச்சுவம், குற்றெழுத்த
இரகுவரன்,
:
இ:
# இரக்கம், உணவு,

இரச்சை, கபி.அ

ராமன்
பிச்சை

*இரஞ்சகம்,திரிவாய்ட்பெட்டி (ரன்

இரசகதேபாஷாணம், சாதிவிங்கம் *இரஞ்சகன்,செய்பவன்,வன் னச்சா
இரஞ்சனம், செஞ்சக்தனம், திரிவா
இரசகன், வண்ணுன்
ய்மருச்.தி, பிரியம்
இச்ச்ே கருப்பூரம்
இரட்சம், இரட்சை
இரட்சிதம், காப்பாற்றல்
*இாசதம், இரத்ததி, கழுத்தணி, இாட்டல் இரட்டித்தல்
பொன்,யா?னத்தங்கம் வெண்மை இரட்டைக்கிழவி, இருசொல்லடுக்கி
வால், (உ.ம்) கலகவ
இரசதாது, இரசம்

முகில்

இரசதானு, இரு

இரசசிச்தாரம், ஒர்செங் அாரம்

இரட்டைத்தொடை, அடிமுழுதும்
இரதம்
ரசாதம்,":::
இ:
இரசாாயகன், சிவன்

இரணகாளம், போர்நிஅத்த ஆதுங்

இரசபலம், தென்னமரம்

இரணக்கொடி, போர்க்கொடி

வந்தமொழியேவருவது

(காளம்

இரசபுட்பம், இரசபஸ்மம்

இரணங்கொல்வி, ஒர்பூடு

இரசமணி, இரசங்கட்டியமணி

இரணசங்கம், போர்வென்அாதுஞ்
இரணசின்னம், படைக்கலம், படை

இரசமாத்திரை, இரசகுழிகை

இேரசம்,சுக்கிலம், தாளி, கஞ்சு, நீர்,

பூச்

(சங்கு
(ரை

சனம்

இரணதாரை, போர்புரியவூதுக்தா

பூப்பும்,மதம்

இரணதாரியம், போர்ப்பறை
இரசவிங்கம், சாதிலிங்கம்
*இரசனம், சுவை,தொனி, வன்னம் இரணதோரணம், பகைவரைவெட்
டியவர்கடலேயைத் தோரணங்க
*இரசனி, அவுரி
ல்
ட்டிப்பிடித்த
திேரன்
கரன்,
இரசனி
ர
இரசனிகான்,
டொடை

இரணத்தொடை,செய்யுட்

யிளுென் அறு, அஃஅ சொல்லானே

இரசனிசலம், பனி

இச்சின்

குப்பு, அலங்கரித்

அம்பொருளானே லுமஅதலேப்ப
டத்தொடுட்பது

தல்,கா, மயிர்கோதல்,மாதரிடை
யணி, மாலேகோத்தில், வாசகவி இரண பாதகம், கொலே, கம்பிக்கை
த்துரோகம்
2ணப்பு
*இரசாயனம், இரசவாதம், காயசி இரணமத்தம், யா?ன (கவனிதல்

இரணமாலே,பகைவர்குடலமாலேயா

த்திமருந்தி, கஞ்சு, மோர்

இரணமுடி, பகைவரைவென் அபேன்
இரசாயணனி, கருடன்
ர்க்களத்திற்பூவைத்தலேயிலேமுடி
இரசாலம், கரும்பு, பலாமரம், மர்
(யா?ன
மரம், கோ.திம்பை
த்தல் .
-

உதிரமுடலெங்குக்
இரதிகம் குதிரை, தார்ச்சத்தனும், இரணமுழுக்கு, ோர்செய்தல்
தோயும்படிப
(ணிை
இரசிகன், கார்த்தன்
இாசிசை, தார்த்தி, சா,மாதரிடைய இரணமோசனம், அழிவு
#திரணம், அரவம், சதுப்புநிலம்,
பொன்,வளுக்தாம் (கொம்பிண்டு
*இரசிதம், இடி, ஒலி, வைப்புப்பா

இரசித சுத்தி, இயம்

இரணாக்கம்,போர்க்களம்,யானக்
சுனம், உள்

இாசேந்திரம், இரசம், பரிசனவேதி
இாசோ கான், வண்ணுன்

இம சோபலம், இருள், முத் து

இரணவிரணம்,

இரணத்தழும்பு,

கொதுகு, துக்கம்

இரணவீரம், தன் வேர்தர் தடுத்தம
ஞ் சாதுபோர்புரிசெளரியம்

எm Dடு

இர

இg

} போர்க்களம்

இரா

இரத்த பழம், ஆலமாம்

இரத்த பாஷாணம், வைப்புப்பா
ஷா.ை முப்பத்திரண் டிளுென் மறு
இரளுபியோகம், படையெழுச்சி
# இரணியகருப்பன், இச்சா ஞானக் இரத்தபாதம், கிளி
கிரியைக2ளயுடையோன்
இரண்டடியெ துகை, முதலிரண்ட
டியோசெ.தகையாய் மற்றையடி
களோரெதுகை யாயேலும்பலவெ
அதுகையாயேனும்வருவது
இரத லேம், சாய்

இரத்த பாரதம், சாதிவிங்கம்
இரத்தபானம், இரத்தம்பருகல்

இரத்த பிண்டம், சீனமல்லிகை

இரதகுண்டகன், தார்த்தன்

இரத்தபீனசம், ஒர்சோப்
இரத்த மண்டலம், செக்தாமரை
ஆ. இரத்தம், சாதிலிங்கம், செம்பு
# இரத்தரோகம், ஒசோப்

இ தகுரு, கணவன்

இரத்தவடி, வைசூரிக்குரு

இரதசு.சிதம், புணர்ச்சிவெ'மறுப்பு
இரதநாரீசம், காமம், காய், வேெ

இரத்தவற்கணம், செம்பு (பொரிவு
இரத்தவிங் து, இரத்தினத்திஅள்ள
இரத்தவிரியன், ஒர்பாம்பு
இரத்தவீசம், மாதிளே
(ம்

இரத பாதம், தேருருள்

இரத்தாக்கம்,எருமைக்கடா,

இாதசாரி, தேரேற்றம், வேசி
இரததாரி, காமா.அரன்

_

புறவ

*திரதம், அவயவம், உடல், சத்த இரத்தாக்கன், குரூரன்
தாதுவிஅென்று, அஃது உமிழ் ே இரத்தாதாரம், தோல்
ர், பண்டி, பாதம்,வாகனம்
இரத்தாதிசாரம், பிராந்திகோய்
இரதயோனி, விபசாரி
இரத்தின கருப்பம், சமுத்திரம்
இரதவிரணம், சாய்
இரத்தின சாலு, மகாமேரு
இரதாங்கபாணி, விட்டுஅனு
இரத்தினி, பிடிமுழம்
இாமடம், பெருங்காயம்
இரதாங்கம், சக்கிரம், சில்
இரதாயனி, வேசி
(பெண் இரமணம், சாமச்சேட்டை, சுரத
வி:ளயாட்டு, புணர்ச்சி
*இாதி, இரத்தல், காமம்,புணர்ச்சி,

இரதிகாதலன், மன்மதன்

#}
இரதிகுகரம்,

யோனி

இாதிக்கிரியை, புணர்ச்சி
இசதி கிரீடை, சுரதலிலே
துரதிபதி,
இறுதிப்பிரியன்,
இசதிமந்திரம், யோனி
இசதியாளர், யாசகர்

_

}

இரதி மணன், காமன்

இரத்தகம், செவ்வாடை

இரமதி, காகம், காமன், காலம், தா
ர்த்தன், மோட்சம்
இரமம், ஆசை
இரமன், காமன், சாயகன்
இரமாபதி, திருமால்

இரமாப்பிரியம், தாமரை
திரமை, இலக்குமி, செல்வம், மனே
யாட்டி
(ப்பம்

# இரவணம்,குயில்,வெண்கலம், வெ.
இரவதம், குயில்
இரவலாளர், யாசகர்

இசவாக்கல், ஒரிரத்தினம்
(ம்
இரத்தகாசம், ஒர்நோய்
திரத்த குமுதம்,
செதோமரை, இரவிநிறமணி, சாதுரங்கபதுமராக

:::::::

செவ்வ. ம்பல்

இதுவோர், யாசகர்

(ட்டு.நால்

இசத்தகோகனதம், செந்தாமரை

இசாகசூத்திரம், தராசுக்கயிறு, ப

இரத்தசக்தனம், செஞ்சர்தனம்

இசாகிக்கிராகம்,

திரத்த சங்தியாகம்,

இரா இக்ரோசம்,

! செங் தாமரை

இரத்தசிகுவம், சிங்கம்
த்தசெந்து கம், நாங்கூழ்

சிசத்ததாது,செம்பு,செவ்வ்ரிதாரம்
த்த துண்டம், கிளி

! கி

இசாகூச்சிட்டம், உள்ளி

(பூரணே

இாகை,குட்டம்,பருவமுடையாள் :
திாசகம், இராச கூட்டம்
இராச கனி, எலுமிச்சைக்கனி
இராசசார சம், மயில்

இரா

எாம்சு

இரு

இராசசிருங்கம், குடை

இராமிலன், கணவன், காமன்
இராவளுரி, இராமன்
இராசதச்தம், முன் வாய்ப்பல்
இராவணி, இந்திரசித்து
இராசதருமம், அரசாமதொழில், இரிகம், இருதயம்
இராசநீதி, செங்கோன்மை
இரிசல், இரிதல்
# இரிஞர், அச்சமுள்ளோர்
இராசதாலம், கமுகு

*இராசகுயம், தாமரை, மலே

இராசதானம், இார்.சதானி

இரித்தல், அச்சுஅத்தல், ஒட்டுதல்,

இராசநிட்ரேம், கொடுங்கோன்மை
இராசபுள், எண்காற்புள்

*இரிபு, அச்சம், வெறுப்பு

கெடுத்தல்

இரிப்பு, அச்சுறுத்தல்
இராசமாமந்தம், கருவழலே
இாாசமானியம், இராசமான் னியம் இரீட்டம், கு.அசல்
இருகுறணேரிசைவெண்பா,சேரிசை
* இராசராசன், துரியோதனன்
(ம்
இராசலேகம், திருமுகம்
(குெ அ
*
இராசவசதி,அரண்மனை, சிங்காசன இருக்கு, பநிடதமுப்பத்திரண்டி
இராசவசித்தவம், இராசாவைத் இருசுடர்த்தோற்றம், பெருங்காப்
தன்வசமாத்த பியவுஅறுப்புளொன்.ற
இராசவசியம்,
(ன் இருஞ்சிறை, காவல், மதில்
இராசவசீகரம்,
இராசன், அரசன்,இந்திரன், சக்திர இருஷபத்துவசன், சிவன்
இருஷபம், இடபம், காதிற்அ2ள
இராசாணி, இராணி
இேராசிகம், அட்சரகணிதம், அமி இருவி, இருடி, பிரவை, வேதம்
சம், ஒரிராசி, குவியல்,ாரம்பு,வரி இரு விகேசன், திருமால்
இராசிகை, வயல், வரி
இருவியஞ்ளும், வேதாப்பியாசம்
இராசிசக்கிரம், இராசிமண்டலம்
இருவியமூகம், கிட்கிச்தை
இராசிநாதன், அவ்வவ்விராசியினின் இருட்சி, இருள், மயக்கம்
அஆளுகை செய்யுங்கிரகம்
இருண்மை, இருளுடைமை
_

இராசிபாகம்,பின்னம்

(ன்.அ

இருதம், நீர், மெய்

இரா.சிவக்கிரம், இராசிப்பிரிவினுெ இருதலேக்கபடம், விலாங்குமீன்
இராணம், இலே, மயிற்ருேகை
திருதலே.ஞாங்கர், குமரன் வேல் (பு
(ளி இருதலேப்பாம்பு, மண்அணிப்பாம்
இரரதங்கம், கால், கோரம்
(பிரபை
இராதாங்கம், கலப்பை, மழைத்து இரு திராசம், வேனில்
இராதை, விசாகம்
*திரு.தி.இரண்டு மாதம்,ஒருமாதம்,
இராதை காங்தன், கிருட்டிணன்
இருதி காலம், கருப்பக்த ரிக்கத்த
கு காள், அஃ.தி பூப்படைக் துட
இராத்திரகம், பஞ்சராத்திரம்
திஞஅாாள் மட்டும் (பிஞென்.அறு
இராத்திரம், இரவு
இராச்திரிகாசம், வெண்டாமரை
இருதிக்காட்சி,அகப்பொருட்டுறை
இராத்திரிசான், கள் வன், சேகண் இருது சந்தி, பருவச்சங்கிரமம்
டிக்காரன், பைசாசம்

இராத்திரிவேதம், கோழி

இ

ஒரிராகம்
இராமக்கிரியம்,
ஒரிராகம்
சுக்கிரீடன்
இராமசகன்,
இனாமடை, பெருங்காயம்
இாமதாதன், அனுமான்

:::::

இாமபத்திரி, ஒர்மருந்து
இராமம், ஆசை

*இராமன், வருணன்

கிசாமாயண்ம் இதிகாசத்தொன்

இருதுவிருத்தி,வருடம்
இருசோத்தி, சத்தியவசனம்
இருதோற்றம், சாமசரம்
இருத்தம், பிரகாரம்

இருகா, உடும்பு, பாம்பு

இரு நிதிக்கிழவன், குபேரன்
இருபுட்சன், இந்திரன்

(றல்

இரு

வசை, இருமரபினிகழ்வுகூ

இரு

வாழ்த்து, இருமரபின் புகழ் கூறல

இருபெயரொட்டு, இருசொலலொ
ருசொல்லா கதி பத, (உ.ம்) பா
ம்- பாம்பு

எளi)எ

இல

இலி

இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகை, இலட்டகம்,

ஆகியவென் அமுருபுதொக்குகி

இலட்டு,

அப்பவருக்கம், பொ
ரி மாத்தி 2ள

வொருபொருட்கேபொதுவுஞ் சி *இலபிதம், சம்பவிப்பது, பட்சித்த
ல், பேச்சு
றப்பும்ாக இருபெயர்வருவன,(உ.ம்)
இலபித்தம், பே அறு
ஆயன் சாத்தன்
*இலம்பம், உச்சத்திற்குங் தருவத்
இேருப்பு, குதம்
திற்குமுள்ள தாரம்,கைக்கூலி, கிறு
இருப்புக்காய் வேளே, ஒர்செடி
திட்டவரி
இருமடியாகுபெயர், ஒன்றற்காகு
பெயரா யிருப்பது அத ஒவ
ம இலயபிடி, இலயத்தானம், ஒடுக்கம்
நீருென்றற்கும்பெயராய் வழங்கு # இலயம், அழிவு உருக்கல்
_

*இலயித்தல், அடங்குதல்

வது, (உ.ம்) சார்காலம்

(வரி

இருவர்மாறுகொளொரு லேதுணிவு, இலலாடரேகை, துதற்குறி, நெற்றி
இஸ்லாடிை ச, அதற்றிலதம், நெற்றி
எழுவகை மதத்திஞென்.அ
ச் சுட்டி

இருளன், ஒர்பிசாசன்

இரே காத்திரயம், அபயஞ்செய்தல் இலலாமம்,அடையாளம், அரசசின்
இாேகி, அதிட்டவான், கீழ்மகன்

னம், கொடி, கொம்பு, திலகம்,
T)ெ

இாேகு, ஆயம்

இலலாலம், ஆபரணம், இரேகை,கு
இசேகுத்தி, ஒரிராகம்
திரை,நெற்றிமறை, பிடர்மயிர், ம
இரேசில்ம், வேமணிக்குற்றத்தொன்
அறு, நெல்லினிறம்
கத்துவம்
(களிாவிளேயாட்டு
*இரேசனம், விரேசனம்
(டுணு *இலவிதம், அபிநயம், காமக்குறி, ம
இரேசன், அரசன், வருணன், விட் இலவிதை, இராகமுப்பத்திரண்டி
அென் அ, பெண், மான் மதம்
*இரேசிசம், பரதவுறுப்புளொன்
அ, வெ.துமை
இலவணபாஷாணம், வைப்புப்பா
இரேபதிகொண்கன், பலதேவன்
ஷாணமுட்பத்திரண்டிளுென் அ
*இசை,இலக்குமி,ஒலி,கீர், மி,பே இேலவம், அழிவு, அற்பம், கராம்பு,
சாதிக்காய், பிழை நீக்கல் மயிர்
இலவம்பொது மணி, செளந்திகப்ப

இரைத்து, வெண்கலம்
இரைநீர், கடல்
# இலக ரி, பெருக்திரை

அமராக மணி

இலளித பஞ்சகம், ஒரிசைவிகற்பம்
இலகிரி, அபின், சஞ்சா, சாதிக்கா # இலாங்கலம், ஆண்குறி, ப?ன தெங்
குமுதலியன

ய், சாதிபத்திரி

# இலகு. இலகென்னேவல், வாஞேர்
வரங்ான் கிளுென்அ, அஃஅ

இலாசம்
தி:

பொரி

கன

மின்மை

இலாடசங்கிலி, ஓர் சங்கிவி, சடுத்தம்

# இலக்கணம், இலக்கண நால், அஃ இேலாடம், குற்றம், புடைவை

து எழுத்து-சொல்-பொருள்-யா இலாச்துதல், மச்சுச்சாந்திடுதல்
# இலாயம், ஏலரிசி

ப்பு-அணி-பேர்-முறைமை

இலக்கின் புடம், இராசியைப் பற்றி இலாள?ன, இலால?ன
வருஞ்சுத்த புடம்
(முத்து இலிகி, எழுத்து
இத்தல், எழுதுதல்
(அ
*இலக்குமி,அ.திட்டம்,அழகு,சீதை,
இலக்குவன், இராமன்றம்பி (முடம்
கசுத்தி, பஞ்சசுத்தியிஞ்ென்
இவங்கம், எறும்பு, களரி, கூட்டம்,
இேலஞ்சி, கீழ், புனம், மடு

இலிங்கபாஷாணம், விளைவுபாஷா

இலட்சணம், இடம், இலக்கணம்,

*இலிங்கம்,அருத்தரபத்தி,ஆத்தும்

குமி, பார்வை, பேர்
திேலட்சம்,

இலட்சியம்,

ே

து, நாருயிரம்

முைப்பத்திரண் டிளுென் அறு

லிங்கம், இஷடலிங்கம், உபநிடத
எத்

முப்பத் திரண்டிளுென் அ, R பிர

ம சரியகிலேயிளுென் அ

எால்.அ

இழை

இன

இளங்கற்றி, இளங்கன் றுப்பசு
இலிதை, குறிப்பிசை, பூமி
* இளங்குரல் இளங் கதிர்
* இலிபி, மெழுகுதல்
இளவேந்து, இளவரசு
இலீக்கை, இர்
இலீலாவிளுேதம், சுரதவிளேயாட்டு இளவேனிலுரிமை, தென்றல்வி சலு
*இலிலே, கதை
*இலேகம், திருமுகம்

ம்-வண்டு-கிளி-பூவை- அன்றில்-கு
(னயோலே

இலேசனம்,எழுத்து, சாவழித்தல்,ப
இலேபிதம், தடவல்
(ன் அ
இலேவனம், மெழுகுதல்
*இ?லங்கம்,பதினெண்புராணத்தொ

பிலிவைமகிழதஅம்-மாங்கனியுதிர்
தலும்-புன்னே-மகிழ்-தாழை-சண்
பகமிவை மலர்தஅம். இச்திகோ
பம். கே.கய முதலிய மெலித அ

இளித்தல், அவமதித்தல், சிரித்தல்
இலத்தல், சாரமின்மை
இளையவர், பெண்கள்
இ?லப்பசளி, பெரும்பசளி
இ?லப்பாசி, ஒர்பூண்டு (செய்திலன் *இறங்கல், அதோ கதியாதல், இற
ங்குஅறை, தாழ்வாரம், படி.
*இல், எதிர்மறையிடைநிலே, (உ.ம்)
இல் புலப்பயனறற்குறிப்பு, ஒரலங் இறந்தகாலவி?னத்தொகை, செல்
காலவினதொக்குநிற்பது, (உ.ம்)

காரம், அஃது இயல்பாயில்லாத
பய?னயுள்ளதாகத் தற்குறிப்புச்
செய்தல், (உ.ம்) வனத்தினின் மறு

இறந்தகாலவினேயெச்சம், உ-இ-ய

ஞற்று தவத்திஞல்கின் சீறடிக்கினே

-பு-ஆ-ஊ-என என் அம்ஏழுவிகுதி

யாயஅ. கமலம்

இல்புலவே துத்தற்குறிப்பு, ஒரலங்
காரம், அஃது இல்லாதவே துவை

கொல்களி.அ

கலேயும்பெற். இடைநி2லபெற்.அ
ம் பெருதும் வருக்தெரிகிலே

வி?ன

யெச்சம்

யெடுத்துத்தற்குறிப்புச்செய்தல், இறந்தது.தழி இயவெச்சவும்மை, செ
ல்கால நிகழ்ச்சியை விளக்கி நிற்கு
(உ.ம்) முகவொளியைப்பாவாய்
பெறற்குமுண்டகத்தோடிகஅம மும்மை,(உ.ம்)சாத்த அம்வச்தான்
*இறவு, உற்ற சமயம், எல்லே
தியையமிலே
இல்லாண் முல்லே, முல்லேப்புறம், அ இறவை, இறவு, ஏணி, காடை
ஃஅ தலேமகன் பாசறைக்கண்மா இரு, இருல்
இ.அக்கன், உஅத்தன்
தரையுள்ளல்
தீப கச்சொ
*இல்வாழ்க்கை,கிழவோன் மகிழ்ச்சி இ.அ.திநிலேத்தீபம்,
முதலாகச்செவிலிமகிழ்ச்சியிருய இ.அ.தி.கிலேவிளக்கம், ற் கடையினி
நீ.ப.த.
இ.அ.திவிளக்கு,
வ ம்
இல்வாழ்க்கைவிரி, தலேவன் ஹலேவிமு * இ.அம்பு, வண்டு
.ன் பாங்கியைப் புகழ் சன் முதலாக * அம்பூது,காங் தள், தளிர், பேம்,

வன்னவர் காதலறிவித்த வீருகச்
சொல்லப்பட்டபத்தும்

* இழிச்சுதல், இகழ்தல்
இழிந்தோர், இனர்
இழிவுசிறப்பு

ஒன்றற்கேயுள்ள பிழி

வைக்காட்டியது

இழிவுச்சிறப்பும்மை, இழிவைச்சிற

ப்பிக்குமும்மை (உம) பூனேயும்
புலாற்றின் மூ.ஆ.
* இழை, கூட்டம்
இேழைத்தல், ஆராய்தல்

பித்திகை, பெருமை, வண்டு
இ.அவரையம், எல்லே, தற்சமயம்
இேறை, பிரமன், விடை

'இறைச்சிட்பொருள்,தெய்வமுதலா
கியபொருளின் கண்ணேபிறத்தல்
இறை பயப்பது, இருவகை விடையி

ஞென்.அறு, அஃது விளுவெதிர்விஞ
வல்- உடன்படல்-உ அவ.துகறல

உற்ற துரைத்தல்- ஏவல்- சொற்

ருெகுத்திஅத்தல்-மமத்தல்

:இறைமகன், விநாயகன்
இழைபு, வனட்பெட்டிஅென்று,அஃ * இறைவன், பிரமன்

அது வல்லொற்றின் றிவருஞ்செய்யுள் இனமொழிவிடை இனத்தைச்சொ
ல்விடை (உ.ம்) மற்றைய செய்வேன்

இழைப்புளி, சீதளி

எாடுக

இய

இ.5

இனமோ?ன, இனவெழுதி தக்களொ | இயத்தின் பிள்ளே, நீலபாஷாணம்
ன்ற நீகொன் அறு மோ?னயாய் வரு *இரசைச் சீர்,அஃத தேமா-புளிமா
-கருவிளம்-கூவிளம்எனும்வாய்பா
(மை
ட்டான் வருவதி

வ.தி

*இனன், உபாதி
இன் சபம், இராசசபை
இன் சொல், நயச்சொல்

இரடிப்பா, குறள், வஞ்சிப்பாச்சிற
இரடிமடக்கு, அடிகளுளிரண்டடிம

*இன்பம், யாக்கைக்கு குற்றம்பதி

டங்கிவருவது

னெட்டிளுென் மறு

இரவெண்காயம், இ உள்ளி
இன் மைாவிற்சியணி, ஒரலங்காரம், இரிச்சல், குளிர்தல்
ஃது யாதே அமொன்றின் மை இர்ங்கை, உண்டுகழுவியகை
யால் உபமேயத்திற்கு உயர்பேனு இழைக்கொல்லி, தாழகம்
தோழ்வேனுர் தோன்றச் சொல் *இறல், பின்னல்
அதல்
இ கட்டி, இரசகருப்பூரம்
இன்னதல்ல.தி.துவெனமொழிதல், ஒ இற்றசையோகாரம், இநீறசையா
கவருமோ காரவிடைச்சொல்
ர்யுத்தி
இன் ஞச்சொல், இழிச்சொல், கடுஞ் இற்றெழுத்தி, உயிரபன்னிரண்டும்
சொல், நகைச்சொல்

-

ஞ்-ண்--ேம் ய்-1-ல்-வ்-ழ்- ள்-ன் எ

ன்னுமெழுத்துக்களும்
னிசைவெண்பாப்போனடத்துமூ இேனம், தள்ளல்
இலுமணிமை, புனி.அ
ன் றடியான்முடிவது
இேன்னிசைவெண்பா,அஃத ஒருவி *இன்றல், உண்டாதல்
சமீபத் தானேனும் பல விகற்பத்
உ
தானேஅ சான் கடியாய்த் தனிச்
சொல்வின்றிவருவது
*உ, உருக்கம்-கட்ட2ள-கோபம்-சம்
மதியிவற்றைக்காட்டுமோரு சரு
க்கம். ஒரெழுத்த, ஒர்வினையெச்
இன்னிசைச்சிதிேயல்வெண்பா, இன்

இ

*இசை, பூமி, முயற்சி, விருப்பம்
இசசகி, குபேரன்
இசல், சீழ்க்கை

*இசன், அயன்,அரி, இசானன், ஐய
ன், சிவன்

_

சவிகுதி, (உம) செய்து, தன்மை
யொருமைவினவிகுதி,(உ.ம்) உண்
கு, சாரியை, சிவன், பிரமன்
உஃது, ஒன்றன்படர்ச்கைச்சுட்டுப்
பெயர்

*இசானன்,

சிவன், வடழ்ேப் உககனல், வடவை ே

இசான்னியன்,

பாலன்

உககுரியர், பன்னிருசூரியர்

(ல்

இசுவரன், ஈச்சுரன்

உகட்டுதல், தேக்கெடுத்தல், புரள்த

இச்சு, ஒர் மரம்

உகமாருதம், ஊழிக் காற்று

இச்சுக்கோட்டல், சீழ்ச்கைவிடுதல் உகரக்கு அக்கம் குற்றியலுகரம்
*இச்சுரன், அனுபவர் தருகிறவன்,சி உகரம்,

; ஓரெழுத்த

உகாரம்,

இடணம், புகழ்

:ே } எழுதுகோல்

உகருத்திரர், பன்ளுேருருத்திரர்
இல்
உகல், சிர்தல், சொரிதல்
உ களல், கடத்தல், குதித்தல்,பாய்த

(ம், மீட்பு உகாரி, உருத்திரமூர்த்தி
இடிதம், அதித்தல்
இேடேற்றம், உய்வு, கடைத்தேற்ற உகுணம், மூட்டைப்பூச்சி
இ8ண, அகணி
இமத்தாடி, சிவன்

*உகைதல், எழுதல்
(த உக்காக்கம், அ ைகாண்

இமப்பறவை, கழுகு, காகம், பருங் உக்கிரகங்தம்,உள்ளி,பெருங்காயம்,
இயக்களங்கு, வங்க்வெட்டை

வசமபு

உச்

உ8:ன

எள உ0

#உக்ரெம்,உத்திரம், குரூரம், கோப உச்குனம், கொழுப்பு
ம், பயங்கரம், பரணி, பாத்திரப உச்சேசனம், மிச்சம், வாள்தல்
தம், மகம், முருங்கை, வெப்பம் உச்சேதம், அழித்தல், வெட்டல்
*உக்ரென, சத்திரியனுக்குஞ்குத்திரி *உடலெடுத்தல், சன்னித்தல்
க்கும்பிற து வேட்டைத்தொழில் உேடல், பொருள்
செய்வோன், அருவாசன்,விசுவா உடனிகழ்ச்சியனி, ஒரலங்காரம்,
அஃது புணர்நி2ல
(யக்கு
மித்திரன்
உடனி2லமெய்மயக்கம், உடனி2லம
உ:கிரி, தநீசை, வசம்பு
உடன் படல், எழுவகை மதத்திளுெ
உக்கு இலவுங்கம்
ன து
உசலம், ஒர்மசம்
உடன்படல்விடை, விஞயதற்குட
உசல், ஒர்மரம்
உடன்படுவிடை,
ன்பாடுகாட்டு
உசார், சாக்கிரதை
மொழி,
(உ.ம்)
செய்வேன்
*உசிதம்,அழகு
உடன் போக்கிடையீடு, போக்கறிவு
உசிரம், இடபம், கிரணம்

உசி புதல்,

அத்தன் முதவிரக்கtருகிய சான்கு
மாம்

உ.சு.க.கல,

உசுப்புதல்,
உச்சடை, கொடிக்கூம்பு, கோபம்,
வழக்கம்

உடன் போக்கு, போக்கறிவு மறுத்த

ன்முதலாகத் தோற்றலீருகிய வெ
ட்டும்

உச்சதரு, தென்னமரம்
உச்சதேவன், கிருட்டிணன்

உடன் போக்குவிரி, பாங்கிதலேவற்கு
டன் போக்குணர்த்தன் முதலாகத்

உச்ச திேரம், கடைச்சாமம்

த லேவன்றன்பதியடைந்தமைதலே

உச்சபாஷணம், பலக்கப்பேசல்
உேச்சம், துதி

உச்சயனி, உச்சினி சகரம்
உச்சரிப்பு, எழுத்திமூேசை
உச்சலம், அறிவு

விக்குணர்த்தலீருகியபதினெட்டும்
உடு காட்டி, பொன் ஞங்காணி

உடுக்கை,இடை சுருங்கியபறை,சீலே

உடுநீர், அகழ்
உடுபதம், ஆகாயம்
உடுபன், சங்திரன்
உச்சற்கம், அபாணம்
உடுப்பசை, சூரியன்
(அது
உச்சாசனம், கொலே
்தமுத்
உடும்புமுத்து,
உடும்பிற்பிறந
்,
உச்சாட்டியம ஒட்டல்
(ரன்
உச்சாரணஞ்ஞன், பரடாஷைக்கா *உடை, உள், கல8ண, கால்
உேச்சாரணம், உச்சாடனம்

உேச்சாரம்,உச்சரிப்பு

உச்சாரிதம், உச்சரிக்கப்பட்டது
உச்சிச்சுட்டி , ஒராபரணம்
உச்சிட்டமோதனம், மெழுகு
உச்சிப்பின்னல், உச்சிச்சடை

உட்கரிஷம், அதிசயம், விளிம்பு
*உட்கொள்ளுதல்,மனசில்வைத்தல்
உட்டணசஞ்சீவி, நீர், பிரண்டை
* உட்டணம், மிளகு

உட்டளுசகம், குளிர்காலம்
உட்டளுேதகம், வெர் நீர்

உட்டளுேபகமம், வேனிற்காலம்
உட்டிரம், களர்நிலம், நீர், முட்செ

உச்சிரட்டம், தள்ளப்பட்டது
உச்சிரதம், பிரண்டை
வ்உங்தி
உச்சிரதன், பிறந்தவன்
உச்சிரயம், உயரம், முக்கோணத்தி உணர்தல், அறிதல், காப்தல்
ளிைஅதிட்டவரி

உச்சிரயோகன், கனவான்
உச்சிருதி, உயரம், முக்கோணத்தி
னி

திட்டவரி

உச்சின்னம், சமப்படுதல்

உச்சுவலம், ஆசை, பொன்
உச்குடை, கொடிக்கம்ப துனி

உணர்ந்ததையுணர்தல், ஒரளவை,

அஃது முன்குளிர்வர் தி
கால
த்து நெருப்பு மருந்தென்தறிந்தா
ன் பின்பு மது மருந்தென அள்ளங்
கோடல்

உணர்ந்தோர், அறிவுடையோர்
உ2ண, உ2ணயென்னேவல், மெலிவு

உத
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உ2ணதல், மெலிதல்
உண்கு, உண்கென்னேவல்
உேண்டாட்டு, பெருங்காப்பியவு
ப் புளொன் அ, அஃது மதுமுதலி

யவுண் அஞ்சிறப்புக் கூறுதல்

உதீ

உதன் னியம், நீர்த்தாகம்
உதா கலம், உரல்
உத காரம், உதாரணம்
உதாசீனன், பிறத்தியான்

உேதானம், கண்மடல், கொப்பூழ்

உேண்டை, சிற்றுண்டி

உதிதம், சொல்லல்

உேண் ணு, உண்ணுவென் லுமெதிர்ம உதிரக்கலப்பு, உறவு
றைப்பன் மைவி?னமுற்.அறு
உண்ணு முலே பார்ட் பதி
(ருள்
உண்மைட் பொருள்,உவமேயப்பெr
உண்மைவசை, ஒர்வசை

உதிரச்கிரிகி, அட்டை, கரடி

உதிரக்கு டோரி, கருடன், கிழங்கு
உதிரபந்தம், மாது2ள
உேதிரி, சிறு ைேர, துளசி

உண்மைவாழ்த்து, ஒர்வகைவாழ்த்து உதிசி, வடக்கு
உேதும்பரம், செற்களம்
உத கத னம், தாராதத்தம்
*உத கம், நீர்
உத்த,ே மேட்டிமை
உத காதாரம், நீர் கிலே
உத்தமசரீரம், கருடகாந்திருவர்மு
உதகாரம், முகில்
தலியோருடம்பு
(து
உதகும்பம்,
உத்தமவிமிசதி, உத்தமவருடமிருப
நீர்ச் சா டி.
உதகோதஞ்சனம்,
உதகோதரம், முகில்

நீர்க்க டன்

உேத்தமன், பெரியவன், மிகு கண்ட
ன், மூன்ரு மலு
உேத்தம், சொல்லல்

உத சம், சாபம், பசு மடி

உத்தரகாலம், சாந்திரமாதம், அ

உதக்கிரியை,

உதஞ்சனம், மூடி

ஃது பூரணே துவங்கிமறிமப்பூரணே

உதடன், அதட்டுக்காரன்

*உததி, நீர்க்குடம், முகில்
உததிக்கிரமன், கலவன்
உததிசுதை, இலட்சிமி
உத திமேகலே, பூமி
உததியாஅசன், வியாழம்
உதபா ம், முகில்
உதபானம், கிணறு
உத் மேகம், முகில்
உதம், அழைத்தல், கேட்டல், நீர்

யளவும்

உத்தரசோசமங்சை, ஒர்தலம்
உத்தரகே சலே, அயோத்தி
(சி
உத்தரசாட்சி, பிரதிவாதியின்சர்ட்
உத்தரணம், முற்றத் திறத்தல்

உத்தரபட்சம், அத்தாட்சி, அபா
புக்கம், ஞாயமுத்தரித்துக்கண்ட

நீர்ப்பு, மறுமொழி
உத்தரபதம், பிரத்தியபதம்
உத்தரபாதம், ம.அ மொழி
*உதயம், அதிட்டம், இலாபம், உத உத்தரபாத்திரபதம், இரேவதி, உ
த்திரட்டாதி
யகிரீ, உலக சிஷடிப்பு,வெளிச்சம்
உதயனம், உதித்தல்

உத்தரபாற்குணி, உத்திரம்

உதயாதி, விடியல்

உத்தரபுருடன் படர்க்கையிடத்தவ
உத்தரமத்திம பூமி,துருவசக்கிரத்தி

(ன்

உதசதி, சமுத்தி ம், சூரியன்
*உதாம், யுத்தம்
இகுங்கற்கிச்சக்கிரத்திற்குண்டு
உத ராமயம், வயிற்றுழைவு (ட்டு உத்தரமக்தோச்சம், குரியனுக்குங்
கிரகத்திற்குமுள்ளதிகாரம்
உதராவர்த்தம்,கொப்பூழ்,நீட்டுக்க
உதவகன், தி
உேத்தரம், சேடம், பலம், பின்
உதவச்சிரம், சமுத்திரத்திலிருந்துதி உத்தரவாதி, எதிரி
ாண்டெழுங் மேலேபோகு கீர்த் உத்தராசாபதி, குபேரன்
தம்பம்
உத்தராசை, வடக்கு
(கீழ்
உதவ கனம், முகில்
உத்தராதலம், உயர்வு,தாழ்வு,மேல்,
உதவ சம், நீர்க்கரை, வீடு
உத்தசாதிகாரம், சுதந்தர்ம்
உதவாசனம், முகில்
உத்தசாத்தகோளம், பூமியின் வட
பாதி புண்டை

உதவிச்தி, நீர்த்துளி
9)

உத்
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உச்து வேட்டணம், குழ்தல்
உத்தராபதம், வடக்கு
உத்தராபாசம், பொய்ம மொழி உேத்தேகம், விருப்பம்
உேத்தேசம்,ஒப்பந்தம், சொல்லல்,
உத்தரிஷணம், புளகப்பொடிப்பு
விசார2ண, விபரம்
உத்தரோத்தரம், எதிர்ம மொழி,
உத்தேசனம்,
அ.அப்பல், சாணேபி
மிகுதி
டி-த்தல்
(அென் அறு
உத்தவம், ஒமாக்கினி, திருவிழா
உத்தாபம், உபத்திரம், மிகுவெப்ப உத்தேரிதம், குதிரை நடையைங் தி
(த்சல் உேங்தரம்,
ம், முயற்சி
|

உத்தாபனம், எழுப்புதல், பதில்வை உங்திரம்,
உத்தாரணம்,உயர்த்துதல்,பிரித்தல் %உங்அரு,

எலி

உேத்சாரம், அடுப்பு, உயர்ச்சி, உ | உேங்தி, தேர்த்தட்டு, தொழில்
*உப, அதிசயம்-அலங்கார்ம்- உவ
வாச்தித்தல், கடன் பங்கு
மை-கட்டளே-கண்ட?ன-ழ்ேமை
உத்தாரவிபாகம் பங்கிடுதல்
கொலே-சமீபம்-மிகுதி-முயற்சி-வி
உத்தானபரதன், சுவாயம்புமஅவி
ன்மகன்
ருப்பம் இவற்றைக்காட்டுமோரு
பசருக்கம்
*உத்தானம், அத்தநாள், ஆழமின்
மை, இடை, உள்வனவு, ஊழித் உபக சிதம், சிரிப்பு
தீ, எல்லே, எழும்புதல், சங்கிரமம், உபசண்டம்,கழுத்தடி,குதிரைகடை
சங்தோஷம், சே?ன, அ2ணக்கார உபகர்தம், வாசம்
ணம், நிமிர்ந்து கிடத்தல், பலிபீட உபகமம், கொள்கை, சமீபம், பொ
ருத்தம்
ம், புத்தகம், மலங்கழித்தல், மனி
ததத்துவம், முயற்சி, முற்றம், யு. *உபகரணம், அரசசின்னம், உணவி
டுதல், உதவி, காணிக்கைகொடுத்
த்தம்
தல், சீவனம்
உத்திதாங்குவி, அபயார்த்தம்
உபகாசம், அவமதிச்சிரிப்பு
உத்தியதம், அத்தியாயம்
உபகாதம், சருவுதல், கோய்,பlரு சு
* உத்தியம்,உத்தியோகம்
(பம்
உத்தியாவனம்,பூந்தோட்டம் (ன் உபகாரபான், உபகாரி

உத்தியானபாலன், தோட்டக்கார *உபகாரம், தொங்கல், மலர்ந்தபுட்
உேத்தியானம், தோட்டம் (ன்.அறு உபகாரிகை, எசமாட்டி, சத்திரம்
உத்திரட்டாங்கம், தசநாடகத்தொ உபகிருதம்,

