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அநியாய� அ$கிரம) அ�கிரம� अ�म Improper Ak-ra-ma

அக*கார) எ�ப� ஓ� த�ய�ண� அக�கார� अहंकार Ego Ahaï-kà-ra

அகதிக�  கா� அகதி Refugee Aga-dhi

அ$ன. $ைல ப'றி வா*� சா*திர� �றி,- அ�ன/ आग Fire Agni

அகால மரண� அைட3தா� அகால अकाल Un timely Akà-la

அகில) ேபா'ற ேவ:;ய சாதைன அகில� अखल World Aki-la

அரசி> அ*க) வகி��� க?சிக� ம@ அ�க� अंग Part of Aï-gam

ெவ�ைள அ*கி அ�கி Wardrobe Aï-ki

வ �?Fமைன�� அ*கீகார) ேதைவ அ�கீகார� अंगीकार Accept Aï-ghÉ-kà-ra

சிறிய அ*1சமான� மிக,ெபJய யாைனைய அட��கிற� அ��ச अंकुश Hook Aï-ku-÷a

பார� மி�தியாகி வ:;யM� அ34  றி3�வMF� அNO अ� Axle A-kùha

அசர ைவ��� சி'ப�க� அசர Amazing Asa-ra

அசா5திய ந�பM�ைக அசாRதிய असा�य Impossible Asà-dh-ya

கடT� வண�கRைத எதி�Rதவ�க� அ4ர7க� அOர� असुर Demon Asu-ra

அVைய अछूत Dislike/Distaste Aså-yaiஅ8ைய எ�றா>  க� Oள/,ப� அVைய अछूत Dislike/Distaste Aså-yai

ஏராளமாேனா� அ:சலி ெசYRதின� அZசலி ��ांज�ल Tribute A¤-ja-li

அ:சன) எ�ப� க:க\�� த�?F� ைம அZசன� Eye liner A¤-ja-na

அ;சர) எ�றா> எ]R� அ?சர� अ�र Alphabet A-kùh-ara

ெகா�ைளய�க� அ;டகாச) அ?டகாச� अ�हास Trouble Añña-hà-sa

அ]� அட) பM;R� அட� Adamant Añ-am

இ3திய அண> இர:F ேபா?;கள/Y� ெவ'றி அணM Team Aõi

உலகி> உ�ள எ>லா, ெபாa�க\� அ?�களா> ஆனைவ அc Molecules Aõu

அதி நவ �ன ஆைல அதி अ�त Ultra A-thi

சவா>க� அதிகமாக இa��� அதிகமாக अ�धक More / Excess Adhi-ga

அதிகாJைய வMசாJ��� அதிகார) வழ�க,பட ேவ:F� அதிகார� अ�धकार Power Adhi-kà-ram

வாg,- கிைட,ப� எ� அதி7@ட) அதி�hட� अ!"ट Luck Adiç-÷-ña

ம�கள/� அAதர*க வாjவM� மk� தைலயlFக� அ3தர�க अ$तरंग Personal An-tha-raï-ga

அAநிய நிmவன�க� எnவளT  தoF ெசgp� அ3நிய अ$य Foreign An-niya
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யாa��� அநியாய) ெசgய ேவ:டா� அநியாய� अ$याय Injustice An-yà-ya

நைகைய அபகD5E வM?F ஓ?ட� அபகJR� Take away Apa-hari

அபய) ேதF� ெப:க� அபய� अभय Fearless Abh-aya

அபராத) வMதிR� அறிTைர வழ�கி அ@,பMய� அபராத� अपराध Fine Apa-rà-dha

ஜனநாயகRைத� கா,பதி> பRதிJைககள/� ப�கள/,- அபார) அபார� अपार Outstanding Abha-ra

ெபா�ம�கள/� அப>Fப>ராய) அபM,பMராய� अ�भ'ाय Opinion Abhi-pra-ya

ம�க� மk� ெகா:ட அப>மான) அபMமான� अ�भमान Respect Abhi-mà-na

க>வMRதர அப>வ>H5திRதி?ட� அபMவMaRதி व+ृ� Expand Abhi-vru-dhi

ேகாவMலி> சிற,- அப>ேஷக) அபMேஷக� अ�भषेक Oblation Abhi-÷e-kha

உலகிY�ள அK7வமான இட�க� அu�வ अपूव. Rare Apåç-va

வரT ெசலTR தி?டRதி�  �கிய அ)ச*கL அ�ச�க� अंश Part Am-÷a

இலவச அமர7 ஊ�தி ேசைவ�� ெதாட�- ெகா�ளலா� அமர� अमर Dead Ama-ra

அமாவாைச  �கியமான ஒa தினமாக கaத, பFகிற� அமாவாைச अमावा/या New moon Amà-và-sya

அமாM@ய ச�தி அமா@hய अमानु+षक Not human Amà-nuù-ya

அமி�த � अमतृ Amiç-thaஅளT�� மிZசினா> அமி7தN) நZO அமி�த � अमतृ Nectar Amiç-tha

இைறவ@�� நா� அ73சைன ெசgp� ேபா� அ�Nசைன अच.ना Oblation/Offering Aç-cha-nà

எ�ன அ75த) எ�ேற ெதJய வM>ைல அ�Rத� अथ. Meaning aç-tha

வாjநா�  ]ைதp� அ7பண>R� அ�பணM अ+प.त Dedicate Aç-pa-õi

உன�� எ�ன அHகைத இa�கிற� அaகைத अह.ता Qualification Aru-ha-thai

மண,ெப:c�� அல*கார) ெசgவ� அல�கார� अलंकार Make up Alaï-kà-ra

வMதிகைள அல;சிய) ெசgயாேத அல?சிய� अल2य Ignore Ala-kùh-ya

இைத, ப'றி ேயாசி�கN அவகாச) இ>ைல அவகாச� अवकाश Time Ava-hà-÷am

கால அவகாச) ேதைவ அவகாச� अवकाश Time Ava-kà-sa

த�திைய நிzபM�க ேவ:;ய அவசிய) அவசிய� अव3य Necessary Ava-÷i-yam

இைறவன/� க>கி அவதார) அவதார� अवतार Incarnation Ava-tha-ra

ெபா�ம�க� அவதி அவதி Discomfort Ava-thi

�ழ3ைதக� $ல� ெபற,பF� வaமான� அவமான) அவமான� अवमान Insult Ava-mà-na

ெசய'ைக அவய) ெபாaR�� சிகிNைச அவய� अवयव Organ Ava-yam
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�F�ப�க� அவOைத பட ேவ:Fமா அவ*ைத अव/था Difficulty Avas-thai

ஆjமனRதி� அPQத ச�தி ெவள/,பF� அ'-த अदभुत Magic Ar-pu-tham

அனR மி� நிைலயRதி> அ;�க; ப]� அன> Heat Anal

அSன) எ�றா> ேசாm எ�m ெபாa� அ�ன� अ$न Food An-na

அனாைத இ>ல� அனாைத अनाथ Orphan Anà-tha

உறவMன�களா> அMTல) உ:டா�� அ@{ல� अनुकूलन Positive Anu-kå-la

நிmவனRதி� அMசரைணpட� நடR�� அ@சரைண अनुसार Accordance Anu-sa-ra-õa

வாj�ைகேய ஒa அMபவ) தா� அ@பவ� अनुभव Experience Anu-bha-va

ேபா?;�� அMமதி கிைடயா� அ@மதி अनुम�त Permission Anu-mathi

நிைனT தின� அM@U$க,ப?ட� அ@h;�க अनु"ठान Observe Anu-ùh-ñi

ந:ப�கைள அ�கீகாரமாக அேனக ம�க� நிைன�கிறா�க� அேனக अनेक Lot of Ane-ka

VJய அOதமன) வைர  ேநா�பMa3தன� அ*தமன� सूया./त Sunset As-tha-ma-na

ேபா� கைடசி அOதிர) அ*திர� अ/6 Weapon As-th-ra

அ@டல?Oமி ேகாயM> அhட अ"टल2मी 8 Forms of God A÷ña-la-kùh-mi

அஹி�ைச अ7हसंा Ahim-sàமகாRமா கா3திp� அஹி)ைச ேபாரா?ட � அஹி�ைச अ7हसंा Non-violence Ahim-sà

ஆகம  ைற,ப; அைம3த ேகாயM>க� ஆகம Scriptures à-gama

பாைத ஆ$ரமிFQ அக'ற� ஆ�ரமி,- आ�मण Occupy à-kra-mip-pu

ந?சRதிர�க� நக�3தாY� ஆகாய) நக�வ� இ>ைல ஆகாய� आकाश Sky à-kà-÷am

ஏைழக\�� ஆகார) கிைடRதா> ச3ேதாஷ� உ:டா�� ஆகார� आहार Food à-hà-ram

ஆ3ச7ய) - ஆனா> உ:ைம ஆNச�ய� आ3चय. Surprise à÷-chaç-ya

உடY�� ந>ல ஓgைவ� ெகாF��� ஆசன) இ�. ஆசன� आसन Seat à-sa-nam

ஆசார) எ�றா> ந>ல  ைறயM> நடRத> ஆசார� आचार Custom à-chà-ram

க�RதJ� ஆச7ீவாத) ஆசீ�வாத� आशीवा.द Blessing AsÉç-và-da

ஆைச நிைறேவறிய� ஆைச आशा Wish / Liking à-÷ai

ேபரணM�� அைம,-�க� ஆ;ேசப) ஆ?ேசப� आ�ेप Object àñ-kùh-ye-pa

ஆட)பர வாj�ைக அவசிய� தானா? ஆட�பர आडबंर Extravagance à-óam-bha-ra

Oவ'றி> ஆண> அ;�க� {டா� ஆணM Pin à-õi

ஆ5மா சா3தி அைடய பMரா�Rதி,ேபா� ஆRமா आ;मा Soul àth-mà



Sanskrit Words in Tamil

                                                                                                                                                         

Tamil Sentences (Words of Sanskrit Origin, highlighted in Bold)
Tamil Word with 

Sanskrit Roots
Hindi equivalent Meaning in English

Phonetic 

Transliteration
பMரNைனகைள உaவா�கி ஆதாய) ேதF� ஆதாய� Gain à-dha-yam

-காa�� ஆதார) உ�ள� ஆதார� आधार Basis à-dhà-ram

ஆதி பகவ�  த'ேற உல� ஆதி आ7द Beginning à-dhi

மாRதிைரகைள  ைறயM�றி பய�பFR�வ� ஆப5E ஆபR� आपदा Danger à-path-thu

த�திைய ெவள/,பFR�� அ�கமாக ஆபரண*கL ஆபரண�க� आभरण Ornaments à-bha-ra-õa

ஆ) அ>ல� இ>ைல எ�m {றினா> ேபா�� ஆ� हाँ Yes àm

ஆயாசமாக அம�3தா� ஆயாச Relaxed à-yà-sa

ஆX7ேவத மa3� ஆp�ேவத आयुव=द Ayurveda à-yuç-ve-dha

ைசவ உணTக� ந�:ட ஆXL தa� ஆp� आयु Life time à-yul

ேகாவM>கள/> இைறவ@�� த�ப ஆர5தி ஆரRதி आरती Offering àr-thi

ப�?ைசக� இ�m ஆர)ப) ஆர�ப� आरंभ Begin à-ram-bha

சில நா?களாக ச3ைதகள/> ஆரவார) �ைற3திa�கிற� ஆரவார� Jubilation à-ra-và-ra

வMவசாய நில�க� ஆ7ஜித) ெசgய,பFகிற� ஆ�ஜித� अिज.त Acquire àç-ji-tha

ச�க இல�கிய�கள/> ஆDய7 ஆJய� आय. Aryan à-ri-yar

ஆzட� आ?ढ़ à-rå-óamஇ3த ஆZட) உ:ைமயா�� ஆzட� आ?ढ़ Foretell à-rå-óam

பயM'சி ேம'ெகா�வதா> ஆேரா$கிய) கிைட��� ஆேரா�கிய� आरोBय Healthy à-rog-gh-ya

ஆலய) ெதா]வ� சாலT� ந�m ஆலய� आलय Temple à-la-yam

திaதராh?ரன/� ஆலி*கன) ஆலி�கன� आ�लगंन Embrace à-liï-gan

தைலவ�க� இ�m ஆேலாசைன ஆேலாசைன आलोचना Suggestion à-lo-sa-na

தன/ ஆவ75தன) ஆவ�Rதன� आवत.न Cyclical/Rotation à-vaç-than

ஆேரா�கியேம ஆனAத) ஆன3த� आनंद Happiness à-nan-dha

ஆOதான வMRவா� ஆ*தான Chief Artist às-thà-na

ஆOதிக ந�பM�ைக ஆ*திக आि/तक Believer / Theist às-thÉ-ka

அ3த இடRதி> ஆOரம) இa�கிற� ஆ*ரம� आ�म Hermitage à÷-ra-ma

இ*கித) அறி3தவ� இ�கித� इं�गत Subtle Signs ãï-gi-tha

பல வைகயான மன இ3ைசக� இNைச इDछा Like / Wish ã-cha

இதமாக இa��� இைச�� எ� மன� இைசp� இதமாக 7हत Soothing ã-dha

இதய) எ,ப; இய��கிற� இதய� Eदय Heart ã-dha-yam
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உலகி� இதர நாFகைள வMட  �னணMயM> இதர इतर Other ã-tha-ra

