
அர்த்த தீபம் 
எதற்கும் ஏழு அர்த்தங்கள்தான் 

திருச்சிராப்பள்ளி சிவஷண்முகம் 



 

  அர்த் தீதம் 

தினச்சிாப்தள்ளி சிண்னகம் 

Genius Mother Institute 



அர்த் தீதம் 

 
 

1 

Genius Mother Institute 

இங்கு அட்டணப்தடுத்தட்டுள்ப லவிாண ச ாற்கலக்கிணடய அர்த் ரீதிாக உள்ப யனோதாடுகள் உணக்குத் 

சளிாகத் சரினேம்ண உன் அறிவு சளிற்நாகய இனக்கும். ணனேம் குப்தமில்னால் சளிாக டுத்துணக்கயா, 

னரிந்துசகாள்பயா உன்ணால் னடிாது. ச ாற்கலக்கிணடய அர்த் ரீதிாக உள்ப யனோதாடுகணபத் சளிாக நீ 

அறிந்தினந்ால்ான் க்கனத்ணனேம் உன்ணால் குப்தமில்னால் சளிாக டுத்துணக்கவும், னரிந்துசகாள்பவும் னடினேம். 

க்கனத்ணனேம் குப்தமில்னால் சளிாக டுத்துணக்கவும், னரிந்துசகாள்பவும் னற்தடி ச ாற்கலக்கிணடய அர்த் ரீதிாக 

உள்ப யனோதாடுகணப  அறிந்துசகாள்துான். னலில், இங்கு அட்டணப்தடுத்தட்டுள்ப லவிாண ச ாற்கலக்கிணடய 

அர்த் ரீதிாக உள்ப யனோதாடுகணபக் கண்டால் ட்டுய உன் அறிவில் சளிவு பிநக்கும். உன் கனத்ண, உன் ண்த்ணத் 

சளிாகக் குப்தமில்னால் உனகிற்கு டுத்துணக்க வினம்பிணால், ற்நர்களின் கனத்துகணப, ண்ங்கணப சளிாகக் 

குப்தமில்னால் னரிந்துசகாள்ப வினம்பிணால், இங்கு அட்டணப்தடுத்தட்டுள்ப லவிாண ச ாற்கலக்கிணடய அர்த் 

ரீதிாக உள்ப யனோதாடுகணபத் சளிாகச் சுட்டிக்காட்டக் கற்னோக்சகாள்.  ச ாற்கலக்கிணடய அர்த் ரீதிாக உள்ப 

யனோதாடுகணபக்கூட அறிால் ச ாற்கணப லதிணத்து ாசிப்தாலும், ற்நர்கள் லதிணத்ணப் தடிப்தாலும் உன் 

அறிவில் வ்வித் சளிவும் ற்தடப்யதாதில்ணன. இவ்யல விாண ச ாற்கலக்கிணடய அர்த் ரீதிாக உள்ப யனோதாடுகணப 

உன்ணால் கானடிாவிட்டால், உனகில் உனானம் ஆசிரிர்களிடம், யதாசிரிர்களிடம், சிந்ணணாபர்களிடம், லத்ாபர்களிடம், 

விஞ்ஞானிகளிடம், கவிஞர்களிடம், யதச் ாபர்களிடம்,  ணனர்களிடம், தினைக ந்திரிகளிடம் இச்ச ாற்கலக்கிணடய அர்த் ரீதிாக 

உள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டச் ச ால்லித் சரிந்துசகாள். அறிவில் சளிவின்ண உன் யால்விக்கு ழிகுக்கும். 

ச ால்லுக ச ால்ணனப் பிறியார்ச ால் அச்ச ால்ணன 

சல்லுஞ்ச ால் இன்ண அறிந்து 

 

இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

என்ணந என்றில் என்யநாடு என்நாய் என்நால் என்றிற்கு என்றிற்யக 

எனண எனரில் எனயாடு எனாய் எனால் எனரிற்கு எனரிற்யக 

அகத்ண  அகத்தில் அகத்யாடு அகாய் அகத்ால் அகத்திற்கு அகத்திற்யக 

அகனத்ண அகனத்தில் அகனத்யாடு அகனாய் அகனத்ால் அகனத்திற்கு அகனத்திற்யக 

அங்கங்கணப அங்கங்களில் அங்கங்கயபாடு அங்கங்கபாய் அங்கங்கபால் அங்கங்களிற்கு அங்கங்கலக்யக 

அங்கத்ண அங்கத்தில் அங்கத்யாடு அங்காய் அங்கத்ால் அங்கத்திற்கு அங்கத்திற்யக 

அச் த்ண அச் த்தில் அச் த்யாடு அச் ாய் அச் த்ால் அச் த்திற்கு அச் த்திற்யக 

அச்ண  அச்சில் அச்ய ாடு அச் ாய் அச் ால் அச்சிற்கு அச்சிற்யக 

அச்சுனோத்ணன அச்சுனோத்லில் அச்சுனோத்யனாடு அச்சுனோத்னாய் அச்சுனோத்னால் அச்சுனோத்லிற்கு அச்சுனோத்லிற்யக 

அடிண அடியில் அடியாடு அடிாய் அடிால் அடியிற்கு அடியிற்யக 

அடுப்ணத அடுப்பில் அடுப்யதாடு அடுப்தாய் அடுப்தால் அடுப்பிற்கு அடுப்பிற்யக 

அணடப்ணத அணடப்பில் அணடப்யதாடு அணடப்தாய் அணடப்தால் அணடப்பிற்கு அணடப்பிற்யக 

அணடாபத்ண அணடாபத்தில் அணடாபத்யாடு அணடாபாய் அணடாபத்ால் அணடாபத்திற்கு அணடாபத்திற்யக 

அணடண அணடயில் அணடயாடு அணடாய் அணடால் அணடயிற்கு அணடயிற்யக 

அண்டத்ண அண்டத்தில் அண்டத்யாடு அண்டாய் அண்டத்ால் அண்டத்திற்கு அண்டத்திற்யக 

அண்டசளிண அண்டசளியில் அண்டசளியாடு அண்டசளிாய் அண்டசளிால் அண்டசளியிற்கு அண்டசளியிற்யக 

அடக்கணப அடக்களில் அடக்கயபாடு அடக்கபாய் அடக்கபால் அடக்களிற்கு அடக்கலக்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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. 

இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

அடத்துகள்கணப அடத்துகள்களில் அடத்துகள்கயபாடு அடத்துகள்கபாய் அடத்துகள்கபால் அடத்துகள்களிற்கு அடத்துகள்கலக்யக 

அணப்ணத அணப்பில் அணப்யதாடு அணப்தாய் அணப்தால் அணப்பிற்கு அணப்பிற்யக 

அணண அணயில் அணயாடு அணாய் அணால் அணயிற்கு அணயிற்யக 

அத்திப்தத்ண அத்திப்தத்தில் அத்திப்தத்யாடு அத்திப்தாய் அத்திப்தத்ால் அத்திப்தத்திற்கு அத்திப்தத்திற்யக 

அட்டணன அட்டலில் அட்டயனாடு அட்டனாய் அட்டனால் அட்டலிற்கு அட்டலிற்யக 

அர்த்ண அர்த்தில் அர்த்யாடு அர்ாய் அர்த்ால் அர்த்திற்கு அர்த்திற்யக 

அதிகாத்ண அதிகாத்தில் அதிகாத்யாடு அதிகாாய் அதிகாத்ால் அதிகாத்திற்கு அதிகாத்திற்யக 

அதிர்ஷ்டத்ண அதிர்ஷ்டத்தில் அதிர்ஷ்டத்யாடு அதிர்ஷ்டாய் அதிர்ஷ்டத்ால் அதிர்ஷ்டத்திற்கு அதிர்ஷ்டத்திற்யக 

அதிர்ஷ்ட த்ண அதிர்ஷ்ட த்தில் அதிர்ஷ்ட த்யாடு அதிர்ஷ்ட ாய் அதிர்ஷ்ட த்ால் அதிர்ஷ்ட த்திற்கு அதிர்ஷ்ட த்திற்யக 

அதி த்ண அதி த்தில் அதி த்யாடு அதி ாய் அதி த்ால் அதி த்திற்கு அதி த்திற்யக 

அண அதில் அயாடு அதுாய் அணால் அற்கு அற்யக 

அநீதிண அநீதியில் அநீதியாடு அநீதிாய் அநீதிால் அநீதியிற்கு அநீதியிற்யக 

அப்தாண அப்தாவில் அப்தாயாடு அப்தாாய் அப்தாால் அப்தாவிற்கு அப்தாவிற்யக 

அதத்ண அதத்தில் அதத்யாடு அதாய் அதத்ால் அதத்திற்கு அதத்திற்யக 

அதாத்ண அதாத்தில் அதாத்யாடு அதாாய் அதாத்ால் அதாத்திற்கு அதாத்திற்யக 

அபித்ண அபித்தில் அபித்யாடு அபிாய் அபித்ால் அபித்திற்கு அபித்திற்யக 

அபிாமிண அபிாமியில் அபிாமியாடு அபிாமிாய் அபிாமிால் அபிாமியிற்கு அபிாமியிற்யக 

அம் த்ண அம் த்தில் அம் த்யாடு அம் ாய் அம் த்ால் அம் த்திற்கு அம் த்திற்யக 

அம்தனத்ண அம்தனத்தில் அம்தனத்யாடு அம்தனாய் அம்தனத்ால் அம்தனத்திற்கு அம்தனத்திற்யக 

அம்ணத அம்பில் அம்யதாடு அம்தாய் அம்தால் அம்பிற்கு அம்பிற்யக 

அம்ாண அம்ாவில் அம்ாயாடு அம்ாாய் அம்ாால் அம்ாவிற்கு அம்ாவிற்யக 

அம்மிண அம்மியில் அம்மியாடு அம்மிாய் அம்மிால் அம்மியிற்கு அம்மியிற்யக 

அமினத்ண அமினத்தில் அமினத்யாடு அமினாய் அமினத்ால் அமினத்திற்கு அமினத்திற்யக 

அசரிக்காண அசரிக்காவில் அசரிக்காயாடு அசரிக்காாய் அசரிக்காால் அசரிக்காவிற்கு அசரிக்காவிற்யக 

அணப்ணத அணப்பில் அணப்யதாடு அணப்தாய் அணப்தால் அணப்பிற்கு அணப்பிற்யக 

அயாடிணண அயாடினில் அயாடியணாடு அயாடிணாய் அயாடிணால் அயாடினிற்கு அயாடினுக்யக 

அர்த்த்ண அர்த்த்தில் அர்த்த்யாடு அர்த்ாய் அர்த்த்ால் அர்த்த்திற்கு அர்த்த்திற்யக 

அர்ப்தணிப்ணத அர்ப்தணிப்பில் அர்ப்தணிப்யதாடு அர்ப்தணிப்தாய் அர்ப்தணிப்தால் அர்ப்தணிப்பிற்கு அர்ப்தணிப்பிற்யக 

அ த்ண அ த்தில் அ த்யாடு அ ாய் அ த்ால் அ த்திற்கு அ த்திற்யக 

அசிண அசியில் அசியாடு அசிாய் அசிால் அசியிற்கு அசியிற்யக 

அண  அசில் அய ாடு அ ாய் அ ால் அசிற்கு அசிற்யக 

அணப்ணத அணப்பில் அணப்யதாடு அணப்தாய் அணப்தால் அணப்பிற்கு அணப்பிற்யக 

அளிண அளியில் அளியாடு அளிாய் அளிால் அளியிற்கு அளியிற்யக 

அரிச்சுடிண அரிச்சுடியில் அரிச்சுடியாடு அரிச்சுடிாய் அரிச்சுடிால் அரிச்சுடியிற்கு அரிச்சுடியிற்யக 

அரிப்ணத அரிப்பில் அரிப்யதாடு அரிப்தாய் அரிப்தால் அரிப்பிற்கு அரிப்பிற்யக 

அரிலூண அரிலூரில் அரிலூயாடு அரிலூாய் அரிலூால் அரிலூரிற்கு அரிலூரிற்யக 

அனம்ணத அனம்பில் அனம்யதாடு அனம்தாய் அனம்தால் அனம்பிற்கு அனம்பிற்யக 

அனத்ண அனத்தில் அனத்யாடு அனாய் அனத்ால் அனத்திற்கு அனத்திற்யக 

அனனப்ணத அனனப்பில் அனனப்யதாடு அனனப்தாய் அனனப்தால் அனனப்பிற்கு அனனப்பிற்யக 

அனவிண அனவியில் அனவியாடு அனவிாய் அனவிால் அனவியிற்கு அனவியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

அனணப அனளில் அனயபாடு அனபாய் அனபால் அனளிற்கு அனளிற்யக 

அயபிாண அயபிாவில் அயபிாயாடு அயபிாாய் அயபிாால் அயபிாவிற்கு அயபிாவிற்யக 

அணண அணயில் அணயாடு அணாய் அணால் அணயிற்கு அணயிற்யக 

அல்லிண அல்லியில் அல்லியாடு அல்லிாய் அல்லிால் அல்லியிற்கு அல்லியிற்யக 

அனணக அனகில் அனயகாடு அனகாய் அனகால் அனகிற்கு அனகிற்யக 

அலிண அலியில் அலியாடு அலிாய் அலிால் அலியிற்கு அலியிற்யக 

அணனண அணனயில் அணனயாடு அணனாய் அணனால் அணனயிற்கு அணனயிற்யக 

அதிப்ணத அதிப்பில் அதிப்யதாடு அதிப்தாய் அதிப்தால் அதிப்பிற்கு அதிப்பிற்யக 

அரிாணண அரிாணயில் அரிாணயாடு அரிாணாய் அரிாணால் அரிாணயிற்கு அரிாணயிற்யக 

அாணத்ண அாணத்தில் அாணத்யாடு அாணாய் அாணத்ால் அாணத்திற்கு அாணத்திற்யக 

அங்கணப அங்களில் அங்கயபாடு அங்கபாய் அங்கபால் அங்களிற்கு அங்கலக்யக 

அர்கணப அர்களில் அர்கயபாடு அர்கபாய் அர்கபால் அர்களிற்கு அர்கலக்யக 

அணக்காண அணக்காயில் அணக்காயாடு அணக்காாய் அணக்காால் அணக்காயிற்கு அணக்காயிற்யக 

அணப அளில் அயபாடு அபாய் அபால் அளிற்கு அலக்யக 

அணண அனில் அயணாடு அணாய் அணால் அனிற்கு அனுக்யக 

அணக அகில் அயகாடு அகாய் அகால் அகிற்கு அகிற்யக 

அலக்ணக அலக்கில் அலக்யகாடு அலக்காய் அலக்கால் அலக்கிற்கு அலக்கிற்யக 

அணப்ணத அணப்பில் அணப்யதாடு அணப்தாய் அணப்தால் அணப்பிற்கு அணப்பிற்யக 

அபண அபவில் அபயாடு அபாய் அபால் அபவிற்கு அபவிற்யக 

அபவுயகாணன அபவுயகாலில் அபவுயகாயனாடு அபவுயகானாய் அபவுயகானால் அபவுயகாலிற்கு அபவுயகாலிற்யக 

அபணண அபணயில் அபணயாடு அபணாய் அபணால் அபணயிற்கு அபணயிற்யக 

அநத்ண அநத்தில் அநத்யாடு அநாய் அநத்ால் அநத்திற்கு அநத்திற்யக 

அறிகுறிண அறிகுறியில் அறிகுறியாடு அறிகுறிாய் அறிகுறிால் அறிகுறியிற்கு அறிகுறியிற்யக 

அறிந்ண அறிந்தில் அறிந்யாடு அறிந்ாய் அறிந்ால் அறிந்திற்கு அறிந்திற்யக 

அறிாண அறிாதில் அறிாயாடு அறிாாய் அறிாால் அறிாதிற்கு அறிாதிற்யக 

அறிாற்நணன அறிாற்நலில் அறிாற்நயனாடு அறிாற்நனாய் அறிாற்நனால் அறிாற்நலிற்கு அறிாற்நலிற்யக 

அறிண அறிவில் அறியாடு அறிாய் அறிால் அறிவிற்கு அறிவிற்யக 

அறிவுக்கூர்ணண அறிவுக்கூர்ணயில் அறிவுக்கூர்ணயாடு அறிவுக்கூர்ணாய் அறிவுக்கூர்ணால் அறிவுக்கூர்ணயிற்கு அறிவுக்கூர்ணயிற்யக 

அனோப்ணத அனோப்பில் அனோப்யதாடு அனோப்தாய் அனோப்தால் அனோப்பிற்கு அனோப்பிற்யக 

அணநண அணநயில் அணநயாடு அணநாய் அணநால் அணநயிற்கு அணநயிற்யக 

அன்ணத அன்பில் அன்யதாடு அன்தாய் அன்தால் அன்பிற்கு அன்பிற்யக 

அன்ணத்ண அன்ணத்தில் அன்ணத்யாடு அன்ணாய் அன்ணத்ால் அன்ணத்திற்கு அன்ணத்திற்யக 

அன்ணனக்ஷ்மிண அன்ணனக்ஷ்மியில் அன்ணனக்ஷ்மியாடு அன்ணனக்ஷ்மிாய் அன்ணனக்ஷ்மிால் அன்ணனக்ஷ்மியிற்கு அன்ணனக்ஷ்மியிற்யக 

அன்ணாசிப்தத்ண அன்ணாசிப்தத்தில் அன்ணாசிப்தத்யாடு அன்ணாசிப்தாய் அன்ணாசிப்தத்ால் அன்ணாசிப்தத்திற்கு அன்ணாசிப்தத்திற்யக 

அனுதத்ண அனுதத்தில் அனுதத்யாடு அனுதாய் அனுதத்ால் அனுதத்திற்கு அனுதத்திற்யக 

அனுாணத்ண அனுாணத்தில் அனுாணத்யாடு அனுாணாய் அனுாணத்ால் அனுாணத்திற்கு அனுாணத்திற்யக 

ஆக்கத்ண ஆக்கத்தில் ஆக்கத்யாடு ஆக்காய் ஆக்கத்ால் ஆக்கத்திற்கு ஆக்கத்திற்யக 

ஆக்சிஜணண ஆக்சிஜனில் ஆக்சிஜயணாடு ஆக்சிஜணாய் ஆக்சிஜணால் ஆக்சிஜனிற்கு ஆக்சிஜனுக்யக 

ஆக்யா த்ண ஆக்யா த்தில் ஆக்யா த்யாடு ஆக்யா ாய் ஆக்யா த்ால் ஆக்யா த்திற்கு ஆக்யா த்திற்யக 

ஆங்கினத்ண ஆங்கினத்தில் ஆங்கினத்யாடு ஆங்கினாய் ஆங்கினத்ால் ஆங்கினத்திற்கு ஆங்கினத்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ஆச் ரித்ண ஆச் ரித்தில் ஆச் ரித்யாடு ஆச் ரிாய் ஆச் ரித்ால் ஆச் ரித்திற்கு ஆச் ரித்திற்யக 

ஆ ணத்ண ஆ ணத்தில் ஆ ணத்யாடு ஆ ணாய் ஆ ணத்ால் ஆ ணத்திற்கு ஆ ணத்திற்யக 

ஆசிாண ஆசிாவில் ஆசிாயாடு ஆசிாாய் ஆசிாால் ஆசிாவிற்கு ஆசிாவிற்யக 

ஆண ண ஆண யில் ஆண யாடு ஆண ாய் ஆண ால் ஆண யிற்கு ஆண யிற்யக 

ஆட்டத்ண ஆட்டத்தில் ஆட்டத்யாடு ஆட்டாய் ஆட்டத்ால் ஆட்டத்திற்கு ஆட்டத்திற்யக 

ஆடம்தத்ண ஆடம்தத்தில் ஆடம்தத்யாடு ஆடம்தாய் ஆடம்தத்ால் ஆடம்தத்திற்கு ஆடம்தத்திற்யக 

ஆடிண ஆடியில் ஆடியாடு ஆடிாய் ஆடிால் ஆடியிற்கு ஆடியிற்யக 

ஆணடண ஆணடயில் ஆணடயாடு ஆணடாய் ஆணடால் ஆணடயிற்கு ஆணடயிற்யக 

ஆண்ணண ஆண்ணயில் ஆண்ணயாடு ஆண்ணாய் ஆண்ணால் ஆண்ணயிற்கு ஆண்ணயிற்யக 

ஆணிண ஆணியில் ஆணியாடு ஆணிாய் ஆணிால் ஆணியிற்கு ஆணியிற்யக 

ஆண ஆணில் ஆயாடு ஆாய் ஆால் ஆணிற்கு ஆணிற்யக 

ஆத்தித்ண ஆத்தித்தில் ஆத்தித்யாடு ஆத்திாய் ஆத்தித்ால் ஆத்தித்திற்கு ஆத்தித்திற்யக 

ஆத்தூண ஆத்தூரில் ஆத்தூயாடு ஆத்தூாய் ஆத்தூால் ஆத்தூரிற்கு ஆத்தூரிற்யக 

ஆண ஆவில் ஆயாடு ஆாய் ஆால் ஆவிற்கு ஆவிற்யக 

ஆதினெனத்ண ஆதினெனத்தில் ஆதினெனத்யாடு ஆதினெனாய் ஆதினெனத்ால் ஆதினெனத்திற்கு ஆதினெனத்திற்யக 

ஆதிண ஆதியில் ஆதியாடு ஆதிாய் ஆதிால் ஆதியிற்கு ஆதியிற்யக 

ஆந்திாண ஆந்திாவில் ஆந்திாயாடு ஆந்திாாய் ஆந்திாால் ஆந்திாவிற்கு ஆந்திாவிற்யக 

ஆந்ணண ஆந்ணயில் ஆந்ணயாடு ஆந்ணாய் ஆந்ணால் ஆந்ணயிற்கு ஆந்ணயிற்யக 

ஆப்பிள் தத்ண ஆப்பிள் தத்தில் ஆப்பிள் தத்யாடு ஆப்பிள் தாய் ஆப்பிள் தத்ால் ஆப்பிள் தத்திற்கு ஆப்பிள் தத்திற்யக 

ஆப்ரிக்காண ஆப்ரிக்காவில் ஆப்ரிக்காயாடு ஆப்ரிக்காாய் ஆப்ரிக்காால் ஆப்ரிக்காவிற்கு ஆப்ரிக்காவிற்யக 

ஆய்கத்ண ஆய்கத்தில் ஆய்கத்யாடு ஆய்காய் ஆய்கத்ால் ஆய்கத்திற்கு ஆய்கத்திற்யக 

ஆனேத்ண ஆனேத்தில் ஆனேத்யாடு ஆனோய் ஆனேத்ால் ஆனேத்திற்கு ஆனேத்திற்யக 

ஆர்த்ண ஆர்த்தில் ஆர்த்யாடு ஆர்ாய் ஆர்த்ால் ஆர்த்திற்கு ஆர்த்திற்யக 

ஆஞ்சுப்தத்ண ஆஞ்சுப்தத்தில் ஆஞ்சுப்தத்யாடு ஆஞ்சுப்தாய் ஆஞ்சுப்தத்ால் ஆஞ்சுப்தத்திற்கு ஆஞ்சுப்தத்திற்யக 

ஆணிண ஆணியில் ஆணியாடு ஆணிாய் ஆணிால் ஆணியிற்கு ஆணியிற்யக 

ஆம்தத்ண ஆம்தத்தில் ஆம்தத்யாடு ஆம்தாய் ஆம்தத்ால் ஆம்தத்திற்கு ஆம்தத்திற்யக 

ஆனத்ண ஆனத்தில் ஆனத்யாடு ஆனாய் ஆனத்ால் ஆனத்திற்கு ஆனத்திற்யக 

ஆனத்ண ஆனத்தில் ஆனத்யாடு ஆனாய் ஆனத்ால் ஆனத்திற்கு ஆனத்திற்யக 

ஆவிண ஆவியில் ஆவியாடு ஆவிாய் ஆவிால் ஆவியிற்கு ஆவியிற்யக 

ஆழிண ஆழியில் ஆழியாடு ஆழிாய் ஆழிால் ஆழியிற்கு ஆழியிற்யக 

ஆணப ஆளில் ஆயபாடு ஆபாய் ஆபால் ஆளிற்கு ஆளிற்யக 

ஆற்நங்கணண ஆற்நங்கணயில் ஆற்நங்கணயாடு ஆற்நங்கணாய் ஆற்நங்கணால் ஆற்நங்கணயிற்கு ஆற்நங்கணயிற்யக 

ஆற்நல் ாற்நத்ண ஆற்நல் ாற்நத்தில் ஆற்நல் ாற்நத்யாடு ஆற்நல் ாற்நாய் ஆற்நல் ாற்நத்ால் ஆற்நல் ாற்நத்திற்கு ஆற்நல் ாற்நத்திற்யக 

ஆற்நணன ஆற்நலில் ஆற்நயனாடு ஆற்நனாய் ஆற்நனால் ஆற்நலிற்கு ஆற்நலிற்யக 

ஆற்ணந ஆற்றில் ஆற்யநாடு ஆநாய் ஆற்நால் ஆற்றிற்கு ஆற்றிற்யக 

இச்ண ண இச்ண யில் இச்ண யாடு இச்ண ாய் இச்ண ால் இச்ண யிற்கு இச்ண யிற்யக 

இண ணனண இண ணனயில் இண ணனயாடு இண ணனாய் இண ணனால் இண ணனயிற்கு இண ணனயிற்யக 

இண ண இண யில் இண யாடு இண ாய் இண ால் இண யிற்கு இண யிற்யக 

இடத்ண இடத்தில் இடத்யாடு இடாய் இடத்ால் இடத்திற்கு இடத்திற்யக 

இடிாங்கிண இடிாங்கியில் இடிாங்கியாடு இடிாங்கிாய் இடிாங்கிால் இடிாங்கியிற்கு இடிாங்கியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

இடிண இடியில் இடியாடு இடிாய் இடிால் இடியிற்கு இடியிற்யக 

இடுக்கிண இடுக்கியில் இடுக்கியாடு இடுக்கிாய் இடுக்கிால் இடுக்கியிற்கு இடுக்கியிற்யக 

இடுக்ணக இடுக்கில் இடுக்யகாடு இடுக்காய் இடுக்கால் இடுக்கிற்கு இடுக்கிற்யக 

இடுணகண இடுணகயில் இடுணகயாடு இடுணகாய் இடுணகால் இடுணகயிற்கு இடுணகயிற்யக 

இடுப்ணத இடுப்பில் இடுப்யதாடு இடுப்தாய் இடுப்தால் இடுப்பிற்கு இடுப்பிற்யக 

இணப்ணத இணப்பில் இணப்யதாடு இணப்தாய் இணப்தால் இணப்பிற்கு இணப்பிற்யக 

இத்ண இத்தில் இத்யாடு இாய் இத்ால் இத்திற்கு இத்திற்யக 

இண இதில்  இயாடு இதுாய் இணால் இற்கு இற்யக 

இந்திாண இந்திாவில் இந்திாயாடு இந்திாாய் இந்திாால் இந்திாவிற்கு இந்திாவிற்யக 

இந்திரித்ண இந்திரித்தில் இந்திரித்யாடு இந்திரிாய் இந்திரித்ால் இந்திரித்திற்கு இந்திரித்திற்யக 

இத்ண இத்தில் இத்யாடு இாய் இத்ால் இத்திற்கு இத்திற்யக 

இணண இணயில் இணயாடு இணாய் இணால் இணயிற்கு இணயிற்யக 

இக்கத்ண இக்கத்தில் இக்கத்யாடு இக்காய் இக்கத்ால் இக்கத்திற்கு இக்கத்திற்யக 

இக்காற்நணன இக்காற்நலில் இக்காற்நயனாடு இக்காற்நனாய் இக்காற்நனால் இக்காற்நலிற்கு இக்காற்நலிற்யக 

இந்தித்ண இந்தித்தில் இந்தித்யாடு இந்திாய் இந்தித்ால் இந்தித்திற்கு இந்தித்திற்யக 

இல்ணத இல்பில் இல்யதாடு இல்தாய் இல்தால் இல்பிற்கு இல்பிற்யக 

இற்ணகண இற்ணகயில் இற்ணகயாடு இற்ணகாய் இற்ணகால் இற்ணகயிற்கு இற்ணகயிற்யக 

இக்கத்ண இக்கத்தில் இக்கத்யாடு இக்காய் இக்கத்ால் இக்கத்திற்கு இக்கத்திற்யக 

இகசித்ண இகசித்தில் இகசித்யாடு இகசிாய் இகசித்ால் இகசித்திற்கு இகசித்திற்யக 

இட்டிப்ணத இட்டிப்பில் இட்டிப்யதாடு இட்டிப்தாய் இட்டிப்தால் இட்டிப்பிற்கு இட்டிப்பிற்யக 

இத்த்ண இத்த்தில் இத்த்யாடு இத்ாய் இத்த்ால் இத்த்திற்கு இத்த்திற்யக 

இத்ாணடண இத்ாணடயில் இத்ாணடயாடு இத்ாணடாய் இத்ாணடால் இத்ாணடயிற்கு இத்ாணடயிற்யக 

இண இவில் இயாடு இாய் இால் இவிற்கு இவிற்யக 

இாசினத்ண இாசினத்தில் இாசினத்யாடு இாசினாய் இாசினத்ால் இாசினத்திற்கு இாசினத்திற்யக 

இாானத்ண இாானத்தில் இாானத்யாடு இாானாய் இாானத்ால் இாானத்திற்கு இாானத்திற்யக 

இாத்ண இாத்தில் இாத்யாடு இாாய் இாத்ால் இாத்திற்கு இாத்திற்யக 

இனக்ணகண இனக்ணகயில் இனக்ணகயாடு இனக்ணகாய் இனக்ணகால் இனக்ணகயிற்கு இனக்ணகயிற்யக 

இனட்ணட இனட்டில் இனட்யடாடு இனட்டாய் இனட்டால் இனட்டிற்கு இனட்டிற்யக 

இனப்ணத இனப்பில் இனப்யதாடு இனப்தாய் இனப்தால் இனப்பிற்கு இனப்பிற்யக 

இனம்ணத இனம்பில் இனம்யதாடு இனம்தாய் இனம்தால் இனம்பிற்கு இனம்பிற்யக 

இனணப இனளில் இனயபாடு இனபாய் இனபால் இனளிற்கு இனளிற்யக 

இணண இணயில் இணயாடு இணாய் இணால் இணயிற்கு இணயிற்யக 

இல்னத்ண இல்னத்தில் இல்னத்யாடு இல்னாய் இல்னத்ால் இல்னத்திற்கு இல்னத்திற்யக 

இனக்கத்ண இனக்கத்தில் இனக்கத்யாடு இனக்காய் இனக்கத்ால் இனக்கத்திற்கு இனக்கத்திற்யக 

இனக்கித்ண இனக்கித்தில் இனக்கித்யாடு இனக்கிாய் இனக்கித்ால் இனக்கித்திற்கு இனக்கித்திற்யக 

இனக்ணக இனக்கில் இனக்யகாடு இனக்காய் இனக்கால் இனக்கிற்கு இனக்கிற்யக 

இனங்ணகண இனங்ணகயில் இனங்ணகயாடு இனங்ணகாய் இனங்ணகால் இனங்ணகயிற்கு இனங்ணகயிற்யக 

இனாதத்ண இனாதத்தில் இனாதத்யாடு இனாதாய் இனாதத்ால் இனாதத்திற்கு இனாதத்திற்யக 

இணனண இணனயில் இணனயாடு இணனாய் இணனால் இணனயிற்கு இணனயிற்யக 

இர்கணப இர்களில் இர்கயபாடு இர்கபாய் இர்கபால் இர்களிற்கு இர்கலக்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

இணப இளில் இயபாடு இபாய் இபால் இளிற்கு இளிற்யக 

இணண இனில் இயணாடு இணாய் இணால் இனிற்கு இனிற்யக 

இலணண இலணயில் இலணயாடு இலணாய் இலணால் இலணயிற்கு இலணயிற்யக 

இணண இணயில் இணயாடு இணாய் இணால் இணயிற்கு இணயிற்யக 

இபணண இபணயில் இபணயாடு இபணாய் இபணால் இபணயிற்கு இபணயிற்யக 

இநக்கத்ண இநக்கத்தில் இநக்கத்யாடு இநக்காய் இநக்கத்ால் இநக்கத்திற்கு இநக்கத்திற்யக 

இநணக இநகில் இநயகாடு இநகாய் இநகால் இநகிற்கு இநகிற்யக 

இநப்ணத இநப்பில் இநப்யதாடு இநப்தாய் இநப்தால் இநப்பிற்கு இநப்பிற்யக 

இன்சுலிணண இன்சுலினில் இன்சுலியணாடு இன்சுலிணாய் இன்சுலிணால் இன்சுலினிற்கு இன்சுலினிற்யக 

இன்டர்சட்ணட இன்டர்சட்டில் இன்டர்சட்யடாடு இன்டர்சட்டாய் இன்டர்சட்டால் இன்டர்சட்டிற்கு இன்டர்சட்டிற்யக 

இன்தத்ண இன்தத்தில் இன்தத்யாடு இன்தாய் இன்தத்ால் இன்தத்திற்கு இன்தத்திற்யக 

இன்ணணன இன்ணலில் இன்ணயனாடு இன்ணனாய் இன்ணனால் இன்ணலிற்கு இன்ணலிற்யக 

இணக்கர்ச்சிண இணக்கர்ச்சியில் இணக்கர்ச்சியாடு இணக்கர்ச்சிாய் இணக்கர்ச்சிால் இணக்கர்ச்சியிற்கு இணக்கர்ச்சியிற்யக 

இணத்ண இணத்தில் இணத்யாடு இணாய் இணத்ால் இணத்திற்கு இணத்திற்யக 

இணவினத்திண இணவினத்தியில் இணவினத்தியாடு இணவினத்திாய் இணவினத்திால் இணவினத்தியிற்கு இணவினத்தியிற்யக 

இனிப்ணத இனிப்பில் இனிப்யதாடு இனிப்தாய் இனிப்தால் இனிப்பிற்கு இனிப்பிற்யக 

இனிணண இனிணயில் இனிணயாடு இனிணாய் இனிணால் இனிணயிற்கு இனிணயிற்யக 

இஷ்டத்ண இஷ்டத்தில் இஷ்டத்யாடு இஷ்டாய் இஷ்டத்ால் இஷ்டத்திற்கு இஷ்டத்திற்யக 

ஈட்டிண ஈட்டியில் ஈட்டியாடு ஈட்டிாய் ஈட்டிால் ஈட்டியிற்கு ஈட்டியிற்யக 

ஈடுதாட்ணட ஈடுதாட்டில் ஈடுதாட்யடாடு ஈடுதாடாய் ஈடுதாட்டால் ஈடுதாட்டிற்கு ஈடுதாட்டிற்யக 

ஈண ஈயில் ஈயாடு ஈாய் ஈால் ஈயிற்கு ஈயிற்யக 

ஈர்ப்ணத ஈர்ப்பில் ஈர்ப்யதாடு ஈர்ப்தாய் ஈர்ப்தால் ஈர்ப்பிற்கு ஈர்ப்பிற்யக 

ஈத்ண ஈத்தில் ஈத்யாடு ஈாய் ஈத்ால் ஈத்திற்கு ஈத்திற்யக 

ஈணன ஈலில் ஈயனாடு ஈனாய் ஈனால் ஈலிற்கு ஈலிற்யக 

ஈயாட்ணட ஈயாட்டில் ஈயாட்யடாடு ஈயாட்டாய் ஈயாட்டால் ஈயாட்டிற்கு ஈயாட்டிற்யக 

ஈணத்ண ஈணத்தில் ஈணத்யாடு ஈணாய் ஈணத்ால் ஈணத்திற்கு ஈணத்திற்யக 

ஈஸ்ரிண ஈஸ்ரியில் ஈஸ்ரியாடு ஈஸ்ரிாய் ஈஸ்ரிால் ஈஸ்ரியிற்கு ஈஸ்ரியிற்யக 

உச் த்ண உச் த்தில் உச் த்யாடு உச் ாய் உச் த்ால் உச் த்திற்கு உச் த்திற்யக 

உடணன உடலில் உடயனாடு உடனாய் உடனால் உடலிற்கு உடலிற்யக 

உடன்தாட்ணட உடன்தாட்டில் உடன்தாட்யடாடு உடன்தாடாய் உடன்தாட்டால் உடன்தாட்டிற்கு உடன்தாட்டிற்யக 

உடன்பிநப்ணத உடன்பிநப்பில் உடன்பிநப்யதாடு உடன்பிநப்தாய் உடன்பிநப்தால் உடன்பிநப்பிற்கு உடன்பிநப்பிற்யக 

உடுக்ணகண உடுக்ணகயில் உடுக்ணகயாடு உடுக்ணகாய் உடுக்ணகால் உடுக்ணகயிற்கு உடுக்ணகயிற்யக 

உடுப்ணத உடுப்பில் உடுப்யதாடு உடுப்தாய் உடுப்தால் உடுப்பிற்கு உடுப்பிற்யக 

உடும்ணத உடும்பில் உடும்யதாடு உடும்தாய் உடும்தால் உடும்பிற்கு உடும்பிற்யக 

உணடப்ணத உணடப்பில் உணடப்யதாடு உணடப்தாய் உணடப்தால் உணடப்பிற்கு உணடப்பிற்யக 

உணடண உணடயில் உணடயாடு உணடாய் உணடால் உணடயிற்கு உணடயிற்யக 

உண்டிண உண்டியில் உண்டியாடு உண்டிாய் உண்டிால் உண்டியிற்கு உண்டியிற்யக 

உர்ந்ண உர்ந்தில் உர்ந்யாடு உர்ந்ாய் உர்ந்ால் உர்ந்திற்கு உர்ந்திற்யக 

உர்கத்ண உர்கத்தில் உர்கத்யாடு உர்காய் உர்கத்ால் உர்கத்திற்கு உர்கத்திற்யக 

உர்ண உர்வில் உர்யாடு உர்ாய் உர்ால் உர்விற்கு உர்விற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