உத்திரதம், அச்சுருவாணி
உத்திரவகுவி, அருச்ததி
உத்திராடம், ஒர்ாட்சத்திரம்

உபகுஞ்சிகை, ஏலம்
உபகுல்லியை, அகழ், திப்பிலி

உத்திராபம், பேரொலி

உபகடகனம், அதிசயம்,ஆவிங்கனம்

உத்திரிப்பொருள், மந்திரம்-அருச்

உபகேசி, உமை
உபக்கிரகணம், பிடித்தல்,

ச?ன-யோகம்

உத்திரேகம், துவக்கம், வருத்திப்பு

வேதாப்

பியாசம்

உத்தினம், மத்தியானம்
(ட்டல் உபக்கிரகம், உதவி, உற்பாசம், கிர
உத்திபனம், பேமேற்றல், விகாாமூ காதிபன் தருப்பைக் கட்டுபிடித்தல்
உபக்கிரகன், மறியற் காரன்
உத்துவந்தனம், தாக்கல்
உத்துவருத்தனம், அரைத்தல், ஏஅ *உபக்கிரமம், காரியமுயற்சிசெப்
தல், சோதித்தல், தைரியம், வை
த ல், தேய்த்தல், முழைத்தல், வா
ச?ன யூட்டல்

த்தியம்

உபக்கிரோசம், நிதே?ன
உத்திவாகம், கலியாணம்
உத்தவாகனம், உழுதிரட்டித்தல், உபசதனம், அயல்
கலியாணம்

உத்தவாசனம், மிகவளர்ச்சி (க்கு
உத்திவேசம், அச்சம், துக்கம்,பா

உபுசத்தி, ஊழியம், சக்திப்பு, கன்
காடை

உ.ப சமம், சமாதானம்
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உபசயம், உயர்ச்சி, குவியல், திரட் உேபாயம், முப்புரி.நாலணிதல்
சி, மிகுதி, முதலாமிராசியிலிருச் உபநிட்சரம், தெரு, பெருந்தெரு
அமூன்ரும்ஆரும்பத்தாம்பதிளுெ *உபநிட்கிரமணம், இராசதெரு
மராம் பாகைகள்
உபநிதானம்,
(வுரை
இடு
உபநிதி,
உபசரிதம், உபசர2ண
#உபசருக்கம்,உற்பாதம், சாக்குறி, உபநியாசம், ஈடு, பிரமாணம், முக
சொன் மூலம், மாறுதல்
உபபதம், அற்பம் பகுதி (சாயகன்

}

உபசருச்சனம், கிரகணம்
*உபசாந்தி, ஒழிவு

உபபதி, இரண்டாமதிகாரி, சோர
உபபத்தி, கூட்டம், செய்கை, தி
உப சாபகன், கோட்காரன்
யானம்,பிறப்பு:முகாதிேரம்முடிவு
உபசாபம், சதியோச?ன, பிரிவி:ன உபபாதி கம், மகாபாதகம்

உபசாயம், சாமக்காவல்
உபபீடனம், உபாதி
உபசாரகரணம்,
உபபுறம், பு மசகரம்
உபசாரகருமம்,
விருக்தோம்பல் உபயோகம், அனுபவம்,
உபசாரகிரியை,
உபமம்,உவமை,பாவ?ன
உபசர் ரகன், உப சர2ண காரன்

இன்பம்
(ன் மறு

உபமாபேகம், தீபகாலங்காரத்தொ

*உபசாரம்,அருத்தாபத்தி, உபகா உபமிதம், ஒப்பிடப்பட்டது
ாம், உபசர2ண, ஊழியம், தொழி உபமிதி, ஒப்பு
ல், மருத்த செய்தல், மன் ருட்டு
உபமேயோபமானம், உபமெயத்
உபசாரி, உபசரிப்போன்
தையுவமானமாகவும் உவமானத்

உபசிரதம், சம்மதப்படல்

தையு.மேயமாகவுஞ் சொல்வது

உபசிருட்டம், புணர்ச்சி
உப சீவனம், ஒசீவனம்
உபசேபனம், ஊழியம்

உபய சம்பவம், இருதலே நியாயமும்

உபஞ்ஞை. வாலஞானம்

உபயாங்கன், சதாசிவன்

உபட்சேபம், செய்யுட்போங்கு

உபயார்த்தம், இருவினேக்கருத்து
*உபயோகம், சமீபம், சன்னடை,
பாவிப்பு, பிரயோகம், மருத்துசெ

உபதரிசகன், தவாரபாலன்
உபதாதி, கலப்பான வோகம்

உபதாபம், சீக்கிரம், நோய், வருத்

உபமை, உவமை

பொருந்தியொருவழிவருவது

ய்தல்

தம், வெப்பம்
உபதானகம், உபதை

(ச்சல்
உபரசிதம், உபசரிப்பு,குருவைக்கா

*உபதானம், அத்திப்ாரம், கடமை,

உபரட்சணன், கடைகாப்போன்

அ2ணக்காரணம், நஞ்சு, பட்சம்
உபதி, அளுப்பு, சில், பயம்
உபதி சன் , எத்தன்
உபதேசகலே, ஒரளவை, அஃது க

டவுட்டன் மையையறிவித்தல்
உபதே சகன், உபதேசி
உபதேசனம், உபதேசம்

உபரசம், கட லுரை

உபரமணம், முற்றத்துமத்தல்

உேபராகம், இராகு, உபத்திரவம்,
அன்னடை

உபராவம், ஒளி
*உபரி, அதிகம்,

ஒர்மீன்

உபரோத கம், உள்ளறை

உபரோதம், கட்டுதல், குழ்தல், த
டை, தற்காப்பு
உபதை, காணிக்கை, சோதனே, மா
(பம் உபலத்தி, அறிவு, சம்பாத்தியம்
ய்மாலம்
உபத்தானம், அயல் கூட்டம், சமீ உேபலம், பூசித்தல்
உபலாலிகை, தாகம்
உடத்திதி, அறிவு, சமீபம்
*உபத்திரவம், இக்கட்டு, கொடு
உபவிங்கம் உற் பாதம்
கோன்மை, வலோlகாரம்
.ெ
உபலேபம்,
உபத்தை, உஅப்பை

இானங் தீர்க்குமருந்து
உபநாகனம், பூசுதல்
உபநாகம்,

.ே

மழுகுதல

உபவருத்தனம், இராச்சியம்,குடியி
ல்லா ஆர்

-

உம்

உரி

.ெ

உபவேசம், ஆசனம், இருத்தல், ம உம்மையெஞ்சனி, ஒாணி
உம்வரம, மேல்வாயிற் படி

லங்கழித்தல்

உயர்தினம், சுபாாள்,திருவிழா
உடற்பவம், இராகு, கிரகணம்
உபன்னியாசம், இடு, ஒற்.மறுமை, க உயர்விழிவுப் புகழ்ச்சியுவமை, ஒரல
ங் காரம்

ட்டளே, பாயிரம்
*உபாகமம், பொருத்தம்

உயர்வுசிறப்பு, ஒன் நீகெயுரியவுய

ர்வைக்காட்டி நிற்குஞ்சொல்

உபாகரணம், ஆயத்தக்கிரிகை

உயர்வுசிறப்பும்பை, உயர்வைச்சிற

உ.பாகிதம், உற்கை
உபாகிருதம், உற்பாதம், பலி

ப்பிக்குமும்மை, (உ.ம்) குறவரும

உேபாங்கம்,பரதவு.அப்புளொன் அ,
புறவங்கம்
உபாசங்கம், அம்பருத்தாணி
உபாசயம், சித்திரை

ருளுங்குன்றம்
உயர்வுாவிற்சியணி, ஒரலங்காரம்,
அஃதி ஒரு பொருள்தன் சொல்
லாற்சொல்லப்படாமற்கே ட்போ

*உபாசனம், வில்வித்தை

ரைமகிழ் விப்பது மிஃகு தன் றெ

உபாசிதம், வணக்கம்
உபாசிரயம், அடைக்கலம்

னத் தெரிச்து தன்னிச்சை அஃ
தாமெனக்கொள்வது மாம்

உபாஞ்சனம், மெழுகுதல்

(ம் உயாவல், உசாவல்

உபாதான காரணம், து2ணக்காரண

உேயிர்த்தல், இணுதல்

(அகரம்

*உபாதானம், உபயார்த்தம், எண் உயிர்த்தொடாக்குறிஅகரம், ஒர்குற்
ணம்,தினேக்காரணம்,முதற் கார உயிர்ப்புவீங்கல், செட்டுயிர்த்தல்
உேயிர்வேதனே, உயிர்க்குஅம்வேத
ணம், விலக்கல்
னே, அஃது அனல்-சீதம்-அசனி
,
யம்,தியானம்
*உபாதி,காரி
தேகச

ம்பந்தங்களிலேயமவதோல வற்று
ண்மணஞ்செல்லாமனிஅத்தல்,மா
ரீசம்

உபாயனம், உபகாரம்

புனல்-வாதம்-ஆயுதம்-விடம்-மரு
ர்த-பசி-தாகம் பிணி-முனிவு-மு.
தலியன

உயில், சாதனப்பத்திரிகை

*உபேட்சை,உபாயம், கிைேத,பெr உரகாசனன், கருடன், விட்டு.அ
அறுமை, மாயம், விடுதல்

உப்புக்கட்டி, சிஅகட்டுக்கொடி
உமம், இறங்குதுறை, நகரம்
உமாகுரு, இமையம்

உரகாரி, கருடன்
உாகேச்திரன், சேடன்

உரசி, செஞ்சம்
உாசிதம்,

.ே முலே

உமாசுதன், கணேசன், குமான், வீ
ரபத்திரன்

உரணம், ஆட்டுக்கடா. முகில்

உரத்திதம், விருத்தி
உமாதம், அறிவின்மை
உமாதி,அறிவில்லாள் அறிவில்லான் உரத்திதன், விருத்தியானவன்
உசங்தை, துன்பம்
உமேசன், சிவன்
உேமை, அமைதி, கீர்த்தி, அற்கை, உரவல், உலாவல்
உரன், மார்பு, வெற்றி
(சல்
பிரகாசம்
ல்,
உராய்,
உராயென்னேவ
தேய்த்
உமைகராதி, கங்கை
உேம்,தன்மைமுன்னிலேபடர்க்கையு உசாவல், உலாவல்

ளப்பாட்டுவி?னவிகுதி, (உ.ம்) வ உரிப்பகாப்பதம், பகுக்கப்படாது
ரிச்சொல் வாய் நிற்பன
ருதும்,முன் னிலேயேவற்பன்மைவி
குதி, (உ.ம்) வாரும், பெயரெச்ச உரிட்பொருள், அகத்தி2ணமுப்பொ
ருளிளுென் அற, அஃத புணர்தல்
வினேவிகுதி, (உ.ம்) வருங்காலம்
புணர்தனிமித்தம்- ஊடல். ஊட
உேம்பல், வழித்தோன்றல்
உம்மைத்தொசை, உம்மென் அஞ் | னிமித்தம்- இரங்கல்- இரங்களிடமி

சொல்தொக்குநிற்பது,(உ.ம்) செ
ல் தி

தம் என்பன

| உரியடி, உரிச்சீரான் வருமடி

எா உடு

உரூ

உலோ

உரியியற்சொல், செர் தமிழ்மொழிக *உரூபம், கிரிகாமாவே பண்ணல், சு
பாபம், மங்தை
ளாய்வழக்கி அஞ்செய்யுளினுநின்
அறுதம்பொருளேயேயியல்பாய்விள உேருப்பியம், வெள்ளே
உரைகாரர், வண்ஞர்
க்குமுரிச்சொல்
உரியெண்,

அவ்வவ் சங்கலிதத்தி கு உரைத்தாமென் றல, ஒர் யுக் கி

ரிமையாய்நிற்குமெண்,அஃத நீ உரைத்த மென் றல், ஒர் யுத்தி

சங்கலிதவுரிமை-அரை வருக்கச உாையிலக்கணம்,

நாலுரைக்குவே

ங்கலிசவுரி1ை-ஒன் றறை- மூன்றி

ண்டுமிலக்கணம்,அஃதுபாடம-க

லொன் அ சங்கலிதசங்கலித வுரி
மை-ஒன்று-ஆறிலொன் று rை
ங் கலிதவுரிமை-மூன்றரை-இரண்

ள்-தொகுத் தரை-

டு-கால்

ருத்து-சொல்வகை-சொற்பொரு
உ காரணம்-வி

ஞ விடை-விசேடம்-விரிவு- வதிகா

ரம்-துணிவு-பயன் -ஆசிரியவசனம்

உசீகாரம், வாக்குத்தத்தம்

_

*உரு, பதமை,வை கோற்புரி

உருக்குமணல், } அயபஸ்மம்

உரையிற்கோடல், ஒர் யுத்தி
உரோகணிதனயன், பல பத்திரன்

உரோகம், இறக்குதல், ஏ.ஆதல், ஒ
ளியின் மை
(டி-த்தல்
உரோகாதம், செஞ்சிடித்தல, மார

உருககு மண,

உருச்குமணி, கிருட்டிணன்றேவி
உருக்குவளே, மெதுகாணி
உருசிதம், உருசி
(தவருவது
உருட்டுவண்ணம்,அராக தொடர்ந்
உருத்தகம்,ஒர்சின்னிநோய் (ருவன்

உரோகி, நோயாளி
உரோசம், முலே

(மரை

உரோசனி, கோரோச?ன, செந்தா
உரோதம், தடை
*உருத்திரன் ஏகாதசவுருத்திரரிஞெ உரோபணம், இறங்குதல்
உரோமக்கிழங்கு, வசம்பு
உருத்துவம், பருப்பம்
உருபுத்தொகை, உவமையுருவுதொ உரோமாம்பரம், கம்பளம், சால்வை
க்கு நிற்பதி,(உ.ம்) புயற் கருங்குழல் உரோமாரிஷம், மயிர்ப்புள கம்
உருபுப்புணர்ச்சி,வேற்அமையுருபுபு உரோமி, மயிர்ச்சிகைப்பூடு
ணர்அேவருவது
உலகமலேயாமை, நூலழகிளுென் அ
உருபுவமானத்தொகை, உருபுமுப உலகமாதா, இலக்குமி, சரச்சுவதி
மனமுங் தொக்குநிற்பத, (உ.ம்) உலகமுண்டோன், விட்டு அணு
வாயாயச் சிவப்புள தொன்றில்லே *உலகம், குணம், சனம்,திசை
உருபுவமைத்தொகை, உருபுவமை உலக வழக்கம், இயல்பாய்வழங்கு

தொக்கு நிற்பது, (உ.ம்) சேல் விழி

உருவசவுயர்வுகவிற்சியணி,

வஅதி,

உலகொழுங்கு

உலக ள தோன், விட்டுஅனு

உருப்பு, வெப்பம்
உருமணி, சருவிழி
உருமுதல், உறுமுதல்
உேரும், விடுதல்

உலங்கலம், கற்பாத்திரம்
உலத்திகுலே, ஒர் சூலே
உலர்த்தல், உலர்த்துதல்

ஒரலங்

உலவ மரம், இலவமரம்

காரம், அஃது உபமேயத்தைய உலவைகாசி, திப்பிலி

ச்சொல்லாl சொல்லாமல் உய உவிச்தம், ஒர்தேயம்
மானச் சொல்லால் இலக்க2ணயா உஅடிதம, திவாரம்

ய்ச்சொல்லுதல், (உ.ம்) வில் அவ உ.அண்டனம் உருட்டுதல்
க்காபிரண்டுகொண்டவல்லி

உஅவரவரிசி, வெந்தயம்

(யம்

உருவெளிப்படுதல், மனதிவெண்ணி உஆாகம்,ஆந்தை, இந்திரன்,குங்குலி
யது தோன்.அறு மனத்தோற்றம்
உலொட்டி, மஸ்துள்ளபதார்த்தம்
உலோக காங் தம், காதேம்
உருடம், பகாப்பதம்
உருடி, துடுகுறி
உருடியார்த்தம், இயற்சொல்

உேருவகம்

உலோக காரன், கொல்லன்
(ள் உேலோகம், இரத்தம், பஞ்சலோக

லங்காரம், ஒர்செய்யு

ம், பார்வை, மனிதன்

2.வIT

உற்க

உழவுகோல், முட்கோல்
உலோகவேட2ண, மண்ணிச்சை
உழை, இரா, பசு, வைகறை
உலோகாய்தம், ஒர் மதம்
:உலோகிதம், இரத்தம்,செவ்வாய், உள சம், கேட்டல்
உளபுலப் பயன்றற்குறிப்பு, ஒரலங்
மஞ்சள், யுத்தம்
காரம், அஃது இயல்பாயுள்ளபய
உலோ கொத்த மம், பொன்
ன் வேருென் ருலாய தெனத்தற்கு
உலோசம், கண்மணி, காதணி, சுட்
றிப்புச்செய்தல் (உ.ம்) முலேசு ம
டியாபரணம், வானம், வின் ஞண்
க்ததேய் தேதிடை
உலோபனம், ஒ.அப்பு, குறைத்தல்
உலோமகருணம்,
புள கப்பொடி உளபுலவேதித்தற்குறிப்பு, ஒரலங்
உலோமாஞ்சம்,
காரம், அஃது இயல்பாயுள்ளதை
ட் பு
ஏ தவிஞல்வச்ததென அத்தியவச
உலோமசன், ஒரிரு டி.
பித்தல், (உ.ம்) நின்ருளவனிமிதித்
உேலோமம், ஒழுங்கு
(யான்

}

ஒழுங்குடை
உலோலே, இலக்குமி, சா

உலோமன், உரோமன்,

உல்லகசனம், புள கப்பொடிப்பு

தலிஞற் சேந்தனவென்அள்ளுமெ
ன்னெஞ்சு

உளப்படுத்தல், உறழச்செய்தல்

*உல்லாசம், அத்தியாயம், வத்திப்பு உளம், கருத்தி, மனம்
உளரிகிரதம், சம்மதப்படல்
*உல்வி, வெங் காயப்பூ
உல்லே கனம், உயர்த்துதல், உவார் உளிஞை, கோபுரவாயில், படை

தித்தல், எழுதல்,கல் அதல்,சீவுதல் உேளு, உளுவென்னேவல்
உள்ளுறையுவமம்:உய்த்துணர்வகை
த்தாய்ப்புள்ளொடும்விலங்கொடு
உவட்டுரை, இகழ்ச்சிச்சொல்
உல்லோசம், மேற் கட்டி

உவணகேதனன், விட்டுஅனு

ம்பிறவற்ருெடும்புலப்படுவது

உேறக்கம், யாக்கைக்குற்றம்பதினெ
உவண முயர்த்தோன் , விட்டுஅனு
ட்டிமூென்.அறு
உவமத்தொகை, உவமையுருபுதொ
க்கதொடர் மொழி, (உ.ம்) பான் உேறக்கல், உறங்கச்செய்தல்
*உறக்கு,உறக்கென்னேவல்

மொழி

உபமானத்தொகை உபமான சொ உறங்கல், உறங்குதல்
க்குநிற்பது, (உ.ம்) முகத்திற்கொ உறங்கி, புளியமரம்
ப்பாங்காந்திகொள் பொருளுமுண் உேறத்தல், முற்றக்கவர்தல்
டோ

உேறல், உறுதல்

உவமானப்பிரமாணம், ஒரளவை,அ உறவி, மலேமுருங்கை
ஃது ஆமாவை ஆப்போன்றிருக் *உறவு, உற்ற சமயம்
குமென்றறிதல்
உவமைத்தொகை,
சொக்கியசொல்

(ருக்கம்

உறழ், இடையீடு,ஒப்பு, காலம்,பெ
உவமையுருபு

உ2ழ்தஅவமை, ஒரலங்காரம்

உேறழ்தல், இடைபிடல்,போஅதல்

உவமையகத்தி2ண, இரு பொருடரு உஅ கண்ணுளன், அச்சமுள்ளான்
மொன் 18னஒப்புமைகாட்டி யுரை உஅதிபயத்தல், சயன் றரல்
உறுப்பினகவல், ஒருபொருண்மேற்
த்தல்
பாக்திசைப்பது
உவமையாகுபெயர், உவமானத்தி

ன் பெயரை உவமேயத்திற்கு வழங் உறுப்புத்தற்கிழமை, உறுப்போ
டொற் அமையுடையது
குவது (உ.ம்) மயில்வந்தாள்
உறுவ அரைத்தல்விடை, விளுவுக்கு
உவமையுருபு, உவமை
விடையாய் உறுவதைச் சொல்ல
உவரிக்கெண்டை, ஒர்மீன்
ல், (உ.ம்) உண்டாயோவெனவயி
*உவர், உயர்தி:ணப் பலர்பாற்படர்
க்கைச்சுட்டுப்பெயர்

அறுநோடெனல்

% உவளகம, இரண்டு

உறை, பொருள்

உவா காடி, கிரகணபரிசனநாடி

உேறையுள், இருக்குமிடம்
உற் கடம், யா?ன, வெறி

உவாம்ைபனம், தாவி 2ண

உl

rெ

உளrt

உl டுகாதனம்,சம்மணமாயிருத்தல் உற்றுணர்தல், ஆராய்ந்தறிதல்
உற் கணம், த ட்டை

உற் கண்டிதம், துக்கப்படல்
உl கருடம், அதிசயம்

உlகலம், கெளடமைந்திளுென்று
உற் கலன், சுமைகாரன்

உன் மதம், மதிமயக்கம்
உேன்மத்தம், வெறி
உன் மக்தம், கொலே
உன் மார்க்கம், துன்னடை
*உன்முகம், மேளுேக்கம்

உற்காசம், ஆரம்பஞ்செய் காரியம் உன் மேதை, கொழுப்பு
உற் காமு கம், கொள்ளிவாய்ப்பேய் *உன்னதம், மேன் மை
உேற்காரம், இரைதல்,தாற்றியபொ உன்னதி, வத்திப்பு
வி, விழுங்கல்
உன்னமனம், எழுச்சி
உன்னம், இரம்
உற்கிரமணம், போதல்
(சித்சல்
உற்கிராமம், எதிரிடை, திறம்புதல் உன்னயம், உயர்வு
உற்கிருஷடம், மேன்மை
உன்னயனம்,அருத்தாபத்தி, ஆலோ

உற் ரேணம். உவாங் கித்தல்

உன் ஞகம், காடி

#உற்கை, சுவாலே, தீ, தீக்கொள்ளி, உன் அமம், உயர்த்துதல்
விண்வீழ்கொள்ளி
உன் ஞயம், உயர்வு
உன் மூலயம், இதயம்
உற்கோசகன், பரிதானம்வாங்கி
#உற்சவம், உயர்ச்சி, களிப்பு, கோ உேன்னி, அழிஞ்சில்
பம், விருப்பம்
26
உற்சற் சனம், சன்கொடை

*உற்சாகம், சங்தோஷம், நூல்
ஊகனம், கீர்த்தல்
உற்சாதனம், அழித்தல், உழுதிரட் ஊகனி, துடைப்பம்
டி-த்தல்,போதல்,வாச?னயூட்டல் ஊகாரம், ஒரெழுத்து
உற்சாரகன், கடைகாட்போன்

ஊக்கம், உண்மை

உற்சேதம், உடல், உயர்ச்சி, காய ஊங்கு, உயர்ச்சி
ப்பட்ட சரீரம், கொலே
ஊசா, ஒர்செடி
உற்சேபணம், கால்செய்வட்டம்

ஊசிப்புல், ஒர்புல்
விடு
ஊடல்விரி, வெள்ளணியணி
தல்,எறிதல், கக்குதல், மோதுதல்
த் திளித்தலேவன் வாயில் வேண்ட

உந்சேபம், அலேபுரள்தல், அனுப்பு
உற்பதம், தப்பு
உற்பதனம், உற்பத்தி

ன் முதலாகப் பாங்கிதலேவ%னய
ன்பிலேகொடியை யென்றிகழ்தலி

உற்பத்திப்பிரயோகம், காரணங்க
ருகியவை
ளாளுயகாரியம்,பொருண்மாட்சி ஊடுருவல், தட்டுருவல்
உற்பலபத்திரம், திலகம், கரேகை *ஊடை, மனேவி

உற்பலம்பம், தோற்றல்
உற்பலவனம், கடந்தது
உற்பவனம், ஆரஞகுதிசெய்தல்

(?ன
ஊதாாதன், இனத்தைக்காக்கு ம்யா
ஊதம், கேட்டல்

ஊதியொடுக்கம், சுவாசம்

ஊ.தி கட்டி, சொக்க வெள்ளி
உற்பாடனம், கக்கல், கிருமூடம்
உற்பாதகம், எண்காற்புள்
ஊ.திமாதேம், ஒர்நோய்
உேற்பாதம், தப்பு, தாளுய்ச்சம்ப ஊமத்து, ஊமத்தை
வித்தது, பூகம்பமுதலியன்,விண் *ஊமை, ஒர்வாத்தியம்

வீழ்கொள்ளி

உற்பாதனம், பிறப்பித்தல்

ஊமைக்காடை, ஒர்காடை
ஊாவியன், வைசியன்

*ஊராளி, ஒர்சாதியான்
உற்பிராசனம், நிைேத
உற்ற துரைத்தல்விடை, விளுவுக்குவி *ஊரு, அட்டை
டையாய்ச்சம்பவித்ததைச் சொ ஊருசன், வைசியன்
ல்லல், (உ.ம்) உண்டாயோவென *ஊர், பரிவேடம்
(டையாகாம்
வயிறுாோகின்றதென்பது
ஊர்த் துவகபுரம், அரிச்சந்திர

எண்

எ

உ.அ

எதிர்

எண் ணலும்மைத்தொகை, எண்ண

ஊர்த் திவகம், மேலேறுதல்
ஊர்; துவகாயம், உடல்

அம்1ைதொக்கு சிற்பது (உ.ம்).அ
றம்-பொருள்-இன்பம்-வீடு

ஊர்ந்தவதேவன், விட்டுஆ.
ஊர்த்து வபாதம், எண் காற்புள்

என்னும்மை, எண்ணக்காட்டிநிதி

ஊர் துவலிங்கன், சிவன்

எண் அம்மைத்தொகை,

குமும்மை, (உ.ம்) இரவும்பக அம்

ஊர்த் தவலோகம், தேவலோகம்

ஊழைக்குருத்து, துளசி

எண்ண.அ

ம்மைத்தொகை, (உ.ம்) அற்பகல்

ஊர்ம் மிகை, அலே, மோதிரம்
ஊஅகம், ஆச்தை
ஊழகம், வைகறை
ஊழம்,

எண்ணு வண்ணம், எண்பயின்.அவரு
வது

எண்ணுறுத்தல், உறுதிப்பத்ேதல்

(ட்டை எண்ணேக்ாரம் எண்2ணக்காட்டுமே
காரம், (உ.ம்) நிலனே நீ ரெ. நீயே

ஊற்றுப்பட்டை, ஊற்றிறைக்கும்ப

எண்ளுேகாரம்,ள்.ண்ணேக்காட்டுமோ

ஊனுருக்கி, கயவியாதி
ஊளுெட்டி, உடும்பிறைச்சி
* ஊன்றல், நி?ன தல்

காம்,(உ.ம்)முத்தனென்கோ-மு.
தன் மூர்த்தியென்கோ

எதி திதழி இயவெச்சவும்மை, எஞ்
இயசெயலேவிளக்கி யெதிர் காலத்
தைத் தழுவிநிற்குமும்மை, (உ.ம்)

டுT

இனிக்கொற்றலும்வருவான்

* எ, அம்பு

எக்கல், குவிதல், சொரிதல்
erசமானினி, தலேவி

எதிரதசோக்கியவெச்சவும்மை, தி
(ன்.அறு

எகர், உபநிடதமுப்பத்திரண்டிஅெ
எச்சச்சொல், பெயர்வி?ன-உம்மை
சொல் -பிரிநிலே -என-ஒழியிசை

ர்மறைச் சொல்லேக் காட்டிகிற்கு
மும்மை

ஏதிர்காலவி?னத்தொகை, வருக்கா

லவி?னதொக்குகிறீபதி, (உ.ம்) இ
எதிர்மறை இசை-குறிப்புமுதவி
னிக்கொல்களி.அ
யகுறைந்த நிற்குஞ்சொல்
எதிர்காலவி?னயெச்சம், இன்-ஆல்

எச்சம், காரியம்
எச்சவனுமானம், ஒரளவை, அஃதி

ஆற்றைக் கண்டவன் மலேக்கண்ம
ழையுண்டென வறிதல்
எடுக்குதல், எடுத்தல்

கால்-கு- இய-இயா-வான்-பான்
.பாக்குஎனும் விகுதிகளேக்கொண்
டு இடைநி?லபெற்றும்பெருதங்தா
மே எதிர்காலங்காட்டி கிற்கும்வி

(ர்யுத்தி
?னயெச்சம்
எத்ெத மொழியினெய்தவைத்தல், ஒ
எடுத்தலளவையாகுபெயர், நிறையி * எதிர்நிலே, கண்ணுடி
ன் பெயர்நிறுக்குங்கருவிக்குவழங்
எதிர்கிலேயகத்தினே. ஒன்றனவிளக்
குவத, (உ.ம்) திலாக்கோல்
கவத? ைமறித்து எதிர்கிற்கும்பொ
எடுத்த அம்மைத்தொகை, நிறையள
ரு க்காட்டல்,(உ.ம்) முட்டகுடா
வும்மைசொக்குநிற்பது, (உ.ம்) ஒ
ன்றே முக்காற்பலம்

*எடுத்தல், பொருங்தல்
எடுத்துக்காட்டல், ஒர்யுத்தி
எடுத்தக்காட்டுவமையணி, ஒரலங்
காயம், அஃது விம்பப்பி திவிம்
பபாவத்தைக் காட்டுவது

டியாட்புக்கட்டை ஆடாடியகால்

எதிர்நி?லயணி, உபமானத்திற்குக்கு
றைவுதோன் றச்சொல்லல், (உ.ம்)
அணங்கு முகம்போன்மதியுஞ்செ

யுமேமகிழ் அன்றியும்அவன்னியத்
தையுபமேயமாகக் காட்டிவன்

*எடுபடுதல், வெளிவருதல்
எண்ணலளவையாகுபெயர், எண்அணு

யத்தையிகழ்தஅமாம், (உ.ம்) மு
கமேமதியுமுனயொச்கும்

க்குரியபெயரையதற்குரியபொரு
ருட்குவழங்குவத, (உ.ம்) ஒன்று எதிர்மறுப்பு, உடன்பாட்டிற்கு "
வதே அது
ருய்ச்சொல்லுதல்

எலு

ை72.

எதிர்மறையணி,ஒாலங்காரம், அஃ * எலும்பிவி, புழு
த ஒழிப்பணிக்குவேருகியுங்கேட் *எல்லே, பகற்பொழுது
பேர்ரை மகிழ்விப்பதாயு மிருக்கி எல்லேப்பொருள், ஒருபொருளினது
திசையளவைக் குறிப்பதற்கு எல்

ன் றமறுப்பைச்சொல்லுதல்
எதிர்மறையும்மை, எதிர்மமத்துச்

லேயாய் நிற்கும்பொருள், (உ.ம்).உ
த்தரார்த்த கோளத்திற்கு தெற்கு

சொல்அமும்மை, (உ.ம்) சாத்த
ன் வருதற்குமுரியன்

சமரேகை

(கப்பாடல்

எதிர்மறையெச்சம், எதிர்ம.மப்பை #எழல், துக்கம்

க்காட்டுமெச்சம், (உ.ம்) அவளுே எழுத்தந்தாதி, இம்றெழுத்தாதியா
கொண்டான்

எழுவாய், ஆதி

எதிர்மறையெஞ்சணி,எதிர்மறையெ எள்ளுச்செவி, ஒர்பூண்டு
எறும்பு, பி.பீலிகை

ச்சவலங்காரம்

எதிர்மறை யேகாரம், எதிர்மறுக்கு எஅழி, பன்றி
மேகாரம், (உ.ம்) தாற்ருதே தாரவி *எண்,என்னுடையது, ஒரெச்சச்சொ
ல், (உ.ம்) ஒல்லெனவொவித்தது,
எண்ணிடைச்சொல், (உ.ம்) பகை
-பாவம்-அச்சம்.பழியென சான்கு

டல்

எதிர்மறையோசாரம், எதிர்மறுக்கு
மோ காரம், (உ.ம்)சாகுேகொண்

என் வெஞ்சனி, எனவென்னெச்சம்
எதிர்மறைவிகுதி, வி?னயையெதிர்ம எஞ, எண் ணிடைச்சொல், (உ.ம்)சா
த்தனெஞ கொற்றனெளு
அக்கும், இல்-அல்-ஆ என்னுமூன்
டேன்

அமாம், (உ.ம்) உண்டிலன்-உண் எ8னத்து2ண, எவ்வளவு
ணலன்- உண்ணன்
என் பாபரணன், சிவன்

எதிர்மறைவிடை, விஞவெதிர்மறுத் என் புதின்றி, கழுதைக்கு டத்தி
அத்தரங்கூறல், (உ.ம்) செய்யே * என் றாள், கோடை
னெனல்

இர
*எதிர்மறைவின, அஃது இல்-அல்
ஆ எஅம்விகுதிகள் புணர்தேவி?ன ஏககுண்டலன், குபேரன் பலராமன்
ச்சொல்
எ.க.குரு, உடன் கற்ருேன்

எதிகைத்தொடை, செய்யுட்டொ ஏக சரம், காண்டாமிருகம்

டையிளுேர்வகை, அஃது அடிக
ளின் முதற் சீரினிரண்டா மெழுத்
தொன்றிவரினடியெதுகை அடிக
ளின் முதலிருசீர்களிரண்டாமெழுத்

ஏக சாதர், சகோதரர்
ஏக சாதி, குத்திரன்
ஏக சிருங்கம், காண்டாமிருகம்

ஏகசிருங்கன், கிருஷடிணன்

ஏககுனு ஒரேபேருண்பிள்ளே
தொன்றிவரினினேயெதுகை
எம், எம்முடைய, தன்மைப்படர்க் ஏகதேகம், யெளவனம்
கையுளப் பாட்டுப்பன்மை விகுதி, *ஏகதேசம், பங்கு

::::

எரிகாலி, காட்டாமணக்கு

ஏக தேசவுருபகம்,
*ஏகதேசவுருவகம்,
ருவகஞ்செய்வது

எருத்தங்கோட்டல், தலே கவிழ்தல்
எருத்தடி, இ யலடி

*ஏகநாதன் , சுயாதிபதி

(உ.ம்) உண்டனெம்
* எ பின், வேடசாதி

ஒரே

யங்கத்தையு

*ஏகதேவன், சிவன், புத்தன்

எேருத்தம், தரவு
ஏகபத்தினி, பதிவிரதை
எருமைச்சுரு, ஒர்மீன்
எருமைாாத் தொட்டி, வைப்புப்பா ஏகபிங்கலன், குபேரன்
ஷாணமுப்பத்திரண்டிளுென் னு ஏகபிங்கன், குபேரன்

எருமைப்பாச்சோ றி, ஒர் பூண்டு
எலிப்புலி, பூ?ன
எஅசன், சோழன்

ஏக பிண்டன்,

நெருங்கியவுறவன்

ஏகம்பன், கச்சிப்பதி சன்
ஏக ரூபன், கடவுள்
93

எாகi)

எநீ

ஐே

எமகண்டன், ஒரிராக்க தன்
எமத்தாரி, பொன் அாமத்தை
ஏமாத்தல், அவாவுறல், களித்தல்
#ஏமாப்பு, வலியாதல்

ஏ கலிங்கன், குபேரன்

ஏகவீரன், இணயில்வீரன்
*ஏகன், சிவன்

ஏகாக்கம், காக்கை
*ஏகாங்கம், சர்தனம், புதன்

எம்பல், எம்புதல்

ஏலே, ஏலம்
ஏகாண்டம், ஆகாயம், வெளி
ஏகாத்தியம், தனிச்செங்கோன்மை *ஏல்,எதிர்மறையேவலொருமைவிகு
*ஏகாந்தம், சக்தனம், புதன்
தி,(உ.ம்) ஈடவேல்-வினேயெச்சவி

ஏகாம்பரன், சிவன்
ஏயேன், தோழன்
ஏ.கோத்திட்டம், ஏகோதிட்டம்
ஏக்கை, இகழ்ச்சி
ஏசனம், கலக்குதல்

குதி, (உ.ம்) வருமேல்
ஏல்விலன், குபேரன்

ஏவல்விகுதி,ஏவலில்வரும்விகுதி,அஃ

அ, ஆய்-மின்-உம்-முதலியவை
ஏவல்விடை, விஞவையெதிர்ம முத்
தேவும்வி?ன. (உ.ம்) உண்டாயோ
*ஏடகம், ஆட்டுக் கடா,திருவேடகம்
வென்றவழிநீயுண்ணென்பது (யா
ஏடாகோ டம், ஏற்றத்தாட்சியான

ஏவல்லிஞ, ஏவும்விஞ. (உ.ம்) எழுகி,
ஏவுதற்கருத்தா, இயற்.அதற்கருத்
தாவையேவுவொன்

ைெ _

ஏடுகம், பிரேதக் கல்லறை
*ஏட்டை, துன்பம், வஅமை
ஏணகம், மான்

ஏவும்விடை, எவல்விடை

ஏவும் வினே, தொழிற்பாற்படுத்தும்வி

ஏளுசினம், மான் ருேல்

இனச்சொல்

ஏதசன், பிராமணன

எேதம், பலவன் னம், மான்
ஏதனம், சுவாசம்விடல்

ஏவும்வினமுதல், ஏவுதற்கருத்தா
ஏற்றமொழி, புகழ்மொழி
ஏனமுத்தி, பன்றிக்கோட்டிற்பிறர்
தபச்சைநிறமுத்த
(ச்தல்
ஏன் மல், இயலல், குறித்தல், பொரு

ஏதியம், கிரணம்

ஏேதிலார், பிறர்
ஏே.தி, உபகரணம்

ஏதுத்தற்குறிப்பு, ஒாலங்காரம்
ஏஅவனுமானம், ஒரளவை, அஃதி

புகையைக்கண்டு நெருப்புண்டெ

*ஐ,சிவன்,முன்னில்யொருமைவி:
விகுதி, (உ.ம்) வர்தன, தொழித்

னவறிதல்

ஏதுவுவமை, காரணங்களேபெடுத்து
க்காட்டி யுவமையைப் பொருட்

கொப்பிட்டுக்கூறுவது,(உ.ம்) மா
மணியும்பாசிலேயும் இளம்பிறையு
ங்கூடிபிரபையால் வானவிற்போ
ன்ற து

பெயர் விகுதி, (உ.ம்) எடை,

புப்பெயர்விகுதி,(உ.ம்) தொல்
வினமுதற்ப்ெர்ருள்விகுதி,(உ.ம்):
றவை, செயப்ப்டுபெர்ருள்விகுதி,
(உ.ம்) தொடை, கருவிப்பொரு
ள்விகுதி, (உ.ம்) பார்வை .

