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భపకి-ి ఫశ్వప, ఛకక. 
భపకక్తె ి భపకముి ిక్తె -ౕశు ఫలు,ము్మ ఫలు, 
మా్ శ ీలు ఫలు, కళపకపికల ి, ఛకక్మపడుి తక్తె , 

ఫమశు ఫలుి 
భపక ఫనడు.ి ఫమశుడుి, చలముిఛటటు ఫడు,ౕశుడు,  
ము్మ డు. 
భపక పచమి–నమె తపచమ,ఛటటు కొ్మ, క  పచమ,  ప  పచమ, 
తఛుు, ధ  పచమ, గుఱమతపచమ. 
భపక ి-ిభడడ  ప్.ిషోభపి 
భపకుి–ిఘవడకీలు,ి ఫామ ేవ్ 

భపకు ఫశుణముి-ిమశపభప 

భపకులుి-ిమభశణ ేధప. 
భపకెి-ిిౙఫీఛ ము, ే  కి.ిఛటటు , వ్ప, వదప, భ ీ్ప, 

భఘ్మ, నమ్ప.ి 
భపకెక్తె ి-ిమ ీ్పలోిఉ్ ితభె ,ీ ఛర ా్మ ఫలు, 
మా్ శ ీలు ఫలు, కళపకపికల ి. 
భపకెకఫడుి-ిిొ్ ఫడు, ము్మ డు, ౕశుడు,ి
వశెకము్మ డు 
భపకెకున కుకి-ి ా  క ివచము. 
భపకెకు ఫ ిఛ్మలు.గణ్కు ా  క ఫ ిఛ్మలు 
భపకెకుిలో్గు.వదపలో క ివచము,గణ్కుివచము 

భపకెకుివచము- ా  క ివచము, ీతక ివచము.ివదమగు. 
భపకెలోి్మపడుి–ిభ ీ్పలో వదపలోిఉపడు. 
భపగజముఘరి -ిమ్ గముఘర, ్్ష్ా ికప. 
భపగజౙఫముి–ిమ్ గకే,ప్ినమానప. 
భపగ  నబడుి-ిిఛశు ె్తె , ఫ  ో వు,ిబహిశపగమగు, 
బ్టబడు, బజాశు్ఛడు. 
భపగ  నబెటటు ి-ిబటుబ్లుి

ే్ు,బహిశపగఛశచమ,భలల  ెటటు . 
భపగ  నబెటటు ివ్నమి-ి్ వ్ప. 
భపగ  నబెఘ  కము-ి ి శచుబపడి ెఘఱికప. 
భపగ  కశ ముి-ిబా్ కశ ము. 
భపగ  కెకుకి-ిబ్టఛడు, శచుకెకుక,  ికెకుక, 

బజాశుకెకుక, బహిశపగమగు, భలల  ఛడు 

భపగ  కెతె్టటు ి ి వె-య్శులకుిఉఛ్గఛ ే ి, 
బ్ల వతె్ ి వె 
భపగ  చమటు  కముి-ిిభతబిశ  ై్ిచమటు  కప. 
భపగ  జప్-బజాశుతభె ,ీబజాశుిగ్ా , 

ఘమధతు ఫలు,ౙఫ్తబకు ఫలు 
భపగ  జాణ్్ముి-ిి ిలో ి ేశు  ్్ప. 
భపగ   శ్్ముి-ిిశచుబపడి ెఘఱికప,  ిి 

ెఘఱికప,  ి ె్ె్ప, భపఘ  కీి్తతే  శ్్ప. 
భపగ  ్ము కొ్మి-ిభపఘమలో ేిఛ  ి్్మ కొ్మ. 
భపగ  ఛ  మళముి-ిిభపఘ  కీిలభప ే ి. 
భపగ  బే ఫలు-జలఛరఘపికఫ ,బ్టటబే ఫలు. 
భపగ  ొకుకి-ిిభపగఛరఘష ణప, తశుగమలోల  ేతేి
ఛరఘష ణప, ొ శుల ఘపడప. 
భపగ  లో క ి వకుకి-ి ికెకుక, బజాశుకెకుక, 

బహిశపగమగు.ి–ిభపగ  కెకుక. 
భపగ  వలఛుి-ి ేద ి ేరమ, భతబిశ  ై్ి ేరమ. 
భపగ  ఫడుి-ిఘమకఫణ ాశు. 
భపగ  ే్ుి–ిబహిశపగపి ే్ు, వలల  ే్ు 
భపగ  నతి-ిిజాశతభె ,ీ కులట. 
భపగ  నశకు-ిభపఘ  కీిభపఘమబాటటలోిఉప ేివనమె వు. 
భపగఘి-ిమట, తప  , మద,మక.ికోఛప, ఘమఫ్పి 
కు్‘్లప, మ ోవ గ, ఉఛఘరవప.ి ేెధప. 

భపగఛుిబపధమవులు-ిద ీశనపబపధిబపధమవులు 
భపగమచుము,ిభపగమ తుము-మ్ ఫలు, ద ీశపిీ ిి
గుశుె , ఛుటటు మచుిొ. 
భపగముి-ిభపఘప, మకశణ.భపగ.నమపఘశపి 
భపగశపగ వైభవముి-ిిభపగములకుి ేవ్లిగాా లకు ,  

శపగము్కుి మల్ము్కు ి ో ఫలుి ే్టప, ేవు ి
వ ే  పఛులోి వైభవప, నమనెి ో ఫలు. 
భపగపచమి-ిిఘగ  క వచము, ేశువగు,మపచమ.ఉపక పచమ 
్త పచమ,జ పచమ,్త  పచమ,ౙఫ్తబపచమ, ఉలలతబపచమ, 
ఉ్ హిపచమ, భతకమాపచమ. 
భపగువశములుి–ిభ్మకూల ్  ్ ా్ివశములు. 
భపచ ల ్ి-ిిిఘగ  లోి.ిఛరకక్, ఫశ్యప.ి
భపచగమ్.్పనగమ్,ి్పన్డకిగల ి. 
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భపచమి-ికొ్, వశ.ిచ్మొ్, కు ాగమాు 
భప తనబ పఘమలుి-ిమధ ిమధ ి ఫాపత్ోి ొ ప ేి ొ పఘమలు. 
భప తలిలేకలుి–ి ఫ్ ాలు ఫ్కులిమాశుు ెైివ ేుి
లే్లు. 
భపజ్ ఫనడుి-ిభపజ్పి ేతబి ిి షే ఫలుిక ెటటు ఫడు, 

ో ్ివనమె వులుిక ెటటు ి ఫడు. 
భపజ్   ి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమి వలకొ్ ిళడుి
తశుమలకొపడలోల ిభపజ ా ిరిభ ేికొపడ. 
భపజ్   ఫ్నడు-భపజ ా ిరక ిభ ిఛత  ై్ి
ీా ేపకటటదెశుడు. 
భపజ ా ీరదెశునడుి-ి ేపకటటదెశౙఫెమ, భపజ ా ిరక ి
రదెశుడుి 
భపజ ్్్ుడుి-ి్్మమప్తడు, భపజ ా ేి
ఛు్తర డు.ి 
భపజ ేి– భపజ ా ే, ్్మమప్త ి్ల. 
భప ి-ిిభ్ఛడు, బెఘశుి.ినప ేహిపచమ. 
భపటనబాశుి-ిఛశు ె్తె , వపటబడు. 
భపటకుముటుకుి-ిినపబపధపి ెటటు కోకు. 
భపటతబలుి-ి ేలికూలబడు. 
భపటటముటటు ి-ిినుృశపచమ, ్ాకు,ినపబపధపి
కుపచమకొ్మ. 
భపటటోనమి-ిభశటటిొలక.ి భపటటి=ిభశటట  
భపటటవ్ముి-ిభశటటవ్ప.ి భపటటి=ిభశటట  
భపటటన ామశలుి-ిజపట ఫిఛుటటు్ి్ామశలు. 
భపటటకొ్మ.ి్గులుకొ్మ, లగ మగు, మనకెమగు. 
భపటటజే్ు.భఛ  ఘపి ే్ు,  ైలఛడిజే్ు. 
భపటటబచుి-ిీ ెకుిభపటటకొ ి ఫకేిబచు.ి 
భపటటబచుివపటట ఫనడు-ిఒక ా ిమ ాశపిి

ేనమకొ ే ఫడు. 
భపటటముటటు -భపటటిిినుృశపచమ, ్ాకు, నపబపధపి
కుపచమకొ్మ, నపబపధప, నుశ్, ్ాక  ,  ైలిమశెవప, 

ముటటు ,టీటినపబపధప. 
భపటట ఫ -నయఘపటట ఫ , భ్ౙఫకప్ప, నయ ి ఫ . 
భపటటనపటట-భ ్ ఫశు, చమటాు లు, శకెనపబపధమలు.ి 
భపడ ఫశుి భపడ ఫశు ి-ినీఛపలో ి ఫశు. 

భపడుకఫచమి-ిమలతబపచమ, కఫ్ ఫఘమి 
భపడుకొ్మ-భపటటకొ్మ,భపడకొ్మ,మదా పచమ. 
భప్క్ీలి-ిభప్కుముపఘమ. 
భప్ ప్ి్్మి-ిలెక కపచమ, ఛ  గణ పచమ, ఛ  మాణా ి
్తలుఛు. 
భప్శపగ  ై్ ఫనడుి-ిమఛుె డు, న హి్తడు, 

ఫర ణమ్తర డు. 
భప్శపగుడుి-ిమక కిమఛుె డు, ఫర ణన్మడు 
భప్శపగు ఫలుి-ిఛర ా్మ ఫలు, మక కిమఛుె ఫలు. 
భప్ ఫ్ కునడు-భప్ ఫ్ ినెశూఛుడు, ేవుడు. 
భప్  ్ామ-ిభప్ ఫ మ.ిభప్టాి ఫ బప ి
్ు్ ఫడు.ి ఫ్ , ఛశమా్ .ి 
భప్  ్ామ్ెముి-ిభప్ ఫ మ్ెము, భప్టి

ఫ బప ేిలషణప. 
భప్శు-భప్శువు, ్ాశ్మ ప. ాటట, మశుగు. 
భప్లి ొ ప్ల ఫశుి-ిచమటాు లు. 
భప్ేతబ ఫశముి-ి ొఛు ఫశు. 
భపఘన ఫనడుి–ినమపఘశుడు. 
భపఘ ఫ  ి-ిభపఘ ఫడు.ి 
భపఘ ఫ  ్్ముి-ౙ పఘశ ప, భపఘప. 
భపఘ ఫ  ి భపఘ ఫ  ి ిభ ి ి-ౙ పఘశ వత, భపఘక్తె ,     
భపఘ ఫ  . 
భపఘ ఫ  మాటలుి-ిభపఘ  ై్ిమాటలుి 
భపఘచపఘము భపఘముి ిచపఘము -ిిౙొ గనమ.ి 
భపఘఘమకుి భఘమకుి ిభఘమకు ి-ఛలుిభఘమకులుిగల ి, 

ా ాల ి 
భపఘ ిఛపడల కుిభఱము ి ాచమి-ిభలభ  ై్ి ా ి
మశపచమ. 
భపఘ ిమా జలపబు-ిభలభ వనమె వు, భలభ ప. 
భపఘ ఛపటటికఱము ి ాచమ-  శక ా , భలభ  ై్ి

ా ిమశపచమి 
భప ికలున-ిబ ప ికలు. 
భప ి ొ పఘమి-ి ొ పఘమ,ిభపటట, ్ాకు, ఛటటు కొ్మ 
భపఘమకొ్మి,  ేశు, భ్తకు,ిలభ మగుి.ినమా్మగు, 
ౙఫటట్గు,ిిన  ఛడు, ్  ్ుపడు. 
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భపఘమకపటె-ి ా కపటె,ిభపఘమకొశకుివపటట ి. 
భపఘమకు-కొశకు,కోనపిఉ ా:కూ ే్పఘమకు, 
వ ేు్పఘమకుిొ. 
భపఘమకోలుి-ిి ేతక ిభపఘమబాటటలో్మ్ ి, నీఛపి.ి
భపఘమకోవటప-ిిభతినీఛప 

భపఘమ్ో-ి ా ్ో 
భపఘమీనఘ-ి ా ీఘ. 
భపఘమవపక-ిభపఘమమూలప ఫ, ా ికఫశణప ఫ. 
భప తలినయ  ఫలా ె-భప తలి ేతిక  ్ాలితభె .ీ 
భపబా ఫనమలుి-ి ా్ ఛు ఫనమలు. 
భపబాళఛున ఫ్లుి-ిభష  ేధము. 
భకఫకళ ఫదముి-ిభకుకళలల ిభ ేివడల్ోి ేతబ్ి ఫ్నప,  

భక కపచమి-ిభకకపచమకుిి.ి ొ టు ిొ.ిముడుగజే్ు, 
నపకు ్పి ే్ు, ్  పచమ. 
భషప్లుి-ిిఛూజాఘమలకుిఉఛ్  ప ేిఛనమఛుి లే ాి
కుపకుమ ిక బ్ి ్ ప,తేననబరా లు.ిభష ప్లు. 
భష్ివటఛ్రముి–ినృ్బు ిమ ిలోిధతు వుిద్ ప ్ి
మఱాు కు. 
భషశ ఫ ి– బర్ . 
భ్పడ ీఛముి–ి శప్శప ఫిమ  ో కుప ాి వ ేి ీఛప. 
భగడు- చప,హీ్ప, పఘ ప,ిభఛ పఘ,ఘయశు, ే ఫద. 
భగడుతే్ుి-ిిశటటు ే్ు, భలల  ి ే్ు.ి ్ ఛుచముిి

ప ిపచమ. 
భగఛడుి-ిక బపచమ, ఛర్ షమగు. 
భగవుఘగవులుి-ి భగవుి ి్గవు ి, 
య ుఛుచముకొ్మటలు, వధయవశులక ేుి ెప  ల కఫ్మకలు, 
ౙఫ ె ెటటు ివధమవుి్్ె ఫ  పటటక ిఛప ేి ేడుకలు. 
భగవూి్గవూ-ివధయవశులక ేుి ెప  ల ికఫ్మక. 
భగము,భ ీ్ప.ిక్బ  ప ిిిభ్మకూలప, 

భపఘమబాటటలో ి, నీ బప ప ి. 
భగలముి-ిలెకకలేక ో వడప, శలష ప.  పడు.ఘమన ్ప. 
భగకెి-ిభగకిఉ్ా ్ప, ఛూ క, జృపభణపి.ి
మ ిక పిి ౌశ పి,  లాన ేధు . 
భగకి-ిఉ్ా ్ప, ఛూ క, లాన ేధు, నశనప. 
భగళలల ి-ిిముపఘమ ా ఫలుి.ికొ్లుిిభపచమలు. 