உாண உாதில் உாயாடு உாாய் உாால் உாதிற்கு உாதிற்யக 

உகத்ண உகத்தில் உகத்யாடு உகாய் உகத்ால் உகத்திற்கு உகத்திற்யக 

உண உவில் உயாடு உாய் உால் உவிற்கு உவிற்யக 

உத்ண உத்தில் உத்யாடு உாய் உத்ால் உத்திற்கு உத்திற்யக 

உந்ணன உந்லில் உந்யனாடு உந்னாய் உந்னால் உந்லிற்கு உந்லிற்யக 

உந்ண உந்தில் உந்யாடு உந்ாய் உந்ால் உந்திற்கு உந்திற்யக 

உப்ணத உப்பில் உப்யதாடு உப்தாய் உப்தால் உப்பிற்கு உப்பிற்யக 

உதத்தித்ண உதத்தித்தில் உதத்தித்யாடு உதத்திாய் உதத்தித்ால் உதத்தித்திற்கு உதத்தித்திற்யக 

உதத்ண உதத்தில் உதத்யாடு உதாய் உதத்ால் உதத்திற்கு உதத்திற்யக 

உயிர்கணப உயிர்களில் உயிர்கயபாடு உயிர்கபாய் உயிர்கபால் உயிர்களிற்கு உயிர்களிற்யக 

உயிடக்கணப உயிடக்களில் உயிடக்கயபாடு உயிடக்கபாய் உயிடக்கபால் உயிடக்களிற்கு உயிடக்களிற்யக 

உயிரிகணப உயிரிகளில் உயிரிகயபாடு உயிரிகபாய் உயிரிகபால் உயிரிகளிற்கு உயிரிகளிற்யக 

உயிண உயிரில் உயியாடு உயிாய் உயிால் உயிரிற்கு உயிரிற்யக 

உயியாட்டத்ண உயியாட்டத்தில் உயியாட்டத்யாடு உயியாட்டாய் உயியாட்டத்ால் உயியாட்டத்திற்கு உயியாட்டத்திற்யக 

உரிண உரியில் உரியாடு உரிாய் உரிால் உரியிற்கு உரியிற்யக 

உனக்கிண உனக்கியில் உனக்கியாடு உனக்கிாய் உனக்கிால் உனக்கியிற்கு உனக்கியிற்யக 

உனட்டணன உனட்டலில் உனட்டயனாடு உனட்டனாய் உனட்டனால் உனட்டலிற்கு உனட்டலிற்யக 

உனகத்ண உனகத்தில் உனகத்யாடு உனகாய் உனகத்ால் உனகத்திற்கு உனகத்திற்யக 

உனத்ண உனத்தில் உனத்யாடு உனாய் உனத்ால் உனத்திற்கு உனத்திற்யக 

உனாக்கத்ண உனாக்கத்தில் உனாக்கத்யாடு உனாக்காய் உனாக்கத்ால் உனாக்கத்திற்கு உனாக்கத்திற்யக 

உனண உனவில் உனயாடு உனாய் உனால் உனவிற்கு உனவிற்யக 

உணண உணயில் உணயாடு உணாய் உணால் உணயிற்கு உணயிற்யக 

உல்னா த்ண உல்னா த்தில் உல்னா த்யாடு உல்னா ாய் உல்னா த்ால் உல்னா த்திற்கு உல்னா த்திற்யக 

உனக்ணகண உனக்ணகயில் உனக்ணகயாடு உனக்ணகாய் உனக்ணகால் உனக்ணகயிற்கு உனக்ணகயிற்யக 

உனணக உனகில் உனயகாடு உனகாய் உனகால் உனகிற்கு உனகிற்யக 

உணண உணயில் உணயாடு உணாய் உணால் உணயிற்கு உணயிற்யக 

உணப்ணத உணப்பில் உணப்யதாடு உணப்தாய் உணப்தால் உணப்பிற்கு உணப்பிற்யக 

உள்பத்ண உள்பத்தில் உள்பத்யாடு உள்பாய் உள்பத்ால் உள்பத்திற்கு உள்பத்திற்யக 

உள்பாணடண உள்பாணடயில் உள்பாணடயாடு உள்பாணடாய் உள்பாணடால் உள்பாணடயிற்கு உள்பாணடயிற்யக 

உளிண உளியில் உளியாடு உளிாய் உளிால் உளியிற்கு உளியிற்யக 

உநக்கத்ண உநக்கத்தில் உநக்கத்யாடு உநக்காய் உநக்கத்ால் உநக்கத்திற்கு உநக்கத்திற்யக 

உநண உநவில் உநயாடு உநாய் உநால் உநவிற்கு உநவிற்யக 

உனோத்ணன உனோத்லில் உனோத்யனாடு உனோத்னாய் உனோத்னால் உனோத்லிற்கு உனோத்லிற்யக 

உனோப்ணத உனோப்பில் உனோப்யதாடு உனோப்தாய் உனோப்தால் உனோப்பிற்கு உனோப்பிற்யக 

உனோமிண உனோமியில் உனோமியாடு உனோமிாய் உனோமிால் உனோமியிற்கு உனோமியிற்யக 

உணநனைண உணநனைரில் உணநனையாடு உணநனைாய் உணநனைால் உணநனைரிற்கு உணநனைரிற்யக 

உணநவிடத்ண உணநவிடத்தில் உணநவிடத்யாடு உணநவிடாய் உணநவிடத்ால் உணநவிடத்திற்கு உணநவிடத்திற்யக 

ஊக்கத்ண ஊக்கத்தில் ஊக்கத்யாடு ஊக்காய் ஊக்கத்ால் ஊக்கத்திற்கு ஊக்கத்திற்யக 

ஊக்கிண ஊக்கியில் ஊக்கியாடு ஊக்கிாய் ஊக்கிால் ஊக்கியிற்கு ஊக்கியிற்யக 

ஊசில்லிண ஊசில்லியில் ஊசில்லியாடு ஊசில்லிாய் ஊசில்லிால் ஊசில்லியிற்கு ஊசில்லியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ஊஞ் ணன ஊஞ் லில் ஊஞ் யனாடு ஊஞ் னாய் ஊஞ் னால் ஊஞ் லிற்கு ஊஞ் லிற்யக 

ஊட்டிண ஊட்டியில் ஊட்டியாடு ஊட்டிாய் ஊட்டிால் ஊட்டியிற்கு ஊட்டியிற்யக 

ஊடணன ஊடலில் ஊடயனாடு ஊடனாய் ஊடனால் ஊடலிற்கு ஊடலிற்யக 

ஊண ஊரில் ஊயாடு ஊாய் ஊால் ஊரிற்கு ஊரிற்யக 

ஊணன ஊலில் ஊயனாடு ஊனாய் ஊனால் ஊலிற்கு ஊலிற்யக 

ஊண ஊழில் ஊயாடு ஊாய் ஊால் ஊழிற்கு ஊழிற்யக 

ஊணத்ண ஊணத்தில் ஊணத்யாடு ஊணாய் ஊணத்ால் ஊணத்திற்கு ஊணத்திற்யக 

டப்தாடிண டப்தாடியில் டப்தாடியாடு டப்தாடிாய் டப்தாடிால் டப்தாடியிற்கு டப்தாடியிற்யக 

டுத்துக்காட்ணட டுத்துக்காட்டில் டுத்துக்காட்யடாடு டுத்துக்காட்டாய் டுத்துக்காட்டால் டுத்துக்காட்டிற்கு டுத்துக்காட்டிற்யக 

ணடண ணடயில் ணடயாடு ணடாய் ணடால் ணடயிற்கு ணடயிற்யக 

ண்த்ண ண்த்தில் ண்த்யாடு ண்ாய் ண்த்ால் ண்த்திற்கு ண்த்திற்யக 

ண்ாண ண்ாதில் ண்ாயாடு ண்ாாய் ண்ாால் ண்ாதிற்கு ண்ாதிற்யக 

ண்ணிக்ணகண ண்ணிக்ணகயில் ண்ணிக்ணகயாடு ண்ணிக்ணகாய் ண்ணிக்ணகால் ண்ணிக்ணகயிற்கு ண்ணிக்ணகயிற்யக 

ண்ணிண ண்ணிதில் ண்ணியாடு ண்ணிாய் ண்ணிால் ண்ணிதிற்கு ண்ணிதிற்யக 

ண்ண ண்ணில் ண்யாடு ண்ாய் ண்ால் ண்ணிற்கு ண்ணிற்யக 

துணகண துணகயில் துணகயாடு துணகாய் துணகால் துணகயிற்கு துணகயிற்யக 

ந்தித்ண ந்தித்தில் ந்தித்யாடு ந்திாய் ந்தித்ால் ந்தித்திற்கு ந்தித்திற்யக 

ர்ாகுபத்ண ர்ாகுபத்தில் ர்ாகுபத்யாடு ர்ாகுபாய் ர்ாகுபத்ால் ர்ாகுபத்திற்கு ர்ாகுபத்திற்யக 

ரிந்ண ரிந்தில் ரிந்யாடு ரிந்ாய் ரிந்ால் ரிந்திற்கு ரிந்திற்யக 

ரிாண ரிாதில் ரிாயாடு ரிாாய் ரிாால் ரிாதிற்கு ரிாதிற்யக 

ல்ணனண ல்ணனயில் ல்ணனயாடு ல்ணனாய் ல்ணனால் ல்ணனயிற்கு ல்ணனயிற்யக 

னக்ட்ாணண னக்ட்ானில் னக்ட்ாயணாடு னக்ட்ாணாய் னக்ட்ாணால் னக்ட்ானிற்கு னக்ட்ானிற்யக 

னந்ணப்தத்ண னந்ணப்தத்தில் னந்ணப்தத்யாடு னந்ணப்தாய் னந்ணப்தத்ால் னந்ணப்தத்திற்கு னந்ணப்தத்திற்யக 

லும்ணத லும்பில் லும்யதாடு லும்தாய் லும்தால் லும்பிற்கு லும்பிற்யக 

லுமிச் ம்தத்ண லுமிச் ம்தத்தில் லுமிச் ம்தத்யாடு லுமிச் ம்தாய் லுமிச் ம்தத்ால் லுமிச் ம்தத்திற்கு லுமிச் ம்தத்திற்யக 

லத்ண லத்தில் லத்யாடு லத்ாய் லத்ால் லத்திற்கு லத்திற்யக 

க்கத்ண க்கத்தில் க்கத்யாடு க்காய் க்கத்ால் க்கத்திற்கு க்கத்திற்யக 

கத்ண கத்தில் கத்யாடு காய் கத்ால் கத்திற்கு கத்திற்யக 

ட்ணட ட்டில் ட்யடாடு டாய் ட்டால் ட்டிற்கு ட்டிற்யக 

ணிண ணியில் ணியாடு ணிாய் ணிால் ணியிற்கு ணியிற்யக 

ரிக்கணண ரிக்கணயில் ரிக்கணயாடு ரிக்கணாய் ரிக்கணால் ரிக்கணயிற்கு ரிக்கணயிற்யக 

ரிண ரியில் ரியாடு ரிாய் ரிால் ரியிற்கு ரியிற்யக 

ழ்ணண ழ்ணயில் ழ்ணயாடு ழ்ணாய் ழ்ணால் ழ்ணயிற்கு ழ்ணயிற்யக 

ற்தாட்ணட ற்தாட்டில் ற்தாட்யடாடு ற்தாடாய் ற்தாட்டால் ற்தாட்டிற்கு ற்தாட்டிற்யக 

ற்நத்ண ற்நத்தில் ற்நத்யாடு ற்நாய் ற்நத்ால் ற்நத்திற்கு ற்நத்திற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

எட்டகத்ண எட்டகத்தில் எட்டகத்யாடு எட்டகாய் எட்டகத்ால் எட்டகத்திற்கு எட்டகத்திற்யக 

எட்ணட எட்டில் எட்யடாடு எட்டாய் எட்டால் எட்டிற்கு எட்டிற்யக 

எப்தந்த்ண எப்தந்த்தில் எப்தந்த்யாடு எப்தந்ாய் எப்தந்த்ால் எப்தந்த்திற்கு எப்தந்த்திற்யக 

எரி ாண எரி ாவில் எரி ாயாடு எரி ாாய் எரி ாால் எரி ாவிற்கு எரி ாவிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 



அர்த் தீதம் 
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Genius Mother Institute 

. 

இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

எனத்திண எனத்தியில் எனத்தியாடு எனத்திாய் எனத்திால் எனத்தியிற்கு எனத்தியிற்யக 

எனணண எனணயில் எனணயாடு எனணாய் எனணால் எனணயிற்கு எனணயிற்யக 

எனணப எனளில் எனயபாடு எனபாய் எனபால் எனளிற்கு எனளிற்யக 

எனணண எனனில் எனயணாடு எனணாய் எனணால் எனனிற்கு எனனிற்யக 

எலிண எலியில் எலியாடு எலிாய் எலிால் எலியிற்கு எலியிற்யக 

எளிண எளியில் எளியாடு எளிாய் எளிால் எளியிற்கு எளியிற்யக 

எற்னோணண எற்னோணயில் எற்னோணயாடு எற்னோணாய் எற்னோணால் எற்னோணயிற்கு எற்னோணயிற்யக 

ஏட்டத்ண ஏட்டத்தில் ஏட்டத்யாடு ஏட்டாய் ஏட்டத்ால் ஏட்டத்திற்கு ஏட்டத்திற்யக 

ஏட்ணட ஏட்டில் ஏட்யடாடு ஏடாய் ஏட்டால் ஏட்டிற்கு ஏட்டிற்யக 

ஏணடண ஏணடயில் ஏணடயாடு ஏணடாய் ஏணடால் ஏணடயிற்கு ஏணடயிற்யக 

ஏலூண ஏலூரில் ஏலூயாடு ஏலூாய் ஏலூால் ஏலூரிற்கு ஏலூரிற்யக 

ஏணனண ஏணனயில் ஏணனயாடு ஏணனாய் ஏணனால் ஏணனயிற்கு ஏணனயிற்யக 

ஏவித்ண ஏவித்தில் ஏவித்யாடு ஏவிாய் ஏவித்ால் ஏவித்திற்கு ஏவித்திற்யக 

கங்ணகண கங்ணகயில் கங்ணகயாடு கங்ணகாய் கங்ணகால் கங்ணகயிற்கு கங்ணகயிற்யக 

க ப்ணத க ப்பில் க ப்யதாடு க ப்தாய் க ப்தால் க ப்பிற்கு க ப்பிற்யக 

கட்சிண கட்சியில் கட்சியாடு கட்சிாய் கட்சிால் கட்சியிற்கு கட்சியிற்யக 

கட்டத்ண கட்டத்தியில் கட்டத்யாடு கட்டாய் கட்டத்ால் கட்டத்திற்கு கட்டத்திற்யக 

கட்டிடத்ண கட்டிடத்தியில் கட்டிடத்யாடு கட்டிடாய் கட்டிடத்ால் கட்டிடத்திற்கு கட்டிடத்திற்யக 

கட்டிண கட்டியில் கட்டியாடு கட்டிாய் கட்டிால் கட்டியிற்கு கட்டியிற்யக 

கட்ணட கட்டில் கட்யடாடு கட்டாய் கட்டால் கட்டிற்கு கட்டிற்யக 

கட்டுப்தாட்ணட கட்டுப்தாட்டில் கட்டுப்தாட்யடாடு கட்டுப்தாடாய் கட்டுப்தாட்டால் கட்டுப்தாட்டிற்கு கட்டுப்தாட்டிற்யக 

கட்டுணண கட்டுணயில் கட்டுணயாடு கட்டுணாய் கட்டுணால் கட்டுணயிற்கு கட்டுணயிற்யக 

கட்ணடண கட்ணடயில் கட்ணடயாடு கட்ணடாய் கட்ணடால் கட்ணடயிற்கு கட்ணடயிற்யக 

கடணண கடணயில் கடணயாடு கடணாய் கடணால் கடணயிற்கு கடணயிற்யக 

கடனணனண கடனணனயில் கடனணனயாடு கடனணனாய் கடனணனால் கடனணனயிற்கு கடனணனயிற்யக 

கடணன கடலில் கடயனாடு கடனாய் கடனால் கடலிற்கு கடலிற்யக 

கடலூண கடலூரில் கடலூயாடு கடலூாய் கடலூால் கடலூரிற்கு கடலூரிற்யக 

கடற்கணண கடற்கணயில் கடற்கணயாடு கடற்கணாய் கடற்கணால் கடற்கணயிற்கு கடற்கணயிற்யக 

கடற்தப்ணத கடற்தப்பில் கடற்தப்யதாடு கடற்தப்தாய் கடற்தப்தால் கடற்தப்பிற்கு கடற்தப்பிற்யக 

கடணண கடனில் கடயணாடு கடணாய் கடணால் கடனிற்கு கடனிற்யக 

கடுணக கடுகில் கடுயகாடு கடுகாய் கடுகால் கடுகிற்கு கடுகிற்யக 

கணடண கணடயில் கணடயாடு கணடாய் கணடால் கணடயிற்கு கணடயிற்யக 

கண்டத்ண கண்டத்தில் கண்டத்யாடு கண்டாய் கண்டத்ால் கண்டத்திற்கு கண்டத்திற்யக 

கண்டண கண்டதில் கண்டயாடு கண்டாய் கண்டால் கண்டதிற்கு கண்டதிற்யக 

கண்டிப்ணத கண்டிப்பில் கண்டிப்யதாடு கண்டிப்தாய் கண்டிப்தால் கண்டிப்பிற்கு கண்டிப்பிற்யக 

கண்டுபிடிப்ணத கண்டுபிடிப்பில் கண்டுபிடிப்யதாடு கண்டுபிடிப்தாய் கண்டுபிடிப்தால் கண்டுபிடிப்பிற்கு கண்டுபிடிப்பிற்யக 

கண்ம்தாடிண கண்ம்தாடியில் கண்ம்தாடியாடு கண்ம்தாடிாய் கண்ம்தாடிால் கண்ம்தாடியிற்கு கண்ம்தாடியிற்யக 

கண்ாடிண கண்ாடியில் கண்ாடியாடு கண்ாடிாய் கண்ாடிால் கண்ாடியிற்கு கண்ாடியிற்யக 

கண்ணித்ண கண்ணித்தில் கண்ணித்யாடு கண்ணிாய் கண்ணித்ால் கண்ணித்திற்கு கண்ணித்திற்யக 

கண்ணீண கண்ணீரில் கண்ணீயாடு கண்ணீாய் கண்ணீால் கண்ணீரிற்கு கண்ணீரிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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Genius Mother Institute 

. 

இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கண்கண்ஜாணடண கண்ஜாணடயில் கண்ஜாணடயாடு கண்ஜாணடாய் கண்ஜாணடால் கண்ஜாணடயிற்கு கண்ஜாணடயிற்யக 

கத்ரிக்காண கத்ரிக்காயில் கத்ரிக்காயாடு கத்ரிக்காாய் கத்ரிக்காால் கத்ரிக்காயிற்கு கத்ரிக்காயிற்யக 

கத்திண கத்தியில் கத்தியாடு கத்திாய் கத்திால் கத்தியிற்கு கத்தியிற்யக 

கத்ணண கத்ணயில் கத்ணயாடு கத்ணாய் கத்ணால் கத்ணயிற்கு கத்ணயிற்யக 

ககப்ணத ககப்பில் ககப்யதாடு ககப்தாய் ககப்தால் ககப்பிற்கு ககப்பிற்யக 

கவிடுக்ணக கவிடுக்கில் கவிடுக்யகாடு கவிடுக்காய் கவிடுக்கால் கவிடுக்கிற்கு கவிடுக்கிற்யக 

கண கவில் கயாடு காய் கால் கவிற்கு கவிற்யக 

கதிண கதியில் கதியாடு கதிாய் கதிால் கதியிற்கு கதியிற்யக 

கணண கணயில் கணயாடு கணாய் கணால் கணயிற்கு கணயிற்யக 

கந்க அமினத்ண கந்க அமினத்தில் கந்க அமினத்யாடு கந்க அமினாய் கந்க அமினத்ால் கந்க அமினத்திற்கு கந்க அமினத்திற்யக 

கந்கத்ண கந்கத்தில் கந்கத்யாடு கந்காய் கந்கத்ால் கந்கத்திற்கு கந்கத்திற்யக 

கப்தணன கப்தலில் கப்தயனாடு கப்தனாய் கப்தனால் கப்தலிற்கு கப்தலிற்யக 

கதடத்ண கதடத்தில் கதடத்யாடு கதடாய் கதடத்ால் கதடத்திற்கு கதடத்திற்யக 

கம்ப்னைட்டண கம்ப்னைட்டரில் கம்ப்னைட்டயாடு கம்ப்னைட்டாய் கம்ப்னைட்டால் கம்ப்னைட்டரிற்கு கம்ப்னைட்டரிற்யக 

கம்தத்ண கம்தத்தில் கம்தத்யாடு கம்தாய் கம்தத்ால் கம்தத்திற்கு கம்தத்திற்யக 

கம்ணத கம்பில் கம்யதாடு கம்தாய் கம்தால் கம்பிற்கு கம்பிற்யக 

கனத்ண கனத்தில் கனத்யாடு கனாய் கனத்ால் கனத்திற்கு கனத்திற்யக 

கணன கலில் கயனாடு கனாய் கனால் கலிற்கு கலிற்யக 

கயிற்ணந கயிற்றில் கயிற்யநாடு கயிநாய் கயிற்நால் கயிற்றிற்கு கயிற்றிற்யக 

கர்ாடகாண கர்ாடகாவில் கர்ாடகாயாடு கர்ாடகாாய் கர்ாடகாால் கர்ாடகாவிற்கு கர்ாடகாவிற்யக 

கர்த்ண கர்த்தில் கர்த்யாடு கர்ாய் கர்த்ால் கர்த்திற்கு கர்த்திற்யக 

கர்த்ண கர்த்தில் கர்த்யாடு கர்ாய் கர்த்ால் கர்த்திற்கு கர்த்திற்யக 

ககாட்டத்ண ககாட்டத்தில் ககாட்டத்யாடு ககாட்டாய் ககாட்டத்ால் ககாட்டத்திற்கு ககாட்டத்திற்யக 

கண்டிண கண்டியில் கண்டியாடு கண்டிாய் கண்டிால் கண்டியிற்கு கண்டியிற்யக 

கத்ண கத்தில் கத்யாடு காய் கத்ால் கத்திற்கு கத்திற்யக 

கரிமின ானேண கரிமின ானேவில் கரிமின ானேயாடு கரிமின ானோய் கரிமின ானோல் கரிமின ானேவிற்கு கரிமின ானேவிற்யக 

கரிண கரியில் கரியாடு கரிாய் கரிால் கரியிற்கு கரியிற்யக 

கனத்ண கனத்தில் கனத்யாடு கனத்ாய் கனத்ால் கனத்திற்கு கனத்திற்யக 

கனப்ணத கனப்பில் கனப்யதாடு கனப்தாய் கனப்தால் கனப்பிற்கு கனப்பிற்யக 

கனம்தனணகண கனம்தனணகயில் கனம்தனணகயாடு கனம்தனணகாய் கனம்தனணகால் கனம்தனணகயிற்கு கனம்தனணகயிற்யக 

கனம்ணத கனம்பில் கனம்யதாடு கனம்தாய் கனம்தால் கனம்பிற்கு கனம்பிற்யக 

கனணண கனணயில் கனணயாடு கனணாய் கனணால் கனணயிற்கு கனணயிற்யக 

கனணநண கனணநயில் கனணநயாடு கனணநாய் கனணநால் கனணநயிற்கு கனணநயிற்யக 

கனவிண கனவியில் கனவியாடு கனவிாய் கனவிால் கனவியிற்கு கனவியிற்யக 

கனண கனவில் கனயாடு கனாய் கனால் கனவிற்கு கனவிற்யக 

கனொண கனொரில் கனொயாடு கனொாய் கனொால் கனொரிற்கு கனொரிற்யக 

கணந்ண கணந்தில் கணந்யாடு கணந்ாய் கணந்ால் கணந்திற்கு கணந்திற்யக 

கணாண கணாதில் கணாயாடு கணாாய் கணாால் கணாதிற்கு கணாதிற்யக 

கணண கணயில் கணயாடு கணாய் கணால் கணயிற்கு கணயிற்யக 

கல்தூண கல்தூணில் கல்தூயாடு கல்தூாய் கல்தூால் கல்தூணிற்கு கல்தூணிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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Genius Mother Institute 

. 

இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கல்தாக்கத்ண கல்தாக்கத்தில் கல்தாக்கத்யாடு கல்தாக்காய் கல்தாக்கத்ால் கல்தாக்கத்திற்கு கல்தாக்கத்திற்யக 

கல்ாத்ண கல்ாத்தில் கல்ாத்யாடு கல்ாாய் கல்ாத்ால் கல்ாத்திற்கு கல்ாத்திற்யக 

கல்னணண கல்னணயில் கல்னணயாடு கல்னணாய் கல்னணால் கல்னணயிற்கு கல்னணயிற்யக 

கல்ணன கல்லில் கல்யனாடு கல்னாய் கல்னால் கல்லிற்கு கல்லிற்யக 

கல்லீணன கல்லீலில் கல்லீயனாடு கல்லீனாய் கல்லீனால் கல்லீலிற்கு கல்லீலிற்யக 

கல்லூரிண கல்லூரியில் கல்லூரியாடு கல்லூரிாய் கல்லூரிால் கல்லூரியிற்கு கல்லூரியிற்யக 

கனக்கத்ண கனக்கத்தில் கனக்கத்யாடு கனக்காய் கனக்கத்ால் கனக்கத்திற்கு கனக்கத்திற்யக 

கனகத்ண கனகத்தில் கனகத்யாடு கனகாய் கனகத்ால் கனகத்திற்கு கனகத்திற்யக 

கன த்ண கன த்தில் கன த்யாடு கன ாய் கன த்ால் கன த்திற்கு கன த்திற்யக 

கனத்ண கனத்தில் கனத்யாடு கனாய் கனத்ால் கனத்திற்கு கனத்திற்யக 

கனத்ண கனத்தில் கனத்யாடு கனாய் கனத்ால் கனத்திற்கு கனத்திற்யக 

கலிண கலியில் கலியாடு கலிாய் கலிால் கலியிற்கு கலியிற்யக 

கணனண கணனயில் கணனயாடு கணனாய் கணனால் கணனயிற்கு கணனயிற்யக 

க த்ண க த்தில் க த்யாடு க ாய் க த்ால் க த்திற்கு க த்திற்யக 

கர்ச்சிண கர்ச்சியில் கர்ச்சியாடு கர்ச்சிாய் கர்ச்சிால் கர்ச்சியிற்கு கர்ச்சியிற்யக 

கணத்ண கணத்தில் கணத்யாடு கணாய் கணத்ால் கணத்திற்கு கணத்திற்யக 

கவிணண கவிணயில் கவிணயாடு கவிணாய் கவிணால் கவிணயிற்கு கவிணயிற்யக 

ககத்ண ககத்தில் ககத்யாடு ககாய் ககத்ால் ககத்திற்கு ககத்திற்யக 

கலணண கலணயில் கலணயாடு கலணாய் கலணால் கலணயிற்கு கலணயிற்யக 

கள்பக்குறிச்சிண கள்பக்குறிச்சியில் கள்பக்குறிச்சியாடு கள்பக்குறிச்சிாய் கள்பக்குறிச்சிால் கள்பக்குறிச்சியிற்கு கள்பக்குறிச்சியிற்யக 

கள்ளிண கள்ளியில் கள்ளியாடு கள்ளிாய் கள்ளிால் கள்ளியிற்கு கள்ளியிற்யக 

கபஞ்சித்ண கபஞ்சித்தில் கபஞ்சித்யாடு கபஞ்சிாய் கபஞ்சித்ால் கபஞ்சித்திற்கு கபஞ்சித்திற்யக 

கபத்ண கபத்தில் கபத்யாடு கபாய் கபத்ால் கபத்திற்கு கபத்திற்யக 

களிப்ணத களிப்பில் களிப்யதாடு களிப்தாய் களிப்தால் களிப்பிற்கு களிப்பிற்யக 

கணபப்ணத கணபப்பில் கணபப்யதாடு கணபப்தாய் கணபப்தால் கணபப்பிற்கு கணபப்பிற்யக 

கணபண கணபயில் கணபயாடு கணபாய் கணபால் கணபயிற்கு கணபயிற்யக 

கற்தணணண கற்தணணயில் கற்தணணயாடு கற்தணணாய் கற்தணணால் கற்தணணயிற்கு கற்தணணயிற்யக 

கற்ணத கற்பில் கற்யதாடு கற்தாய் கற்தால் கற்பிற்கு கற்பிற்யக 

கற்யநாட்டத்ண கற்யநாட்டத்தில் கற்யநாட்டத்யாடு கற்யநாட்டாய் கற்யநாட்டத்ால் கற்யநாட்டத்திற்கு கற்யநாட்டத்திற்யக 

கறிண கறியில் கறியாடு கறிாய் கறிால் கறியிற்கு கறியிற்யக 

கணநண கணநயில் கணநயாடு கணநாய் கணநால் கணநயிற்கு கணநயிற்யக 

கன்ணடத்ண கன்ணடத்தில் கன்ணடத்யாடு கன்ணடாய் கன்ணடத்ால் கன்ணடத்திற்கு கன்ணடத்திற்யக 

கன்ணத்ண கன்ணத்தில் கன்ணத்யாடு கன்ணாய் கன்ணத்ால் கன்ணத்திற்கு கன்ணத்திற்யக 

கன்னிாகுரிண கன்னிாகுரியில் கன்னிாகுரியாடு கன்னிாகுரிாய் கன்னிாகுரிால் கன்னிாகுரியிற்கு கன்னிாகுரியிற்யக 

கணடாண கணடாவில் கணடாயாடு கணடாாய் கணடாால் கணடாவிற்கு கணடாவிற்யக 

கணணண கணணயில் கணணயாடு கணணாய் கணணால் கணணயிற்கு கணணயிற்யக 

கஷ்டத்ண கஷ்டத்தில் கஷ்டத்யாடு கஷ்டாய் கஷ்டத்ால் கஷ்டத்திற்கு கஷ்டத்திற்யக 

காஞ்சினத்ண காஞ்சினத்தில் காஞ்சினத்யாடு காஞ்சினாய் காஞ்சினத்ால் காஞ்சினத்திற்கு காஞ்சினத்திற்யக 

காட்சிண காட்சியில் காட்சியாடு காட்சிாய் காட்சிால் காட்சியிற்கு காட்சியிற்யக 

காட்ணட காட்டில் காட்யடாடு காடாய் காட்டால் காட்டிற்கு காட்டிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

காட்டூண காட்டூரில் காட்டூயாடு காட்டூாய் காட்டூால் காட்டூரிற்கு காட்டூரிற்யக 

காாண காாதில் காாயாடு காாாய் காாால் காாதிற்கு காாதிற்யக 

காலிக்காண காலிக்காதில் காலிக்காயாடு காலிக்காாய் காலிக்காால் காலிக்காதிற்கு காலிக்காதிற்யக 

காலித்ண காலித்தில் காலித்யாடு காலித்ாய் காலித்ால் காலித்திற்கு காலித்திற்யக 

காலிப்தண காலிப்ததில் காலிப்தயாடு காலிப்தாய் காலிப்தால் காலிப்ததிற்கு காலிப்ததிற்யக 

காணன காலில் காயனாடு கானாய் கானால் காலிற்கு காலிற்யக 

காண காதில் காயாடு காாய் காால் காதிற்கு காதிற்யக 

காந்த்ண காந்த்தில் காந்த்யாடு காந்ாய் காந்த்ால் காந்த்திற்கு காந்த்திற்யக 

காப்பித்ண காப்பித்தில் காப்பித்யாடு காப்பிாய் காப்பித்ால் காப்பித்திற்கு காப்பித்திற்யக 

காப்ணத காப்பில் காப்யதாடு காப்தாய் காப்தால் காப்பிற்கு காப்பிற்யக 

காம்ணத காம்பில் காம்யதாடு காம்தாய் காம்தால் காம்பிற்கு காம்பிற்யக 

காாக்ஷிண காாக்ஷியில் காாக்ஷியாடு காாக்ஷிாய் காாக்ஷிால் காாக்ஷியிற்கு காாக்ஷியிற்யக 

காத்ண காத்தில் காத்யாடு காாய் காத்ால் காத்திற்கு காத்திற்யக 

காணன காலில் காயனாடு கானாய் கானால் காலிற்கு காலிற்யக 

காண காயில் காயாடு காாய் காால் காயிற்கு காயிற்யக 

காத்ண காத்தில் காத்யாடு காாய் காத்ால் காத்திற்கு காத்திற்யக 

காணிண காணியில் காணியாடு காணிாய் காணிால் காணியிற்கு காணியிற்யக 

காத்ண காத்தில் காத்யாடு காாய் காத்ால் காத்திற்கு காத்திற்யக 

காரித்ண காரித்தில் காரித்யாடு காரிாய் காரித்ால் காரித்திற்கு காரித்திற்யக 

காண காரில் காயாடு காாய் காால் காரிற்கு காரிற்யக 

காணக்காணன காணக்காலில் காணக்காயனாடு காணக்கானாய் காணக்கானால் காணக்காலிற்கு காணக்காலிற்யக 

கால்சித்ண கால்சித்தில் கால்சித்யாடு கால்சிாய் கால்சித்ால் கால்சித்திற்கு கால்சித்திற்யக 

கானடிண கானடியில் கானடியாடு கானடிாய் கானடிால் கானடியிற்கு கானடியிற்யக 

கானத்ண கானத்தில் கானத்யாடு கானாய் கானத்ால் கானத்திற்கு கானத்திற்யக 

கானாணடண கானாணடயில் கானாணடயாடு கானாணடாய் கானாணடால் கானாணடயிற்கு கானாணடயிற்யக 

காணன காலில் காயனாடு கானாய் கானால் காலிற்கு காலிற்யக 

காடிண காடியில் காடியாடு காடிாய் காடிால் காடியிற்கு காடியிற்யக 

காணன காலில் காயனாடு கானாய் கானால் காலிற்கு காலிற்யக 

காவித்ண காவித்தில் காவித்யாடு காவிாய் காவித்ால் காவித்திற்கு காவித்திற்யக 

காவிண காவியில் காவியாடு காவிாய் காவிால் காவியிற்கு காவியிற்யக 

காவிரிண காவிரியில் காவிரியாடு காவிரிாய் காவிரிால் காவிரியிற்கு காவிரியிற்யக 

காணபண காணபயில் காணபயாடு காணபாய் காணபால் காணபயிற்கு காணபயிற்யக 

காற்நலத்த்ண காற்நலத்த்தில் காற்நலத்த்யாடு காற்நலத்ாய் காற்நலத்த்ால் காற்நலத்த்திற்கு காற்நலத்த்திற்யக 

காற்ணந காற்றில் காற்யநாடு காற்நாய் காற்நால் காற்றிற்கு காற்றிற்யக 

கிடங்ணக கிடங்கில் கிடங்யகாடு கிடங்காய் கிடங்கால் கிடங்கிற்கு கிடங்கிற்யக 

கிண்டிண கிண்டியில் கிண்டியாடு கிண்டிாய் கிண்டிால் கிண்டியிற்கு கிண்டியிற்யக 

கிண்த்ண கிண்த்தில் கிண்த்யாடு கிண்ாய் கிண்த்ால் கிண்த்திற்கு கிண்த்திற்யக 

கிற்ணந கிற்றில் கிற்யநாடு கிநாய் கிற்நால் கிற்றிற்கு கிற்றிற்யக 

கிகத்ண கிகத்தில் கிகத்யாடு கிகாய் கிகத்ால் கிகத்திற்கு கிகத்திற்யக 

கினமிகணப கினமிகளில் கினமிகயபாடு கினமிகபாய் கினமிகபால் கினமிகளிற்கு கினமிகலக்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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. 

இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

கினஷ்கிரிண கினஷ்கிரியில் கினஷ்கிரியாடு கினஷ்கிரிாய் கினஷ்கிரிால் கினஷ்கிரியிற்கு கினஷ்கிரியிற்யக 

கிணபண கிணபயில் கிணபயாடு கிணபாய் கிணபால் கிணபயிற்கு கிணபயிற்யக 

கீணண கீணயில் கீணயாடு கீணாய் கீணால் கீணயிற்கு கீணயிற்யக 

கீற்ணந கீற்றில் கீற்யநாடு கீற்நாய் கீற்நால் கீற்றிற்கு கீற்றிற்யக 

குணகண குணகயில் குணகயாடு குணகாய் குணகால் குணகயிற்கு குணகயிற்யக 

குஞ்ண  குஞ்சில் குஞ்ய ாடு குஞ் ாய் குஞ் ால் குஞ்சிற்கு குஞ்சிற்யக 

குடத்ண குடத்தில் குடத்யாடு குடாய் குடத்ால் குடத்திற்கு குடத்திற்யக 

குடணன குடலில் குடயனாடு குடனாய் குடனால் குடலிற்கு குடலிற்யக 

குடிண ண குடிண யில் குடிண யாடு குடிண ாய் குடிண ால் குடிண யிற்கு குடிண யிற்யக 

குடிண குடியில் குடியாடு குடிாய் குடிால் குடியிற்கு குடியிற்யக 

குடும்தத்ண குடும்தத்தில் குடும்தத்யாடு குடும்தாய் குடும்தத்ால் குடும்தத்திற்கு குடும்தத்திற்யக 

குடுணண குடுணயில் குடுணயாடு குடுணாய் குடுணால் குடுணயிற்கு குடுணயிற்யக 

குணடண குணடயில் குணடயாடு குணடாய் குணடால் குணடயிற்கு குணடயிற்யக 

குண்டுல்லிண குண்டுல்லியில் குண்டுல்லியாடு குண்டுல்லிாய் குண்டுல்லிால் குண்டுல்லியிற்கு குண்டுல்லியிற்யக 

குத்ண குத்தில் குத்யாடு குாய் குத்ால் குத்திற்கு குத்திற்யக 

குத்ாட்டத்ண குத்ாட்டத்தில் குத்ாட்டத்யாடு குத்ாட்டாய் குத்ாட்டத்ால் குத்ாட்டத்திற்கு குத்ாட்டத்திற்யக 

குத்ண குத்தில் குத்யாடு குத்ாய் குத்ால் குத்திற்கு குத்திற்யக 

குதிண குதியில் குதியாடு குதிாய் குதிால் குதியிற்கு குதியிற்யக 

குதிணண குதிணயில் குதிணயாடு குதிணாய் குதிணால் குதிணயிற்கு குதிணயிற்யக 

கும்தயகாத்ண கும்தயகாத்தில் கும்தயகாத்யாடு கும்தயகாாய் கும்தயகாத்ால் கும்தயகாத்திற்கு கும்தயகாத்திற்யக 

குட்டணன குட்டலில் குட்டயனாடு குட்டனாய் குட்டனால் குட்டலிற்கு குட்டலிற்யக 

குனளிண குனளியில் குனளியாடு குனளிாய் குனளிால் குனளியிற்கு குனளியிற்யக 

குங்ணக குங்கில் குங்யகாடு குங்காய் குங்கால் குங்கிற்கு குங்கிற்யக 

குணன குலில் குயனாடு குனாய் குனால் குலிற்கு குலிற்யக 

குணப குளில் குயபாடு குபாய் குபால் குளிற்கு குளிற்யக 

குயாயாய ாண குயாயாய ாமில் குயாயாய ாயாடு குயாயாய ாாய் குயாயாய ாால் குயாயாய ாமிற்கு குயாயாய ாமிற்யக 

குனத்ண குனத்தில் குனத்யாடு குனாய் குனத்ால் குனத்திற்கு குனத்திற்யக 

குனவிண குனவியில் குனவியாடு குனவிாய் குனவிால் குனவியிற்கு குனவியிற்யக 

குணனண குணனவில் குணனயாடு குணனாய் குணனால் குணனவிற்கு குணனவிற்யக 

குவித்ண குவித்தில் குவித்யாடு குவிாய் குவித்ால் குவித்திற்கு குவித்திற்யக 

குவிண குவியில் குவியாடு குவிாய் குவிால் குவியிற்கு குவியிற்யக 

குழித்துணநண குழித்துணநயில் குழித்துணநயாடு குழித்துணநாய் குழித்துணநால் குழித்துணநயிற்கு குழித்துணநயிற்யக 

குபக்கணண குபக்கணயில் குபக்கணயாடு குபக்கணாய் குபக்கணால் குபக்கணயிற்கு குபக்கணயிற்யக 

குபத்ண குபத்தில் குபத்யாடு குபாய் குபத்ால் குபத்திற்கு குபத்திற்யக 

குபவிண குபவியில் குபவியாடு குபவிாய் குபவிால் குபவியிற்கு குபவியிற்யக 

குளித்ணனண குளித்ணனயில் குளித்ணனயாடு குளித்ணனாய் குளித்ணனால் குளித்ணனயிற்கு குளித்ணனயிற்யக 

குளிண குளிரில் குளியாடு குளிாய் குளிால் குளிரிற்கு குளிரிற்யக 

குறிப்ணத குறிப்பில் குறிப்யதாடு குறிப்தாய் குறிப்தால் குறிப்பிற்கு குறிப்பிற்யக 

குறிண குறியில் குறியாடு குறிாய் குறிால் குறியிற்கு குறியிற்யக 

குறியீட்ணட குறியீட்டில் குறியீட்யடாடு குறியீடாய் குறியீட்டால் குறியீட்டிற்கு குறியீட்டிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

குணநண குணநயில் குணநயாடு குணநாய் குணநால் குணநயிற்கு குணநயிற்யக 

குன்னூண குன்னூரில் குன்னூயாடு குன்னூாய் குன்னூால் குன்னூரிற்கு குன்னூரிற்யக 

கூட்டத்ண கூட்டத்தில் கூட்டத்யாடு கூட்டாய் கூட்டத்ால் கூட்டத்திற்கு கூட்டத்திற்யக 

கூடத்ண கூடத்தில் கூடத்யாடு கூடாய் கூடத்ால் கூடத்திற்கு கூடத்திற்யக 

கூடணன கூடலில் கூடயனாடு கூடனாய் கூடனால் கூடலிற்கு கூடலிற்யக 

கூடலூண கூடலூரில் கூடலூயாடு கூடலூாய் கூடலூால் கூடலூரிற்கு கூடலூரிற்யக 

கூணடண கூணடயில் கூணடயாடு கூணடாய் கூணடால் கூணடயிற்கு கூணடயிற்யக 

கூந்ணன கூந்லில் கூந்யனாடு கூந்னாய் கூந்னால் கூந்லிற்கு கூந்லிற்யக 

கூர்ணண கூர்ணயில் கூர்ணயாடு கூர்ணாய் கூர்ணால் கூர்ணயிற்கு கூர்ணயிற்யக 

கூணண கூணயில் கூணயாடு கூணாய் கூணால் கூணயிற்கு கூணயிற்யக 

கூணந கூறில் கூயநாடு கூநாய் கூநால் கூறிற்கு கூறிற்யக 

சகஞ் ணன சகஞ் லில் சகஞ் யனாடு சகஞ் னாய் சகஞ் னால் சகஞ் லிற்கு சகஞ் லிற்யக 

சகட்டண சகட்டதில் சகட்டயாடு சகட்டாய் சகட்டால் சகட்டதிற்கு சகட்டதிற்யக 

சகய்யாண சகய்யாவில் சகய்யாயாடு சகய்யாாய் சகய்யாால் சகய்யாவிற்கு சகய்யாவிற்யக 

யகட்டண யகட்டதில் யகட்டயாடு யகட்டாய் யகட்டால் யகட்டதிற்கு யகட்டதிற்யக 

யகணட யகடில் யகயடாடு யகடாய் யகடால் யகடிற்கு யகடிற்யக 

யகபாண யகபாவில் யகபாயாடு யகபாாய் யகபாால் யகபாவிற்கு யகபாவிற்யக 

யகள்விகணப யகள்விகளில் யகள்விகயபாடு யகள்விகபாய் யகள்விகபால் யகள்விகளிற்கு யகள்விகலக்யக 

யகபாண யகபாதில் யகபாயாடு யகபாாய் யகபாால் யகபாதிற்கு யகபாதிற்யக 

ணகத்ட்டணன ணகத்ட்டலில் ணகத்ட்டயனாடு ணகத்ட்டனாய் ணகத்ட்டனால் ணகத்ட்டலிற்கு ணகத்ட்டலிற்யக 

ணகண ணகயில் ணகயாடு ணகாய் ணகால் ணகயிற்கு ணகயிற்யக 

சகாங்ணகண சகாங்ணகயில் சகாங்ணகயாடு சகாங்ணகாய் சகாங்ணகால் சகாங்ணகயிற்கு சகாங்ணகயிற்யக 

சகாச்சிண சகாச்சியில் சகாச்சியாடு சகாச்சிாய் சகாச்சிால் சகாச்சியிற்கு சகாச்சியிற்யக 

சகாச்ண ண சகாச்ண யில் சகாச்ண யாடு சகாச்ண ாய் சகாச்ண ால் சகாச்ண யிற்கு சகாச்ண யிற்யக 

சகாசுண சகாசுவில் சகாசுயாடு சகாசுாய் சகாசுால் சகாசுவிற்கு சகாசுவிற்யக 

சகாட்ணடண சகாட்ணடயில் சகாட்ணடயாடு சகாட்ணடாய் சகாட்ணடால் சகாட்ணடயிற்கு சகாட்ணடயிற்யக 

சகாடிண சகாடியில் சகாடியாடு சகாடிாய் சகாடிால் சகாடியிற்கு சகாடியிற்யக 

சகாடுணண சகாடுணயில் சகாடுணயாடு சகாடுணாய் சகாடுணால் சகாடுணயிற்கு சகாடுணயிற்யக 

சகாணடண சகாணடயில் சகாணடயாடு சகாணடாய் சகாணடால் சகாணடயிற்கு சகாணடயிற்யக 

சகாம்ணத சகாம்பில் சகாம்யதாடு சகாம்தாய் சகாம்தால் சகாம்பிற்கு சகாம்பிற்யக 

சகாய்ாப்தத்ண சகாய்ாப்தத்தில் சகாய்ாப்தத்யாடு சகாய்ாப்தாய் சகாய்ாப்தத்ால் சகாய்ாப்தத்திற்கு சகாய்ாப்தத்திற்யக 

சகால்லிண சகால்லியில் சகால்லியாடு சகால்லிாய் சகால்லிால் சகால்லியிற்கு சகால்லியிற்யக 

சகால்ணனண சகால்ணனயில் சகால்ணனயாடு சகால்ணனாய் சகால்ணனால் சகால்ணனயிற்கு சகால்ணனயிற்யக 

சகாலப்ணத சகாலப்பில் சகாலப்யதாடு சகாலப்தாய் சகாலப்தால் சகாலப்பிற்கு சகாலப்பிற்யக 

சகாள்ளிண சகாள்ளியில் சகாள்ளியாடு சகாள்ளிாய் சகாள்ளிால் சகாள்ளியிற்கு சகாள்ளியிற்யக 

சகாள்ணபண சகாள்ணபயில் சகாள்ணபயாடு சகாள்ணபாய் சகாள்ணபால் சகாள்ணபயிற்கு சகாள்ணபயிற்யக 

யகாட்ணட யகாட்டில் யகாட்யடாடு யகாடாய் யகாட்டால் யகாட்டிற்கு யகாட்டிற்யக 

யகாட்ணடண யகாட்ணடயில் யகாட்ணடயாடு யகாட்ணடாய் யகாட்ணடால் யகாட்ணடயிற்கு யகாட்ணடயிற்யக 

யகாணடண யகாணடயில் யகாணடயாடு யகாணடாய் யகாணடால் யகாணடயிற்கு யகாணடயிற்யக 

யகாத்கிரிண யகாத்கிரியில் யகாத்கிரியாடு யகாத்கிரிாய் யகாத்கிரிால் யகாத்கிரியிற்கு யகாத்கிரியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

யகாப்ணத யகாப்பில் யகாப்யதாடு யகாப்தாய் யகாப்தால் யகாப்பிற்கு யகாப்பிற்யக 

யகானத்ண யகானத்தில் யகானத்யாடு யகானாய் யகானத்ால் யகானத்திற்கு யகானத்திற்யக 

யகானத்தூண யகானத்தூரில் யகானத்தூயாடு யகானத்தூாய் யகானத்தூால் யகானத்தூரிற்கு யகானத்தூரிற்யக 

யகார்ணண யகார்ணயில் யகார்ணயாடு யகார்ணாய் யகார்ணால் யகார்ணயிற்கு யகார்ணயிற்யக 

யகாணண யகாணயில் யகாணயாடு யகாணாய் யகாணால் யகாணயிற்கு யகாணயிற்யக 

யகாணன யகாலில் யகாயனாடு யகானாய் யகானால் யகாலிற்கு யகாலிற்யக 

யகாாண யகாாவில் யகாாயாடு யகாாாய் யகாாால் யகாாவிற்கு யகாாவிற்யக 

யகாவிணன யகாவிலில் யகாவியனாடு யகாவினாய் யகாவினால் யகாவிலிற்கு யகாவிலிற்யக 

யகாணப்தத்ண யகாணப்தத்தில் யகாணப்தத்யாடு யகாணப்தாய் யகாணப்தத்ால் யகாணப்தத்திற்கு யகாணப்தத்திற்யக 

யகாணண யகாணயில் யகாணயாடு யகாணாய் யகாணால் யகாணயிற்கு யகாணயிற்யக 

யகாள்கணப யகாள்களில் யகாள்கயபாடு யகாள்கபாய் யகாள்கபால் யகாள்களிற்கு யகாள்கலக்யக 

 க்கித்ண  க்கித்தில்  க்கித்யாடு  க்கிாய்  க்கித்ால்  க்கித்திற்கு  க்கித்திற்யக 

 க்திண  க்தியில்  க்தியாடு  க்திாய்  க்திால்  க்தியிற்கு  க்தியிற்யக 

 கதிண  கதியில்  கதியாடு  கதிாய்  கதிால்  கதியிற்கு  கதியிற்யக 

 ங்ககிரிண  ங்ககிரியில்  ங்ககிரியாடு  ங்ககிரிாய்  ங்ககிரிால்  ங்ககிரியிற்கு  ங்ககிரியிற்யக 

 ங்கடத்ண  ங்கடத்தில்  ங்கடத்யாடு  ங்கடாய்  ங்கடத்ால்  ங்கடத்திற்கு  ங்கடத்திற்யக 

 ங்ணக  ங்கில்  ங்யகாடு  ங்காய்  ங்கால்  ங்கிற்கு  ங்கிற்யக 

 ட்டத்ண  ட்டத்தில்  ட்டத்யாடு  ட்டாய்  ட்டத்ால்  ட்டத்திற்கு  ட்டத்திற்யக 

 ட்டிண  ட்டியில்  ட்டியாடு  ட்டிாய்  ட்டிால்  ட்டியிற்கு  ட்டியிற்யக 

 டங்ணக  டங்கில்  டங்யகாடு  டங்காய்  டங்கால்  டங்கிற்கு  டங்கிற்யக 

 ணடண  ணடயில்  ணடயாடு  ணடாய்  ணடால்  ணடயிற்கு  ணடயிற்யக 

 ண்ணடண  ண்ணடயில்  ண்ணடயாடு  ண்ணடாய்  ண்ணடால்  ண்ணடயிற்கு  ண்ணடயிற்யக 

 த்த்ண  த்த்தில்  த்த்யாடு  த்ாய்  த்த்ால்  த்த்திற்கு  த்த்திற்யக 

 த்ண  த்தில்  த்யாடு  த்ாய்  த்ால்  த்திற்கு  த்திற்யக 

 திண  தியில்  தியாடு  திாய்  திால்  தியிற்கு  தியிற்யக 

 ணண  ணயில்  ணயாடு  ணாய்  ணால்  ணயிற்கு  ணயிற்யக 

 ந்திண  ந்தியில்  ந்தியாடு  ந்திாய்  ந்திால்  ந்தியிற்கு  ந்தியிற்யக 

 ந்திகிரிண  ந்திகிரியில்  ந்திகிரியாடு  ந்திகிரிாய்  ந்திகிரிால்  ந்திகிரியிற்கு  ந்திகிரியிற்யக 

 ந்திணண  ந்தினில்  ந்தியணாடு  ந்திணாய்  ந்திணால்  ந்தினிற்கு  ந்தினிற்யக 

 ந்ண  ந்தில்  ந்யாடு  ந்ாய்  ந்ால்  ந்திற்கு  ந்திற்யக 

 ந்யகத்ண  ந்யகத்தில்  ந்யகத்யாடு  ந்யகாய்  ந்யகத்ால்  ந்யகத்திற்கு  ந்யகத்திற்யக 

 ந்ணண  ந்ணயில்  ந்ணயாடு  ந்ணாய்  ந்ணால்  ந்ணயிற்கு  ந்ணயிற்யக 

 ந்யாத்ண  ந்யாத்தில்  ந்யாத்யாடு  ந்யாாய்  ந்யாத்ால்  ந்யாத்திற்கு  ந்யாத்திற்யக 

 தரிணனண  தரிணனயில்  தரிணனயாடு  தரிணனாய்  தரிணனால்  தரிணனயிற்கு  தரிணனயிற்யக 

 ம் ாத்ண  ம் ாத்தில்  ம் ாத்யாடு  ம் ாாய்  ம் ாத்ால்  ம் ாத்திற்கு  ம் ாத்திற்யக 

 ம்தங்கணப  ம்தங்களில்  ம்தங்கயபாடு  ம்தங்கபாய்  ம்தங்கபால்  ம்தங்களிற்கு  ம்தங்கலக்யக 

 த்ன்ணண  த்ன்ணயில்  த்ன்ணயாடு  த்ன்ணாய்  த்ன்ணால்  த்ன்ணயிற்கு  த்ன்ணயிற்யக 

 த்ண  த்தில்  த்யாடு  ாய்  த்ால்  த்திற்கு  த்திற்யக 

 நிணனண  நிணனயில்  நிணனயாடு  நிணனாய்  நிணனால்  நிணனயிற்கு  நிணனயிற்யக 

 த்ண  த்தில்  த்யாடு  ாய்  த்ால்  த்திற்கு  த்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 ன்தாட்ணட  ன்தாட்டில்  ன்தாட்யடாடு  ன்தாடாய்  ன்தாட்டால்  ன்தாட்டிற்கு  ன்தாட்டிற்யக 

 னத்தித்ண  னத்தித்தில்  னத்தித்யாடு  னத்திாய்  னத்தித்ால்  னத்தித்திற்கு  னத்தித்திற்யக 

 னாத்ண  னாத்தில்  னாத்யாடு  னாாய்  னாத்ால்  னாத்திற்கு  னாத்திற்யக 

 ர்த்ண  ர்த்தில்  ர்த்யாடு  ர்ாய்  ர்த்ால்  ர்த்திற்கு  ர்த்திற்யக 

 த்ண  த்தில்  த்யாடு  ாய்  த்ால்  த்திற்கு  த்திற்யக 

 ரித்தித்ண  ரித்தித்தில்  ரித்தித்யாடு  ரித்திாய்  ரித்தித்ால்  ரித்தித்திற்கு  ரித்தித்திற்யக 

 லிப்ணத  லிப்பில்  லிப்யதாடு  லிப்தாய்  லிப்தால்  லிப்பிற்கு  லிப்பிற்யக 

 த்ண  த்தில்  த்யாடு  ாய்  த்ால்  த்திற்கு  த்திற்யக 

 ளிண  ளியில்  ளியாடு  ளிாய்  ளிால்  ளியிற்கு  ளியிற்யக 

 ாக்கணடண  ாக்கணடயில்  ாக்கணடயாடு  ாக்கணடாய்  ாக்கணடால்  ாக்கணடயிற்கு  ாக்கணடயிற்யக 

 ா ணத்ண  ா ணத்தில்  ா ணத்யாடு  ா ணாய்  ா ணத்ால்  ா ணத்திற்கு  ா ணத்திற்யக 

 ாட்சிண  ாட்சியில்  ாட்சியாடு  ாட்சிாய்  ாட்சிால்  ாட்சியிற்கு  ாட்சியிற்யக 

 ாணிண  ாணியில்  ாணியாடு  ாணிாய்  ாணிால்  ாணியிற்கு  ாணியிற்யக 

 ாம்தணன  ாம்தலில்  ாம்தயனாடு  ாம்தனாய்  ாம்தனால்  ாம்தலிற்கு  ாம்தலிற்யக 

 ாம்ாஜ்த்ண  ாம்ாஜ்த்தில்  ாம்ாஜ்த்யாடு  ாம்ாஜ்ாய்  ாம்ாஜ்த்ால்  ாம்ாஜ்த்திற்கு  ாம்ாஜ்த்திற்யக 

 ாந்திப்னண  ாந்திப்னவில்  ாந்திப்னயாடு  ாந்திப்னாய்  ாந்திப்னால்  ாந்திப்னவிற்கு  ாந்திப்னவிற்யக 

 ாத்ண  ாத்தில்  ாத்யாடு  ாாய்  ாத்ால்  ாத்திற்கு  ாத்திற்யக 

 ாத்ண  ாத்தில்  ாத்யாடு  ாாய்  ாத்ால்  ாத்திற்கு  ாத்திற்யக 

 ாத்ண  ாத்தில்  ாத்யாடு  ாாய்  ாத்ால்  ாத்திற்கு  ாத்திற்யக 

 ாணன  ாலில்  ாயனாடு  ானாய்  ானால்  ாலிற்கு  ாலிற்யக 

 ாணனண  ாணனயில்  ாணனயாடு  ாணனாய்  ாணனால்  ாணனயிற்கு  ாணனயிற்யக 

 ாவிண  ாவியில்  ாவியாடு  ாவிாய்  ாவிால்  ாவியிற்கு  ாவியிற்யக 

சிங்கபத்ண சிங்கபத்தில் சிங்கபத்யாடு சிங்கபாய் சிங்கபத்ால் சிங்கபத்திற்கு சிங்கபத்திற்யக 

சிட்ரிக் அமினத்ண சிட்ரிக் அமினத்தில் சிட்ரிக் அமினத்யாடு சிட்ரிக் அமினாய் சிட்ரிக் அமினத்ால் சிட்ரிக் அமினத்திற்கு சிட்ரிக் அமினத்திற்யக 

சித்திணண சித்திணயில் சித்திணயாடு சித்திணாய் சித்திணால் சித்திணயிற்கு சித்திணயிற்யக 

சிம்தத்ண சிம்தத்தில் சிம்தத்யாடு சிம்தாய் சிம்தத்ால் சிம்தத்திற்கு சிம்தத்திற்யக 

சிணண சிணயில் சிணயாடு சிணாய் சிணால் சிணயிற்கு சிணயிற்யக 

சிண  சிசில் சிய ாடு சி ாய் சி ால் சிசிற்கு சிசிற்யக 

சித்ண சித்தில் சித்யாடு சிாய் சித்ால் சித்திற்கு சித்திற்யக 

சிரிப்ணத சிரிப்பில் சிரிப்யதாடு சிரிப்தாய் சிரிப்தால் சிரிப்பிற்கு சிரிப்பிற்யக 

சிணனண சிணனயில் சிணனயாடு சிணனாய் சிணனால் சிணனயிற்கு சிணனயிற்யக 

சிகங்ணகண சிகங்ணகயில் சிகங்ணகயாடு சிகங்ணகாய் சிகங்ணகால் சிகங்ணகயிற்கு சிகங்ணகயிற்யக 

சிகாசிண சிகாசியில் சிகாசியாடு சிகாசிாய் சிகாசிால் சிகாசியிற்கு சிகாசியிற்யக 

சிப்ணத சிப்பில் சிப்யதாடு சிப்தாய் சிப்தால் சிப்பிற்கு சிப்பிற்யக 

சிணண சினில் சியணாடு சிணாய் சிணால் சினிற்கு சினுக்யக 

சிநணக சிநகில் சிநயகாடு சிநகாய் சிநகால் சிநகிற்கு சிநகிற்யக 

சிநப்ணத சிநப்பில் சிநப்யதாடு சிநப்தாய் சிநப்தால் சிநப்பிற்கு சிநப்பிற்யக 

சினோங்குடணன சினோங்குடலில் சினோங்குடயனாடு சினோங்குடனாய் சினோங்குடனால் சினோங்குடலிற்கு சினோங்குடலிற்யக 

சினோநீகத்ண சினோநீகத்தில் சினோநீகத்யாடு சினோநீகாய் சினோநீகத்ால் சினோநீகத்திற்கு சினோநீகத்திற்யக 

சினோமிண சினோமியில் சினோமியாடு சினோமிாய் சினோமிால் சினோமியிற்கு சினோமியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 



அர்த் தீதம் 

 
 

17 

Genius Mother Institute 

. 

இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) 

சினோனணகண சினோனணகயில் சினோனணகயாடு சினோனணகாய் சினோனணகால் சினோனணகயிற்கு சினோனணகயிற்யக 

சினோணண சினோணயில் சினோணயாடு சினோணாய் சினோணால் சினோணயிற்கு சினோணயிற்யக 

சினோணண சினோனில் சினோயணாடு சினோணாய் சினோணால் சினோனிற்கு சினோனிற்யக 

சிணநண சிணநயில் சிணநயாடு சிணநாய் சிணநால் சிணநயிற்கு சிணநயிற்யக 

சிணத்ண சிணத்தில் சிணத்யாடு சிணாய் சிணத்ால் சிணத்திற்கு சிணத்திற்யக 

சீட்டாட்டத்ண சீட்டாட்டத்தில் சீட்டாட்டத்யாடு சீட்டாட்டாய் சீட்டாட்டத்ால் சீட்டாட்டத்திற்கு சீட்டாட்டத்திற்யக 

சீட்ணட சீட்டில் சீட்யடாடு சீட்டாய் சீட்டால் சீட்டிற்கு சீட்டிற்யக 

சீத்ாப்தத்ண சீத்ாப்தத்தில் சீத்ாப்தத்யாடு சீத்ாப்தாய் சீத்ாப்தத்ால் சீத்ாப்தத்திற்கு சீத்ாப்தத்திற்யக 

சீகத்ண சீகத்தில் சீகத்யாடு சீகாய் சீகத்ால் சீகத்திற்கு சீகத்திற்யக 

சீண சீரில் சீயாடு சீாய் சீால் சீரிற்கு சீரிற்யக 

சீணாண சீணாவில் சீணாயாடு சீணாாய் சீணாால் சீணாவிற்கு சீணாவிற்யக 

சுகத்ண சுகத்தில் சுகத்யாடு சுகாய் சுகத்ால் சுகத்திற்கு சுகத்திற்யக 

சுகவீணத்ண சுகவீணத்தில் சுகவீணத்யாடு சுகவீணாய் சுகவீணத்ால் சுகவீணத்திற்கு சுகவீணத்திற்யக 

சுட்டண சுட்டதில் சுட்டயாடு சுட்டாய் சுட்டால் சுட்டதிற்கு சுட்டதிற்யக 

சுடண சுடரில் சுடயாடு சுடாய் சுடால் சுடரிற்கு சுடரிற்யக 

சுடாண சுடாதில் சுடாயாடு சுடாாய் சுடாால் சுடாதிற்கு சுடாதிற்யக 

சுணாங்கிண சுணாங்கியில் சுணாங்கியாடு சுணாங்கிாய் சுணாங்கிால் சுணாங்கியிற்கு சுணாங்கியிற்யக 

சுத்ண சுத்தில் சுத்யாடு சுாய் சுத்ால் சுத்திற்கு சுத்திற்யக 

சுண்டிண சுண்டியில் சுண்டியாடு சுண்டிாய் சுண்டிால் சுண்டியிற்கு சுண்டியிற்யக 

சுத்ண சுத்தில் சுத்யாடு சுாய் சுத்ால் சுத்திற்கு சுத்திற்யக 

சுப்தண சுப்ததில் சுப்தயாடு சுப்தாய் சுப்தால் சுப்ததிற்கு சுப்ததிற்யக 

சுப்பிண சுப்பியில் சுப்பியாடு சுப்பிாய் சுப்பிால் சுப்பியிற்கு சுப்பியிற்யக 

சுப்ணத சுப்பில் சுப்யதாடு சுப்தாய் சுப்தால் சுப்பிற்கு சுப்பிற்யக 

சுபிண சுபியில் சுபியாடு சுபிாய் சுபிால் சுபியிற்கு சுபியிற்யக 

சுனட்ணட சுனட்டில் சுனட்யடாடு சுனட்டாய் சுனட்டால் சுனட்டிற்கு சுனட்டிற்யக 

சுணக்காண சுணக்காயில் சுணக்காயாடு சுணக்காாய் சுணக்காால் சுணக்காயிற்கு சுணக்காயிற்யக 

சுடிண சுடியில் சுடியாடு சுடிாய் சுடிால் சுடியிற்கு சுடியிற்யக 

சுாமிணனண சுாமிணனயில் சுாமிணனயாடு சுாமிணனாய் சுாமிணனால் சுாமிணனயிற்கு சுாமிணனயிற்யக 

சுணண சுணயில் சுணயாடு சுணாய் சுணால் சுணயிற்கு சுணயிற்யக 

சுணன சுலில் சுயனாடு சுனாய் சுனால் சுலிற்கு சுலிற்யக 

சுழிண சுழியில் சுழியாடு சுழிாய் சுழிால் சுழியிற்கு சுழியிற்யக 

சுள்ளிண சுள்ளியில் சுள்ளியாடு சுள்ளிாய் சுள்ளிால் சுள்ளியிற்கு சுள்ளியிற்யக 

சுணபண சுணபயில் சுணபயாடு சுணபாய் சுணபால் சுணபயிற்கு சுணபயிற்யக 

சுணணண சுணணயில் சுணணயாடு சுணணாய் சுணணால் சுணணயிற்கு சுணணயிற்யக 

சூடத்ண சூடத்தில் சூடத்யாடு சூடாய் சூடத்ால் சூடத்திற்கு சூடத்திற்யக 

சூத்தித்ண சூத்தித்தில் சூத்தித்யாடு சூத்திாய் சூத்தித்ால் சூத்தித்திற்கு சூத்தித்திற்யக 

சூரிணண சூரினில் சூரியணாடு சூரிணாய் சூரிணால் சூரினிற்கு சூரினுக்யக 

சூணன சூலில் சூயனாடு சூனாய் சூனால் சூலிற்கு சூலிற்யக 

சூனித்ண சூனித்தில் சூனித்யாடு சூனிாய் சூனித்ால் சூனித்திற்கு சூனித்திற்யக 

ச க்ணக ச க்கில் ச க்யகாடு ச க்காய் ச க்கால் ச க்கிற்கு ச க்கிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சூாட்டத்ண சூாட்டத்தில் சூாட்டத்யாடு சூாட்டாய் சூாட்டத்ால் சூாட்டத்திற்கு சூாட்டத்திற்யக 

ச ங்கல்தட்ணட ச ங்கல்தட்டில் ச ங்கல்தட்யடாடு ச ங்கல்தட்டாய் ச ங்கல்தட்டால் ச ங்கல்தட்டிற்கு ச ங்கல்தட்டிற்யக 

ச டிண ச டியில் ச டியாடு ச டிாய் ச டிால் ச டியிற்கு ச டியிற்யக 

ச ய்ணககணப ச ய்ணககளில் ச ய்ணககயபாடு ச ய்ணககபாய் ச ய்ணககபால் ச ய்ணககளிற்கு ச ய்ணககலக்யக 

ச னாற்நணன ச னாற்நலில் ச னாற்நயனாடு ச னாற்நனாய் ச னாற்நனால் ச னாற்நலிற்கு ச னாற்நலிற்யக 

ச ணன ச லில் ச யனாடு ச னாய் ச னால் ச லிற்கு ச லிற்யக 

ச ற்ணகண ச ற்ணகயில் ச ற்ணகயாடு ச ற்ணகாய் ச ற்ணகால் ச ற்ணகயிற்கு ச ற்ணகயிற்யக 

ச னப்ணத ச னப்பில் ச னப்யதாடு ச னப்தாய் ச னப்தால் ச னப்பிற்கு ச னப்பிற்யக 

ச ல்த்ண ச ல்த்தில் ச ல்த்யாடு ச ல்ாய் ச ல்த்ால் ச ல்த்திற்கு ச ல்த்திற்யக 

ச ல்ாக்ணக ச ல்ாக்கில் ச ல்ாக்யகாடு ச ல்ாக்காய் ச ல்ாக்கால் ச ல்ாக்கிற்கு ச ல்ாக்கிற்யக 

ச னண ச னவில் ச னயாடு ச னாய் ச னால் ச னவிற்கு ச னவிற்யக 

ச வ்ளிண ச வ்ளியில் ச வ்ளியாடு ச வ்ளிாய் ச வ்ளிால் ச வ்ளியிற்கு ச வ்ளியிற்யக 

ச ழிப்ணத ச ழிப்பில் ச ழிப்யதாடு ச ழிப்தாய் ச ழிப்தால் ச ழிப்பிற்கு ச ழிப்பிற்யக 

ச றிண ச றிவில் ச றியாடு ச றிாய் ச றிால் ச றிவிற்கு ச றிவிற்யக 

ச ன்ணணண ச ன்ணணயில் ச ன்ணணயாடு ச ன்ணணாய் ச ன்ணணால் ச ன்ணணயிற்கு ச ன்ணணயிற்யக 

ய ப்தாக்கத்ண ய ப்தாக்கத்தில் ய ப்தாக்கத்யாடு ய ப்தாக்காய் ய ப்தாக்கத்ால் ய ப்தாக்கத்திற்கு ய ப்தாக்கத்திற்யக 

ய ண ய யில் ய யாடு ய ாய் ய ால் ய யிற்கு ய யிற்யக 

ய ர்த்ண ய ர்த்தில் ய ர்த்யாடு ய ர்ாய் ய ர்த்ால் ய ர்த்திற்கு ய ர்த்திற்யக 

ய னத்ண ய னத்தில் ய னத்யாடு ய னாய் ய னத்ால் ய னத்திற்கு ய னத்திற்யக 

ய ணனண ய ணனயில் ய ணனயாடு ய ணனாய் ய ணனால் ய ணனயிற்கு ய ணனயிற்யக 

ய ற்ணந ய ற்றில் ய ற்யநாடு ய நாய் ய ற்நால் ய ற்றிற்கு ய ற்றிற்யக 

ய ணணண ய ணணயில் ய ணணயாடு ய ணணாய் ய ணணால் ய ணணயிற்கு ய ணணயிற்யக 

ண ணகண ண ணகயில் ண ணகயாடு ண ணகாய் ண ணகால் ண ணகயிற்கு ண ணகயிற்யக 

ச ாடுக்கிண ச ாடுக்கியில் ச ாடுக்கியாடு ச ாடுக்கிாய் ச ாடுக்கிால் ச ாடுக்கியிற்கு ச ாடுக்கியிற்யக 

ச ாடுக்ணக ச ாடுக்கில் ச ாடுக்யகாடு ச ாடுக்காய் ச ாடுக்கால் ச ாடுக்கிற்கு ச ாடுக்கிற்யக 

ச ாந்த்ண ச ாந்த்தில் ச ாந்த்யாடு ச ாந்ாய் ச ாந்த்ால் ச ாந்த்திற்கு ச ாந்த்திற்யக 

ச ாப்தணத்ண ச ாப்தணத்தில் ச ாப்தணத்யாடு ச ாப்தணாய் ச ாப்தணத்ால் ச ாப்தணத்திற்கு ச ாப்தணத்திற்யக 

ச ார்க்கத்ண ச ார்க்கத்தில் ச ார்க்கத்யாடு ச ார்க்காய் ச ார்க்கத்ால் ச ார்க்கத்திற்கு ச ார்க்கத்திற்யக 

ய ாடித்ண ய ாடித்தில் ய ாடித்யாடு ய ாடிாய் ய ாடித்ால் ய ாடித்திற்கு ய ாடித்திற்யக 

ய ாணணண ய ாணணயில் ய ாணணயாடு ய ாணணாய் ய ாணணால் ய ாணணயிற்கு ய ாணணயிற்யக 

ய ாணனண ய ாணனயில் ய ாணனயாடு ய ாணனாய் ய ாணனால் ய ாணனயிற்கு ய ாணனயிற்யக 

ய ாபத்ண ய ாபத்தில் ய ாபத்யாடு ய ாபாய் ய ாபத்ால் ய ாபத்திற்கு ய ாபத்திற்யக 

ய ாற்ணந ய ாற்றில் ய ாற்யநாடு ய ாநாய் ய ாற்நால் ய ாற்றிற்கு ய ாற்றிற்யக 

ஞானத்ண ஞானத்தில் ஞானத்யாடு ஞானாய் ஞானத்ால் ஞானத்திற்கு ஞானத்திற்யக 

ஞாணத்ண ஞாணத்தில் ஞாணத்யாடு ஞாணாய் ஞாணத்ால் ஞாணத்திற்கு ஞாணத்திற்யக 

சடல்லிண சடல்லியில் சடல்லியாடு சடல்லிாய் சடல்லிால் சடல்லியிற்கு சடல்லியிற்யக 

க்காளிப்தத்ண க்காளிப்தத்தில் க்காளிப்தத்யாடு க்காளிப்தாய் க்காளிப்தத்ால் க்காளிப்தத்திற்கு க்காளிப்தத்திற்யக 

கத்ண கத்தில் கத்யாடு காய் கத்ால் கத்திற்கு கத்திற்யக 

கணப்ணத கணப்பில் கணப்யதாடு கணப்தாய் கணப்தால் கணப்பிற்கு கணப்பிற்யக 

ங்கத்ண ங்கத்தில் ங்கத்யாடு ங்காய் ங்கத்ால் ங்கத்திற்கு ங்கத்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ாக்கிண ாக்கியில் ாக்கியாடு ாக்கிாய் ாக்கிால் ாக்கியிற்கு ாக்கியிற்யக 

ாகத்ண ாகத்தில் ாகத்யாடு ாகாய் ாகத்ால் ாகத்திற்கு ாகத்திற்யக 

ாங்கிண ாங்கியில் ாங்கியாடு ாங்கிாய் ாங்கிால் ாங்கியிற்கு ாங்கியிற்யக 

ாடிண ாடியில் ாடியாடு ாடிாய் ாடிால் ாடியிற்கு ாடியிற்யக 

ாணடண ாணடயில் ாணடயாடு ாணடாய் ாணடால் ாணடயிற்கு ாணடயிற்யக 

ாத்ாண ாத்ாவில் ாத்ாயாடு ாத்ாாய் ாத்ாால் ாத்ாவிற்கு ாத்ாவிற்யக 

ாதுண ாதுவில் ாதுயாடு ாதுாய் ாதுால் ாதுவிற்கு ாதுவிற்யக 

ாம்தத்ண ாம்தத்தில் ாம்தத்யாடு ாம்தாய் ாம்தத்ால் ாம்தத்திற்கு ாம்தத்திற்யக 

ாணப்னண ாணப்னவில் ாணப்னயாடு ாணப்னாய் ாணப்னால் ாணப்னவிற்கு ாணப்னவிற்யக 

ாண ாயில் ாயாடு ாாய் ாால் ாயிற்கு ாயிற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாண ாரில் ாயாடு ாாய் ாால் ாரிற்கு ாரிற்யக 

ாலிண ாலியில் ாலியாடு ாலிாய் ாலிால் ாலியிற்கு ாலியிற்யக 

ாணிண ாணியில் ாணியாடு ாணிாய் ாணிால் ாணியிற்கு ாணியிற்யக 

ாண ாவில் ாயாடு ாாய் ாால் ாவிற்கு ாவிற்யக 

ாம்னண ாம்னவில் ாம்னயாடு ாம்னாய் ாம்னால் ாம்னவிற்கு ாம்னவிற்யக 

ாழிண ாழியில் ாழியாடு ாழிாய் ாழிால் ாழியிற்கு ாழியிற்யக 

ாபத்ண ாபத்தில் ாபத்யாடு ாபாய் ாபத்ால் ாபத்திற்கு ாபத்திற்யக 

ாணத்ண ாணத்தில் ாணத்யாடு ாணாய் ாணத்ால் ாணத்திற்கு ாணத்திற்யக 

திட்டக்குடிண திட்டக்குடியில் திட்டக்குடியாடு திட்டக்குடிாய் திட்டக்குடிால் திட்டக்குடியிற்கு திட்டக்குடியிற்யக 

திட்டத்ண திட்டத்தில் திட்டத்யாடு திட்டாய் திட்டத்ால் திட்டத்திற்கு திட்டத்திற்யக 

திடத்ண திடத்தில் திடத்யாடு திடாய் திடத்ால் திடத்திற்கு திடத்திற்யக 

திண்டிணத்ண திண்டிணத்தில் திண்டிணத்யாடு திண்டிணாய் திண்டிணத்ால் திண்டிணத்திற்கு திண்டிணத்திற்யக 

