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अ
अंक

അ�ം

अंक; िगनती; सं�ा;

akkaṁ

ചി�തം

अंक; आकार; उ�; िगनती; सं�ा;

citraṁ

പെ� paṇṭe

അ�

अंक; िगनती; सं�ा;

akka

अ�र

പലെ�ാഴും palappeāḻuṁ

സാധാരണ

अ�र; आम; सामा�;

sādhāraṇa

പതിവായ pativāya

കൂെട�ൂെട kūṭekkūṭe

കൂട�ൂെട kūṭakkūṭe

അടി�ടി aṭikkaṭi

സാധാരണയായിsādhāraṇayāyi

अंग

ശാഖ

अंग; अंश; शाखा;

śākha

ഭാഗം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

bhāgaṁ

േസവി�ാൻ

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

sēvikkān

ശരീരാവയവം

अंग; उपकरण; शरीर; साधन;

śarīrāvayavaṁ

വിഭാഗം

अंग; अंश; वग�; शाखा;

vibhāgaṁ

വിധി

अंग; धन; वा�; वा�ांश; संयोग;

vidhi

വകു�്

अंग; अंश; शाखा;

vakupp

�ഗൂ�്

अंग; समूह;

grūpp

കഷണം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

kaṣaṇaṁ

ക�ാ�

अंग; अंश; खंड; टुकड़ा; िह�ा;

kvāṭṭa

അവയവ�ളുെടavayavaṅṅaḷuṭe

അവയവ avayava

അംഗം aṅgaṁ

അറ

अंग; अंश; शाखा;

aṟa

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

अगर

ശരിയാെണ�ു śariyāṇennu

എ�ില്

अगर; जब; जब तक; या;

eṅkil

നൽകിയ nalkiya

अगला

താെഴ tāḻe

അടയ്�ുക

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭaykkuka

അടു�ു

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭuttu

അടു�ത് aṭuttat

अ�ा

െ�പ�ി

अ�ा; उिचत; पया��; ब�त; संुदर; सब; साफ;

preṟṟi

അതിേലാലമായatilēālamāya

ശുഭ śubha

ശാ�നും

अ�ा; कोमल; ��ाव;

śāntanuṁ

വിശി�മായ viśiṣṭamāya

മു�ീ�ി� muṭṭīṭṭilla

പിഴ piḻa

ന�

अ�ा; संुदर;

nalla

ധീരതയു� dhīratayuḷḷa

െടൻഡർ

अ�ा; ��ाव;

ṭenḍar

കിണറ്

अ�ा; संुदर;

kiṇaṟ

കനംകുറ� kanaṅkuṟañña

അെത

अ�ा; संुदर;

ate

ആശംസകള് āśansakaḷ

अचानक

െപെ��്

अचानक; शी�;

peṭṭenn

ആക��ികമായ ākasmikamāya

െപെ��ു� peṭṭennuḷḷa

ഇടയ്�ിെട iṭaykkiṭe

ആക��ികമായിākasmikamāyi

കിഴ�ാംതൂ�ായkiḻakkāntūkkāya

अजीब

അസാധാരണമായ

अजीब; िवशेष;

asādhāraṇamāya

ജി�ാസുവായ jijñāsuvāya

പായാൻ pāyān

വിചിതമായ vicitamāya

വിചി�ത vicitra

വി�ത് viṭṭat

अंडा

മു�ൽ muṭṭal

വൃഷണം vr̥ṣaṇaṁ

മു� muṭṭa

अणु

ത�ാ�ത tanmātra

अंत

അവസാനി�ു�avasānikkunna

അവസാനി�ു�ു

अंत; फल; रोक;

avasānikkunnu

ഉേ�ശം

अंत; पदाथ�; व�ु;

uddēśaṁ

തീര്�ുക

अंत; पूण�; फल; संपूण�;

tīrkkuka

നിലയ്�ാ� nilaykkātta

ൈഫനലിൽ

अंत; अंितम;

phainalil

ല��ം

अंत; पदाथ�; व�ु;

lakṣyaṁ

अंत�र�

अंत�र�

ബഹിരാകാശയാതികbahirākāśayātika

വിടവ്

अंत�र�; छेद; जगह;

viṭav

അകലം

अंत�र�; जगह;

akalaṁ

ഇടം

अंत�र�; छेद; जगह;

iṭaṁ

സ്േപസ് spēs

अंितम

ഏ�വും പുതിയ ēṟṟavuṁ putiya

കഴി�

अंितम; िपछले;

kaḻiñña

തുടരുക

अंितम; रहना;

tuṭaruka

േപരിലും pēriluṁ

ൈഫനലിൽ

अंत; अंितम;

phainalil

अ�यन

പര�േവ�ണം

अ�यन; अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

paryavēkṣaṇaṁ

അേന�ഷണം

अ�यन; जाँच;

anvēṣaṇaṁ

പഠി�ുക

अ�यन; काया�लय;

paṭhikkuka

പഠി� paṭhicca

अंधेरा

�തിതീയ ഞര�ുകൾ

अंधेरा; काला; िनकट;

tritīya ñarampukaḷ

ജീവിതകാലം

अंधेरा; काला;

jīvitakālaṁ

ഇരുേളാ iruḷēā

ഇരു�്

अंधेरा; काला;

iruṭṭ

ഇരു�

अंधेरा; काला;

iruṇṭa

अिधक

കൂടുതൽ

अिधक; आगे; और भी;

kūṭutal

കൂടി

अिधक; और भी; ब�त; भी;

kūṭi

പുറേമ

अिधक; और भी; ब�त; भी;

puṟamē

�സ് plas

अनुभव

പരീ�ണം

अनुभव; �योग; परी�ण;

parīkṣaṇaṁ

വികാരം vikāraṁ

��ര്ശി�ുക

अनुभव; �श�;

sparśikkuka

മലയാളിയാണ് malayāḷiyāṇ

പരിചയം

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; �योग; परी�ण;

paricayaṁ

പര�േവ�ണം

अ�यन; अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

paryavēkṣaṇaṁ

പരിേശാധന

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

pariśēādhana

ആസ�ദി�ു�താണ്āsvadikkunnatāṇ

അനുഭവമായിരു�ുanubhavamāyirun

अनुमान

നികുതിചുമ�ല്nikuticumattal

അനുമാനം

अनुमान; प�रणाम; फल;

anumānaṁ

സി�ാ�ം sid'dhāntaṁ

വ�ാേണാ

अनुमान; कुछ नही;ं

vaṭṭāṇēā

തി�െ�ടു�ുക

अनुमान; कर; मू�;

tiṭṭappeṭuttuka

കണ�ാ�ുക kaṇakkākkuka

എ�ിേമ�്

अनुमान; कर; मू�;

esṟṟimēṟṟ

ഊഹി�ുക ūhikkuka

അഭിന�ി�ു�ു

अनुमान; कर; मू�;

abhinandikkunnu

വിലയിരു�ുക

अनुमान; कर; मू�;

vilayiruttuka

अ�

അെ��ില് alleṅkil

ഇതര

अ�; बारी;

itara

മ�്

अ�; दूसरा;

maṟṟ

മെ�േ�ാ maṟṟentēā

മെ�ാരു maṟṟeāru

अब

ഇേ�ാള് ippēāḷ

अब तक

എ�ിലും

अब तक; अभी तक; शांत;

eṅkiluṁ

പേ�

अब तक; केवल;

pakṣē

വീ�ും

अब तक; अभी तक; िफर; शांत;

vīṇṭuṁ

ഇതുവെര

अब तक; अभी तक; केवल; िफर; शांत;

ituvare

ഇേ�ാഴും

अब तक; अभी तक; चुप; िफर; शांत;

ippēāḻuṁ

മി�ാതിരി�ാൻ

अब तक; अभी तक; चुप; शांत;

miṇṭātirippān

अ�ास

കവാ�് kavātt

പരിശീലനം

अ�ास; काम; �ायाम;

pariśīlanaṁ

പരിശീലി�ുക pariśīlikkuka

വ�ായാമം

अ�ास; काम; �ायाम;

vyāyāmaṁ

अभी तक

എ�ിലും

अब तक; अभी तक; शांत;

eṅkiluṁ

മി�ാതിരി�ാൻ

अब तक; अभी तक; चुप; शांत;

miṇṭātirippān

ഇേ�ാഴും

अब तक; अभी तक; चुप; िफर; शांत;

ippēāḻuṁ

ഇതുവെര

अब तक; अभी तक; केवल; िफर; शांत;

ituvare

ആയി�ും āyiṭṭuṁ

അനുഭവസാ��ംanubhavasākṣyaṁ



अभी तक

വീ�ും

अब तक; अभी तक; िफर; शांत;

vīṇṭuṁ

अलग

വ�ത���മായി vyatyastamāyi

േവറി� vēṟiṭṭa

െവേ�െറ vevvēṟe

െവളി�ം

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

veḷiccaṁ

വിവിധ vividha

വിവാഹേമാചനം

अलग; िवभाजन; िह�ा;

vivāhamēācanaṁ

�പേത�ക

अलग; िवभाजन; िवशेष; िह�ा;

pratyēka

വ�തിരി�മായvyatiriktamāya

േവറി�ു vēṟiṭṭu

വ�ത���മായ vyatyastamāya

മാ�തം

अलग; एक; एकल; केवल;

mātraṁ

ഒഴിവാ�ുക oḻivākkuka

വിദൂര

अलग; दूर;

vidūra

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

ഏകാ�മായ

अलग; एक; एकल; केवल;

ēkāntamāya

ഒ�െ�ടു�ുക oṟṟappeṭuttuka

ഞ�ളുെട

अलग; दूर;

ñaṅṅaḷuṭe

തിള�ു�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

tiḷaṅṅunna

െതളി�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; साफ;

teḷiñña

ദൂെര

अलग; दूर;

dūre

ദൂെരയു�

अलग; दूर;

dūreyuḷḷa

നിരവധി niravadhi

ഒ�

अलग; एक; एकल; केवल;

oṟṟa

अविध

കാലം

अविध; मौसम; समय;

kālaṁ

നട�

अविध; म�;

naṭanna

�പായം

अविध; समय;

prāyaṁ

നിബ�ന

अविध; शत�;

nibandhana

കാലാവധി

अविध; श�;

kālāvadhi

കാലയളവ്

अविध; लंबा; लंबाई; समय;

kālayaḷav

കാലഘ�ം

अविध; िबंदु; मौसम; समय;

kālaghaṭṭaṁ

अंश

തു�്

अंश; खंड; टुकड़ा;

tuṇṭ

ശാഖ

अंग; अंश; शाखा;

śākha

अंश

വിഭാഗം

अंग; अंश; वग�; शाखा;

vibhāgaṁ

ഭാഗം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

bhāgaṁ

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

േസവി�ാൻ

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

sēvikkān

ഘടകം

अंश; इकाई; एक; साम�ी;

ghaṭakaṁ

കഷണം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

kaṣaṇaṁ

ക�ാ�

अंग; अंश; खंड; टुकड़ा; िह�ा;

kvāṭṭa

കരാര്

अंश; �ापार; सौदा;

karār

അറ

अंग; अंश; शाखा;

aṟa

അംശം

अंश; खंड; टुकड़ा;

anśaṁ

തടി

अंश; खंड; टुकड़ा;

taṭi

വകു�്

अंग; अंश; शाखा;

vakupp

असली

അ��ു� antas'suḷḷa

റീയൽ ṟīyal

യഥാർ�മായുംyathārt'thamāyuṁ

യഥാർ��ിൽyathārt'thattil

യഥാർ� yathārt'tha

അനുേയാജ�മായ

असली; उिचत; ठीक;

anuyēājyamāya

വലത്

असली; उिचत; कानून; ठीक; सटीक; सरल; सही;

valat

ആധികാരികം ādhikārikaṁ

आ
आकिष�त

വശീകരി�ും

आकिष�त; चाल;

vaśīkarikkuṁ

വഴിപിഴ�ി�ുകvaḻipiḻappikkuka

ആകർഷി�ു ākarṣiccu

അദ�ായം adyāyaṁ

ആകർഷി�ാൻākarṣikkān

आकार

വശം

आकार; देखना; प�; हवा;

vaśaṁ

ആകൃതി ākr̥ti

കാ��

आकार; देखना; �ि�; या�ा; िवचार; हवा;

kāḻca

കാവൽ

आकार; देखना; िनयं�ण; या�ा; र�ा;

kāval

ചി�തം

अंक; आकार; उ�; िगनती; सं�ा;

citraṁ

ദൃശ�കാ�ിമാനംdr̥śyakāntimānaṁ

േനാ�ുക

आकार; देखना; या�ा;

nēākkuka

രൂപം rūpaṁ

आकार

രീതി

आकार; पथ; �कार; रा�ा; िविध; साधन;

rīti

വലു�ം valuppaṁ

വലി�ം valippaṁ

आंख

ക�്

आंख; देखना; िवचार;

kaṇṇ

आग

തീ

आग; चमक;

tī

െവടിവയ്�ുക veṭivaykkuka

आगे

മുേ�ാ�ു

आगे; पूव�; पहले; सामने;

munnēāṭṭu

വിദൂര�ു� vidūrattuḷḷa

മുേ�ാ�ു mumpēāṭṭu

മുേ�ാ�് munnēāṭṭ

േഫാർേവഡ് phēārvēḍ

ജാ�ഗത jāgrata

ഉയരുേ�ാൾ

आगे; घटना;

uyarumpēāḷ

മു�്

आगे; पूव�; पहले; सामने;

mump

ഉ�ാ um'mā

അയയ്�ുക ayaykkuka

അക� akanna

അ�െരയു�

आगे; बाहर;

akkareyuḷḷa

കൂടുതൽ

अिधक; आगे; और भी;

kūṭutal

आठ

എ�് eṭṭ

आदमी

മനുഷ�ൻ

आदमी; मानव; ���;

manuṣyan

വ��ി

आदमी; मानव; ���;

vyakti

आदेश

ഓര്ഡര് ōrḍar

സമിതി samiti

നിര്േദശി�ുക nirdēśikkuka

ജനവിധി janavidhi

�കമം kramaṁ

കമാൻഡ് kamānḍ

ക�ീഷൻ kam'mīṣan

ഓർഡർ ōrḍar

ഏൽപി�െ��വനുമ�

आदेश; �व�था;

ēlpikkappeṭṭavanu

ആ�ാപി�ുകājñāpikkuka

ആ�

आदेश; पच�;

ājña

അല�ാരം alaṅkāraṁ

കൽപന kalpana

आधुिनक

ആധുനികമായ ādhunikamāya

आधा

आधा

ഉടെലടു�ത് uṭaleṭuttat

പകുതി pakuti

आधार

പായ

आधार; कागज;

pāya

മ�്

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

maṇṇ

ഭൂമി

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

bhūmi

അടി�ാനം

आधार; मूल;

aṭisthānaṁ

േബസ് bēs

മൗലികമായ

आधार; आव�क; मूल;

malikamāya

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

പാദം

आधार; पैर; मूल;

pādaṁ

പാഡ്

आधार; कागज;

pāḍ

നില�ു

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

nilattu

അടി�ാനപരമായ

आधार; आव�क; मूल;

aṭisthānaparamāy

അടി�റ

आधार; पैर; मूल;

aṭittaṟa

അടി��്

आधार; नीचे;

aṭittaṭṭ

തമിഴെര tamiḻare

आप

നീ nī

നി�െള niṅṅaḷe

आम

സാധാരണ

अ�र; आम; सामा�;

sādhāraṇa

മാ�ഴം māmpaḻaṁ

आव�क

നികുതി

आव�क; कर;

nikuti

മൗലികമായ

आधार; आव�क; मूल;

malikamāya

േനതാവ്

आव�क; �मुख; मु�; िसर;

nētāv

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

ആവശ�മായ

आव�क; आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyamāya

ആവശ�മാണ് āvaśyamāṇ

ആവശമാകു�ു āvaśamākunnu

അവശ�

आव�क; पदाथ�; मु�; साम�ी;

avaśya

അടി�ാനപരമായ

आधार; आव�क; मूल;

aṭisthānaparamāy

�പധാനെ�� pradhānappeṭṭa

आव�कता

ഇ�ാ�� illāyma

ന�െ�ടുക naṣṭappeṭuka



आव�कता

ദുരിതം duritaṁ

കുറവ്

आव�कता; कम;

kuṟav

ക�ി kam'mi

ആവശ�മായ

आव�क; आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyamāya

ആവശ�ം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyaṁ

ആ�ഗഹി�ു�ു

आव�कता; इ�ा;

āgrahikkunnu

ആ�ഗഹം

आव�कता; इ�ा;

āgrahaṁ

അഭാവം abhāvaṁ

അവകാശം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

avakāśaṁ

आवाज

ഛായ

आवाज; रंग; �र;

chāya

ശ�ം

आवाज; �िन; मजबूत; श�; शोर; �र;

śabdaṁ

ആേരാഗ�കരമായ

आवाज; श�; शोर;

ārēāgyakaramāya

േവാ�ുെച�ുക vēāṭṭuceyyuka

തണല്

आवाज; रंग; �र;

taṇal

आिव�ार

ക�ുപിടി�ം

आिव�ार; क�ना; खोज;

kaṇṭupiṭittaṁ

െക�ിയു�ാ�ുകയുമാണ്keṭṭiyuṇṭākkukayu

ഫി�ൻ

आिव�ार; क�ना;

phikṣan

आ�य�

അ�ുതം atbhutaṁ

അതിശയകരമായatiśayakaramāya

വി��യം vismayaṁ

സർൈ�പസ് sarprais

आशा

�പത�ാശ

आशा; उ�ीद;

pratyāśa

�പതീ� pratīkṣa

പതീ�ി�ിരി�ുകpatīkṣiccirikkuka

കാ�ുക kākkuka

മുന്കൂ�ി കാണുകmunkūṭṭi kāṇuka

आसमान

ആകാശം ākāśaṁ

इ
इकाई

ഒെ�ാരുമ

इकाई; एक;

otteāruma

ഘടകം

अंश; इकाई; एक; साम�ी;

ghaṭakaṁ

യൂണിയൻ yūṇiyan

इ�ा

ആവശ�ം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyaṁ

इ�ा

യാചി�ുക

इ�ा; पूछना;

yācikkuka

േമാഹം mēāhaṁ

േചാദി�ുക

इ�ा; पूछना;

cēādikkuka

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

ചായ�് cāyv

സേ�ാഷം

इ�ा; धन; �स�; संयोग; हष�;

santēāṣaṁ

ആ�ഗഹി�ു�ു

आव�कता; इ�ा;

āgrahikkunnu

ആ�ഗഹം

आव�कता; इ�ा;

āgrahaṁ

അവകാശം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

avakāśaṁ

അഭിലാഷം abhilāṣaṁ

അേപ�

इ�ा; उपयोग; दावा; पूछना;

apēkṣa

അട�ി�ു aṭappiccu

ഇ�മു�േപാെലiṣṭamuḷḷapēāle

ആവശ�മായ

आव�क; आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyamāya

इंजन

എ�ിൻ

इंजन; मशीन;

eñcin

യ�വാഹനം

इंजन; मशीन;

yantavāhanaṁ

इितहास

ചരി�തം

इितहास; कहानी;

caritraṁ

തറ

इितहास; कहानी; जमीन;

taṟa

കഥ

इितहास; कहानी;

katha

इस �कार

േശഷം

इस �कार; पीछे;

śēṣaṁ

അ�രം

इस �कार; ऐसा;

attaraṁ

അതുേപാെല

इस �कार; ऐसा;

atupēāle

അന�രം

इस �कार; पीछे;

anantaraṁ

അേ�ാള്

इस �कार; पीछे;

appēāḷ

തുടർ�് tuṭarnn

उ
उंगली

വിരല് viral

വിരലിന് viralin

उ�

ഉ�തമായ unnatamāya

ഉയര്�

उ�; बड़ा; ब�त;

uyarnna

ചി�തം

अंक; आकार; उ�; िगनती; सं�ा;

citraṁ

उ�

മുകളിെല mukaḷile

വളെര

उ�; ब�त; िवशेष;

vaḷare

ൈഹെ�ാടതി haikkeāṭati

उिचत

ശരിയായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

śariyāya

ബു�ിയു� bud'dhiyuḷḷa

ഭീേമശ�രി bhīmēśvari

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

യു�ിയു�മായyuktiyuktamāya

േയാജമാ�ുക

उिचत; ठीक;

yēājamākkuka

ലളിതമായി

उिचत; केवल; बस;

laḷitamāyi

വലത്

असली; उिचत; कानून; ठीक; सटीक; सरल; सही;

valat

േവ��ത

उिचत; पया��;

vēṇṭatra

സൂ��മായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

sūkṣmamāya

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

വിരുതു�

उिचत; ठीक;

virutuḷḷa

ഉചിതമായ

उिचत; ठीक;

ucitamāya

െ�പ�ി

अ�ा; उिचत; पया��; ब�त; संुदर; सब; साफ;

preṟṟi

അ�ർലീനമായantarlīnamāya

അ��ു� antas'suḷḷa

സത�സ�മായ satyasandhamāya

അര്ഹതയു� ar'hatayuḷḷa

ഋജുവായത്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; सरल; सही;

r̥juvāyat

കഴിവു�

उिचत; ठीक;

kaḻivuḷḷa

േകടുേപാ�ല്

उिचत; ठीक; सही;

kēṭupēākkal

ദാനമായി

उिचत; ठीक;

dānamāyi

ന�ായമായ n'yāyamāya

നിയമം

उिचत; कानून; ठीक; सही;

niyamaṁ

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

അനുേയാജ�മായ

असली; उिचत; ठीक;

anuyēājyamāya

उ�ल

തിള�ു�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

tiḷaṅṅunna

ശു�മായ śud'dhamāya

െവളി�ം

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

veḷiccaṁ

െവടി�ു�

उ�ल; साफ;

veṭippuḷḷa

उ�ल

െതളി�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; साफ;

teḷiñña

ഒഴി� oḻiñña

വൃ�ിയായ

उ�ल; साफ;

vr̥ttiyāya

उठाना

ഉയര്�ു�വന്

उठाना; िल�;

uyarttunnavan

ഉളവാ�ുവാൻ

उठाना; िल�;

uḷavākkuvān

ലിഫ്�്

उठाना; िल�;

liphṟṟ

വർധി�ി�ുക

उठाना; जीत; फल; िल�;

vardhippikkuka

उ�ेिजत

ഉണര്�ുക

उ�ेिजत; कारण;

uṇarttuka

ഉണര്�െ�� uṇarttappeṭṭa

ഉേ�ജി�ി�ുകuttējippikkuka

ന��ാം nalkāṁ

उ�र

ഉ�രം

उ�र; जवाब;

uttaraṁ

വട�ൻ vaṭakkan

വട�് vaṭakk

മറുപടി

उ�र; जवाब;

maṟupaṭi

അതിനു�രം atinuttaraṁ

�പതികരണം

उ�र; जवाब;

pratikaraṇaṁ

തിരി�ടി നട�ുകtiriccaṭi naṭattuka

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

uṇṭākkuka

ഉത്പ�ം

उ�ाद; फल;

utpannaṁ

ഉത്പാദനം

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

utpādanaṁ

ഉൽ�ാദി�ി�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

ulppādippikkuka

ചര�്

उ�ाद; संपि�;

carakk

ജനേറ�്

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

janaṟēṟṟ

ലാഭം

उ�ाद; जीत; फल;

lābhaṁ

വരുമാനം

उ�ाद; जीत; फल;

varumānaṁ

സൃ�ി

उ�ाद; फल;

sr̥ṣṭi

उ�ादन

ഉൽ�ാദി�ി�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

ulppādippikkuka

ജനേറ�്

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

janaṟēṟṟ

ഉ�ാ�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

uṇṭākkuka

നിര്�ാണം nirm'māṇaṁ



उ�ादन

ഉത്പാദനം

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

utpādanaṁ

उ�ोग

വ�വസായ vyavasāya

വ�വസായം vyavasāyaṁ

സഹി��ു ത sahiṣṇuta

उदाहरण

കീഴ്വഴ�ം kīḻvaḻakkaṁ

മു�െ�

उदाहरण; पूव�;

mumpatte

ഉദാഹരണം

उदाहरण; मामला;

udāharaṇaṁ

മാതൃക

उदाहरण; परी�ण; मामला;

mātr̥ka

उ��

അവര്

उ��; वे;

avar

അവരുെട

उ��; उसे; वे; वह;

avaruṭe

അവെര

उ��; वे;

avare

उपकरण

�പകടനം prakaṭanaṁ

വ��ു വകകളും vastuvakakaḷuṁ

ശരീരാവയവം

अंग; उपकरण; शरीर; साधन;

śarīrāvayavaṁ

ഉപകരണ�ള്

उपकरण; साधन; साम�ी;

upakaraṇaṅṅaḷ

ഉപകരണം

उपकरण; साधन; साम�ी;

upakaraṇaṁ

ഉപകരണ�ൾ

उपकरण; साम�ी;

upakaraṇaṅṅaḷ

നട�ിലാ�ുക naṭappilākkuka

उपयोग

അേപ�

इ�ा; उपयोग; दावा; पूछना;

apēkṣa

അേപ�ി�ുക

उपयोग; �योग;

apēkṣikkuka

ഉപേയാഗം

उपयोग; काम; �योग;

upayēāgaṁ

യൂ�ിലി�ി yūṭṭiliṟṟi

उ�ीद

�പത�ാശ

आशा; उ�ीद;

pratyāśa

उसे

അവെന

उसे; वह;

avane

അവരുെട

उ��; उसे; वे; वह;

avaruṭe

അവന്െറ

उसे; वह;

avanṟe

അത്

उसे; यह; वह;

at

അവള്

उसे; वह;

avaḷ

ऊ
ऊपर

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

അപ്

ऊपर; तक;

ap

ഉയർ�ി uyartti

എടു�ുകാണി�eṭuttukāṇicca

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

കയറി kayaṟi

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

പ�ി�ു paṟṟiccu

മുകളിൽ

ऊपर; पर; बाहर; शीष�;

mukaḷil

േമേലാ�ു mēlēāṭṭu

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

ऊजा�

ഊര്ജം ūrjaṁ

ए
एक

ഏകാ�മായ

अलग; एक; एकल; केवल;

ēkāntamāya

ഒെ�ാരുമ

इकाई; एक;

otteāruma

ഒ�് onn

ഒരു oru

ഒ�

अलग; एक; एकल; केवल;

oṟṟa

ഘടകം

अंश; इकाई; एक; साम�ी;

ghaṭakaṁ

മാ�തം

अलग; एक; एकल; केवल;

mātraṁ

േസാൾ

एक; एकल; केवल;

sēāḷ

एक बार

േനരെ�

एक बार; पूव�;

nēratte

ആയതിനു āyatinu

ഒരി�ല് orikkal

एक साथ

ഒ�ി�് onnicc

एकल

ഏകാംഗ ēkāṅga

ഏകാ�മായ

अलग; एक; एकल; केवल;

ēkāntamāya

ഒ�

अलग; एक; एकल; केवल;

oṟṟa

മാ�തം

अलग; एक; एकल; केवल;

mātraṁ

േസാൾ

एक; एकल; केवल;

sēāḷ

അവിവാഹിതരായavivāhitarāya

ऐ
ऐसा

അ�രം

इस �कार; ऐसा;

attaraṁ

അതുേപാെല

इस �कार; ऐसा;

atupēāle

औ
और भी

കൂടി

अिधक; और भी; ब�त; भी;

kūṭi

യഥായു�ം yathāyuktaṁ

പുറേമ

अिधक; और भी; ब�त; भी;

puṟamē

പിെ�യും pinneyuṁ

േപാലും

और भी; बराबर;

pēāluṁ

ഒഴിെക

और भी; िसवाय;

oḻike

ഇതിലും itiluṁ

ഇതുകൂടാെത itukūṭāte

കൂടുതൽ

अिधक; आगे; और भी;

kūṭutal

क
के बारे म�

സംബ�ി� sambandhicca

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

ഏകേദശം

के बारे म�; िनकट;

ēkadēśaṁ

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

ചു�ും

के बारे म�; दौर; िनकट; वृ�;

cuṟṟuṁ

േനെര

के बारे म�; िनकट; पर; म�;

nēre

മി�വാറും

के बारे म�; िनकट; शायद; संभव; हो सकता है;

mikkavāṟuṁ

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

के बीच

ഇടയില്

के बीच; बीच;

iṭayil

കൂ��ില് kūṭṭattil

के िलए

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

കാരണം

के िलए; कारण; से;

kāraṇaṁ

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

ഗൗരവം garavaṁ

के िलए

േപാെല

के िलए; बराबर; से;

pēāle

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

േവ�ി

के िलए; तक; िनकट;

vēṇṭi

कुछ

കുെറ

कुछ; थोड़ा; िनधा��रत; सुरि�त;

kuṟe

ചിലേരാ

कुछ; गहरा; नीचे;

cilarēā

എെ��ിലും

कुछ; ��ेक; सब; हर;

enteṅkiluṁ

ഓേരാ

कुछ; ��ेक; सब; हर;

ōrēā

कुछ नही ं

പൂജ�ം pūjyaṁ

വ�ാേണാ

अनुमान; कुछ नही;ं

vaṭṭāṇēā

ഒ�ും onnuṁ

कंुजी

കീ kī

किठन

�പയാസമാണ്

किठन; भारी; मजबूत;

prayāsamāṇ

ഹാർഡ്

किठन; कंपनी; भारी; मजबूत;

hārḍ

േവദനാജനകമായvēdanājanakamāy

വീതികുറ� vītikuṟañña

വഴ�ാ�

किठन; मजबूत;

vaḻaṅṅātta

വടു vaṭu

മുഷി�നായ muṣippanāya

മരവി�

किठन; बफ� ;

maravicca

�പ���ാരായ

किठन; भारी; मजबूत;

praśnakkārāya

നിർ�ായകമായnirṇṇāyakamāya

തടി�ിരി�ു�ു taṭiccirikkunnu

കര്�ശമായ

किठन; भारी; सब;

karkkaśamāya

കണിശമായ kaṇiśamāya

കഠിനമായ kaṭhinamāya

എരിവു�തും erivuḷḷatuṁ

അയവി�ാ�

किठन; मजबूत;

ayavillātta

ഭാരമു�

किठन; भारी; मजबूत;

bhāramuḷḷa

कूद

ഒഴിവാ�ു�തിനായിoḻivākkunnatināyi

കുതി�ുക kutikkuka

ചാ�ം cāṭṭaṁ

कदम

ഘ�ം ghaṭṭaṁ



कदम

േപസ്

कदम; गित; चाल;

pēs

പടികൾ paṭikaḷ

ചുവട്

कदम; कोस�; गित; चलना; चाल; रा�ा;

cuvaṭ

നടപടികൾ naṭapaṭikaḷ

നട�ുക

कदम; चलना; चाल; जाना;

naṭakkuka

क� �

േക��ം kēndraṁ

േഷക്

क� �; भ�;

ṣēk

कंधे

േതാളിൽ tēāḷil

कपड़े

േകാശം

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

kēāśaṁ

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

വസ്�തം

कपड़े; पहनना; पोशाक;

vastraṁ

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

നിര്�ാണം nirm'māṇaṁ

ഘടന ghaṭana

െക�ിടം keṭṭiṭaṁ

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

ഉടു�ുക

कपड़े; पोशाक;

uṭukkuka

തുണി

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

tuṇi

क�ान

ക�ാപ്�ൻ kyāpṟṟan

നായകൻ nāyakan

कंपनी

സമൂഹം samūhaṁ

�ിരതയു�

कंपनी; मजबूत;

sthiratayuḷḷa

ഹാർഡ്

किठन; कंपनी; भारी; मजबूत;

hārḍ

സംഘം

कंपनी; ब�ड;

saṅghaṁ

ഉറ� uṟacca

ക�ി kakṣi

േസാളിഡ്

कंपनी; भारी; मजबूत;

sēāḷiḍ

कृपया

കൗതുകം katukaṁ

ദയവായി dayavāyi

�ീസ് plīs

कपास

പരു�ി parutti

कभी

എ�ായിേ�ാഴും

कभी; कभी नही;ं सदैव;

ellāyippēāḻuṁ

कभी

നിത�വാസികളായിരി�ുംnityavāsikaḷāyirikk

എേ�ാഴും

कभी; कभी नही;ं

eppēāḻuṁ

എെ��ിലും enneṅkiluṁ

कभी नही ं

എ�ായിേ�ാഴും

कभी; कभी नही;ं सदैव;

ellāyippēāḻuṁ

ഒരി�ലും orikkaluṁ

എേ�ാഴും

कभी; कभी नही;ं

eppēāḻuṁ

कम

താഴെ� tāḻatte

വിനീതമാവുകയും

कम; घटाना;

vinītamāvukayuṁ

കുറവായിരി�ും

कम; शांत;

kuṟavāyirikkuṁ

െപ�ി peṟṟi

വിമു�മാ�ുക

कम; घटाना;

vimuktamākkuka

താഴ്�ി tāḻtti

െചറിയ ceṟiya

കുറിയ

कम; शी�;

kuṟiya

ഇടയാകു� iṭayākunna

കുറവുെച�െ��kuṟavuceyyappeṭṭa

അടി�റേതാ�ുകaṭittaṟatēāṇṭuka

ക�ിവരു�രുത്kam'mivaruttarut

കുറ�

कम; नीचे;

kuṟañña

കുറ�ു kuṟaññu

കുറയ്�ുക

कम; घटाना;

kuṟaykkuka

കുറയ്�ുകയും kuṟaykkukayuṁ

കുറവ്

आव�कता; कम;

kuṟav

െല�് les's

कम से कम

അധികേനരം adhikanēraṁ

കുറ�ത് kuṟaññat

െചറുതാ�ുക ceṟutākkuka

�ा

എ�െന

�ा; कैसे; कौन; बराबर;

eṅṅane

വാ�് vāṭṭ

പറയാന് paṟayān

ഏവ ēva

എ�്

�ा; कैसे; कौन; जो; यह; वह;

ent

എ�ാ entā

�ों

എ�ുെകാ�് entukeāṇṭ

कर

അഭിന�ി�ു�ു

अनुमान; कर; मू�;

abhinandikkunnu

എ�ിേമ�്

अनुमान; कर; मू�;

esṟṟimēṟṟ

कर

തി�െ�ടു�ുക

अनुमान; कर; मू�;

tiṭṭappeṭuttuka

നികുതി

आव�क; कर;

nikuti

ഫീസ് phīs

വില

कर; मू�; लागत;

vila

വിലയിരു�ുക

अनुमान; कर; मू�;

vilayiruttuka

कुस�

കേസര kasēra

ि�या

�കിയ kriya

करीब

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

�ोध

േകാപം kēāpaṁ

�ഭാ�ൻ bhrāntan

ദുര്ബലമായ durbalamāya

മഹ�ായ

�ोध; बड़ा; ब�त; महान;

mahattāya

േ�കാധം krēādhaṁ

കുപിതനായ

�ोध; जंगली; वन;

kupitanāya

ഉ�ഗനായ

�ोध; जंगली; वन;

ugranāya

അരിശം ariśaṁ

േപ��ിവിഷം pēppaṭṭiviṣaṁ

क�ना

�പാതിനിധ�ം

क�ना; िवचार;

prātinidhyaṁ

ശാഠ�ം śāṭhyaṁ

സ�ൽ�ി�ാൻ saṅkalppikkān

ഭാവന bhāvana

ഭമകല്�ന bhamakalppana

ഫി�ൻ

आिव�ार; क�ना;

phikṣan

ഫാൻസി phānsi

പ�തി pad'dhati

ധാരണ dhāraṇa

ചി�

क�ना; िवचार; सोचा;

cinta

ക�ുപിടി�ം

आिव�ार; क�ना; खोज;

kaṇṭupiṭittaṁ

ഊഹം ūhaṁ

ആശയം

क�ना; िवचार; सोचा;

āśayaṁ

സി�ാ�ം sid'dhāntaṁ

ഇേമജറി imējaṟi

कला

കല kala

केवल

പേ�

अब तक; केवल;

pakṣē

േസാൾ

एक; एकल; केवल;

sēāḷ

ലളിതമായി

उिचत; केवल; बस;

laḷitamāyi

മാ�തം

अलग; एक; एकल; केवल;

mātraṁ

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

ന�മായ nagnamāya

ക�ി�് kaṣṭicc

ഇതുവെര

अब तक; अभी तक; केवल; िफर; शांत;

ituvare

ഒ�

अलग; एक; एकल; केवल;

oṟṟa

ഏകാ�മായ

अलग; एक; एकल; केवल;

ēkāntamāya

അവകാശെ��താണ്avakāśappeṭṭatāṇ

ഋജുവായത്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; सरल; सही;

r̥juvāyat

ഇ�ുറ�ു�ായിരു�ippuṟattuṇṭāyirunn

ഒ�യ്�് oṟṟaykk

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

किवता

വാക�ം vākyaṁ

ബാല bāla

കവിത kavita

കവിതയുെട kavitayuṭe

�े�

�പേദശ�ിനെ്റ

�े�; जमीन; देश;

pradēśattinṟe

സ്േകാ�് skēāpp

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

േമഖല mēkhala

�പേദശം

�े�; देश;

pradēśaṁ

പേനാരമ

�े�; ग�द;

panēārama

പ�്

�े�; ग�द;

pant

ഊഴമി� ūḻamilla

ഉപരിതലം

�े�; सतह;

uparitalaṁ

അര�� arappaṭṭa

മ�ലം maṇḍalaṁ

कैसे

എ�െന

�ा; कैसे; कौन; बराबर;

eṅṅane

എ�്

�ा; कैसे; कौन; जो; यह; वह;

ent

कहना

സംവാദം

कहना; चचा�; बोलना;

sanvādaṁ



कहना

സംസാരി�ുക

कहना; बोलना;

sansārikkuka

വിവരി�ുക

कहना; वण�न;

vivarikkuka

പറയു�ു

कहना; �रकॉड�;

paṟayunnu

പറയുക paṟayuka

ആശയവിനിമയംāśayavinimayaṁ

റിേ�ാർ�്

कहना; �रकॉड�;

ṟippēārṭṭ

कहा

പറ�ു paṟaññu

कहानी

ചരി�തം

इितहास; कहानी;

caritraṁ

േനാവൽ nēāval

തറ

इितहास; कहानी; जमीन;

taṟa

കഥയുെട kathayuṭe

കഥ

इितहास; कहानी;

katha

നില

कहानी; बराबर; �र;

nila

कागज

േരഖ

कागज; देखना; �रकॉड�;

rēkha

കടലാസ് kaṭalās

പാഡ്

आधार; कागज;

pāḍ

പായ

आधार; कागज;

pāya

േപ�ര് pēppar

മൾ�ി maḷṭṭi

कांच

�ാസ് glās

कान

െചവി cevi

कानून

നടപടി

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल; �ापार;

naṭapaṭi

നിയമം

उिचत; कानून; ठीक; सही;

niyamaṁ

നിയമ�പകാരമു�niyamaprakāramuḷ

�പവർ�ി

कानून; काम; �ापार;

pravartti

ഫലം

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल;

phalaṁ

വലത്

असली; उिचत; कानून; ठीक; सटीक; सरल; सही;

valat

काफी

ഞാൻപറയാനു�തുñānpaṟayānuḷḷatu

മതി

काफी; पया��; ब�त; संुदर; सब;

mati

ഞാനവേരാട് ñānavarēāṭ

ഗണ�മായ gaṇyamāya

ഗണനീയമായി gaṇanīyamāyi

काम

काम

പരിശീലനം

अ�ास; काम; �ायाम;

pariśīlanaṁ

�പ��ം

काम; बात; मामला; सम�ा; सवाल;

praśnaṁ

വിഷയം

काम; पदाथ�; बात; व�ु; िवषय;

viṣayaṁ

വിവാഹനി�യംvivāhaniścayaṁ

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

വ�ായാമം

अ�ास; काम; �ायाम;

vyāyāmaṁ

ബിസിന�് bisinas's

ബിരുദപതം birudapataṁ

ഫലം

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल;

phalaṁ

പി�ുടരല്

काम; खोज;

pintuṭaral

േസവനം

काम; काया�लय; �ापार;

sēvanaṁ

േവല vēla

ചുമതല

काम; �ापार;

cumatala

ഫങഷ്ൻ phaṅṣan

�പവർ�ി

कानून; काम; �ापार;

pravartti

ആരാധന ārādhana

ഉപേയാഗം

उपयोग; काम; �योग;

upayēāgaṁ

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

േജാലി

काम; �ापार;

jēāli

േജാലി�ല�് jēālisthalatt

െതാഴില്

काम; �ापार;

teāḻil

െതാഴിലാളി teāḻilāḷi

നടപടി

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल; �ापार;

naṭapaṭi

പമാണം pamāṇaṁ

ഓഫീസ്

काम; काया�लय;

ōphīs

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്ōṭṭēāmeābail

വ�ി

कार; ट� क;

vaṇṭi

വീരകഥ vīrakatha

വാഹനം vāhanaṁ

േ�ടാളി ṭrēāḷi

കാര് kār

കാറുകൾ kāṟukaḷ

काड�

കാർഡ്

काड�; योजना;

kārḍ

ടി��്

काड�; योजना;

ṭikkaṟṟ

ഭൂപടം

काड�; योजना;

bhūpaṭaṁ

काड�

െമനു menu

कारण

േപരകം pērakaṁ

അവസരം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

avasaraṁ

മ�്

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

maṇṇ

സംഭവം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

sambhavaṁ

ഭൂമി

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

bhūmi

നില�ു

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

nilattu

കാരണം

के िलए; कारण; से;

kāraṇaṁ

ഉണര്�ുക

उ�ेिजत; कारण;

uṇarttuka

കാരണ kāraṇa

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

काया�लय

ഓഫീസ്

काम; काया�लय;

ōphīs

പഠി�ുക

अ�यन; काया�लय;

paṭhikkuka

പദവിെയ padaviye

േസവനം

काम; काया�लय; �ापार;

sēvanaṁ

काला

ഇരു�്

अंधेरा; काला;

iruṭṭ

പഴ�ൻ paḻañcan

�തിതീയ ഞര�ുകൾ

अंधेरा; काला; िनकट;

tritīya ñarampukaḷ

ജീവിതകാലം

अंधेरा; काला;

jīvitakālaṁ

െകാഴു�ു� keāḻuppuḷḷa

െകാ�ു

काला; युवा;

keāccu

കറു�് kaṟupp

ഇരു�

अंधेरा; काला;

iruṇṭa

അശു�ൻ aśud'dhan

അശു�ൻ aśud'dha

അഴു�ായ aḻukkāya

കറു� kaṟutta

िकताब

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

കരുതിവയ്�ുകkarutivaykkuka

പു��കം pustakaṁ

कीट

കീടം kīṭaṁ

ബഗ് bag

നിശാശലഭം niśāśalabhaṁ

പുഴു puḻu

कॉलोनी

कॉलोनी

കുടിേയ�ം kuṭiyēṟṟaṁ

േകാളനി kēāḷani

कोट

അ�ി aṅki

അ�ിൽ aṅkil

ആവരണ āvaraṇa

നിലയ�ി nilayaṅki

പുറംകു�ായം puṟaṅkuppāyaṁ

േമല�ി mēlaṅki

कोमल

മൃദുവായ

कोमल; मुलायम; शीतल; सरल;

mr̥duvāya

െസൗമ�നായ

कोमल; मुलायम; सरल;

semyanāya

ശാ�മായ

कोमल; मुलायम; शांत; सरल;

śāntamāya

മധുരം madhuraṁ

മൃദുലതയും mr̥dulatayuṁ

ശാ�നും

अ�ा; कोमल; ��ाव;

śāntanuṁ

कोस�

ഗതി gati

ചുവട്

कदम; कोस�; गित; चलना; चाल; रा�ा;

cuvaṭ

പാത

कोस�; पता; पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

pāta

വഴി

कोस�; पथ; �कार; रा�ा; सड़क; साधन;

vaḻi

कोिशश

പരിേശാധന

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

pariśēādhana

�ശമം

कोिशश; देखना; परी�ण;

śramaṁ

�ശമി�ുക

कोिशश; देखना; परी�ण;

śramikkuka

പരീ�

कोिशश; खोज; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

parīkṣa

പര�േവ�ണം

अ�यन; अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

paryavēkṣaṇaṁ

കു�ിെ�ാ�ുകkuttikkeālluka

വിചാരണ

कोिशश; देखना; परी�ण;

vicāraṇa

പരിചയം

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; �योग; परी�ण;

paricayaṁ

कौन

എ�്

�ा; कैसे; कौन; जो; यह; वह;

ent

ഏത്

कौन; जो; वह;

ēt

എ�െന

�ा; कैसे; कौन; बराबर;

eṅṅane

ആെര

कौन; जो; वह;

āre

ആര്

कौन; जो; वह;

ār

कौशल

ൈവദഗധ്�ം vaidagdhyaṁ



ख
खंड

ഉടന�ടി uṭanvaṭi

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

േസവി�ാൻ

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

sēvikkān

െസെ�നറ്് segmenṟ

ഭാഗം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

bhāgaṁ

േ�ാ�് blēākk

തു�്

अंश; खंड; टुकड़ा;

tuṇṭ

തടി

अंश; खंड; टुकड़ा;

taṭi

ക�ാ�

अंग; अंश; खंड; टुकड़ा; िह�ा;

kvāṭṭa

അംശം

अंश; खंड; टुकड़ा;

anśaṁ

കഷണം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

kaṣaṇaṁ

खेत

പാടം pāṭaṁ

ഫാം phāṁ

േമ�ി��േദശം mēccilpadēśaṁ

खून

ര�ം raktaṁ

खच�

െചലവ്

खच�; मू�; लागत;

celav

അേതാ�് atēāṇṭ

खरीद

ഏെ�ടു�ൽ ēṟṟeṭukkal

വാ�ൽ vāṅṅal

വാ�ുക vāṅṅuka

വാ�ിയ vāṅṅiya

खेल

ഭാഗം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

bhāgaṁ

േസവി�ാൻ

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

sēvikkān

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

ചതി�ു caticcu

കഷണം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

kaṣaṇaṁ

കളി kaḷi

േനരംേപാ�് nērampēākk

खुश

ജീവ�ു� jīvas'suṟṟa

സേ�ാഷമു�

खुश; �स�;

santēāṣamuḷḷa

സേ�ാഷകരമായsantēāṣakaramāy

ഉ�ാഹമു�

खुश; �स�;

utsāhamuḷḷa

തിര�്

खुश; ��;

tirakk

खुश

ജീവേനാെട

खुश; रहना;

jīvanēāṭe

ഉ�ാസമായ

खुश; �स�;

ullāsamāya

സ�ു�മായ

खुश; �स�;

santuṣṭamāya

�खंचाव

പിരിമുറ�ം pirimuṟakkaṁ

നീ�ുക nīṭṭuka

േവാൾേ�ജ് vēāḷṭṭēj

വലി�ുക

�खंचाव; खीचं;

valikkuka

ക�ുനീര്

�खंचाव; खीचं;

kaṇṇunīr

നുണകൾ�് nuṇakaḷkk

�ടാ�ൻ ṭrākṣan

വടംവലി vaṭanvali

खीचं

ക�ുനീര്

�खंचाव; खीचं;

kaṇṇunīr

വലി�ുക

�खंचाव; खीचं;

valikkuka

खोज

പരീ�

कोिशश; खोज; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

parīkṣa

സൂ��പരിേശാധനsūkṣmapariśēādha

േവ�യുെട

खोज; िशकार;

vēṭṭayuṭe

പി�ുടരല്

काम; खोज;

pintuṭaral

തിരയൽ tirayal

ഗേവഷണം gavēṣaṇaṁ

ക�ുപിടി�ം

आिव�ार; क�ना; खोज;

kaṇṭupiṭittaṁ

അംശേമാ

खोज; पता;

anśamēā

പീഡനം

खोज; िशकार;

pīḍanaṁ

खोया

ന�െ�� naṣṭappeṭṭa

खोल

അഴി�ുക aḻikkuka

െഷൽ

खोल; �चा; हल;

ṣel

ग
गित

േവഗെ�ടു�ുകvēgappeṭuttuka

േപസ്

कदम; गित; चाल;

pēs

സംവിധാനം

गित; पता; शासन;

sanvidhānaṁ

േവഗം

गित; चाल; तेज़; ��रत; शी�;

vēgaṁ

ചുവട്

कदम; कोस�; गित; चलना; चाल; रा�ा;

cuvaṭ

ചലനം

गित; चलना; चाल; ��ाव;

calanaṁ

गित

ആ�ം ākkaṁ

തിടു�ം tiṭukkaṁ

ग�द

പ�്

�े�; ग�द;

pant

പേനാരമ

�े�; ग�द;

panēārama

െവടിയു� veṭiyuṇṭa

गंध

ഗ�ം

गंध; नाक;

gandhaṁ

മണം

गंध; नाक;

maṇaṁ

ലാ�ിനും

गंध; नाक;

lāphlinuṁ

സുഗ�ം

गंध; नाक;

sugandhaṁ

സൗരഭം

गंध; नाक;

sarabhaṁ

�े

ചാര cāra

गद�न

കു�ായ�ഴു�k്uppāyakkaḻutt

കഴു�് kaḻutt

गरम

ഊ��ളമായ ūṣmaḷamāya

ചൂട്

गरम; गम�; गम�;

cūṭ

ചൂടു�

गरम; गम�;

cūṭuḷḷa

ഊ��ള

गरम; गम�; गम�;

ūṣmaḷa

गम�

ഊ��ള

गरम; गम�; गम�;

ūṣmaḷa

ചൂട്

गरम; गम�; गम�;

cūṭ

ചൂടു�

गरम; गम�;

cūṭuḷḷa

ചൂളം

गम�; गम�;

cūḷaṁ

गम�

േവനല്�ാലം vēnalkkālaṁ

ഊ��ള

गरम; गम�; गम�;

ūṣmaḷa

ചൂട്

गरम; गम�; गम�;

cūṭ

ചൂളം

गम�; गम�;

cūḷaṁ

േവനൽകാല�്vēnalkālatt

�ह

�ഗഹം grahaṁ

गरीब

ദരി�ദെന daridrane

േമാശം mēāśaṁ

गलत

െത�ായ

गलत; झूठ; बुरा;

teṟṟāya

गलत

വ�ാജ

गलत; झूठ;

vyāja

गुलाब

�മാപൂർവം kṣamāpūrvaṁ

പനിനീര�്ൂവ് paninīrppūv

േറാസ് ṟēās

गैस

ഗാേസാലിന് gāsēālin

വാതകം vātakaṁ

गहरा

ആഴമു�

गहरा; भारी;

āḻamuḷḷa

ചിലേരാ

कुछ; गहरा; नीचे;

cilarēā

അഗാധമായ agādhamāya

ആഴം āḻaṁ

ആഴ�ിൽ

गहरा; भारी;

āḻattil

പാതാള�ിേല�ുpātāḷattilēkku

गाना

പാടുക pāṭuka

गाय

പശു paśu

ക�ുകാലികള്

गाय; पशु;

kannukālikaḷ

ക�ുകാലികളിൽkannukālikaḷil

गांव

പ�ണം paṭṭaṇaṁ

േചാ�ാനി�ര cēāṟṟānikkara

നഗരം

गांव; शहर;

nagaraṁ

िगनती

കണ�്

िगनती; तेज़; ��रत; शी�;

kaṇakk

തുക

िगनती; सं�ा;

tuka

അ�ം

अंक; िगनती; सं�ा;

akkaṁ

ചി�തം

अंक; आकार; उ�; िगनती; सं�ा;

citraṁ

വികയപതം vikayapataṁ

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

അ�

अंक; िगनती; सं�ा;

akka

എ�ം eṇṇaṁ

എ�ിവരു� eṇṇivarunna

िगरावट

തകര�്ടിയുക takarnnaṭiyuka

േശാഷണ śēāṣaṇa

गीत

പാ�് pāṭṭ

പാടു� pāṭunna

പാഠപു��കമാ�ുകയുംpāṭhapustakamāk



घ
घंटे

മണി�ൂറുകള് maṇikkūṟukaḷ

വിരു�ം virud'dhaṁ

മണി�ൂര്

घंटे; समय;

maṇikkūr

घटना

അവസരം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

avasaraṁ

ഉയരുേ�ാൾ

आगे; घटना;

uyarumpēāḷ

ഒല� olakka

�പതിഭാസം pratibhāsaṁ

സംഭവം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

sambhavaṁ

സംഭവമായിരു�ുsambhavamāyirun

അപകടം

घटना; संयोग;

apakaṭaṁ

घटाना

വിമു�മാ�ുക

कम; घटाना;

vimuktamākkuka

ക�ിവരു�രുത്kam'mivaruttarut

കുറയ്�ുക

कम; घटाना;

kuṟaykkuka

വിനീതമാവുകയും

कम; घटाना;

vinītamāvukayuṁ

घड़ी

ഘടികാരം

घड़ी; देखना;

ghaṭikāraṁ

ൈടമർ ṭaimar

घर

അടു�് aṭupp

അടു�ിൽനി�ു aṭuppilninnu

ഇരി�ിടം

घर; जगह; रखना; ��थित; सीट;

irippiṭaṁ

കുടുംബം

घर; प�रवार;

kuṭumbaṁ

ചാടിെയഴുേ��് cāṭiyeḻunnēṟṟ

ഭവന bhavana

വാസ�ലം

घर; सीट;

vāsasthalaṁ

വീട്

घर; प�रवार;

vīṭ

घाटी

െതാ�ിയും teāṭṭiyuṁ

പര�പാതം parannapātaṁ

താഴ്വര tāḻvara

മലയിടു�് malayiṭukk

घास

പു�് pull

സസം sasaṁ

घोड़ा

കുതിര kutira

च
चढ़ाई

കയറുക kayaṟuka

चढ़ाई

കയ�ം kayaṟṟaṁ

പര്�തം parvvataṁ

െമൗ�് meṇṭ

സ്െകയിൽ

चढ़ाई; �र;

skeyil

चुप

നി��ത

चुप; शांत;

niśśabdata

നി��മായ

चुप; शांत;

niśśabdamāya

മി�ാതിരി�ാൻ

अब तक; अभी तक; चुप; शांत;

miṇṭātirippān

ഒർ�ാെത orkkāte

ഇേ�ാഴും

अब तक; अभी तक; चुप; िफर; शांत;

ippēāḻuṁ

മി�ാ�

चुप; शांत;

miṇṭātta

चंुबक

കാ�ം kāntaṁ

കാ�ിക kāntika

चमक

ശവമായി śavamāyi

ആളി��ുക āḷikkattuka

ജലി�ുക jalikkuka

തിള�ം tiḷakkaṁ

തീ

आग; चमक;

tī

�ാഷ് phlāṣ

മ�ല�ാല�m്aṇḍalakkālatt

മനം

चमक; िदल;

manaṁ

चयन

ഐ�ികം aicchikaṁ

നിര

चयन; पं��;

nira

चचा�

കിംവദ�ി kinvadanti

ചർ� carcca

ചർ�കൾ carccakaḷ

സംവാദം

कहना; चचा�; बोलना;

sanvādaṁ

च�र�

�പകൃതി

च�र�; �कृित; �ाकृितक;

prakr̥ti

�പതീകം

च�र�; �कृित; �तीक; संपि�;

pratīkaṁ

േയാഗ�ത

च�र�; �कृित; संपि�;

yēāgyata

വ��ിത�ം vyaktitvaṁ

चलना

ൈകമാ�ം

चलना; प�रवत�न;

kaimāṟṟaṁ

നട�ുക

कदम; चलना; चाल; जाना;

naṭakkuka

മാ�ം

चलना; प�रवत�न;

māṟṟaṁ

चलना

ഇള�ുക

चलना; चाल; ध�ा; ��ाव;

iḷakkuka

ചലനം

गित; चलना; चाल; ��ाव;

calanaṁ

ചുവട്

कदम; कोस�; गित; चलना; चाल; रा�ा;

cuvaṭ

चेहरा

തല

चेहरा; �मुख; मु�; िसर;

tala

�ഫ�്

चेहरा; सामने;

phraṇṭ

മുഖം

चेहरा; मंुह; सामने;

mukhaṁ

चादर

ഷീ�് ṣīṟṟ

चांदी

െവ�ിെകാ�ുനിർ�ി�veḷḷikeāṇṭunirm'mi

െവ�ി veḷḷi

चार

നാല് nāl

चाट�

പ�ിക

चाट�; योजना; �रकॉड�; सूची;

paṭṭika

ചാർ�് cārṭṭ

चाल

തുടരൻ tuṭaran

േപസ്

कदम; गित; चाल;

pēs

റൂസ് ṟūs

േവഗം

गित; चाल; तेज़; ��रत; शी�;

vēgaṁ

നീ�ു�ുെവ� nīṅṅunnuvenna

നീ�ുക nīkkuka

നട�ുക

कदम; चलना; चाल; जाना;

naṭakkuka

ചുവട്

कदम; कोस�; गित; चलना; चाल; रा�ा;

cuvaṭ

ചലനം

गित; चलना; चाल; ��ाव;

calanaṁ

കൗശലം kaśalaṁ

കുസൃതി kusr̥ti

ഓ�ം

चाल; दौड़; �वाह;