ஐங்காயதயிலம், பிண்டதயிலம்
எத்திரி, சாதிபத்திரி
ஏத்துவம், பின்பு
*ஐங்காய்ம், தல்ேப்பிள் ளக்கரு
ஏந்தல்வண்ணம், சொல்லியது.சிறர் ஐசானம், இசானம்
அ வருவ அதி
ஐசானி, வடகீழ்த்திசையான
ஏங் திசைச்செப்பல்,வெண்சீர்வெண் ஐசானியன், இசானன்

இஞ்ஞார்த்த்ச்ம், பஞ்சப்பொசி"

டளேயான் வருவது

ஏந்திசைத்துள்ளல், கவித்த8ளயிசை
ந துவருவது

2ளயடக்க்த் தியானித்திருத்தில்
ஐட்டிகம், ஒமச்சடங்கு
-

ஏதிேசைத் தாங்கல்,வஞ்சித்த
ன் றிவருவத

யொ ஐந்தடக்கல், பஞ்சேந்திரியங்கின்
யொடுக்குதல்

சக்திசையகவல், சேரொன் ருசிரியத் 8தேடிவிருத்தம்,கலிவிருத்தம்
தளேயான் வருவது

கொச்சகம்

ஒட்

.ெ

ஒரு

ஐதேவம், மிருகசீரிடம்

* ஒதுக்கம், நீட்டு

ஐந்தவித்தல், பஞ்சப்புலனடக்கல்

ஒதுங்கிடம், புழைக்கடை

ஐந்திரன், அருச்சுனன், இந்திரன், ஒப்பிஅவமை, ஒரலங்காரம், அஃ
ஐச்

, ஐக்தி-தாம

ஐமுகி, காட்டாமணக்கு, சிவன்

ஐம்புலவிடயன், இல்வாழ்வான்

இம்புலன் விழையான், தமவி
(ம்
ஐம்பூதவிலிங்கம், பஞ்சபூதவிவிங்க

அது ஒப்பின்றெனக்கூறுதல், (உ.ம்)
தானே.தனக்குகிகர்
ஒப்புப்பொருள், புகழ்பொருளிலுே
தன்னி அமிருக்கிற சாதாரண தரு
மத்திஞ.அவமானமாகிறபொருள்,

(உ.ம்) காக்கையிற கரி தி களம்ப
மும்
ஐம்பூதியம், பஞ்சபூதியம்
ஐம்பொறி கர்ச்சி,அனுபவம் (ன் ஒருகண்ணன், ஒற்றைக்கண்ணன்
ஐம்பொறியடக்கான், இல்வாழ்வா ஒருகாவிலி,குபேரன் சனி
ஐம்பொறியடக்கி, அறவி
ஒருசாரார், ஒருகாலாசிரியர், ஒரு பு
டையாா
ஐம்பொறிவிடயம், ஐம்புலத்தான
ஒரு சார், ஒருபக்கம்
றியப்பட்டத
ஒரு சலேயுள்ளுதல், ஒருதலேக்காமத்
ஐம்முகப்பிரமன், பூருவபிரமன்
தோர்புணர்ச்சியையிடை விடாது
ஐயவணி, ஒாலங்காரம்.அஃது ஒ
நினத்தல், அஃது பத்தவத்தை
ப்புமையிஞளுெரு
பிமூென்.அ
ப்ொரு பதிவோ அதன் ஒப்பு
டைப் பொருளோவென வையமு ஒருபொருள்குறித்தபலபெயர்த்திரி
சொல், செந்தமிழ்நிலத்து மொழி
அறுதல், (உ.ம்) மாமூேவிழியோக
களாய்ச்செய்யுட்கேயுரிய வாய்க்
டுவோவடுவோ
(யோமகளுே
கற்ருேர்க்கு மாத்திரம் பொருள்வி
ஐயவிஞ, சந்தேக விஞ,(உ.ம்) குற்றி
ளக்கினவாய் ஒன்றன் பெயரையே
ஐயவும்மை, சங்தேகவும்மை, (உ.ம்)
விளக்கும் பலபெயர்த்திரிசொல்,
பத்தாயினுமெட்டாயிஅங்கொடு
(உ.ம்) கிள்ளே-தத்தை
ஐயஞர்,வனாட்சகன், இவன் சாத்
ஒருபொருள்குறித்த பலவிடைத்திரி
தன்
ஐயானனம், சிங்கம்
ஐராவணம், இந்திரன்யானே
*ஐராவதம், தோடை
ஐவகைப்பொழுது, சிறுபொழுதின்
வகையைக் து, அவை காலே-கண்
பகல் மாலே-யாமம்-வைகறை

ஐவண்ணமணி, செளந்திகப் ப.தம
ராக மனிை

ஒஃகல், ஒதுங்கல்
*ஒக்கம், கரை
ஒஞ்சரிவழக்கு, ஒருதலேவழக்கு
*ஒடியல், ஒடிபட்டது

சொல், செந்தமிழ்கிலத்துமொழி

களாய்க் கற் ருேர்க்கு மாத்திரம்
பொருளேவிளக்கி ஒருபொருடரு
ம்பலவிடைத்திரிசொல், (உ.ம்) எ
ன்

ஒருபொருள் குறித்த பலவி?னத் திரி
சொல், செங் தமிழ்கிலத்துமொழி

களாய்க்க நீருேர்க்கு மாத்திர தேம்
பொருள்விளக்கித்திரி சொல்லாய்
நிற்கும்பலவி?னத்திரிசொல்,(உ.ம்)
சரித்தான்-ாடங்தான்

ஒருமையிற்பன்மை, ஒருமைப்பாலி

நீபன்மைப்பால்கூறல்,

(உ.ம்) ஒ

ருவர்வதோர்

இசை நிறையிடைச்சொல், ஒருமொழி, ஒருபொருளேயேவிளக்
கிநிற்குஞ்சொல்
(உ.ம்)சொல்லென் மெய்யநின்ளுெ
டுபெயர்த்தே
ஒருவழி மேவல், ஒரவாரம்
ஒட்டங்கி, கன் ஞர்கருவியிஞென்.அறு ஒருவழியொப்பிளுெருபொருண்மொ

#ஒடு,

ஒட்டாவுருவம், கருங்கற்கிலே
ஒட்டிகக்குவான், ஒர்புல்
ஒட்டுருவம், மரவிக்கிரகம்

ழிதல், ஒாலங்காரம்

ஒருஉரு
முதலாஞ்சீரினு சான்
காஞ்சீரிலுமுரண்வருவது

.ெ

உ.

ஒரை
ே, கனிமுன்னே
ஒன்
ருதவஞ்சித்தள
*ஒருஉமோ?ன,முதற்சீர்க்கண் அகா
லு நிழன் முன்னேஅ ாேரொன் றி
ன் காஞ்சீர்க்கண்ணு மோனவருவது
வருவது
ஒருஉவண்ணம், ஒரீத்தொடுப்பது
ஒருஉவளபெடை முதற்சீர்க்கண்ணு ஒன்னலர், பகைவர்
சான் காஞ்சீர்க்கண்ணுமளபெடை
ஒற

பயிலுவது

ஒருஉலியைபு, இற்.மச்சீரிலுமீற்றய *ஒ, அகாரஉகாரச திேயக்சரம்-அய
ன் அரன்,அழைத்தல்- இரக்கம்
விருசீரிடைவிட்டயற் சீரிலுமியை

இவற்றைக்காட்டுமோரு பசந்கம்

புவருவது

ஒருஉவெதுகை, முதற்சீர்க்கண்அணு
நான் காஞ்சீர்க்கண்அணு மெ.துகை

} மூட்டைப்பூச்சி

:

(டுவது ஒகம், அடைக்கலம், ஒர்குருவி, ச

வருவது

ஒழிபணி, பலவற்றைச்சுருக்கிக்காட்

முகம், திரட்டு, புகலிடம், பெருக்

கு, போத?ன, வீடு
ரம், அஃது ஒரு தருமத்தையா ஒகாரம், ஒரெழுத்தி
கார வுரு,
ரோபித்தல்
கடவுள
ஒழிப்புயர்வுநவிற்சியணி, ஒரலங்கா
ரம், அஃது உயர்புகவிற்சி ஒழிப் ஒகுலம், அப்பம்
(வாயு
பொடுவருதல்
(சம் ஒங் காரி, சத்தி
ஒழியிசையெஞ்சனி,ஒழியிசையெச் #ஒசம், கோசம், தாபனம்,பிரான

ஒழிப்பணி, அபஅதியுருபகவலங்கா

குே:

்
ஒழியிசையோகாரம், ஒழிபொருளே ஒசைக்கழல், வீரவெண்டயம
,
்.அ

க்காட்டுமோ காரம், (உ.ம்) கொ ஒசையுடைமை அாலழகிமூென
ளலோகொண்டான்
ஒடதிபதி, சந்திரன்
ஒடம், நெய்வார்கருவியிளுென் மறு
ஒழிவளவை, ஒரளவை, அஃஅ கீழ்

ச்சேரிதோற்றதென் புளிமேற்சே

#ஒடி,

}

வனநெல்

ரிவென்றதெனக்கோட்ல்
ஒடிகை,
ஒழுகிசைச்செப்பல், வெண்சீருமிய *ஒடுதல்,பிளத்தல்
*ஒடை, ஒர்மரம், யா?ன
தி.சீரும்விரவிவருவது
ஒழுகிசைத்துள்ளல், கலிப்பாவோ ஒட்டபல்லவம், மேஅதெ
சிையிளுென்அறு

ஒேதல், ஒழிதல்

ஒழுகிசையகவல், நேரொன்ருசிரிய இ.அ), பூ?ன
த்த யுதியை யொன் ருசிரியத்தளே ஒதுவார்க்குணவிடுதல், அறமுப்பத்
திரண்டிளுென் அறு
(ண்ணம்
யும்விரவிவருவது
ஒழுகுவண்ணம்,ஒசையிளுெழுகும்வ ஒதை வாரி, இறகு
ஒத்துமுறைவைப்பு, ஒர் யுத்தி
ஒேழுகை, பண்டி
"ஒழுக்கம்அறப்பான் மூன்றலுளொ ஒமி, நீ, நீர், செய்
ன் அ,

அஃது

நான் காச்சிரமத் *ஒம், அயன்-அசன்-அரி

தோர்க்குவிதித்தன செய்தலும் வி ஒரசைச்சீர், கோசையாளுவததி
ரையசையாளுவதுவருமசைச்சீர்
(தலியன
விக்கியன ஒழித் லும்
ஒளியிலுருவம், சுவரிலெழுதருவமு ஒரடிமடக்கு, நான் கடியுள்ளோரடி
யேமடங்கிவருவது, (உ.ம்) துறை
ஒளியிழை, ஆபரணம், ப்ென்

ஒளியுள்ளுருவம், கண்ணுடியுளுருவம்
ஒளிவட்டி, பச்சைக்கருப்பூர்ம்
ஒஅவினே, யோவ்ருத்தம்

வாஅறை வார் பொழிற் அ2ணவர்
நீங்க

ஒரல், ஆய்தல், ஒடுக்கமானது

ஒரெழுத்திமடக்கு, அடிகடோ அமி
ஒஅவு, வருத்தம்
ஒற்றைக்கண்ணன் குபேரன் சுக்கிரன்
டை பிறிதெழுத்தின் றிவதே வெழு

இ2ருெவிவெண்டுறை, ஒரோசைத்
ன் வரும் வெண்டுறை

த்தே வருவது
ஒேர்ை, நாழிகை, மூர்த்தம்

கங்

rை/m

,

EL.

ஒர் கட்புள், காகம்

கங்கை சக்களத்தி, பார்ப்பதி

ஒ2லக்கிழிஞ்சில், ஒர்வித சங்கு

கங்கைதாவி, மேகம்
க சங்கலம், கடல்

க சங்கனம், கடைவீதி

ஒள

கசபம், புல்

ஒேள, அழைத்தல். வியப்பு-தடை கசப்பி, மயிர்ச்சிகைப்பூடு, வல்லா
ரை, வேம்பு
இவற்றைக் காட்டு மோருப சருக்
*க சம், கயம், தாமரை
கம், அனதேன், பூமி
ஒள சரம், கோடாங்கல்லு (டுைேக க சர்ப்பு, இறைச்சி
ஒளசீரம், ஆசனம், கவரிமாமயிர், ப கசவம், கடுகுச்செடி
கசாரி, சிங்கம்
ஒளத கம், உதகம்
கசாளம், அடையல்
ஒளபசிலேஷம், ஒருவழிமேவல்
கசிக சிப்பு, ஒட்டீரம்
ஒளபதேயம், பண்டிச்சில்
கசித்தி, விழி
ஒளபத்தியம், புணர்ச்சி
ஒளபரிதிகம், இடு
* சை, சவுக்கு, பின்னற் சயி மறு
ஒளாகம், உரகம்

கச்சபநிதி,குபேரனவகிதியிளுென்
* கச்சபம், மற்போர்கிலேயிஞ்ென் று
கச்சாதே கரை, திராய்

அ5

க, அரசன், ஆன்மா, உடல், ஒரெ கச்சாலே, காஞ்சி கரம்
ழுத்தி,கந்தருவ சாதி,காமன்,கா கச்சோத நிறமணி,சாதுரங்கப்பது
ற் று, குரியன்,செல்வம்,திருமால்,

ம.ரா கம்

தீ, தொனி, மேன்,பிரமன்,மயில், கஞ்சான், சூரியன், பிரமன்
மனம், விநாயகன்
*கஞ்சன், குறியவன்
கேகபதி, இராசாளிப்பறவை
கஞ்சியம், வெண்கலம்
ககனடம், வீளுதண்டு
*கஞ்சுகம்,பாம்பின் ருேல்
*ககனம், புட்ப்ொது
கஞ்சுகர், மெய்காப்பாளர்
ககளுக்கிரகம், அண்டமுகடு
*கடகம், இராசதானி, கிம்புரி,காடு,
ககன், சூரியன்
பூவாதுகாய்க்கு மரம், மலே, வீடு
கடகன், நடுவன்
ககுஞ்சலம், சாதசப்புள்
ககேசுரன்,
கடகாத கம், காக்கை, கரி
கரு டன்
ககேந்திரன்,
ககோளம், வான வட்டம்

கடசியம், கன்னத்தட்டு

ககோளவித்தை, வானசாத்திரம்
சேக்கம், எண்ணெய்க்கடுகு

கடபலம், தேக்குமரம்

கடமாத்தன்,சிவன்,நோய்தீர்ப்போ

கங்கடம், கவசம்

கடமுனி, அகத்தியன்

கடதாசி, சங்கஅாதி
(ன்

#கங்கணம், கீர்த்துளி. மஞ்சட்கா கேடம், ஒர்மத்திரம், காச்கை, குட
முழவு,கொடிக்கடை, கோளே சா
ப்பு முடி
ால், சுடலே

*கங்கம், மரண்ம்,வரம்பு
கங்கரம், மோர்
கங்காசுதன், குமரன், வீடுமன்
கங்காளமாலி, சிவன்

* டம்பம், அம்பு, கீரைத்தண்டு
கடம்பாடவி,
(றி

,
கடம்புவனம்,

மதுரை

*கங்கு, தீப்பற்றியதுரும்புதிப்பொ * கடலகம், பூமி
கங்குகரை, எண்ணிக்கை

கங்குல்விழிப்பு, கூகை
கங்குறி கிறை, சங்திரன்

*கங்கை, மே?னபுத்திரரிலொருத்தி

கங்கைகோத்திரம், நீர்விளங்குன்ற
ம், வேளாளர்குலம்

கடலடி, இலவுங்கம்
*கடல்வண்ணன் ,ஐயன்

கடல்வருண?ன, பெருங்காப்பியவு
அப்பிளொன்.அ,அஃது கடற்சிற்
ப்புச்சு-அவ.து

கடவல்லி, உபநிடதம்

கடு

லிlெ_.

rெ

கடவளுள், செல்அாாள்
கடவு, வழி
# கடற்சேர்ப்பன், பாண்டியன்
கடற்பிறதோள், இலக்குமி
கடனம், தாழ்வாரம், முயற்சி

கடுவாயன், கழுதை, பாம்பு
கேடுவாய், காய்

கடோம், சோப், முகில்
கடேரன், சோயாளி

* கடைக்கணித்தல், புறக்கணித்தல்

கடைக்கனல், வடவாக்கினி
கடைக்கால், தமவாய்
கேடாகம், கிண.அ
கடாகாசம், குடத்தின் ருேன்றியவா கடைக்கூழைமுரண், ஒாடியின்முத
(ர்வை
காயம்
நீசீர்க்கணன்றி யே?னச் சீர்க்கண்
கடாட்சாவேட்சணம், மோகப்பா
முரண்வருவது

கடன் மூர்த்தி, அருகன்

கடாரன், காமா துரன்

*கடி, அதிசயம், அரை, இரப்போர்

கலம்,சிறகொடி,நீக்கல்,புணர்வு
கடிகம், கரமுட்டி

கே.டி.காகுத்திரம், நாழிகை வட்டம்
கடிகாகுத்திரன், குயவன்
*கடிகை, சமயம்
*கடிகோல், கொடுங்கோல்

கடைக்கூழைமோ?ன, முதற் சீர்க்க
னின் றியே?னச்சீர்க்கண் மோ?ன
வருவதி

கடைக்கூழையளபெடை, முதற்சீர்
க்கனின்றியே?னச்சீர்க்கணளபெ
டைவருவது

கடைக்கூழைபியைபு, ஒரடியின் க
டைச்சீர்க்கணின்றியே?னச்சீர்க்க

ணிையைடிவருவது
கடிசை, பாய்மரக்தாங்கி
கடிதம், அடுக்கல், இணேவு, செய்ய கடைக்கூழையெதிசை, ஒாடியின்
முதற் சீர்க்கணின்றி யே?னச்சீர்க்
ப்பட்டதி

கடிதேசம், இடை

கடிச்சமன், குயவன்
கடிப்பா, ஊ

காய், கறி

கடிப்பிடுகோல், முரசறைகோல்
கடிப்பிரோதம், தொடைச்சங் து
கடிப்பு, கடிபட்டகாயம், கோல்
கடியதிேரம், ஏற்றமாம்
கடீாகம், உபத்தம்
கடினம், அல்குல்
*கடு, கூர், கூன், மாவிலங்
*கடுகடுப்பு, அதிசீக்கிரம்
*கடுகம், குடம், மோதிரம்

கனெதி ைகவருவது
கடைசியர், மருதநிலப்பெண்கள்
கடைசோரி, அப்பக்கடை
கடைநிலேத்தீபகம், இ.மதிவிளக்கு

கடைப்பதோனம்,

அதமதானம்,

அவை அச்சம்-ஆரவம்- கடைப்

பாடு- கண்ளுேட்டம்- காரணம்
கைம்மா.மு-புகழ்

(ஆட்டு

கடைப்புணர்வு, ஆபரணக்கடைப்
கடைமுரண், அடிதோறுமி அதிச்சி

ர்மஅதலேப்பட்டுவருவது
*கடையழிதல், குன்றல், தேய்தல்

கடுக்கிாந்தி, இஞ்சி
*கடுங்காய், சாதிக்காய்

கடையளபெடை, அடியினி

*கடுங்காரம், சாதிபத்திரி

கடையாகுமோ?ன, இடையாகுமோ

கேத்ெதம், புத்தகத்தினட்டை

திக்க

ண்ணளபெடைபயிலுவது
2னமுரணிவருவது

கடுத்திரயம், திரிகடுகம்

கடையாகெதிகை, அடிகடோறு

கடுநிம்பம், நிலவேம்பு

முதற்சீரினிற்றசையொன்றி வரு

கடுநீர், மதி, மேகம்
கடுக்தி, சாயுருவி

வ.தி

கடுரம், மோர்

டையிருசீர்க்கண்அமிளபெடைவ

கடையி2ணமுரண், ஒரடியின்கடை
பிருசீர்க்கண்அமுரண்வருவது
கடுப் ஊமத்தை
கடையினேமோ?ன, ஒாடியின் கடை
கடுமாம், எட்டிமரம்
யிருசீர்க்கண்அ மோ?னவருவது
*கடுமுள், கண்டங்கத்தரி
கடும்பலம், இஞ்சி, கருணக்கிழங்கு கடையி2ணயளபெடை, ஒரடியின்

கடுவங்கம், வேர்க்கொம்பு
கேடுவன், மாவிலங்கு

ரு வதி

கடையிணேயியைபு, ஒரடியின் முத

கனே

எாகடு

லிருசீர்க்கண்ணுமியைபுவருவது

கதி

கண்கொழுப்பு, அகக் காரம், மதம்

கடையினேயெதுகை,

ஒரடியின்க கண் சைகை, கண்சாடை
டை பிருசீர்க்கண்ணு மெ.துகைவ கண்டக பலம், பலாப்பழம்
ருவ அது
*கண்டகம், ஊசிமுனே, கம்மாலே,த
கடைபியைபு, அடிதோஅமுதற்சீர்
டை, புளகம்
க்கண்ணியைபுவருவது
கண்டகாசனம், ஒட்டகம்
கடையெதிகை, அடிதோறுமி அதி கண்ட கூணிசை, வீணே
க்கண்ணெதிகை வருவது
#கண்டசித்தி, ஆசுகவி
-

கட்க ராடம், பரிசை

கட்கா காதம், வாளே.ற
கட்காதாரம், வாளுறை

கண்டமணி, கண்டாமணி
கண்டமண்டலம், குறைவட்டம்

#கண்டம், நீர்க்குமிழி

கட்சாக்தரம், அர்தரப்புரம்
#கண்டனம், உரல், பொலிதாற்றல்
கட்டசீவி, ஆயக்காரன், துறை காவ *கண்டன், வீரன்
நீகாரன்
கேட்டம், அதுறைமுகம்

கண்டாகண்டன், ஒர்பச்சன் (தம்

கண்டாலம், ஒட்டகம், பாரை, யுத்
கேட்டல் உடுத்தல்,பருக்கொள்ளல் கேண்டி, ஒராபரணம்
கட்டளேக்கவித்துறை, முதற்சீர்சா கேண்டிகை, சைக்குழி
(தளல்,பரு
ன் கும் வெண்ட2ள பிழையாகிற்பக் #கண்டிரவம், புலி
கடையொருசீரும் விளங்காயாகி *கண்டு, கண்டங்கத்தரி,சொறி,தித்
கண்டுமூலம், திப்பிவி

வருவது

கட்டளேக்கவிப்பா, முதற் கண்மாச் கேண்டை, சரிகை, நாற்கண்டை
சீர்பெற்று காற்சீரான் வருவதரை *கண்ணல், கன்றல்
யடியாகவும் அஃதிரட்டிகொண் *கண்ணழிவு, பதப்பொருளுரை
டதோரடியாகவும்மவ்வடிாான்கு கேண்ணிலி, எறும்பு
கொண்டுவருவது
கண்அள்வி:னஞர், கண்ணுளர்
கட்டணன், குள்ளன்
கட்டாசம், சாபிமிருகம்
*கட்டாயம், வெ.மப்பு
கட்டாரம், குற்.அவாள்
கேட்டி, பாடை
*கட்டுரை, பொப்

கண் புணராமை, ஓரளவை, அஃது

சிலவற்றைக்கண் டதன் பெய்ாறி
யாதிருத்தல்
கண்மூடல், இருள்
கண்மூடி,

அறிவினன்,குருடன்

கதக லம், செல்காலம்

அவிழ்தல், இதிேரிய சதசம், உட்டணம், சரித்திரம், தே
நீரு, சோப், முகில்
கேதம், போதல்
ல், உருகுதல், பலவீனமாதல்

கட்டுவிடல்,

கட்டுவிடுதல்,

மோசனம், உடைத

கணகன், கணிதன்
அ. கணக்கன், ஒர்சாதியான்

கேதம்பம், கூட்டம்

#கணவாய், மலேமேற்பாதை

கேதனம், கொலே,பேச்சு
கேதாப்பிரசங்கம், சம்பாஷணை
கதா யோகம், சம்பாஷணை

கதரம், யானத்தோட்டி
கணத்திரவியம், பொதுத்திரவியம் கத லம், வாழை
#கணம் குறைவு, சீரிலக்கணம்,நீப் கதவிமுத்தி, வாழையிற்பிற தேபழு
ப்புநிறமுத்து
பொறி, நீர்த்துளி

சஞ சலம்,கைலே

#கணிசம், அதிகம்
கணிதன், சத்துரு

கேதித்தல், பருத்தல்

*கனு, மூங்கில்
கஅப்பாலே, ஒர்பாலே

#கதிப்பு, பருமன்

கேணேசன், சிவன்

கேதிமை, பருமை

கதிபதம், கூறியது கூறல்

கேணே, சிவிகைமேல்வம்பு

*கதிர், கதிரென்னேவல்

*கணேயம், அம்பு

கேதிர்ப்பசை, அல்லி, குவளே

கமலி

கரி

எrm

கதிர்ப்பாரி, தாமரை

கதிர்ப்பாழை, ஆண்பனப்பாசிை

கமலிப்படடு, ஒர்பட்டு
| கமுகுமுத்தம், கமுகி பிறர் தபச்சை
நிறமுத்து

துக்கு, இராட்டினக்காது

* க்ம், அறிவு,இந்திரியம், சங்தோஷ
ம், முத்தி, விக்கு
கம்பத்தம், வேளாண்மை

அது வாவி, கவுதாரி, காடை

கதோபகதனம், சம்பாஷனே
*சத்தரி, சாதிபத்திரி
கத்தரிவிரியன், ஒர்பாம்பு

கம்பத்தன், இராவணன்
கம்பர் காஞ்சி, ஒரூர்

னம், சத்தரித்தல்
:கத்தன்,அருகன்,
சிவன், விட்டு.அ கம்பளத்தார், ஒர்சாதியார்
%கத்திரி, கண்டங்கத்தரி

கம்பளிக்கொண்டான், ஒர்பூடு

கதிரிளிை, தேக்குமரம்
கதிருதத்துவம், கருத்த தத்திவம்

#கம்பன், ஒரிராக்கதன்

கத்திருவம், குதிரை

கம்பிகை, ஒர்வாத்தியம்
கம்பிளி, கம்பளி

கதிருவாச்சியம், பிறவினே

* கம்மல், மாசு

*கத் துருவம், குதிரை

கம்மவார், ஒர்சாதியார்

-

*கந்தகம், உள்ளி,முருங்கை . (ம் # கயமுகன், கயாகு ரன்
அந்தசாரம், இந்தி னந்தனம்,சதேன கயமுகாரி, விநாயகன்
கந்தபத்திய ம், வெண்டுளாய்
கந்தபா டாணம், கர்தகம்
கந்தபுட்டை, அவுரி

கயவளாகம், கீழுலகம்

கதேமாதனம், ஒர்மலே

கயிங்கிதம், ஆகாயத்திற்கருபமறிதல்

கயாரி, சிங்கம்
கயானன், கயமுகாசூரன், விநாயகன்
கரகரணம், பரத வு.அப்புளொன் அறு

கதேமாதிரு. பூமி
கந்தமூடிகம்,

#கரசம், யா?ன

குத்தூரிமிருகம்

ம், உள்ளி, சந்தனக்குசிம்புமு கரசல், புன் செய்
சரசிக்கிருட்டி, ஒர்பறவை
ருங்கை
கந்தராசம், சந்தனம்
(த்துமா *கரடு, ஓர்டல்

%

தருவம்,குதிரை,தேகம்விட்-ஆ

கரட்டான், ஒரோளுன்

(த்தம் கரட்டுத்தாளகம், விழைவுபாஷா
ணமுப்பத்திரண்டிஞென்.ற
தளிர் பொன், யு.

ஆகதேவகம், காற்.அ

ஜகந்தளம்,க்தி

* சரணம், செய்கை

கந்தற்பகூபம், யோனி
கதேற்பசுவரம், காமம்
*கங்தன், காமன்
கதிேரி, டண்டி
கந்தோதம், தாமரை
கபட நாடகன், திருமால்
கபநாசம், கண்டங்கத்திரி
கபாசனி, தேநீருவித்து

கரங்தை, கல்லாரை
(அ
*கரப்பிரசாரம், பரதவுறுப்புளொன்
*கரம்பை, ஒர்பூடு, களிமண்
கரவுவெளிப்படுப்பணி, ஒருவரது ம

றைத்த செய்கையைத் தன் செப்
கையால்வெளிப்படுத்தல், (உ.ம்)க
டிமனேக்கு காலேவருகாவலற்கு அது
ஞ்சும்படிவிரித்தாள் ஒரணங்குபா

கபாடக்கட்டி வசம்பு

கபாலசாந்தி, ஆவிரை
கர2ள,

கபால மலே, ஓர்மலே
கபாலீச்சுரன், சிவன்

(ன் அறு

} வளர்தவின்மை

ருளே,

கேபிலே, நீரிறைக்குஞ்குத்திரத்தொ *கரா, இலவுங்கம்
கராமுத்து, முதலேயிற்பிறந்தவெண்
ணிைறமுத்து
கமடத்தரு, சீவதாரு
கமருதல், அழுதல்
(கம் கரிகாலன், ஒர்சோழன்
கமலநிறமணி, சாதுரங்கப்ப மரா கரிசலே,பெர்ற்றலேக்கையாங் த கரை
*கரிசனம், இழுத்தல், உழுதில்
கமலராகம், ப.து.மராகம்

*கப்பி, தானியம்

கமலி, குங்கு மடா ாணம்

கரிச?ன, கரிசனம்

கருப்

rெ.n

.

சரிச்சாங் கிழக்கு ஒர் ஆடு
கரிச்சான், சருங்குருவி

திரை

கருப்பபாதனம், கருப்பம் விழுத்தல்
* கருப்பம், அரண்மனை,உபநிடதமு

ச ரிணிகம், ஒர் காதணி
ப்ப திரண்டிளுென் அறு, உள்
கரிதம், அச்சம்
கருப்பரம், அத்தி, இரும்புப்பான்
கரிநாள், கருநாள்
டம், த2லயோடு
* கரிப்புறத்தினே,அஃதி சான் ருேர் கருப்பாகாரம், கெற்பக்கிரகம்
சொற் றவற்றைச்சாட்சியாகக்கா கருப்பிணியவேட்சணம், பிாகுதிவை
ட்டல்
தீதியம்
கரிவங்கt, காசியம்
கருப்பினி, கருப்பவதி
(ன்

கரிவைரி, வெள்ளப்பாஷாணம்
* கரு, பிள் ள

கரு குன்றி, ஒர்குன்றி
கருஞ்சாரை, ஒர்பாம்பு

கருப்புரம், ஒர்செல்,ர்ே.பாவம்,பொ
"சருப் பூரம், பொன்னரிதாரம்
கரு மகான், கமன், வேலேகாரன்
கரும காான், கம்மாளன்,வே?லயாள்

கருடணம், அரைத்தல் தேய்த்தல் கருமலேகன், வண்ணுன்

*கருடபச்சை, மரகதம்,அஃதி சிவ கருமக்காரகம், வி?னயைப்பொருளி
னிந்திரியத்தைக் கருடன் கவ்விக்க
நீ புலப்படுத்திமுருபுடைப்பெயர்
டவில்விடவத மூற்பிறந்தது
*கருமசம், அரசமரம், கவியுகம்
கருமநிட்டன், பிராமணன்
கருளுக்கிரகன், கிருபையில்லான்
* கருணி, பிடியன் யா?ன
கருமபக்தனம், பழவி?னத்தொடர்பு,
* கருணே, பெருங்கிழங்கு
கருமமூலம், தருப்பை
கருதலஅமானம், ஒரளவை, அஃது * கருமம், வெப்பம், வேனிற் காலம்
உரையால்அறிவினளவையறிதல் கருமயுகம், கலியுகம்
கருத்தமம்,சேஅறு, பாவம், மாமிசம் கருமவிபாகம், ஊழ்வினப்பயன்
கருத்தமூகுபெயர், கருத்தாவாகு கருமவிருத்தி, சுத்த கடக்கை
பெயர்

*கருமாங் தம், கார்காலம்

கருத்தாக்காரகம், வி?னமுதற்பொ * கருமாயம், அதிகவிலே
கருமாரன், கொல்லன்
ருளேக்காட்டுமுருபுடைப்பெயர்
கருத்தாவாகுபெயர், கருத்தாவின் * கருமானம், கருவித்தை
பெயரைக்காசியத்திற்கு வழங்கல், கருமுகில், வைப்புப்பாஷாணமுப்ப,
த்திரண்டிளுெ அ
(உ.ம்) திருவள்ளுவர்
*கருத்தாளி, ஒர்மரம்
கரும்பனசை, கருவழலேப்பாம்பு
கருத்த டையடைகோளியணி, ஒர கரும்புமுத்து, கரும்பிற்பிறந்தமஞ்
சணிறமுத்து
லங்காரம், அஃது அபிப்பிராயத்
திற்குரிய விசேட.ை த்தைச் சொ கரும்புல், ப?னமரம்
*கரும்புள், கரிக்குருவி, பெண்வண்டு
ல்அணுதல்
கருத்துடையடையணி, அபிப்பிரா சரும்பூ, நீலோற்பலம்
யத்தோடு கூடியவிசேடணத்தை கருவகம், கருத்தரிக்குங்தானம்
கருவங்கம், காரீயம்
ச்சொல்லுதல்
கருவண்ணம், க.அப்புநிறம்
கருநாசம் சித்திரை மூலம்
கருவதை, சிசுவதை
கருநாபிக்கிழங்கு, ஒர் கிழங்கு
கருசாள், ஆகாதார்ள் (தும்ராகம் * கருவரி, க மறுத்தவிழியின் ரேகை

கருநெய்தனிறமணி, சாதுரங்கப்ப * கருவாவி, ஒர்குருவி
கருப்பகோசம், கருப்பப்பை
கருப்பக்கிரணம், கருப்பந்தரித்தல்

* கருவி, காரணம்

கருவிக்காரகம், கருவிப்பொருளக்
காட்டுமுருபுடைப்பெயர்
கருப்படம், கங்தைட்புடைவை
கருப்பதாரணம், கருப்பக்தரித்தல் கருவியாகுபெயர், கருவியாளுயபெ
யர், (உ.ம்) 5ாழி
கரு பாடி, கொப்பூழ்க்கொடி
* கரை, கானல்
கருப்பபாதகம், செம்முருங்கை
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கவுஞ்
கரைசிலே, இதுேப்பு
*கலகலம், ஆபரணச்செப்பு
*கலங்கல், நீர்பாயுமதகு
கலசர், இடையர்
கலதம், சொட்டைத்தலே

கற்ப

எாா.அ

கவுதம், சிச்சிலிக்குருவி
கவுதாளிப்புடம், மூன்.அ எருப்புடம்
கவுரகாசு, அக்கு மணி
*கவை, தேவை
கவைதல், மூடல்

கலவியிறிகளித்தல், அகப்பொருடிடு *கழங்கு, அபிடேகம்
றையிஞென்.அறு

கழலி, பிரண்டை

கலனம், பெரும்பாடு

கழவிச்சிட்டு, ஒர்சிட்டு

கலாசி,

* கழல், பொன் வண்டு
கழிஞ்சு, ஒர்நிறை
கழியிருக்கை, கதிகுழ்ந்தவிடம்

.ே

முன் கை

கலாதன், தட்டான்
கலாபகம், யா?னக்கழுத்திற் கயிறு * கழுக்காணி, சோம்பேறி
*கலாபம், அம்புக்கூடு, கலாபனே, *கழுதே, தேய்ந்து மழுங்கித்திரண்
டவடிவம்
(கி.றமுத்து
சந்திரன்
கலாபூரணன், சந்திரன்
கழைமுத்தம்,மூங்கிவிற்பிறந்தபுகை
சலாமயம், பாவித்தல்
களங்கு, அடையாளம்
கலாமிருது, கம்மாளன், சந்திரன் * களதபுதம், கண்ணுடி
கலாவதி, சங்திரன்
களதம், பெருச்சாளி
கலானம், களக்கூட்டம்

களபகத்தின், அகப்பொருட்டுறை

*கலி, அம்பு, சனி, யுத்தம்
*க விதம், பெரும்பாடு

*களபe, கண்ணுடி,

*கலியாணி, உமை

* களி, தேம், செறிவு, பெருமை, வெ

கேலினி, இடாகினி

* களிறு, யா?ன

கலேமலேவு, கல்விமயக்கம்
கல்லாவிந்தம், கற்ருமரை
கல்லாடம், ஒர் நூல்

கல்லாடர், ஒர்புலவர்
கல்லாதேலே, ஒர்மீன்
துல்லாலம், இத்திமரம்
* கல்வியம், கட்கடை, கால்

பிஞென் அ

களே கட்டி,
க2ளவெட்டி,

(ப்பு

} க2ளயெடுக்குங்கருவி

#கள், சோர்வு
கள்ளச்சி, திருடி
* கள்ளல், கள்ளுண்ணல்
கள்ளவல்லியன், ஓர்சாதியான்

கறைப்போக்கன், கீழ்மகன்
கறைப்போக்கு, கீழ்மை

கேற்க சம், குருரம், பிசுனம்

(வி

கல்அாருணி, ஒருர், பாறைக்கிணறு கற் கடககரம்,தேள், கண்டுவாய்க்கா
கிவச?ன, கவசம்
கற்கடகபாஷாணம்,விழைவுபாஷா
ணமுப்பத்திரண்டிளுென் அ (தம்
கவடிப்பாய்தல், ஒர்வி:ளயாட்டு
கவர்படுபொருள், செய்யுள்வழுவி * கற்கடகம்,தாமரை.நால்,விட்டார்த்
அென்அ, அஃது ஒருகுறிப்பான் கற்கடகவைரி, குரங்கு
விளங்கவேண்டும் பொருடெரிவுற கேற்கம், தாமரை, நிட்டை, பாதம்
வுணர்த்த வர்தசொல்பலபொருட கற்கரம், மத்து
ருவதாயதனே ஐயுஅத்தி நிற்பது, கற்கரிகை, சதங்கை

(உ.ம்) யாவருமூடா டார் அரிமரு கற்கிமண்டலம், உத்தரவீதிக்கடை
அசோலேயகம்
#கவலே,

ஒர்மீன்

கவாடக்கட்டி, வசம்பு
#கவி, பாடல்
கவீரம், அலரி

* கவுசிகன், இந்திரன்
கவுஞ் சம், அன்றில்

கற்கு, கற்கடகவிராசி
கற்கோடன், கார்க்கோடன்
கற்கோவை, கருடன் ழெங்கு

கற்சம், யா?னபிளிருெலி
கற்சனம், கோபம், தொனி, முழக்
கம், யுத்தம்
(பிஞென்.)
கற்பகத்தினே, அகப்ப்ொருட்டுறை

கன்னி

rெ

ITIL

* கற்பகம், புளியாரை

கன்னியாக்கிரணம், கலியாணம்

கற் பகன், செவளகன்

கன்னியாதாஷிகன்,கன்னித்துரோகி
கன்னியாதோஷம்,கன்னிகாபர்ேத்தி

கற்ப தருமம், கற்பதாரு

கற்ப நிதி, குபேரனவநிதியிளுென் னு கன்னியா புத்திரன், காளீனன் (னம்

*கற்பம், அற்பம், இரண்டிரவுமொரு சன்னியாப்பிரதானம், கன்னிகாதா
பகஅங்கொண்டது, கஞ்சா, நி கன்னியாவேதி, மருமகன்

ண்ண்யம், புளியாரை, வேதர்க்க கன்னிகம், ஒர்சன்னிசோப்
மாறிஞென் அ
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கற்பாசி, ஓர்மருதுே
கற்பிரம் கல்லாரை

கோ, அசைச்சொல், (உ.ம்) வேளிவ

*கற் பிலக்கணம், உள்ளமகிழ்ச்சிபுமூ

ட்காண்டிகா

-அ மூ-அணர்த்தலும் பிரிவும்.பி * காகம்,வைப்புப் பாஷாணமுப்பத்
தவுமாம்

திரண்டிமூென்.அறு

கற்பிற்கிளவித்தொகை, பரத்தையி காசிச்கிருட்டி, ஒர்புள்
நீபிரிவு முதலாகப் பொருள் வயிற் காஞ்சிகை, எட்டிமரம்
பிரிவீரும்
காடைப்பு டம், மூவெருப்புடம்
#காட்சி, பத்தவத்தையிளுென் ,
கே , கல்லாரை, கtரு உரை
கதிருனே, காவிப் புடைவை
இது தலேமகனத்தலேமகன் தனி
பிடங் காண்டல்
கற்ருேர்ாவிற்சியனி, மிகுதிக்குக்கா
ானம காததை யதற்குக் காரண காட்சியணி, ஒரலங்காரம், அஃது
மாகச்சொல்வது
உபமாளுேப்மேயங்களின் காட்சி
கனகாசம், அரிதாரம்
யை ஆயோபித்தல்
கனகா சலம், மகாமேரு
கனசரம், இரசம், நீர்

*காட்டம், அடித்தட்டை
காட்டிஞ்சி, சார2ண
(கு
கனபலம், நீளம்-அகலம்-கனம்மூன் காட்டுக்கொட்டை, காட்டாமணக்
காட்டுப்பாகல், பழுபாகல்
மையும்பெருக்கிவருவது
கனபுடம், அாஅ எருப்புடம்
* காட்டெருமை, ஒரெருமை

"கனம், இரசம், இப்ம், தங்கம்

காண்டவதசனன், அருச்சுனன்

கேனவி, கள்ளி

காண்டு மதம், வருத்தம்

சனல்மரம், சோதிமரம்
களுகரம், கார்காலம்

* காதகம், பிறரைப்பீடித்தல்
காதட்டி, ஆதொண்டை
#காதம்பம், காஞங்கோழி

கஞசிரயம், ஆகாயம்

காதிவி செவிடன்

கேனனம், விழுதல்

*காதை கரப்பு, அஃது ஒரு கவிமுடி
யவெழுதி அதினிற்றின்மொழிக்கு
கனியசம், செம்பு
*க?ன, செறிவு
முதலாமெழுத்துத் துடங்கியொன்
றிடையிட்டெழுத பிறிதோர் செ
கன்மதாதான்மியம், சரீரத்திலகங்
ய்யுளாவது
காரங்கலத்தல்
* காங் தம், பிரகாசம்
கன்ன கண்டு, காதசுகுணி
கன்ன கூதம், குஅம்பி
* காங் தள், குறிஞ்சிப்புறம், அஃ
காமிகள் மடன்மாவே அதில்
*கன்னபூரம், அசோகு, கீலோlபலம்
*காந்தாரி, ஒரிராகம்
கன்னமலம், கு.அறும்பி
*கார்தி,ஒாலங்காரம்,அஃது தமிழி
கேன்னி, கரந்தை
நீ பல கூறுபாடுபெற்றுப்புகழ்ச்சி
கன்னிகாசலம், மேரு
யிலும்வார்த்தையிலு முலகிறதே
கன்னிகாபதி, மருமகன்
B ன் பொருட் டொலி விலும் வனப்
கன்னிக்கிழங்கு, கிட்டிக்கிழங்கு
பாடல், குரியகாந்தி
கன்னியாகரணம், கன்னியையபகரி
கேனிட்டம், அசிகு