திண்டுக்கல்ணன திண்டுக்கல்லில் திண்டுக்கல்யனாடு திண்டுக்கல்னாய் திண்டுக்கல்னால் திண்டுக்கல்லிற்கு திண்டுக்கல்லிற்யக 

திதிண திதியில் திதியாடு திதிாய் திதிால் திதியிற்கு திதியிற்யக 

திாணத்ண திாணத்தில் திாணத்யாடு திாணாய் திாணத்ால் திாணத்திற்கு திாணத்திற்யக 

திட்ணட திட்டில் திட்யடாடு திட்டாய் திட்டால் திட்டிற்கு திட்டிற்யக 

தித்ண தித்தில் தித்யாடு திாய் தித்ால் தித்திற்கு தித்திற்யக 

தித்ண தித்தில் தித்யாடு திாய் தித்ால் தித்திற்கு தித்திற்யக 

திணப திளில் தியபாடு திபாய் திபால் திளிற்கு திளிற்யக 

திாட்ண ப்தத்ண திாட்ண ப்தத்தில் திாட்ண ப்தத்யாடு திாட்ண ப்தாய் திாட்ண ப்தத்ால் திாட்ண ப்தத்திற்கு திாட்ண ப்தத்திற்யக 

திரிப்ணத திரிப்பில் திரிப்யதாடு திரிப்தாய் திரிப்தால் திரிப்பிற்கு திரிப்பிற்யக 

தினக்குணப தினக்குளில் தினக்குயபாடு தினக்குபாய் தினக்குபால் தினக்குளிற்கு தினக்குளிற்யக 

தினச்சூண தினச்சூரில் தினச்சூயாடு தினச்சூாய் தினச்சூால் தினச்சூரிற்கு தினச்சூரிற்யக 

தினச்ச ங்யகாட்ணட தினச்ச ங்யகாட்டில் தினச்ச ங்யகாட்யடாடு தினச்ச ங்யகாடாய் தினச்ச ங்யகாட்டால் தினச்ச ங்யகாட்டிற்கு தினச்ச ங்யகாட்டிற்யக 

தினச்ச ந்தூண தினச்ச ந்தூரில் தினச்ச ந்தூயாடு தினச்ச ந்தூாய் தினச்ச ந்தூால் தினச்ச ந்தூரிற்கு தினச்ச ந்தூரிற்யக 

தினசல்யலிண தினசல்யலியில் தினசல்யலியாடு தினசல்யலிாய் தினசல்யலிால் தினசல்யலியிற்கு தினசல்யலியிற்யக 

தினப்னண தினப்னரில் தினப்னயாடு தினப்னாய் தினப்னால் தினப்னரிற்கு தினப்னரிற்யக 

தினத்ண தினத்தில் தினத்யாடு தினாய் தினத்ால் தினத்திற்கு தினத்திற்யக 

தினள்லண தினள்லரில் தினள்லயாடு தினள்லாய் தினள்லால் தினள்லரிற்கு தினள்லரிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

தினணந்னத்ண தினணந்னத்தில் தினணந்னத்யாடு தினணந்னாய் தினணந்னத்ால் தினணந்னத்திற்கு தினணந்னத்திற்யக 

தினானொண தினானொரில் தினானொயாடு தினானொாய் தினானொால் தினானொரிற்கு தினானொரிற்யக 

திணபப்ணத திணபப்பில் திணபப்யதாடு திணபப்தாய் திணபப்தால் திணபப்பிற்கு திணபப்பிற்யக 

திணத்ண திணத்தில் திணத்யாடு திணாய் திணத்ால் திணத்திற்கு திணத்திற்யக 

தீதத்ண தீதத்தில் தீதத்யாடு தீதாய் தீதத்ால் தீதத்திற்கு தீதத்திற்யக 

தீணண தீணயில் தீணயாடு தீணாய் தீணால் தீணயிற்கு தீணயிற்யக 

தீண தீயில் தீயாடு தீாய் தீால் தீயிற்கு தீயிற்யக 

துக்கத்ண துக்கத்தில் துக்கத்யாடு துக்காய் துக்கத்ால் துக்கத்திற்கு துக்கத்திற்யக 

துகள்கணப துகள்களில் துகள்கயபாடு துகள்கபாய் துகள்கபால் துகள்களிற்கு துகள்கலக்யக 

துடுப்ணத துடுப்பில் துடுப்யதாடு துடுப்தாய் துடுப்தால் துடுப்பிற்கு துடுப்பிற்யக 

துணிண துணியில் துணியாடு துணிாய் துணிால் துணியிற்கு துணியிற்யக 

துணிண துணிவில் துணியாடு துணிாய் துணிால் துணிவிற்கு துணிவிற்யக 

துதிப்ணத துதிப்பில் துதிப்யதாடு துதிப்தாய் துதிப்தால் துதிப்பிற்கு துதிப்பிற்யக 

தும்ணத தும்பில் தும்யதாடு தும்தாய் தும்தால் தும்பிற்கு தும்பிற்யக 

தும்ணதப்னண தும்ணதப்னவில் தும்ணதப்னயாடு தும்ணதப்னாய் தும்ணதப்னால் தும்ணதப்னவிற்கு தும்ணதப்னவிற்யக 

துத்ண துத்தில் துத்யாடு துாய் துத்ால் துத்திற்கு துத்திற்யக 

துதிர்ஷ்டத்ண துதிர்ஷ்டத்தில் துதிர்ஷ்டத்யாடு துதிர்ஷ்டாய் துதிர்ஷ்டத்ால் துதிர்ஷ்டத்திற்கு துதிர்ஷ்டத்திற்யக 

துதிர்ஷ்ட த்ண துதிர்ஷ்ட த்தில் துதிர்ஷ்ட த்யாடு துதிர்ஷ்ட ாய் துதிர்ஷ்ட த்ால் துதிர்ஷ்ட த்திற்கு துதிர்ஷ்ட த்திற்யக 

துனம்ணத துனம்பில் துனம்யதாடு துனம்தாய் துனம்தால் துனம்பிற்கு துனம்பிற்யக 

துயாகத்ண துயாகத்தில் துயாகத்யாடு துயாகாய் துயாகத்ால் துயாகத்திற்கு துயாகத்திற்யக 

துனாக்யகாணன துனாக்யகாலில் துனாக்யகாயனாடு துனாக்யகானாய் துனாக்யகானால் துனாக்யகாலிற்கு துனாக்யகாலிற்யக 

துாத்ண துாத்தில் துாத்யாடு துாாய் துாத்ால் துாத்திற்கு துாத்திற்யக 

துளித்ண துளித்தில் துளித்யாடு துளிாய் துளித்ால் துளித்திற்கு துளித்திற்யக 

துணநனகத்ண துணநனகத்தில் துணநனகத்யாடு துணநனகாய் துணநனகத்ால் துணநனகத்திற்கு துணநனகத்திற்யக 

துணநண துணநயில் துணநயாடு துணநாய் துணநால் துணநயிற்கு துணநயிற்யக 

துணநனைண துணநனைரில் துணநனையாடு துணநனைாய் துணநனைால் துணநனைரிற்கு துணநனைரிற்யக 

துன்தத்ண துன்தத்தில் துன்தத்யாடு துன்தாய் துன்தத்ால் துன்தத்திற்கு துன்தத்திற்யக 

துனித்ண துனித்தில் துனித்யாடு துனிாய் துனித்ால் துனித்திற்கு துனித்திற்யக 

தூக்கத்ண தூக்கத்தில் தூக்கத்யாடு தூக்காய் தூக்கத்ால் தூக்கத்திற்கு தூக்கத்திற்யக 

தூண்டணன தூண்டலில் தூண்டயனாடு தூண்டனாய் தூண்டனால் தூண்டலிற்கு தூண்டலிற்யக 

தூண்டிண தூண்டியில் தூண்டியாடு தூண்டிாய் தூண்டிால் தூண்டியிற்கு தூண்டியிற்யக 

தூண்டிணன தூண்டிலில் தூண்டியனாடு தூண்டினாய் தூண்டினால் தூண்டிலிற்கு தூண்டிலிற்யக 

தூண தூணில் தூயாடு தூாய் தூால் தூணிற்கு தூணிற்யக 

தூத்துக்குடிண தூத்துக்குடியில் தூத்துக்குடியாடு தூத்துக்குடிாய் தூத்துக்குடிால் தூத்துக்குடியிற்கு தூத்துக்குடியிற்யக 

சய்த்ண சய்த்தில் சய்த்யாடு சய்ாய் சய்த்ால் சய்த்திற்கு சய்த்திற்யக 

சரிந்ண சரிந்தில் சரிந்யாடு சரிந்ாய் சரிந்ால் சரிந்திற்கு சரிந்திற்யக 

சரிாண சரிாதில் சரிாயாடு சரிாாய் சரிாால் சரிாதிற்கு சரிாதிற்யக 

சனண சனவில் சனயாடு சனாய் சனால் சனவிற்கு சனவிற்யக 

சலுங்காணாண சலுங்காணாவில் சலுங்காணாயாடு சலுங்காணாாய் சலுங்காணாால் சலுங்காணாவிற்கு சலுங்காணாவிற்யக 

சன்காசிண சன்காசியில் சன்காசியாடு சன்காசிாய் சன்காசிால் சன்காசியிற்கு சன்காசியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சன்ணணத்ண சன்ணணத்தில் சன்ணணத்யாடு சன்ணணாய் சன்ணணத்ால் சன்ணணத்திற்கு சன்ணணத்திற்யக 

யக்கத்ண யக்கத்தில் யக்கத்யாடு யக்காய் யக்கத்ால் யக்கத்திற்கு யக்கத்திற்யக 

யகத்ண யகத்தில் யகத்யாடு யகாய் யகத்ால் யகத்திற்கு யகத்திற்யக 

யங்காண யங்காயில் யங்காயாடு யங்காாய் யங்காால் யங்காயிற்கு யங்காயிற்யக 

ய த்ண ய த்தில் ய த்யாடு ய ாய் ய த்ால் ய த்திற்கு ய த்திற்யக 

யநீண யநீரில் யநீயாடு யநீாய் யநீால் யநீரிற்கு யநீரிற்யக 

யர்ணன யர்லில் யர்யனாடு யர்னாய் யர்னால் யர்லிற்கு யர்லிற்யக 

யர்ண யர்வில் யர்யாடு யர்ாய் யர்ால் யர்விற்கு யர்விற்யக 

யண யரில் யயாடு யாய் யால் யரிற்கு யரிற்யக 

யணப யளில் யயபாடு யபாய் யபால் யளிற்கு யளிற்யக 

யன்கூட்ணட யன்கூட்டில் யன்கூட்யடாடு யன்கூடாய் யன்கூட்டால் யன்கூட்டிற்கு யன்கூட்டிற்யக 

யனிண யனியில் யனியாடு யனிாய் யனிால் யனியிற்கு யனியிற்யக 

யணண யனில் யயணாடு யணாய் யணால் யனிற்கு யனிற்யக 

யனீண யனீயில் யனீயாடு யனீாய் யனீால் யனீயிற்கு யனீயிற்யக 

ணண ணயில் ணயாடு ணாய் ணால் ணயிற்கு ணயிற்யக 

சாகுப்ணத சாகுப்பில் சாகுப்யதாடு சாகுப்தாய் சாகுப்தால் சாகுப்பிற்கு சாகுப்பிற்யக 

சாணகண சாணகயில் சாணகயாடு சாணகாய் சாணகால் சாணகயிற்கு சாணகயிற்யக 

சாட்டண சாட்டதில் சாட்டயாடு சாட்டாய் சாட்டால் சாட்டதிற்கு சாட்டதிற்யக 

சாட்டிண சாட்டியில் சாட்டியாடு சாட்டிாய் சாட்டிால் சாட்டியிற்கு சாட்டியிற்யக 

சாடாண சாடாதில் சாடாயாடு சாடாாய் சாடாால் சாடாதிற்கு சாடாதிற்யக 

சாணனயாக்கிண சாணனயாக்கியில் சாணனயாக்கியாடு சாணனயாக்கிாய் சாணனயாக்கிால் சாணனயாக்கியிற்கு சாணனயாக்கியிற்யக 

சாணனயதசிண சாணனயதசியில் சாணனயதசியாடு சாணனயதசிாய் சாணனயதசிால் சாணனயதசியிற்கு சாணனயதசியிற்யக 

சாழில்தட்தத்ண சாழில்தட்தத்தில் சாழில்தட்தத்யாடு சாழில்தட்தாய் சாழில்தட்தத்ால் சாழில்தட்தத்திற்கு சாழில்தட்ததிற்யக 

சாழிணன சாழிலில் சாழியனாடு சாழினாய் சாழினால் சாழிலிற்கு சாழிலிற்யக 

யாணகண யாணகயில் யாணகயாடு யாணகாய் யாணகால் யாணகயிற்கு யாணகயிற்யக 

யாண ண யாண யில் யாண யாடு யாண ாய் யாண ால் யாண யிற்கு யாண யிற்யக 

யாத்ண யாத்தில் யாத்யாடு யாாய் யாத்ால் யாத்திற்கு யாத்திற்யக 

யாணண யாணயில் யாணயாடு யாணாய் யாணால் யாணயிற்கு யாணயிற்யக 

யால்விண யால்வியில் யால்வியாடு யால்விாய் யால்விால் யால்வியிற்கு யால்வியிற்யக 

யாணன யாலில் யாயனாடு யானாய் யானால் யாலிற்கு யாலிற்யக 

யாணப யாளில் யாயபாடு யாபாய் யாபால் யாளிற்கு யாளிற்யக 

யாற்நத்ண யாற்நத்தில் யாற்நத்யாடு யாற்நாய் யாற்நத்ால் யாற்நத்திற்கு யாற்நத்திற்யக 

யாத்ண யாத்தில் யாத்யாடு யாாய் யாத்ால் யாத்திற்கு யாத்திற்யக 

கத்ண கத்தில் கத்யாடு காய் கத்ால் கத்திற்கு கத்திற்யக 

கத்ண கத்தில் கத்யாடு காய் கத்ால் கத்திற்கு கத்திற்யக 

ணகண ணகயில் ணகயாடு ணகாய் ணகால் ணகயிற்கு ணகயிற்யக 

ஞ்ண  ஞ்சில் ஞ்ய ாடு ஞ் ாய் ஞ் ால் ஞ்சிற்கு ஞ்சிற்யக 

ஞ்ண ண ஞ்ண யில் ஞ்ண யாடு ஞ்ண ாய் ஞ்ண ால் ஞ்ண யிற்கு ஞ்ண யிற்யக 

டக்கப்யதாண டக்கப்யதாதில் டக்கப்யதாயாடு டக்கப்யதாாய் டக்கப்யதாால் டக்கப்யதாதிற்கு டக்கப்யதாதிற்யக 

டத்ணண டத்ணயில் டத்ணயாடு டத்ணாய் டத்ணால் டத்ணயிற்கு டத்ணயிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

டந்ண டந்தில் டந்யாடு டந்ாய் டந்ால் டந்திற்கு டந்திற்யக 

டப்தண டப்ததில் டப்தயாடு டப்தாய் டப்தால் டப்ததிற்கு டப்ததிற்யக 

டணத்ண டணத்தில் டணத்யாடு டணாய் டணத்ால் டணத்திற்கு டணத்திற்யக 

டுநிசிண டுநிசியில் டுநிசியாடு டுநிசிாய் டுநிசிால் டுநிசியிற்கு டுநிசியிற்யக 

ணடண ணடயில் ணடயாடு ணடாய் ணடால் ணடயிற்கு ணடயிற்யக 

திண தியில் தியாடு திாய் திால் தியிற்கு தியிற்யக 

ம்பிக்ணகண ம்பிக்ணகயில் ம்பிக்ணகயாடு ம்பிக்ணகாய் ம்பிக்ணகால் ம்பிக்ணகயிற்கு ம்பிக்ணகயிற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

கத்ண கத்தில் கத்யாடு காய் கத்ால் கத்திற்கு கத்திற்யக 

தலிண தலியில் தலியாடு தலிாய் தலிால் தலியிற்கு தலியிற்யக 

ம்ணத ம்பில் ம்யதாடு ம்தாய் ம்தால் ம்பிற்கு ம்பிற்யக 

ரிண ரியில் ரியாடு ரிாய் ரிால் ரியிற்கு ரியிற்யக 

ல்னண ல்னதில் ல்னயாடு ல்னாய் ல்னால் ல்னதிற்கு ல்னதிற்யக 

னோத்ண னோத்தில் னோத்யாடு னோாய் னோத்ால் னோத்திற்கு னோத்திற்யக 

ன்ணண ன்ணயில் ன்ணயாடு ன்ணாய் ன்ணால் ன்ணயிற்கு ன்ணயிற்யக 

ஷ்டத்ண ஷ்டத்தில் ஷ்டத்யாடு ஷ்டாய் ஷ்டத்ால் ஷ்டத்திற்கு ஷ்டத்திற்யக 

க்ஷத்திங்கணப க்ஷத்திங்களில் க்ஷத்திங்கயபாடு க்ஷத்திங்கபாய் க்ஷத்திங்கபால் க்ஷத்திங்களிற்கு க்ஷத்திங்கலக்யக 

ாகத்ண ாகத்தில் ாகத்யாடு ாகாய் ாகத்ால் ாகத்திற்கு ாகத்திற்யக 

ாகப்தட்டிணத்ண ாகப்தட்டிணத்தில் ாகப்தட்டிணத்யாடு ாகப்தட்டிணாய் ாகப்தட்டிணத்ால் ாகப்தட்டிணத்திற்கு ாகப்தட்டிணத்திற்யக 

ாகர்யகாவிணன ாகர்யகாவிலில் ாகர்யகாவியனாடு ாகர்யகாவினாய் ாகர்யகாவினால் ாகர்யகாவிலிற்கு ாகர்யகாவிலிற்யக 

ாகனக்ஷ்மிண ாகனக்ஷ்மியில் ாகனக்ஷ்மியாடு ாகனக்ஷ்மிாய் ாகனக்ஷ்மிால் ாகனக்ஷ்மியிற்கு ாகனக்ஷ்மியிற்யக 

ாயகஸ்ரிண ாயகஸ்ரியில் ாயகஸ்ரியாடு ாயகஸ்ரிாய் ாயகஸ்ரிால் ாயகஸ்ரியிற்கு ாயகஸ்ரியிற்யக 

ாட்டித்ண ாட்டித்தில் ாட்டித்யாடு ாட்டிாய் ாட்டித்ால் ாட்டித்திற்கு ாட்டித்திற்யக 

ாட்ணட ாட்டில் ாட்யடாடு ாடாய் ாட்டால் ாட்டிற்கு ாட்டிற்யக 

ாடகத்ண ாடகத்தில் ாடகத்யாடு ாடகாய் ாடகத்ால் ாடகத்திற்கு ாடகத்திற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாக்கல்ணன ாக்கல்லில் ாக்கல்யனாடு ாக்கல்னாய் ாக்கல்னால் ாக்கல்லிற்கு ாக்கல்லிற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாண ாயில் ாயாடு ாாய் ாால் ாயிற்கு ாயிற்யக 

ாண ாரில் ாயாடு ாாய் ாால் ாரிற்கு ாரிற்யக 

ாபத்ண ாபத்தில் ாபத்யாடு ாபாய் ாபத்ால் ாபத்திற்கு ாபத்திற்யக 

ாற்நங்காணன ாற்நங்காலில் ாற்நங்காயனாடு ாற்நங்கானாய் ாற்நங்கானால் ாற்நங்காலிற்கு ாற்நங்காலிற்யக 

ாற்நத்ண ாற்நத்தில் ாற்நத்யாடு ாற்நாய் ாற்நத்ால் ாற்நத்திற்கு ாற்நத்திற்யக 

ாற்ணந ாற்றில் ாற்யநாடு ாற்நாய் ாற்நால் ாற்றிற்கு ாற்றிற்யக 

நிகழ்ண நிகழ்வில் நிகழ்யாடு நிகழ்ாய் நிகழ்ால் நிகழ்விற்கு நிகழ்விற்யக 

நித்திணண நித்திணயில் நித்திணயாடு நித்திணாய் நித்திணால் நித்திணயிற்கு நித்திணயிற்யக 

நிதிண நிதியில் நிதியாடு நிதிாய் நிதிால் நிதியிற்கு நிதியிற்யக 

நினைக்ளியாய ாண நினைக்ளியாய ாமில் நினைக்ளியாய ாயாடு நினைக்ளியாய ாாய் நினைக்ளியாய ாால் நினைக்ளியாய ாமிற்கு நினைக்ளியாய ாமிற்யக 

நிர்னெனத்ண நிர்னெனத்தில் நிர்னெனத்யாடு நிர்னெனாய் நிர்னெனத்ால் நிர்னெனத்திற்கு நிர்னெனத்திற்யக 

நிர்ாகத்ண நிர்ாகத்தில் நிர்ாகத்யாடு நிர்ாகாய் நிர்ாகத்ால் நிர்ாகத்திற்கு நிர்ாகத்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

நிர்ாத்ண நிர்ாத்தில் நிர்ாத்யாடு நிர்ாாய் நிர்ாத்ால் நிர்ாத்திற்கு நிர்ாத்திற்யக 

நினத்ண நினத்தில் நினத்யாடு நினாய் நினத்ால் நினத்திற்கு நினத்திற்யக 

நினப்தப்ணத நினப்தப்பில் நினப்தப்யதாடு நினப்தப்தாய் நினப்தப்தால் நினப்தப்பிற்கு நினப்தப்பிற்யக 

நிணனப்ணத நிணனப்பில் நிணனப்யதாடு நிணனப்தாய் நிணனப்தால் நிணனப்பிற்கு நிணனப்பிற்யக 

நிணனாற்நணன நிணனாற்நலில் நிணனாற்நயனாடு நிணனாற்நனாய் நிணனாற்நனால் நிணனாற்நலிற்கு நிணனாற்நலிற்யக 

நிணனண நிணனயில் நிணனயாடு நிணனாய் நிணனால் நிணனயிற்கு நிணனயிற்யக 

நிநத்ண நிநத்தில் நிநத்யாடு நிநாய் நிநத்ால் நிநத்திற்கு நிநத்திற்யக 

நிணநண நிணநயில் நிணநயாடு நிணநாய் நிணநால் நிணநயிற்கு நிணநயிற்யக 

நிணணாற்நணன நிணணாற்நலில் நிணணாற்நயனாடு நிணணாற்நனாய் நிணணாற்நனால் நிணணாற்நலிற்கு நிணணாற்நலிற்யக 

நிஜத்ண நிஜத்தில் நிஜத்யாடு நிஜாய் நிஜத்ால் நிஜத்திற்கு நிஜத்திற்யக 

நீதிண நீதியில் நீதியாடு நீதிாய் நீதிால் நீதியிற்கு நீதியிற்யக 

நீலத்த்ண நீலத்த்தில் நீலத்த்யாடு நீலத்ாய் நீலத்த்ால் நீலத்த்திற்கு நீலத்த்திற்யக 

நீாவிண நீாவியில் நீாவியாடு நீாவிாய் நீாவிால் நீாவியிற்கு நீாவியிற்யக 

நீண நீரில் நீயாடு நீாய் நீால் நீரிற்கு நீரிற்யக 

நீயாட்டத்ண நீயாட்டத்தில் நீயாட்டத்யாடு நீயாட்டாய் நீயாட்டத்ால் நீயாட்டத்திற்கு நீயாட்டத்திற்யக 

நீயாணடண நீயாணடயில் நீயாணடயாடு நீயாணடாய் நீயாணடால் நீயாணடயிற்கு நீயாணடயிற்யக 

நீனத்ண நீனத்தில் நீனத்யாடு நீனாய் நீனத்ால் நீனத்திற்கு நீனத்திற்யக 

நீபத்ண நீபத்தில் நீபத்யாடு நீபாய் நீபத்ால் நீபத்திற்கு நீபத்திற்யக 

தங்ணக தங்கில் தங்யகாடு தங்காய் தங்கால் தங்கிற்கு தங்கிற்யக 

தட்தத்ண தட்தத்தில் தட்தத்யாடு தட்தாய் தட்தத்ால் தட்தத்திற்கு தட்ததிற்யக 

தண்கினமிண தண்கினமியில் தண்கினமியாடு தண்கினமிாய் தண்கினமிால் தண்கினமியிற்கு தண்கினமியிற்யக 

தண்டயிர்கணப தண்டயிர்களில் தண்டயிர்கயபாடு தண்டயிர்கபாய் தண்டயிர்கபால் தண்டயிர்களிற்கு தண்டயிர்களிற்யக 

தண்டயிரிகணப தண்டயிரிகளில் தண்டயிரிகயபாடு தண்டயிரிகபாய் தண்டயிரிகபால் தண்டயிரிகளிற்கு தண்டயிரிகளிற்யக 

தண்யாக்கிண தண்யாக்கியில் தண்யாக்கியாடு தண்யாக்கிாய் தண்யாக்கிால் தண்யாக்கியிற்கு தண்யாக்கியிற்யக 

தடக்கத்ண தடக்கத்தில் தடக்கத்யாடு தடக்காய் தடக்கத்ால் தடக்கத்திற்கு தடக்கத்திற்யக 

தடக்கிண தடக்கியில் தடக்கியாடு தடக்கிாய் தடக்கிால் தடக்கியிற்கு தடக்கியிற்யக 

தணயீணன தணயீலில் தணயீயனாடு தணயீனாய் தணயீனால் தணயீலிற்கு தணயீலிற்யக 

சஞ்ண  சஞ்சில் சஞ்ய ாடு சஞ் ாய் சஞ் ால் சஞ்சிற்கு சஞ்சிற்யக 

சடிண சடியில் சடியாடு சடிாய் சடிால் சடியிற்கு சடியிற்யக 

சய்ண சய்யில் சய்யாடு சய்ாய் சய்ால் சய்யிற்கு சய்யிற்யக 

சய்யலிண சய்யலியில் சய்யலியாடு சய்யலிாய் சய்யலிால் சய்யலியிற்கு சய்யலியிற்யக 

சனடணன சனடலில் சனடயனாடு சனடனாய் சனடனால் சனடலிற்கு சனடலிற்யக 

சனப்ணத சனப்பில் சனப்யதாடு சனப்தாய் சனப்தால் சனப்பிற்கு சனப்பிற்யக 

சல்லிக்காண சல்லிக்காயில் சல்லிக்காயாடு சல்லிக்காாய் சல்லிக்காால் சல்லிக்காயிற்கு சல்லிக்காயிற்யக 

சற்கபஞ்சித்ண சற்கபஞ்சித்தில் சற்கபஞ்சித்யாடு சற்கபஞ்சிாய் சற்கபஞ்சித்ால் சற்கபஞ்சித்திற்கு சற்கபஞ்சித்திற்யக 

ய த்ண ய த்தில் ய த்யாடு ய ாய் ய த்ால் ய த்திற்கு ய த்திற்யக 

யத்ண யத்தில் யத்யாடு யாய் யத்ால் யத்திற்கு யத்திற்யக 

ணட்யாஜணண ணட்யாஜனில் ணட்யாஜயணாடு ணட்யாஜணாய் ணட்யாஜணால் ணட்யாஜனிற்கு ணட்யாஜனுக்யக 

சாடிண சாடியில் சாடியாடு சாடிாய் சாடிால் சாடியிற்கு சாடியிற்யக 

சாண்டிண சாண்டியில் சாண்டியாடு சாண்டிாய் சாண்டிால் சாண்டியிற்கு சாண்டியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

யாக்கத்ண யாக்கத்தில் யாக்கத்யாடு யாக்காய் யாக்கத்ால் யாக்கத்திற்கு யாக்கத்திற்யக 

யாக்கிண யாக்கியில் யாக்கியாடு யாக்கிாய் யாக்கிால் யாக்கியிற்கு யாக்கியிற்யக 

யாய்க்கினமிகணப யாய்க்கினமிகளில் யாய்க்கினமிகயபாடு யாய்க்கினமிகபாய் யாய்க்கினமிகபால் யாய்க்கினமிகளிற்கு யாய்க்கினமிகளிற்யக 

யாண யாயில் யாயாடு யாாய் யாால் யாயிற்கு யாயிற்யக 

ப்யாட்டாணண ப்யாட்டானில் ப்யாட்டாயணாடு ப்யாட்டாணாய் ப்யாட்டாணால் ப்யாட்டானிற்கு ப்யாட்டானிற்யக 

தக்கத்ண தக்கத்தில் தக்கத்யாடு தக்காய் தக்கத்ால் தக்கத்திற்கு தக்கத்திற்யக 

தக்திண தக்தியில் தக்தியாடு தக்திாய் தக்திால் தக்தியிற்கு தக்தியிற்யக 

தகணன தகலில் தகயனாடு தகனாய் தகனால் தகலிற்கு தகலிற்யக 

தகுதிண தகுதியில் தகுதியாடு தகுதிாய் தகுதிால் தகுதியிற்கு தகுதியிற்யக 

தகுப்ணத தகுப்பில் தகுப்யதாடு தகுப்தாய் தகுப்தால் தகுப்பிற்கு தகுப்பிற்யக 

தணகண தணகயில் தணகயாடு தணகாய் தணகால் தணகயிற்கு தணகயிற்யக 

தங்கத்ண தங்கத்தில் தங்கத்யாடு தங்காய் தங்கத்ால் தங்கத்திற்கு தங்கத்திற்யக 

தங்ணக தங்கில் தங்யகாடு தங்காய் தங்கால் தங்கிற்கு தங்கிற்யக 

தச்ண ண தச்ண யில் தச்ண யாடு தச்ண ாய் தச்ண ால் தச்ண யிற்கு தச்ண யிற்யக 

தசுணண தசுணயில் தசுணயாடு தசுணாய் தசுணால் தசுணயிற்கு தசுணயிற்யக 

தசுண தசுவில் தசுயாடு தசுாய் தசுால் தசுவிற்கு தசுவிற்யக 

தண ண தண யில் தண யாடு தண ாய் தண ால் தண யிற்கு தண யிற்யக 

தட்டத்ண தட்டத்தில் தட்டத்யாடு தட்டாய் தட்டத்ால் தட்டத்திற்கு தட்டத்திற்யக 

தட்டண தட்டதில் தட்டயாடு தட்டாய் தட்டால் தட்டதிற்கு தட்டதிற்யக 

தட்டிண தட்டியில் தட்டியாடு தட்டிாய் தட்டிால் தட்டியிற்கு தட்டியிற்யக 

தட்ணட தட்டில் தட்யடாடு தட்டாய் தட்டால் தட்டிற்கு தட்டிற்யக 

தட்டிணத்ண தட்டிணத்தில் தட்டிணத்யாடு தட்டிணாய் தட்டிணத்ால் தட்டிணத்திற்கு தட்டிணத்திற்யக 

தட்டுப்னலண தட்டுப்னலவில் தட்டுப்னலயாடு தட்டுப்னலாய் தட்டுப்னலால் தட்டுப்னலவிற்கு தட்டுப்னலவிற்யக 

தடத்ண தடத்தில் தடத்யாடு தடாய் தடத்ால் தடத்திற்கு தடத்திற்யக 

தடாண தடாதில் தடாயாடு தடாாய் தடாால் தடாதிற்கு தடாதிற்யக 

தடிக்காண தடிக்காதில் தடிக்காயாடு தடிக்காாய் தடிக்காால் தடிக்காதிற்கு தடிக்காதிற்யக 

தடிகத்ண தடிகத்தில் தடிகத்யாடு தடிகாய் தடிகத்ால் தடிகத்திற்கு தடிகத்திற்யக 

தடிகாத்ண தடிகாத்தில் தடிகாத்யாடு தடிகாாய் தடிகாத்ால் தடிகாத்திற்கு தடிகாத்திற்யக 

தடித்ண தடித்தில் தடித்யாடு தடித்ாய் தடித்ால் தடித்திற்கு தடித்திற்யக 

தடித்ண தடித்தில் தடித்யாடு தடிாய் தடித்ால் தடித்திற்கு தடித்திற்யக 

தடிண தடியில் தடியாடு தடிாய் தடிால் தடியிற்கு தடியிற்யக 

தடித்ண தடித்தில் தடித்யாடு தடிாய் தடித்ால் தடித்திற்கு தடித்திற்யக 

தடுக்ணகண தடுக்ணகயில் தடுக்ணகயாடு தடுக்ணகாய் தடுக்ணகால் தடுக்ணகயிற்கு தடுக்ணகயிற்யக 

தடுணகண தடுணகயில் தடுணகயாடு தடுணகாய் தடுணகால் தடுணகயிற்கு தடுணகயிற்யக 

தணடப்ணத தணடப்பில் தணடப்யதாடு தணடப்தாய் தணடப்தால் தணடப்பிற்கு தணடப்பிற்யக 

தணடண தணடயில் தணடயாடு தணடாய் தணடால் தணடயிற்கு தணடயிற்யக 

தண்ணத தண்பில் தண்யதாடு தண்தாய் தண்தால் தண்பிற்கு தண்பிற்யக 

தத்ண தத்தில் தத்யாடு தாய் தத்ால் தத்திற்கு தத்திற்யக 

தத்திண தத்தியில் தத்தியாடு தத்திாய் தத்திால் தத்தியிற்கு தத்தியிற்யக 

தத்தித்ண தத்தித்தில் தத்தித்யாடு தத்திாய் தத்தித்ால் தத்தித்திற்கு தத்தித்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

தத்ண தத்தில் தத்யாடு தத்ாய் தத்ால் தத்திற்கு தத்திற்யக 

தத்ண தத்தில் தத்யாடு தாய் தத்ால் தத்திற்கு தத்திற்யக 

தவிண தவியில் தவியாடு தவிாய் தவிால் தவியிற்கு தவியிற்யக 

ததிண ததியில் ததியாடு ததிாய் ததிால் ததியிற்கு ததியிற்யக 

ததிணன ததிலில் ததியனாடு ததினாய் ததினால் ததிலிற்கு ததிலிற்யக 

ததிண ததிவில் ததியாடு ததிாய் ததிால் ததிவிற்கு ததிவிற்யக 

தந்த்ண தந்த்தில் தந்த்யாடு தந்ாய் தந்த்ால் தந்த்திற்கு தந்த்திற்யக 

தந்ாட்டத்ண தந்ாட்டத்தில் தந்ாட்டத்யாடு தந்ாட்டாய் தந்ாட்டத்ால் தந்ாட்டத்திற்கு தந்ாட்டத்திற்யக 

தந்திண தந்தியில் தந்தியாடு தந்திாய் தந்திால் தந்தியிற்கு தந்தியிற்யக 

தந்ண தந்தில் தந்யாடு தந்ாய் தந்ால் தந்திற்கு தந்திற்யக 

தப்தாளிப்தத்ண தப்தாளிப்தத்தில் தப்தாளிப்தத்யாடு தப்தாளிப்தாய் தப்தாளிப்தத்ால் தப்தாளிப்தத்திற்கு தப்தாளிப்தத்திற்யக 

தத்ண தத்தில் தத்யாடு தாய் தத்ால் தத்திற்கு தத்திற்யக 

தத்ண தத்தில் தத்யாடு தாய் தத்ால் தத்திற்கு தத்திற்யக 

தத்ணண தத்ணயில் தத்ணயாடு தத்ணாய் தத்ணால் தத்ணயிற்கு தத்ணயிற்யக 

தாட்டித்ண தாட்டித்தில் தாட்டித்யாடு தாட்டிாய் தாட்டித்ால் தாட்டித்திற்கு தாட்டித்திற்யக 

தப்ணத தப்பில் தப்யதாடு தப்தாய் தப்தால் தப்பிற்கு தப்பிற்யக 

தம்சதானணப தம்சதானளில் தம்சதானயபாடு தம்சதானபாய் தம்சதானபால் தம்சதானளிற்கு தம்சதானளிற்யக 

தயஸ்ரிண தயஸ்ரியில் தயஸ்ரியாடு தயஸ்ரிாய் தயஸ்ரிால் தயஸ்ரியிற்கு தயஸ்ரியிற்யக 

த த்ண த த்தில் த த்யாடு த ாய் த த்ால் த த்திற்கு த த்திற்யக 

தரிகாத்ண தரிகாத்தில் தரிகாத்யாடு தரிகாாய் தரிகாத்ால் தரிகாத்திற்கு தரிகாத்திற்யக 

தரிண  தரிசில் தரிய ாடு தரி ாய் தரி ால் தரிசிற்கு தரிசிற்யக 

தரிய ாணணண தரிய ாணணயில் தரிய ாணணயாடு தரிய ாணணாய் தரிய ாணணால் தரிய ாணணயிற்கு தரிய ாணணயிற்யக 

தரிண தரிவில் தரியாடு தரிாய் தரிால் தரிவிற்கு தரிவிற்யக 

தனந்ண தனந்தில் தனந்யாடு தனந்ாய் தனந்ால் தனந்திற்கு தனந்திற்யக 

தனப்ணத தனப்பில் தனப்யதாடு தனப்தாய் தனப்தால் தனப்பிற்கு தனப்பிற்யக 

தனப்சதானணப தனப்சதானளில் தனப்சதானயபாடு தனப்சதானபாய் தனப்சதானபால் தனப்சதானளிற்கு தனப்சதானளிற்யக 

தனணண தனனில் தனயணாடு தனணாய் தனணால் தனனிற்கு தனனுக்யக 

தனத்ண தனத்தில் தனத்யாடு தனாய் தனத்ால் தனத்திற்கு தனத்திற்யக 

தல்லிண தல்லியில் தல்லியாடு தல்லிாய் தல்லிால் தல்லியிற்கு தல்லியிற்யக 

தல்ணன தல்லில் தல்யனாடு தல்னாய் தல்னால் தல்லிற்கு தல்லிற்யக 

தனணகண தனணகயில் தனணகயாடு தனணகாய் தனணகால் தனணகயிற்கு தனணகயிற்யக 

தனத்ண தனத்தில் தனத்யாடு தனாய் தனத்ால் தனத்திற்கு தனத்திற்யக 

தனாச்சுணபண தனாச்சுணபயில் தனாச்சுணபயாடு தனாச்சுணபாய் தனாச்சுணபால் தனாச்சுணபயிற்கு தனாச்சுணபயிற்யக 

