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ஓம் மந பனணன | 
 

 
 

ஶுல ோக் : ஸத்னம் ப்3ரூனத், ப்ரினம் ப்3ரூனத்.  ப்3ரூனத் ஸத்னம், அப்ரினம். 
ப்ரினம் ச ந்ருதம் ப்3ரூனத். ஏஷ த4ர்ந: ஸத: ॥ 

அர்து2 : ர்ஹத்தத வத்தத தெர்த, ப்பந வத்தத தெர்த. ர்ஹத்தத தநெ 
ப்பந ந்ஹத்த வத்தத தெபன் மஹ. ப்பதந தநெ ர்ஹத்த ந்ஹத்த வத்தத 
தெபன் மஹ. எல்மேஸஸ் ஸத தத4ரும் ॥ (தநெ - ஆல், But)  

 

 

மஸம்த் ததென் தத3க்ஷண் 4பதுக் அந அதவ சரித்ரு,  அவ்தப 
மெ3த்ருன், மெ4ரு வ், ெேசர், அவ்தப 4ஷ / வத்தனு தத4தப 

ஒண்மே மஸ ஸநசரு குட்ென் 

 

 

 

ேக்ெ, 4பட்3 தஸட்3னத்ததனு நணிக்ெ.மு. சுப்ிபநணினன், தசன்ன 
4பட்3 தஸதே3 த3ன்னு 28/06/2021 
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Foreword 

 

Sri M.M.Subramanian, a Mechanical and Software Engineer has been devoting his 

time for the development of SAURASHTRI language. He has prepared a Dictionary 

(vattaa puDki) with thousands of words. (Details are available in the website - 

SourashtraDictionary.com).   

Now he turned his attention to the History of Sourashtras. By studying all 

available literature (list given by him), he has made a very interesting narration in 

the form of ‘One hundred Titbits'. 

This history covers the story of  our ancestors from Somnath to South India.  The 

whole presentation is very easy to read and undersatand. I am very happy to have 

been of some help in the preparation of this  Booklet. 

I recommend this to all our Sourashtrians, young and old, and also others who are 

interested to know the past story / history of our migration. 

 

 

- K.V. Pathy 
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ஏம் ஶர ரரர | 

வமௌரஷ்ட் த்ரபுட்3றம் (Sourashtra Dictionary) ர்ய ீஅஸ்ற வங்வர3 ஸ்ரர் || 
ல்வன எனர3பரக் (www.SourashtraDictionary.com) ப்ஶஶ் வரத்வங்வர3, 
வஞ்ஜரரிவர வங்வர3 அஸ்ற ீ றந்ற3ன் (ன்நற) வல்னஸ். 

த்ரபுட்3றம் ர்ய ீ ஒண்ே ோ  ோசோரு குட்கோன் வவணத்வ ல்வன 
புஸ்றவர (Booklet) த4ரட் வமரட3ரிவரவரம் ஜள2க்கு வமரந்ஶரஶ் ன3ஸ். 

ல்வன புஸ்றரம், வமௌரஷ்ட்ர்னு வயரவர அற ஶமரம்ரத்2 ர்ய ீவக்ஷறண் 
தர4துக் அவ ரட் சரித் ஆர4ர் ர4னுக் மங்ற3ற த2ரது, வதௌ4னரஸ் வவணத் 
ரஶர, வதௌ4னரஸ் ர4னுக் அற ஶமரம்ரத்2 ர்ய ீயறந்வர3 ஶமத்வ தட்பக் 
அவ ரட், அவ்வ வரம் வயரவ3 தர4கு3ன், ர்ரசற வ4ரும், அவ்வ 
ஶர3த்ருன், னரசரர், தர4ர4ம் ஶமத்வ ிஶஶளன் இமணி ஜளகு3 இர்னு 
ந்யன்வணர ந்யன்வணர மரசரரு குட்வரன், வசரவ்3த்க் ல்வயகு4ன் 
மங்ற3வஸ். 

ரம் ப்ர4ன் வயரவவர ரவர வவணற3, ல்வன புஸ்றவர பூரக் பூரக் 
அவ்வ தர4ரம் ர்யரி.  ஜவர, ஜள2கு3 ஜளன்வணர த்ரன் வத்ஶட் ர்யரி. 
வவர3யரனற, ல்வன புஸ்றவர வசரவ்வ3த், ந்யன்வணர ரய் / த3வுனுக் 
வசரவ்ற3 வக்வட3த் அவ்வ தரர அங்கு3 ிருத்3ற4 ஶயரய் வணி வனுரய். 

துற ல்வன புஸ்றவர வசரவ்ற3 ஸீற3 துவ அதி4ப்ரய் ரய்ற ர்யறவத் 
subramanianmm@yahoo.com வவணத்வ ிஜறனறணு மங்ஶதுக் 4ட்டுரய் 

Note : The Devanagari (Hindi) and Latin (English) version of this Booklet can be downloaded 

from the webpage  http://sourashtradictionary.com/Downloads.aspx 

ப்ரம 

 

ரிக்ர. M. Subramanian 

http://sourashtradictionary.com/Downloads.aspx
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ஏம் ஶர ரரர | 

 ோம்நோத்2  ோகன்  3க்ஷிண் போ4த் யந்து - சரித்ரு  ோ4னுக் 

1.  ௌோஷ்ட் ோஜ்ம் வணரிவர, சலண ரத்ரி பரன் சுரங்க்3 
வமௌக்3ஞ (Note) ர4னுக், லஷ்டு உவஜ ர3ம் துர வரன் 
யறரனர வனந்து வயரவ3 எண்வட ம்வயரட்வடர ரஜ்ம் 

2. அற (வமௌரஷ்ட்ர்னு) தன்ச்வர  ோக்வன் எர்மளம் (5th Century) 
ந்த்3வமௌர் வவணத்வ ர3ப, 3மபுர வவணத்வ ர2ப தமளடு3 
ரபன் வர்னற, 4வ்வர ர3ஸ் த4ந்ற3னற மள2ம்ன் ஜறவ்ஶனத் 
வயரற3ரஸ் 