-

-

த்தில்

காப்பிலியன், காப்பிரி

ர

எாசம்)

காமக்கோட்டத்தி, பார்வதி
கோமம், மதனம்
காமளுள், இளவேனில்
காமா.திரம், காமாசை

கI76)

னதெனக்கூறுவது, (உ.ம்) கங்குல்
வாய்வெtமை கால்வதிளுவி.ததிங்
களன் அசெழுதேழலாகும்
*காரண்டம், கீர்க்காக்கை

காமியதானம், ஒன்றைக்குறித்ததா காரன்,காரியஞ்செப்வோன்
னம்

காரா காரம், சிறைச்சாலே

* காமியம், வில்

*காரி, கண்டங்கத்தரி

காம்புக்கிண்ணம், அகப்பை
காயக்கம், மருட் டுலித்தை
கோயசித்தி, பொன் ஞங்கண்ணி

*காரிகம், பாதை

*காயல், காவியாதி
காயா காயம், உடற்றழும்பு
காய்வோலே, காவோல்ே
காாகவகத்தினே, செய்பவன் கருவி

காரியத்துவம், செயல்

கிலம்-செயல்-காலம் -செய்பொ

காரியசாதனம், காரியத்திற்கேற்ற
வேது

காரியப்பிரத்துவேஷம், சோம்பு

*காரியம், எச்சம், மூலம், வழக்கு
காரியவகத்தி2ண, அகத்தி2ணபன்னி
ாண்டிலொன் அறு, அஃது காரியங்

காட்டுவது
ருள்-பிறவும்வரக்காட்டல்
கோாகவே,அ, கருவிகருத்தாமுதலி காசியவாகுபெயர், காரியத்தின் பெ
யரைக்காரணத்திற்கு வழங்கும்பெ
யகாரணமாகக்கூறு மலங்காரம்,

வினேமுதற் காரணம்

யT

காரணச்குறிமரபு, தொன் அறுதொட் காரியவிலக்கணே, காரியத்தைக்கார
டுவருங்காரணப்பெயர்

காரணத்குறியாளுக்கம், காரணக்கு
றியாக்கியபெயர்,(உ.ம்)பொன்னன்
காரணப்பெயர், பாதானுமொருகா
மணம்பற்றிப்பொருள்களே யுணர்
த்திநிற்கும்பெயர்
காரணமறிநிலே, ஒாலங்காரம், அஃ

ணமாயுபசரித்தல்

காரியவிலக்கு, ஒாலங்காரம்,அஃது
காரியத்தை ம.அத்திக்கூறுவது
காரியார்த்தசித்தி, காரியசித்தி
காரியேட்சணம், மேல்விசாரணே

காருடதம், உபநிடதமுப்பத்திரன்
டிமூென்.அறு

அகாரணமுங் காரியமுர்தம்முண் *கார்,எலி,ஏரிநீயூட்டியவிரும்பானி
மாறவுரைத்தல்

காரணமாலேயணி,பின்பினளுகவருவ
னவற்றிற்குமுன் முன் ஞகவருவனவ
நீறைக்காரணங்களாகவேனுங்கா

ரியங்களாகவேலுஞ் சொல்லுதல்
காரணவகத்தினே, ஒன்மன் காரண

த்தைவிளக்கிக்காட்டல், (உ.ம்) க
டவுளுரைத்தி.நால்
சாரணவாகுபெயர், காரணத்தின்
பெயரைக்காரியத்திற்கு வழங்கல்,
(உ.ம்) திருவாசகம்
காரனவாராய்ச்சியணி, ஒரலங்கா
ரம்,அஃது குறைவில்லாத காரண

கார்காலவுரிமை,வாடைவீச்அமிர்தி
ரகோபம்மபில்கே கயமகிழ்தஅம்
-வெண் காக்தள்செங்காச்தள்கொ
ன்றைகூதாளம்வேங்கைகாக்கன
ம்முல்லேக்டம்புகாயா குருக்திவை
மலர் அம்- அன்னங் களிகுயிலவ
ருந்த அம்-தாமரைமுதனிாயகனே
ங்க அவமாகும்
*கார்கோள், சனி
கார்த்தபட்சம்,

#

அம்பு

கார்த்தம், அம்பு, காமம்

கார்ப்படிகன், யாத்திரைகாரன்
கருப்பப்பை
காரணவிலக்கணே,காரணத்தைக்கா *கார்முகம், மூங்கில்
கார்முகல்,வைப்புப்பாஷாணமுப்ப
ரியமாயுபசரித்தல்
த்திரண்டிளுென் அ
காரணவொழிப்பு, அபதுதியுருபகத்
மிருர்துங் காரியம் பிறவாமையை கார்ப்பம்,
கார்ப்பிகம்,
ச்சொல்லுதல்

;

தொன்.ற அஃது இன்ன காரண கார்வண்ணன், விட்டுஅனு

த்தானிஃது இன்னதன்.றவேறின் காலஞ்சொல்லி, காகம், பல்வி

கிரக

ேெல

rெm

காலத்தால3ணயும்பெயர், பருவமுத கிேரகம், பlஅதல்
விய காலங்களால3ணயும் பெயர்,
ஒளியுள்ள பொருள்
(உ.ம்) வேனிலான்
r

: }
-

காலத்திரயம், முக்காலம்
காலப்பகுபதம், காலம்பற்றிவரும்ப
குபதம்,(உ.ம்) திருவோணத்தான்
காலப்பிறிதின் கிழமை, காலம்பற்றி

கிரதோடையம், யாகதோத்திரம்
கிரத்தம், பட்சித்தல்
#கிரந்தம், சாத்திரம்

கோவிலி, மீன்
கோவல், கவசம், வேலி

கிரிகித்துவம் வாங்கல்

கிரக்தனம், அழுதல், ஒலி
யபிறிதின் கிழமை,(உ.ம்) மாமனஅ ரெம், விழுங்கல்
(ன்
வேனில்
கிரவுஞ்சன், மே?னபுத்திரரிலொருவ
காலவழு, காலத்தைமுறைபிறழக்கூ *கிராகம், பற்றுதல்
அ ல், (உ.ம்) கேற்.றண்பேன்
கிராச்தி, கி. கவட்டத்தின் சாப்ப்பு
காலவாகுபெயர், காலத்தின் பெய *கிராமணி, சான்ருேன், நாவிதன்
ரைக்காலத்திலுண்டாம்பெ ருட் #கிராமம், நீர்வாழ்பறவை
குவழங்குவது, (உ.ம்) கார்செல் கிராமனி, பள்ளப்பூமி
*கிராமியம், கிராமத்திலுள்ளது
காலவுரிமை, பருவமும்பொழுதும்
காலாக்கினியுருத்திரம், உபநிடதமு கிசாவாதி, இரும்பு
ப்பத்திரண்டிளுென் மறு
கிரித்ெதல், பற்றுதல்
கிரிசகம், வருத்தம்

காவற்கடவுள், திருமால்

ரிேசன், கிரீசன்

*காவி, கருசொச்சி, மிதப்பு

கிரிசை, பார்வதி

கலவியைவிரும்பியதலே கிரிட்டணம்,
; உதைத்சல்
e:
வன்தலேவிக்க லுப்புமா?ல

காவிமாலே,

_

கிரியன், சேர்ன்

கோழி கம், சோறு

கோழ், இரும்பிலி

திரியாதிகாரன், விநாயகன்

காளிகம், மேகம்
காளிங்கமர்த்தனன், விண்டு

சிரியாப்தம், வினச்சொல்
கிருச்சிரம், சாந்தபனவிரதம், அஃ

காளிமர்த்தனன், சிவன்
காளியமர்த்தனன், விண்டு

அது பஞ்சாமிர்தத்தோடாமாாளு
ண்டுஏழாாாளுபவசிப்பது, பாவ

காற்றடக்கி, துருத்தி, நீர்க்குமிழி

ம், பிரசாபத்தியமணம், பிராயச்சி
தம

கிங்கரர்,
கிங்கலியர்,

குற்றேவற்காரர்

ங்ெகல்லியர்,

கிஞ்சிக்கிளும், சிற்றறிவு
கிஞ்சிக்கிஞர், சிற்றறிவர்
*ஞ்ெசுகம், கிளி

கிருச்சிராதிகிருச்சிரம், இருபத்தொ
ருசாளளவும் சாந்த பன மஅட்டி,
(ன்
த்தல்
*கிருஷகன், பயிர்ச்செய்கைக்கா
கிருத கபடம், வஞ்சம்
கிருத காலம், நியம நாள்
கிருதபலம், செய்பலம்
*கிருதம், செய்கை, முன்

*கிட்டிணன், திருமால்

கிருத லட்சணம், கல்லிலக்கணம்
கிருதாஞ்சலி, கை கூப்பல்
*கிருதாச்சம், இலிகி

கியமதம், இளப்பு

*கிருத்தி, அறிவு

#கியாதம், பிரசித்தம்
*கியாதி,பிருகுவின் ம?னவி
*கிரகணம், நினேத்தல்

கிருத்துவம், அகாத்தியம், செய்தல்

கிேட்டி, பன்றி

கிட்டிக்கோல், கைக்கிட்டி

கிருமிநாசி, நிலவாகை
(யெண் கி.அ.சிதம், வறுமை

கிரகபுடம்,கிரகங்களின் தற்காலகிலே கி.அவட்டம், நிறைதல்
கிலேசு, கீழ்
கிரகப்பிரவேசம், குடிபுகுதல்

.ெ

குச்

குளு

*குச்சு, கூர், துதி
குச்சுக்காரி, விபசாரி

*இழிமுறி செல்லாச்சீட்டு
இளக்கல், சொல்லல்
#கிளர்த்தல், ஒளிசெய்தல்

#குஞ்சம், தந்தம், மருள்
குேஞ்சரம், மருள்
*ளுெவை, ஒர்பறவை
குஞ்சனம்,
!
(ஞ்சு
#கின்ளே, சாதிபத்திரி
அெக்குப்பிடித்தல், டைத்தியமாதல் *குஞ்சி, குன்றிக்கொடி,பறவைக்கு
குஞ்சிதகிருத்தம், ஒருகாறாக்கியாடல்
இன்ன ர்பிரான் ,குபேரன்
குேஞ்சிதம், வ:ளவு
#குஞ்சு, ஆண்குறி

#கின்னரி, விணே

ன்ெனரேசன், குபேரன்

குேடகம், மேற்கு
*குடம், பட்டினம்
சேரன், சரக்கொன்றை

*குடம்பை, நீர் கிலே
குட்விளக்கு, திருமண தீபம்

*சேம், மூங்கில், மூன்ரும்வேதம்

குடற் பிடுங்கி, அருசி

,ே ண ம், விழுங்கல்
#ரிே, கள்ளி

*குடாரி, திப்பிவி
குடார்த்தகோளம், பூமியின் மேற்கு

சேகாரி, வீமன்

ப்பாதியுண்டை

ேேராதகம், ரே,நீரம்

குடிகை, ஏலரிசி

லேகை, கீழ்
#லேம், பிசின்
ஃழ்ே, ஆதி

*குடிஞை, வீடு

*குடுகுடுட் பை, சிந்அடுக்கை
*குடுமி, அதி, வில் அ

ழ்ேநோக்கி, நேர்வாளம்
* lேஅ, அர னக்குற்றம்

#குடும்பு, சுற்றம்

குடுவையாறு, ஒர்ாதி
*குடைதல், கவிதல்
குே, இருதினேட் பாலொருமைத்த குடைவு, குடைதல், வளைவு
ன்மைவி?ன விகுதி, (உ.ம்) உண்கு, குட்டனம், தட்டல்
சாரியை, (உ.ம்)வருகுதி, பண்புப் *குட்டை,கைத்துண்டு, தொழுமரம்
பெயர்விகுதி, (உ.ம்) நன்கு, பிற குணக்குறைவிசேடம், குணக்குறை
பிஞல்மேன்மைதோன்ற சிற்பதி,
வினேவிகுதி, (உ.ம்) போக்கு
(உ.ம்) கோட்டங் திருப்புடினங்
கு கலிதம், ஒலி, குயில், குரல்

கொள்ளாதவர்செங்கோல் (ரம்
குணத்தன் மையலங்காரம்,ஒரலங்கா
குணத்தான2ணயும்பெயர்,அளவு அ
றிவு-ஒப்பு-வடிவு- நிறம்-தி-குடி
-சாதி சிறப்புமுதலியவற்ருன்வரு

குேகரம், ஒலெழுத்து
கு கனன், எலி, பாம்பு

கு கூகண்டம், குயில்
கு கூகம், குயில்
கு கூபாலன், ஆதிகூர்மன்

ம்பெயர்

குகூமுகம், குயில்

*குசலம் மிக்கசல்வி
குசாங்குவியம், பெளத்திரம்

*குணபேதம், ஆங்காரம்

குணவாகுபெயர், பண்புப்பெயரை
ப்பண்பிக்குரைத்தல், (உ.ம்)நீலம்
#குணவிலக்கு, அஃது குணத்தை

குசாட்சம், குரங்கு

குசிருதம், பொல்லாங்கு
குசீலன், தட்டன்
*கு சுமம், காயா

குண்த்தொகை, பண்புத்தொகை

(l காலம்

அறுத்த ச்சொல்வது

(ண்-ை
குசுமாகரம், பூங்தோட்டம், வேனி குளுதிதன், சீவமுத்தன்
குஞர்த்தகோளம், கிழக்குப்பாதி!
குசுமாசவம், பொல்லாங்கு
குசும்பைமலர்மணி, கோவரங்கப்ப குளுலம், ஒர்புள்
தம ராகம்

குசுலம், குதிரை
*குச்சி, மயிர்ச்சிகைப்பூடு

குளுலயன், கடவுள்

-

குளு அதி, குணத்திஅயர்அதோள்
றக்க-அமலங்காரம்

குவ

m

குறி

குேனி, முடம்
குவா குலம், ஒட்டகம்
குணிப்பெயர், குணத்தையுடைய குவிரம், காடு
*குழ கன், கிவன்
பொருட்பெயர்

#குஅங்கர், குயிலுவர்
குண்டக்கிரியை, ஒரிராகம்
குண்டலன், பலராமன்
குண்டனம், வ8ளதல்
#குண்டு, நிறைகல்

குழிங்சை, அகங்கை
(பெயர்
குழுஉப்பெயர், கூட்டத்தான் வரும்
குளக்கீழ், குழம்பார்த்தவ்யல்
குேளிசம், சக்கரம்வரை தேத கடு
கு2ளமான், ஒர் விதமான்

குதபசத்தகம், பிதிர்சிராத்தத்திற்கு *குறத்தி, நிலப்ப?ன (வரும்வஞ்சி
வேண்டியஏழ்திரவியம்
குறளடிவஞ்சிப்பா, இரு சீரடியான்
குதப்பம், கலக்கம், மா.அ.பாடு
குறிஞ்சிக்சருட் பொருள், குறிஞ்சிநி
குதப்பல், குதப்புதல்
லத்தற்பத்திட்பொருள், அவை
குத்தம், இரட்சித்தல்
சேய்முதlசு?னயாடலீருயவர்ம்
குே தேம், ஒர் கிதி

குறிஞ்சித்தினே, குறிஞ்சிநிலத்திற்கு

குேக்தி, ஒர்சிட்டு

ரியன, அவை மலே-கூதிர்-முன்ப
னி.இருள். ஐவனம்-தி?ன-வெதிர்

குேபிதம், கோபம்
குபேரசைலம், கை 2லம?ல
குப்பிச்சரக்கு, பதங்கவைப்பு

குப்பைப்பருத்தி உப்பம்பருத்தி
குேமரி, அழுகண்ணி, சத்திசார்னே

களவுப்புணர்ச்சி, சிலம்பன்,வெறி
-பொருப்பன்-சேய்rைவ
ரீ-குறவர்-தேன்-வெறி. சிறுகுடி
குறிச்சி- அருவி-சு?ன-யான வே

கும்பகம், சாலங்கபாஷாணம்,தொ

ங்கை-மயில்

பன்

(க்கருப்பொருள்

ட்டிபாஷாணம்

குறிஞ்சித்திணே பொருள், குறிஞ்சி
(தரி குறிஞ்சிப்பொருள், குறிஞ்சிநிலத்தி
கும்பீகசி, இராவணன் ருபின் சகோ
ற்குரியபொருள்
*குயில், இசைக்குழல்
(ராகம் குறிஞ்சிமுதற்பொருள், வரையும்வ
குயிற் கண்மணி, செளர் திகப்பது ம
ரைசார்ந்த விடமுமென்அனு நிலப்

குேம்பி, செருப்பு

குரலினம்,கழுதை

(ராகம்
பொருளும் கூதிர்-யாமம்- முன் ட
இரவுநிறமணி, கோவரங்கப்பதும
னியென் அம்பெரும் பொழுதுஞ்
*குரவை, ஓர்மீன்
சிறுபொழுது களுமாம்
குேரு, காலத சப்பிரமாண தொன் குறிநிலேயணி,புகழ்பொருளேயுணர்த்
அ, அஃது இலகு இரண்டுகொண்
துஞ்சொற்களாற்குறித்தறிதற்கு
டஅ!

*குருகு, சொய்யடிாாரை
குருபுடம், வியாசி புடம்
குருவஞ்செடி, ஒர்செடி
*குருவி, குன்றிமணி

குருவித்திருக்கை, ஒர்மீன்
*குருவிந்தம், பதிமராகச்சாதிாான்
கிஞென்.அ
*குருதி, உருவிவி
கு அக்கம், ஒர்புள்
குலுங்கல், நடுங்கல்

*குல்லியம், ஆலோசனை
குல்லியன் ஆலோசனைக்காரன்
குவங்கம், ஈயம்
குவசம், இழந்தது
குவம், ஆம்பல்
#குவளே, பொக்கனி

த்தகுதியாய பொருளேச்செல்லு
ல்

கு.ே

எழுத்திலாவோசை

குறிப்புக்காரணவகத்தின, குறிப்
புக்காட்டல், (உ.ம்) பேருலக ள
யான்பிறந்ததாயின பாருலகிழிக
லம்பற்றிாக்கவோ

குறிப்புச்செயல்,செஞ்செயலிலுமா
க்கச்செயலிஅசின் அவைக்குவே
ருயடொருளேயுணர்த்துவது
குறிப்புகவிற்சியணி, ஒருபொருளேக்
குறித்துச்சொல்ல வேண்டியதற்
குமற்ருெருபொருளேக் குறித்துச்
சொல்அதலாம்
குறிப்புப்பொருள், குறிப்புச்சொல்
லாலுணர்த்தப்படுபொருள்
குறிப்புமறிநிலே,ஒரலங்காமம், அஃ

செவி

கி. டT

கிேயுரைப்பது, (உ.ம்) காமுகர்ச்
த சொல்வேறுணர்தேகுறிப்புவே
குத் தண்மதியதிேக்கால்வபோஅம்
ருகத்தோன்றவுரைத்தல்
குறிப்புரிச்சொல் மனத்தாறிகுறித் கூடுமியற்கைவிலக்கு, ஒரலங்காரம்,
தறியப்படுமுரிச்சொல், (உ.ம்) அ அஃதி கூடுவதனக்கூடுவதாகக்
ண்மை

குறிப்புவினப்பகுபதம், பொருளா
தியர்டிங் கார்னமாகத் கருத்தா
cவான்றையேவிளக்கிநிற்பது

குறிப்அெஞ்சணி, ஒாணி, அஃதுகுமி
ப்பெச்சம்

குறுக்கல்விகாரம்,கெடில்குறிலாதல்
குறுக்கு, தடை

கூறிவிலக்குவது, (உ.ம்) கைவளே
சோர்தோவிகரைதுேகுவர் மெய்

வெதும்பபூத்தகையுஞ் செங்காத்
தள் பொங்கொலிநீர்ஞாலத்தித்தீ
த்தகையார்க்ேேதசெயல்
*கூட்டம், மேவினர்
கூட்டவணி, ஒரலங்காரம், அஃது
பகையில்லாமையாஞெரு காலத்

மகன் முன்னின் அமாதர்பழிகூறல்
குறுஞ்சாலி, இளமரம்

துக்கூடத்தக்கபொருளுக்குக்கூட்
டத்தைச்சொல்லுதல்-பலகான
ங்கள் கூடுதலாலோர்க: ரியம்பிற

குறுஞ்சீர்வண்ணம், குற்றெழுத்துப்

த்த அமாம்

வி,மருதப்புறம், அஃதுதலே

கூதிர்காலவுரிமை, கூதிர்க்காற்றுவி
ச.அம் குருகு-அன்னங்-கொக்கு
*குறுமை, அது கு
சகோம சங்கு-ாண்டு-கத்தை
குறையொற்றுமையுருவகம், உருவ
இவைமகிழ்தஅம்- நீர்தெளிதலும்
கத்திலோர்குறைதோன்றச் சொ
:மீனினஞ்செனித்த அம்மேகஞ்கு
ல்வதி, (உ.ம்) நெற்றிவிழியில்லா
பயின் அவருவதி

ல்கொள்ளலும் பாரி சாதஞ்-சிமச

ச்சங்கரன்

குற்றுவாய், ஒர்பீன், டிவாய் (கம்

ண்பகம்-செம்பரத்தை-சர்தனம்
ணலிவைமலர்ச அம்பலபறவை

குன்றிநிறமணி, குருவிச்தப்பதுமாா

விலங்குமக்கள் வருதே.அ.மாகும்
3 ட

#கூாணம், உத்தியோகம்
*.கூரம்,கொடுமை,பாகல்,பொருமை

கூக, அச்சப்பொருடருமோரிடை கூர்ச்சசேகரம், தெங்கு
ச்சொல்
கூடசதுக்கம், மிறைக்சவியிளுென் *கூர்தல், ஆராய்தல்
பொழுதுபோக்கு
மறு, அஃத ஈற்றடிஏனே மூன்றடி கூர்த்தனம்,
கூர்ப்பாசகம், முலுேக்கச்சு

புள்ளுஞ் சொற்புகாவெழுத்துக்க
ரர் தி நிற் சப்பாடுவது

*கூ லம்,

கூடசாட்சி, பொய்ச்சாட்சி

*கூழ்,

கூடத்தன், நிருவிசாரசைதர்நிழன்

கூ-ம்.அதைத்தோன், சிவன்

நறுவிவி

*கூட்ம், அண்டம், இந்திரசாலம், க. *க-னி,குசினி, கோணியது
ட்டம், யா?னப்பக்தி
கெ

கடற்குறி, தலேமகன் பிரிச்தளிதலே

கெச்சம், சிறு சதங்கை

விபார்க்குங்குறி
.ெ

(காரழ்

எழுத்துக்

கூடாமையணி, ஒரலங்காரம், அஃ

து ஒரு காரியம்பிறத்தலேயருமை
யுடையதாய்ச்சொல்லுதல்
கூட்ாவியற்கைவிலக்கு, ஒாலங்கார
ம், அஃது கூடாதத?னக்கூடுவ

தாகக்கூறிவிலக்கல், (உ.ம்) சீதச

கெணம், சமூலம்

கெத்தவம், பக்கல், போதல்
கெ பத்தம், கிரணம்
கெப்பிதம், நிச்தை
கெரிட்டம், கோவம்

கெருமத்தம், பறவை
தேனர் நீக்காஅம்
கூடாவுவமை, ஒருபொருட்கு இயல் கெலத்தம், பட்சித்தல்
பா பில்லாதவற்றை யுள்ளதாகச் *கெவித்தல், அஞ்சுதல்

சொல்லியத?ன ஒன்றந்தவமையா *கெலிப்பு, அச்சம், ஆசை

கைரே

கொன்

எாசடு

கெவுரிசங்கம், இரட்டையுருத்திரா கைலம், கேலி
ட்சம்

கெழுதகை, கெழுதகைமை
கெழுதல், கெழுமுதல்

*கை வல்லியம், தனிமை
ைேகவ
மருதணி

கைவிதை, வெதேயச்செடி

*கெழுவுதல், நிறைதல்

கொ

*கெளிதம், ழ்ேவிழல், பட்சித்தல்

கே

கொக்குமுத்து, சொக்ற்ெபிறச்சவெ
ள்ளே நிறமுத்து

*கே.சம், அக்கம்

கொங்கரி, ஏலரிெ

க்கேசரி,அங்கயோகாதனத்தொன் ெேகாச்சை, ஆட்டின் பொது
அறு, அஃது பீசத்தின் கீழ்ச்சீவனி *கொடி,அவிட்டாாள், படர்கொடி.
பிடத்தப்பாட்டைவைத்திடமுழ கொடிசை, கன்னம்

ங்கையை முழர்தாளில்வைத்தங்கு :கொடிச்சி, சித்திரைமூலம்
விவிரித்து சாசியைப் பார்த்திருத் கொடிப்பவுச்திரம், பவுர்திரசோயி
ஞேர்பேதம்

தில்

சேசவம், நிறைமயிர், பெண்வண்டு *கொடியரசு, அவரை

கேட்கும்விடை,விஞவும்விடை,(உ.ம்) கொடியன், கேதி, திட்டன்
என்ஞலாகுமோ
பூமி

}

கொடைப்பொருள், கொடுக்கப்ப
டுபொருள்
கொடைவிளு,

கொடுக்கும்விகு,
(உ.ம்) வேண்டுமா
கேவலாவன்னுவயவனுமானம், பட் *கொட்டி,கோவில்வாசல்,பார்க்கு
சம்-ஏது-திருட்டாக்தம்- உபாய
ங்குறி, வார்த்தைசொல்லல்
ம்-நிகமனமைந்து
*கொட்டை, கொட்டைக்காச்தை
கொட்டைமுத்து, ஆமணக்குமுத்து
)ெ35

கலனம்,
*கேலிகம்,

கேளி

கொண் டல்வண்ணன்,திருமால்
*கைகேசி, இராவணன் ருப்

*கொண்டி, கொழுமாட்டுமிரும்பு
கைச்கிளே மணம், ஆசுரமிாாக்கதம் கொண்டைக்கரிச்சான், கரிக்குருவி
பைசாசமூன்றும்

கைக்குட்டை,

கைபிற்பிடிக்கும்பு

கொண்டைக்கிருட்டி, கொண்டலா
த்தி

டைவைத்துண்டு
கொண்மூமுத்து, மேகத்திற்பிறந்த
சைக்கை, சசப்பு
(யிர்செய்தல்
சூரியனிறமுத்து
*கைசெய்தல்,கைவேலேசெய்தல்,ப *கொய்கை, பறித்தல்
கைசோரம், பாலியம்
கைச்சரி, கைவ?ள

ைேகதவம், பச்தயம்
கைதைச்சுரிகையன், மன்மதன்
*கைப்பிடி, உலக்கை

கைப்பிரட்டு, அஸ்தலாவித்தை
ைேகப்பு, ஆடுகின்குப்பாலே
*கைம்மணி, சேமக்கலம்

| கொல்வி, செருப்பு
கொவ்வைக்கனிமனி, கோவரங்கப்
பதிமராகம்

*கொழு, மழு

கொழுகனே, மலரும்பருவத்தரும்பு
கொழுநீர், வியர்வை
*கொழுர்து, மருக்கொழுர்து
கொழுந்தொட்டி, ஒர்பூடு

கைம்மை, கைம்பெண்.
கொழுமரம், செம்ம்ரம்
கையறல்விலக்கு, ஒரலங்காரம்,அஃ. கொழுவு, கொழுகொம்பு

அகைய.அதலேக்காட்டிவிலக்குவது கொளல்விஞ, கொள்ளும்,விஞ,(உ.ம்)
பயஅண்டோவணி கீர்
*கையஅதல், சாதல்
கைாம், மலே
ெேகாள்ளுதல், சொல்லல்
*கைரிகம், கரி
கைரேயம், மலே

ெேகாடிக்கை, வலி

கொன் ஒளர், பாவிகள்
95

கோழை

rைm

கோ
கோகயம், தாமரை

சோகனகச்சிலே, பதம்ராசக்கல்
கோகன சத்தி, இலக்குமி, கலேம
கோக குசனி,
கள்
கோகானம், வேய்ங்குழலோசை
கோக்குஞ்சம், அம்புருத்தாணி
கோசாாசி, அலி
கோசரன், சன்னியாசி

சகு
சோள கபாஷாணம், விவேவுபாஷா
ணமுப்பத்திரண்டிளுென் மறு
கோளிப்பொருள், கொள்ளப்படும்
பொருள்
356

செளகுடிகம், தாரத்தில்வருபவரைச்
காண்டல்

*கெளசிகம்,சோ,ெபாம்பு, வியாழம்

கெளசிகாயுதம், வானவில்
கோடுமுத்தம், சங்ற்ெபிறந்தவெள் கெளஞ்சம், கிரவுஞ்சம்
கெளஞ்சிகர், பொன்வினமாக்கள்
ளே நிறமுத்து
கோடைவர்களி, சிறுசெருப்படை கெளடம், ஒரலங்காரம், அஃதி கு
ணவலங்காரம்பத்துடன்ேயுங்க.
கோட்டாம், குரங்கு, கொல்லே, நீர்
டாத கடக்குமொழுக்கமுடையது
நி2ல
கோட்டாரி, கல்லாரை

கெளனம், குணம்

கோட்டியம், அதிசயம்

*கெளது கம்,சந்தோஷம்,தாவி,பே

(ராசை

#கெளத்துவம், அனுபவகாலம்,கா
ப்பு
(அால், பொன்
கெளரவம்,அச்சம், ர்ேத்தி,தாமரை
*கெளரி, துளசி, பூமி
கோகிலயம், அாசமனே
|ட்சம்
கோங் து, பிசின்
(ராகம் கெளரிகை, கன்னி
கோபநிறமணி, சாதுரங்கப்பதிம கெளரிசங்கம், இரட்டையுருத்திரா

கோட்பதம், மாட்டுச்குளம்பு
கோனலயம், அரிவாள்
ேேகாதை, சத்திசார2ண

கெளரிசேய், விசாயகன்

கோபாயிதம், காப்பாற்றல்

கோபாலன், இடையன், கண்ணன் கெளரிபாஷாணம், விழைவுபாஷா
ணமுப்பத்திாண்டிமூென்.அறு
*கோபி, கருசொச்சி, கெளரிபாஷா

கெளரீலலிதம், அரிதாரம் (தோன்
ணம்
கெளருதற்பிகன்,குருபன்னிசற்பழித்
கோபிரண்டை, ஒர்பிரண்டை
கோபுரத்தும்பை, அடுக்குத்தும்பை *கெளவிகன்,பிரதிவாதி
கோமுகம், கோமுகாதனம், சோ கெளலோகம், கோலோகம்
*கெளவை, சத்தம்

கெளளிதம், பட்சித்தல்

*கோரசம், சிவல்
*கோரம்,குதிரை

3.

கோரவிருத்தி, இராசதகுணம்
சகசதாதான்மியம், அகங்காஞ்சீ
கோரி, கிடங்கு, பிாேதிக்குழி
வலுடன் பொரு தேல்
கோரையொன்றி, ஒர்கொக்கு (கு
கோலமாலம், ஓர்மீன், மலேயாமணக் | சகடை, ஒர்வாத்தியம்
*சகத்து, அலுபவம்
கோலவேர், சிலப்பன

சகர்டிக்கத்தரிப்பிரயோகம், துெ
ப்படுப்ெர்ருளுடையவினைமுதலின்

கோலாச்சி, ஓர்மீன்
கோவிக்கற்றை, கவரிமா
கோவிவாசி, கரடி

முடிப்பு
*சகலகலாவல்லவன், குமரன்

கோல், புள்ளி
கோவணம், கெளபீனம்

[ன்.டி

கோவாங்கம், ப.து.மராசசான் கிளுெ

சகலபாசனம்,அருகன்முக்குடை
மூென்று

சேகா, எல்லாம்
கோவலன், இடையன்
கோவெனல், அலு காணவோசை சகாயதம்,
னசக்கூட்டம்
கோழிக்குமான், ஒர்குடு

#

கோ ைவிர்து, துளசி

ேெ
-

சகுந்தம், சமுகு, காச்சி

I_

ை

சத்

சகுப்பிரயோகம், ஒரு தாம்

சடாட்சரி, உமை, சத்திமந்திரம்
*சடாதரன், இருடி,வீரபத்திரன்
*சக்கரம்,ஒர்சித்திரக்கவி,அஃதாா சடாமகுடன், சிவன்
ன்கார்ச்சக்கரமு மெட்டார்ச்சக் சடுலவோசை, தீக்கொழுந்துமுதலி
*சகோரம், சிலாமுக்கிப்புள்

கரமுமாருர்ச்சக்கரமும் வரப்பா
டுவது

யவற்றினசைவானெழுமொவி

*சக்கிரகம், பீசாங்குரகியாயம்

சடைச்சி, புளியாரை
சடைாைகம், ஒராபரணம், பாம்பு

சக்கிர ரன்,

சடைப்பாசி, ஓர்பாசி

:::::: திருமால்
_

சடைமுடி, சரக்கொன்றை

சக்கிாபேதினி, இரவு
சட்சுவிச்திரியக்காட்சி, ஓரளவை,அ
ஃஅ உருவமறிதல்
*சக்கிரம்,சுழல்காற்று,சே?ன,தண்
டசக்கிரம், திசை

சட்டைபண்ணல், கனம்பண்ணல்

ச:ரெவாளம், திகார்தம், வட்டம்
சக்கிராவத்தம், சுழற்றுதல்
*சக்கிரி, தலேவன்
சக்கோவி, ஒர்பூடு

சணம்,ஏகசித்தம், கடலே
சேணம்பு, மருள்
சேண்ணுதல், வைதல்
சேதம், தாழ்தல், போதல்

*சங்கதம், பொருதேல்
*சங்கத்தலேவன், குமரன்

சேதா,எப்பொழுதும்
சதிமகள், இதிேர்ணி

*சங்கமம்,ஒர்கவி, புத்திகூடல்

சேதுக்கம், சத்திரம்

சங்கமாாாதனே,
சங்கமார்த்தனே,

சதுர்க்குணன், ஒர்ப்பு-கடைப்பிடி
குறிக்கோள்- தோற்றம் எனுசாறி

பண்டாரங்கட்

கன்னங்கொடு

_

த்தில்

குணமுடையான்

*சங்காதம், சமூலம்

சதுர்க்குணி, காணம்-மட்ம்-அச்சம்
:சங்கிரகம், கைச்சண்டை
-பயிற்புஎஅசாற்குணமுடையாள்
சங்கிரபுரி, இடையரூர், முல்லேகிலம் சதுர்ப்பாதை,ாாற்றெருக்கூடுமிடம்
*சங்கிரமம், உபாயவழி
சதையொட்டி, ஒர் ஆடு
சதோடம், மரகதத்தின்குணம், அ
%சங்கிருதம், சமஸ்கிருதம்
ஃது காடவிலக்கணம்
(விரிவு
சங் ரேணம், சம்மதித்தல்
சசாங்கம், சந்திரன்
சத்தசியம்,கிரந்தச்சொல்லிலக்கண்.
சசிகடல், மழை
*சகிதரன், விநாயகன்

சத்தசாக்கரம், ஏழ்சுரத்திற்குரிய

சசிதரி, சிவன், பார்வதி,விநாயகன்
சசிப்புடம், சந்திரன்சுத்தபுடம்
*சச்சிதான தேம், சத்துஞ்சித்துமா
னந்தமுமாய் நிற்கும்பிரமம்
*சஞ்சலம், சுடலேயிற்கொண்டுபோ

*சத்ததாது, உடல்

கும்பால்

சஞ்சாரன், உயிர்
சஞ்சிதிேயம், தியானித்தல்
சஞ்சீவி, சீந்தில்

வக்கரம், அவை ச.ரி.க

ப.த.கி

சத்ததானம், வெடியுப்பு
சத்தவிதம், தோத்திரஞ்செய்தல்

சத்தாபாசம், அசத்து
*சத்தி,உபாயவழி சத்திசாரணை, சு
ரோணிதம், வேம்பு
சத்திலேம், வீனமுறுக்காணி

சத்தியன், பஞ்சகோசவுற்பத்திக்கு
முன்அனும் அவையழித்தபின்னும்

*சஞ்சேபம், சோறு, தருக்கம்

ருபடித்தாக விருக்குமான்மாவை

*சடங்கம் ஆறு சாத்திரம்

யுடையவன்

சத்திராப்பை, இருப்புச்சட்டி
*சடம், விருட்சமூலம்
.
சடலட்சணம், மாயயாக்கையின்கு சத்திலி, கருப்பூரம்
ணம், அஃது தன்?னயுக்தலேவனே *சத்து, பிரமம்
சத்துவாங்கல், பாஷாணங்களின்
யுமறியாதிருத்தல்
சத்தெடுத்தல், சத்தெடுத்தல்
சடாட்சரம், குமான்மந்திரம்
சடாட்சான், முருகன்
சத்தை, இருக்கை
-

சம்

எmச.அ

*சமதை,நான்கடியுமெழுத்தித்தொ
டுத்துவரும்பா
*சம்ஸ்தம், ஆதாரம்
சமத்தவம், நெடுநாட்கூடியிருத்தல்

சர்தணி, சக்தனம்
சக்தஅகி, பாம்பு

*சந்ததம்,பலகாற்சேட்டல்
*சந்தம், ஆசை
சந்தரி, துளசி
சக்தற்பம், தருணம்
ஒர்திருவிழா

சமத்தாவம். யாகதோத்திரம்
*சம்த்து, சமர், வீரம்

::
மூத்
; }பொதியமல்

#சமர்தம், பலவிதம்

சக்தாதிகம், சக்திவிக்கிரகம்
சக்தாபிதம், அக்கினியில்மரித்தல்

சமர்த்தம். சரிசிலம்

#சர்தானம், கூடல்

சமவனி,

ஒரலங்காரம் (உ.ம்)

*சங் தானவுவமை, அஃது ஒராச்ச
ரிப்ங்காட்டிப்பொருளேயுமுவமை
யையுமொப்புமைசெய்தல், (உ.ம்)

சமவுவமை,

தந்தையொக்குமகன்

சே

(மை

#சமம், இந்திரியநிவிர்த்தி, பொ.அ

;

*சமரசம், தொகை கிலே
சமலாம்பம், பூசுதல்

சமன்ல, மூவினவெழுத்து விரவத்
தொடுப்பது
இதல்

உபாதிநீக்கியுள்ளொ
மரைமலரும்முகமுங்கட்த்தகுச்ச #சமாதானம்;
சமாதிட்டற்க
சம்பத்தி,
உபாதி-சம
உலவியிடத்த மிருப்பதொன்உேய
சமாதானம்-சிரத்தை-தமம்-கீ
ன்றி.மற்ருெருவேற்றமையின்
ட்சை
சந்தி,பகுபதவுமப்பிலொன்அ, மூங்
சமாயிதம், சம்மதித்தல், முயல்வு.அ
ல்

சக்தியோகம், மழைபெய்தல்
சர்திரகுலம், சந்திரவமிசம்

ெேத்ாழிற்பயன் பிறிதொன்முன் மு.
(ன்

டிதேத்ாகக்கூறுமலங்காம்

}

சிதறியதைக்கூட்ட
*சந்திரமண்ட்லம், இலாடத்தானம், சமுச்சயம்,
இஃது மும்மண்டலத்தொன்.அ சம்ார்ச்சனம், தார்த்தல்
சமாலேபனம், மெழுகல்
சந்திரமுத்தி, ஒர்முத்து
சமானியம், பொது
சந்திராதம், தாளகம்
சயிதர், பூதங்கள்
சந்திராந்தம், பெயரெச்சம்
சந்திரோபால்ம்டனம், சக்திசeல்வ *சமித்தம், சயை
சமிய்ம், விசாரித்தல்
ருங்காமநோய்
சக்திவழு, எழுத்திலக்கணத்திற்குவ சமிர்த்து, ஒமவிறகு
சமீகம்னம், சமதைசெய்தல்

சந்திரசேகரி, உமை, சிவன்,விசாயக

#சமாரம்,

மூவாய்த்தொடுப்புத
சந்தடிடியம், சொல்லல்

சமீகிரணம், சமதை

*சமுசாரபந்தம், அபிமானம்
*சமுசாரி, கற்புடையாள்
சமுச்சரணம், பிள்ளேபிறப்பு
சபிண்டி, பிதிர்பிண்டமூன்ருேடுபிரே சமுச்சேபனம், விரிவைக்குமறுக்கல்
சமுருதம், அதிகம்
தபிண்டத்தைக்கூட்டல்

சங்கிகருஷணம், சமுகம்
சபத்துவம், சேபித்தல்
சேபாசனம், சந்தோஷிப்பித்தல்
சப்பிரமை, வாஞ்சை

சமு?னயம், இரம்

*சப்பெனல்,அசுவைக்குறிப்பு (சாரி

சமூர்ச்சனம், பரம்புதல்

*சப்பை ஆட்டின் முன் ருெடை விட சமைந்தவள், பக்குவமானவள்
*சம், கூட பூரணம்
* சமங்கை, தொட்டால்வாடி
*சம்பங்கி, வாச?னத்திரவியம் (லம்
சமசனம், அடக்குதல்

சமஞ்சசம்,தகுதி,நன்முறை (ரூபம் சம்பங்கியெண்ணெய்,வாசனத்தை
சிமட்டியுரூபம், குக்குமமாயடங்கிய சம்பதி, பாக்கியம்
சம்பந்தப்பொருள், ஆரும்வேற்.அ
சமணகன், சமணன்
மைப்பொருள்
சிமதம், பொறுமை
சம்பலவனம், இருந்தது
சிமதி, யுத்தம்

சரு

ை

சஞ

சம்பவப்பிரமாணம், ஒானவை, அஃ சருவ சங்காாமூர்த்தி,உருத்திரன்

அது ஒருகல் இரும்பையிர்க்குமென்
அளிஅதிகார்தமெனக்கோடல்
சம்பநீகார்த்தம், இராகுதேகஞ்சசி
தேகமிவற்றின் ருெகை
*சம்பாத்தியம், ஒன்றை முடித்தல்
சம்பாளம், சே.அ.