ōṭṭaṁ

ഇള�ുക

चलना; चाल; ध�ा; ��ाव;

iḷakkuka

അതിര് atir

വശീകരി�ും

आकिष�त; चाल;

vaśīkarikkuṁ

ചവി�ും caviṭṭuṁ

िचिक�क

േഡാ��ര് ḍēākṭar

ൈവദ�ൻ vaidyan

െതറാ�ി�് teṟāppisṟṟ

ഭൗതികശാസ്�ത�ൻbhatikaśāstrajñan

चीनी

ൈചനീസ് cainīs

പ�സാര pañcasāra

छ
छड़ी

േബടാന് bēṭān

വിളറിയമുഖം

छड़ी; बाल;

viḷaṟiyamukhaṁ

�ാനം

छड़ी; जगह; रखना; रा�; ��थित; सीट;

sthānaṁ

വടി vaṭi

മര�ൂണ്

छड़ी; बाल; भीड़; समूह;

marattūṇ

പശ paśa

ദ�ു daṇḍu

തൂണ്

छड़ी; �ंभ;

tūṇ

ചീയുക cīyuka

കഴുേ�ാല് kaḻukkēāl

ൈകേ�ാ�് kaittēākk

छेद

തുളയ്�ുക tuḷaykkuka

േപാട് pēāṭ

വിടവ്

अंत�र�; छेद; जगह;

viṭav

െപാതുവായ

छेद; सामा�;

peātuvāya

െപാ�ൽ peāṭṭal

ഗുഹ guha

കഥയുമിെ��് kathayumillenn

ഉദ്ഘാടനം udghāṭanaṁ

ഇടം

अंत�र�; छेद; जगह;

iṭaṁ

തുള tuḷa

छा�

കൃ��മണി kr̥ṣṇamaṇi

വിദ�ാർ�ി vidyārt'thi

छोड़ा

ഇടെ� iṭatte

ज
जंगली

�കൂരനായ krūranāya

പാകൃതാവ�യിലു�pākr̥tāvasthayiluḷḷa

പാകൃതമായ pākr̥tamāya

പാകൃത pākr̥ta

കാ�ുപ�ി

जंगली; वन;

kāṭṭupanni

കുപിതനായ

�ोध; जंगली; वन;

kupitanāya

ഉ�ഗനായ

�ोध; जंगली; वन;

ugranāya

കാ�ുേപാ�ിനെ്റkāṭṭupēāttinṟe

जगह

നിർ�ുക

जगह; रोक; �ेशन;

nirttuka

വിടവ്

अंत�र�; छेद; जगह;

viṭav

ൈസ�് saiṟṟ



जगह

േ�ഷൻ

जगह; रोक; �ेशन;

sṟṟēṣan

�ലം

जगह; रखना; ��थित; सीट;

sthalaṁ

ബി�ു

जगह; िबंदु; व�ु;

bindu

പു�ി puḷḷi

ഇടം

अंत�र�; छेद; जगह;

iṭaṁ

േച�ർ cēmpar

ഗണം

जगह; रखना;

gaṇaṁ

കറ

जगह; िम�ी;

kaṟa

അകലം

अंत�र�; जगह;

akalaṁ

ഇരി�ിടം

घर; जगह; रखना; ��थित; सीट;

irippiṭaṁ

തീർ�്

जगह; रखना; �व�था; ��थित;

tīrpp

ഇടുക

जगह; रखना;

iṭuka

�ാനം

छड़ी; जगह; रखना; रा�; ��थित; सीट;

sthānaṁ

जब

സമയ�്

जब; जब तक; दौरान; पर; समय;

samayatt

കാല�്

जब; जब तक; दौरान; पर;

kālatt

എേ�ാൾ

जब; जब तक;

eppēāḷ

അേതസമയം

जब; जब तक; समय;

atēsamayaṁ

എ�ില്

अगर; जब; जब तक; या;

eṅkil

जब तक

അ�ാെത

जब तक; िसवाय;

allāte

വെര

जब तक; तक;

vare

സമയ�്

जब; जब तक; दौरान; पर; समय;

samayatt

പുലരിയുെട pulariyuṭe

കാല�്

जब; जब तक; दौरान; पर;

kālatt

എ�ില്

अगर; जब; जब तक; या;

eṅkil

അേതസമയം

जब; जब तक; समय;

atēsamayaṁ

എേ�ാൾ

जब; जब तक;

eppēāḷ

जबिक

േനടിയേ�ാള്

जबिक; बढ़ने;

nēṭiyappēāḷ

जमीन

തറ

इितहास; कहानी; जमीन;

taṟa

നിലം

जमीन; देश;

nilaṁ

जमीन

നില�ു

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

nilattu

�പേദശ�ിനെ്റ

�े�; जमीन; देश;

pradēśattinṟe

ഭൂമി

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

bhūmi

മ�്

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

maṇṇ

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

जला

േഹാമയാഗം hēāmayāgaṁ

जवाब

മറുപടി

उ�र; जवाब;

maṟupaṭi

�പതികരണം

उ�र; जवाब;

pratikaraṇaṁ

ഉ�രം

उ�र; जवाब;

uttaraṁ

जहां

എവിെട eviṭe

जहाज

കട�ുേബാ�് kaṭattubēāṭṭ

ക�ല്

जहाज; नाव;

kappal

െകാ�ുേപാകും

जहाज; पहनना; भालू;

keāṇṭupēākuṁ

ഗതാഗത gatāgata

പാതം

जहाज; नाव;

pātaṁ

പാ�തം

जहाज; नाव;

pātraṁ

വ�ം

जहाज; नाव;

vaḷḷaṁ

ഷി�ിംഗ് ṣippiṅg

जाँच

അേന�ഷണം

अ�यन; जाँच;

anvēṣaṇaṁ

സ്�കീനിംഗ് skrīniṅg

जादू

ആഭിചാരം ābhicāraṁ

ജാലവിദ� jālavidya

അ�ര�ിശക് akṣarappiśak

പകി�് pakiṭṭ

जाना

നട�ുക

कदम; चलना; चाल; जाना;

naṭakkuka

िजसका

ആരുെട āruṭe

जीत

അർഹി�ു�ു arhikkunnu

ആനുകൂല�ം

जीत; फल;

ānukūlyaṁ

ജയേ�ാെട jayattēāṭe

േന�ം

जीत; फल;

nēṭṭaṁ

േനടാൻ

जीत; प�ंचना;

nēṭān

जीत

ലാഭം

उ�ाद; जीत; फल;

lābhaṁ

വർധി�ി�ുക

उठाना; जीत; फल; िल�;

vardhippikkuka

വരുമാനം

उ�ाद; जीत; फल;

varumānaṁ

വിജയം

जीत; फल; सफलता;

vijayaṁ

जीवन

അ��ിത�ം

जीवन; होना;

astitvaṁ

ജീവി

जीवन; होना;

jīvi

ജീവന് jīvan

എ�ു

जीवन; रहना; होना;

ennu

जो

ആര്

कौन; जो; वह;

ār

ആെര

कौन; जो; वह;

āre

എ�്

�ा; कैसे; कौन; जो; यह; वह;

ent

ഏത്

कौन; जो; वह;

ēt

झ
झटका

െജർക് jerk

െഞ�ുക ñeṭṭuka

നടു�ം

झटका; डर; ध�ा; मारना;

naṭukkaṁ

നടനാെണ�ും naṭanāṇennuṁ

झठू

െത�ായ

गलत; झूठ; बुरा;

teṟṟāya

വ�ാജം vyājaṁ

വ�ാജ

गलत; झूठ;

vyāja

നുണ

झूठ; रहना;

nuṇa

ത�ി�് taṭṭipp

ചതി cati

ക�ം kaḷḷaṁ

പരിഭവം paribhavaṁ

झील

തടാകം taṭākaṁ

കായല് kāyal

ट
टुकड़ा

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

സ്�കാ�് skrāpp

േസവി�ാൻ

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

sēvikkān

മുറി�ുക muṟikkuka

മുകുളം mukuḷaṁ

टुकड़ा

ഭാഗം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

bhāgaṁ

ബി�് biṟṟ

പൂളുക pūḷuka

തടി

अंश; खंड; टुकड़ा;

taṭi

ചി�് cipp

കഷണം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

kaṣaṇaṁ

ക�ാ�

अंग; अंश; खंड; टुकड़ा; िह�ा;

kvāṭṭa

ഒരുൽ��മാണ് orulppannamāṇ

അംശം

अंश; खंड; टुकड़ा;

anśaṁ

അ��ഷണം appakkaṣaṇaṁ

തു�്

अंश; खंड; टुकड़ा;

tuṇṭ

�ूब

കുഴല് kuḻal

ൈപ�് paipp

ट� क

േഗാ��ാല gēāṇṭvāla

വ�ി

कार; ट� क;

vaṇṭi

टायर

�ീണം kṣīṇaṁ

തളര�് taḷarcca

ജൂണില് jūṇil

ടയർ

टायर; पं��;

ṭayar

टीम

ടീം ṭīṁ

ठ
ठीक

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

കൃത�മായ kr̥tyamāya

സൂ��മായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

sūkṣmamāya

ശരിയായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

śariyāya

വിരുതു�

उिचत; ठीक;

virutuḷḷa

വലത്

असली; उिचत; कानून; ठीक; सटीक; सरल; सही;

valat

േയാജമാ�ുക

उिचत; ठीक;

yēājamākkuka

യഥാർ� yathārt'tha

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

ബു�ിയു� bud'dhiyuḷḷa

അനുേയാജ�മായ

असली; उिचत; ठीक;

anuyēājyamāya

ദാനമായി

उिचत; ठीक;

dānamāyi

േകടുേപാ�ല്

उिचत; ठीक; सही;

kēṭupēākkal



ठीक

അ��ു� antas'suḷḷa

കഴിയാൻ kaḻiyān

ഋജുവായത്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; सरल; सही;

r̥juvāyat

ഉചിതമായ

उिचत; ठीक;

ucitamāya

നിയമം

उिचत; कानून; ठीक; सही;

niyamaṁ

കഴിവു�

उिचत; ठीक;

kaḻivuḷḷa

ड
डर

വിചാരെ�ടു�തിനാൽvicārappeṭunnatin

ഭയാനകമായ bhayānakamāya

ഭയ�രതം bhayaṅkarataṁ

നടു�ം

झटका; डर; ध�ा; मारना;

naṭukkaṁ

ഭയം bhayaṁ

ढ
ढोगं

കാപട�ം kāpaṭyaṁ

त
तक

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

വെര

जब तक; तक;

vare

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

അപ്

ऊपर; तक;

ap

േവ�ി

के िलए; तक; िनकट;

vēṇṭi

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

तेज़

േവഗ�ിൽ

तेज़; ��रत; शी�;

vēgattil

ഉപവാസം

तेज़; ��रत; शी�;

upavāsaṁ

കണ�്

िगनती; तेज़; ��रत; शी�;

kaṇakk

കു�െന kuttane

കൂര്� kūrtta

മൂർ� mūrcca

വളെരെ�െ��്

तेज़; तेजी; ��रत; शी�;

vaḷareppeṭṭenn

േവഗം

गित; चाल; तेज़; ��रत; शी�;

vēgaṁ

तेजी

അതിേവഗം ativēgaṁ

വളെരെ�െ��്

तेज़; तेजी; ��रत; शी�;

vaḷareppeṭṭenn

तट

അണെ��്

तट; ब�क;

aṇakkeṭṭ

അതിര�്ി

तट; सीमा;

atirtti

അ�ം

तट; सीमा;

aṟṟaṁ

തീരം

तट; ब�क;

tīraṁ

െതാ�ൽ

तट; सीमा;

teāṅṅal

ബാ�്

तट; ब�क;

bāṅk

ബീ�് bīcc

त�

മൂലകം mūlakaṁ

േവര്െപ�ുനില്�ു�vērpeṭṭunilkkunna

സാരാംശം sārānśaṁ

त�

വ��ു ത vastuta

तैयार

ത�ാറായ tayyāṟāya

ഒരു�ും orukkuṁ

तैरना

ഒഴുകുക oḻukuka

നീ�ുക nīntuka

तरल

�ദാവക drāvaka

�ദാവകം drāvakaṁ

ि�कोण

തിേകാണം tikēāṇaṁ

तेल

പൂശുക pūśuka

െപേ�ടാളിയം peṭrēāḷiyaṁ

ൈതലം tailaṁ

എ�യാണ് eṇṇayāṇ

എ� eṇṇa

അഭിേഷകം abhiṣēkaṁ

എ�െയ eṇṇaye

तुलना

മഴവി�ും maḻavilluṁ

താരതമ� tāratamya

താരതമ�ം tāratamyaṁ

ത�ി�ു taṭṭiccu

�चा

െഷൽ

खोल; �चा; हल;

ṣel

മറയ്�ുക maṟaykkuka

മറ�ു maṟaccu

െചറുമൃദുേരാമം

�चा; बाल;

ceṟumr̥durēāmaṁ

െതാലി

�चा; बाल; हल;

teāli

��रत

ഉപവാസം

तेज़; ��रत; शी�;

upavāsaṁ

േവഗ�ിൽ

तेज़; ��रत; शी�;

vēgattil

േവഗം

गित; चाल; तेज़; ��रत; शी�;

vēgaṁ

കണ�്

िगनती; तेज़; ��रत; शी�;

kaṇakk

ത�രിതെ�ടു�ിയtvaritappeṭuttiya

വളെരെ�െ��്

तेज़; तेजी; ��रत; शी�;

vaḷareppeṭṭenn

ताजा

പുതിയ

ताजा; शांत; शीतल;

putiya

യൂസറിന് yūsaṟin

तापमान

താപനില tāpanila

तार

കയര്

तार; र�ी; ��� ंग;

kayar

സ്�ടിംഗ്

तार; र�ी; ��� ंग;

sṭriṅg

ശ�വലയം

तार; र�ी;

śabdavalayaṁ

വയർ vayar

െടലിഗാഫ് ṭeligāph

കന�ിസേ�ശം kanvisandēśaṁ

കന�ി kanvi

ഇഴ iḻa

നൂൽ nūl

तीन

മൂ�് mūnn

മൂ�ാമെ� mūnnāmatte

മൂവരും mūvaruṁ

तो

ഹിമാനി himāni

थ
थोड़ा

ലി�ിൽ liṟṟil

അ�ര�ൾ

थोड़ा; श�ांश;

akṣaraṅṅaḷ

കുെറ

कुछ; थोड़ा; िनधा��रत; सुरि�त;

kuṟe

െചറുതായി ceṟutāyi

द
दि�ण

െത�ൻ tekkan

െത�് tekk

दुकान

ചി��് cips

देखना

വിചാരണ

कोिशश; देखना; परी�ण;

vicāraṇa

പര�േവ�ണം

अ�यन; अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

paryavēkṣaṇaṁ

देखना

പരിചയം

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; �योग; परी�ण;

paricayaṁ

പരിേശാധന

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

pariśēādhana

പരിേശാധനനട�ുക

देखना; िनयं�ण; या�ा;

pariśēādhananaṭat

പരിേശാധി�ുക

देखना; िनरी�ण;

pariśēādhikkuka

പരീ�

कोिशश; खोज; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

parīkṣa

ബഹുമാനം

देखना; िवचार;

bahumānaṁ

വശം

आकार; देखना; प�; हवा;

vaśaṁ

പദരശ്നം

देखना; �काश;

padarśanaṁ

�ശമം

कोिशश; देखना; परी�ण;

śramaṁ

സ�ര്ശനം

देखना; िनरी�ण; या�ा;

sandarśanaṁ

വിശദീകരി�ുക

देखना; �काश;

viśadīkarikkuka

േരഖ

कागज; देखना; �रकॉड�;

rēkha

കാ��

आकार; देखना; �ि�; या�ा; िवचार; हवा;

kāḻca

അറിയി�്

देखना; �रकॉड�;

aṟiyipp

േനാേ�ണം

देखना; िनरी�ण;

nēākkēṇaṁ

ക�്

आंख; देखना; िवचार;

kaṇṇ

അടയാളം

देखना; बनाना;

aṭayāḷaṁ

കുറി�്

देखना; �रकॉड�;

kuṟipp

കാണുക

देखना; िनरी�ण; या�ा;

kāṇuka

�ശമി�ുക

कोिशश; देखना; परी�ण;

śramikkuka

കാണി�ുക

देखना; �काश; वत�मान;

kāṇikkuka

കാ��െയ

देखना; �ि�;

kāḻcaye

കാവൽ

आकार; देखना; िनयं�ण; या�ा; र�ा;

kāval

ഘടികാരം

घड़ी; देखना;

ghaṭikāraṁ

െതളിയി�ുക

देखना; �काश;

teḷiyikkuka

നിരീ�ി�ുക nirīkṣikkuka

േനാ�ുക

आकार; देखना; या�ा;

nēākkuka

കാണാൻ kāṇān

देखभाल

ഉത്ക�� utkaṇṭha

സംര�ണം

देखभाल; र�ा;

sanrakṣaṇaṁ

ഉപദവി�ു� upadavikkunna

दूध



दूध

പാൽ pāl

दूर

ദൂെരയു�

अलग; दूर;

dūreyuḷḷa

വിശാലമായ

दूर; पया��; बड़ा; ब�त; महान; िव�ृत;

viśālamāya

വിദൂര

अलग; दूर;

vidūra

േപാെ� pēāṭṭe

പുറേമയു�

दूर; बाहर;

puṟamēyuḷḷa

നി�്

दूर; पर; बाहर; म�; से;

ninn

ദൂെര

अलग; दूर;

dūre

ദൂര�ുനി�ു dūrattuninnu

െത�ി�െ�ടു�ത്teṟṟikkappeṭunnat

ഞ�ളുെട

अलग; दूर;

ñaṅṅaḷuṭe

�കൂശി� krūśikka

വീതിയു�

दूर; बड़ा;

vītiyuḷḷa

പുറ�്

दूर; पर; प�रणाम; फल; बाहर; म�; से;

puṟatt

दरवाजा

സമകാലികം samakālikaṁ

വാതില് vātil

േഗ�് gēṟṟ

തട�ം taṭas'saṁ

േഗറ്േറ� gēṟṟvē

�ीप

ദ�ീപ് dvīp

देश

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

നിലം

जमीन; देश;

nilaṁ

�പേദശം

�े�; देश;

pradēśaṁ

�പേദശ�ിനെ്റ

�े�; जमीन; देश;

pradēśattinṟe

दु�न

ശ�തു

दु�न; िवपरीत;

śatru

എതിര�്ു�

दु�न; िवपरीत;

etirppuḷḷa

പതികൂലമായ

दु�न; िवपरीत;

patikūlamāya

�ि�

കാ��

आकार; देखना; �ि�; या�ा; िवचार; हवा;

kāḻca

കാ��െയ

देखना; �ि�;

kāḻcaye

दस

പ�് patt

दूसरा

െസ�നറ്് sekkanṟ

दूसरा

മ�്

अ�; दूसरा;

maṟṟ

दांत

പ�ിന് pallin

പ�ുകൾ pallukaḷ

പ�ുേവദന palluvēdana

दावा

അേപ�

इ�ा; उपयोग; दावा; पूछना;

apēkṣa

അവകാശം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

avakāśaṁ

അവകാശെ�ടു�avakāśappeṭunna

ആവശ�ം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyaṁ

ആവശ�മായ

आव�क; आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyamāya

നിലനിർ�ാൻ

दावा; रखना;

nilanirttān

�പതിേഷധ pratiṣēdha

പി�ുണ

दावा; रखना; रोक; समथ�न;

pintuṇa

സംര�ി�ുക

दावा; र�ा; रखना;

sanrakṣikkuka

िदन

ദിവസം divasaṁ

നാളി nāḷi

िदल

ഹൃദയം hr̥dayaṁ

മനം

चमक; िदल;

manaṁ

മന�് manas's

മന�ുകെള manas'sukaḷe

दीवार

ചുവര് cuvar

दो

ര�് raṇṭ

दोनो ं

ര�ും raṇṭuṁ

दोपहर

ഉ�യ്�് uccaykk

दोहराना

ആവര്�നം āvarttanaṁ

ആവര്�ി�ുകāvarttikkuka

ദുഖ�ാലുംക�d്ukhattāluṅkaṇṇ

दौड़

േറസിംഗ് ṟēsiṅg

ഇനം

दौड़; �कार; वग�; व�ु;

inaṁ

ഓ�ം

चाल; दौड़; �वाह;

ōṭṭaṁ

दौर

വൃ�ാകാരമായ

दौर; वृ�;

vr̥ttākāramāya

റൗ�് ṟaṇṭ

െറാേ�ഷൻ ṟeāṭṭēṣan

दौर

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

ചു�ും

के बारे म�; दौर; िनकट; वृ�;

cuṟṟuṁ

दौरान

കാല�്

जब; जब तक; दौरान; पर;

kālatt

ഘ��ിലും

दौरान; संयोग;

ghaṭṭattiluṁ

സമയ�്

जब; जब तक; दौरान; पर; समय;

samayatt

ध
ध�ा

േദാഷം dēāṣaṁ

മുറിവ് muṟiv

നടു�ം

झटका; डर; ध�ा; मारना;

naṭukkaṁ

ന�ം naṣṭaṁ

ത�ുക

ध�ा; �ेस;

taḷḷuka

ഉ�ുക untuka

ഇള�ുക

चलना; चाल; ध�ा; ��ाव;

iḷakkuka

അടി�ുക

ध�ा; मारना;

aṭikkuka

ബുേഫ buphē

धन

വിധി

अंग; धन; वा�; वा�ांश; संयोग;

vidhi

സ��് sampatt

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

സേ�ാഷം

इ�ा; धन; �स�; संयोग; हष�;

santēāṣaṁ

പണം paṇaṁ

കറൻസി kaṟansi

സമൃ�ി samr̥d'dhi

ध�वाद

കൃപ kr̥pa

േഷവി�് ṣēviṅṅ

ഹ� halla

ന�ിപറയുക nandipaṟayuka

കരുണ

ध�वाद; पर;

karuṇa

അനു�ഗഹം anugrahaṁ

ന�ി nandi

�िन

ശ�ം

आवाज; �िन; मजबूत; श�; शोर; �र;

śabdaṁ

ശ��ൾ śabdaṅṅaḷ

धातु

േലാഹം lēāhaṁ

േലാഹ�ൾ lēāhaṅṅaḷ

धारा

धारा

ഒഴു�്

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

oḻukk

നിലവിെല

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

nilavile

സ്�ടീം sṭrīṁ

न
नकल

അനുകരി�ുക anukarikkuka

ര�ുതവണ raṇṭutavaṇa

പകര�്് pakarpp

അനുകരണം anukaraṇaṁ

ഇര� iraṭṭa

नेतृ�

ഈയം īyaṁ

നിയ��ി�ുക

नेतृ�; िनयम; शासन;

niyantrikkuka

േനതൃത�ം

नेतृ�; पता; शासन;

nētr̥tvaṁ

െപരുമാ�ം

नेतृ�; शासन;

perumāṟṟaṁ

ഭരി�ുക

नेतृ�; िनयम; शासन;

bharikkuka

വഴികാ�ി vaḻikāṭṭi

नृ�

നൃ�ം nr̥ttaṁ

നൃ� സംവിധാനംnr̥tta sanvidhānaṁ

नदी

േഫാർഡ് phēārḍ

നിലവിെല

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

nilavile

നദി nadi

അരുവി

नदी; �वाह; मूल; वसंत;

aruvi

ഒഴു�്

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

oḻukk

नमक

ഉ�് upp

ഉ�ു� uppuḷḷa

പലഹാരം palahāraṁ

नही ं

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

ബ�ു bandhu

ഇ� illa

ആരും āruṁ

അ� alla

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

नाक



नाक

ഗ�ം

गंध; नाक;

gandhaṁ

മൂ�്

नाक; मंुह;

mūkk

മണം

गंध; नाक;

maṇaṁ

ലാ�ിനും

गंध; नाक;

lāphlinuṁ

സുഗ�ം

गंध; नाक;

sugandhaṁ

സൗരഭം

गंध; नाक;

sarabhaṁ

नाप

അള�ല് aḷakkal

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

താളം

नाप; पार; मारना;

tāḷaṁ

നയം nayaṁ

नाम

നാമം nāmaṁ

േപര് pēr

വിളി

नाम; रोना; शोर;

viḷi

नाव

ക�ല്

जहाज; नाव;

kappal

പടകു paṭaku

പാതം

जहाज; नाव;

pātaṁ

പാ�തം

जहाज; नाव;

pātraṁ

വ�ം

जहाज; नाव;

vaḷḷaṁ

िनकट

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

േവ�ി

के िलए; तक; िनकट;

vēṇṭi

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

മി�വാറും

के बारे म�; िनकट; शायद; संभव; हो सकता है;

mikkavāṟuṁ

േനെര

के बारे म�; िनकट; पर; म�;

nēre

�തിതീയ ഞര�ുകൾ

अंधेरा; काला; िनकट;

tritīya ñarampukaḷ

ചു�ും

के बारे म�; दौर; िनकट; वृ�;

cuṟṟuṁ

ഏകേദശം

के बारे म�; िनकट;

ēkadēśaṁ

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

അവസാനി�ുക

िनकट; पास; बंद;

avasānikkuka

िनकट

അറിയുക

िनकट; पास; बंद;

aṟiyuka

അടയ്�ുക

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭaykkuka

അടു�ു

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭuttu

അടു�് aṭutt

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

िनयं�ण

നിയ��ണം

िनयं�ण; िनरी�ण;

niyantraṇaṁ

വിഫലമായ viphalamāya

വാ��യുെട

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

vāḻcayuṭe

േമാണി�ർ mēāṇiṟṟar

പബലമായിരി�ുക

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

pabalamāyirikkuka

കാവൽ

आकार; देखना; िनयं�ण; या�ा; र�ा;

kāval

പരിേശാധനനട�ുക

देखना; िनयं�ण; या�ा;

pariśēādhananaṭat

िनयम

പബലമായിരി�ുക

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

pabalamāyirikkuka

നിര്േ�ശം

िनयम; ��ाव; वा�; वा�ांश;

nirddēśaṁ

സി�ാ�ം sid'dhāntaṁ

ശ�ി

िनयम; बल; शासन;

śakti

വാ��യുെട

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

vāḻcayuṭe

ഭരി�ുക

नेतृ�; िनयम; शासन;

bharikkuka

നിയമ�ൾ niyamaṅṅaḷ

ച�ം

िनयम; शासन;

caṭṭaṁ

നിയ�ി�ല്

िनयम; शासन;

niyantikkal

നിയ��ി�ുക

नेतृ�; िनयम; शासन;

niyantrikkuka

തത�ം

िनयम; मूल;

tatvaṁ

ച��ൾ caṭṭaṅṅaḷ

ഭരണാധികാരി

िनयम; शासन;

bharaṇādhikāri

िनधा��रत

തീർ�യായും

िनधा��रत; �ाकृितक; सुरि�त;

tīrccayāyuṁ

സുര�ിതമായ

िनधा��रत; सुरि�त;

surakṣitamāya

േയാഗ��ളായ

िनधा��रत; सुरि�त;

yēāgyaṅṅaḷāya

പരിഹരി�ാൻ pariharikkān

നി�യമായി

िनधा��रत; सुरि�त;

niścayamāyi

തീരുമാനി�ുക tīrumānikkuka

ചില cila

िनधा��रत

കുെറ

कुछ; थोड़ा; िनधा��रत; सुरि�त;

kuṟe

ആ�വിശ�ാസം

िनधा��रत; सुरि�त;

ātmaviśvāsaṁ

അലിയി�ുക aliyikkuka

നിർ�യി�ു nirṇṇayiccu

िनभ�र

വിജാഗിരി vijāgiri

िनरी�ण

പരിേശാധി�ുക

देखना; िनरी�ण;

pariśēādhikkuka

സ�ര്ശനം

देखना; िनरी�ण; या�ा;

sandarśanaṁ

പരിചയം

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; �योग; परी�ण;

paricayaṁ

പരീ�

कोिशश; खोज; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

parīkṣa

പരിേശാധന

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

pariśēādhana

പബലമായിരി�ുക

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

pabalamāyirikkuka

േനാേ�ണം

देखना; िनरी�ण;

nēākkēṇaṁ

വാ��യുെട

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

vāḻcayuṭe

നിരീ�ണം nirīkṣaṇaṁ

നിയ��ണം

िनयं�ण; िनरी�ण;

niyantraṇaṁ

കാണുക

देखना; िनरी�ण; या�ा;

kāṇuka

പര�േവ�ണം

अ�यन; अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

paryavēkṣaṇaṁ

नीचे

കീഴിലായി kīḻilāyi

വീണു vīṇu

ധര്�ാചരണം dharm'mācaraṇaṁ

താേഴാ�് tāḻēāṭṭ

താണു tāṇu

ചിലേരാ

कुछ; गहरा; नीचे;

cilarēā

കീെഴ kīḻe

കുറ�

कम; नीचे;

kuṟañña

ഇറ�ിവരു�ത�iṟaṅṅivarunnatalla

ഇറ�ി iṟaṅṅi

അടി��്

आधार; नीचे;

aṭittaṭṭ

ചുവെട cuvaṭe

नीदं

ഉറ�ം

नीदं; सोना;

uṟakkaṁ

മയ�േമാ mayakkamēā

नीला

നീല nīla

नौ

ഒന്പത് onpat

प
पं��

പദവി

पं��; रा�; ��थित;

padavi

ഫയല് phayal

ടയർ

टायर; पं��;

ṭayar

ബിരുദം birudaṁ

നിര

चयन; पं��;

nira

प�

വശം

आकार; देखना; प�; हवा;

vaśaṁ

സദാശീവ്റാവ് sadāśīvṟāv

प�ी

പ�ി pakṣi

പ�ികൾ pakṣikaḷ

पंख

ചിറകു� ciṟakuḷḷa

പർതാപുർ partāpur

പതം pataṁ

തൂവല്

पंख; पर;

tūval

ചിറക് ciṟak

തൂവലുകൾ tūvalukaḷ

पंूछ

വാല് vāl

पूछना

േചാദംെച�ുക cēādan̄ceyyuka

േചാദി�ുക

इ�ा; पूछना;

cēādikkuka

യാചി�ുക

इ�ा; पूछना;

yācikkuka

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

ആവശ�മായ

आव�क; आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyamāya

ആവശ�ം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

āvaśyaṁ

അേപ�

इ�ा; उपयोग; दावा; पूछना;

apēkṣa

അവകാശം

आव�कता; इ�ा; दावा; पूछना;

avakāśaṁ

पेड़

ആര്ബര് ārbar

കണ

पेड़; लहर;

kaṇa

മരം

पेड़; लकड़ी; वन;

maraṁ

पड़ोसी

കൂ�ുകാരെന kūṭṭukārane

प�र

േകാൺ

प�र; बीज;

kēāṇ

േകാർ

प�र; बीज;

kēār



प�र

ക�്

प�र; बीज;

kall

प�ी

ഭാര�

प�ी; मिहला;

bhārya

സ്�തീ

प�ी; मिहला;

strī

प�

അ�രം akṣaraṁ

അ�രമു� akṣaramuḷḷa

ക�ാണ് kattāṇ

पता

േനതൃത�ം

नेतृ�; पता; शासन;

nētr̥tvaṁ

വിലാസം

पता; भाषण;

vilāsaṁ

മാേനജ്െമന്റ്

पता; शासन;

mānējmenṟ

മൂടി mūṭi

പാത

कोस�; पता; पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

pāta

സംവിധാനം

गित; पता; शासन;

sanvidhānaṁ

കാലടി�ാത

पता; पथ; रा�ा;

kālaṭippāta

കെ��ുക kaṇṭettuka

അംശേമാ

खोज; पता;

anśamēā

ഭരണം

पता; शासन;

bharaṇaṁ

पथ

േമാഡ്

पथ; �कार; रा�ा; साधन;

mēāḍ

വഴി

कोस�; पथ; �कार; रा�ा; सड़क; साधन;

vaḻi

േറാഡ്

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟēāḍ

റൂ�ിൽ

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟūṭṭil

രീതി

आकार; पथ; �कार; रा�ा; िविध; साधन;

rīti

പാത

कोस�; पता; पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

pāta

നടവഴി naṭavaḻi

െതരുവ്

पथ; रा�ा; सड़क;

teruv

ഇടവഴി

पथ; रा�ा;

iṭavaḻi

കാലടി�ാത

पता; पथ; रा�ा;

kālaṭippāta

पदाथ�

ഭൗതികമായ

पदाथ�; व�ु; साम�ी;

bhatikamāya

ഉേ�ശം

अंत; पदाथ�; व�ु;

uddēśaṁ

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

വിഷയം

काम; पदाथ�; बात; व�ु; िवषय;

viṣayaṁ

पदाथ�

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

ല��ം

अंत; पदाथ�; व�ु;

lakṣyaṁ

തുണി

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

tuṇi

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

അവശ�

आव�क; पदाथ�; मु�; साम�ी;

avaśya

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

േകാശം

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

kēāśaṁ

ബിസിന�് bisinas's

पेय

പാനീയം pānīyaṁ

മദം madaṁ

�ार

�പിേയ priyē

സ്േനഹം snēhaṁ

സ്േന snē

േ�പമ�ിന്െറ prēmattinṟe

�പണയം praṇayaṁ

എന�് enakk

ഇ�െ�ടു� iṣṭappeṭunna

ലാളന lāḷana

पर

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

ഭൂതകാല

पर; म�;

bhūtakāla

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

സമയ�്

जब; जब तक; दौरान; पर; समय;

samayatt

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

േമലു� mēluḷḷa

േമല് mēl

േമൽ mēl

മുകളിൽ

ऊपर; पर; बाहर; शीष�;

mukaḷil

േനെര

के बारे म�; िनकट; पर; म�;

nēre

നി�്

दूर; पर; बाहर; म�; से;

ninn

തൂവല്

पंख; पर;

tūval

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

കാല�്

जब; जब तक; दौरान; पर;

kālatt

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

पर

എ� േപരിൽ enna pēril

പുറ�്

दूर; पर; प�रणाम; फल; बाहर; म�; से;

puṟatt

കരുണ

ध�वाद; पर;

karuṇa

पैर

കാല് kāl

മൃഗപാദം mr̥gapādaṁ

പാദം

आधार; पैर; मूल;

pādaṁ

ത�് taṇṭ

അടി�റ

आधार; पैर; मूल;

aṭittaṟa

ത�ിൽ taṇṭil

�कट

ഉദി�ുക udikkuka

എഴുേ��ു eḻunnēṟṟu

ദൃശ�മാകും dr̥śyamākuṁ

േബാധനം bēādhanaṁ

സംഭവി�ുക

�कट; हो;

sambhavikkuka

�कृित

കളി�തും kaḷiccatuṁ

േയാഗ�ത

च�र�; �कृित; संपि�;

yēāgyata

�പതീകം

च�र�; �कृित; �तीक; संपि�;

pratīkaṁ

�പകൃതി

च�र�; �कृित; �ाकृितक;

prakr̥ti

�ि�या

കാരം kāraṁ

നടപടി�കമം naṭapaṭikramaṁ

�പ�കിയ prakriya

�कार

േമാഡ്

पथ; �कार; रा�ा; साधन;

mēāḍ

രീതി

आकार; पथ; �कार; रा�ा; िविध; साधन;

rīti

ൈട�് െച�ുക

�कार; वग�;

ṭaipp ceyyuka

കയറിയതാണ്

�कार; वग�;

kayaṟiyatāṇ

ഇനം

दौड़; �कार; वग�; व�ु;

inaṁ

അടു�ുക aṭukkuka

വഴി

कोस�; पथ; �कार; रा�ा; सड़क; साधन;

vaḻi

�काश

മ�ിയ maṅṅiya

കാണി�ുക

देखना; �काश; वत�मान;

kāṇikkuka

ജീവ�ു� jīvas'suṟṟa

തിള�ു�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

tiḷaṅṅunna

െതളി�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; साफ;

teḷiñña

െതളിയി�ുക

देखना; �काश;

teḷiyikkuka

�काश

ദീപ��ംഭം dīpastambhaṁ

�പകാശി�ി�് prakāśippicc

മ�ു maññu

ൈല�ിംഗ് laiṟṟiṅg

വിശദീകരി�ുക

देखना; �काश;

viśadīkarikkuka

െവളി�ം

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

veḷiccaṁ

െവളിപാട് veḷipāṭ

പദരശ്നം

देखना; �काश;

padarśanaṁ

पच�

അടിവ��ം aṭivastaṁ

ആ�

आदेश; पच�;

ājña

പാചകവിധി pācakavidhi

पूण�

അനുബ�ം anubandhaṁ

പൂർ�മായ

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

pūrṇṇamāya

നിറ�

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

niṟañña

തീര്�ുക

अंत; पूण�; फल; संपूण�;

tīrkkuka

േകവല

पूण�; संपूण�;

kēvala

തിക�

पूण�; पूरा;

tikañña

�णाली

വളയവ�ൂഹ�ൾvaḷayavyūhaṅṅaḷ

സി�ം sisṟṟaṁ

��ेक

പര��രം

��ेक; सामा�;

parasparaṁ

മുഴുവൻ

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

muḻuvan

സകലതും

��ेक; सब;

sakalatuṁ

െമാ�ം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

meāttaṁ

എെ��ിലും

कुछ; ��ेक; सब; हर;

enteṅkiluṁ

ഒരുപ�ം orupaṟṟaṁ

ര�ിൽ raṇṭil

എ�ാം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

ellāṁ

ഓേരാ

कुछ; ��ेक; सब; हर;

ōrēā

���

ഋജുവായത്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; सरल; सही;

r̥juvāyat

കാണെ�ടു�

���; ��;

kāṇappeṭunna

േനരായ

���; बराबर; सरल;

nērāya

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

പത�മായ patakṣamāya



���

േപ�നറ്് pēṟṟanṟ

ശ�ാരഹ്മായ śad'dhār'hamāya

�ितशत

ശതമാനം śatamānaṁ

�तीक

ചി�ം

�तीक; बराबर;

cihnaṁ

�പതീകം

च�र�; �कृित; �तीक; संपि�;

pratīkaṁ

�भाव

ആഘാതം āghātaṁ

കൂ�ിമു�ല് kūṭṭimuṭṭal

േതാ�ല് tēānnal

നടപടി

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल; �ापार;

naṭapaṭi

പരിണതഫലം

�भाव; प�रणाम; फल;

pariṇataphalaṁ

ഫലം

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल;

phalaṁ

�ിരെ��ു sthirappeṭṭu

സ�ാധീനം svādhīnaṁ

സ�ാധീനി� svādhīnicca

�मुख

യജമാന�ി

�मुख; मु�; िसर;

yajamānatti

പബലമായ pabalamāya

ആദ�ം

�मुख; मु�;

ādyaṁ

തല

चेहरा; �मुख; मु�; िसर;

tala

േനതാവ്

आव�क; �मुख; मु�; िसर;

nētāv

पया��

ആവശ��ിലുംāvaśyattiluṁ

െ�പ�ി

अ�ा; उिचत; पया��; ब�त; संुदर; सब; साफ;

preṟṟi

മതി

काफी; पया��; ब�त; संुदर; सब;

mati

മതിയായ

पया��; ब�त;

matiyāya

വിശാലമായ

दूर; पया��; बड़ा; ब�त; महान; िव�ृत;

viśālamāya

േവ��ത

उिचत; पया��;

vēṇṭatra

�योग

പരിചയം

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; �योग; परी�ण;

paricayaṁ

പരീ�ണം

अनुभव; �योग; परी�ण;

parīkṣaṇaṁ

ഉപേയാഗം

उपयोग; काम; �योग;

upayēāgaṁ

അേപ�ി�ുക

उपयोग; �योग;

apēkṣikkuka

पूव�

കിഴ�് kiḻakk

േനരെ�

एक बार; पूव�;

nēratte

മുൻ mun

पूव�

മുൻകൂ�ിയു� munkūṭṭiyuḷḷa

മുേ�ാ�ു

आगे; पूव�; पहले; सामने;

munnēāṭṭu

മുന്പ്

पूव�; पहले;

munp

മു�്

आगे; पूव�; पहले; सामने;

mump

മു�െ�

उदाहरण; पूव�;

mumpatte

കിഴ�ൻ kiḻakkan

�वाह

ഓ�ം

चाल; दौड़; �वाह;

ōṭṭaṁ

നിലവിെല

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

nilavile

അരുവി

नदी; �वाह; मूल; वसंत;

aruvi

ഒഴു�്

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

oḻukk

�ेस

അമർ�ി amartti

െഞ�ി�ിഴിയുകñekkippiḻiyuka

ത�ുക

ध�ा; �ेस;

taḷḷuka

അമർ�ുക amarttuka

��ाव

പേമയം pamēyaṁ

ശാ�നും

अ�ा; कोमल; ��ाव;

śāntanuṁ

വഴിപാടു vaḻipāṭu

നിര്േ�ശി�ുക

��ाव; िसखाना; सीखना;

nirddēśikkuka

നിർേ�ശം nirddēśaṁ

െടൻഡർ

अ�ा; ��ाव;

ṭenḍar

ചലനം

गित; चलना; चाल; ��ाव;

calanaṁ

ഇള�ുക

चलना; चाल; ध�ा; ��ाव;

iḷakkuka

നിര്േ�ശം

िनयम; ��ाव; वा�; वा�ांश;

nirddēśaṁ

വാ��ാനം vāgdānaṁ

�स�

ഉ�ാസമായ

खुश; �स�;

ullāsamāya

സേ�ാഷമു�

खुश; �स�;

santēāṣamuḷḷa

സേ�ാഷം

इ�ा; धन; �स�; संयोग; हष�;

santēāṣaṁ

തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു

�स�; साम�ी;

tr̥ptippeṭṭirikkunnu

ഉ�ാഹമു�

खुश; �स�;

utsāhamuḷḷa

സ�ു�മായ

खुश; �स�;

santuṣṭamāya

�सार

പദ�ിണം padakṣiṇaṁ

വരാനു� varānuḷḷa

�सार

വികസനം vikasanaṁ

�िस�

�ശേ�യമായ śrad'dhēyamāya

േപരുേക� pērukēṭṭa

ആേഘാഷി�െ��āghēāṣikkappeṭṭa

�പശ�� praśasta

�പശ��മായ praśastamāya

पूरा

തിക�

पूण�; पूरा;

tikañña

നിറ�

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

niṟañña

പൂർ�മായ

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

pūrṇṇamāya

വിളന�ുക viḷanvuka

�ाकृितक

തീർ�യായും

िनधा��रत; �ाकृितक; सुरि�त;

tīrccayāyuṁ

�പകൃതി

च�र�; �कृित; �ाकृितक;

prakr̥ti

സാധാരണമായ

�ाकृितक; सामा�;

sādhāraṇamāya

�ा�

അംഗീകരി�ുക

�ा�; लेना;

aṅgīkarikkuka

സ�ാഗതം svāgataṁ

ലഭി�ും

�ा�; लेना; हो सकता है;

labhikkuṁ

എടു�ുക

�ा�; लेना;

eṭukkuka

ഏെ�ടു�ു� ēṟṟeṭukkunna

�ारंभ करना

ആരംഭി�ു�ു ārambhikkunnu

തുട�ം

�ारंभ करना; मूल; शु�आत;

tuṭakkaṁ

തുറ�ുക

�ारंभ करना; ��; साफ;

tuṟakkuka

േവര്പാട്

�ारंभ करना; िवभाजन; शु�आत;

vērpāṭ

प�रणाम

പരിണതഫലം

�भाव; प�रणाम; फल;

pariṇataphalaṁ

ഫലം

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल;

phalaṁ

ഫല phala

നടപടി

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल; �ापार;

naṭapaṭi

തൃ�� tr̥ṣṇa

കലാപ�ിനു kalāpattinu

അനുമാനം

अनुमान; प�रणाम; फल;

anumānaṁ

അന�രഫലം anantaraphalaṁ

തീരുമാനം

प�रणाम; फल; िवचार;

tīrumānaṁ

പുറ�്

दूर; पर; प�रणाम; फल; बाहर; म�; से;

puṟatt

ि�य

അമൂലമായ amūlamāya

ि�य

കാമുകൻ kāmukan

െചലേവറിയ celavēṟiya

�പിയ priya

�പിയെ�� priyappeṭṭa

വളര്�ുമൃഗം vaḷarttumr̥gaṁ

प�रवत�न

േഭദഗതി bhēdagati

സം�കമണം saṅkramaṇaṁ

വതാസം vatāsaṁ

മാ�ം

चलना; प�रवत�न;

māṟṟaṁ

ൈകമാ�ം

चलना; प�रवत�न;

kaimāṟṟaṁ

മാ�ംവരു�ല് māṟṟanvaruttal

प�रवार

ഉ�ി uṇṇi

കുടുംബം

घर; प�रवार;

kuṭumbaṁ

വീട്

घर; प�रवार;

vīṭ

परी�ण

പരീ�

कोिशश; खोज; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

parīkṣa

�ശമം

कोिशश; देखना; परी�ण;

śramaṁ

വിശകലനം viśakalanaṁ

വിചാരണ

कोिशश; देखना; परी�ण;

vicāraṇa

മാതൃക

उदाहरण; परी�ण; मामला;

mātr̥ka

�ശമി�ുക

कोिशश; देखना; परी�ण;

śramikkuka

പരീ�ണം

अनुभव; �योग; परी�ण;

parīkṣaṇaṁ

പരിചയം

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; �योग; परी�ण;

paricayaṁ

പര�േവ�ണം

अ�यन; अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

paryavēkṣaṇaṁ

െതളിവ് teḷiv

െട�ിംഗ് ṭesṟṟiṅg

അ�ടി�ുക accaṭikkuka

പസാധകസംബ�ംpasādhakasamba

പരിേശാധന

अनुभव; कोिशश; देखना; िनरी�ण; परी�ण;

pariśēādhana

पल

നിമിഷം

पल; शी�;

nimiṣaṁ

पशु

ക�ുകാലി kannukāli

ക�ുകാലികള്

गाय; पशु;

kannukālikaḷ

ജ�ു jantu

पि�म

പടി�ാറ് paṭiññāṟ

പടി�ാറു� paṭiññāṟuḷḷa

प�ंचना



प�ंचना

െകാ�ുവരിക

प�ंचना; लाना;

keāṇṭuvarika

െതരെ�ടു�െ��താണ്

प�ंचना; लेना;

teraññeṭukkappeṭṭ

നൽകുക nalkuka

േനടാൻ

जीत; प�ंचना;

nēṭān

എ�ും ettuṁ

पहनना

െകാ�ുേപാകും

जहाज; पहनना; भालू;

keāṇṭupēākuṁ

ധരി�ാൻ

पहनना; भालू;

dharikkān

വസ്�തം

कपड़े; पहनना; पोशाक;

vastraṁ

पहले

യഥാർ��ിൽyathārt'thattil

മുേ�ാ�ു

आगे; पूव�; पहले; सामने;

munnēāṭṭu

മുന്പ്

पूव�; पहले;

munp

മു�്

आगे; पूव�; पहले; सामने;

mump

पहाड़ी

കു�് kunn

पिहया

ൈസ�ിള് saikkiḷ

ച�കം cakraṁ

पांच

അ�് añc

पानी

നന� nanañña

െവ�ം veḷḷaṁ

െവ�െമാഴി�് veḷḷameāḻicc

पार

പരാജയം

पार; मारना;

parājayaṁ

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

കുരിശ് kuriś

കീഴട�ുക kīḻaṭakkuka

തരണം taraṇaṁ

താളം

नाप; पार; मारना;

tāḷaṁ

पास

കൂെട kūṭe

അവസാനി�ുക

िनकट; पास; बंद;

avasānikkuka

അറിയുക

िनकट; पास; बंद;

aṟiyuka

അടു�ു

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭuttu

അടയ്�ുക

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭaykkuka

िपछले

കഴി�

अंितम; िपछले;

kaḻiñña

िपता

പിതാവ് pitāv

സാ�ികൾ sākṣikaḷ

पीछे

പിറകിൽ piṟakil

വീ�ുമു�െ� vīṭṭumuṟṟatte

െവന്റിേല�റിന്െറvenṟilēṟṟaṟinṟe

റിയർ ṟiyar

മട�ം maṭakkaṁ

പി�ാെല pinnāle

തിരിെക tirike

അേ�ാള്

इस �कार; पीछे;

appēāḷ

േശഷം

इस �कार; पीछे;

śēṣaṁ

അന�രം

इस �कार; पीछे;

anantaraṁ

അഗം agaṁ

पोशाक

അര��യും arakkaccayuṁ

ഉടു�ുക

कपड़े; पोशाक;

uṭukkuka

വസ്�തം

कपड़े; पहनना; पोशाक;

vastraṁ

േവഷവിധാനം vēṣavidhānaṁ

फ
फ� क

അ�യായിരി�ുംam'mayāyirikkuṁ

എറിയുക eṟiyuka

फल

പുറ�്

दूर; पर; प�रणाम; फल; बाहर; म�; से;

puṟatt

നടപടി

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल; �ापार;

naṭapaṭi

സൃ�ി

उ�ाद; फल;

sr̥ṣṭi

വിജയം

जीत; फल; सफलता;

vijayaṁ

വരുമാനം

उ�ाद; जीत; फल;

varumānaṁ

വർധി�ി�ുക

उठाना; जीत; फल; िल�;

vardhippikkuka

ലാഭം

उ�ाद; जीत; फल;

lābhaṁ

പഴം paḻaṁ

പരിണതഫലം

�भाव; प�रणाम; फल;

pariṇataphalaṁ

േന�ം

जीत; फल;

nēṭṭaṁ

തീര്�ുക

अंत; पूण�; फल; संपूण�;

tīrkkuka

ജനേറ�്

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

janaṟēṟṟ

അനുമാനം

अनुमान; प�रणाम; फल;

anumānaṁ

ഉൽ�ാദി�ി�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

ulppādippikkuka

फल

ഫലം

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल;

phalaṁ

ഉത്പാദനം

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

utpādanaṁ

ഉത്പ�ം

उ�ाद; फल;

utpannaṁ

ഉ�ാ�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

uṇṭākkuka

ആനുകൂല�ം

जीत; फल;

ānukūlyaṁ

അവസാനി�ു�ു

अंत; फल; रोक;

avasānikkunnu

തീരുമാനം

प�रणाम; फल; िवचार;

tīrumānaṁ

फूल

ഫ്ളവർ phḷavar

പൂവ്

फूल; बढ़ने;

pūv

പു�� puṣpa

പു��മായ puṣpamāya

फसल

െകാ�ും keāyyuṁ

വിളവ് viḷav

िफर

ഇതുവെര

अब तक; अभी तक; केवल; िफर; शांत;

ituvare

ഇേ�ാഴും

अब तक; अभी तक; चुप; िफर; शांत;

ippēāḻuṁ

വീ�ും

अब तक; अभी तक; िफर; शांत;

vīṇṭuṁ

ब
ब�क

ബാ�്

तट; ब�क;

bāṅk

അണെ��്

तट; ब�क;

aṇakkeṭṭ

തീരം

तट; ब�क;

tīraṁ

ब�े

സ�തികളിൽ santatikaḷil

��ൂ ൾ skūḷ

െപാരു� peārunna

കു�ികൾ kuṭṭikaḷ

കു�ികെള kuṭṭikaḷe

बेटा

മകൻ makan

ब�ड

പ�ാള�ിനെ്റ paṭṭāḷattinṟe

േട�് ṭēpp

കൂ�ം

ब�ड; भीड़; समूह;

kūṭṭaṁ

സംഘം

कंपनी; ब�ड;

saṅghaṁ

बड़ा

വിപുലമായ

बड़ा; भारी;

vipulamāya

बड़ा

വിശാലമായ

दूर; पया��; बड़ा; ब�त; महान; िव�ृत;

viśālamāya

വലിയ

बड़ा; ब�त; महान;

valiya

മഹ�ായ

�ोध; बड़ा; ब�त; महान;

mahattāya

മൂ� mūtta

�പധാന pradhāna

ഉയര്�

उ�; बड़ा; ब�त;

uyarnna

വീതിയു�

दूर; बड़ा;

vītiyuḷḷa

बढ़ने

േനടിയേ�ാള്

जबिक; बढ़ने;

nēṭiyappēāḷ

പൂവ്

फूल; बढ़ने;

pūv

बतख

ഡ�് ḍakk

बंद

അടയ്�ുക

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭaykkuka

അറിയുക

िनकट; पास; बंद;

aṟiyuka

സീമയും sīmayuṁ

േ�ാസി�് klēāsiṅṅ

അടു�ം aṭuppaṁ

അടുേ�ാ aṭuttēā

അടു�ു

अगला; िनकट; पास; बंद;

aṭuttu

അവസാനി�ുക

िनकट; पास; बंद;

avasānikkuka

അട�ിരി�ു�ുaṭaññirikkunnu

बंदरगाह

തുറമുഖം tuṟamukhaṁ

बना

സൃ�ി�ുക

बना; बनाना;

sr̥ṣṭikkuka

ഉൽ�ാദി�ി�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

ulppādippikkuka

ജനേറ�്

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

janaṟēṟṟ

बनाना

പണിയുക paṇiyuka

േപരി�ി�ുക

बनाना; िमला;

pērippikkuka

�ബാഡ് brāḍ

�ബാൻഡ് brānḍ

േലബൽ lēbal

സംഘടി�ി�ുക

बनाना; �व�था;

saṅghaṭippikkuka

സൃ�ി�ുക

बना; बनाना;

sr̥ṣṭikkuka

അടയാളം

देखना; बनाना;

aṭayāḷaṁ

നിവര്� nivarnna

�ാപി�ുക

बनाना; िमला;

sthāpikkuka



बनाना

നിര്�ാണം nirm'māṇaṁ

ജനേറ�്

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

janaṟēṟṟ

െച�ുക ceyyuka

െക�ി�മയ്�ു�ത്keṭṭiccamaykkunn

കെ��ി

बनाना; िमला;

kaṇṭetti

ഉൽ�ാദി�ി�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बना; बनाना;

ulppādippikkuka

ഉ�ാ�ുക

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

uṇṭākkuka

നിര്�ി�ുക nirm'mikkuka

ഉത്പാദനം

उ�ाद; उ�ादन; फल; बनाना;

utpādanaṁ

�ाज

പലിശ paliśa

बफ�

മരവി�

किठन; बफ� ;

maravicca

മ�ുേപാെലയു�maññupēāleyuḷḷa

മ�് maññ

बुरा

േരാഗി rēāgi

ദുഷി� duṣicca

പിഴവ് piḻav

വികൃതിയാണ് vikr̥tiyāṇ

ഏ�വും വൃ�ിെക�ēṟṟavuṁ vr̥ttikeṭṭa

ചീ� cītta

അഴിമതി aḻimati

ദരിദാവ� daridāvastha

െത�ായ

गलत; झूठ; बुरा;

teṟṟāya

बराबर

നില

कहानी; बराबर; �र;

nila

സമാനമായ

बराबर; वही;

samānamāya

സമാ�രമായ samāntaramāya

വിമാനം

बराबर; योजना; िवमान; �र;

vimānaṁ

മിനുസമാർ�

बराबर; �र; सरल;

minusamārnna

േപാെല

के िलए; बराबर; से;

pēāle

േപാലും

और भी; बराबर;

pēāluṁ

പര�

बराबर; योजना; िवमान; �र;

paranna

േനരായ

���; बराबर; सरल;

nērāya

തിര�ീനമായ

बराबर; �र;

tiraścīnamāya

ത�ുല�മായ tattulyamāya

ചി�ം

�तीक; बराबर;

cihnaṁ

ഒരുേപാെല orupēāle

എ�െന

�ा; कैसे; कौन; बराबर;

eṅṅane

बराबर

ഋജുവായത്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; सरल; सही;

r̥juvāyat

അപാരട്്െമംട്

बराबर; योजना; िवमान; �र;

apārṭmeṇṭ

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

बल

ശ�ി

िनयम; बल; शासन;

śakti

കഴിയും kaḻiyuṁ

ഹിംസ hinsa

ചുമ�ു�തു cumattunnatu

ബലം balaṁ

നിർബ�ി�ാൽnirbandhiccāl

बेल

മു�ിരിവ�ി muntirivaḷḷi

മു�ിരിവ�ിയുംmuntirivaḷḷiyuṁ

ब��

അധികമായി adhikamāyi

യധാർ��ിൽyadhārt'thattil

बस

ലളിതമായി

उिचत; केवल; बस;

laḷitamāyi

ബസ് bas

ബ�ും bas'suṁ

ब�त

െ�പ�ി

अ�ा; उिचत; पया��; ब�त; संुदर; सब; साफ;

preṟṟi

പുറേമ

अिधक; और भी; ब�त; भी;

puṟamē

മതി

काफी; पया��; ब�त; संुदर; सब;

mati

സു�ഹുെ� suhrutte

മുഴുവൻ

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

muḻuvan

മതിയായ

पया��; ब�त;

matiyāya

െമാ�ം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

meāttaṁ

വലിയ

बड़ा; ब�त; महान;

valiya

വിശാലമായ

दूर; पया��; बड़ा; ब�त; महान; िव�ृत;

viśālamāya

ധാരാളമായി dhārāḷamāyi

വളെര

उ�; ब�त; िवशेष;

vaḷare

തിക�ും

ब�त; सब;

tikaccuṁ

േകാപേഹതുവായിരി�ു�ുkēāpahētuvāyirikk

കൂടി

अिधक; और भी; ब�त; भी;

kūṭi

ഏ�വുംവലിയ ēṟṟavunvaliya

ഏ�വും ēṟṟavuṁ

എ�ാം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

ellāṁ

ഉയര്�

उ�; बड़ा; ब�त;

uyarnna

അതിമാനുഷന് atimānuṣan

ब�त

അത��ം atyantaṁ

അേ�യ�െ� aṅṅēyaṟṟatte

മഹ�ായ

�ोध; बड़ा; ब�त; महान;

mahattāya

ദാരുണമായി dāruṇamāyi

बेहतर

േ�ഗ�് grēṟṟ

േമ�േയറിയ mēnmayēṟiya

ചിലവഴിെ��ിവരുംcilavaḻikkeṇṭivaruṁ

ഉ�മവും uttamavuṁ

െമ�െ�� meccappeṭṭa

बहन

കനാ��ീ kanāstī

സേഹാദരി sahēādari

बाजार

അ�ാടി aṅṅāṭi

കാവ് kāv

വിപണി vipaṇi

बात

െപ�ി

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

peṭṭi

സംഭവം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

sambhavaṁ

വിഷയം

काम; पदाथ�; बात; व�ु; िवषय;

viṣayaṁ

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

ബിസിന�് bisinas's

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

േകസ്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

kēs

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

അവസരം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

avasaraṁ

�പ��ം

काम; बात; मामला; सम�ा; सवाल;

praśnaṁ

റാ�്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

ṟākk

बादल

േമഘം mēghaṁ

बार

�പിസിഡന്റ് prisiḍanṟ

ബാർ

बार; रेल;

bār

െറയിൽ

बार; रेल;