3. CE 473 ந்த்3வமௌர் ேங்கினிம் (ல்வட்டு, Inscription) ர்ய,ீ 
த3ந்து3ர்ன் வணரிவர வஜர அவ்ங்வர3 " 3த் வோக்" (தமளட் 

ிவணத்வனுன்) வணி ரவ் ீ3 வயரற3ரஸ் வணி பரஸ். அற 
ந்த்3வமௌரும் த4ந்ற வயரவ3 மளரிது 4வ்வர பு2ட்வட யரல், 
வல்வன 4வ்ரக் த3ந்து3ர்ன் வஜர புணருத்ரணம் வரி ீ3ரஸ் 
வணி பரஸ். ந்த்3வமௌர் வணரிவர ர3ம் அத்வர த்4 
ப்ஶ3ஶளம் ரல்ர வவணத்வ ர3பம் ஶமத்வ 

4. கௌ ோ (தமளடு3) ரபம் அவ்வ னர (Skill) மறவ ஶமரம்ரத்2 வஜர, 
ஶமரம்ரத்2 4வ்ரக்றன், ஜர வுலுக் (அண்ஷண, Palace) தவஜ 
வயரவ தமளடு3 வதர3ட்டரன் ிணி ஶ3த்வரக் அவ்ங்வர3 
ஶமரம்ரத்2தும் வதர3ல்னற ஜ ீவர2வ்னற வயரற3ரஸ் 

5. CE 1024 ஆம் எர்மள 3ஜறணி ரபத்3 வவணத்வவணர ஶமரம்ரதுக் 
பரோ (தஷட) 2ள்பி அி, மமர்னு வரத்3ற3 வன்க்ரனுக் வரட்டி, 
வமரம்ப வமரந்து3ன் ரூட் யள்பி ஜறவஶள் ர்ய ீஅவ்வ ஜறத்வும் 
வஷ்டம் யர்ம்த3ம் வயரய்வஸ் 

6. தி4ல்னம்ர வவணத்வ ர3 குன வஜர ஶ3ற3ரிம் ோஜ ோ4னி 
(Capital) த4ந்ற3னற (CE 1175-91) ரஜ்ஜனத் ஶள், அவ்ங்வர ஶ3ற3ரிம் 
வத்து தீு3ம் ஶ4ர் ர3ர் வணி ீ3 வயரற3ரஸ் 
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7. CE 1024 வரன் CE 1299 வனந்து, 3ஜறணி ரபத்3, ஶர3ரி பயம்த்3, 
தள்வசர அனரவுற3ன் 2ல்ஜற வணி ஜள2கு3 வனு தி2ரி, தி2ரி 
ஶமரம்ரத்2, ஶ3ற3ரி ஶயரர் தவபர 2ள்பி அவயரல், அற 
வங்வர3 வஜரள் ோி (Approximately) ீ3 ஶமரவு எர்மளன் (200 

years) வயரல்வனர ங்3ந் வஶக்குணர வஷ்டம் வதரட்3ரஸ் 

8. CE 1308 ஆம் எர்மள, ரனறக் பு2ர் ஶ3ற3ரி ஶயரர் தவபர 2ள்பி 
அவ த2ரது, அற ஶன் தர3வர3 வதரந்ற3ரஸ் 

9. வங்வர3வஜரள் ர்ய ீ வரவுஞ்சத்க், CE 1312 ஆம் எர்மள அற 
எண்வட யர வஜவர3ன் (எட்டுவரத்ர, en masse) ிஜ3ம் 
வவணத்வ ர3பக்  3ஶோந் ர் (புனம் வதர்ல், Migration) ஜீரஸ் 

10. ிஜ3ப வஜர அவுங்வர ஶயரந்வர மம்க்ஷவர வரி 
ீ3ரஸ். CE 1312 ஆம் எர்மள அற ிஜ3ருக் ஶ3ஶரந்ர் 
அவத்வவர3 " ௌோஷ்ட் விஜோப் ம்" வணி ரவ் ீ3ரஸ் 

11.  CE 2021 ஆம் எர்மள ர4னுக், வமௌரஷ்ட் ிஜரப்ம் சனறறன் 710 
எர்மள ஶயரஸ். ல்வன "வமௌரஷ்ட் ிஜரப்ம்" வணரிவர 
யறந்வர3 வனந்து அவ்வ வயரரடு3 தத்றரிக்ரம் 3ரஸ் 

12. ஶமப்த ரக் (CE 1532-1560) வவணத்வ வஜரவஜரள் ரம் 
வர்ஶனத் வயரவ3 ஶர3ிந்3 ீ3க்ஷறர் வவணத்வ அோத்ோ 
(ந்றரி, Minister) அவ்வ வன்க்ரன் வரவ்வர வங்வர3 ிஜ3ம் 
ர்ய ீஞ்சரவூருக் வதர3ல்னற அவ்ரஸ் 

13. CE 1565 ஆம் எர்மள ிஜ3ம் ர2ல் வதரவட3 த2ரது, அற ஶட் 
ர்ய ீறற3பி ர்ரடர, ஆந்த்3ர, றழ்ரடு3 வணி வ3க்ஷறண் வதரட் 
அவ்ரஸ் 

14. றருஷன ரக்ர் (CE 1623-1659) வவணத்வ வஜர, அவ்ங்வர 
து3ஷம் யரல் வமர்ரடி3 ர்யரத்க் ர2ம் ீ3ரஸ் 

15. ரரபுப ரஜ்ஜல்ஶன வயரவ3 ஶமதுதற ஜரன், அவ்வ தமளடு3 
ரம் எப்தி அவ்ங்வர பனக்வரத்பம் வவணத்வ ர3ப ர2ம் 
ீ3ரஸ். றமணிஸ் அற துஷம் ர்ய ீ தக்குடிம் மன் வன் 
றற3ள்ரஸ் 
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 ோம்நோத்2  ோகன்  3க்ஷிண் போ4த் யந்து - பௌ4யோ ு  ோ4னுக் 

16. எண்வட வத3ட்வரறன், வத3ட்ற வயரரட் வர்னத்க் எப்த த2ரது, 
3ல்தரன், யப்தல் ிவடர3 ீ3றன் வயரரட் வ4ட்டி வர்னரிவர 
ிஶஶளக் "க4ட்டி விேோ3" (றச்ச ரம்பூ3னம், Betrothal) வணி ரவு. 
வவர3 "ஹப்யோந் ி3" வணி வல்வனர வணன்  

17. வ4ட்டி வர்னத்ஶள், ீ3 வதரடு3 எள்டு3ன் தி3மற அற 
வமௌரஷ்ட்ர ஶ3ஶளம் ர்ய,ீ அத்வர ஶமத்வ ர3பக் ஶரணக் அி 
வசரஸ், அவ்வ குனம் ரவர, ஶர3த்ரு ரவர, ஶ4ரு ரவ் ரவர 
வவணத்வ இர்னு பூரக் எண்வடவவர3 எண்வடவனு மங்கு3னன். 
வவர3 பௌ4யோஸ் / போ4கு3ளுவோஸ்  ங்க3த்  வணி ரவு 