இராமாயண �, மகாபாரத � இதிகாச*கL இதிகாச�க� इ�तहास Epic ã-thi-hà-s

இAதிDய அட�க� இ3திJய इं7Fय Physical / Sense In-th-ri-ya

இல1 ரக ேபா� வMமான� இல� Light La-hu

இல;சிய) ஒnெவாa மன/த@��� இa�க ேவ:F� இல?சிய� ल2य Target La-kùh-ya

இ@ட) ேபா> வாj3� இhட� इ"ट Liking ã÷-ñña

வடகிழ�� ப�தி ஈசான $ைல ஈசான ईशान North East É-sàna

இவர� உ$ர பா�ைவ ப�த�கைளR தா��� உ�ர उI Very hot Ug-gra

உ3சDFப>R �c�கமான ேவmபாFக� உNசJ,பM> उDचारण Pronounce Uch-cha-rip-pu

மைல உ3சியM> ேபாரா?ட� உNசி ऊंची Top Ucch-ã

இ� உசிதமான கால� உசித उ�चत Appropriate Uchi-tha

உRதிக� பல� தரவM>ைல. உRதிக� युिKत Method Uth-thi

ப;R�  ;RதTட� உ5திேயாக)  கிைட�க ேவ:F� உRதிேயாக� उLयोग Job Udh-yo-ga

நா?F ந�ைமைய உ5ேதசி5E உRேதசிR� उ�े3य On Account of Udh-dhe-÷ya

ெபௗ�ணமி நாள/> கிழ�ேக  ]நிலவM� உதய) உதய� उदय Rise Udha-yamெபௗ�ணமி நாள/> கிழ�ேக  ]நிலவM� உதய) உதய� उदय Rise Udha-yam

உRதரTகைள ஊடக�க� உதாசனீ) ெசg� வaகி�றன உதாசீன� उदासीन Indifferent Udhà-sÉ-na

மாணவ�க\�� சJயான உதாரண) த3த ஆசிJய� உதாரண� उदहारण Example Udhà-ra-õa

உதிர) ெகாFRேதா�, உயM� ெகாFRேதாேர உதிர� M�धर Blood Udhi-ram

ேநாயாள/க\�� மaR�வ உபகரண) வழ�க,ப?டன உபகரண� उपकरण Instruments Upa-ka-ra-õa

உபகார) ெசgவ� கடைம உபகார� उपकार Help Upa-kà-ram

உப5திரவ) அள/�க ேவ:டா� உபRதிரவ� उपFव Disturb Upa-dra-va

ஊa�� உபேதச) ெசgயாத�� உபேதச� उपदेश Advice Upa-de-÷a

உபேயாகமான தகவ>க� உபேயாக उपयोग Use Upa-yoga

உபD ந�� வ �ணாக கடலி> கல�கிற� உபJ ऊपर Extra / above Upa-ri

அ�பா� உபாசைன உபாசைன उपासना Veneration Upà-sa-nai

சி�கனR��� $�m உபாய) உபாய� उपाय Methods Upà-ya

நா� வசிR�வa� உலக) உலக� लोक World Ula-ga

ந��ம நிைலயM> உ�ள ஒேர உேலாக) பாதரச� உேலாக� लोह Metal / Iron Ulo-ga
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உவைமயணMயM> உவமான) ,உவேமய� உவமான� उपमान Comparison-Base Uva-mà-na

உவைமயணMயM> உவமான� ,உவேமய) உவேமய� उपमेय Comparison-Target Uva-me-ya

உவைமகL $லேம ேபாதனகைள ேம'ெகா:டா� உவைம उपमान Examples Uva-mai

அ�ம� ேகாவM> உPசவ) உ'சவ� उ;सव Ceremony Ur-cha-va

ெவ'றி உPசாக) த3��ள� உ'சாக� उ;साह Excitement Ur-chà-ha

கா'றாைல மி� உPப5தி அதிகJR��ள�. உ'பRதி उ;पि;त Manufacture Ur-path-thi

உSனதமான இல�� உ�னதமான उ$नत Praiseworthy Un-na-tha

மர�க� ெவ?ட,பFவதா> காFகள/> உ@ண) உhண� ऊ"ण Heat U÷-õa

த:டைனைய ந�திம�ற� ஊ7ஜித) ெசg��ள� ஊ�ஜித� Confirm åç-ji-tha

சாதைனக� பைட�க உட> ஊன) ஒa தைடய>ல ஊன� Handicap å-nam

இ� எ�@ைடய ஊஹ) ஊஹ� Guess å-ham

ேந'm எேத3ைசயா டா�* நிகjNசி பா��க ேநJ?ட� எேதNைசயா या!िDछक By chance Ye-dech-cha-ya

வMZஞான/களா>  வ;வைம�க,ப?ட வா��,பதிT எAதிர) எ3திர� यं6 Machine Yen-th-ra

வMபRதி> இa3� எஜமாS �F�பRைத கா,பா'றிய நாg எஜமா� Master Yeja-màn

ஏக एक Yeh-khaத��மான� ஏகமனதாக நிைறேவறிய� ஏக एक Single Yeh-kha

தன/ைமயMேல தா� ஏகாAத) ஏகா3த� एकांत Solitude Yeh-kàn-tha

பல ேநாgக\�� ஏல$காa மa3தா�� ஏல�காg इलायची Cardamom Yeh-lak-kai

மத�கைள� கட3த� மன/த ஐ$கிய) ஐ�கிய� Integrated Aiy-kki-ya

ஐதcக  ைற,ப; நைட,ெபm� திaவMழா ஐத�க Convention Aiy-dhÉ-ka

க?டட�கள/> ஈர�(ஓத)) த��வைத கவன/�கேவ:F� ஓத� Moisture O-da

க>வMைய சீ��ைல�க க*கண) க?; நி'கிற� க�கண� कंकण Wrist Band Kaï-ka-õa

க3ச) ைவR�� க?;ய -டைவ கNச� Pleats Kach-cha

கைசய;க� ெகாFR� த:டைன கைச Flog Ka-sai

ேசாள க:சி மிகT� சRதான� கZசி Gruel Ka¤-jhi

ல�மி கடாe) கடா�� कटा� Glance Ka-ñà-kùh-a

ெசா3த ம:ணM> வ �jR�வ� கUன) க;ன� क7ठन Difficult Ka-ñhi-na

ஆசிய கfட5திS நாகJக� க:டRதி� खंड Continent Kaõ-ñha

கண>த ேமைத ராமா@ஜ� கணMத गणत Mathematics Ka-õi-da
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ைதய>கைல பழக ஒa க5திD�ேகா> அவசிய� கRதிJ Scissor Kath-thiri

கத)ப சாத� ெசgவத'கான எள/ய �றி,- கத�ப Mixture Kha-dham-bha

மkனவ�கள/� கதி ெதJயவM>ைல கதி Fate Ga-thi

�Jத கதியM> வMசாரைண கதி ग�त Speed Ga-thi

சில�- காரணமாக வMைள3த கைத சில,பதிகார� கைத कथा Story Ka-thai

பlம� ைகயM> உ�ள கைதைய கைத Weapon ga-thai

ச>uJ� அ>ல� கAதக அமில� க3தக ग$धक Sulphur Gan-tha-ka

கAத7வ�க� மிக அழகாக, பாFவ� க3த�வ गंधव. Demi-god Gan-dhaç-va

கAைத ஆனாY� கச�கி� க?F க3ைத Cloth Rags Khan-dhai

உ�ளRதி> இa,பைத மைற��� கபட) ெதJயாத மன/த� கபட� कपट Deceit Kha-pha-ña

ம�கள/� நில�க� கபள cகர) கபள �கர� Swallow Kaba-lÉ-ka-ra

கபால) எ�ப� ம:ைட ஓF கபால� कपाल Skull Ka-pà-la

சிவ,- க)பள வரேவ'- க�பள कOबल Carpet Kam-bha-la

Oத3திர� ெகாFRத க)பhர) க�பlர� गOभीर Brave gam-bhÉ-ra

கர कर Ka-raரசிக�கள/� கரேகாஷ� கர कर Hand Ka-ra

தைலயM> கரக) ைவR� ஆF� ஆ?ட� கரகா?ட� கரக� Head Pot Kara-gam

க7ண க�ரமான �ர> க�ண कण. Ear Kaç-õa

ஒa கரfU ச��கைர கர:; करछP Spoon Kha-raõ-ñi

காJய� நட�க �?; கரண) ேபாFவ� கரண� Doing/Somersault Kha-ra-õa

க7ப) தJRதிa,பத'கான  த> அைடயாள� க�ப� गभ. Pregnant Gaç-bha

எ�னா> ம?Fேம  ;p� எ�m நிைன,ப� க7வ) க�வ� गव. Pride gaç-vam

சி�கRதி� க7ஜைன க�ஜைன गज.न Roar gaç-ja-na

கaட� எ�ப� ெச�பa3� எ�ற பறைவைய� �றி��� கaட� गMड़ Garuda Bird Ga-ru-óa

கHைண ம@�கைள நிராகD$க ேவ:F� கaைண,நிராகJ�க कMणा Mercy Ka-ru-õa

எ:ணMR�ணMக கHம) எ�ப� வ�\வ� வா�� கaம� कम. Action Ka-ru-ma

பட� கா'றா> கைர ஒ��கிய� கைர River Bank Ka-rai

ஏ� கல,ைப கல हल Plough Ka-la

கலக) ெசgபவ�க� மk� நடவ;�ைக கலக� कलह Trouble Ka-la-kam
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ச3ேதாஷமான நிகjNசிகளா> கலகலFQ) உ'சாக � {F� கலகல,-� Joy Kala-kala-ppu

ேகா-ர கலச) கலச� कलश Pot Ka-la-÷a

ஆயMர�  ைற ேபாg ெசா>லி கRயாண) ெசg க>யாண� कRयाण Marriage Kal-yà-õa

க�ண� கவச 1fடல5EடS பMற3தா� கவச कवच Armour/shield Ka-va-cha

பOவM� ஐ3� ெபாa?க� ஒ�றாக ேச�வ� பZச கiய) கnய� पंचगSय Medicine from Cow Kav-yam

ஒa கவள) ேசாm கவள� Mouthful Ka-va-lam

மனைத ெகா�ைள ெகா:ட கவ> வJக� கவM क+व Poet Ka-vi

மிக,ெபJய கjரவ) கிைடRதிa�கிற� கTரவ� गौरव Honour Gau-ra-va

ந'ெபயa�� கள*க) கள�க� कलंक Blot Kha-laï-ga

கள5திர ேதாஷ� உ�ளவ�க\�� திaமண� தாமதமா�� களRதிர Wife Kha-lath-ra

ந�திம�றRதி> கேளபர) கேளபர� Confusion Ka-ley-pa-ra

க�பJ� கPபைன வள� எ>ைலகள'ற� க'பைன कRपना Imagine Kar-pa-nai

ப�த�க� கPKர) ஏ'றி வழிபாF க'uர� कपू.र Camphor Kar-på-ra

கSன., ெப: க�ன/ क$या Unmarried Kan-ni

கhட� क"ट Ka÷-ñamஎRதைன க@டRதிY� ெபாg ெசா>லாம> வாj3தா� கhட� क"ट Difficult Ka÷-ñam

மிள� கஷாய) கஷாய� Medicine Ka-÷à-yam

காக) அ>ல� கா�ைக காக� काक Crow Kà-ham

மிaக� கா;சி சாைல ஒ�றி> �ைழ3� கா?சி Display Kàñ-shi

காAத) எ�றா> இ]Rத> கா3த� Magnet Kàn-dha

காம), ெவ�ள/ ,மய�க� ப'றிய ஒa �ற� உ�ள� காம�, काम Love Kà-mam

காயேம இ� ெபாgயடா காயேம काया Body Kà-yam

காரண) இ>லாம> எ3த காJய � நைடெபmவதி>ைல காரண� कारण Reason Kà-ra-õa

அற�க?டைளயM� காDயதDசி காJயதJசி Secretary Kà-riya-da-ri-si

ஜ�வ காHfய) காa:ய� काMणक Pity Kà-ruõ-ya

கால) ெபா� ேபா�ற� கால� काल Time Kà-la

அமர காவ>ய) காவMய� काSय Epic Kà-vi-ya

ேகாh; கான) கான� गाना Sing Gà-na

ச3திர கிரகண) கிரகண� Iहण Eclipse Ki-ra-ka-õam
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வMயாழ� கிரக) uமிைய ெநa�கி வaகிற� கிரக� Iह Planet Ki-ra-ga

வMஷய�கைள ெதாட�3� கிரகி5E� ெகா� கிரகிR� Iहण Accept/intake/eclipse Gra-hi-tthu

VJயன/� கிரண*கL உட>நலRைத வY,பFR�� கிரண�க� Uकरण Rays Ki-ra-õa

ேகாJ�ைகைய கிராம ம�க� ஏ'm� ெகா:டன�. கிராம Iाम Village Grà-ma

கிD வல� நட3�தா� ெச>ல ேவ:F� கிJ Mountain Giri

மல� கிkட) அணMவMRதன� கி�ட� UकरVट Crown KrÉ-óam

அ�ைனயM� கிHைப கிaைப कृपा Mercy/benevolence Kru-pa

மZச� ஒa கிHமி நாசின/ கிaமி Virus Ki-ru-mi

Oத3திர தினRதி> ேதசிய கீத) இைச�க,பF� கீத� गीत Music GhÉ-tham

$�Rதி சிறிய� ஆனாY� கீ75தி மிகT� ெபJய� கீ�Rதி कW�त . Famous KÉç-thi

பழைமயான மைல� 1ைக �ைக गुहा Cave Ghu-hai

நிைற 1ட) த\�பா� �ட� Vessel Ku-óam

1Uைச வ �F எJ3�வM?ட� �;ைச कुटV Hut Ku-ói-sai

ந>ல 1l)ப) �F�ப� कुटुOब Family Ku-óum-bam

�:ட� कुंड Kuõ-óaஅ�ன/ 1fட) �:ட� कुंड Vessel Kuõ-óa

கா�கள/> அணM3திa��� காதணMேய 1fடல) �:டல� Ear Ring Kuõ-óa-la

உய�3த 1ண) உைடயவ� �ண� गुण Virtue Ghu-õam

ெகா:டா?ட�, 1mகல) ��கல� कुतूहल Joy Ku-thå-ha-la

ேகாவM> 1)பாபMேஷக� ��ப� Holy pot Kum-bum

1Nத) எ�ப� ஆ�ப> மலJைன� �றி��� � த� A flower Ku-mu-dham

மன/தன/� 1Zர) �zர� �ूर Cruel Krå-ra

1ல ெதgவ வழிபாF �ல कुल Tribe Ku-la

அட�Rதியான ேகச) ேகச� केश Hair Ke÷

ேகவல) பணRதி'காக இ,ப; ெசgதா�க� ேகவல� केवल Mere Ke-va-la

ேகா;ைட மிகT� ேசதமைட3த நிைலயM> இa�கிற� ேகா?ைட Fort Koñ-ñai

ஒ;R திJ3த ெதa�ேகாU ேகா; Corner Ko-ñi

எRதைன ேகாண) எRதைன பா�ைவ ேகாண� कोण Angle Ko-õa

ேகா5திர) எ�ப� �F�ப, ெபய� ேபா�றதா�� ேகாRதிர� गो6 Hindu Lineage Go-th-ra
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ேகாEைம மாT ேகா�ைம गोधूम Wheat Go-thu-ma