*சம்பிரதானம் சான் க.அரு.பு
*சம்பிரமம், தீவிரம்
*சம்பிரம், உடலசைத்தல்

சருவசீவதயாபரன், கடவுள், சிவ
ன், திருமால்

சருவத்திரவித்தியேகம், எங்கும்
சருவப்பிரகாசம்,சொப்பளுவத்தை
#சருவவியாபகம், சாக்கிராவத்தை
சருவாதரன், எல்லாவற்றிற்கு மாதா
ரன்

சருவாதிட்டானம், காரியஞ் யாவற்
றிற்குக் காரணமாயிருப்பது

சம்பிரேட்சியம், ஆராய்ச்தறிந்ததி சருவிதம், பட்சித்தல்
சம்பு, தட்டை
*சம்புகம், வருணன்
சம்புச்சயனம், ஆலமரம், பாம்பு
சம்புத்தி, கற்புத்தி

சருவித்திரவிதேயம், எவ்விடத்தம்
*சலகை, தெட்பம், மரக்கலம்

சம்பை, ஒரிசாகம், சம்பு

சலசெந்து, சலப்பூச்சி, மீன்

சலங்கைச்செடி, ஒர்பூடு
சலசரக்குழி, சலதிாரை

சம்போதனம், எட்டாம்வேற்றுமை சலதான், சிவன்
சம்மார்ச்சனம், மூடல்
சலபிதம்,சொல்லல்
சம்யாமம், விசாரித்தல்
சலமை, குளிர்மை, சன்னி
சேலவாதி, மரணவோ?லகொண்டு
சம்வன்னம், வசிகரித்தல்
செல்வோன்
(ன்.ர
சம்வாயி காரணம், முதற் காரணம்

சம்வேதம், அ.அபவித்தல்

4சல்லாபம், நாடகவகை பத்திளுெ

*சயம்:கட்டம், படுக்கை

*சல்லாரி, வேஷக்காரன்

சயமூர்த்தம், படுக்கை

சேவடி,ஒர்பாம்பு

#சரகம்,வண்டு

சாபத்திரம், அம்புக்குப்பி
சேராங்கம், தடையின்மை
சராசரி, சரிபங்கு

காப்பாறி
சவர2ணசெய்தல்,

றல்

சேவரி, ஒர் ைேர, கதம்பைத்தும்பு

*சராவம், சலாகை

சவளிக்கடை,
சவிளிக்கடை,

சரிதாப்பிரசங்கன், புராணிகன்

சவுளிக்கடை,

சரு சபம், கடுகு

சவ்வாது, மரவள்ளி
#சவ்வீரம், பறங்கிப்பாஷாணம்
சேள்ளல், சாரமற்றது
*சற் கம், சகலம், முறிசல்

சருப்பகங்கணி, காளி,பார்ப்பதி
சருப்பகணே, காகஸ்திரம்
சருப்பகுண்டலன், சிவன்

சருப்பயாகம், சாகத்தைத்தலே கீழா சற்பாகாரம்,

கக்கட்டித் தீவளர்த்திச் சத்துரு

புடைவைக்கடை

அலகுவைக்குமுறை

பிளுென் அ
*சனகன், இவன் திருமால்பதி?னதே
வதாரத்தொருவன்
-

வைக்கெர்ல்லல்

சருப்பாத்திரம், சாகாஸ்திரம்
சருப்பா பரணன், சிவன்
சருப்பாபரணி, காளி,பார்ப்பதி

சருமக்கருவி, தோற்கருவி
சருமணி, தோலிடம்

சண்தை, சனம்

சனந்தனன், ஒரிருடி, இவன் திருமா
ல்பதினேதேவதாரத்தொருவன்
*சனற்குமாரன், இவன் திருமால்பதி

2னக்தவதாரத்தொருவன்
சருவகாருண்ணியம், சகலத்திற்குங் சனணமாலி, சதகுப்பி
கிருபையாயிருப்பது
சமூதனன், ஒரிருடி இவன் திருமால்
பதினேதேவதாரத்தொருவன்
சருவக்கியானி, சருவாவத்தைகளேயு
மறிகின்றஞானி
ம் சமூர்த்தனன், திருமால்
சருவசங்காரகாலம்,யுகமுடிவுகால சஞர்ப்பியம், மூழ்கல்

சருவகாாணன், கடவுள்

சாதி

எmடும்

சன்மனம், உற்பத்தி

சன் மினி, காளியேவல்செய்வாள்
#சன்னம், மறைக்கப்பட்டது
சன்னவீரம், வென்றிமாலே

சன்னவோரா, ஒர்மீன்

சானு

சாதுரங்கம், சதுரங்கம்
சாதுருசியம், ஒப்புமை
சாதாரியம், சாகரீகம், வாசாலகம்
*சாத்தன், புத்தன்
*சாத்தியம், உண்மை

சாத்திரவதேயன், வியாசன்
#சாக்தம், தயவு
அFr

சாசதம், சாகசம்
#சாகம், தாழை
சாகல்லியம், சகலம்

சாகியகிருது, தோழன்

::::: விழித்தல்

சாகிரகம்,

*சாகை,கஞ்சி,வேதம்
*சாக்காடு, பத்தாமவத்தை, அஃதி
இறச்திபடல்
சாங்கியயோகம், பிரமமேசீவன் சீவ
னேபிரமமென்னுமதம்

சாங்குவாதி, சாங்கியமதக்காரன்
சாசய்தேசம், பல்வி
*சாசனம், உறுதிப்பத்திரம்

சாஞ்சிதம், மரகதக்குற்றத்தொன்
அறு,அஃது எலுமிச்சையிலேநிறம்
அலரி நிறம்
*சர்டுதல், வாருதல்
சாட்குவிகம், மு.அறுக்குப்பணிகாரம்

சாதேவம், மலேப்பக்கம்
*சாக்தன், பிரகிருதியைச்சுட்டவன்
சாக்திகலே, பஞ்சகலேயிமூென்.அறு
சாத்தியாதே கலே, பஞ்சகலேயிeெ
ன்.அறு

சாந்திராயனம், சக்திரன்வீதி
சாக்திவிருத்தி, சாத்திவிகவிருத்தி
சார்துக்காறை, சுண்ணத்தளம்

சாங் துருவம், சுண்ணச்சீலே
#சாபலம், சாக்கொண்டுபெற்றபல
ம், இஃது கணிதமுறையிஞென்.அ
(பம்
*சாமம்,பலவீனம்
சாமானியசபாபம், பொதிச்சுபா
*சாமி, சடர்தஞானி
*சாமியம், ஒப்புமை

*சாமை, கற்சேம்பு
சாம்பலொட்டி, எருக்கு
*சாம்பிராணி,ஒர்மரம்
*சாம்புதல், அடித்தல்
சாம்புவன், சுடலே காப்பவன்
சாயச்சக்தி, அக்தியேட்டி

#சாட்சாது, நிலேபெற்றமகிமை
சாட்டம், நாற்றெட்டு
சாணங்கி, அளசி

*சாயப்பணி, சாயவேலே
சாய்கை, பன்னக சாலே

*சாதகம், எருக்கு
சாதகர், மெய் காட்பாளர்

சாரசி, இலக்குமி
சாரணத்தி, சார8ண
*சாரணம், போதல்

*சாதம், இளம்புல்

*சாய்தல், இறத்தல்

*சாரதி, விட்டுஅறு
*சாதரூபி, கந்தகம்
சாதனசதுட்டயம்-இகபரபுத்திரார் சோராயம்,மது
த்தபாபோகவிராகம்-சமாதிட்டற் *சாரி,அரசர்க்குச்செங்கோல்செல்
கசம்பத்தி-கித்தியாநித்தியவத்து
லல், பரதவுஅப்புளொன்.அ
விவேகம்-முமூட்சுத்துவாான்கும் சாரிசெய்தல், இழந்த உத்தியோகத்

சாதனன், பிறந்தவன்
சாதிகை, சாமாத்தியம்

தைத்திரும்பக்கொடுத்தல், தீர்த்

தல், முறையிடுதல்
சாதிக்குறைவிசேடம்,குலவிழிபாலு *சாலம், வலேபோன்றதோரணம்
யர்வுதோன்றக்கூறுவது,(உ.ம்)ஆ *சாலாவிரகம், குரங்கு
யனுப்வாழ்மாயஞயோதனம் வெ *சாவதானம், மிருது
ன் முன் மாயபுரந்தாஅேதோரு * சாவம், விலங்கின் பிள்
ளும

சாதிட்டம், மிக நீளம்

சாதிசம், மறைக்கப்பட்டது

சாவாக்கிழங்கு, கருடன் கிழங்கு
சாவாமூவி,மயிர்ச்சிகைப்பூடு,வேம்பு
*சாலு, தோள்

சிம

சில்

எாடுக

சிரகாசருமம், பரதவுமப்புளொன்

இ

அறு, அஃது அபிநயம்

*சிகண்டி, பாலேயாழிளுேசை

சிரங்கம், தலே, பிரதானம்
(f
கெம், கிரணம்
சிரஞ்சீவியர்,நெடுங்காலஞ்விேப்போ
*சிகரம், கவரிமா, காக்கை
சிரணி, ஒமச்செடி
*சிகி, சிலம்பு
சிாத்தம், அசையப்பட்டவை
சிகி நீசை, வைத்தியம்
*சிரத்தை, ஆங்காரம், குருவினிடத்
சிங்கமதானி,திக்குவிசையம்பண்ணி
திஅஞ் சாத்திரங்களினிடத்திஅம
னதை கி.அத்தல்
யவேர்தர்மார்பிலணியுஞ்சிங்கமுக
ப்பதக்கம்
சிரத்தைக்காழகம், மருக்காரை
சிாமருகி, உடற்குறை
சிங்கமுகி, பொன் அாமத்தை
*சிக்கி,வைப்புப்பாஷாணமுப்பத்தி ரெமிலி, கண்டு
ாண்டிமூென்.அறு

(றியறிவு *சிரவம்,

} பெருகல்

சிங்ாவுவையிந்திரியக்காட்சி,நாப்பொ சிரவை,
சிராயம்,
)
சிசுபுடம், இருபதெருப்புடம்
சிஞ்சினிதம், சாளுெலி
3
அஅசரிச்சல்
*சிரீடம், குன்றி
*சிதம்,அசையப்பட்டவை,வறுமை சிருதம், நன்மை
சிேதர், பூமி
சிரேடம், கூடுதல்
சிரோட்டம், கிறிகடுகு
சிரோவேட்டனம், தல்ேச்சீரா
சிதாபாசன், சீவன்
சிலாவைரம், சிலாசத்து
சிதாயம், சுடலே
சிவிட்டம், ஒரலங்காரம், அஃது
சிதேசகதிரம், வெண்கருங்காலி
சொற்செறிவுடையது, (உ.ம்) ப
நீஅகபற்றற்ருன் பற்றி?னயப்பற்
சிதைகறி
ஆலே, சக்கரம், செக்கு
சித்தாபாசம், சடம்
மைப அகபற்றுவிடற்கு
சிேத்தி, பொன்குங்கண்ணி
சிலேடாதிபேகம், ஒாலங்காரம், அ
*சித்தியம், உறி
ஃதி சிலேடையிடத்து பேகமர்
*சித்திரம், அற்பம்
ய்கின்அபயன்மருவது, (உ.ம்) மா
*சித்திரரேகை, அரசமரம்
(ம் சிலேடையின் முடித்தல்விலக்கு, ஒர
சித்திரவகவல், சித்திரமுள்ள வாசிரிய
லங்காரம், அஃது முன்னர்வ்ைத்
தபொருளேயும்பின்னர்வைத்தபொ
சித்திரவண்ணம், குறியவுசெடியவு
மொத்துசேர்ச் தடுக்கிவருவது
ருளேயுமொருசொற்ருெடராற்சிலே
டித்துக்கூறியோர்காரியத்தை வி
சித்திாவாாத்தி, கண்டங்கத்தரி
சித்திரவிதழ், அத்தி
லக்கல், (உ.ம்) கொடியோர்க்குமு
ண்டோகுணம்
*சித்தை, பாகமாதல்
சிச்தடிவஞ்சிப்பா, முச்சீரடியான் வ சிலேடையுருவகம், உவமையையும்
பொருளே யுமொருசொற்ருெடை
துே தனிச்சொற்பெற்று ஆசிரியச்

சிதளி, பொன்குங்கண்ணி
சிேதறி, பாடலமரம்

சுரிதகத்தான்முடிவது

சிபாயம், சுவடிதல்
சிபிட்டகம், அவல், குழச்தை
சிபித்துவம், உடைத்தல்
சிபிவிட்டம், சொட்டைத்தலே

யாற்சிலேடித்துருவகஞ்செய்வது,

(உ.ம்) கண்ணெகிழக்த காதல்க
ரையிறப்பவைகுமால் வண்ண்மத
ஒம்புயம்

சிலேடைவிலக்கு, ஒாலங்காரம், அ
ஃது இருபொருளேஒன்றுபோற்
சிப்பாரிசு, அறிமுகப்படுதல், புகழ்
மொழி
சிலேடித்துக்கூறிக் திாரியத்திற்கி

*சிப்பி, ஈச்சப்பல்

ன்னதுவேண்டாவெனவெர்ன்றை

சிப்பிரம், அற்பம்
*சிமயம், பொதியமலே

விலக்கல்

சில்லச்சட்டல், வெறுத்தல்

சினே
சிவகதியிறைவன், அருகன்
சிவசேகரம், சர்திரன்
*சிவன, உவமைச்சொல்

எாடுஉ

சுகு

சி?னமுதற்பெயர்,சினயடுத்துவருமு
தற்பெயர்,(உ.ம்)முடக்கொற்றன்
_1

சினேயாகுபெயர்,

சினேயான்வதே
பெயர், (உ.ம்)வெற்றிலோட்டான்
சிவதரிசி, தாமேபாமெனத்தெளிதே
*சிவதாது, இரதம் (வெண்காரம் சினேவின, சி?னயின்ருெழிலேக்காட்
டிநிற்கும்வினச்சொல், (உ.ம்) கா
'சிவம், ஆண்குறி,உப்பு, பாதரசம்,
லொடிதே.து
சிவாராதி, சாப்
6

சிவாலேயம், சிவாலயம்

சின்மதிேரன், அறிவுவடிவன்

சின்னயோகம், அடையாளம்
சிவைகத்துவம், சிவலுஞ்சீவலுமொ சின்னி, இலவுங்கம்
ன்ருயிருப்பது
(மாயிருத்தல்

*சிவை, 5ரி

சிவைக்கியம், சிவலுஞ்சீவ அமைக்க

சிறப்பிலசீர், வகையுளியுள்ள சீர்(சீர் சீக்கிரகேர்திரம், குரியலுக்குங்கிரக
த்திற்குமுள்ளதுர்ரம்
சிறப்புடைச்சீர், வகையுளியில்லாச்
சிறப்புப்பேர், ஒன்றற்கேயுரித்தாய் சீனாாகம், ஆசையற்றது
வரும்பெயர்

சிறப்புருவகம், உருவகவலங்காாத்
தொன் அறு, அஃது ஒருபொருளே
யெடுத்ததற்குச் சிறந்த வடைக
ளே யுருபித்தவற்ருலுருவகமாக்கியு

தேளி, பொன் ஞங்காணி

#சீமுதம், மேகம்
சீமைத்தக்காவி, ஒர்தக்காளி
*சீாணம், கிழம்

சீேரணி, ஒமச்செடி
(டல்
சீரங்தாதி, இlஅச்சீராதியாகப்பா
ரைப்பது
சிறப்பெழுத்து, அவ்வப்பாஷைக்கு சீராங்கம்,கலப்பை, கொழு
மாத்திரமுரியதாய் வழங்குமெழு * சீர்,தளேக்குறு ப்பாய்வருவன, அவை
அசைச்சீர்- இயற்சிர்- உரிச்ர்ே.
த்து
சிறப்போசாரம், சிறப்புப்பொருட பொதுச்சீரென்ன்ப்படும்
ருமோகாாம், (உ.ம்) ஒபெரியன் சீர்பர்தம், விழைவுபாஷாணமுப்பத்
திரண்டிளுென்
சிறு காய், சாதிக்காய்
(றிச்சி
சி.அகிராமம், குடி.நாறுகொண்டகு சீர்மடக்கு, சீரைமடக்கிப்பாடல்
சீலேப்பாம்பு, ஒர்விஷமுள்ள பாம்பு
சிறுதக்காளி, மணித்தக்காளி
சீலேமண், மருத்து எரியவைக்கும்ப்ா
சிறு சளி, ஒர் பசளே
த்திரங்களேச்செம்முமண்சில்
சி.லுபாவி, கள்ளி
சீவசஞ்சீவி,
சீதிேல்
,
சிறுபொழுது ஐந்திணக்குரியமுத
ற்பொருளிளுென்அறு, அஃது மா சீவசிதாபர்சர், பிரமசைதந்தியர்
லே- யாமம்- வைகறை- ஏற்பாடு

சீவுத்துவம், அசாதி

காலே-சண்பகல் இவையன்றி.ஏl *சீவனி, ஆதிென் மூப்பாலே

பாடுவிலக்கியைம்பொழுதாய்க்கூட #வேன், அனுபவிக்கப்படுதல்
*சிலி, அழிஞ்சில்
அவாருமுளர்
வு, ஒர்புல்

*சிறுமை, இளமை
சிேற்றண்டம், கோழிமுட்டை
சித்பரம், கடவுள்

அரி.

சகதர், புத்தர்
(ாமரம்
சிற்பொருள், சித்துப்பொருள்
சிற்றிலேப்பாலாவி, ஒர்பூடு
(து சுகந்தமா, கஸ்தாரிமிருகம், கருப்பூ
*சிற்றெண்,குறளடி.பதிஞருன் வருவ | சுகந்தமூவி, வெட்டிவேர்
| சுகத்திக்கல், ஒரிரத்தினம்
சினவல், கோபித்தல்
| சுகுமாரதாவி, இலவமாம்
சி?னதல், சினே கொள்ளல்
சினேப்பகுபதம் ஒர்பகுபதம், அஃ | சுகுமாரதை, ஒாலங்காரம், அஃஅ
வல்லொற்று நீங்கியுள்ள சொற்க
தி சினேயரன்வந்த பகுபத்ம்,(உ.ம்)
rை

ன்

|

ளா லாக்கப்பட்டது

சுரு
சுக்கங்காய், மிதக்கங்காய்
சுக்கங்கீரை, ஒர்ைோ

எாடுக

சூர்

யாlமலான் அல்பொருட்செப்தி
தோன்மப் புகழ்பொருட்செய்தி

அக்கிலபம், சாணம்

யைச்சொல்வத்

சுேச்சு, பறவைமூக்கு

_

சுருங்கச்சொல்லல், அாலழகிலெர்ன்
#சுருட்டி, மயிர்ச்சிகைப்பூடு

*சுடர், தளிர்
சுடுதொறட்டி, ஒர்செடி.

சுருதம், சரித்திரம்

*சுட்டல், சுடல், சுடுதல்
சுருதிசம்மதம், பிாமானுபவம்
சுட்டுவிடை சுட்டிக்காட்டும்விடை சுருதிசாாம், ஒர்ஞான நூல்
(உ.ம்) இஃதி
சுருளி, தொழுகண்ணி
* சுரை, பசுவின்முலே
சுணேசெருஞ்சில், ஒர்பூடு
சு2ணவு, பேய்க்கட2வ
சுவல்வரி. அணில்
சுண்ணமொழிமாற்று, மொழிமாற் சுவாக்கீரை, ஒர்பூடு

அப்பொருள்கோள்களிஇென்.டி *சுவாத்தியாயம், மத்திரமுச்சரித்த
ல்,வேதமோதல்,வேதம்
சுண்ணவிரோதி, சவ்விரம்
சுவாபப்பிரமாணம், ஒரளவை, அஃ
சுதவ தம், தோத்திரம்
அது ஒருசொற்பலபொருள் விரிந்த
தமறரதை, ஒாலங்காரம், அஃது
வழி அதற்கேற்ற பொருள்கொள்
வல்லொற்று நீங்கியுள்ள சொற்க
ளல், (உ.ம்)பானபூர்ச்தோன் தோ
ளாலாக்கப்பட்டுமெல்லினமாகவி
ட்டிதாவென் குறி பிறிதொருதோ
சைப்பது
ட்டியென்.அணராமல்யா?னத்தோ
சுண்ணவரசி, முல்லே

தனபாரம், ஆயுதவுறை

ட்டிகொடுத்தல்

*சசை, அக்கிணிதேவி
*சுவானம், நாயுருவி,பொன்
பாசவு.அப்புளொ சுவேதாாசம், இச்திரியம்

:::

சுத்தசாரி,

ன்.அ

சுவைப்பண்புத்தொகை, ம.திாப்ப

சுத்தசாத்திவிகம், சித்துருப சத்தி
சுத்தசாக்தம்,ஆனதிேருபசித்தி

ண்புதொக்குநிற்றல், (உ.ம்) தே

ன் மொழி
சுத்ததாமதம், சத்திருப்சத்தி
சுேளுகு, அறீபம்,சிஅடிை
*சுத்ததினம், சென்றாள்
#சு?ன, தினவு
சுத்தப்பிரமம். சருவ சாட்சி (ஞானி சு?னவு, பேய்க்கடலே

*சுத்தன்,சிவன்,வருளுச்சிரமமில்லா
சுச் சாவல்வி, தெய்வயான
சுபாபாவிகம், இயற்கையாயுள்ளது குேசனம், பார்த்தல்
சுபாவஞானம், அதிட்டானமுமா குசாக்கிரம், ஊசிமுனே
ரோபமுமற்றிருத்தல்
குேட்டு, சூடுங்தன்மை, முடிப்பு
சுபாஅ பாவாதீதம், பிாமம்
குேட்டுதல், முடித்தல்
*சுப்பிரம், கருடபச்சையின் குணம் குே சகம், அருவருப்பு
சுயம்பிரகாசன், தற்சோதியானவன் *குதம், கேட்டல், விழுதல்
#சுரதம், இசைப்பு, ஒட்டல்
சூதவைரி, மூவிலேக்குருத்து
சுராடை, பாலேப்புறம், அஃது சுரம் குேதி, கடை
புகுமாதர் வருத்தக் கூறல்
*சுரபி, கள்ளி
குேத்திரம், வழிஅால்
சுரம்போக்கு, பாலேயிற்செல்லல்

குத்திரவுருவம், ஆடும்பதிமை

சுராாலர், இராக்கதர்
குத்திரவேட்டணம், நால்கற்றல்
சுரிதகம், கவிட்டாவுஅப்பாறனுளொ "குத்திரன், முப்புரி.நாலணிச்தோன்
ன் அறு

(ற்சுருக்கி குரலன், பாண்டியன்

சுருக்கி, ஆமை, சிஅகீரை, தொட்டா *குரி, எருக்கு,கத்தைச்குரி
சுருங்கச்சொல்லணி, ஒற லங்காரம்,
.

(திேரம்

குரியவிட்சேபம்.குரியன்அபதனகே

அஃதி அடைமொழியொப்புமை குர்ப்பு:கன்னம், யா?ன
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செய

சேம

குேவி, சதுரக்கள்ளி

செயவீரர், போர்வீரர்

குழ்தழை, தாமரை

செயற்கையுணர்வு, செயtகையது
ன் வர்தவுணர்வு
(ர்
செயிரியர்,வீனமுதலியவியக்குவோ
செய்குதல், உண்ட்ாக்கல்
செய்யுளுஅப்பு, செய்யுட்குவேண்

F

செகதம், பட்சித்தல்
செகதி, இங்கிதம்

*செங்கட்டி,காவிக்கல்,சாதிவிங்கம்

முே.அப்பு

செங்கற்றலே, ஒர்மீன்
(மராகம் செய்யுள்விகாரம், மெலித்தல்வலித்
தன் முதவியஒன்பது விகாரம்
செங்கனிறமணி, சோவரங்கப்பது
*செய்வி?ன, செய்தொழில், சடவா.மு.
செங்காகம், செம்போத்து
வியமுதனிலேகளேயுடையனவாய்ப்
செங்கோலன், இராசன்
படுவிகுதிபுணராஅ எழுவாய்க்கரு
செஞ்ச, சேர, நிறைய

தீதாவைக் கொண்டுவரும் வினச்
சொல்
(ளொன்.அ
(சொல்
*செஞ்சொல்,செஞ்செயலேயுடைய *செலவு, பெருங்காப்பியவு.அப்பு
செவிப்பாம்பு, ஒர்செச்அ
செக்தருப்பை, நச்சுப்புல்
செவியறிவு மருட்பா, வியப்பின்றி
செந்தளித்தல், செளிப்பு
யுயர்ந்தோர்கண் கயெேதாழு கல்
செந்தளிப்பு, செளிப்பு

செஞ்செயல், உரியபொருளயுணர்
த்துவதி

செங்கல், ஒர்மீன்

கடனெனவாசர் முதலியவர்க்கும

ருட்பாவாஅரைப்பது
செச்சீர்ப்பவளம்,சிவச்தபவளம் (து
செச்ன்ெமுத்து,செல்லிற்பிறச்தமுத் செவ்வரத்தமணி, குருவிச்தப்பதும
ராகம்
(ன்.அ
செங்கொச்சி, ஒர்கொச்சி
,
ிகுெ
செவ்வழியாழ்
சால்வகையாழ
செபத்துவம், செபக்குணம்
செப்பல்வெண்பா,எழுரோனிசைப் செவ்வனிறை, இருவகை விடையிளுெ
ப.தி

செப்பவாய், இடை
செப்பிலே, தும்பை
*செப்பு, விடை

ன்.அறு,அஃது விளுவுக்கு சேர்விடை
கி.முவது

செவ்வெண்ணெய், வாலபுத்திரர்க்கி
டுமெண்ணெய்

செப்புத்தொட்டி, வைப்புப்பாஷா சென்னம், ஒர்புள், வடிவு
னமுப்பத்திரண்டிஜென்ற

செம்பஞ்சுநிறமணி, செளர் திகப்ப

சென்ஞங்கூனி, சன்னவோரா

சே

அமராகம்

செம்பனசை, ஒர்பாம்பு
செம்பாநீசிட்டி, ஒர் ைேர

*சேகு, தழும்பு

*செம்பி, மருதணி

சேடவட்டில், உண்கலம்

சேசனம், கனத்தல்

*செம்பொருள், செஞ்சொல்லாலு செடார்த்தம், குறைப்பொருள்
சேட்டகம், அதிசத்தம்
ணர்த்தப்படும்பொருள்
*சேட்டை,தொழில்
*செம்மறி, ஆட்டின் ப்ொது
செயகுறை,வென் றுவாருங்கொள்ள சேத்திரஞ்ஞன், ஆன்மா, சரீரத்திர
யத்தையறிபவன்
செயபரி, பட்டத்துக்குதிரை
செயப்பாட்டுவின, படுவிகுதிபுணர் *சேத்திரம், காற்று, சரீரத்திரயம்
அேமுதனி லக யுடைய்வாப் மூ சேஷார்த்தம், சம்பந்தப்பொருள்
ன்ரும்வேந்அமைக் கருத்தாவைக் சேக்திபக்தம், அரக்கு

சேபனம், சுவருதல்
கொண்டுவருவன
செயமணி, வெற்றிபெற்றடிக்குமணி சேபுளூர்த்தகம், இறைத்தல்
செயமன்னர், போர்மன்னர்
செயமுரசு, வெற்றிமு சு

செயவானே, பட்டத்தியான

சேமிட்டம், வேகம்

சேபேதி, உடைத்தல், போடல்
சேமணவம், சிவச்தமணி

சோட

எmடுடு

ஞான
சேய்மைச்சுட்டு, தாரப்பொருளேச்
அறுபதிஞ.றபாதச்சைவம்(தி
சுட்டிக்காட்டல், (உ.ம்) அஃது சோடசமுத்திரை,சைவமுத்திரைப
#சேர்தல் அடைதல்
)ெ F

#சோடம், பொறுமை

#சோணே, சோணோதி
சோதம், ஒழுகல்

சைகதவுண்டை, மலே

சோதிட்டம், மிகவற்பம்

சைத்துவம், செய்தல்

சோதிமா, சோதிமரம்

அFர
சொடுதலே, போகணி

சொருகம்புல், ஒர்புல்
சொல்லறிபுள், கிளி

சோத்திரியவிச்திரியக்காட்சி, சத்த
தன்மாத்திாை
சோ.நிசி, குகை
சோபபிரகாசன், எல்லாவற்றையும
றிவாலறிபவன்

சொல்லாகுபெயர், ஒராகுபெயர், சோமவுஅக்கம், தேக்கு, வணங்கல்
அஃது சொல்லின் பெயரதன் பொ சோமயா கம்,
பூாளுதினத்திச்
ருட்குவழங்குவது, (உ.ம்) உரை சோமிகயாகம், செய்யுமோர்வே
செய்தான்

ள்வி

சொல்லின்முடிவினப்பொருண் முடி #சோமன், புதன்
த்தல், ஒர்யுத்தி
(தி #சோம்பு, பெருஞ்சிரகம்
சொல்லெச்சம்,சொல்லெஞ்சிநிற்ப சோாசத்துரு, சவ்வீரம்
சொல்லெஞ்சனி, ஓரணி, அஃது #சோாம்,வைப்புப்பாஷாணமுப்ப
சொல்லெச்சம்

த்திரண்டிலொன்.அ

சொல்லொப்பணி, ஒரனி, அஃது #சோரி, சிறுசெருப்படை
சொல்லொத்துவருவது
(ன்ற சோற்றிலே, கற்ருளே
சொல்வகை,அாலுரைபதிஞன் கிளுெ
3FTெ
சொல்விலக்கு,ஒரலங்காரம்,அஃது
ஆராயாது சொன்னதைவிலக்கல் செள கதன், குனியவாதி, புத்தன்
சொற்கருவி,உரைக்காாகவே து,அ செளகதிகம், சச்தேகம்
ஃது உதடு-சா-பல்
செளகார்த்தகம், சினேகம்
சொற்பின்வருநிலே, மொழிச்தசொ செளகுமாரியம்,இளமை,சுகுமாரம்
ல்லேமொழியிலும்பொருள்வேறு செளடீரியம், வீரம்

பட்டுநிற்பதி
செள பிசன், மார்திரிகன்
சொற்பொருட்பின்வருநிலே, சொல் செள மிகம், சோமிகயாசம்
அம்பொருளுமொன்றேமறுத்துவ செளமே சகம், பொன்
தேம் வெவ்வேறுபயன் படுவது, செளவம், சட்டளே
(உ.ம்) வைக அம் வைகல்வரக்க செள விதன், அண்ணகன்
(கிளுென் அறு செளனதிே, பலராமன்
ண்டு
#சொற்பொருள், நூலுரைபதிஞன்

ஞா

சொன் மிக்கணி, ஒரவங்காரம் அஃ

அ வந்தசொல்லேமீண்டுமீண்டும் #ஞாபகவே து, கருவிமுதலியகார
வரத்தொடுத்தல்
ணமாறு மன்றிப்பிற காரணத்தா
அய்த்துணரக்கூறுவதி
சோ
சோக நீக்கி, மாதவி
சோகவிருத்தி, சத்தவத்தையிலொ

ஞாபகச்சூத்திரம், எளிதினியற்றற்
பாலவாயதன பரிதாய்ப்பிறிதொ
ருபொருளானறிவிப்பது

ாபிதம்
ன்று, அஃது சீவாவத்தையிற்சன
அறிவித்தல்
னமானதுக்கக் தனக்கில்லேயென்
அதள்ளிநிற்றல்
*ஞானசாயகன், சிவன்
(ரை
சோட்சசைவம், சைவவேதம்பதிஞ. ஞானமுத்திரை, தேவதியானமுத்தி
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எmடுசு

தம

தற்

குாணவடிவம், பஞ்சவிகாரங்கட்க தமிதம், குருசிட்டி
தமையர்தி, களன்றேவி
ன்னியருபம்
தம்பலி, மருதமரம்
ஞாளுதாம், ஞாளுவேடனே

_

மண்வெட்டி,
கொத்து
*தம்டனம்,
தேயங்கல், இ2ளத்தல்
தம்பனகம்,

;

த
#தகுதி, எடுகிலேமை

தகுதிப்பொருள், தக்கபொருள்
*திகுதியோர், கடுவுநிலைமையோர்
*தசை, இளப்பு

தயிர் கடைதாழி, தயிர் கடைபாத்தி

தக்கையுருவம், சடவுருவம்
தடிமம், ஒர்பூடு, சளி
தட்சதம், அடித்தட்டை

தேரகு, ஒர்புல்
#தரணி,மே?னபுத்திரரிலொருத்தி
தரவுவண்ணம், சொற்சீரடித்தாய

*தட்டம்,அல்குல், நீர்நிலே,யா?னசெ

ரம், மத்த
தயோமித்தம், தசாாடகத்தொன்.அ

அாஅடன்பயிலுவது

*தான், தரித்தவன்

ல்புறவழி, வயல், வெள்ளே
தேட்டுவானி, வேகி

தரித்தல், தாங்குதல்

தட்டுவிக்கினம், தட்டம், மேனிலே

தரித்துவம், தரித்தல்
தருகை, இகை

*தட்டை, ே

தட்டைக்காரை, ஒர்மீன்
தட்டைச்சிட்டு, ஒர்சிட்டு
தனலம், எருக்கு
தண்டகாாடு, காஞ்சி
தேண்டதான், தண்டேந்தி, வீமன்
தண்டாகாரம், கணிதவாக்கியம்வை

தருத்தமனி, மரமஞ்சள்
தேருப்பணம், சுவ லே
சருமக்கிழத்தி
தருமதேவதை

:::: }

தலேசுருளி, ஒர்பூண்டு
தலே நிம்பம், சிவளுர்வேம்பு
தலேப்பணி, முடி
த்திக்கணிக்குமுறையிளுென் து
தண்டிகைக்குச்சு,தாழ்வார்தாங்கி த லேப்பா, ஒர்விதத2லச்சீலே
தவேமைப்பொருள், வி?ன கொண்டு
தண்டிலம், திண்ணே

முடிகிறபொருளிஅயர்புடையது

தேதம், பின்பு

தத்தாத்திரயன், ஒரிருடி, இவன் தி தேலேயல், மிகுதி
ருமால் பதினேக்தவதாரத் தொரு தலேயஅமானம், ஒரளவை, அஃது
(சித்தல்
வன்
குன்முகில் கண்டு மழைபெய்யுமெ
ன்றறிதல்
தத்தாபகாரம், கொடுத்ததையடக
சிலேயாகுமோ?ன,ஒரடியின் முதற்ர்ே
தத்தாபிகாரம், பார்த்தல்
மற்றையடியிலுமுதற்சீராய்வருவது
தத்திதம், பகுபதம்
தேவண்டை, ஒர்வாத்தியம்
தத்திரம், பதில்
தவிட்டுப்பாற்சோற்றி, ஒர்பூண்டு
தத்துவநிரூபணம் ஒர்ஞானதால்

தக்தமுத்து யா?னத்தச்சமுத்து

#தழம், புறவுருபு

*தச்சவக்கிரன்,

(கம்
*தழல், வெப்பம்
தழனிமமணி, சாதுரங்கப்பதும்ாா
தழுவாலுட்டை தழுவாவட்டை (ல்
தற்காவித்தல், தற்காலபுடம்வைத்த

சி

தந்தவத்திரன்,

தந்திப்படல், எரிச்சற்படுதல்
தந்திரமா, கரி

தந்திரம், மு.ச.அால்
தேர்த, பல காற்கேட்டல்

தற்குளு கம், சத்தாதிவிடயம்
(தல் தற்பிரகாசம், சுயம்பிரகாசம்

தபதாபிகாரம், அக்கினியைப்பார்த் தற்பெருமைப்புகழ்ச்சி, ஓரணி, அ
தேமதம்,பஞ்சேந்திரியநிக்கிரகம்
ஃதி சன்பெருமையைக் காட்டிப்
புகழ்தல்
*சமம், ஞானேந்திரியகன் மேர்திரிய
ங்களிற்போகாது மனதைமறித்த தற்பெருமையிகழ்ச்சி, ஓரணி, அ
ஃஅ புகழுடையோர்தம்மைத்தா
ல், கிக்கிரகம்
மேயிகழ்ந்துக-மல்
தமனம், மருக்கொழுச்த

தாப

எmடுஎ

திர

தனசித்திரம், பொறி பணி (ண்டவழி காபமாரி, தான்றி
தஞயனம், .ொக சுற்ருேட்டவழி, நீ தாபாசங்கம், எழுவகைத்தோற்ற
*தனிசு, மாதிரி
த்தொன்.அறு, அஃது மரமுதலியன
தாபியம், வைத்தல்
தனிச்சவை, இராசசபை
தனிப்புரம், அரண்மனே
தனிமகவு, பட்டத்துப்பிள்ளே
தனிமகள், பட்டத்தரசி
தனியிசை, நேரசை
*தனுக்கோடி, வின் லுனி
தஅமணி, வில்லிற் கட்டியமணி, அஃ
அ ஆயிரம்பேரைவில்லால்விசயம்
பெற்றவீரர்கைவில்லின் விருது
*தன்மை,அஃது யாதொருபொருளே
யதன்றன்மைவிளங்கச்சொல்வது
*தன்வயத்தாதல், கடவுளெண்குண

த்துமொன்.அறு
*தன்வி?ன, தன்ஞலாயதொழில்

*தாம்,தானென்பதன் பன்மை (ணல்
தாம்பிகம், தாரத்திலவருபவரைக்கா
#தாரணம், பினத்தமைத்தல்
#தாரம், சாரத்தை

*தாரிதம், பிழைத்தல்
தார்மணி, கிண்கிணிமாலே, குதிரைக்
கழுத்தின் கிண்கினிமாலே
#தால்ம், அகங்கை

; தாட்பாள்
த எழப்பாள,

தாள்த்திரயம், வலக்கைமூவிரலால்
இடதுள்ளங்கையிற்சலத்தைமுக்
திறக்தட்டல்

*தன்னம் ஒர்யுத்தி,வழக்கமிகவெடு தானகம், பரதவுஅப்புளொன்.மறு
தானசுத்தி, பஞ்சசுத்தியிலொன் ,
த்துரைத்தல்
தன்னியல்புப்பிரமேயம், ஒரளவை,
அஃது இருக்குச்தானத்தைச்சுத்
அஃது மிகுதி காரணமாய் ஒன்ற
ற்குவழங்கியும் பிறவுமுள வெனவி
யல்பிஞற்கோடல், (உ.ம்) சேது
ப்புராணம்

திசெய்தல்

தாளுட்டித்த அதிதிமத்தல், எழுவ
கைமதத்திஅென் அ, அஃது l
பித்ததற்கு நியாயமுரைத்து நிறு

தன்னிறமாக்கி, குளவி, பொன்
த்தல்
தன்ளுேடொற் றுமைப்பொருள், த தானெடுத்துமொழிதல்,ஒர்யுத்தி (ர்
ன்சூேடொற் அமையுடையபொரு *தான், படர்க்கையொருமைப்பெய
ள், (உ.ம்) முருகன்கை
தன்ளுேடொற்.அறுமையில் பொருள்,

உபாங்கப்பொருள், (உ.ம்) முரு திசமிதன், ஆசையற்றவன்
கன்வேல்

தி.சி திசை

திடப்பிரஞ்ஞன், சீவன்முத்தன்

தா

திடஅறு, மேடு
(ல் #திட்டி, தேவதச்சன்
தா காரித்துவம், ஆகாயசுருடமறித *திதம், அசைபவை
தாசரதி, தசாதபுத்திரன்
திதிகை, இருத்தல்

-

தாகமடக்கி, புளியாரை

தாசியப்பிரர்தம், பசுக்கூடிடம்

திதிநியதம், திதிநிச்சயம்

தாடணம், தட்டல்
தாட்சன், கருடன்

திதியம், அழிவின்மை

தாதமம், பட்சித்தல்

திம், திக்கு
தியக சம், தள்ளப்பட்டது
தியாத்துவம், தியானம்
திரக்கிரசம், கண்வலி
தினசரம், அால்சுற்றல்

தோதம், அசையப்பட்டவை
தாதிரி, கொடையாளி
தாதி, பூவிதழ்

தாத்தம், குருசிட்டி
தாத்திமம், பஞ்செந்திரியகிக்கிரகம் திரதயம், பல காற்கேட்டல்
தாச்திரிகன், நால்வல்லோன்
திாப்பியம், பொருள்
தோபதநிலே, செய்தற்புறம், அஃதி திாப்பியவணி, பொருட்டன்மை பல
து
தலேமகனேநீங்கியமாதர்நில

-

அடு

எாடு.அ

அ

*தட்டம், ேேலாமீபலநிறம், அஃது
மாகதக்குற்றத்தொன்.அறு
த3ணக்காரணவகத்தினே, உதவிக்கா
*திரவணம், திரவியம்
ாணம், (உ.ம்) ஐம்பொறியுணர்த்
திரவியசுத்தி, பஞ்சசுத்தியிலொன் து
தங்தன்மையறிவுள்ளோர்.ம்ேபார்
*திரளுதல், தெருளுதல்
அ3ணசெயல்விலக்கு, துணைசெய்வா
திராம்ே, உயரவெறிச்திபிடித்தல்
நிரயப்பிணிகடம், தாலதேகம்
திராாகிகம், முத்தொகைவிe

திரா கிட்டம், மிக நீளம்

திராணதம், இரட்சித்தல்

ர்போற்கூறிவிலக்குவது
அதிபூமி, யாகபூமி
அ.அ., இருது

திராணம், இரட்சித்தல், உறை
திரிகி, குயவன் சக்கிரம், தினத்தல் *தத்தாரி, ஒர்வாச்சியம்
அப்பம், உதிரம்
திரிசணம், வாஞ்சை
திரிட்டை, காணப்படல்
(ாம் அப்புளி, ஆயுதச்சாலே

திரிதல்விகாரம், எழுத்துத்திரிபுவிகா அபிஅணர்தல், விழித்தல்
அராயுதம், அநீதி
திருட்டியம், ஞானம்
துரியத்தானம், நாபிக்கமலம்
திருசாதன், விட்டுஅனு
திருவாழித்தண்டு, திருவாடுதண்டு (ம் துரியாதீததானம், மூலாதாரம்
திலகநிறமணி, குருவிச்தப்பதுமாாக துருக்காட்டுமணி, மரகதமணி
துருவச்சக்கிரம், திருவத்திற்கு இரு
திலகலம், செக்கு
பத்துமூன்றரைப் பாகையளவினி
திலடகம், அாபம்
திலமலம், புண்ணுக்கு

நீ

தி

திறக்குதல், அதிகப்படல், திறத்தல், *துருவம், உபாயம்
தலாயனம், தெட்சணுயனமூலம்
அறக்குதல்
துவக்கவிரவம், செவ்வலரிசி
*திறவறிதல், உளவுபார்த்தல்
துவத்தம், விழுதல்
*திறவு, உளவு
துவனே,தொனித்தல் (ன்னிரண்டு
துவாதசாவத்தை, உயிர்வேத?னப
*இ, உபாயவழி
(வித்தல் #துவாக்தம், வினேயெச்சம்
நீட்சம், சம்பவிப்பதைவெருதலுப *துவாரகம், தீவாம்
அவிதியகேத்திரம், தவிதகேர்திரம்
இபதைவி, ஆமணக்கு
*தீபனம்,சைவேத்தியஞ்செய்தல்,மி #அவ்வாமை, தரித்திரம்
கப் பிரகாசம்

தீப்பிரகாசி, குங்குவியம்
தீப்பிரயகம், ஒமம்

அளேயரியம், ஊதுகொம்பு
அன்னிர், எச்சில்

அதுT

தீமலம், கரி

*தீமு.ஹகல்,அஃதி வைப்புப்பாஷா
ணமுப்பத்திாண்டிஞென்ற
நீராப்பசியன், மகோதரன்
*தீர்க்க சஅரம், நீண்டசதுரம்
"வேலஞ்செய்தல்,அஃது அக்கினிப்
பிரதட்சணம்பண்ணல்

*அாக்கு,ஆசாரியன்,கனம் (ருவது
அாங்கல்வண்ணம், வஞ்சிபயின்.அவ

தாங்கிசை, கிரையொன் ருசிரியத்த
ளேயான்வருவது

தோசு, படைவகுப்பு
*தாதம், தள்ளப்பட்டது

*தாதை, குதாடுபச்சயம்

அ1

பாயிதம்
#
} அக்கினியில்மாணம்
-

_.