ṟeyil

बारी

ഇതര

अ�; बारी;

itara

बाल

തലമുടി talamuṭi

बाल

�ാ�്

बाल; भीड़; समूह;

sṟṟākk

വിളറിയമുഖം

छड़ी; बाल;

viḷaṟiyamukhaṁ

മര�ൂണ്

छड़ी; बाल; भीड़; समूह;

marattūṇ

െതാലി

�चा; बाल; हल;

teāli

െചറുമൃദുേരാമം

�चा; बाल;

ceṟumr̥durēāmaṁ

കു�ി

बाल; लड़का;

kuṭṭi

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

बाहर

അ�െരയു�

आगे; बाहर;

akkareyuḷḷa

നി�്

दूर; पर; बाहर; म�; से;

ninn

പുറ�്

दूर; पर; प�रणाम; फल; बाहर; म�; से;

puṟatt

പുറ�ു� puṟattuḷḷa

പുറേമയു�

दूर; बाहर;

puṟamēyuḷḷa

മുകളിൽ

ऊपर; पर; बाहर; शीष�;

mukaḷil

വാതില്�ുറകാ��കള്vātilppuṟakāḻcakaḷ

െവളിയിേല�ു�veḷiyilēkkuḷḷa

िबजली

മി�ൽ minnal

ൈവദ�ുതി vaidyuti

िबंदु

േപായിനറ്് pēāyinṟ

ബി�ു

जगह; िबंदु; व�ु;

bindu

കാലഘ�ം

अविध; िबंदु; मौसम; समय;

kālaghaṭṭaṁ

िब�ी

ഇണയുെട iṇayuṭe

പൂ� pūcca

िब�र

കിട� kiṭakka

ശേ�ാപകരണ�ള്śayyēāpakaraṇaṅṅ

बीच

രഞ്ജി�ു�ാ�ണംrañjippuṇṭākkaṇa

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

ഇടയില്

के बीच; बीच;

iṭayil



बीच

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

बीज

ക�്

प�र; बीज;

kall

േകാൺ

प�र; बीज;

kēāṇ

േകാർ

प�र; बीज;

kēār

ധാന�ം dhān'yaṁ

ബീജം bījaṁ

ബീജെ� bījatte

വി�് vitt

സ�തി santati

बीस

ഇരുപത് irupat

बॉ�

െപ�ി

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

peṭṭi

ബിസിന�് bisinas's

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

േകസ്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

kēs

റാ�്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

ṟākk

െന�് neñc

बोड�

തകിട് takiṭ

തടി�ഷണം taṭikkaṣaṇaṁ

പലക palaka

बोलना

എ��്�പസ്

बोलना; ��;

ekspras

സംവാദം

कहना; चचा�; बोलना;

sanvādaṁ

സംസാരി�ുക

कहना; बोलना;

sansārikkuka

भ
भुगतान

�പതിഫലം pratiphalaṁ

േപയ്െമനറ്് pēymenṟ

भूिम

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

േലാകം lēākaṁ

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

ഭൂമി

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

bhūmi

�പപ�ം prapañcaṁ

നില�ു

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

nilattu

भूिम

മ�്

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

maṇṇ

भ�

േഷക്

क� �; भ�;

ṣēk

भाई

സേഹാദരൻ sahēādaran

भाप

ആവി āvi

भारी

�പയാസമാണ്

किठन; भारी; मजबूत;

prayāsamāṇ

ഹാർഡ്

किठन; कंपनी; भारी; मजबूत;

hārḍ

േസാളിഡ്

कंपनी; भारी; मजबूत;

sēāḷiḍ

വിപുലമായ

बड़ा; भारी;

vipulamāya

മൂടു� mūṭunna

ഭാരമു�

किठन; भारी; मजबूत;

bhāramuḷḷa

കന� kanatta

�പ���ാരായ

किठन; भारी; मजबूत;

praśnakkārāya

തൂ�ി�ളയു�tുūṅṅikkaḷayunnu

കര്�ശമായ

किठन; भारी; सब;

karkkaśamāya

ക�റ kallaṟa

ഒതു�മു� otukkamuḷḷa

ആഴമു�

गहरा; भारी;

āḻamuḷḷa

ആഴ�ിൽ

गहरा; भारी;

āḻattil

പരു�നായ

भारी; सब;

parukkanāya

भालू

കരടി karaṭi

െകാ�ുേപാകും

जहाज; पहनना; भालू;

keāṇṭupēākuṁ

ധരി�ാൻ

पहनना; भालू;

dharikkān

വഹി�ു�ു vahikkunnu

भावना

ആ�ാവു ātmāvu

भाषण

ഭാഷ

भाषण; भाषा;

bhāṣa

െമാഴി

भाषण; भाषा;

meāḻi

�പസംഗി�ു prasaṅgiccu

വിലാസം

पता; भाषण;

vilāsaṁ

भाषा

നാ�് nākk

ഭാഷ

भाषण; भाषा;

bhāṣa

െമാഴി

भाषण; भाषा;

meāḻi

भी

ആേയാ āyēā

ഒ�ുകിൽ onnukil

കൂടി

अिधक; और भी; ब�त; भी;

kūṭi

പുറേമ

अिधक; और भी; ब�त; भी;

puṟamē

भीड़

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

�ാ�്

बाल; भीड़; समूह;

sṟṟākk

മര�ൂണ്

छड़ी; बाल; भीड़; समूह;

marattūṇ

െഞരു�ം ñerukkaṁ

ജന�ൂ�ം

भीड़; समूह;

janakkūṭṭaṁ

കൂ�ം

ब�ड; भीड़; समूह;

kūṭṭaṁ

കലഹ�ിൽ kalahattil

തി�ിയ tiṅṅiya

भोजन

ഭ�ണ�ളിക bhakṣaṇattaḷika

മാവു māvu

ഭ�ണ�ിൽ

भोजन; शासन;

bhakṣaṇattil

ഭ�ണം bhakṣaṇaṁ

േപാഷകാഹാരംpēāṣakāhāraṁ

േപാഷകമൂല��ൾpēāṣakamūlyaṅṅaḷ

തീ� tīṟṟa

ഭ�ണവിഭവ�ൾbhakṣaṇavibhavaṅ

म
म�

കിട�ു kiṭannu

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

െല

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�;

le

മുഖാ�ിരം

म�; से;

mukhāntiraṁ

ഭൂതകാല

पर; म�;

bhūtakāla

പുറ�്

दूर; पर; प�रणाम; फल; बाहर; म�; से;

puṟatt

േനെര

के बारे म�; िनकट; पर; म�;

nēre

നിലനിൽ�ു� nilanilkkunna

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

നട�

अविध; म�;

naṭanna

म�

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

എതിരായി

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�;

etirāyi

ഉ�ിൽ uḷḷil

ഉ�ി uḷḷi

ഉൾെ�ടു�ു uḷppeṭunnu

നി�്

दूर; पर; बाहर; म�; से;

ninn

म�

എേ�ാട്

म�; मुझे;

ennēāṭ

ഞാന്

म�; मुझे;

ñān

म�ी

ഈ� īcca

मु�

സ�ത��ൻ svatantran

സ�ത�� svatantra

െവളി�ം

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

veḷiccaṁ

റിലീസ്

मु�; स�म;

ṟilīs

െതളി�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; साफ;

teḷiñña

ഒഴിവാ�െ�� oḻivākkappeṭṭa

തിള�ു�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

tiḷaṅṅunna

मु�

േനതാവ്

आव�क; �मुख; मु�; िसर;

nētāv

യജമാന�ി

�मुख; मु�; िसर;

yajamānatti

സു�പധാന supradhāna

�പാഥമിക prāthamika

തല

चेहरा; �मुख; मु�; िसर;

tala

ആദ�ം

�मुख; मु�;

ādyaṁ

അവശ�

आव�क; पदाथ�; मु�; साम�ी;

avaśya

തല�ാനം

मु�; राजधानी;

talasthānaṁ

मछली

പിടി�ുക

मछली; रखना;

piṭikkuka

ഈ

मछली; यह;

ī

പിടിെ�ടു�ാൻpiṭicceṭukkān

�ഗഹണ grahaṇa

ഈൽ

मछली; यह;

īl

മ��ം matsyaṁ

मजबूत

�പ���ാരായ

किठन; भारी; मजबूत;

praśnakkārāya



मजबूत

ശ�മായ

मजबूत; महान;

śaktamāya

ഹാർഡ്

किठन; कंपनी; भारी; मजबूत;

hārḍ

േസാളിഡ്

कंपनी; भारी; मजबूत;

sēāḷiḍ

�ിരതയു�

कंपनी; मजबूत;

sthiratayuḷḷa

ശ�ം

आवाज; �िन; मजबूत; श�; शोर; �र;

śabdaṁ

ഹാര്ഡീ hārḍī

വഴ�ാ�

किठन; मजबूत;

vaḻaṅṅātta

േറാബ�് ṟēābasṟṟ

ബലെ�ടു�ുകbalappeṭuttuka

�പയാസമാണ്

किठन; भारी; मजबूत;

prayāsamāṇ

ഉ��ിലു� uccattiluḷḷa

അയവി�ാ�

किठन; मजबूत;

ayavillātta

ഭാരമു�

किठन; भारी; मजबूत;

bhāramuḷḷa

मुझे

എേ�ാട്

म�; मुझे;

ennēāṭ

ഞാന്

म�; मुझे;

ñān

मृत

മരി� maricca

മരി�ു mariccu

ജീവനി�ാ� jīvanillātta

സമ�് samaṇṭ

मतलब

വണ�ു�ു vaṇaṅṅunnu

मदद

എ�നാ eṅṅanā

�പേമാഷൻ pramēāṣan

സഹായം sahāyaṁ

സഹായി�ുക sahāyikkuka

मरना

മരി�ുക marikkuka

�ാ�് sṟṟāmp

മരണം

मरना; मौत;

maraṇaṁ

പകിട pakiṭa

मेरा

കുഴി kuḻi

എനെ്റ enṟe

मूल

മൗലികമായ

आधार; आव�क; मूल;

malikamāya

തത�ം

िनयम; मूल;

tatvaṁ

യഥാർ� yathārt'tha

േവര് vēr

പാദം

आधार; पैर; मूल;

pādaṁ

मूल

�പാരംഭ prārambha

നാഭിേദശം nābhidēśaṁ

ഉറവിടം

मूल; वसंत;

uṟaviṭaṁ

ഉ�വം utbhavaṁ

അരുവി

नदी; �वाह; मूल; वसंत;

aruvi

അടി�ാനപരമായ

आधार; आव�क; मूल;

aṭisthānaparamāy

അടി�ാനം

आधार; मूल;

aṭisthānaṁ

അടി�റ

आधार; पैर; मूल;

aṭittaṟa

രാസപരമായി rāsaparamāyi

തുട�ം

�ारंभ करना; मूल; शु�आत;

tuṭakkaṁ

मू�

തി�െ�ടു�ുക

अनुमान; कर; मू�;

tiṭṭappeṭuttuka

വിലയിരു�ുക

अनुमान; कर; मू�;

vilayiruttuka

വില

कर; मू�; लागत;

vila

ഭാരം

मू�; वजन;

bhāraṁ

േബാറിംഗ് bēāṟiṅg

�പാധാന�ം prādhān'yaṁ

േ�ശം klēśaṁ

കു�ം kuṟṟaṁ

എ�ിേമ�്

अनुमान; कर; मू�;

esṟṟimēṟṟ

ആെളാ�ിൻെറ āḷeānninṟe

അഭിന�ി�ു�ു

अनुमान; कर; मू�;

abhinandikkunnu

പാളി pāḷi

െചലവ്

खच�; मू�; लागत;

celav

मुलायम

മൃദുവായ

कोमल; मुलायम; शीतल; सरल;

mr̥duvāya

ശാ�മായ

कोमल; मुलायम; शांत; सरल;

śāntamāya

െസൗമ�നായ

कोमल; मुलायम; सरल;

semyanāya

मशीन

എ�ിൻ

इंजन; मशीन;

eñcin

യ�വാഹനം

इंजन; मशीन;

yantavāhanaṁ

मु�ान

ഇളി�ുക iḷikkuka

പു�ിരി puñciri

मुसीबत

ദുരിതവും duritavuṁ

मंुह

വായ vāya

മുഖം

चेहरा; मंुह; सामने;

mukhaṁ

मंुह

ആമാശയവും āmāśayavuṁ

മൂ�്

नाक; मंुह;

mūkk

ബഹിരാകാശേപടക�ിന്െറbahirākāśapēṭakat

महा�ीप

ഭൂഖ�ം bhūkhaṇḍaṁ

വന്കര vankara

महान

അതാകരഷ്കമായ

महान; संुदर;

atākarṣakamāya

ഉ���ി ulpatti

മഹ�ായ

�ोध; बड़ा; ब�त; महान;

mahattāya

വലിയ

बड़ा; ब�त; महान;

valiya

വിശാലമായ

दूर; पया��; बड़ा; ब�त; महान; िव�ृत;

viśālamāya

ശ�മായ

मजबूत; महान;

śaktamāya

मिहला

യുവതിയുെട yuvatiyuṭe

സ്�തീകൾ strīkaḷ

സ്�തീ

प�ी; मिहला;

strī

വനിതകളുെട vanitakaḷuṭe

ഭാര�

प�ी; मिहला;

bhārya

ദാം dāṁ

വ�യം vyayaṁ

मानव

ദയയു� dayayuḷḷa

മനുഷ�ൻ

आदमी; मानव; ���;

manuṣyan

മാനുഷിക mānuṣika

മാനുഷികമായ mānuṣikamāya

വ��ി

आदमी; मानव; ���;

vyakti

मामला

ബിസിന�് bisinas's

േകസ്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

kēs

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

റാ�്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

ṟākk

മാതൃക

उदाहरण; परी�ण; मामला;

mātr̥ka

ഉദാഹരണം

उदाहरण; मामला;

udāharaṇaṁ

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

�പ��ം

काम; बात; मामला; सम�ा; सवाल;

praśnaṁ

मामला

െപ�ി

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

peṭṭi

मारना

ത�ുക talluka

മീ�ിംഗ് mīṟṟiṅg

മു�ുക muṭṭuka

പരാജയം

पार; मारना;

parājayaṁ

പണിമുട�് paṇimuṭakk

താളം

नाप; पार; मारना;

tāḷaṁ

െകാ�ുക keālluka

കി�ി�് killiṅṅ

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

അടി�ുക

ध�ा; मारना;

aṭikkuka

അകാരണമായി akāraṇamāyi

നടു�ം

झटका; डर; ध�ा; मारना;

naṭukkaṁ

मांस

മാംസം mānsaṁ

िम�ी

അഴു�് aḻukk

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

മ�്

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

maṇṇ

മു�ിയാൽ muṭṭiyāl

ഭൂമി

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

bhūmi

െചളി ceḷi

നില�ു

आधार; कारण; जमीन; भूिम; िम�ी;

nilattu

കറ

जगह; िम�ी;

kaṟa

കളിമ�് kaḷimaṇṇ

िमनट

േ�പാേ�ാേ�ാൾ prēāṭṭēākkēāḷ

മിനി�് miniṟṟ

िमला

കെ��ി

बनाना; िमला;

kaṇṭetti

േപരി�ി�ുക

बनाना; िमला;

pērippikkuka

�ാപി�ുക

बनाना; िमला;

sthāpikkuka

िम�ण

മി�ശിതം miśritaṁ

സ�ലനം saṅkalanaṁ

ധനേ�ാട് dhanattēāṭ

കൂ�ി�ലര്�ുകkūṭṭikkalarttuka

मील

നാഴിക nāḻika

मौत



मौत

മരണം

मरना; मौत;

maraṇaṁ

മരണ�ിനു maraṇattinu

മരണനിര�് maraṇanirakk

മരി�ു� marikkunna

मौसम

കാലം

अविध; मौसम; समय;

kālaṁ

കാലഘ�ം

अविध; िबंदु; मौसम; समय;

kālaghaṭṭaṁ

കാലാവ�

मौसम; समय;

kālāvastha

य
यु�

പിടിെ�ടു�ാനു�

यु�; लड़ाई;

piṭicceṭukkānuḷḷa

യു�മുറ yud'dhamuṟa

യു�ം yud'dhaṁ

മ�രം

यु�; लड़ाई;

matsaraṁ

ബ�ും bas'suṁ

युवा

ആ�ിൻ āṭṭin

ഇളം iḷaṁ

െകാ�ു

काला; युवा;

keāccu

െചറുപായ�ിലു�ceṟupāyattiluḷḷa

യുവാ�ൾ yuvākkaḷ

यह

ആൾ

यह; वे; वह;

āḷ

നബി

यह; वह;

nabi

എ�്

�ा; कैसे; कौन; जो; यह; वह;

ent

ഈ

मछली; यह;

ī

ആ

यह; वे; वह;

ā

അത്

उसे; यह; वह;

at

ഈൽ

मछली; यह;

īl

या

അഥവാ athavā

എ�ില്

अगर; जब; जब तक; या;

eṅkil

या�ा

േനാ�ുക

आकार; देखना; या�ा;

nēākkuka

പരിേശാധനനട�ുക

देखना; िनयं�ण; या�ा;

pariśēādhananaṭat

യാ�ത

या�ा; सफर;

yātra

സ�ര്ശനം

देखना; िनरी�ण; या�ा;

sandarśanaṁ

പര�ടനം paryaṭanaṁ

या�ा

�ടി�്

या�ा; सफर;

ṭripp

�ടാവൽസ് ṭrāvals

കാവൽ

आकार; देखना; िनयं�ण; या�ा; र�ा;

kāval

കാ��

आकार; देखना; �ि�; या�ा; िवचार; हवा;

kāḻca

കാണുക

देखना; िनरी�ण; या�ा;

kāṇuka

െ�ട�ി�് ṭrekkiṅṅ

യാ�താ yātrā

याद

െമ�റി mem'maṟi

याड�

ൈ�ടബ�ൂണലിന്െറṭraibyūṇalinṟe

േകാടതി kēāṭati

മു�ം muṟṟaṁ

ഗജം gajaṁ

योजना

പ�തി pad'dhati

വിമാനം

बराबर; योजना; िवमान; �र;

vimānaṁ

ഭൂപടം

काड�; योजना;

bhūpaṭaṁ

പര�

बराबर; योजना; िवमान; �र;

paranna

പ�ിക

चाट�; योजना; �रकॉड�; सूची;

paṭṭika

ടി��്

काड�; योजना;

ṭikkaṟṟ

അപാരട്്െമംട്

बराबर; योजना; िवमान; �र;

apārṭmeṇṭ

കാർഡ്

काड�; योजना;

kārḍ

र
र�ा

ഗാർഡ് gārḍ

സംര�ണം

देखभाल; र�ा;

sanrakṣaṇaṁ

സംര�ി�ുക

दावा; र�ा; रखना;

sanrakṣikkuka

�പതിേരാധ pratirēādha

കവചം kavacaṁ

ഉറ�ുന��ു ക uṟappunalkuka

ഉറ�് uṟapp

കാവൽ

आकार; देखना; िनयं�ण; या�ा; र�ा;

kāval

रखना

ഭാവം bhāvaṁ

സ��ം svantaṁ

�ാനം

छड़ी; जगह; रखना; रा�; ��थित; सीट;

sthānaṁ

�ലം

जगह; रखना; ��थित; सीट;

sthalaṁ

സൂ�ി�ുക sūkṣikkuka

रखना

സംര�ി�ുക

दावा; र�ा; रखना;

sanrakṣikkuka

േശഷി�ു�വർ śēṣippuḷḷavar

അമാ�ി�രുത്amāntikkarut

വിരാമം virāmaṁ

ഇരി�ിടം

घर; जगह; रखना; ��थित; सीट;

irippiṭaṁ

ശാ�മാകൂ śāntamākū

ഇടുക

जगह; रखना;

iṭuka

ബാ�ി bākki

ഗണം

जगह; रखना;

gaṇaṁ

ഞ�ൾ�ു�് ñaṅṅaḷkkuṇṭ

തീർ�്

जगह; रखना; �व�था; ��थित;

tīrpp

നിലനിർ�ാൻ

दावा; रखना;

nilanirttān

പിടി�ുക

मछली; रखना;

piṭikkuka

പി�ുണ

दावा; रखना; रोक; समथ�न;

pintuṇa

रेखा

വര vara

വരിക varika

വരികൾ varikaḷ

रंग

പകൃതം pakr̥taṁ

നിറം niṟaṁ

��ാ�ുല spāṟṟula

ചായം cāyaṁ

കളറിംഗ് kaḷaṟiṅg

ഏെറേനരം ēṟenēraṁ

ഛായ

आवाज; रंग; �र;

chāya

തണല്

आवाज; रंग; �र;

taṇal

रेिडयो

േറഡിേയാ ṟēḍiyēā

വയർെല�് vayarles's

रेत

ചരല്��് caralkkall

മണല് maṇal

रेल

െറയിലും ṟeyiluṁ

തീവ�ി�ാത tīvaṇṭippāta

ബാർ

बार; रेल;

bār

െറയിൽ

बार; रेल;

ṟeyil

र�ी

സ്�ടിംഗ്

तार; र�ी; ��� ंग;

sṭriṅg

ശ�വലയം

तार; र�ी;

śabdavalayaṁ

പിണയു�ു

र�ी; ��� ंग;

piṇayunnu

र�ी

ചരട്

र�ी; ��� ंग;

caraṭ

കയര്

तार; र�ी; ��� ंग;

kayar

േകബിൾ kēbiḷ

रहना

താമസി�ാൻ

रहना; रोक;

tāmasikkān

പാർ�യി� pārkkayilla

പതിേരാധി�ുകpatirēādhikkuka

നുണ

झूठ; रहना;

nuṇa

നിലവിലി� nilavililla

സഹി�ുക sahikkuka

ജീവി�ുക jīvikkuka

ജീവ�ു� jīvas'suṟṟa

ജീവേനാെട

खुश; रहना;

jīvanēāṭe

എ�ു

जीवन; रहना; होना;

ennu

അവേശഷി�ുകavaśēṣikkuka

തുടരുക

अंितम; रहना;

tuṭaruka

നിവസി�ുക nivasikkuka

राग

എയർ

राग; हवा;

eyar

മാധുരമായ mādhuramāya

രാഗം rāgaṁ

राजधानी

കാ�ിേ�ാൾ kāppiṟṟēāḷ

തല�ാനം

मु�; राजधानी;

talasthānaṁ

�പിൻസി�ൽ prinsippal

रा�

അവ�

रा�; रा�� ; शत�; ��थित;

avastha

സര്�ാര്

रा�; शासन;

sarkkār

�ാനം

छड़ी; जगह; रखना; रा�; ��थित; सीट;

sthānaṁ

പദവി

पं��; रा�; ��थित;

padavi

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

राजा

രാജാവ് rājāv

रात

രാ�തി rātri

रा��

അവ�

रा�; रा�� ; शत�; ��थित;

avastha

ജാതി

रा�� ; लोग;

jāti

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

रा�ा



रा�ा

പാത

कोस�; पता; पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

pāta

വഴി

कोस�; पथ; �कार; रा�ा; सड़क; साधन;

vaḻi

േറാഡ്

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟēāḍ

േമാഡ്

पथ; �कार; रा�ा; साधन;

mēāḍ

രീതി

आकार; पथ; �कार; रा�ा; िविध; साधन;

rīti

െതരുവ്

पथ; रा�ा; सड़क;

teruv

റൂ�ിൽ

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟūṭṭil

ചുവട്

कदम; कोस�; गित; चलना; चाल; रा�ा;

cuvaṭ

കാലടി�ാത

पता; पथ; रा�ा;

kālaṭippāta

ഇടവഴി

पथ; रा�ा;

iṭavaḻi

ഇടനാഴി iṭanāḻi

പേവശനമാര്�ം pavēśanamārgga

�रकॉड�

റിേ�ാർ�്

कहना; �रकॉड�;

ṟippēārṭṭ

വര്ണി�ുക varṇikkuka

േരഖ

कागज; देखना; �रकॉड�;

rēkha

പ�ിക

चाट�; योजना; �रकॉड�; सूची;

paṭṭika

കുറി�്

देखना; �रकॉड�;

kuṟipp

അറിയി�്

देखना; �रकॉड�;

aṟiyipp

പറയു�ു

कहना; �रकॉड�;

paṟayunnu

रॉक

പാറയും pāṟayuṁ

പാറ pāṟa

പാറെ��ു� pāṟakkeṭṭuḷḷa

ഊ�ാലാടുക ūññālāṭuka

रोक

െവ�ാനാരുമി�vekkānārumilla

പി�ുണയുെടയും

रोक; समथ�न;

pintuṇayuṭeyuṁ

പി�ുണ

दावा; रखना; रोक; समथ�न;

pintuṇa

�പതിേരാധം pratirēādhaṁ

നിർ�ുക

जगह; रोक; �ेशन;

nirttuka

അവസാനി�ു�ു

अंत; फल; रोक;

avasānikkunnu

േ�ഷൻ

जगह; रोक; �ेशन;

sṟṟēṣan

താമസി�ാൻ

रहना; रोक;

tāmasikkān

रोटी

െറാ�ി ṟeāṭṭi

അ�ം appaṁ

रोना

അ�ീൽ

रोना; �ापार;

appīl

അലറുക

रोना; शोर;

alaṟuka

ആര�ു

रोना; शोर;

āraññu

േകഴുക kēḻuka

നിലവിളി

रोना; शोर;

nilaviḷi

വിളി

नाम; रोना; शोर;

viḷi

ल
लकड़ी

വിറക്

लकड़ी; वन;

viṟak

കാട്

लकड़ी; वन;

kāṭ

ച�ുചവറുകള് cappucavaṟukaḷ

മരം

पेड़; लकड़ी; वन;

maraṁ

മരവും maravuṁ

लड़का

കു�ി

बाल; लड़का;

kuṭṭi

ബാലനെ്റ bālanṟe

लड़की

ഗലാ galā

െചകിള cekiḷa

െപണ്കു�ി peṇkuṭṭi

മകള് makaḷ

േവല�ാര�ി vēlakkāratti

लड़ाई

പിടിെ�ടു�ാനു�

यु�; लड़ाई;

piṭicceṭukkānuḷḷa

ബ�ും bas'suṁ

മ�രം

यु�; लड़ाई;

matsaraṁ

യു�ം yud'dhaṁ

लेना

ലഭി�ും

�ा�; लेना; हो सकता है;

labhikkuṁ

എടു�ുക

�ा�; लेना;

eṭukkuka

അംഗീകരി�ുക

�ा�; लेना;

aṅgīkarikkuka

ദഹി�ി�ുകളയുംdahippiccukaḷayu

െതരെ�ടു�െ��താണ്

प�ंचना; लेना;

teraññeṭukkappeṭṭ

लंबा

കാലയളവ്

अविध; लंबा; लंबाई; समय;

kālayaḷav

ൈദർഘ�ം

लंबा; लंबाई;

dairghyaṁ

നീളമു� nīḷamuḷḷa

െപാ�മു� peākkamuḷḷa

लंबाई

लंबाई

കാലയളവ്

अविध; लंबा; लंबाई; समय;

kālayaḷav

ൈദർഘ�ം

लंबा; लंबाई;

dairghyaṁ

लहर

നീരാജനം nīrājanaṁ

ല�ം laccaṁ

തിരമാല tiramāla

ചാപല�വും cāpalyavuṁ

കണ

पेड़; लहर;

kaṇa

സർഫ് sarph

लागत

െചലവ്

खच�; मू�; लागत;

celav

വില

कर; मू�; लागत;

vila

लाना

െകാ�ുവരിക

प�ंचना; लाना;

keāṇṭuvarika

लाया

െകാ�ുവ�ു keāṇṭuvannu

लाल

ചുവ� cuvanna

ചുവ�് cuvapp

റ�ി ṟaḍḍi

िलखना

എഴുതുക eḻutuka

രചി�ുക racikkuka

िल�

ഉളവാ�ുവാൻ

उठाना; िल�;

uḷavākkuvān

ലിഫ്�്

उठाना; िल�;

liphṟṟ

വർധി�ി�ുക

उठाना; जीत; फल; िल�;

vardhippikkuka

ഉയര്�ു�വന്

उठाना; िल�;

uyarttunnavan

लोग

ജനം janaṁ

ജന�ൾ�് janaṅṅaḷkk

ജനതയുെട janatayuṭe

ജാതി

रा�� ; लोग;

jāti

േപെര pēre

लोहा

ഇരു�് irump

േതാലിൽ tēālil

व
वे

ആ

यह; वे; वह;

ā

ആൾ

यह; वे; वह;

āḷ

അവരുെട

उ��; उसे; वे; वह;

avaruṭe

वे

അവര്

उ��; वे;

avar

അവെര

उ��; वे;

avare

वजन

ഭാരം

मू�; वजन;

bhāraṁ

തൂ�ം tūkkaṁ

वृ�

ചു�ും

के बारे म�; दौर; िनकट; वृ�;

cuṟṟuṁ

വളയം vaḷayaṁ

വലയം valayaṁ

പചരി�ി�ുക pacarippikkuka

��് klabb

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

വൃ�ാകാരമായ

दौर; वृ�;

vr̥ttākāramāya

वन

ഉ�ഗനായ

�ोध; जंगली; वन;

ugranāya

മരുഭൂമിയിൽ marubhūmiyil

വിറക്

लकड़ी; वन;

viṟak

വന�ൾ vanaṅṅaḷ

കാ�ുപ�ി

जंगली; वन;

kāṭṭupanni

മരം

पेड़; लकड़ी; वन;

maraṁ

കുപിതനായ

�ोध; जंगली; वन;

kupitanāya

കാട്

लकड़ी; वन;

kāṭ

���

മനുഷ�ൻ

आदमी; मानव; ���;

manuṣyan

വ��ി

आदमी; मानव; ���;

vyakti

വ��ിഗത vyaktigata

�व�था

തീർ�്

जगह; रखना; �व�था; ��थित;

tīrpp

സംഘടി�ി�ുക

बनाना; �व�था;

saṅghaṭippikkuka

കമീകരി�ുക kamīkarikkuka

കമീകരണം kamīkaraṇaṁ

ഏൽപി�െ��വനുമ�

आदेश; �व�था;

ēlpikkappeṭṭavanu

��

തിര�്

खुश; ��;

tirakk

ദുർ�ട�ുകാരനായിdurnnaṭappukāran

നഗരജീവിത�ിൽnagarajīvitattil

ജീവ�ു� jīvas'suṟṟa

�ापार



�ापार

നടപടി

कानून; काम; �भाव; प�रणाम; फल; �ापार;

naṭapaṭi

ധീെരന് dhīren

േസവനം

काम; काया�लय; �ापार;

sēvanaṁ

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

വ�ാപാരം vyāpāraṁ

ബിസിന�് bisinas's

�പവർ�ി

कानून; काम; �ापार;

pravartti

കരകൗശല karakaśala

െതാഴില്

काम; �ापार;

teāḻil

െപാതു peātu

അ�ീൽ

रोना; �ापार;

appīl

കരാര്

अंश; �ापार; सौदा;

karār

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

െകാേമ��് keāmēḻs

ചുമതല

काम; �ापार;

cumatala

േജാലി

काम; �ापार;

jēāli

�ायाम

വർ�ൗ�് varkkaṭṭ

വ�ായാമം

अ�ास; काम; �ायाम;

vyāyāmaṁ

വായാമവിദ vāyāmavida

പരിശീലനം

अ�ास; काम; �ायाम;

pariśīlanaṁ

वग�

ഇനം

दौड़; �कार; वग�; व�ु;

inaṁ

സമചതുരം samacaturaṁ

വിഭാഗം

अंग; अंश; वग�; शाखा;

vibhāgaṁ

ൈട�് െച�ുക

�कार; वग�;

ṭaipp ceyyuka

കയറിയതാണ്

�कार; वग�;

kayaṟiyatāṇ

�ാസ് klās

वण�न

�പഖ�ാപനം prakhyāpanaṁ

വ�ാഖ�ാനം vyākhyānaṁ

വിവരണം vivaraṇaṁ

വിവരി�ുക

कहना; वण�न;

vivarikkuka

വിശദീകരണം viśadīkaraṇaṁ

वत�मान

ഒഴു�്

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

oḻukk

�പതിനിധാനം

वत�मान; हािजर;

pratinidhānaṁ

वत�मान

നിലവിെല

धारा; नदी; �वाह; वत�मान;

nilavile

സ�ാനം sam'mānaṁ

നിലവിലു� nilaviluḷḷa

ഇ�െ� innatte

അവതരി�ി�ുക

वत�मान; हािजर;

avatarippikkuka

ഡിസ്േ� ḍisplē

കാണി�ുക

देखना; �काश; वत�मान;

kāṇikkuka

वष�

വര്ഷം varṣaṁ

वसंत

അരുവി

नदी; �वाह; मूल; वसंत;

aruvi

ഉറവിടം

मूल; वसंत;

uṟaviṭaṁ

വസ�കാലം vasantakālaṁ

व�ु

തുണി

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

tuṇi

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

വിഷയം

काम; पदाथ�; बात; व�ु; िवषय;

viṣayaṁ

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

േലഖനം lēkhanaṁ

ല��ം

अंत; पदाथ�; व�ु;

lakṣyaṁ

ഭൗതികമായ

पदाथ�; व�ु; साम�ी;

bhatikamāya

ബി�ു

जगह; िबंदु; व�ु;

bindu

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

േകാശം

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

kēāśaṁ

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

ഉേ�ശം

अंत; पदाथ�; व�ु;

uddēśaṁ

ഇനം

दौड़; �कार; वग�; व�ु;

inaṁ

ബിസിന�് bisinas's

वह

ആൾ

यह; वे; वह;

āḷ

അവന് avan

ഏത്

कौन; जो; वह;

ēt

എ�്

�ा; कैसे; कौन; जो; यह; वह;

ent

നബി

यह; वह;

nabi

ആെര

कौन; जो; वह;

āre

वह

ആര്

कौन; जो; वह;

ār

അവള്

उसे; वह;

avaḷ

അവരുെട

उ��; उसे; वे; वह;

avaruṭe

അവന്െറ

उसे; वह;

avanṟe

അത്

उसे; यह; वह;

at

അവെന

उसे; वह;

avane

ആ

यह; वे; वह;

ā

वहाँ

അവിെട aviṭe

അവിെട�െ�aviṭettanne

वही

ഒേര orē

തുലമായ tulamāya

സമാനമായ

बराबर; वही;

samānamāya

वा�

നിര്േ�ശം

िनयम; ��ाव; वा�; वा�ांश;

nirddēśaṁ

വിധി

अंग; धन; वा�; वा�ांश; संयोग;

vidhi

ൈശലി

वा�; वा�ांश;

śaili

वा�ांश

നിര്േ�ശം

िनयम; ��ाव; वा�; वा�ांश;

nirddēśaṁ

വിധി

अंग; धन; वा�; वा�ांश; संयोग;

vidhi

ൈശലി

वा�; वा�ांश;

śaili

वापस

പിൻവലി�ൽ pinvalikkal

പിന�ാ�ല് pinvāṅṅal

പി�ിരി�ി�ു pintirippiccu

പിൻവാ�ി pinvāṅṅi

िवकिसत

ത�ൽ tayyal

വികസിത vikasita

വികസി�ി�ു vikasippiccu

िवचार

നി�യം niścayaṁ

െറസലൂഷൻ

िवचार; समाधान; हल;

ṟesalūṣan

യു�ിവാദം yuktivādaṁ

മേനാഭാവേ�ാട്

िवचार; सोचा;

manēābhāvattēāṭ

ബഹുമാനം

देखना; िवचार;

bahumānaṁ

പരിഹാരം

िवचार; समाधान; हल;

parihāraṁ

�പാതിനിധ�ം

क�ना; िवचार;

prātinidhyaṁ

िवचार

തീരുമാനം

प�रणाम; फल; िवचार;

tīrumānaṁ

ചി�

क�ना; िवचार; सोचा;

cinta

കാ��

आकार; देखना; �ि�; या�ा; िवचार; हवा;

kāḻca

ക��ി�ുകൂ�ിയ kalpiccukūṭṭiya

ക�്

आंख; देखना; िवचार;

kaṇṇ

ആശയം

क�ना; िवचार; सोचा;

āśayaṁ

പരിഗണന parigaṇana

िव�ान

അറിവ് aṟiv

ശാസ്�ത śāstra

ശാസ്�തം śāstraṁ

िविध

രീതി

आकार; पथ; �कार; रा�ा; िविध; साधन;

rīti

िवपरीत

ശ�തു

दु�न; िवपरीत;

śatru

സ�ുഖ sam'mukha

എതിര�്ു�

दु�न; िवपरीत;

etirppuḷḷa

േനെരമറി�് nēremaṟicc

പതികൂലമായ

दु�न; िवपरीत;

patikūlamāya

िवभाजन

േവർപാടാകു�ുvērpāṭākunnu

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

േവര്പാട്

�ारंभ करना; िवभाजन; शु�आत;

vērpāṭ

വിവാഹേമാചനം

अलग; िवभाजन; िह�ा;

vivāhamēācanaṁ

വിഭജനം vibhajanaṁ

ര�ായി പിരിയുകraṇṭāyi piriyuka

�പേത�ക

अलग; िवभाजन; िवशेष; िह�ा;

pratyēka

िवमान

പര�

बराबर; योजना; िवमान; �र;

paranna

വിമാനം

बराबर; योजना; िवमान; �र;

vimānaṁ

േവാമയാേനാപായ�ള്vēāmayānēāpāyaṅ

അപാരട്്െമംട്

बराबर; योजना; िवमान; �र;

apārṭmeṇṭ

िवशेष

അധികമായ adhikamāya

�പേത�കമായു�pratyēkamāyuḷḷa

വളെര

उ�; ब�त; िवशेष;

vaḷare

വിേശഷാല് viśēṣāl

�പേത�കി�് pratyēkicc

�പേത�കം pratyēkaṁ

�പേത�ക

अलग; िवभाजन; िवशेष; िह�ा;

pratyēka



िवशेष

അസാധാരണമായ

अजीब; िवशेष;

asādhāraṇamāya

നിർ�ി� nirddiṣṭa

िवषय

വഴ�് vaḻakk

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

വിഷയം

काम; पदाथ�; बात; व�ु; िवषय;

viṣayaṁ

വിവാദം vivādaṁ

വാദം vādaṁ

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

തര്�ം tarkkaṁ

ബിസിന�് bisinas's

തീം tīṁ

റാ�്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

ṟākk

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

േകസ്

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

kēs

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

െപ�ി

बात; बॉ�; मामला; िवषय;

peṭṭi

िव�ृत

വിപുലീകരി�ുകvipulīkarikkuka

സമ�ഗമായ samagramāya

വിശദമായ viśadamāya

വിശാലമായ

दूर; पया��; बड़ा; ब�त; महान; िव�ृत;

viśālamāya

श
शिन

ശ śa

ശനി śani

श�

വാ�് vākk

ശ�ം

आवाज; �िन; मजबूत; श�; शोर; �र;

śabdaṁ

വാ�ുകൾ vākkukaḷ

പദ�ളുെട padaṅṅaḷuṭe

ആേരാഗ�കരമായ

आवाज; श�; शोर;

ārēāgyakaramāya

കാലാവധി

अविध; श�;

kālāvadhi

श�कोश

നിഘ�ു nighaṇṭu

പദാവലി padāvali

श�ांश

അ�ര�ൾ

थोड़ा; श�ांश;

akṣaraṅṅaḷ

शु�आत

േവര്പാട്

�ारंभ करना; िवभाजन; शु�आत;

vērpāṭ

शु�आत

ആ�കമം ākramaṁ

തുട�ം

�ारंभ करना; मूल; शु�आत;

tuṭakkaṁ

शत�

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

പ�യം pantayaṁ

നിബ�ന

अविध; शत�;

nibandhana

അവ�

रा�; रा�� ; शत�; ��थित;

avastha

शरीर

ൈജവ jaiva

ശരീരം śarīraṁ

ശരീരാവയവം

अंग; उपकरण; शरीर; साधन;

śarīrāvayavaṁ

സംഘടന saṅghaṭana

शहर

നഗര nagara

നഗരം

गांव; शहर;

nagaraṁ

शाखा

വകു�്

अंग; अंश; शाखा;

vakupp

വിഭാഗം

अंग; अंश; वग�; शाखा;

vibhāgaṁ

ഭുജം bhujaṁ

അറ

अंग; अंश; शाखा;

aṟa

ശാഖ

अंग; अंश; शाखा;

śākha

शांत

നി��ത

चुप; शांत;

niśśabdata

സാ��നെ�ടു�ുകsāntvanappeṭuttuk

േ�ാ slēā

ശാ�മായിരി�ുകśāntamāyirikkuka

ശാ�മായ

कोमल; मुलायम; शांत; सरल;

śāntamāya

വീ�ും

अब तक; अभी तक; िफर; शांत;

vīṇṭuṁ

മി�ാതിരി�ാൻ

अब तक; अभी तक; चुप; शांत;

miṇṭātirippān

മി�ാ�

चुप; शांत;

miṇṭātta

പീണി�ി�ുക pīṇippikkuka

പസിഫിക് pasiphik

നി��മായ

चुप; शांत;

niśśabdamāya

പതുെ� patukke

തണു�

शांत; शीतल;

taṇutta

കുറവായിരി�ും

कम; शांत;

kuṟavāyirikkuṁ

എ�ിലും

अब तक; अभी तक; शांत;

eṅkiluṁ

ഇേ�ാഴും

अब तक; अभी तक; चुप; िफर; शांत;

ippēāḻuṁ

शांत

ഇതുവെര

अब तक; अभी तक; केवल; िफर; शांत;

ituvare

ഇടി�ീ iṭittī

അടിെപാളി

शांत; शीतल;

aṭipeāḷi

പുതിയ

ताजा; शांत; शीतल;

putiya

शािमल

ഉൾെ�ടു�ിയ uḷppeṭuttiya

शायद

ഒരുപേ�

शायद; संभव; हो सकता है;

orupakṣē

സാധ�ത

शायद; संभव;

sādhyata

മി�വാറും

के बारे म�; िनकट; शायद; संभव; हो सकता है;

mikkavāṟuṁ

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

മരണമായി

शायद; हो सकता है;

maraṇamāyi

शासन

ഭരി�ുക

नेतृ�; िनयम; शासन;

bharikkuka

മാേനജ്െമന്റ്

पता; शासन;

mānējmenṟ

സര്�ാര്

रा�; शासन;

sarkkār

സംവിധാനം

गित; पता; शासन;

sanvidhānaṁ

ശ�ി

िनयम; बल; शासन;

śakti

വാ��യുെട

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

vāḻcayuṭe

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

േമധാവിത��ിന്െറmēdhāvitvattinṟe

ഭരണം

पता; शासन;

bharaṇaṁ

ച�ം

िनयम; शासन;

caṭṭaṁ

ഭ�ണ�ിൽ

भोजन; शासन;

bhakṣaṇattil

െപരുമാ�ം

नेतृ�; शासन;

perumāṟṟaṁ

പബലമായിരി�ുക

िनयं�ण; िनयम; िनरी�ण; शासन;

pabalamāyirikkuka

േനതൃത�ം

नेतृ�; पता; शासन;

nētr̥tvaṁ

നിയ�ി�ല്

िनयम; शासन;

niyantikkal

നിയ��ി�ുക

नेतृ�; िनयम; शासन;

niyantrikkuka

രാജംഭരി�ുക rājambharikkuka

ഭരണാധികാരി

िनयम; शासन;

bharaṇādhikāri

िशकार

ക�ാറി kvāṟi

േവ�യുെട

खोज; िशकार;

vēṭṭayuṭe

िशकार

യുവതി yuvati

പീഡനം

खोज; िशकार;

pīḍanaṁ

പി�ുടരുക pintuṭaruka

ൈ�ഡവ് ḍraiv

ഓടി�ുക ōṭikkuka

ഇരയുെട irayuṭe

ഇരയ്�് iraykk

ഇര ira

നായാ�് nāyāṭṭ

िशिवर

ക�ാ�ിംഗ് kyāmpiṅg

പാളയം pāḷayaṁ

शी�

േനരെ�യു� nēratteyuḷḷa

േവഗം

गित; चाल; तेज़; ��रत; शी�;

vēgaṁ

വളെരെ�െ��്

तेज़; तेजी; ��रत; शी�;

vaḷareppeṭṭenn

ഉപവാസം

तेज़; ��रत; शी�;

upavāsaṁ

െപെ��്

अचानक; शी�;

peṭṭenn

േവഗ�ിൽ

तेज़; ��रत; शी�;

vēgattil

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

കുറിയ

कम; शी�;

kuṟiya

കണ�്

िगनती; तेज़; ��रत; शी�;

kaṇakk

ഉടെന uṭane

ഉടൻ uṭan

കണിശമായി kaṇiśamāyi

നിമിഷം

पल; शी�;

nimiṣaṁ

शीतल

ചി�ി cilli

മൃദുവായ

कोमल; मुलायम; शीतल; सरल;

mr̥duvāya

തണു�

शांत; शीतल;

taṇutta

അടിെപാളി

शांत; शीतल;

aṭipeāḷi

പുതിയ

ताजा; शांत; शीतल;

putiya

शीष�

മുകളിൽ

ऊपर; पर; बाहर; शीष�;

mukaḷil

शोर

വിളി

नाम; रोना; शोर;

viḷi

അലറുക

रोना; शोर;

alaṟuka

ശ�ായമാനമായśabdāyamānamāy

ശ�ം

आवाज; �िन; मजबूत; श�; शोर; �र;

śabdaṁ



शोर

നിലവിളി

रोना; शोर;

nilaviḷi

ദിൻ din

ആര�ു

रोना; शोर;

āraññu

ആേരാഗ�കരമായ

आवाज; श�; शोर;

ārēāgyakaramāya

स
से

പുറ�്

दूर; पर; प�रणाम; फल; बाहर; म�; से;

puṟatt

മുഖാ�ിരം

म�; से;

mukhāntiraṁ

േപാെല

के िलए; बराबर; से;

pēāle

കാരണം

के िलए; कारण; से;

kāraṇaṁ

പി�ീട് pinnīṭ

േല�്

ऊपर; के बारे म�; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच;
 म�; से;

lēkk

പുറെ� puṟatte

നി�്

दूर; पर; बाहर; म�; से;

ninn

നി�ു ninnu

െകാ�്

ऊपर; के िलए; करीब; तक; नही;ं िनकट; पर; बीच; म�; से;

keāṇṭ

ക�� നാഡി kaṇṭhanāḍi

ഒഴി�ു oḻiññu

നേ��ാൾ nam'mēkkāḷ

നീ�ി nīkki

स�म

റിലീസ്

मु�; स�म;

ṟilīs

സമർ�രായ samart'tharāya

േയാഗമായ yēāgamāya

അര്ഹതയു� ar'hatayuḷḷa

�ोर

സ്േകാർ skēār

सं�ा

അ�

अंक; िगनती; सं�ा;

akka

അ�ം

अंक; िगनती; सं�ा;

akkaṁ

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

ചി�തം

अंक; आकार; उ�; िगनती; सं�ा;

citraṁ

തുക

िगनती; सं�ा;

tuka

സം saṁ

सूखा

വര� varaṇṭa

വരള്� varaḷcca

ഉണ�ി uṇaṅṅi

ഉണ�ിയ uṇaṅṅiya

संगीत

संगीत

േചര്� cērcca

സംഗീതം saṅgītaṁ

सच

ആ�ാര്�മായātmārt'thamāya

കൃതമായ kr̥tamāya

സത�മാണു് satyamāṇu

सूची

നാമാവലി nāmāvali

പ�ിക

चाट�; योजना; �रकॉड�; सूची;

paṭṭika

േ�പാ�ഗാം prēāgrāṁ

സൂചിക sūcika

���ंग

സ്�ടിംഗ്

तार; र�ी; ��� ंग;

sṭriṅg

കയര്

तार; र�ी; ��� ंग;

kayar

ചരട്

र�ी; ��� ंग;

caraṭ

പിണയു�ു

र�ी; ��� ंग;

piṇayunnu

�ेशन

േ�ഷൻ

जगह; रोक; �ेशन;

sṟṟēṣan

നിർ�ുക

जगह; रोक; �ेशन;

nirttuka

सटीक

വലത്

असली; उिचत; कानून; ठीक; सटीक; सरल; सही;

valat

ശരിയായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

śariyāya

സൂ��മായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

sūkṣmamāya

सड़क

റൂ�ിൽ

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟūṭṭil

േറാഡ്

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟēāḍ

പാത

कोस�; पता; पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

pāta

െതരുവ്

पथ; रा�ा; सड़क;

teruv

വഴി

कोस�; पथ; �कार; रा�ा; सड़क; साधन;

vaḻi

�ंभ

േകാളം kēāḷaṁ

തൂണ്

छड़ी; �ंभ;

tūṇ

�र

മിനുസമാർ�

बराबर; �र; सरल;

minusamārnna

സാധാരണം sādhāraṇaṁ

സ്െകയിൽ

चढ़ाई; �र;

skeyil

വിമാനം

बराबर; योजना; िवमान; �र;

vimānaṁ

പതി�ട�ു patinmaṭaṅṅu

�र

നില

कहानी; बराबर; �र;

nila

അപാരട്്െമംട്

बराबर; योजना; िवमान; �र;

apārṭmeṇṭ

തിര�ീനമായ

बराबर; �र;

tiraścīnamāya

പര�

बराबर; योजना; िवमान; �र;

paranna

सतह

ഉപരിതലം

�े�; सतह;

uparitalaṁ

കരുവിന്െറ karuvinṟe

��थित

പദവി

पं��; रा�; ��थित;

padavi

�ാനം

छड़ी; जगह; रखना; रा�; ��थित; सीट;

sthānaṁ

രാജ�ം

�े�; जमीन; देश; भूिम; रा�; रा�� ; शत�; शासन; ��थित;

rājyaṁ

തീർ�്

जगह; रखना; �व�था; ��थित;

tīrpp

ഇരി�ിടം

घर; जगह; रखना; ��थित; सीट;

irippiṭaṁ

അവ�

रा�; रा�� ; शत�; ��थित;

avastha

�ലം

जगह; रखना; ��थित; सीट;

sthalaṁ

संुदर

മേനാഹരമായ manēāharamāya

സുഭഗമായ subhagamāya

സു�രമായ sundaramāya

സു�രനായ sundaranāya

സു�ര് sundar

വശമായ vaśamāya

േയാജി� yēājicca

ന�

अ�ा; संुदर;

nalla

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

െ�പ�ി

अ�ा; उिचत; पया��; ब�त; संुदर; सब; साफ;

preṟṟi

നാടകീയമായ nāṭakīyamāya

�പസ�മായ prasannamāya

കിണറ്

अ�ा; संुदर;

kiṇaṟ

ആഹ്ളാദകരം āhḷādakaraṁ

അെത

अ�ा; संुदर;

ate

അതാകരഷ്കമായ

महान; संुदर;

atākarṣakamāya

മതി

काफी; पया��; ब�त; संुदर; सब;

mati

संुदरता

സൗ�ര�ം sandaryaṁ

सदैव

सदैव

�ിരമായി sthiramāyi

അനിവാര�മായുംanivāryamāyuṁ

എ�ായിേ�ാഴും

कभी; कभी नही;ं सदैव;

ellāyippēāḻuṁ

सदी

നൂ�ാ�് nūṟṟāṇṭ

सुनना

േകൾ�ാൻ kēḷkkān

േകള്�ുക

सुनना; सुना;

kēḷkkuka

ജ�ം janmaṁ

പണി�േര paṇikkarē

അനുസരി�ുക anusarikkuka

सुना

േകള്�ുക

सुनना; सुना;

kēḷkkuka

सैिनक

േയാ�ാവ് yēād'dhāv

ൈസനികനെ്റ sainikanṟe

ൈസനികമായ sainikamāya

संपि�

ജംഗമസ�ു�ള്jaṅgamasattukkaḷ

േയാഗ�ത

च�र�; �कृित; संपि�;

yēāgyata

വിഭവം vibhavaṁ

�പതീകം

च�र�; �कृित; �तीक; संपि�;

pratīkaṁ

ഗുണം guṇaṁ

ൈകവശം kaivaśaṁ

ആ��ി āsti

ഉടമ�ാവകാശംuṭamasthāvakāśa

ചര�്

उ�ाद; संपि�;

carakk

स�ाह

ആ�� āḻca

सपना

സ���ം svapnaṁ

സ���വും svapnavuṁ

സ���ി�ുക saṅkalpikkuka

വിഷയമം viṣayamaṁ

संपूण�

േകവല

पूण�; संपूण�;

kēvala

തീര്�ുക

अंत; पूण�; फल; संपूण�;

tīrkkuka

നിറ�

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

niṟañña

പൂർ�മായ

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

pūrṇṇamāya

പരിമിതികളി�ാ�parimitikaḷillātta

മുഴുവൻ

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

muḻuvan

െമാ�ം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

meāttaṁ

എ�ാം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

ellāṁ



�श�

ട�് ṭacc

��ര്ശി�ുക

अनुभव; �श�;

sparśikkuka

��

എ��്�പസ്

बोलना; ��;

ekspras

കൂ�ിേ�ര�്ുക kūṭṭiccērkkuka

കാണെ�ടു�

���; ��;

kāṇappeṭunna

ജീവ�ു� jīvas'suṟṟa

തുറ�ുക

�ारंभ करना; ��; साफ;

tuṟakkuka

തിള�ു�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

tiḷaṅṅunna

െതളി�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; साफ;

teḷiñña

ധീരമായ dhīramāya

െവളി�ം

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

veḷiccaṁ

���മായ

��; साफ;

spaṣṭamāya

सफेद

െവളു� veḷutta

െവ� veḷḷa

തൂെവ� tūveḷḷa

െവ��ാരായ veḷḷakkārāya

सफर

�ടി�്

या�ा; सफर;

ṭripp

യാ�ത

या�ा; सफर;

yātra

सफलता

അഭിവൃ�ി abhivr̥d'dhi

മുേ��ം munnēṟṟaṁ

വിജയം

जीत; फल; सफलता;

vijayaṁ

सब

കര്�ശമായ

किठन; भारी; सब;

karkkaśamāya

സകലതും

��ेक; सब;

sakalatuṁ

െമാ�ം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

meāttaṁ

മുഴുവൻ

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

muḻuvan

മതി

काफी; पया��; ब�त; संुदर; सब;

mati

െ�പ�ി

अ�ा; उिचत; पया��; ब�त; संुदर; सब; साफ;

preṟṟi

പരു�നായ

भारी; सब;

parukkanāya

തിക�ും

ब�त; सब;

tikaccuṁ

ക�ിയു� kaṭṭiyuḷḷa

ഓേരാ

कुछ; ��ेक; सब; हर;