நோவ்ோன் போகடு3 ஒள்டு3ன்  ங்க3ரிோ பௌ4யோஸ் 

18. அவ்வ வதௌ4னரஸ் மங்கு3வஸ். வர - த4னர (ல்னது, Good) வணி 
ரிவர வனு அஸ்ற வவணன் 

19. அவ்வ ர3ப ஆற3ம் ஶமரள் வதரன்ணஸ் (56) ஶ3ஶளப 
வமௌரஷ்ட்ம் எண்வட ஶ3ஶ் - த4னர.  ஶ3ஶ் வத4பி மம்தத்ன் 
ம்வயரவடர3 வயரவ3மற - த4னர  

20. பூர்ப சந்து3ரு (சந்றன்) வவர3 ஶரதவணர றர்த்ற வர்னத்க் 
ஶமரரஶ2ஸ்ர் மன்ணிர3ணப அி ரக்3 சல்வர வரி, பூர்த்ற 
வயரவ த2ரது3க் ஶ ஶமரஶ3ஶ் அவ்ங்வர ர3ன் ீ3டி3ர - த4னர. 
ீ மப அற ஶமரபுரிக் ஜ ீவயரத்3ரஸ் - த4னர 

21. றவமர ர்யரத்ஶள், ண் யரிற த3யளனரர்க்ம் வவணத்வ 
ஶஶ் உத்தத்ற வரி வரம் அவ்ங்வர மன் வருவர வணி ஆக்3ஞ 
ற3ரஸ் - த4னர. வங்வர3 ஆக்3ஞ ர4னுக் அற த3யளனரர்க்ம் ஜ ீ
வயரத்3ரஸ் -  த4னர 

22. றவமர ர்யரத்ஶள் நோக3 ரண்ட3 சத்ரர்புப வஜர 72 
ஶர3த்ருன் ஶமத்வ வமௌரஷ்ட் த4ள்னுக் வவர3 ஶ3ஶளம் அி 
ஜறத்க் ர3பன் ர3ன் ற3ரஸ் -  த4னர. வரகு ஆட் ஶர3த்ரு 
வரின் தஸ் வர்வணரவன்ற யறரனபக் ஶஜடி3ர -  த4னர 
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23. ஜவர3 உரவ் வயரவ3 சரர்ள் மரட் (64) ஶர3த்ரு வரின் வயரவ 
அற அஸ்றவனு ஶ ஜர ர3பக் அவ்ரஸ் -  த4னர. வவர3யரல் 
அவ்ங்வர நோக3 ப4வள்னு வணி ரவ் அவஸ் -  த4னர 

24. றவமர ஜறவ்ஶனத் ர்யவர3, வ2வ்வட ஶ3ஶள ஜரன் அவ்வ ஶயரர் 
தவபர 2ள்பி அி அவ்வ வமவர வஜ2வடர3 ல்னறரஸ் -  த4னர.  

25. ஶ ங்3ன் வஶக்ணரத்க் அற அஸ்றவனு ர3ம் வமரட்3டி3 
ிஜ3ம் வவணத்வ தட்ப அி வயரத்3ரஸ் -  த4னர 

26. ஶ னப ஞ்சரவூர் வஜர, ஷசூர் வஜர, றருஷன ரக் வஜர 
வவணத்வ  ீ2ன் ஜரன்னு அவ்ங்வர வதர3ன் 4ட்3டி3 ர3ன் 
ற3ரஸ் -  த4னர 

27. ஶ னம் ர்ய ீஅற அஸ்ற  "ீணரக்ஷற தட்ப" (வங்வர3 வங்வர3 
ர3ம் ரவ் வல்வணர ஶமத்ஶ) ர்ய ீஜறரஸ் -  த4னர 

நோவ்ரின் போகடு3 ஒள்டு3ன்  ங்க3ரிோ பௌ4யோஸ் 

28. அவ்வ வதௌ4னரஸ் துற வர - த4னர  

29. அவ்வ ர3ம் ஶ33ற3ரி - த4னர. ஶ3ற3ரிம் ர்ய ீ ஶமரபுரிக் 
அவ்ரஸ் - த4னர. ஶமரபுரிம் ர்ய ீர3ஶ3ஶளக் அவ்ரஸ் - த4னர. 
ர3ஶ3ஶளம் ர்ய ீ ீணரக்ஷற தட்பக் அவ்ரஸ் - த4னர. அவ்வ 
ஶர3த்ரு ... (வங்வர3 வங்வர3 ஶர3த்ரு ரவுன் மங்கு3வணர) 

 ோம்நோத்2 ர்ஹ ீ 3க்ஷிண் போ4துக் அி அவ வோட் 

30. இமணி சரித்வர ஆர4ர் வர2வ்னற மறவத்ரய் ந்ய ீ ஜறவத் 
வதௌ4னரஸ் ஆர4ர் வர2வ்னற மறவத்ரய் அற ஶமரம்ரத்2தும் ர்ய ீ
ஶ3ற3ரி, ஶ3ற3ரி ர்ய ீ ிஜ3ரு, ிஜ3ர் ர்ய ீ வ3க்ஷறண் 
தர4துக் அவ்ரஸ் வணி பள்லரய் 

31. சரித்வர ஆர4ர் வர2வ்னற மரத்ஶள், அற வரல்வன எர்மளம் 
வரல்வன ர3பக் ஜறரஸ், ஶட் இக்வ எர்மளன் ஜறவ்ரஸ், ர3ம் 
வமரட்3டி3 ர3ம் வர3 ஜண வதரட3ஸ் வவணத்வ இர் பள்லரய் 
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அவ் ன்க்ோனும் போ4கு3ன், வர்ணோசிோ  4ரும்  

32. து3ஷம் அவ்ரம் அறஸ் ரஜ்ஜள்பத்க் வர3வ்ண்டர3ன் (Chief), 
வமௌவ்னறன் (Elders), எய்து3ன் (Pandits), வதௌ4து3லுன் (Astrologers & Poets) 
வணி அவ்வ வன்க்ரனும் சரர் போ4கு3ன் (division) வயரற3வஸ்  