அ;�க; வa� ேகாப) உயMைர பறி��� ேகாப� कोप Anger Kho-bha

ேகாவM> ேகாQர) ெதJயவM>ைல ேகா-ர� Tower Go-pu-ra

க�ளN சாரயRதி'� ம�க� பலியான ேகார) ேகார� घोर Disturbing Gho-ram

வMழா இ�m ேகாலாகலமாக நைடெப'ற� ேகாலாகலமாக कोलाहल Pompous / Grand Kho-la-ka-la

ேகாவண) இைட�� கீj அணMp� ஆைட ேகாவண� Loin Ko-va-õam

எதி��க?சிக� பலRத ேகாஷமி?டேதாF, ேகாஷ घोषणा Loud Slogans Gho-ùa

நா�� ச$கர*கL ெசgய,ப?F�ளன ச�கர�க� च� Wheel Chak-kra

கவMN ச$கரவ75தி� க�ப� ச�கரவ�Rதி King of Kings Chak-ra-vaç-thi

ஞாபக ச$தி �ைறவாக இa,பவ�க� ச�தி शिKत Strength ÷ak-thi

இைறவைன வண�கினா> சகலN) ெபறலா� சகல � सकल Everything Sa-ka-la

சகஜ  நிைல��R திa�-கிற� சகஜ Normal Sa-ha-jha

சகாய வMைலயM> வM'பைன சகாய सहायक Subsidised Sa-hà-ya

�F�ப சகித) வ3� வாjRதினா� சகித� Alongwith Sa-hi-tha

சகிFQ5 த�ைம �ைறT சகி,-R सहना Tolerate Sa-hip-puசகிFQ5 த�ைம �ைறT சகி,-R सहना Tolerate Sa-hip-pu

ச1ன) பா�,ப� வழ�க� ச�ன� सगुन Omen Sa-gu-na

த�ம ச*கட) ச�கட� संकट Crisis / difficulty Saï-ka-ña

த�யM> ச*கம) ஆன� ச�கம� संगम Confluence Saï-ga-ma

ச*1 O?டாY� ெவ:ைம தa� ச�� शंख Conch ÷aï-ghu

ச:சல) வராம> இnTலகி> வாழT�  ;pேமா சZசல� चंचल Unsteady Cha¤-cha-lam

கா?;> ச:சார) ெசg� ெகா:;a3த சZசார� संचार Movement Sa¤-chà-ra

சlதியM> மரண� சFதி Instant Sa-ñu-di

�R�N சfைட ச:ைட Fight Suõ-óa

உmதியாக� கைட,பM;R� வa� ச5திய) சRதிய� स;य Truth Sath-ya

க>யாண ச5திர5திR {?ட� சRதிரRதி> Hall Sa-tthi-ra

100 சதவ>கித) ேத�Nசி சத� शत Hundred Sa-dam

ெவ>ல  ;3த ச5H சRa श6ु Enery ÷a-thru

சதா கால � இைறவன/� நிைன,- சதா सदा Always Sa-dhà
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சEர ைம> எ�ப� பர,பளைவ� �றி��� ச�ர चतुर Four Cha-thu-ra

வa�கால சAததி ச3ததி संत�त Descendant San-tha-thi

தானாக வaவதி>ைல சAத7Fப) ச3த�,ப� स$दभ. Opportunity San-dhaç-pa

சAதன) நmமண, ெபாa?கள/> ஒ�றாக வMள��கிற� ச3தன� चंदन Sandal San-dha-na

சAதி,பMைழ ந��கி எ]�த> ச3தி सं�ध Joint San-dhi

நிaப�க� சAதிFQ�� தைட ச3தி,- सि$ध Meeting San-dhi-ppu

வள�பMைறN சAதிரS ச3திர� च$F Moon Chan-dra

எ� திறைம மk� சAேதக) இa3� ச3ேதக� संदेह Doubt San-dhe-ha

உ:ைமயான சAேதாஷ) ச3ேதாஷ� संतु"ट Happy/Content San-tho-ù

சFத நா;p� ஒF�கிவM?ட� ச,த सात Seven Sap-tha

பாZசாலி சபத) பM;Rதமான ஒ�m சபத� शपथ Vow ÷a-bha-dh

சFத) ேக?F திF�கி?F எ]3ேத� ச,த� शYद Sound ÷ab-tha

சபல) ெகா�வ� மன/தன/� அழிT�� வழி வ���� சபல� चपल Lust/Longing Cha-pha-la

சைப பரபர,-ட� {;ய� சைப सभा Association Sa-by

ந>ல ச)சார) வாgRதத'�� ந�றி ச�சார� संसार World Sam-Sà-raந>ல ச)சார) வாgRதத'�� ந�றி ச�சார� संसार World Sam-Sà-ra

சம5Eவ� எ�ப� ஒ�mப?ட த�ைம சமR�வ समता Equality Sa-ma-thu-vam

ந>ல இடR� ச)பAத) ச�ப3த� संबंध Relationship Sam-ban-dha

வாjவM> நட3த உ:ைம ச)பவ) இ� ச�பவ� संभव Event Sam-bha-va

சாதாரணமானவ�க\� பண� ச)பாதி$க  ;p� ச�பாதி�க सOपा7दत Earn Sam-Pà-dhi

திaமண ச)ப>ரதாய) ச�பMரதாய� सO'दाय Tradition Sam-pra-dha-ya

ச?ட� எ>ேலாa��� சம) சம� सम Even Sa-ma

அரO ச)மத) ச�மத� सOमत Agree Sam-ma-dha

வாgைமேய சில சமய) ெவ>Y� சமய� समय Time Sa-ma-ya

சா�றிதj சம7Fப>$க ேவ:F� சம�,பM�க समप.ण Submit Sa-maç-pan

 aக� ேகாயM>கள/> Vர ச)ஹார) ச�ஹார� संहार Kill Sam-hà-ra

அறிவMய> சமா3சார) சமாNசார� समाचार News Sa-mà-chà-ram

ம�கள/ைடேய சமாதான) ெசg� ைவRத> சமாதான� समाधान Peace Sa-mà-dhà-na

மகாRமா சமாதியM> அZசலி சமாதி समा�ध Tomb Sa-mà-dhi
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சJநிக� சமானமாக வாjேவா� சமான समानता Equality Sa-mà-na

அணMயM� ெசய>பாF சமnப காலமாக ேமாசமாக உ�ள� சமkப समीप Near Sa-mÉ-pa

இ3� மஹா சN5திர) ச Rதிர� समुF Sea Sa-mudh-ra

ம�க� மRதியM> சoக ேசைவ ச$க समूह Social Sa-må-ga

�மாரச�பவRதி�  த> ச7$க) ச��க� Chapter Saç-ga

ச7$கைர, ெபா�க> ச��கைர शZक़र Sugar ÷ak-kar

எ>ைல �றிR� மk:F� ச73ைச ச�Nைச चचा. Debate Chaç-cha

Oவாமிேய சரண) ஐய,பா சரண� शरण Surrender ÷ara-õa

ச7வேதச வMமான நிைலய� ச�வ सव. All Saç-va

நம�� சரளமாக வaவ� தாgெமாழிேய சரளமாக सरल Fluent Sa-ra-la

சD5திர) பைடRத ெப:மணMக� சJRதிர� च\र6 History Cha-ri-thra

ெஜயM��� வைர மனதி> சலன) ஏ'பட� {டா� சலன� चलना Sway ca-la-na

ம�ன� ெபா'காOகைள சSமானமாக வழ�கினா� ச�மானமாக स$मान Donation San-mà-na

கடTள/� சSனதி மன��� நி�மதி ச�னதி Gods Chamber San-na-dhi

ச�ன/யாச� स$यास San-yà-saெப'றவ�கள/� ச�மத� ெப'm சSன.யாச) ெகா� ச�ன/யாச� स$यास Renounce San-yà-sa

அதிசயM�க ைவ��� சாகச) சாகச� साहस Daring Sà-ga-sa

ச�சார சாகர) சாகர� सागर Ocean Sà-ga-ra

இ3திய அரசிய> சாசன) சாசன� शासन Constitution ÷à-sana

இர:F சா;சிக� ேவ:F� சா?சி सा�ी Witness Sàñ-kùh-i

கRதி�� சாைண பM;,ப� சாைண Sharpen Sà-õai

ேத�தலி> சாதகமான Vjநிைல சாதக Positive Sà-da-ka

கா� ேக� சாதன) சாதன� साधन Equipment Sà-dha-nam

வM'பைனயM> சாதைன பைடR��ள� சாதைன साधना Achievement Sà-dha-nà

சாதாரண ம�க� எள/தி> ெபற நடவ;�ைக ேதைவ சாதாரண साधारण Ordinary Sà-Dha-ra-õa

சாE மிர:டா> காF ெகா�ளா� சா� साधु Quiet Sà-dhu

வMய�க ைவ��� சாE7ய) சா��ய� चतुर Smart Chà-thuç-ya

உலகிேல சாAதி நிலவ ேவ:F� சா3தி शाि$त Peace ÷àn-thi

 ன/வ�கள/> பல� சாப) ெகாF,பவ�களாக இa�கிறா�க� சாப� शाप Curse ÷à-bha
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ெஜ�ம சாபRய) சாப>ய� सफलता Achievement Sà-pal-ya

இதி> ஒa சாம75தியமான தி?ட� உ�ள� சாம�Rதியமான साम^य. shrewd Sà-maç-thya

தா��த>கள/> சாமான.ய7க� ெகா>ல,ப?டன� சாமான/ய� सामा$य Ordinary Sà-mà-nya

சாமி தJசன� சாமி /वामी God Sà-mi

சாய) கால) ஐ3� மணM சாய� கால� सायंकाल Evening Sà-yam-kà-la

ேவ'm� கிரகவாசி சாயலிR �ழ3ைத ஒ�m பMற3� உ�ள� சாயலி> छाया Alike Sà-yal

க�ப ராமாயணRதி� சார) சார� सार Essence Sà-ram

வMபRதி> காயமைட3த பாதசாD சாJ Doer/Walker Sà-ri

சாைல வMதிகைள மதிR� வாகன� ஓ?ட ேவ:F� சாைல शाळा Road / Place Sà-lai

வா*� சாOதிர) எ�ப� நகர அைம,- சா*திர� शा/6 Scriptures ÷às-th-ra

ெதgவ� ஒ�mதா� சாOவத) சா*வத� शा3वत Ever lasting ÷à-swa-tha

ெபJயவ�கைள சா@டா*கமாக வண���ேபா� சாhடா�க सा"टांग Prostrate Sàùh-ñà-ïga

சிகர) ெதாட சி3தைன ெசg சிகர� �शखर Peak ÷i-ka-ra

அmைவ சிகி3ைச நி-ணராக வMள�கியவ� சிகிNைச �चUक;सा Treatment Chi-kith-sai

சிைக �शखा ÷i-khaiவMRதியாசமான சிைக அல�கார� சிைக �शखा Hair ÷i-khai

சி*க) ஒa கா?F வMல�� ஆ�� சி�க� �सहं Lion Siïg-am

இ�m� ெப: சி4�ெகாைல நட3� வaகிற� சிO �शशु Child ÷i-su

வலி �ணமாக சி5த ைவ5திய) சிRத ைவRதிய� �स� Siddha Sidh-dha

�ணMயM> சி5திர) வைரத> சிRதிர� �च6 Picture Chi-th-ra

சிைத$1 த�$?;னா� சிைத�� Corpse Si-thai

சிகர� ெதாட சிAதைன ெசg சி3தைன �चतंा Thought Chin-tha-na

சீவக சிAதாமண> ஐ�ெபa�கா,பMய�க\� ஒ�m சி3தாமணM Type of Gem Sin-tha-ma-õi

உயM� சிேநகித� சிேநகித /नेह Friendship Sne-hi-tha

ம�ன� சி)மாசன5திR அம�3தா� சி�மாசனRதி> �सहंासन Throne Sim-mà-sa-na

சிர) தாjRதி வண��கிேற� சிர� �सर Head Si-ra

கF� ெவ,பRதா> சிரம) சிரம� �म Difficulty ÷i-ra-mam

கடTள/� சிH@U சிah; सिृ"ट Nature's Creation Sru-ù-ñi

ஆசிJய சிேராமண> சிேராமணM �शरोमण Learned / Expert Si-ron-ma-õi
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க�ன/யா�மJயMY�ள திaவ�\வ� சிைல சிைல �शला Statue ÷i-lai