ōrēā

എ�ാം

��ेक; ब�त; संपूण�; सब;

ellāṁ

सब

എെ��ിലും

कुछ; ��ेक; सब; हर;

enteṅkiluṁ

പൂർ�മായ

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

pūrṇṇamāya

നിറ�

पूण�; पूरा; संपूण�; सब;

niṟañña

सेब

ആ�ിൾ āppiḷ

सुबह

�പഭാതം prabhātaṁ

രാവിെല rāvile

संभव

ഒരുപേ�

शायद; संभव; हो सकता है;

orupakṣē

സാധ�ത

शायद; संभव;

sādhyata

മി�വാറും

के बारे म�; िनकट; शायद; संभव; हो सकता है;

mikkavāṟuṁ

സാധമായ sādhamāya

संभािवत

സംഭാവമായ sambhāvamāya

समु�

കടല്

समु�; सागर;

kaṭal

സമു�ദം

समु�; सागर;

samudraṁ

समय

കാലയളവ്

अविध; लंबा; लंबाई; समय;

kālayaḷav

സംഭവം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

sambhavaṁ

മാസിക māsika

മണി�ൂര്

घंटे; समय;

maṇikkūr

�പായം

अविध; समय;

prāyaṁ

സമയ�്

जब; जब तक; दौरान; पर; समय;

samayatt

കാലഘ�ം

अविध; िबंदु; मौसम; समय;

kālaghaṭṭaṁ

കാലം

अविध; मौसम; समय;

kālaṁ

കമീഷനു kamīṣanu

അവസരം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

avasaraṁ

അേതസമയം

जब; जब तक; समय;

atēsamayaṁ

കാലാവ�

मौसम; समय;

kālāvastha

തീയതി tīyati

समथ�न

പി�ുണയുെടയും

रोक; समथ�न;

pintuṇayuṭeyuṁ

അംഗീകാരം aṅgīkāraṁ

ആൽമര�ിന്െറālmarattinṟe

പി�ുണ

दावा; रखना; रोक; समथ�न;

pintuṇa

सम�ा

सम�ा

�പ��ം

काम; बात; मामला; सम�ा; सवाल;

praśnaṁ

പതി�് patipp

പകാശി�ി�ുകpakāśippikkuka

ഇഷ�ൂ iṣyū

കവിതയ� kavitayalla

समूह

പാ��് pākkaṟṟ

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

മഴയിലു�ായ maḻayiluṇṭāya

മര�ൂണ്

छड़ी; बाल; भीड़; समूह;

marattūṇ

പാേ�ജ് pākkēj

പായ്�് pāykk

�ാ�്

बाल; भीड़; समूह;

sṟṟākk

�ഗൂ�്

अंग; समूह;

grūpp

െക�് keṭṭ

��ർ klasṟṟar

കുലകളായി kulakaḷāyi

കൂ�ം

ब�ड; भीड़; समूह;

kūṭṭaṁ

അളവ്

िकताब; िगनती; नाप; पार; भीड़; मारना; सं�ा; समूह;

aḷav

ജന�ൂ�ം

भीड़; समूह;

janakkūṭṭaṁ

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

समाधान

പരിഹാരം

िवचार; समाधान; हल;

parihāraṁ

െറസലൂഷൻ

िवचार; समाधान; हल;

ṟesalūṣan

സായിേ� sāyippē

समानता

ഐഡനറ്ി�ി aiḍanṟiṟṟi

സാമം sāmaṁ

സാദൃശ�ം sādr̥śyaṁ

സമത�ം samatvaṁ

ഉപമ upama

സാദൃശം sādr̥śaṁ

संयं�

െചടി ceṭi

ന�ു naṭṭu

പ��റി paccakkaṟi

संयोग

വാര്�ാവിനിമയംvārttāvinimayaṁ

സൂര�ൻ

संयोग; सूरज;

sūryan

സൂര�

संयोग; सूरज;

sūrya

സേ�ാഷം

इ�ा; धन; �स�; संयोग; हष�;

santēāṣaṁ

സംേയാജനം sanyēājanaṁ

संयोग

സംഭവം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

sambhavaṁ

വിധി

अंग; धन; वा�; वा�ांश; संयोग;

vidhi

ഘ��ിലും

दौरान; संयोग;

ghaṭṭattiluṁ

കണ�ൻ kaṇakṣan

ആനുഷംഗികമായിānuṣaṅgikamāyi

അവസരം

कारण; घटना; बात; समय; संयोग;

avasaraṁ

അപായം apāyaṁ

അപകടം

घटना; संयोग;

apakaṭaṁ

റി��് ṟisk

सुरि�त

നി�യമായി

िनधा��रत; सुरि�त;

niścayamāyi

സുര�ിതമായിsurakṣitamāyi

േയാഗ��ളായ

िनधा��रत; सुरि�त;

yēāgyaṅṅaḷāya

നിർഭയമായ nirbhayamāya

തീർ�യായും

िनधा��रत; �ाकृितक; सुरि�त;

tīrccayāyuṁ

കുെറ

कुछ; थोड़ा; िनधा��रत; सुरि�त;

kuṟe

ആ�വിശ�ാസം

िनधा��रत; सुरि�त;

ātmaviśvāsaṁ

സുര�ിതമായ

िनधा��रत; सुरि�त;

surakṣitamāya

सूरज

സൂരജ് sūraj

സൂര�

संयोग; सूरज;

sūrya

സൂര�ൻ

संयोग; सूरज;

sūryan

सरल

ലഘുവായ laghuvāya

മൃദുവായ

कोमल; मुलायम; शीतल; सरल;

mr̥duvāya

െസൗമ�നായ

कोमल; मुलायम; सरल;

semyanāya

ശാ�മായ

कोमल; मुलायम; शांत; सरल;

śāntamāya

വലത്

असली; उिचत; कानून; ठीक; सटीक; सरल; सही;

valat

ലഘൂകരി�ുക laghūkarikkuka

മിനുസമാർ�

बराबर; �र; सरल;

minusamārnna

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

േനരായ

���; बराबर; सरल;

nērāya

തിള�ു�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

tiḷaṅṅunna

ഋജുവായത്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; सरल; सही;

r̥juvāyat

കാപടമി�ാ� kāpaṭamillātta

െവളി�ം

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

veḷiccaṁ



सरल

കഴിയാവു��ത kaḻiyāvunnatra

എളു�മായ eḷuppamāya

െ�യിൻ pleyin

�र

ഛായ

आवाज; रंग; �र;

chāya

ശ�ം

आवाज; �िन; मजबूत; श�; शोर; �र;

śabdaṁ

തണല്

आवाज; रंग; �र;

taṇal

േവാ�ൽ vēākkal

सवारी

കുതിരസവാരി kutirasavāri

सवाल

േചാദ�ം

इ�ा; पूछना; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; सवाल;

cēādyaṁ

�പ��ം

काम; बात; मामला; सम�ा; सवाल;

praśnaṁ

सही

വലത്

असली; उिचत; कानून; ठीक; सटीक; सरल; सही;

valat

സൂ��മായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

sūkṣmamāya

േകടുേപാ�ല്

उिचत; ठीक; सही;

kēṭupēākkal

ശരിയായ

उिचत; ठीक; सटीक; सही;

śariyāya

സാധുവായ sādhuvāya

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

നിയമം

उिचत; कानून; ठीक; सही;

niyamaṁ

ഋജുവായത്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; सरल; सही;

r̥juvāyat

േനരി�്

उिचत; केवल; ठीक; ���; बराबर; शी�; सरल; सही;

nēriṭṭ

सागर

ആരുേടയും āruṭēyuṁ

കടല്

समु�; सागर;

kaṭal

സമു�ദം

समु�; सागर;

samudraṁ

सात

ഏഴ് ēḻ

साधन

റൂ�ിൽ

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟūṭṭil

ഉപകരണം

उपकरण; साधन; साम�ी;

upakaraṇaṁ

ശു��മായ śuṣkamāya

ശരീരാവയവം

अंग; उपकरण; शरीर; साधन;

śarīrāvayavaṁ

ശരാശരി śarāśari

വഴി

कोस�; पथ; �कार; रा�ा; सड़क; साधन;

vaḻi

േറാഡ്

पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

ṟēāḍ

साधन

േമാഡ്

पथ; �कार; रा�ा; साधन;

mēāḍ

മാനവവിഭവേശഷിmānavavibhavaśē

മാർഗ�ൾ mārgaṅṅaḷ

പാത

कोस�; पता; पथ; रा�ा; सड़क; साधन;

pāta

ഉപകരണ�ള്

उपकरण; साधन; साम�ी;

upakaraṇaṅṅaḷ

രീതി

आकार; पथ; �कार; रा�ा; िविध; साधन;

rīti

साफ

വൃ�ിയായ

उ�ल; साफ;

vr̥ttiyāya

���മായ

��; साफ;

spaṣṭamāya

ശു�മായ śud'dhamāya

െവളി�ം

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

veḷiccaṁ

െവടി�ു�

उ�ल; साफ;

veṭippuḷḷa

വ��മായ vyaktamāya

വൃ�ിയാ�ുകvr̥ttiyākkuka

തുറ�ുക

�ारंभ करना; ��; साफ;

tuṟakkuka

ഭാഗികമായി bhāgikamāyi

വിശദമാ�ു� viśadamākkunna

പി�ം

आधार; उिचत; कारण; बाल; भूिम; भीड़; िम�ी; संुदर; समूह; 

साफ;

piṇḍaṁ

െ�പ�ി

अ�ा; उिचत; पया��; ब�त; संुदर; सब; साफ;

preṟṟi

െതളി�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; साफ;

teḷiñña

തിള�ു�

अलग; उ�ल; �काश; मु�; ��; सरल; साफ;

tiḷaṅṅunna

േമള

उिचत; केवल; ठीक; भीड़; संुदर; समूह; सही; साफ;

mēḷa

सािबत

അച�ലമായ acañcalamāya

െതളിയി�െ��teḷiyikkappeṭṭa

साम�ी

ജര്�ന്കാരനിലുംjarm'mankāranilu

ഉപകരണം

उपकरण; साधन; साम�ी;

upakaraṇaṁ

ഭൗതികമായ

पदाथ�; व�ु; साम�ी;

bhatikamāya

സ��ു

कपड़े; धन; पदाथ�; बात; मामला; व�ु; िवषय; साम�ी;

sampattu

പദാർ��ൾ padārt'thaṅṅaḷ

തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു

�स�; साम�ी;

tr̥ptippeṭṭirikkunnu

തുണി

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

tuṇi

വ��ു

आव�क; कपड़े; काम; पदाथ�; बात; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी;

vastu

േകാശം

कपड़े; पदाथ�; व�ु; साम�ी;

kēāśaṁ

साम�ी

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

ഉ�ട�ം uḷḷaṭakkaṁ

ഉപകരണ�ൾ

उपकरण; साम�ी;

upakaraṇaṅṅaḷ

അവശ�

आव�क; पदाथ�; मु�; साम�ी;

avaśya

ഘടകം

अंश; इकाई; एक; साम�ी;

ghaṭakaṁ

ഉപകരണ�ള്

उपकरण; साधन; साम�ी;

upakaraṇaṅṅaḷ

सामने

െന�ി neṟṟi

സ�ുഖ sam'mukha

മു�്

आगे; पूव�; पहले; सामने;

mump

മുേ�ാ�ു

आगे; पूव�; पहले; सामने;

munnēāṭṭu

�ഫ�്

चेहरा; सामने;

phraṇṭ

ഇടതുമു�ണിയുെടiṭatumunnaṇiyuṭe

മുഖം

चेहरा; मंुह; सामने;

mukhaṁ

सामा�

ബാലിശമായ bāliśamāya

സാധാരണമായ

�ाकृितक; सामा�;

sādhāraṇamāya

സാർവ�തിക sārvatrika

സാധാരണ

अ�र; आम; सामा�;

sādhāraṇa

സ�ി sandhi

പര��രം

��ेक; सामा�;

parasparaṁ

ദിവേസന divasēna

ദിനചര dinacara

എ�ാ ദിവസവുംellā divasavuṁ

െപാതുവായ

छेद; सामा�;

peātuvāya

െജനറിക് jenaṟik

िसखाना

നിര്േ�ശി�ുക

��ाव; िसखाना; सीखना;

nirddēśikkuka

പഠി�ി�ുക

िसखाना; सीखना;

paṭhippikkuka

िसतारा

ന��ത nakṣatra

िसर

തല

चेहरा; �मुख; मु�; िसर;

tala

നൂഡില് nūḍil

േനതാവ്

आव�क; �मुख; मु�; िसर;

nētāv

യജമാന�ി

�मुख; मु�; िसर;

yajamānatti

िसवाय

അ�ാെത

जब तक; िसवाय;

allāte

िसवाय

ഒഴിെക

और भी; िसवाय;

oḻike

सीखना

പഠി�ാൻ paṭhikkān

പഠിേ�� paṭhikkēṇṭa

പഠി�ി�ുക

िसखाना; सीखना;

paṭhippikkuka

നിര്േ�ശി�ുക

��ाव; िसखाना; सीखना;

nirddēśikkuka

सीट

ഇരി�ിടം

घर; जगह; रखना; ��थित; सीट;

irippiṭaṁ

വാസ�ലം

घर; सीट;

vāsasthalaṁ

�ലം

जगह; रखना; ��थित; सीट;

sthalaṁ

�ാനം

छड़ी; जगह; रखना; रा�; ��थित; सीट;

sthānaṁ

सीमा

നിയ�ണം niyantaṇaṁ

വാ��ി vāpti

േബാർഡർൈലൻbēārḍarlain

ബ�ി�ിരു� bandhiccirunna

പരിധി paridhi

അരിക് arik

അ�ം

तट; सीमा;

aṟṟaṁ

തട�ം taṭas'saṁ

അതിര�്ി

तट; सीमा;

atirtti

അതിരുകവി�atirukaviñña

െതാ�ൽ

तट; सीमा;

teāṅṅal

सोचा

ആശയം

क�ना; िवचार; सोचा;

āśayaṁ

എണീ�ു eṇīṟṟu

ചി�

क�ना; िवचार; सोचा;

cinta

ചി�ി�ുക cintikkuka

മേനാഭാവേ�ാട്

िवचार; सोचा;

manēābhāvattēāṭ

सोना

ഉറ�ം

नीदं; सोना;

uṟakkaṁ

सौ

നൂറ് nūṟ

सौदा

കരാര്

अंश; �ापार; सौदा;

karār

കാര�ം

कपड़े; काम; पदाथ�; बात; बॉ�; मामला; �ापार; व�ु; 

िवषय; साम�ी; सौदा;

kāryaṁ

ബിസിന�് bisinas's

േവ�ാമയാന vyēāmayāna

വില്�ന�രാര് vilppanakkarār

ഇടപാട് iṭapāṭ



ह
हजार

ആയിരം āyiraṁ

ह�ी

അ�ി asthi

ह�ा

കൂ�െ�ാല kūṭṭakkeāla

രാ�ീയെ�ാല rāṣṭīyakkeāla

രാ�ീയെകാലപാതകംrāṣṭīyakeālapātaka

അറു�ാനു� aṟuppānuḷḷa

നരഹത narahata

െകാലപാതകം keālapātakaṁ

हम

ഞ�ള്

हम; हम�;

ñaṅṅaḷ

ഞ�െള

हम; हम�;

ñaṅṅaḷe

മുരള്� muraḷcca

हम�

ഞ�ള്

हम; हम�;

ñaṅṅaḷ

ഞ�െള

हम; हम�;

ñaṅṅaḷe

ന�ിേല�് nam'milēkk

हर

ഓേരാ

कुछ; ��ेक; सब; हर;

ōrēā

ഇ� ippa

എെ��ിലും

कुछ; ��ेक; सब; हर;

enteṅkiluṁ

हष�

�പസാദം prasādaṁ

സേ�ാഷം

इ�ा; धन; �स�; संयोग; हष�;

santēāṣaṁ

हरा

പ� pacca

പ�നിറ�ിലു�paccaniṟattiluḷḷa

പ�യായ paccayāya

हल

കല� kalappa

െതാ�് teāṇṭ

െതാലി

�चा; बाल; हल;

teāli

പരിഹാരം

िवचार; समाधान; हल;

parihāraṁ

െറസലൂഷൻ

िवचार; समाधान; हल;

ṟesalūṣan

െഷൽ

खोल; �चा; हल;

ṣel

हवा

കാ�് kāṟṟ

കാ��

आकार; देखना; �ि�; या�ा; िवचार; हवा;

kāḻca

വശം

आकार; देखना; प�; हवा;

vaśaṁ

എയർ

राग; हवा;

eyar

हािजर

അവതരി�ി�ുക

वत�मान; हािजर;

avatarippikkuka

�പതിനിധാനം

वत�मान; हािजर;

pratinidhānaṁ

സ�ാനം sam'mānaṁ

हाथ

ൈക kai

നീചപരിഷ nīcapariṣa

िह�ा

�പേത�ക

अलग; िवभाजन; िवशेष; िह�ा;

pratyēka

േസവി�ാൻ

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

sēvikkān

ഭാഗം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

bhāgaṁ

പെ�ടു�ുക paṅkeṭukkuka

പ�ിടുക

अंग; अलग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िवभाजन; िह�ा;

paṅkiṭuka

കഷണം

अंग; अंश; खंड; खेल; टुकड़ा; िह�ा;

kaṣaṇaṁ

ക�ാ�

अंग; अंश; खंड; टुकड़ा; िह�ा;

kvāṭṭa

വിവാഹേമാചനം

अलग; िवभाजन; िह�ा;

vivāhamēācanaṁ

हो

സംഭവി�ുക

�कट; हो;

sambhavikkuka

हो सकता है

ഒരുപേ�

शायद; संभव; हो सकता है;

orupakṣē

കുറി�്

के बारे म�; के िलए; तक; दौर; िनकट; पर; बीच; म�; वृ�; 

शायद; हो सकता है;

kuṟicc

മരണമായി

शायद; हो सकता है;

maraṇamāyi

മി�വാറും

के बारे म�; िनकट; शायद; संभव; हो सकता है;

mikkavāṟuṁ

ലഭി�ും

�ा�; लेना; हो सकता है;

labhikkuṁ

होना

തീർ�ിരി�ു�tുīrnnirikkunnu

അ��ിത�ം

जीवन; होना;

astitvaṁ

എ�ു

जीवन; रहना; होना;

ennu

ജീവി

जीवन; होना;

jīvi



അ
അംഗം

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

അംഗീകരി�ുക

लेना

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
ദഹി�ി�ുകളയും; ലഭി�ും;

lenaa

�ा�

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
ഏെ�ടു�ു�; ലഭി�ും; സ�ാഗതം;

praapth

അംഗീകാരം

समथ�न

അംഗീകാരം; ആൽമര�ിന്െറ; 
പി�ുണ; പി�ുണയുെടയും;

smrthn

അംശം

अंश

അംശം; അറ; കരാര;് ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

അംശേമാ

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

അ�

अंक

അ�; അ�ം; ചി�തം; പെ�;

amk

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

सं�ा

അ�; അ�ം; അളവ്; ചി�തം; തുക;
 സം;

smkhyaa

അ�ം

सं�ा

അ�; അ�ം; അളവ്; ചി�തം; തുക;
 സം;

smkhyaa

अंक

അ�; അ�ം; ചി�തം; പെ�;

amk

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

അ�െരയു�

അ�െരയു�

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

അക�

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

അകലം

अंत�र�

അകലം; ഇടം; 
ബഹിരാകാശയാതിക; വിടവ്; 
സ്േപസ്;

amthriksh

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

അ�രം

प�

അ�രം; അ�രമു�; ക�ാണ്;

pthr

അ�ര�ൾ

श�ांश sbdaams

थोड़ा

അ�ര�ൾ; കുെറ; െചറുതായി; 
ലി�ിൽ;

thoodaa

അ�ര�ിശക്

जादू

അ�ര�ിശക്; ആഭിചാരം; 
ജാലവിദ�; പകി�്;

jaadoo

അ�രമു�

प�

അ�രം; അ�രമു�; ക�ാണ്;

pthr

അകാരണമായി

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

അഗം

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

അഗാധമായ

गहरा

അഗാധമായ; ആഴം; ആഴ�ിൽ; 
ആഴമു�; ചിലേരാ; 
പാതാള�ിേല�ു;

ghraa

അ�ിൽ

कोट

അ�ി; അ�ിൽ; ആവരണ; 
നിലയ�ി; പുറംകു�ായം; േമല�ി;

koot

कोट

അ�ി; അ�ിൽ; ആവരണ; 
നിലയ�ി; പുറംകു�ായം; േമല�ി;

koot

അ�ാടി

അ�ാടി

बाजार

അ�ാടി; കാവ;് വിപണി;

baajaar

അേ�യ�െ�

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

അ�ടി�ുക

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

അച�ലമായ

सािबत

അച�ലമായ; െതളിയി�െ��;

saabith

അ�്

पांच paamch

അടു�ുക

�कार

അടു�ുക; ഇനം; കയറിയതാണ്; 
ൈട�് െച�ുക; േമാഡ;് രീതി; വഴി;

prkaar

അട�ിരി�ു�ു

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

അടു�ു

अगला

അടു�ു; അടു�ത;് അടയ്�ുക; 
താെഴ;

aglaa

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

पास

അടു�ു; അടയ്�ുക; അറിയുക;
 അവസാനി�ുക; കൂെട;

paas

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

അടു�്

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

അടു�ത്

अगला

അടു�ു; അടു�ത;് അടയ്�ുക; 
താെഴ;

aglaa

അടുേ�ാ

അടുേ�ാ

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

അടു�്

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

അടു�ം

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

അട�ി�ു

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

അടു�ിൽനി�ു

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

അടയ്�ുക

अगला

അടു�ു; അടു�ത്; അടയ്�ുക; 
താെഴ;

aglaa

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

पास

അടു�ു; അടയ്�ുക; അറിയുക;
 അവസാനി�ുക; കൂെട;

paas

അടയാളം

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

അടി�ുക



അടി�ുക

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

അടി�ടി

अ�र

അടി�ടി; കൂട�ൂെട; കൂെട�ൂെട;
 പതിവായ; പലെ�ാഴും; സാധാരണ;
 സാധാരണയായി;

aksr

അടി��്

नीचे

അടി��;് ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

आधार

അടി��;് അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

അടി�റ

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

आधार

അടി��;് അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

पैर

അടി�റ; കാല്; ത�്; ത�ിൽ; 
പാദം; മൃഗപാദം;

pair

അടി�റേതാ�ുക

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത;് കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

അടിെപാളി

शीतल

അടിെപാളി; ചി�ി; തണു�; 
പുതിയ; മൃദുവായ;

seethl

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

അടിവ��ം

पच�

അടിവ��ം; ആ�; പാചകവിധി;

prchee

അടി�ാനം

അടി�ാനം

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

അടി�ാനപരമായ

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

അണെ��്

ब�क

അണെ��;് തീരം; ബാ�്;

baimk

तट

അണെ��;് അതിര്�ി; അ�ം; 
തീരം; െതാ�ൽ; ബാ�്; ബീ�;്

tht

അത്

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

उसे

അത്; അവന്െറ; അവെന; 
അവരുെട; അവള്;

use

यह

അത്; ആ; ആൾ; ഈ; ഈൽ; എ�;് 
നബി;

yh

അ�രം

ऐसा

അ�രം; അതുേപാെല;

aisaa

इस �कार

അ�രം; അതുേപാെല; അന�രം;
 അേ�ാള;് തുടർ�;് േശഷം;

is prkaar

അതുേപാെല

इस �कार

അ�രം; അതുേപാെല; അന�രം;
 അേ�ാള;് തുടർ�;് േശഷം;

is prkaar

ऐसा

അ�രം; അതുേപാെല;

aisaa

അ�ുതം

आ�य�

അ�ുതം; അതിശയകരമായ; 
വി��യം; സർൈ�പസ്;

aaschry

അത��ം

അത��ം

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

അതാകരഷ്കമായ

महान

അതാകര്ഷകമായ; ഉ���ി; 
മഹ�ായ; വലിയ; വിശാലമായ; 
ശ�മായ;

mhaan

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര്; 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

അതിനു�രം

उ�र

അതിനു�രം; ഉ�രം; തിരി�ടി 
നട�ുക; �പതികരണം; മറുപടി; 
വട�ൻ; വട�്;

uththr

അതിമാനുഷന്

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

അതിര്

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

അതിരുകവി�

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

അതിര�്ി

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

तट

അണെ��;് അതിര്�ി; അ�ം; 
തീരം; െതാ�ൽ; ബാ�്; ബീ�;്

tht

അതിേലാലമായ

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

അതിേവഗം

तेजी

അതിേവഗം; വളെരെ�െ��;്

thejee

അതിശയകരമായ

അതിശയകരമായ

आ�य�

അ�ുതം; അതിശയകരമായ; 
വി��യം; സർൈ�പസ്;

aaschry

അെത

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര്; 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

അേതസമയം

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

जब

അേതസമയം; എ�ില്; എേ�ാൾ; 
കാല�്; സമയ�്;

jb

അേതാ�്

खच�

അേതാ�്; െചലവ്;

khrch

അഥവാ

या

അഥവാ; എ�ില്;

yaa

അദ�ായം

आकिष�त

അദ�ായം; ആകർഷി�ാൻ; 
ആകർഷി�ു; വഴിപിഴ�ി�ുക; 
വശീകരി�ും;

aakrshith

അധികേനരം

कम से कम

അധികേനരം; കുറ�ത്; 
െചറുതാ�ുക;

km se km

അധികമായ

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

അധികമായി

ब��

അധികമായി; യധാർ��ിൽ;

blki

അനുകരണം

नकल

അനുകരണം; അനുകരി�ുക; ഇര�;
 പകര്�്; ര�ുതവണ;

nkl

അനുകരി�ുക

नकल

അനുകരണം; അനുകരി�ുക; ഇര�;
 പകര്�്; ര�ുതവണ;

nkl

അനു�ഗഹം

ध�वाद

അനു�ഗഹം; കൃപ; കരുണ; ന�ി; 
ന�ിപറയുക; േഷവി�്; ഹ�;

dhnyvaad



അ�ർലീനമായ

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

അ��ു�

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

അന�രം

इस �कार

അ�രം; അതുേപാെല; അന�രം;
 അേ�ാള;് തുടർ�;് േശഷം;

is prkaar

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

അന�രഫലം

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

അനുബ�ം

पूण�

അനുബ�ം; േകവല; തിക�; 
തീര്�ുക; നിറ�; പൂർ�മായ;

poorn

അനുഭവമായിരു�ു

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

അനുഭവസാ��ം

अभी तक

അനുഭവസാ��ം; ആയി�ും; 
ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

abhee thk

അനുമാനം

അനുമാനം

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

അനുേയാജ�മായ

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

അേന�ഷണം

अ�यन

അേന�ഷണം; പഠി�ുക; പഠി�; 
പര�േവ�ണം;

adhyyn

जाँच

അേന�ഷണം; സ്�കീനിംഗ്;

jaaach

അനുസരി�ുക

सुनना

അനുസരി�ുക; േകൾ�ാൻ; 
േകള്�ുക; ജ�ം; പണി�േര;

sunnaa

അനിവാര�മായും

सदैव

അനിവാര�മായും; എ�ായിേ�ാഴും;
 �ിരമായി;

sdaiv

അപ്

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

അപകടം

घटना

അപകടം; അവസരം; ഉയരുേ�ാൾ; 
ഒല�; �പതിഭാസം; സംഭവം; 
സംഭവമായിരു�ു;

ghtnaa

അപകടം

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��്; 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

അ�ം

रोटी

അ�ം; െറാ�ി;

rootee

അ��ഷണം

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

അ�ീൽ

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

रोना

അ�ീൽ; അലറുക; ആര�ു; 
േകഴുക; നിലവിളി; വിളി;

roonaa

അേ�ാള്

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

इस �कार

അ�രം; അതുേപാെല; അന�രം;
 അേ�ാള;് തുടർ�;് േശഷം;

is prkaar

അപായം

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��്; 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

അപാരട്്െമംട്

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

िवमान

അപാര്ടെ്മംട്; പര�; വിമാനം; 
േവാമയാേനാപായ�ള;്

vimaan

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

അേപ�

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

അേപ�

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

उपयोग

അേപ�; അേപ�ി�ുക; 
ഉപേയാഗം; യൂ�ിലി�ി;

upyoog

അേപ�ി�ുക

�योग

അേപ�ി�ുക; ഉപേയാഗം; 
പരിചയം; പരീ�ണം;

pryoog

उपयोग

അേപ�; അേപ�ി�ുക; 
ഉപേയാഗം; യൂ�ിലി�ി;

upyoog

അഭാവം

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

അഭിന�ി�ു�ു

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

कर

അഭിന�ി�ു�ു; എ�ിേമ�്; 
തി�െ�ടു�ുക; നികുതി; ഫീസ;് 
വില; വിലയിരു�ുക;

kr

അഭിലാഷം

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

അഭിവൃ�ി

सफलता

അഭിവൃ�ി; മുേ��ം; വിജയം;

sphlthaa

അഭിേഷകം

तेल

അഭിേഷകം; എ�; എ�യാണ;് 
എ�െയ; ൈതലം; പൂശുക; 
െപേ�ടാളിയം;

thel

അമർ�ുക

�ेस

അമർ�ുക; അമർ�ി; 
െഞ�ി�ിഴിയുക; ത�ുക;

pres

അമർ�ി

�ेस

അമർ�ുക; അമർ�ി; 
െഞ�ി�ിഴിയുക; ത�ുക;

pres

അ�യായിരി�ും



അ�യായിരി�ും

फ� क

അ�യായിരി�ും; എറിയുക;

phemk

അമൂലമായ

ि�य

അമൂലമായ; കാമുകൻ; 
െചലേവറിയ; �പിയ; �പിയെ��; 
വളര്�ുമൃഗം;

priy

അമാ�ി�രുത്

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

അയയ്�ുക

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

അയവി�ാ�

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

അര��യും

पोशाक

അര��യും; ഉടു�ുക; വസ്�തം; 
േവഷവിധാനം;

poosaak

അര��

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

അരുവി

�वाह

അരുവി; ഒഴു�;് ഓ�ം; നിലവിെല;

prvaah

नदी

അരുവി; ഒഴു�;് നദി; നിലവിെല; 
േഫാർഡ്;

ndee

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

वसंत

അരുവി; ഉറവിടം; വസ�കാലം;

vsmth

അര്ഹതയു�

स�म

അര്ഹതയു�; േയാഗമായ; റിലീസ്;
 സമർ�രായ;

skshm

അര്ഹതയു�

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

അരിക്

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

അരിശം

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

അറ

शाखा

അറ; ഭുജം; വകു�്; വിഭാഗം; ശാഖ;

saakhaa

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

अंश

അംശം; അറ; കരാര;് ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

അറു�ാനു�

ह�ा

അറു�ാനു�; കൂ�െ�ാല; 
െകാലപാതകം; നരഹത; 
രാ�ീയെ�ാല; 
രാ�ീയെകാലപാതകം;

hthyaa

അ�ം

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

तट

അണെ��;് അതിര്�ി; അ�ം; 
തീരം; െതാ�ൽ; ബാ�്; ബീ�;്

tht

അറിയുക

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

पास

അടു�ു; അടയ്�ുക; അറിയുക;
 അവസാനി�ുക; കൂെട;

paas

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

അറിയി�്

അറിയി�്

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

�रकॉड�

അറിയി�്; കുറി�്; പ�ിക; പറയു�ു;
 േരഖ; റിേ�ാർ�്; വര്ണി�ുക;

rikard

അറിവ്

िव�ान

അറിവ്; ശാസ്�ത; ശാസ്�തം;

vijnjaan

അല�ാരം

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

അലറുക

रोना

അ�ീൽ; അലറുക; ആര�ു; 
േകഴുക; നിലവിളി; വിളി;

roonaa

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

അ�

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

അ�ാെത

िसवाय

അ�ാെത; ഒഴിെക;

sivaay

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

അെ��ില്

अ�

അെ��ില്; ഇതര; മ�്; മെ�േ�ാ; 
മെ�ാരു;

any

അലിയി�ുക

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

അള�ല്

नाप

അള�ല്; അളവ്; താളം; നയം;

naap

അളവ്

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

അളവ്

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

सं�ा

അ�; അ�ം; അളവ്; ചി�തം; തുക;
 സം;

smkhyaa

पार

അളവ;് കുരിശ്; കീഴട�ുക; തരണം;
 താളം; പരാജയം;

paar

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

िकताब

അളവ;് കരുതിവയ്�ുക; പു��കം;

kithaab

नाप

അള�ല്; അളവ്; താളം; നയം;

naap

അഴു�്

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

അഴു�ായ

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

അഴി�ുക

खोल

അഴി�ുക; െഷൽ;

khool

അഴിമതി

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

അവകാശം

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

അവകാശെ��താണ്

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl



അവകാശെ�ടു�

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

അവതരി�ി�ുക

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

हािजर

അവതരി�ി�ുക; �പതിനിധാനം; 
സ�ാനം;

haajir

അവന്

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

അവനെ്റ

उसे

അത്; അവന്െറ; അവെന; 
അവരുെട; അവള്;

use

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

അവെന

उसे

അത്; അവന്െറ; അവെന; 
അവരുെട; അവള്;

use

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

അവയവ

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

അവയവ�ളുെട

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

അവര്

वे

അവര്; അവരുെട; അവെര; ആ; 
ആൾ;

ve

उ��

അവര്; അവരുെട; അവെര;

unhem

അവരുെട

उ��

അവര്; അവരുെട; അവെര;

unhem

उसे

അത്; അവന്െറ; അവെന; 
അവരുെട; അവള്;

use

वे

അവര്; അവരുെട; അവെര; ആ; 
ആൾ;

ve

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

അവെര

वे

അവര്; അവരുെട; അവെര; ആ; 
ആൾ;

ve

उ��

അവര്; അവരുെട; അവെര;

unhem

അവള്

उसे

അത്; അവന്െറ; അവെന; 
അവരുെട; അവള്;

use

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

അവശ�

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

അവേശഷി�ുക

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

അവ�

रा�

അവ�; പദവി; രാജ�ം; �ാനം; 
സര്�ാര്;

raajy

शत�

അവ�; നിബ�ന; പ�യം; 
രാജ�ം;

srth

रा��

അവ�; ജാതി; രാജ�ം;

raashtr

��थित

അവ�; ഇരി�ിടം; തീർ�്; പദവി; 
രാജ�ം; �ലം; �ാനം;

sthithi

അവസരം

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

घटना

അപകടം; അവസരം; ഉയരുേ�ാൾ; 
ഒല�; �പതിഭാസം; സംഭവം; 
സംഭവമായിരു�ു;

ghtnaa

അവസരം

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��്; 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

അവസാനി�ുക

पास

അടു�ു; അടയ്�ുക; അറിയുക;
 അവസാനി�ുക; കൂെട;

paas

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

അവസാനി�ു�

अंत

അവസാനി�ു�; 
അവസാനി�ു�ു; ഉേ�ശം; 
തീര്�ുക; നിലയ്�ാ�; 
ൈഫനലിൽ; ല��ം;

amth

അവസാനി�ു�ു

अंत

അവസാനി�ു�; 
അവസാനി�ു�ു; ഉേ�ശം; 
തീര്�ുക; നിലയ്�ാ�; 
ൈഫനലിൽ; ല��ം;

amth

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

അവിെട

वहाँ

അവിെട; അവിെട�െ�;

vhaa

അവിെട�െ�

वहाँ

അവിെട; അവിെട�െ�;

vhaa

അവിവാഹിതരായ

एकल

അവിവാഹിതരായ; ഏകാംഗ; 
ഏകാ�മായ; ഒ�; മാ�തം; േസാൾ;

ekl

അശു�ൻ

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

അശു�ൻ

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

അ��ിത�ം

जीवन

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവന്; ജീവി;

jeevn

होना

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവി; 
തീർ�ിരി�ു�ു;

hoonaa

അ�ി

ह�ी hddee

അസാധാരണമായ

अजीब

അസാധാരണമായ; ജി�ാസുവായ;
 പായാൻ; വിചിതമായ; വിചി�ത; 
വി�ത്;

ajeeb

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

അർഹി�ു�ു

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

ആ
ആൾ

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

यह

അത്; ആ; ആൾ; ഈ; ഈൽ; എ�;് 
നബി;

yh

यह

അത്; ആ; ആൾ; ഈ; ഈൽ; എ�;് 
നബി;

yh

वे

അവര്; അവരുെട; അവെര; ആ; 
ആൾ;

ve

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

वे

അവര്; അവരുെട; അവെര; ആ; 
ആൾ;

ve

ആ�ം

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

ആകൃതി

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

ആ�കമം

शु�आत

ആ�കമം; തുട�ം; േവര്പാട്;

suruaath

ആകർഷി�ാൻ



ആകർഷി�ാൻ

आकिष�त

അദ�ായം; ആകർഷി�ാൻ; 
ആകർഷി�ു; വഴിപിഴ�ി�ുക; 
വശീകരി�ും;

aakrshith

ആകർഷി�ു

आकिष�त

അദ�ായം; ആകർഷി�ാൻ; 
ആകർഷി�ു; വഴിപിഴ�ി�ുക; 
വശീകരി�ും;

aakrshith

ആക��ികമായ

अचानक

ആക��ികമായ; ആക��ികമായി; 
ഇടയ്�ിെട; കിഴ�ാംതൂ�ായ; 
െപെ��;് െപെ��ു�;

achaank

ആക��ികമായി

अचानक

ആക��ികമായ; ആക��ികമായി; 
ഇടയ്�ിെട; കിഴ�ാംതൂ�ായ; 
െപെ��;് െപെ��ു�;

achaank

ആകാശം

आसमान aasmaan

ആ�ഗഹം

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

ആ�ഗഹി�ു�ു

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

ആഘാതം

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

ആേഘാഷി�െ��

�िस�

ആേഘാഷി�െ��; �പശ��; 
�പശ��മായ; േപരുേക�; �ശേ�യമായ;

prsiddh

ആ�

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

पच�

അടിവ��ം; ആ�; പാചകവിധി;

prchee

ആ�ാപി�ുക

ആ�ാപി�ുക

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

ആ�ിൻ

युवा

ആ�ിൻ; ഇളം; െകാ�ു; 
െചറുപായ�ിലു�; യുവാ�ൾ;

yuvaa

ആ�വിശ�ാസം

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

ആ�ാര�്മായ

सच

ആ�ാര്�മായ; കൃതമായ; 
സത�മാണു്;

sch

ആ�ാവു

भावना bhaavnaa

ആദ�ം

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

�मुख

ആദ�ം; തല; േനതാവ്; പബലമായ; 
യജമാന�ി;

prmukh

ആധുനികമായ

आधुिनक aadhunik

ആധികാരികം

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

ആനുകൂല�ം

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

ആനുഷംഗികമായി

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��;് 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

ആ�ിൾ

सेब seb

ആഭിചാരം

जादू

അ�ര�ിശക്; ആഭിചാരം; 
ജാലവിദ�; പകി�്;

jaadoo

ആൽമര�ിനെ്റ

समथ�न

അംഗീകാരം; ആൽമര�ിന്െറ; 
പി�ുണ; പി�ുണയുെടയും;

smrthn

ആമാശയവും

मंुह

ആമാശയവും; 
ബഹിരാകാശേപടക�ിന്െറ; മൂ�;്
 മുഖം; വായ;

mumh

ആയതിനു

एक बार

ആയതിനു; ഒരി�ല്; േനരെ�;

ek baar

ആയി�ും

अभी तक

അനുഭവസാ��ം; ആയി�ും; 
ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

abhee thk

ആയിരം

हजार hjaar

ആേയാ

भी

ആേയാ; ഒ�ുകിൽ; കൂടി; പുറേമ;

bhee

ആര്

जो

ആര;് ആെര; എ�്; ഏത്;

joo

कौन

ആര;് ആെര; എ�െന; എ�്; ഏത;്

koun

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

ആരും

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

ആരംഭി�ു�ു

�ारंभ करना

ആരംഭി�ു�ു; തുട�ം; തുറ�ുക;
 േവര്പാട്;

praarmbh krnaa

ആര�ു

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

रोना

അ�ീൽ; അലറുക; ആര�ു; 
േകഴുക; നിലവിളി; വിളി;

roonaa

ആരുെട

िजसका jiskaa

ആരുേടയും

सागर

ആരുേടയും; കടല്; സമു�ദം;

saagr

ആര്ബര്

पेड़

ആര്ബര്; കണ; മരം;

ped

ആരാധന

ആരാധന

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

ആെര

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

कौन

ആര;് ആെര; എ�െന; എ�്; ഏത്;

koun

जो

ആര;് ആെര; എ�്; ഏത്;

joo

ആേരാഗ�കരമായ

श�

ആേരാഗ�കരമായ; കാലാവധി; 
പദ�ളുെട; വാ�്; വാ�ുകൾ; 
ശ�ം;

sbd

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

आवाज

ആേരാഗ�കരമായ; ഛായ; തണല്; 
േവാ�ുെച�ുക; ശ�ം;

aavaaj

ആളി��ുക

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

ആെളാ�ിൻെറ

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

ആഴം

गहरा

അഗാധമായ; ആഴം; ആഴ�ിൽ; 
ആഴമു�; ചിലേരാ; 
പാതാള�ിേല�ു;

ghraa

ആ��

स�ाह spthaah

ആഴ�ിൽ

गहरा

അഗാധമായ; ആഴം; ആഴ�ിൽ; 
ആഴമു�; ചിലേരാ; 
പാതാള�ിേല�ു;

ghraa

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

ആഴമു�

गहरा

അഗാധമായ; ആഴം; ആഴ�ിൽ; 
ആഴമു�; ചിലേരാ; 
പാതാള�ിേല�ു;

ghraa



ആഴമു�

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

ആവരണ

कोट

അ�ി; അ�ിൽ; ആവരണ; 
നിലയ�ി; പുറംകു�ായം; േമല�ി;

koot

ആവര്�നം

दोहराना

ആവര്�നം; ആവര്�ി�ുക; 
ദുഖ�ാലുംക�്;

doohraanaa

ആവര്�ി�ുക

दोहराना

ആവര്�നം; ആവര്�ി�ുക; 
ദുഖ�ാലുംക�്;

doohraanaa

ആവശമാകു�ു

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

ആവശ�ം

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

ആവശ��ിലും

पया��

ആവശ��ിലും; െ�പ�ി; മതി; 
മതിയായ; വിശാലമായ; േവ��ത;

pryaapth

ആവശ�മാണ്

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

ആവശ�മായ

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

ആവശ�മായ

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

ആവി

भाप bhaap

ആശംസകള്

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

ആശയം

सोचा

ആശയം; എണീ�ു; ചി�; 
ചി�ി�ുക; മേനാഭാവേ�ാട;്

soochaa

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

ആശയവിനിമയം

कहना

ആശയവിനിമയം; പറയുക; 
പറയു�ു; റിേ�ാർ�്; വിവരി�ുക;
 സംവാദം; സംസാരി�ുക;

khnaa

ആ��ി

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

ആസ�ദി�ു�താണ്

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

ആഹ്ളാദകരം

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

ഇ
ഇടം

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

अंत�र�

അകലം; ഇടം; 
ബഹിരാകാശയാതിക; വിടവ്; 
സ്േപസ്;

amthriksh

ഇടുക

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

ഇടെ�

छोड़ा chhoodaa

ഇടതുമു�ണിയുെട

सामने

ഇടതുമു�ണിയുെട; െന�ി; �ഫ�്; 
മുഖം; മുേ�ാ�ു; മു�;് സ�ുഖ;

saamne

ഇടനാഴി

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

ഇടപാട്

सौदा

ഇടപാട;് കരാര;് കാര�ം; ബിസിന�്;
 േവ�ാമയാന; വില്�ന�രാര്;

soudaa

ഇടയ്�ിെട

अचानक

ആക��ികമായ; ആക��ികമായി; 
ഇടയ്�ിെട; കിഴ�ാംതൂ�ായ; 
െപെ��;് െപെ��ു�;

achaank

ഇടയാകു�

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

ഇടയില്

के बीच

ഇടയില്; കൂ��ില്;

ke beech

बीच

ഇടയില്; എതിരായി; കുറി�്; 
െകാ�;് രഞ്ജി�ു�ാ�ണം; െല; 
േല�;്

beech

ഇടവഴി

ഇടവഴി

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

ഇടി�ീ

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

ഇണയുെട

िब�ी

ഇണയുെട; പൂ�;

billee

ഇതുകൂടാെത

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

ഇതര

अ�

അെ��ില്; ഇതര; മ�്; മെ�േ�ാ; 
മെ�ാരു;

any

बारी baaree

ഇതുവെര

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

िफर

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; വീ�ും;

phir

अब तक

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
പേ�; മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

ab thk

अभी तक

അനുഭവസാ��ം; ആയി�ും; 
ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

abhee thk

ഇതിലും

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

ഇനം

वग�

ഇനം; കയറിയതാണ്; �ാസ്; ൈട�് 
െച�ുക; വിഭാഗം; സമചതുരം;

vrg



ഇനം

�कार

അടു�ുക; ഇനം; കയറിയതാണ്; 
ൈട�് െച�ുക; േമാഡ;് രീതി; വഴി;

prkaar

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

दौड़

ഇനം; ഓ�ം; േറസിംഗ്;

doud

ഇ�െ�

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

ഇ�

हर

ഇ�; എെ��ിലും; ഓേരാ;

hr

ഇ�ുറ�ു�ായിരു�

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

ഇേ�ാള്

अब ab

ഇേ�ാഴും

िफर

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; വീ�ും;

phir

चुप

ഇേ�ാഴും; ഒർ�ാെത; നി��ത; 
നി��മായ; മി�ാ�; 
മി�ാതിരി�ാൻ;

chup

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

अब तक

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
പേ�; മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

ab thk

अभी तक

അനുഭവസാ��ം; ആയി�ും; 
ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

abhee thk

ഇേമജറി

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ഇര

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

ഇര�

नकल

അനുകരണം; അനുകരി�ുക; ഇര�;
 പകര്�്; ര�ുതവണ;

nkl

ഇരു�്

अंधेरा

ഇരു�്; ഇരു�; ഇരുേളാ; 
ജീവിതകാലം; �തിതീയ ഞര�ുകൾ;

amdheraa

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

ഇരു�

अंधेरा

ഇരു�്; ഇരു�; ഇരുേളാ; 
ജീവിതകാലം; �തിതീയ ഞര�ുകൾ;

amdheraa

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

ഇരുപത്

बीस bees

ഇരു�്

लोहा

ഇരു�;് േതാലിൽ;

loohaa

ഇരയ്�്

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

ഇരയുെട

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

ഇരുേളാ

अंधेरा

ഇരു�്; ഇരു�; ഇരുേളാ; 
ജീവിതകാലം; �തിതീയ ഞര�ുകൾ;

amdheraa

ഇരി�ിടം

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

��थित

അവ�; ഇരി�ിടം; തീർ�്; പദവി; 
രാജ�ം; �ലം; �ാനം;

sthithi

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

सीट

ഇരി�ിടം; വാസ�ലം; �ലം; 
�ാനം;

seet

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

ഇറ�ി

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

ഇറ�ിവരു�ത�

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

ഇ�

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

ഇ�ാ��

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

ഇളം

युवा

ആ�ിൻ; ഇളം; െകാ�ു; 
െചറുപായ�ിലു�; യുവാ�ൾ;

yuvaa

ഇള�ുക

चलना

ഇള�ുക; ൈകമാ�ം; ചലനം; ചുവട്;
 നട�ുക; മാ�ം;

chlnaa

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

ഇളി�ുക

मु�ान

ഇളി�ുക; പു�ിരി;

muskaan

ഇഴ

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര്; 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

ഇ�െ�ടു�

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

ഇ�മു�േപാെല

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

ഇഷ�ൂ

सम�ा

ഇഷ�ൂ; കവിതയ�; പകാശി�ി�ുക;
 പതി�;് �പ��ം;

smsyaa

ഈ
ഈ

मछली

ഈ; ഈൽ; �ഗഹണ; പിടി�ുക; 
പിടിെ�ടു�ാൻ; മ��ം;

mchhlee

यह

അത്; ആ; ആൾ; ഈ; ഈൽ; എ�;് 
നബി;

yh

यह

അത്; ആ; ആൾ; ഈ; ഈൽ; എ�;് 
നബി;

yh

मछली

ഈ; ഈൽ; �ഗഹണ; പിടി�ുക; 
പിടിെ�ടു�ാൻ; മ��ം;

mchhlee

ഈ�

म�ी mkkhee

ഈയം

नेतृ�

ഈയം; നിയ��ി�ുക; േനതൃത�ം; 
െപരുമാ�ം; ഭരി�ുക; വഴികാ�ി;

nethrithv

ഉ
ഉ�ഗനായ

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

ഉ��ിലു�

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

ഉ�യ്�്

दोपहर doophr

ഉചിതമായ

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ഉടൻ



ഉടൻ

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

ഉടു�ുക

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

पोशाक

അര��യും; ഉടു�ുക; വസ്�തം; 
േവഷവിധാനം;

poosaak

ഉടന�ടി

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

ഉടെന

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

ഉടമ�ാവകാശം

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

ഉടെലടു�ത്

आधा

ഉടെലടു�ത്; പകുതി;

aadhaa

ഉണ�ി

सूखा

ഉണ�ി; ഉണ�ിയ; വര�; വരള്�;

sookhaa

ഉണ�ിയ

सूखा

ഉണ�ി; ഉണ�ിയ; വര�; വരള്�;

sookhaa

ഉ�ാ�ുക

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

उ�ादन

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
നിര്�ാണം;

uthpaadn

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

ഉ�ി

प�रवार

ഉ�ി; കുടുംബം; വീട;്

privaar

ഉണര്�ുക

उ�ेिजत

ഉണര്�ുക; ഉണര്�െ��; 
ഉേ�ജി�ി�ുക; ന��ാം;

uththejith

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

ഉണര്�െ��

उ�ेिजत

ഉണര്�ുക; ഉണര്�െ��; 
ഉേ�ജി�ി�ുക; ന��ാം;

uththejith

ഉത്ക��

देखभाल

ഉത്ക�� ; ഉപദവി�ു�; 
സംര�ണം;

dekhbhaal

ഉ�മവും

बेहतर

ഉ�മവും; േ�ഗ�;് 
ചിലവഴിെ��ിവരും; െമ�െ��; 
േമ�േയറിയ;

behthr

ഉ�രം

उ�र

അതിനു�രം; ഉ�രം; തിരി�ടി 
നട�ുക; �പതികരണം; മറുപടി; 
വട�ൻ; വട�്;

uththr

जवाब

ഉ�രം; �പതികരണം; മറുപടി;

jvaab

ഉേ�ജി�ി�ുക

उ�ेिजत

ഉണര്�ുക; ഉണര്�െ��; 
ഉേ�ജി�ി�ുക; ന��ാം;

uththejith

ഉത്പ�ം

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

ഉത്പാദനം

उ�ादन

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
നിര്�ാണം;

uthpaadn

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

ഉത്പാദനം

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

ഉ�വം

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

ഉ�ാഹമു�

�स�

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; സ�ു�മായ;
 സേ�ാഷം; സേ�ാഷമു�;

prsnn

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

ഉദ്ഘാടനം

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

ഉേ�ശം

अंत

അവസാനി�ു�; 
അവസാനി�ു�ു; ഉേ�ശം; 
തീര്�ുക; നിലയ്�ാ�; 
ൈഫനലിൽ; ല��ം;

amth

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

ഉദാഹരണം

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

उदाहरण

ഉദാഹരണം; കീഴവ്ഴ�ം; മു�െ�;
 മാതൃക;

udaahrn

ഉദി�ുക

�कट

ഉദി�ുക; എഴുേ��ു; ദൃശ�മാകും;
 േബാധനം; സംഭവി�ുക;

prkt

ഉ�ുക

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

ഉ�തമായ

उ�

ഉ�തമായ; ഉയര്�; ചി�തം; 
മുകളിെല; വളെര; ൈഹെ�ാടതി;

uchch

ഉപകരണം

उपकरण

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ; 
ഉപകരണ�ള;് നട�ിലാ�ുക; 
�പകടനം; വ��ു വകകളും; 
ശരീരാവയവം;

upkrn

ഉപകരണം

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

ഉപകരണ�ൾ

उपकरण

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ; 
ഉപകരണ�ള;് നട�ിലാ�ുക; 
�പകടനം; വ��ു വകകളും; 
ശരീരാവയവം;

upkrn

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

ഉപകരണ�ള്

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

उपकरण

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ; 
ഉപകരണ�ള;് നട�ിലാ�ുക; 
�പകടനം; വ��ു വകകളും; 
ശരീരാവയവം;

upkrn

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

ഉപദവി�ു�

देखभाल

ഉത്ക�� ; ഉപദവി�ു�; 
സംര�ണം;

dekhbhaal

ഉ�്

नमक

ഉ�്; ഉ�ു�; പലഹാരം;

nmk

ഉ�ു�

नमक

ഉ�്; ഉ�ു�; പലഹാരം;

nmk

ഉൽ�ാദി�ി�ുക

उ�ादन

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
നിര്�ാണം;

uthpaadn

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa



ഉൽ�ാദി�ി�ുക

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

बना

ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
സൃ�ി�ുക;

bnaa

ഉൾെ�ടു�ിയ

शािमल saamil

ഉൾെ�ടു�ു

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

ഉപമ

समानता

ഉപമ; ഐഡന്റി�ി; സമത�ം; 
സാദൃശം; സാദൃശ�ം; സാമം;

smaanthaa

ഉപേയാഗം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

उपयोग

അേപ�; അേപ�ി�ുക; 
ഉപേയാഗം; യൂ�ിലി�ി;

upyoog

�योग

അേപ�ി�ുക; ഉപേയാഗം; 
പരിചയം; പരീ�ണം;

pryoog

ഉപരിതലം

सतह

ഉപരിതലം; കരുവിന്െറ;

sthh

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

ഉപവാസം

��रत

ഉപവാസം; കണ�്; 
ത�രിതെ�ടു�ിയ; വളെരെ�െ��;്
 േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thvrith

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

ഉ�ാ

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

ഉയർ�ി

ഉയർ�ി

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

ഉയര്�ു�വന്

िल�

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

lipht

उठाना

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

uthaanaa

ഉയര്�

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

उ�

ഉ�തമായ; ഉയര്�; ചി�തം; 
മുകളിെല; വളെര; ൈഹെ�ാടതി;

uchch

ഉയരുേ�ാൾ

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

घटना

അപകടം; അവസരം; ഉയരുേ�ാൾ; 
ഒല�; �പതിഭാസം; സംഭവം; 
സംഭവമായിരു�ു;

ghtnaa

ഉറ�ം

सोना soonaa

नीदं

ഉറ�ം; മയ�േമാ;

neemd

ഉറ�

कंपनी

ഉറ�; ക�ി; സംഘം; 
�ിരതയു�; സമൂഹം; േസാളിഡ്;
 ഹാർഡ;്

kmpnee

ഉറ�്

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

ഉറ�ുന��ു ക

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

ഉറവിടം

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

वसंत

അരുവി; ഉറവിടം; വസ�കാലം;

vsmth

ഉ���ി

महान

അതാകര്ഷകമായ; ഉ���ി; 
മഹ�ായ; വലിയ; വിശാലമായ; 
ശ�മായ;

mhaan

ഉ�ാസമായ

�स�

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; സ�ു�മായ;
 സേ�ാഷം; സേ�ാഷമു�;

prsnn

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

ഉ�ട�ം

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

ഉ�ി

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

ഉളവാ�ുവാൻ

िल�

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

lipht

उठाना

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

uthaanaa

ഊ
ഊ�ാലാടുക

रॉक

ഊ�ാലാടുക; പാറ; പാറെ��ു�;
 പാറയും;

rak

ഊര്ജം

ऊजा� oorjaa

ഊഴമി�

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

ഊ��ള

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂടു�; ചൂളം;

grm

गरम

ഊ��ള; ഊ��ളമായ; ചൂട്; ചൂടു�;

grm

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂളം; േവനൽകാല�്;
 േവനല്�ാലം;

grmee

ഊ��ളമായ

गरम

ഊ��ള; ഊ��ളമായ; ചൂട്; ചൂടു�;

grm

ഊഹം

ഊഹം

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ഊഹി�ുക

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

ഋ
ഋജുവായത്

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�്; േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