திே, அசைத்தல், எரித்தல், கெடுத்

த்தல்,

த்தல், கிற்ைதல், வருத்

தல், வளர்தல், பிறவினேவிகுதி
அகிர்த்தாளி, பவளமல்லிகை
அஞ்சுநிலே, கட்டில்

அாமியம், புகை

தாயவுடம்புடைமை, கடவுளெண்கு

ணத்தொன்.அறு
தாரகாரியம், காரியமொருவழியுங்
*அப்ேபு, அகப்பை,மரக்கோற்கை காரணமொருவழியுமாய்நிகழ்வதி

தேன்
துேனம்,

எாடுக

தோணி

அக்கினியில்மானம்

தொ

அானனம், அகற்றல், அசைதல்

தொகுதிலேத்தொடர்மொழி, வேறி

தெ
*தெட்சகன், சாமர்த்தியன்
ெேதட்சஜன, வலப்பக்கம்

அறுமையுரு முதலியனாடுவே தொ

க்குநிற்பச்சொற்கடொடர்ச்த்வ
ருவது

தொகையுருவகம், மாட்டேற்றுச்
*தெண்டி, தெண்டியென்னேவல்
சொற்ருெகுத்திருவகித்தல், உம்)
தெத்துவம், கொடுத்தல்
தெரிதருதேற்றவுவமை, ஐயுற்றதனே கைமலருமடித்தளிருஞ்சேருக்கொடி
த்தெரிந்து துணிவது, (உ.ம்) கறை தொகையுவமை, பண்புமுதலாயின்
சொக்குநிற்பது, (உ.ம்) தாமரை
விரவாததஞல்மதியன்றுமுகமே
போன் முகம்
*தெரிமானனப்புள், ஆங்தை

செவ்வூன்றி, இராகு

தொகைவிரியுருவகம்,

உவமைக்

சொற்ருெக்கும்விரிந்தும் சிற்பது,

தே

(உ.ம்) குரியன்விளக்காகச்செர்ன்
மாலேகுடிஞன்

தேசகாலம், நெடும்பொழுது

தொக்கிந்திரிய்க்காட்சி,

ஒாளவை,

தேசசஞ்சாரி, பரசேெ
*தேசி, பரதவுமப்புளொன்.அறு
*தேசிகன், அரசன், அழகன்

அஃதி பரிசம றிதல்

(குட்ை

தேடிதம், தோத்திரஞ்செய்தல்
*தேம், இரம்
*தேம்பல்

,ே } அழுகை, தேய்தல்
தேயாமணி, வைரமணி

சேயுடவி, தேவாங்கு
தேய்தவளே, தேர்ை
*தோலர், மதியினர்

தேரோட்டி, அச்சாணி
தேர்ச்சியர், மதிேரியர்
தேர்வீரர், போர்மன்னர்
தேவகணிகையர், தேவாாடகியர்
தேவசங்கு, சங்கநிதி

"தொங்கல்,பீலி, பீலிக்குடை வெண்
*தொட்டல், உண்டல்
தொல், ஆதி
தொழிலாகுபெயர், தொழிற்பெய
ரைத் தொழிலாஞய பொருட்
ரைப்பது, (உ.ம்) அவையல்

கு

தொழிலானணேயும்ப்ெயர், செய2ல
ப்பற்றிவரும்பெயர், (உ.ம்) கண
க்கன்

தொழிஅனுமம், இருபொருளின் ருெ
ழிலொப்புமையானத்தொழிற்பெர்
ருளேயுவமாளுேபமேயமாகக்கூறு
வது

தொழிற்பண்பு, தொழிலேயுணர்ந்து
ம்பண்புச்சொல்

தேவசிருட்டி, சராசரம்

தொளாபாரம், பழையகாரியம்

தேவதாமரை, பஅது மகிதி

தொன்மைக்காட்சியலுமானம்,
அளவை, அஃது ஒருபூவைக்காஞ்
திருக்கவதன்மணத்தால் இன்னபூ
வென்றறிதல்

'தேவதாரு, பஞ்சகம்ப்கத்தரு
*தேவதேவன், விட்டுலு
தேவப்புள், அன்னப்பறவை
தேவயான, இந்திரன் பட்டத்தியா
னே, முருகன்றேவி

தோ

தேவவாகி, இச்திராணி

தோடமூர்ச்சிதம், சவமணிக்குற்ற

தேற்றவுவமை, பொருளிலுயர்விழி

த்திலொன்ற, அது புல்வினிறம்

தோன் மஏகாரம்புணர்த்தியுருவ தோடலேசம், வமணிக்குற்றத்தொ
ன்.அறு, அஃது தாமரைநிறம்
கிப்பது, (உ.ம்) அல்லார்திருவின்
இனிதோல்லார்வறுமை
தேஅகம், பெண்யான

தோடல், நவமணிக்குற்றத்தொன்று,
அஃது எலுமிச்சையிலேநிறம்

தேனெல், அச்சுவினிசrள்

*தோடு, அணே, இலே
தோணியம், அம்பு

தேன்மரம், ஓர்மரம்

கிய

எாசும்)

கிகா

நிகழ்வினவிலக்கு, ஒாலங்காாம், அ

*தோர2ண, அடித்தல்
தோர்வி, பின்னிடல்

3. அது

நிகழ்வி:னயைக்காட்டிவிலக்

குவது, (உ.ம்) மாதர்அளேமருங்கு
சோவமணிக் குழைசேர்காதின் மி
சைநீலங்கவின்புனேவீர் மீதுலவுநீ
னிலவு வாட்கண் நிமிர்க்கடையே
செய்யாவோகானிலஞ்செய்யுகலம்

*சகை, இகழ்ச்சிமகிழ்ச்சிதோன மக்
கூறுமலங்காரம்

ாஞ்சி, குன்றிமணி
கடைாாயகம், அன்னப்புள்

சல்,

}வளர்சல்

#நர்ததல்,
கமிடு, }
1.
*சமுடு,
இ

}

நமைதல்,

#நி காரணம்,காரணமற்றது (த்தல்
* கிகாரம், ஆகாயசுரூபமறிதல்,இகை
நிசாரியம், போடல்
டுதம்,
)
} உமிழ்தல்

.ே.

அ. .

.

நிட்டேவனம்.)

*மைத்தல், தின் மல்
#நிட்சம், பலம்,பொன், மார்பணி
நிட்கிரியன், இகபரலோகசடங்கறி
*நம்பிக்கை, சத்தியம்
றவன்
rயாயவார்த்தை, உறுதியில்லாச்
சொல்
நிட்சிப்பியம், போடல்
நிட்பவம், மொச்சைப்பய.அ
ாயகிலேப்படலம், நாடகம்
நிட்பன்னம், பக்குவமானத
*சயம், இலாபம்
#நிட்பாவம், அாத்தல்
#ாயன், கொடையாளி
*சயிஞர், சைசர், பாளயக்காரர்
திட்பிரகிருதி, பிரகிருதியற்றது
சமபுடம், ஐம்பதெருப்புடம்

தி

கரைகொம்பு, எஅம்பு

நிட்பிரபை, ஒளியின்மை

கரைதல், மெலிதல்
நரைமாணினி, முகரோமக்காரி
கரையல்லி, வெள்ளாம்பல்

*நிதரிசனம், காணப்படாமை
நிதருக்கம், அருத்தமில்லா வசனங்க

*சவாங்கி சம், ஒன்பதிபங்கு

நித்தியன், நாசமில்லான்

:::

நித்தியாகித்தியவத்துவிவேசம், பிர

சழுவமிழ்து,

.
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*நன்கு, இலாபம்

பஞ்சன், சாத்தமுள்ளவன்

ஒளட்பேசல்

ஃ

மற்றவையநித்திய

மனவறி தி

*ான்மார்க்கம்,உபசாரம்,கன்னெறி நித்தியாபரோட்சம், நித்தியபிரமம்
நிச்தையுவமை, உவமையையிகழ்ச்
தவமிப்பது, (உ.ம்) மஅவுடைத்
நா
திங்களேயொப்பெனிஅம்முக சிற
* சா, அயல், பொலிவு
ப்புடைத்தி
நாசஞ்சியம், போக்கல்
*சாட்டல், ஆடல்

காதக்குடம், சங்கு
நோரதன், இவன் திருமால்பதினதே
வதாரத்தொருவன்

சோவி, ஊமத்தை
ாாறி, கற்ருளே
காற்றத்தானி, ஊன்

:: படித்தல்

தி: கிள்ளல்
ட்டல்

தியத்துவ

சித்தல், ஜவத்தல்,

நியமச்குத்திரம்,

முன்அென்ருன்மு

டித்துப்பின்னதை விலக்கஅம்விதி
த்த அம்

கான்கடிமடக்கு, மடக்கலங்காரத் நியமவிலக்குச்சிலேடை, சிலேடித்த
தொன்.அறு

பொருளேகியமஞ்செய்து அக்கியம

த்தைவிலக்குவதி
நியமவுவமை,
*நிகதம்,
*நிகாதம்,

} சொல்

இதற்கிதவேயொப்

பெனவேகாரம் புணர்த்தரைப்ப
அ, (உ.ம்) வேயேக மொப்பது

நோ
நிற்
தியாயகுடாமணி, தருச்சகாவிளுெ நிறீபத்தி, நிவாகம்
நிறீபியா வர்த்தி தம், ஏகசித்தம்
ன.ழிறு
நியாயம?லவு, தருக்கசாத்திர வழுவி நின், உன தி
ஞென் அ, அஃதி நீர்ப்புவிளங்கா
மல்மயங்கப்பேசுதல்
நீர்ப்பாசி, வைப்புப்பாஷாணமு
நிரணம், மஅக்கூட்டம்
பத்திரண்டிளுென்அறு
திரத்திரி யன், சருவக்கியானி
நீர்வாாம், நீர்வஞ்சி
திரவபவன், கடவுள்
(ர்.
திரனிறைவழு,செய்யுள்வழுவிஅென் நீர்வாழைக்காய், மீன்
அறு, அஃது கிான்முறைபிறழவை #நீலகண்டன்,திரு மீலகண்டசாயமூ
*நீவரம், நாடு
ப்பது
_

:திராகாரன்,கு குமச

ன்

அடு

அதிரீட்சணம், பார்வையின்மை

*திருத்தன், கட்டுப்பாடற்றவன்
திருப்த்திரன், குக்குமசரீான்
நிருபாதானம், உபாதானமற்ற து

4.துரை, வெள்ளே
துலேயிலி, ஊமை
நூன், உன.தி

திருமலன்,சிவன், லத்துடக்கற்றவன்

அறி
திருமோட்சம், விடுதல்
4.நாக்கு,
சொய்
நிருலேபன், முற்றத்திறந்தோன்
நிருவிகற்பன், தாளுகவுக்தனக்கன் *நாபம், இடபவிாாசி
வியமாகவுங்காணப்பட்ட தத்தி அாழல், அாறல்
வவிகற்பங்கட் கன்னியமாக விரு நாற்குதல், நாற்றல்
ப்பவன்
(றவறிவன் நூற்ப்ாவகவல், இலக்கணச்குத்திரம்

திருவிகாரசைத நியன், விகாரமற்.

ந

நிரூபதிகாரன், கிருபத்திரன்

*நிரூபன், உருவமற்றவன்
நிரேட்சணம், பார்வை

நெகிழிசை, வல்லெழுத்துவராதுமறி
நீரின வெழுத்திளுென் முன் முடியு

ஞ்செய்யுள்
திரைபசை, நிரைக்கீழ்க்கு அகரமு
செடிலெ.தகை, அடிதோஅசெடி
நீ காம்வருவதி
லெழுத்தெ.துகையாய்வருவது
நிரோட்டி, இறைக்கவியிளுென்று,
நெடின்
மோனே,அடிதோஅமுதலெ
அ.%அதி இதழ்கருவியாய்ப்பிறக்கு
மெழுத்துக்க டொடராதி முடிக்
ழுத்தசெடிலாய்வருவது
நெடுங்கோணி, ஒட்டகம்
(நி2ல
குங்கவி
திாபதி
*நிரோதம், அபகாரம்
நிரோதனம், தடை
#நேயம், உறவு ந
நிரோத்தியம், கொடுத்தல்
_

நிலத்தின, எடையில்லதி
ாேர்பசை, நேர்கீழ்ேக்குநீறு காமுற்

நிவருணம், பார்த்தல்

அறு கரம்வருவது

நிவாகம், இடம்

திலிர்த்திகலே, பஞ்சகலேயிஅென்று

நொ

திவிர்த்தை, பாகமாதல்
நிற்கிரகம், அபகாரம், தள்ளல்

திற்குணன்,முக்குணத்தையும்பிரித்
தட்க்கியுகங்தே
நிறீசம்பந்தன்,

நொடிதல், சொல்லல்
கொலே, அப்பவருக்கம்

மிருப்பவன்

நோ

விடயசம்பந்தமில்

லாதவன்

நிற்சல்ம், அசைவின்மை
*நிcசனம், தள்ளல்

*கோ, இன்மை
நோஞ்சல், மெலிதல்

கோஞ்சி, மெலிந்தவன்
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7ெ

2.

பரோ

"பரத்தையிcபிரிவு, வாயில்வேண்உ
ன் முதலாகவாயினேர்தலிருகியசா
1.சி

ன்குமாம்

பாபுட்டன், காமதார்த்தன்
பரவசவிலக்கு, தன் வசமல்லாமற் கூட
றிவிலக்குமலங்காரம்
[ளல்
*பகுதி, பிரகிருதி
பக்க்ப்போலி, பொருளிருக்குமிடம் பாலிராகம், முத்தியிலிச்சைகொள்
*பகீ,ெ பிள்?ள
பேரி, பாப்புதல்

#பகம், கார்தி

பகற்குருடு, கூகை

பசப்புதல்,

;

பேரிக்கிரமம், விளயாட்டு
மயக்கல்

பரிக்கிரியம், குழல்
பேரிசம், உபத்திரவசோய்
பரிசரியம், எங்குதிேரிதல்
பசியம், கயிறு
பரிசவாம், குழல்
:பரிசாாகம், எங்கு திேரிதல்
பசபக்தம், ஒர்யாசம்
பசுபிரேணம், சாபம்
:பரிச்சேதம், ஒழுங்கு, பிரிவு
பகவாட்டம், பள்ளங்குழியாட்டிம் பரிஷ காரம், அலங்கரித்தல்
பரிணதை,விவாகஞ்செய்தவள்
பச்சாது, பின்பு
பரிணயணம்,கலியாணம்,பற்.அ (ம்
.பச்சிமம், செற்றி
பரிளுமரூபம்,பரிமிக்கப்பட்டவுருவ
பஞ்சகலே, ஐவகைக்கலே
பரிதிவிட்டாம், அகழ்
பஞ்சசுத்தி, ஐவகைச்சுத்தி
*பஞ்சபட்சி, வைப்புப்பாஷாணமு பரித்தம், பரிவட்டம்
பசப்பல்,

பசம்பை, சழுதே
பசர், சமைத்தல்

ப்பத்திாண்டிஅென்று

பஞ்சப்பிரமம், பஞ்சமுகேச்சுரன்
"பஞ்சம், விழுதல்
படிக பச்சை, ஒரிரத்தினம்
படிகர், வாயிலாளர்

படுகு, வாக்குவிசேடம்
படைபெற்றல், முே.முத்தல்

:பரித்திரானம், போதுமெனல்

பரிபாடைச்குத்திரம், தெய்வவனக்
கஞ்செயஅம் மங்கலமொழி முத
ல்வகுத்தஅச்சொகைவகைவிரியா
ய்ச்சொல்லஅம்ஏற்புடைப்பொரு
ளேயுரைத்தஅமெலுவான்குமாம்

பரிபுடம், அாறெருப்புடம்
பேரிபூதம், அவமானம், பழையது
*பட்சம், பாட்டியமி
பட்டிமண்டபம், பாடநீசவைமண் பரிமருச்சியம், அடைத்தல்
டபம்
பரிமளி, காச்தை
*பரியயம், படுக்கை
*பணம், சூதாடுபதேயம்
பரியாபிதம், போதுமெனல்
பளுபிதம், வணங்கல்
பணிதானம், தோத்திரஞ்செய்தல் பரிரம்பம், படுக்கை
பண்புமறிகிலே, ஒரலங்காரம், அஃ பரிவசிதம், குருவைக்காத்தல்
த ஒன்றன்குணத்தைமற்ருென்ற பரிவயத்தம், விரோதித்தல்
#பரிவயம், கேடுகாட்கூடியிருத்தல்
ற்குரைத்சல்
பண்புவமை, ஒன்றன்பண்பைமற் *பரிவருத்தனே, ஒரலங்காரம், அஃ

ருென்றிற்கொப்பிடுவது

சபதவி, ஒழுங்கு
பத்னகேங் தாம், அக்க கன்னம்
*பதனம், இறக்கம்
*பத்தி, நடை
பத்தியகாரி, சிறு ைேர
*பத்தியம், பாடல்
பங் சயித்தவம், கட்டல்
*பங்தனம், அரைஞாண்.
பாங்கி, இலவுங்கம்

அ பொருள் ஒன்றற்கொன்அசொ
டுத்துவேருென்அறு கொண்டனவா
கக்கூறியது

பரீணம், ஒடித்தல்

ஒாகாலத்திக்குரியதை
மற்குேர்காலத்திற்குரியவிாகக் க்.

பருவமலேவு,
_றுவ தி

பரோட்சஞானம், சத்தாவத்தையி
அென்அறு, அஃது பிரமமொன் று
ண்டென் கேட்டறிதல்

பார்

பிரதி

பலண்டு.றவபாஷாணம்,விழைவுபா
ணமுப்பத்திரண்டிளுென்று
பலபொருளுவமை, ஒருபொருட்கு
ப்பலவுவமையை யெடுத்துக்காட்

பாலிசின்னம், ஆலவட்டம்
பாலேத்தின, பாலகிலத்திற்குரியவை
பாலப்புறம், சுரநடை, முதுபாவே

* பாவம், பரதவுமப்புளொன்.அறு
இவ.த, (உ.ம்) வேஅஞ்சேலும் பாவாடம், காவமத்தல்
(ப்பது
போஅம் விழி
*பாவிகம்,காப்பியமாய்முடியவுரை

பலபொருள் குறித்த வோருசித் திரி பாஷிதம், பேச்சு
சொல், அரிதுனர்பொருளாப்ட்
பல பொருடரு மோருளிச்சொல்,
(உ.ம்) கடி

*பிசாசம், பேய்க்கரும்பு

பலவயிற்போவியுவமை, ஒருதொட பிசாாதம், நாதனம்
ர்மொழிக்கட் பலவுவன்மவா அவ் பிட்சகன், இரப்போன்
வுவமைதோஅமுவமைச்சொற் பு பிஷடம், மாமுதலியவை
னர்ர்.தவருவது, (உ.ம்) மலர்வா பிணிகை, கச்சு
விபோஅமாதர் அதின் மலர் கள் பிண்டகாப்பு, சோறு
போஅம்அவர்முகம்.அதிலுறை.அ பிண்டப்பிரசாதம், பிதிருணவு
விபோஅமவர்விழி
பிதாம், பிமுத்தல்
பலவினேச்சிலேடை, பலவி?னயான் பி.துசம், சவமணிக்குநீறத்தொன்.அறு,
வருவது

அஃது தாமரைகிறம்

பஅகம், குரங்கு
பஅட்டம், முடித்தல்
பல்லக்கர், சிவனடியார்
*பவம்

,ே

} அார்த்தல்

பித்தகம்,

சவமணிக்குற்றத்தொன்

அ, அஃது கிளிகிறம்

பித்த சாச்தி, பொன்குங்காணி
*பிரகணம், அசையப்பட்டது
#பிரகம்பனம், அசைவு
பிரகம்பிதம், அசைவு
பிரகற்பன், பிரபு

:பவித்திரீகாணம், செப்
பஞர், திம்பு
பன்மொழித்தொகைத்தொடர், பல பிரகிருட்டம். மேலானது
மொழிதொடர்ச் நிற்குச்தொகை பிரக்கியாதை ஒழுகல்
*பிரசரம், சிறுகொம்பு,பெரிதாதல்
கிலே, (உ.ம்) செச்சிறக்குவளே
*பிரசாதம்,பி
ரதிஷ்டை,பிராத்தனே,
LT
பிள்?ளப்பே.அ

பா சங்களினிங்கல், திருமலமாதல், பிரசாதி, புணர்ச்சி
இஃது சிவனெண்குணத்தொன்.அ #பிரசாரணம், தருமம்
பாசபேயம், ஒர் யாகம்
(ம் பிரசுருதம், நீர்முதலியபாய்தல்
*பாசம், இருள், ஒரளவைப்பிரமான #பிரகுதிகை, பிள்ளே பெறல்
பாசாபாசம், அம்புக்கட்டு, கபி.அ
பாசுபதி, ஓர்யாகம்

*பா டவம, பெருமை

பிரச்சாதி,

பின்பு

பிரச்சுவாலியம், கொழுத்தல்

பாடிதம், சொல்லல்

பிரட்சாளியம், கழுவுதல்
பிரஷடம், பின்புறம்

போணித்தல், தாமதித்தல்
போண்டில், ஒர்வாத்தியம்
பாதசிலே, தாண்டாங்குங்குளிக்கல்

பிரஷடியம், துதிப்போர் கூட்டம்

பாதாரம், கிரணம்
ஃபாக்தம்,

:ே:::::

பிரட்டானம், திதிவிசேடம்
பிேரணயம், பிரதி, பிராத்தனே
பிரதகம், முன்பு

போமாயணம், முற்றுறமுடித்தல்

*பிரதம், பிரசித்தம்
* பிரதி, தடை,விகாதம்
பிரதிகம், அவல், குழந்தை

பாரிசாரம், ஏவல், கட்டளே

#பிரதிகாரம், பதில்

போர்சுவம், துதிப்போர்கூட்டம்

பிரதிக்கியாதம், சம்மதித்தல்

_

அடி.யா.ழr

பின்ன

இrm

பிர

, பிராகம்,கிழக்கு
பி சாகிசம், எச்சரிக்கை
ஆபிரான்தம், தேசத்திரஞ்செய்தல்
பி,திட்டாக:ல,பஞ்சக பிஅென் |பிராாச்தியம்,
சவக்கிரகம்

பிரதிதன், அறிவாளி
பிரதிபம், முசே
பிரதிபன்னம், அறியப்படுதல்
*பிரஸ்தம், பின்பக்கம்
பிரத்தாபம், அவசரம்

பிராதகம், காப்பாத்தல்
பிராதர், மூதாக்கள்
பிராதா, அண்ணன்
பிராத்திதம், கேட்கும்பொருள்

மீப்ம்..பிரமகுரனக்
திசம், கேட்கும்பெரு (அ பிராந்தித்ாதான்
திலகங்க்ாரங்கலத்தல்
த்தியங்கம்,பர்தவுமப்புவெசன்
பிரத்தியட்சாபாசம்,
காட்சிப்பிர *பிராமனன், வன்முத்தன்
பிராமாதிட்சு, அறிவித்தல்
பிராமியம், தலைப்புதம்
*பிராயச்சித்தம், தண்டனே

மானம்

டிரத்திடபதம், விகுதி

தியம், கு.அக்கு

குதி

பிரிட்டி-9,
*அர்த்தியாகாசம், இருக்அவாங்கல் பிரித்தம்,

அசத்தியவசிதம், பட்சித்தல்

பிர

ாக்கியானம்,

பிரிதி

_

: }தச்சல்
பிரத்தியாபாசம், ஒசளவை
பிரத்தியுத்கம்,
யுத்தகிமித்
பிரத்தியோகார்த்தம், தம்
*அர்த்தியோகம், கடு
பிரத்தலம், பகுத்தல்
பிரதேயோகம்,

பரிசனம்

ஆசனி, பிதிலேயெச்சம்

பிரித்திசைக்குறள்,அம்போதசங்க
பிரிபொருட்சொத்ருெடர்,செப்அள்

வழுவிஅென்

அஃது கலிகு அ

ன்ேர்ப்ொருள்கொள்ளாஅசோக்
கப்பொருள்பிரிக்அகிற்பதி,(உ.ம்)
பாஅம்மதுவும்பனேபொழியும்
பிசினனம், திருத்தியடைவித்தல்
பிலோடம், சுடுதல்

கூட்டம்

பிரதோசாரம், அதிசயம்

பிறர்பொருட்டலுமானம், தானஅ
பிரதோசம், அ9கு
மானித்ததைப்பிறர்க்குரைத்தல்
பிரதிேட்டம், மிகு கூட்டம்
பிரச்தை,சமுகம்
(தக்கம் பிறவிசாரம், பரதவு.அப்புளொன்.அ
(னம்
அரபஞ்சலட்சணம்,அசத்து, சடம், பிறைமலர், அகத்தி
#பிஞகம்,சிவன்குலம், குலம், தம்ப
பிரபர், பச்தல்
பின் பனியுரிமை, உலவைக்காந்அவி
அரபித்தம், கிடைக்கும்பொருள்
சஅம்பலபுறவினமுங்கானங்கோ
பிரமாண்ணியம்,பிராமணர்க.ட்டம்
பிரமாதிட்சு, அறிவித்தல்

ழிமகிழ்தஅங்கோங்குமிலவும்பூத்

#பிரமி, கடத்தல்
பிரமிதம், அறியப்பட்டதி

தஅம்பேரீச்அபனே பிவை பழுத்த

அம் பருத்தி வெண்சுனவெடித்த
அமாகும்

பிரமுநிதம், சந்தோஷம்

பின் முடுகுவெண்பா, பின் னிரண்டடி
முடுக்காவருது
பிரவசயோகம், பரதேசம்போகல் பின் முரண், இரண்-ாஞ்சீரும்.இ.அ
திச்சீரும்முரணிவருவது
*பிரவ ஞ்சம், வித்தியாசம்
பின்மோ?ன, இரண்டாஞ்சீர்க்கண்
*பிரவணம், பள்ளப்பூமி
பிரமை, கடத்தல்
பிரயாமசியாதம், கிட்டவிருத்தல்
_

பிரவத்தகம், செயல்
பிரவாகம், வரவு

அனுமிஅதிச்சீர்க்கண்அ மோ?னவ
(ருவதி

பிரவாசம், வெளிப்புறப்படல்

பின்னசத்தி, பங்கப்படத்தக்க அ

பிரவிக்கிதி, ர்ேத்தி

பின்னம், பிழைத்தல், பிளத்தல்
பின்னவையகத்தினே, பின்வருவதை
க்காட்டல், (உ.ம்)பகைபாவமச்சம்
பழியென நான்குமிகவாவா மில்லிற

பிரவிசெடம், விலகல்

பிேரவிருத்தியம், வரவு
பிரவீனம், சாமர்த்தியம்
பிரவேளும், வணக்கம்

ப்பான் கண்

எாசுடு

1-12)

பின்னளபெடை, இரண்டாஞ்சீருமி
மதிச்சீருமளபெடுத்துவருவது

பெரு

*ட

:}ேஅசடான்

பின்னியைபு, முதற்சீர்க்கண்ணுelற புனாவிருத்தி, செனனம்
யற்சீர்க்கண்ணு மியையுவருவது
புளு கம், பின்பு
பின்னெதுகை, இரண்டாஞ் சீர்க்கண்

அமி

திச்சீர்க்கண் அ மெதுகை

ஆ

வருவது

பூசாபதேம், ஒரடிஒருவரியாக நான்
குவரியெழுதியர்ான்குவரியுள்மே
பீசகம், யா?னவிரல்
ல்வரியிாண்டு தம்மிற்ருமே சோ
பீசி, பீசத்தையுடையது
மூத்திரியாகவும் கீழ்வரியிாண்டுச்
பீடார்த்தம், அவத்தை
தம்மிற்ருமே கோமூத்திரியாகவும்
மேல்வரி கீழ்வரி மூன்றி.அம் வந்து
பு
கோமூத்திரியாகவும் கீழ்வரிமேல்
புகழுவமை, உவமையைப் புகழ் துே
வரிமூன்றிலும் வந்து கோமூத்திரி
வமிப்பது, (உ.ம்) சிவன் சல்டபி
யாகவும்வருவது
நிறங்கும்பிறையேகின் அதற்கொ #பூசு, போர்
ப

புங்காபுரி, அம்புகட்டுங்கயிறு

#பூச்சியம், பூசித்தல்
ஆட்டம், முடித்தல்

புசிதம், பூசை

*புஞ்சவனம்,மூன்ருமாதக்கருப்பம் பூசசுத்தி, பஞ்சசுத்தியினுென்அ
அடனம், பிளத்தல்
*பூதம், கிடைக்கும்பொருள்
புேட்டம், முடிதல்
பூத்திர2ண, சணம்பு
(மாம்
புணர்ச்சிமாலே, தண்டகமாலே
பூாதி, புன்குமரம், பொன்ஞங்காய்
புதியதுட்பம், தருக்ச.கா.அளொன்.மறு பூநிம்பம், கிலவேம்பு
HCதம புத்தம்

#பூபம், பட்டாபிஷேகம்

*புதை, அறிவுடைமை
(ப்பு பூட்பிரநிதம்பம், மலோடு
(மறு
புதையல், புதைத்ததிாவியம், புதை பூேமண்டலம், பரதவு.அப்புளொன்
புேத்தம், அறியப்படுதல், உணவு
#பூமி, குவியல்
புேத்தன், போதமேவடிவானவன்
புத்திர வேட2ண, பிள்ளேயிச்சை

அரசல், இரகசியம், உட்டுளே
புரோஷித்தல், சுத்தஞ்செய்தல்
புரோட்சிதம், சுத்தஞ்செய்தல்
*புலம், புல்லரிசி

பூமித்தினம், மலே
#பூரணம், மூடல்
#பூரி, புல்
பூவந்தவம், நிலாவிாை

பூேவச்தி,புன்கு மரம்,பொன் ஞங்கா
ய்மரம்

புலன்வனப்பு, இயற்சொல்லானிய பூள், காடை
ன்றபொருடோன் றக்கூறல்
புேள்ளடி, ஏணி
(அ
புேள்ளி, நவமணியைங்குநீறத்தொன்
_

பெ

புற கிலேயகத்திணே, தான்குறித்தவற் பெண்மைமுறைப்பெயர்,முமையை
:றின் புறத்துப்பிறிதொருபொருளே

எடுத்துக்காட்டித்தன்பொருளேவி
வ)

ல்)

புறப்பாவகவல், பாடாண்பாட்டுத்

க்காட்டிவரும்பெண்பெயர், (உ.ம்)
தாய்

பெயர்ச்சூத்திரம், இடுகுறி காரணக்
குறியாலிதற்கிஅபெயரென்றிடுதல்

பெருநிம்பம், வேம்பு
அறைமேற்பாடுமாசிரியம்
புறப்புறம், பாடாண் பொதுவியல் பெருந்தி:ணமணம், பெருந்திணக்கு
ரியமணநான்கு, அவை பிரமம்
புேறப்பொருள், படைத்திறம்
பிரசாபத்தியம்-ஆரிடர்-தெய்வம்
4.விைடன்,மலே-கடல்-யாஅ-சோலே

பொரு

பே
#பேசகம், கடகை

ை

19.மு

பொருளகத்தினே,தினக்கு.அப்பெண்
ப் பலவற்றையடக்கிக் கொள்வது

பொருளச்சாதி,இநீஅப்பொரு சமு

தற்பொருளடியாகப் பாடல்
பேசலம், ஊமை, தகுதி
போருளுடைமை, கடவுளெண்குண பொரு ைவஅதி, பொருளாலுயர்பு
(ண்டுவருவது
த்தொன்.அறு
தோன்றக்கூறுமலங்காரம்

*பேமெண், அளவடியிாடியாக இர பெர்ருள் விலக்கு, ஒரலங்காரம், அ
ஃது குறித்தபொருளே ம.அத்துக்
6)
-ே_றுவதி

பைசனம்,

உலோபத்தனம்
1. IT

போ
*போகவதி, பாதாளசதி

போக்கியல், சரிதகம்
டொகுத்தல், பொத்தல்செய்தல்
பொதுத்தன்மைத்தொகை, பொ போசனகுறடா, மிளகாய்
அத்தன்மைதொக்குகிற்பது, (உ.ம்) போட்டரி, இரட்சகன்
காங் த ட்போதினேகிகர்க்குங்கை
I)

பொதுத்தன்மையுருபுத்தொகை,
பொதுத்தன்மையுமுருபுக் தொக் மகான், ஆகாயத்தைத்தோ
தபூதம், முக்குணமூலம்
குநிற்பதி,( உம்) கயற்கண்
பொதுத்தன்மையுருபுபமானத்தொ மகோதயம், முத்தி
கை, பொதித்தன்மையு முருபுமு மேஞ்சன், மைத்தனன்
பமானமுக்தொக்கது, (உ.ம்) கு மடக்கியல், சுரிதகம்
மடஅார்ச்சி, மடஅார்தல்
பிற்கிழவி
பொதுத்தன்மையுவமானத்தொகை, *மட்டித்தில், முறித்தல்

வித்

பொதுத் தன்மையு முபமானமுச் மணிகடம், உத்தாமணி

தொக்குதிறிபசி, (உ.ம்) சாசிபோ மணிக்காம்பு, தக்காளி
மண்டலவத்தாதி, இநீறடியிஅதியு
ல்வதுமற்குகும்
பொது நீங்குவமை, உவமையைக்கூ ம்முதலடிமுதஅமொன்முகவருவது
றிமமத்துப்பொருடன்னேயேயுவ *மண்வெட்டி, குயவன்
மையாய்க்கூறுவது, (உ.ம்) திங்க மத்திமசரீரம்,அயிராபதங்-காமதே
அமுதலியன
ளில்வதனஞ் சிறப்புடைத்த்த மூல
*மர்தி, ஆடுதின் ஞரப்பாலே
பொதுவசத்தின, தனக்கு.அப்பெ மயிர்மாட்டி, ஒராபரணம்
னப்பலவற்மையடக்கிக்கொள்ளல்

பொதுவடி, இயற்சீருரிச்சீர்பொது

ச்சீரென்னும் சின்ருலும்வருமடி
பொதுவதுமான ஒர்ள்வை,அஃது

மருட்செக்தொடை, இனவெழுத்து
ப்பெற்.அமோனமுதலாகியதொ
டையுக்தொடைவிகற்பமும்போ
லாமைவேறுபட்டுவருவ்து

சாதனசாத்தியங்களிமூெற்றுமையு மருதத்தினே, மருதத்திற்குரியன
ணராது.பொதுவாயலுமானித்தல் மருதப்புறம், குற்றிசைக்குஅங்கவி
மேலேதல், செய்யுள்வழுவிளுென் ,
பொய்க் நீர், கானல்
அஃதி ஒன்றங்குரியதைமற்ருென்
பொரிவு, சிவிர்ப்பு
றற்குரியவாகப்பாடுவது
பொருட்குறைவிசேடம், பொருட்கு
மைவிஞல் விசேடித்துக் காட்டுல் மலேப்பிஞ்சு, கல்
அ,(உ.ம்) இருசாழிகெற்கொண்டு மறுபொருளுவமை,முன்வைத்தபொ
ருட்குநிகராவதோர்பொருள்பின்
யிரனத்துமூடடும்
ு,(உ.ம்) மக்களிலு
னரும்வைப்பத
ிச்தபொ
வருநிலே,மொழ
பொருட்பின்
குளேபொருளாயிஅஞ் செர்ல்வே னக்கொப்பிலே- குரியலுக்கொப்
முய வருவது