இ3தியாவM� ேதசிய சி�ன� அேசாகN ச�கர� ஆ�� சி�ன� �च$ह Symbol Chin-na

ரயM> ேமாதி வாகன� சிSனாப>Sன) சி�னாபM�ன� Pieces Chin-na-bhi-õa

அவJ� பMரதான சி@யS சிhய� �श"य Student ÷i÷-ya

தின � ச$ீகிர) எ]3� உட'பயM'சி ெசgய ேவ:F� சீ�கிர� शी` Fast ÷Ék-i-ra

சதீள) எ�றா> �ள/�Nசி சீதள� शीतल Cold ÷É-tha-la

சேீதா@ண நிைல மா'றRதா> காgNச> சீேதாhண Weather SÉ-do÷-õa

ெத�பா:; சைீம சீைம सीमा Border SÉ-mai

சரீக ) உடY �� ந >ல� சீரக � जीरक Cumin SÉd SÉ-ra-ga

uரண 4க5ைத ஆ:டவ� அa\வா� OகRைத सुख Happiness Su-ka

மனதி'� 4கAத) தர�{;ய வMஷய�க� Oக3த� सुगंध Scent/Odour Su-gan-dha

ெபாa?கைள அ;�க; 45த) ெசgய ேவ:F� ORத� शु� Clean ÷udh-dha

Oத3திர ேபாரா?டRதி> ஈFபF� இ3திய�க� Oத3திர /वतं6 Independent Swa-than-thra

4Aதர5 திaRெதா:டR ெதாைகR தமிj எ�றா� ேச�கிழா� O3தரR सुंदर Beautiful Sun-dha-ra

 ;வMன/ேல 4ப) இ>ைல Oப� शुभ Well ÷u-bham ;வMன/ேல 4ப) இ>ைல Oப� शुभ Well ÷u-bham

ெவ�கேடச 4Fரபாத) O,ரபாத� सु'भात Morning Su-pra-bhà-tha

 ர?F 4பாவ) உைடய அவJட� பய3ேத� Oபாவ� /वभाव Nature Sva-bha-va

4ய ெதாழி> பயM'சிக� நடRத,பFகிற� Oய /वयं Self Sva-ya

4யமJயாைத இய�க� Oய /वयं Self Su-ya

கணவைர 4ய)வர) $ல� ேத�3ெதF�க  ;T ெசgதா� Oய�வர� /वयंवर Marriage Sva-yam-va-ra

4யZப) ெவள/NசR��� வ3��ள� Oயzப� /व?प Nature/Ownself Suya-rå-pa

4ேய3ைச ேவ?பாளராக, ேபா?;யMF� OேயNைச /वैिDछक Independent Su-ye-chai

4ர*க,பாைத நி�மாண, பணMக� Oர�க सुरंग Tunnel Su-raï-ga

அ த 4ரப>  எ@� அ?சய பாRதிர� OரபM Self-generating Sura-bhi

ல?சிய� இa3தா> ெவ'றி ெபmவ� 4லப) Oலப� सुलभ Easy Su-la-bha

எ3த த:டைனpமி�றி 4வ7$க) �ைழவா�க� Oவ��க� /वग. Heaven Svaç-ga

4வாச) எ�றா> கா'ைற உ�ேள இ]R� ெவள/ேய வMFவ� Oவாச� /वास ् Health/Breathe Svà-sam

-Rதி 4வாதcன� Oவாத�ன /वाधीन Independent Sva-dhÉ-na
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4வ cகார) ெசgத �ழ3ைத Oவ �கார� /वीकार Accept SvÉ-kà-ra

அயராத ெவ'றியM� 8;4ம) எ�ன V?Oம� सू2म Subtle Så-kùh-ma

8டாமண> எ�@� ஆபரணRைதN சீைத ெகாFRதா� VடாமணM Head Ornament Såóà-maõi

கண��கைள ெசgவத'� 85திர*கL உ:F VRதிர�க� सू6 Method Så-thi-ra

சள/ ேபா��� ஏலாதிN 8ரண) Vரண� चूण. Balm Chå-ra-õam

 aக� ஆலய 8ரS ேபா� Vர� शूर Strong ÷å-ran

சிவெபaமான/� 8ல) Vல� शूल Spear ÷å-lam

அமாவாைச திதி ஒa 8Sய திதி V�ய शू$य Nothing ÷ån-ya

�ர��க� ேச;ைட ெசg� வaகி�றன ேச?ைட Pranks Señ-ñai

அ�ைன ெதரசாவM� ேசைவ மன,பா�ைம அறி3தேத ேசைவ सेवा Service Se-vai

ேசனாதிபதிைய இழ3�வM?டதாக ெதJவMR��ளா�. ேசனாதிபதி सेनापती Army Leader Sena-pathy

அOர�க\�� சி�ம ெசாFபன) ெசா,பன� /वcन Dream Swap-na

�F�பRதி'� ேந�3த ேசாக) ேசாக� शोक Sorrow ÷o-kam

ெவ'றிகர ேசாதைன ேசாதைன Test So-dha-nai

வ �ர�க� மk:F� ேசாப>$கவM>ைல ேசாபM�க शोभा Beauty ÷o-bhiவ �ர�க� மk:F� ேசாப>$கவM>ைல ேசாபM�க शोभा Beauty ÷o-bhi

தைரயM> ெசௗகDயமாக அம�3� ெகா�\�க� ெசௗகJயமாக Comfort Sow-kar-ya

ஞாபக மறதி ஞாபக Remember ¤a-pa-ka

ேக�வM ஞான)  �கியமான ஓ�m ஞான� dान Wisdom ¤a-na

டா)பhக வாj�ைக டா�பlக Ostentatious Dàm-bÉ-ka

நட3� ெச>ல  ;யாதவ�க\�� ேடாலி வசதி ேடாலி डोलV Palanquin Do-li

அரO மJயாைதpட� தகன) ெசgய,ப?ட� தகன� दहन Burnt Dha-ha-nam

தச அவதார� தச दस Ten Dha-sa

மரேவைல ெசgp� ஒaவைரR த3சS என� �றி,பMFவ� தNச� Carpenter Tha-cchan

�a த;சிைண த?சிைண Offering Dhañ-÷i-õà

தாமைரR தடாக) தடாக� तट Pond Tha-ñà-ka

ஆp� தfடைன வMதி�க,ப?ட ைகதி த:டைன दंड Punishment Dhaõ-óa-õai

�ழ3ைதகைள த5E எFR� தR� द;तक Adopt da-tthu

வாj�ைகR த5Eவ) தR�வ� त;व Philosophy Tha-thva
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த5Zப ெம]� சிைலக� தRzப Almost real Tha-th-rå-pa

தAத) எ�ப� யாைனயM� ப>லிைன� �றி��� த3த� दांत Tusk Dhan-tham

வ �ைணயM� தAதி எ],-� ஒலி த3தி तं6ी Chord Than-dhi

நிmவன�கள/� -திய தAதிர) த3திர� तं6 Action Than-thi-ra

தப4 எ�றா> தவ� என ெபாa�பF� தபO तपस Meditate Tha-pa-su

-�மணR த)பதி த�பதி दOप�त Couple Dham-pa-thi

தயj தா?ச:ய� இ>லாம> கF� த:டைன தயT दया Compassion Dha-ya-vu

அதிபaட� ம�க� த7$க) த��க� तक. Argue Thar-kkam

ஜலதர*க� எ�ப� ஒa தாள இைச�கaவM தர�க Muscial Instrument Tha-raï-ga

பரணM தரணM ஆ�வா� தரணM World Dha-ra-õi

அமாவாைச தினRதி> த7Fபண) த�,பண� तप.ण Oblation/Offering Thaç-pa-õa

த7Fைப -> த�,ைப Kind of Grass Dhaç-pa

த7ம pRத� த�ம धम. Righteous Dhaç-ma

ஒa ல?ச� ேப� சாமி தDசன) தJசன� दश.न To See Dha-ri-÷a-na

uைஜ ெசgதா> தD5திர) ந��கி ெச>வ வள� ெபa�� தJRதிர� द\रFता Poverty Dha-ri-dh-ramuைஜ ெசgதா> தD5திர) ந��கி ெச>வ வள� ெபa�� தJRதிர� द\रFता Poverty Dha-ri-dh-ram

வMuதி தD5E தJR� To wear Dha-ri

எRதைன ெகாFRதாY� 5HFதி பMற,பதி>ைல Ra,தி तिृcत Contend Thrup-thi

ேகாவM> தல வரலாm தல /थल Place Stha-la

அைனவைரp� அ;R� 5வ)ச) ெசgதா� Rவ�ச� �वंस Destruct Dh-vam-sa

அதிகார 5வன.யM> ேபO Rவன/ �व�न Sound Dh-vani

ேகாயM>கள/> 5வஜ*த�ப� Rவஜ �वज Flag/Banner Dh-va-ja

க?டடRதி�  த> தள) தள� तल Floor Tha-la

தன.யாைவ உணவM> ேச��க ேவ:F� தன/யா ध�नया Coriander Dha-ni-ya

�ராம� தMைச வா�கி நாேண'றி அ�- ெதாFRதா� த@O धनुष Bow Dha-nu-su

த:ண�� தாக) தாக� Thirst Dà-ga

ேதவதாசிக� ேகாயM>கள/> நடனமாF� ெப:க� தாசி दास Slave Dà-si

தயT தா;சfய) இ>லாம> கF� த:டைன தா?ச:ய� Mercy Dhañ-chaõ-ya

ஏ] தாfடவ*கL ச,த *வர�கைள �றி�கி�ற� தா:டவ�க� Dance ñhaõ-óa-va
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ப:;ைககைள ெகா:டாFவத� தா5ப7ய) தாRப�ய� ता;पय. Meaning Thà-th-paç-ya

தாE ெவ?; எF�க அ@மதி தா� धातु Mineral Dà-thu

மன/த@�� ேகாப�, தாப) எ�m பல �ண�க� தாப� ताव Yearning Thà-bam

தா)Kல) தJRத> எ�றா> ெவ'றிைல ேபாFவதா�� தா�uல� ताOबूल Betel Thàm-bå-la

தாமிர) கல3த பரணM நதி தாமிரபரணM தாமிர� ताe Copper Thà-mi-ra

ெவ'றி�கான தாரக ம3திர� தாரக तारक Saviour Thà-ra-ga

Oக��க தாரத)மிய ேபத� தாரத�மிய Differentiation Thà-ra-tha-mi-ya

தாைரR தாைரயாg க:ண�� மைழ தாைர धारा Drop Thà-rai

ராக� தாள) தாள� ताल Muscial Scale Thà-la

இரRத தான) ெசgபவ� தான� दान Donate Dà-nam

நவதான.ய) எ�ப� ெந>, ேகா�ைம, பாசி,பயm ேபா�றைவ தான/ய� धा$य Cereal Dhà-ni-ya

தி$1 ெதJயாத கா?;> தி�� Direction Dik-ku

ம�கைள திைச திa,ப தவறான தகவ> திைச 7दशा Direction Dhi-÷ai

ஓgT �றிR�R திடமான  ;ேவ�� கிைடயா� திடமான !ढ़ Firm Dhi-óha

திதி �त�थ Date Thi-thiபMRa�க\�� திதி ெகாF,ப� திதி �त�थ Date Thi-thi

திமி*கல) மன/தைன உயMaட� வM]��� திமி�கல� Whale Thi-miï-ga-la

பMற� வாழ இவ� தியாக) ெசgதா� தியாக� ;याग Sacrifice Thyà-ga

தியான) ெசgவதா> ஏ'பF� ந�ைமக� தியான� �यान Meditate Dh-yà-na

ரசாயன திரவ� திரவ Fव Liquid Dra-va

திைரகட> ஓ; திரவMய) ேதF திரவMய� FSय, Matter Dhi-ra-vi-ya

திரOகார) எ�றா> நிராகJ,- திர*கார� Ignore Thi-ras-kà-ra

திரா;ைச இன/��� பழ�கள/> ஒ�m திரா?ைச Fा�ा Grapes Dh-ràñ-chai

திராவக) வ �சப?ட� திராவக� Acid Drà-va-ha

ேதவார� திராவ>ட ேவத� எ�m பாரா?ட,பFகிற� திராவMட F+वड़ Dravidian Dh-rà-vi-óa

நா�� ைககள/> திDVல� திJ f6शूल Three Thi-ri

திH@U கழிய O'றி,ேபாFத> திah; !ि"ट Sight Dh-ru÷-ñi

ெப:மணMக�,ெந'றியM> திலக) அணMகி�றன�. திலக� �तलक Mark Thi-la-ka

தின) ஒa திa��ற� ப;p�க� தின� 7दन Day Di-nam
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uைச அைறயM> தcப) ஏ'றி த�ப� दVप Light DhÉ-pam

அ�ேற எ]த,ப?ட ஒa தc7$க தJசன� த���க दVघ. Foresight DhÉç-ga

-:ணMய தc75த) த��Rத� तीथ. Water ThÉç-tham

ெநa�க;ைய தc75E ைவR� த��R� Settle ThÉ-çtha

ேபாரா?ட� தcவ cர) அைட3��ள� த�வ �ர� तीg Intense ThÉ-vÉ-ra

தcன �ரலி> த�ன दVन Low Sound DhÉ-na

$�m நா?க� E$க) அ@சJ�க,பF� ��க� दखु Sorrow Dhuk-kha

எ�ைனR E3சமாக நிைன�கி�றா� �Nச� तुDछ Belittle Dhu-cch-a

E5தநாக� ஒa தன/ம� �Rத Zinc Thu-tha

ம@�க� மk� EDத நடவ;�ைக �Jத Speedy Dhu-ri-tha

கா3ததி'� இர:F EHவ*கL உ:F �aவ�க� hुव Poles Dh-ru-va

ந�பM�ைகR Eேராக) �ேராக� Fोह Cheat Dh-ro-ga

ERலியமான -ைக,பட�க� �>லியமான Exactly / Minute Thul-liya

வணMக� ெநZO� Eலா�ேகா>  �\� ஒ�m �லா तुलना Scale Thu-la

�வார� Lवार Dh-và-ramநைக�கைட OவJ> Eவார) ேபா?F திa?F �வார� Lवार Keyhole Dh-và-ram

Eேவச) எ�றா> ெவm,-ண�Nசி �ேவச� Lवेष Hatred Dh-ve-ù

தாவர�கள/> Eளசி மaR�வ ச�தி வாg3த� �ளசி तुलसी Basil leaf Thu-lasi

E@டைன� க:டா> �ர வMலக ேவ:F� �hட द"ुट Wicked Duù-ñha

mE ெச>பவ@�� இல�கண� வ��கிறா� வ�\வ� �� धूत Messenger Thå-dhu

பMரNசிைனைய mப) ேபா?F வள�,பா�க� �ப� धूप Incense Dhå-bha

ெநF mரF பயண� �ர दरू Distance Dhå-ra

mDைக த3த ஓவMய� �Jைக तू�लका Paint brush Thå-ri-gai

mஷண வழ��க� �ஷண दषूण Taint/deface Då-ùha-õa

அ�ைனp� பMதாT�  �னறி ெதaவ) ெதgவ� देव God Dei-va

ேதக,பயM'சி நிைலய�க� ேதக देह Body De-ha

 ,ப�க � கடலா> Vj3திa��� இ3திய ேதச) ேதச� देश Country Dhe-÷a

ந�தி ேதவைத சிைல ேதவைத देवता Angel/God Dhe-va-thai

ேதகபல�, ேதஜO, ஞான� ேதஜ* तेजस Energy The-jas
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இைளஞ�க\�� ைதDய) ேவ:F� ைதJய� धैय. Bold Dhair-ya