���

ഋജുവായത;് കാണെ�ടു�; േനരായ;
 േനരി�്; പത�മായ; േപ�ന്റ;് 
ശ�ാര്ഹമായ;

prthyksh

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

എ
എ��്�പസ്

बोलना

എ��്�പസ;് സംവാദം; സംസാരി�ുക;

boolnaa

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht



എ�ില്

या

അഥവാ; എ�ില്;

yaa

अगर

എ�ില്; നൽകിയ; ശരിയാെണ�ു;

agr

जब

അേതസമയം; എ�ില്; എേ�ാൾ; 
കാല�്; സമയ�്;

jb

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

എ�ിലും

अब तक

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
പേ�; മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

ab thk

अभी तक

അനുഭവസാ��ം; ആയി�ും; 
ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

abhee thk

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

എ�നാ

मदद

എ�നാ; �പേമാഷൻ; സഹായം; 
സഹായി�ുക;

mdd

എ�െന

कैसे

എ�െന; എ�;്

kaise

कौन

ആര;് ആെര; എ�െന; എ�്; ഏത;്

koun

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

�ा

എ�െന; എ�;് എ�ാ; ഏവ; 
പറയാന;് വാ�;്

kyaa

എ�ിൻ

मशीन

എ�ിൻ; യ�വാഹനം;

mseen

इंजन

എ�ിൻ; യ�വാഹനം;

imjn

എടു�ുക

लेना

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
ദഹി�ി�ുകളയും; ലഭി�ും;

lenaa

�ा�

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
ഏെ�ടു�ു�; ലഭി�ും; സ�ാഗതം;

praapth

എ�്

आठ aath

എടു�ുകാണി�

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

എ�

तेल

അഭിേഷകം; എ�; എ�യാണ;് 
എ�െയ; ൈതലം; പൂശുക; 
െപേ�ടാളിയം;

thel

എ�ം

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

എ�യാണ്

तेल

അഭിേഷകം; എ�; എ�യാണ;് 
എ�െയ; ൈതലം; പൂശുക; 
െപേ�ടാളിയം;

thel

എ�െയ

तेल

അഭിേഷകം; എ�; എ�യാണ;് 
എ�െയ; ൈതലം; പൂശുക; 
െപേ�ടാളിയം;

thel

എ�ിവരു�

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

എണീ�ു

सोचा

ആശയം; എണീ�ു; ചി�; 
ചി�ി�ുക; മേനാഭാവേ�ാട;്

soochaa

എ�ും

प�ंचना

എ�ും; െകാ�ുവരിക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
നൽകുക; േനടാൻ;

phumchnaa

എതിര്�ു�

दु�न

എതിര്�ു�; പതികൂലമായ; ശ�തു;

dusmn

िवपरीत

എതിര്�ു�; േനെരമറി�്; 
പതികൂലമായ; ശ�തു; സ�ുഖ;

vipreeth

എതിരായി

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

बीच

ഇടയില്; എതിരായി; കുറി�്; 
െകാ�;് രഞ്ജി�ു�ാ�ണം; െല; 
േല�;്

beech

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

എതിരായി

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

करीब

എതിരായി; െകാ�്; െല; േല�്;

kreeb

എന�്

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

എ�്

�ा

എ�െന; എ�;് എ�ാ; ഏവ; 
പറയാന;് വാ�;്

kyaa

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

जो

ആര;് ആെര; എ�്; ഏത്;

joo

कैसे

എ�െന; എ�;്

kaise

यह

അത്; ആ; ആൾ; ഈ; ഈൽ; എ�;് 
നബി;

yh

कौन

ആര;് ആെര; എ�െന; എ�്; ഏത;്

koun

എ�ുെകാ�്

�ों kyoom

എ�ാ

�ा

എ�െന; എ�;് എ�ാ; ഏവ; 
പറയാന;് വാ�;്

kyaa

എെ��ിലും

कुछ

എെ��ിലും; ഓേരാ; കുെറ; 
ചിലേരാ;

kuchh

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

हर

ഇ�; എെ��ിലും; ഓേരാ;

hr

എ�ു

जीवन

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവന്; ജീവി;

jeevn

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

എ�ു

होना

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവി; 
തീർ�ിരി�ു�ു;

hoonaa

എ� േപരിൽ

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

എെ��ിലും

कभी

എെ��ിലും; എേ�ാഴും; 
എ�ായിേ�ാഴും; 
നിത�വാസികളായിരി�ും;

kbhee

എേ�ാട്

मुझे

എേ�ാട്; ഞാന;്

mujhhe

म�

എേ�ാട്; ഞാന;്

maim

എന്െറ

मेरा

എന്െറ; കുഴി;

meraa

എേ�ാൾ

जब

അേതസമയം; എ�ില്; എേ�ാൾ; 
കാല�്; സമയ�്;

jb

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

എേ�ാഴും

कभी

എെ��ിലും; എേ�ാഴും; 
എ�ായിേ�ാഴും; 
നിത�വാസികളായിരി�ും;

kbhee

कभी नही ं

എേ�ാഴും; എ�ായിേ�ാഴും; 
ഒരി�ലും;

kbhee nheem

എയർ

राग

എയർ; മാധുരമായ; രാഗം;

raag

हवा

എയർ; കാ�;് കാ��; വശം;

hvaa

എരിവു�തും

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

എറിയുക

फ� क

അ�യായിരി�ും; എറിയുക;

phemk

എ�ാ ദിവസവും

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

എ�ാം



എ�ാം

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

എ�ായിേ�ാഴും

कभी

എെ��ിലും; എേ�ാഴും; 
എ�ായിേ�ാഴും; 
നിത�വാസികളായിരി�ും;

kbhee

सदैव

അനിവാര�മായും; എ�ായിേ�ാഴും;
 �ിരമായി;

sdaiv

कभी नही ं

എേ�ാഴും; എ�ായിേ�ാഴും; 
ഒരി�ലും;

kbhee nheem

എളു�മായ

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

എഴുതുക

िलखना

എഴുതുക; രചി�ുക;

likhnaa

എഴുേ��ു

�कट

ഉദി�ുക; എഴുേ��ു; ദൃശ�മാകും;
 േബാധനം; സംഭവി�ുക;

prkt

എവിെട

जहां jhaam

എ�ിേമ�്

कर

അഭിന�ി�ു�ു; എ�ിേമ�്; 
തി�െ�ടു�ുക; നികുതി; ഫീസ;് 
വില; വിലയിരു�ുക;

kr

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

ഏ
ഏകേദശം

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

ഏകാംഗ

एकल

അവിവാഹിതരായ; ഏകാംഗ; 
ഏകാ�മായ; ഒ�; മാ�തം; േസാൾ;

ekl

ഏകാ�മായ

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

एकल

അവിവാഹിതരായ; ഏകാംഗ; 
ഏകാ�മായ; ഒ�; മാ�തം; േസാൾ;

ekl

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

ഏത്

कौन

ആര;് ആെര; എ�െന; എ�്; ഏത;്

koun

जो

ആര;് ആെര; എ�്; ഏത്;

joo

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

ഏൽപി�െ��വനുമ�

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

�व�था

ഏൽപി�െ��വനുമ�; 
കമീകരണം; കമീകരി�ുക; തീർ�;്
 സംഘടി�ി�ുക;

vyvsthaa

ഏ�വും

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

ഏ�വും പുതിയ

अंितम

ഏ�വും പുതിയ; കഴി�; തുടരുക;
 േപരിലും; ൈഫനലിൽ;

amthim

ഏ�വും വൃ�ിെക�

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

ഏ�വുംവലിയ

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

ഏെ�ടു�ൽ

खरीद

ഏെ�ടു�ൽ; വാ�ൽ; വാ�ുക; 
വാ�ിയ;

khreed

ഏെ�ടു�ു�

�ा�

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
ഏെ�ടു�ു�; ലഭി�ും; സ�ാഗതം;

praapth

ഏെറേനരം

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

ഏഴ്

सात saath

ഏവ

�ा

എ�െന; എ�;് എ�ാ; ഏവ; 
പറയാന;് വാ�;്

kyaa

ഐ
ഐ�ികം

चयन

ഐ�ികം; നിര;

chyn

ഐഡനറ്ി�ി

समानता

ഉപമ; ഐഡന്റി�ി; സമത�ം; 
സാദൃശം; സാദൃശ�ം; സാമം;

smaanthaa

ഒ
ഒർ�ാെത

चुप

ഇേ�ാഴും; ഒർ�ാെത; നി��ത; 
നി��മായ; മി�ാ�; 
മി�ാതിരി�ാൻ;

chup

ഒതു�മു�

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

ഒെ�ാരുമ

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

ഒെ�ാരുമ

इकाई

ഒെ�ാരുമ; ഘടകം; യൂണിയൻ;

ikaaee

ഒ�്

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

ഒ�ും

कुछ नही ं

ഒ�ും; പൂജ�ം; വ�ാേണാ;

kuchh nheem

ഒ�ുകിൽ

भी

ആേയാ; ഒ�ുകിൽ; കൂടി; പുറേമ;

bhee

ഒ�ി�്

एक साथ ek saath

ഒന്പത്

नौ nou

ഒരു

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

ഒരു�ും

तैयार

ഒരു�ും; ത�ാറായ;

thaiyaar

ഒരുപേ�

संभव

ഒരുപേ�; മി�വാറും; സാധമായ;
 സാധ�ത;

smbhv

हो सकता है

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; ലഭി�ും;

hoo skthaa hai

शायद

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; സാധ�ത;

saayd

ഒരുൽ��മാണ്

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

ഒരുപ�ം

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

ഒരുേപാെല

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

ഒരി�ല്

एक बार

ആയതിനു; ഒരി�ല്; േനരെ�;

ek baar

ഒരി�ലും

कभी नही ं

എേ�ാഴും; എ�ായിേ�ാഴും; 
ഒരി�ലും;

kbhee nheem

ഒേര

वही

ഒേര; തുലമായ; സമാനമായ;

vhee

ഒ�



ഒ�

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

एकल

അവിവാഹിതരായ; ഏകാംഗ; 
ഏകാ�മായ; ഒ�; മാ�തം; േസാൾ;

ekl

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

ഒ�െ�ടു�ുക

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

ഒ�യ്�്

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

ഒല�

घटना

അപകടം; അവസരം; ഉയരുേ�ാൾ; 
ഒല�; �പതിഭാസം; സംഭവം; 
സംഭവമായിരു�ു;

ghtnaa

ഒഴുകുക

तैरना

ഒഴുകുക; നീ�ുക;

thairnaa

ഒഴു�്

�वाह

അരുവി; ഒഴു�;് ഓ�ം; നിലവിെല;

prvaah

नदी

അരുവി; ഒഴു�;് നദി; നിലവിെല; 
േഫാർഡ്;

ndee

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

धारा

ഒഴു�;് നിലവിെല; സ്�ടീം;

dhaaraa

ഒഴിെക

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

िसवाय

അ�ാെത; ഒഴിെക;

sivaay

ഒഴി�

ഒഴി�

उ�ल

ഒഴി�; തിള�ു�; െതളി�; 
വൃ�ിയായ; െവടി�ു�; െവളി�ം;
 ശു�മായ;

ujjvl

ഒഴി�ു

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

ഒഴിവാ�ുക

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

ഒഴിവാ�ു�തിനായി

कूद

ഒഴിവാ�ു�തിനായി; കുതി�ുക;
 ചാ�ം;

kood

ഒഴിവാ�െ��

मु�

ഒഴിവാ�െ��; തിള�ു�; 
െതളി�; റിലീസ്; െവളി�ം; 
സ�ത��; സ�ത��ൻ;

mukth

ഓ
ഓ�ം

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

�वाह

അരുവി; ഒഴു�;് ഓ�ം; നിലവിെല;

prvaah

दौड़

ഇനം; ഓ�ം; േറസിംഗ്;

doud

ഓേ�ാെമാൈബല്

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്; കാര്; കാറുകൾ; 
േ�ടാളി; വ�ി; വാഹനം; വീരകഥ;

kaar

ഓടി�ുക

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

ഓർഡർ

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

ഓഫീസ്

ഓഫീസ്

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

काया�लय

ഓഫീസ്; പഠി�ുക; പദവിെയ; 
േസവനം;

kaaryaaly

ഓര്ഡര്

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

ഓേരാ

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

हर

ഇ�; എെ��ിലും; ഓേരാ;

hr

कुछ

എെ��ിലും; ഓേരാ; കുെറ; 
ചിലേരാ;

kuchh

ക
ക�ി

कंपनी

ഉറ�; ക�ി; സംഘം; 
�ിരതയു�; സമൂഹം; േസാളിഡ്;
 ഹാർഡ;്

kmpnee

കുടുംബം

प�रवार

ഉ�ി; കുടുംബം; വീട;്

privaar

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

കൂട�ൂെട

अ�र

അടി�ടി; കൂട�ൂെട; കൂെട�ൂെട;
 പതിവായ; പലെ�ാഴും; സാധാരണ;
 സാധാരണയായി;

aksr

കൂ�ം

ब�ड

കൂ�ം; േട�്; പ�ാള�ിന്െറ; സംഘം;

baimd

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

കൂ�െ�ാല

കൂ�െ�ാല

ह�ा

അറു�ാനു�; കൂ�െ�ാല; 
െകാലപാതകം; നരഹത; 
രാ�ീയെ�ാല; 
രാ�ീയെകാലപാതകം;

hthyaa

കൂ�ുകാരെന

पड़ोसी pdoosee

കൂ��ില്

के बीच

ഇടയില്; കൂ��ില്;

ke beech

കു�ി

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

लड़का

കു�ി; ബാലന്െറ;

ldakaa

കു�ികൾ

ब�े

കു�ികൾ; കു�ികെള; െപാരു�; 
��ൂ ൾ; സ�തികളിൽ;

bchche

കൂ�ി�ലര്�ുക

िम�ण

കൂ�ി�ലര്�ുക; ധനേ�ാട;് 
മി�ശിതം; സ�ലനം;

misrn

കു�ികെള

ब�े

കു�ികൾ; കു�ികെള; െപാരു�; 
��ൂ ൾ; സ�തികളിൽ;

bchche

കൂ�ിേ�ര്�ുക

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

കൂ�ിമു�ല്

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

ക�ിയു�

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

കൂടുതൽ

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

अिधक

കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; �സ്;

adhik

കട�ുേബാ�്

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

കടല്



കടല്

समु�

കടല്; സമു�ദം;

smudr

सागर

ആരുേടയും; കടല്; സമു�ദം;

saagr

കടലാസ്

कागज

കടലാസ്; പാഡ്; പായ; േപ�ര;് മൾ�ി;
 േരഖ;

kaagj

കൂടി

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

अिधक

കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; �സ്;

adhik

भी

ആേയാ; ഒ�ുകിൽ; കൂടി; പുറേമ;

bhee

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

കുടിേയ�ം

कॉलोनी

കുടിേയ�ം; േകാളനി;

kaloonee

കൂെട

पास

അടു�ു; അടയ്�ുക; അറിയുക;
 അവസാനി�ുക; കൂെട;

paas

കൂെട�ൂെട

अ�र

അടി�ടി; കൂട�ൂെട; കൂെട�ൂെട;
 പതിവായ; പലെ�ാഴും; സാധാരണ;
 സാധാരണയായി;

aksr

കഠിനമായ

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

കണ

लहर

കണ; ചാപല�വും; തിരമാല; 
നീരാജനം; ല�ം; സർഫ്;

lhr

पेड़

ആര്ബര;് കണ; മരം;

ped

കണ�്

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

കണ�്

��रत

ഉപവാസം; കണ�്; 
ത�രിതെ�ടു�ിയ; വളെരെ�െ��;്
 േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thvrith

കണ�ാ�ുക

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

കണ�ൻ

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��;് 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

ക�ുപിടി�ം

आिव�ार

ക�ുപിടി�ം; 
െക�ിയു�ാ�ുകയുമാണ്; ഫി�ൻ;

aavishkaar

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

കെ��ുക

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

കെ��ി

िमला

കെ��ി; േപരി�ി�ുക; 
�ാപി�ുക;

milaa

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

ക�� നാഡി

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

ക�്

आंख aamkh

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

ക�്

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

ക�ുനീര്

खीचं

ക�ുനീര;് വലി�ുക;

kheemch

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

കണിശമായ

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

കണിശമായി

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

കു�െന

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

ക�ാണ്

प�

അ�രം; അ�രമു�; ക�ാണ്;

pthr

കു�ിെ�ാ�ുക

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis

കൃതമായ

सच

ആ�ാര്�മായ; കൃതമായ; 
സത�മാണു്;

sch

കൃത�മായ

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

കുതി�ുക

कूद

ഒഴിവാ�ു�തിനായി; കുതി�ുക;
 ചാ�ം;

kood

കുതിര

घोड़ा ghoodaa

കുതിരസവാരി

सवारी svaaree

കഥ

इितहास

കഥ; ചരി�തം; തറ;

ithihaas

കഥ

कहानी

കഥ; കഥയുെട; ചരി�തം; തറ; നില; 
േനാവൽ;

khaanee

കഥയുെട

कहानी

കഥ; കഥയുെട; ചരി�തം; തറ; നില; 
േനാവൽ;

khaanee

കഥയുമിെ��്

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

കനംകുറ�

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

കന�

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

കു�്

पहाड़ी phaadee

ക�ുകാലി

पशु

ക�ുകാലി; ക�ുകാലികള;് ജ�ു;

psu

ക�ുകാലികള്

पशु

ക�ുകാലി; ക�ുകാലികള;് ജ�ു;

psu

गाय

ക�ുകാലികള;് ക�ുകാലികളിൽ;
 പശു;

gaay

ക�ുകാലികളിൽ

गाय

ക�ുകാലികള;് ക�ുകാലികളിൽ;
 പശു;

gaay

കന�ി

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര്; 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

കന�ിസേ�ശം

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര്; 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

കനാ��ീ

बहन

കനാ��ീ; സേഹാദരി;

bhn

കൃപ

ध�वाद

അനു�ഗഹം; കൃപ; കരുണ; ന�ി; 
ന�ിപറയുക; േഷവി�്; ഹ�;

dhnyvaad

കൽപന

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades



ക�ല്

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

नाव

ക�ല്; പടകു; പാതം; പാ�തം; വ�ം;

naav

കു�ായ�ഴു�്

गद�न

കു�ായ�ഴു�്; കഴു�്;

grdn

കുപിതനായ

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

ക�ി

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

ക�ിവരു�രുത്

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത;് കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

घटाना

ക�ിവരു�രുത;് കുറയ്�ുക; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

ghtaanaa

ക�ീഷൻ

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

കമാൻഡ്

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

കമീകരണം

�व�था

ഏൽപി�െ��വനുമ�; 
കമീകരണം; കമീകരി�ുക; തീർ�;്
 സംഘടി�ി�ുക;

vyvsthaa

കമീകരി�ുക

�व�था

ഏൽപി�െ��വനുമ�; 
കമീകരണം; കമീകരി�ുക; തീർ�;്
 സംഘടി�ി�ുക;

vyvsthaa

കമീഷനു

കമീഷനു

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

കയര്

र�ी

കയര്; േകബിൾ; ചരട്; പിണയു�ു;
 ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

rssee

��� ंग

കയര്; ചരട്; പിണയു�ു; സ്�ടിംഗ്;

strimg

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര;് 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

കയറുക

चढ़ाई

കയറുക; കയ�ം; പര്�തം; െമൗ�്;
 സ്െകയിൽ;

chdhaaee

കയ�ം

चढ़ाई

കയറുക; കയ�ം; പര്�തം; െമൗ�്;
 സ്െകയിൽ;

chdhaaee

കയറി

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

കയറിയതാണ്

�कार

അടു�ുക; ഇനം; കയറിയതാണ്; 
ൈട�് െച�ുക; േമാഡ;് രീതി; വഴി;

prkaar

वग�

ഇനം; കയറിയതാണ്; �ാസ്; ൈട�് 
െച�ുക; വിഭാഗം; സമചതുരം;

vrg

ക�ാപ�്ൻ

क�ान

ക�ാപ്�ൻ; നായകൻ;

kpthaan

ക�ാ�ിംഗ്

िशिवर

ക�ാ�ിംഗ്; പാളയം;

sivir

കര്�ശമായ

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

കരകൗശല

കരകൗശല

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

കരടി

भालू

കരടി; െകാ�ുേപാകും; ധരി�ാൻ;
 വഹി�ു�ു;

bhaaloo

കരുണ

ध�वाद

അനു�ഗഹം; കൃപ; കരുണ; ന�ി; 
ന�ിപറയുക; േഷവി�്; ഹ�;

dhnyvaad

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

കൂര്�

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

കരുതിവയ്�ുക

िकताब

അളവ;് കരുതിവയ്�ുക; പു��കം;

kithaab

�കമം

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

�കൂരനായ

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

കരുവിന്െറ

सतह

ഉപരിതലം; കരുവിന്െറ;

sthh

�കൂശി�

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

കരാര്

सौदा

ഇടപാട;് കരാര;് കാര�ം; ബിസിന�്;
 േവ�ാമയാന; വില്�ന�രാര്;

soudaa

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

अंश

അംശം; അറ; കരാര്; ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

�കിയ

ि�या kriyaa

കുരിശ്

पार

അളവ;് കുരിശ്; കീഴട�ുക; തരണം;
 താളം; പരാജയം;

paar

േ�കാധം

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

കറ

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

കുറ�

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

കുറ�ു

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

കുറ�ത്

कम से कम

അധികേനരം; കുറ�ത്; 
െചറുതാ�ുക;

km se km

കറു�

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

കറു�്

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

കുറയ്�ുക

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km



കുറയ്�ുക

घटाना

ക�ിവരു�രുത;് കുറയ്�ുക; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

ghtaanaa

കുറയ്�ുകയും

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത;് കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

കു�ം

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

കുറവ്

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത;് കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

കുറവുെച�െ��

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത;് കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

കുറവായിരി�ും

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത;് കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

കറൻസി

धन

കറൻസി; പണം; വിധി; സേ�ാഷം;
 സമൃ�ി; സ��ു; സ��്;

dhn

കുറി�്

കുറി�്

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

दौर

കുറി�്; ചു�ും; െറാേ�ഷൻ; റൗ�്; 
വൃ�ാകാരമായ;

dour

शायद

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; സാധ�ത;

saayd

बीच

ഇടയില്; എതിരായി; കുറി�്; 
െകാ�;് രഞ്ജി�ു�ാ�ണം; െല; 
േല�;്

beech

वृ�

കുറി�്; ��്; ചു�ും; പചരി�ി�ുക;
 വൃ�ാകാരമായ; വലയം; വളയം;

vrithth

हो सकता है

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; ലഭി�ും;

hoo skthaa hai

കുറി�്

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

�रकॉड�

അറിയി�്; കുറി�്; പ�ിക; പറയു�ു;
 േരഖ; റിേ�ാർ�്; വര്ണി�ുക;

rikard

കുറിയ

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

കുറിയ

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

കുെറ

थोड़ा

അ�ര�ൾ; കുെറ; െചറുതായി; 
ലി�ിൽ;

thoodaa

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

कुछ

എെ��ിലും; ഓേരാ; കുെറ; 
ചിലേരാ;

kuchh

കല

कला klaa

കുലകളായി

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

കല�

हल

കല�; െതാ�്; െതാലി; പരിഹാരം; 
െറസലൂഷൻ; െഷൽ;

hl

ക��ി�ുകൂ�ിയ

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

��്

वृ�

കുറി�്; ��്; ചു�ും; പചരി�ി�ുക;
 വൃ�ാകാരമായ; വലയം; വളയം;

vrithth

ക�്

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

प�र

ക�്; േകാൺ; േകാർ;

pththr

ക�റ

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

��ർ

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

കലഹ�ിൽ

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

കലാപ�ിനു

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

�ാസ്

वग�

ഇനം; കയറിയതാണ്; �ാസ്; ൈട�് 
െച�ുക; വിഭാഗം; സമചതുരം;

vrg

േ�ശം

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

േ�ാസി�്

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

കളറിംഗ്

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

ക�ം

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

കളി

खेल

കളി; കഷണം; ചതി�ു; 
േനരംേപാ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; 
േസവി�ാൻ;

khel

കളി�തും

�कृित

കളി�തും; �പകൃതി; �പതീകം; 
േയാഗ�ത;

prkrithi

കളിമ�്

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

കഴുേ�ാല്

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

കഴു�്

गद�न

കു�ായ�ഴു�്; കഴു�്;

grdn

കുഴല്

�ूब

കുഴല;് ൈപ�്;

tyoob

കുഴി

मेरा

എന്െറ; കുഴി;

meraa

കഴി�



കഴി�

अंितम

ഏ�വും പുതിയ; കഴി�; തുടരുക;
 േപരിലും; ൈഫനലിൽ;

amthim

िपछले pichhle

കഴിയും

बल

കഴിയും; ചുമ�ു�തു; 
നിർബ�ി�ാൽ; ബലം; ശ�ി; 
ഹിംസ;

bl

കഴിയാൻ

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

കഴിയാവു��ത

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

കഴിവു�

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

കവചം

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

ക�ാ�

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

ക�ാ�

अंश

അംശം; അറ; കരാര;് ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

കവാ�്

अ�ास

കവാ�്; പരിശീലനം; 
പരിശീലി�ുക; വ�ായാമം;

abhyaas

ക�ാറി

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

കവിത

किवता

കവിത; കവിതയുെട; ബാല; വാക�ം;

kvithaa

കവിതയുെട

किवता

കവിത; കവിതയുെട; ബാല; വാക�ം;

kvithaa

കവിതയ�

सम�ा

ഇഷ�ൂ; കവിതയ�; പകാശി�ി�ുക;
 പതി�;് �പ��ം;

smsyaa

ക�ി�്

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

കഷണം

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

अंश

അംശം; അറ; കരാര;് ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

खेल

കളി; കഷണം; ചതി�ു; 
േനരംേപാ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; 
േസവി�ാൻ;

khel

കൃ��മണി

छा�

കൃ��മണി; വിദ�ാർ�ി;

chhaathr

�മാപൂർവം

गुलाब

�മാപൂർവം; പനിനീര്�ൂവ;് േറാസ;്

gulaab

�ീണം

टायर

�ീണം; ജൂണില്; ടയർ; തളര്�;

taayr

കുസൃതി

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

കേസര

कुस� kursee

കാ�ുക

आशा

കാ�ുക; പതീ�ി�ിരി�ുക; 
�പത�ാശ; �പതീ�; മുന്കൂ�ി 
കാണുക;

aasaa

കാട്

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

लकड़ी

കാട്; ച�ുചവറുകള;് മരം; മരവും; 
വിറക്;

lkdee

കാ�ുപ�ി

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

കാ�ുേപാ�ിനെ്റ

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

കാർഡ്

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

काड�

കാർഡ്; ടി��;് ഭൂപടം; െമനു;

kaard

കാണുക

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

കാണെ�ടു�

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

���

ഋജുവായത;് കാണെ�ടു�; േനരായ;
 േനരി�്; പത�മായ; േപ�ന്റ;് 
ശ�ാര്ഹമായ;

prthyksh

കാണാൻ

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

കാണി�ുക

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

കാ�ം

चंुबक

കാ�ം; കാ�ിക;

chumbk

കാ�ിക

चंुबक

കാ�ം; കാ�ിക;

chumbk

കാപടമി�ാ�

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

കാപട�ം

ढोगं dhoomg

കാ�ിേ�ാൾ

राजधानी

കാ�ിേ�ാൾ; തല�ാനം; 
�പിൻസി�ൽ;

raajdhaanee

കാമുകൻ

ि�य

അമൂലമായ; കാമുകൻ; 
െചലേവറിയ; �പിയ; �പിയെ��; 
വളര്�ുമൃഗം;

priy



കായല്

झील

കായല്; തടാകം;

jhheel

കാര്

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്; കാര്; കാറുകൾ; 
േ�ടാളി; വ�ി; വാഹനം; വീരകഥ;

kaar

കാരം

�ि�या

കാരം; നടപടി�കമം; �പ�കിയ;

prkriyaa

കാരണ

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

കാരണം

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

കാര�ം

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

सौदा

ഇടപാട;് കരാര;് കാര�ം; ബിസിന�്;
 േവ�ാമയാന; വില്�ന�രാര്;

soudaa

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

കാര�ം

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

बॉ�

കാര�ം; േകസ്; െന�്; െപ�ി; 
ബിസിന�്; റാ�്;

baks

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

കാറുകൾ

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്; കാര്; കാറുകൾ; 
േ�ടാളി; വ�ി; വാഹനം; വീരകഥ;

kaar

കാ�്

हवा

എയർ; കാ�;് കാ��; വശം;

hvaa

കാല്

पैर

അടി�റ; കാല്; ത�്; ത�ിൽ; 
പാദം; മൃഗപാദം;

pair

കാലം

मौसम

കാലം; കാലഘ�ം; കാലാവ�;

mousm

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

अविध

കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ;് 
കാലാവധി; നട�; നിബ�ന; 
�പായം;

avdhi

കാലഘ�ം

िबंदु

കാലഘ�ം; േപായിന്റ;് ബി�ു;

bimdu

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

मौसम

കാലം; കാലഘ�ം; കാലാവ�;

mousm

अविध

കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ;് 
കാലാവധി; നട�; നിബ�ന; 
�പായം;

avdhi

കാലടി�ാത

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

കാല�്

കാല�്

जब

അേതസമയം; എ�ില്; എേ�ാൾ; 
കാല�്; സമയ�്;

jb

दौरान

കാല�്; ഘ��ിലും; സമയ�്;

douraan

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

കാലയളവ്

अविध

കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ;് 
കാലാവധി; നട�; നിബ�ന; 
�പായം;

avdhi

लंबाई

കാലയളവ്; ൈദർഘ�ം;

lmbaaee

लंबा

കാലയളവ്; ൈദർഘ�ം; നീളമു�; 
െപാ�മു�;

lmbaa

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

കാലാവധി

श�

ആേരാഗ�കരമായ; കാലാവധി; 
പദ�ളുെട; വാ�്; വാ�ുകൾ; 
ശ�ം;

sbd

अविध

കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ;് 
കാലാവധി; നട�; നിബ�ന; 
�പായം;

avdhi

കാലാവ�

मौसम

കാലം; കാലഘ�ം; കാലാവ�;

mousm

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

കാ��

हवा

എയർ; കാ�;് കാ��; വശം;

hvaa

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

കാ��

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

�ि�

കാ��; കാ��െയ;

drishti

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

കാ��െയ

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

�ि�

കാ��; കാ��െയ;

drishti

കാവൽ

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

िनयं�ण

കാവൽ; നിയ��ണം; 
പബലമായിരി�ുക; 
പരിേശാധനനട�ുക; േമാണി�ർ; 
വാ��യുെട; വിഫലമായ;

niymthrn

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

കാവ്

बाजार

അ�ാടി; കാവ;് വിപണി;

baajaar

കിംവദ�ി

चचा�

കിംവദ�ി; ചർ�; ചർ�കൾ; 
സംവാദം;

chrchaa

കിട�

िब�र

കിട�; ശേ�ാപകരണ�ള;്

bisthr

കിട�ു



കിട�ു

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

കിണറ്

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

കി�ി�്

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

കിഴ�ൻ

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

കിഴ�്

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

കിഴ�ാംതൂ�ായ

अचानक

ആക��ികമായ; ആക��ികമായി; 
ഇടയ്�ിെട; കിഴ�ാംതൂ�ായ; 
െപെ��;് െപെ��ു�;

achaank

കീ

कंुजी kumjee

കീടം

कीट

കീടം; നിശാശലഭം; പുഴു; ബഗ്;

keet

കീഴട�ുക

पार

അളവ;് കുരിശ്; കീഴട�ുക; തരണം;
 താളം; പരാജയം;

paar

കീഴ്വഴ�ം

उदाहरण

ഉദാഹരണം; കീഴവ്ഴ�ം; മു�െ�;
 മാതൃക;

udaahrn

കീഴിലായി

नीचे

അടി��;് ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

കീെഴ

नीचे

അടി��;് ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

െക�്

െക�്

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

െക�ി�മയ്�ു�ത്

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

െക�ിടം

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

െക�ിയു�ാ�ുകയുമാണ്

आिव�ार

ക�ുപിടി�ം; 
െക�ിയു�ാ�ുകയുമാണ്; ഫി�ൻ;

aavishkaar

െകാ�ു

युवा

ആ�ിൻ; ഇളം; െകാ�ു; 
െചറുപായ�ിലു�; യുവാ�ൾ;

yuvaa

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

െകാ�്

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

करीब

എതിരായി; െകാ�്; െല; േല�്;

kreeb

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

െകാ�്

बीच

ഇടയില്; എതിരായി; കുറി�്; 
െകാ�;് രഞ്ജി�ു�ാ�ണം; െല; 
േല�;്

beech

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

െകാ�ുേപാകും

पहनना

െകാ�ുേപാകും; ധരി�ാൻ; 
വസ്�തം;

phnnaa

भालू

കരടി; െകാ�ുേപാകും; ധരി�ാൻ;
 വഹി�ു�ു;

bhaaloo

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

െകാ�ുവ�ു

लाया laayaa

െകാ�ുവരിക

प�ंचना

എ�ും; െകാ�ുവരിക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
നൽകുക; േനടാൻ;

phumchnaa

लाना laanaa

െകാേമ��്

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

െകാ�ും

फसल

െകാ�ും; വിളവ്;

phsl

െകാലപാതകം

ह�ा

അറു�ാനു�; കൂ�െ�ാല; 
െകാലപാതകം; നരഹത; 
രാ�ീയെ�ാല; 
രാ�ീയെകാലപാതകം;

hthyaa

െകാ�ുക

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

െകാഴു�ു�

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

േകൾ�ാൻ

सुनना

അനുസരി�ുക; േകൾ�ാൻ; 
േകള്�ുക; ജ�ം; പണി�േര;

sunnaa

േകടുേപാ�ല്

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

േകടുേപാ�ല്

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�്; േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

േക��ം

क� �

േക��ം; േഷക്;

kemdr

േകബിൾ

र�ी

കയര്; േകബിൾ; ചരട്; പിണയു�ു;
 ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

rssee

േകള്�ുക

सुनना

അനുസരി�ുക; േകൾ�ാൻ; 
േകള്�ുക; ജ�ം; പണി�േര;

sunnaa

सुना sunaa

േകഴുക

रोना

അ�ീൽ; അലറുക; ആര�ു; 
േകഴുക; നിലവിളി; വിളി;

roonaa

േകവല

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

पूण�

അനുബ�ം; േകവല; തിക�; 
തീര്�ുക; നിറ�; പൂർ�മായ;

poorn

േകസ്

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

बॉ�

കാര�ം; േകസ്; െന�്; െപ�ി; 
ബിസിന�്; റാ�്;

baks

േകാൺ

प�र

ക�്; േകാൺ; േകാർ;

pththr

प�र

ക�്; േകാൺ; േകാർ;

pththr

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

േകാടതി



േകാടതി

याड�

േകാടതി; ഗജം; ൈ�ടബ�ൂണലിന്െറ;
 മു�ം;

yaard

േകാപം

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

േകാളം

�ंभ

േകാളം; തൂണ്;

sthmbh

േകാളനി

कॉलोनी

കുടിേയ�ം; േകാളനി;

kaloonee

േകാശം

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

ൈക

हाथ

ൈക; നീചപരിഷ;

haath

ൈകേ�ാ�്

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

ൈകമാ�ം

प�रवत�न

ൈകമാ�ം; േഭദഗതി; മാ�ം; 
മാ�ംവരു�ല്; വതാസം; 
സം�കമണം;

privrthn

चलना

ഇള�ുക; ൈകമാ�ം; ചലനം; ചുവട്;
 നട�ുക; മാ�ം;

chlnaa

ൈകവശം

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

കൗതുകം

कृपया

കൗതുകം; ദയവായി; �ീസ;്

kripyaa

കൗശലം

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

ഗ
ഗജം

याड�

േകാടതി; ഗജം; ൈ�ടബ�ൂണലിന്െറ;
 മു�ം;

yaard

ഗണം

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

ഗുണം

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

ഗണനീയമായി

काफी

ഗണനീയമായി; ഗണ�മായ; 
ഞാനവേരാട്; ഞാൻപറയാനു�തു;
 മതി;

kaaphee

ഗണ�മായ

काफी

ഗണനീയമായി; ഗണ�മായ; 
ഞാനവേരാട്; ഞാൻപറയാനു�തു;
 മതി;

kaaphee

ഗതാഗത

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

ഗതി

कोस�

ഗതി; ചുവട;് പാത; വഴി;

koors

ഗ�ം

गंध

ഗ�ം; മണം; ലാ�ിനും; സുഗ�ം;
 സൗരഭം;

gmdh

नाक

ഗ�ം; മൂ�;് മണം; ലാ�ിനും; 
സുഗ�ം; സൗരഭം;

naak

�ഗൂ�്

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

�ഗൂ�്

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

�ഗഹം

�ह grh

�ഗഹണ

मछली

ഈ; ഈൽ; �ഗഹണ; പിടി�ുക; 
പിടിെ�ടു�ാൻ; മ��ം;

mchhlee

േ�ഗ�്

बेहतर

ഉ�മവും; േ�ഗ�;് 
ചിലവഴിെ��ിവരും; െമ�െ��; 
േമ�േയറിയ;

behthr

ഗലാ

लड़की

ഗലാ; െചകിള; െപണ്കു�ി; മകള;് 
േവല�ാര�ി;

ldakee

�ാസ്

कांच kaamch

ഗേവഷണം

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

ഗുഹ

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

ഗാർഡ്

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

ഗാേസാലിന്

गैस

ഗാേസാലിന്; വാതകം;

gais

േഗ�്

दरवाजा

േഗ�;് േഗറ്േറ�; തട�ം; വാതില്; 
സമകാലികം;

drvaajaa

േഗറേ്റ�

दरवाजा

േഗ�;് േഗറ്േറ�; തട�ം; വാതില്; 
സമകാലികം;

drvaajaa

േഗാ��ാല

ट� क

േഗാ��ാല; വ�ി;

trk

ഗൗരവം

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

ഘ
ഘടകം

अंश

അംശം; അറ; കരാര്; ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

इकाई

ഒെ�ാരുമ; ഘടകം; യൂണിയൻ;

ikaaee

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

ഘ�ം

कदम

ഘ�ം; ചുവട;് നട�ുക; നടപടികൾ;
 പടികൾ; േപസ;്

kdm

ഘ��ിലും

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��്; 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

दौरान

കാല�്; ഘ��ിലും; സമയ�്;

douraan

ഘടന

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

ഘടികാരം

घड़ी

ഘടികാരം; ൈടമർ;

ghdee

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

ച
ച�കം

पिहया

ച�കം; ൈസ�ിള്;

phiyaa

ചർ�

चचा�

കിംവദ�ി; ചർ�; ചർ�കൾ; 
സംവാദം;

chrchaa

ചർ�കൾ

चचा�

കിംവദ�ി; ചർ�; ചർ�കൾ; 
സംവാദം;

chrchaa

ചൂട്



ചൂട്

गरम

ഊ��ള; ഊ��ളമായ; ചൂട്; ചൂടു�;

grm

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂളം; േവനൽകാല�്;
 േവനല്�ാലം;

grmee

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂടു�; ചൂളം;

grm

ച�ം

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

ച��ൾ

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

ചൂടു�

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂടു�; ചൂളം;

grm

गरम

ഊ��ള; ഊ��ളമായ; ചൂട്; ചൂടു�;

grm

ചതി

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

ചതി�ു

खेल

കളി; കഷണം; ചതി�ു; 
േനരംേപാ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; 
േസവി�ാൻ;

khel

ച�ുചവറുകള്

लकड़ी

കാട്; ച�ുചവറുകള;് മരം; മരവും; 
വിറക്;

lkdee

ചുമ�ു�തു

बल

കഴിയും; ചുമ�ു�തു; 
നിർബ�ി�ാൽ; ബലം; ശ�ി; 
ഹിംസ;

bl

ചുമതല

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

ചുമതല

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

ചര�്

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

ചരട്

र�ी

കയര്; േകബിൾ; ചരട്; പിണയു�ു;
 ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

rssee

��� ंग

കയര്; ചരട്; പിണയു�ു; സ്�ടിംഗ്;

strimg

ചരല�്�്

रेत

ചരല്��;് മണല്;

reth

ചരി�തം

इितहास

കഥ; ചരി�തം; തറ;

ithihaas

कहानी

കഥ; കഥയുെട; ചരി�തം; തറ; നില; 
േനാവൽ;

khaanee

ചു�ും

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

वृ�

കുറി�്; ��്; ചു�ും; പചരി�ി�ുക;
 വൃ�ാകാരമായ; വലയം; വളയം;

vrithth

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

दौर

കുറി�്; ചു�ും; െറാേ�ഷൻ; റൗ�്; 
വൃ�ാകാരമായ;

dour

ചലനം

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

चलना

ഇള�ുക; ൈകമാ�ം; ചലനം; ചുവട്;
 നട�ുക; മാ�ം;

chlnaa

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

ചൂളം

ചൂളം

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂടു�; ചൂളം;

grm

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂളം; േവനൽകാല�്;
 േവനല്�ാലം;

grmee

ചുവട്

चलना

ഇള�ുക; ൈകമാ�ം; ചലനം; ചുവട്;
 നട�ുക; മാ�ം;

chlnaa

कोस�

ഗതി; ചുവട;് പാത; വഴി;

koors

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

कदम

ഘ�ം; ചുവട;് നട�ുക; നടപടികൾ;
 പടികൾ; േപസ;്

kdm

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

ചുവെട

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

ചുവ�

लाल

ചുവ�; ചുവ�്; റ�ി;

laal

ചുവ�്

लाल

ചുവ�; ചുവ�്; റ�ി;

laal

ചുവര്

दीवार deevaar

ചവി�ും

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

ചാർ�്

चाट�

ചാർ�്; പ�ിക;

chaart

ചാ�ം

कूद

ഒഴിവാ�ു�തിനായി; കുതി�ുക;
 ചാ�ം;

kood

ചാടിെയഴുേ��്

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

ചാപല�വും

लहर

കണ; ചാപല�വും; തിരമാല; 
നീരാജനം; ല�ം; സർഫ്;

lhr

ചായം

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

ചായ�്

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

ചാര

�े gre

ചി�തം

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

उ�

ഉ�തമായ; ഉയര്�; ചി�തം; 
മുകളിെല; വളെര; ൈഹെ�ാടതി;

uchch

सं�ा

അ�; അ�ം; അളവ്; ചി�തം; തുക;
 സം;

smkhyaa

अंक

അ�; അ�ം; ചി�തം; പെ�;

amk

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

ചി�

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

सोचा

ആശയം; എണീ�ു; ചി�; 
ചി�ി�ുക; മേനാഭാവേ�ാട;്

soochaa

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ചി�ി�ുക

सोचा

ആശയം; എണീ�ു; ചി�; 
ചി�ി�ുക; മേനാഭാവേ�ാട;്

soochaa

ചി�്

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

ചി��്

दुकान dukaan

ചിറക്

पंख

ചിറക്; ചിറകു�; തൂവല്; 
തൂവലുകൾ; പതം; പർതാപുർ;

pmkh

ചിറകു�

पंख

ചിറക്; ചിറകു�; തൂവല്; 
തൂവലുകൾ; പതം; പർതാപുർ;

pmkh



ചില

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

ചിലേരാ

नीचे

അടി��;് ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

गहरा

അഗാധമായ; ആഴം; ആഴ�ിൽ; 
ആഴമു�; ചിലേരാ; 
പാതാള�ിേല�ു;

ghraa

कुछ

എെ��ിലും; ഓേരാ; കുെറ; 
ചിലേരാ;

kuchh

ചി�ി

शीतल

അടിെപാളി; ചി�ി; തണു�; 
പുതിയ; മൃദുവായ;

seethl

ചിലവഴിെ��ിവരും

बेहतर

ഉ�മവും; േ�ഗ�;് 
ചിലവഴിെ��ിവരും; െമ�െ��; 
േമ�േയറിയ;

behthr

ചി�ം

�तीक

ചി�ം; �പതീകം;

prtheek

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

ചീ�

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

ചീയുക

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

െചകിള

लड़की

ഗലാ; െചകിള; െപണ്കു�ി; മകള;് 
േവല�ാര�ി;

ldakee

െചടി

संयं�

െചടി; ന�ു; പ��റി;

smymthr

െച�ുക

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

െചറുതാ�ുക

െചറുതാ�ുക

कम से कम

അധികേനരം; കുറ�ത;് 
െചറുതാ�ുക;

km se km

െചറുതായി

थोड़ा

അ�ര�ൾ; കുെറ; െചറുതായി; 
ലി�ിൽ;

thoodaa

െചറുപായ�ിലു�

युवा

ആ�ിൻ; ഇളം; െകാ�ു; 
െചറുപായ�ിലു�; യുവാ�ൾ;

yuvaa

െചറുമൃദുേരാമം

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

�चा

െചറുമൃദുേരാമം; െതാലി; മറ�ു; 
മറയ്�ുക; െഷൽ;

thvchaa

െചറിയ

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

െചലവ്

खच�

അേതാ�്; െചലവ്;

khrch

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

लागत

െചലവ്; വില;

laagth

െചലേവറിയ

ि�य

അമൂലമായ; കാമുകൻ; 
െചലേവറിയ; �പിയ; �പിയെ��; 
വളര്�ുമൃഗം;

priy

െചളി

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

െചവി

कान kaan

േച�ർ

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

േചര�്

संगीत

േചര്�; സംഗീതം;

smgeeth

േചാദംെച�ുക

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

േചാദ�ം

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

सवाल

േചാദ�ം; �പ��ം;

svaal

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

േചാദി�ുക

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

േചാ�ാനി�ര

गांव

േചാ�ാനി�ര; നഗരം; പ�ണം;

gaamv

ൈചനീസ്

चीनी

ൈചനീസ്; പ�സാര;

cheenee

ഛ
ഛായ

�र

ഛായ; തണല്; േവാ�ൽ; ശ�ം;

svr

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

आवाज

ആേരാഗ�കരമായ; ഛായ; തണല്; 
േവാ�ുെച�ുക; ശ�ം;

aavaaj

ജ
ജംഗമസ�ു�ള്

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

ജൂണില്

टायर

�ീണം; ജൂണില്; ടയർ; തളര്�;

taayr

ജനം

लोग

ജനം; ജന�ൾ�;് ജനതയുെട; ജാതി;
 േപെര;

loog

ജന�ൂ�ം

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

ജന�ൾ�്

लोग

ജനം; ജന�ൾ�;് ജനതയുെട; ജാതി;
 േപെര;

loog

ജ�ു

पशु

ക�ുകാലി; ക�ുകാലികള;് ജ�ു;

psu

ജനതയുെട

लोग

ജനം; ജന�ൾ�;് ജനതയുെട; ജാതി;
 േപെര;

loog

ജ�ം

सुनना

അനുസരി�ുക; േകൾ�ാൻ; 
േകള്�ുക; ജ�ം; പണി�േര;

sunnaa

ജനേറ�്

बना

ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
സൃ�ി�ുക;

bnaa

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl



ജനേറ�്

उ�ादन

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
നിര്�ാണം;

uthpaadn

ജനവിധി

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

ജയേ�ാെട

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

ജര്�ന്കാരനിലും

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

ജലി�ുക

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

ജാ�ഗത

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

ജാതി

लोग

ജനം; ജന�ൾ�;് ജനതയുെട; ജാതി;
 േപെര;

loog

रा��

അവ�; ജാതി; രാജ�ം;

raashtr

ജാലവിദ�

जादू

അ�ര�ിശക്; ആഭിചാരം; 
ജാലവിദ�; പകി�്;

jaadoo

ജി�ാസുവായ

अजीब

അസാധാരണമായ; ജി�ാസുവായ;
 പായാൻ; വിചിതമായ; വിചി�ത; 
വി�ത്;

ajeeb

ജീവന്

जीवन

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവന്; ജീവി;

jeevn

ജീവനി�ാ�

मृत

ജീവനി�ാ�; മരി�; മരി�ു; സമ�്;

mrith

ജീവേനാെട

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

ജീവേനാെട

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

ജീവ�ു�

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

��

ജീവ�ു�; തിര�;് 
ദുർ�ട�ുകാരനായി; 
നഗരജീവിത�ിൽ;

vysth

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

ജീവി

होना

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവി; 
തീർ�ിരി�ു�ു;

hoonaa

जीवन

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവന്; ജീവി;

jeevn

ജീവി�ുക

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

ജീവിതകാലം

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

अंधेरा

ഇരു�്; ഇരു�; ഇരുേളാ; 
ജീവിതകാലം; �തിതീയ ഞര�ുകൾ;

amdheraa

െജർക്

झटका

െജർക്; െഞ�ുക; നടു�ം; 
നടനാെണ�ും;

jhhtkaa

െജനറിക്

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

േജാലി

േജാലി

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

േജാലി�ല�്

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

ൈജവ

शरीर

ൈജവ; ശരീരം; ശരീരാവയവം; 
സംഘടന;

sreer

ഞ
ഞ�ൾ�ു�്

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

ഞ�ള്

हम�

ഞ�ള്; ഞ�െള; ന�ിേല�;്

hmem

हम

ഞ�ള്; ഞ�െള; മുരള്�;

hm

ഞ�ളുെട

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

ഞ�െള

हम

ഞ�ള്; ഞ�െള; മുരള്�;

hm

हम�

ഞ�ള്; ഞ�െള; ന�ിേല�;്

hmem

ഞാന്

म�

എേ�ാട്; ഞാന;്

maim

ഞാന്

मुझे

എേ�ാട്; ഞാന;്

mujhhe

ഞാനവേരാട്

काफी

ഗണനീയമായി; ഗണ�മായ; 
ഞാനവേരാട്; ഞാൻപറയാനു�തു;
 മതി;

kaaphee

ഞാൻപറയാനു�തു

काफी

ഗണനീയമായി; ഗണ�മായ; 
ഞാനവേരാട്; ഞാൻപറയാനു�തു;
 മതി;

kaaphee

െഞ�ി�ിഴിയുക

�ेस

അമർ�ുക; അമർ�ി; 
െഞ�ി�ിഴിയുക; ത�ുക;

pres

െഞ�ുക

झटका

െജർക്; െഞ�ുക; നടു�ം; 
നടനാെണ�ും;

jhhtkaa

െഞരു�ം

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

ട
ട�്

�श�

ട�;് ��ര്ശി�ുക;

sprs

ടയർ

पं��

ടയർ; നിര; പദവി; ഫയല്; ബിരുദം;

pmkthi

टायर

�ീണം; ജൂണില്; ടയർ; തളര്�;

taayr

�ടാ�ൻ

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

�ടാവൽസ്

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

�ടി�്

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

सफर

�ടി�;് യാ�ത;

sphr

െ�ട�ി�്

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

േ�ടാളി

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്; കാര്; കാറുകൾ; 
േ�ടാളി; വ�ി; വാഹനം; വീരകഥ;

kaar

ൈ�ടബ�ൂണലിനെ്റ



ൈ�ടബ�ൂണലിനെ്റ

याड�

േകാടതി; ഗജം; ൈ�ടബ�ൂണലിന്െറ;
 മു�ം;

yaard

ടി��്

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

काड�

കാർഡ്; ടി��;് ഭൂപടം; െമനു;

kaard

ടീം

टीम teem

െടൻഡർ

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

െടലിഗാഫ്

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര;് 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

െട�ിംഗ്

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

േട�്

ब�ड

കൂ�ം; േട�്; പ�ാള�ിന്െറ; സംഘം;

baimd

ൈട� ്െച�ുക

वग�

ഇനം; കയറിയതാണ്; �ാസ്; ൈട�് 
െച�ുക; വിഭാഗം; സമചതുരം;

vrg

�कार

അടു�ുക; ഇനം; കയറിയതാണ്; 
ൈട�് െച�ുക; േമാഡ;് രീതി; വഴി;

prkaar

ൈടമർ

घड़ी

ഘടികാരം; ൈടമർ;

ghdee

ഡ
ഡ�്

बतख bthkh

ൈ�ഡവ്

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

ഡിസ്േ�

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

േഡാ��ര്

िचिक�क

േഡാ��ര്; െതറാ�ി�;് 
ഭൗതികശാസ്�ത�ൻ; ൈവദ�ൻ;

chikithsk

ത
തുക

सं�ा

അ�; അ�ം; അളവ്; ചി�തം; തുക;
 സം;

smkhyaa

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

തൂ�ം

वजन

തൂ�ം; ഭാരം;

vjn

തകര്�ടിയുക

िगरावट

തകര്�ടിയുക; േശാഷണ;

giraavt

തകിട്

बोड�

തകിട്; തടി�ഷണം; പലക;

boord

തൂ�ി�ളയു�ു

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

തുട�ം

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

�ारंभ करना

ആരംഭി�ു�ു; തുട�ം; തുറ�ുക;
 േവര്പാട്;

praarmbh krnaa

शु�आत

ആ�കമം; തുട�ം; േവര്പാട്;

suruaath

ത�ി�ു

तुलना

ത�ി�ു; താരതമ�; താരതമ�ം; 
മഴവി�ും;

thulnaa

ത�ി�്

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

തുടർ�്

इस �कार

അ�രം; അതുേപാെല; അന�രം;
 അേ�ാള;് തുടർ�;് േശഷം;

is prkaar

തുടരൻ

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

തുടരുക

अंितम

ഏ�വും പുതിയ; കഴി�; തുടരുക;
 േപരിലും; ൈഫനലിൽ;

amthim

തുടരുക

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

തട�ം

दरवाजा

േഗ�;് േഗറ്േറ�; തട�ം; വാതില്; 
സമകാലികം;

drvaajaa

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

തടാകം

झील

കായല്; തടാകം;

jhheel

തടി

अंश

അംശം; അറ; കരാര്; ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

തടി�ഷണം

बोड�

തകിട്; തടി�ഷണം; പലക;

boord

തടി�ിരി�ു�ു

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

തൂണ്

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

�ंभ

േകാളം; തൂണ്;

sthmbh

ത�്

पैर

അടി�റ; കാല്; ത�്; ത�ിൽ; 
പാദം; മൃഗപാദം;

pair

തു�്

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

अंश

അംശം; അറ; കരാര്; ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

തു�്

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

ത�ിൽ

पैर

അടി�റ; കാല്; ത�്; ത�ിൽ; 
പാദം; മൃഗപാദം;

pair

തണു�

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

शीतल

അടിെപാളി; ചി�ി; തണു�; 
പുതിയ; മൃദുവായ;

seethl

തണല്

�र

ഛായ; തണല്; േവാ�ൽ; ശ�ം;

svr

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

आवाज

ആേരാഗ�കരമായ; ഛായ; തണല്; 
േവാ�ുെച�ുക; ശ�ം;

aavaaj

തുണി

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

ത�ുല�മായ

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

തത�ം

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool



തത�ം

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

ത�ാ�ത

अणु anu

തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

�स�

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; സ�ു�മായ;
 സേ�ാഷം; സേ�ാഷമു�;

prsnn

തമിഴെര

आधार

അടി��;് അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

ത�ൽ

िवकिसत

ത�ൽ; വികസിത; വികസി�ി�ു;

viksith

ത�ാറായ

तैयार

ഒരു�ും; ത�ാറായ;

thaiyaar

തര്�ം

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

തരണം

पार

അളവ;് കുരിശ്; കീഴട�ുക; തരണം;
 താളം; പരാജയം;

paar

�തിതീയ ഞര�ുകൾ

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�;് ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

अंधेरा

ഇരു�;് ഇരു�; ഇരുേളാ; 
ജീവിതകാലം; �തിതീയ ഞര�ുകൾ;

amdheraa

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

തറ

इितहास

കഥ; ചരി�തം; തറ;

ithihaas

कहानी

കഥ; കഥയുെട; ചരി�തം; തറ; നില; 
േനാവൽ;

khaanee

जमीन

തറ; നിലം; നില�ു; 
�പേദശ�ിന്െറ; ഭൂമി; മ�;് രാജ�ം;

jmeen

തുറ�ുക

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

�ारंभ करना

ആരംഭി�ു�ു; തുട�ം; തുറ�ുക;
 േവര്പാട്;

praarmbh krnaa

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

തുറമുഖം

बंदरगाह bmdrgaah

തല

चेहरा

തല; �ഫ�്; മുഖം;

chehraa

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

िसर

തല; നൂഡില്; േനതാവ്; യജമാന�ി;

sir

�मुख

ആദ�ം; തല; േനതാവ്; പബലമായ; 
യജമാന�ി;

prmukh

തലമുടി

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

തുലമായ

वही

ഒേര; തുലമായ; സമാനമായ;

vhee

ത�ുക

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

തല�ാനം

राजधानी

കാ�ിേ�ാൾ; തല�ാനം; 
�പിൻസി�ൽ;

raajdhaanee

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

തുള

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

തുളയ്�ുക

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

തളര്�

टायर

�ീണം; ജൂണില്; ടയർ; തളര്�;

taayr

ത�ുക

ത�ുക

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

�ेस

അമർ�ുക; അമർ�ി; 
െഞ�ി�ിഴിയുക; ത�ുക;

pres

ത�രിതെ�ടു�ിയ

��रत

ഉപവാസം; കണ�്; 
ത�രിതെ�ടു�ിയ; വളെരെ�െ��;്
 േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thvrith