భగళలల ి-ిముపఘశ, భగా ాగప. 
భ  ొ ప్్మ్ ి వ్ ి-ిికశ  ో ే ి. 
భ  బాన ొ్మి-ిభ  ఛ ీషి ే్ు, భ  ౙఫష ఫి ెప ాల డు. 
భగువి-ి్గు, ౌక. 
భ ీ ికశణముి-ిభ  ౙఫ్తె ఫి ే్డప. 
భఘానమశునడు-ిీకాృధతు డుిచప బ్ిభనమశుడు,బకఫనమశు ి
్ము డు. 
భచులముి-ిిిమిఛటటు ఘల; కమాప ఫిఛటటు ఘలిభ ిశూ  .ిి
కోఛపిఛటటు ఘలిిఉ్ా ్ప.ి 
భచులా్ివఘలక-ి ాచక 

భ ుకబు ుకలు-్ే ాలుిలేక ో వడప, భ్మకూల్, 

బెలపఛుిమాటలు 
భ ుకముి–ిభ ుక,కలవశప, షోభ,కొశ్, వత, లోఛప. 
భ ు్తడుి-ిభచము్తడు. 
భ ువచముి-ికతబవచము, భఛరఘమగు. 
భ ువచములుి-ికలతబ ఫవ ాలు, భఛరఘపి
కఫవ ాలు,లాభౙఫటట ఫిఉపడ ాలు,లాభపచ ాలు. 
భచముకటటు ి-ిిళశుశుచమ, భ పచమ.ి ేశుు, కశలాకుి
వ  ాశపి కటటు ిభచముి్్ాశుి ే్ు. 
భచము్తనడుి-భచమ ్తడు,ిభ ు్తడు,ధతు మూ  ె. 
భచములుి-ిఛరతశూ ఫలు. 
భ ొుతె్టటల ి-ిముఘరి గుశుె ేతబ్టటల . 
భజాగళనె్ముి-ివ శిప.ి ధ్ర్జ్ప.ి ేక  డలోి
నె ాలు, ఫవెవుిక్మకివ శిము. 
భజకఫనడుి-ిభఘ్మి్తతబ్ ఫడు, ేశు   
భజా పచమ-మలన పి ే్ు, ్ా్ా శపి ే్ు. భజి=ి
నమ్ప  

భటమటఛడుి-ిబాధఛడు, ఫ కులఛడు. 
భటమటములుి-ిభన్ా లు.ి 
భటమటీడుి భటమటముి ిరడు ిఘమధతు డు, వపచకుడు, 
భన్ా లుిమాటాల ే ఫడు,వ శుి డు. భటమటి=ి
వపచ్,ఘమఫ్ప,భన్ ప, వ శిపి  

భటటక,భటక-ిికుపకుడు ఫ్ఛులునమ, తభకఫ్ ొ  ,ి
డుడ ి ో ొటటు ిఘరవ ప.  

భటటగ్కి-ిభపఘమవలల , మికఫశణప ఫ. 
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భటుి-ి్ల్త  ్ిద ీశప, కబపధప. 
భటులుగటటు ి-ిభటులు ఫిళశుడు. 
భటటు గి-ిభటటక, భటక, భటటకు, భటటుక, భటటు వ. 
భటటు వప ి్డుకలుల -ిదమాఛ  ిఛర్ ్ పి ే్ు. 
భడఛక్తె ి భడఛముి ిక్తె ి-ిివకకలాకులినప ిలే ాి
బశణ ిభప ిప ేితభె ,ీ 
భడఛమా ెి భడఛముి ిమ ె -వకకలాకులినప ి
భప ిప ే తభె .ీ 
భడఛముివ ్ి-ివకకలాకులినప /బశణ ిి్ాపబూలపి
భప ిప ేితభె .ీిభడఛక్తె- భడఛముినతిొ. 
భడఛముి వలన ి, భడఛమునత–్ాపబూలమప ిప ేితభె .ీ 
భడఛము ి- భడఛముి ిభ ి ివకకలాకులి
నప బశణ ిభప ిప ేితభె  ీ
భడఛము ఫశుి–ిభడఛప ఫశు, ఫ లకుి్ాపబూలమచముి
తేవకులు తేకలుి 
భడబాలి-ివపట ఫడు, వపటక్తె ి భడౙఫలి=ివపట ఫల  

భడబాలినతి-ివపటక్తె . 
భడన ఫతబ్ి భడన ఫతేి భడక న ఫ్ుి భడవులి

వ వ లి–ివ శిప, శుఛ్గప.ి 
భడిఉలవలు-యటి ఫ, కఫపతి ిభవులు ఫశుి
గులల గులల్గు, ్మ ్మజగుి 
భడమృగములకుిఛలలముి ే్ుి-ిభడిమృ ఫలకుి
బ ప్లుికఛుు,ివ శిము. 
భ ాటము-ల ాటము ,ధ్ప.ి ేఘప, 

ఛరణ్కోఛప,కీా ాలానప,  లడబాటటి 
భ  ఛడుి-ి్మక పచమ, ్ెశఛడు, మప  ఛడు. 
భ  బపటటి భ  ి ిబపటట ి-ిితేవకుడు, కఫఛలా ఫడు, 

ఫఘతేవకుడు.ి 
భ  బపడనడుి-ిిభధముడు, ఘమధతు డు, తబగుమా్ ఫడు. 
భ  బపడ-ిఒకితటటు .ిి 
భ  ్ాలము-భడ్ాళిిమ్ ఫలు.శు వు,ిఛరమాణపి. 
భ  ్ాలముగి-ిభల క ఫ, నమలభము ఫ. 
భడుకులుిి-ిభటటకులు. 

భడుగడుగుకు-
మాటటమాటటక ,్ేఛ్ేఛకు,ఛ ేఛ ే.భడుగులకుి మడుగులుి
ఛశచమ.భతభక ె్ోతేపచమ 
భడుఛుి-ిలకుకవ, భతి, 
భడునమి ొశుికఫళలల ికడుగుి-ినె్ప ఫిమఛఘ్మి
్తచముకొ ి ా క ిఛరీ కఫశపి ేనమకొ్మ. బుశఘ్ీకుక-ి
కఫళలల కడుగు  

భడునమలోఛికపబముి-ిభతబిశప, లువ ి, బుశఘలో ి
నెపభప.ి 
భడడ ఫటటి-ిిమటపకప.ి ోధప, భడడ  ప్. 
భడడ ఫఛనడుి-ిిభడడము ఫిఛటుఘ  ్ిశవు, ఛతబ డడ . 
భడడమాడు-భడుడ తఛుు,వ త ేక పచమ,శుఘప ఫ తఛుు, 
లఘమశు తఛుు. 
భడడ  ైికఫచమి-ిల ి  ప ిశష పచమ. 
భ ాడ నకిి-ిిభడుడ , ోధప, శ పధప, లఘమశుి 
భ ాడ లుివచముి-ిిభడుడ కొ్మ, భడుడ ఛడు.ి 
భ ాడ లుఘమ ాడ లుివచముి-ి్ాశుమాశు ఫివచము, 

భడడ ిడడప ఫవచము. 
భ  డకఛు ిి-ిలఛుుడుినీఛమపఘమపడుిఛ  ా  క 

భ  డ వటటు ి-ిమటపకఛఱచమ, భడుడ ెటటు , ో ిపచమ. 
భణక పచమ-లగ్ాి ే్ు, భఛ్తబపచమి.ోనఛుచము, 

వప పచమ,   
భతకముి- భ ికము,లకుకవ. 
భత ధ‘ు  ి-మక కిక  ్మడు. 
భతవనప్ముిమడు-మక క ఫశపగులు చలుల కొ్మ 
భత వి-ిభతవ 
భతద్ునడుి– భ ికుడు. 
భ్ెన ఫశుి-ియపఘమలో ిభశనమ్ ిలషణప. 
భ్ె పటటకోడలుి-ిిమగ ాలు, మగడుగలితభె .ీ 
భ్ెలి మి ి్ల ి-ిభవ్ల. 
భ్ెల ్ెలి భ్ెలి ియ్ెల ి–భవ్ల, యవ్ల. 
భ్ె ఫశుి-ిభవ్ ఫశు. 
భతెపటటకోడలుి-ిిమగ ాలు, మగడుిగలితభె .ీ 
భ్తె -ికలతబ  లతబి్ుపడు,ిళకీభపచమ,ి 
్గులుఛడు,భ్మకూలిమగు,కలుగు,నపభపచమ,ి 
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భపటటకొ్మ,్ుకెమగు.కూడు, ొ పఘమ 
భ్తె గడ- భ్తె కడ ి ొ ప ిక. ేశుగడ, ౙఫీఛ ప. 

భఘ్మి-్  ్ినమ్ప, భవకఫదప, ేళ, ధప. 
భఘ్యనబఘ్య-ినమ్ప,ినపఘశ ప,భఘమ్మిఛఘమ్మ. 
భఘశుబెఘశుి-ిజపకు, భ్ము. 
భఘవఘి-ిిభవమా్పి.ికల్, ప్ిి్ీపఘశ,  తఘ  ్ ి, 
్ాశుమా ెై్ ిి.ిదమాఛ  ్ ిిి 
భ ి ఘమకుి-ిిభ్ప, ధె్ ్మకశణదబప.ి 
భ ి ే్న-ిిభ  ఫణముి,ి  వ , చధకప, ్లె. 
భఘఛు డి–భ ఫదె్ప. 
భఘమ ేత  -మధ ఫతర,ి్డు ే . 
భఘమ ేతరకఫడ-ిభశ ఫతరినమ్ా్, ్డు ే . 
భఘమ ే ి-ిమధ ఫతర, ్డు ే . 
భఘములోిచప రరఘ్ము-ి ధ్ర్జ్ప, భలభ ప. 
భఘములోఛి డి-ిిభఘములోి డ.ి 
భఘ  ఫటటి-ిిళమ  ఫటట, మకతబ క్ి.ిమదుశ ఛడటప. 
భఘపచమి-ిభఘపచమ.ిిబె ి  పచమ, కఘపచమ, 
తశనక  పచమ, ్టటు , కొటటు , లాగు, నశుి 
భఘపచమి-ివహిపచమ.ి 
భ కిముి-ికఫవ, శషణప, క ెటుచయడడప. 
భ ి ోి-ిభ ి ో, భ ేిచయడుి,ఘయశఛుివనమె వు్మి శేప ేి
ఛఘప. 
భ్నగు ె్నగుి-భ ో ్ ప ఫ, భరత్ోికతబ  లతబిఉపడు. 
భ్ప్   ి-ితశుమలకొపడలోల ిఒకటెై్ి ేౘఫ ిర.ి
భ్ప్తడుి=ి ేధతడు ిళడుకొపడలకూిళక. 

భ్ప్ాళల ఫశుి-ిభగవ రా మా్మ ల ఫ  ిమజఞ్ోి
తశుమలలోిీా ేపకటటదెశౙఫెమక ిఛుధుమాలాకెైపకశ పి

ేతబ్ిభకుె డు.ి 
భ్శు్నడుి-ిభ్శునడు. 
భ్లున ొ్లుి-ిీ ెలు. 
భ్లున ొ్లుిభగు, భ్లున ొ్లుిౙఫగు-ీ ెి
ౙఫగు,వృ ి తపఘమ. 
భ్తబి-ిల్తబ. 
భ ా్ు ాౙో -మ్ు ాలుిలే ఫశు 
భ ఛటటు ి–ిఛూ ఛటటు ి. 