$?F வலி�� ைதல) ேதgR� வ3தா� ைதல� तैल Oil Thai-la

வாசைல அல�கJ��� ேதாரண) ேதாரண� Decoration Tho-ra-õa

ேதாஷ) எ�ப� ஒnெவாa ல�கினRதி'�� ேவmபF� ேதாஷ� दोष Blemish Dho-ù

நக) க;Rத> நக� नख Finger nail Na-kha

பழைமயான நகர) நகர� नगर City Na-ga-ra

ஒaவ� பMற3த ந;ச5திர) ந?சRதிர� न�6 Constellation / Star Na-kùh-ñh-ra

எRதைன ேபa�� நடன) ஆடRெதJp� நடன� नट Dance Na-ña-na

நதி ந�� இைண,- ஒa ேதசியR ேதைவ நதி नदV River Na-dhi

நAதி இ>லாம> எ3த சிவாலய � இ>ைல ந3தி Statue/Obstruct Nan-dhi

VJய நமOகார) எ�ப� ஒa ஆசன� நம*கார� नम/कार Submit to Feet Na-mas-kà-ram

ம'றவ�கைள, ேபா> நயன) ெசg� நயன� Eyes Na-ya-nam

உயMேராF எJR� நரபலி நர नर Man/Human Na-ra

நரக) ப'றி வMள�க�க� நரக� नरक Hell Nara-kaநரக) ப'றி வMள�க�க� Hell

காள/�க ந75தன) ந�Rதன� Dance Naç-tha-na

நவ கிரக�க� நவ नवIह Nine Nava-gra-ha

உலகிேலேய மிக நவ cனமானE நவ �னமான� नवीन New Na-vÉ-na

கனமைழயா> வMவசாயM�� கF� ந@ட) நhட� न"ट Loss Na÷-ñam

ஜ3� தைல நாக) நாக� नाग Snake Nà-ga

இ�� நாகkக) மி�3த ம�க� வாj3திa�கிறா�க� நாக�க� नाग\रक Civilised Nà-ga-rÉ-ga

மி�கசிவா> �;ைசக� த�யM> எJ3� நாச) நாச� नाश ् Destroy Nà-÷a

நாடக) எ�ப� ஒa கைல நாடக� नाटक Drama Nà-ña-ka

நா;Uய நாடக� நா?;ய नाiय Dance Nà-ñya

நாU பா�,ப� எ�ப� சிRத மaR�வRதி� அ;,பைட நா; नाड़ी Pulse Nà-ói

ெவள/நா?F நாணய) நாணய� Coin (Currency) Nà-õai-ya

நா5திக) எ�ப� கடT� இ>ைல எ�ற நிைல,பாF நாRதிக� नाि/तक Atheist Nà-thi-ga

நாத) எ�ப� இைச�� மிக  �கியமான� நாத� नाद Sound Nà-dha
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நாதOவர ரசிக�க\�� இைச வMa3� நாத*வர Musical Instrument Nà-dha-swa-ra

நாப> கமலRதி> உயM� ச�தியM� $ல� இa�கிற� நாபM ना�भ Navel Nà-bhi

அநாம ேதய � நாம ேதய नाम देना Named Nà-ma-dhe-ya

அhேடாRதிர சத நாமாவள. நாமாவள/ नामावलV List of Names Nà-mà-va-li

பM'பFRத,ப?ேடா� ச தாயRதி� நாயகS நாயக� ना7टक Actor Nà-ya-gan

ரRத நாள) நாள� नलV Pipe /Tube Nà-lam

நிகர லாப� நிகர �नवल Approximate/Net Ni-ha-ra

நாைள ெவ'றி உன�� நி3சிய) நிNசிய� �नि"चत Confirm Nich-chaya

நி5திய கaம வMதி நிRதிய �न;य Perpetual/Continuous Ni-th-ya

ந>ல நி5திைரய>R ஆj3� வM?டா� நிRதிைர �नFा Sleep Nith-thi-rai

நித7சனமான உ:ைம நித�சன �नदश.न Show/Illustrate Ni-daç-÷ha-na

நிதியா:;� ெபாaளாதார வள�Nசி (ெபாa� + ஆதார�) நிதி �न�ध Finance Ni-dhi

கaRதி> ேதச நிAதைன இ>ைல நி3தைன �नदंा Condemn Nin-dha-nai

நிபAதைன இ�றி அ�கீகார� வழ�க ேவ:F� நிப3தைன �नबंध Stipulations Ni-ban-dha

அmைவ சிகிNைச நிQணராக வMள�கியவ� நி-ணராக �नपुण Specialist õi-pu-õaஅmைவ சிகிNைச நிQணராக வMள�கியவ� நி-ணராக �नपुण Specialist õi-pu-õa

ஒa நிமிட) சி3திp�க� நிமிட� Minute Ni-mi-óa

மJயாைத நிமி5தமாக ச3திRதா� நிமிRதமாக �न�म;त Reason Ni-mi-ttha

நியம) எ�றா> ெநறி ைற நியம� �नयम Rule Ni-ya-ma

-திய அதிப� நியமி$க,ப?டா� நியமி�க �नयमन Appoint Ni-ya-mi

வMைல நி7ணய) ெசg� நி�ணய� �नण.य Settled/Decided Niç-õa-ya

நிரAதர ேவைல வாg,- நிர3தர �नरंतर Permanent Nir-an-tha-ra

சிைறயMலிa3த நிரபராதி வMFதைல நிரபராதி �नरपराध Innocent Nir-apa-rà-dha

கிராம�கைள Oனாமி நி7oலமா�கிய� நி�$ல �नमू.ल Without Roots Niç-må-la

நி7வாக� நடRதிய ேபNOவா�Rைத நி�வாக �नवा.ह Management Niç-và-ha

மஹாவ �� நி7வாண நிைல நி�வாண �नवा.ण Disappear/Liberated Niç-và-õa

ேகாJ�ைகைய அரசா�க� நிராகDFQ நிராகJ,- Refuse Ni-rà-ha-ri

அவ�க� நிராைச அைட3�வM?டா�க� நிராைச �नराश Disappointed Ni-rà-÷

நிZப>�க ேவ:F� நிzபM �न?+पत Ascertained/Proved Ni-rå-bhi
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அன> மி� நிைலய) நிைலய� �नलय Centre Ni-la-ya

ேபa3� நிைலய) நிைலய� Place of Stay Ni-la-ya

�ைறகைள நிவ75தி ெசgய ேவ:F� நிவ�Rதி �नविृ;त Abolish/Prevent Ni-vaç-thi

உJய நிவாரண) வழ�க நடவ;�ைக நிவாரண� �नवारण Solace ni-và-ra-õa

ெசா�ன� நிஜ) தா� நிஜ� Truth Ni-jha

ஜாதகRதி> நc3ச) ெப'ற கிரக� ந�Nச� नीच Low point NÉ-cha

இ3த வழ�ைக வMசாJRத நcதிம�ற� ந�தி �नFा Justice NÉ-dhi

நc7, நில�,ெநa,-,கா'm,ஆகாய) எ�ற ஐ�ெபa� uத�க� ந��,ஆகாய� आकाश Sky à-kà-÷

நcல) ஏ]  த�ைம நிற�க\� ஒ�றா�� ந�ல� नीला Blue NÉ-lam

-டைவயM� ெகாOவRைத நcவ> ந�வM Tie waist cloth NÉ-vi

வMவசாயMக� sதன ஆ�,பா?ட� �தன नूतन New Nå-dha-na

இைறவ@�� ைநேவ5திய) பைட,ேபா� ைநேவRதிய� नैवेLय Offering Nei-vedh-ya

ம�ன/��� ப$1வ) �F�ப ஒ'mைமைய அதிகJ��� ப��வ� पKव Readied Pak-va

ப$தி�� நிக� எ�Tமி>ைல ப�தி भिKत Devotion Bhak-thi

भगवानபகவாS மிகT� எள/ைமயானவ� பகவா� भगवान God Bha-ga-vàn

ம�க� இைடேய மk:F� பைக உண�T பைக Enmity Pa-gai

தன/ நப� உJைம�� ப*க) வர�{டா� ப�க� भंग Damage Bhaï-ga

வ�\வ� காலRதி> ப4 வழிபாF பO पशु Cow Pa-÷u

ேகாவMலி> வழ�க,பF� ப:சாமி�த� பZச पंच Five Pan-cha

இலவ� ப:4 பZO Cotton Pa¤-ju

த�பாவள/ ப;சண) ப?சண� भ2य Eatables Bak-sha-õa

ஒa தைல ப;சமாக வழ�கி> த��,- ப?சமாக प� Side Pa-kùh-a

பறைவகைள� ெகா:F ப;சி சா*திர� ப?சி प�ी Bird Pa-kùh-i

அர:மைனயM> ப;ட5E யாைன ஒ�m இa3த� ப?ட� Stately Pañ-ñam

ந�றாக பU ப; पढ़ Read Pa-di

பl O?; பF Extraordinary Pa-du

நா?F, பf ப: Song Paõn

பfடார-பரேதசிக� ப:டார Mendicant Paõ-óà-ra
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இவ� மிக,ெபJய பfUத7 ப:;த� पंjडत Learned Paõ-ñi-da

பண) பR�� ெசgp� பண� Money Pa-õam

ேதசிய அளவM> பத$க) ெவ�m சாதைன பத�க� पदक Medal Pa-thak-ka

ப5ததி எ�றா> வழி அ>ல� பாைத பRததி प��त Method Pa-dh-dha-thi

வாடைக ஒ,ப3த, ப5திர) பRதிர� प6 Paper Path-thi-ra

ப5திD$ைக ஒ�m ேகலிN சிRதர�கைள ெவள/யM?F�ள� பRதிJ�ைக पf6का Magazine Path-thi-rik-kai

பத) எ�ப� எ�m ெபாa�பF� பத� पद Word Pha-dam

ப5மாசன� பRமா पkा Padmasana Pad-ma

பதவ> உய�T வழ�க உRதரT பதவM पदवी Official Role Pa-dha-vi

சாவMRதிJ ஒa பதிவMரைத பதி प�त Husband Pa-thi

ந� ெபaைமகள/>  �கியமான� திaமண பAத) ப3த� बंधन Bound Bhan-dha

பAதி��  3� பைட�� பM3� எ�ற பழ ெமாழி ப3தி पंिKत Row Pun-dhi

பய�கரவாதிக\�� இைடேய ேமாத> பய�கரவாதி भयंकर Terror Bha-yaï-kara

சா,பா?F இ>லாம> பZச பரேதசி ேபால பர पर Other / different Pa-ra

பரம ஏைழ பரம Very much Pa-ra-maபரம ஏைழ பரம Very much Pa-ra-ma

பர)பைர வழி வ3த வழ�க� பர�பைர परOपरा Lineage Param-para

பரேலாகRதி> இa�கிற எ�க� பMதாேவ பரேலாக परलोक Other world Para-loka

பரOபர ஒ'mைம ேவ:F� பர*பர पर/पर Mutual Pa-ras-pa-ra

வ �ர த�ர பரா$கிரம) பரா�கிரம� परा�म Strong Pa-rà-kra-ma

மைழ ெபgய Fரா75தைன ,ரா�Rதைன 'ाथ.ना Prayer Praç-tha-na

ம'றவ�கைள பDகாச) ெசgயாேத பJகாச� प\रहास Make fun Pa-ri-hà-sa

பDகார) ேம'ெகா�ள ேவ:F� பJகார� प\रहार Offer Pa-ri-hà-ra

ந�� பD3சயமான  கமாகRதா� இa3த� பJNசயமான प\रचय Familiar Pa-ri-cha-ya

ந�திபதிக� {; த�வMர பDசலீைன நடRதினா�க� பJசீலைன प\रशीलन Consider Pari-÷É-lana

பD;ைச  ;Tக� பJ?ைச परV�ा Examine Pari-kùh-a

மன/தன/� பDணாம வள�Nசி பJணாம प\रणाम Evolution Pari-õà-ma

ம�க� உயMJழ3த பDதாப) பJதாப� Sympathy Pari-dha-bha

ச?ட�கைள வ�R� ந�தி பDபாலன) ெசg� வ3தன� பJபாலன� प\रपालन Implement Pari-pà-lan
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ேகாயMைல பDபாலன) ெசg� பJபாலன� प\रपालन Maintain Pari-pà-lana

ம�க� பDKரணமான ஆதரைவ ந>க ேவ:F� பJuரணமான प\रपूण. Full Pari-pår-õa

ேகாவM>கள/> பDவ;ட) பJவ?ட� Respect Pari-vañña

மி�னc பண, பDவ75தைன  ைற பJவ�Rதைன प\रवत.न Exchange Pari-var-tha-na

இராcவ பDவார) பJவார� प\रवार Family Pa-ri-và-ram

அளவM>லாத Fkதி ,�தி 'ी�त Affection PrÉ-thi

ெபய�, பலைக பலைக फलक Board Pa-la-ga

கைள,- ந��கி பல) ெபற பல� बल Strength Bha-lam

பRலி வM]� பல� ப>லி �छपकलV Lizard Palli

 ய'சிக� வMவசாயMக\�� பலS தa� பல� फल Result Pha-lan

பலா5கார) ெசgய,ப?ட ெப: பலாRகார� बल;कार Forced Bha-làth-kà-ra

பலி ெகாFRத> ஒa சமயN சட�� ஆ�� பலி ब�ल Oblation/Offering Bali

அவ� வா��, பலி5தE பலிRத� Come True Pali-ttha-dhu

பiயமாக �ன/3� ேபOவ� பnயமாக भSय Respect Bhav-ya

பவMRதிரமான प+व6 Pa-vith-raபவ>5திரமான ம3திர�கைள ெஜபM�க ேவ:F� பவMRதிரமான प+व6 Pious Pa-vith-ra