തൂവല്

पंख

ചിറക്; ചിറകു�; തൂവല്; 
തൂവലുകൾ; പതം; പർതാപുർ;

pmkh

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

തൂവലുകൾ

पंख

ചിറക്; ചിറകു�; തൂവല്; 
തൂവലുകൾ; പതം; പർതാപുർ;

pmkh

തൂെവ�

सफेद

തൂെവ�; െവളു�; െവ�; 
െവ��ാരായ;

sphed

തൃ��

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

താണു

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

താപനില

तापमान thaapmaan

താമസി�ാൻ

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

താരതമ�

तुलना

ത�ി�ു; താരതമ�; താരതമ�ം; 
മഴവി�ും;

thulnaa

താരതമ�ം

तुलना

ത�ി�ു; താരതമ�; താരതമ�ം; 
മഴവി�ും;

thulnaa

താളം

താളം

नाप

അള�ല്; അളവ്; താളം; നയം;

naap

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

पार

അളവ;് കുരിശ്; കീഴട�ുക; തരണം;
 താളം; പരാജയം;

paar

താഴ�്ി

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

താഴെ�

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

താഴവ്ര

घाटी

താഴവ്ര; െതാ�ിയും; പര�പാതം; 
മലയിടു�്;

ghaatee

താെഴ

अगला

അടു�ു; അടു�ത്; അടയ്�ുക; 
താെഴ;

aglaa

താേഴാ�്

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

തിക�ും

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

തിക�

पूरा

തിക�; നിറ�; പൂർ�മായ; 
വിളന�ുക;

pooraa

पूण�

അനുബ�ം; േകവല; തിക�; 
തീര്�ുക; നിറ�; പൂർ�മായ;

poorn

തിേകാണം



തിേകാണം

ि�कोण thrikoon

തി�ിയ

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

തിടു�ം

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

തി�െ�ടു�ുക

कर

അഭിന�ി�ു�ു; എ�ിേമ�്; 
തി�െ�ടു�ുക; നികുതി; ഫീസ;് 
വില; വിലയിരു�ുക;

kr

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

തിര�്

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

��

ജീവ�ു�; തിര�;് 
ദുർ�ട�ുകാരനായി; 
നഗരജീവിത�ിൽ;

vysth

തിരമാല

लहर

കണ; ചാപല�വും; തിരമാല; 
നീരാജനം; ല�ം; സർഫ്;

lhr

തിരയൽ

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

തിര�ീനമായ

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

തിരിെക

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

തിരി�ടി നട�ുക

തിരി�ടി നട�ുക

उ�र

അതിനു�രം; ഉ�രം; തിരി�ടി 
നട�ുക; �പതികരണം; മറുപടി; 
വട�ൻ; വട�്;

uththr

തിള�ം

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

തിള�ു�

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

उ�ल

ഒഴി�; തിള�ു�; െതളി�; 
വൃ�ിയായ; െവടി�ു�; െവളി�ം;
 ശു�മായ;

ujjvl

मु�

ഒഴിവാ�െ��; തിള�ു�; 
െതളി�; റിലീസ്; െവളി�ം; 
സ�ത��; സ�ത��ൻ;

mukth

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

തീ

आग

തീ; െവടിവയ്�ുക;

aag

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

തീം

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

തീർ�യായും

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

തീർ�യായും

�ाकृितक

തീർ�യായും; �പകൃതി; 
സാധാരണമായ;

praakrithik

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

തീർ�ിരി�ു�ു

होना

അ��ിത�ം; എ�ു; ജീവി; 
തീർ�ിരി�ു�ു;

hoonaa

തീർ�്

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

�व�था

ഏൽപി�െ��വനുമ�; 
കമീകരണം; കമീകരി�ുക; തീർ�്;
 സംഘടി�ി�ുക;

vyvsthaa

��थित

അവ�; ഇരി�ിടം; തീർ�്; പദവി; 
രാജ�ം; �ലം; �ാനം;

sthithi

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

തീയതി

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

തീരം

तट

അണെ��;് അതിര്�ി; അ�ം; 
തീരം; െതാ�ൽ; ബാ�്; ബീ�;്

tht

ब�क

അണെ��;് തീരം; ബാ�്;

baimk

തീര്�ുക

पूण�

അനുബ�ം; േകവല; തിക�; 
തീര്�ുക; നിറ�; പൂർ�മായ;

poorn

अंत

അവസാനി�ു�; 
അവസാനി�ു�ു; ഉേ�ശം; 
തീര്�ുക; നിലയ്�ാ�; 
ൈഫനലിൽ; ല��ം;

amth

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

തീരുമാനം

തീരുമാനം

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

തീരുമാനി�ുക

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

തീ�

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

തീവ�ി�ാത

रेल

തീവ�ി�ാത; ബാർ; െറയിൽ; 
െറയിലും;

rel

െത�ൻ

दि�ण

െത�ൻ; െത�;്

dkshin

െത�്

दि�ण

െത�ൻ; െത�;്

dkshin

െതരെ�ടു�െ��താണ്

लेना

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
ദഹി�ി�ുകളയും; ലഭി�ും;

lenaa

प�ंचना

എ�ും; െകാ�ുവരിക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
നൽകുക; േനടാൻ;

phumchnaa

െതരുവ്

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

सड़क

െതരുവ;് പാത; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി;

sdak

െത�ായ

गलत

െത�ായ; വ�ാജ;

glth



െത�ായ

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

െത�ി�െ�ടു�ത്

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

െതറാ�ി�്

िचिक�क

േഡാ��ര്; െതറാ�ി�;് 
ഭൗതികശാസ്�ത�ൻ; ൈവദ�ൻ;

chikithsk

െതളി�

मु�

ഒഴിവാ�െ��; തിള�ു�; 
െതളി�; റിലീസ്; െവളി�ം; 
സ�ത��; സ�ത��ൻ;

mukth

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

उ�ल

ഒഴി�; തിള�ു�; െതളി�; 
വൃ�ിയായ; െവടി�ു�; െവളി�ം;
 ശു�മായ;

ujjvl

െതളിയി�ുക

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

െതളിയി�ുക

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

െതളിയി�െ��

सािबत

അച�ലമായ; െതളിയി�െ��;

saabith

െതളിവ്

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

െതാ�ൽ

तट

അണെ��;് അതിര്�ി; അ�ം; 
തീരം; െതാ�ൽ; ബാ�്; ബീ�;്

tht

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

െതാ�ിയും

घाटी

താഴവ്ര; െതാ�ിയും; പര�പാതം; 
മലയിടു�്;

ghaatee

െതാ�്

हल

കല�; െതാ�്; െതാലി; പരിഹാരം; 
െറസലൂഷൻ; െഷൽ;

hl

െതാലി

हल

കല�; െതാ�്; െതാലി; പരിഹാരം; 
െറസലൂഷൻ; െഷൽ;

hl

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

�चा

െചറുമൃദുേരാമം; െതാലി; മറ�ു; 
മറയ്�ുക; െഷൽ;

thvchaa

െതാഴില്

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

െതാഴിലാളി

െതാഴിലാളി

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

േതാ�ല്

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

േതാലിൽ

लोहा

ഇരു�;് േതാലിൽ;

loohaa

േതാളിൽ

कंधे kmdhe

ൈതലം

तेल

അഭിേഷകം; എ�; എ�യാണ;് 
എ�െയ; ൈതലം; പൂശുക; 
െപേ�ടാളിയം;

thel

ദ
ദുഖ�ാലുംക�്

दोहराना

ആവര്�നം; ആവര്�ി�ുക; 
ദുഖ�ാലുംക�്;

doohraanaa

ദ�ു

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

ദുർ�ട�ുകാരനായി

��

ജീവ�ു�; തിര�;് 
ദുർ�ട�ുകാരനായി; 
നഗരജീവിത�ിൽ;

vysth

ദയയു�

मानव

ദയയു�; മനുഷ�ൻ; മാനുഷിക; 
മാനുഷികമായ; വ��ി;

maanv

ദയവായി

कृपया

കൗതുകം; ദയവായി; �ീസ;്

kripyaa

ദൂര�ുനി�ു

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

ദുര്ബലമായ

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

�ദാവക

तरल

�ദാവക; �ദാവകം;

thrl

�ദാവകം

�ദാവകം

तरल

�ദാവക; �ദാവകം;

thrl

ദുരിതം

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

ദുരിതവും

मुसीबत museebth

ദരി�ദെന

गरीब

ദരി�ദെന; േമാശം;

greeb

ദരിദാവ�

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

ദൂെര

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

ദൂെരയു�

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

ദ�ീപ്

�ीप dveep

ദൃശ�കാ�ിമാനം

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

ദൃശ�മാകും

�कट

ഉദി�ുക; എഴുേ��ു; ദൃശ�മാകും;
 േബാധനം; സംഭവി�ുക;

prkt

ദുഷി�

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa



ദഹി�ി�ുകളയും

लेना

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
ദഹി�ി�ുകളയും; ലഭി�ും;

lenaa

ദാം

मिहला

ദാം; ഭാര�; യുവതിയുെട; 
വനിതകളുെട; വ�യം; സ്�തീ; 
സ്�തീകൾ;

mhilaa

ദാനമായി

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

ദാരുണമായി

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

ദിൻ

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

ദിനചര

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

ദിവസം

िदन

ദിവസം; നാളി;

din

ദിവേസന

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

ദീപ��ംഭം

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

േദാഷം

േദാഷം

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

ൈദർഘ�ം

लंबा

കാലയളവ്; ൈദർഘ�ം; നീളമു�; 
െപാ�മു�;

lmbaa

लंबाई

കാലയളവ്; ൈദർഘ�ം;

lmbaaee

ധ
ധനേ�ാട്

िम�ण

കൂ�ി�ലര്�ുക; ധനേ�ാട;് 
മി�ശിതം; സ�ലനം;

misrn

ധര്�ാചരണം

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

ധരി�ാൻ

भालू

കരടി; െകാ�ുേപാകും; ധരി�ാൻ;
 വഹി�ു�ു;

bhaaloo

पहनना

െകാ�ുേപാകും; ധരി�ാൻ; 
വസ്�തം;

phnnaa

ധാന�ം

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

ധാരണ

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ധാരാളമായി

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

ധീരതയു�

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

ധീരമായ

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

ധീെരന്

ധീെരന്

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

ന
നൂൽ

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര്; 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

നൽകുക

प�ंचना

എ�ും; െകാ�ുവരിക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
നൽകുക; േനടാൻ;

phumchnaa

ന��ത

िसतारा sithaaraa

നൽകിയ

अगर

എ�ില്; നൽകിയ; ശരിയാെണ�ു;

agr

ന�മായ

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

നഗര

शहर

നഗര; നഗരം;

shr

നഗരം

शहर

നഗര; നഗരം;

shr

गांव

േചാ�ാനി�ര; നഗരം; പ�ണം;

gaamv

നഗരജീവിത�ിൽ

��

ജീവ�ു�; തിര�;് 
ദുർ�ട�ുകാരനായി; 
നഗരജീവിത�ിൽ;

vysth

നടു�ം

झटका

െജർക്; െഞ�ുക; നടു�ം; 
നടനാെണ�ും;

jhhtkaa

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

डर

നടു�ം; ഭയം; ഭയ�രതം; 
ഭയാനകമായ; 
വിചാരെ�ടു�തിനാൽ;

dr

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

നട�ുക

चलना

ഇള�ുക; ൈകമാ�ം; ചലനം; ചുവട്;
 നട�ുക; മാ�ം;

chlnaa

നട�ുക

कदम

ഘ�ം; ചുവട;് നട�ുക; നടപടികൾ;
 പടികൾ; േപസ;്

kdm

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

जाना jaanaa

ന�ു

संयं�

െചടി; ന�ു; പ��റി;

smymthr

നട�

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

अविध

കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ;് 
കാലാവധി; നട�; നിബ�ന; 
�പായം;

avdhi

നടനാെണ�ും

झटका

െജർക്; െഞ�ുക; നടു�ം; 
നടനാെണ�ും;

jhhtkaa

നടപടി

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

कानून

നടപടി; നിയമം; നിയമ�പകാരമു�;
 �പവർ�ി; ഫലം; വലത്;

kaanoon

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര്; കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

നടപടികൾ

कदम

ഘ�ം; ചുവട;് നട�ുക; നടപടികൾ;
 പടികൾ; േപസ;്

kdm

നടപടി�കമം



നടപടി�കമം

�ि�या

കാരം; നടപടി�കമം; �പ�കിയ;

prkriyaa

നട�ിലാ�ുക

उपकरण

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ; 
ഉപകരണ�ള;് നട�ിലാ�ുക; 
�പകടനം; വ��ു വകകളും; 
ശരീരാവയവം;

upkrn

നടവഴി

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

നൂഡില്

िसर

തല; നൂഡില്; േനതാവ്; യജമാന�ി;

sir

നുണ

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

നുണകൾ�്

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

നൃ� സംവിധാനം

नृ�

നൃ� സംവിധാനം; നൃ�ം;

nrithy

നൃ�ം

नृ�

നൃ� സംവിധാനം; നൃ�ം;

nrithy

നദി

नदी

അരുവി; ഒഴു�;് നദി; നിലവിെല; 
േഫാർഡ്;

ndee

നന�

पानी

നന�; െവ�ം; െവ�െമാഴി�്;

paanee

ന�ി

ध�वाद

അനു�ഗഹം; കൃപ; കരുണ; ന�ി; 
ന�ിപറയുക; േഷവി�്; ഹ�;

dhnyvaad

ന�ിപറയുക

ध�वाद

അനു�ഗഹം; കൃപ; കരുണ; ന�ി; 
ന�ിപറയുക; േഷവി�്; ഹ�;

dhnyvaad

നബി

यह

അത്; ആ; ആൾ; ഈ; ഈൽ; എ�;് 
നബി;

yh

वह

അത്; അവന്; അവന്െറ; അവെന;
 അവരുെട; അവള്; ആ; ആൾ; ആര;്
 ആെര; എ�്; ഏത്; നബി;

vh

ന�ിേല�്

हम�

ഞ�ള്; ഞ�െള; ന�ിേല�;്

hmem

നേ��ാൾ

നേ��ാൾ

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

നയം

नाप

അള�ല്; അളവ്; താളം; നയം;

naap

ന�ായമായ

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

നരഹത

ह�ा

അറു�ാനു�; കൂ�െ�ാല; 
െകാലപാതകം; നരഹത; 
രാ�ീയെ�ാല; 
രാ�ീയെകാലപാതകം;

hthyaa

നൂറ്

सौ sou

നൂ�ാ�്

सदी sdee

ന��ാം

उ�ेिजत

ഉണര്�ുക; ഉണര്�െ��; 
ഉേ�ജി�ി�ുക; ന��ാം;

uththejith

ന�

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

ന�ം

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

ന�െ�ടുക

आव�कता

അഭാവം; അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�ാ�� ; ക�ി; കുറവ;്
 ദുരിതം; ന�െ�ടുക;

aavsykthaa

ന�െ��

खोया khooyaa

നാ�്

भाषा

നാ�്; ഭാഷ; െമാഴി;

bhaashaa

നാടകീയമായ

നാടകീയമായ

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര്; 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

നാഭിേദശം

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

നാമം

नाम

നാമം; േപര;് വിളി;

naam

നാമാവലി

सूची

നാമാവലി; പ�ിക; േ�പാ�ഗാം; 
സൂചിക;

soochee

നായകൻ

क�ान

ക�ാപ്�ൻ; നായകൻ;

kpthaan

നായാ�്

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

നാല്

चार chaar

നാളി

िदन

ദിവസം; നാളി;

din

നാഴിക

मील meel

നികുതി

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

कर

അഭിന�ി�ു�ു; എ�ിേമ�്; 
തി�െ�ടു�ുക; നികുതി; ഫീസ;് 
വില; വിലയിരു�ുക;

kr

നികുതിചുമ�ല്

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

നിഘ�ു

श�कोश

നിഘ�ു; പദാവലി;

sbdkoos

നി�െള

आप

നി�െള; നീ;

aap

നിർ�യി�ു

നിർ�യി�ു

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

നിർ�ായകമായ

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

നിർ�ുക

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

�ेशन

നിർ�ുക; േ�ഷൻ;

stesn

നിത�വാസികളായിരി�ും

कभी

എെ��ിലും; എേ�ാഴും; 
എ�ായിേ�ാഴും; 
നിത�വാസികളായിരി�ും;

kbhee

നിർ�ി�

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

നിർേ�ശം

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

നി�ു

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

നി�്

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door



നി�്

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

നിബ�ന

शत�

അവ�; നിബ�ന; പ�യം; 
രാജ�ം;

srth

अविध

കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ;് 
കാലാവധി; നട�; നിബ�ന; 
�പായം;

avdhi

നിർബ�ി�ാൽ

बल

കഴിയും; ചുമ�ു�തു; 
നിർബ�ി�ാൽ; ബലം; ശ�ി; 
ഹിംസ;

bl

നിർഭയമായ

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

നിമിഷം

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

पल pl

നിയ�ണം

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

നിയ��ണം

िनयं�ण

കാവൽ; നിയ��ണം; 
പബലമായിരി�ുക; 
പരിേശാധനനട�ുക; േമാണി�ർ; 
വാ��യുെട; വിഫലമായ;

niymthrn

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

നിയ��ി�ുക

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

നിയ��ി�ുക

नेतृ�

ഈയം; നിയ��ി�ുക; േനതൃത�ം; 
െപരുമാ�ം; ഭരി�ുക; വഴികാ�ി;

nethrithv

നിയ�ി�ല്

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

നിയമം

कानून

നടപടി; നിയമം; നിയമ�പകാരമു�;
 �പവർ�ി; ഫലം; വലത്;

kaanoon

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�്; േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

നിയമ�ൾ

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

നിയമ�പകാരമു�

कानून

നടപടി; നിയമം; നിയമ�പകാരമു�;
 �പവർ�ി; ഫലം; വലത്;

kaanoon

നിര

पं��

ടയർ; നിര; പദവി; ഫയല്; ബിരുദം;

pmkthi

चयन

ഐ�ികം; നിര;

chyn

നിര്േ�ശം

वा�ांश

നിര്േ�ശം; വിധി; ൈശലി;

vaakyaams

वा�

നിര്േ�ശം; വിധി; ൈശലി;

vaaky

നിര്േ�ശം

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

നിര്േ�ശി�ുക

िसखाना

നിര്േ�ശി�ുക; പഠി�ി�ുക;

sikhaanaa

सीखना

നിര്േ�ശി�ുക; പഠി�ാൻ; 
പഠിേ��; പഠി�ി�ുക;

seekhnaa

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

നിര്േദശി�ുക

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

നിര്�ാണം

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

उ�ादन

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
നിര്�ാണം;

uthpaadn

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

നിര്�ി�ുക

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

നിരവധി

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

നിരീ�ണം

നിരീ�ണം

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

നിരീ�ി�ുക

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

നിറം

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

നിറ�

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

पूण�

അനുബ�ം; േകവല; തിക�; 
തീര്�ുക; നിറ�; പൂർ�മായ;

poorn

पूरा

തിക�; നിറ�; പൂർ�മായ; 
വിളന�ുക;

pooraa

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

നില

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

कहानी

കഥ; കഥയുെട; ചരി�തം; തറ; നില; 
േനാവൽ;

khaanee

നിലം

जमीन

തറ; നിലം; നില�ു; 
�പേദശ�ിന്െറ; ഭൂമി; മ�;് രാജ�ം;

jmeen

देश

നിലം; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ; 
രാജ�ം;

des

നില�ു

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

भूिम

നില�ു; �പപ�ം; പി�ം; ഭൂമി; 
മ�്; രാജ�ം; േലാകം;

bhoomi



നില�ു

आधार

അടി��;് അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

जमीन

തറ; നിലം; നില�ു; 
�പേദശ�ിന്െറ; ഭൂമി; മ�;് രാജ�ം;

jmeen

നിലനിൽ�ു�

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

നിലനിർ�ാൻ

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

നിലയ്�ാ�

अंत

അവസാനി�ു�; 
അവസാനി�ു�ു; ഉേ�ശം; 
തീര്�ുക; നിലയ്�ാ�; 
ൈഫനലിൽ; ല��ം;

amth

നിലയ�ി

कोट

അ�ി; അ�ിൽ; ആവരണ; 
നിലയ�ി; പുറംകു�ായം; േമല�ി;

koot

നിലവിലു�

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

നിലവിലി�

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

നിലവിെല

धारा

ഒഴു�;് നിലവിെല; സ്�ടീം;

dhaaraa

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

�वाह

അരുവി; ഒഴു�;് ഓ�ം; നിലവിെല;

prvaah

നിലവിെല

नदी

അരുവി; ഒഴു�;് നദി; നിലവിെല; 
േഫാർഡ്;

ndee

നിലവിളി

रोना

അ�ീൽ; അലറുക; ആര�ു; 
േകഴുക; നിലവിളി; വിളി;

roonaa

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

നിവര്�

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

നിവസി�ുക

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

നി�യം

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

നി�യമായി

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

നി��ത

चुप

ഇേ�ാഴും; ഒർ�ാെത; നി��ത; 
നി��മായ; മി�ാ�; 
മി�ാതിരി�ാൻ;

chup

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

നി��മായ

चुप

ഇേ�ാഴും; ഒർ�ാെത; നി��ത; 
നി��മായ; മി�ാ�; 
മി�ാതിരി�ാൻ;

chup

നി��മായ

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

നിശാശലഭം

कीट

കീടം; നിശാശലഭം; പുഴു; ബഗ്;

keet

നീ

आप

നി�െള; നീ;

aap

നീ�ുക

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

നീ�ി

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

നീ�ു�ുെവ�

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

നീചപരിഷ

हाथ

ൈക; നീചപരിഷ;

haath

നീ�ുക

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

നീ�ുക

तैरना

ഒഴുകുക; നീ�ുക;

thairnaa

നീരാജനം

लहर

കണ; ചാപല�വും; തിരമാല; 
നീരാജനം; ല�ം; സർഫ്;

lhr

നീല

नीला neelaa

നീളമു�

लंबा

കാലയളവ്; ൈദർഘ�ം; നീളമു�; 
െപാ�മു�;

lmbaa

െന�്

बॉ�

കാര�ം; േകസ്; െന�്; െപ�ി; 
ബിസിന�്; റാ�്;

baks

െന�ി

सामने

ഇടതുമു�ണിയുെട; െന�ി; �ഫ�്; 
മുഖം; മുേ�ാ�ു; മു�;് സ�ുഖ;

saamne

േന�ം

േന�ം

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

േനടാൻ

प�ंचना

എ�ും; െകാ�ുവരിക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
നൽകുക; േനടാൻ;

phumchnaa

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

േനടിയേ�ാള്

बढ़ने

േനടിയേ�ാള്; പൂവ്;

bdhane

जबिक jbki

േനതൃത�ം

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര്;

saasn

नेतृ�

ഈയം; നിയ��ി�ുക; േനതൃത�ം; 
െപരുമാ�ം; ഭരി�ുക; വഴികാ�ി;

nethrithv

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

േനതാവ്

�मुख

ആദ�ം; തല; േനതാവ്; പബലമായ; 
യജമാന�ി;

prmukh

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

िसर

തല; നൂഡില്; േനതാവ്; യജമാന�ി;

sir

േനരംേപാ�്

खेल

കളി; കഷണം; ചതി�ു; 
േനരംേപാ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; 
േസവി�ാൻ;

khel

േനരെ�

एक बार

ആയതിനു; ഒരി�ല്; േനരെ�;

ek baar

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv



േനരെ�യു�

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

േനരായ

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

���

ഋജുവായത;് കാണെ�ടു�; േനരായ;
 േനരി�;് പത�മായ; േപ�ന്റ;് 
ശ�ാര്ഹമായ;

prthyksh

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

േനരി�്

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

���

ഋജുവായത;് കാണെ�ടു�; േനരായ;
 േനരി�;് പത�മായ; േപ�ന്റ;് 
ശ�ാര്ഹമായ;

prthyksh

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�;് േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

േനരി�്

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

േനെര

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

േനെരമറി�്

िवपरीत

എതിര്�ു�; േനെരമറി�്; 
പതികൂലമായ; ശ�തു; സ�ുഖ;

vipreeth

േനാ�ുക

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

േനാേ�ണം

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

േനാേ�ണം

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

േനാവൽ

कहानी

കഥ; കഥയുെട; ചരി�തം; തറ; നില; 
േനാവൽ;

khaanee

പ
പകൃതം

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

പകുതി

आधा

ഉടെലടു�ത്; പകുതി;

aadhaa

പകര്�്

नकल

അനുകരണം; അനുകരി�ുക; ഇര�;
 പകര്�്; ര�ുതവണ;

nkl

പ�ി

प�ी

പ�ി; പ�ികൾ;

pkshee

പ�ികൾ

प�ी

പ�ി; പ�ികൾ;

pkshee

പേ�

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

अब तक

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
പേ�; മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

ab thk

പകാശി�ി�ുക

सम�ा

ഇഷ�ൂ; കവിതയ�; പകാശി�ി�ുക;
 പതി�;് �പ��ം;

smsyaa

പകിട

मरना

പകിട; മരണം; മരി�ുക; �ാ�;്

mrnaa

പകി�്

जादू

അ�ര�ിശക്; ആഭിചാരം; 
ജാലവിദ�; പകി�്;

jaadoo

പ�ിടുക

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

പ�ിടുക

िवभाजन

പ�ിടുക; �പേത�ക; ര�ായി 
പിരിയുക; വിഭജനം; 
വിവാഹേമാചനം; േവർപാടാകു�ു;
 േവര്പാട്;

vibhaajn

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

अंश

അംശം; അറ; കരാര്; ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

खेल

കളി; കഷണം; ചതി�ു; 
േനരംേപാ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; 
േസവി�ാൻ;

khel

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

പെ�ടു�ുക

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

പ�

हरा

പ�; പ�നിറ�ിലു�; പ�യായ;

hraa

പൂ�

िब�ी

ഇണയുെട; പൂ�;

billee

പ��റി

संयं�

െചടി; ന�ു; പ��റി;

smymthr

പ�നിറ�ിലു�

हरा

പ�; പ�നിറ�ിലു�; പ�യായ;

hraa

പ�യായ

हरा

പ�; പ�നിറ�ിലു�; പ�യായ;

hraa

പചരി�ി�ുക

वृ�

കുറി�്; ��്; ചു�ും; പചരി�ി�ുക;
 വൃ�ാകാരമായ; വലയം; വളയം;

vrithth

പൂജ�ം

कुछ नही ं

ഒ�ും; പൂജ�ം; വ�ാേണാ;

kuchh nheem

പ�സാര

चीनी

ൈചനീസ്; പ�സാര;

cheenee



പു�ിരി

मु�ान

ഇളി�ുക; പു�ിരി;

muskaan

പടകു

नाव

ക�ല്; പടകു; പാതം; പാ�തം; വ�ം;

naav

പ�ണം

गांव

േചാ�ാനി�ര; നഗരം; പ�ണം;

gaamv

പ�ാള�ിന്െറ

ब�ड

കൂ�ം; േട�്; പ�ാള�ിന്െറ; സംഘം;

baimd

പ�ിക

चाट�

ചാർ�്; പ�ിക;

chaart

�रकॉड�

അറിയി�്; കുറി�്; പ�ിക; പറയു�ു;
 േരഖ; റിേ�ാർ�്; വര്ണി�ുക;

rikard

सूची

നാമാവലി; പ�ിക; േ�പാ�ഗാം; 
സൂചിക;

soochee

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

പടികൾ

कदम

ഘ�ം; ചുവട;് നട�ുക; നടപടികൾ;
 പടികൾ; േപസ;്

kdm

പടി�ാറ്

पि�म

പടി�ാറ്; പടി�ാറു�;

pschim

പടി�ാറു�

पि�म

പടി�ാറ്; പടി�ാറു�;

pschim

പഠി�ുക

अ�यन

അേന�ഷണം; പഠി�ുക; പഠി�; 
പര�േവ�ണം;

adhyyn

काया�लय

ഓഫീസ്; പഠി�ുക; പദവിെയ; 
േസവനം;

kaaryaaly

പഠി�ാൻ

सीखना

നിര്േ�ശി�ുക; പഠി�ാൻ; 
പഠിേ��; പഠി�ി�ുക;

seekhnaa

പഠിേ��

सीखना

നിര്േ�ശി�ുക; പഠി�ാൻ; 
പഠിേ��; പഠി�ി�ുക;

seekhnaa

പഠി�

अ�यन

അേന�ഷണം; പഠി�ുക; പഠി�; 
പര�േവ�ണം;

adhyyn

പഠി�ി�ുക

िसखाना

നിര്േ�ശി�ുക; പഠി�ി�ുക;

sikhaanaa

सीखना

നിര്േ�ശി�ുക; പഠി�ാൻ; 
പഠിേ��; പഠി�ി�ുക;

seekhnaa

പണം

धन

കറൻസി; പണം; വിധി; സേ�ാഷം;
 സമൃ�ി; സ��ു; സ��്;

dhn

പെ�

अंक

അ�; അ�ം; ചി�തം; പെ�;

amk

പൂർ�മായ

पूरा

തിക�; നിറ�; പൂർ�മായ; 
വിളന�ുക;

pooraa

पूण�

അനുബ�ം; േകവല; തിക�; 
തീര്�ുക; നിറ�; പൂർ�മായ;

poorn

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

പണി�േര

सुनना

അനുസരി�ുക; േകൾ�ാൻ; 
േകള്�ുക; ജ�ം; പണി�േര;

sunnaa

പണിമുട�്

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

പണിയുക

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

പതം

पंख

ചിറക്; ചിറകു�; തൂവല്; 
തൂവലുകൾ; പതം; പർതാപുർ;

pmkh

പതുെ�

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

പത�മായ

���

ഋജുവായത;് കാണെ�ടു�; േനരായ;
 േനരി�്; പത�മായ; േപ�ന്റ;് 
ശ�ാര്ഹമായ;

prthyksh

പ�്

दस ds

പർതാപുർ

पंख

ചിറക്; ചിറകു�; തൂവല്; 
തൂവലുകൾ; പതം; പർതാപുർ;

pmkh

പതികൂലമായ

िवपरीत

എതിര്�ു�; േനെരമറി�്; 
പതികൂലമായ; ശ�തു; സ�ുഖ;

vipreeth

പതികൂലമായ

दु�न

എതിര്�ു�; പതികൂലമായ; ശ�തു;

dusmn

പതി�ട�ു

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

പതി�്

सम�ा

ഇഷ�ൂ; കവിതയ�; പകാശി�ി�ുക;
 പതി�;് �പ��ം;

smsyaa

പുതിയ

ताजा

പുതിയ; യൂസറിന്;

thaajaa

शीतल

അടിെപാളി; ചി�ി; തണു�; 
പുതിയ; മൃദുവായ;

seethl

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

പതിേരാധി�ുക

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

പതിവായ

अ�र

അടി�ടി; കൂട�ൂെട; കൂെട�ൂെട;
 പതിവായ; പലെ�ാഴും; സാധാരണ;
 സാധാരണയായി;

aksr

പതീ�ി�ിരി�ുക

आशा

കാ�ുക; പതീ�ി�ിരി�ുക; 
�പത�ാശ; �പതീ�; മുന്കൂ�ി 
കാണുക;

aasaa

പദ�ിണം

�सार

പദ�ിണം; വരാനു�; വികസനം;

prsaar

പദ�ളുെട

श�

ആേരാഗ�കരമായ; കാലാവധി; 
പദ�ളുെട; വാ�്; വാ�ുകൾ; 
ശ�ം;

sbd

പ�തി

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

പദര്ശനം

പദര്ശനം

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

പദവി

रा�

അവ�; പദവി; രാജ�ം; �ാനം; 
സര്�ാര്;

raajy

��थित

അവ�; ഇരി�ിടം; തീർ�്; പദവി; 
രാജ�ം; �ലം; �ാനം;

sthithi

पं��

ടയർ; നിര; പദവി; ഫയല്; ബിരുദം;

pmkthi

പദവിെയ

काया�लय

ഓഫീസ്; പഠി�ുക; പദവിെയ; 
േസവനം;

kaaryaaly

പദാർ��ൾ

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

പദാവലി

श�कोश

നിഘ�ു; പദാവലി;

sbdkoos

പ�്

ग�द

പ�്; പേനാരമ; െവടിയു�;

gemd

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

പ�യം

शत�

അവ�; നിബ�ന; പ�യം; 
രാജ�ം;

srth

പനിനീര�്ൂവ്

गुलाब

�മാപൂർവം; പനിനീര്�ൂവ;് േറാസ;്

gulaab

പേനാരമ

ग�द

പ�്; പേനാരമ; െവടിയു�;

gemd

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

പബലമായ

�मुख

ആദ�ം; തല; േനതാവ്; പബലമായ; 
യജമാന�ി;

prmukh



പബലമായിരി�ുക

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

िनयं�ण

കാവൽ; നിയ��ണം; 
പബലമായിരി�ുക; 
പരിേശാധനനട�ുക; േമാണി�ർ; 
വാ��യുെട; വിഫലമായ;

niymthrn

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

പമാണം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

പേമയം

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

പരു�നായ

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

�പകടനം

उपकरण

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ; 
ഉപകരണ�ള;് നട�ിലാ�ുക; 
�പകടനം; വ��ു വകകളും; 
ശരീരാവയവം;

upkrn

�പകൃതി

च�र�

�പകൃതി; �പതീകം; േയാഗ�ത; 
വ��ിത�ം;

chrithr

�कृित

കളി�തും; �പകൃതി; �പതീകം; 
േയാഗ�ത;

prkrithi

�ाकृितक

തീർ�യായും; �പകൃതി; 
സാധാരണമായ;

praakrithik

�പ�കിയ

�ि�या

കാരം; നടപടി�കമം; �പ�കിയ;

prkriyaa

�പകാശി�ി�്

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

�പഖ�ാപനം

वण�न

�പഖ�ാപനം; വ�ാഖ�ാനം; വിവരണം;
 വിവരി�ുക; വിശദീകരണം;

vrnn

�പണയം

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

പരു�ി

कपास kpaas

�പത�ാശ

आशा

കാ�ുക; പതീ�ി�ിരി�ുക; 
�പത�ാശ; �പതീ�; മുന്കൂ�ി 
കാണുക;

aasaa

उ�ीद ummeed

�പേത�ക

िवभाजन

പ�ിടുക; �പേത�ക; ര�ായി 
പിരിയുക; വിഭജനം; 
വിവാഹേമാചനം; േവർപാടാകു�ു;
 േവര്പാട്;

vibhaajn

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

�പേത�കം

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

�പേത�കമായു�

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

�പേത�കി�്

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

�പതികരണം

जवाब

ഉ�രം; �പതികരണം; മറുപടി;

jvaab

उ�र

അതിനു�രം; ഉ�രം; തിരി�ടി 
നട�ുക; �പതികരണം; മറുപടി; 
വട�ൻ; വട�്;

uththr

�പതിനിധാനം

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan

हािजर

അവതരി�ി�ുക; �പതിനിധാനം; 
സ�ാനം;

haajir

�പതിഫലം

भुगतान

�പതിഫലം; േപയ്െമന്റ;്

bhugthaan

�പതിഭാസം

घटना

അപകടം; അവസരം; ഉയരുേ�ാൾ; 
ഒല�; �പതിഭാസം; സംഭവം; 
സംഭവമായിരു�ു;

ghtnaa

�പതിേരാധ

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

�പതിേരാധം

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

�പതിേഷധ

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

�പതീകം

�तीक

ചി�ം; �പതീകം;

prtheek

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

च�र�

�പകൃതി; �പതീകം; േയാഗ�ത; 
വ��ിത�ം;

chrithr

�कृित

കളി�തും; �പകൃതി; �പതീകം; 
േയാഗ�ത;

prkrithi

�പതീ�

आशा

കാ�ുക; പതീ�ി�ിരി�ുക; 
�പത�ാശ; �പതീ�; മുന്കൂ�ി 
കാണുക;

aasaa

�പേദശം

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

देश

നിലം; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ; 
രാജ�ം;

des

�പേദശ�ിന്െറ

देश

നിലം; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ; 
രാജ�ം;

des

जमीन

തറ; നിലം; നില�ു; 
�പേദശ�ിന്െറ; ഭൂമി; മ�;് രാജ�ം;

jmeen

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

�പധാന

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

�പധാനെ��

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

പര�

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

िवमान

അപാര്ടെ്മംട്; പര�; വിമാനം; 
േവാമയാേനാപായ�ള;്

vimaan

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

പര�പാതം

घाटी

താഴവ്ര; െതാ�ിയും; പര�പാതം; 
മലയിടു�്;

ghaatee

�പപ�ം

भूिम

നില�ു; �പപ�ം; പി�ം; ഭൂമി; 
മ�്; രാജ�ം; േലാകം;

bhoomi

�പഭാതം

सुबह

�പഭാതം; രാവിെല;

subh

�പേമാഷൻ

मदद

എ�നാ; �പേമാഷൻ; സഹായം; 
സഹായി�ുക;

mdd

പര�ടനം

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

പര�േവ�ണം

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis



പര�േവ�ണം

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

अ�यन

അേന�ഷണം; പഠി�ുക; പഠി�; 
പര�േവ�ണം;

adhyyn

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

�പയാസമാണ്

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

�പവർ�ി

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

�പവർ�ി

कानून

നടപടി; നിയമം; നിയമ�പകാരമു�;
 �പവർ�ി; ഫലം; വലത്;

kaanoon

പര്�തം

चढ़ाई

കയറുക; കയ�ം; പര്�തം; െമൗ�്;
 സ്െകയിൽ;

chdhaaee

�പ��ം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

सम�ा

ഇഷ�ൂ; കവിതയ�; പകാശി�ി�ുക;
 പതി�;് �പ��ം;

smsyaa

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

सवाल

േചാദ�ം; �പ��ം;

svaal

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

�പ���ാരായ

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

�പശ��

�िस�

ആേഘാഷി�െ��; �പശ��; 
�പശ��മായ; േപരുേക�; �ശേ�യമായ;

prsiddh

�പശ��മായ

�िस�

ആേഘാഷി�െ��; �പശ��; 
�പശ��മായ; േപരുേക�; �ശേ�യമായ;

prsiddh

�പസംഗി�ു

भाषण

�പസംഗി�ു; ഭാഷ; െമാഴി; വിലാസം;

bhaashn

�പസ�മായ

�പസ�മായ

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര്; 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

പര��രം

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

�പസാദം

हष�

�പസാദം; സേ�ാഷം;

hrsh

പരാജയം

पार

അളവ;് കുരിശ്; കീഴട�ുക; തരണം;
 താളം; പരാജയം;

paar

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

�പാതിനിധ�ം

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

�പാഥമിക

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

�പാധാന�ം

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

�പായം

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

अविध

കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ;് 
കാലാവധി; നട�; നിബ�ന; 
�പായം;

avdhi

�പാരംഭ

�പാരംഭ

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

പരിഗണന

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

പരിചയം

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

�योग

അേപ�ി�ുക; ഉപേയാഗം; 
പരിചയം; പരീ�ണം;

pryoog

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

പരിണതഫലം

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

പരിധി



പരിധി

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

പരിഭവം

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

പരിമിതികളി�ാ�

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

�പിയ

ि�य

അമൂലമായ; കാമുകൻ; 
െചലേവറിയ; �പിയ; �പിയെ��; 
വളര്�ുമൃഗം;

priy

�പിയെ��

ि�य

അമൂലമായ; കാമുകൻ; 
െചലേവറിയ; �പിയ; �പിയെ��; 
വളര്�ുമൃഗം;

priy

�പിേയ

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

പരിശീലനം

अ�ास

കവാ�്; പരിശീലനം; 
പരിശീലി�ുക; വ�ായാമം;

abhyaas

�ायाम

പരിശീലനം; വർ�ൗ�്; വ�ായാമം; 
വായാമവിദ;

vyaayaam

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

പരിശീലി�ുക

अ�ास

കവാ�്; പരിശീലനം; 
പരിശീലി�ുക; വ�ായാമം;

abhyaas

പരിേശാധന

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

പരിേശാധന

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

പരിേശാധനനട�ുക

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

िनयं�ण

കാവൽ; നിയ��ണം; 
പബലമായിരി�ുക; 
പരിേശാധനനട�ുക; േമാണി�ർ; 
വാ��യുെട; വിഫലമായ;

niymthrn

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

പരിേശാധി�ുക

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

�പിസിഡന്റ്

बार

�പിസിഡന്റ;് ബാർ; െറയിൽ;

baar

�പിൻസി�ൽ

राजधानी

കാ�ിേ�ാൾ; തല�ാനം; 
�പിൻസി�ൽ;

raajdhaanee

പരിഹരി�ാൻ

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

പരിഹാരം

हल

കല�; െതാ�്; െതാലി; പരിഹാരം; 
െറസലൂഷൻ; െഷൽ;

hl

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

समाधान

പരിഹാരം; െറസലൂഷൻ; സായിേ�;

smaadhaan

പരീ�

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

പരീ�ണം

�योग

അേപ�ി�ുക; ഉപേയാഗം; 
പരിചയം; പരീ�ണം;

pryoog

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

െ�പ�ി

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

െ�പ�ി

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

पया��

ആവശ��ിലും; െ�പ�ി; മതി; 
മതിയായ; വിശാലമായ; േവ��ത;

pryaapth

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര്; 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

േ�പമ�ിന്െറ

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

േ�പാ�ഗാം

सूची

നാമാവലി; പ�ിക; േ�പാ�ഗാം; 
സൂചിക;

soochee

േ�പാേ�ാേ�ാൾ

िमनट

േ�പാേ�ാേ�ാൾ; മിനി�്;

mint

പുറംകു�ായം

कोट

അ�ി; അ�ിൽ; ആവരണ; 
നിലയ�ി; പുറംകു�ായം; േമല�ി;

koot

പറ�ു

कहा khaa

പുറ�്

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door



പുറ�്

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

പുറ�ു�

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

പുറെ�

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

പുറേമ

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

भी

ആേയാ; ഒ�ുകിൽ; കൂടി; പുറേമ;

bhee

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

अिधक

കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; �സ്;

adhik

പുറേമയു�

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

പുറേമയു�

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

പറയുക

कहना

ആശയവിനിമയം; പറയുക; 
പറയു�ു; റിേ�ാർ�്; വിവരി�ുക;
 സംവാദം; സംസാരി�ുക;

khnaa

പറയു�ു

कहना

ആശയവിനിമയം; പറയുക; 
പറയു�ു; റിേ�ാർ�്; വിവരി�ുക;
 സംവാദം; സംസാരി�ുക;

khnaa

�रकॉड�

അറിയി�്; കുറി�്; പ�ിക; പറയു�ു;
 േരഖ; റിേ�ാർ�്; വര്ണി�ുക;

rikard

പറയാന്

�ा

എ�െന; എ�;് എ�ാ; ഏവ; 
പറയാന;് വാ�;്

kyaa

പ�ി�ു

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

പലക

बोड�

തകിട്; തടി�ഷണം; പലക;

boord

പലെ�ാഴും

अ�र

അടി�ടി; കൂട�ൂെട; കൂെട�ൂെട;
 പതിവായ; പലെ�ാഴും; സാധാരണ;
 സാധാരണയായി;

aksr

പുലരിയുെട

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

പു�്

घास

പു�്; സസം;

ghaas

പ�ുകൾ

दांत

പ�ുകൾ; പ�ുേവദന; പ�ിന്;

daamth

പ�ുേവദന

दांत

പ�ുകൾ; പ�ുേവദന; പ�ിന്;

daamth

പ�ിന്

दांत

പ�ുകൾ; പ�ുേവദന; പ�ിന്;

daamth

�സ്

अिधक

കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; �സ്;

adhik

പലഹാരം

नमक

ഉ�്; ഉ�ു�; പലഹാരം;

nmk

പലിശ

�ाज byaaj

�ീസ്

�ീസ്

कृपया

കൗതുകം; ദയവായി; �ീസ;്

kripyaa

െ�യിൻ

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

പൂളുക

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

പു�ി

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

പുഴു

कीट

കീടം; നിശാശലഭം; പുഴു; ബഗ്;

keet

പഴം

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

പഴ�ൻ

काला

അഴു�ായ; അശു�ൻ; അശു�ൻ; 
ഇരു�്; ഇരു�; കറു�; കറു�്; 
െകാ�ു; െകാഴു�ു�; ജീവിതകാലം;
 �തിതീയ ഞര�ുകൾ; പഴ�ൻ;

kaalaa

പൂവ്

बढ़ने

േനടിയേ�ാള്; പൂവ്;

bdhane

फूल

പൂവ്; പു��; പു��മായ; ഫ്ളവർ;

phool

പേവശനമാര്�ം

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

പശ

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

പശു

गाय

ക�ുകാലികള;് ക�ുകാലികളിൽ;
 പശു;

gaay

പൂശുക

तेल

അഭിേഷകം; എ�; എ�യാണ;് 
എ�െയ; ൈതലം; പൂശുക; 
െപേ�ടാളിയം;

thel

പു��

പു��

फूल

പൂവ്; പു��; പു��മായ; ഫ്ളവർ;

phool

പു��മായ

फूल

പൂവ്; പു��; പു��മായ; ഫ്ളവർ;

phool

പു��കം

िकताब

അളവ;് കരുതിവയ്�ുക; പു��കം;

kithaab

പസാധകസംബ�ം

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

പസിഫിക്

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

പാൽ

दूध doodh

പാർ�യി�

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

പാ��്

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

പാേ�ജ്

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

പാകൃത

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

പാകൃതമായ

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

പാകൃതാവ�യിലു�

जंगली

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; �കൂരനായ; 
കാ�ുപ�ി; കാ�ുേപാ�ിന്െറ; 
പാകൃത; പാകൃതമായ; 
പാകൃതാവ�യിലു�;

jmglee

പാചകവിധി



പാചകവിധി

पच�

അടിവ��ം; ആ�; പാചകവിധി;

prchee

പാടം

खेत

പാടം; ഫാം; േമ�ി��േദശം;

kheth

പാടുക

गाना gaanaa

പാ�്

गीत

പാ�;് പാടു�; 
പാഠപു��കമാ�ുകയും;

geeth

പാടു�

गीत

പാ�;് പാടു�; 
പാഠപു��കമാ�ുകയും;

geeth

പാഠപു��കമാ�ുകയും

गीत

പാ�;് പാടു�; 
പാഠപു��കമാ�ുകയും;

geeth

പാഡ്

कागज

കടലാസ്; പാഡ്; പായ; േപ�ര;് മൾ�ി;
 േരഖ;

kaagj

आधार

അടി��;് അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

പാത

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

कोस�

ഗതി; ചുവട;് പാത; വഴി;

koors

सड़क

െതരുവ;് പാത; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി;

sdak

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

പാതം

नाव

ക�ല്; പടകു; പാതം; പാ�തം; വ�ം;

naav

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

പാ�തം

नाव

ക�ല്; പടകു; പാതം; പാ�തം; വ�ം;

naav

പാ�തം

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

പാതാള�ിേല�ു

गहरा

അഗാധമായ; ആഴം; ആഴ�ിൽ; 
ആഴമു�; ചിലേരാ; 
പാതാള�ിേല�ു;

ghraa

പാദം

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

पैर

അടി�റ; കാല്; ത�്; ത�ിൽ; 
പാദം; മൃഗപാദം;

pair

പാനീയം

पेय

പാനീയം; മദം;

pey

പായ

कागज

കടലാസ്; പാഡ്; പായ; േപ�ര;് മൾ�ി;
 േരഖ;

kaagj

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

പായ്�്

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

പായാൻ

अजीब

അസാധാരണമായ; ജി�ാസുവായ;
 പായാൻ; വിചിതമായ; വിചി�ത; 
വി�ത്;

ajeeb

പാറ

रॉक

ഊ�ാലാടുക; പാറ; പാറെ��ു�;
 പാറയും;

rak

പാറെ��ു�

रॉक

ഊ�ാലാടുക; പാറ; പാറെ��ു�;
 പാറയും;

rak

പാറയും

रॉक

ഊ�ാലാടുക; പാറ; പാറെ��ു�;
 പാറയും;

rak

പാളയം

िशिवर

ക�ാ�ിംഗ്; പാളയം;

sivir

പാളി

പാളി

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

പിടി�ുക

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

मछली

ഈ; ഈൽ; �ഗഹണ; പിടി�ുക; 
പിടിെ�ടു�ാൻ; മ��ം;

mchhlee

പിടിെ�ടു�ാൻ

मछली

ഈ; ഈൽ; �ഗഹണ; പിടി�ുക; 
പിടിെ�ടു�ാൻ; മ��ം;

mchhlee

പിടിെ�ടു�ാനു�

लड़ाई

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം;

ldaaee

यु�

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം; യു�മുറ;

yuddh

പി�ം

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

भूिम

നില�ു; �പപ�ം; പി�ം; ഭൂമി; 
മ�്; രാജ�ം; േലാകം;

bhoomi

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര്; 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

പി�ം

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

പിണയു�ു

��� ंग

കയര്; ചരട്; പിണയു�ു; സ്�ടിംഗ്;

strimg

र�ी

കയര്; േകബിൾ; ചരട്; പിണയു�ു;
 ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

rssee

പിതാവ്

िपता

പിതാവ;് സാ�ികൾ;

pithaa

പി�ുടരുക

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

പി�ുടരല്

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

പി�ുണ

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

समथ�न

അംഗീകാരം; ആൽമര�ിന്െറ; 
പി�ുണ; പി�ുണയുെടയും;

smrthn

പി�ുണയുെടയും

समथ�न

അംഗീകാരം; ആൽമര�ിന്െറ; 
പി�ുണ; പി�ുണയുെടയും;

smrthn



പി�ുണയുെടയും

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

പി�ിരി�ി�ു

वापस

പി�ിരി�ി�ു; പിന�ാ�ല്; 
പിൻവലി�ൽ; പിൻവാ�ി;

vaaps

പി�ാെല

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

പി�ീട്

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

പിെ�യും

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

പിന�ാ�ല്

वापस

പി�ിരി�ി�ു; പിന�ാ�ല്; 
പിൻവലി�ൽ; പിൻവാ�ി;

vaaps

പിരിമുറ�ം

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

പിറകിൽ

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

പിഴ

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

പിഴവ്

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

പിൻവലി�ൽ

वापस

പി�ിരി�ി�ു; പിന�ാ�ല്; 
പിൻവലി�ൽ; പിൻവാ�ി;

vaaps

പിൻവാ�ി

वापस

പി�ിരി�ി�ു; പിന�ാ�ല്; 
പിൻവലി�ൽ; പിൻവാ�ി;

vaaps

പീഡനം

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

പീഡനം

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

പീണി�ി�ുക

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

െപ�ി

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

बॉ�

കാര�ം; േകസ്; െന�്; െപ�ി; 
ബിസിന�്; റാ�്;

baks

െപെ��്

अचानक

ആക��ികമായ; ആക��ികമായി; 
ഇടയ്�ിെട; കിഴ�ാംതൂ�ായ; 
െപെ��;് െപെ��ു�;

achaank

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

െപെ��ു�

अचानक

ആക��ികമായ; ആക��ികമായി; 
ഇടയ്�ിെട; കിഴ�ാംതൂ�ായ; 
െപെ��;് െപെ��ു�;

achaank

െപേ�ടാളിയം

तेल

അഭിേഷകം; എ�; എ�യാണ;് 
എ�െയ; ൈതലം; പൂശുക; 
െപേ�ടാളിയം;

thel

െപണ്കു�ി

लड़की

ഗലാ; െചകിള; െപണ്കു�ി; മകള;് 
േവല�ാര�ി;

ldakee

െപരുമാ�ം

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

नेतृ�

ഈയം; നിയ��ി�ുക; േനതൃത�ം; 
െപരുമാ�ം; ഭരി�ുക; വഴികാ�ി;

nethrithv

െപ�ി

െപ�ി

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

െപാ�മു�

लंबा

കാലയളവ്; ൈദർഘ�ം; നീളമു�; 
െപാ�മു�;

lmbaa

െപാ�ൽ

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

െപാതു

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

െപാതുവായ

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

െപാരു�

ब�े

കു�ികൾ; കു�ികെള; െപാരു�; 
��ൂ ൾ; സ�തികളിൽ;

bchche

േപ��ിവിഷം

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

േപ�ര്

कागज

കടലാസ്; പാഡ്; പായ; േപ�ര;് മൾ�ി;
 േരഖ;

kaagj

േപയ്െമനറ്്

भुगतान

�പതിഫലം; േപയ്െമന്റ;്

bhugthaan

േപര്

नाम

നാമം; േപര;് വിളി;

naam

േപരകം

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

േപരുേക�

�िस�

ആേഘാഷി�െ��; �പശ��; 
�പശ��മായ; േപരുേക�; �ശേ�യമായ;

prsiddh

േപരി�ി�ുക

േപരി�ി�ുക

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

िमला

കെ��ി; േപരി�ി�ുക; 
�ാപി�ുക;

milaa

േപരിലും

अंितम

ഏ�വും പുതിയ; കഴി�; തുടരുക;
 േപരിലും; ൈഫനലിൽ;

amthim

േപെര

लोग

ജനം; ജന�ൾ�;് ജനതയുെട; ജാതി;
 േപെര;

loog

േപ�നറ്്

���

ഋജുവായത;് കാണെ�ടു�; േനരായ;
 േനരി�്; പത�മായ; േപ�ന്റ;് 
ശ�ാര്ഹമായ;

prthyksh

േപസ്

कदम

ഘ�ം; ചുവട;് നട�ുക; നടപടികൾ;
 പടികൾ; േപസ;്

kdm

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

േപാട്

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

േപാെ�

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

േപായിന്റ്

िबंदु

കാലഘ�ം; േപായിന്റ;് ബി�ു;

bimdu

േപാലും

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

േപാെല



േപാെല

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

േപാഷകമൂല��ൾ

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

േപാഷകാഹാരം

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

ൈപ�്

�ूब

കുഴല;് ൈപ�്;

tyoob

ഫ
ഫങ്ഷൻ

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

ഫയല്

पं��

ടയർ; നിര; പദവി; ഫയല്; ബിരുദം;

pmkthi

�ഫ�്

चेहरा

തല; �ഫ�്; മുഖം;

chehraa

सामने

ഇടതുമു�ണിയുെട; െന�ി; �ഫ�്; 
മുഖം; മുേ�ാ�ു; മു�;് സ�ുഖ;

saamne

ഫല

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

ഫലം

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

ഫലം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

प�रणाम

അന�രഫലം; അനുമാനം; 
കലാപ�ിനു; തൃ��; തീരുമാനം; 
നടപടി; പരിണതഫലം; പുറ�്; 
ഫല; ഫലം;

prinaam

कानून

നടപടി; നിയമം; നിയമ�പകാരമു�;
 �പവർ�ി; ഫലം; വലത്;

kaanoon

�ാഷ്

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

ഫ്ളവർ

फूल

പൂവ്; പു��; പു��മായ; ഫ്ളവർ;

phool

ഫാം

खेत

പാടം; ഫാം; േമ�ി��േദശം;

kheth

ഫാൻസി

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ഫി�ൻ

आिव�ार

ക�ുപിടി�ം; 
െക�ിയു�ാ�ുകയുമാണ്; ഫി�ൻ;

aavishkaar

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ഫീസ്

कर

അഭിന�ി�ു�ു; എ�ിേമ�്; 
തി�െ�ടു�ുക; നികുതി; ഫീസ;് 
വില; വിലയിരു�ുക;

kr

േഫാർഡ്

नदी

അരുവി; ഒഴു�;് നദി; നിലവിെല; 
േഫാർഡ്;

ndee

േഫാർേവഡ്

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

ൈഫനലിൽ

अंत

അവസാനി�ു�; 
അവസാനി�ു�ു; ഉേ�ശം; 
തീര്�ുക; നിലയ്�ാ�; 
ൈഫനലിൽ; ല��ം;

amth

अंितम

ഏ�വും പുതിയ; കഴി�; തുടരുക;
 േപരിലും; ൈഫനലിൽ;

amthim

ബ
ബഗ്

कीट

കീടം; നിശാശലഭം; പുഴു; ബഗ്;

keet

ബു�ിയു�

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ബ�ു

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

ബ�ി�ിരു�

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

ബുേഫ

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

�ബാൻഡ്

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

ബലം

बल

കഴിയും; ചുമ�ു�തു; 
നിർബ�ി�ാൽ; ബലം; ശ�ി; 
ഹിംസ;

bl

ബലെ�ടു�ുക

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

േ�ാ�്

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

ബസ്

बस

ബസ്; ബ�ും; ലളിതമായി;

bs

ബ�ും

यु�

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം; യു�മുറ;

yuddh

बस

ബസ്; ബ�ും; ലളിതമായി;

bs

लड़ाई

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം;

ldaaee

ബഹുമാനം

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

ബഹിരാകാശേപടക�ിനറ്
െ◌

मंुह

ആമാശയവും; 
ബഹിരാകാശേപടക�ിന്െറ; മൂ�;്
 മുഖം; വായ;

mumh

ബഹിരാകാശയാതിക

अंत�र�

അകലം; ഇടം; 
ബഹിരാകാശയാതിക; വിടവ്; 
സ്േപസ്;

amthriksh

ബാർ

रेल

തീവ�ി�ാത; ബാർ; െറയിൽ; 
െറയിലും;

rel

बार

�പിസിഡന്റ;് ബാർ; െറയിൽ;

baar

ബാ�ി

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

ബാ�്



ബാ�്

तट

അണെ��;് അതിര്�ി; അ�ം; 
തീരം; െതാ�ൽ; ബാ�്; ബീ�;്

tht

ब�क

അണെ��;് തീരം; ബാ�്;

baimk

ബാല

किवता

കവിത; കവിതയുെട; ബാല; വാക�ം;

kvithaa

ബാലനെ്റ

लड़का

കു�ി; ബാലന്െറ;

ldakaa

ബാലിശമായ

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

ബി�ു

िबंदु

കാലഘ�ം; േപായിന്റ;് ബി�ു;

bimdu

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

ബിരുദം

पं��

ടയർ; നിര; പദവി; ഫയല്; ബിരുദം;

pmkthi

ബിരുദപതം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

ബി�്

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

ബിസിന�്

बॉ�

കാര�ം; േകസ്; െന�്; െപ�ി; 
ബിസിന�്; റാ�്;

baks

सौदा

ഇടപാട;് കരാര;് കാര�ം; ബിസിന�്;
 േവ�ാമയാന; വില്�ന�രാര്;

soudaa

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

ബിസിന�്

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

ബീ�്

तट

അണെ��;് അതിര്�ി; അ�ം; 
തീരം; െതാ�ൽ; ബാ�്; ബീ�;്

tht

ബീജം

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

ബീജെ�

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

േബടാന്

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

േബസ്

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

േബാർഡർൈലൻ

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

േബാധനം

�कट

ഉദി�ുക; എഴുേ��ു; ദൃശ�മാകും;
 േബാധനം; സംഭവി�ുക;

prkt

േബാറിംഗ്

േബാറിംഗ്

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

ഭ
ഭ�ണം

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

ഭ�ണ�ളിക

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

ഭ�ണ�ിൽ

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര്;

saasn

ഭ�ണവിഭവ�ൾ

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

ഭൂഖ�ം

महा�ीप

ഭൂഖ�ം; വന്കര;

mhaadveep

ഭുജം

शाखा

അറ; ഭുജം; വകു�്; വിഭാഗം; ശാഖ;

saakhaa

ഭൂതകാല

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

ഭൂപടം

काड�

കാർഡ്; ടി��;് ഭൂപടം; െമനു;

kaard

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

ഭമകല�്ന

ഭമകല�്ന

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ഭൂമി

भूिम

നില�ു; �പപ�ം; പി�ം; ഭൂമി; 
മ�്; രാജ�ം; േലാകം;