ిభ్మచ  పచమి-ినా్ప ఫి ్ోడు ఫిఉపడు, 
భ్మన  పచమ,  
భ్మభవ్ి-ిిభ్మభవప. 
భ్మభవ్ిి-ిిభ్మభవప; భ్మభపచడపి. 
భ్మ  ిమ్మ  ై్ే-ికృశప ో వడప.ి భ్మములుి ెఘ-ి
మ్మములి ్ , లువి్గటప  

భ్మవు-ఉ ఫ్ప,ిధప,భవకఫదప, 

్ుకెప,ౙఫమశియప,భ్మకూల్, ఒఛుు. 
భ్మ ఫన్ప-మజఞ 
భ్మనమి-ిగ ాఘపడములుిొ.ి ఫటటక ి ేతేిలో్ఛుి
క  ్ప. 
భ్మ వి- కొప తప, ్కుకవ,భలనత.ి

్ ిమ ో్శప,భల, న్ ప. 
భ్మ వటటు  -ి ఫశవద పి మ ేదపిికఫపత ి ొ పఘమ. 
భ ో ్ ముి-ిి ేరమ, భ్మ ఫగపి ఛశనుశప  

భఛల బపచమి-ిమఱమనగు వటటు .ి 
భఛునజెలెల పడుల ి-ిభకక తలెల పడుల .ి భఛుి=ిభకక  

భఛునడుి-ి్ప  ర. 
భఛుి-ిిమదుశ , భరత, ఛూజ ్ా, శ ఫఘశ, భకక, 

్ప  ర, ్ల  

భఛు డు ి-ి్ప  ర, శవ ఫచకప,  

భఛుటటనిి ేి-మశల.ఛూశెపవలె. లషణిఛర్ గప  

భఛుణి-ిిఉ్ెశువు, మజఞ, భ్మమతి.యచముట, కఫ్మక.ి
భఛుణ ై, (క ిభఛుణ  
భఛుణియచము-ిమజఞి/భ్మమతి/కఫ్మకిియచము, భశుణి

ే్ు. 
భఛుణ ొ్మి-ిిమఘశఛూశెకప ఫియ ేు ా ితభెక  పచమ; 
భఛు్ ెటటు ిి.ిభఛు్ముి=ివశకివ ు్ ి. 
భఛుణతే్ుి-ికఫ్మక ఫియచము, భశుణి ే్ు, 
నమ  ుపచమ. 
భఛుణ పచమ-భ్మమతపచమ, మజాఞ బపచమ,కఫ్మకియచముిి
భఛు  పచమ, భ ీ్పి ే్ు. 
భఛు్ి–ిభశుణ,ిమజఞి. 
భఛు్ము-ిలడ్తగ . 
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భఛుము- ొటెు , భఛు ు,ిభవూఛప,భఛుప, గు ాఛూఛప.ి
బెలల ప. 
భఛులఛుల్మి-ి బలలల్మిఘగశకుి బలవడపలో ి
భ్మకశణదబప. 
భఛులఛులుి-ికీా ా ేధప.భఛునఛుకఫప్లు,  
భఛు్ఛుికఫప్లు- కఫ్మక ఫివ ు్ికఫప్లు. 
భఛునముి-ిి చులు, లలలఛుుడుి.ినె్ప ఫ 
భఛరతి-ిౙఫటటిలే ి. 
భబకి-ికొ్ గుఘ, ెఘి త్డుడ , కొ్ కుిటెపకఫ్ి

ఛు్మిగు ుిగ  టెివలెి ేతబ్ ి.ిఛళ్ల ప, ఫ్రి  
భబశమధ ి– తభె ,ీ ్ౕ  ై్ి్డుముిగల ి. 
భభ్్నెమచముి-ిభ్పిలేఘ ేి తైశ మచము. 
భభ్్నెము-భ్పిలేఘ ి తై ఫ ియ ేుి్నెప. 
భభు ఘ్మగుి-ిఉఘ పచమ. 
భమ్ుి-ిఉఛ్ుకెమగు.భమశ ఫనడు,ి్ధమడు, 
భటటడు.ిి 
భమాని-ిభమా ఫన  . 
భమాన కటటల -ిఘటు  ై్ి కటటల . 
భమ కి తలల ి–ిమదు ఫ శికదబప, ఔశ. 
భము డు వుిి-ిఒక  క ి ానమడగు, ఒకశుి త బు్టటల ి
ఛరవ  ెపచమ, వదమగు, భము డగు, వలకు ో వు. 
భ ే టట   ి  కటటిభతబమలోి ి  కటట ిభ ే  కటటి
భతబమలప  కటట -ినప లోిఉ్ ివనమె వుిఒకటట,ిభ ే ి
వనమె వుి. 
భ్న ఫశుి-ిగుశువు.ిభ్ న ఫశు. 
భ్ ్లుి ెటటు ి-ిభ్ ్ లు వటటు  

భ ్ేనగ్కి-ిభ ్ఛషపలో. 
భ ్ ఫటటి-ిభ ్ప్, భ ్కొల ి. 
భ ఫణ ి-ిభ ే ి ఫ్ ్ప ,  

భ  ేణ కుపడి- భ ే ికుపడలు. 
భ్ న ఫశుి-ిిఛూ డు, బరా ్ ణుడుి.ిమ ాశు డు.ి 
భ్ ి ్ లు ి వటటు ి-ిిభ్ా !ి ్ా ిభ ి
్్ప్ోిమ్వులుి ేనమకొ్మ, ొ గడు, శపచమ.ి 
భ్ లు ిభౙఫఘలు–మ ాశు లు, ెఘలు ్ లుి. 
భశగపటన చమి-ిఛశవదప ఫిచయచమ. 

భశగుి-ిభశునగుి.ిత వ , భశుగు.ి 
భశ ొశిి-ిిభఱ ొఱలు, ్య ్్, భనపఛూశు్, భఱమఱ, 

ేఘప, గుటటు , కఫఛట ప, నప ే్ప. 
భశ ొశ్ి-ిికఛటపి.ి ేఘపిి్య ్్.ి 
భశ ొశతే్ు-్య ్్ిక  పచమ,్య ్ప ే్ు. 
భశచపఘమశు ి ేకలుి-ి్్ష్ాలు, ోశుగుశుె లు.ి
ోటటగుశుె లు. 

భశ ే్ి లుచమి– నమలభప ఫభబు , లభపచమ,  
భశ ే్్మపడుి-ినమలభౙఫధ మగు. 
భశ ేతిధ్ము.భపఘమబాటటలో భమూల వనమె వు,భశ ేతిిిిి
మాణ క పి 
భశ ేతి మ ఛపడుి-ిి
భపఘమబాటటలో ి,కశ్లామలకము.ి 
భశ ేతిమాణ ము, భశ ేతిమాణ క ముి-ిిభపఘమబాటటలోి
గలిభమూల ివనమె వు. 
భశ ేతిోషముి-ినమలభౙఫధ  ై్ిోషప. 
భశ ేతక ిభపఘమ  శుకు-నమలభప ఫలభ మగు. 
భశ ేత ిి భశ ే ి ిభ ి ి-ిిభపఘమబాటటిలో ి, 
నమలభ  ై్ ి. 
భశ ేతలో ిఛువుెి-ిిభపఘమబాటటలోగలివనమె వు; 
కశ్లామలకప. 
భశ ే్మపడుి-ిభపఘమబాటటలోితబఘప ఫిఉపడు. 
భశజక్తె ి భశజముి ిక్తె ి-ిిౙొ గతెై్ ి, మ ో ఞ ఫలు, 
యపఛులా  , లలానవత. 
భశడునజే్ు-ిబా ిపచమ. 
భశడుి-ిభశటట. 
భశ్న-ిిభశు్నిి? కపఠము్పఘమ. 
భశఘమి–ిభశుఘమ,ిమదుశ ప, భఛూశెప. 
భశమఱి భశి ిమశలుట ి-ిినప ే్పి.ి్ేఘప, 

ొ శ ొ తుప. 
భశమఱచమిి-ిజపకు, నపకో పచమ, నగపిమఱచమ, 
మఘమఱచమ, ఛశవశపచమ. 
భశమఱఛుి-ి ఫశవద ప. 
భశళల ఫడులుి ెటటు ి-ిముప  టి ఫశువ్ ములుి

ే్ు,ఘ ఫ శుి ే్ు, కొలువుి ే్ు.ి 
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భశళల ఫుడుి ాగవ్తలు-ి ేవు ినపకీశె్లుి ఫ ేి
ాగవ్తలు 

భశవనము భశ వదము -ినగపిలో  ో వడప,లో  ి
లోగకుపడటపి 
భశ  ి-ినగపి  తబ్ిొగ. 

భశవుి-ిలశవు. 
భశ వశమాటలుి-ికలవ  ప్ిమాటలు, భడడ ిడడ  ై్ి
మాటలు. 
భశనతె ిి-ి్కుకవిదక ెికల ిి, దక ెిహీ్ి 
భ ఫ కముి-భ ఫచము.భ ా్కప, ఫ ిలే ి. 
భ  ోశు-ి ాగప. 
భ  ోశు వటటు ి-ి ాగప ెటటు .ి ఛరభు్ెి ాగప, ెై్త ాగప, 

ొ్ెపిజలౙఫ్ప.  

భ  ోలుి-ి్ ి ి ాటటప ేిౙఫధ ాలోల ిఒకటటి 
భ  ివడుి-ిప్ఛడుి భ  ిి=ిప్  

భశుఘపఘమి-ి భశుఘమి ిభపఘమ ిమదుశ ఛడు. 
భశువడముి-ిమద, కో  క, ౙఫ హి్ ప, ఘగ  ినపబపధప. 
భశు్ము-భశము.ి్గ ప, ్ుకెప, ్  ్ ి.ి 
భశుా్శూ్ముి భశు్ భ్శు్ము ిభశము,ి
భ్శముి–ి్  ్ ి,్గ ి.ి్గ ప,భ్గ ప.ి 
భశు్ నడుి– భశుడు, 
భ ఫువ్ాశము-ిభకుె లుిఛూ కుిలు ఫి వలతబ్ి
భగవప్త ిశూఛప. 
భఱ ే్ి్మపడుి-ినమలభప ఫిలభపచమ. 
భఱ ేతలో ి-భపఘమబాటటలో ,ి నమలభ  ై్ ి. 
భఱ ేతలో ఫనడు-భపఘమబాటటలో ఫడు,నమలభుడు. 
భఱ ేత ఫశుి-ినమలభులు. 
భఱము  ి-ిభ ాలో ్ప ఫి.ి వపట ేిిభ్ ప్ప, మక కి,  
్ బు ఫి,  ్శచమ ఫ, దు్ప ఫ, బ తె ఫ, ీఘరప ఫ, 

ేగప ఫ.ి, భ్ ప్ప, మక క, గడబడ,ి్ెశి.ిషోభప, 

కల్. 
భఱిముఱిి-ిముపఘమ వ్మకలు. 
భఱమకము -ిచమటటు ికము , క్ు,  డిఛటటు కొ్మ. 
భఱము ివప ి్డుకలుల -దమాఛ  ిఛర్ ్ పి ే్ు. 
భలఛుి-ిభలనట, దమా. 

భలబలముి-ికలకలప, నపఘ  , జ్మలు, ఛులు, ొ.ి
ఫ ిధె . 

భలమటనబడుి-ి ప్ఛడు. 
భలమటి-ి ప్. 
భలమటకఫనడుి-ిిఘమశవని  దమా  ఘమఫ్పి  బాధి
కల ఫడు. 
భల ేరిಈిమపగ-భల ేల పగ,ీా ేపకటటదెశౙఫెమి
ధశ ఛత , ఛ ా వత. 
భల ేల పగ, భలరి ేಈమిపగి=ిఛఘ పలోిిజ ప ్ి
లషమ ే 

భల పచమి-ిదమాపఛజే్ు, తబ  పఛజే్ు, 
మలన ప ే్ు. 
భల ప్ి భల పచమి ి్ ి-ిిదమా ెటుడప. 
భల కి-ితేెచ , ్ఘృచ . 
భలతబౙొ లతబి-ిమక కిమ్ానఛ  ి 
భలనమ్మి-ిభల్ు్మి. 
భక ిఛూతబ-ికడుఛుి ి ేతబ, గపధపఛూతబ, వై ేఘ పి
నమ  ుపచమ. 
భ  పచమి-ికో బపఛజే్ు. 
భలుకలుి-ిభలకలు, ముపగుశులు. 
భలుకతే్ుి-ికో బపచమ. 
భలుకుిఉలుకు-భ్ఛడు భలుకు=ిభ్ఛడు,ఉలుకుి=ి
భ్ఛడు  

భలుకుడుితే్ు-భక  ి చఛుుడుి ే్ు. 
భలుగకిములుగక-కోఛఛడక,ిమూలుగక,ి ొణగక. 
భలుగు ఫశు-ిఛ ీ ఫ్ప. తశువుిొ. ఫటటలోి శుి ో వుి
. 
భలుుడు-ి ీ్మడు. 
భలల ిి భలల ి ిభ ి -భ్ ి.ఛ  ఘృద మా్  ై్ ా ి
చయఛటప. 
భలల ి ి-ిభ ి ో,ఛ  ఘృద  ై్ ా ిచయఛటప. 
భలల తి భలల ి ిభ త -ిభ ి ో 
భలలఛుుడుి భలల ి ిభఛుుడు ి-భఛుుడు.ి 
భలలమవు్ాిబెలలమవు్ా- ఫఢతే ్పిక  ఉపటట. 
డ ీ్ ఫ ితే ్ప 
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భలలములుిబెలలములగుి-ిఛరతకూల్లుిఉ్ ి
భ్మకూలములగు. 
భలల ఫనడుి-ిిమి ఫడు, మ్డు.ి 
భలాల ి-ిలలాల , భప్ాి భలల ి=ిలలల , భప్  

భలాల డనిి భలల ి ిమడ ి-ిభకకడ, మి ోటట.ి 
భలకఫమి-ిభలకఫడ, కలువకూడు. 
భల ా  శి-ి్తలల కలువ. 
భల లి-ికలతబ  లతబిఉ్ ి,కూ  మా  ,ౙఫపఘరమగు,  

బర్  ై్,  

భలబెల్గు-ికతబ  తబి్ుపడు. 
భలశముి-ిమ్మగుడుఛులు, ెప  ల పఘమ. 
భలుల కొ్మి-వృ ి తపఘమ. 
భలుల ే ేళలుి-ిిబాకలుి వ వ లలోిమ ేిమట. 

