
ஜவல� *** ச��ல�

ஜவரம *** சரம

ச�ளப�னம *** ந�ரச��லல, கள���லல, த�யச��லல

சபளரணம� *** ந�ல�மத�, சவளளவ�

பரலண  ந�ல�மத�, சவளளவ�

சபளரலண  ந�ல�மத�, சவளளவ�

சபன��ல *** எழதக��ல

ச)பம *** மன��டட

ச)யம *** சவற��

ச��ரக�ம *** உவலண

ச��பபனம *** �னவ, �ன�

ச�ள�ரயம *** ஏநத

ச�ள)னயம *** நலல�யலப

ச�ளக��யம *** நலம

ல�த� *** ��ல�ய�ள�

லநகவதயம *** ��ண8கல�, பல9பப

லதலம *** எணலண

லவர�கயம *** �ல9பப8ட



லலட ஹவஸ *** �லங�லர வ8ளக�ம

லவதத�யம *** மரததவம

லமததனன *** அதத�ன, அள�யன, ச��ழநதன

ல�தகர�ற�வம *** கமழவ8ழ�

உஷணம *** சவபபம, உணணம

உத�ரணம *** எடததக��டட

உப�தத�ய�யர *** ஆ��ரயர

உப�தத�ய�யன *** ஆ��ரயன

உப��ரம *** உதவ8, நன��

உபநயனம *** மபபரநல �9ஙக

உபம� *** உவலம

உபவ�ஸம *** உணண�கந�னப

உபதத�ரவம *** சத�லல, கந�க��ட

உதகத�ம *** மத�பப

உதத�கய��ம *** அலவல

உற���ம *** ஊக�ம

உற�வங�ள *** த�ரவ8ழ�க�ள, வ8ழ�க�ள



உற�வம *** த�ரவ8ழ�

ஒஸத� *** உ�தத�

��ஷ�யம *** ��வ8

��ரதத�ல� *** ஆரல, அறமLன

��வ8யம *** சத�9ரந�லலச ச�யயள, வனபப

��ரயஸதர *** �ரமத தலலவர

�சலக9ர *** தணடவ�ர

�ஷ�யம *** �ரகக

�வன *** சமயபலப

�ரவம *** ச�ரகக

�ரபப��ர�ம *** �ரவலர, உணண�ழ�ல�

��ர�மம *** ��றறர, படட

��ர�ம *** க��ள

��ர9ம *** மட

��ரலப *** அரள, இரக�ம

��ர�ப8ரபகவ�ம *** பதமலன பகதல, பதவ �ட ப�ல

��ரஷ��ம *** உழவ

��ஸத� *** பகத�



��தவ�தயந�ரததம *** ச��ட9�டடப ப�டட

�க)நத�ர கம�கம *** கவழகவநத வ �ட

�ஷ9ம *** வரததம

�வ8 *** ப�,ச�யயள

�ப8லல *** கர�ல

�ரக��ஷம *** ல�தட9ல

�வ�ம *** அநதள�ம

�ன��லப *** சப�னனமபலம

�)�ன� *** �ரவலம

�ங�ண வ8ஸர)னம *** ��லமப �ழ� கந�னப

�ங�ணம *** வலளயல, ��பப

�சக�ர *** மன�ம, அரஙக

�ரலண *** அரள

�ர9ன *** �ழலன

�ஸதர *** ���ல�

ந�ஸம *** அழ�வ

ந�தம *** ஒல�

ந�மம *** சபயர



ந�ட9� *** ந�9�ம

ந�ட *** ந�ழ�

ந�ன� *** ந�ல�

ந�ரவ�� அத���ர *** ச�யல அலவலர, ஆளவ8லனஞர

ந�ரவ�� அத���ர *** �ரமததலலவர

ந�ய�யம *** நயன, மல�

ந�யத� *** ய�பப�வ

ந�யம� *** அமரதத

ந�பநதலன *** அககதத

ந�)ம *** சமய

ந�ச�யம *** கதற�ம

ந�தத�லர *** தக�ம

ந�தய *** ந�ததம

ந�த� *** நயன, மல�

நகதத�ரம *** சவளள�, ந�ணமLன

நஷ9ம *** இழபப

ந9ர�)ர *** ந9வரச,ஆ9லரச,அமபலவ�ணன

நத� *** ஆற



நவர�தத�ர *** சத�ளள�ரவ

நமஸ��ரம *** வணக�ம

ஸலவஷணவ ஏ��த�� *** த�ரம�ல�யப பத�சன�ரலம