bhoomi

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

जमीन

തറ; നിലം; നില�ു; 
�പേദശ�ിന്െറ; ഭൂമി; മ�;് രാജ�ം;

jmeen

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

ഭയം

डर

നടു�ം; ഭയം; ഭയ�രതം; 
ഭയാനകമായ; 
വിചാരെ�ടു�തിനാൽ;

dr

ഭയ�രതം

डर

നടു�ം; ഭയം; ഭയ�രതം; 
ഭയാനകമായ; 
വിചാരെ�ടു�തിനാൽ;

dr

ഭയാനകമായ

डर

നടു�ം; ഭയം; ഭയ�രതം; 
ഭയാനകമായ; 
വിചാരെ�ടു�തിനാൽ;

dr

ഭരണം

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര്;

saasn

ഭരണാധികാരി

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര്;

saasn

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym



�ഭാ�ൻ

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

ഭരി�ുക

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

नेतृ�

ഈയം; നിയ��ി�ുക; േനതൃത�ം; 
െപരുമാ�ം; ഭരി�ുക; വഴികാ�ി;

nethrithv

ഭവന

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

ഭാഗം

खेल

കളി; കഷണം; ചതി�ു; 
േനരംേപാ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; 
േസവി�ാൻ;

khel

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

अंश

അംശം; അറ; കരാര;് ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

ഭാഗികമായി

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

ഭാരം

वजन

തൂ�ം; ഭാരം;

vjn

ഭാരം

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

ഭാരമു�

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

ഭാര�

प�ी

ഭാര�; സ്�തീ;

pthnee

मिहला

ദാം; ഭാര�; യുവതിയുെട; 
വനിതകളുെട; വ�യം; സ്�തീ; 
സ്�തീകൾ;

mhilaa

ഭാവം

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

ഭാവന

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ഭാഷ

भाषण

�പസംഗി�ു; ഭാഷ; െമാഴി; വിലാസം;

bhaashn

भाषा

നാ�്; ഭാഷ; െമാഴി;

bhaashaa

ഭീേമശ�രി

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

േഭദഗതി

േഭദഗതി

प�रवत�न

ൈകമാ�ം; േഭദഗതി; മാ�ം; 
മാ�ംവരു�ല്; വതാസം; 
സം�കമണം;

privrthn

ഭൗതികമായ

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

ഭൗതികശാസ്�ത�ൻ

िचिक�क

േഡാ��ര്; െതറാ�ി�;് 
ഭൗതികശാസ്�ത�ൻ; ൈവദ�ൻ;

chikithsk

മ
മുൻ

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

മകൻ

बेटा betaa

മൂ�്

नाक

ഗ�ം; മൂ�;് മണം; ലാ�ിനും; 
സുഗ�ം; സൗരഭം;

naak

मंुह

ആമാശയവും; 
ബഹിരാകാശേപടക�ിന്െറ; മൂ�;്
 മുഖം; വായ;

mumh

മുൻകൂ�ിയു�

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

മകള്

लड़की

ഗലാ; െചകിള; െപണ്കു�ി; മകള;് 
േവല�ാര�ി;

ldakee

മുകുളം

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

മുകളിൽ

शीष� seersh

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

മുകളിൽ

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

മുകളിെല

उ�

ഉ�തമായ; ഉയര്�; ചി�തം; 
മുകളിെല; വളെര; ൈഹെ�ാടതി;

uchch

മുഖം

मंुह

ആമാശയവും; 
ബഹിരാകാശേപടക�ിന്െറ; മൂ�;്
 മുഖം; വായ;

mumh

सामने

ഇടതുമു�ണിയുെട; െന�ി; �ഫ�്; 
മുഖം; മുേ�ാ�ു; മു�;് സ�ുഖ;

saamne

चेहरा

തല; �ഫ�്; മുഖം;

chehraa

മുഖാ�ിരം

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

മൃഗപാദം

पैर

അടി�റ; കാല്; ത�്; ത�ിൽ; 
പാദം; മൃഗപാദം;

pair

മ�ിയ

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

മൂർ�

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

മ�ു

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

മ�്

बफ�

മ�്; മ�ുേപാെലയു�; മരവി�;

brph

മ�ുേപാെലയു�

बफ�

മ�്; മ�ുേപാെലയു�; മരവി�;

brph

മട�ം



മട�ം

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

മു�

अंडा

മു�; മു�ൽ; വൃഷണം;

amdaa

अंडा

മു�; മു�ൽ; വൃഷണം;

amdaa

മു�ുക

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

മൾ�ി

कागज

കടലാസ്; പാഡ്; പായ; േപ�ര;് മൾ�ി;
 േരഖ;

kaagj

മു�ിയാൽ

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

മു�ീ�ി�

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

മൂടു�

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

മൂടി

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

മണം

गंध

ഗ�ം; മണം; ലാ�ിനും; സുഗ�ം;
 സൗരഭം;

gmdh

नाक

ഗ�ം; മൂ�;് മണം; ലാ�ിനും; 
സുഗ�ം; സൗരഭം;

naak

മ�ലം

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

മ�ല�ാല�്

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

മ�്

िम�ी

അഴു�;് കറ; കളിമ�;് െചളി; 
നില�ു; പി�ം; ഭൂമി; മു�ിയാൽ; 
മ�്;

mittee

മ�്

जमीन

തറ; നിലം; നില�ു; 
�പേദശ�ിന്െറ; ഭൂമി; മ�;് രാജ�ം;

jmeen

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

भूिम

നില�ു; �പപ�ം; പി�ം; ഭൂമി; 
മ�്; രാജ�ം; േലാകം;

bhoomi

മണല്

रेत

ചരല്��;് മണല്;

reth

മണി�ൂര്

घंटे

മണി�ൂര്; മണി�ൂറുകള്; വിരു�ം;

ghmte

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

മണി�ൂറുകള്

घंटे

മണി�ൂര്; മണി�ൂറുകള്; വിരു�ം;

ghmte

മൂ�

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

മ��ം

मछली

ഈ; ഈൽ; �ഗഹണ; പിടി�ുക; 
പിടിെ�ടു�ാൻ; മ��ം;

mchhlee

മ�രം

लड़ाई

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം;

ldaaee

यु�

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം; യു�മുറ;

yuddh

മതി

पया��

ആവശ��ിലും; െ�പ�ി; മതി; 
മതിയായ; വിശാലമായ; േവ��ത;

pryaapth

काफी

ഗണനീയമായി; ഗണ�മായ; 
ഞാനവേരാട്; ഞാൻപറയാനു�തു;
 മതി;

kaaphee

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

മതി

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

മതിയായ

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

पया��

ആവശ��ിലും; െ�പ�ി; മതി; 
മതിയായ; വിശാലമായ; േവ��ത;

pryaapth

മദം

पेय

പാനീയം; മദം;

pey

മൃദുലതയും

कोमल

മൃദുലതയും; മൃദുവായ; മധുരം; 
ശാ�നും; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

kooml

മൃദുവായ

कोमल

മൃദുലതയും; മൃദുവായ; മധുരം; 
ശാ�നും; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

kooml

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

शीतल

അടിെപാളി; ചി�ി; തണു�; 
പുതിയ; മൃദുവായ;

seethl

मुलायम

മൃദുവായ; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

mulaaym

മധുരം

कोमल

മൃദുലതയും; മൃദുവായ; മധുരം; 
ശാ�നും; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

kooml

മനം

िदल

മനം; മന�;് മന�ുകെള; ഹൃദയം;

dil

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

മുന്കൂ�ി കാണുക

आशा

കാ�ുക; പതീ�ി�ിരി�ുക; 
�പത�ാശ; �പതീ�; മുന്കൂ�ി 
കാണുക;

aasaa

മു�ിരിവ�ി

മു�ിരിവ�ി

बेल

മു�ിരിവ�ി; മു�ിരിവ�ിയും;

bel

മു�ിരിവ�ിയും

बेल

മു�ിരിവ�ി; മു�ിരിവ�ിയും;

bel

മൂ�്

तीन

മൂ�;് മൂ�ാമെ�; മൂവരും;

theen

മൂ�ാമെ�

तीन

മൂ�;് മൂ�ാമെ�; മൂവരും;

theen

മുേ��ം

सफलता

അഭിവൃ�ി; മുേ��ം; വിജയം;

sphlthaa

മുേ�ാ�ു

सामने

ഇടതുമു�ണിയുെട; െന�ി; �ഫ�്; 
മുഖം; മുേ�ാ�ു; മു�;് സ�ുഖ;

saamne

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

पहले

മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് മു�;് 
യഥാർ��ിൽ;

phle

മുേ�ാ�്

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

മുന്പ്

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

पहले

മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് മു�;് 
യഥാർ��ിൽ;

phle

മനുഷ�ൻ

मानव

ദയയു�; മനുഷ�ൻ; മാനുഷിക; 
മാനുഷികമായ; വ��ി;

maanv

आदमी

മനുഷ�ൻ; വ��ി;

aadmee

���

മനുഷ�ൻ; വ��ി; വ��ിഗത;

vykthi

മന�്

िदल

മനം; മന�;് മന�ുകെള; ഹൃദയം;

dil

മന�ുകെള

िदल

മനം; മന�;് മന�ുകെള; ഹൃദയം;

dil

മേനാഭാവേ�ാട്

सोचा

ആശയം; എണീ�ു; ചി�; 
ചി�ി�ുക; മേനാഭാവേ�ാട;്

soochaa



മേനാഭാവേ�ാട്

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

മേനാഹരമായ

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

മു�്

सामने

ഇടതുമു�ണിയുെട; െന�ി; �ഫ�്; 
മുഖം; മുേ�ാ�ു; മു�;് സ�ുഖ;

saamne

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

पहले

മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് മു�;് 
യഥാർ��ിൽ;

phle

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

മു�െ�

पूव�

കിഴ�ൻ; കിഴ�;് േനരെ�; മുൻ; 
മുൻകൂ�ിയു�; മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് 
മു�;് മു�െ�;

poorv

उदाहरण

ഉദാഹരണം; കീഴവ്ഴ�ം; മു�െ�;
 മാതൃക;

udaahrn

മുേ�ാ�ു

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

മയ�േമാ

नीदं

ഉറ�ം; മയ�േമാ;

neemd

മരം

लकड़ी

കാട്; ച�ുചവറുകള;് മരം; മരവും; 
വിറക്;

lkdee

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

पेड़

ആര്ബര;് കണ; മരം;

ped

മരണം

मौत

മരണം; മരണ�ിനു; മരണനിര�്;
 മരി�ു�;

mouth

मरना

പകിട; മരണം; മരി�ുക; �ാ�;്

mrnaa

മരണ�ിനു

മരണ�ിനു

मौत

മരണം; മരണ�ിനു; മരണനിര�്;
 മരി�ു�;

mouth

മരണനിര�്

मौत

മരണം; മരണ�ിനു; മരണനിര�്;
 മരി�ു�;

mouth

മരണമായി

हो सकता है

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; ലഭി�ും;

hoo skthaa hai

शायद

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; സാധ�ത;

saayd

മര�ൂണ്

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

മരുഭൂമിയിൽ

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

മുരള്�

हम

ഞ�ള്; ഞ�െള; മുരള്�;

hm

മരവും

लकड़ी

കാട്; ച�ുചവറുകള;് മരം; മരവും; 
വിറക്;

lkdee

മരവി�

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

बफ�

മ�്; മ�ുേപാെലയു�; മരവി�;

brph

മരി�ുക

मरना

പകിട; മരണം; മരി�ുക; �ാ�;്

mrnaa

മരി�ു�

मौत

മരണം; മരണ�ിനു; മരണനിര�്;
 മരി�ു�;

mouth

മരി�

മരി�

मृत

ജീവനി�ാ�; മരി�; മരി�ു; സമ�്;

mrith

മരി�ു

मृत

ജീവനി�ാ�; മരി�; മരി�ു; സമ�്;

mrith

മറ�ു

�चा

െചറുമൃദുേരാമം; െതാലി; മറ�ു; 
മറയ്�ുക; െഷൽ;

thvchaa

മറുപടി

उ�र

അതിനു�രം; ഉ�രം; തിരി�ടി 
നട�ുക; �പതികരണം; മറുപടി; 
വട�ൻ; വട�്;

uththr

जवाब

ഉ�രം; �പതികരണം; മറുപടി;

jvaab

മറയ്�ുക

�चा

െചറുമൃദുേരാമം; െതാലി; മറ�ു; 
മറയ്�ുക; െഷൽ;

thvchaa

മ�്

अ�

അെ��ില്; ഇതര; മ�്; മെ�േ�ാ; 
മെ�ാരു;

any

दूसरा

മ�്; െസ�ന്റ;്

doosraa

മു�ം

याड�

േകാടതി; ഗജം; ൈ�ടബ�ൂണലിന്െറ;
 മു�ം;

yaard

മെ�േ�ാ

अ�

അെ��ില്; ഇതര; മ�്; മെ�േ�ാ; 
മെ�ാരു;

any

മെ�ാരു

अ�

അെ��ില്; ഇതര; മ�്; മെ�േ�ാ; 
മെ�ാരു;

any

മുറി�ുക

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

മുറിവ്

ध�ा

അടി�ുക; ഇള�ുക; ഉ�ുക; 
ത�ുക; േദാഷം; നടു�ം; ന�ം; 
ബുേഫ; മുറിവ്;

dhkkaa

മൂലകം

त�

മൂലകം; േവര്െപ�ുനില്�ു�; 
സാരാംശം;

ththv

മലയാളിയാണ്

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

മലയിടു�്

മലയിടു�്

घाटी

താഴവ്ര; െതാ�ിയും; പര�പാതം; 
മലയിടു�്;

ghaatee

മഴയിലു�ായ

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

മുഴുവൻ

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

മഴവി�ും

तुलना

ത�ി�ു; താരതമ�; താരതമ�ം; 
മഴവി�ും;

thulnaa

മൂവരും

तीन

മൂ�;് മൂ�ാമെ�; മൂവരും;

theen

മുഷി�നായ

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

മഹ�ായ

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

महान

അതാകര്ഷകമായ; ഉ���ി; 
മഹ�ായ; വലിയ; വിശാലമായ; 
ശ�മായ;

mhaan



മഹ�ായ

�ोध

അരിശം; ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; 
േ�കാധം; േകാപം; ദുര്ബലമായ; 
േപ��ിവിഷം; �ഭാ�ൻ; മഹ�ായ;

kroodh

മാംസം

मांस maams

മാർഗ�ൾ

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

മാതൃക

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

उदाहरण

ഉദാഹരണം; കീഴവ്ഴ�ം; മു�െ�;
 മാതൃക;

udaahrn

മാ�തം

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

एकल

അവിവാഹിതരായ; ഏകാംഗ; 
ഏകാ�മായ; ഒ�; മാ�തം; േസാൾ;

ekl

മാധുരമായ

राग

എയർ; മാധുരമായ; രാഗം;

raag

മാനവവിഭവേശഷി

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

മാനുഷിക

मानव

ദയയു�; മനുഷ�ൻ; മാനുഷിക; 
മാനുഷികമായ; വ��ി;

maanv

മാനുഷികമായ

मानव

ദയയു�; മനുഷ�ൻ; മാനുഷിക; 
മാനുഷികമായ; വ��ി;

maanv

മാേനജ്െമന്റ്

മാേനജ്െമന്റ്

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

മാ�ഴം

आम

മാ�ഴം; സാധാരണ;

aam

മാ�ം

प�रवत�न

ൈകമാ�ം; േഭദഗതി; മാ�ം; 
മാ�ംവരു�ല്; വതാസം; 
സം�കമണം;

privrthn

चलना

ഇള�ുക; ൈകമാ�ം; ചലനം; ചുവട്;
 നട�ുക; മാ�ം;

chlnaa

മാ�ംവരു�ല്

प�रवत�न

ൈകമാ�ം; േഭദഗതി; മാ�ം; 
മാ�ംവരു�ല്; വതാസം; 
സം�കമണം;

privrthn

മാവു

भोजन

തീ�; േപാഷകമൂല��ൾ; 
േപാഷകാഹാരം; ഭ�ണം; 
ഭ�ണ�ളിക; ഭ�ണ�ിൽ; 
ഭ�ണവിഭവ�ൾ; മാവു;

bhoojn

മാസിക

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

മി�വാറും

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

हो सकता है

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; ലഭി�ും;

hoo skthaa hai

शायद

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; സാധ�ത;

saayd

संभव

ഒരുപേ�; മി�വാറും; സാധമായ;
 സാധ�ത;

smbhv

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

മി�ാ�

चुप

ഇേ�ാഴും; ഒർ�ാെത; നി��ത; 
നി��മായ; മി�ാ�; 
മി�ാതിരി�ാൻ;

chup

മി�ാ�

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

മി�ാതിരി�ാൻ

अभी तक

അനുഭവസാ��ം; ആയി�ും; 
ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

abhee thk

चुप

ഇേ�ാഴും; ഒർ�ാെത; നി��ത; 
നി��മായ; മി�ാ�; 
മി�ാതിരി�ാൻ;

chup

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

अब तक

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
പേ�; മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

ab thk

മി�ൽ

िबजली

മി�ൽ; ൈവദ�ുതി;

bijlee

മിനുസമാർ�

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

മിനി�്

िमनट

േ�പാേ�ാേ�ാൾ; മിനി�്;

mint

മി�ശിതം

िम�ण

കൂ�ി�ലര്�ുക; ധനേ�ാട;് 
മി�ശിതം; സ�ലനം;

misrn

മീ�ിംഗ്

मारना

അകാരണമായി; അടി�ുക; അളവ;്
 കി�ി�്; െകാ�ുക; ത�ുക; താളം;
 നടു�ം; പണിമുട�്; പരാജയം; 
മു�ുക; മീ�ിംഗ്;

maarnaa

െമ�െ��

बेहतर

ഉ�മവും; േ�ഗ�;് 
ചിലവഴിെ��ിവരും; െമ�െ��; 
േമ�േയറിയ;

behthr

െമനു

काड�

കാർഡ്; ടി��;് ഭൂപടം; െമനു;

kaard

െമ�റി

याद yaad

െമാ�ം

संपूण�

എ�ാം; േകവല; തീര്�ുക; നിറ�;
 പൂർ�മായ; പരിമിതികളി�ാ�; 
മുഴുവൻ; െമാ�ം;

smpoorn

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

െമാഴി

भाषण

�പസംഗി�ു; ഭാഷ; െമാഴി; വിലാസം;

bhaashn

भाषा

നാ�്; ഭാഷ; െമാഴി;

bhaashaa

െമൗ�്

चढ़ाई

കയറുക; കയ�ം; പര്�തം; െമൗ�്;
 സ്െകയിൽ;

chdhaaee

േമൽ

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

േമഖല

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

േമഘം

बादल baadl

േമ�ി��േദശം

खेत

പാടം; ഫാം; േമ�ി��േദശം;

kheth

േമധാവിത��ിനെ്റ

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര്;

saasn

േമ�േയറിയ

बेहतर

ഉ�മവും; േ�ഗ�;് 
ചിലവഴിെ��ിവരും; െമ�െ��; 
േമ�േയറിയ;

behthr



േമല്

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

േമല�ി

कोट

അ�ി; അ�ിൽ; ആവരണ; 
നിലയ�ി; പുറംകു�ായം; േമല�ി;

koot

േമലു�

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

േമേലാ�ു

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

േമള

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�;് �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

േമള

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�്; േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

േമാഡ്

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

�कार

അടു�ുക; ഇനം; കയറിയതാണ്; 
ൈട�് െച�ുക; േമാഡ;് രീതി; വഴി;

prkaar

േമാണി�ർ

िनयं�ण

കാവൽ; നിയ��ണം; 
പബലമായിരി�ുക; 
പരിേശാധനനട�ുക; േമാണി�ർ; 
വാ��യുെട; വിഫലമായ;

niymthrn

േമാശം

गरीब

ദരി�ദെന; േമാശം;

greeb

േമാഹം

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

മൗലികമായ

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

आधार

അടി��്; അടി�റ; അടി�ാനം;
 അടി�ാനപരമായ; തമിഴെര; 
നില�ു; പാഡ്; പാദം; പായ; 
പി�ം; േബസ്; ഭൂമി; മ�്; 
മൗലികമായ;

aadhaar

യ
യു�ിയു�മായ

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

യു�ിവാദം

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

യജമാന�ി

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

�मुख

ആദ�ം; തല; േനതാവ്; പബലമായ; 
യജമാന�ി;

prmukh

िसर

തല; നൂഡില്; േനതാവ്; യജമാന�ി;

sir

യൂ�ിലി�ി

उपयोग

അേപ�; അേപ�ി�ുക; 
ഉപേയാഗം; യൂ�ിലി�ി;

upyoog

യൂണിയൻ

इकाई

ഒെ�ാരുമ; ഘടകം; യൂണിയൻ;

ikaaee

യഥാർ�

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

യഥാർ��ിൽ

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

पहले

മുേ�ാ�ു; മുന്പ;് മു�;് 
യഥാർ��ിൽ;

phle

യഥാർ�മായും

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

യഥായു�ം

और भी

ഇതുകൂടാെത; ഇതിലും; ഒഴിെക; 
കൂടുതൽ; കൂടി; പുറേമ; പിെ�യും;
 േപാലും; യഥായു�ം;

aur bhee

യു�ം

लड़ाई

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം;

ldaaee

യു�ം

यु�

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം; യു�മുറ;

yuddh

യു�മുറ

यु�

പിടിെ�ടു�ാനു�; ബ�ും; 
മ�രം; യു�ം; യു�മുറ;

yuddh

യധാർ��ിൽ

ब��

അധികമായി; യധാർ��ിൽ;

blki

യ�വാഹനം

इंजन

എ�ിൻ; യ�വാഹനം;

imjn

मशीन

എ�ിൻ; യ�വാഹനം;

mseen

യുവതി

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

യുവതിയുെട

मिहला

ദാം; ഭാര�; യുവതിയുെട; 
വനിതകളുെട; വ�യം; സ്�തീ; 
സ്�തീകൾ;

mhilaa

യുവാ�ൾ

युवा

ആ�ിൻ; ഇളം; െകാ�ു; 
െചറുപായ�ിലു�; യുവാ�ൾ;

yuvaa

യൂസറിന്

ताजा

പുതിയ; യൂസറിന്;

thaajaa

യാചി�ുക

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

पूछना

അേപ�; അവകാശം; ആവശ�ം;
 ആവശ�മായ; േചാദംെച�ുക; 
േചാദ�ം; േചാദി�ുക; യാചി�ുക;

poochhnaa

യാ�ത

सफर

�ടി�;് യാ�ത;

sphr

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

യാ�താ

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

േയാഗമായ

स�म

അര്ഹതയു�; േയാഗമായ; റിലീസ്;
 സമർ�രായ;

skshm

േയാഗ��ളായ



േയാഗ��ളായ

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

േയാഗ�ത

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

�कृित

കളി�തും; �പകൃതി; �പതീകം; 
േയാഗ�ത;

prkrithi

च�र�

�പകൃതി; �പതീകം; േയാഗ�ത; 
വ��ിത�ം;

chrithr

േയാജമാ�ുക

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

േയാജി�

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

േയാ�ാവ്

सैिनक

േയാ�ാവ;് ൈസനികന്െറ; 
ൈസനികമായ;

sainik

ര
ര�ം

खून khoon

രചി�ുക

िलखना

എഴുതുക; രചി�ുക;

likhnaa

രഞ്ജി�ു�ാ�ണം

बीच

ഇടയില്; എതിരായി; കുറി�്; 
െകാ�;് രഞ്ജി�ു�ാ�ണം; െല; 
േല�;്

beech

ര�്

दो doo

ര�ും

ര�ും

दोनों doonoom

ര�ുതവണ

नकल

അനുകരണം; അനുകരി�ുക; ഇര�;
 പകര്�്; ര�ുതവണ;

nkl

ര�ായി പിരിയുക

िवभाजन

പ�ിടുക; �പേത�ക; ര�ായി 
പിരിയുക; വിഭജനം; 
വിവാഹേമാചനം; േവർപാടാകു�ു;
 േവര്പാട്;

vibhaajn

ര�ിൽ

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

രൂപം

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

രാഗം

राग

എയർ; മാധുരമായ; രാഗം;

raag

രാജംഭരി�ുക

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

രാജ�ം

देश

നിലം; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ; 
രാജ�ം;

des

शत�

അവ�; നിബ�ന; പ�യം; 
രാജ�ം;

srth

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

रा�

അവ�; പദവി; രാജ�ം; �ാനം; 
സര്�ാര്;

raajy

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

जमीन

തറ; നിലം; നില�ു; 
�പേദശ�ിന്െറ; ഭൂമി; മ�;് രാജ�ം;

jmeen

रा��

അവ�; ജാതി; രാജ�ം;

raashtr

भूिम

നില�ു; �പപ�ം; പി�ം; ഭൂമി; 
മ�്; രാജ�ം; േലാകം;

bhoomi

��थित

അവ�; ഇരി�ിടം; തീർ�്; പദവി; 
രാജ�ം; �ലം; �ാനം;

sthithi

രാജാവ്

राजा raajaa

രാ�തി

रात raath

രാവിെല

सुबह

�പഭാതം; രാവിെല;

subh

രാ�ീയെ�ാല

ह�ा

അറു�ാനു�; കൂ�െ�ാല; 
െകാലപാതകം; നരഹത; 
രാ�ീയെ�ാല; 
രാ�ീയെകാലപാതകം;

hthyaa

രാ�ീയെകാലപാതകം

ह�ा

അറു�ാനു�; കൂ�െ�ാല; 
െകാലപാതകം; നരഹത; 
രാ�ീയെ�ാല; 
രാ�ീയെകാലപാതകം;

hthyaa

രാസപരമായി

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

രീതി

िविध vidhi

�कार

അടു�ുക; ഇനം; കയറിയതാണ്; 
ൈട�് െച�ുക; േമാഡ;് രീതി; വഴി;

prkaar

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

േരഖ

�रकॉड�

അറിയി�്; കുറി�്; പ�ിക; പറയു�ു;
 േരഖ; റിേ�ാർ�്; വര്ണി�ുക;

rikard

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

कागज

കടലാസ്; പാഡ്; പായ; േപ�ര;് മൾ�ി;
 േരഖ;

kaagj

േരാഗി

േരാഗി

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

റ
റൂ�ിൽ

सड़क

െതരുവ;് പാത; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി;

sdak

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

റ�ി

लाल

ചുവ�; ചുവ�്; റ�ി;

laal

റൂസ്

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

റാ�്

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

बॉ�

കാര�ം; േകസ്; െന�്; െപ�ി; 
ബിസിന�്; റാ�്;

baks

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

റിേ�ാർ�്

�रकॉड�

അറിയി�്; കുറി�്; പ�ിക; പറയു�ു;
 േരഖ; റിേ�ാർ�്; വര്ണി�ുക;

rikard

कहना

ആശയവിനിമയം; പറയുക; 
പറയു�ു; റിേ�ാർ�്; വിവരി�ുക;
 സംവാദം; സംസാരി�ുക;

khnaa

റിയർ

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

റിലീസ്

स�म

അര്ഹതയു�; േയാഗമായ; റിലീസ്;
 സമർ�രായ;

skshm



റിലീസ്

मु�

ഒഴിവാ�െ��; തിള�ു�; 
െതളി�; റിലീസ്; െവളി�ം; 
സ�ത��; സ�ത��ൻ;

mukth

റി��്

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��;് 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

റീയൽ

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

െറയിൽ

बार

�പിസിഡന്റ;് ബാർ; െറയിൽ;

baar

रेल

തീവ�ി�ാത; ബാർ; െറയിൽ; 
െറയിലും;

rel

െറയിലും

रेल

തീവ�ി�ാത; ബാർ; െറയിൽ; 
െറയിലും;

rel

െറസലൂഷൻ

समाधान

പരിഹാരം; െറസലൂഷൻ; സായിേ�;

smaadhaan

िवचार

ആശയം; ക�്; ക��ി�ുകൂ�ിയ; കാ��;
 ചി�; തീരുമാനം; നി�യം; 
�പാതിനിധ�ം; പരിഗണന; 
പരിഹാരം; ബഹുമാനം; 
മേനാഭാവേ�ാട്; യു�ിവാദം; 
െറസലൂഷൻ;

vichaar

हल

കല�; െതാ�്; െതാലി; പരിഹാരം; 
െറസലൂഷൻ; െഷൽ;

hl

െറാ�ി

रोटी

അ�ം; െറാ�ി;

rootee

െറാേ�ഷൻ

दौर

കുറി�്; ചു�ും; െറാേ�ഷൻ; റൗ�്; 
വൃ�ാകാരമായ;

dour

േറഡിേയാ

रेिडयो

േറഡിേയാ; വയർെല�്;

rediyoo

േറസിംഗ്

दौड़

ഇനം; ഓ�ം; േറസിംഗ്;

doud

േറാഡ്

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

सड़क

െതരുവ;് പാത; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി;

sdak

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

േറാഡ്

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

േറാബ�്

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

േറാസ്

गुलाब

�മാപൂർവം; പനിനീര്�ൂവ;് േറാസ;്

gulaab

റൗ�്

दौर

കുറി�്; ചു�ും; െറാേ�ഷൻ; റൗ�്; 
വൃ�ാകാരമായ;

dour

ല
ല��ം

अंत

അവസാനി�ു�; 
അവസാനി�ു�ു; ഉേ�ശം; 
തീര്�ുക; നിലയ്�ാ�; 
ൈഫനലിൽ; ല��ം;

amth

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

ലഘൂകരി�ുക

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

ലഘുവായ

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

ല�ം

लहर

കണ; ചാപല�വും; തിരമാല; 
നീരാജനം; ല�ം; സർഫ്;

lhr

ലഭി�ും

लेना

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
െതരെ�ടു�െ��താണ;് 
ദഹി�ി�ുകളയും; ലഭി�ും;

lenaa

हो सकता है

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; ലഭി�ും;

hoo skthaa hai

�ा�

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
ഏെ�ടു�ു�; ലഭി�ും; സ�ാഗതം;

praapth

ലളിതമായി

ലളിതമായി

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

बस

ബസ്; ബ�ും; ലളിതമായി;

bs

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ലാ�ിനും

नाक

ഗ�ം; മൂ�;് മണം; ലാ�ിനും; 
സുഗ�ം; സൗരഭം;

naak

गंध

ഗ�ം; മണം; ലാ�ിനും; സുഗ�ം;
 സൗരഭം;

gmdh

ലാഭം

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

ലാളന

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

ലിഫ്�്

उठाना

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

uthaanaa

िल�

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

lipht

ലി�ിൽ

थोड़ा

അ�ര�ൾ; കുെറ; െചറുതായി; 
ലി�ിൽ;

thoodaa

െല

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

െല

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

बीच

ഇടയില്; എതിരായി; കുറി�്; 
െകാ�;് രഞ്ജി�ു�ാ�ണം; െല; 
േല�;്

beech

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

करीब

എതിരായി; െകാ�്; െല; േല�്;

kreeb

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

െല�്

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

േല�്

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

ऊपर

അപ്; ഉയർ�ി; എടു�ുകാണി�;
 എതിരായി; കയറി; െകാ�്; പ�ി�ു;
 മുകളിൽ; േമേലാ�ു; െല; േല�്;

oopr

करीब

എതിരായി; െകാ�്; െല; േല�്;

kreeb

बीच

ഇടയില്; എതിരായി; കുറി�്; 
െകാ�;് രഞ്ജി�ു�ാ�ണം; െല; 
േല�;്

beech

म�

ഉൾെ�ടു�ു; ഉ�ി; ഉ�ിൽ; 
എതിരായി; കുറി�്; കിട�ു; 
െകാ�;് നട�; നി�്; 
നിലനിൽ�ു�; േനെര; പുറ�്; 
ഭൂതകാല; മുഖാ�ിരം; െല; േല�;്

mem

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie



േല�്

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

नही ं

അ�; ആരും; ഇ�; എതിരായി; 
െകാ�;് ബ�ു; െല; േല�്;

nheem

से

ഒഴി�ു; ക�� നാഡി; കാരണം; 
െകാ�;് നേ��ാൾ; നി�ു; നി�്; 
നീ�ി; പുറ�്; പുറെ�; പി�ീട്; 
േപാെല; മുഖാ�ിരം; േല�;്

se

േലഖനം

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

േലബൽ

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

േലാകം

भूिम

നില�ു; �പപ�ം; പി�ം; ഭൂമി; 
മ�്; രാജ�ം; േലാകം;

bhoomi

േലാഹം

धातु

േലാഹം; േലാഹ�ൾ;

dhaathu

േലാഹ�ൾ

धातु

േലാഹം; േലാഹ�ൾ;

dhaathu

ൈല�ിംഗ്

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

വ
വർ�ൗ�്

�ायाम

പരിശീലനം; വർ�ൗ�്; വ�ായാമം; 
വായാമവിദ;

vyaayaam

വകു�്

शाखा

അറ; ഭുജം; വകു�്; വിഭാഗം; ശാഖ;

saakhaa

अंश

അംശം; അറ; കരാര;് ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

വകു�്

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

വടു

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

വടംവലി

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

വട�ൻ

उ�र

അതിനു�രം; ഉ�രം; തിരി�ടി 
നട�ുക; �പതികരണം; മറുപടി; 
വട�ൻ; വട�്;

uththr

വട�്

उ�र

അതിനു�രം; ഉ�രം; തിരി�ടി 
നട�ുക; �പതികരണം; മറുപടി; 
വട�ൻ; വട�്;

uththr

വ�ാേണാ

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

कुछ नही ं

ഒ�ും; പൂജ�ം; വ�ാേണാ;

kuchh nheem

വടി

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

വണ�ു�ു

मतलब mthlb

വ�ി

ट� क

േഗാ��ാല; വ�ി;

trk

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്; കാര്; കാറുകൾ; 
േ�ടാളി; വ�ി; വാഹനം; വീരകഥ;

kaar

വൃ�ാകാരമായ

वृ�

കുറി�്; ��്; ചു�ും; പചരി�ി�ുക;
 വൃ�ാകാരമായ; വലയം; വളയം;

vrithth

दौर

കുറി�്; ചു�ും; െറാേ�ഷൻ; റൗ�്; 
വൃ�ാകാരമായ;

dour

വൃ�ിയാ�ുക

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

വൃ�ിയായ

उ�ल

ഒഴി�; തിള�ു�; െതളി�; 
വൃ�ിയായ; െവടി�ു�; െവളി�ം;
 ശു�മായ;

ujjvl

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

വതാസം

प�रवत�न

ൈകമാ�ം; േഭദഗതി; മാ�ം; 
മാ�ംവരു�ല്; വതാസം; 
സം�കമണം;

privrthn

വർധി�ി�ുക

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

उठाना

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

uthaanaa

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

िल�

ഉയര്�ു�വന;് ഉളവാ�ുവാൻ; 
ലിഫ്�;് വർധി�ി�ുക;

lipht

വന്കര

महा�ीप

ഭൂഖ�ം; വന്കര;

mhaadveep

വന�ൾ

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

വനിതകളുെട

मिहला

ദാം; ഭാര�; യുവതിയുെട; 
വനിതകളുെട; വ�യം; സ്�തീ; 
സ്�തീകൾ;

mhilaa

വയർ

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര്; 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

വ��മായ

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

വ��ി

���

മനുഷ�ൻ; വ��ി; വ��ിഗത;

vykthi

मानव

ദയയു�; മനുഷ�ൻ; മാനുഷിക; 
മാനുഷികമായ; വ��ി;

maanv

आदमी

മനുഷ�ൻ; വ��ി;

aadmee

വ��ിഗത

���

മനുഷ�ൻ; വ��ി; വ��ിഗത;

vykthi

വ��ിത�ം

च�र�

�പകൃതി; �പതീകം; േയാഗ�ത; 
വ��ിത�ം;

chrithr

വ�ത���മായ

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

വ�ത���മായി

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

വ�തിരി�മായ

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

വ�യം

मिहला

ദാം; ഭാര�; യുവതിയുെട; 
വനിതകളുെട; വ�യം; സ്�തീ; 
സ്�തീകൾ;

mhilaa

വയർെല�്

रेिडयो

േറഡിേയാ; വയർെല�്;

rediyoo

വ�വസായ

उ�ोग

വ�വസായ; വ�വസായം; സഹി��ു ത;

udyoog

വ�വസായം

उ�ोग

വ�വസായ; വ�വസായം; സഹി��ു ത;

udyoog

വ�ാഖ�ാനം

वण�न

�പഖ�ാപനം; വ�ാഖ�ാനം; വിവരണം;
 വിവരി�ുക; വിശദീകരണം;

vrnn

വ�ാജ

गलत

െത�ായ; വ�ാജ;

glth

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

വ�ാജം

झठू

ക�ം; ചതി; ത�ി�്; െത�ായ; നുണ;
 പരിഭവം; വ�ാജ; വ�ാജം;

jhhooth

വ�ാപാരം



വ�ാപാരം

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

വ�ായാമം

�ायाम

പരിശീലനം; വർ�ൗ�്; വ�ായാമം; 
വായാമവിദ;

vyaayaam

अ�ास

കവാ�്; പരിശീലനം; 
പരിശീലി�ുക; വ�ായാമം;

abhyaas

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

േവ�ാമയാന

सौदा

ഇടപാട;് കരാര;് കാര�ം; ബിസിന�്;
 േവ�ാമയാന; വില്�ന�രാര്;

soudaa

വര

रेखा

വര; വരിക; വരികൾ;

rekhaa

വര�

सूखा

ഉണ�ി; ഉണ�ിയ; വര�; വരള്�;

sookhaa

വര്ണി�ുക

�रकॉड�

അറിയി�്; കുറി�്; പ�ിക; പറയു�ു;
 േരഖ; റിേ�ാർ�്; വര്ണി�ുക;

rikard

വരുമാനം

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

വരള്�

सूखा

ഉണ�ി; ഉണ�ിയ; വര�; വരള്�;

sookhaa

വര്ഷം

वष� vrsh

വരാനു�

�सार

പദ�ിണം; വരാനു�; വികസനം;

prsaar

വരികൾ

रेखा

വര; വരിക; വരികൾ;

rekhaa

रेखा

വര; വരിക; വരികൾ;

rekhaa

വെര

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

വലത്

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

कानून

നടപടി; നിയമം; നിയമ�പകാരമു�;
 �പവർ�ി; ഫലം; വലത്;

kaanoon

असली

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ആധികാരികം; യഥാർ�; 
യഥാർ��ിൽ; യഥാർ�മായും; 
റീയൽ; വലത്;

aslee

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�്; േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

सटीक

വലത്; ശരിയായ; സൂ��മായ;

steek

വലു�ം

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

വലയം

वृ�

കുറി�്; ��്; ചു�ും; പചരി�ി�ുക;
 വൃ�ാകാരമായ; വലയം; വളയം;

vrithth

വലി�ുക

खीचं

ക�ുനീര;് വലി�ുക;

kheemch

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

വലി�ം

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

വലിയ

വലിയ

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

महान

അതാകര്ഷകമായ; ഉ���ി; 
മഹ�ായ; വലിയ; വിശാലമായ; 
ശ�മായ;

mhaan

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

വളയം

वृ�

കുറി�്; ��്; ചു�ും; പചരി�ി�ുക;
 വൃ�ാകാരമായ; വലയം; വളയം;

vrithth

വളയവ�ൂഹ�ൾ

�णाली

വളയവ�ൂഹ�ൾ; സി�ം;

prnaalee

വളര്�ുമൃഗം

ि�य

അമൂലമായ; കാമുകൻ; 
െചലേവറിയ; �പിയ; �പിയെ��; 
വളര്�ുമൃഗം;

priy

വളെര

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

उ�

ഉ�തമായ; ഉയര്�; ചി�തം; 
മുകളിെല; വളെര; ൈഹെ�ാടതി;

uchch

വളെരെ�െ��്

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

तेजी

അതിേവഗം; വളെരെ�െ��;്

thejee

��रत

ഉപവാസം; കണ�്; 
ത�രിതെ�ടു�ിയ; വളെരെ�െ��;്
 േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thvrith

വ�ം

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

വ�ം

नाव

ക�ല്; പടകു; പാതം; പാ�തം; വ�ം;

naav

വഴ�്

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

വഴ�ാ�

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

വഴി

रा�ा

ഇടനാഴി; ഇടവഴി; കാലടി�ാത; 
ചുവട;് െതരുവ;് പേവശനമാര്�ം; 
പാത; േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; 
വഴി;

raasthaa

सड़क

െതരുവ;് പാത; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി;

sdak

पथ

ഇടവഴി; കാലടി�ാത; െതരുവ;് 
നടവഴി; പാത; േമാഡ്; രീതി; റൂ�ിൽ;
 േറാഡ്; വഴി;

pth

कोस�

ഗതി; ചുവട;് പാത; വഴി;

koors

�कार

അടു�ുക; ഇനം; കയറിയതാണ്; 
ൈട�് െച�ുക; േമാഡ;് രീതി; വഴി;

prkaar

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

വഴികാ�ി

नेतृ�

ഈയം; നിയ��ി�ുക; േനതൃത�ം; 
െപരുമാ�ം; ഭരി�ുക; വഴികാ�ി;

nethrithv

വഴിപാടു

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

വഴിപിഴ�ി�ുക

आकिष�त

അദ�ായം; ആകർഷി�ാൻ; 
ആകർഷി�ു; വഴിപിഴ�ി�ുക; 
വശീകരി�ും;

aakrshith

വശം

प�

വശം; സദാശീവ്റാവ;്

pksh

हवा

എയർ; കാ�;് കാ��; വശം;

hvaa



വശം

आकार

ആകൃതി; കാ��; കാവൽ; ചി�തം; 
ദൃശ�കാ�ിമാനം; േനാ�ുക; രൂപം;
 രീതി; വലു�ം; വലി�ം; വശം;

aakaar

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

വശമായ

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

വശീകരി�ും

आकिष�त

അദ�ായം; ആകർഷി�ാൻ; 
ആകർഷി�ു; വഴിപിഴ�ി�ുക; 
വശീകരി�ും;

aakrshith

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

വൃഷണം

अंडा

മു�; മു�ൽ; വൃഷണം;

amdaa

വ��ു

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

आव�क

അടി�ാനപരമായ; അവശ�; 
ആവശമാകു�ു; ആവശ�മാണ്; 
ആവശ�മായ; നികുതി; േനതാവ്; 
�പധാനെ��; മൗലികമായ; വ��ു ;

aavsyk

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

വ��ു

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

വ��ു ത

त� ththy

വസ്�തം

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

पोशाक

അര��യും; ഉടു�ുക; വസ്�തം; 
േവഷവിധാനം;

poosaak

पहनना

െകാ�ുേപാകും; ധരി�ാൻ; 
വസ്�തം;

phnnaa

വ��ു വകകളും

उपकरण

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ; 
ഉപകരണ�ള;് നട�ിലാ�ുക; 
�പകടനം; വ��ു വകകളും; 
ശരീരാവയവം;

upkrn

വസ�കാലം

वसंत

അരുവി; ഉറവിടം; വസ�കാലം;

vsmth

വഹി�ു�ു

भालू

കരടി; െകാ�ുേപാകും; ധരി�ാൻ;
 വഹി�ു�ു;

bhaaloo

വാ�്

श�

ആേരാഗ�കരമായ; കാലാവധി; 
പദ�ളുെട; വാ�്; വാ�ുകൾ; 
ശ�ം;

sbd

വാ�ുകൾ

श�

ആേരാഗ�കരമായ; കാലാവധി; 
പദ�ളുെട; വാ�്; വാ�ുകൾ; 
ശ�ം;

sbd

വാക�ം

किवता

കവിത; കവിതയുെട; ബാല; വാക�ം;

kvithaa

വാ��ാനം

വാ��ാനം

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

വാ�ൽ

खरीद

ഏെ�ടു�ൽ; വാ�ൽ; വാ�ുക; 
വാ�ിയ;

khreed

വാ�ുക

खरीद

ഏെ�ടു�ൽ; വാ�ൽ; വാ�ുക; 
വാ�ിയ;

khreed

വാ�ിയ

खरीद

ഏെ�ടു�ൽ; വാ�ൽ; വാ�ുക; 
വാ�ിയ;

khreed

വാ�്

�ा

എ�െന; എ�;് എ�ാ; ഏവ; 
പറയാന;് വാ�;്

kyaa

വാതകം

गैस

ഗാേസാലിന്; വാതകം;

gais

വാതില്

दरवाजा

േഗ�;് േഗറ്േറ�; തട�ം; വാതില്; 
സമകാലികം;

drvaajaa

വാതില്�ുറകാ��കള്

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

വാദം

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

വാ��ി

सीमा

അതിരുകവി�; അതിര്�ി; 
അരിക;് അ�ം; തട�ം; െതാ�ൽ; 
നിയ�ണം; പരിധി; ബ�ി�ിരു�;
 േബാർഡർൈലൻ; വാ��ി;

seemaa

വായ

मंुह

ആമാശയവും; 
ബഹിരാകാശേപടക�ിന്െറ; മൂ�;്
 മുഖം; വായ;

mumh

വായാമവിദ

�ायाम

പരിശീലനം; വർ�ൗ�്; വ�ായാമം; 
വായാമവിദ;

vyaayaam

വാര�്ാവിനിമയം

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��്; 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

വാല്

पंूछ poomchh

വാ��യുെട

വാ��യുെട

िनयं�ण

കാവൽ; നിയ��ണം; 
പബലമായിരി�ുക; 
പരിേശാധനനട�ുക; േമാണി�ർ; 
വാ��യുെട; വിഫലമായ;

niymthrn

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര്;

saasn

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

വാസ�ലം

सीट

ഇരി�ിടം; വാസ�ലം; �ലം; 
�ാനം;

seet

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

വാഹനം

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്; കാര്; കാറുകൾ; 
േ�ടാളി; വ�ി; വാഹനം; വീരകഥ;

kaar

വികൃതിയാണ്

बुरा

അഴിമതി; ഏ�വും വൃ�ിെക�; 
ചീ�; െത�ായ; ദരിദാവ�; 
ദുഷി�; പിഴവ്; േരാഗി; 
വികൃതിയാണ്;

buraa

വികയപതം

िगनती

അ�; അ�ം; അളവ്; എ�ം; 
എ�ിവരു�; കണ�;് ചി�തം; തുക;
 വികയപതം;

ginthee

വികസനം

�सार

പദ�ിണം; വരാനു�; വികസനം;

prsaar

വികസിത

िवकिसत

ത�ൽ; വികസിത; വികസി�ി�ു;

viksith

വികസി�ി�ു

िवकिसत

ത�ൽ; വികസിത; വികസി�ി�ു;

viksith

വികാരം

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

വിചാരണ



വിചാരണ

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

വിചാരെ�ടു�തിനാൽ

डर

നടു�ം; ഭയം; ഭയ�രതം; 
ഭയാനകമായ; 
വിചാരെ�ടു�തിനാൽ;

dr

വിചിതമായ

अजीब

അസാധാരണമായ; ജി�ാസുവായ;
 പായാൻ; വിചിതമായ; വിചി�ത; 
വി�ത്;

ajeeb

വിചി�ത

अजीब

അസാധാരണമായ; ജി�ാസുവായ;
 പായാൻ; വിചിതമായ; വിചി�ത; 
വി�ത്;

ajeeb

വിജയം

जीत

അർഹി�ു�ു; ആനുകൂല�ം; 
ജയേ�ാെട; േന�ം; േനടാൻ; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;

jeeth

सफलता

അഭിവൃ�ി; മുേ��ം; വിജയം;

sphlthaa

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

വിജാഗിരി

िनभ�र nirbhr

വി�ത്

अजीब

അസാധാരണമായ; ജി�ാസുവായ;
 പായാൻ; വിചിതമായ; വിചി�ത; 
വി�ത്;

ajeeb

വിടവ്

छेद

ഇടം; ഉദഘ്ാടനം; കഥയുമിെ��്; 
ഗുഹ; തുള; തുളയ്�ുക; െപാ�ൽ; 
െപാതുവായ; േപാട്; വിടവ്;

chhed

अंत�र�

അകലം; ഇടം; 
ബഹിരാകാശയാതിക; വിടവ്; 
സ്േപസ്;

amthriksh

വിടവ്

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

വി�്

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

വിദ�ാർ�ി

छा�

കൃ��മണി; വിദ�ാർ�ി;

chhaathr

വിദൂര

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

വിദൂര�ു�

आगे

അ�െരയു�; അക�; 
അയയ്�ുക; ഉ�ാ; ഉയരുേ�ാൾ; 
കൂടുതൽ; ജാ�ഗത; േഫാർേവഡ്; 
മുേ�ാ�ു; മുേ�ാ�്; മു�;് മുേ�ാ�ു;
 വിദൂര�ു�;

aage

വിധി

धन

കറൻസി; പണം; വിധി; സേ�ാഷം;
 സമൃ�ി; സ��ു; സ��്;

dhn

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��;് 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

वा�

നിര്േ�ശം; വിധി; ൈശലി;

vaaky

वा�ांश

നിര്േ�ശം; വിധി; ൈശലി;

vaakyaams

വിനീതമാവുകയും

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

घटाना

ക�ിവരു�രുത്; കുറയ്�ുക; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

ghtaanaa

വിപണി

बाजार

അ�ാടി; കാവ;് വിപണി;

baajaar

വിപുലമായ

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

വിപുലീകരി�ുക

िव�ृत

വിപുലീകരി�ുക; വിശദമായ; 
വിശാലമായ; സമ�ഗമായ;

visthrith

വിഫലമായ

िनयं�ण

കാവൽ; നിയ��ണം; 
പബലമായിരി�ുക; 
പരിേശാധനനട�ുക; േമാണി�ർ; 
വാ��യുെട; വിഫലമായ;

niymthrn

വിഭജനം

िवभाजन

പ�ിടുക; �പേത�ക; ര�ായി 
പിരിയുക; വിഭജനം; 
വിവാഹേമാചനം; േവർപാടാകു�ു;
 േവര്പാട്;

vibhaajn

വിഭവം

संपि�

ആ��ി; ഉടമ�ാവകാശം; 
ൈകവശം; ഗുണം; ചര�;് 
ജംഗമസ�ു�ള;് �പതീകം; 
േയാഗ�ത; വിഭവം;

smpththi

വിഭാഗം

शाखा

അറ; ഭുജം; വകു�്; വിഭാഗം; ശാഖ;

saakhaa

वग�

ഇനം; കയറിയതാണ്; �ാസ്; ൈട�് 
െച�ുക; വിഭാഗം; സമചതുരം;

vrg

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

अंश

അംശം; അറ; കരാര്; ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

വിമു�മാ�ുക

घटाना

ക�ിവരു�രുത്; കുറയ്�ുക; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

ghtaanaa

कम

അടി�റേതാ�ുക; ഇടയാകു�; 
ക�ിവരു�രുത്; കുറ�; 
കുറ�ു; കുറയ്�ുക; 
കുറയ്�ുകയും; കുറവ;് 
കുറവുെച�െ��; കുറവായിരി�ും;
 കുറിയ; െചറിയ; താഴ്�ി; 
താഴെ�; െപ�ി; െല�്; 
വിനീതമാവുകയും; 
വിമു�മാ�ുക;

km

വിമാനം

വിമാനം

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

योजना

അപാര്ടെ്മംട്; കാർഡ്; ടി��;് 
പ�ിക; പ�തി; പര�; ഭൂപടം; 
വിമാനം;

yoojnaa

िवमान

അപാര്ടെ്മംട്; പര�; വിമാനം; 
േവാമയാേനാപായ�ള;്

vimaan

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

വിരുതു�

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

വിരു�ം

घंटे

മണി�ൂര്; മണി�ൂറുകള്; വിരു�ം;

ghmte

വിരല്

उंगली

വിരല്; വിരലിന്;

umglee

വിരലിന്

उंगली

വിരല്; വിരലിന്;

umglee

വിരാമം

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

വിറക്

वन

ഉ�ഗനായ; കുപിതനായ; കാട്; 
കാ�ുപ�ി; മരം; മരുഭൂമിയിൽ; 
വന�ൾ; വിറക്;

vn

लकड़ी

കാട്; ച�ുചവറുകള;് മരം; മരവും; 
വിറക്;

lkdee

വില

लागत

െചലവ്; വില;

laagth

कर

അഭിന�ി�ു�ു; എ�ിേമ�്; 
തി�െ�ടു�ുക; നികുതി; ഫീസ;് 
വില; വിലയിരു�ുക;

kr



വില

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

വില�്ന�രാര്

सौदा

ഇടപാട;് കരാര;് കാര�ം; ബിസിന�്;
 േവ�ാമയാന; വില്�ന�രാര്;

soudaa

വിലയിരു�ുക

मू�

അഭിന�ി�ു�ു; ആെളാ�ിൻെറ;
 എ�ിേമ�്; കു�ം; േ�ശം; െചലവ്; 
തി�െ�ടു�ുക; �പാധാന�ം; പാളി;
 േബാറിംഗ്; ഭാരം; വില; 
വിലയിരു�ുക;

mooly

कर

അഭിന�ി�ു�ു; എ�ിേമ�്; 
തി�െ�ടു�ുക; നികുതി; ഫീസ;് 
വില; വിലയിരു�ുക;

kr

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

വിലാസം

भाषण

�പസംഗി�ു; ഭാഷ; െമാഴി; വിലാസം;

bhaashn

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

വിളന�ുക

पूरा

തിക�; നിറ�; പൂർ�മായ; 
വിളന�ുക;

pooraa

വിളറിയമുഖം

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

വിളവ്

फसल

െകാ�ും; വിളവ്;

phsl

വിളി

नाम

നാമം; േപര;് വിളി;

naam

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

रोना

അ�ീൽ; അലറുക; ആര�ു; 
േകഴുക; നിലവിളി; വിളി;

roonaa

വിവരണം

वण�न

�പഖ�ാപനം; വ�ാഖ�ാനം; വിവരണം;
 വിവരി�ുക; വിശദീകരണം;

vrnn

വിവരി�ുക

വിവരി�ുക

वण�न

�പഖ�ാപനം; വ�ാഖ�ാനം; വിവരണം;
 വിവരി�ുക; വിശദീകരണം;

vrnn

कहना

ആശയവിനിമയം; പറയുക; 
പറയു�ു; റിേ�ാർ�്; വിവരി�ുക;
 സംവാദം; സംസാരി�ുക;

khnaa

വിവാദം

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

വിവാഹനി�യം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

വിവാഹേമാചനം

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

िवभाजन

പ�ിടുക; �പേത�ക; ര�ായി 
പിരിയുക; വിഭജനം; 
വിവാഹേമാചനം; േവർപാടാകു�ു;
 േവര്പാട്;

vibhaajn

വിവിധ

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

വിശകലനം

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

വിശദമാ�ു�

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

വിശദമായ

വിശദമായ

िव�ृत

വിപുലീകരി�ുക; വിശദമായ; 
വിശാലമായ; സമ�ഗമായ;

visthrith

വിശദീകരണം

वण�न

�പഖ�ാപനം; വ�ാഖ�ാനം; വിവരണം;
 വിവരി�ുക; വിശദീകരണം;

vrnn

വിശദീകരി�ുക

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

വിശാലമായ

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

महान

അതാകര്ഷകമായ; ഉ���ി; 
മഹ�ായ; വലിയ; വിശാലമായ; 
ശ�മായ;

mhaan

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

िव�ृत

വിപുലീകരി�ുക; വിശദമായ; 
വിശാലമായ; സമ�ഗമായ;

visthrith

पया��

ആവശ��ിലും; െ�പ�ി; മതി; 
മതിയായ; വിശാലമായ; േവ��ത;

pryaapth

വിശി�മായ

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

വിേശഷാല്

िवशेष

അധികമായ; അസാധാരണമായ; 
നിർ�ി�; �പേത�ക; �പേത�കം; 
�പേത�കമായു�; �പേത�കി�്; 
വളെര; വിേശഷാല്;

visesh

വിഷയം

വിഷയം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

വിഷയമം

सपना

വിഷയമം; സ���ി�ുക; സ���ം; 
സ���വും;

spnaa

വി��യം

आ�य�

അ�ുതം; അതിശയകരമായ; 
വി��യം; സർൈ�പസ്;

aaschry

വീട്

प�रवार

ഉ�ി; കുടുംബം; വീട;്

privaar

घर

അടു�്; അടു�ിൽനി�ു; ഇരി�ിടം;
 കുടുംബം; ചാടിെയഴുേ��്; ഭവന; 
വാസ�ലം; വീട;്

ghr

വീ�ുമു�െ�

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

വീണു

नीचे

അടി��്; ഇറ�ി; 
ഇറ�ിവരു�ത�; കുറ�; 
കീഴിലായി; കീെഴ; ചുവെട; ചിലേരാ;
 താണു; താേഴാ�;് ധര്�ാചരണം; 
വീണു;

neeche

വീ�ും

अभी तक

അനുഭവസാ��ം; ആയി�ും; 
ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

abhee thk

अब तक

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
പേ�; മി�ാതിരി�ാൻ; വീ�ും;

ab thk



വീ�ും

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

िफर

ഇതുവെര; ഇേ�ാഴും; വീ�ും;

phir

വീതികുറ�

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

വീതിയു�

दूर

�കൂശി�; ഞ�ളുെട; 
െത�ി�െ�ടു�ത;് ദൂര�ുനി�ു; 
ദൂെര; ദൂെരയു�; നി�്; പുറ�്; 
പുറേമയു�; േപാെ�; വിദൂര; 
വിശാലമായ; വീതിയു�;

door

बड़ा

ഉയര്�; �പധാന; മൂ�; മഹ�ായ;
 വലിയ; വിപുലമായ; വിശാലമായ; 
വീതിയു�;

bdaa

വീരകഥ

कार

ഓേ�ാെമാൈബല്; കാര്; കാറുകൾ; 
േ�ടാളി; വ�ി; വാഹനം; വീരകഥ;

kaar

െവ�ാനാരുമി�

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

െവടി�ു�

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

उ�ल

ഒഴി�; തിള�ു�; െതളി�; 
വൃ�ിയായ; െവടി�ു�; െവളി�ം;
 ശു�മായ;

ujjvl

െവടിയു�

ग�द

പ�്; പേനാരമ; െവടിയു�;

gemd

െവടിവയ്�ുക

आग

തീ; െവടിവയ്�ുക;

aag

െവന്റിേല�റിനെ്റ

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

െവളു�

सफेद

തൂെവ�; െവളു�; െവ�; 
െവ��ാരായ;

sphed

െവ�

सफेद

തൂെവ�; െവളു�; െവ�; 
െവ��ാരായ;

sphed

െവ�ം

पानी

നന�; െവ�ം; െവ�െമാഴി�്;

paanee

െവ��ാരായ

सफेद

തൂെവ�; െവളു�; െവ�; 
െവ��ാരായ;

sphed

െവ�െമാഴി�്

पानी

നന�; െവ�ം; െവ�െമാഴി�്;

paanee

െവ�ി

चांदी

െവ�ി; െവ�ിെകാ�ുനിർ�ി�;

chaamdee

െവ�ിെകാ�ുനിർ�ി�

चांदी

െവ�ി; െവ�ിെകാ�ുനിർ�ി�;

chaamdee

െവളി�ം

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

मु�

ഒഴിവാ�െ��; തിള�ു�; 
െതളി�; റിലീസ്; െവളി�ം; 
സ�ത��; സ�ത��ൻ;

mukth

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

उ�ल

ഒഴി�; തിള�ു�; െതളി�; 
വൃ�ിയായ; െവടി�ു�; െവളി�ം;
 ശു�മായ;

ujjvl

െവളിപാട്

െവളിപാട്

�काश

കാണി�ുക; ജീവ�ു�; തിള�ു�;
 െതളി�; െതളിയി�ുക; 
ദീപ��ംഭം; പദര്ശനം; �പകാശി�ി�്;
 മ�ിയ; മ�ു; ൈല�ിംഗ;് 
വിശദീകരി�ുക; െവളി�ം; 
െവളിപാട്;

prkaas

െവളിയിേല�ു�

बाहर

അ�െരയു�; നി�;് പുറ�്; 
പുറ�ു�; പുറേമയു�; മുകളിൽ;
 വാതില്�ുറകാ��കള്; 
െവളിയിേല�ു�;

baahr

െവേ�െറ

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

േവഗം

चाल

അതിര;് ഇള�ുക; ഓ�ം; കുസൃതി;
 കൗശലം; ചലനം; ചുവട്; ചവി�ും; 
തുടരൻ; നട�ുക; നീ�ുക; 
നീ�ു�ുെവ�; േപസ;് റൂസ്; 
വശീകരി�ും; േവഗം;

chaal

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

��रत

ഉപവാസം; കണ�്; 
ത�രിതെ�ടു�ിയ; വളെരെ�െ��;്
 േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thvrith