33. அவ்வ வன்க்ரனும் ம்யத்3ற3 ரய்ற ர3வர, ியரர் அவத், 
ல்வன சரர் தர4கு3 ம்வயரட்டரனுஸ் வதரஞ்சற வரி றர்ச்சற வர2வ்ரஸ் 

34. தர4 ஶ3ஶளம் து3மளவ அஸ்ற குனபம் (இணம்) ஶமத்வ வமரன், 
அவ்வ வரம் வல்வனர த4ண், க்ஷத்ரின், ஷஸ்ன், மழத்ன் 
வணி சரர் ர்ம் வயரற3வஸ் 

35. ரம், ஷஸ்ன்றன் மழத்ன் வவணத்வனு றருப்தற, 3ரி, 
ரரணம், ஆி, ஶரட்டரர், தணி, தரஷபம்ஶரட்ஷட, 
ிபரங்குடி, ீல்லூர் வவணத்வ ர3ப வயரற3ரஸ் 

36. CE 1705, தரர்த்றத எர்மள, ஆி ம்யடர3 புண்ிம்ீ3  அவ்வ 
வன்க்ரன் "வமௌரல்" (உதரர்ர) ரம் பமட்டி அத்வஶள், 
து3ஷ து3ருகு (Fort) அற4ரரி ஶஜரஸ்ம் ஶங்டங்3ய்ர் 
வவணத்வவணர "வமௌரஷ்ட்ர வன்க்ரனுக் த4ள்னு ஆசரர் 
அனுஷ்டரணம் வத்க் அர்க்ரர் (அறரம், Rights) ந்ய"ீ வணி அடரர் 
வங்வர3 வ4ரி ி ங்3ம்ரள் வஜரள் ஜ ீயறப்3தி3 ர்யவடர3ஸ் 

37. ி ங்3ம்வர ஆக்வஞர ர4னுக் மறங்கு3 (வங்3ம்) 4வ்ரம் 
வல்வன அடரர் (18) வன்க்ரனுக் வதர3ி வங்வர3 குனம், ஶர3த்ரு, 
வ4ரும் வ4ரி எண்வட   3ஸ் (குழு, Group) ிசரவர வர்ரஸ்.  

38. வல்வன அடரர் வன்க்ரன் அவ்வ 64 ஶர3த்ருன், அவ்வ ஶ3ம், 
ஸ்றருற, ர்ரசற வ4ரும், மரஸ்ருன் வ4ரி ம3ஸ் வஜரள் 
இர் மங்க்3ரஸ். அற மங்வ3வர அஸ்ற வசர்க் ஶம வணி 
வல்வன ம3ஸ் எப்திள்பிரஸ் 

39. வல்வன ம3ஸ்மள னறக்ற 4ட்3டி3 இர்னு வர2வ்னற ி 
ங்3ம்வர அற (வமௌரஷ்ட்ர்னு) த4ள்னுக் வயரவ ஆசரர் 
அனுஷ்டரணம் வர்லுரய் வணி எண்வட மரமணம் (வஜ தத்றரிக்ஷ) 
ீ3ரஸ் 
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40. இமணி ஆசரர்ன் ஜறவ அற யறந்ர3 ற3ன்னும் ஷசவணர, ரம்மள, 
போ4 ுயோ வணி 2ய்னற அவ்வ ஆசரர் ரவர வணி பரணரத்க் 
ஜறவ்ஶனத் ஶமத்வ எண்வட ிசரர் வயரவ மரசரர் 

 ௌோஷ்ட்  குயம், கோ3த்ருன் / க4ரு நோவுன்  

41. வமௌரஷ்ட்ர வவணரிவர ஜரத் ந்யர. எண்வட "குனம்" (இணம், Race) 

42. ஶர3த்ரு வணத் எண்வட ரிறனு ர2ல் உஜற அவ அஸ்ற 
3ல்வனரவணினு மந்ற வணி அர்து2. ஶர3த்ரு ரவ் வவணத் 
வல்வன ஶர3த்ரு ஸ்ர2தவணர வவ ரிற ரவ். எண்ஶட ஶர3த்ரு 
ரவ் ர2ல் அரிவர அஸ்றவனு 3வர3 வத4ய்ன் ஶயரன். 
வவர3யரல் எண்ஶட ஶர3த்ரும் வயரரடு வ3வ்னய் வன் 
ஶயரணர 

43. அவ்வ குனப ீ3ள் வமத்ர் (72) ஶர3த்ருன் வயரற3வஸ். வரம் 
ஆட் ஶர3த்ரு வரின் யறரனப தஸ் வத்க் ஜறவ த2ரது உரவ் 

வயரவ3 சரர்ள் மரட் (64) ஶர3த்ரு வன்க்ரன் அத்வர வ3க்ஷறண் 
தர4தும் ர்ரடர, ஆந்த்3ர, றழ்ரடும் வணி ஜறவ்ஶனத் ஶம 

44. கோ3த்ரு நோவுன் - 1) அஸ்த் 2) அருி 3) அமற 4) ஆங்ற3ம 
5)ஆத்ஶ 6) இத்ரய 7) உ3ங்3 8) உதன்ப 9) உஶமண 
10)உஷ்சீ 11) ஐர் 12) ண் 13) ம 14) ர3ர்ஶ3 15) ரன 
16)ரஸ்த 17) குதி 18) வௌத்ம 19) வௌண்டின் 20) வௌந் 
21)வௌமற 22) வௌ3 23) ச்ண 24) ஜன்யழ 25) ஜ3க்3ணி 
26)ஜரதரனற 27) ஷஜறணி 28) ஶன 29) 3ீ4ச 30) தூ3ர்ரம 31) ப்ற 
32) தரம 33) த4ல 34) தர4ர்3 35) தர4த்ரஜ 36) திப்தன 37) ஷதன 
38) ந்3தர3ன 39) 3ங் 40) ரீச 41) ரண்ட3வ் 42) ரர்ண்ஶட3 
43) ஶர4றற2 44) ஷத்ஶ 45) வௌஞ்ஜரண 46) வௌத்ல் 
47)வ்ரம 48) த்ம 49) மறஷ்ட 50) ரத்மரண 51) ரஶ3 
52)ரல்ீ 53) ிஸ்ரறத் 54) ஷமம்தரண 55) மக்ற 56) மத4ங்3 
57) மரண்டி3ல் 58) மரனற 59) மரனறஶயரத் 60) மழந் 
61) ௌனக 62) வமௌதரி 63) யரி 64) வத்ம  
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45. ல்வன சரர்ள் மரட் (64)  ஶர3த்ரும், ல்வயரரம் வ3க்ட்ரிவர 
மீளன் எண்வடர (21) ஶர3த்ருனுக் ர2ல் ஶ4ரு ரவுன் வரன்ணி ந்ய ீ