ஸகதவக�ன� *** த�ரதசதயவய�லன

ஸதனம *** ��றதனம

ஸமத *** த�ரம�ன

ஸ)யநத� *** ப8�பபத த�ரந�ள

ஷஷட *** அ�ம�

எ)ம�ன *** ஆணல9

அரச�லன *** சத�ழல�,வழ�ப�ட

அரச��ன *** உவச�ன, வழ�ப�ட9���ன

அரததந�ரஸவரர *** ம�சத�ரப��ன

அரததம *** சப�ரள

அகந� *** பல

அக *** அசச

அகயன, அசசதன *** க�டல�

அஷக9�தரம *** நறச�டட

அத�ரஷ9ம *** சப�ஙக



அம�வ�ஸலய *** ��ரவ�

அப�யம *** ஏதம

அபரவம *** அரத,அரலம

அப8§க�ம *** த�ரமழகக

அப8வ8ரதத� *** ம�கவளரச��

அமவ�ல� *** ��ரவ�

அபர�தம *** கற�ம,தண9ம

அவயவம, அங�ம *** உறபப

அவ��யம *** கவணடயத, கதலவ

அவ�ரம *** வ8லரவ,பரபரபப

அன�வ��யம *** கவண9�தத

அக��ன� நட�தத�ரம *** �ததர, எரந�ள

அங�வஸத�ரம *** கமல�ல9

அஙஙண *** அங�ணம

அச��ரம *** உளவ�9ம

அதத�ய�வ��யம *** இன��யலமய�லம

அநதரங�ம *** மல�ம�ம

அநதம *** மடவ



அபப8ய��ம *** பய8றச��

அபப8யங�ன ஸந�னம *** தலலமழகக

அ�ங��யம *** அரவரபப

அபப *** ந�ர

அஸத�வ�ரம, அஸத�ப�ரம *** அடபபல9

அனஷட *** ல�கச��ள

அனபவ8 *** ந�ர

அறபதம *** பதலம, இறமபத

அனன�ப8கஷ�ம *** க��றறத த�ரமழகக

அனன�யம *** அயல

அனனவஸத�ரம *** ஊணல9

அனனம *** உணட, எ��னம, ஓத�மம

ஞ�ப�ம *** ந�லனவ, ஞ�வ�ம, ந�லனபப

ஞ�னம *** அ��வ

க��ரட *** அ�மன�ம

க��கர��லன *** ஆமணதத�

க��ஷட *** கழ�ம

க��டட *** கபப�யம



க�த�ரச�ளர வ8ரதம *** மலலம�ள கந�னப

க�ச *** வழகக

கஷ�கக *** தளகக

§கமம *** ஏமம, நலவ�ழவ, ��பப

க9ர� *** க9�ரம

கத�ஷம *** ��ர, கற�ம

கத�ம *** உ9ல, ய�கல�

கதவஸத�னம *** கதவ�ம, த�ரகக��வ8ல

கதய *** த�

கல�� *** உலக,உல�ம

கப���ப பணடல� *** கவநதன த�ரந�ள

கப�ஷ� *** ஊடட

கம�கம *** வ �ட, கபரனபம

கப�த� *** �றப8, நவல

கல�ப8 *** இவ��, �ஞ�ன, ப8��ர

கப�லLஸ *** ஊரக��வல, ப�ட��வல

கல�பம *** இவ�னலம

கர�மம *** மய8ர



கப�)னம *** ��பப�ட

கர�ட *** ��லல

கய�க��யலத *** தகத�

கய�க��யன *** தகக��ன

கய��� *** எணண

கம��ம *** க�ட

கம�ம *** ம��ல

கபஷ��ர, மண8யம *** ச�யல பண8ய�ர

கவஷட *** கவடட

கவத�ரணயம *** மல�க��ட

கவதம *** மல�

கபன� *** தவல

கவ�� *** வ8லலம�ள

கபபபர *** த�ள

க)�த� *** ச9ர

க)�த�9ன, க)�ஸயன *** �ண8யன

க��த� *** கந�ட

க�லவ *** ஊழ�யம



க�லவ *** சத�ணட, ஊழ�யம

க�ஷல9 *** கறமப

க�வ�ன *** இலளயன

க�ன�வ �ரன *** சப�ரநன

க�ன�பத� *** பல9ததலலவன

ஆலண *** �ட9லள, சள

ஆ��யம *** சவள�

ஆ��ரம *** உணவ

ஆ§கப8 *** தட

ஆ§கப�ம�த�னம *** தல9வ8ல9

ஆகம�த� *** வழ�சம�ழ�

ஆகர�க��யம *** நலம, கந�ய8னலம

ஆகல��� *** சழ

ஆத� *** மதல

ஆத�யநதம *** மதலLற

ஆதர *** த�ஙக, அரவலண

ஆலயந�ரவ����ள *** க��வ8ல �ரமத தலலவர�ள

ஆலயம *** க��வ8ல



ஆரமபம *** தவக�ம, சத�9க�ம

ஆபதத *** அலலல

ஆடக�பலண *** தல9

ஆனநதம *** உவல�, �ள�பப

ஆக��லன *** �ட9லள

ஆச��ரம *** ஒழக�ம

ஆச�ரயம *** வ8யபப

ஆகரத� *** பனம�ப கபர�ற�ல

ஆ��ரவத�, ஆ��ரவ�தம *** வ�ழதத

ஆயதம *** �ரவ8

ஆதம� *** ஆனம�

ஆயள *** வ�ழந�ள

ஆஸத� *** ச�லவம

ஆஸபதத�ர *** மரததவ��லல

ஈவ8ன�ங ப)�ர *** அலலங��ட

ஈஸவரன *** இல�வன

ஹ�ஸயர�ம *** நல�சசலவ

ஹ�தம *** நனலம, நடப



க£ணம *** மங�ல

கணம *** சந�ட

கவரம *** மழ�பப

ஸ�யம *** ��யங��லம

ஸ¤வரக�ம *** த�க�ம, உவலண

ஸ¤பரமணயன *** மர�ன

த�ஸ� *** கதவரடய�ள

த�ஸன *** அடய�ன

த�ன�யம *** கலம, தவ�ம

தரம�ரதத� ��மகம�கம *** அ�ம சப�ரள இனபம வ �ட

த�கர�பல அநகர�ம *** மல�பபரளல

த�னம *** ந�ள

த�ணடவனம *** பள�யங��ட

த�ரபத� *** சப�நத�ல�

த�ரததம *** தந�ர

த�பம *** வ8ளகக

தல *** தளம

தய�ர *** அண8யம



தயவ *** இரக�ம

தர�னம *** ��ட��, ��ணப

தநதம *** மரபப

தமபத��ள *** மணமக�ள

தரமம *** அ�ம

தனர *** ��லல

லஜல) *** சவட�ம

ப�லஷ *** சம�ழ�

ர��ம *** பண

ய��ம *** கவளவ8

ர��ததகவஷம *** வ8ரபப சவறபப

ப�ஷ�ணஸத�பனம *** �லநடதல

ப�ரவத� *** மலலம�ள

ம�ரக�ம *** வழ�

வ�ரதலத *** ச��ல

ம�ஸ *** ம�தம

ர�த�கர�ஹணம *** கதர ஏற�ம

ப�த�த�க��பரயநதம *** அடமதல மடவலர



ம�த�ர *** கப�ல�ல�

ப�தர�ம *** இதள

ப�ரகவடல9 *** பரகமடல9

ம�ம��ம *** இல�ச��

ம�யவரம,ம�யரம *** மய8ல�டதல�

ப�வம *** �ரச

ல�பம *** ஊத�யம

ப�வம *** த�வ8லன

ப�னம *** கடபப, கடந�ர

ர�)லங��ரம *** அர�கக��லம, அர�பபலனவ

ப�க�� *** ந�லலவ

ப�ஙக, வங�� *** ��சக�ல9, வடடக�ல9

வ�ய *** வள�

ர��� *** ஒபப�வ, ஓலர

வ�யத� *** ச�ட

ய�தத�ர�ர *** த�ரவழ�ப கப�க�ர

வ�தத�யம *** இயம

ப�தத�ரம *** ஏனம, தகத�



ம�லம� *** மL��மன, ந���மன

ப�ஸகப�ரட *** ��ளள�கக

வ�ஸதவம *** வ�யலம

பல) *** வழ�ப�ட, பல�

ப��ரங�ம *** சவள�பபல9

ப��ரண9 *** கபரண9

ர�ஸயம *** மல�சப�ரள, மரமம

பரவ�ய8லலல *** த�(வ8லல), கதவலல

பரவ ��ம *** பலழலம

வரக�ம *** இனம

மரக�ன *** மர9ன

வரதத�ம *** வண8�ம

பரதத� *** ந�ல�வ

வ8�9ம *** ப�ட

வ8ஷம *** நஞச