தனாப்தத்ண தனாப்தத்தில் தனாப்தத்யாடு தனாப்தாய் தனாப்தத்ால் தனாப்தத்திற்கு தனாப்தத்திற்யக 

தலிண தலியில் தலியாடு தலிாய் தலிால் தலியிற்கு தலியிற்யக 

தானிண தானியில் தானியாடு தானிாய் தானிால் தானியிற்கு தானியிற்யக 

தத்ண தத்தில் தத்யாடு தாய் தத்ால் தத்திற்கு தத்திற்யக 

தணண தணயில் தணயாடு தணாய் தணால் தணயிற்கு தணயிற்யக 

தனிண தனியில் தனியாடு தனிாய் தனிால் தனியிற்கு தனியிற்யக 

தழிண தழியில் தழியாடு தழிாய் தழிால் தழியிற்கு தழியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

தள்பத்ண தள்பத்தில் தள்பத்யாடு தள்பாய் தள்பத்ால் தள்பத்திற்கு தள்பத்திற்யக 

தள்ளிண தள்ளியில் தள்ளியாடு தள்ளிாய் தள்ளிால் தள்ளியிற்கு தள்ளியிற்யக 

தணம்தத்ண தணம்தத்தில் தணம்தத்யாடு தணம்தாய் தணம்தத்ால் தணம்தத்திற்கு தணம்தத்திற்யக 

தனிண தனியில் தனியாடு தனிாய் தனிால் தனியிற்கு தனியிற்யக 

தணணத்ண தணணத்தில் தணணத்யாடு தணணாய் தணணத்ால் தணணத்திற்கு தணணத்திற்யக 

தணணண தணணயில் தணணயாடு தணணாய் தணணால் தணணயிற்கு தணணயிற்யக 

தாக்கத்ண தாக்கத்தில் தாக்கத்யாடு தாக்காய் தாக்கத்ால் தாக்கத்திற்கு தாக்கத்திற்யக 

தாக்டீரிாண தாக்டீரிாவில் தாக்டீரிாயாடு தாக்டீரிாாய் தாக்டீரிாால் தாக்டீரிாவிற்கு தாக்டீரிாவிற்யக 

தாகத்ண தாகத்தில் தாகத்யாடு தாகாய் தாகத்ால் தாகத்திற்கு தாகத்திற்யக 

தாணகண தாணகயில் தாணகயாடு தாணகாய் தாணகால் தாணகயிற்கு தாணகயிற்யக 

தாங்ணக தாங்கில் தாங்யகாடு தாங்காய் தாங்கால் தாங்கிற்கு தாங்கிற்யக 

தா த்ண தா த்தில் தா த்யாடு தா ாய் தா த்ால் தா த்திற்கு தா த்திற்யக 

தாசிண தாசியில் தாசியாடு தாசிாய் தாசிால் தாசியிற்கு தாசியிற்யக 

தாட்டிண தாட்டியில் தாட்டியாடு தாட்டிாய் தாட்டிால் தாட்டியிற்கு தாட்டியிற்யக 

தாட்ணட தாட்டில் தாட்யடாடு தாட்டாய் தாட்டால் தாட்டிற்கு தாட்டிற்யக 

தாடத்ண தாடத்தில் தாடத்யாடு தாடாய் தாடத்ால் தாடத்திற்கு தாடத்திற்யக 

தாடிண தாடியில் தாடியாடு தாடிாய் தாடிால் தாடியிற்கு தாடியிற்யக 

தாத்திண தாத்தியில் தாத்தியாடு தாத்திாய் தாத்திால் தாத்தியிற்கு தாத்தியிற்யக 

தாத்தித்ண தாத்தித்தில் தாத்தித்யாடு தாத்திாய் தாத்தித்ால் தாத்தித்திற்கு தாத்தித்திற்யக 

தாத்ண தாத்தில் தாத்யாடு தாாய் தாத்ால் தாத்திற்கு தாத்திற்யக 

தா த்ண தா த்தில் தா த்யாடு தா ாய் தா த்ால் தா த்திற்கு தா த்திற்யக 

தாதிண தாதியில் தாதியாடு தாதிாய் தாதிால் தாதியிற்கு தாதியிற்யக 

தாதுகாப்ணத தாதுகாப்பில் தாதுகாப்யதாடு தாதுகாப்தாய் தாதுகாப்தால் தாதுகாப்பிற்கு தாதுகாப்பிற்யக 

தாண தாயில் தாயாடு தாாய் தாால் தாயிற்கு தாயிற்யக 

தார்ணண தார்ணயில் தார்ணயாடு தார்ணாய் தார்ணால் தார்ணயிற்கு தார்ணயிற்யக 

தாத்ண தாத்தில் தாத்யாடு தாாய் தாத்ால் தாத்திற்கு தாத்திற்யக 

தாண தாரில் தாயாடு தாாய் தாால் தாரிற்கு தாரிற்யக 

தால்சளிண தால்சளியில் தால்சளியாடு தால்சளிாய் தால்சளிால் தால்சளியிற்கு தால்சளியிற்யக 

தானக்காட்ணட தானக்காட்டில் தானக்காட்யடாடு தானக்காடாய் தானக்காட்டால் தானக்காட்டிற்கு தானக்காட்டிற்யக 

தானத்ண தானத்தில் தானத்யாடு தானாய் தானத்ால் தானத்திற்கு தானத்திற்யக 

தாணன தாலில் தாயனாடு தானாய் தானால் தாலிற்கு தாலிற்யக 

தாணனண தாணனயில் தாணனயாடு தாணனாய் தாணனால் தாணனயிற்கு தாணனயிற்யக 

தாணனணத்ண தாணனணத்தில் தாணனணத்யாடு தாணனணாய் தாணனணத்ால் தாணனணத்திற்கு தாணனணத்திற்யக 

தாத்ண தாத்தில் தாத்யாடு தாாய் தாத்ால் தாத்திற்கு தாத்திற்யக 

தாணணண தாணணயில் தாணணயாடு தாணணாய் தாணணால் தாணணயிற்கு தாணணயிற்யக 

தாாணடண தாாணடயில் தாாணடயாடு தாாணடாய் தாாணடால் தாாணடயிற்கு தாாணடயிற்யக 

தாவிண தாவியில் தாவியாடு தாவிாய் தாவிால் தாவியிற்கு தாவியிற்யக 

தாண தாவில் தாயாடு தாாய் தாால் தாவிற்கு தாவிற்யக 

தாணண தாணயில் தாணயாடு தாணாய் தாணால் தாணயிற்கு தாணயிற்யக 

தாணபத்ண தாணபத்தில் தாணபத்யாடு தாணபாய் தாணபத்ால் தாணபத்திற்கு தாணபத்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

தாணநண தாணநயில் தாணநயாடு தாணநாய் தாணநால் தாணநயிற்கு தாணநயிற்யக 

தாணத்ண தாணத்தில் தாணத்யாடு தாணாய் தாணத்ால் தாணத்திற்கு தாணத்திற்யக 

தாணணண தாணணயில் தாணணயாடு தாணணாய் தாணணால் தாணணயிற்கு தாணணயிற்யக 

பி ாண  பி ாசில் பி ாய ாடு பி ா ாய் பி ா ால் பி ாசிற்கு பி ாசிற்யக 

பிசிணண பிசினில் பிசியணாடு பிசிணாய் பிசிணால் பிசினிற்கு பிசினிற்யக 

பிஞ்ண  பிஞ்சில் பிஞ்ய ாடு பிஞ் ாய் பிஞ் ால் பிஞ்சிற்கு பிஞ்சிற்யக 

பிட்ணட பிட்டில் பிட்யடாடு பிட்டாய் பிட்டால் பிட்டிற்கு பிட்டிற்யக 

பிடிக்காண பிடிக்காதில் பிடிக்காயாடு பிடிக்காாய் பிடிக்காால் பிடிக்காதிற்கு பிடிக்காதிற்யக 

பிடித்ண பிடித்தில் பிடித்யாடு பிடித்ாய் பிடித்ால் பிடித்திற்கு பிடித்திற்யக 

பிடிப்ணத பிடிப்பில் பிடிப்யதாடு பிடிப்தாய் பிடிப்தால் பிடிப்பிற்கு பிடிப்பிற்யக 

பிடிண பிடியில் பிடியாடு பிடிாய் பிடிால் பிடியிற்கு பிடியிற்யக 

பிண்டத்ண பிண்டத்தில் பிண்டத்யாடு பிண்டாய் பிண்டத்ால் பிண்டத்திற்கு பிண்டத்திற்யக 

பித்ண பித்தில் பித்யாடு பிாய் பித்ால் பித்திற்கு பித்திற்யக 

பிாணடண பிாணடயில் பிாணடயாடு பிாணடாய் பிாணடால் பிாணடயிற்கு பிாணடயிற்யக 

பிணப்ணத பிணப்பில் பிணப்யதாடு பிணப்தாய் பிணப்தால் பிணப்பிற்கு பிணப்பிற்யக 

பித்ப்ணதண பித்ப்ணதயில் பித்ப்ணதயாடு பித்ப்ணதாய் பித்ப்ணதால் பித்ப்ணதயிற்கு பித்ப்ணதயிற்யக 

பிம்தத்ண பிம்தத்தில் பிம்தத்யாடு பிம்தாய் பிம்தத்ால் பிம்தத்திற்கு பிம்தத்திற்யக 

பி த்ண பி த்தில் பி த்யாடு பி ாய் பி த்ால் பி த்திற்கு பி த்திற்யக 

பிய த்ண பிய த்தில் பிய த்யாடு பிய ாய் பிய த்ால் பிய த்திற்கு பிய த்திற்யக 

பிம்ணத பிம்பில் பிம்யதாடு பிம்தாய் பிம்தால் பிம்பிற்கு பிம்பிற்யக 

பிம்ணண பிம்னில் பிம்யணாடு பிம்ணாய் பிம்ணால் பிம்னிற்கு பிம்னிற்யக 

பிமிப்ணத பிமிப்பில் பிமிப்யதாடு பிமிப்தாய் பிமிப்தால் பிமிப்பிற்கு பிமிப்பிற்யக 

பிபத்ண பிபத்தில் பிபத்யாடு பிபாய் பிபத்ால் பிபத்திற்கு பிபத்திற்யக 

பிா ானேண பிா ானேவில் பிா ானேயாடு பிா ானோய் பிா ானோல் பிா ானேவிற்கு பிா ானேவிற்யக 

பிரிண பிரிவில் பிரியாடு பிரிாய் பிரிால் பிரிவிற்கு பிரிவிற்யக 

பிபண பிபவில் பிபயாடு பிபாய் பிபால் பிபவிற்கு பிபவிற்யக 

பிநப்ணத பிநப்பில் பிநப்யதாடு பிநப்தாய் பிநப்தால் பிநப்பிற்கு பிநப்பிற்யக 

பின்னனணண பின்னனனில் பின்னனயணாடு பின்னனணாய் பின்னனணால் பின்னனனிற்கு பின்னனனிற்யக 

பின்ணணன பின்ணலில் பின்ணயனாடு பின்ணனாய் பின்ணனால் பின்ணலிற்கு பின்ணலிற்யக 

பீடிண பீடியில் பீடியாடு பீடிாய் பீடிால் பீடியிற்கு பீடியிற்யக 

னணகப்தடத்ண னணகப்தடத்தில் னணகப்தடத்யாடு னணகப்தடாய் னணகப்தடத்ால் னணகப்தடத்திற்கு னணகப்தடத்திற்யக 

னணகண னணகயில் னணகயாடு னணகாய் னணகால் னணகயிற்கு னணகயிற்யக 

னஞ்ண ண னஞ்ண யில் னஞ்ண யாடு னஞ்ண ாய் னஞ்ண ால் னஞ்ண யிற்கு னஞ்ண யிற்யக 

னடனங்காண னடனங்காயில் னடனங்காயாடு னடனங்காாய் னடனங்காால் னடனங்காயிற்கு னடனங்காயிற்யக 

னணடண னணடயில் னணடயாடு னணடாய் னணடால் னணடயிற்கு னணடயிற்யக 

னத்கத்ண னத்கத்தில் னத்கத்யாடு னத்காய் னத்கத்ால் னத்கத்திற்கு னத்கத்திற்யக 

னத்திக்கூர்ணண னத்திக்கூர்ணயில் னத்திக்கூர்ணயாடு னத்திக்கூர்ணாய் னத்திக்கூர்ணால் னத்திக்கூர்ணயிற்கு னத்திக்கூர்ணயிற்யக 

னத்திண னத்தியில் னத்தியாடு னத்திாய் னத்திால் னத்தியிற்கு னத்தியிற்யக 

னதிண னதிதில் னதியாடு னதிாய் னதிால் னதிதிற்கு னதிதிற்யக 

னதுக்யகாட்ணடண னதுக்யகாட்ணடயில் னதுக்யகாட்ணடயாடு னதுக்யகாட்ணடாய் னதுக்யகாட்ணடால் னதுக்யகாட்ணடயிற்கு னதுக்யகாட்ணடயிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

னதுச்ய ரிண னதுச்ய ரியில் னதுச்ய ரியாடு னதுச்ய ரிாய் னதுச்ய ரிால் னதுச்ய ரியிற்கு னதுச்ய ரியிற்யக 

னதுணண னதுணயில் னதுணயாடு னதுணாய் னதுணால் னதுணயிற்கு னதுணயிற்யக 

னாங்கணப னாங்களில் னாங்கயபாடு னாங்கபாய் னாங்கபால் னாங்களிற்கு னாங்களிற்யக 

னங்கணப னங்களில் னங்கயபாடு னங்கபாய் னங்கபால் னங்களிற்கு னங்களிற்யக 

னளிண னளியில் னளியாடு னளிாய் னளிால் னளியிற்கு னளியிற்யக 

னரிந்ண னரிந்தில் னரிந்யாடு னரிந்ாய் னரிந்ால் னரிந்திற்கு னரிந்திற்யக 

னரிாண னரிாதில் னரிாயாடு னரிாாய் னரிாால் னரிாதிற்கு னரிாதிற்யக 

னல்ணன னல்லில் னல்யனாடு னல்னாய் னல்னால் னல்லிற்கு னல்லிற்யக 

னனணண னனனில் னனயணாடு னனணாய் னனணால் னனனிற்கு னனனிற்யக 

னணகிரிண னணகிரியில் னணகிரியாடு னணகிரிாய் னணகிரிால் னணகிரியிற்கு னணகிரியிற்யக 

னலதிண னலதியில் னலதியாடு னலதிாய் னலதிால் னலதியிற்கு னலதியிற்யக 

னலண னலவில் னலயாடு னலாய் னலால் னலவிற்கு னலவிற்யக 

னள்ளிண னள்ளியில் னள்ளியாடு னள்ளிாய் னள்ளிால் னள்ளியிற்கு னள்ளியிற்யக 

னளிப்ணத னளிப்பில் னளிப்யதாடு னளிப்தாய் னளிப்தால் னளிப்பிற்கு னளிப்பிற்யக 

னளிண னளியில் னளியாடு னளிாய் னளிால் னளியிற்கு னளியிற்யக 

னற்ணந னற்றில் னற்யநாடு னற்நாய் னற்நால் னற்றிற்கு னற்றிற்யக 

னநத்ண னநத்தில் னநத்யாடு னநாய் னநத்ால் னநத்திற்கு னநத்திற்யக 

னன்சிரிப்ணத னன்சிரிப்பில் னன்சிரிப்யதாடு னன்சிரிப்தாய் னன்சிரிப்தால் னன்சிரிப்பிற்கு னன்சிரிப்பிற்யக 

னன்ணணகண னன்ணணகயில் னன்ணணகயாடு னன்ணணகாய் னன்ணணகால் னன்ணணகயிற்கு னன்ணணகயிற்யக 

னச்சிண னச்சியில் னச்சியாடு னச்சிாய் னச்சிால் னச்சியிற்கு னச்சியிற்யக 

னஞ்ய ாணனண னஞ்ய ாணனயில் னஞ்ய ாணனயாடு னஞ்ய ாணனாய் னஞ்ய ாணனால் னஞ்ய ாணனயிற்கு னஞ்ய ாணனயிற்யக 

னட்ணட னட்டில் னட்யடாடு னட்டாய் னட்டால் னட்டிற்கு னட்டிற்யக 

னட்ணடண னட்ணடயில் னட்ணடயாடு னட்ணடாய் னட்ணடால் னட்ணடயிற்கு னட்ணடயிற்யக 

னண்டிண னண்டியில் னண்டியாடு னண்டிாய் னண்டிால் னண்டியிற்கு னண்டியிற்யக 

னாணனண னாணனயில் னாணனயாடு னாணனாய் னாணனால் னாணனயிற்கு னாணனயிற்யக 

னத்ண னத்தில் னத்யாடு னாய் னத்ால் னத்திற்கு னத்திற்யக 

னரிப்ணத னரிப்பில் னரிப்யதாடு னரிப்தாய் னரிப்தால் னரிப்பிற்கு னரிப்பிற்யக 

ன த்ண ன த்தில் ன த்யாடு ன ாய் ன த்ால் ன த்திற்கு ன த்திற்யக 

னண னவில் னயாடு னாய் னால் னவிற்கு னவிற்யக 

னணணண னணணயில் னணணயாடு னணணாய் னணணால் னணணயிற்கு னணணயிற்யக 

னஜ்த்ண னஜ்த்தில் னஜ்த்யாடு னஜ்ாய் னஜ்த்ால் னஜ்த்திற்கு னஜ்த்திற்யக 

சதட்டகத்ண சதட்டகத்தில் சதட்டகத்யாடு சதட்டகாய் சதட்டகத்ால் சதட்டகத்திற்கு சதட்டகத்திற்யக 

சதட்டிண சதட்டியில் சதட்டியாடு சதட்டிாய் சதட்டிால் சதட்டியிற்கு சதட்டியிற்யக 

சதண்ண சதண்ணில் சதண்யாடு சதண்ாய் சதண்ால் சதண்ணிற்கு சதண்ணிற்யக 

சதண்ணண சதண்ணயில் சதண்ணயாடு சதண்ணாய் சதண்ணால் சதண்ணயிற்கு சதண்ணயிற்யக 

சதண சதரில் சதயாடு சதாய் சதால் சதரிற்கு சதரிற்யக 

சதம்தலூண சதம்தலூரில் சதம்தலூயாடு சதம்தலூாய் சதம்தலூால் சதம்தலூரிற்கு சதம்தலூரிற்யக 

சதரிகுபத்ண சதரிகுபத்தில் சதரிகுபத்யாடு சதரிகுபாய் சதரிகுபத்ால் சதரிகுபத்திற்கு சதரிகுபத்திற்யக 

சதனங்காத்ண சதனங்காத்தில் சதனங்காத்யாடு சதனங்காாய் சதனங்காத்ால் சதனங்காத்திற்கு சதனங்காத்திற்யக 

சதனங்குடணன சதனங்குடலில் சதனங்குடயனாடு சதனங்குடனாய் சதனங்குடனால் சதனங்குடலிற்கு சதனங்குடலிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சதனந்திணப சதனந்திளில் சதனந்தியபாடு சதனந்திபாய் சதனந்திபால் சதனந்திளிற்கு சதனந்திளிற்யக 

யதச் ாற்நணன யதச் ாற்நலில் யதச் ாற்நயனாடு யதச் ாற்நனாய் யதச் ாற்நனால் யதச் ாற்நலிற்கு யதச் ாற்நலிற்யக 

யதச்ண  யதச்சில் யதச்ய ாடு யதச் ாய் யதச் ால் யதச்சிற்கு யதச்சிற்யக 

யதட்டிண யதட்டியில் யதட்டியாடு யதட்டிாய் யதட்டிால் யதட்டியிற்கு யதட்டியிற்யக 

யதண யதயில் யதயாடு யதாய் யதால் யதயிற்கு யதயிற்யக 

யதனந்ண யதனந்தில் யதனந்யாடு யதனந்ாய் யதனந்ால் யதனந்திற்கு யதனந்திற்யக 

ணதண ணதயில் ணதயாடு ணதாய் ணதால் ணதயிற்கு ணதயிற்யக 

சதாட்டாஷித்ண சதாட்டாஷித்தில் சதாட்டாஷித்யாடு சதாட்டாஷிாய் சதாட்டாஷித்ால் சதாட்டாஷித்திற்கு சதாட்டாஷித்திற்யக 

சதாடிண சதாடியில் சதாடியாடு சதாடிாய் சதாடிால் சதாடியிற்கு சதாடியிற்யக 

சதாதிண சதாதியில் சதாதியாடு சதாதிாய் சதாதிால் சதாதியிற்கு சதாதியிற்யக 

சதாதுண சதாதுவில் சதாதுயாடு சதாதுாய் சதாதுால் சதாதுவிற்கு சதாதுவிற்யக 

சதாந்ண சதாந்தில் சதாந்யாடு சதாந்ாய் சதாந்ால் சதாந்திற்கு சதாந்திற்யக 

சதானட்கணப சதானட்களில் சதானட்கயபாடு சதானட்கபாய் சதானட்கபால் சதானட்களிற்கு சதானட்களிற்யக 

சதானணப சதானளில் சதானயபாடு சதானபாய் சதானபால் சதானளிற்கு சதானளிற்யக 

சதாள்பாச்சிண சதாள்பாச்சியில் சதாள்பாச்சியாடு சதாள்பாச்சிாய் சதாள்பாச்சிால் சதாள்பாச்சியிற்கு சதாள்பாச்சியிற்யக 

சதாநாணண சதாநாணயில் சதாநாணயாடு சதாநாணாய் சதாநாணால் சதாநாணயிற்கு சதாநாணயிற்யக 

சதானோப்ணத சதானோப்பில் சதானோப்யதாடு சதானோப்தாய் சதானோப்தால் சதானோப்பிற்கு சதானோப்பிற்யக 

சதானோணண சதானோணயில் சதானோணயாடு சதானோணாய் சதானோணால் சதானோணயிற்கு சதானோணயிற்யக 

சதான்ணண சதான்னில் சதான்யணாடு சதான்ணாய் சதான்ணால் சதான்னிற்கு சதான்னிற்யக 

யதாக்ணக யதாக்கில் யதாக்யகாடு யதாக்காய் யதாக்கால் யதாக்கிற்கு யதாக்கிற்யக 

யதாக்குத்ண யதாக்குத்தில் யதாக்குத்யாடு யதாக்குத்ாய் யதாக்குத்ால் யதாக்குத்திற்கு யதாக்குத்திற்யக 

யதாகத்ண யதாகத்தில் யதாகத்யாடு யதாகாய் யதாகத்ால் யதாகத்திற்கு யதாகத்திற்யக 

ஃயதாட்டாணண ஃயதாட்டானில் ஃயதாட்டாயணாடு ஃயதாட்டாணாய் ஃயதாட்டாணால் ஃயதாட்டானிற்கு ஃயதாட்டானுக்யக 

யதாட்டிண யதாட்டியில் யதாட்டியாடு யதாட்டிாய் யதாட்டிால் யதாட்டியிற்கு யதாட்டியிற்யக 

யதாடிண யதாடியில் யதாடியாடு யதாடிாய் யதாடிால் யதாடியிற்கு யதாடியிற்யக 

யதாணணண யதாணணயில் யதாணணயாடு யதாணணாய் யதாணணால் யதாணணயிற்கு யதாணணயிற்யக 

யதாணண யதாணயில் யதாணயாடு யதாணாய் யதாணால் யதாணயிற்கு யதாணயிற்யக 

யதாண யதாரில் யதாயாடு யதாாய் யதாால் யதாரிற்கு யதாரிற்யக 

யதாண யதாதில் யதாயாடு யதாாய் யதாால் யதாதிற்கு யதாதிற்யக 

க்கணப க்களில் க்கயபாடு க்கபாய் க்கபால் க்களிற்கு க்களிற்யக 

காாஷ்ட்ாண காாஷ்ட்ாவில் காாஷ்ட்ாயாடு காாஷ்ட்ாாய் காாஷ்ட்ாால் காாஷ்ட்ாவிற்கு காாஷ்ட்ாவிற்யக 

யகஸ்ரிண யகஸ்ரியில் யகஸ்ரியாடு யகஸ்ரிாய் யகஸ்ரிால் யகஸ்ரியிற்கு யகஸ்ரியிற்யக 

ச் த்ண ச் த்தில் ச் த்யாடு ச் ாய் ச் த்ால் ச் த்திற்கு ச் த்திற்யக 

ஞ் த்ண ஞ் த்தில் ஞ் த்யாடு ஞ் ாய் ஞ் த்ால் ஞ் த்திற்கு ஞ் த்திற்யக 

ட்டத்ண ட்டத்தில் ட்டத்யாடு ட்டாய் ட்டத்ால் ட்டத்திற்கு ட்டத்திற்யக 

டங்ணக டங்கில் டங்யகாடு டங்காய் டங்கால் டங்கிற்கு டங்கிற்யக 

டந்ணண டந்ணயில் டந்ணயாடு டந்ணாய் டந்ணால் டந்ணயிற்கு டந்ணயிற்யக 

டணன டலில் டயனாடு டனாய் டனால் டலிற்கு டலிற்யக 

டிப்ணத டிப்பில் டிப்யதாடு டிப்தாய் டிப்தால் டிப்பிற்கு டிப்பிற்யக 

டிண டியில் டியாடு டிாய் டிால் டியிற்கு டியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ண்ண ண்ணில் ண்யாடு ண்ாய் ண்ால் ண்ணிற்கு ண்ணிற்யக 

ண்ணீணன ண்ணீலில் ண்ணீயனாடு ண்ணீனாய் ண்ணீனால் ண்ணீலிற்கு ண்ணீலிற்யக 

ண்னலண ண்னலவில் ண்னலயாடு ண்னலாய் ண்னலால் ண்னலவிற்கு ண்னலவிற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

ப்தள்ளிண ப்தள்ளியில் ப்தள்ளியாடு ப்தள்ளிாய் ப்தள்ளிால் ப்தள்ளியிற்கு ப்தள்ளியிற்யக 

ணன லில் யனாடு னாய் னால் லிற்கு லிற்யக 

ணிாணனண ணிாணனயில் ணிாணனயாடு ணிாணனாய் ணிாணனால் ணிாணனயிற்கு ணிாணனயிற்யக 

ணிண ணியில் ணியாடு ணிாய் ணிால் ணியிற்கு ணியிற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

திதட்தத்ண திதட்தத்தில் திதட்தத்யாடு திதட்தாய் திதட்தத்ால் திதட்தத்திற்கு திதட்ததிற்யக 

திப்ணத திப்பில் திப்யதாடு திப்தாய் திப்தால் திப்பிற்கு திப்பிற்யக 

திண தியில் தியாடு திாய் திால் தியிற்கு தியிற்யக 

துதாணத்ண துதாணத்தில் துதாணத்யாடு துதாணாய் துதாணத்ால் துதாணத்திற்கு துதாணத்திற்யக 

துணண துணயில் துணயாடு துணாய் துணால் துணயிற்கு துணயிற்யக 

ந்தித்ண ந்தித்தில் ந்தித்யாடு ந்திாய் ந்தித்ால் ந்தித்திற்கு ந்தித்திற்யக 

ந்ணண ந்ணயில் ந்ணயாடு ந்ணாய் ந்ணால் ந்ணயிற்கு ந்ணயிற்யக 

க்கத்ண க்கத்தில் க்கத்யாடு க்காய் க்கத்ால் க்கத்திற்கு க்கத்திற்யக 

யினாடுதுணநண யினாடுதுணநயில் யினாடுதுணநயாடு யினாடுதுணநாய் யினாடுதுணநால் யினாடுதுணநயிற்கு யினாடுதுணநயிற்யக 

யிலிநணக யிலிநகில் யிலிநயகாடு யிலிநகாய் யிலிநகால் யிலிநகிற்கு யிலிநகிற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

த்தூண த்தூணில் த்தூயாடு த்தூாய் த்தூால் த்தூணிற்கு த்தூணிற்யக 

ரிாணண ரிாணயில் ரிாணயாடு ரிாணாய் ரிாணால் ரிாணயிற்கு ரிாணயிற்யக 

னணனண னணனயில் னணனயாடு னணனாய் னணனால் னணனயிற்கு னணனயிற்யக 

னந்ண னந்தில் னந்யாடு னந்ாய் னந்ால் னந்திற்கு னந்திற்யக 

னத்தூண னத்தூரில் னத்தூயாடு னத்தூாய் னத்தூால் னத்தூரிற்கு னத்தூரிற்யக 

னண னவில் னயாடு னாய் னால் னவிற்கு னவிற்யக 

ல்லிண ல்லியில் ல்லியாடு ல்லிாய் ல்லிால் ல்லியிற்கு ல்லியிற்யக 

னடிண னடியில் னடியாடு னடிாய் னடிால் னடியிற்கு னடியிற்யக 

ணனனூண ணனனூரில் ணனனூயாடு ணனனூாய் ணனனூால் ணனனூரிற்கு ணனனூரிற்யக 

ணனாபத்ண ணனாபத்தில் ணனாபத்யாடு ணனாபாய் ணனாபத்ால் ணனாபத்திற்கு ணனாபத்திற்யக 

ணனண ணனயில் ணனயாடு ணனாய் ணனால் ணனயிற்கு ணனயிற்யக 

ணத்துளிண ணத்துளியில் ணத்துளியாடு ணத்துளிாய் ணத்துளிால் ணத்துளியிற்கு ணத்துளியிற்யக 

ணண ணயில் ணயாடு ணாய் ணால் ணயிற்கு ணயிற்யக 

ளிணகண ளிணகயில் ளிணகயாடு ளிணகாய் ளிணகால் ளிணகயிற்கு ளிணகயிற்யக 

ற்நண ற்நதில் ற்நயாடு ற்நாய் ற்நால் ற்நதிற்கு ற்நதிற்யக 

ற்நர்கணப ற்நர்களில் ற்நர்கயபாடு ற்நர்கபாய் ற்நர்கபால் ற்நர்களிற்கு ற்நர்களிற்யக 

ற்சநானத்திண ற்சநானத்தியில் ற்சநானத்தியாடு ற்சநானத்திாய் ற்சநானத்திால் ற்சநானத்தியிற்கு ற்சநானத்தியிற்யக 

ற்சநானணண ற்சநானனில் ற்சநானயணாடு ற்சநானணாய் ற்சநானணால் ற்சநானனிற்கு ற்சநானனிற்யக 

ற்சநான்ணந ற்சநான்றில் ற்சநான்யநாடு ற்சநான்நாய் ற்சநான்நால் ற்சநான்றிற்கு ற்சநான்றிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

னோப்ணத னோப்பில் னோப்யதாடு னோப்தாய் னோப்தால் னோப்பிற்கு னோப்பிற்யக 

ணநப்ணத ணநப்பில் ணநப்யதாடு ணநப்தாய் ணநப்தால் ணநப்பிற்கு ணநப்பிற்யக 

ணநசதானணப ணநசதானளில் ணநசதானயபாடு ணநசதானபாய் ணநசதானபால் ணநசதானளிற்கு ணநசதானளிற்யக 

ணநண ணநயில் ணநயாடு ணநாய் ணநால் ணநயிற்கு ணநயிற்யக 

ணநண ணநவில் ணநயாடு ணநாய் ணநால் ணநவிற்கு ணநவிற்யக 

ன்நத்ண ன்நத்தில் ன்நத்யாடு ன்நாய் ன்நத்ால் ன்நத்திற்கு ன்நத்திற்யக 

ன்ணார்குடிண ன்ணார்குடியில் ன்ணார்குடியாடு ன்ணார்குடிாய் ன்ணார்குடிால் ன்ணார்குடியிற்கு ன்ணார்குடியிற்யக 

ணண ணதில்  ணயாடு ணாய் ணால் ணதிற்கு ணதிற்யக 

ணணண ணணயில் ணணயாடு ணணாய் ணணால் ணணயிற்கு ணணயிற்யக 

ணணவிண ணணவியில் ணணவியாடு ணணவிாய் ணணவிால் ணணவியிற்கு ணணவியிற்யக 

ஹாதலினத்ண ஹாதலினத்தில் ஹாதலினத்யாடு ஹாதலினாய் ஹாதலினத்ால் ஹாதலினத்திற்கு ஹாதலினத்திற்யக 

ஹாதாத்ண ஹாதாத்தில் ஹாதாத்யாடு ஹாதாாய் ஹாதாத்ால் ஹாதாத்திற்கு ஹாதாத்திற்யக 

ஹானக்ஷ்மிண ஹானக்ஷ்மியில் ஹானக்ஷ்மியாடு ஹானக்ஷ்மிாய் ஹானக்ஷ்மிால் ஹானக்ஷ்மியிற்கு ஹானக்ஷ்மியிற்யக 

ாங்கல்த்ண ாங்கல்த்தில் ாங்கல்த்யாடு ாங்கல்ாய் ாங்கல்த்ால் ாங்கல்த்திற்கு ாங்கல்த்திற்யக 

ாங்காண ாங்காயில் ாங்காயாடு ாங்காாய் ாங்காால் ாங்காயிற்கு ாங்காயிற்யக 

ாங்சகாட்ணடண ாங்சகாட்ணடயில் ாங்சகாட்ணடயாடு ாங்சகாட்ணடாய் ாங்சகாட்ணடால் ாங்சகாட்ணடயிற்கு ாங்சகாட்ணடயிற்யக 

ாட்ணட ாட்டில் ாட்யடாடு ாடாய் ாட்டால் ாட்டிற்கு ாட்டிற்யக 

ாடிண ாடியில் ாடியாடு ாடிாய் ாடிால் ாடியிற்கு ாடியிற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாாண ாாவில் ாாயாடு ாாாய் ாாால் ாாவிற்கு ாாவிற்யக 

ாயஸ்ரிண ாயஸ்ரியில் ாயஸ்ரியாடு ாயஸ்ரிாய் ாயஸ்ரிால் ாயஸ்ரியிற்கு ாயஸ்ரியிற்யக 

ாந்திரீகத்ண ாந்திரீகத்தில் ாந்திரீகத்யாடு ாந்திரீகாய் ாந்திரீகத்ால் ாந்திரீகத்திற்கு ாந்திரீகத்திற்யக 

ாாட்ணட ாாட்டில் ாாட்யடாடு ாாடாய் ாாட்டால் ாாட்டிற்கு ாாட்டிற்யக 

ாநினத்ண ாநினத்தில் ாநினத்யாடு ாநினாய் ாநினத்ால் ாநினத்திற்கு ாநினத்திற்யக 

ாநிநத்ண ாநிநத்தில் ாநிநத்யாடு ாநிநாய் ாநிநத்ால் ாநிநத்திற்கு ாநிநத்திற்யக 

ாம்தத்ண ாம்தத்தில் ாம்தத்யாடு ாம்தாய் ாம்தத்ால் ாம்தத்திற்கு ாம்தத்திற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாாப்ணத ாாப்பில் ாாப்யதாடு ாாப்தாய் ாாப்தால் ாாப்பிற்கு ாாப்பிற்யக 

ாரிண ாரியில் ாரியாடு ாரிாய் ாரிால் ாரியிற்கு ாரியிற்யக 

ாண ாரில் ாயாடு ாாய் ாால் ாரிற்கு ாரிற்யக 

ாவிணனண ாவிணனயில் ாவிணனயாடு ாவிணனாய் ாவிணனால் ாவிணனயிற்கு ாவிணனயிற்யக 

ாளிணகண ாளிணகயில் ாளிணகயாடு ாளிணகாய் ாளிணகால் ாளிணகயிற்கு ாளிணகயிற்யக 

ாற்நத்ண ாற்நத்தில் ாற்நத்யாடு ாற்நாய் ாற்நத்ால் ாற்நத்திற்கு ாற்நத்திற்யக 

ாற்றிண ாற்றியில் ாற்றியாடு ாற்றிாய் ாற்றிால் ாற்றியிற்கு ாற்றியிற்யக 

ாற்னோண ாற்னோதில் ாற்னோயாடு ாற்னோாய் ாற்னோால் ாற்னோற்கு ாற்னோற்யக 

ாறிண ாறியில் ாறியாடு ாறிாய் ாறிால் ாறியிற்கு ாறியிற்யக 

ாறிலிண ாறிலியில் ாறிலியாடு ாறிலிாய் ாறிலிால் ாறிலியிற்கு ாறிலியிற்யக 

ானோண ானோதில் ானோயாடு ானோாய் ானோால் ானோற்கு ானோற்யக 

ாணதுணண ாணதுணயில் ாணதுணயாடு ாணதுணாய் ாணதுணால் ாணதுணயிற்கு ாணதுணயிற்யக 

ாணண ானில் ாயணாடு ாணாய் ாணால் ானிற்கு ானிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ாஸ்யகாண ாஸ்யகாவில் ாஸ்யகாயாடு ாஸ்யகாாய் ாஸ்யகாால் ாஸ்யகாவிற்கு ாஸ்யகாவிற்யக 

மிட்டணன மிட்டலில் மிட்டயனாடு மிட்டனாய் மிட்டனால் மிட்டலிற்கு மிட்டலிற்யக 

மினகத்ண மினகத்தில் மினகத்யாடு மினகாய் மினகத்ால் மினகத்திற்கு மினகத்திற்யக 

மிபணக மிபகில் மிபயகாடு மிபகாய் மிபகால் மிபகிற்கு மிபகிற்யக 

மின்காந்த்ண மின்காந்த்தில் மின்காந்த்யாடு மின்காந்ாய் மின்காந்த்ால் மின்காந்த்திற்கு மின்காந்த்திற்யக 

மின் ாத்ண மின் ாத்தில் மின் ாத்யாடு மின் ாாய் மின் ாத்ால் மின் ாத்திற்கு மின் ாத்திற்யக 

மின்ணணன மின்ணலில் மின்ணயனாடு மின்ணனாய் மின்ணனால் மின்ணலிற்கு மின்ணலிற்யக 

மின்ணலத்த்ண மின்ணலத்த்தில் மின்ணலத்த்யாடு மின்ணலத்ாய் மின்ணலத்த்ால் மின்ணலத்த்திற்கு மின்ணலத்த்திற்யக 

மின்ணாற்நணன மின்ணாற்நலில் மின்ணாற்நயனாடு மின்ணாற்நனாய் மின்ணாற்நனால் மின்ணாற்நலிற்கு மின்ணாற்நலிற்யக 