46. ரம் வரவ்ள் த் (99) ஶ4ரு ரவுன் வம வமௌண ஶர3த்ரு 
ம்வயரட்வடர ஶர3த்ருன் ஶம. ப்3ஹ்ர த43ரன் வஜரள் ர்ய ீ
ஜ்ஶரறம் மறக்வ ீ3ள் ீஸ் (32)  ரிறனும் வமௌண ரிற 
எண்வடவனு வணி தி4ருகு3 தரம ஶயர மரஸ்த்ப தரம ரிற 
மங்ற3ரஸ் 

47. ப்வர்னு வவணத் வத4பி டுன் (றச் சறநந்ர்ள், Most Excellent) 
வணி அர்து2. ப்ர்னு வவணத்வனு, ஶர3த்ரு ஸ்ர2தவணர வவ 
ரிற மந்றம் அவ வத4பி ஶடு ரிறன் 

48. எண்வட ஶர3த்ரும் ீ2ன் தி ரிறன் ர்யறவத் வவர3 த்ரிோரிஷம்,  
தரஞ்சு வனு ர்யறவத் பஞ்சோரிஷம், மரத் வனு ர்யறவத் 
 ப் ோரிஷம் வணி வணன். அவ்வ வரம் மப்ரரிம் ஜளண்ர  

49. எண்ட்ஶட ஶர3த்ரும் வ3வ்னய் வன் ஶயரணர வணி பரய். ீ 
ர4னுக் வகுரோ (ஶறுதட்ட, Different) ஶர3த்ருன் ர்யறவத் 
வல்வனர, ீ3 த்ரிரரி ஶர3த்ரும் ீ3 ப்ர்னு எண்ட்ஶட வனுன் 
ர்யறவத்ரய்,  ீ3 தஞ்சரரி ஶர3த்ரும் ீ2ன் ப்ர்னு எண்ட்ஶட 
வனுன் ர்யறவத்ரய் வ3வ்னய் வன் ஶயரணர. றமணிஸ், 
த்ரிரரி ஶர3த்ரு ப்ர்னு ீ3 வனு தஞ்சரரி ஶர3த்ரும் 
ர்யறவத் வல்வனர வ3வ்னய் வன் ஶயரணர 

50. உர3யண் : ோண்ே3வ் கோ3த்ரு - பஞ்சோரிஷம் - ப்ர்ர்னு 
தர4ர்3, ச்ண, அப்தரண, ஐர், ஜக்ணி. போ4ர்க3வ கோ3த்ரு - 
பஞ்சோரிஷம் - ப்ர்ர்னு தர4ர்3, ச்ண, அப்தரண, ஐர், 
ஜ3க்3ணி. ல்வன ீ3 ஶர3த்ரும் (ரண்ட3வ் & தர4ர்3), ப்ர்னு 
எண்ட்ஶடஸ் வனு யரல் வ3வ்னய் வன் ஶயரணர 

51. "தம்த ஶரகுன்" (Genetic Disorder Diseases) அவ்ணரத்க் ர்யரத்க் 
3வர3 வத4ய்ன் ஶயரரிவர ீ3 வனு வயரரட் வர்னன் ஶயரணர 
வணத்க் யரனறஸ் ஶர3த்ரு / ப்ர்னு ஸீ வ3வ்னய் வர்லுவணர 
வணி ம்வயரட்டரன் மங்ற3ரிவர  
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அபி4வோ 3னோ - நஸ்கத்  

52. அற ம்வயரட்டரனுக் மரத்வஶள், அற ஶரன் வவணத்வ இர் 
வங்வர3 படி3றன் ஸ்வவத்வவர3 அதி4ர3வணர வன்ணரவு. 
அதி4ர3வணர வவத்வஶள் ீ3 யரத்யரல் ரன் ஷஜனற எங்ற3றன் 
வன்வணர. பமட3த்வஶள், எங்ற3 யரத் யரல் பூ4ய்ஞ் வ4ர்வணர 

53. அபி4வோ 3னோ - ஜளர் ஶ3 ஶரர2த்4ஶ, ஆத3ஸ்ம்த3 மழத், 
†ௌஞ்ஜோன ஶர3த்ஸ், †† கோஶ்ப, வத் ோ,  ோண்டி3ல் ப்வோந்வி  - 
†††அனுஷ நக்ஷ்த்ஸ், *விருச்சிக ோ ௌ ஜோ கஸ், ** ுப்3ண் 
ஶர்ணோ: அயம் ஶதர3 அதி4ர3ஶ  

†  ங்கோ3  ங்கோ3 கோ3த்ரு நோவ், ††  ங்கோ3  ங்கோ பிவர்னு நோவ் 

(பிவர்னு நோவ் கரோனோ ஜித்  ோட்3டு3வோய்), †††  ங்கோ3  ங்கோ3 
நக்ஷ்த்ரு நோவ், * ரமற ரவ், **   ங்கோ3  ங்கோ3 நோவ் 

அர்து2 - ஜுர் வ ோ3 சோவ் 3ரிோ னோ, ஆப3ஸ் ம்ப3 ரிஷி  ங்க3 
 ூத்ம் (வி ிபமகள், Rules)  ோ4னுக் சயத் னோ, ௌஞ்ஜோன 
கோ3த்ரு, கோஶ்ப, வத் ோ,  ோண்டி3ல் ப்வர்னு வோட் அவ, அனுஷ 
நட்சத்ரு, விருச்சிக ோ ி,  ுப்3ண் நோவ் கோகன்  த்  ீ 
துங்கோ3 நஸ்கோர் கஸ்  

 ௌோஷ்ட்  போ4ஷோ, கயோசோர் 

54. வமௌரஷ்ட்ர வவணத் "100 ரஷ்ட்ர" வணி அர்து2 ந்ஹோ.  
"மளரஷ்ட்ர" வவணத்வ த்வரம் ர்ய ீஅவஶரஸ் "வமௌரஷ்ட்ர". 
"மள ரஷ்ட்ர" வவணத் "வசரக்ட் ஶ3ஶ்" வணி அர்து2 