வ8கந�தம *** பதலம

வ8கஷ�ம *** ���பப

வ8கர�தம *** பல�



ப8கரதம *** ப8ணம

ப8த�ர�ர)�தம *** மதச��ம

வ8வ��ம, பரணயம *** த�ரமணம

ப8ர�கய�பகவ�ம *** வ9க��றததல

ப8ர�ண8 *** உய8ர, உய8ரசமய

ப8ர�ணன *** உய8ர

வ8ய�த� *** கந�ய

வ8ய�ப�ரம *** பண9ம�றற

ப8ர�யச��ததம *** �ழவ�ய

வ8ய�)ம *** தலலக��ட

ப8ரல) *** கடம�ன

ப8ரல)�ள *** கட�ள

ப8ர��ரம *** த�ரசசறற, சறறமத�ல

ப8ர���ம *** கபசர�ள�

ப8ர���ரம *** பட

ப8ர�த�ஸவரர *** சபரவல9ய�ர

ப8ரயம *** வ8ரபபம

ப8ரகத�ஷம *** ம�ணல9



ப8ரகய��ம *** எடதத�ட��, வழங�ல

ப8ரகய�)னம *** பயன

ப8ரத�கலஞ *** உறத�, கமறக��ள

ப8ரதக¢ணம *** வலஞச�யதல

வ8ரதம *** கந�னப

ப8ரய�ல�, ப8ரயததனம *** மயற��

ப8ரய�ண8 *** வழ�பகப�க�ன

ப8ரய�ணம *** வழ�பகப�கக

ப8ரய��ம *** மயறச��

வ8யவ��ரம *** வழகக

வ8பகத� *** கவறறலம

ப8ரசரம *** சவள�ய�ட

ப8ர��தம *** அரடச��ல9, த�ரக��ற

வ8வ��யம *** உழவ, பய8ரதசத�ழ�ல

ப8ரதத�யகம *** �ணகட

ப8ர�வம *** ப8ளலளபகபற

ப8ர�ங�ம *** ச��றசப�ழ�வ

ப8யன *** ஏவலன



ம�தனம *** ஆ9லவ

வ8)யத�ம� *** சவற��ப பதம�

ப8சல� *** இரபப,ஐயம

ப8சல�க��ரன *** இரபகப�ன

வ8சவ��ம *** நமப8கல�

வ8��ல�ட�� *** த9ங�ணண8

வ8��ரலண *** க�ளவ8

வ8��ர *** வ8னவ, உ��வ

ப8��ச *** கபய

ம�ர�ம *** வ8லஙக

வ8ரகம *** மரம

வ8தத�ய��ம *** கவறப�ட

ப8ரத�வ8 *** ந�லம

வ8�னம *** வ�ட9ம

வ8ரச���ம *** நள�

வ8ரதத��லம *** பழமலல, மதகன�ம

வ8ஸத�ரணம *** பரபப

வ �ரன *** வயவன, வ89லல



மLன�ட��சநதரம *** �யற�ணண8யழ�ன

ப�)ம *** வ8லத

ரகத�த�வம *** கதகர�ட9ம

மஹ�ப8கஷ�ம *** சபரமழகக

மஹ���வர�தத�ர *** ��வன�ர கபரரவ

பக *** பக�ம

லக�ரச�லன *** இலக� வழ�ப�ட

பக� *** ப�லவ, பள

பக�த�ரததம *** த�ரக�ழக கன�ம

ரஸம *** ��ற, ம�ளக��ற

வஸநகத�ற�வதவ) 
ஆகர�ஹணம *** இளகவன�லவ8ழ�கச��டகயற�ம

ரணம *** பண

பத( )bh *** பதம

யத�ரததம *** உணலம

பத�ரததம *** பண9ம, ���

பத�வ8ரலத *** கலம�ள

ரதம *** கதர

பல( )b *** வலம



மய�னம *** சட��ட, ச9லல

பவஒளஷத�ஸவரர *** ப8�வ8மரநத�ல�வர

பர��யபப8ரகவ�ம *** கடவ8டடக கட ப�யதல

பம� *** ஞ�லம, ந�லம

பர���ம *** நல�ய�9ல

மரய�லத *** மத�பப

பரயநதம *** வலர

வம��ம *** மரப

தமக�த *** வ�லசவளள�

பரண8த�பம *** மககடட வ8ளகக

பரண�நத�ரன *** மழமத�, மத�யம

வலய *** வலளயம

வயச *** அ�லவ

தரம *** க�யலம

பரமபலர *** தலலமல�

பரஸபரம *** இரதலல