மின்யணாட்டத்ண மின்யணாட்டத்தில் மின்யணாட்டத்யாடு மின்யணாட்டாய் மின்யணாட்டத்ால் மின்யணாட்டத்திற்கு மின்யணாட்டத்திற்யக 

மீணாக்ஷிண மீணாக்ஷியில் மீணாக்ஷியாடு மீணாக்ஷிாய் மீணாக்ஷிால் மீணாக்ஷியிற்கு மீணாக்ஷியிற்யக 

னக்திண னக்தியில் னக்தியாடு னக்திாய் னக்திால் னக்தியிற்கு னக்தியிற்யக 

னகத்ண னகத்தில் னகத்யாடு னகாய் னகத்ால் னகத்திற்கு னகத்திற்யக 

னகத்துாத்ண னகத்துாத்தில் னகத்துாத்யாடு னகத்துாாய் னகத்துாத்ால் னகத்துாத்திற்கு னகத்துாத்திற்யக 

னகாட்டத்ண னகாட்டத்தில் னகாட்டத்யாடு னகாட்டாய் னகாட்டத்ால் னகாட்டத்திற்கு னகாட்டத்திற்யக 

னசிறிண னசிறியில் னசிறியாடு னசிறிாய் னசிறிால் னசிறியிற்கு னசிறியிற்யக 

னடிண னடிவில் னடியாடு னடிாய் னடிால் னடிவிற்கு னடிவிற்யக 

னத்த்ண னத்த்தில் னத்த்யாடு னத்ாய் னத்த்ால் னத்த்திற்கு னத்த்திற்யக 

னணன னலில் னயனாடு னனாய் னனால் னலிற்கு னலிற்யக 

னதுசகலும்ணத னதுசகலும்பில் னதுசகலும்யதாடு னதுசகலும்தாய் னதுசகலும்தால் னதுசகலும்பிற்கு னதுசகலும்பிற்யக 

னதுணண னதுணயில் னதுணயாடு னதுணாய் னதுணால் னதுணயிற்கு னதுணயிற்யக 

னந்திரிப்தத்ண னந்திரிப்தத்தில் னந்திரிப்தத்யாடு னந்திரிப்தாய் னந்திரிப்தத்ால் னந்திரிப்தத்திற்கு னந்திரிப்தத்திற்யக 

னணன னலில் னயனாடு னனாய் னனால் னலிற்கு னலிற்யக 

னனகணண னனகனில் னனகயணாடு னனகணாய் னனகணால் னனகனிற்கு னனகனுக்யக 

னணனகணப னணனகளில் னணனகயபாடு னணனகபாய் னணனகபால் னணனகளிற்கு னணனகளிற்யக 

னலணண னலணயில் னலணயாடு னலணாய் னலணால் னலணயிற்கு னலணயிற்யக 

னலண னலவில் னலயாடு னலாய் னலால் னலவிற்கு னலவிற்யக 

னள்ணப னள்ளில் னள்யபாடு னள்பாய் னள்பால் னள்ளிற்கு னள்ளிற்யக 

னணபப்ணத னணபப்பில் னணபப்யதாடு னணபப்தாய் னணபப்தால் னணபப்பிற்கு னணபப்பிற்யக 

னணபண னணபயில் னணபயாடு னணபாய் னணபால் னணபயிற்கு னணபயிற்யக 

னற்நத்ண னற்நத்தில் னற்நத்யாடு னற்நாய் னற்நத்ால் னற்நத்திற்கு னற்நத்திற்யக 

னணநயகட்ணட னணநயகட்டில் னணநயகட்யடாடு னணநயகடாய் னணநயகட்டால் னணநயகட்டிற்கு னணநயகட்டிற்யக 

னணநண னணநயில் னணநயாடு னணநாய் னணநால் னணநயிற்கு னணநயிற்யக 

னணணண னணணயில் னணணயாடு னணணாய் னணணால் னணணயிற்கு னணணயிற்யக 

னெக்ணக னெக்கில் னெக்யகாடு னெக்காய் னெக்கால் னெக்கிற்கு னெக்கிற்யக 

னெச்ண  னெச்சில் னெச்ய ாடு னெச் ாய் னெச் ால் னெச்சிற்கு னெச்சிற்யக 

னெட்ணட னெட்டில் னெட்யடாடு னெட்டாய் னெட்டால் னெட்டிற்கு னெட்டிற்யக 

னெத்தித்ண னெத்தித்தில் னெத்தித்யாடு னெத்திாய் னெத்தித்ால் னெத்தித்திற்கு னெத்தித்திற்யக 

னெனக்கூணந னெனக்கூறில் னெனக்கூயநாடு னெனக்கூநாய் னெனக்கூநால் னெனக்கூறிற்கு னெனக்கூறிற்யக 

னெனத்ண னெனத்தில் னெனத்யாடு னெனாய் னெனத்ால் னெனத்திற்கு னெனத்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

னெலிணகண னெலிணகயில் னெலிணகயாடு னெலிணகாய் னெலிணகால் னெலிணகயிற்கு னெலிணகயிற்யக 

னெணபண னெணபயில் னெணபயாடு னெணபாய் னெணபால் னெணபயிற்கு னெணபயிற்யக 

யகத்ண யகத்தில் யகத்யாடு யகாய் யகத்ால் யகத்திற்கு யகத்திற்யக 

யட்டூண யட்டூரில் யட்டூயாடு யட்டூாய் யட்டூால் யட்டூரிற்கு யட்டூரிற்யக 

யல்ாட்ணட யல்ாட்டில் யல்ாட்யடாடு யல்ாடாய் யல்ாட்டால் யல்ாட்டிற்கு யல்ாட்டிற்யக 

யபத்ண யபத்தில் யபத்யாடு யபாய் யபத்ால் யபத்திற்கு யபத்திற்யக 

ணண ணயில் ணயாடு ணாய் ணால் ணயிற்கு ணயிற்யக 

ணணாண ணணாவில் ணணாயாடு ணணாாய் ணணாால் ணணாவிற்கு ணணாவிற்யக 

சாக்ணக சாக்கில் சாக்யகாடு சாக்காய் சாக்கால் சாக்கிற்கு சாக்கிற்யக 

சாட்ணட சாட்டில் சாட்யடாடு சாட்டாய் சாட்டால் சாட்டிற்கு சாட்டிற்யக 

சாத்த்ண சாத்த்தில் சாத்த்யாடு சாத்ாய் சாத்த்ால் சாத்த்திற்கு சாத்த்திற்யக 

சாழிண சாழியில் சாழியாடு சாழிாய் சாழிால் சாழியிற்கு சாழியிற்யக 

யாகத்ண யாகத்தில் யாகத்யாடு யாகாய் யாகத்ால் யாகத்திற்கு யாகத்திற்யக 

யாகனூண யாகனூரில் யாகனூயாடு யாகனூாய் யாகனூால் யாகனூரிற்கு யாகனூரிற்யக 

யாண யாரில் யாயாடு யாாய் யாால் யாரிற்கு யாரிற்யக 

யாணணண யாணணயில் யாணணயாடு யாணணாய் யாணணால் யாணணயிற்கு யாணணயிற்யக 

ாணணண ாணணயில் ாணணயாடு ாணணாய் ாணணால் ாணணயிற்கு ாணணயிற்யக 

னேக்திண னேக்தியில் னேக்தியாடு னேக்திாய் னேக்திால் னேக்தியிற்கு னேக்தியிற்யக 

னேத்த்ண னேத்த்தில் னேத்த்யாடு னேத்த்ாய் னேத்த்ால் னேத்த்திற்கு னேத்த்திற்யக 

னேயனித்ண னேயனித்தில் னேயனித்யாடு னேயனிாய் னேயனித்ால் னேயனித்திற்கு னேயனித்திற்யக 

னைரிாண னைரிாவில் னைரிாயாடு னைரிாாய் னைரிாால் னைரிாவிற்கு னைரிாவிற்யக 

யாகா ணத்ண யாகா ணத்தில் யாகா ணத்யாடு யாகா ணாய் யாகா ணத்ால் யாகா ணத்திற்கு யாகா ணத்திற்யக 

கத்ண கத்தில் கத்யாடு காய் கத்ால் கத்திற்கு கத்திற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

த் அலத்த்ண த் அலத்த்தில் த் அலத்த்யாடு த் அலத்ாய் த் அலத்த்ால் த் அலத்த்திற்கு த் அலத்த்திற்யக 

த்சிப்தடண த்சிப்தடவில் த்சிப்தடயாடு த்சிப்தடாய் த்சிப்தடால் த்சிப்தடவிற்கு த்சிப்தடவிற்யக 

ம்தத்ண ம்தத்தில் ம்தத்யாடு ம்தாய் ம்தத்ால் ம்தத்திற்கு ம்தத்திற்யக 

ம்த்ண ம்த்தில் ம்த்யாடு ம்ாய் ம்த்ால் ம்த்திற்கு ம்த்திற்யக 

விக்ணகண விக்ணகயில் விக்ணகயாடு விக்ணகாய் விக்ணகால் விக்ணகயிற்கு விக்ணகயிற்யக 

ஷ்ாண ஷ்ாவில் ஷ்ாயாடு ஷ்ாாய் ஷ்ாால் ஷ்ாவிற்கு ஷ்ாவிற்யக 

திண தியில் தியாடு திாய் திால் தியிற்கு தியிற்யக 

ாகத்ண ாகத்தில் ாகத்யாடு ாகாய் ாகத்ால் ாகத்திற்கு ாகத்திற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாயஸ்த்ண ாயஸ்த்தில் ாயஸ்த்யாடு ாயஸ்ாய் ாயஸ்த்ால் ாயஸ்த்திற்கு ாயஸ்த்திற்யக 

ாயஸ்ரிண ாயஸ்ரியில் ாயஸ்ரியாடு ாயஸ்ரிாய் ாயஸ்ரிால் ாயஸ்ரியிற்கு ாயஸ்ரியிற்யக 

ாக்யகாட்ணடண ாக்யகாட்ணடயில் ாக்யகாட்ணடயாடு ாக்யகாட்ணடாய் ாக்யகாட்ணடால் ாக்யகாட்ணடயிற்கு ாக்யகாட்ணடயிற்யக 

ாஜ்த்ண ாஜ்த்தில் ாஜ்த்யாடு ாஜ்ாய் ாஜ்த்ால் ாஜ்த்திற்கு ாஜ்த்திற்யக 

ாஜனக்ஷ்மிண ாஜனக்ஷ்மியில் ாஜனக்ஷ்மியாடு ாஜனக்ஷ்மிாய் ாஜனக்ஷ்மிால் ாஜனக்ஷ்மியிற்கு ாஜனக்ஷ்மியிற்யக 

ாயஜஸ்ரிண ாயஜஸ்ரியில் ாயஜஸ்ரியாடு ாயஜஸ்ரிாய் ாயஜஸ்ரிால் ாயஜஸ்ரியிற்கு ாயஜஸ்ரியிற்யக 

ரியதாய ாண ரியதாய ாமில் ரியதாய ாயாடு ரியதாய ாாய் ரியதாய ாால் ரியதாய ாமிற்கு ரியதாய ாமிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

யா த்ண யா த்தில் யா த்யாடு யா ாய் யா த்ால் யா த்திற்கு யா த்திற்யக 

யாஜாப்னண யாஜாப்னவில் யாஜாப்னயாடு யாஜாப்னாய் யாஜாப்னால் யாஜாப்னவிற்கு யாஜாப்னவிற்யக 

னத்ண னத்தில் னத்யாடு னாய் னத்ால் னத்திற்கு னத்திற்யக 

னக்ஷ்மிண னக்ஷ்மியில் னக்ஷ்மியாடு னக்ஷ்மிாய் னக்ஷ்மிால் னக்ஷ்மியிற்கு னக்ஷ்மியிற்யக 

னாடத்ண னாடத்தில் னாடத்யாடு னாடாய் னாடத்ால் னாடத்திற்கு னாடத்திற்யக 

குப்ணத குப்பில் குப்யதாடு குப்தாய் குப்தால் குப்பிற்கு குப்பிற்யக 

ணகண ணகயில் ணகயாடு ணகாய் ணகால் ணகயிற்கு ணகயிற்யக 

 திண  தியில்  தியாடு  திாய்  திால்  தியிற்கு  தியிற்யக 

ண ண ண யில் ண யாடு ண ாய் ண ால் ண யிற்கு ண யிற்யக 

ஞ் த்ண ஞ் த்தில் ஞ் த்யாடு ஞ் ாய் ஞ் த்ால் ஞ் த்திற்கு ஞ் த்திற்யக 

ட்டத்ண ட்டத்தில் ட்டத்யாடு ட்டாய் ட்டத்ால் ட்டத்திற்கு ட்டத்திற்யக 

ட்டிண ட்டியில் ட்டியாடு ட்டிாய் ட்டிால் ட்டியிற்கு ட்டியிற்யக 

டத்ண டத்தில் டத்யாடு டாய் டத்ால் டத்திற்கு டத்திற்யக 

டாட்ணட டாட்டில் டாட்யடாடு டாடாய் டாட்டால் டாட்டிற்கு டாட்டிற்யக 

டதுணண டதுணயில் டதுணயாடு டதுணாய் டதுணால் டதுணயிற்கு டதுணயிற்யக 

டிண டிவில் டியாடு டிாய் டிால் டிவிற்கு டிவிற்யக 

ணடண ணடயில் ணடயாடு ணடாய் ணடால் ணடயிற்கு ணடயிற்யக 

ண்டிண ண்டியில் ண்டியாடு ண்டிாய் ண்டிால் ண்டியிற்கு ண்டியிற்யக 

ண்த்ண ண்த்தில் ண்த்யாடு ண்ாய் ண்த்ால் ண்த்திற்கு ண்த்திற்யக 

ணிகத்ண ணிகத்தில் ணிகத்யாடு ணிகாய் ணிகத்ால் ணிகத்திற்கு ணிகத்திற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

திண தியில் தியாடு திாய் திால் தியிற்கு தியிற்யக 

ம்ணத ம்பில் ம்யதாடு ம்தாய் ம்தால் ம்பிற்கு ம்பிற்யக 

ண தில் யாடு ாய் ால் த்திற்கு திற்யக 

ணன லில் யனாடு னாய் னால் லிற்கு லிற்யக 

ற்காட்ணட ற்காட்டில் ற்காட்யடாடு ற்காடாய் ற்காட்டால் ற்காட்டிற்கு ற்காட்டிற்யக 

யிற்ணந யிற்றில் யிற்யநாடு யிாய் யிற்நால் யிற்றிற்கு யிற்றிற்யக 

ர்த்கத்ண ர்த்கத்தில் ர்த்கத்யாடு ர்த்காய் ர்த்கத்ால் ர்த்கத்திற்கு ர்த்கத்திற்யக 

த்ண த்தில் த்யாடு ாய் த்ால் த்திற்கு த்திற்யக 

ப்ணத ப்பில் ப்யதாடு ப்தாய் ப்தால் ப்பிற்கு ப்பிற்யக 

ம்ணத ம்பில் ம்யதாடு ம்தாய் ம்தால் ம்பிற்கு ம்பிற்யக 

ண வில் யாடு ாய் ால் விற்கு விற்யக 

ரிண ண ரிண யில் ரிண யாடு ரிண ாய் ரிண ால் ரிண யிற்கு ரிண யிற்யக 

ரிண ரியில் ரியாடு ரிாய் ரிால் ரியிற்கு ரியிற்யக 

னணகண னணகயில் னணகயாடு னணகாய் னணகால் னணகயிற்கு னணகயிற்யக 

னடணன னடலில் னடயனாடு னடனாய் னடனால் னடலிற்கு னடலிற்யக 

ணதடத்ண ணதடத்தில் ணதடத்யாடு ணதடாய் ணதடத்ால் ணதடத்திற்கு ணதடத்திற்யக 

னத்ண னத்தில் னத்யாடு னாய் னத்ால் னத்திற்கு னத்திற்யக 

லிணண லிணயில் லிணயாடு லிணாய் லிணால் லிணயிற்கு லிணயிற்யக 

லிண லியில் லியாடு லிாய் லிால் லியிற்கு லியிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ணனண ணனயில் ணனயாடு ணனாய் ணனால் ணனயிற்கு ணனயிற்யக 

ழிண ழியில் ழியாடு ழிாய் ழிால் ழியிற்கு ழியிற்யக 

பத்ண பத்தில் பத்யாடு பாய் பத்ால் பத்திற்கு பத்திற்யக 

பணண பணயில் பணயாடு பணாய் பணால் பணயிற்கு பணயிற்யக 

பர்ப்ணத பர்ப்பில் பர்ப்யதாடு பர்ப்தாய் பர்ப்தால் பர்ப்பிற்கு பர்ப்பிற்யக 

பர்ண பர்தில் பர்யாடு பர்ாய் பர்ால் பர்திற்கு பர்ற்யக 

பாண பாதில் பாயாடு பாாய் பாால் பாதிற்கு பாதிற்யக 

பாகத்ண பாகத்தில் பாகத்யாடு பாகாய் பாகத்ால் பாகத்திற்கு பாகத்திற்யக 

ளிண ளியில் ளியாடு ளிாய் ளிால் ளியிற்கு ளியிற்யக 

ணபதட்டிண ணபதட்டியில் ணபதட்டியாடு ணபதட்டிாய் ணபதட்டிால் ணபதட்டியிற்கு ணபதட்டியிற்யக 

ணபண ணபவில் ணபயாடு ணபாய் ணபால் ணபவிற்கு ணபவிற்யக 

னோணண னோணயில் னோணயாடு னோணாய் னோணால் னோணயிற்கு னோணயிற்யக 

ணத்ண ணத்தில் ணத்யாடு ணாய் ணத்ால் ணத்திற்கு ணத்திற்யக 

ணப்ணத ணப்பில் ணப்யதாடு ணப்தாய் ணப்தால் ணப்பிற்கு ணப்பிற்யக 

ாக்ணக ாக்கில் ாக்யகாடு ாக்காய் ாக்கால் ாக்கிற்கு ாக்கிற்யக 

ாக்குச்சீட்ணட ாக்குச்சீட்டில் ாக்குச்சீட்யடாடு ாக்குச்சீட்டாய் ாக்குச்சீட்டால் ாக்குச்சீட்டிற்கு ாக்குச்சீட்டிற்யக 

ாகணத்ண ாகணத்தில் ாகணத்யாடு ாகணாய் ாகணத்ால் ாகணத்திற்கு ாகணத்திற்யக 

ாணகண ாணகயில் ாணகயாடு ாணகாய் ாணகால் ாணகயிற்கு ாணகயிற்யக 

ாஞ்ண ண ாஞ்ண யில் ாஞ்ண யாடு ாஞ்ண ாய் ாஞ்ண ால் ாஞ்ண யிற்கு ாஞ்ண யிற்யக 

ாட்டத்ண ாட்டத்தில் ாட்டத்யாடு ாட்டாய் ாட்டத்ால் ாட்டத்திற்கு ாட்டத்திற்யக 

ாடல்லிண ாடல்லியில் ாடல்லியாடு ாடல்லிாய் ாடல்லிால் ாடல்லியிற்கு ாடல்லியிற்யக 

ாணடண ாணடயில் ாணடயாடு ாணடாய் ாணடால் ாணடயிற்கு ாணடயிற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாய்ப்ணத ாய்ப்பில் ாய்ப்யதாடு ாய்ப்தாய் ாய்ப்தால் ாய்ப்பிற்கு ாய்ப்பிற்யக 

ாண ாயில் ாயாடு ாாய் ாால் ாயிற்கு ாயிற்யக 

ாயிணன ாயிலில் ாயியனாடு ாயினாய் ாயினால் ாயிலிற்கு ாயிலிற்யக 

ானேண ானேவில் ானேயாடு ானோய் ானோல் ானேவிற்கு ானேவிற்யக 

ாத்ண ாத்தில் ாத்யாடு ாாய் ாத்ால் ாத்திற்கு ாத்திற்யக 

ாணத்ாண ாணத்ாரில் ாணத்ாயாடு ாணத்ாாய் ாணத்ாால் ாணத்ாரிற்கு ாணத்ாரிற்யக 

ாணப்தத்ண ாணப்தத்தில் ாணப்தத்யாடு ாணப்தாய் ாணப்தத்ால் ாணப்தத்திற்கு ாணப்தத்திற்யக 

ாணத்ண ாணத்தில் ாணத்யாடு ாணாய் ாணத்ால் ாணத்திற்கு ாணத்திற்யக 

ாணவில்ணன ாணவில்லில் ாணவில்யனாடு ாணவில்னாய் ாணவில்னால் ாணவில்லிற்கு ாணவில்லிற்யக 

விட்டண விட்டதில் விட்டயாடு விட்டாய் விட்டால் விட்டதிற்கு விட்டதிற்யக 

விடாண விடாதில் விடாயாடு விடாாய் விடாால் விடாதிற்கு விடாதிற்யக 

விடுப்ணத விடுப்பில் விடுப்யதாடு விடுப்தாய் விடுப்தால் விடுப்பிற்கு விடுப்பிற்யக 

விண்ண விண்ணில் விண்யாடு விண்ாய் விண்ால் விண்ணிற்கு விண்ணிற்யக 

விதிண விதியில் விதியாடு விதிாய் விதிால் விதியிற்கு விதியிற்யக 

விணண விணயில் விணயாடு விணாய் விணால் விணயிற்கு விணயிற்யக 

விந்ண விந்தில் விந்யாடு விந்ாய் விந்ால் விந்திற்கு விந்திற்யக 

விாணத்ண விாணத்தில் விாணத்யாடு விாணாய் விாணத்ால் விாணத்திற்கு விாணத்திற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

விர்ணண விர்ணயில் விர்ணயாடு விர்ணாய் விர்ணால் விர்ணயிற்கு விர்ணயிற்யக 

விாதாத்ண விாதாத்தில் விாதாத்யாடு விாதாாய் விாதாத்ால் விாதாத்திற்கு விாதாத்திற்யக 

விணன விலில் வியனாடு வினாய் வினால் விலிற்கு விலிற்யக 

விாலிணனண விாலிணனயில் விாலிணனயாடு விாலிணனாய் விாலிணனால் விாலிணனயிற்கு விாலிணனயிற்யக 

வினத்திண வினத்தியில் வினத்தியாடு வினத்திாய் வினத்திால் வினத்தியிற்கு வினத்தியிற்யக 

வினந்ண வினந்தில் வினந்யாடு வினந்ாய் வினந்ால் வினந்திற்கு வினந்திற்யக 

வினம்தாண வினம்தாதில் வினம்தாயாடு வினம்தாாய் வினம்தாால் வினம்தாதிற்கு வினம்தாதிற்யக 

வினம்பிண வினம்பிதில் வினம்பியாடு வினம்பிாய் வினம்பிால் வினம்பிதிற்கு வினம்பிதிற்யக 

விணப்ணத விணப்பில் விணப்யதாடு விணப்தாய் விணப்தால் விணப்பிற்கு விணப்பிற்யக 

வில்ணன வில்லில் வில்யனாடு வில்னாய் வில்னால் வில்லிற்கு வில்லிற்யக 

வி ாத்ண வி ாத்தில் வி ாத்யாடு வி ாாய் வி ாத்ால் வி ாத்திற்கு வி ாத்திற்யக 

வியகத்ண வியகத்தில் வியகத்யாடு வியகாய் வியகத்ால் வியகத்திற்கு வியகத்திற்யக 

விழிப்ணத விழிப்பில் விழிப்யதாடு விழிப்தாய் விழிப்தால் விழிப்பிற்கு விழிப்பிற்யக 

விலண விலதில் விலயாடு விலாய் விலால் விலதிற்கு விலதிற்யக 

விலப்னத்ண விலப்னத்தில் விலப்னத்யாடு விலப்னாய் விலப்னத்ால் விலப்னத்திற்கு விலப்னத்திற்யக 

விபங்காண விபங்காதில் விபங்காயாடு விபங்காாய் விபங்காால் விபங்காதிற்கு விபங்காதிற்யக 

விபங்கிண விபங்கிதில் விபங்கியாடு விபங்கிாய் விபங்கிால் விபங்கிதிற்கு விபங்கிதிற்யக 

விளிம்ணத விளிம்பில் விளிம்யதாடு விளிம்தாய் விளிம்தால் விளிம்பிற்கு விளிம்பிற்யக 

விணபசதானணப விணபசதானளில் விணபசதானயபாடு விணபசதானபாய் விணபசதானபால் விணபசதானளிற்கு விணபசதானளிற்யக 

விணபாட்ணட விணபாட்டில் விணபாட்யடாடு விணபாட்டாய் விணபாட்டால் விணபாட்டிற்கு விணபாட்டிற்யக 

விநணக விநகில் விநயகாடு விநகாய் விநகால் விநகிற்கு விநகிற்யக 

விநகுசட்டிண விநகுசட்டியில் விநகுசட்டியாடு விநகுசட்டிாய் விநகுசட்டிால் விநகுசட்டியிற்கு விநகுசட்டியிற்யக 

விணணாற்நணன விணணாற்நலில் விணணாற்நயனாடு விணணாற்நனாய் விணணாற்நனால் விணணாற்நலிற்கு விணணாற்நலிற்யக 

விணணண விணணயில் விணணயாடு விணணாய் விணணால் விணணயிற்கு விணணயிற்யக 

விணணனைக்கிண விணணனைக்கியில் விணணனைக்கியாடு விணணனைக்கிாய் விணணனைக்கிால் விணணனைக்கியிற்கு விணணனைக்கியிற்யக 

விஜனக்ஷ்மிண விஜனக்ஷ்மியில் விஜனக்ஷ்மியாடு விஜனக்ஷ்மிாய் விஜனக்ஷ்மிால் விஜனக்ஷ்மியிற்கு விஜனக்ஷ்மியிற்யக 

வித்ண வித்தில் வித்யாடு விாய் வித்ால் வித்திற்கு வித்திற்யக 

வீக்கத்ண வீக்கத்தில் வீக்கத்யாடு வீக்காய் வீக்கத்ால் வீக்கத்திற்கு வீக்கத்திற்யக 

வீட்ணட வீட்டில் வீட்யடாடு வீடாய் வீட்டால் வீட்டிற்கு வீட்டிற்யக 

வீத்ண வீத்தில் வீத்யாடு வீாய் வீத்ால் வீத்திற்கு வீத்திற்யக 

சங்காத்ண சங்காத்தில் சங்காத்யாடு சங்காாய் சங்காத்ால் சங்காத்திற்கு சங்காத்திற்யக 

சட்கத்ண சட்கத்தில் சட்கத்யாடு சட்காய் சட்கத்ால் சட்கத்திற்கு சட்கத்திற்யக 

சட்டிண சட்டியில் சட்டியாடு சட்டிாய் சட்டிால் சட்டியிற்கு சட்டியிற்யக 

சட்ணட சட்டில் சட்யடாடு சட்டாய் சட்டால் சட்டிற்கு சட்டிற்யக 

சடிப்ணத சடிப்பில் சடிப்யதாடு சடிப்தாய் சடிப்தால் சடிப்பிற்கு சடிப்பிற்யக 

சடிண சடியில் சடியாடு சடிாய் சடிால் சடியிற்கு சடியிற்யக 

சண்ணண சண்ணயில் சண்ணயாடு சண்ணாய் சண்ணால் சண்ணயிற்கு சண்ணயிற்யக 

சந்த்ண சந்த்தில் சந்த்யாடு சந்ாய் சந்த்ால் சந்த்திற்கு சந்த்திற்யக 

சப்தத்ண சப்தத்தில் சப்தத்யாடு சப்தாய் சப்தத்ால் சப்தத்திற்கு சப்தத்திற்யக 

சயிணன சயிலில் சயியனாடு சயினாய் சயினால் சயிலிற்கு சயிலிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

சல்னத்ண சல்னத்தில் சல்னத்யாடு சல்னாய் சல்னத்ால் சல்னத்திற்கு சல்னத்திற்யக 

சள்பத்ண சள்பத்தில் சள்பத்யாடு சள்பாய் சள்பத்ால் சள்பத்திற்கு சள்பத்திற்யக 

சள்பரிப்தத்ண சள்பரிப்தத்தில் சள்பரிப்தத்யாடு சள்பரிப்தாய் சள்பரிப்தத்ால் சள்பரிப்தத்திற்கு சள்பரிப்தத்திற்யக 

சளிச் த்ண சளிச் த்தில் சளிச் த்யாடு சளிச் ாய் சளிச் த்ால் சளிச் த்திற்கு சளிச் த்திற்யக 

சற்றிண சற்றியில் சற்றியாடு சற்றிாய் சற்றிால் சற்றியிற்கு சற்றியிற்யக 

சனோப்ணத சனோப்பில் சனோப்யதாடு சனோப்தாய் சனோப்தால் சனோப்பிற்கு சனோப்பிற்யக 

சனோணண சனோணயில் சனோணயாடு சனோணாய் சனோணால் சனோணயிற்கு சனோணயிற்யக 

யகத்ண யகத்தில் யகத்யாடு யகாய் யகத்ால் யகத்திற்கு யகத்திற்யக 

யட்ணகண யட்ணகயில் யட்ணகயாடு யட்ணகாய் யட்ணகால் யட்ணகயிற்கு யட்ணகயிற்யக 

யட்டிண யட்டியில் யட்டியாடு யட்டிாய் யட்டிால் யட்டியிற்கு யட்டியிற்யக 

யட்ணட யட்டில் யட்யடாடு யட்டாய் யட்டால் யட்டிற்கு யட்டிற்யக 

யட்ணடண யட்ணடயில் யட்ணடயாடு யட்ணடாய் யட்ணடால் யட்ணடயிற்கு யட்ணடயிற்யக 

யணணண யணணயில் யணணயாடு யணணாய் யணணால் யணணயிற்கு யணணயிற்யக 

யதிாற்நணன யதிாற்நலில் யதிாற்நயனாடு யதிாற்நனாய் யதிாற்நனால் யதிாற்நலிற்கு யதிாற்நலிற்யக 

யதிவிணணண யதிவிணணயில் யதிவிணணயாடு யதிவிணணாய் யதிவிணணால் யதிவிணணயிற்கு யதிவிணணயிற்யக 

யண யரில் யயாடு யாய் யால் யரிற்கு யரிற்யக 

யலிண யலியில் யலியாடு யலிாய் யலிால் யலியிற்கு யலியிற்யக 

யலூண யலூரில் யலூயாடு யலூாய் யலூால் யலூரிற்கு யலூரிற்யக 

யணனண யணனயில் யணனயாடு யணனாய் யணனால் யணனயிற்கு யணனயிற்யக 

யபாங்கண்ணிண யபாங்கண்ணியில் யபாங்கண்ணியாடு யபாங்கண்ணிாய் யபாங்கண்ணிால் யபாங்கண்ணியிற்கு யபாங்கண்ணியிற்யக 

யணபண யணபயில் யணபயாடு யணபாய் யணபால் யணபயிற்கு யணபயிற்யக 

யற்னோணண யற்னோணயில் யற்னோணயாடு யற்னோணாய் யற்னோணால் யற்னோணயிற்கு யற்னோணயிற்யக 

யனோதாட்ணட யனோதாட்டில் யனோதாட்யடாடு யனோதாடாய் யனோதாட்டால் யனோதாட்டிற்கு யனோதாட்டிற்யக 

யசநானத்திண யசநானத்தியில் யசநானத்தியாடு யசநானத்திாய் யசநானத்திால் யசநானத்தியிற்கு யசநானத்தியிற்யக 

யசநானணண யசநானனில் யசநானயணாடு யசநானணாய் யசநானணால் யசநானனிற்கு யசநானனிற்யக 

யசநான்ணந யசநான்றில் யசநான்சநாயநாடு யசநான்நாய் யசநான்நால் யசநான்றிற்கு யசநான்றிற்யக 

யத்ண யத்தில் யத்யாடு யாய் யத்ால் யத்திற்கு யத்திற்யக 

ணண  ணசில் ணய ாடு ண ாய் ண ால் ணசிற்கு ணசிற்யக 

ணத்ண ணத்தில் ணத்யாடு ணாய் ணத்ால் ணத்திற்கு ணத்திற்யக 

ஜன்ணணன ஜன்ணலில் ஜன்ணயனாடு ஜன்ணனாய் ஜன்ணனால் ஜன்ணலிற்கு ஜன்ணலிற்யக 

ஜாணடண ஜாணடயில் ஜாணடயாடு ஜாணடாய் ஜாணடால் ஜாணடயிற்கு ஜாணடயிற்யக 

ஜாதில்லிண ஜாதில்லியில் ஜாதில்லியாடு ஜாதில்லிாய் ஜாதில்லிால் ஜாதில்லியிற்கு ஜாதில்லியிற்யக 

ஜாதிண ஜாதியில் ஜாதியாடு ஜாதிாய் ஜாதிால் ஜாதியிற்கு ஜாதியிற்யக 

ஜீணண ஜீனில் ஜீயணாடு ஜீணாய் ஜீணால் ஜீனிற்கு ஜீனுக்யக 

சஜனக்ஷ்மிண சஜனக்ஷ்மியில் சஜனக்ஷ்மியாடு சஜனக்ஷ்மிாய் சஜனக்ஷ்மிால் சஜனக்ஷ்மியிற்கு சஜனக்ஷ்மியிற்யக 

காலிண காலியில் காலியாடு காலிாய் காலிால் காலியிற்கு காலியிற்யக 

ஹார்யான்கணப ஹார்யான்களில் ஹார்யான்கயபாடு ஹார்யான்கபாய் ஹார்யான்கபால் ஹார்யான்களிற்கு ஹார்யான்கலக்யக 

ணஹட்யாஜணண ணஹட்யாஜனில் ணஹட்யாஜயணாடு ணஹட்யாஜணாய் ணஹட்யாஜணால் ணஹட்யாஜனிற்கு ணஹட்யாஜனுக்யக 

சஹாயகணக்கல்ணன சஹாயகணக்கல்லில் சஹாயகணக்கல்யனாடு சஹாயகணக்கல்னாய் சஹாயகணக்கல்னால் சஹாயகணக்கல்லிற்கு சஹாயகணக்கல்லிற்யக 

யஹாசூண யஹாசூரில் யஹாசூயாடு யஹாசூாய் யஹாசூால் யஹாசூரிற்கு யஹாசூரிற்யக 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

யஹாட்டணன யஹாட்டலில் யஹாட்டயனாடு யஹாட்டனாய் யஹாட்டனால் யஹாட்டலிற்கு யஹாட்டலிற்யக 

ஸ்ாணத்ண ஸ்ாணத்தில் ஸ்ாணத்யாடு ஸ்ாணாய் ஸ்ாணத்ால் ஸ்ாணத்திற்கு ஸ்ாணத்திற்யக 

ச ாக்கணண மீணாக்ஷி ச ாக்கனில் மீணாக்ஷி ச ாக்கயணாடு மீணாக்ஷி ச ாக்கணாய் மீணாக்ஷி ச ாக்கணால் மீணாக்ஷி ச ாக்கனிற்கு மீணாக்ஷி ச ாக்கனிற்யக மீணாக்ஷி 

மீணாக்ஷிண ச ாக்கன் மீணாக்ஷியில் ச ாக்கன் மீணாக்ஷியாடு ச ாக்கன் மீணாக்ஷிாய் ச ாக்கன் மீணாக்ஷிால் ச ாக்கன் மீணாக்ஷியிற்கு ச ாக்கன் மீணாக்ஷியிற்யக ச ாக்கன் 

அணண அள்  அனில் அள் அயணாடு அள் அணாய் அள் அணால் அள் அனிற்கு அள் அனிற்யக அள் 

அணண அது  அனில் அது அயணாடு அது அணாய் அது அணால் அது அனிற்கு அது அனிற்யக அது 

அணண இது  அனில் இது அயணாடு இது அணாய் இது அணால் இது அனிற்கு இது அனிற்யக இது 

அணண அண  அனில் அண அயணாடு அண அணாய் அண அணால் அண அனிற்கு அண அனிற்யக அண 

அணண இண  அனில் இண அயணாடு இண அணாய் இண அணால் இண அனிற்கு இண அனிற்யக இண 

அணப அன் அளில் அன் அயபாடு அன் அபாய் அன் அபால் அன் அளிற்கு அன் அளிற்யக அன் 

அணப அது அளில் அது அயபாடு அது அபாய் அது அபால் அது அளிற்கு அது அளிற்யக அது 

அணப இது அளில் இது அயபாடு இது அபாய் இது அபால் இது அளிற்கு இது அளிற்யக இது 

அணப அண அளில் அண அயபாடு அண அபாய் அண அபால் அண அளிற்கு அண அளிற்யக அண 

அணப இண அளில் இண அயபாடு இண அபாய் இண அபால் இண அளிற்கு இண அளிற்யக இண 

அண அது அதில் அது அதுயாடு அது அதுாய் அது அதுால் அது அற்கு அது அற்யக அது 

அண இது அதில் இது அதுயாடு இது அதுாய் இது அதுால் இது அற்கு இது அற்யக இது 

அண அன் அதில் அன் அதுயாடு அன் அதுாய் அன் அதுால் அன் அற்கு அன் அற்யக அன் 

அண இன் அதில் இன் அதுயாடு இன் அதுாய் இன் அதுால் இன் அற்கு இன் அற்யக இன் 

அண அர்கள் அதில் அர்கள் அதுயாடு அர்கள் அதுாய் அர்கள் அதுால் அர்கள் அற்கு அர்கள் அற்யக அர்கள் 

அண இர்கள் அதில் இர்கள் அதுயாடு இர்கள் அதுாய் இர்கள் அதுால் இர்கள் அற்கு இர்கள் அற்யக இர்கள் 

அண அண அதில் அண அதுயாடு அண அதுாய் அண அதுால் அண அற்கு அண அற்யக அண 

அண இண அதில் இண அதுயாடு இண அதுாய் இண அதுால் இண அற்கு இண அற்யக இண 

இண அது இதில் அது இதுயாடு அது இதுாய் அது இதுால் அது இற்கு அது இற்யக அது 

இண இது இதில் இது இதுயாடு இது இதுாய் இது இதுால் இது இற்கு இது இற்யக இது 

இண அன் இதில் அன் இதுயாடு அன் இதுாய் அன் இதுால் அன் இற்கு அன் இற்யக அன் 

இண இன் இதில் இன் இதுயாடு இன் இதுாய் இன் இதுால் இன் இற்கு இன் இற்யக இன் 

இண அர்கள் இதில் அர்கள் இதுயாடு அர்கள் இதுாய் அர்கள் இதுால் அர்கள் இற்கு அர்கள் இற்யக அர்கள் 