பில்லேச்சுடர்கள்

மானி

நrm

ar

முல்லே

மி

4.மறை, சங்குச்சரி

மனங்கல், ஒடுக்கல்
மன.திர

மிேதம். மி
ருதம்
த

ுகல்
ே
; மனங்கதெல்

மனிதன், மானிடன்

_

,ே

இறத்தல்

(ணம்

மனேமாட்சி, இல்வாழ்க்கையிலட்ச மிருத்துகிலே, மிருத்துக்ரெகசிலே
ம?னமாட்சிக்குரியனிம்த்தம், போற் மிளப்பு, இலவுங்சம்
றன்முதலாகவச்சமுற்ற
ிரங்கலிரு

கச்சொல்லப்பட்டவைச்.தும்

மனேயவாறம், இதல்-ஏற்றல்-சாத்த *மீசரம், அதிசம்
ல்-ஒழுக்கம்-புணர்தல்- துப்த்தல் மீட்சியின் விரி,தலேவிசேனகன்றமை
மeேநீதம், மனதிற்ககப்படாதது
செவிலித்தாய்க்குணர்த்தன் முத
மஅேபாஷிதம்,தன்குெடுதான் பேசல்
மஞோாச்சியம், மனநிஜனவிஞற்ருன்

லாகாற்ருப்கேட்டவஅளங்கொ
ளவேலவிைகுதலிருயவையாம்

மகிமையடைச் தனுபவிப்பதாக
ச்சிச்தித்துமகிழ்தல்
மு
மன்விருத்தம், ஆசிரியவிருத்தம்
முகவங்கு, முகத்திற் படகுங்கருச்
IST

மாசாதம்,
#
} கூழ்
மாணி, குறள்
மாதம், மதம்

தேமல்
முச்சட்டை, அழகு

முதனிலேத்தீபகம், செய்யுளலங்கார
த்திமூென்.அறு, அஃது திபகச்சொ
ல்முதனிற்பது

மடக்கு, அஃத அடிகளுளொ
மாத்திரைச்சுருக்கம்,ஒருபொருள்ப *முதன்
ன்றே அம்பலவேனுமடிமுதலில்ம
கிற்ப
தோர்ச
ொல்லொருமா
யதே
டக்கிவருவது
த்திரைகுறைய வேருேர் பொருள் முதிர்வேனிஅரிமை, கோடைக்காற்
பயக்கப்பாடுவது, (உ.ம்) ஏரி எரி
மறுவீசஅங் காணருேன்றஅக் கா
மாத்திரைவருத்தனம், ஒருபொருள்
டைவலியான் வானம்பாடி காகங்
பயப்ப தோர்மொழியொரு மாத்
கவுதாரியிவை மகிழ்தலும் மல்லி

திாை கூடப்பிறிதோர்பொருள்ப
கை புளி பாதிரியிவை மலர்தலும்
யப்பது,(உ.ம்) ஒதிஓதி
பாலேகாஞ்சிரம்சாவல் இலுப்பை
மாமிசதாரி, ஊன்றின் போன்
பிவைகாய்த்தலுமாம்
மாரமணம், கருமம்
*முத்த
ம்,நவமணிக்குற்றத்தொன்.ற,
மாலாதிபேகம், பேகச்சொன்மாலே
அஃது குல்லேநிறம்,விடப்பவெது

யாய்வருவது, (உ.ம்) ம?னக்குவிள முத்தலேயிருதலேவேல், அ.முதலேக்க
க்கு மடவாண் மடவாடனக்குத்த
ழுமுள்
சைசால்புதல்வர்
முமூடசு துவம், பாவிாாகம்
மாலியம், மானம்
முயற்சிவிலக்கு, முயற்சிதோன்றக்
கூறிவிலக்குமலங்காரம்
மாலேயுவமை, ஒாலங்காரம், அஃது

ஒருபொருட்கு வரும் பலவுவமை முரணங்தாதி, இ மறுப்பொருட்கு
மாருகியபொருளே முதற் கண்வாப்
க்கட்வொருளேக்கூட்டியுரைப்பது
பாடல்

பைமாலேயாகத்தொடுத்துக்கடை

மாறுபடுபொருள், ஒரலங்காரம், முரணிநீருேன்றல்விலக்கு,ஒாலங்கா
அஃது கருதியபொருளே மறைத்த ாம்,அஃதி இன்னபொருட்கின்னி
த?னப்பழித்தற்கு மற்முென்றைப் ன்னவை விரோதமாயிருந்தாலுமின்
புகழ்வதி
னதிமூல்லிாோதமெனக்கூறல்
மானனம், சங்கை

மானிதம், மானம்

முல்லேத்தின, முல்லேக்குரியன
முல்லேப்புறம், இல்லாண்முல்லே, பா

மே

எாசு.அ

சறைமுல்லே

முழுவதுஞ்சேறல்லிலக்கு, ஒரலங்கா
ாம், அஃதி ஒருபொருட்கோர்கா

வடிவு

மேற் சதுவாய் ம்ோ?ன, முத லயற் சீர்
கேனின்றி யே?னச் சீர்க் கண்ணு
மோ?னவருவது

ரியத்தைக்கர்ட்டித்திரும்பால்லா #மே?ன, இவள் சுதைமகள்
வநீறின் மேலுஞ் செல்அவதாகக்
)ெ II)
கூறியதற்குமாத்திரமன்றெனல்
மு?ளப்பாலிகை, அங்குரார்ப்பணம்

முற்றவுணர்கை, கடவுளெண்குணத் மைாா, சொல்லறிபுள்
தொன்.று

மொ

*முற்று, எல்லாச்சீர்க்கண்அமோ
2ன முதலாயினவருவது

முற்றுமுடுகுவெண்பா, சான் கடியுமு மொக்கட்டைமுறித்தல், முகமுறித்
டுக்காவருவது

முற்றுருவகம், அவயவஅவயவிகளே

தல்
மொக்கவீனம், சங்கைனேe

ஏற்ற இடத்தோடும் பிறவற்ருேடும் மொழிச்ததுமொழிதல், செய்யுள்வ

ழுவிஅென்அ
முற்றஉருபகஞ்செய்வது, (உ.ம்)
உளத்தடத்துவிழிவண்டு மொழித்
மோ
தேலுமுளமலரொன்அமலர்ந்தது
முன்பனியுரிமை, கொண்டல்வீசலு
ஞ்சிதகன் கூகை ஆங்தையிவை ம மோகவுவமை, பொருண்மேலெழு
தே வேட்கையான் வந்த மயக்கங்
இழ்தஅம் மாவுஞ் சிவந்தியுமலர்த
அலும் இலங்தைபழுத்தஅம்செந்நெ
தோன்றவுரைப்பது, (உ.ம்) கய
ல்போலுமென்.அ நின் கண்பழிப்ப
ல்விழைச.அம்கரும்புமுதிர்தலுமா
கும்
ல்கண்ணின் செயல்போற்பிறழுக்
திறத்தாற் கயல்புகழ்வன்
முன் முச்சியம், அவிழ்த்தல்
முன்முடுகுவெண்பா, முன்னிரண்ட மோதனம், உவகை
டிமுடுக்காய்வருதல்

முன்னிலேமொழி, அறத்தொடுதிலே

(

யதாகத்தவ்வியம், சருவகத்தவியம்
மூங்கி, சி.அபயம
மூங்கிற்போத்து, மூங்கின்முளே
மூடவிருத்தி, தாமதவிருத்தி
*மூடி, கொத்தமல்லிப்பூடு
மூலகருமம், சடகருமம்
*மூலம், பாதம்

மெ

யதாக நீபம், கற்ப?னப்படி
யதாகாரம், உண்டியொறுப்பு

யதா காலம், காலத்துக்கேற்க
யதாஸ்திதம், அடியாருய்
யதாஸ்.து, முற்.அமப்படியாக
யதாபூருவம்,

தொன்.அதொட்டது

யதெதுே, என்ன,யார்

யத்தினம், எத்தனம்

மெய்வசை,உறுமிகழ்வைக்கூறுவது
மெய்வாழ்த்து, உறுப்புக்க2ளமுறை
யே கூறுவது

ஆபத்தம்பம், வேள்வித்தான்
வெற்றித்தம்பம்

மெல்லினவெ.துகை, எல்லாச்ர்ேக்க *ஆபம்,

ண் அம்மெல்வினவெழுத்துக்களெ

1ெ

ஆகையாயவருவது

மே

வசஞபாசம், ஒரளவைட் பிரமாணம்

மேடாயனம், உத்தாாயணமூலம்

வடிவுப் பண்புத்தொகை, உருவுப்ப
ண்பைக்காட்டிநிற்கு தொகை கி
லே, (உ.ம்) வட்டக்கல்

மேட்டிராந்தம், மேல்

விதா
வன்னப்பண்புத்தொசை,திறத்தை வார்கடை, வார்க் தமிஞ்சின.அ
க்காட்டிகிற்கும்பண்புத்தொகை, வார்வாரணம், மார்க்கவசம்
(உ.ம்) செர்தாமரை
வாலாசம், குதிரையின் வாய்வார்
வரப்புக்கடா, சண்டு
வாழைக்காய், அரையாப்புக்கட்டி
வரம்பிலாற்றஅடைமை, கடவுளெ வோழ்த்து,அஃது ஒருவர்க்குசன்மை
வருவதாகவெனச்கூறுவது
ண்குணத்தொன்.அறு
வரம்பிவின் புடைமை, கடவுளெண்கு வாழ்த்துவிலக்கு, ஒாலங்காரம், அ
ஃஅ வாழ்த்திம ப்பது
ணத்தொன்.அ
*வராகம், பன்றி
வாற்கிண்ணம், அகப்பை

சுவரித்தல், மொய்த்தல்

வி

வரியரிசி, சீரகம்

விேகாரம், விளேயாட்டு
வரிவசிதம், குருவைக்காத்தல்
வருக்கமோ?ன, அடிகடோறும் வரு விசாரவுவமை, உவமையைவிகாரப்
க்கவெழுத்துக்களவ்வவ்வருக்கமா
படுத்தியுவமிப்பது, (உ.ம்) முத்த
ப்வருவது

க்கூர்த்தன்னமுறுவல்

#வவி, தொகைச்சொற்ருெடர் புண்
டா கத்தொடுப்பது
வலிங்கம்,பலபக்தம்
வல்லினமோ?ன, எல்லாவடிகளின் மு
_

#விகிருதி, கல்விற்பிறச்தபொருள்
*விகிர்தம், அங்கபங்கம்
விரிேயம், இறைத்தல்
*விகுதி, பிரகிருதிமாயை

தற்கண் அம்வல்வினவெழுத்துக்க விக்கியானம், விபரீதார்த்தம்
ள்வருவது
*விக்கிரகம், விகுதி
வல்வினவெ.துகை, எல்லா வடிகளின் விக்கிமூபனம், அறிக்கை

முதற்சீர்க்கண்அம்வல்லினவெழு *விசர்க்கம், கி.முத்தியுச்சரிப்பதற்ெ
த்துக்களெதுகையாய் வருவது

டு-மடையாளம்

வழிமுரண், ஒவ்வோரடிக்கண்அஞ் விசர்ப்பனம், பரம்புதல்
சீர்களொன்றற்சொன்று மறுதலே விசளுமனம், யாகதோத்திாம்
ப்பட்டுவருவது

விசாயம், தாங்கல்

வழியெதுகை,ஒவ்வோரடிக்கண் அர விசாாவகம், ர்ேத்தி
ம்முறையேசீர்களொன்றற்கொன் விசையதண்டம், சதாம்சதானேயை
அஎதுகையாய்வருவது
மோதிவென்றவீான் ைகத்தண்டு

வன்சொல்லிலக்கு,

ஒாலங்காரம், விசையனம், ஆராய்வு

அஃது வன்சொlசொல்லிவிலக் *விஞ்ஞாதம், அறிவு

*விடயம், இருத்தல்

குவது

*வன்னிப்பு, வருணனே
IெT

(ல்

வாகியப்பிரவேசம், வெளியேபோத

தன் செம்
டாதவாக்கச்சொல்,
பொருளேவிடாதுகின்றும்பிறபொ
ருளேயுச் தழுவிநிற்குமாக்கச் சொ
ல், (உ.ம்) பூனபால்குடியாது

வோ கியம், வெளி
*விட்சேபம், அனுப்பல், உமிழ்தல்,
வாகினிநிவேசம், பாசறை
பதனம்
வாசஸ்தானம், வாசஸ்தலம்
விட்டவாக்கச்சொல், சொற்பொரு
வாசிதை, பெண், பெண்யா?ன
ளேவிட்டுவேருென்றிற்கு வழங்குஞ்
வாயுததானி, காற்று வீசுதிேசையை
சொல், (உ.ம்) அவ்வூர்வதேதி
க்காடிடுமோர்கருவி
விததம், பொய்
வாயுமை வாழ்த்துமருட்பா, உறுவ *விதம், அறியப்படுதல், துவே
தாய்மெய்ப்பொருள்கூறுவது
விசரி, அறியப்படுதல்
வாய்பூசுதல், வாய்ா?னத்தல்
விதரிதம், உருக்கப்பட்டவை
:வாரம், சுரிதகம்
விதாயம், போடல்

வோர வாணி, விறலி

விேதாரம், பிளத்தல்

எாவல்

விய

விலக்

*லிதானம்,ஒழுங்கு விகுதி
(தல் *வியத்தம்,அச்சாட்சி,தரிசிக்கத்தக்
க.து. தெளிவு
(ம்
விதிக்குத்திரம்,முன்னில் லதனவிதித்
*விதிதம், சம்மதி தல்

#லியப்பு, லியப்பைக்கூடி மலங்கார

வி.தகம், விலகல்

வியமம், வியாமம்
*வியம், செலவு

விேதிதம், தள்ளப்பட்டது
வி.துவனம்,

::

சல்

வியனி?லமருட்பா, கைக்கி2ளவெண்
பாமுதலாசிரியமீருக வருமிடத்தா
சிரியவடியிரண்டேயாயவற்.றுளித்

*வித்தம், அறிவு
றயலடியொவ்வாதிவருவது
*வித்தாரம்,விகுதி
விேயாகிருதம், பிரிக்கப்பட்டத
வித்தியதம், வேதிகை
*வியாதம், உ பத்திரவம்
வித்தியம், அறிவு
வித்தியாசத்துவம், தொண்ணுாற்ற *லியாத்தம், கலந்திருப்பது
அறுதத்தவங்களுள் இருபத்தினு.அ *வியாமம், அங்கசேட்டையின்மை
விரதயம், ஒளி
தத்துவங்கொண்டது
விரியுருவகம், மாட்டேற் றுச்சொல்
வித்தியா தரம், சல்வியாசை
விசயனம், கட்ட2ள, சன்னடை, மரி
விரிந்து நிற்பவுருவகிப்பது,(டிம்)
கொங்கை முகையாக மென் மருங்
யாதை,வணக்கம்
குல்கொம்டாகஅங்கை மலாாவடி
விசாசகர், அழிப்போர்
தளிராதிங்கள் அளிநின்ற மூாலன
விகிகமம், நியாயத்தால்வங்கதிர்ப்பு
ங் காமெனக்கு வெளிகின்றவேனிற்
*விதேம், கற்பு
ரு
விைேத, கற்புடையாள்
விருத்தா தீபகம், ஒரலங்கா ரம், அ
*விபதம், கைக்காணிக்கை
ஃது வரிவண்டு நாளு மத மலரம்
விபரீதவிலக்கு, ஒாலங்காரம், அஃ
பாகப்பொருவெஞ்சிலேக்குப்பொ
த காரணத்திற்ைெயயாத விபரீ
விவும் பிரிவின் விளர்க்கு நிறமுடை
தமாய்க் காரியங்கூறி விலக்கிக்கா
ட்டல்
யார்தம் மேன் மெலிவும்வளர்க்கும
லேயாகிலமெனவரும்
விபரீதவுவமை, தொன் தொட்டுவ
ழங்குமுவமையைப் பொருளாக்கி *விருத்தம், குதுதாயத்தொன் அ

யும்பொரு யுவமையாக்கியுமுரை விேருத்திருபம், வட்டவடிவு
ப்பது, (உ.ம்) கண்போற்பிறழுங் விருத்துவனப்பு, இப்பொழுதுள்ளா
கயல்

விபவனம், ழ்ேப்படிவு

ரைப்பாடுவது

விருபகருபகம், ஒரலங்காரம், அஃ

விபன்னம், குற்றம், மெலிவு

அஒருபொருட்கு கூடாததன்மை

* விபாகம், சீரணித்தல்
விபாச்சியத்துவம், பகுக்கத்தக்க அது

பல்வுங் காட்டி புருவகஞ் செய்வு
த, (உ.ம்) தண்ம்திக்குத்தோல:

விபாச்சியம், பகுதி,பகுப்பு
விேபாவனம், தரிசனம், பாவிக்கப்ப

அதாழ்தடத்துவை காத மலரும்
அரிவைவதஞம்புயம்
ட்
விரோதவுவமை, ஒரலங்காரம், அஃ.
விபாவியம், சிந்தித்தல்
(ணல்
அது உபமாளுேபமேயங்கடமமு
விப்பிரகாசியம், ஆகாயவுருவங்கா
ளொன்றற்கொன்ற பகையுளவெ
*விப்பிரமம், ஒளியின்மை
னக்க-மவது, (உ.ம்) செம்மைம
விப்பிாலம்பம்,தலேவன் ற2லவிபிரிதல்
ரைமலருந்திங்களுஅம்மு சமுக்தம்
விப்பிலம், தேசோபத்திரம்
முட்பகைவிளேக்குச் தன மையவே
*விமர்த்தனம், அடக்குதல் அமர்த் *விரோதனம், பகை
அதுதல், வாச?ன
விலக்குருவகம், ஒாலங்காரம், அஃ
*வியஞ்சனம், கறி
அ உருவகிக்கிறபொருளினியல்பை
விய LD )
விலக்கி உருவகிப்பது, (உ.ம்) மலே
வேத?ன
பிற்பயிலாமடமஞ்ஞை
_

:::::

வெள்

வேந்

இr

விலக்குவமை, ஒரலங்காரம், அஃது
வே
முன் னியமித்தவுவமையின் குறை
களே யெடுத்துக்காட்டி யுவமைப் வேடிதம், துளே
பொருட்கு ஒப்பல்லவென்பது ப வேஷடனம்,
காப்புக்கட்டல் சு
டப்புணர்ப்பத
#வேட்டணம், நீறல்
*விலம்பம், கொடுத்தல்
வேத காகம், அது பவித்தல்

}

விவசுதன், சூரியன்

வேய்த்தல், ஏய்த்தல்

விவர்த்தரூபம், மாயாரூபம்
* வினவுதல், அளவளாவுதல்
விளுசம், காளுதிருத்தல்

வேற்றுப்பொருள் வைப்பு, அஃது
முன் ஞெரு பொருட்டிறச்தொட

வி
வீரம், ஒாலங்காாம், அஃத வீரக்
தோன்றக்கூறுவது
1ெ

வெகுளிவிலக்கு, ஒரலங்காரம், அஃ
தி வெகுளிதோன்றக் கூறிவிலக்கு
வது

வேலி மூங்கில், ஒர்பூடு

ன்கிப் பின்னத?ன முடித்தற்கு வ
லி துடைப்பிறிதொருபொரு2ளயுல
கறிபெற்றியான் வைத்து மொழிவ
அ, இஃது முழுவதுஞ்சேறல்-ஒரு
வழிச்சேறல்-முரணிற்ருேன்றல்-சி
லேடையின் முடித்தல்- கூடாவிய
ற்கை-கூடுமியற்கை. இருமையியற்
கை-விபரீதம் என எண் வயைப் ப
டும்

வெடிகுண்டு, ஒர்விதவெடி
வேற்றுமைப்பொருள் விலக்கு, ஒரல
வெண் கூவெண்பா, இனவெழுத்து
ங்காரம், அஃது ஒப்புடையவா
மிக்கிசைப்பது
பிருக்கு மிருபொருளே யொருங்கு
வெண்செந் துறை, இரண்டடிகள்த
வைத்துக்காட்டியொன்றைவிலக்
ம்முளளபொத்துவிழுமியபொருளு
ேெவlஅமைப்படுத்திச் சொல்.அ
மொழுகியவோசையுமாய் வருவது
தல்
*வெண்டள,இஃதுவெண் ர்ேவெண் வேற்றுமையுருவகம், ஒரலங்காரம்,
ட2ள இயற்சீர் வெண்ட2வயெனவி
அஃதி குன்ப்பொருளேயுமுக்கிய
குவகைப்படும்
ப்பொருளே யுமொரு பண்புடைத்
வெள்ளர2ண, 2லப்பேன்
தெனக்காட்டி முக்கியப் பொருட்
வெள்ளிக்காசு, ஒர்மீன்
கோர் வேற்றுமையுடைத்தெனக்
வெள்ளேக்கொம்பு, ஈரைமயிர்
கி.மு. வ.தி.

பி ழை தி ரு

த மீ .

மேலே அகராதியுள்,அன்பத்தாமெனவருவதை,ஐம்பத்தா
மெனவும், அம்பத்திமூன்கெணவருவதை அறுபத்திசா
ன்கெனவும்,ஆனச்சான்குஎன்பதுபோல்வருவதைக்குண
சான்கெனவுர்திருத்திக்கொள்க. (இவ்வகைப்பிழ்ைபெ
ரும்பான்மையிருப்பதால் அவ்வவ்விடங்களிற் காட்டவி
ல்லே.)

திருதத்ம்

பிழை

ே
அஃகு போதம்

தள்ளல்

முச்சுட்டிமூென்.று
அஃபோதம்

அகப்பொருள் உள் நிகழ்ச்சி யானசி|ஓரிலக்கணம், அஃ.
நீறின் பத்திற்குரிய
து உண்ணிகழ்ச்சி
வெழுதின, ஓரிலக் யானசிற்றின் பத்தி

நீகுரியவெழுதின

கணம்

யைக்கூறும்

அகாத்தத்துவம்
கவுள் தம்பை

அகும்பை
அக்கணம்

வெண்காயம்

அக்கினித்தாண்|ப்ேபிழ்ம்பு
அக்குருேணி |அரிகம்
அக்கரசுதகம்
அங்குசார்ப் ப

அகர்த்தத் தவம்
கவிழ்தும்பை
வெண்காரம்

தீப்பிழம்பு
அநீகம்

அக்கரச்சுத்தம்
பாலிகைபோட

ணம்

ல்

சுத்த மின்மை,

அசாதாரணம்

சிறைவின்மை

அசுவகெந்தி

அமுக்கிரா

அமுக்குரவு

அசைச்சொல்

அச்சுக்கம்பு
அச்சுவத்தம்
அஞ்ஞை
அடி

பயனில் சொல்

அச்சவாாம், ஆய்ச்ச|அச்சாரம், ஆயத்த
துவக்கிற்
துப்பாக்கிக்
அரசமரம்
அரசமரம்
இலல்ாடத்தானம் இலாபத்தானம்
பெரியோர்

அடியோன்

அடிப்பார்த்தல்,

அடிபார்த்தல்,

துப்பார்த்தல்

எதி:

பார்த்தல்

அடிப்பிடித்தல், ஏத அடிபிடித்தல்.ஏ
ப்பிடித்தல்
அடியிடுதல்

அடைமொழி

அடங்குதல்
பண்புச்சொல்

.

|

பி

டித்தல்
தொடங்குதல்
விசேடணமொழி

அடைவு

-

அண்ணுதோள்
|அண்ணுக்தாழ்
மிகுதிப்பொருளேக் மிகுதிப் பொரு ளேக்,

அகி

கா ட் டு மி டை ச்
சொல்

அதிகாரம்
_

|உக்தியொகம்

ல்

iஉத்தியோகம்

.

2.

அதிகாசி

|

| தள்ளல்

திருத்தம்

பிழை

அாற்க-அபாடு,

.

பண்பு

|

அதிரல்
அதிர்த்தல்

அதிர்த்தல்
குமிறல்

குமுறல்

கவுள்

_

ர்ேக்கழிமுகம்

நீர்க்களிமுகம்

அதோமுகம்
அதே மு

|அதிர்தல்
|க்விழ்

அத்

அத்

அதிரதர்

அத்தியான மீக நூல்|அத்தியான் மீக.நால்
காற்றேரரசர்
கர்ந்றேரசர்
அத்துவாக்காயம்
அத்துவாக்கியம்
அணிகம்
அதிகம்

அநியம, அவமை

அதியமவுவமை

அதுதார்த்தம்

அஅதாத்தம்
அ.அ.சிதம்
துற்கீர்த்தி

அபமிருத்து

அசிசம்
|திர்க்கீர்த்தி
|அபமானம்

அபராணம்

பாடு

அ.ப.து அ

அபமரணம்
எற்பாடு

:::::

அமங்கலி

விதவை

|கிருட்டின

|கிருட்டின

அமிர்தசஞ்சீவனி

அமிர்தசஞ்சீவினி

அமிர்தபிக்கு

உபனிடத

அம்புக்கூடு
அயர்வு
அயிராணி

ஆவாாளி

உபநிடத
ஆவாாழி

அகல், உமேத்தம்

அகலம், உன்மத்தம்

அமாவாசி

அரவம்
அராகம்

ஒற்.றுமை
குங்குமமாம்

கவிப்பாவிஒேரு
ப்பு

வண்ணக வொத்தா
ழிசைக்கலிப்பாவி

ளுேருமப்பு

அரிச்சந்திரன் இடையெழு வள்ளலி இட்ையெழு வள்ளவி
அருகல்

அருணினேவு

லொருவன்
அ2ணத்தல்
அருட்சித்தி

அமொருவன்
அ8ணதல்

அருட்சத்தி

மனதின ற்குணஞன் மனதினற்குண மூன்
றிகுென்று
கிளுென் று

அருத்த வேதம் வேதங்கான் கிளுென் உபவேத கான் கிளுெ
அருத்தவிற்பத் பயன்
அருவா

அருவாவடதலே

ன்.அறு
பயன்சொல்லல்

அருவா, கொேெதமி
ழ்காட்டிளுென்அறு
அருவாவடத8ல,கொ

டுச் சமிழ் சாட்டி
ஞென்

அருவி

திருத்தம்

பிழை
அருளாளிவேர்தன்
சாத்துவிதக்

அருளாழிவேந்தன்
சாத்துவிகக்

அலங்கம்

மதிளிஞேரு.அப்பு

|மதிவிஒேரு.அப்பு

அலங்கல்

ஒழி

அருள்

தள்ளல்

ஒளி

அவயவவுருவக அவயவத்தையுருவக அவயவத்தையுருவக
ம்
ஞ்செய்து அவயவி| ஞ்செய்து அவயவி
யைவாழாவுரைட்

யைவாளாவுரைப்

பது, (உ.ம்) புருவ
ச்சிலே குனித்துக்க

பத, (உ.ம்) புருவ
ச்சிலே குனித்துக்க

ண்ணம்பேலுள்ள
அவயவி

உறுப்பு

ண்ணம்பெலுள்ள
உடல்

அவயவியுருவக அவயவியை யுருவக அவயவியையுரு வக
ம்
ஞ்செய்து அவயவi
செய்த அவயவ!
த்தை வாழா வுரை த்தைவாளா வுரை
ப்பது

அவலுதி
அவன்

ப்பதி

அவனுதி

இடத்துப்பெயர்ச் இடத்துச்சுட்டுப்பெ
சுட்டு

அவார்திரம்
அவார்திரை
ாாடக அரங் கமீ

அவிநயம்

-

யர்

அவாந்தரம்

அவாந்தரை
நாடகாங்கம்

அழுக்கல்

அழுக்கல்

அவையவம்
அவையவவுருவ

அவையவம்

அவையல் அருவ

பலி யுரு

அவையலியுருவ

க b

அவை

கம்

அளவடி.

மயிர்க்குழற்சி
நாற்சீரான் வருஞ்செ|காற்சிேன் வருமடி

அளவு

எண்முதலிய

அள்ளல்

சத்தராகங் களினுெ சத்த நரகங்களிளுெ

மயிர்க்குளற்சி

அளகம்

ய்யுள்

ன் அறு

எண்ணன் முதலிய
ன்.அறு

அறகிலேயறம் தத்தம்வருணத்திற்பி|தத்தம்வருணத்திற்பி
Aறளாது

றழாஅ

அறவைச் சோ|அளுதருக

அாாதருக்

(யம்

.

அறவைத் தாரி அளுதருக்
அறவைட் பிண|அளுதப்
ஞ்சுடுதல்
அறுதவி
மங்கிவிய

அசாதருக்
அசாதப்
மங்கவிய
மங்கவிய
வாணிபர்

அ.அப்பு
அஅமர்

மங்கிலிய
வாணிவர்

அறை

மு?ளஞ்சு

அற்.அறு

உவமையுருபு

முழைஞ்சு
அத்தன்மைக்

அனித்தம்

அதித்தம்

அணியமச்சிலேடை

அதியமச்சிலேடை

|

.

ஒர் சைவம்

அமூதி
|

பிழை

திருத்தம்

அணியமவுவமை
அணியாயம்

தள்ளல்
அணியமவுவமை

_

அணியாயம்
அனிதர்

அனிதர்

அன்னியதாகாததத்|அன்னியதாகர்த்தத்
அதுவம்

அதுவம்

_

அஅமான்

சிற்ப அால்

ஆ

படர்க்கைப்பன் மை|படர்க்கை யெதிர் ம

ஆகடியம்

அணியாயம்

அநியாயம்

ஆகமமலேவு

பிறளக்கி-அறுவது

பிறழக்கூறுவது

சிற்ப.நால்
றைப்பலவின்விகுதி

ஆகாயகணம் நிரையசை பிரண்டுச்|நிரையசை யிரண்டு
நே

ஆசமனம்
ஆசயம்

சிறுக நீருருட்

சிறுக நீருட்

குடர்ச்செறிவு

ஆசுவலாயயே உபனிட

உபநிட

ெ

ஆசுவின்

சுவினம்

|குழித்தில்

குளித்தல்

ஆண் பாற் பிள் பஃபத்தி

பப்பத்தி

ஆடல்
2ளக்கவி

ஆதி
ஆஅதி

ஆமூலாக்கிரம்

ஒர்சைவம்
பாகர்தட்டு

ஆத்திகேடு

பாக ரதட்டு
ஆற்றிகேடு

வெர்

வேர்

ஆயிளே

பெண்

ஆய்க்குழல்

ஆய்க்குசில்
ஆரஞ

ஆரஞர்

ஆரியை
ஆருணி

அர்க்கை
உபனிடத

அற்கை

ஆர்

,ே பண்டியகவாய்|தேர்ப்பண்டியகவா|பன்மைவிகுதி

ஆர்ப்பு
ஆவலர்

நுண்ணியன்

உபநிடத
1L1

நுண்ணியன்

காதலன், நாயகன் காதலர், சாயகர்
ஆவாாளி
ஆவாய்கத்திதல்

ஆவாைழி

ஆண்முகன்

விஞயகன்

விநாயகன்

ஆன்

ஆண்பால்விகுதி

ஆவாய்க்கத்துதல்

ஆண்பாற் படர்க்கை
விகுதி
இக துேபடுதல் குற்றத்தை யுணர்தல் கிராகரிக்கப் படுதல்

-

இசுதாகு

செய்யுட்டமிழ்

இசுதாரு

இசைத்தமிழ்
இசைத்தல்
இணங்குதல்
இடாடி-ம்ம

இணக்குதல்
இடாடிமம்

அலேக்கழிவு

இட்டோட்டு அலேக்தளிவு
இணவிழைச்சு
இ2ணவிகளச்சு
இதர பதார்த்தான வ
|
தாரத்தானவ க்சின்னவான்மா
|

ச்சின்னவான்மா

பிழை
இயமானகணம் சோசைமூன்று
வருவது

இல்லபுகேடு
இயவை

தோரை, செல்

இயல்புகேடு
தோாைகெல்

இயநீர்ேவெண்

இயற்சர்வெண்

டளே

டளே

இரட்டைத்தொ
.ெ

இரட்டைதீதொ

_

_

இரணியன்
இரண்டகம்

அவாசதா

அவாத சா

துர்க்கு

தற்கு

இரதம்

மராமரம்

மாமரம்

இராச்து
இருத்தி

துடைச்சங் து

தொடைச்சங் து

இருத்தலேச்செய்யெ இருத்தலேச்செய்தெ
ன்னெச்சம்

இருவனருவல் குறுகல்
இலக்கினம்
முகிர்த்தம்

னெச்சம்
கு.அனல்

முகுர்த்தம்

இலம்போதர விஞயகன்
இலவ ண ப ஞ் மாதிேரீக நூல்

யகன்

மாதிேரிய நூல்

சாட்சரம்

இலாசடி
இலாடம்

தொதேரை

தொதேறை

குதிரையின் காற்பர குதிரையின் காற்பற
3

இவீகை

இலீக்கை

இல்

அளவிற்பிறள்மணி, ஏ. அழவிற்பிறழ்மணி
9ாம் வேற்.அ மை எசாம்வேற்றுமை
ஐக்தாம்வேற்றுமை ருபு
ஐக்தாம் வேற்.அறுமை

இலக்கதவு

திருதிக்க

அரு
ஒாவகைக்கதவு

இளத்தல், இளதுேவி இழத்தல், இழர்
டுதல்
இளவிளவெனல்
இளிப்பு

இழித்தல்

இறை

உயர்ந்தோர்

இறைஞ்சி
இசத்துவம்

மாவுரி
யாவற்கு

இச்சோப்பி

இப்புலி

இடாடுதல்

தளர்தளத்தல்

வி

டுதல்

இளவிளவேனில்
இளித்தல்
உயர்ச்தோன்
மரவுரி

இப்பிணி
தளர்தல்

வதிள்
இடு
பதில்
இாற்குழி
நெஞ்சிற்சளி
கெஞ்சிற்சுழி
இராசிடைவெ இரண்டாசிடையி: இரண்டா கிடையிட்
ண்பா
டு வரும் வேண்
வேரும்வெண்பா
_

இஆக்கணக்கு, பிரிவு இவகணக்கு பிரிவுக
கணக்கு
ணசகு
இமயல்
இத்த யலெழுத்து

பிழை
உகளுதல்
உகைத்தல்

உச்காரம்

திருத்தம்

தள்ளல்
கட்டுதல்

எழுதல்

எழுப்புதல்

உக்கலே

ஒக்கலே

உக்களை
உச்சாடணம்

உச்சாடனம்

ஒக்களே

தொலுப் போடுதல் தொனிப்போதேல்

உச்சி

நடுப்பகல்

உஞறி.அ

வளக்கம்

உடன்

அன்னேரம்

உணர்ச்சி

சுவர்ண்ணே

நடுத்தலே
வழக்கம்
அங்ாேரம்
சு வரணே

உணர்வு கேடு சுவர்ண் 2ணகேடு
உதவாங் கெட் மிகவுமிளந்தது

சுவர2ணகேடு

மிகவுமிழிந்தது

_அ!

உத்தேசம்

தான் விபரிக்கும்பொlதான் விவரிக்கும்பெய
ருளேப்பெயர்மாத் ர்மாத்திரங் கூறல்

உபநியாயம்

திரங்கூறல்
பலமுறை நியாயமெ|திரும்ப நியாய மெடு
டுத்துக்காட்டல்
த்திக்காட்டல்

உபாக்கிமம்

பிதிர்தற்பனம்

பிதிர்தருப்பணம்

உபாயி

சுளுகுப்புத்தி

சுளுவுபுத்தி

உமிதல்

கொப்பழித்தல்
கொப்பழித்தல்

கொப்பளித்தல்
கொப்பளித்தல்

_1.ெ

_

::::
உமிழ்தல்
உயர்த்துதல்

_

கிழர்ப்புதல்

கிளர்த்தல்
உயிர்ப்பழி
உய்த்துணர்வைப்பு உயத்துணர வைப்பு
நேரசையாயிஅ வது மூவசையான் வருஞ்
உயிர்ப்பளி

உரிச்சீர்

வெண்பாவுரிச்சீர்,

சீர் அவற்றுள்கே

நிரையசை யாயி
அவஅவஞ்சி யுரிச்

ரசை யாவிஅறுவது
வெண்பா வுரிச்சீர்
நிரை யசையா வி

இர்

அறுவது வஞ்சி யுரிச்
இர்
உரியோன்

சுதந்திரி

உருகுதல்

நீராளமாதல்
உருபிகரம்
உலக பரந்தவன்

உலோக ரூடம்|தேசவழமை
உலோட்டி
உவர்

சுதந்தரி
நீராழி மாதல்
உரூபிகரம்

உலகபாதேவன்
தேசவழக்கம்
உலொட்டி

முன்னிலேப் பன்மை|உயர்திணேப் பலர்பா
விகுதி

நீ படர்க்கைச் சுட்

உ.துகள்

அஃறிணைப் பன்மை

டுப்பெயர்

ட் படர்க்கைச்சுட்
டுப்பெயர்
_

_

உளயாடிடுவி

வினேப்படுவது

வி?னப்படுத்துவது

பிழை
உளு

திருத்தம்

தள்ளல்

இாபுழு

புழு

_

உறுப்புத் தோ

உமறுப்புத் தோ
ல்

ல்

ஊங்கு

முன்னிலேயிடம்

உவ்விடம்

ஒரினிப்புக்கூள்

ஓரினிப்புக்கூழ்

ஊரத்தம்

ஊர்த்தம்

ஊசிய வாடை
ஊதுமா

ஊசிய வர்டை

எக்காணம்
எக்காவம்

;

எக்கரணம்

|எக்கரவம்

}
எட்டிற்பத்தில்

எட்டிற்பத்தில்
எதுகை

ஒரவங்காரம்

செய்யுட்டொடை

மே 2ன

எருக்கலக்காம்போதி|எருக்கல காம் போதி
எருடிைக்கற்ருளே, ஒ|எருமைக் கற்ருழ்ை,
ர்கற்ருளே

ஒர் கற்ருழை

எழுத்தவர்த்தனம் எழுத்து வருத்தனம்
எழுவாயுருபு

பேருரு பு

பெயர் வேற்.மறுமை பு

என்.றாள்

என்.ாழ்

என்அாளி

என் அாழி

ருபு

என் இன

ஏ கசக்கிரம்

பால்பகாவுயர்தின விரவுத்தின
தனியா:ணசெஅத்து தனியாசாட்சி
தல்

ஏ.கதிரீத்துவம்
ஏகாங்க வுரு வ|வாழா.கடறி

ஏ.கதிரீயத்துவம்

ஏகாங்கி
ஏகாரவல்லி

சக்தியாகி

சன்னியாெ

வாளா கடறி

ஏ. காரவல்வி

எகோதிட்டம்,அபா|ஏகோத்திட்டம்,

க்கிரியையிsென்
.பி

அ

பாதிரியை
.ழி

எட்டிக்குப்பூட்டி

ஏட்டிக்குப்போட்டி

ஏனே .

ஆடு, மஞ்சம்

ஏமிலாந்தி

அலமலர்ச்தி

ஆடுமஞ்சம்
அலமர்து

ஏல

இயல்

இயல

ஐங்குரவர்

மாதா

உபாத்தியாயன்
ஒருவன்

ஐம்பால்

8ம்புலம்

. ஒருதன்

ல் பஞ்சப்புலன் .