பஜைன, பாட>க� பஜைன भजन Chant Bha-jan

பOம) எ�றா> சா�ப> ப*ம� भ/म Ash Bas-ma

 த> பாக) ப;�காதவ�க� பாக� भाग Part / Chapter Bhà-ga

நள பாக) எ�ப� உணைவ ப��வ� ெசgவ� பாக� Cooked Food Pà-kam

ெப:கள/� தாலி பா$ய) நிைல�க பா�ய� भागय Privilege Bhà-gh-ya

ஆஜா@பா1வான வ �ர� பா� बाहु Shoulder Bà-hu

எமன/� பாச� கயMm பாச पाश Loop/Rope Pà-÷a

பM�ைளக\��, பாட) ெசா>லி� ெகாF,பா� பாட� पाठ Lesson Pà-ñha

ம: பாfட) பா:ட� Vessel Pàõ-dam

தன�ெகன தன/ பாண>ைய கைட,பM;Rதா� பாணM Style Pà-õi

சிறிய க?சிக\��� பாதக) பாதக� Setback Pà-dha-ga

சாைலைய கட�க  ;யாம> பாதசாDக� அவதி பாதசாJ Pedestrian Pà-dha-sà-ri

அ�ள அ�ள� �ைறயா அ?சய பா5திர) பாRதிர� पा6 Vessel Pàth-thi-ra
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பாத) பணM3� பMராRதைன ெசg பாத� पाद Feet Pà-dham

அதல பாதாள) பாதாள� Deep / Depth Pà-da-la

ராமJ� பாEைகக� பா�ைக पादकुा Foot wear Pà-dhu-ka

பாமர ம�க� பாமர Poor/Uneducated Pà-ma-ra

பாயச) ப ல வைககள/> ெசgவ�:F பாயச� पायस Sweet soup Pà-ya-sa

பாரப;ச) பா��காம> உதவM ெசgய ேவ:F� பாரப?ச� प�पात Discriminate Pà-ra-pakùh

அதிக பார) ஏ'றிNெச�ற வ:;க\�� அபராத� பார� भार Load Bhà-ram

பார)பDய உணT பார�பJய पारOप\रक Traditional Pà-ram-par-ya

ம3திரRைத பல  ைற பாராயண) ெசgய ேவ:F� பாராயண� पारायण Repeated study Pà-ra-ya-õam

பாDஜாத) எ�றா> பவள ம>லி பாJஜாத� पा\रजात Flower species Pà-ri-jà-tha

பா�-க\ட� வMைளயாF� பாலகS பாலக� बालक Child Bhà-la-ga

பாRய காலRதி> இa3ேத ந:பராக இa3தவ� பா>ய बाRय Childhood Bàl-ya

பாவ) -:ன/ய� பாவ� पाप Sin Pà-va

ந��ேமா�, பானக) பானக� Sweet liquid Pà-na-ga

பான� पान Liquid/Potation Pà-namேவத�க� ேசாம பான) �றிR� ேபOகி�றன பான� पान Liquid/Potation Pà-nam

நவ பாஷாண சிைல பாஷாண पाषाण Stone Pà-ùhà-õa

கா� ேக?காதவ�க� ேபO� ைசைக பாைஷ பாைஷ भाषा Language Bà-ùà

வmைமயM� நிமிRத� ப>3ைச எF,பவ�க� பMNைச �भ�ा Beg Bik-kùh-a

ெகா�ள/வாg, ப>சா4 பMசாO +पशाच Devil Pi-÷à-su

கZச, ப>4னாறி பMOனா Oriented Pi-su-nà-ri

ப>;ட) இர:F� பM�ேவ> கா�க பM?ட� Back Body Pi-ñña

திதி அ�m ப>fட) ெகாF,ப� வழ�க� பM:ட� +पlड Lump Piõ-óa

ப>5தைள வMள�� பMRதைள पीतल Brass Pith-tha-lai

அமாவாைச தினRதி> ப>E� த�,பண� பM� +पतृ Ancestor Pi-thu

உaவRதி� ப>)ப5ைத பா�,ப� க:ணா;யM> பM�பRைத fबOब Image Bim-bha

அவசர நிைல ப>ரகடன) ெசgய,ப?F�ள�. பMரகடன� 'कट Announce Pra-ka-ña-na

ெவ'றி வாg,- ப>ரகாச) பMரகாச� 'काश Bright Pra-Kà-÷a

ச?டRதி� ப>ரகார) பMரகார� 'कार According to Pra-kà-ra
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அதிக, ப>ரச*கி பMரச�கி Talkative Pra-saï-ka

ப>ரசவ) ஒa ெப:c�� மிக  �கியமான அ@பவ� பMரசவ� 'सव Delivery Pra-sa-va

ப>ரசSன  க� பMரச�ன 'स$न Happy Pra-san-na

ேகாவM> ப>ரசாத) பMரசாத� 'साद Offering Pra-sà-da

ம�க� மRதியM> எ]Nசி மி� ப>ரசார) பMரசார� 'चार Canvass Pra-chà-ra

தமிழகRதி> உ�ள ப>ரசி5தி ெப'ற ேகாவM>க� பMரசிRதி '�स� Popular Pra-sidh-dhi

ப>ரதeிண) ெசgவதா> ஏ'பF� பல� பMரத�ிண� 'दm�णा Around left to right Pra-dak-÷i-õa

அைமNச�க\ட� பMரதம� ஆேலாசைன பMரதம� 'थम First Pra-dha-ma

ப>ர5ேயக  ய'சி பMரRேயக Special Pra-th-ye-ka

ப>ரதான சாைல பMரதான 'दान Important Pra-dhà-na

ைகெய]R�, ப>ரதிைய காண ேவ:F� பMரதி '�त Copy Pra-thi

ம�க� ப>ரதிநிதி இ�m வaைக பMரதிநிதி '�त�न�ध Representative Pra-thi-ni-dhi

ப>ரதிபலS எதி�பா�Rத> {டா� பMரதிபல� Expect in return Pra-thi-pa-lan

சிவலி�க� ப>ரதி@ைட ெசg� uைஜ பMரதிhைட '�त"टा Install Pra-thi-ùh-ña

கட'கைர, ப>ரேதச) பMரேதச� 'देश Area Pra-de-÷aகட'கைர, ப>ரேதச) பMரேதச� 'देश Area Pra-de-÷a

ப>ரப:ச, ெபாa?க� பZசuத�களா> ஆனைவ பMரபZச 'पंच Universe Pra-pa¤-ja

நாலாயMர திnவMய ப>ரபAத) ைவணவ சமய ப�தி �> பMரப3த� 'बंध Composition Pra-ban-dha

மஹா கZச, ப>ரQ பMர- 'भु Lord/Ruler Prabu

இ�m பதவM, ப>ரமாண) ெசg� ெகா:F�ளா� பMரமாண� 'माण Oath Pra-mà-õa

ப>ரைம பM;Rத மனநிைல பMரைம nम Mental State Bra-mai

த�வMர ப>ரய5தன) பMரயRதன� 'य;न Effort Pra-yath-na

ப>ரயாண� கைள,- பMரயாண 'याण Travel Pra-yà-õa

ேபாலி* த;ய;, ப>ரேயாக) ெசg� கைலRத� பMரேயாக� 'योग Practice Pra-yo-ga

எnவMத ப>ரேயாஜனN) இ>ைல பMரேயாஜன� 'योजन Purpose Pra-yo-ja-na

க:ண�� ப>ரவாக� பMரவாக 'वाह Flow Pra-và-ha

அரசிய> ப>ரேவச) உmதி பMரேவச� 'वेश Entry Pra-ve-÷a

அc ஆpத�க� உ:டா�கிய  த> ப>ரளய) பMரளய� 'लय Flood Pra-la-ya

அ3நிய நா?F, ப>ரைஜ பMரைஜ 'जा People Pra-jà
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ப>ராசனீ ஸ�,ரதாய� பMராசீன 'ाचीन Ancient Prà-chÉ-na

ெச;, ெகா;க� உயM� வாழ ப>ராண வாp ேதைவ பMராண 'ाण Life / Oxygen Prà-õa

ெச>ல, ப>ராண>யM� மk� ெகா:ட பாச� பMராணM 'ाणी Animal Prà-õi

சிவேலாக ப>ராFதி அைட3தா� பMரா,தி 'ाcत Attain Pràp-thi

தவm�� ப>ராய3சி5த) பMராயNசிRத� 'ायि3चत Atone Prà-ya÷-chi-tha

ப>Dயமான ந?- பMJய� +'य Dear Pi-ri-yam

அவ� ஒa ப>H)மசாD பMa�மசாJ opमचय. Celibacy Bra-hma-chà-ri

ப>ேரத பJேசாதைன பMேரத 'ेत Corpse Pre-dha

ப>Sன) எ�ப�  ] எ: ஒ�றி� ப�தி பM�ன� Division Bin-na

�ற� பhட) வMa� பlட� पीठ Seat PÉ-ñam

கF� பZச� பhU5தE பl;Rத� पीjड़त Infested PÉ-di-tthu

மா�கழி மாதRைத பhைட மாத� எ�m ெசா>கிறா�க� பlைட पीड़ा Discomfort PÉ-ñai

ம�க� பhதியM> உ�ளன� பlதி भयभीत Fear BÉ-thi

பhஜ ம3திர�க� பlஜ बीज Seed BÉ-ja

-சிR� Pusi-tthu�ய ஆகாரRைதேய Qசி5E ந'ெசய> -Jp�க� -சிR� Eat Pusi-tthu

உயMJன�க\�� ந�ைம ெசgவ� Qfண>ய) -:ணMய� पुlय Holy Puõ-õi-ya

Q5தக) ப;,ப� -Rதக� पु/तक Book Puth-tha-ka

சமேயாசித Q5தி எ�ப� இ� தா� -Rதி बु+� Mind Budh-dhi

Q5திர பா�கிய� -Rதிர पु6 Son Puth-thi-ra

அர:மைன அ3த,Qர) -ர� Place Pu-ram

ேச�கிழா� அaள/ய திaRெதா:ட� Qராண) -ராண� पुराण Epic Pu-rà-õam

Qராதன ப:ைடய நகர�கள/� வள�Nசி -ராதன पुराना Ancient Purà-thana

க: இைமக� ம'm� QHவ) அழ� -aவ� भqह Brow Pu-ru-vam

அவதார QHஷS -aஷ� पुMष Man Pu-ru-÷

Qவன) -க]� அ'-த வMழா -வன� भुवन World Bhu-va-na

உண�வா> QளகாSகித) அைட3� -ளகா�கித� पुलUकत Cheerful Pula-kàn-kitha

மmெஜ�ம�, Qன7 ெஜ�ம� -ன� पुनः Again Pu-naç

Q@Uயான உணT -h; पुि"ट Strong Puùh-ñi
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ேகாவMY�� -hப� ெகாFRதா> -:ணMய� -hப� पु"प Flower Pu÷-pa

கடY�க;யM> Kக)ப) uக�ப� भूकOप Earth Quake Bhå-gam-pa

கிணm ெவ?ட கிள�பMய  Kத) uத� भूत Ghost Bhå-dha

KமியM� Oழ'சியMனா> ஏ'பF� வMைளTக� uமி भू�म Earth Bhå-mi

Kரண ஒR�ைழ,- uரண पूण. Full På-ra-na

வM:ண,ப�கைள K75தி ெசg� அள/�க ேவ:F� u�Rதி पू�त . Fill up Påç-thi

K7வ ெஜ�ம நிைனTக� u�வ पूव. Former Påç-va

அ�Nசக�க� Kைஜைய நிைறT ெசgதன� uைஜ पूजा Pooja På-jà

சர��, ெப;டக) ெப?டக� पेटV Box Peñña-ha

ஜாதி,மத ேபத) பா��கா� ம�க\�காக உைழRதவ� ேபத� भेद Difference Bhe-dha

ேபDைக ெகா?; வர மRதள � சRதமிட ேபJைக Horn Bhe-ri-gai

 த> ேபாக) ெந> சா�ப; ேபாக� Harvest Bho-ga

ந�தி ேபாதைன ேபாதைன Preach Bho-dha-na

�ழ3ைதக\�� ேபாஷா$1 �ைறபாF ேபாஷா�� Healthy Po-ùha-kku

ெபௗதிக அறிவMய> ெபௗதிக Botany Bow-thÉ-kaெபௗதிக அறிவMய> ெபௗதிக Botany Bow-thÉ-ka

ெபௗ7ணமி uைஜ ெபௗ�ணமி पूण.मा Full moon Pouç-õa-mi

எதி�பா�,-கைள தா:; மக5தான ெவ'றி மகRதான मह;;व Grand Ma-hath

மகரAதN ேச��ைக மகர3த Pollen flower Ma-ka-ran-da

ெந>லி�காயM� மகிைம மகிைம म7हमा Greatness Ma-hi-ma

கவMஞ�க\�� ம1ட) V?Fேவா� ம�ட� मुकुट Crown Ma-ku-ña

ெபா��� ம*கள) எ��� த��க ம�கள� मंगल Auspicious Maï-ga-la

ைககள/> அ,பMயMa��� மசி மசி म�स Ink Ma-si

மல� ம:ச) மZச� Bed Ma¤-ja

ராமகிahண மட) மட� मठ Monastery Ma-ñam

திaமண மfடப) அaேக ம:டப� मंडप Hall Maõ-óa-pa

1 மfடல) எ�ப� 48 நா?க� ம:டல� मंडल Circle/Cycle Maõ-óa-la

60 ஆ� வயதி> நட��� மண> வMழா மணM मण 60th Birthday Ma-õi

மRதிய அரO�� ஆதரT மRதிய म�य Central Ma-dhya
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யாைன�� மத) பM;,ப� உ:F மத� Violent Anger Ma-dham