இண இர்கள் இதில் இர்கள் இதுயாடு இர்கள் இதுாய் இர்கள் இதுால் இர்கள் இற்கு இர்கள் இற்யக இர்கள் 

இண அண இதில் அண இதுயாடு அண இதுாய் அண இதுால் இண இற்கு அண இற்யக அண 

இண இண இதில் இண இதுயாடு இண இதுாய் இண இதுால் இண இற்கு இண இற்யக இண 

அர்கணப அது அர்களில் அது அர்கயபாடு அது அர்கபாய் அது அர்கபால் அது அர்களிற்கு அது அர்களிற்யக அது 

அர்கணப இது அர்களில் இது அர்கயபாடு இது அர்கபாய் இது அர்கபால் இது அர்களிற்கு இது அர்களிற்யக இது 

அர்கணப அன் அர்களில் அன் அர்கயபாடு அன் அர்கபாய் அன் அர்கபால் அன் அர்களிற்கு அன் அர்களிற்யக அன் 

அர்கணப இன் அர்களில் இன் அர்கயபாடு இன் அர்கபாய் இன் அர்கபால் இன் அர்களிற்கு இன் அர்களிற்யக இன் 

அர்கணப அர்கள் அர்களில்அர்கள் அர்கயபாடு அர்கள் அர்கபாய் அர்கள் அர்கபால் அர்கள் அர்களிற்கு அர்கள் அர்களிற்யக அர்கள் 

அர்கணப இர்கள் அர்களில் இர்கள் அர்கயபாடு இர்கள் அர்கபாய் இர்கள் அர்கபால் இர்கள் அர்களிற்கு இர்கள் அர்களிற்யக இர்கள் 

அர்கணப அண அர்களில் அண அர்கயபாடு அண அர்கபாய் அண அர்கபால் இண அர்களிற்கு அண அர்களிற்யக அண 

அர்கணப இண அர்களில் இண அர்கயபாடு இண அர்கபாய் இண அர்கபால் இண அர்களிற்கு இண அர்களிற்யக இண 

இர்கணப அது இர்களில் அது இர்கயபாடு அது இர்கபாய் அது இர்கபால் அது இர்களிற்கு அது இர்களிற்யக அது 

இர்கணப இது இர்களில் இது இர்கயபாடு இது இர்கபாய் இது இர்கபால் இது இர்களிற்கு இது இர்களிற்யக இது 

சளிற்ந அறிால் ச ாற்களின் அர்த்ங்கலக்கிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்ட இனாது 
. 
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இவ்யல விாண ச ாற்களின் அர்த்ங்களிணடயனேள்ப யனோதாடுகணபச் சுட்டிக்காட்டு 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

இர்கணப அன் இர்களில் அன் இர்கயபாடு அன் இர்கபாய் அன் அர்கபால் அன் இர்களிற்கு அன் இர்களிற்யக அன் 

இர்கணப இன் இர்களில் இன் இர்கயபாடு இன் இர்கபாய் இன் இர்கபால் இன் இர்களிற்கு இன் இர்களிற்யக இன் 

இர்கணப அர்கள் இர்களில்அர்கள் இர்கயபாடு அர்கள் இர்கபாய் அர்கள் இர்கபால் அர்கள் இர்களிற்கு அர்கள் இர்களிற்யக அர்கள் 

இர்கணப இர்கள் இர்களில் இர்கள் இர்கயபாடு இர்கள் இர்கபாய் இர்கள் இர்கபால் இர்கள் இர்களிற்கு இர்கள் இர்களிற்யக இர்கள் 

இர்கணப அண இர்களில் அண இர்கயபாடு அண இர்கபாய் அண இர்கபால் இண இர்களிற்கு அண இர்களிற்யக அண 

இர்கணப இண இர்களில் இண இர்கயபாடு இண இர்கபாய் இண இர்கபால் இண இர்களிற்கு இண இர்களிற்யக இண 

என்ணந என்னோ என்றில் என்னோ என்யநாடு என்னோ என்நாய் என்னோ என்நால் என்னோ என்றிற்கு என்னோ என்றிற்யக என்னோ 

எனண எனர் எனரில் எனர் எனயாடு எனர் எனாய் எனர் எனால் எனர் எனரிற்கு எனர் எனரிற்யக எனர் 

ந்ண ந்தில் ந்யாடு ந்ாய் ந்ால் ந்திற்கு ந்திற்யக 

ாண ாதில் ாயாடு ாாய் ாால் ாதிற்கு ாதிற்யக 

னண னதில் னயாடு னாய் னால் னதிற்கு னதிற்யக 

கடந் கானத்ண கடந் கானத்தில் கடந் கானத்யாடு கடந் கானாய் கடந் கானத்ால் கடந் கானத்திற்கு கடந் கானத்திற்யக 

ற்கானத்ண ற்கானத்தில் ற்கானத்யாடு ற்கானாய் ற்கானத்ால் ற்கானத்திற்கு ற்கானத்திற்யக 

திர்கானத்ண திர்கானத்தில் திர்கானத்யாடு திர்கானாய் திர்கானத்ால் திர்கானத்திற்கு திர்கானத்திற்யக 

யாக்ணக யாக்கில் யாக்யகாடு யாக்காய் யாக்கால் யாக்கிற்கு யாக்கிற்யக 

யாக்கிண யாக்கிதில் யாக்கியாடு யாக்கிாய் யாக்கிால் யாக்கிதிற்கு யாக்கிதிற்யக 

யாக்குண யாக்குதில் யாக்குயாடு யாக்குாய் யாக்குால் யாக்குதிற்கு யாக்குதிற்யக 

யாக்காண யாக்காதில் யாக்காயாடு யாக்காாய் யாக்காால் யாக்காதிற்கு யாக்காதிற்யக 

விடுதட்டண விடுதட்டதில் விடுதட்டயாடு விடுதட்டாய் விடுதட்டால் விடுதட்டதிற்கு விடுதட்டதிற்யக 

       

ற்கும் ல அர்த்ங்கள்ான்!  
ற்கும் ல அர்த்ங்கள்ான். யனோ ந் அர்த்த்திலும் ணனேம் குறிப்பிட்டுக் காட்டயா, 

யத யா, லயா, சிந்திக்கயா னிர்கபால் னடிாது! 

 

னடினேசனில், என்ணந யனோ ந்சந் அர்த்ங்களில் காட்டனடினேம், யத  னடினேம்,  

ல னடினேம் ன்தணப் தட்டிலிட்டுக் காட்டு.       

 

அறிவில் சளிவின்ண உன் யால்விக்கு ழிகுக்கும் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

என்றிற்கு ற்நண அர்த்ாகும் னணநகணப  

இன்னோ ானம் குந்ணகலக்குக் கற்னோக்சகாடுப்ததில்ணன.  
 

என்றிற்கு ற்நண அர்த்ாகும் னணநகணப  

உங்கள் குந்ணகலக்குக் கற்னோக்சகாடுங்கள்.  
 

உங்கள் குந்ணகளின் அறிவில் சளிவு பிநக்கும்! 
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அர்த்ற்நல்ன அறிவு. துாயினும் அணணப்தற்றி அறிவு சதனோம் ழிண உன் குந்ணகலக்யகா, ற்நர்கலக்யகா காட்ட, 

நீ அணணத்தும் அறிந் அறிாளிாகயா, ஞானிாகயா, விஞ்ஞானிாகயா, ஆசிரிணாகயா, யதாசிரிணாகயா 

இனக்கயண்டி அசிமில்ணன. துாயினும் அணணப்தற்றி அறிவு சதந ணசணக் காயண்டும் ன்தண அறிந்தினந்ாயன 

யதாதும். துாயினும் அணணப்தற்றி அறிவு சதந ணசணக் காயண்டுசன்தண அறிால் ண்ணினடங்கா யகள்விகணபக் 

யகட்டு, ததிணனச் ச ால்லி விாதிப்தர்கபால் துாயினும் அணணப்தற்றி அறிவு சதனோம் ழிண ற்நர்கலக்குக் காட்டனடிாது. 
 

  

 

 

 

            
 
 
 

க்காளிப்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. க்காளிப்தத்ணப் தார். 

2. க்காளிப்தத்தில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. க்காளிப்தத்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. க்காளிப்தாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. க்காளிப்தத்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ாக்களிப்தத்திற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. க்காளிப்தத்திற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் க்காளிப்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்!  
 

ாணப்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ாணப்தத்ணப் தார். 

2. ாணப்தத்தில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ாணப்தத்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ாணப்தாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ாணப்தத்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ாணப்தத்திற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ாணப்தத்திற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ாணப்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

ாம்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ாம்தத்ணப் தார். 

2. ாம்தத்தில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ாம்தத்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ாம்தாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ாம்தத்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ாம்தத்திற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ாம்தத்திற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ாம்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

துாயினும் அணணப் தற்றி அறிவுசதந ணசணக் காயண்டும் ன்தண ட்டும் 

ச ால். எவ்சான குந்ணக்கும், எவ்சான னினுக்கும் ன்ணணனேம், ன் உனணகனேம் தற்றி அறிவு 

சதனோம் திநன் இற்ணகாகய இனக்கிநது. துாயினும் அணணப் தற்றி அறிவுசதநக் கா 

யண்டிணத் ாய கண்டு அறிணப் சதற்னோக்சகாள்ார்கள். 
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தனாப்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. தனாப்தத்ணப் தார். 

2. தனாப்தத்தில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. தனாப்தத்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. தனாப்தாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. தனாப்தத்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. தனாப்தத்திற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. தனாப்தத்திற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் தனாப்தம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 
 

உன் வீடு தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. உன் வீட்ணடப் தார். 

2. உன் வீட்டில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. உன் வீட்யடாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. உன் வீடாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. உன் வீட்டால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. உன் வீட்டிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. உன் வீட்டிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் உன் வீடு தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

உன் ாடு தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. உன் ாட்ணடப் தார். 

2. உன் ாட்டில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. உன் ாட்யடாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. உன் ாடாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. உன் ாட்டால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. உன் ாட்டிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. உன் ாட்டிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் உன் ாட்ணடப் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

சங்காம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. சங்காத்ணப் தார். 

2. சங்காத்தில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. சங்காத்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. சங்காாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. சங்காத்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. சங்காத்திற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. சங்காத்திற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் சங்காம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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உன் ஊர் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. உன் ஊணப் தார். 

2. உன் ஊரில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. உன் ஊயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. உன் ஊாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. உன் ஊால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. உன் ஊரிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. உன் ஊரிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் உன் ஊர் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

கத்ரிக்காய் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. கத்ரிக்காணப் தார். 

2. கத்ரிக்காயில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. கத்ரிக்காயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. கத்ரிக்காாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. கத்ரிக்காால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. கத்ரிக்காயிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. கத்ரிக்காயிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் கத்ரிக்காய் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

சூரின் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. சூரிணணப் தார். 

2. சூரினில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. சூரியணாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. சூரிணாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. சூரிணால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. சூரினிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. சூரினிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் சூரின் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

நினா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. நினாணப் தார். 

2. நினாவில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. நினாயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. நினாாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. நினாால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. நினாவிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. நினாவிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் நினா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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னட்ணட தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. னட்ணடணப் தார். 

2. னட்ணடயில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. னட்ணடயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. னட்ணடாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. னட்ணடால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. னட்ணடயிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. னட்ணடயிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் னட்ணட தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

சகாசு தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. சகாசுணப் தார். 

2. சகாசுவில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. சகாசுயாடு இனப்தணகணப, இனப்தர்கணபப் தார். 

4. சகாசுாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. சகாசுால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. சகாசுவிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. சகாசுவிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் சகாசு தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

னண தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. னணணப் தார். 

2. னணயில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. னணயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. னணாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. னணால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. னணயிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. னணயிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் னண தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

கலண தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. கலணணப் தார். 

2. கலணயில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. கலணயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. கலணாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. கலணால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. கலணயிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. கலணயிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் கலண தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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குங்கு தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. குங்ணகப் தார். 

2. குங்கில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. குங்யகாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. குங்காய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. குங்கால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. குங்கிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. குங்கிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் குங்கு தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

னி உடல் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. னி உடணனப் தார். 

2. னி உடலில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. னி உடயனாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. னி உடனாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. னி உடனால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. னி உடலிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. னி உடலிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் னி உடல் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

உனகம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. உனகத்ணப் தார். 

2. உனகத்தில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. உனகத்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. உனகாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. உனகத்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. உனகத்திற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. உனகத்திற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் உனகம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

ாணப்ன தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ாணனணப் தார். 

2. ாணனவில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ாணனயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ாணனாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ாணனால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ாணனவிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ாணனவிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ாணப்ன தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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தாக்டீரிா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. தாக்டீரிாணப் தார். 

2. தாக்டீரிாவில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. தாக்டீரிாயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. தாக்டீரிாாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. தாக்டீரிாால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. தாக்டீரிாவிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. தாக்டீரிாவிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் தாக்டீரிா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

கம்ப்னைட்டர் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. கம்ப்னைட்டணப் தார். 

2. கம்ப்னைட்டரில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. கம்ப்னைட்டயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. கம்ப்னைட்டாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. கம்ப்னைட்டால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. கம்ப்னைட்டரிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. கம்ப்னைட்டரிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் கம்ப்னைட்டர் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

சூரிசாளி தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. சூரிசாளிணப் தார். 

2. சூரிசாளியில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. சூரிசாளியாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. சூரிசாளிாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. சூரிசாளிால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. சூரிசாளியிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. சூரிசாளியிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் சூரிசாளி தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

கடல் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. கடணனப் தார். 

2. கடலில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. கடயனாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. கடனாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. கடனால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. கடலிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. கடலிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் கடல் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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ண் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ண்ணப் தார். 

2. ண்ணில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ண்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ண்ாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ண்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ண்ணிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ண்ணிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ண் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

னி னெணப தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. னி னெணபணப் தார். 

2. னி னெணபயில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. னி னெணபயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. னி னெணபாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. னி னெணபால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. னி னெணபயிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. னி னெணபயிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் னி னெணப தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

இந்திா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. இந்திாணப் தார். 

2. இந்திாவில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. இந்திாயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. இந்திாாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. இந்திாால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. இந்திாவிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. இந்திாவிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் இந்திா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

அசரிக்கா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. அசரிக்காணப் தார். 

2. அசரிக்காவில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. அசரிக்காயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. அசரிக்காாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. அசரிக்காால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. அசரிக்காவிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. அசரிக்காவிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் அசரிக்கா தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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நீர் னெனக்கூனோ தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. நீர் னெனக்கூணநப் தார். 

2. நீர் னெனக்கூறில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. நீர் னெனக்கூயநாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. நீர் னெனக்கூநாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. நீர் னெனக்கூநால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. நீர் னெனக்கூறிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. நீர் னெனக்கூறிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் நீர் னெனக்கூனோ தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

மின்யாட்டர் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. மின்யாட்டணப் தார். 

2. மின்யாட்டரில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. மின்யாட்டயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. மின்யாட்டாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. மின்யாட்டால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. மின்யாட்டரிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. மின்யாட்டரிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் மின்யாட்டார் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

னி ணம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. னி ணணப் தார். 

2. னி ணதில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. னி ணயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. னி ணாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. னி ணால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. னி ணதிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. னி ணதிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் னி ணம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

உன் கண் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. உன் கண்ணப் தார். 

2. உன் கண்ணில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. உன் கண்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. உன் கண்ாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. உன் கண்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. உன் கண்ணிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. உன் கண்ணிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் உன் கண் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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னிர்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. னிர்கணபப் தார். 

2. னிர்களில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. னிர்கயபாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. னிர்கபாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. னிர்கபால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. னிர்களிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. னிர்களிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் னிர்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

ாணம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ாணத்ணப் தார். 

2. ாணத்தில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ாணத்யாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ாணாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ாணத்ால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ாணத்திற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ாணத்திற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ாணம் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

தால் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. தாணனப் தார். 

2. தாலில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. தாயனாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. தானாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. தானால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. தாலிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. தாலிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் தால் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

ய ானோ தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ய ாற்ணநப் தார். 

2. ய ாற்றில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ய ாற்யநாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ய ாநாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ய ாற்நால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ய ாற்றிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ய ாற்றிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ய ானோ தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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ஆண தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ஆணணப் தார். 

2. ஆணயில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ஆணயாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ஆணாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ஆணால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ஆணயிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ஆணயிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ஆண தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

அடக்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. அடக்கணபப் தார். 

2. அடக்களில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. அடக்கயபாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. அடக்கபாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. அடக்கபால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. அடக்களிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. அடக்களிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் அடக்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 

 
 

விண்சளி தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. விண்சளிணப் தார். 

2. விண்சளியில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. விண்சளியாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. விண்சளிாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. விண்சளிால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. விண்சளியிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. விண்சளியிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் விண்சளி தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்!  
 

ச ாற்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. ச ாற்கணபப்ப் தார். 

2. ச ாற்களில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. ச ாற்கயபாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. ச ாற்கபாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. ச ாற்கபால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. ச ாற்களிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. ச ாற்களிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் ச ாற்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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ற்கும் ல அர்த்ங்கள்ான்!  

ல அர்த்ங்களில்ான் னிர்கள் ணனேம் தற்றிப் சதற்ந அறிவும், சதனோம் 

அறிவும், சதநப்யதாகும் அறிவும் இனக்கும்! 

தற்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. தற்கணபப்ப் தார். 

2. தற்களில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. தற்கயபாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. தற்கபாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. தற்கபால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. தற்களிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. தற்களிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் தற்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 
 

கற்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. கற்கணபப்ப் தார். 

2. கற்களில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. கற்கயபாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. கற்கபாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. கற்கபால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. கற்களிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. கற்களிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் கற்கள் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
 

 
 

துாயினும் அணணப் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதந. . . 

1. அணணப் தார். 

2. அனில் இனப்தணகணபப் தார். 

3. அயணாடு இனப்தணகணபப் தார். 

4. அதுாய் ஆகியினப்தணகணபப் தார். 

5. அணால் ஆகுதணகணபப் தார். 

6. அனிற்கு ாற்நாயினப்தணகணபப் தார். 

7. அனிற்யக இனப்தணகணபப் தார்.   

தார்த்ால், நீனேம் துாயினும் அணணப் தற்றித் சளிாண அறிணப் சதனோாய்! 
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யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

க்கள் யகட்கும் யகள்விகணபத் தினப்பிப் தார்! 
. 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்!  

(1) உன்ணண      

 

உன்ணண அறிது ப்தடி? உன்ணண ணக்கு உர்த்துது து? உன்ணணப் தாதிப்தது ார்? உன்ணணப் தாதிக்காது ார்? உன்ணண ன் 

ற்நணணனம் தாதிப்ததில்ணன? உன்ணணப் தாதிப்தது து? உன்ணணப் தாதிக்காது து? உன்ணண ன் ற்நணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? 

உன்ணணத் ாக்குது து? உன்ணண ன் ற்நணணனம் ாக்குதில்ணன? உன்ணணத் டுப்தது து? உன்ணணத் டுப்தது ார்? உன்ணணக் 

கட்டுப்தடுத்துது து? உன்ணணக் கட்டுப்தடுத்ாது து? உன்ணணக் கட்டுப்தடுத்துது ார்? உன்ணண அறிந்ர் ார்? உன்ணண 

அறிார் ார்? உன்ணண ன் அணணனம் அறிந்தினப்ததில்ணன? உன்ணணத் துன்னனோத்துது ார்? உன்ணணக் தூண்டுது ார்? உன்ணணத் 

தூண்டிவிடுது ார்? உன்ணணக் குஷிப்தடுத்துது ார்? உன்ணண சனோப்தது ார்? உன்ணண ஈர்த்து து? உன்ணண ஈர்ப்தது து? உன்ணண 

ஈர்த்ர் ார்? உன்ணண ஈர்ப்தது ப்தடி? உன்ணண வினக்குது ார்? உன்ணண வினக்குது ப்தடி?  உன்ணணப் தாதிப்தது உன்ணண 

ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? உன்ணணத் தூண்டுது ப்தடி? உன்ணணத் தூண்டிவிடுது ப்தடி?  

(2) உன்னில்      

 

உன்னில் இனப்தசன்சணன்ண? அணணத்தும் உன்னில் இனக்கிநாா? உன்னில் இல்னாது ன்சணன்ண? உன்னில் ன் அணணத்தும் இல்ணன? 

உன்னில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? உன்னில் காக்கூடிது ன்சணன்ண? உன்னில் ற்நணணத்ணனேம் கானடினோ? உன்னில் இனப்தது 

ார் ார்? உன்னில் இல்னாது ார் ார்? உன்னில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? உன்னில் அணணணனேம் கானடினோ? உன்னில் து 

இனக்கும்? உன்னில் து இனக்காது? உன்னில் ன் அது இனக்கிநது? உன்னில் ன் அது இல்ணன?  உன்னில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? 

உன்னில் இனப்தது உன்னியனயான் இனக்குா? உன்னில் இனப்தது உன்னில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? 

(3) உன்யணாடு      

 

உன்யணாடு இனப்தது ார் ார்? உன்யணாடு இல்னாது ார் ார்? உன்யணாடு இல்னாது ன்சணன்ண? உன்யணாடு இனப்தது ன்சணன்ண? 

உன்யணாடு ந்து ார்? உன்யணாடு னது ார்? உன்யணாடு ப்யதாது ார்? உன்யணாடு ாது ார் ார்? உன்யணாடு அணணனம் 

இனக்கிநார்கபா? உன்யணாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? உன்யணாடு ன் அன் இனக்கிநான்? உன்யணாடு ன் அள் இனக்கிநாள்? 

உன்யணாடு ன் அன் இனக்காட்டாள்? உன்யணாடு ன் அள் இனக்க ாட்டாள்? உன்யணாடு ன் அன் ாட்டான்? உன்யணாடு ன் 

அள் ாட்டாள்? உன்யணாடு ன் அது ாது? உன்யணாடு ன் அர்கள் ாட்டார்கள்? உன்யணாடு இனப்தர்கள் உன்யணாடு 

ட்டும்ான் இனக்கிநார்கபா? உன்யணாடு இனப்தது உன்யணாடு ட்டும்ான் இனக்குா? 

(4) நீாய்      

 

நீாகய நீ நிணனத்தினப்தாா? இப்தடிய நீ நிணனத்தினப்தாா? ாறிணால், நீ நீாகய இனப்தாா? நீ ாாய் ஆாய்? நீ துாய் ஆாய்? 

நீ அணணத்துாாா? நீ ன் அணணத்துாதில்ணன? நீ ற்சநானாய் ஆது ப்தடி? நீ ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், நீ 

நீாகய இனக்க னடிாா? ாநால், நீ நீாகய ன் இனக்க னடிாது? ாநால், நீ நீாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? 

அழிால் ன்னோம் நீ நிணனத்தினப்தாா?    

(5) உன்ணால்      

 

உன்ணால் ன்சணன்ண ஆகும்? உன்ணால் அணணத்தும் ஆகுா? உன்ணால் ன்சணன்ண ஆகாது? உன்ணால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

உன்ணால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ?  உன்ணால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? உன்ணால் அணச் ச ய்னடினோ? உன்ணால் இணச் 

ச ய் னடினோ? உன்ணால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? உன்ணானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? உன்ணால் ன்ண 

தனன்? உன்ணால் ன்ண தன்? உன்ணால் சகட்டது ன்சணன்ண? உன்ணால் சகட்டர்கள் ார் ார்?  

(6) உணக்கு      

 

உணக்குப் ததினாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? உணக்கு ாற்நாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? உணக்குப் ததினாக ார் ார் இல்ணன? நீ 

ாவிட்டால், உணக்குப் ததினாக ார் ார் னார்கள்? உணக்குப் ததினாக அணணனம் னார்கபா? உணக்கு ாற்நாக அணணத்தும் 

இனக்குா? உணக்குப் ததினாக அணணனம் ன் னதில்ணன? உணக்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? உணக்குப் 

ததினாற்கு அணணனக்கும் ன்   ாய்ப்பில்ணன? உணக்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து? 

(7) உணக்யக      

 உணக்யக உரித்ாணது து? து து உணக்யக உரித்ாணல்ன? உணக்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? 

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 



அர்த் தீதம் 
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Genius Mother Institute 

 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) ன்ணண      

 

ன்ணண அறிது ப்தடி? ன்ணண உணக்கு உர்த்துது து? அணணனம் ன்ணண உணக்கு உர்த்துார்கபா? அணணனம் ன் ன்ணண  

உணக்கு உர்த்துதில்ணன? ன்ணணப் தாதிப்தது ார்? ன்ணணப் தாதிக்காது ார்? ன்ணண ன் அணணனம் தாதிப்ததில்ணன? ன்ணணப் 

தாதிப்தது து? ன்ணணப் தாதிக்காது து? ன்ணண ன் அணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? ன்ணணத் ாக்குது து? ன்ணண ன் 

அணணனம் ாக்குதில்ணன? ன்ணணத் டுப்தது து? ன்ணணத் டுப்தது ார்? ன்ணணக் கட்டுப்தடுத்துது து? ன்ணணக் 

கட்டுப்தடுத்ாது து? ன்ணணக் கட்டுப்தடுத்துது ார்? ன்ணணத் தூண்டுது ார்? ன்ணணத் தூண்டிவிடுது ார்? ன்ணணத் 

தூண்டுது ப்தடி? ன்ணணத் தூண்டிவிடுது ப்தடி? ன்ணணக் குஷிப்தடுத்துது ார்? ன்ணண சனோப்தது ார்? ன்ணண ஈர்த்து து? 

ன்ணண ஈர்ப்தது து? ன்ணண ஈர்த்ர் ார்? ன்ணண வினக்குது ார்? ன்ணண ஈர்ப்தது ப்தடி? ன்ணண வினக்குது ப்தடி?  

ன்ணணப் தாதிப்தது ன்ணண ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? ன்ணணக் காலிப்தர் ன்ணண ட்டும்ான் காலிக்கிநாா?  

(2) ன்னில்      

 

ன்னில் இனப்தசன்சணன்ண? ன்னில் அணணத்தும் இனக்கிநாா? ன்னில் இல்னாது ன்சணன்ண? ன்னில் ன் அணணத்தும் இல்ணன? 

ன்னில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? ன்னில் காக்கூடிது ன்சணன்ண? ன்னில் இனப்தது ார் ார்? ன்னில் இல்னாது ார் ார்? 

ன்னில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? ன்னில் அணணணனேம் கானடினோ? ன்னில் து இனக்கும்? ன்னில் து இனக்காது? ன்னில் 

ன் அது இனக்கிநது? ன்னில் ன் அது இல்ணன?  ன்னில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? ன்னில் இனப்தது ன்னியனயான் 

இனக்குா? ன்னில் இனப்தது ன்னில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? 

(3) ன்யணாடு      

 

ன்யணாடு இனப்தது ார் ார்? ன்யணாடு இல்னாது ார் ார்? ன்யணாடு இல்னாது ன்சணன்ண? ன்யணாடு இனப்தது ன்சணன்ண? 

ன்யணாடு ந்து ார்? ன்யணாடு னது ார்? ன்யணாடு ப்யதாது ார்? ன்யணாடு ாது ார் ார்? ன்யணாடுான் 

அணணனம் இனக்கிநார்கபா? ன்யணாடு அணணத்தும் இனக்கிநாா? ன்யணாடு ன் அணணனம் இல்ணன? ன்யணாடு ன் அணணத்தும் 

இல்ணன? ன்யணாடு ன் அன் இனக்கிநான்? ன்யணாடு ன் அள் இனக்கிநாள்? ன்யணாடு ன் அன் இனக்காட்டாள்? ன்யணாடு ன் 

அள் இனக்க ாட்டாள்? ன்யணாடு ன் அன் ாட்டான்? ன்யணாடு ன் அள் ாட்டாள்? ன்யணாடு ன் அது ாது? 

ன்யணாடு ன் அர்கள் ாட்டார்கள்? ன்யணாடு இனப்தர்கள் ன்யணாடு ட்டும்ான் இனக்கிநார்கபா? ன்யணாடு இனப்தது 

ன்யணாடு ட்டும்ான் இனக்குா? ன்யணாடு இனப்தர்கள் ன் ன்யணாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

(4) ாணாய்      

 

ாணாகய ான் நிணனத்தினப்யதணா? இப்தடிய ான் நிணனத்தினப்யதணா? ாறிணால், ான் ாணாகய இனப்யதணா? ான் ாாய் ஆயன்? 

ான் துாய் ஆயன்? ான் அணணத்துாயணா? ன் ன் அணணத்துாதில்ணன? ான் ற்சநானாய் ஆது ப்தடி? ான் 

ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், ான் ாணாகய இனக்க னடிாா? ாநால், ான் ாணாகய ன் இனக்க னடிாது? ாநால், 

ான் ாணாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் ான் நிணனத்தினப்யதணா?    

(5) ன்ணால்      

 

ன்ணால் ன்சணன்ண ஆகும்? ன்ணால் அணணத்தும் ஆகுா? ன்ணால் ன்சணன்ண ஆகாது? ன்ணால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

ன்ணால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? ன்ணால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? ன்ணால் அணச் ச ய்னடினோ? ன்ணால் இணச் 

ச ய் னடினோ? ன்ணால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? ன்ணானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? ன்ணால் ன்ண 

தனன்? ன்ணால் ன்ண தன்? ன்ணால் சகட்டது ன்சணன்ண? ன்ணால் சகட்டர்கள் ார் ார்?  

(6) ணக்கு      

 

ணக்குப் ததினாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? ணக்கு ாற்நாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? ான் ாவிட்டால், ணக்குப் ததினாக ார் ார் 

னார்கள்?  ணக்குப் ததினாக ார் ார் இல்ணன? ணக்குப் ததினாக அணணனம் னார்கபா? ணக்கு ாற்நாக அணணத்தும் இனக்குா? 

ணக்குப் ததினாக அணணனம் ன் னதில்ணன? ணக்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? ணக்குப் ததினாக 

னற்கு அணணனக்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? ணக்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து? 

(7) ணக்யக      

 
ணக்யக உரித்ாணது து? து து ணக்யக உரித்ாணல்ன? ணக்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? ணக்யக உரித்ாணது ணக்யக 

உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? ணக்யக உரித்ாணது ன் ணக்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 
 



அர்த் தீதம் 
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Genius Mother Institute 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) அணண      

 

அணண அறிது ப்தடி? அணண உணக்கு உர்த்துது து? அணண அணணனம் உணக்கு உர்த்துார்கபா? அணண அணணனம்  ன் 

உணக்கு உர்த்துதில்ணன? அணணப் தாதிப்தது ார்? அணணப் தாதிக்காது ார்? அணண ன் ற்நணணனம் தாதிப்ததில்ணன? 

அணணப் தாதிப்தது து? அணணப் தாதிக்காது து? அணண ன் ற்நணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? அணணத் டுப்தது து? அணணத் 

டுப்தது ார்? அணணக் கட்டுப்தடுத்துது து? அணணக் கட்டுப்தடுத்துது ார்? அணண அறிந்ர் ார்? அணண அறிார் ார்? 

அணண ன் அணணனம் அறிந்தினப்ததில்ணன? அணணத் துன்னனோத்துது ார்? அணணக் தூண்டுது ார்? அணணத் தூண்டிவிடுது 

ார்? அணணத் தூண்டுது ப்தடி? அணணத் தூண்டிவிடுது ப்தடி? அணணக் குஷிப்தடுத்துது ார்? அணண சனோப்தது ார்? 

அணண ஈர்த்து து? அணண ஈர்ப்தது து? அணண ஈர்த்ர் ார்? அணண வினக்குது ார்? அணண ஈர்ப்தது ப்தடி? அணண 

வினக்குது ப்தடி? அணண ஈர்ப்தது அணண ட்டும்ான் ஈர்க்கிநா?  

(2) அனில்      

 

அனில் இனப்தசன்சணன்ண? அனில் அணணத்தும் இனக்கிநாா? அனில் இல்னாது ன்சணன்ண? அனில் ன் அணணத்தும் இல்ணன? 

அனில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? அனில் காக்கூடிது ன்சணன்ண? அனில் ற்நணணத்ணனேம் கானடினோ? அனில் இனப்தது 

ார் ார்? அனில் இல்னாது ார் ார்? அனில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? அனில் அணணணனேம் கானடினோ? அனில் து 

இனக்கும்? அனில் து இனக்காது? அனில் ன் அது இனக்கிநது? அனில் ன் அது இல்ணன?  அனில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? 

அனில் இனப்தது அனியனயான் இனக்குா? அனில் இனப்தது அனில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? 

(3) அயணாடு      

 

அயணாடு இனப்தது ார் ார்? அயணாடு இல்னாது ார் ார்? அயணாடு இல்னாது ன்சணன்ண? அயணாடு இனப்தது ன்சணன்ண? 

அயணாடு ந்து ார்? அயணாடு னது ார்? அயணாடு ப்யதாது ார்? அயணாடு ாது ார் ார்? அயணாடுான் 

அணணனம் இனக்கிநார்கபா? அயணாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? அயணாடு ன் அணணனம் இல்ணன? அயணாடு ன் அணணத்தும் 

இல்ணன? அயணாடு ன் அன் இனக்கிநான்? அயணாடு ன் அள் இனக்கிநாள்? அயணாடு ன் அன் இனக்காட்டாள்? அயணாடு 

ன் அள் இனக்க ாட்டாள்? அயணாடு ன் அன் ாட்டான்? அயணாடு ன் அள் ாட்டாள்? அயணாடு ன் அது ாது? 

அயணாடு ன் அர்கள் ாட்டார்கள்? அயணாடு இனப்தர்கள் அயணாடு ட்டும்ான் இனக்கிநார்கபா? அயணாடு இனப்தர்கணப 

அயணாடினந்து பிரிப்தது ப்தடி? அயணாடு இனப்தர்கள் ன் அயணாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

(4) அணாய்      

 

அணாகய அன் நிணனத்தினப்யதணா? இப்தடிய அன் நிணனத்தினப்யதணா? ாறிணால், அன் அணாகய இனப்யதணா? அன் ாாய் 

ஆான்? அன் துாய் ஆான்? அன் அணணத்துாாணா? அன் ன் அணணத்துாதில்ணன? அன் ற்சநானாய் ஆது ப்தடி? 

அன் ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், அன் அணாகய இனக்க னடிாா? ாநால், அன் அணாகய ன் இனக்க 

னடிாது? ாநால், அன் அணாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் அன் நிணனத்தினப்தாணா?    

(5) அணால்      

 

அணால் ன்சணன்ண ஆகும்? அணால் அணணத்தும் ஆகுா? அணால் ன்சணன்ண ஆகாது? அணால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

அணால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? அணால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? அணால் அணச் ச ய்னடினோ? அணால் இணச் 

ச ய் னடினோ? அணால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? அணானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? அணால் ன்ண 

தனன்? அணால் ன்ண தன்? அணால் சகட்டது ன்சணன்ண? அணால் சகட்டர்கள் ார் ார்?  

(6) அனிற்கு      

 

அனிற்குப் ததினாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? அனிற்கு ாற்நாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? அனிற்குப் ததினாக ார் ார் இல்ணன? அன் 

ாவிட்டால், அனிற்குப் ததினாக ார் ார் னார்கள்? அனிற்குப் ததினாக அணணனம் னார்கபா? அனிற்கு ாற்நாக அணணத்தும் 

இனக்குா? அனிற்குப் ததினாக அணணனம் ன் னதில்ணன? அனிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? 

அனிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? அனிற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது 

து? 

(7) அனிற்யக      

 
அனிற்யக உரித்ாணது து? து து அனிற்யக உரித்ாணல்ன? அனிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? அனிற்யக 

உரித்ாணது அனிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? அனிற்யக உரித்ாணது ன் அனிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 
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Genius Mother Institute 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) அணப      

 

அணப அறிது ப்தடி? அணப உணக்கு உர்த்துது து? அணப அணணனம் உணக்கு உர்த்துார்கபா? அணப அணணனம்  ன் 

உணக்கு உர்த்துதில்ணன? அணபப் தாதிப்தது ார்? அணபப் தாதிக்காது ார்? அணப ன் அணணனம் தாதிப்ததில்ணன? அணபப் 

தாதிப்தது து? அணபப் தாதிக்காது து? அணப ன் அணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? அணபத் ாக்குது து? அணப ன் 

ற்நணணனம் ாக்குதில்ணன? அணபத் டுப்தது து? அணபத் டுப்தது ார்? அணபக் கட்டுப்தடுத்துது து? அணபக் 

கட்டுப்தடுத்ாது து? அணபக் கட்டுப்தடுத்துது ார்? அணபத் துன்னனோத்துது ார்? அணபக் தூண்டுது ார்? அணபத் 

தூண்டிவிடுது ார்? அணபத் தூண்டுது ப்தடி? அணபத் தூண்டிவிடுது ப்தடி? அணபக் குஷிப்தடுத்துது ார்? அணப 

சனோப்தது ார்? அணப ஈர்த்து து? அணப ஈர்ப்தது து? அணப ஈர்த்ர் ார்? அணப வினக்குது ார்? அணப ஈர்ப்தது 

ப்தடி? அணப ஈர்ப்தது அணப ட்டும்ான் ஈர்க்கிநா?   

(2) அளில்      

 

அளில் இனப்தசன்சணன்ண? அளில் அணணத்தும் இனக்கிநாா? அளில் இல்னாது ன்சணன்ண? அளில் ன் அணணத்தும் இல்ணன? 

அளில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? அளில் காக்கூடிது ன்சணன்ண? அளில் ற்நணணத்ணனேம் கானடினோ? அளில் இனப்தது 

ார் ார்? அளில் இல்னாது ார் ார்? அளில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? அளில் அணணணனேம் கானடினோ? அளில் து 

இனக்கும்? அளில் து இனக்காது? அளில் ன் அது இனக்கிநது? அளில் ன் அது இல்ணன?  அளில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? 

அளில் இனப்தது அளியனயான் இனக்குா? அளில் இனப்தது அளில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? 

(3) அயபாடு      

 

அயபாடு இனப்தது ார் ார்? அயபாடு இல்னாது ார் ார்? அயபாடு இல்னாது ன்சணன்ண? அயபாடு இனப்தது ன்சணன்ண? 