யமன *** கறறவன,ம�ல�



ர)� *** வ8டமல�

ய)ம�ன *** தலலவன, ஆண9�ன

பச *** ஆ, ஆவ, ஆன

ரங� *** அரங�ம

மங�ல *** மங�லம

பஞக�நத�ரயம *** ஐமபலன

பகத� *** கதவடலம

பகதவதஸலம *** அடய�ரக�ரள�

பகதன *** அடய�ன

லகனம *** ஓலர

பஞ��ம�ரதம *** ஐயமத

பஞ��ங�ம *** ஐநத��ம

பஞ�நத�ஸவரர *** ஐய�ற��ர

லஞ�ம *** ல�யடட

மண9ப *** மண9பம

மண9ல *** மண9லம

ம��லல *** உ��ல

வரஷ�ப8கஷ�ம *** ஆடல9த த�ரமழகக



வரஷம *** ஆணட

வர9ம *** ஆணட

மதத� *** நட

மதத�ய�னம *** நணப�ல, உச��கவலள

பதத�ரகல� *** த�ள�ல�

பதத�ரம *** த�ள, இதழ

பதத�ன� *** �றபல9ய�ள

ரதத�னம *** மண8

ப�ல� *** பய8ர�ணட

பநத *** இனம

லகம� *** த�ரம�ள

வ�னம *** உலரநல9

வ�நகத�ற�வம *** இளகவன�ல வ8ழ�க�டட

வனமL�ந�தர *** பற��9ஙச��ண9�ர

வசல *** தண9ல

தரலபம *** அரத

தகர��ம *** இரண9�ம

தஷ9ன *** த�யவன



தரயம, தரய�த�தம *** அயரசவ�டக�ம

தக�ம *** தயரம

டக�டட *** ��டட

)�த�ம *** ப8�பப8யம

)�த� *** கலம

)�த�)னம *** கலஙகடமபம

)�க��ரலத *** வ8ழ�பப

)�ஸத� *** ந�ல�ய

)�வ8யம *** வ�ழகல�

)�ரகண�தத�ரணம *** பழதப�ரபப

)�ரணம *** ச�ரம�னம

)�வனம *** ப8லழபப

)�வன *** உய8ர

)ய�ப)யம *** சவற�� கத�லவ8

)லகத�ஷம *** ந�ரகக��ரலவ, தடமம

)யம *** சவற��

)லம, த�ரததம *** தணண �ர

)னனமரணம *** ப8�பப8�பப



)னம *** நரல, நரள

)ன�ங��லய *** கடமத�பப

)மபதத�வ *** ந�வலமசப�ழ�ல

)னமம *** ப8�வ8

)னன� *** இ��வ

ச�ம *** உ9லநலம, இனபம

சகல��ம *** ச��லவம

கஷ9ம *** கட9ம

சத� *** க�ளவ8

சதநதரம *** உரலம

சவ�ஸம *** மசச, உய8ரபப

சவ�ம� *** இல�, ஆண9�ன, �9வள

சவ�ம��ள *** அட�ள

சப�வம *** இயலப

கம�ஸத� *** �ணக�ன

சரலண *** உணரச��

கத�லம *** �ள�பப

சபரண *** சவணம, உவணம



கரலய *** வ8லன

சப�ட�ம *** ச�ழ�பப

சயர�)�யம *** தனனரச, தனன�ட��

சயம�ய *** த�ன�ய

சபம *** மங�லம

சநதரன *** ச��க�ன

சததம *** தபபரவ

கமப�ப8கஷ�ம *** க9ந�ர�டட, கமபந�ர�டட

சழதத� *** தய8ல

���ரம *** �9ல

��க  ¢ *** �ணக9�ன, �ர

��த�ரணம *** சப�தவல�

��தம *** க��ற

��ம�ன *** பண9ம

��யரடல� *** ம�லலப பல�

��க��ரம *** நனவ

��நத� *** �மநத�

��ஸத�ரம *** �லல, நல



��ஸவதம *** ந�லலபப

ம�( )kh *** ம�ம

ய��த� *** சதலஙக ஆணடப ப8�பப

��லர *** எலகல�ரம

��லம *** எலல�ம

��லன,�ட9�ன *** ஓரபபல9ய�ன, ஓர�தத�ன

��)ம *** வழக�ம

����ரமலர *** பவ�ம(ஆய8ரம இதழத த�மலர)