భళ   -భ్ో బలము.భ్ో బలి్ృతబప్ౙఫెమ ేి
భళ   తబపగప. 
భళగుి-ిౙ పఘశ ప. 
భళతి-ికొల్లుిీనమకోవడప, ఘమనమె లకుిమఘమలు,  
భవగపచమి-ిభవఘపచమ. 
భవ ా్ముి-ిఒకిక్ాిఛరక ా్ . 

భవ ాశు-ిభవధ  పఛుము.ి్మముి 
భవల వలి ే్ు-చపఛజే్ు, కల్ఛశచమ. 
భవళలి-ితభె ీి  
భవన  పచమి-ి ే  శ ెటటు , ఉెళలల ొలుఛు. 
భవున ఫఘ్ ఫనడుి-ితశనక  పచ ఫడు, బఘమలుి

తఛు ఫడు. 
భవున ఫఘ్మిి-ితశనక  పచమ, బఘమలుి తఛుు. 
భవున ఫఘ ే ఫనడుి-ితశనక  ప ే ఫడు, బఘమలు త ేు ఫడు, 
మలో ప ే ఫడు. 
భవున ఫములుిి-ిమప ి తడడలు, ిఔ ఫములు. 
భవుగులుి–ిభష  ేధప,ిఒకి బప  వపట. 
భవుఘమి-ిమముఘఛుి తటటు . 
భవుభళ ాశతబప్ నడు-ిభ్ో బల ్శతబప్ౙఫెమ 

భవుభళముి-ిభ్ో బళమ ేి్ృతబప్షే్రప.ి 
భవుభళేనడుి–ిభ్ో బలషే్రి ్ృతబప్ౙఫెమ. 

భవులు-నయశు డు, భూమ, ఫ,కొపడ, 

లలుక, ఫర కఫశప,యలుల , ఛరభువు,కఫపత, ముటటు ి, ొఱఱు ,  
కపబ. 
భవుధధముిి-ిిఔధధము. 
భవెచ  ి-ితశుమలి్డక ా  లోిిలో్ిభ ఫె ా  ికో్.ిి 
భధుమఘములుి–ల మ ిమ ాలు,ిభ్ మఘప,ి
భశిమఘప,ితభె మీఘప,ి ా మఘప,కులమఘప, 

శూఛమఘప,ఉ ర గమఘప,్ వ్మఘప. 
భౘఫు షశమప్రముి-ిల మ ిిభష ఫలమప్రప 

భనఘమి-ిభలుప 

భన ెటటు ి భనముి ెటటు -ిఛు  కొలుు, ఉ్ా ్ ెటటు , 
మద ెటటు . 
భనమచము-భ్మ ఫగపిఛపచమ, చ్చము,భవకఫదమచముి 
భనము-్దనమ , కీ  ె, ొ గడె, భ్మ ఫగప, భ్పకఫశప, 

గశెప, ఘశుప, ఉ్ా ్ప, దక ె, 
ఛలుకుబ  ,భవకఫదప,లు, ేరమ, చ్వు.  
భనముి ిపచమి-ిభ్పకఫశపివఘలుు, గశెపివఘలుు, 

ఘశుపివఘలుు. 
భనము ిగుి-ిగశెము ో వు. 
భనలునగపబము కపబమ=నెపభప  

భతబిశ  ై్ ి,బుశఘలో ినెపభప.ి 
భనలుిి-ి జప ఫ, ఫనెవప ఫ. 
భనలుి ొ ుిభల్ు-్తతబి్తతబిబాధలోిఛడు.ి 
భనలుకొ్మి-ిబుశఘ ఫిభగు, ఛూతబ్ఘగు. 
భన ఫలకునడుి-ిదక ెిగల ఫనడు.ి 
భౙఫఘలుి–ిభౙఫఘమలు,ిిచశ కఫశులు. 
భతబనబో వుి-ిశవప్ి్  ి్ బు ో వు 
భతబఛ్రముి-ి్శక ేఘము, వృషాల్మి్  క ్ ఫడుి
భతబఛ్ర్ శకఫ క ి వళ్ాడట. 
భతబమి-ిగుడడ్ోికుటటు్ి ొ డు ఫటటినప . 
భనమశలుి–ి ఫషనమలు,ిభనమశులు.  
భనమశునమశగుిి-ిభలతబ ో వు, బడలు, మక కిదమాఛడు, 

ఫకుఛడు. 
భనమశునమశ్మిి-ిబడలు, దమా ిపఘమ.ి 
భనమశునమశులుి-ిబడక్ోి  ేిఉ ా వన ఫెనలుి 
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భనెమా్ముి-ౙఫ్పకఫలప, నయ ఫ నెమ్ప. 
భతబె ానమె లుి-ికమలేములు,  
భౙఫ శముి-ిభౙఫశముి ౙఫశపిలే ి ి. 
భనమ శునమశుి-ిబడక్ోి  ేి టటు శుుి. 
భ్పబర్ ్ెముి-భ్పిబరా తబ ిభ్మపచమి-ి
గ  ెపచమ,  

ే ేిభ పటట ి ే్గల్ ిభ ేి ీమా్ోిజృపభపచమ. 
భ్మక-భ్పకఫశప, భ్ప ావప, ఉ్కపఠప. 
భహి వటటు ి-ి్ాకటటు ెటటు , కుఘమవబెటటు .ి 
భ్ో బల ేవునడుి-ిభ్ో బలషే్రపలోి వలకొ్ ి
్ృతబప్ౙఫెమ.ి 
భ్ో బల్ృతబప్ౙఫెమి-ిభ్ో బలేనడు. 
భ్ో బలము-్ృతబప్ౙఫెమషే్రప,భవుభళప, ఓబుళప.ి 
భ్ో బలేదెశునడుి-ిఛరా ల ఘి్శతబప్ౙఫెమ.ి 
మనకి-ి ోధప,భడుడ ,ి త్కటు,ిి తశౙఫలి, కటటు బాటట, 
మ ఫ ఘ. 
మనకటటక నగూశన ి్ టటల ి-ియబ ప ిిఛడడప. 
మనకశు.ళనకశు ళకఫశుి-ిి ేతబ్ిఛ ి్ఛుుిఛ ేఛ ేి

తఛుు. 
మనకఫశుి మనకి ిమశు ి-ిళకఫశుి;  ఉెళ’ల శు, మక కి
కో  కిక  ి్ుపడు.ిభ్ఛడు, తై్ ప్ోిబాధఛడు. 
మనగుి-ిిోచమి.ికఫ ఫడుిి ్ే ిపచమ. 
మనట ా ్్ముి-ిితభె ీ్ ెప. 
మనట ిి మనటి ిభ ి ి-ిిమడ ి, తభె ,ీ ్శెక , ేద .ి 
మన  ము్ ము-గుపడర జాత ిమణ ము్ ప. 
మనడునగులముి-ిమడుజాత, తభె జీాత. 
మనడున ొలి మనడుి ికొల ి-ిితభె ీ్ ్ా ి ఫఛప. 
మనడునఘగవుి-ితభె లీి్గవు. 
మనడునబో  ి- మనడుఘ్ము 
మనడు ఫశుిి-ితభె లీు. 
మపడుల ి-ిితభె లీు, ాశ లు.ి 
మప రళముి-ిఛ  ్ాఛప, ఉ్కపఠ. 
మిమ  -ిమి్శు ఫ్. 
మకడి-ిభకకడ, మ ోట. 
మక్ాలుి-ిక్ములు, కఫశణాలు. 

మకశు్బపచమి-ిమక  పచమ.ి 
మకశణ ే్ు.ి-ిమక  ్బపచమ. 
మకనఛునజపఘమర క ి ానఛడుి–భౙఫధ  ై్ ా క ి
మదఛడు. 
మకఫదగపగి-ితశుమలలోిఛ్రి ీ ఫి లోిఒకటట. 
మకఫదఛప ాపగముి-ిిమ ాశపలే ివటటు ివకఘపఛుడు, 
భశిపలే ివ వాశప. 
మకఫద ఫకఫదముి-ిభలల కలోల లము. 
మకఫనముి-ిమకఫదము.ి 
మకు లు ఫర ్ుి-ిఉ్ెశపి ఫర ్ు, లే్ి ఫర ్ు. 
మకు ొశుకులుి-ి్మల ఫకులికొశుకుటలు.ి, 
మకుమడుచమి–ి్ాపబులముి్్ాశుి ే్ు 
మకెి-ిమ  ; ిభలల  ి కొపటెివ్లు. 
మగ మనడుిి మగడముి ిరనడు ి-మగడముి ేతే ఫడు, 
కొపటె ఫడు, ఘమపడ ీనడు, ఘమధతు డు. 
మచమ ్ ము-మచమప ఉఛను  ్పఛఘ  ప ి. 
మ ాశ ఛుశుధతనడుి-ిమ ా త కి వ్పిగడుఛు్‘ి
నమాజా క ిమా్మ తై్ ఫడు. 
మజఞి-ిఉ్ెశువు. 
మటిి-ిభకకడి.ి 
మటి-ిశూఛకప, ాటకప. 
మట ఫటలు-మటలు ఫటలు,ఉలాల నకశమగుకీడాలు. 
మటబ మ ి-ిభనె్ప్తర డు. 
మటలోిఛతమి-ిి మ్ెమా్రప. 
మటలోిబరా ్ ణునడుి-ిిఘయధకుడు, ాటకపలో ి
బరా ్ ణుడు. 
మట ఫనడుిి-ిి్టటడు, ్శెకునడు, మట ఫడు. 
మడ డిి మడి ిరడ ి-ిభకకడియకకడ. 
మడ్మపటట-ిభకకడ్మప  . 
మడనమఘమలుి-ితభె లీిమాటలు. 
మ ా ాి-ిభకక ాియకక ా. 
మ  కి-ిి పఘ, భఛ ఫఘపి.ిబాన, ఛరతజఞ. 
మ  కఫడుి మణ కునడు -ిిగుటటు ి త్తబ్ ఫనడు, మశ ఞ డుి
.ిమఛెమ్తర డు, ఫఢ  ై్ిఛ  ీల్ఘృ్బు ికల ఫడు.ి 
మ  కెిి-ిిబాన, ఛరతజఞి.ి పఘ, భఛ ఫఘప 
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మ  ్ ేిమాట-ిభ్ ేిమాట, భడుడ ెటటు ఫశుిలవశూి
లేశు. 
మ  ్ ేి్ాట-ిభడుడ ెటటు ఫశుిలవశూిలేశ్డప,ియౘఫు ి
ఫజ ప. 

మ  ్ ేి ే ాలుి-ి త బుప ేిఛరమాణప. 
మడుకోలుి-ిిఘయఱమ, పఘ, ఒఛుపఘప. 
మడుకోలుమాటలు-ియచుకఛుమాటలు. 
మడు్ానబాడు్ాి-ిమడు్‘ ఫడు్‘,భవల ఫ, 
నమలువు ఫ ా ఫ, భ ా్ానప ఫ.ి 
మడుమాటి-ితభె ీి ఛలుకు. 
మ ేటటి  కటటిభతబమలో ి  కటటి-ిి త ేు  కటటి ేతే  కటట. 
మ ేటటి ొణనగులుిభ ే ినణగులు- త ేు  కటటి

ేతే  కటట. 
మ ర ఫశుి-ిమడ ఫశు.ితభె లీు. 
మణా ా జఞి మణి ిమజఞ ి-ిి్ఘమ, మ ాజఞ. 
మణ కఫనడుి-ిిమశ ఞ డు,ిమఛెమ్తర డు, ఫఢ  ై్ి
ఛ  ీల్ఘృ్బు ిగల ఫడు,ి ేలు ఫడు, ఘ్మడు.ి
మా్ ్ుడు, మఛెమ్తర డుి.ిమశ ఞ డు, ఫఢ  ై్ి
ఛ  ీల ాిఘృ బ్ు ికల ఫడు.ి 
మణ ము్ ముి–ఛరదనె  ై్  గుపడర ిము్ ప. ేలెై్, ి
మ  ము్ ము. 
మ్ల మవ ్లము -భవ్ిఛర ేదము, మవకఫలప. 
మ్లి్ా్ల-ిభవ్ల,ియవ్ల, భవ్, యవ్ి
ఛర ేదప, మవ,రవికఫలప. 
మ్తమి–ిమ్ .ి 
మ్తమ ే ాలుి-ిమ్ ్మివ  ప ేి ే ాలు. 
మ్తమాశిి మ్తమి ిమశ ి-ిమ్ ౙఫష ఫ; మ్ ్ృ బె ఫ, 
మ్ౙఫశ. 
మ్తశఛడుి-ిబాధఛడు. 
మ్తశబపఘమగునడుి-ి ో ఫశుె లకుిబపధమవు. 
మ్ ి-ి ఫ్ , ఛశమా్ , మ్నమ , బు ి. 
మ్ా ఛు్ర ామముి-ి్ా ేిఛు్తర శూఛపలోిజ పచడప. 
మ్త నడుి-ిమ్ నెశూఛుడు.ి 
మఘ  పఛుి-ిిమఘ  పచడప, మఘశణ, శవప. 