55. வமௌரஷ்ட்ர ஶ3ஶ் வணரிவர யரரஷ்ட்ர, கு3ஜரத், த்4 
ப்ஶ3ஶ் வசவ எண்வட ம்வயரட்வடர ஶ3ஶ். வதர2ருங்ற3ன் 
ரஜ்ஜனத்ஶள் கு3ஜரத் வணரிவர தர3ம்ஶத3 ரஜர4ணி (Bombay 

Presidency) ர2ல் வயரவ3 எண்வட ப்ஶ3ஶ் 

56. கு3ஜரத் வணத்வ ப்ஶ3ஶ் 1 May 1960 C.E வந்து3ஸ் ர்ய ீஅவ்ரிவர. 
வல்வன 1) உத்ர் கு3ஜரத் 2) ட்ச் 3) வமௌரஷ்ட்ர 4) த்4 கு3ஜரத் 
5) வ3க்ஷறண் கு3ஜரத் வணி தரஞ்சு ஶக்ஷத்ருன் (Region) வசவர 
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57. எண்வட எண்வட ஶக்ஷத்ரும் வரிவர த்ரன் எண்வட எண்வட 
ிம்ன் ர்யரய். வவர3யரல், கு3ஜரத்ற தர4ர அவ்ங்வர இர் 
வதரட்3ணர 

58. அற, ஶ3ற3ரிம் ரற எண்வட ஶமரவு எர்மளன் வயரல்வனர 
வயரவ3யரல் அவ்வ த்ரனும் ஜள2கு3 ரத்ற த்ரன் ஶம. 
உர3யண் : அவ்வ த்ரம் வளு, ரத்றம் வோளு, அவ்வ த்ரம் 
பு3ட்னி ரத்றம் பு3ட்விண அவ்வ த்ரம் கோ3ட் ரத்றம் கோ3ட் 

59. ீ ர4னுக், அற ிஜ3ரும் ீ3 ஶமரவு எர்மளன் வயரல்வனர 
வயரவ3யரல் அவ்வ த்ரனும் ஜள2கு3 வலுகு3 த்ரன் ஶம. 
உர3யண் : ீவடர3 (அவ்வ த்ரம் ஷமலு, Shadow), உடு3த்வர 
(சறக்3வனர, Squirrel), ஶரற (லமள, Monkey), கு3ம்பு (வஜவர3), குந்வ3லு 
(மவமர, Rabbit), வர3ரு சுட்டு (ஶர3ரு வலுகு3, வக்கு வமௌரஷ்ட்ர) 

60. அற சரர் ஶமரவு எர்மளன் வரன் றழ்ரடு3ம் ஜறவ்ஶனத் ஶமத்வ 
யரல், அவ்வ த்ரனும் யத்3து3 த்ரன் அய்வட3 (றழ்) 
த்ரன்ன் ஶம. உர3யண் : தநஷ தநந்ஸ் (யழடு3 யளட3ஸ்), 
தந்து3 உருண்ட3ஸ் (ஶர3ல து4பஸ்). இமணஸீ் ஜறவஸ்ணர வவணத் 
அங்கு3 எண்வட ஶமரவு எர்மளம் அற வமௌரஷ்டிர்னு வணி வல்னற 
அய்வட3 த்வர வர்னற ர்யவ !! 

61. அவ்வ தர4ரம் ஜள2கு ிஶமளன் ஶம. ருசறன் வணரிவர ஶமரவர 
அம்த3ட், ஸ்ணி, கு3ள்வப, வ2ருட், வரடு3, றக்வ (Sour,  Astringent, 

Sweet, Salt, Bitter, Pungent) வணி பரய். அவ்வ வரம், ல்வன ஜவர 
"கோம்ன்" (இபஞ்சுஷ) வணி எண்வட ஶமத்வ. உர3யண் - 
அம்த3ட் வதரட்ணரத் வ4ய்ஞ், த4ஜ்ஜறசரர் 

62. யறந்வர3, வமரந்வர3, வதரம் வவணத்வ த்வர பு4ஶனரகும் ஜள2கு3 
தர4ரனும் ஶம. வயரவற3  ம் (day after day after tomorrow) 
வவணத்வ த்வர வ2வ்வட3 தர4ரனுபஸ் ஶம.  த் ம் (3 after 

days after tomorrow) வவணத்வ த்வர க்3ரீக், னரய், அவ் போ4ஷோம் 
எண்ஶடஸ் ஶம. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:yesterday/today/tomorrow 
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63. போ2ருங்கி3 - த்வர உஜரட் (வசரற்திநப்தில், Etymology) ர4னுக் 
அதி3ம் ஃப்ஞ்ஜறய், தரர்மறம் ஃதங்ற3, உருது3ம்றன், யறந்ற3ம் ஃதிங்ற3, 
வமௌரஷ்ட்ரம் வதர2ருங்ற3 வணி அவ த்வர. வதர2ருங்ற3 
வவணத் ப 3ஶி, ப் ோ4ன்கோ பி3ரிட்டிஷ் ந்ஹஜீித் கோ3ோ 
 3ல்யோனி  (A foreigner, especially a British or a white male),  வணி அர்து2. 
வதர2ருங்ற3க் அள்பிங்கு3 (வதண்தரல், Feminine Gender) ஜளண்ர 

64. எமீள (19) வணரிவர எக்ன்வணர ஸீ் வவணத்வ த்ர மரம். 
றவமர வன்வர ஒக உன்னோ வ ீு (இருததுக்கு என்று குஷநவு, One 

short of twenty) வணி அர்து2. றமணஸீ் 29 க் எக்ன்வணர ீஸ், 39 க் 
எக்ன்வணர சனறஸ் ...  89 க் எக்ன்வணர த் .... 99 க் எக்ன்வணர 
ஶமரவு வணி வனுரய் 

65. 21 க் எள் ஸீ்,  22 க் ீ3ள் ஸீ், 24 க் சரர்ள் ஸீ், 25 க் வதரஞ்சறஸ், 
... 29 க் வ்ள் ஸீ் வனுரய். வ2வ்வட3 ர3பம் மீளன் எண்வடர 
(21), மீளன் ற3ய்வர (22), மீளன் ீ2வண (23) ... வதரஞ்சறஸ் (25)... 
மீளன் ஆவட (28) .. எக்ன்வணர ீஸ் (29) வணன் 