��ஸரந�மம *** ஆய8ரம சபயர

ம�ஸதத� *** ம�மன

�ரவம�ன�யம *** மறறடட

����சல� *** பணடவம

��கந�ம, ��கன��தம *** நடப

��வ *** ��வன

��ரஞ��வ8 *** ந�டவ�ழ�

��ச *** கழநலத

��ங���னம *** அரயலண

��சர¨க *** பண8வ8ல9



��ரஷடத�த��ங��ரம *** பல9பப ��பப அழ�பப

��தத�லர *** கமழம

��த *** ��லம

��தகமபம *** கள�ரகமபம, தணக9ம

��க��ரம *** சரகக, சரக��ய,�டத�ய8ல

�க��தரன *** உ9ன ப8�நத�ன

தகர�ண *** கத�ண8

பஷபவத�ய�தல *** மதககல�தல, பபபல9தல

பஷபம *** ப, மலர

மஷட *** மடட

பஷட *** தடபப, தல�பப8டபப

பதன *** அ��வன

�ம�ச��ரம *** ச�யத�

�வ�ல *** அல�கவல

�ரரம *** உ9மப

�மLபம *** அணலம

�ரணம *** அல9க�லம

பரத�ம� *** வடவம



�பதம *** வஞ��னம, ��னசம�ழ�

பரவ�ள *** பவளம

தவ) அவகர�ஹணம *** ச��டஇ�க�ம

�ரஸவத� *** �லலலம�ள, ந�ம�ள

�தரதத�� *** நலம�

�ன�க��ழலம *** ��ர

�ன�பப8ரகத�ஷம *** ��ரம�ணல9

�ங��தம *** இல�, இனன�ல�

�ங�கமஸவரர *** கடதல�ய�ர

�ங�9ம *** இ9ரபப�ட

�ங�ர�நத� *** சப�ங�ல

�ங�ர *** அழ�

�க�ரவரதத� *** ம�கவநதன

�ங�ம *** �ழ�ம

�கத� *** ஆற�ல

யகத� *** உதத�

மகத� *** வ8டதலல

�கனம *** க��, பள



பணண8யம *** நலவ8லன, அ�பபயன

�ம�ம *** மனபலத

�நந�த� *** த�ரமன, மனன�லல

�நந�ய��� *** த�வ8

பரஷன *** ஆ9வன

ர�� *** சலவ

�நகத�ஷம *** ம��ழச��

�நகத�ம *** ஐயம, ஐய�வ

�நத� *** தலலககட

பதத� *** மத�

பதத�மத� *** மத�யலர

�தத�யம *** உணலம

�நத�ரன *** மத�, ந�ல�

�நதத� *** எச�ம

�பதபர��நதரபரஸம *** சலவசய�ள�யக��ல� ந�ற�ம

�ததம *** ஓல�

�மப�ஷலண *** உலரய�டட

�மப�ஷ� *** உலரய�ட



�மப8ரதம *** ம�வலர, சநடசம�ழ�

�மபரணம *** மழந�ல�வ

�மபநதம *** சத�9ரப

மரத *** சமத

�ததர, வ8கர�த� *** பல�வன

�மச�யம *** அய8ரபப

�ம��ர *** கடமப8

�மபகர�கணம *** தயந�லலபபடததம

நரதத *** ந9ம, நட9ம

�மதத�ரம *** வ�ர

மகரததம *** மழததம

�னம�ர�ம *** நனசன��, நலவழ�

ஸ�நதன *** �நதன

ஸந�னம *** கள�பப

ஸகத�தத�ர *** பர�வ

ஸத�பனம *** ந�றவனம

ஸத�ர *** சபணட

ஸமரலண *** உணரச��



ஸதர பரஷர *** ஆணசபண

இஷ9)னபநதம�தரர *** உற��ர உ�வ8னர

இஷ9ம *** வ8ரபபம

இநத�ரன *** கவநதன

இரதயம *** சநஞ�ம, சநஞ��ஙகலல

வரதத *** வட9ம

சல *** சலம

சரய��நத� *** சப�ழதவணங��

சரயன *** �த�ரவன