మ ి ొ్మిి-ి ొ పచమ, ొఘడు, లఘమ ొక్మ, ్డుఛు, 
ీనఘఛడు, లఘమశు ో వు, లఘమ ొక్మ, క్మ ే్ు, 
మనక ె తపఘమ.   
మ ిచఘమవులుి-ి్ీచఘమవులు, ే ాలు. 
మ ి్ప్ ములు మ ి భప్ ములు -ొఘలుి్త ి. 
మ ిమ్ముి-ిశౘఫు తైె్మ్ప. 
మ ిమూ  తిి-ిి్ీమూ  ె, మ ి తైవప. 
మ ర ఫ ర ి-ి ఫఘనయ కలోినప ఫఘకులుియట 

మధశువుబ మ -మ ాశపి మదా్ పిగలిబ మ . 
మ ీ్ఛు ిి భ ీ్ముి ిభ ి ి-ియ్శులిభ ీ్పలోి
ఉ్ ి,భనె్ప్తర ఫలు, ఛశ్ప్తర ఫలు. 
మ్ప ిపచమకొ్మ-నప్ోౘఫ ొ పఘమ.ిఉపడుకొ్మ. 
మ్కి–ి్శు ఫ్,మ్మక. 
మ్కముి- పఛజేతే ి, ఉ్ా ్ ెటటు ి.ి 
మ్తి-ిఛఘత, లోకువ, ్డబాటటిొ.ికఫవచము. మజఞ, 
భ్మమత  

మ్ ఫలు మ్ి ి ఫలు ి– బాగు ఫ కఫ ్ి ఫలు 
మ్ వటటు ి,ిమ్ి ెటటు ి-ిమజాఞ బపచమ. 
మ ాజఞిి మ్ి ిమజఞ ి-ిమజఞి,ి్ఘమిజపటఛఘప.ిిమణాజఞ. 
మ ాజఞలుి మ్ి ిమజఞలు ి-ిి్ఘమ,ిమత, 
మ ఛటటు ిి-ివ ిఛటటు . 
మ్మకి-ిభటట బమ ట, ్శు ఫ్; ిమ్క. 
మఛతి-ిమఛఘ;  

మఛ ర ాశునడుి-ిమఛఘల్మప  ిఉఘ  ప ే ఫడు. 
మఛౙో ఛముిి-ియబ ప ి, ిభలుక, భలనట, భనమశునమశు. 
మ ెి-ిమ  .ి 
మ ొ ఘమి-ిమి ో , మి ి్ప. 
మ ో ా ఫ్ణునడుి–ి( ాశముల=ి శు).ి ాశములేి
ౙఫి ్ప ఫికల ఫడుి ా ఫ్ణుడు.ి 
మ ో వుి మఘటి ి ో వు ి-ి్ృ బెఛడు. 
మమ ి-ివనప్శ్తవు, నమృ .ి 
మమ కఫలముిి-ిివనప్కఫలప. 
మమ ేళి-ివనప్నమ్ప. 
మముకొ్మిి-ిికెై ెకుక, బ్ు, కొవుె ,ిభలముకొ్మ, 

ెైకొ్మ, ఫ బపచమ, భ ికమగు.ి ెైకొ్మ. ఫఢమగు 
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మ్నబో ్,మ  నబో  -ిభ ప ే ర ిభ ప ి,ి
ొ ప ే ర ి ొ ప ి.ిి 

మ్ి-మ  ్మ,ి 
మ్ి-ిఉ్కపఠ్మిభణచమకొ్మ, ్ెశ్మిభణచమకొ్మ. 
మ్కటటు ి-ిమ ా్పివ ేుటటల ిౙఫగు ే్ు.ి ఛప  పచమ  

మ్ముి-ిిమశ ప,ివచముబ  , ఛ్మ . 
మ్ాని–ిమ్ానప. 

మ టటి-ిమ  , నమ  ఫి. 
మ టట ఫి-నమ  ఫ 

మ ్ముిి-మ్్ెము 
మ ్ముితే్ుి-ితబఘపి ే్ు. 
మ ్ెము-ిమ్్ెము 
మ్ుశ్ పిఛర్ చ త- ిమ్ుతే ిభ ా ి
నమకూశునమె ప ిి 
మ్ుధ ముి-ిమ్ునమ . 
మ  నబో  ి-ిిభ ప ే ర ిభ ప ి, ొ ప ే ర ి

ొ ప ి. 
మశ ి-ి ొ డుఛుకగి. 
మశ ిక్ి-ిశ్న ఛుిక్ . 

మశజకఫనడు-ిమ ో ఞ నడు, ౙొ గనమకఫడు, లానకఫడు. 
మశజఛు ి మశజముి ిభ ి -
మ ో ఞ ఫలు,ౙొ గతెై్ ి,లానఛత. 
మశజఛు ఫనడుి- మ ో ఞ నడు, లానకఫడు. 
మశజము–యపఛు,ల,లానపికలధె .మ ో్శము,ి
ఘమ  ెలానప 

మశ నడు మశజము రనడు - ౙొ గతెై్ ఫడు, మ ో ఞ నడు, 
లానకఫడు. 
మశతి- ఫ, ఫజ్ప,మ ఫతరకప,ిమశతె్్.ి 
మ  కము - మ  కెి భము ాలుిభ ే శషక. 
మశున ేశుిి-ిగడ్ేశు, మ  ్ేశు. 
మశుికశ లు-ధటకశ లు.భధ ్్ప, భ ా ఛ్ప, 

్జ్ప, ్ాజ్ప, ా్ప, ఛరతగా్ ప. 
మశుిమ్ాలుి-  ైవప.ి వైధువప, ఫకెప,ౙ శప,ి ఫణాఛ్ ప, 

కఫ ఫకపిభ ేిమశుమ్ాలు.  

మశుి ఫౙఫె ా లుి-ి్శకప, ఫ కశణప, భలపకఫశప, ీమాపన, 

ధశ ఫనెపీ, జయ త ఫ్నెపీ.ి 
మశుచమిీశుచమి-ివ ఫశుు, కో ెకిీశుు. 
మశుమూశుితే్ు-ిఛ ి తడ ొటటు , షమణ పఛజే్ు. 
మ ో  ణనముి-ి ోజ్ప.ి 
మశుులు,ిబ బ లుి-ిభశఛులుి,ికేకలు. 
మఱ  నబెటటు ి-ిభలల  ెటటు , పఘ ెటటు , బాధ ెటటు , 
వ శిప ే్ు. 
మఱ  ి-ిికధుప, ఘమఫ్ప, బాధి.ిా , భపగపిి పఘ, ఱటటు , 
భఛ ఫఘపి 
మఱ  క్తె-ిఘమధతు ఫలు, పఘమ ఫలు, వ శుి ఫలు, 
భఛర్ జకు ఫలు. 
మఱమగుశుిఛగ ఫశుి-ిమశుగుశుిద్తర వులు.ిభ  ధడెశప,ి
కఫమ, ిికోాధ, లోభ, ో్,మఘ,ిమా్ ఫ లు. 
మలక ప ి్మి-ిదఘా్ోి్మ, ళకఫగా్ ్ోి్మ. 
మలక పఛుి-దఘా ఫి్డప. 
మలజాలము- టటిఛర ఫ్పలోిజలజప్తవులిమట 

మల   డ ఫశుిి-ి ొలల ఫశు. 
మల ో ్తి-ిలఘమ.ి 
మల ో ్త ఫనడు-శవుడు; లఘమ ఫ్్ప ఫికల ఫడు. 
మల  -ిఘమధతు డు,భ ేక , మూశుు డు, భ ాగమడు, 
ఘమఫీలము. 
మల  క్తె-ిిఘమన వ ావు ఫలు, ఘమధతు ఫలుి.ిభ ేక , 

మూశుు ఫలు,ి ికుకలే ి,భ ాగ, భశెృహీ్.  

మల  ్్ముి-ిిఘమధునె ావపి.ిమ ేకప, మూశు్ిి
ికుకలే ్్ప, భశెృహీ్్. 

మల ీనడుి మల  ి ిరనడు ి-ఘమన వ ావుడు, ఘమధతు డు, 
భ ేక , మూశుు డు, భ ాగ. 
మలవటుమా ె మలవటుము=ిన్కశా -న్కఱు్మివ ేి
తేవకు ఫలు.ి 
మలవటుమడుి-ిగుడడ ిన్కఱు్ోిచమ, ఫజాఘమలకుిలపడి
్గల ిౙఫధ ా ిఛటటు . 
మలవటుము-వనెపీ్ోిగుపడర ఫి ేతబ్ి
న్కఱు .గుడడ ొడుగు. 
మలవటాు ల ఫశుి-ిన్కఱుల్ోి ే ఫశు.ి 
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మల ఫశుి మలుి ి ఫశు ి-ి ొలల ఫశు.ిమవుల్మి
ఫప ే ఫశు. 

మలన ప-జాగు 
మమగ ాట మమగ మట ి– ా ఫ భశెలు ఫ ి
మభ్ నయె ిమడుకు ేిమట. 
మళా బపచమ-ిమలా బపచమ. 
మళల ఫశుి-ిిమళాెశు,ి రా డిఛరబపధకశెిధతు భకుె డు,ి
గశు ాళాెశు,భ్ప్ాళాెశు.ి 
మవటము- ొ ప ిక,భ్మకూలప,భ్మగుణప,లెై్ ి.ి
ఛ  ానము, లగ్ా. 
మవటటపచమి-ిక  పచమ, కఫపచమి.ివహిపచమ, ఛూ్మిి
నపగహాిపచమ, తేక  పచమ, ొ పఘమఛశచమ, నవ  పచమ, త్మ, 
భష పచమ,ల ి  పచమ,లెకక ే్కుపడు, వ త ేక పచమ. 
మవఛచు  ి-ిమవ ెటటు ి ేతబ్ి ెఱమగుఛచు  . 
మవలి-ిఛశలోకప. 
మి-ిి ఫెన,ి్ాఛప. 
మవుల ఫశుి-ి ొలలలు, మవులుికఫ ే ఫశు. 
మ ేలముి-ి్మ , ్మ్్ాపబూలపి 
మదకునడుి-ిమదిగల ఫనడు,  ాశకుడువపటట ి. 
మదు  ్ము-ిమదుశ ము. 
మనక్తె ిి-ిిమదిగలితభె ,ీ లోభపికలితభె .ీ 
మనకఫనడుిి-ిిమదిగల ఫనడు, లోభ. 
మనకు ఫలు మనకి ిమలు -మనకుె ఫలు, మదిగలితభె .ీ 
 మదకుడు మన  పచమిి-ిమనఛడు, భ ేషఛడు. 
మన ే్ుి-ిమదిక  ఉపడు, మతబపచమ, 
మన ఫటట-మదఛడటప,ిభ ేష, కో  క. 
మన ఫలకునడు-మన ఫ్కుడు,ిమద ో ్త, 

బతబ ా  ,మ ఫ ఫ్కునడు. 
మనబాని-ిిమద ెటటు కోవడపి-ిబాని ే్డప. 
మన చముి-ిమద ొలుఛు, మదిక  పచమ. 
మనలానలుి మనలుి ిమనలు ి-ిమక కిమదలు.ిి
మౙఫనలు. 
మనచముి మనలుి ియచము ి-ిమదలుి ొలుఛు, మదలుి
క  పచమ. 
మనలుి  డనగటటు కొ్మ-మక కిమదలుిక  ిఉపడు. 

మనలుిౙఫ్లనబటటు ి-ిమదల్మిీవరపి ే్ు  మదల్మి
ీషణప ే్ు. 
మౙఫబాౙఫి-ిిిమనబాన; మద ెటటు కోవడపిమ  ్ుి
బాన ే్డప. 
మౙఫనలుి మనలుిమనలు ి-ిభ ికఫదలు, ొఛుిమదలు.ి

ిెశుక ెి 
మనమకో-మనమ ో తేికో,ి ే ే్ిఛ ముటలలోిఒకటట.ి 
మౙో ఘక్తె ిి-ికో  కి/మదిగలితభె .ీిమౙో ఛఘము. 
మౙో ఘకఫనడుిి-ికో  కి/ మనిగల ఫడు. 
మౙో ఘఛునఘ్ముి-ిమన,కో  క,మౙో ఘము. 
మౙో ఘఛు ిి మౙో ఘముి ిభ ి -ికో  కగలితభె ,ీ మదిగలితభె ీి  
మౙో ఘముి-ిికో  క, మద, కఫమప.ి 
మతబె్ునబాతబె ి-ిిమతబె ఫనమె లు, మతభె ఫతభె .ిమహికముి-ి
ధయమకే్తవు, నమ్బశ ఫఘ  ేధప, వశునజెశప.  