வMதிைய மதியா> ெவ>லலா� மதி Intelligence Ma-dhi

மEரமான வாசைனR திரவMய�களா> ெசgய,ப?ட� ம�ரமான मधुर Sweet Ma-dhu-ra

வM'பைன மAதமாக உ�ளதாக தகவ> ெவள/யாகிp�ள� ம3தமாக मंदग�त Slow Man-dha

மிகT� ச�தி வாg3த மAதிர*கL ம3திர�க� मं6 Manthra Man-thi-ra

பாரா\ம�றRதி> மRதிய மAதிD தகவ> ம3திJ मं6ी Minister Man-thi-ri

உNசRைத அைட3த மமைத மமைத Arrogance Ma-ma-dhai

மரகத) நவரRதின�க\� ஒ�றா�� மரகத� मरकत Emerald Ma-ra-ga-tha

வMபRதி> சி�கி மரண) மரண� मरण Death Ma-ra-õam

மரணRதி> ம7ம) ந�;�கிற� ம�ம� मम. Mystery Maç-ma

மDயாைதயாக நட3� ெகா�ள ேவ:F� மJயாைத मया.दा Respect Mar-yà-dha

சாைலகள/> மல) கழிRதா> அபராத� மல� मल Solid Waste Ma-lam

ஒலி�பM� ேபா?;யM> மRX5த) இட�ெபறா� ம>pRத� Wrestling Mal-yud-dha

�:F மRலி, u ம>லி चमेलV Jasmine Mal-li

Mali-vuமலிவான அரசிய> மலிவான Cheap/Low quality Mali-vu

மனசா;சி ேபOவ� மகிjNசி அள/�கிற� மனசா?சி सा�ी Witness Mana-Sàñ-kùh-i

மSமத கைல ம�மத म$मथ Cupid Man-ma-tha

�ர�கிலிa3� மன.தS ேதா�றினா� மன/த� मनु"य Human being Ma-ni-dha

எY�- மtைஜ ம£ைஜ मsजा Bone marrow Maj-jai

க�ன/யa�� மன�ேபால மா*கRய) கிைட�க மா�க>ய� Marriage Thread Màï-gal-ya

மாணவ7க� மறிய> ேபாரா?ட� வாப* மாணவ� Student Mà-õa-va

ம�களா> மன/தa� மாண>$க) எ�m -கழ, ெப'றவ� மாணM�க� माणKय Precious Stone Mà-õik-ka

மத மா5ச7ய மாRச�ய Dislike Mà-th-saç-ya

ேத�த>கள/> மா5திர) பMரNசிைன மாRதிர� मा6 Only Mà-th-ra

இத'� ஒa மாத) ஆ�� மாத� मास Month Mà-dha

ேகாமாதா uைஜ மாதா माता Mother Mà-thà

மைலயாள மாAதிDக) மா3திJக� Magic Art Màn-th-rÉ-ka

மாவ?ட மாநாl நைடெப'ற� மாநாF Assemble Mà-nàñu
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தாg மாமS மாம� मामा Uncle Mà-mà

மாமிச) வM'பைன மk� தைட மாமிச� मांस Flesh Mà-me-sa

ம3திர�ேகா> மாயாவ> மாயாவM मायावी Magician Mà-yà-vi

வ�ளலாJ� ச�மா7$க) மா��க� माग. Way Màç-ga

ேகாவMY�� த�க காO மாைல காணM�ைக மாைல माला Garland Mà-la

மானசகீமாக ம�ன/,- மானசீக मान�सक Of the mind Mà-na-sÉ-ka

இ�m மிதமான நிலநF�க� ஏ'ப?ட� மிதமான मदृु Mild Mi-dha

ஊa��� மிHக*கL உலTவதாgN ெசா�னா�க� மிaக�க� मगृ Animal Mi-rue-ga

பரதநா?;யRதி�  �கியமான தாள� கaவM மிHத*க) மிaத�க� मदृंग Muscial Instrument Mru-daï-ka

 க� மிHEவாக இa�க ேவ:F� மிa� मदृु Soft Mru-dhu

மnS ந�J> வா]� ஒa வMல�� ஆ�� மk� Fish MÉn

ப>ேவm  �கிய மேசாதா�க�  �கிய मुKय Important Mukh-ya

அ�m N$தி அைட3தா�  �தி मुिKत Salvation Muk-thi

ேகாயMலி> திaமண NT75த)  {�Rத� मुहूत. Auspicious Time Mu-håç-tha

N5திைர தா� க?டணமாக வVலி�க,பFகிற�  Rதிைர मुFा Seal Mu-dh-raN5திைர தா� க?டணமாக வVலி�க,பFகிற�  Rதிைர मुFा Seal Mu-dh-ra

சி,பM��� N5E உaவா�� வMத�  R� मुKताफल Pearl Muth-thu

அகRதிய� Nன.வ7 எ�m ேபா'ற,பFகிறா�  ன/வ� मु�न Sage Muni

N@U உய�Rதி, நர�- -ைட�க ச:ைடயM?டன�  h; मु7ठ Hand Mu÷-ñhi

oடS த� மடைமைய� �றிR� மகிjNசியைடகிறா� $ட� मूख. Fool Må-óan

மல o5திர $Rதிர मू6 Urine Må-th-ra

o7$கமான நடRைத $��க मूख. Fool Måç-ka

நிைனTக� இழ3� நா� o73ைச ஆேன� $�Nைச मूछा. Unconscious Måç-cha

o75தி சிறிய� ஆனாY� கீ�Rதி மிகT� ெபJய� $�Rதி मू�त . Statue Måç-thi

ெதாழிலி> oலதன) ேபாட ேவ:F� $லதன� मूलधन Capital Må-la-dha-na

மி�னZச> oல) ெசgதிக� $ல� मूल Root Må-lam

ேமக$?ட� இ>லாததா> ெவ,பRதி� தா�க� ேமக मेघ Cloud Me-ga

ெமRத, ப;Rத ேமதாவ> ேமதாவM मेधा Intellect Me-dha-vi

ேமளதாள�  ழ�க uைஜ ேமள मेल Musical Scale Me-la



Sanskrit Words in Tamil

                                                                                                                                                         

Tamil Sentences (Words of Sanskrit Origin, highlighted in Bold)
Tamil Word with 

Sanskrit Roots
Hindi equivalent Meaning in English

Phonetic 

Transliteration
மைனவM�� /கணவ@��N சேகாதர� ைம5EனS ைமR�ன� Brother in law Mai-thu-na

ஆைடகள/� மk� ேமாக) ேமாக� मोह Charm Mo-ham

ேமாகின. ஆ?ட� ேமாகின/ मो7हनी Tempting woman Mo-hi-ni

ந�பைவR� ேமாச) ேமாச� Cheat Mo-sa

கபால ேமா;ச) ேமா?ச� मो� Salvation Moñ-cha

த�வMர ெமௗன வMரதRைத ேம'ெகா:;a3தா� ெமௗன मौन Silence Mow-na

வாjவM� யதா75த) யதா�Rத� यथाथ. Reality Ya-thàç-tha

யமS இ3� மதRதி> இற,பM� ெதgவ� ஆவா� யம� यम Yama - God Yama

மைழ ேவ:; யாக) நட3த� யாக� यd Oblation/Offering Yà-ga

பMறJட� யாசிR� ெபாa� ெபmவ� யாசி या�चका Request Yà-si

பாத யா5திைர �வ�கினா� யாRதிைர या6ा Journey Yà-thi-rai

1 யாம) (ஜாம�) எ�றா> 3 மணM ேநர� யாம� Part of day Yà-ma

கலி Xக) pக� युग Era Yu-gam

X5த)  ;வைட3� பல ஆ:Fக� கட3த� pRத� यु� War Yudh-dha

pவ युवा Young Yu-vaXவராஜா pவ युवा Young Yu-va

உ�க\�� எ�ன ேயாகியைத ேயா�கியைத योBय Qualification Yogh-ya-dhai

சிRதேயாக) ேயாக� Time of Day Yo-ga

பMரNைன த�ர -� ேயாசைன ேயாசைன योजना Suggestion Yo-ja-nai

ெயௗவன) எ�றா> இளைம பaவ� ெயௗவன� यौवन Youth Yav-va-nam

ராcவ ரகசிய*கைள கடR�வதாக தகவ> ரகசிய�கைள रह/य Secret Ra-ha-si-ya

திரவ வ;வM> இa��� ஓ� உேலாக� பாதரச) ரச� रस Liquid / Juice Ra-sa

 ] நிலT அழ� எ�ப� ெபா�வான ரசைன ரசைன रसना Taste Ra-sa-nai

ரசாயன மா'ற� ஏ'பFகிற� ரசாயன रसायन Chemical Ra-sà-ya-na

உலகRைத ர;சி$க வ3த கடT� ர?சி�க र�ा Saviour Ra-kùh-i

ெதா:ைட ரண) த�ர ரண� Wound Rha-õa

அரO ரRத வ�கிகள/� ெசய>பாFக� ரRத रKत Blood Rakh-tha

அவசிய� அணM3� ெகா�ள ேவ:;ய ர5தின) இ� ரRதின� र;न Gem Ra-th-na

ேகாயMலி� ரத) ரத� रथ Chariot Ra-tha
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நி�னேய ரதி எ�m நிைனகிேறன; க:ண�மா ரதி Cupid's love Ra-thi

ர)யமான கா?சி ர�ய रOय Pleasing Ram-ya

ராக) தாள� ராக� राग Muscial Scale Rà-ga

ராசி பல�க� ராசி Horoscope State Rà-si

கடலி> ஏ'ப?ட ரா;சஸ அைல ரா?சஸ रा�स Monster Ràk-cha-sa

சிவரா5திD வழிபாF ராRதிJ राf6 Night Rath-thri

இைடRதரக�கள/� ராtஜிய) ஒழி�க,பF� ரா£ஜிய� राsय Kingdon Ràj-ya

Dஷி $ல� நதி $ல� வMசாJ�கலாகா� Jஷி ऋ+ष Rishi Ri-÷i

ேதசிய kதியMலான க?Fைர ேபா?; �தி रV�त Manner RÉ-thi

ேதட> எ�ப� உ�ளவைர வாjவM> Hசி இa��� aசி M�च Taste Ru-chi

H5ர தா:டவ� aRர �ु� Angry Rud-ra

ெப:க� HEவான திதியM� பலைன பா��கலா� a� ऋतु Season Ru-thu

சி3தைன�� ெசய> Zப) zப� ?प Form/Shape Rå-pa

ைக ேரைக நி-ண� ேரைக रेखा Lines Re-khai

ேராக रोग Disease Ro-gaஎYமிNச� பழ� ஒa ச�வேராக நிவாரணM ேராக रोग Disease Ro-ga

ராக�கள/� ஆேராகண ஆவேராகண�க� ேராகண आरोहण Ascent Ro-ha-na

ேராதைன தா�க  ;யாம> ேராதைன Pain / Irritation Ro-dha-na

uைன ேராம) ேராம� रोम Hair Ro-mà

அவமான� ஏ',ப?டாY� ேராஷ) வரவM>ைல ேராஷ� रोष Anger Rho-ùm

ெரௗ5ர) பழ� ெரௗRர� Intense Anger Row-dh-ra

சி�ம ல$ன) ல�ன� Horoscope State Lag-na

சா RJகா ல$ ஷண) ல� ஷண� ल�ण Characteristics Lak-ùha-na

ல;ச) zபாg ல?ச� लाख Lakh Lañ-cha

இன/,-கள/> ல;l மிகT� Oைவயான� ல?F लाडू Laddu/Làdu Lañ-ñu

லய) தாளRதி� கால, பMரமாணRைத நி�ணயM��� லய� लय Rhythm La-ya

லவ*க ப?ைட மaR�வ �ண� ெகா:ட� லவ�க लqग Clove La-vaï-ga

லவண ைதல� லவண लqग Clove La-va-na

லtைஜ எ�றா> ெவ?க� ல£ைஜ लsजा Shy Laj-jai
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சிவான3த லஹD லஹJ लहरV Flowing joy La-ha-ri

�ைற3த  தo?;> அதிக லாப) தa� ெதாழி>க� லாப� लाभ Profit Là-bam

வா�Rைதகள/> ஒa லாவக) இa3த� லாவக� लावlय Elegance Là-va-ka

லZச லாவfய) லாவ:ய� लावlय Beautiful Là-van-ya

சிவலி*க) எ�ப�  சிவைன� �றி��� லி�க� �लँग Symbol of shiva Liï-gam

லிப> எ�ப� ஒa ெமாழியM� எ]R� ப'றிய தகவ> லிபM �ल+प Script Li-pi

ம�மத vைல oைல लVला Act / Performance LÉ-lai

காம�,�ேராத�,ேலாப),ேமாஹ�,மத�,மாNச�ய� ேலாப� लोभ Greed Lo-bha

ெலௗகீக பMரNைனக� ெலௗகீக Wordly issues Low-kÉ-ka

வ�ைமயாக க:;�க ேவ:;ய வ$கிர ெசய> வ�கிர व� Lewd Vak-ki-ra

தன/யா� வச) பராமJ,- வச� वश Vested Va-sh

வசன) ேபச ைவ,ப� க;ன� வசன� वचन Words Va-sa-na

வசகீரமான -�னைக வசீகர Entrancing Va-sÉ-kara

ஏ� இ3த ஓர வ:சைன ? வZசைன वंचना Deceit Va¤-cha-na

வணMக वाणsय Trade Va-õi-kaவண>க வJ வணMக वाणsय Trade Va-õi-ka

ராம� ராவணைன வத) ெசgதா� வத� वध Kill Va-dha

மழைலயM� வதன) வதன� Face Va-dha-na

அ�ப�க� அைனவa��� வAதன) வ3தன� वंदन Salutation Van-dha-na

வ)ச) அ>ல� பர�பைர வ�ச� वंश Lineage Vam-÷am

�,பா�கி VF ச�பவRதி> இற3த 6 வயE சிmமி வய� वय Age Va-ya-dhu

ெதாழிலாள வ7$க� வ��க वग. Category Vaç-ga

க?;ட�க\�� வ7ண) uசி வ�ண� वण. Colour Vaç-õam

ேந� க வ7ணைன வ�ணைன वण.न Commentary Vaç-õa-õa

ெகாOவ75திN Oa� வ�Rதி ब;ती Lamp wick Vaç-thi

வர) தa� வMரத�க� வர� वर Boon Va-ram

தி?டமி?டப; அFRத வHட) மாநாF இட�ெபm� வaட� वष. Year Va-ru-óa

ெப:க\�� வைளயR அணMp� வழ�க� உ�ள� வைளய> Bangle Va-la-yal

மலர?Fேம ஒa ந3தவன) வன� वन Forest Va-na
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உட'பயM'சியM> ேதக� வtர) ேபா�m இm�� வ£ர� वu Very strong Vaj-ra