பஞ்சபுலன்

ஐம்புவன க்க பஞ்சப்புலனடக்கல்|பஞ்சபுலனடக்கல்
ஐம்பொறி

பஞ்சப்பொறி
ஐயங்காச்சி

ஐயங்கார்
ஒடியல்
ஒட்டு

எ

பஞ்சபொறி
ஐயங்காய்ச்சி

வயிட்டிணப

வைணவ

பிழவு
மழைத்துவதன்

பிளவு
மறைத்ததன்

ஒதுங்கல்

விலக்கல்

விலகல்

ஒத்த மத்தில்

ஒத்தமொழி
தாளம்பொடல்

தாளம் போடல்

ஒருசேர்
ஒருப்பிடி

ஒத்தமொளி
ஒருசோ
ஒருபிடி

திருத்தம்

பிழை

அ

ஒருவழிச்சேறல்

தள்ளல்

ஒருவழிச் சேறல்வில
ககு

ஒற்றைத்தாழ்ப் பூட்|ஒற்றைத்தாட் பூட்டு

டு,ஒரே தாழ்ப் பூட்டு ஒரேதாட்யூட்டு
ஒற்றையாளித்தேர் ஒற்றையாழித்தேர்
ஒற்றை யாளித் தே ஒற் றை யாழித்தே
ரோன்

ரோன்

ஒன்ருத வஞ்சி

ஒன்ருத வஞ்சி

த்தளே (த்தளே

த்தனே

ஒன்றிய வஞ் சி|கிரைமுன் ணிரை

கனிமுன்னிரை

ஒன்றின் முடித்தறன் ஒன்றினமுடித்தறன
னின் முடித்தல்
னினமுடித்தல்
ஒன்அனர்

ஒச்சல்
ஒய்

ஒரகத்தி
ஓர்
க 3 கான்

ஒன்அநர்

செஅத்த்ல்

செலுத்தல்
ஒட்டாங்கிழிஞ்சில் ஒட்டாங்கிளிஞ்சில்
பால்பகா வுயர்தின|பால்பகா வுயர்தின
யொருமைமுன்னி யொருமைமுன்னி

லேவிழியுருபு

லேவிளியுருபு

சுதந்தாகாறி
ஒரேன் னேவல்
ஒரேழுத்து

சுதந்தரகாரி
ஒரென்னேவல்
ஒரெழுத்து

கமறம்
கச்கபாளம்

க

மாறம்

கக்கப்பாளம்:
துருசி

கங்கை யோன் திரிசு

|
கடலோட்டி

கடலோட்டி

கடவைப்படுத்|தாத்தரித்தல்

தாற்றரித்தல்

த்தல்
கடியன்
திப்பிலி

கடியன

கடுகம்

திப்பலி

கடுகு

எண்ணெய்க் கசாள எண்ணெய்க்கவு.ாய
ம்

ம்

கவி ட்ட காலம்

கடுவட்டிகடையீடு
கட்சம்

அக்தேவட்டி
இலூக்தது

கஷ்டகாலம்
அதேவட்டி
இழச்ததி

இத்மந்திர சாத்திரம்|மதிேர்சாத்திரம்
கஷ்ட்டார்ச்சிதம் கஷ்டார்ச்சிதம்
கட்டுவாக்கம்

கணப்பு
கணவதி

கீய்ச்சட்டி

களுதிபன்

விஞயகன்

கண்டர்

துரிசு

விஞயகன்

கட்டுவருக்கம்
நீச்சட்டி
விநாயகன்
விசாயகன்

கச்சி, முட்னிகோல் கணிச்சி, முட்கோல்
கண்ட ைற

துருசி
கற்புழை

|கற்புளே

சண்மங்கல் ) கண்ளுெளி குறைதல் கண்அெளிகுறைவு
கண் மங்குலம்
கண்மங்குளம்

வெள்ளெழுத்து வரு|வெள்ளெழுத்து
தல்

கண்டு,
கண்ணடி

தி

கண்டு தத்தி
கன்னடி,

பிழை

திருத்தம்

கண்ணுக்கரசன் துரிசு
கண்வாட்டி

அருசி
கண் குட்டி

கர்தசட்டி

கதோசிப்பட்டம்
அமாவாசிதிடங்கி

கடுதர்சிப்படம்
அம்ாவாசிதொடங்கி

கபம்ப
கமனி

வாஅளுவை

வாஅழுவை

ஆகாயமார்க்கமாய் ஆகாய்மார்க்க மாப்

கதவி

கயங்குதல்

கம்பானதி

கம்பானதி

குணவு
சருக்கரை ஆறு

சருச்சரை ஆறு

குழைதல்

கரிசனம்

கல்லுளி

கழிநெடிலடி

யானேக்கொம்பு

பொழிகிறவுளி
பொளிறேவுளி
செய்யுட்டளேபி ளுெசெய்யு ளடிகளி ளுெ
ன்

ன்.ற

கழிவாய்ாஞ்சன்
கள்ளக்கடன்

அணியாய

களிவாப்ாஞ்சன்
வட்டிக்கு அநியாய வட்டிக்கு

வாங்குதல்

வாங்கல்

கறட்டியோளு காட்டோஅன்

காட்டோளுன்

சமட்டுக் கறட்கோனே

கோழை

டெனல்

கறிகாமி

கற்பகம்
கன்னி
கன்னிகை

அல்மதம்
விஜயகன்
கற்ருளே

கன்மதம்
விாாயகன்

க.நீருழை

துர்க்கை

அறிகை
அறிகை

அர்க்கை
இசைச்சொல்
காச்சுப்பு

காண்டம்

அான் முகவுரை

அசைச்சொல்
காய்ச்சுப்பு
அறிகாட்சி
அாற்கூறுபாட்டிளுெ

காண்டிபம்

காண்டி பன்

அரிச்சுனன்வில்
அரிச்சுனன்

அருச்சுனன் வில்
அருச்சுனன்

கா.தி

அவார்ப்பக்கம்

அதுவாாப்பக்கம்

காளுக்காட்சி தர்க்காட்சி

என்_

காத வெட்டல் முக்கின்

வார்த்த மறுக்கின்ற வாரத்த

ருகு

காந்தம்

ருகு

உலகொழுக்கிறப்படி உலகொழுக்கிறட்பப்

கழ்ந்துசொல்வது புகழ்ந்துசொல்வது

காப்புச்சொல்|காரியஞ்தொடங்கல்|காரியங்தொடங்கல்
வல்
காமரி

காய்வெட்டி

புளிநிறனே
புளிறைளே
காயைவெட்டித்தள்|காயைவெட்டித்தள்
ளிக்கருப்பை நீர்சே|

ர்க்குங்குலே
காரணச் சொ|கதைகாரணத்தா
ல்

கார்த்தன்

கூ

ச்செல்பவன்

செல்பவன்

கரகரப்பு

தள்ளல்

யசொல்
தரிசு

ளிக்கருப்ப நீர் சே

ர்க்குங்குலே
கதை, காரணத்தா
அயசொல்

!அருசி

திருத்தம்

பிழை .

i)

தள்ளல்

காலவிடைகிலே காலத்தைக் கூட்டி காலத்தைக் காட்டி
நிற்ப தி
மந்திரி

வி ?னச் சொற் ெ
டைநிற்பது
கமன் மந்திரி

காலாளி

காலாழி

விஜனச்சொறி கிடை
காலன்
கால்
காவம்

நாற்பதிளே, முழை

காற்பதிழை, முளே

காட்டனல்

காட்டமுல்

காவற் கட்டை தீய்க்க ட்டை

நீக்க ட்டை

காழியர் கோன் சம்மதேன்

|சம்பதேன்
காற்சவரம்
இ.அ.கினக.ழ்

இச்சடி
கிம்புரி

கிராதி

காlசவுரம்
இறுகின கூள்
தோழனி
கிருதி

தோளணி
சாளரம்

கிரிச்சாம்

கிரிசரம்
கிரிச்சரம்

கிரு.கான்
துருசு

கிருகரன்
துருசி

கிருத நிர்சேனன்

கிருத நிருசேனன்
கிழத்தி

கிரிசாம்

கிருஷணம்

கிளத்தி
கிருக்கி

கிராக்கி

-

கிராணி
கிருணி
|
தாழ்வடைதல்
தாமு வடைதல்
பூருவ சரித்திர வெடு|பூருவசரித்திரமெடுத்
.

ழோத்தல்
ைேத

தீதுக்காட்டு
குசோதி தி யம் தந்தாம்
தந்தரம்
குடாசுதல்

அக்காட்டல்

தங்திரம்
தந்திரம்

_

குட்டித் தாய்ச்|குட்டி யுண்டா யிரு|குட்டியுண்டாயிருக்
கும்

ெ

கும்
குணனியம்

குண்ணியம்

குதபகாலம்

துடங்கி

குதானன்

தாழிச்செடி

தொடங்கி
தாளிச்செடி.

ஒர்மரம்

குத்துக்காற் ச'ஒர்மாம்
ம்மட்டி

_

குப்பக்காடு

காடடுத்தகிராமம்

காட்டிலுற்ற கிராமம்

குமஞ்சம்
குமரி

சாம்பிருனி
கறீருளே
துவங்கி

சாம்பிராணி

குமாரிகை
கும்பிடுசட்டி

கும்னேசி

கtருதுை
துவக்கி
தீச்சட்டி
இராவணன்

ய்ேச்சட்டி
இராவணன் ருய்

சிருய்
குயினென்ன்ே

குயின்

வல்

-

குரக்கன்

கேவரகு

கேழ்வரகு

குரு

அரிசி

அருசி

குருசந்திரயோ|வியாழனுஞ் சந்தி விய்ாழ அஞ் சந்திர
-

கம்

அங்

கூடியிருக்கு

யோகம்

குருசாதன்

தரிசு

-

லுங் கூடியிருக்கு
மயோகம்

அருசி

\

|

திருக்தக்

பிழை

தள்ளல்

குருபுகா சந்திரயோ குருபு கர்சங் கிரயோ
கம்

கம்

யாழி
குவமம்

யாளி

குல்மம்
புநீரும்பமும்

புற்ரும்பளம்
யாழியான்

யாளியா?ன

குறிஞ்சிலேக்கல்
குளேச்சு

குறுஞ் சிலேக்கல்
குளச்சு

குறிப்புப்பண்புமனதின் கூறுபாடு

மனதா குறித்துண
ரப்படும்பண்பு
குறுங்க வி
முதித்தடி
து சனர்

குறுங் கவி
முளத்தடி

குறுங்கோல்

துர்ச்சணர்
துர்ச்சனன்

குறும்பூள்
குற்றுயிர்ச்ெேழா

குன்றவில்லி

துரிசு

கூட்டுவத்தகம்|கூட்டியாபாரம்
கூத்தன்
அரிசு

துறிசனன்

குறும்
குறி தெ ழுத் தின் ே
ழொற் று
துருசி
கூட்டுவியாபாரம்

அருசி

கூப்பீடு
கூர்ச்சரம்

கூப்பிடென் னேவல்

கூப்பிடல்

ஒர்தேசம்

கூர்மன்

தேயமைம் பத்தாறி
ஒென்று
புள கிட் பித் து

கூ ற்சரம்

புழகிப்பித்தி
தேசமைம்ப கீாறி கூர்ச்சரம்

கெதிேயுப்பு

ஞென் அ
கெங் தல வணம்

கேசவர்க்குத் |அரிச்சுனன்
தோழன்

கெதேகவனம்
அருச்சுனன்
-

கைகொண்டளவு

கைகொண்டவளவு

கை கீழ்

கையுமதி

கை குறண்டல்

உலோபித்தன
பண்ணல்

த கை
கைகேன் மி
செய்ஞ்ஞன்றி
செய்நன்றி
கைவல்லபம் கைச்சாமாத்தியம் |கைச்சாமர்த்தியம்
கொச்சிக்காய் |மிழகு காய்
மிளகு காய்
கொடியே
அடக்கம்
தெர்டக்கம்
கொடியோன் கற்ரு
கதிருழை
-

ை

கொம்பு

கொம்புதல்
கொ அ

துர் கை

கங்தை
கக் து
மூாக்கங்கொள்ளல் மூர்க்கங்கொள்ளல்
உல் காசம்

உல்லாசம்

கொளுகொம்பு

கொழுகொம்பு

கொற்றி

ஆர்க்கை

தற்கை

கோ

மாதர்

கே சிகன்

விசுமாமித்திரன்
|கோடாகுழிகை

மாதா

விசுவாமித்திரன்
|கோடாகுளிகை

கோதமன்

கோவுகதேம்

திருத்தம்

பிழை

ம்உ

தள்ளல்

கெளதமன்
கெளவுதமன்
தாலமப் பாஷாணம்|தாலம்பபாஷாணம்

கொழிப்புடம் மூன்றெருப்புடம்
_

பத்தெருப்புடம்
சி

சகன்

சகனமச்சத்திருட்பி|சகன் மக்கத் திருப்
மல்லிகை

பிரயோகம்
சகன்னம்
மலேமல்லிகை

தவாசதாதித்த

அவரதசாதித்தரி

2 யோகம்
ச கண்ணம்

சக்கரம்
சக்கரன்

சருககளை

அவர்கள்
சத்தகன்னிகை|அஃது
அவை
சத்தவருக்கம் அஃது
ஒர்நோய்
சக்திாரோகம் குட்டரோகம்
சாமர்த்தியம்
(ம்|சமாத்தியம்
சமத்து
கூட்டல்
சமன் சங்க வித|கூட்ட்ல்
சமாயிதம்
சமாகிதம்
ஒர்சடங்கு நிறைவே|சடங்குகிறைவேற்ற
சமுக்காரம்
_

நீறம்

ம்

கோழை

சரளி

கோவா

சரியாகுதல்
சருவுதல்

சமமூதல்
சமஅக்குதல்
கொளுவிட்போதல் கொழுவிட்போதல்

சலாபம்

முத்துக்குழித்தல்

சலிலக்கிரியை குழிப்பாட்டல்
சவ்வியசாசி |அரிச்சுனன்

முத்திக்குளித்தல்
குளிப்பாட்டல்
அருச்சுனன்

சனக்தரன்
சமூதரன்

சனங்,சான்
சன்னியம்

சகிேயம்

சஆதான்

சன்னியாசமுத்திரை சந்நியாசமுதீதிரை
சங் நியாசம்
சன்னியாசம்

சாகசம்

சன்னியாசி

சங்கியாகி

சன்னிரோதனம்

சங் நிரோசனம்

சன்னிவேசம்
வலோர்க்காரம்

சாதக வங்காரம்
சார் தகம்

.ே

-

சக்திவேசம்
வவோ நீகாரம்
சாதகாலங்காாம்
-

மெத்தனவு

மெத்தெனவு

சிந்துதல்

செரிதல்

சொரிதல்

சிலாபம்

முத்துக்குழிப்பு

முத்துக்குளிப்பு
அருகன், புத்த

சிவகதி
முகிர்த்தம்
சிமதென்றல் சோன்கம்
சுத்தகீர்க்கடல் புறவாளிக்கடல்

சிவம்

சுமையாள்

சுமைகாரர்

முகுர்த்தம்
சோழகம்

புறவாழிக்கடல்
சுமைகாரன்

ஒலித்தல்

சும்மை

கசாட்புருடன் உலக புருடன்
உலக புருடன்
சி சாட்டு

சிவன்
சிவன்

பிழை

கவர்க்கோழி

சுழுச்அ

சுளுர்தி

சம சமத்தல் க. சுப்பு
தேசியகனம்

திருத்தம்

சுவர்க்கோளி

சுரோனிதம்

குக்டேம்

குகடேம்

சேர்நிாைதொடுத்த சேர்திரை கோடுத்து
குழாமணி
குருவழி
குறிட கன்னம்

வருவது

குர்ப்பாகை
குனாமணி
குருவளி
குர்ப்பகன்னம்

செங்கோ

பிள்ளேயிருகையுமுழ|பிள்ளேயிருசையுமுழ

செயலே

தோழ்களு
அசோகமம்

தோள்களு
அசோகமரம்

செய்பியா

செப்யியர்

செவ்வெண்

மிய

சு.அசு.அப்பு

சுருேணிதம்

வருஞ்சொல்
குர்ப்பனகை

செவ்வழி

தள்ளல்

செய்தனிலத்தியாழ் செய்தனிலத்திராகம்
எண்ணிடைச்சொல்|முறையே ஒற்றுமை
தொக்குவருகிறவெ|T யான் வருமெண்
ண்

சோதிப்பிளம்பு,ஒளி சோதி ப்பிழம்பு,ஒளி
ப்பிளம்பு
ப்பிழம்பு
சோதிவிருட்சம்|இருவெரி
இரவெரி
சோபதானம்

சோபாதானம்

தட்டுக்கொட்டு கொட்டுமுளச்கு
கொட்டுமுழக்கு
தாவினக் கொ|இாண்டு சாவு பெற்|இரண்டுதரவுபெற்ற
ச்சகக்கவிட்

அவருவது

வருங் கொச்சகக்
கவி ப்பா

தரவுகொச்சக|ஒரு தரவுபெற்.அவரு|ஒருதரவுபெற்.அவரு
க்கலிப்பா

வ.து

க்கொச்சகக் கவி
ப்பா

தளுக்கிடுதல்

அழுத்தமாகுதல்

தன்?ன

படர்க்கையொருமை இரண்டாம் வேற்று

அழுத்தமாக்குதல்

பிரண்டாம் வேற்

மை யுருபுடைப்ட

அமையுருபு

டர்க்கை யொரு
மைவிரவுப்பெயர்

(டை
தாங்கான் மட்|மட்டைப்
மட்டை
பணிகளின் கடை பூ பணிகளின் கடைப்பூ
தாங்கி
ட்டு

ட்டு

தாளி
திரிதாஅன்
திருப்பாம்

தாடியென்னேவல்
விஞயகன்
குழு உக்குறி

திதல்
இத்திண்டல்

தீஞ்சு

திருப்புகழ்
இக் தி

கல்யாணம்

கலிய ணம்

திருப்புகள்

தாளியென்னேவல்
விசாயகன்
சோ.அறு

நீர்க்கா பு

பட்டுப் பருத்தி

தீவளர்த்தல்

அக்கினிப்பின
தெட் சணம் ப
ண்ணல்

பிழை

u)ச

திருதத்ம்

தள்ளல்

தன்மை யொருமை.வி இருதி2ணமுப்பாலெ
குதி
| ருமைத் தன்மைவி

ே
தக்கங்கொண் இளவு

| இ வு

டாதெல்
அம்

உழப் பாட்டுத் தன் உளப் பாட்டுத் தன்
மைப்பன்மைவிகு மைப்பன்ம்ை வின்
தி
விகுதி

துநீகுணம்
த சரிதம்

தீய்க்குணம்
தீய்த்தொழில்

நீக்குணம்

தீ தொழில்

தேசவியவகார தேசவழமை

தேசவழக்கம்

ம்

தேம்
தே.அ.

தொகாநி2ல

தேதீது

தேய்த் து
தேய்வாங்கு
மஞ்சல்
தேனு.கா

தேய்வாங்கி
|மஞ்சள்

தேனுகை

தேன் ருேடை
தேங்தோடை
வேற்றுமை முதலிய வேற்றுமை முதலிய
விரிந்து நிற்கு மொ விரிச்து நிற்பது
தொக்கிடம்

தொ:கிடம்

தொழிலோர்
தோரணம்
தோரணவாசல்
சரசாராயணன்

தொழிலாழர்

தொழிலாளர்
த லேவாசலின்
தலேவாய்தலின்
வாசல்
வாய்தல்
அவதாரத் தொன் று அவதாரத்தொருவன்
ஈரப்புச்சுழுக்கு
ஈரப்புச்சுளுக்கு
கவதம்

நவதா

ாைக பாம்பு
காக வாரிகம்

ாை சிகாமலம்

காக பாம்பு
க அளன்

க.அழன்

ா ச்சிமார்

சாய்ச்சிமார்

மூக்குச் சழி

மூக்குச்சளி

நாத திே

நாத திே

நாட்குறித்தல் முகிர்த்த
ாய்ப்புடோல் ஒர் ெ

முகுர்த்த

நா விநெய்
ளகம்

திசை
கியுப்பிசம்

நாவரசன்

மயிற்சாந்து
காக்கு
தல்
இலாம்பிச்சை

மயிர்ச்சாஅே

காக்குளஅதல்
இலாமிச்சு
நிசை

ப்த அகப்பை

ய்த சுருவை
நிரோட்டி

|நிலக்கு மிள்

நிலக்குமிழ்

தோர் வசிாத்திரத்தோ

கிலக்குறி
பகுதி
நீசரண்

.

தருப்பைபிளும் செ|தருப்பையிஞற் செ

நிரோட்டி

நீக்கட்பொருள்

_

_

ஒர்கொடி

நாவரசர்

நாவுழலே

_

வே அறமை

ர்பகுதி
வே

றுமை

அகழ்

_

திருத்தம்

பிழை

தள்ளல்

ஸ்டு

ஒர் சாட்டுத்த னியம் வண்செல்

வோரம்

நீர்க்குமிளி
'குழிசீலே

நீர்ச் 2ல
கீர்ப்பறவை

புள்முதலியன்

நீர்க்குமிழி
குளிலே

பு:முதலியன

(த்தல்

டிேயது யுட்கிரு

ளிேத்தல்

உயர்தி:ண முன்னிலே விாவுத் தினே முன்னி

அம்

(ல்)

ப்பன்மை

2லப்பன் மை

சளி
செஞ்சுத்தடிம'சழி
செய்தற் கருப் செய்தனிலணன் முத செய்தனிலத் தற்பத்
நீகடலாடலிருயப திப் பொருள் கள்
பொருள்

திஞன் குமாம்

அவை வருணன் மு
சற் கடலாட வீரு
யபதிஞன் குமாம்

செருப்புக் கொழுக் நெருப் புக்கொளு த்
அதுதல், இக்கொழு ததல், க்ேகொளு
தீதிதல்

நெருக்குச்சீர்

த்ததல்

சேருக்குச்சீர்

பகாகுர்வைரி

ட காகுரவைரி

பகுவாய்

பேள்வாய்

பேழ்வாய்

பக்கிராசன்

கஅளன்

க.அழன்

பக்கு

பங்குக்ரொசம்|ஒரிராசி
பச்செனவு

சழிமுரிவு

_

ப்சுப்பிரோணம்
த?ளவு

பஞ்ச பல்லவம்|முட்கிழுவை

மகரராசி
பகப்பிரோனம்
த9ைவு

t_149-

குதிரை, யங்கவடி

முட்கிளுவை
குதிரையங்கபடி.

படுக்கை

மக்கட்டுபடுக்கை

ம்ச்கட்படுக்கை

புெழுகு, மிகுபுழுகு படுபுளுகு, மிகுபுளுகு
படைபயிற்றல்|சிரமம்பழகல்
பட்சிசிங்கம்

|க அளன்

சிரமம்பழக்கல்
க.அழன்

பட்டங் கட்டி|செய்தனில மாக்களி செய்தனில மாக்களி
|ற்ற2லவர்
lற2லவன்
பட்டார்கர்
பண்டை

கலவி

பட்டாரகர்
கல்வி

பதனகெர்திரம்|கிாகங்களேlமபகே உதயத்திலிருந்

நா
லாம் ஏழாம் பத்
குகிலேயாலாயபலன் தாமிடம்
குழிகை
பதிமம்
குளிகை
சித்திரப்பாவை
1_தி:ை0
|ப் திமை
பஅமைகதை,பழங் பதிமைகதை,பாவை
(து பின் கதை
கதை
(த
இக்கொழுத்தும் பங் தீக்கொளுத்தும் பங்
பர்தம்
பந்தவிளக்கு தீக்கொழுத்தும்
சொகுத்தும்
சி லம
பரப்பத்தியம் கவிசாலம்
பரப்பிரபெளதிதரன் பரப்பி பெளத்திரன்
வரியின் மத்தியினிற்

பரிபாகம்

பரிபாஷணம்

பரிசதனமாத்திரை |பரிசதன்மாத்திரை
சமர்த்துப்பலம்
சமர்த்தி, பலம்
சம்பாஷ?ன
|சம்பாஷ%ண

பரிபாலி

பரிவிச்தகன்

திருத்தம்

பிழை

பல்சு

தள்ளல்

பாரிபாலி யென்னே பரிபாலியென்னேவல்:
வல்
பரியாயானனம்
பரியாயான்னம்

பரிவிததி
பின் மூேன்

பரிவித்தி
மணமுடி முன் ளுேன் மனமுடி

இே
பின் சூேன்

க்கமுடியாதிருக்கு
முன்மூேன்

பரிவேத்திரு.பரிவித

பரிவேதிரு, பசிவிதே'

தி

பருதி பன்அ|பஞ்சு தாக்குதல்

கன்

பஞ்சு.தாற்றல்

தல்

|பெலனடைதல்

பலபடுதல்

பவளச்சோழம், ஓர்
சோழம்

ப
சோளம்

|

சு

பவுல்டிசு

.ே
பறிக்குதல்

சுமையிறக்குதல்

இறக்குதல்

பணிக்குதல்

பனித்தல்

பற்ற

பற்ற

பன்னகாசனன் க.அளன்

க.அழன்

பாகம்

சான் குமுழங்கொ ைசான்கு முழங்கொன்

பாண்டு

ஒராசன்

டளவு

பாதபரித்திருகம்
பாதலவாழ்நா

டவளவு

ஒரரசன்
ப்ாதபசிகட்டணம்
பாதலவாழ்சர்

பாதுகா சித்தி|கிர்மேல் மிதியடியின|நீர்மேல் மீதியடியின
டத்தல்
பாபா.ப.அதி

டக்குஞ்சித்தி
பாபா.ப.துதி

பாசதலபத்தி
பம்

பாாகஸ் பத்தி
யம்

பாரிசேடம்

பாருவரி்யம்

பாராசா கற்பிகன் பராசா கற்பிகன்
தருக்க சாத்தி: த்தி|தருக்க சாத்திரத் தி
லோருமறுப்புக் கூட லோரு.அப்புஅஃது
ட்டிக்கழித்தல்
கூட்டிக்கழித்தல்
இந்திரன் கர்தணம் இச்சானந்தனம்

பார்வை பார்த் மந்திரத்திமூஒேய்தி சோய்தீர்க்கமத்திரமு
தல்
பால்வழு

ர்த்தல்

ச்சரித்தல்

ஆண்பாஅக்குப் பெ|பான் மயக்கம்

ண்பால் விகுதியும்
பெண்பாஅக்குஆ
ண்டால் விகுதி யும்
மைவிகுதியும் பன்
மைக்கு ஒருமைவி
குதியும் வழங்கல்

பிங் காடசன்

பிங்காட்சன்

தீருத்தம்

பிழை
பிசுனன்
பிசனி

ரத ன

பிரசாதகை

வனனெல்

பிரசிருதி

அவையார்த்தம்

பிரதி

தள்ளல் லின்

_

ாாாதன்
-

lவனநெல்

வசனம்|எதிரிடை
முகங்கோடாது

அபையார்த்தம்
|எதிரிஉைவசனம்

முகங்கொடாது

பிரமஞ் ஞானம்|தேவஞானம்

பிரம ஞானம்

பிரமபுரம்
பிரமாதா

சீகாளி
பாட்டன்

பிரமேசம்

மே கவியாதி

சீகாழி
மாதாவழிப்பாட்டன்
ஒாமேக நோய்

பிரானவ்விய்யக்

_

பிராணவ்வியயம்

பிரிவா நீருமை |புல்வியா றிருது

புலவியாற்ருதி

:ே ;ே அடா:கிரியை

அபரக்கிரியை

பிள்
.

க்கற்ருளே, ஒர்|பிள்களச்கற்குழை, ஒ

கற்ரு:ன
பிள்ளேயார்சளி

எண்ணியபிறக்கி
பிறக்கு
பீச்சாக்கத்தி பூச்சாத்தி
பீத
புகலி

புட்ப்பவம்
புணரி
புரு

பருருமை
கோளி
விளாங்கனி

அலே கடல்
புரவுகாத்தல்
ஒாாசன்

ர் கற்ருழை
பிள் 2ளயார்சுழி

எண்ணியபிறக்கு
பூச்சார்த்தி
பருமை

சீகாழி
விழாங்கனி
அலே, கடல்
காத்தல்
ஒரரசன்

புலங்கொளி
புழுதியாடல்

புலங்கோளி

புல்லறிவான்மை

புலலறிவாண்மை

புழுதிகுழித்தல்

புழுதிகுளித்தல்

புளம்

புலம்

தொல்விச்குறி

தோல்விக்குறி

புன்ஞகவாாழி

புன் அக வராளி

யாழியா?ன

யாளியா2ன்

புளாயுதம்

புளாயுதம்

புற்சவ்வு,சல்
ட்கை

பொ தம்முட்பொருளுேக்|செய்யுண்முதலிலுமி
குடையதாய்ச்செ| அதியிலு நிற்குஞ்
ருள் கோள்

பூட்டுவி

குதமூசனன்
ஆதஞச ரீரம்

பூமிாாயகன்

ய்யுண்முதலிலு மி|

சொற்கள் தம்முட்

அறுதியிலு நிற்குஞ்

பொருள் கொள்வ

ஆப்
ம்
சொற்கள்
(ம்
பூத பரிளும.தாலசரீர |கிருட்டிணன்
பூதபரிளுமதிால சரீர
|கிருட்டிணன்

காலமீர்ப்படிகம்
டிமிவெழுப்பு

பெண்பாற்பிள்|பகுபத்து

காலமீரப்படிகம்
பூமிவெளுப்பு
பப்பத்தி

2ளக்க கி

பெருக்கமரம் |பப்பாப்புளிமரம்
பெரு நெருப்பு தீச்செறி

|பப்பரப்புளிமரம்
இச்செறிவு

பிழை

வி.அ

திருத்தம்

தள்ளல்

|தம்பாஜ

பேச்சு

சம்பா ட2ண

பேதை

எழுவயதிற் பெண்க|ஏழுவயதிற்பெண்
வr

பொடி பொடி மிகத்தாளாக்கல்

மிகத்தாளாதல்

தல்
பொரித்தல்

குறைத் தவி
மல்

பொருள்வீடு

பொருட்சாட்சியணி பொருட்காட்சியணி
பொருட்பற்றுதல் பொருட்பற்ற மறுதல்
பொவி?னமாககள்

மசாகுதம்

பொர்ப்பறை
மகாதமபிரவை
மகாரண்ணியம்|பெருங்காயம்
மகாவீரன்

பொன்வி?னமாக்கள்
போர்ப்பறை

மகாதமப்பிரவை

பெருங்காடு

கஅளன்

க.அழன்

மகாநந்தம்

மசானங்தம்
ஒர்குளிகை

ஒர்குறிகை

மக்கி
மச்சை

மீனம்பல்

மீனம்பர்

மண்

முளவின்

முழவின்
அரைவட்டம்
மத கச்தை

மண்டலாத்தம்|குரியவோட்டம்
மத காதை

மதனசாத்திரம் இலிலே
இவீலே
மத்திமம்
சமனிசைாடு, இஃது சமனிசை, இஃது மூ

மூவிசையிஒென்று

விசையிளுென் ,
நடு

ம ய ங் கி சைக்|தாவு

தரவு

கொச்சகக்
கலிப்பா

புறங்குடிசை

மயடம்

மரபுப்பெயர் அவ்வவற்கு
மருதமுதற்பொ பொழுதுகளுமாம்

புற்குடிசை
அவ்வவற்றிற்கு

பொழுதுகளுமாம்

ருள்
மலம்
மலரம்

கண்பீழை

கண்

ஒர்மருங்கு

மலேக்குகை

மலேமுளேஞ்சு

ஒர் பூச்சு
மலேமுழைஞ்சு
மலேவாழ்ார்

மலேவாணர்

(ய்|மல்லிகாரச்சுனம்

இள

மல்லிகர்ர்ச்சுனம்

மழுவெண்ணெ குளிரவிக்கு
குளிர்விக்கு
மந்திலேப் பொ|மதத்தாாதவர்பொ ம்றத்தாற் கவர்.பொ
ருள்
மறகிலேயின் பம்

ருள்

ஏறுதழுவில்

மஅகவித்தல் மக்களித்தல்
மனதிேரும்புதல்|பச்சாத்தாபம்
மனப் பொலிவு|மனத்தாராமும்

ருள்
எஅதழுவல்
ம.மு.தலித்தல்
மனத்தாாாளம்

மனவிசாரப்படுதல்

மனவஞ்ச?ன
ம?னவி

ஒரவாசம்
சாய்ெ

மனுேபாவனே மனபாவிப்பு
மாகேங் திரம்

சாயகி

மனப்பாவிப்பு
சித்தியயோகத்

| தொன்

திருத்தம்

பிழை

மாசாத்தர்

தள்ளல் ஸ்கூ

|மாசாத்தன்

மாச்சரியம்

மாச்சரியம்

மாட்டிறக்கம் ஆற்றிறக்கம்

ஆற்றின் மாடிறங்கு
அதுறை

மாயோபதானாம்

மாயோ பதானம்
பூமாலே

மாலே

மானியம்

அரசர்கள் சமமான அரசர்கள் சம்மானத்
த்தால்
மிரழுதல்

தால்
மிரளுதல்

மிருத வற்சை |கன் மிசிச்சபெண்பசு|கன் றிழந்த பசு
_

மீக்கூறல்
முகடு

மக விழ தேபெண்

மின்னற்றழுக்கு

மின்னற்றளுக்கு

மெச்சல்
மலே, வீடுமுத

மெய்ச்சல்

மலேவிடுமுத

முகத்தலேத்தல் கூடி|முகத்தலத்தல்,கூடி
முக மலர்தல் முகர்தளத்தல்
முகர் தழைத்தல்
முக?னமுடிவு மூலாக்கிரமம்
மூலாக்கிரம்
முக்கோற்பகவ|திரிதண்டசன் னியாகி|திரிதண்ட சநிேயாசி
ர்
(கள்
(சத்திகள்
முச்சத்தி
ஞானக் கிரியாசித்தி இச்சஞானக் கிரியா
முடங்குளே

பிடரோமம்

மு.

துளாப்

பிடருரோமம்
அழாய்

முடியிறக்குதல்|சேர்ந்த சடைகழித்த|கிரீடாபமானஞ்
ல்

முட்கிழுவை

செ

ய்தல்
முட்கிளுவை

முட்டுக் களிக்க சுருட்டுங்கம்பி-|ப்ளிகளிஅேருமப்பு
முத்தாதனம்
_

வலக் காற் பாட்டின் வலக்காற் பாடப்பர
கீழ்ழுந்த விருதி ட்டின் கீழழுத்தவி
ல்

ருத்தல்

முத்திரை மோ|ஒர்வசைக்கணேயாளி ஒர்வகைக்கணேயாழி
திரம்

முத்தி விக்கினம்|ஐய்யம்
ஐயம்
முத்தி
ஆகனியம்
ஆகவனியம்
முப்பேதம்
சுட பேதம்
சு கதபேதம்
t
முல்லே சில டிரக் கான்யாறு குழித்தல் கான்யாறுகுளித்தல்
கடொழில்

தெறித் தொஅ வைத்தல்

தொணிவைத்தல்

தல

முன்னங் தொ

தோழ்

தோள்

டை

முன் ன வையக எடுத்தபொருடோன் எடுத்தபொருடோன்
த்தி2ண

றமுன்னேயதை

மூங்கிற்குளாய்
மூலேயோட்டம்|சரிநேரற்றது
மொஞ்சி
தன்னியம்
மொழிமாற்
பயணிலே கட்கே ரா

றமுன்னேயவற்றை
மூங்கிற்குழாய்
சரிகோண மற்ற து
தனம்

பயணிலேகட்சேலா

மொழியீற்றெதழுத மொழியீற்றெழுத்து

மோதிரமா

த கணேயாளி

ல்
யாணர்

தள்ளல்

திருத்தம்

பிழை

உல்

கணேயாழி

வசி மை

கற்புழை
வங்கூழ்
ல்ே பதினெட் வாசிட்டம்
வசிட்டம்
டிைென்.அறு
மின்
வச்சிரச்சுவாலே முழக்கம்
வங்கு

கற்புளே

வங்கள்

வஞ்சித்தள

மூவசைச்கனிநிழலென் அம்வா

தின்

இ ரி. தி வரு நிலே

ப்பாடுகளின் பின்

மொழி முதலினி

சேரசை யேஅ கி
ரையசையே அம்
வருவது

சீட்டுப்போடுதல்
வயிரப் பொடி சிவப்புக்கல்
வட்டாடல்

வயிற் றழைவு

சூதாடல்
வயிரமணி

வயிற் றுலேவு
வயினதேயன்

வயினதேயன்

வரந்தருவான்

சிறீவில்லிபுத்திரர் வில்விபுத்தாரன்
வருண?ன தோத்திர வருண?ன, தோத்தி

வலி

ஒாலங்காரம், ஒர் ஒரலங்காரம் அஃது
நோய், அஃது தொகைச் சொற்

ம்

தொகைச் சொற்

சம்

ருெடர் புண்டாக

ருெடர்புண்டாகத்
தொடுப்பது
வல்லிகம்

த்தொடுப்பதி, ஒ

மிமுகு

ர்நோய்
மிளகு

வளும்பு

வழும்பு

வறுவிவி

வறுவிலி

-

வன்மரம்

அகக்காளுள்ள மரம் அகக்காழுள்ள மரம்

வாடிக்கை

வளக்கம்

வழக்கம்

வாம அலுரு

வாம அாரு

வாய்

விழம்பு

வாய்தாரை

கிணறு முதலியவைக

விளிம்பு
சிணறுமுதலியவை
ளின் விளிம்பு

ளின் விழிம்பு

வார்வாணி

வார்வாணி

வா அ கட் பிர|சுடுமண்ணிலம்
விட்சேபம்

வேறு நியாபக

சுடுமணனிலம்
வே அஞாபக

விட்டுஅனுகா நீதி

-

தரும.நால்பதி
னெட்டி-இன்
_

வித்தியை
விருதாகுஅ
விபரியயம்

கெமனகுழிகை
|கலுளன்

க

ன

கோபக்குணமாறுதlகோபக்குணம், மா
ல்

விமானம்

கெமனக்குளிகை
அறுதல்

விபுடனன்

விபீடணன்

இராசமாழிகை

இராசமாளிகை

பிழை
விருத்திசந்தி

தள்ளல் உக

திருத்தம்

நி?லமொழியிமதி அதிலேமொழியிமதி அ
கர ஆகாரங்கண்
முன் எகர ஐகாரம்

கர ஆகாரங் கண்
முன் ஏகார ஐகார
LD

விரோ தா லங்|மாறுபட்டசொல்லா மாறுபட்ட சொல்ல
காரம்

அம்பொருளா அ|

அம்பொருளாஅ

ம் மாறுபடுக் தன்

மாறுபடு தன்மை

மைலி2ளவுதொன்ற

விவேவுதோன்ற

சொற்கலக்கம்
சொற் கலகம்
விளக்கணி
உபமானமு முபமேப|உபமானமு முபமே
முமொருகருமத்
யமுமொரு தருமத்
விளேதல்
தானியமுற் று
தானியமுற்.அறுதல்
விமமதண்டம்|குருக்கத்தி
குருக்குற்றி

விவாதம்

வினேயெச்சம் வாய்பாட்டான் வருவாய்பாட்டான் வரு
வன்

வீரசாகி

r

சேங்கொட்டை மரlசேமரம்

ம்
(ம்
வீரவிருட்சம் சேங்கொட்டை மர|சேமரம்
வெண்மணி
கண்மணி
வெள் விழி

வெதுக்கல்

வேதும் பலன்

வெதும்பலன்

வெள்ளிநிமி2ள வெள்ளிமலாம்

ஒர் நிமி2ள
ஒர்மலாம்

வெள்ளி மலாம்|வெள்ளிநிமி2ள
வேசுமாகுலம் (காவி

மூஞ்கு து

வேற்றுகிலே மய|கசதபவொழிந்த ெகசதப்வொழிச் தமெ
க்கு

ய்கள் தம்முட்ன் வி| ய்கள் ஒன்ருேடொ
ரவிமொழிக்கிடைI ன் அறு மயங்கி வருவ
விரவிவருவது
-அ
|

ச)

அ. நு ப ந தி ம .
அகப்புறப்பா மடலே அதன் முதலாமடலே அதன் முதலா
ட்டு

கத்தடிதார்

சத்தபுதாா

அட்சாசனனி
அட்சரசனனி
அட்சாவினியாசம் அட்சரவினியாசம்
அபிநிடகிரமணம் அபிநிட்கிரமணம்
அபிநிடபத்தி
அபிகிட்டத்தி
அபிபலவிருக்க

அபிபல விருக்க

-

ம்

L)

அவித்தியம்
அ9கு

ஆறியாமை
பதிஞேஅறு
அளக்கார்

அறத்தொடு நி|முதலாகக?ன
நீறல்

அறியாமை
பதிளும
அளக்கமர்

முதலாகக் க?ன

_

திருத்தம்

பிழை

உஉ

அ?னதாய்
ஆசாரம்

அனேதாய்
வழக்கம்

வளக்கம்

ஆசாரிய விருத்|ஆசாரியதிகா
தனம்

ஆசிரியம்
இந்தம்பரம்

ஆசாரியதிகாரம்

-

கொழுகொம்பு

கொளுகொம்பு

நிலம்

நீலோற்பலம்

இந்திரசுதன் |அரிச்சுனன்

அருச்சுனன்
எனவெஞ்சனி
அக்தர்ப்புரம்
களவகத்தின
சந்நியாசி

என் வெஞ்சணி

கட்சார்தரம் |அங் தரப்புரம்
களபகத்திணே
கோசரன்

சன்னியாகி

சிலேடா தீபகம்

உம், மா

சொற் பொரு|சொல்லும் பொருளு|சொல்.அம் பொருளு
ட்பின்வரு நி| மொன்றே மறு
மொன்றே மறுத்து
லே

அவர்தம்வெவ்வே| ம்வருவது
அபயன்படுவது

திவமலம்

புண்ளுக்கு

பிண்ளுக்கு

நிச்தை புவமை முக சிறப்புடைத்தி முகஞ்சிரிப்புடைத் து
பசுவாட்டம்

பள்ளங்குழி

பன்மூங்குழி

முரணிற் ருேன் இன்னதிகுலவிரோத இன்னதிமூல்விரோத
நல்விலக்கு

தள்ளல

மென

மென

விருபசரூபகம்|ஒருபொருட்குகூடா|ஒரு பொருட்குக் கூ
டIT

முற்றிற் று