మహి ెటటు ిి–ికుఘమవబెటటు , ్ాకటటు ెటటు . 
యనగి-ియనక.ిఉ ా.ిమ  ేమ.ి 
యపటి ె ిశచుి ెలుచమి-ిొఘటినెనిలపలోి ె ి
్శు ఫ్ిఛశనిలపలోి ెలుచమ. 
యపటాడి యపటటి ిమడ, ఫడ ిియపటటఘగశి 
యపటటకఫడి  ి ఫ్మగకఫడిగతబియ  ి=ితేమ్, 

భష  ేధప, గతబి=ికఫ ్ వ వపటటి ఫటటలోి ి ేిమ  డ ; 
ఒక ోటిభ్మకూలివనమె వు, మ ో ోటిఛరతకూలివనమె వూి
లభ పికఫవడప. 
యపటటకఫ  ిబేశముి-ినమలభ  ై్ ి. 
యపటట ిి-ిగృహిణ , ాశ , ్జమా్మ ఫలు. 
యపటటమగనడుి యలుల ి ిమగనడు ి-ిిభశె. 
యపటట్ాడి యపటటి ిమడ ియపటటిఘగశ,ియపటటకఫడ. 
యపటట్ా ెి యలుల ి ిమ ె ి-ిియలాల లు, గృహిణ . 
యపటటలోి ో శుి-ిిభ్మషణిబా ాకశప. 
యపటటలో ి ా్ముి-ిిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి
భమూల వనమె వు. 
యపటటలో ిఛపటి-ిిభపఘమబాటటలోి్మప ే ి. 
యపటటలో ి ో శుి-ిఘమశ శ  ై్ి ో శు. 
యపటట ేలుఛుి-ి యలుల ి ి ేలుఛు ికుల తైవప, 

యలు ేలుఛు. 
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యపడుపడల ఫశు-ియపటటపటటి ఫశు.ి 
యప తి–ిఛూలమాల. 
యప తి-ిమూల, క, లముక, కీలు. 
యప త ఫ్ుి-ి లు, ఛగులు. 
యప్ిగుప త ఫనడుి-ిలకుకవి తైశ పికల ఫడు. 
యప్కి్ీలు్ి-ియప్కుముపఘమ, యప్కుము్మఛు,ి
ముపఘమ. యప్క్ీలిి-ియప్కుిముపఘమ, యప్కుి
ము్మఛు,  
యప్ా ప్-ియఘప్ాి, 
యప్ేతబి యప్ి ిళతబ ి, యప్టట, యటటవపటట; యప్టటి
ఛరమాణప. 
యపఘిి-ియఘమ ో, ీనమకో. 
యపఘికొపడు-ియఘమ ోిీనమకోప  . 
యపఘకోి-ిియఘమ ోిీనమకో. 
యపఘముి-ియఘమ ో, ీనమకో; యపఘ. 
యపఘవమ ి-ిభమా ి!ియ ి ోిీనమకో. 
యపఘవ్ ి-ియఘమ ో, ీనమకో. 
యపఘ వి-ియఘమ ో. 
యపఘమిశమ పటటియపటటలో కేివచముి-ికొప తపిభవకఫదపి
యతేె ి ాలుిభప్ాి్ా ేిమకామపచమ.ి 
యపఘమకపటె-ిి ీ కపట,ె యప్కపటె. 
యపఘమకొ్మ-యముడుుకొ్మ,ఒపటి
ఛటటుపచమకొ్మ,శు పచమ,యధుమగు. 
యపఘమవపక- ీ ాె ఫ, ీ మూలప ఫ, యటట్మప  . 
యపఛుి-ిియధుఛడు, , వలఛుిచయఛు. 
యపఛు ఫనడుి-యచ ి/మ్పఘపికల ఫనడు. 
యపఛుౙొ పఛులుి-ిభపఘచప ాలు. 
యపబు- యపఛు, మ ో్శ్. 

యపని-ిహిపన 

యకుకవి-ిినపకే్నిలప.జాడి ేఘహి్  ై్ి ి. 
య   పచమి-ిి   పచమి.ికలుగు, ొ డముిిలఱమ ెకుక; ి
య   ో జే్ు, ్శపఛజే్ుి 
యగుశులోఛి ఛుు-మృఘమ వై్ి ా లోిక  ్ిఛ ాశిప. 
యగుశు వటటు ి-ి   పచమ. 
య ోి-ియ ి ో,ిచయఛు్‘ి త్ ేిఛఘప. 

యగు-మక కినప్ో్బపచమ,గ  ెపచమ, బ ా ఛడుి 
యచుకఫనడు-ికో  కిగల ఫనడు,ికఫముకుడు, ిము్ భరతక ి
మాటలా ే ఫడు. 
యచుకీనడు,యచుకునడు-ము్ భరత ిక  ప ేి ఫడు, 
కఛటవశె్మడు,  
యచుకు ఫలుి-ి బర్ ఫ ి , బర్ ఫ ి,్్వపచకుడు, 
యచుకఫలమా  . 
యచులాడు-యచుకముిలాడు,ము్ భరతమాటలుిఛలుకు. 

బర్ ఫ ి,్్వపచకుడు, యచుకఫలమా  . 
యచులాడుి-ియధుఛడు. 
య ు్ేి-ియతేె  
య ేు్పఘమకుి య ేుి ిభపఘమకు ి-య ేుపఘమకు. 
యటటుక భటి-ియటటక భట. 
యటల ి-ిరధప ఫ, యటటల .ి 
య  ి–ిభష  ేధప,ి బప  వపట 

య  ్ుి-ి లు, ే ిలుల . 
యడుఛుి-ిి ోడ, ్రశచ్కుిభ్మ వై్ివౙఫె ా ికప,ి

ాెశ ఫర ప్ ోడ. 
యడుఛు్నజేశుుి–్డుము,ిల్తె కొ్మ. 
యడుమ ఫటటి-ికధుము. 
యడుమ ఫటల నబడుి-ికౘఫు లుిఛడు, బాధలుిఛడు. 
య్వ  ిి య్వుి ిభ  ి-ిిహి్పి ేలుికో ే ఫడు, 
ే ా్ భలా్బ. 

య్వ  ి య్వ  భ ి -ిహి్పికో ేితభె ,ీ ేలుకో ేతభె ,ీ 
ే ా్ భలా్బణ . 

య్ె  ి త ుి్ఛశప నిజే్ుి-ిమూమూలుివనమె వు్మి
భమూల వనమె వు ఫి ే్ు.ి 
య్ె  ిబప ఫశుితే్ు-మామూలుివనమె వు్మి
లు వై్ ా ఫి ే్ు. 
య్ెలిి రి ి్ల -ిర్ల, యవ్ల, యటట వైఛు, రవల, 

యఛుుడు. 
య్ెల్్ెలి-ిియవ్లిభవ్ల, యటటి, యఛుుడుి
భఛుుడు. 
య ే ేి-ిచ్వు్ోిభ ేమాట.ియ ిిళపటటి 



 

14 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

య ేనపఘమ ఫి-ియ ేిభవకఫదమ , భవకఫదపి   క ప ిిక ాి
భ . 
యఘశుియఘ ేి-ిిభౙఫధమ లు, భౙఫమా్మ లు. 
య్మఛగు  ళలల ి-ికొశుకుడుిఛడ , భౙఫధ ములు. 
య్మఛగు  ళలల ి్మలు-భౙఫధ  ై్ిఛ క ిఛూ్మకొ్మ. 
య్మమాశుి-ి ెపడుిమాశుల . 
య్మమక కి-ిమక క, భ ికప, యబ  . 
య్మముిగు  ్ి శు-వ శిప,యపక ో ప ి, ే  ియ్మమి

ెైిఛ  ్ి శు. 
య్మముి ా  ్ి శగుి-ివ శిమగు. 
య్మము్ి   ్ి ళలుి–ిభఘృద  ై్,ిమగుల  

యమ న  క ిముమ  ి-ిభ్ ికప, ెప  ప్లకుి
మూ  ప్లు. 
య్ క్ీలి-ియవెకముపఘమ; యవెకఛూశెప 

య్ కొలుఛుి-ిభప ీక  పఛజే్ు, ఒ బుపచమ. 
య్ కోలుిి-ిినమ త,  ఛుుఘల. 
యశవగుిి-ిఉపడు, వలకొ్మ, తబిశమగు. 
యశవుకొ్మ- వలకొ్మ,తబిశఛడు, కలుగు, వతబపచమ. 
యశు ేలుిి-ి ెపడు వైఛులు. 
యశుొ్నయ ిిి-ిి ెపడు వైఛులాిఛఘమ్మిగల ి, 
నవ ౙఫ , ెపడు వైఛులాిీషణ్ిగలినయ ిి 
యశువుకొ్మి–ియశవుకొ్మ,ిి వలకొ్మ, తబిశఛడు, 
మకమాపచమ. 
యఱిు ీముి-ిమృగ్ృధు , లపడమా 

యఱిు ీముి ోగములుి-ిచపచల  ై్ినమ్ములు.ి 
యలువశున-యపటటవప్త,వప ఫ్మకమాప, కులమ ఫ ఘ, 

ఫతవర్ ప, మప ్డ్, భభమా్ప. 
యలాల శుి-ిగ ఫష ిమూతేిగపఛ,ిిగు  తె, ొలెల ్, గ  డ్ోి

ేతబ్ిబుటు ,  
యలప ాకఫి-యప్వశకు. 
యలటముిి-ిియలలటము,ియలలఱికము.ిియలల పటము, 
యలపటము, భలుల డుిభ్ె ఫ  పటి ేతేికఫఛుశపి 
యల తిి-య ి ,భలలవలెిఛరతబ ి . 

యలుల ి పఛు-ిివధయవశులి్య్్ిగృ్ఛర ేదప. 
యలుల ముప  ిి-ిియలుల ,ిియపటటముపగ 

యలుల  క యలుల ి ిఉ  క -భభమా్పిలేకియలుల ి  వ ు 

యలుల  క ి ేశటముి తఛుు-ి బలువ ి ేశటముి 
యలుల లే ిముప  ి-ిిభనపభవప, ఉపడఘమ  
య -ిియ ో, య ి ో. 
యతబళల ిఛుటు వటటు ి-ిఛ ీ్ప ఫినప్ా్పిక్మ. 
యతబళలల ి,ిఉతబళలల .ి-ిఱఱకకలిఛుశుగులుివశపి్శు ఫ్ి
వౙఫె .ి ెకకలుి ో ఫిమశణ ౙఫె .ి 
యనమకన ాడుి ేడుి-ిభౙఫధ  ై్ికఫ ఫ ి్ల ెటటు , 

యనమక్ోి్ాడుి ే్మ. 
యనమకగుళలల ి-ిఒకఫ ికిబాలకీడా,ి బలలలిమట. 
యనమక్కక  ి-యనమక్కెకడ,వపచకప, ్ఘమలే ి. 
యనమక ిబె ము-యనమకత వ ,యనమక ిబ , తెైక్ని. 
యనమక ఫ్శ-ిలప్కూి్శుగ ి, భప్తిలే ి. 
యనమక ఫ్శిఘవుెిి-ివ శిఛర్ ్ పి ే్ు. 
యనమకీనఘమి-ిి లుకడిలే ితబిత.ి 
యనమమప్ి తలమకుి ేన్ముిలెటటు ట- ్ ా క ి ెఘి
ళ ఫుటటి ే .ి ్ ిగుపటలోి శుి్ోడుటకుి

ే్ము ే్ు. 
య్ఛశముిి-ిియ్లోకప,ిఛశలోకప. 
రపడుల ిరడుకుి-ిశూఛప.ినమా్మలు. 
రన్ిలే ిచలుల లాట-భనపభవప.ర్ిలేకుప ాిజలకీడాి
కుఘశఘమ 
రన్కుిమక కిలో్తిలేఘమ-ిరఘిిఘతేె ిలో్తి
నమన కఫఘమ. 
రన్లబపటటి్లము్ లు-ఘమనెశప. 
రన్లుిోన్లుిి-ిి ా ాబాధలు, ా భ్ ము, 
ఘమశ శము. 
రన్లుిోన్లుి్గు-ి ా భ్ మగు, ఘమశ శమగు, 
కధుమగు. 
రన్ాోన్లుి-ిఘమశ శములు.ి 
రన్ాోన్ాి-ిి ా ాబాధలు.ిరఘమ్ప్గ,ి
ో్ు్ప్గ,ిరఘమట్ు, ో్ుట్ు.ి 
రన్ోిోన్ో-ినమ ర ిమ ో , ్మ్ ికొప ర , కఫ్ి
ఛప ర . 
రన ాడపటటి ో ానడ్మ-ఛరతమాట్యివ త ేక పచమ. 
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రన ాోన ా-ియబ  ిముబ  .ి 
రనఘమలా  పచమి-ిర్కొటటుపచమ. 
ర ్ా ఘి-ిిరఘ ఫి.ిచ ఫ. 
రక ాకడి-ియకకడకకడ.ి 
రటటి-ిివ శిప, ్ౕ ప, ేడక, ఉ్ా ్ప, కు్త్లప.ి
బమ, ఘశుప, భతద్ప.రడు, నమా్ప, ౙఫటట.ి 
రటటీశుి-ికొలన ిిీశు.ి 
రటట వటటు ిి-ినమా్ప ే్ు, ో లుుి 
రడి–ియకకడ.ి 
రడ ాడిి-ియకకడకకడ.ిర ాడ. 
ర ాడి-ియకకడకకడ. 
రడుి-ిివ్నమ ి.ిౙఫమ ప, ఉ ,ిిి్ వ్ప, 

ెప  ల వ్నమి,  ్ాకటటు , కుఘమవ.ి ెప  ల పడలలోిధ్శూఛిి
కఫ్మక. 
రడుి-ిౙఫమశియప. 
రడుకుి డుి-ిన  నమా్ప. 
రడుజయ ాడు-ఒకటట ికటటిభతద పచమ, ఒక  ిమ ొకశుి
మపచమ.ి 
రడుజయడుిి-ినమా్ము,  ఫా క ివధయవశులి
భ్మకూల్. 
రడు ర నడుి-ిరడుజయడు. 
రడుఛడుి-ినమా్మగు, న  ఛడు, కుఘమశు. 
రడులు వటటు ి-ినమా్పి ే్ు. 
రడు వటటు ిి-ినమా్ప ే్ు.ి 
ర ేఱమి-ినజలమగు, కృ్ాశుి డగు. 
రణ  టటు ి-ణ  టటు ; ణ ినశటటు ; రణ ి=ిణ  
ర్లిి-ియవ్ల, యవ ాగప. 
ర్లి ా్లి-ియవ్లిభవ్ల, యటటిభటట. 
ర్లిబా్ట-ియవ్లాిబ్టా. 
రఘి-ిచ ఫ 

ర -ికొన ీ , వ ు , ో ా ిొ.ి 
రఛు-రవుి 
రశనఛుినపౙఫశముి-ిరశయగలినపౙఫశప. 
రశనము-రశయ. ేెధపికోఛప,  చలప, ఛటటు ఘల, 

మా్ శ ప. 