வOதிர) அணMவMR� ேந�Rதி�கட� வ*திர� व/6 Cloth Vas-thra

ேபாைத வOE வ*� व/तु Article/thing Vas-thu

இல�கண, பMைழயM�றி எ]த,பF� வா$கிய) வா�கிய� वाKय Sentence Vàk-ki-ya

இaவa��� வா$1வாத) ஏ'ப?ட� வா��வாத� वाक्,वादा Argument Và-kku-và-dha

வாகன) ேமாதியதி> இர:F ேப� பலி வாகன� वाहन Vehicle Và-ha-na

தன� கaRதிைன ெவள/யM?டைம�காக சிைறவாச) வாச� वास Stay Và-sam

மைழ வaவத'�  �ேப உண�RதிவMFகிற ம: வாசைன வாசைன वासना Smell Và-sa-nai

வா:ைசpட� ெகாZசி வாZைச वां�छत Desire Và¤-cha

வா5சRய) எ�ப� அ�பா�� வாRச>ய� वा;सRय Love Và-th-sal-ya

ம�கல வா5திய�க� வாRதிய� वा�य Instruments Và-dh-ya

வாத), ப>5த), கப) �றிRத அ;,பைட வாத�,பMRத�,கப� +प;त Ailment type Pith-ha/Kha-bha

வாAதி, மய�கRதி'� சிகிNைச வா3தி Vomit Vàn-dhi

�ழ3ைதக\�� ஏ'பF� வாX ெதா>ைல வாp वायु Air/Gas Và-yu

வா�Rைத वाता. Vàç-thaiேபNO வா75ைத �வ�கிய�. வா�Rைத वाता. Word Vàç-thai

 த> வார) வார� Week Và-ram

இராமாயணRதி> வானர ேசைன வானர वानर Monkey Và-na-ra

வாOதவமான ேபNO எ�றா> ெமgயான ேபNO வா*தவ वा/त+वक Real Vàs-tha-va

மைனய; சா*திர� எ�ற வாOE சா*திர� வா*� वा/तु Architectural Vàs-thu

வ>$கிரய பRதிர� வM�கிரய +व�य Dispose/Sale Vi-ki-ra-ya

வMநாயக� வ>$ரஹ) வM�ரஹ� +वIह Idol Vig-ra-ha

மனதி> வ>கRப) ஏ�மி>ைல வMக>ப� +वकRप Fluctuation Vi-kal-pa

வ>காரமான ேதா'ற� வMகார +वकार Spoilt/Defect Vi-kà-ra

100 சதவ>கித) ேத�Nசி வMகித� Percent Vi-hi-tha

ேபாoஸா� த�வMர வ>சாரைண ேம'ெகா:F�ளன� வMசாரைண +वचारण Enquiry Vi-chà-ra-õa

மனைத வ>சாலமாக ைவR� ெகா�\�க� வMசாலமாக +वशाल Wide Vi-÷à-la

அவ� ஒa வ>சி5திரமான மன/த� வMசிRதிர +व�च6 Bizarre Vi-chi-thra

உmதியான வ>4வாச) பலன'm, ேபாகா� வMOவாச� +व3वास Belief Vi-÷u-và-sa
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திaவMழா இ�� வ>ேசஷமாக நைடெபm� வMேசஷமாக +वशेष Grand Vi-÷e-ù

வ>:ஞான வள�Nசி காரணமாக இ�  ;p� வMZஞான +वdान Science Vi-¤¤à-na

வ>த வ>தமான ேதா'ற�க� வMத வMதமான +व+वध Different Vi-vi-dha

வ �ைண வ>5வாS வMRவா� Master Vidh-wàn

வ>தைவ, ெப:க\�� மmமண� ெசgய ேவ:F� வMதைவ +वधवा Widow Vi-dha-va

வ>தSடா வாத� வMத�டா Unnecessary Vi-than-ña

வ>திைய மதியா> ெவ>லலா� வMதி +व�ध Fate Vi-dhi

வ>நய) கல3த ேவ:Fேகா� வMநய� +वनय Modest Vi-na-ya

வM:ண,ப�க� வ>நிேயாக) வMநிேயாக� +व�नयोग Distribute Vi-ni-yo-ga

வ>ப3சார) தைட ெசgய,ப?ட� வMபNசார� Sय�भचार Infidelity Viba-chà-ra

த� வ>ப5E வMபR� Accident Vi-ba-tthu

ெச>ேபசி ேபசியப; ஓ?;யதா> வ>பkத) வMப�த� +वपरVत Adverse Vi-pa-rÉ-tha

வ>Kதி ெந'றியM> இட,பF� -ன/த அைடயாள� வMuதி Vermillion Vi-bå-thi

ெசgதி வ>ம7சன) வMம�சன� +वमश. Deliberate Vi-maç-÷a-na

வMமான� +वमान Vi-mà-naவ>மான) த�,பM;R� வM]3ததி> பல ேப� உயMJழ3தன�. வMமான� +वमान Aeroplane Vi-mà-na

ம�க\�� வ>ேமாசன) கிைட��மா வMேமாசன� +वमोचन Redemption Vi-mo-cha-na

சாப வ>ேமாசன) வMேமாசன� +वमोचन Liberation Vi-mo-cha-na

ச��கைர வ>யாதி�� த��T வMயாதி Sया�ध Disease Vyà-dhi

கைடயM> ந>ல வ>யாபார) வMயாபார� Sयापार Trade Vyà-bhà-ra

அபMம�p ச�கர வ>xகRதி@� �ைழ3�வM?டா� வM¦க Sयूह Formation Viyå-ga

வ>ரக தாப� வMரக +वरह Sensual Vi-ra-ga

ேவதைனp� வ>ர$திp� ஏ'பFவ� இய>- வMர�தி Despair Vi-rak-thi

திைர,படRதி> வ>ரச) இ>லாத கா?சிக� வMரச� Lewd/Debase Vi-ra-sa

அYவலக�  �- ெபா�ம�க� உ:ணாவ>ரத) வMரத� gत Fasting Vi-ra-dha

அறிைவ வ>H5தி ெசg� ெகா�\�க� வMaRதி व+ृ� Proliferate Vru-dh-dhi

 � வ>ேராத) காரண� வMேராத� +वरोध Enmity Vi-ro-dha

வMவகார� ெதாட�பாக வMவாத� - சமாள/�க -� வM¦க� வMவகார� Sयवकार Issue Viva-kara

வ>வர) அறிp� ஆ�வ� வMவர� +ववरण Details Vi-va-ram
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வ>வOைத இ>ைல வMவ*ைத Sयव/था Method Vi-vas-tha

�F�ப நல ந�திம�றRதி> வ>வாகரR� வழ�க,ப?ட� வMவாக +ववाह Marriage Vi-và-ha

வ>வாக ரR� வMவாக� +ववाह Marriage Vi-và-ha

வ>னாU வMனா வMனா; Second (Time) Vi-nà-ñi

வ>ேனாதமான வMஷய�க� வMேனாத +वनोद Amusing Vi-no-dha

அைமNச� இ3தியா வ>ஜய) வMஜய� +वजय Arrival/Conquest Vi-ja-yam

மிகT� வ>Oதாரமான அைறக� வM*தார +व/तार Wide / Expand Vis-thà-ra

அதி> வ>ஷ) கல3திa3ததாகR ெதJவM�க,ப?;a�கிற� வMஷ� +वष Poison Vi-ùm

வ>ஷம) நிைற3த பMரNசார� வMஷம� +वषम Mischievous Vi-ùha-ma

அ� ெபJய வ>ஷய) வMஷய� +वषय Issue Vi-ù-ya

வ>@ராAதி அ>ல� ஓgT ேநர� வMhரா3தி +व�ाम Relaxed Viùh-ràn-thi

ச�கீதRதி� உயM�நா;யாக வMள��வ� வ cைண வ �ைண वीणा Veena Instrument VÉ-õai

வ cதி நாடக�க� $ல� வMழி,-ண�T ஏ'பFR�த> வ �தி Road VÉ-thi

வ cர தcர ெசயY�கான பத�க� வ �ர த�ர वीर Bold VÉ-ra-dhÉ-ra

வ �Jய� Intense/Powerful VÉr-yamவ cDய) ெபm� கலவர� வ �Jய� Intense/Powerful VÉr-yam

வ cy3சி��, பM� ெவ'றி வ �jNசி Fall / Drop VÉ-zh-chi

அத� ேவக) எnவளT இa��� ேவக� वेग Speed Ve-ga

ேவசி எ�றா> தாசி ேவசி वे3या Sex worker Ve-÷i

இ� ேவதைன தaகிற� ேவதைன वेदना Pain Ve-da-na

ேவதாAத கaR��க� ேவதா3த वेदा$त Spiritual Ve-dàn-tha

வM�கிரமாதிRதன/ட� ேவதாள) ேக?ட ேக�வM ேவதாள� वेताल Vetal/Satan Ve-dà-la

ேவதிய7 வMரத ஒ]�க� கைடபM;�க ேவ:F� ேவதிய� वेद Scripture Ve-da

ஒnெவாa ேவைள உணT� உடY�� அவசியமாகிற� ேவைள Session Ve-lai

உRதம�க� ேபா> ேவஷ) ேவஷ� वेश To act Ve-ùhm

ைவதcக  ைற,ப; திaமண� ைவத�க Traditional Vai-thÉ-kha

க?டட அ;�க> நா?F ைவபவ) ைவபவ� वैभव Pomp Vai-bha-va

ைவரா$கிய5EடS ெசய>ப?F வaகிேற� ைவரா�கிய� वैराBय Determined Vai-rà-gh-ya

ைவD எ�ப� எதிJ ைவJ वैरV Enemy Vai-ri
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பM�ன> ேபா?F ஜைட அல�கார� ெசg� ஜைட Plait Jha-ñai

ேவ'm�கிரக ஜAE ஜ3� जंतु Living Creature Jan-thu

திற3தெவள/யM> மல,ஜல) கழி�க தைட ஜல� जल Water Ja-la

ெபா� ஜன*கள.S மன,ேபா�� ஜன�கள/� जन People Ja-na

ஜனர:சகமான நிகjNசிக� ம?F� ஒள/பர,ப,ப?டன ஜனரZசக� जन ,मनोरंजन Entertain Ja-na-ra¤-ja-kha

திaட�க� ஜா$கிரைத ஜா�கிரைத Beware Jà-kra-dha

ஜாதக ெபாaRத� ஜாதக Horoscope Jha-tha-ka

ஜாதிக� இ>ைலய; பா,பா ஜாதி जा�त Caste/Group Jà-thi

வாg ஜால) கா?F� தைலவ�க� ேதைவ இ>ைல ஜால� जाल Net Jà-lam

ஜாRரா ேபாட ேவ:டா� ஜா>ரா झांझ Cymbal Jhal-ra

ஆஜாMபா�வான வ �ர� ஜா@ जानु Knee Jha-nu

ஜcரண� ேகாளாm ஜ�ரண Digestion JÉ-ra-õa

மரண�, எ>லா ஜ�வ�க\��� ெபா� ஜ�வ� जीवन Life JÉ-van

ஜுர) வ3தா> ேசா�வைட3� வMFவ� ஜுர� sवर Fever Jh-va-ra

க:கைள $; ெஜப) ெசgவ� ெபா�வாக நம� வா;�ைக ெஜப� जप Meditate Ja-paக:கைள $; ெஜப) ெசgவ� ெபா�வாக நம� வா;�ைக ெஜப� जप Meditate Ja-pa

கா3தி ெஜயAதி ெகா:டாட, ப?ட� ெஜய3தி जयंती Anniversary Ja-yan-thi

ெஜSம சாப>ய� அைட3ேத� ெஜ�ம ज$म Birth Jan-ma

Oத)ப>5E ேபான நாடாளம�ற� *த�பMR� /तिOभत Stop Stham-bi-thu

ஜனநாயகRைத Oதாப>5E ம�க\�� ந�ைமகைளN ெசg *தாபMR� /थापना Install Sthà-Pith-thu

 த> Oதான5தி'�N ெச>வா�க� *தான /थान Place Sthà-na

ேதசRதி� Oதிதி *திதி ि/थ�त Position Sthi-thi

ெபாaளாதார� Oதிரமான நிைலயM> வள�Nசி *திரமான ि/थर Strong Sth-ira

 க OEதி ேபOபவ�க� *�தி /तु�त Praise Sthu-thi

ம:ணM� OபDச) ஒa வைக மகிjNசி *பJச� /पश. Touch Spar-÷a

பாடலி> அபOவர) ஏ'ப?FவM?ட� *வர� /वर Music Tone Swa-ra

ஜ�வ�க\�� ஹி)ைச ஏ'ப?F வaகிற� ஹி�ைச 7हसंा Violent Him-sa

ேகாவMலி> ேஹாம) நட3த� ேஹாம� होम Offering Ho-ma