அயபாடு ந்து ார்? அயபாடு னது ார்? அயபாடு ப்யதாது ார்? அயபாடு ாது ார் ார்? அயபாடுான் 

அணணனம் இனக்கிநார்கபா? அயபாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? அயபாடு ன் அணணனம் இல்ணன? அயபாடு ன் அணணத்தும் 

இல்ணன? அயபாடு ன் அன் இனக்கிநான்? அயபாடு ன் அள் இனக்கிநாள்? அயபாடு ன் அன் இனக்காட்டாள்? அயபாடு 

ன் அள் இனக்க ாட்டாள்? அயபாடு ன் அன் ாட்டான்? அயபாடு ன் அள் ாட்டாள்? அயபாடு ன் அது ாது? 

அயபாடு ன் அர்கள் ாட்டார்கள்? அயபாடு இனப்தர்கள் அயபாடு ட்டும்ான் இனக்கிநார்கபா? அயபாடு இனப்தது 

அயபாடு ட்டும்ான் இனக்குா? அயபாடு இனப்தர்கள் ன் அயபாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன?  

(4) அபாய்      

 

அபாகய அள் நிணனத்தினப்தாபா? இப்தடிய அள் நிணனத்தினப்தாபா? ாறிணால், அள் அபாகய இனப்தாபா? அள் ாாய் 

ஆாள்? அள் துாய் ஆாள்? அள் அணணத்துாாபா? அள் ன் அணணத்துாதில்ணன? அள் ற்சநானாய் ஆது ப்தடி? 

அள் ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், அள் அபாகய இனக்க னடிாா? ாநால், அள் அபாகய ன் இனக்க னடிாது? 

ாநால், அள் அபாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் அள் நிணனத்தினப்தாபா?    

(5) அபால்      

 

அபால் ன்சணன்ண ஆகும்? அபால் அணணத்தும் ஆகுா? அபால் ன்சணன்ண ஆகாது? அபால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

அபால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? அபால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? அபால் அணச் ச ய்னடினோ? அபால் இணச் 

ச ய் னடினோ? அபால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? அபானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? அபால் ன்ண 

தனன்? அபால் ன்ண தன்? அபால் சகட்டது ன்சணன்ண? அபால் சகட்டர்கள் ார் ார்?  

(6) அளிற்கு      

 

அளிற்குப் ததினாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? அளிற்கு ாற்நாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? அளிற்குப் ததினாக ார் ார் இல்ணன? அணப 

ாவிட்டால், அளிற்குப் ததினாக ார் ார் னார்கள்? அளிற்குப் ததினாக அணணனம் னார்கபா? அளிற்கு ாற்நாக அணணத்தும் 

இனக்குா? அளிற்குப் ததினாக அணணனம் ன் னதில்ணன? அளிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? 

அளிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? அளிற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து? 

(7) அளிற்யக      

 
அளிற்யக உரித்ாணது து? து து அளிற்யக உரித்ாணல்ன? அளிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? அளிற்யக 

உரித்ாணது அளிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? அளிற்யக உரித்ாணது ன் அளிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 
 



அர்த் தீதம் 
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Genius Mother Institute 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) இணண      

 

இணண அறிது ப்தடி? இணண உணக்கு உர்த்துது து? இணண அணணனம் உணக்கு உர்த்துார்கபா? இணண அணணனம்  ன் 

உணக்கு உர்த்துதில்ணன? இணணப் தாதிப்தது ார்? இணணப் தாதிக்காது ார்? இணண ன் அணணனம் தாதிப்ததில்ணன? இணணப் 

தாதிப்தது து? இணணப் தாதிக்காது து? இணண ன் அணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? இணணத் ாக்குது து? இணண ன் 

அணணனம் ாக்குதில்ணன? இணணத் டுப்தது து? இணணத் டுப்தது ார்? இணணக் கட்டுப்தடுத்துது து? இணணக் 

கட்டுப்தடுத்ாது து? இணணக் கட்டுப்தடுத்துது ார்? இணணத் துன்னனோத்துது ார்? இணணக் தூண்டுது ார்? இணணத் 

தூண்டிவிடுது ார்? இணணத் தூண்டுது ப்தடி? இணணத் தூண்டிவிடுது ப்தடி? இணணக் குஷிப்தடுத்துது ார்? இணண 

சனோப்தது ார்? இணண ஈர்த்து து? இணண ஈர்ப்தது து? இணண ஈர்த்ர் ார்? இணண வினக்குது ார்? இணணப் தாதிப்தது 

இணண ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? இணண ஈர்ப்தது  இணண ட்டும்ான் ஈர்க்கிநா?  

(2) இனில்      

 

இனில் இனப்தசன்சணன்ண? இனில் அணணத்தும் இனக்கிநாா? இனில் இல்னாது ன்சணன்ண? இனில் ன் அணணத்தும் இல்ணன? 

இனில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? இனில் காக்கூடிது ன்சணன்ண? இனில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? இனில் இனப்தது 

ார் ார்? இனில் இல்னாது ார் ார்? இனில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? இனில் அணணணனேம் கானடினோ? இனில் து 

இனக்கும்? இனில் து இனக்காது? இனில் ன் அது இனக்கிநது? இனில் ன் அது இல்ணன?  இனில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? 

இனில் இனப்தது இனியனயான் இனக்குா? இனில் இனப்தது இனில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? 

(3) இயணாடு      

 

இயணாடு இனப்தது ார் ார்? இயணாடு இல்னாது ார் ார்? இயணாடு இல்னாது ன்சணன்ண? இயணாடு இனப்தது ன்சணன்ண? 

இயணாடு ந்து ார்? இயணாடு னது ார்? இயணாடு ப்யதாது ார்? இயணாடு ாது ார் ார்? இயணாடுான் 

அணணனம் இனக்கிநார்கபா? இயணாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? இயணாடு ன் அணணனம் இல்ணன? இயணாடு ன் அணணத்தும் 

இல்ணன? இயணாடு ன் அன் இனக்கிநான்? இயணாடு ன் அள் இனக்கிநாள்? இயணாடு ன் அன் இனக்காட்டாள்? இயணாடு ன் 

அள் இனக்க ாட்டாள்? இயணாடு ன் அன் ாட்டான்? இயணாடு ன் அள் ாட்டாள்? இயணாடு ன் அது ாது? 

இயணாடு ன் அர்கள் ாட்டார்கள்? இயணாடு இனப்தர்கள் இயணாடு ட்டும்ான் இனக்கிநார்கபா? இயணாடு இனப்தது 

இயணாடு ட்டும்ான் இனக்குா? இயணாடு இனப்தர்கள் ன் இயணாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

(4) இணாய்      

 

இணாகய இன் நிணனத்தினப்யதணா? இப்தடிய இன் நிணனத்தினப்யதணா? ாறிணால், இன் இணாகய இனப்யதணா? இன் ாாய் 

ஆான்? இன் துாய் ஆான்? இன் அணணத்துாாணா? இன் ன் அணணத்துாதில்ணன? இன் ற்சநானாய் ஆது ப்தடி? 

இன் ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், இன் இணாகய இனக்க னடிாா? ாநால், இன் இணாகய ன் இனக்க னடிாது? 

ாநால், இன் இணாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் இன் நிணனத்தினப்தாணா?    

(5) இணால்      

 

இணால் ன்சணன்ண ஆகும்? இணால் அணணத்தும் ஆகுா? இணால் ன்சணன்ண ஆகாது? இணால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

இணால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? இணால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? இணால் அணச் ச ய்னடினோ? இணால் இணச் 

ச ய் னடினோ? இணால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? இணானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? இணால் ன்ண 

தனன்? இணால் ன்ண தன்? இணால் சகட்டது ன்சணன்ண? இணால் சகட்டர்கள் ார் ார்?  

(6) இனிற்கு      

 

இனிற்குப் ததினாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? இனிற்கு ாற்நாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? இனிற்குப் ததினாக ார் ார் இல்ணன? இன் 

ாவிட்டால், இனிற்குப் ததினாக ார் ார் னார்கள்? இனிற்குப் ததினாக அணணனம் னார்கபா? இனிற்கு ாற்நாக அணணத்தும் 

இனக்குா? இனிற்குப் ததினாக அணணனம் ன் னதில்ணன? இனிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? 

இனிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ன் ாய்ப்ன இல்ணன? இனிற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து? 

(7) இனிற்யக      

 

இனிற்யக உரித்ாணது து? து து இனிற்யக உரித்ாணல்ன? இனிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? இனிற்யக 

உரித்ாணது இனிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? இனிற்யக உரித்ாணது ன் இனிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

 

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 



அர்த் தீதம் 
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Genius Mother Institute 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) இணப      

 

இணப அறிது ப்தடி? இணப உணக்கு உர்த்துது து? இணப அணணனம் உணக்கு உர்த்துார்கபா? இணப ற்நணணனம்  

ன் உணக்கு உர்த்துதில்ணன? இணபப் தாதிப்தது ார்? இணபப் தாதிக்காது ார்? இணப ன் ற்நணணனம் தாதிப்ததில்ணன? 

இணபப் தாதிப்தது து? இணபப் தாதிக்காது து? இணப ன் ற்நணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? இணபத் ாக்குது து? இணப 

ன் ற்நணணனம் ாக்குதில்ணன? இணபத் டுப்தது து? இணபத் டுப்தது ார்? இணபக் கட்டுப்தடுத்துது து? இணபக் 

கட்டுப்தடுத்ாது து? இணபக் கட்டுப்தடுத்துது ார்? இணபத் துன்னனோத்துது ார்? இணபக் தூண்டுது ார்? இணபத் 

தூண்டிவிடுது ார்? இணபத் தூண்டுது ப்தடி? இணபத் தூண்டிவிடுது ப்தடி? இணபக் குஷிப்தடுத்துது ார்? இணப 

சனோப்தது ார்? இணப ஈர்த்து து? இணப ஈர்ப்தது து? இணப ஈர்த்ர் ார்? இணப வினக்குது ார்? இணப வினக்கி 

ணப்தது  ப்தடி?  இணபப் தாதிப்தது இணப ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? இணபக் ஈர்ப்தது இணப ட்டும்ான் ஈர்க்கிநா?  

(2) இளில்      

 

இளில் இனப்தசன்சணன்ண? இளில்ான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? இளில் இல்னாது ன்சணன்ண? இளில் ன் அணணத்தும் 

இல்ணன? இளில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? இளில் காக்கூடிது ன்சணன்ண? இளில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? இளில் 

இனப்தது ார் ார்? இளில் இல்னாது ார் ார்? இளில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? இளில் அணணணனேம் கானடினோ? 

இளில் து இனக்கும்? இளில் து இனக்காது? இளில் ன் அது இனக்கிநது? இளில் ன் அது இல்ணன?  இளில் இனப்தணகணப 

அறிது ப்தடி? இளில் இனப்தது இளியனயான் இனக்குா? இளில் இனப்தது இளில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? 

(3) இயபாடு      

 

இயபாடு இனப்தது ார் ார்? இயபாடு இல்னாது ார் ார்? இயபாடு இல்னாது ன்சணன்ண? இயபாடு இனப்தது ன்சணன்ண? 

இயபாடு ந்து ார்? இயபாடு னது ார்? இயபாடு ப்யதாது ார்? இயபாடு ாது ார் ார்? இயபாடுான் 

அணணனம் இனக்கிநார்கபா? இயபாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? இயபாடு ன் அணணனம் இல்ணன? இயபாடு ன் அணணத்தும் 

இல்ணன? இயபாடு ன் அன் இனக்கிநான்? இயபாடு ன் அள் இனக்கிநாள்? இயபாடு ன் அன் இனக்காட்டாள்? இயபாடு ன் 

அள் இனக்க ாட்டாள்? இயபாடு ன் அன் ாட்டான்? இயபாடு ன் அள் ாட்டாள்? இயபாடு ன் அது ாது? 

இயபாடு ன் அர்கள் ாட்டார்கள்? இயபாடு இனப்தர்கள் இயபாடு ட்டும்ான் இனக்கிநார்கபா? இயபாடு இனப்தது 

இயபாடு ட்டும்ான் இனக்குா? இயபாடு இனப்தர்கள் ன் இயபாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

(4) இபாய்      

 

இபாகய இள் நிணனத்தினப்தாபா? இப்தடிய இள் நிணனத்தினப்தாபா? ாறிணால், அள் இபாகய இனப்தாபா? இள் ாாய் 

ஆாள்? இள் துாய் ஆாள்? இள் அணணத்துாாபா? இள் ன் அணணத்துாதில்ணன? இள் ற்சநானாய் ஆது ப்தடி? 

இள் ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், இள் இபாகய இனக்க னடிாா? ாநால், இள் இபாகய ன் இனக்க னடிாது? 

ாநால், இள் இபாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் இள் நிணனத்தினப்தாபா?    

(5) இபால்      

 

இபால் ன்சணன்ண ஆகும்? இபால் அணணத்தும் ஆகுா? இபால் ன்சணன்ண ஆகாது? இபால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

இபால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? இபால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? இபால் அணச் ச ய்னடினோ? இபால் இணச் 

ச ய் னடினோ? இபால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? இபானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? இபால் ன்ண தனன்? 

இபால் ன்ண தன்? இபால் சகட்டது ன்சணன்ண? அபால் சகட்டர்கள் ார் ார்?  

(6) இளிற்கு      

 

இளிற்குப் ததினாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? இளிற்கு ாற்நாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? இளிற்குப் ததினாக ார் ார் இல்ணன? இள் 

ாவிட்டால், இலக்குப் ததினாக ார் ார் னார்கள்? இளிற்குப் ததினாக அணணனம் னார்கபா? இளிற்கு ாற்நாக அணணத்தும் 

இனக்குா? இளிற்குப் ததினாக அணணனம் ன் னதில்ணன? இளிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? 

இளிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? இளிற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து? 

(7) இளிற்யக      

 

இளிற்யக உரித்ாணது து? து து இளிற்யக உரித்ாணல்ன? இளிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? இளிற்யக உரித்ாணது 

இளிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? இளிற்யக உரித்ாணது ன் இளிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

 

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 
 



அர்த் தீதம் 
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Genius Mother Institute 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) இண      

 

இண அறிது ப்தடி? இண உணக்கு உர்த்துது து? இண அணணனம் உணக்கு உர்த்துார்கபா? இண அணணனம்  ன் 

உணக்கு உர்த்துதில்ணன? இணப் தாதிப்தது ார்? இணப் தாதிக்காது ார்? இண ன் அணணனம் தாதிப்ததில்ணன? இணப் 

தாதிப்தது து? இணப் தாதிக்காது து? இண ன் அணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? இணத் ாக்குது து? இண ன் அணணனம் 

ாக்குதில்ணன? இணத் டுப்தது து? இணத் டுப்தது ார்? இணக் கட்டுப்தடுத்துது து? இணக் கட்டுப்தடுத்ாது து? 

இணக் கட்டுப்தடுத்துது ார்? இணத் துன்னனோத்துது ார்? இணக் தூண்டுது ார்? இணத் தூண்டிவிடுது ார்? இணத் 

தூண்டுது ப்தடி? இணத் தூண்டிவிடுது ப்தடி? இணக் குஷிப்தடுத்துது ார்? இண சனோப்தது ார்? இண ஈர்த்து து? 

இண ஈர்ப்தது து? இண ஈர்த்ர் ார்? இண வினக்குது ார்? இணப் தாதிப்தது இண ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? இண 

ஈர்ப்தது இண ட்டும்ான் ஈர்க்கிநா?  

(2) இரில்      

 

இரில் இனப்தசன்சணன்ண? இரில்ான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? இரில் இல்னாது ன்சணன்ண? இரில் ன் அணணத்தும் இல்ணன? 

இரில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? இரில் காக்கூடிது ன்சணன்ண? இரில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? இரில் இனப்தது ார் 

ார்? இரில் இல்னாது ார் ார்? இரில் அணணத்ணனேம் கானடினோ? இரில் அணணணனேம் கானடினோ? இரில் து இனக்கும்? 

இரில் து இனக்காது? இரில் ன் அது இனக்கிநது? இரில் ன் அது இல்ணன?  இரில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? இரில் 

இனப்தது இரியனயான் இனக்குா? இரில் இனப்தது இரில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? 

(3) இயாடு      

 

இயாடு இனப்தது ார் ார்? இயாடு இல்னாது ார் ார்? இயாடு இல்னாது ன்சணன்ண? இயாடு இனப்தது ன்சணன்ண? 

இயாடு ந்து ார்? இயாடு னது ார்? இயாடு ப்யதாது ார்? இயாடு ாது ார் ார்? இயாடு ான் அணணனம் 

இனக்கிநார்கபா? இயாடு ான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? இயாடு ன் அணணனம் இல்ணன? இயாடு ன் அணணத்தும் இல்ணன? 

இயாடு ன் அன் இனக்கிநான்? இயாடு ன் அள் இனக்கிநாள்? இயாடு ன் அன் இனக்காட்டாள்? இயாடு ன் அள் 

இனக்க ாட்டாள்? இயாடு ன் அன் ாட்டான்? இயாடு ன் அள் ாட்டாள்? இயாடு ன் அது ாது? இயாடு ன் 

அர்கள் ாட்டார்கள்? இயாடு இனப்தர்கள் இயாடு ட்டும்ான் இனக்கிநார்கபா? இயாடு இனப்தது இயாடு ட்டும்ான் 

இனக்குா? இயாடு இனப்தர்கள் ன் இயாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

(4) இாய்      

 

இாகய இர் நிணனத்தினப்தாா? இப்தடிய இர் நிணனத்தினப்தாா? ாறிணால், இர் இாகய இனப்தாா? இர் ாாய் ஆார்? 

இர் துாய் ஆார்? இர் அணணத்துாாா? இர் ன் அணணத்துாதில்ணன? இர் ற்சநானாய் ஆது ப்தடி? இர் 

ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், இர் இாகய இனக்க னடிாா? ாநால், இர் இாகய ன் இனக்க னடிாது? ாநால், 

இர் இாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் இர் நிணனத்தினப்தாா?    

(5) இால்      

 

இால் ன்சணன்ண ஆகும்? இால் அணணத்தும் ஆகுா? இால் ன்சணன்ண ஆகாது? இால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? இால் 

அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? இால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? இால் அணச் ச ய்னடினோ? இால் இணச் ச ய் 

னடினோ? இால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? இானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? இால் ன்ண தனன்? இால் 

ன்ண தன்? இால் சகட்டது ன்சணன்ண? இால் சகட்டர்கள் ார் ார்?  

(6) இரிற்கு      

 

இரிற்கு ததினாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? இரிற்கு ாற்நாக ார் ார் இனக்கிநார்கள்? இரிற்குப் ததினாக ார் ார் இல்ணன? இர் 

ாவிட்டால், இனக்குப் ததினாக ார் ார் னார்கள்? இரிற்குப் ததினாக அணணனம் னார்கபா? இரிற்கு ாற்நாக அணணத்தும் 

இனக்குா? இரிற்குப் ததினாக அணணனம் ன் னதில்ணன? இரிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? 

இரிற்குப் ததினாக னற்கு அணணனக்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? இரிற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து? 

(7) இரிற்யக      

 

இரிற்யக உரித்ாணது து? து து இரிற்யக உரித்ாணல்ன? இரிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? இரிற்யக உரித்ாணது 

இரிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? இரிற்யக உரித்ாணது ன் இரிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

 

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 



அர்த் தீதம் 
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Genius Mother Institute 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) அடண      

 

அடண அறிது ப்தடி? அடண உணக்கு உர்த்துது து? அடணப் தாதிப்தது து? அடணப் தாதிக்காது து? அடண ன் 

ற்நணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? அடணத் ாக்குது து? அடணக் கட்டுப்தடுத்துது து? அடணத் கட்டுப்தடுத்ாது து? 

அடண ன் அணணனம் அறிந்தினப்ததில்ணன? அடணத் தூண்டுது து? அடணத் தூண்டிவிடுது து? அடண ஈர்த்து து? 

அடண ஈர்ப்தது து? அடண வினக்குது து? அடணப் தாதிப்தது அடண ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? அடணப் பிபப்தது 

ப்தடி? அடணப் பிரிப்தது ப்தடி? அடணப் பிணப்தது ப்தடி? அடணச் சிணப்தது ப்தடி? அடண உனாக்குது ப்தடி? 

அடண யனோதடுத்திப் தார்ப்தது ப்தடி? 

 

(2) அடவில்      

 

அடவில் இனப்தசன்சணன்ண? அடவில் இல்னாது ன்சணன்ண? அடவில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? அடவில் து இனக்கும்? 

அடவில் து இனக்காது? அடவில் ன் அது இனக்கிநது? அடவில் ன் அது இல்ணன?  அடவில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? 

அடவில் இனப்தது அடவியனயான் இனக்குா? அடவில் இனப்தது அடவில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? அடவில் இனப்தணப் 

பிரித்சடுப்தது ப்தடி? 

 

(3) இயபாடு      

 

அடயாடு இனப்தது ன்சணன்ண? அடயாடு பிணக்கப்தட்டினப்தது ன்சணன்ண? அடயாடு ண ணப் பிணக்கனடினேம்? 

அடயாடு ண ணப் பிணக்கனடிாது? அடயாடு இல்னாது ன்சணன்ண? அடயாடு ந்து ன்சணன்ண? அடயாடு னது 

ன்சணன்ண? அடயாடு ப்யதாது ன்சணன்ண? அடயாடு ாது ன்சணன்ண? அடயாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? 

அடயாடு இனப்தது அடயாடு ட்டும்ான் இனக்குா? அடயாடு இனப்தது ன் அடயாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

 

(4) அடாய்      

 

அடாகய அட நிணனத்தினக்குா? ாறிணால், அட அடாகய இனகுா? அட துாய் ஆகும்? அட அணணத்துாகுா? அட ன் 

அணணத்துாதில்ணன? அட ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், அட அடாகய இனக்க னடிாா? ாநால், அட 

அடாகய ன் இனக்க னடிாது? ாநால், அட அடாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் அட 

நிணனத்தினக்குா? ஏட ற்சநான அடாக ானோா? ஏர் அடண ற்சநான அடாக ாற்னோது ப்தடி?    

 

(5) அடால்      

 

அடால் ன்சணன்ண ஆகும்? அடால் அணணத்தும் ஆகுா? அடால் ன்சணன்ண ஆகாது? அடால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

அடால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? அடால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? அடால் அணச் ச ய்னடினோ? அடால் 

இணச் ச ய் னடினோ? அடால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? அடானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? அடால் 

ன்ண தனன்? அடால் ன்ண தன்? அடால் ஆண சகட்டது ன்சணன்ண?  

 

(6) அடவிற்கு      

 

அடவிற்குப் ததினாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? அட இல்னாவிட்டால், அடவிற்கு ாற்நாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? அடவிற்குப் ததினாக 

து து இல்ணன? அடவிற்கு ாற்நாக து து இல்ணன? அடவிற்குப் ததினாக அணணத்தும் னா? அடவிற்கு ாற்நாக அணணத்தும் 

இனக்குா? அடவிற்குப் ததினாக அணணத்தும் ன் னதில்ணன? அடவிற்குப் ததினாக னற்கு அணணத்திற்கும் ாய்ப்ன இனக்கிநா? 

அடவிற்குப் ததினாக னற்கு அணணத்திற்கும் ன் ாய்ப்ன இல்ணன? அடவிற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து?  

 

(7) அடவிற்யக      

 

அடவிற்யக உரித்ாணது து? து து அடவிற்யக உரித்ாணல்ன? அடவிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? அடவிற்யக 

உரித்ாணது அடவிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? அடவிற்யக உரித்ாணது ன் அடவிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

 

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 
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யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) நினாண      

 

நினாண அறிது ப்தடி? நினாண உணக்கு உர்த்துது து? நினாணப் தாதிப்தது து? நினாணப் தாதிக்காது து? நினாண ன் 

ற்நணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? நினாணத் ாக்குது து? நினாணக் கட்டுப்தடுத்துது து? நினாணத் கட்டுப்தடுத்ாது து? நினாண 

ன் அணணனம் அறிந்தினப்ததில்ணன? நினாணத் தூண்டுது து? நினாணத் தூண்டிவிடுது து? நினாண ஈர்த்து து? நினாண 

ஈர்ப்தது து? நினாண வினக்குது து? நினாணப் தாதிப்தது நினாண ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? நினாணப் பிபப்தது ப்தடி? 

நினாணப் பிரிப்தது ப்தடி? நினாணப் பிணப்தது ப்தடி? நினாணச் சிணப்தது ப்தடி? நினாண உனாக்குது ப்தடி? நினாண 

யனோதடுத்திப் தார்ப்தது ப்தடி? 

 

(2) நினாவில்      

 

நினாவில் இனப்தசன்சணன்ண? நினாவில் இல்னாது ன்சணன்ண? நினாவில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? நினாவில் து இனக்கும்? 

நினாவில் து இனக்காது? நினாவில் ன் அது இனக்கிநது? நினாவில் ன் அது இல்ணன?  நினாவில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? 

நினாவில் இனப்தது நினாவியனயான் இனக்குா? நினாவில் இனப்தது நினாவில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? நினாவில் இனப்தணப் 

பிரித்சடுப்தது ப்தடி? 

 

(3) நினாயாடு      

 

நினாயாடு இனப்தது ன்சணன்ண? நினாயாடு பிணக்கப்தட்டினப்தது ன்சணன்ண? நினாயாடு ண ணப் பிணக்கனடினேம்? 

நினாயாடு ண ணப் பிணக்கனடிாது? நினாயாடு இல்னாது ன்சணன்ண? நினாயாடு ந்து ன்சணன்ண? நினாயாடு னது 

ன்சணன்ண? நினாயாடு ப்யதாது ன்சணன்ண? நினாயாடு ாது ன்சணன்ண? நினாயாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? 

நினாயாடு இனப்தது நினாயாடு ட்டும்ான் இனக்குா? நினாயாடு இனப்தது ன் நினாயாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

 

(4) நினாாய்      

 

நினாாகய நினா நிணனத்தினக்குா? ாறிணால், நினா நினாாகய இனகுா? நினா துாய் ஆகும்? நினா அணணத்துாகுா? நினா ன் 

அணணத்துாதில்ணன? நினா ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், நினா நினாாகய இனக்க னடிாா? ாநால், நினா நினாாகய 

ன் இனக்க னடிாது? ாநால், நினா நினாாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் நினா நிணனத்தினக்குா?  

 

(5) நினாால்      

 

நினாால் ன்சணன்ண ஆகும்? நினாால் அணணத்தும் ஆகுா? நினாால் ன்சணன்ண ஆகாது? நினாால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

நினாால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? நினாால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? நினாால் அணச் ச ய்னடினோ? நினாால் இணச் 

ச ய் னடினோ? நினாால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? நினாானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? நினாால் ன்ண 

தனன்? நினாால் ன்ண தன்? நினாால் ஆண சகட்டது ன்சணன்ண?  

 

(6) நினாவிற்கு      

 

நினாவிற்குப் ததினாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? நினாவிற்கு ாற்நாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? நினாவிற்குப் ததினாக து து இல்ணன? 

நினாவிற்கு ாற்நாக து து இல்ணன? நினாவிற்குப் ததினாக அணணத்தும் னா? நினாவிற்கு ாற்நாக அணணத்தும் இனக்குா? நினாவிற்குப் 

ததினாக அணணத்தும் ன் னதில்ணன? நினாவிற்குப் ததினாக னற்கு அணணத்திற்கும்   ாய்ப்ன இனக்கிநா? நினாவிற்குப் ததினாக 

னற்கு அணணத்திற்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? நினாவிற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து?  

 

(7) நினாவிற்யக      

 

நினாவிற்யக உரித்ாணது து? து து நினாவிற்யக உரித்ாணல்ன? நினாவிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? நினாவிற்யக 

உரித்ாணது நினாவிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? நினாவிற்யக உரித்ாணது ன் நினாவிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

 

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 
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யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) சகாசுண      

 

சகாசுண அறிது ப்தடி? சகாசுண உணக்கு உர்த்துது து? சகாசுணப் தாதிப்தது து? சகாசுணப் தாதிக்காது து? சகாசுண ன் 

ற்நணணத்தும் தாதிப்ததில்ணன? சகாசுணத் ாக்குது து? சகாசுணக் கட்டுப்தடுத்துது து? சகாசுணத் கட்டுப்தடுத்ாது து? 

சகாசுண ன் அணணனம் அறிந்தினப்ததில்ணன? சகாசுணத் தூண்டுது து? சகாசுணத் தூண்டிவிடுது து? சகாசுண ஈர்த்து து? 

சகாசுண ஈர்ப்தது து? சகாசுண வினக்குது து? சகாசுணப் தாதிப்தது சகாசுண ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? சகாசுணக் சகால்து 

ப்தடி? சகாசுணப் அடிப்தது ப்தடி? சகாசுணப் பிடிப்தது ப்தடி? சகாசுணச் சிணப்தது ப்தடி? சகாசுண உனாக்குது ப்தடி? 

சகாசுண யனோதடுத்திப் தார்ப்தது ப்தடி? 

 

(2) சகாசுவில்      

 

சகாசுவில் இனப்தசன்சணன்ண? சகாசுவில் இல்னாது ன்சணன்ண? சகாசுவில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? சகாசுவில் து இனக்கும்? 

சகாசுவில் து இனக்காது? சகாசுவில் ன் அது இனக்கிநது? சகாசுவில் ன் அது இல்ணன?  சகாசுவில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? 

சகாசுவில் இனப்தது சகாசுவியனயான் இனக்குா? சகாசுவில் இனப்தது சகாசுவில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? சகாசுவில் இனப்தணப் 

பிரித்சடுப்தது ப்தடி? 

 

(3) சகாசுயாடு      

 

சகாசுயாடு இனப்தது ன்சணன்ண? சகாசுயாடு பிணக்கப்தட்டினப்தது ன்சணன்ண? சகாசுயாடு ண ணப் பிணக்கனடினேம்? 

சகாசுயாடு ண ணப் பிணக்கனடிாது? சகாசுயாடு இல்னாது ன்சணன்ண? சகாசுயாடு ந்து ன்சணன்ண? சகாசுயாடு 

னது ன்சணன்ண? சகாசுயாடு ப்யதாது ன்சணன்ண? சகாசுயாடு ாது ன்சணன்ண? சகாசுயாடுான் அணணத்தும் 

இனக்கிநாா? சகாசுயாடு இனப்தது சகாசுயாடு ட்டும்ான் இனக்குா? சகாசுயாடு இனப்தது ன் சகாசுயாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

 

(4) சகாசுாய்      

 

சகாசுாகய சகாசு நிணனத்தினக்குா? ாறிணால், சகாசு சகாசுாகய இனகுா? சகாசு துாய் ஆகும்? சகாசு அணணத்துாகுா? சகாசு 

ன் அணணத்துாதில்ணன? சகாசு ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், சகாசு சகாசுாகய இனக்க னடிாா? ாநால், சகாசு 

சகாசுாகய ன் இனக்க னடிாது? ாநால், சகாசு சகாசுாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் சகாசு 

நிணனத்தினக்குா?  சகாசுண ற்சநான்நாக ாற்னோது ப்தடி?    

 

(5) சகாசுால்      

 

சகாசுால் ன்சணன்ண ஆகும்? சகாசுால் அணணத்தும் ஆகுா? சகாசுால் ன்சணன்ண ஆகாது? சகாசுால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

சகாசுால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? சகாசுால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? சகாசுால் அணச் ச ய்னடினோ? சகாசுால் 

இணச் ச ய் னடினோ? சகாசுால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? சகாசுானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? சகாசுால் 

ன்ண தனன்? சகாசுால் ன்ண தன்? சகாசுால் ஆண சகட்டது ன்சணன்ண?  

 

(6) சகாசுவிற்கு      

 

சகாசுவிற்குப் ததினாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? சகாசுவிற்கு ாற்நாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? சகாசு ாவிட்டால், யசநன்சணன்ணனம்? 

சகாசுவிற்குப் ததினாக து து இல்ணன? சகாசுவிற்கு ாற்நாக து து இல்ணன? சகாசுவிற்குப் ததினாக அணணத்தும் னா? சகாசுவிற்கு 

ாற்நாக அணணத்தும் இனக்குா? சகாசுவிற்குப் ததினாக அணணத்தும் ன் னதில்ணன? சகாசுவிற்குப் ததினாக னற்கு அணணத்திற்கும்   

ாய்ப்ன இனக்கிநா? சகாசுவிற்குப் ததினாக னற்கு அணணத்திற்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? சகாசுவிற்குப் ததினாக னற்காண 

ாய்ப்ணத நிர்ாணிப்தது து?  

 

(7) சகாசுவிற்யக      

 
சகாசுவிற்யக உரித்ாணது து? து து சகாசுவிற்யக உரித்ாணல்ன? சகாசுவிற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? சகாசுவிற்யக 

உரித்ாணது சகாசுவிற்யக உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? சகாசுவிற்யக உரித்ாணது ன் சகாசுவிற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

அர்த்ற்நது யகள்வில்ன! 



அர்த் தீதம் 

 
 

61 

Genius Mother Institute 

 

யகள்விகலம் ல அர்த்ங்களில்ான்! 

(1) அண      

 

அண அறிது ப்தடி? அண உணக்கு உர்த்துது து? அணப் தாதிப்தது து? அணப் தாதிக்காது து? அண ன் அணணத்தும் 

தாதிப்ததில்ணன? அணத் ாக்குது து? அணக் கட்டுப்தடுத்துது து? அணத் கட்டுப்தடுத்ாது து? அண ன் அணணனம் 

அறிந்தினப்ததில்ணன? அண தூண்டுது து? அணத் தூண்டிவிடுது து? அண ஈர்த்து து? அண ஈர்ப்தது து? அண வினக்குது து? 

அணப் தாதிப்தது அணண ட்டும்ான் தாதிக்கிநாா? அணக் சகால்து ப்தடி? அணப் அடிப்தது ப்தடி? அணணப் பிடிப்தது 

ப்தடி? அணச் சிணப்தது ப்தடி? அண உனாக்குது ப்தடி? அண யனோதடுத்திப் தார்ப்தது ப்தடி? 

 

(2) அதில்      

 

அதில் இனப்தசன்சணன்ண? அதில் இல்னாது ன்சணன்ண? அதில் ணநந்தினப்தசன்சணன்ண? அதில் து இனக்கும்? அதில் து இனக்காது? 

அதில் ன் அது இனக்கிநது? அதில் ன் அது இல்ணன?  அதில் இனப்தணகணப அறிது ப்தடி? அதில் இனப்தது அதியனயான் இனக்குா? 

அதில் இனப்தது அதில் ட்டும்ான் இனக்கிநா? அதில் இனப்தணப் பிரித்சடுப்தது ப்தடி? 

 

(3) அயாடு      

 

அயாடு இனப்தது ன்சணன்ண? அயாடு பிணக்கப்தட்டினப்தது ன்சணன்ண? அயாடு ண ணப் பிணக்கனடினேம்? அயாடு ண 

ணப் பிணக்கனடிாது? அயாடு இல்னாது ன்சணன்ண? அயாடு ந்து ன்சணன்ண? அயாடு னது ன்சணன்ண? அயாடு 

ப்யதாது ன்சணன்ண? அயாடு ாது ன்சணன்ண? அயாடுான் அணணத்தும் இனக்கிநாா? அயாடு இனப்தது அயாடு 

ட்டும்ான் இனக்குா? அயாடு இனப்தது ன் அயாடு ட்டும் இனப்ததில்ணன? 

 

(4) அதுாய்      

 

அதுாகய அது நிணனத்தினக்குா? ாறிணால், அது அதுாகய இனகுா? அது துாய் ஆகும்? அது அணணத்துாகுா? அது ன் 

அணணத்துாதில்ணன? அது ற்சநான்நாய் ஆது ப்தடி? ாநால், அது சகாசுாகய இனக்க னடிாா? ாநால், அது சகாசுாகய 

ன் இனக்க னடிாது? ாநால், அது அதுாகய இனக்க ன்சணன்ண ச ய்யண்டும்? அழிால் ன்னோம் அது நிணனத்தினக்குா?  

அதுண ற்சநான்நாக ாற்னோது ப்தடி?    

 

(5) அதுால்      

 

அதுால் ன்சணன்ண ஆகும்? அதுால் அணணத்தும் ஆகுா? அதுால் ன்சணன்ண ஆகாது? அதுால் ன்சணன்ண ச ய் னடினேம்? 

அதுால் அணணத்ணனேம் ச ய் னடினோ? அதுால் ன்சணன்ண ச ய் னடிாது? அதுால் அணச் ச ய்னடினோ? அதுால் இணச் 

ச ய் னடினோ? அதுால் ன் அணணத்ணனேம் ச ய் னடிதில்ணன? அதுானாகும் ல்ன காரிங்கள் ன்சணன்ண? அதுால் ன்ண 

தனன்? அதுால் ன்ண தன்? அதுால் ஆண சகட்டது ன்சணன்ண?  

 

(6) அற்கு      

 

அற்குப் ததினாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? அற்கு ாற்நாக ன்சணன்ண இனக்கிநது? அது ாவிட்டால், அற்குப் ததினாக 

யசநன்சணன்ண னம்? அற்குப் ததினாக து து இல்ணன? அற்கு ாற்நாக து து இல்ணன? அற்குப் ததினாக அணணத்தும் னா? 

அற்கு ாற்நாக அணணத்தும் இனக்குா? அற்குப் ததினாக அணணத்தும் ன் னதில்ணன? அற்குப் ததினாக னற்கு அணணத்திற்கும்   

ாய்ப்ன இனக்கிநா? அற்குப் ததினாக னற்கு அணணத்திற்கும் ன்   ாய்ப்ன இல்ணன? அற்குப் ததினாக னற்காண ாய்ப்ணத 

நிர்ாணிப்தது து?  

 

(7) அற்யக      

 அற்யக உரித்ாணது து? து து அற்யக உரித்ாணல்ன? அற்யக உரித்ாணாக ன் அணணத்துமில்ணன? அற்யக உரித்ாணது அற்யக 

உரித்ாணாக ன்னோம் இனக்குா? அற்யக உரித்ாணது ன் அற்யக உரித்ாணாக இனக்கிநது?  

 

ற்கும் ல அர்த்ங்கள்ான்! 

 

அர்த்தீதம் ன்னோம் அணாதீதம் 
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