66.  3ரி பீடு3ம் (ட3ஷன ரவு, Gram Powder) வவ நக்3கு3ன் (Snacks) 
அவ்வ வன்க்ரன் 2ய்ஶனத் வயரற3ரஸ் வணி ணீ வமௌரஷ்ட் 
ஷத2ன புஸ்வும் ர்ய ீ பரஸ். கு3ஜரத்தும் யறந்வர3வல்வனர 
ஜள2கு3 ர3ப வமரபதர2ர் வ3பி தடீு3 வக்3கு3ன் ர2ரிவர மரத்வர 
பஷம. வல்வன வக்3கு3னுக் ஶட் போ2ப்2ேோ3 (Fafda) வன்ணரவு 

67. C.E 1903 ஆம் எர்மள து3ஷம் ர்ய ீ கு3ஷ்ணி வயரவ (Published) 
போ ினும் (Book) அஸ்ற "ஜுண்ணோ" (இல்ஷன, No) வவணத்வ 
த்ஶரஸ் ஶம. த2ள்சரது னப து3ஷம் "ந்ஹ"ீ வவணத்வ த்வர 
அவ்ஸ். யறந்வர3வனந்து வதரருங்ற3டி3, கும்ஶதர3ண், றண்டுக்ல் ட் 
பூரக் "ஜளண்ர" வவணத்வ த்ஶரஸ் வ்ரிணிம் ஶம 
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68. வனறன் ன3த்க் பு2ல்யந் ி3 (பல் ரள், Previous Day) வர4ம்ர 
வ3வ்ர3னுக் புவஜ வரினு ஸ்வத்வ ற3ன்னுகு  3வு அஹஸ் 
(குடும்த3 வ3வ்ரனு ற3ன்னு) வன்ணரவு. ஶ3வு அயஸ் வவணத்வஸ் 
வ3வ்ரஸ் வணி ர்ச்சய்ரிவர 

69. வயரரடு3க் பல்வனர வரவ்வர வரன் வரவ்ரி வரினுக் ஶ3ரிவர 
எக்ன்வணர வதரன்ணஸ் யன்ணவுக் (Rs. 49) ஶ3மன்ணவ் வன்ணரவு. 
 3ஞ்சுக் ஹன்னவ் ந்ஹ ீ னத்  3வ்கோஸ் கிங்க? வணி எண்வட 
ம்யி (தவரற) ஶம. வல்வனவர3 அர்து2 - ருதரி (Rs) 49  ஶ3த்வர 
பமளணரத்வவணர வயரரட் ஶரணக் வர்னத் பஷம  

70. வமௌரஷ்ட் வத3ய்ல் வணின் வரவ் (9) வ3ஜள மவ்னரம் 'பூ ு 
கஷ்ே' ய்னற மவ்வனர தி2ர்னன் (அத்வர ந்ய)ீ. யரரஷ்ட்ரம் 
வல்வனர றமணி மவ்வனர தி2ர்னரிவர வவர3 'கஷ்ே' தி2ர்னத்வ 
வணன். ஶட், வயரரடு3 வந்து3ஸ் "நௌவரி கஷ்ே" வணி 
வயரரடு3 வரவ்ரி ஷ்ட தி2ர்னரிவர ரூடி4 (தக்ம், Practice) 
யறந்ர3வனந்து ஶம. ரம் ர்ய,ீ அவ்வ னரசரர்றன் யரரஷ்ட்ர 
னரசரர் வனரகுத்வர வனரகுத்வர ஶம வணி பள்லரய் 

71. வல்வன னப, வயரரட் வயரவ வரவ்ர வரவ்ரின் ளீ்வடர 
வமரன் எண்வட ீ2ன் வசக்குர் மட3ப (ரிக்ஷர) யறங்ற3னற எண்வட 
எண்ஶட ஒஸ்துன் (உநிணர், Relatives) ஶ4ர்னு ஜ,ீ கு3ள்வபவர 
றக்வவர 2ய்ற3, வனு ஶ3ரிவர கன்னல் (அன்தபிப்பு, Gift) 
மட3ப வர2வ்னற வமரபதர2ர் தரஞ்சு வ4ண்டரக் ஶ4ர் அி வசன். 
றமணி "எண்வடற3 ரத் சுட்டு" தி2ர்ற அரிவர வவர3 ஒோத் சுட்டு 
வணன். எரத் சுட்டு வல்வன னப வயரவ3 "மபய-றள்ணி' 
(Socializing with People) வணி வனுரய் 

72. ஶமரவு எர்மளனு பதுல்னரம் னறக்வ புஸ்வுன் வசரவ்த்ஶல, அற 
வ2வ்வட3 த்ரன் யளர்தட3 வர்ஶனத் ஶம வணி பரஸ். 
உரயண் : ஹட்3வி மர வணரிவர ஹவ்டி3 மர வணி வணரஸ். 
யட்3ி - யவ்டி3, வள் -  வபர், மறஜ்வத்வ - மறவ்வஜத்வ, 
ல்த்வ - வ்னத்வ, ற3ம் - ற3ம் (Kerosene), தட்3வர - தவ்வடர3 
(அரஸ், புண்ிபக் து3மளந்ற3, Next Day to New / Full Moon)   
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வத் ோனும்  த்  விஶஷுன் 

73. அவ்வ தரரம் வ2வ்வட3 த்ரனுக் அர்து2 ற3ய்வரன் ஶம. 
உரயண் : ரட், தரட், ர3ன், ஶரன், ர3ட், யழட் 

74. வதர3ட்டரம் கோட் (ஷந, Stain) னற3ஸ். ஸீ வமரரி கோட் (அறு, Cut) 

75. கோ3ட் (படி3ச்சு, Knot) வதர3னறம்ன் ரய். த்றம் ி கோ3ட் (புஷ, Bury) 

76. போட் (பதுகு, Back) வரமற ஆங்கு3 தூ4வ். வவணர போட் வதரடி3 
(சறப்தட்டு, With difficulty) வமரம்ர் அவ்ரிவர 

77. ிஜணர  ோ3ன் (ஷப்திடி, Handle) வ3ள்வர ஶம.  ோ3ன் (ர3ணம் ,Gift) 
அவ ர3ிகு, ர3த் வ4ரி மரன் ஶயரணர 

78.  ோன் (பம், Face) ஸீ ஜரப் ஶர். ச்சம்வதர3 2வத்  ோன் (ரய், 
Mouth) அம்பு3பரய் 

79. வ2வ்வட3 த்ரனு உச்சரவர (உச்சரிப்பு, Pronunciation) ர்ச்சற வவத் 
அர்து2 ர்ச்சய்ரய். உர3யண் : ஶரட் / ஶர2ட், ர3ட் / ர4ட், 
ஶயரட் / ஶயரட்3, ஶர் / ஶ4ர், ஶர2ர் / ஶர3ர் 