రశతబపచమిి-ిభనయ్ఛడు, రశయఛడు, కో బపచమి 
ర  కెలె్తె ి-ిొలకలె్తె . 
రశు ి్ నబే్మివచము- కొప తపికఘమఛ ఫిఛూ  ె ఫికఘలు, 
ీ ెి 
క ి బ్ి  పకప్ాికఘలు, ే్మగుడడ్మిీ్ ఫి

ే్మవచము. 
ర ెపడి-లేన్ిలపడ, కొ ి ఫటటిలపడ. 
రలకఱచమి-ి ే కోనోిలఘమశుిచయడు. 
రలకూశి–ినముఘర ఫర ప్ాలిఉఛు ిమకుకూశ. 
రలకూశికుఛుుి ాలఘమ-ిభ్వనశప ఫి్ఛుుఛటుటప,ి 
రలకూశికుఛుులుి-ిభ్వనశ  ై్ 

రలకూశికుఛుు ే్ుి-ిభ ావద క  ై్ ిి
/వ శిఛర్ ్ పి ే్ు 
రలకూశకుి్మఛుడుగు-భవనశపిలే ా ిభడుగు. 
రలకొ్మి-ి ఫర ణములుిఉగబటటు ,  ్బటటు , 
రలకఱచమ. 
రవలి-ియ్లోకము. 
రదె ేదెశునడుి-ిఛరభువులకుిఛరభువు. 
రనడముి-ి పఘ, ఘయఱమ, రన  పఛు. 
రనమప్ి-ినమప్,ికొప తప. 
రనమలుి ఫనమలుిి-ి పఘలు,ి ొ గడెలుి 
రహిి-ిఛర్ ్ ప. 
రహీి-ిలగ్ా్ోి్వుెటకుిభ్మకశణదబప. 
ఉప వుప బి-ిఛ్మ ిలేకిభ్మభప ేివనమె వు.ి 
ఉపకుి-ిి ెైకెగ్ు,.ిభ్ఛడుిిఛూ్మ. 
ఉపకువి-ిభలుల డుిక్ కికోనపిమామ ఫ  ిక ేుిలకప. 
ఉప  టటబ్తకు-ికఛటఛుిబర్తకు. 
ఉప  టట  చములుి-ి ెఘవులి  చములు, 
కఛటఛు  చములు,  శ  చములు, ెై ెైి  చములు. 
ఉప  టట ే్మ-ికఛటఛుిద ీశము. 
ఉప   -ిఛ ోగముి 
ఉప  -ికఛటప. 
ఉపచము,ిఉపచి-ిలానప, ఉచునెశప,ి 
ఉపటి–ిఉపడ,ిఉపడటప. 
ఉపటలుల -ఉపడలుల , వ  తెల.ఉపడలు, ఉప ేలు.ి 
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ఉపడనబటటు -ిఓశుుివహిపచమ 
ఉపడ-ఉ్ .ిఉప ా  . 

ఉప  ్ేిి-ిఉపటట, ఉప  ్ .ోి 
ఉప  ్టటు ిఉపడుి-ిమాశుుిలేకుప ాిఉపడు. 
ఉపడుప  ి–ిఒకకౙఫ  ఫ,ిమ  ిమ  . 
ఉప ా్ వు ి-ిిఉపచమకుప ా్, ఛటటు కుప ా్.ి 
ఉపబ  ొ ్తె ి-ిఉమ  ో ్తె . 
ఉపబి-ిఛ్మ లే ిభగాా ఫ ికప. 
ఉక క ో వు-్శప ో వు, ఫిలేకి్ బపచమ, ్  ో వు. 
ఉక కని-ి ొ  ఘగు, ఘగు, ఫెనబాధ. 
ఉకుకనబఘ్మల ఫశుి-ఉకుకవపటటి ఫ  ిగల ఫశు. ఛఘ్మి
=ి ఫ   
ఉకుకగుబ లుి-ిఉకుకవలెిక  ్  ై్ినె ాలు. 
ఉకుక ోశుి-ిఉకుకవలెి ఫ   ై్ి ోశు. 
ఉకుకీశుి-ిఛరబలు, భతద పచమ. 
ఉకుక ఫతిగుప తి-ిమక కిక  ్ి్ృఘ్ప. 
ఉకుకళముి-ిద్తర వులుిఉ క ి త్లునమకు ే కఫవ.ి
కోఛుశప. 
ఉగముి-ిమ్ువు, వ బ  , టటు శుు. 
ఉ ఫ ిఛపడుగి-ినపవ్ ఫ ిిఛపడుగ 

ఉగపచమ-క న  పచమ. ెపచమన,వ పచమ. 
ఉటటు నబెటటు ి-ిఘయశప ెటటు , వఘ ెటటు . 
ఉటటుకెకుకి-ికూలనబడు.ిఉటెల కుక,ివ  నలా ే. 
ఉటటు ొటటు ి-ి ోకులాధుమ ాడుిఉటటు ికొటటు ;  

ఉటటు ెైి తశలాటముి-ిి ఛుు్ోి తల ఫటపి 
ఉటటువడుి-ిభకౙఫ ్తె ఫివచము. 
ఉటలఛపడుగిి-ిి ోకులాధుమి కృౘఫు ధుమ ి 
ఉడ్వశుల ,ిఉడ్వశుి-ిీమా రా మా్మజా ాశు లు; 

్ ిభూతి వైకుపఠప , లాభూతి నపౙఫశప ిరి
ెప  టట ి్్ి 

భ ీ్పలోిఉపచమకొ్ ిభ ికఫ  ి. 
ఉ  -ఛ   ో వు 
ఉ  క ్పఘమీనఘటివుఛుుిచల్టటల ి-ిభనలేిబాధలోి
ఉపడ ఫిమ  ప్ిబాధి ెటటు్టటల . 
ఉ  క ఛడుి-ిఉక ఛడు. 

ఉ  గటటు ి-ిఒ  గటటు .ి 
ఉ  బ  ినమఘమలుి-ి లల శినమఘమలు. 
ఉ  బ  ఛ్మలుి- లలశఛ్మలు,  బఛ్మలు, ా ె ాి
ఛ్మలు. 
ఉ  బ  ఫశుి-ిఉఛఘరవకశ  ై్ిఛఘతికల ఫశు, ఛగులు, 

వ ె ాి చము, లుు. బ  ి-ిఛఘత.ిఘమశ్మలు, లలశ ఫశు. 
ఉ  వుిఉ   ిి ో వుి-్శపచమ.వ శిమగుి ్ మగుి
,్ీలగు 
ఉడుకు-భప్ౙఫె ఛప, ాశప.బాధ, భడ, ే  , ఉధు్. 
ఉడుకులుిగటటు -ిమ్ౙఫె ఛపి  బాధలుిక  పచమ, కో ఫలుి
చయఛుి 
ఉడుకె్తె ి-ిబాధఛడు, ్ాఛపి తపఘమ, ే తకుక. 
ఉడు ఫి-ికఫ్మక. 
ఉడుబ  ిఛ్మలు-ి లల శఛ్మలు. 
ఉడడగచుకఫ్లుి-ిఒకఫ ికిమట 

ఉ్ె ఫలాడుి-ినమా ా ాలుి తఛుు. 
ఉ్ెలముి-ికలన్, ్ాశుమాశు.ి్్ెశ ఫటట, బెఘమశు, 
భ్ప, ్ెశ, ే  శ ఫటట, నపషోభప, ఛ  ్ాఛప. 
ఉఘటట-ఉఘమటట?ిఉఘత, 

ఛ ఫకమాప,గశెప,తెథిశ ప,భపఘప,భతద్ప 

ఉఘ్చపఘమశునడుి-ిఉఘ ప ేిచపఘమర నడు.ి 
ఉ ా  కఫనడుిఉ ా  ఫనడుి- ఔ ాశ పికల ఫడు.ి
ఉ ా  ఫనడు. 
ఉ ాతభ్ముి–ిఉ ాతభ్్. 
ఉ ి్ ొ్మి-ిమశపభపచమ. 
ఉఘమటట్ముి-ి ేఘ్ిక  ప ేియ్లోకప. 
ఉఘమటటి-ిిఉఘత, ఛ ఫకమాప, గశెప,తెథిశ ప, భపఘప.ి
ఉఘ్ప,ినమపఘశప, భతద్ప,గ  ెప ే ి.ి 
ఉఘపడముి-ిౙఫ్నప, భఘా ్ ప, కమాశష. 

ఉఘప మనడు ఉఘపడము రనడు -ౙఫ్తబ, ఉఘపడుడు. 
ఉఘగళలుి-ి ొ డుగు వడలుులు; ిభప్ట్మి 
ఉఘ   కృధతు నడుి-ి వలూల శు లాల ిఉఘ్   ి్ాలూకఫి
ఉఘ   లోి వలతబ్ికృధతు డు. 
ఉఘఛుి్డఛులుి-ి తఛుు్ో  ి్డకలు. 
ఉఘ  ి-ిీఘరప ఫ, వ  ఫ, వపట ేి.ిమక క, భ్ ప్ప.ిి 
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ఉ ాలుిి-ి తఛుులు. 
ఉ ాలు వటటు ి్ా ెి-ి తఛుులప ిప ేితేవకు ఫలు. 
ఉఘమఉఘమలుి-ిజ్లుిజ్లు. 
ఉ క మ క ి-ితబిశ  ై్ిఉ క . 
ఉ్మకులు-ఉ క . 
ఉ్మకొ్మి-ిఉపడుకొ్మ 
ఉ్మచమి-ిఉపచమ, ెటటు . 
ఉ్మచమకొ్-ఉపచమకొ్మ. ్మపచమకొ్మ,ిౙఫి బపచమ, 

వలుకొలుు 
ఉ్ కఫలముి-ివశెమా్కఫలము. 
ఉఛకఫశునడుి, ఉఛకఫశపి ేతబ్ ఫడు.ి 
ఉఛ ్ెి-ికొపడ ాలుక. 
ఉఛఘరి -ిఉఛఘరవప, ఛరమాఘప 

ఉఛమిి-ిిఉ ఫ్పి ి ో క,ి ో లుఘ  ్  

ఉఛమకెకుకి-ి ేశుుకెకుక. 
ఉఛమపచమి-ి ో లుు. 
ఉఛశతి-ిఛుశుౘఫ ్పి 
ఉఛ  నమశ్ముి-ిఛుశుౘఫ ్ము. 
ఉఛలాపచమి-ిఉఛలాల్ి ే్ు. 
ఉ ఫశము-ికఫ్మక, ఉ ఫ్్ప.ి వై ేఘ ఛ ాశిప. 
ఉఛుటటపచమ,ఉఛుతపచమ-ిఓశెలే ్్పి ే్ి
మ  ో నమకొ్మ, ఘృ్బు ి్ాకు్టటల ి్మతపచమ.ి 
ఉఛుడముి-ిభవబో ధప, ేలుకోవడప. 
ఉఛుతపఛుి-ిభఛ పఘ, శ ,ి శటటు , ఓశెలేక ే్ుి

ప ా ోఛణపి 
ఉఛుమ న ొపఘశుి టటల ిో్న ొపఘశుి-ి ెఘఛ క ి
కొపఘశుి-ి ్ ఛ క ికొపఘశు;  
ఉఛుశముి-ిమకఫదప. 
ఉఛు ఫలెగ్ుి-ి ెైకెగ్ు, భతద పచమ. 
ఉఛు  ెి–ిఉఛు  గ - ి ెైిభప్నమె ి.ిౙ ధపిి ేడ. 
ఉఛువడము  ఉఛుడముిి-ిి ేలోకవడప, భవబో ధప.ిి
ఉఛవడము,ిఒఛుువడము, -ి ఫాపతి తపఘమట, 