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

േവഗ�ിൽ

तेज़

ഉപവാസം; കണ�്; കു�െന; 
കൂര്�; മൂർ�; വളെരെ�െ��;് 
േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thej

शी�

ഉടൻ; ഉടെന; ഉപവാസം; കണ�്; 
കണിശമായി; കുറിയ; നിമിഷം; 
േനരെ�യു�; േനരി�;് െപെ��്; 
വളെരെ�െ��്; േവഗം; േവഗ�ിൽ;

seeghr

��रत

ഉപവാസം; കണ�്; 
ത�രിതെ�ടു�ിയ; വളെരെ�െ��;്
 േവഗം; േവഗ�ിൽ;

thvrith

േവഗെ�ടു�ുക

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

േവ�യുെട

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

േവ�യുെട

िशकार

ഇര; ഇരയ്�്; ഇരയുെട; ഓടി�ുക; 
ക�ാറി; ൈ�ഡവ;് നായാ�;് 
പി�ുടരുക; പീഡനം; യുവതി; 
േവ�യുെട;

sikaar

േവ��ത

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

पया��

ആവശ��ിലും; െ�പ�ി; മതി; 
മതിയായ; വിശാലമായ; േവ��ത;

pryaapth

േവ�ി

िनकट

അടു�ു; അടു�്; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
െകാ�;് ചു�ും; �തിതീയ 
ഞര�ുകൾ; േനെര; മി�വാറും; 
െല; േല�്; േവ�ി;

nikt

तक

അപ്; എതിരായി; കുറി�്; െകാ�;് 
െല; േല�്; വെര; േവ�ി;

thk

के िलए

എതിരായി; കുറി�്; കാരണം; 
െകാ�;് ഗൗരവം; േപാെല; െല; 
േല�;് േവ�ി;

ke lie

േവദനാജനകമായ

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

േവനൽകാല�്

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂളം; േവനൽകാല�്;
 േവനല്�ാലം;

grmee

േവനല�്ാലം

गम�

ഊ��ള; ചൂട;് ചൂളം; േവനൽകാല�്;
 േവനല്�ാലം;

grmee

േവർപാടാകു�ു

िवभाजन

പ�ിടുക; �പേത�ക; ര�ായി 
പിരിയുക; വിഭജനം; 
വിവാഹേമാചനം; േവർപാടാകു�ു;
 േവര്പാട്;

vibhaajn

േവര്

मूल

അടി�റ; അടി�ാനം; 
അടി�ാനപരമായ; അരുവി; 
ഉ�വം; ഉറവിടം; തുട�ം; തത�ം; 
നാഭിേദശം; �പാരംഭ; പാദം; 
മൗലികമായ; യഥാർ�; 
രാസപരമായി; േവര്;

mool

േവരപ്ാട്

शु�आत

ആ�കമം; തുട�ം; േവര്പാട്;

suruaath



േവരപ്ാട്

�ारंभ करना

ആരംഭി�ു�ു; തുട�ം; തുറ�ുക;
 േവര്പാട്;

praarmbh krnaa

िवभाजन

പ�ിടുക; �പേത�ക; ര�ായി 
പിരിയുക; വിഭജനം; 
വിവാഹേമാചനം; േവർപാടാകു�ു;
 േവര്പാട്;

vibhaajn

േവരെ്പ�ുനില്�ു�

त�

മൂലകം; േവര്െപ�ുനില്�ു�; 
സാരാംശം;

ththv

േവറി�

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

േവറി�ു

अलग

ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�െ�ടു�ുക; 
ഒഴിവാ�ുക; ഞ�ളുെട; 
തിള�ു�; െതളി�; ദൂെര; 
ദൂെരയു�; നിരവധി; പ�ിടുക; 
�പേത�ക; മാ�തം; വ�ത���മായ; 
വ�ത���മായി; വ�തിരി�മായ; 
വിദൂര; വിവാഹേമാചനം; വിവിധ; 
െവളി�ം; െവേ�െറ; േവറി�; 
േവറി�ു;

alg

േവല

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

േവല�ാര�ി

लड़की

ഗലാ; െചകിള; െപണ്കു�ി; മകള;് 
േവല�ാര�ി;

ldakee

േവഷവിധാനം

पोशाक

അര��യും; ഉടു�ുക; വസ്�തം; 
േവഷവിധാനം;

poosaak

േവാ�ൽ

�र

ഛായ; തണല്; േവാ�ൽ; ശ�ം;

svr

േവാ�ുെച�ുക

आवाज

ആേരാഗ�കരമായ; ഛായ; തണല്; 
േവാ�ുെച�ുക; ശ�ം;

aavaaj

േവാൾേ�ജ്

�खंचाव

ക�ുനീര;് �ടാ�ൻ; നുണകൾ�;് 
നീ�ുക; പിരിമുറ�ം; വടംവലി; 
വലി�ുക; േവാൾേ�ജ;്

khimchaav

േവാമയാേനാപായ�ള്

िवमान

അപാര്ടെ്മംട്; പര�; വിമാനം; 
േവാമയാേനാപായ�ള;്

vimaan

ൈവദഗ്ധ�ം

ൈവദഗ്ധ�ം

कौशल kousl

ൈവദ�ൻ

िचिक�क

േഡാ��ര്; െതറാ�ി�;് 
ഭൗതികശാസ്�ത�ൻ; ൈവദ�ൻ;

chikithsk

ൈവദ�ുതി

िबजली

മി�ൽ; ൈവദ�ുതി;

bijlee

ശ
ശ

शिन

ശ; ശനി;

sni

ശ�മായ

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

महान

അതാകര്ഷകമായ; ഉ���ി; 
മഹ�ായ; വലിയ; വിശാലമായ; 
ശ�മായ;

mhaan

ശ�ി

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

बल

കഴിയും; ചുമ�ു�തു; 
നിർബ�ി�ാൽ; ബലം; ശ�ി; 
ഹിംസ;

bl

ശതമാനം

�ितशत prthisth

ശ�തു

दु�न

എതിര്�ു�; പതികൂലമായ; ശ�തു;

dusmn

िवपरीत

എതിര്�ു�; േനെരമറി�്; 
പതികൂലമായ; ശ�തു; സ�ുഖ;

vipreeth

ശു�മായ

उ�ल

ഒഴി�; തിള�ു�; െതളി�; 
വൃ�ിയായ; െവടി�ു�; െവളി�ം;
 ശു�മായ;

ujjvl

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

ശ�ാരഹ്മായ

ശ�ാരഹ്മായ

���

ഋജുവായത;് കാണെ�ടു�; േനരായ;
 േനരി�്; പത�മായ; േപ�ന്റ;് 
ശ�ാര്ഹമായ;

prthyksh

ശനി

शिन

ശ; ശനി;

sni

ശ�ം

�र

ഛായ; തണല്; േവാ�ൽ; ശ�ം;

svr

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

आवाज

ആേരാഗ�കരമായ; ഛായ; തണല്; 
േവാ�ുെച�ുക; ശ�ം;

aavaaj

श�

ആേരാഗ�കരമായ; കാലാവധി; 
പദ�ളുെട; വാ�്; വാ�ുകൾ; 
ശ�ം;

sbd

�िन

ശ�ം; ശ��ൾ;

dhvni

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

ശ��ൾ

�िन

ശ�ം; ശ��ൾ;

dhvni

ശ�വലയം

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര്; 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

र�ी

കയര്; േകബിൾ; ചരട്; പിണയു�ു;
 ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

rssee

ശ�ായമാനമായ

शोर

അലറുക; ആര�ു; 
ആേരാഗ�കരമായ; ദിൻ; നിലവിളി;
 വിളി; ശ�ം; ശ�ായമാനമായ;

soor

ശുഭ

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

ശേ�ാപകരണ�ള്

िब�र

കിട�; ശേ�ാപകരണ�ള;്

bisthr

�ശേ�യമായ

�िस�

ആേഘാഷി�െ��; �പശ��; 
�പശ��മായ; േപരുേക�; �ശേ�യമായ;

prsiddh

�ശമം

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

�ശമം

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

�ശമി�ുക

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

कोिशश

കു�ിെ�ാ�ുക; പര�േവ�ണം; 
പരിചയം; പരിേശാധന; പരീ�; 
വിചാരണ; �ശമം; �ശമി�ുക;

koosis

परी�ण

അ�ടി�ുക; െട�ിംഗ;് െതളിവ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�; പരീ�ണം;
 പസാധകസംബ�ം; മാതൃക; 
വിചാരണ; വിശകലനം; �ശമം; 
�ശമി�ുക;

preekshn

ശരാശരി

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

ശരിയാെണ�ു

अगर

എ�ില്; നൽകിയ; ശരിയാെണ�ു;

agr

ശരിയായ

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�്; േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

सटीक

വലത്; ശരിയായ; സൂ��മായ;

steek



ശരീരം

शरीर

ൈജവ; ശരീരം; ശരീരാവയവം; 
സംഘടന;

sreer

ശരീരാവയവം

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

उपकरण

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ; 
ഉപകരണ�ള;് നട�ിലാ�ുക; 
�പകടനം; വ��ു വകകളും; 
ശരീരാവയവം;

upkrn

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

शरीर

ൈജവ; ശരീരം; ശരീരാവയവം; 
സംഘടന;

sreer

ശവമായി

चमक

ആളി��ുക; ജലി�ുക; തിള�ം;
 തീ; �ാഷ്; മ�ല�ാല�്; മനം; 
ശവമായി;

chmk

ശു��മായ

साधन

ഉപകരണം; ഉപകരണ�ള;് പാത; 
മാർഗ�ൾ; മാനവവിഭവേശഷി; 
േമാഡ;് രീതി; റൂ�ിൽ; േറാഡ്; വഴി; 
ശരാശരി; ശരീരാവയവം; ശു��മായ;

saadhn

ശാഖ

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

अंश

അംശം; അറ; കരാര;് ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

शाखा

അറ; ഭുജം; വകു�്; വിഭാഗം; ശാഖ;

saakhaa

ശാഠ�ം

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

ശാ�നും

अ�ा

അതിേലാലമായ; അെത; 
ആശംസകള;് കനംകുറ�; കിണറ്;
 െടൻഡർ; ധീരതയു�; ന�; െ�പ�ി;
 പിഴ; മു�ീ�ി�; വിശി�മായ; ശുഭ; 
ശാ�നും;

achchhaa

कोमल

മൃദുലതയും; മൃദുവായ; മധുരം; 
ശാ�നും; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

kooml

��ाव

ഇള�ുക; ചലനം; െടൻഡർ; 
നിർേ�ശം; നിര്േ�ശം; 
നിര്േ�ശി�ുക; പേമയം; വഴിപാടു;
 വാ��ാനം; ശാ�നും;

prsthaav

ശാ�മാകൂ

ശാ�മാകൂ

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

ശാ�മായ

मुलायम

മൃദുവായ; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

mulaaym

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

कोमल

മൃദുലതയും; മൃദുവായ; മധുരം; 
ശാ�നും; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

kooml

ശാ�മായിരി�ുക

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

ശാസ്�ത

िव�ान

അറിവ്; ശാസ്�ത; ശാസ്�തം;

vijnjaan

ശാസ്�തം

िव�ान

അറിവ്; ശാസ്�ത; ശാസ്�തം;

vijnjaan

േശഷം

पीछे

അഗം; അന�രം; അേ�ാള;് 
തിരിെക; പി�ാെല; പിറകിൽ; 
മട�ം; റിയർ; വീ�ുമു�െ�; 
െവന്റിേല�റിന്െറ; േശഷം;

peechhe

इस �कार

അ�രം; അതുേപാെല; അന�രം;
 അേ�ാള;് തുടർ�;് േശഷം;

is prkaar

േശഷി�ു�വർ

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

േശാഷണ

िगरावट

തകര്�ടിയുക; േശാഷണ;

giraavt

ൈശലി

ൈശലി

वा�

നിര്േ�ശം; വിധി; ൈശലി;

vaaky

वा�ांश

നിര്േ�ശം; വിധി; ൈശലി;

vaakyaams

ഷ
ഷി�ിംഗ്

जहाज

കട�ുേബാ�്; ക�ല്; 
െകാ�ുേപാകും; ഗതാഗത; പാതം; 
പാ�തം; വ�ം; ഷി�ിംഗ്;

jhaaj

ഷീ�്

चादर chaadr

െഷൽ

�चा

െചറുമൃദുേരാമം; െതാലി; മറ�ു; 
മറയ്�ുക; െഷൽ;

thvchaa

खोल

അഴി�ുക; െഷൽ;

khool

हल

കല�; െതാ�്; െതാലി; പരിഹാരം; 
െറസലൂഷൻ; െഷൽ;

hl

േഷക്

क� �

േക��ം; േഷക്;

kemdr

भ� bhvy

േഷവി�്

ध�वाद

അനു�ഗഹം; കൃപ; കരുണ; ന�ി; 
ന�ിപറയുക; േഷവി�്; ഹ�;

dhnyvaad

സ
സം

सं�ा

അ�; അ�ം; അളവ്; ചി�തം; തുക;
 സം;

smkhyaa

സം�കമണം

प�रवत�न

ൈകമാ�ം; േഭദഗതി; മാ�ം; 
മാ�ംവരു�ല്; വതാസം; 
സം�കമണം;

privrthn

സംഗീതം

संगीत

േചര്�; സംഗീതം;

smgeeth

സംഘം

ब�ड

കൂ�ം; േട�്; പ�ാള�ിന്െറ; സംഘം;

baimd

कंपनी

ഉറ�; ക�ി; സംഘം; 
�ിരതയു�; സമൂഹം; േസാളിഡ്;
 ഹാർഡ;്

kmpnee

സംഘടന

शरीर

ൈജവ; ശരീരം; ശരീരാവയവം; 
സംഘടന;

sreer

സംഘടി�ി�ുക

�व�था

ഏൽപി�െ��വനുമ�; 
കമീകരണം; കമീകരി�ുക; തീർ�്;
 സംഘടി�ി�ുക;

vyvsthaa

സംഘടി�ി�ുക

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

സംബ�ി�

के बारे म�

എതിരായി; ഏകേദശം; കുറി�്; 
ചു�ും; േനെര; മി�വാറും; േല�;് 
സംബ�ി�;

ke baare mem

സംഭവം

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��്; 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര്; മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

घटना

അപകടം; അവസരം; ഉയരുേ�ാൾ; 
ഒല�; �പതിഭാസം; സംഭവം; 
സംഭവമായിരു�ു;

ghtnaa

कारण

അവസരം; ഉണര്�ുക; കാരണ; 
കാരണം; നില�ു; പി�ം; 
േപരകം; ഭൂമി; മ�;് സംഭവം;

kaarn

സംഭവമായിരു�ു

घटना

അപകടം; അവസരം; ഉയരുേ�ാൾ; 
ഒല�; �പതിഭാസം; സംഭവം; 
സംഭവമായിരു�ു;

ghtnaa

സംഭവി�ുക

हो hoo

�कट

ഉദി�ുക; എഴുേ��ു; ദൃശ�മാകും;
 േബാധനം; സംഭവി�ുക;

prkt

സംഭാവമായ

संभािवत smbhaavith

സംേയാജനം

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��്; 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

സംര�ണം

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

देखभाल

ഉത്ക�� ; ഉപദവി�ു�; 
സംര�ണം;

dekhbhaal

സംര�ി�ുക



സംര�ി�ുക

र�ा

ഉറ�്; ഉറ�ുന��ു ക; കവചം; കാവൽ;
 ഗാർഡ്; �പതിേരാധ; സംര�ണം; 
സംര�ി�ുക;

rkshaa

दावा

അേപ�; അവകാശം; 
അവകാശെ�ടു�; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; നിലനിർ�ാൻ; 
�പതിേഷധ; പി�ുണ; 
സംര�ി�ുക;

daavaa

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

സംവാദം

कहना

ആശയവിനിമയം; പറയുക; 
പറയു�ു; റിേ�ാർ�്; വിവരി�ുക;
 സംവാദം; സംസാരി�ുക;

khnaa

चचा�

കിംവദ�ി; ചർ�; ചർ�കൾ; 
സംവാദം;

chrchaa

बोलना

എ��്�പസ;് സംവാദം; സംസാരി�ുക;

boolnaa

സംവിധാനം

गित

ആ�ം; ചലനം; ചുവട്; തിടു�ം; 
േപസ്; േവഗം; േവഗെ�ടു�ുക; 
സംവിധാനം;

gthi

पता

അംശേമാ; കെ��ുക; 
കാലടി�ാത; േനതൃത�ം; പാത; 
ഭരണം; മൂടി; മാേനജ്െമന്റ്; 
വിലാസം; സംവിധാനം;

pthaa

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

സംസാരി�ുക

बोलना

എ��്�പസ;് സംവാദം; സംസാരി�ുക;

boolnaa

कहना

ആശയവിനിമയം; പറയുക; 
പറയു�ു; റിേ�ാർ�്; വിവരി�ുക;
 സംവാദം; സംസാരി�ുക;

khnaa

��ൂ ൾ

ब�े

കു�ികൾ; കു�ികെള; െപാരു�; 
��ൂ ൾ; സ�തികളിൽ;

bchche

സ്�കാ�്

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

സ്�കീനിംഗ്

जाँच

അേന�ഷണം; സ്�കീനിംഗ്;

jaaach

സകലതും

സകലതും

सब

എെ��ിലും; എ�ാം; ഓേരാ; 
ക�ിയു�; കര്�ശമായ; തിക�ും;
 നിറ�; പൂർ�മായ; പരു�നായ; 
െ�പ�ി; മതി; മുഴുവൻ; െമാ�ം; 
സകലതും;

sb

��ेक

എെ��ിലും; എ�ാം; ഒരുപ�ം; 
ഓേരാ; പര��രം; മുഴുവൻ; െമാ�ം;
 ര�ിൽ; സകലതും;

prthyek

സൂ��പരിേശാധന

खोज

അംശേമാ; ക�ുപിടി�ം; 
ഗേവഷണം; തിരയൽ; പരീ�; 
പി�ുടരല്; പീഡനം; േവ�യുെട; 
സൂ��പരിേശാധന;

khooj

സൂ��മായ

ठीक

അ��ു�; അനുേയാജ�മായ; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കൃത�മായ;
 കഴിയാൻ; കഴിവു�; 
േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; നിയമം; 
േനരി�;് ബു�ിയു�; േമള; 
യഥാർ�; േയാജമാ�ുക; വലത്; 
വിരുതു�; ശരിയായ; സൂ��മായ;

theek

सटीक

വലത്; ശരിയായ; സൂ��മായ;

steek

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�്; േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

സൂ�ി�ുക

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�;് 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

സ്െകയിൽ

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

चढ़ाई

കയറുക; കയ�ം; പര്�തം; െമൗ�്;
 സ്െകയിൽ;

chdhaaee

സ്േകാർ

�ोर skoor

സ്േകാ�്

�े�

അര��; ഉപരിതലം; ഊഴമി�; പ�;്
 പേനാരമ; �പേദശം; �പേദശ�ിന്െറ;
 മ�ലം; േമഖല; രാജ�ം; സ്േകാ�്;

kshethr

സുഗ�ം

गंध

ഗ�ം; മണം; ലാ�ിനും; സുഗ�ം;
 സൗരഭം;

gmdh

സുഗ�ം

नाक

ഗ�ം; മൂ�;് മണം; ലാ�ിനും; 
സുഗ�ം; സൗരഭം;

naak

സ�ൽ�ി�ാൻ

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

സ�ലനം

िम�ण

കൂ�ി�ലര്�ുക; ധനേ�ാട;് 
മി�ശിതം; സ�ലനം;

misrn

സ���ി�ുക

सपना

വിഷയമം; സ���ി�ുക; സ���ം; 
സ���വും;

spnaa

സൂചിക

सूची

നാമാവലി; പ�ിക; േ�പാ�ഗാം; 
സൂചിക;

soochee

സ്�ടിംഗ്

तार

ഇഴ; കന�ി; കന�ിസേ�ശം; കയര്; 
െടലിഗാഫ്; നൂൽ; വയർ; 
ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

thaar

��� ंग

കയര്; ചരട്; പിണയു�ു; സ്�ടിംഗ്;

strimg

र�ी

കയര്; േകബിൾ; ചരട്; പിണയു�ു;
 ശ�വലയം; സ്�ടിംഗ്;

rssee

സ്�ടീം

धारा

ഒഴു�;് നിലവിെല; സ്�ടീം;

dhaaraa

സത�മാണു്

सच

ആ�ാര്�മായ; കൃതമായ; 
സത�മാണു്;

sch

സത�സ�മായ

उिचत

അ�ർലീനമായ; അ��ു�; 
അനുേയാജ�മായ; അര്ഹതയു�; 
ഉചിതമായ; ഋജുവായത;് കഴിവു�;
 േകടുേപാ�ല്; ദാനമായി; 
ന�ായമായ; നിയമം; േനരി�്; െ�പ�ി; 
പി�ം; ബു�ിയു�; ഭീേമശ�രി; 
േമള; യു�ിയു�മായ; 
േയാജമാ�ുക; ലളിതമായി; വലത്;
 വിരുതു�; േവ��ത; ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സത�സ�മായ;

uchith

സ്�തീ

प�ी

ഭാര�; സ്�തീ;

pthnee

मिहला

ദാം; ഭാര�; യുവതിയുെട; 
വനിതകളുെട; വ�യം; സ്�തീ; 
സ്�തീകൾ;

mhilaa

സ്�തീകൾ

मिहला

ദാം; ഭാര�; യുവതിയുെട; 
വനിതകളുെട; വ�യം; സ്�തീ; 
സ്�തീകൾ;

mhilaa

�ലം

सीट

ഇരി�ിടം; വാസ�ലം; �ലം; 
�ാനം;

seet

�ലം

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

��थित

അവ�; ഇരി�ിടം; തീർ�്; പദവി; 
രാജ�ം; �ലം; �ാനം;

sthithi

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

�ാനം

सीट

ഇരി�ിടം; വാസ�ലം; �ലം; 
�ാനം;

seet

रा�

അവ�; പദവി; രാജ�ം; �ാനം; 
സര്�ാര്;

raajy

��थित

അവ�; ഇരി�ിടം; തീർ�്; പദവി; 
രാജ�ം; �ലം; �ാനം;

sthithi

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

छड़ी

കഴുേ�ാല്; ൈകേ�ാ�്; ചീയുക;
 തൂണ;് ദ�ു; പശ; േബടാന;് 
മര�ൂണ;് വടി; വിളറിയമുഖം; 
�ാനം;

chhdee

�ാപി�ുക

िमला

കെ��ി; േപരി�ി�ുക; 
�ാപി�ുക;

milaa

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

�ിരതയു�

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

कंपनी

ഉറ�; ക�ി; സംഘം; 
�ിരതയു�; സമൂഹം; േസാളിഡ്;
 ഹാർഡ;്

kmpnee

�ിരെ��ു



�ിരെ��ു

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

�ിരമായി

सदैव

അനിവാര�മായും; എ�ായിേ�ാഴും;
 �ിരമായി;

sdaiv

സദാശീവ്റാവ്

प�

വശം; സദാശീവ്റാവ;്

pksh

സ�തി

बीज

ക�്; േകാൺ; േകാർ; ധാന�ം; ബീജം;
 ബീജെ�; വി�്; സ�തി;

beej

സ�തികളിൽ

ब�े

കു�ികൾ; കു�ികെള; െപാരു�; 
��ൂ ൾ; സ�തികളിൽ;

bchche

സ�ു�മായ

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

�स�

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; സ�ു�മായ;
 സേ�ാഷം; സേ�ാഷമു�;

prsnn

സേ�ാഷം

हष�

�പസാദം; സേ�ാഷം;

hrsh

�स�

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; സ�ു�മായ;
 സേ�ാഷം; സേ�ാഷമു�;

prsnn

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��;് 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

इ�ा

അട�ി�ു; അേപ�; അഭിലാഷം; 
അവകാശം; ആ�ഗഹം; 
ആ�ഗഹി�ു�ു; ആവശ�ം; 
ആവശ�മായ; ഇ�മു�േപാെല; 
ചായ�്; േചാദ�ം; േചാദി�ുക; 
േമാഹം; യാചി�ുക; സേ�ാഷം;

ichchhaa

धन

കറൻസി; പണം; വിധി; സേ�ാഷം;
 സമൃ�ി; സ��ു; സ��്;

dhn

സേ�ാഷകരമായ

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

സേ�ാഷമു�

�स�

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; സ�ു�മായ;
 സേ�ാഷം; സേ�ാഷമു�;

prsnn

खुश

ഉ�ാഹമു�; ഉ�ാസമായ; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; തിര�;് 
സ�ു�മായ; സേ�ാഷകരമായ; 
സേ�ാഷമു�;

khus

സു�ര്

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

സു�രനായ

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

സു�രമായ

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര;് 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

സ�ര്ശനം

या�ा

കാണുക; കാ��; കാവൽ; �ടാവൽസ;് 
�ടി�;് െ�ട�ി�്; േനാ�ുക; 
പര�ടനം; പരിേശാധനനട�ുക; 
യാ�ത; യാ�താ; സ�ര്ശനം;

yaathraa

देखना

അടയാളം; അറിയി�്; ക�്; കുറി�;്
 കാണുക; കാണാൻ; കാണി�ുക; 
കാ��; കാ��െയ; കാവൽ; ഘടികാരം;
 െതളിയി�ുക; നിരീ�ി�ുക; 
േനാ�ുക; േനാേ�ണം; പദര്ശനം; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധനനട�ുക;
 പരിേശാധി�ുക; പരീ�; 
ബഹുമാനം; േരഖ; വശം; വിചാരണ;
 വിശദീകരി�ുക; �ശമം; �ശമി�ുക;
 സ�ര്ശനം;

dekhnaa

िनरी�ण

കാണുക; നിയ��ണം; നിരീ�ണം;
 േനാേ�ണം; പബലമായിരി�ുക; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരിേശാധി�ുക; 
പരീ�; വാ��യുെട; സ�ര്ശനം;

nireekshn

സ�ി

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

സ്േന

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

സ്േനഹം

�ार

ഇ�െ�ടു�; എന�്; �പണയം; 
�പിേയ; േ�പമ�ിന്െറ; ലാളന; സ്േന;
 സ്േനഹം;

pyaar

സു�പധാന

मु�

അവശ�; ആദ�ം; തല; തല�ാനം; 
േനതാവ്; �പാഥമിക; യജമാന�ി; 
സു�പധാന;

mukhy

��ര്ശി�ുക

��ര്ശി�ുക

अनुभव

അനുഭവമായിരു�ു; 
ആസ�ദി�ു�താണ്; 
പര�േവ�ണം; പരിചയം; 
പരിേശാധന; പരീ�ണം; 
മലയാളിയാണ;് വികാരം; 
��ര്ശി�ുക;

anubhv

�श�

ട�;് ��ര്ശി�ുക;

sprs

സർൈ�പസ്

आ�य�

അ�ുതം; അതിശയകരമായ; 
വി��യം; സർൈ�പസ്;

aaschry

���മായ

��

എ��്�പസ;് കൂ�ിേ�ര്�ുക; 
കാണെ�ടു�; ജീവ�ു�; തുറ�ുക;
 തിള�ു�; െതളി�; ധീരമായ; 
െവളി�ം; ���മായ;

spsht

साफ

തുറ�ുക; തിള�ു�; െതളി�; 
െ�പ�ി; പി�ം; ഭാഗികമായി; േമള;
 വൃ�ിയാ�ുക; വൃ�ിയായ; 
വ��മായ; വിശദമാ�ു�; 
െവടി�ു�; െവളി�ം; ശു�മായ; 
���മായ;

saaph

��ാ�ുല

रंग

ഏെറേനരം; കളറിംഗ്; ചായം; ഛായ;
 തണല്; നിറം; പകൃതം; ��ാ�ുല;

rmg

സ്േപസ്

अंत�र�

അകലം; ഇടം; 
ബഹിരാകാശയാതിക; വിടവ്; 
സ്േപസ്;

amthriksh

സർഫ്

लहर

കണ; ചാപല�വും; തിരമാല; 
നീരാജനം; ല�ം; സർഫ്;

lhr

സുഭഗമായ

संुदर

അതാകര്ഷകമായ; അെത; 
ആഹ്ളാദകരം; കിണറ്; ന�; 
നാടകീയമായ; �പസ�മായ; െ�പ�ി; 
പി�ം; മതി; മേനാഹരമായ; േമള;
 േയാജി�; വശമായ; സു�ര്; 
സു�രനായ; സു�രമായ; സുഭഗമായ;

sumdr

സമകാലികം

दरवाजा

േഗ�;് േഗറ്േറ�; തട�ം; വാതില്; 
സമകാലികം;

drvaajaa

സമ�ഗമായ

िव�ृत

വിപുലീകരി�ുക; വിശദമായ; 
വിശാലമായ; സമ�ഗമായ;

visthrith

സമചതുരം

वग�

ഇനം; കയറിയതാണ്; �ാസ്; ൈട�് 
െച�ുക; വിഭാഗം; സമചതുരം;

vrg

സമ�്

मृत

ജീവനി�ാ�; മരി�; മരി�ു; സമ�്;

mrith

സമർ�രായ

स�म

അര്ഹതയു�; േയാഗമായ; റിലീസ്;
 സമർ�രായ;

skshm

സമത�ം

സമത�ം

समानता

ഉപമ; ഐഡന്റി�ി; സമത�ം; 
സാദൃശം; സാദൃശ�ം; സാമം;

smaanthaa

സമൃ�ി

धन

കറൻസി; പണം; വിധി; സേ�ാഷം;
 സമൃ�ി; സ��ു; സ��്;

dhn

സമു�ദം

समु�

കടല്; സമു�ദം;

smudr

सागर

ആരുേടയും; കടല്; സമു�ദം;

saagr

സ��ു

बात

അവസരം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; 
�പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വ��ു ; വിഷയം; സംഭവം; സ��ു;

baath

िवषय

കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം; തര്�ം; 
തീം; െപ�ി; ബിസിന�്; റാ�്; 
വഴ�്; വ��ു ; വാദം; വിവാദം; 
വിഷയം; സ��ു;

vishy

व�ु

ഇനം; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബി�ു; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; േലഖനം; 
വ��ു ; വിഷയം; സ��ു;

vsthu

पदाथ�

അവശ�; ഉേ�ശം; കാര�ം; േകാശം; 
േചാദ�ം; തുണി; ബിസിന�്; 
ഭൗതികമായ; ല��ം; വ��ു ; 
വിഷയം; സ��ു;

pdaarth

कपड़े

ഉടു�ുക; കാര�ം; െക�ിടം; േകാശം;
 ഘടന; തുണി; നിര്�ാണം; വ��ു ; 
വസ്�തം; സ��ു;

kpde

मामला

ഉദാഹരണം; കാര�ം; േകസ്; േചാദ�ം;
 �പ��ം; െപ�ി; ബിസിന�്; മാതൃക; 
റാ�;് വ��ു ; സ��ു;

maamlaa

धन

കറൻസി; പണം; വിധി; സേ�ാഷം;
 സമൃ�ി; സ��ു; സ��്;

dhn

साम�ी

അവശ�; ഉപകരണം; ഉപകരണ�ൾ;
 ഉപകരണ�ള്; ഉ�ട�ം; കാര�ം; 
േകാശം; ഘടകം; ജര്�ന്കാരനിലും;
 തുണി; തൃ��ിെ��ിരി�ു�ു; 
പദാർ��ൾ; ഭൗതികമായ; വ��ു ;
 സ��ു;

saamgree

സ��്

धन

കറൻസി; പണം; വിധി; സേ�ാഷം;
 സമൃ�ി; സ��ു; സ��്;

dhn

സ�ുഖ

सामने

ഇടതുമു�ണിയുെട; െന�ി; �ഫ�്; 
മുഖം; മുേ�ാ�ു; മു�;് സ�ുഖ;

saamne

िवपरीत

എതിര്�ു�; േനെരമറി�്; 
പതികൂലമായ; ശ�തു; സ�ുഖ;

vipreeth

സ�ാനം

वत�मान

അവതരി�ി�ുക; ഇ�െ�; 
ഒഴു�;് കാണി�ുക; ഡിസ്േ�; 
നിലവിലു�; നിലവിെല; 
�പതിനിധാനം; സ�ാനം;

vrthmaan



സ�ാനം

हािजर

അവതരി�ി�ുക; �പതിനിധാനം; 
സ�ാനം;

haajir

സമയ�്

समय

അേതസമയം; അവസരം; കമീഷനു;
 കാലം; കാലഘ�ം; കാലയളവ്; 
കാലാവ�; തീയതി; �പായം; 
മണി�ൂര;് മാസിക; സംഭവം; 
സമയ�്;

smy

पर

എതിരായി; എ� േപരിൽ; കരുണ; 
കുറി�്; കാല�്; െകാ�;് തൂവല്; 
നി�;് േനെര; പുറ�്; ഭൂതകാല; 
മുകളിൽ; േമൽ; േമല്; േമലു�; െല;
 േല�;് സമയ�്;

pr

जब तक

അേതസമയം; അ�ാെത; എ�ില്; 
എേ�ാൾ; കാല�്; പുലരിയുെട; 
വെര; സമയ�്;

jb thk

जब

അേതസമയം; എ�ില്; എേ�ാൾ; 
കാല�്; സമയ�്;

jb

दौरान

കാല�്; ഘ��ിലും; സമയ�്;

douraan

സമൂഹം

कंपनी

ഉറ�; ക�ി; സംഘം; 
�ിരതയു�; സമൂഹം; േസാളിഡ്;
 ഹാർഡ;്

kmpnee

സമാ�രമായ

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

സമാനമായ

बराबर

അപാര്ടെ്മംട്; ഋജുവായത;് 
എ�െന; ഒരുേപാെല; ചി�ം; 
ത�ുല�മായ; തിര�ീനമായ; നില;
 േനരായ; േനരി�്; പര�; േപാലും; 
േപാെല; മിനുസമാർ�; വിമാനം; 
സമാ�രമായ; സമാനമായ;

braabr

वही

ഒേര; തുലമായ; സമാനമായ;

vhee

സമിതി

आदेश

അല�ാരം; ആ�; 
ആ�ാപി�ുക; 
ഏൽപി�െ��വനുമ�; ഓർഡർ; 
ഓര്ഡര്; കൽപന; ക�ീഷൻ; 
കമാൻഡ;് �കമം; ജനവിധി; 
നിര്േദശി�ുക; സമിതി;

aades

സര്�ാര്

शासन

ച�ം; നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്;
 േനതൃത�ം; പബലമായിരി�ുക; 
െപരുമാ�ം; ഭ�ണ�ിൽ; ഭരണം; 
ഭരണാധികാരി; ഭരി�ുക; 
മാേനജ്െമന്റ്; േമധാവിത��ിന്െറ;
 രാജംഭരി�ുക; രാജ�ം; വാ��യുെട; 
ശ�ി; സംവിധാനം; സര്�ാര;്

saasn

रा�

അവ�; പദവി; രാജ�ം; �ാനം; 
സര്�ാര;്

raajy

സുര�ിതമായ

സുര�ിതമായ

िनधा��रत

അലിയി�ുക; ആ�വിശ�ാസം; 
കുെറ; ചില; തീർ�യായും; 
തീരുമാനി�ുക; നിർ�യി�ു; 
നി�യമായി; പരിഹരി�ാൻ; 
േയാഗ��ളായ; സുര�ിതമായ;

nirdhaarith

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

സുര�ിതമായി

सुरि�त

ആ�വിശ�ാസം; കുെറ; 
തീർ�യായും; നിർഭയമായ; 
നി�യമായി; േയാഗ��ളായ; 
സുര�ിതമായ; സുര�ിതമായി;

surkshith

സൂരജ്

सूरज

സൂരജ;് സൂര�; സൂര�ൻ;

soorj

സൂര�

सूरज

സൂരജ;് സൂര�; സൂര�ൻ;

soorj

सूरज

സൂരജ;് സൂര�; സൂര�ൻ;

soorj

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��;് 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

संयोग

അപകടം; അപായം; അവസരം; 
ആനുഷംഗികമായി; കണ�ൻ; 
ഘ��ിലും; റി��;് 
വാര്�ാവിനിമയം; വിധി; സംഭവം;
 സംേയാജനം; സേ�ാഷം; സൂര�; 
സൂര�ൻ;

smyoog

�ാ�്

बाल

കു�ി; െചറുമൃദുേരാമം; തലമുടി; 
െതാലി; പി�ം; മര�ൂണ്; 
വിളറിയമുഖം; �ാ�;്

baal

समूह

അളവ;് കൂ�ം; കുലകളായി; ��ർ; 
െക�്; �ഗൂ�്; ജന�ൂ�ം; പാ��്; 
പാേ�ജ്; പായ്�്; പി�ം; 
മര�ൂണ;് മഴയിലു�ായ; േമള; 
�ാ�്;

smooh

भीड़

അളവ;് കൂ�ം; കലഹ�ിൽ; 
ജന�ൂ�ം; െഞരു�ം; തി�ിയ; 
പി�ം; മര�ൂണ;് േമള; �ാ�;്

bheed

�ാ�്

मरना

പകിട; മരണം; മരി�ുക; �ാ�;്

mrnaa

േ�ഷൻ

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

रोक

അവസാനി�ു�ു; താമസി�ാൻ; 
നിർ�ുക; �പതിേരാധം; പി�ുണ; 
പി�ുണയുെടയും; 
െവ�ാനാരുമി�; േ�ഷൻ;

rook

�ेशन

നിർ�ുക; േ�ഷൻ;

stesn

േ�ാ

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

സ�ത��ൻ

मु�

ഒഴിവാ�െ��; തിള�ു�; 
െതളി�; റിലീസ്; െവളി�ം; 
സ�ത��; സ�ത��ൻ;

mukth

मु�

ഒഴിവാ�െ��; തിള�ു�; 
െതളി�; റിലീസ്; െവളി�ം; 
സ�ത��; സ�ത��ൻ;

mukth

സ��ം

रखना

അമാ�ി�രുത;് ഇടുക; ഇരി�ിടം; 
ഗണം; ഞ�ൾ�ു�;് തീർ�്; 
നിലനിർ�ാൻ; പിടി�ുക; 
പി�ുണ; ബാ�ി; ഭാവം; വിരാമം; 
ശാ�മാകൂ; േശഷി�ു�വർ; 
സംര�ി�ുക; സൂ�ി�ുക; 
�ലം; �ാനം; സ��ം;

rkhnaa

സ���ം

सपना

വിഷയമം; സ���ി�ുക; സ���ം; 
സ���വും;

spnaa

സ���വും

सपना

വിഷയമം; സ���ി�ുക; സ���ം; 
സ���വും;

spnaa

സ�ാഗതം

�ा�

അംഗീകരി�ുക; എടു�ുക; 
ഏെ�ടു�ു�; ലഭി�ും; സ�ാഗതം;

praapth

സ�ാധീനം

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

സ�ാധീനി�

�भाव

ആഘാതം; കൂ�ിമു�ല്; േതാ�ല്; 
നടപടി; പരിണതഫലം; ഫലം; 
�ിരെ��ു; സ�ാധീനം; സ�ാധീനി�;

prbhaav

സൃ�ി

फल

അനുമാനം; അവസാനി�ു�ു; 
ആനുകൂല�ം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം;
 ഉത്പാദനം; ഉൽ�ാദി�ി�ുക; 
ജനേറ�;് തീര്�ുക; തീരുമാനം; 
നടപടി; േന�ം; പരിണതഫലം; 
പുറ�്; പഴം; ഫലം; ലാഭം; 
വർധി�ി�ുക; വരുമാനം; വിജയം;
 സൃ�ി;

phl

उ�ाद

ഉ�ാ�ുക; ഉത്പ�ം; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ചര�്; ജനേറ�;് 
ലാഭം; വരുമാനം; സൃ�ി;

uthpaad

സൃ�ി�ുക

बना

ഉൽ�ാദി�ി�ുക; ജനേറ�;് 
സൃ�ി�ുക;

bnaa

സൃ�ി�ുക

बनाना

അടയാളം; ഉ�ാ�ുക; ഉത്പാദനം; 
ഉൽ�ാദി�ി�ുക; കെ��ി; 
െക�ി�മയ്�ു�ത;് െച�ുക; 
ജനേറ�;് നിര്�ാണം; നിര്�ി�ുക;
 നിവര്�; പണിയുക; േപരി�ി�ുക;
 �ബാഡ;് �ബാൻഡ;് േലബൽ; 
സംഘടി�ി�ുക; �ാപി�ുക; 
സൃ�ി�ുക;

bnaanaa

സസം

घास

പു�്; സസം;

ghaas

സു�ഹുെ�

ब�त

അേ�യ�െ�; അത��ം; 
അതിമാനുഷന്; ഉയര്�; എ�ാം; 
ഏ�വും; ഏ�വുംവലിയ; കൂടി; 
േകാപേഹതുവായിരി�ു�ു; 
തിക�ും; ദാരുണമായി; 
ധാരാളമായി; െ�പ�ി; പുറേമ; മതി; 
മതിയായ; മുഴുവൻ; മഹ�ായ; 
െമാ�ം; വലിയ; വളെര; 
വിശാലമായ; സു�ഹുെ�;

bhuth

സഹായം

मदद

എ�നാ; �പേമാഷൻ; സഹായം; 
സഹായി�ുക;

mdd

സഹായി�ുക

मदद

എ�നാ; �പേമാഷൻ; സഹായം; 
സഹായി�ുക;

mdd

സഹി�ുക

रहना

അവേശഷി�ുക; എ�ു; 
ജീവേനാെട; ജീവ�ു�; ജീവി�ുക;
 തുടരുക; താമസി�ാൻ; നുണ; 
നിലവിലി�; നിവസി�ുക; 
പതിേരാധി�ുക; പാർ�യി�; 
സഹി�ുക;

rhnaa

സഹി��ു ത

उ�ोग

വ�വസായ; വ�വസായം; സഹി��ു ത;

udyoog

സേഹാദരൻ

भाई bhaaee

സേഹാദരി

बहन

കനാ��ീ; സേഹാദരി;

bhn

സാ�ികൾ

िपता

പിതാവ;് സാ�ികൾ;

pithaa

സാദൃശം

समानता

ഉപമ; ഐഡന്റി�ി; സമത�ം; 
സാദൃശം; സാദൃശ�ം; സാമം;

smaanthaa

സാദൃശ�ം

समानता

ഉപമ; ഐഡന്റി�ി; സമത�ം; 
സാദൃശം; സാദൃശ�ം; സാമം;

smaanthaa

സാധമായ

संभव

ഒരുപേ�; മി�വാറും; സാധമായ;
 സാധ�ത;

smbhv

സാധ�ത

संभव

ഒരുപേ�; മി�വാറും; സാധമായ;
 സാധ�ത;

smbhv



സാധ�ത

शायद

ഒരുപേ�; കുറി�്; മരണമായി; 
മി�വാറും; സാധ�ത;

saayd

സാധുവായ

सही

ഋജുവായത;് േകടുേപാ�ല്; നിയമം;
 േനരി�;് േമള; വലത;് ശരിയായ; 
സൂ��മായ; സാധുവായ;

shee

സാധാരണ

आम

മാ�ഴം; സാധാരണ;

aam

अ�र

അടി�ടി; കൂട�ൂെട; കൂെട�ൂെട;
 പതിവായ; പലെ�ാഴും; സാധാരണ;
 സാധാരണയായി;

aksr

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

സാധാരണം

�र

അപാര്ടെ്മംട്; തിര�ീനമായ; നില;
 പതി�ട�ു; പര�; മിനുസമാർ�;
 വിമാനം; സ്െകയിൽ; സാധാരണം;

sthr

സാധാരണമായ

�ाकृितक

തീർ�യായും; �പകൃതി; 
സാധാരണമായ;

praakrithik

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

സാധാരണയായി

अ�र

അടി�ടി; കൂട�ൂെട; കൂെട�ൂെട;
 പതിവായ; പലെ�ാഴും; സാധാരണ;
 സാധാരണയായി;

aksr

സാ��നെ�ടു�ുക

शांत

അടിെപാളി; ഇടി�ീ; ഇതുവെര; 
ഇേ�ാഴും; എ�ിലും; 
കുറവായിരി�ും; തണു�; 
നി��ത; നി��മായ; പതുെ�; 
പുതിയ; പസിഫിക്; പീണി�ി�ുക;
 മി�ാ�; മി�ാതിരി�ാൻ; 
വീ�ും; ശാ�മായ; 
ശാ�മായിരി�ുക; േ�ാ; 
സാ��നെ�ടു�ുക;

saamth

സാമം

समानता

ഉപമ; ഐഡന്റി�ി; സമത�ം; 
സാദൃശം; സാദൃശ�ം; സാമം;

smaanthaa

സായിേ�

समाधान

പരിഹാരം; െറസലൂഷൻ; സായിേ�;

smaadhaan

സാരാംശം

त�

മൂലകം; േവര്െപ�ുനില്�ു�; 
സാരാംശം;

ththv

സാർവ�തിക

सामा�

എ�ാ ദിവസവും; െജനറിക;് ദിനചര;
 ദിവേസന; പര��രം; െപാതുവായ; 
ബാലിശമായ; സ�ി; സാധാരണ; 
സാധാരണമായ; സാർവ�തിക;

saamaany

സി�ാ�ം

സി�ാ�ം

क�ना

ആശയം; ഇേമജറി; ഊഹം; 
ക�ുപിടി�ം; ചി�; ധാരണ; 
പ�തി; �പാതിനിധ�ം; ഫാൻസി; 
ഫി�ൻ; ഭമകല്�ന; ഭാവന; ശാഠ�ം;
 സ�ൽ�ി�ാൻ; സി�ാ�ം;

klpnaa

िनयम

ച�ം; ച��ൾ; തത�ം; 
നിയ��ി�ുക; നിയ�ി�ല്; 
നിയമ�ൾ; നിര്േ�ശം; 
പബലമായിരി�ുക; ഭരണാധികാരി;
 ഭരി�ുക; വാ��യുെട; ശ�ി; 
സി�ാ�ം;

niym

अनुमान

അനുമാനം; അഭിന�ി�ു�ു; 
ഊഹി�ുക; എ�ിേമ�;് 
കണ�ാ�ുക; തി�െ�ടു�ുക; 
നികുതിചുമ�ല്; വ�ാേണാ; 
വിലയിരു�ുക; സി�ാ�ം;

anumaan

സി�ം

�णाली

വളയവ�ൂഹ�ൾ; സി�ം;

prnaalee

സീമയും

बंद

അട�ിരി�ു�ു; അടു�ു; 
അടുേ�ാ; അടു�ം; അടയ്�ുക; 
അറിയുക; അവസാനി�ുക; 
േ�ാസി�്; സീമയും;

bmd

െസ�നറ്്

दूसरा

മ�്; െസ�ന്റ;്

doosraa

െസെ�നറ്്

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

െസൗമ�നായ

मुलायम

മൃദുവായ; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

mulaaym

कोमल

മൃദുലതയും; മൃദുവായ; മധുരം; 
ശാ�നും; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

kooml

सरल

ഋജുവായത;് എളു�മായ; 
കഴിയാവു��ത; കാപടമി�ാ�; 
തിള�ു�; േനരായ; േനരി�;് 
െ�യിൻ; മൃദുവായ; മിനുസമാർ�;
 ലഘൂകരി�ുക; ലഘുവായ; വലത;്
 െവളി�ം; ശാ�മായ; െസൗമ�നായ;

srl

േസവനം

काम

ആരാധന; ഉപേയാഗം; ഓഫീസ്; 
കാര�ം; ചുമതല; േജാലി; 
േജാലി�ല�്; െതാഴില്; 
െതാഴിലാളി; നടപടി; പമാണം; 
�പവർ�ി; �പ��ം; പരിശീലനം; 
പി�ുടരല്; ഫങ്ഷൻ; ഫലം; 
ബിരുദപതം; ബിസിന�്; വ�ായാമം;
 വ��ു ; വിവാഹനി�യം; വിഷയം;
 േവല; േസവനം;

kaam

काया�लय

ഓഫീസ്; പഠി�ുക; പദവിെയ; 
േസവനം;

kaaryaaly

�ापार

അ�ീൽ; കരകൗശല; കരാര;് കാര�ം;
 െകാേമ��്; ചുമതല; േജാലി; െതാഴില;്
 ധീെരന;് നടപടി; �പവർ�ി; െപാതു;
 ബിസിന�്; വ�ാപാരം; വ��ു ; 
േസവനം;

vyaapaar

േസവി�ാൻ

േസവി�ാൻ

खेल

കളി; കഷണം; ചതി�ു; 
േനരംേപാ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; 
േസവി�ാൻ;

khel

िह�ा

ക�ാ�; കഷണം; പ�ിടുക; 
പെ�ടു�ുക; �പേത�ക; ഭാഗം; 
വിവാഹേമാചനം; േസവി�ാൻ;

hissaa

अंग

അംഗം; അറ; അവയവ; 
അവയവ�ളുെട; ക�ാ�; കഷണം; 
�ഗൂ�്; പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിധി;
 വിഭാഗം; ശരീരാവയവം; ശാഖ; 
േസവി�ാൻ;

amg

टुकड़ा

അംശം; അ��ഷണം; 
ഒരുൽ��മാണ്; ക�ാ�; കഷണം; 
ചി�്; തടി; തു�്; പ�ിടുക; പൂളുക;
 ബി�്; ഭാഗം; മുകുളം; മുറി�ുക; 
സ്�കാ�്; േസവി�ാൻ;

tukdaa

खंड

അംശം; ഉടന�ടി; ക�ാ�; കഷണം; 
തടി; തു�്; പ�ിടുക; േ�ാ�്; ഭാഗം;
 െസെ�ന്റ;് േസവി�ാൻ;

khmd

अंश

അംശം; അറ; കരാര്; ക�ാ�; 
കഷണം; ഘടകം; തടി; തു�്; 
പ�ിടുക; ഭാഗം; വകു�്; വിഭാഗം; 
ശാഖ; േസവി�ാൻ;

ams

േസാൾ

एकल

അവിവാഹിതരായ; ഏകാംഗ; 
ഏകാ�മായ; ഒ�; മാ�തം; േസാൾ;

ekl

केवल

അവകാശെ��താണ്; ഇതുവെര; 
ഇ�ുറ�ു�ായിരു�; ഋജുവായത;്
 ഏകാ�മായ; ഒ�; ഒ�യ്�;് ക�ി�്;
 ന�മായ; േനരി�;് പേ�; മാ�തം; 
േമള; ലളിതമായി; േസാൾ;

kevl

एक

ഏകാ�മായ; ഒെ�ാരുമ; ഒ�്; ഒരു;
 ഒ�; ഘടകം; മാ�തം; േസാൾ;

ek

േസാളിഡ്

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

कंपनी

ഉറ�; ക�ി; സംഘം; 
�ിരതയു�; സമൂഹം; േസാളിഡ്;
 ഹാർഡ;്

kmpnee

ൈസ�ിള്

पिहया

ച�കം; ൈസ�ിള്;

phiyaa

ൈസനികനെ്റ

सैिनक

േയാ�ാവ;് ൈസനികന്െറ; 
ൈസനികമായ;

sainik

ൈസനികമായ

ൈസനികമായ

सैिनक

േയാ�ാവ;് ൈസനികന്െറ; 
ൈസനികമായ;

sainik

ൈസ�്

जगह

അകലം; ഇടം; ഇടുക; ഇരി�ിടം; കറ;
 ഗണം; േച�ർ; തീർ�്; നിർ�ുക; 
പു�ി; ബി�ു; വിടവ്; �ലം; 
�ാനം; േ�ഷൻ; ൈസ�;്

jgh

സൗ�ര�ം

संुदरता sumdrthaa

സൗരഭം

नाक

ഗ�ം; മൂ�;് മണം; ലാ�ിനും; 
സുഗ�ം; സൗരഭം;

naak

गंध

ഗ�ം; മണം; ലാ�ിനും; സുഗ�ം;
 സൗരഭം;

gmdh

ഹ
ഹൃദയം

िदल

മനം; മന�;് മന�ുകെള; ഹൃദയം;

dil

ഹ�

ध�वाद

അനു�ഗഹം; കൃപ; കരുണ; ന�ി; 
ന�ിപറയുക; േഷവി�്; ഹ�;

dhnyvaad

ഹാർഡ്

किठन

അയവി�ാ�; എരിവു�തും; 
കഠിനമായ; കണിശമായ; 
കര്�ശമായ; തടി�ിരി�ു�ു; 
നിർ�ായകമായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മരവി�; 
മുഷി�നായ; വടു; വഴ�ാ�; 
വീതികുറ�; േവദനാജനകമായ;
 ഹാർഡ;്

kthin

भारी

ആഴ�ിൽ; ആഴമു�; 
ഒതു�മു�; കന�; കര്�ശമായ;
 ക�റ; തൂ�ി�ളയു�ു; 
പരു�നായ; �പയാസമാണ്; 
�പ���ാരായ; ഭാരമു�; മൂടു�; 
വിപുലമായ; േസാളിഡ്; ഹാർഡ്;

bhaaree

कंपनी

ഉറ�; ക�ി; സംഘം; 
�ിരതയു�; സമൂഹം; േസാളിഡ്;
 ഹാർഡ;്

kmpnee

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

ഹാര്ഡീ

मजबूत

അയവി�ാ�; ഉ��ിലു�; 
�പയാസമാണ്; �പ���ാരായ; 
ബലെ�ടു�ുക; ഭാരമു�; 
േറാബ�;് വഴ�ാ�; ശ�മായ; 
ശ�ം; �ിരതയു�; േസാളിഡ്; 
ഹാർഡ;് ഹാര്ഡീ;

mjbooth

ഹിംസ

बल

കഴിയും; ചുമ�ു�തു; 
നിർബ�ി�ാൽ; ബലം; ശ�ി; 
ഹിംസ;

bl

ഹിമാനി



ഹിമാനി

तो thoo

േഹാമയാഗം

जला jlaa

ൈഹെ�ാടതി

उ�

ഉ�തമായ; ഉയര്�; ചി�തം; 
മുകളിെല; വളെര; ൈഹെ�ാടതി;

uchch