80. கோட் (ங்ஶ, Where) ஜனீற அரிவர. கோ2ட் (குஷ்டம், Leprosy) 
வவணத்வ த3வர வத்றமர ஶரகு3மற 

81. ஹோட் (உடு3, Lip) மளக்ற அஸ். வர3ரி ஹோட்3ன் (இறுக்ர, 
Tightly) உட்சற த4ந்ற3 

82. ஹூட் (ழுந்றரு, Get up) வமரபதர2ரும் யழட். ஹூட்3 (தந, Fly) தக்ஷற 
யளட3ஸ் 

83. கோ3ய் கோய் கோ2ய் வவணத்வ அவ்வ தர4ரம் ஶமத்வ எண்வட 
ிஶமஶ் வயரவ ரக்ம் 
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84. வ2வ்வட3 த்ரனுன் அய்த்க் அல்னறங்கு3, ல்னறங்கு (Male / Female 

Gender) வமரன் ர்யறவத் வல்வனர, வர3 அர்து2ன் து3மளவன் 
ஶம. உரயண் : வௌவடர3, வௌடி3 

85. வௌவடர3, வௌடி3 வவணத்வ த்ரன் வத3ட்வர, வத3ட்ற வணி 
வணரிவர வமரன் ர்யறவத் வல்வனர, வர3 அர்து2ன் து3மளவ. 
ீவடர3 அப்3த3த்க் தண்வடர3 3ரிவர வவர ௌேோ3 
வவணத்வ. ௌடி3 வணரிவர ஆட் தரய்ஞ் யப்3பு3 (Spider). 

86. வர4ம்ப்3வபர, வர4ம்ப்3பி. உ ோ : தணி கோ4ம்ப்3ரோ (இபஞ்சூடு, Warm) 
ஶம. வர4ம்ப்3பி வவணத், ர4ம் ன3ரிவர யரல் அரிவர 
வ3ட்3வடர3. உ ோ : வரஸ்ரம் கோ4ம்ப்3ரி (Bump) ஶம 

 

ஜுன்னோ வத் ோன்கின்  கோ3 ப்ோகு3ன் 

87. பரீக்ஷோம் (ஶர்வு, Examination) யங்க3த் க் (ஶர்ச்சற வதந, To Pass) தரட் 
வதரடி3 வசரவ்து3வணர 

88. ர3ய் யட்3வர ஜபி, ரக்வரி, க2துக் (ல், Field) வற புஷ்டி 
(ஊட்டச்சத்து, Nourishment) ஸ்து (உம், Manure) ஶயரி 

89. ர3ய் தூ3து3ம் ர்ய ீ வ4ய்ஞ்,  ோக் (ஶரர், Buttermilk), யோனி 
(வண்ஷ, Butter) க2ஸ் (தரனரஷடக்ட்டி, Cottage Cheese) அப்3த3மள 

90. வர3ரு  ிங்க3ேோ3 (வரம்பு, Horn) சோகு (த்ற, Knife) ர3ன், போ4ணி 
(Kumkum Box) அங்கு3 ஜள2கு3 கௌதுக வஸ்து (அனங்ரப் வதரருள், 
Decorative Items) வத்க் ஒர்க3 ு (தன்தடும், Will be useful) 

91. "ல ர்ய ீவபர தரய்ஞ் வனந்து" (உச்சந்ஷன பல் உள்பங்ரல் ஷ) 
வணி வன்க்ரனுக் வணரிவர வமரன் "பஸ் ர்ஹ ீ ோஸ் யந்து" 
(அடி பல் தணி ஷ) வணி ஜர2டு3க் வனுரய். ஶல ஜர2டு3 "பஸ் 
ர்ய ீஶரஸ் வனந்து" த3மள (தன்தடுறநது) 
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92. பு4ஸ்யோ ஜர2டு3 (சறறு ஈச்சம், Mountain date palm) பூ3ரு (ஏஷனக்ிறு, 
Palm leaf rope) க4ந்த்3ோ (பட்ஷட, Bundle) த4ந்3த்க் நுக3 ு 
(தன்தடும், Will be useful) 

93. கௌ2ரிம் (குபம், Pond) தணி ர்யரவனந்துஸ் ப3கோ (வரக்கு, Crane) 
வக்றனற அய் 

94. உச்யோவ் (ருரணம், Earnings) வமரம்ர் ஶஸ் உன்வணர ர்யறவீ3ஸ் 
ஜுட்3ே3 /  ோ3டு3ஞ்ஜ (சம்தரறத், Earned) யன்ணவ் உரவ் வத்க் 
பஷம 

95. வித்3ோவி (தடித்ன், Educated) வவணத்வவணர வினம்ன் (திவு, 
Modesty) சல்லுவணர. வர3 வவணற3 ிணம் ம்வயரட்டப்தன் 
ஜளட்3ட3ி 

96. ஶனீ் ஶபல்ய க் (இஷபப்தரந, To rest) ஏடர3 ஜரடு நீேோ3 (றல், 
Shadow) வமரன் வரன்ணிஸ் அவ்ணர (ீவடர3 வணரிவர வலுகு த்வர. 
 லு அவ்வ த்வர) 

97. லுத்  (அஷச ஶதரடுல், Cud Chewing) வன்வர, ர3ி அபுலுகு 
தவஜ3வனங்கு3 வசரவர சுவுநோத் ோக் (வல்னரல், Without chewing) 
கி3யின் (ிழுங்ற, Swallowing), த2ள்சரது ஶர3 ர்யரத்வஶள் வல்வன 
வசரரக் ஶரனும் அணினற, வசரட்3 சுி ற3வ்ரல ற3னத்வ. (றங்கு3 

வணரிவர வலுகு த்வர) 

98. வள் கோ3ன்  ோ3ரு (ரர் ிறு, Coir Rope) தணிம் தி3ஜ்வஜத் வல்வனர 
பு2க்3கு3ணர யரனற  ோருனும் (ப்தல், Ship) வத4ள்பி வ்மளன் 

99. னய்வடர3 வன் ஜர2டு3 குட்வர. வல்வன னய்வடர3 ந்யன்வணர 
ந்யன்வணரன் வசக்வத் வவர சகு3யோ (ிநகு சறரய், Wood Chips) 
வன்ணரவு 

100. க2ண்டி3 (தள்பம், Pit) க2னத் க் (ஶரண்ட, To dig) க2னடி (டப்தரஷ, 
Crowbar) தவஜ 
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