నమ్ద్్ముి 

ఉఛుుి ప ిి ్మమడగు ఉ ొ ుిక ్మమడగుిిి-ికొప్ి
్ధు  ై్టటల ిక బప ాి ా వలల ిమ  ప్ిలాభపి
కలుగు,ఉ ొ ుక ియమ  ిభ ్టటల . ్ధుఛడు,ిలాభఛడు 
ఉఛుులోికఛుుశ ేల-ిఒకి ా లోి్గ ిిివుపడడపిిి 
ఉఛుు ేతబి ొ ్తె ిగ్ుి-ికొ ిి్ా గప్ో ఫటాి ొ పఘమ. 
ఉఛుు ేతబి ొ ్తె లుి-ికొ ి ఫిదమాఛ  ి ెఘిలా ా ి

ొ పఘడప. 
ఉబ  ిి-ి ొ గశుబో ్త, గ  ెి.ి 
ఉబ  క్తె ి-ిినప్ోధపికలితభె ,ీ గశెపికలితభె .ీ 
ఉబ  కఫనడుి-ిగ  ె్బి , నప్ో్బ, ొ గడెలకుి ొ ప ే ఫడు,  
ఉబ  ్ెముి-ిగశెపికలి ్ెప. 
ఉబ  ్్ముి-ిినప్ోధప, మ్పఘపి.ిగశెప 

ి? ఉబ  మపఘమిముఘి-ిచపఘమర డు.ిఉ ి ెైక ివ ు్ి
ఓధ ీడు, భమృ్క శణుడు. 
ఉబ న ో కి-ిభలతబ ో వడప. 
ఉబ న ో వుి-ిభలతబ ో వు. 
ఉబు ి–ినప్ోధప.ిమ ిక పిిజృపభణప,  ఉ్ా ్ప, 

ఉబ టప, ఫ ి ేధప,జ్ాత,గశెప 

ఉబు నగులుి-ిహెచము్గులు. 
ఉమశనబ  -ి ే  మ. 
ఉమశనబెటటు ి-ిమగనబెటటు . 
ఉమి ాకేిచవు్ాలుి-ిిఉమ ి ాక ిచచయచమట,ి
దృప ఫశపిఛశమావ ిికఫఘ్టప. 
ఉముశునగూటము- ఉమ  =ి్్ె .్్ెిగులల ిగుపఛు. 
ఉముశు-ిఉకకబో ్ు. 
ఉముశు వ వ లి-ిఉకకబో తేి వ వ ల 

ఉమ ి-ిిఉకక, ే  ి.ిఘమఫ్ప. 
ఉమ ఫి-ి ే  ఫ. 
ఉమ  పచమి-మ  ప ేిఉకక వటటు , ఉకక ఫ్మపడు. 
ఉమ  వ్నమి-ి్ వ్ప. 
ఉమ ఘముి-ిఉమ , వధ ము, ఉకక ో ్డప. 
ఉమ ల-ో్ము 
ఉ్ా లగపభముి-ితశుమలలోిౙఫెమి  ఘమటటి
ఉ్ా లనెపభప,  
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ఉ్ా ల బ్ ిి-ి ్ వ్నమ గలిబాక.ిఉ్ా లలోి
వ ేివ్నమ ిబాక 

ఉ్ా లమపచము-ివ ేిమపచప. 
ఉ  క వచముి-ిఛఱమ ె్తె కొ వచము. 
ఉ  తబ్ీఘిఉడుకులుి-ిభనలేిబాధఛడుి్త్ ఫ  క ి
మ  ప్ిబాధిక  పచమ, ోశుచమటటు ెైి ోకటటి ో టటి
ఉ  తబ్్పఘమి ఛుపడు ి ెైి్మడుకుిచలుల ి–ఉ్ ిబాధ్మి
మ  ప్ి ెపచమ,ి 
ఉశున ాళలల ి-ి ఫలుి బ్కేటఛుుడుిమవుకఫళలకుికటటు ి్ాళలల , 

బపధములు. 
ఉశుకు-ఛశు ె్తె . వక వచముిఘమముకు, భతద పచమ. 
ఉశుటటనబా్ముి-ిిగటటు ఫర ్ప, ్ వ్ప, 

ొ పగువ్నమ. 
ఉశుటటిఉశట, ఉశటటి-ి ఘృఢ  ైప ి, గటటు ి.ి 
ఉశు్ి-ిఉడు్ 

ఉఱకిఉఱమ-లష ెటుక. 
ఉఱిమచయచమి-ికోఛప్ోిభ్ ెడు్‘ిచయచమ. 
ఉఱమటటల ి-ిఛ  భరమణములు. 
ఉవ ు,ఉఛ ు-కొప తపఛ ు,ి్మఛ ుి 
ఉవ ుమాటి–ి ో టటమాట,ిబా ాకశమగుిమాట 

ఉ వచు-కొ ిి వచు. 
ఉలుకుి-్ బపచమ,్ఛెమగు,భనయ్ఛడుిి
మశుమటటల ొ్మ, ొ శుల  
ఉలుకుటటు నజే్లుి-ి వక క  ప్ి ే్లు, / ేలాకోళఛుి

ే్లు/.ిిఉలకుటటు ి ే్లు. 
ఉలుఛ,ిఉలు ఫ-ికఫ్మక,ఉ ఫ్్ప, గృ్ిఛర ేదపి

ేతేఛుుడుియ ేుిబ.ి ఫజాఘమలిక ేుికఫ్మక.ి 
ఉలి ి్ ికోమటటివశకు్ టటల - తడడఛ ి ేతబ్ ఫడుి్్ి

తడడఛ ి ాచమకోవ ా క ిఛర్ త ప ్టటల  

ఉెళలు-ిమద.ి్ెశ, ్్్్ 

ఉవుెి-ి బులు. 
ఉనమశనమశ్మి-ిిమక కిబాధఛడు, ోక పచమి.ి్ాఛప్ో, 
కోఛప్ోివ ేుి ఫ్వనధె . 
ఉనమశనమశు:ి ఫెనధె క ిభ్మకశణప,  మఛౙో ఛప. 
ఉనమశు-్ాఛప్ోివ ేుి ఫెనధె క ిభ్మకశణప. 

ఉనమశు ొ్మ-ితేఘ ీశుుికొ్మ. 
ఉనమశు్ో  ినమ్ముివుప  ్ి ఫటటి ాలు-ి ఫర ణపిఉపటటి

ాలు 
ఉనమశు్యశుఛుి- ఫర ణ ఫ్ువు. 
ఉనమశుమా్మి-ిము్బు తటటు . 
ఉనమ శ్మిి-ిబాధఛడు, ోక పచమ, ఘమఫ్ప్ోివ ేుి

ఫ్వనధె . 
ఉకనబటటు ి-ివఘలు.ి ? 

వనకొ్మి ్మి-ిిభప ీక  పచమ, నమ తపచమి.ిక ాఘమలు, 
వనిభపటటి 
వనచడుి ఫనచడు-ినపకో పచడు 
వనటటకొ్మి-ి ొ డుచమకొ్మ. 
వనఘమిి-ి ికుక, ఒ్తె ,  లుల , భఘమము, గుచము, ాటట, 
మ్మ, లుఛు, ోఛు. 
వట తలమి-ిి్ఱమగ ి, శు్గ ిగుపట 

వటలె్తె ి-ిివటవటటు ,ిివటలు ఫినరపచమ, తమ కలుగు. 
వటటి-ి ఫ్ ్మకులవలల ిక  ్ి తమ . 
వటటకూ  ికో ేటట ఫ్నడుి–ివటటకూశుి ఫామి
ీా ేపకటటదెశౙఫెమ. 
వటటకూ  ి త్ ఫ్డుి–ి్ాళు ఫకిఘగశలోిఉ్ ి
వటటకూశులోి వలతబ్ి త్ ఫ్నడు.ి 
వటెల్తె ి-ివటలు ఫినరపచమ. 
వ  గకఫనడుిి-ిితేవకుడు, ఛ  ాశకుడు,  
వ  గప-ి తేవ ి ేతే ఫడు. 
వ  గప-తేవ 

వ  గఛుకఫప్,ివ  ఫలకఫప్ి-ిితేవకు ఫలు, ఛ  ా  క, 

వ  గపి తేవ ి ేతేితభె .ీ 
వ  గఛుటా ెి-ిిఛ  ా  క, తేవకు ఫలు. 
వ  గఛుటటపతి-ిితేవకు ఫలు, ఛ  ా  క. 
వ  గఛు ి-తేవకు ఫలు,ఛ  ా  క,వ  గపి ేతేితభె .ీ 
వ  గఛు ఫశు-తేవకులు, ఛ  ాశకులు, వ  గపి ేతే ఫశు. 
వ  గఛు వలన -ిితేవకు ఫలు,ఛ  ా  క,  

వ  ఫల ఫశుిి-ితేవకులు. 
వఘమిి-ి ికుక, ఒ్తె .ిివనఘమ. 
వశనగ్లుిి-ివ  ముచుటటల  
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వశనగూటముి-ి ే ేెశుివశల ఫశుిఒకివ  లోిక్ుట. 
వశన టుముి-ిితభె లీపఛటటడు, వ భ ా  ; వ  కప్కూి
చమటుము. 
వశనబనమలుి-ివ  ఛవులు; ఛవులుి 
వశనబ ్తె ి-ిిభపఘ  / ిౙొ ్తె # 

వశకుపడనబటు ా-ివ  కేిఉపడబటు ా. 
వశకు్ ఫ  క ివుడుకులుిగటటు ి-ిమౌ్ప ఫిఉ్ ఫ  క ి
బాధలుిక  పచమ. 
వశగుప్ి-ి ొచముగుపటి 
వశఘ వముి-ి ఫామ ేవ్, లలశ ేవ్/ తైవముి 
వశ ొ ్తె -భపఘ  కీిభపఘమబాటటలోిఉప ే ి. 
వశబావి-ితభె లీపఛటటడు, వశపఘ  కీిబావ. 
వశవ ి వి-ిఛుశుధలపఛట, ఫడవ ి వ 
వశపఘమి-ిికఫ ఫ లఛటల ివశపఘ  ి బ ి ేతేిపఘమ 
వ  ఫ  ి పతి-ిజా  ణ , కులట. 
వశుి ఫ తడుి తలమి-ిి ేద , ోగపితభె ీి .ినమలభగమ ప, 

వశపఘశూి ళలుి త్చముకు ేి తలమ,ి 
వశుఛు ఫిి-ిి ఫ వన ఫ్ువు. 
వశులే ి ొ  ేశి-ిిభనపభవప, లే ి.ిమ ాశపిలే ి

ఫశెి 
వశూ  ికఫఛు ఫల ఫనడుి-ిజాశుడు. 
వశుు ఫి-ివశుఛు ఫ. 
వగకఫనడు-వ  గకఫడు,తేవకుడు, ఛ  ాశకుడు. 
వగముి-ివ  గము, తేవ. 
వతబ ఫనమలుి-ిరశయ, భనయ్, ేెధప.ి 
వనమ ఫనమలుివనమలుి ఫనమలుి-కఫలషేఛపికబుశుల , 
ొఛులు,ివ ్ా ౙఫలు, ర ఫయి ేెౘఫలుివ్ ో ్లు 

లప  పచమ-ిలప  ి ే్ు. 
లప  ి-ిఛశతభె ీి నపగమమ ేిభఛ్ర్ . 
లప  ి ే్ము-భ్ ినపగమపి ేతబ్ి ే్ప, భఛ్రి

ే్ప. 
లప  ిమ్మ లు-ి చమా్వులు, కకుక  ెిగల ఫశు, 
టటలు. 
లప  క నిజే్తలొగుి-ఛరౙఫ ా క ి ే్తలుి ాచమ, 

ాౙో ్మ్మ. 

లప  క ి ొ ్తె గూడు-ిచమపబ ా ిిదృప ఫశ ేధులకెైి
జ్గూడు. 
లప   ోశు-లప  గలి ోశు, హే్  ై్ి ోశు. 
లప   ొ ్తె ి-ిిఛశతభె ీ్ ోి ొ పఘమ, భఛ్రి ొ పఘమ, 
ఛపక ె ోజ్ప, బపధమ్ెప. 
లప   ొ ్తె ఫశుి-ిబపధమవులు. 
లప  బూ ె్మికడుగుి–ివ శి  ై్,ఛ ే్ు,ి
/ఛర్ ్ పి ే్ు. 
లప  తే్ుి-ిఘప్ష్ాఘమల ేినుృశపచమ, బలా్క  పచమ. 
లపడనబడడ ి డన ోశు-ఘమఫ్ా ిభ్మభప ్ఛుడుి
నమ్ా ికోశు 
లపడి వ వ ల్గుి-ిా ికలుగు. 
లపడక్మ ి-ిికధుము, నయశు డు. 
లపడక్మ ి డక్మ ి వఱమనగు-ినమ్ఘమఫ్ాల్మి్త్ు. 
లపడక్మ ి ఫనడుి-ినయశు డు. 
లపడచయఛుి-ికోఛఛుచయఛు. 
లపడ డిక్మ ల ఫనడుినయశ చపఘమర లుిక్మ లు ఫి
గల ఫడు. 
లపడ డిక్మ లుి-ినమ్ఘమఫ్ాలు. 
లపడ డిక వ ిఱమనగుి-ికధునమ్ాలుిలశుగు, యలుల వడలు. 
లపడ డబ్తకు-ినమ్ఘమఫ్ాల్ోికూ  ్ిబర్ తకు. 
లపడఛనఛుి-ిిభ ఫదె్ప, ెపడిఛ  ిళశు ేి
ఛనమఛుశపగు.ి 
లపడమాి శుితే్ుి-ిభౙఫ ా ినమౙఫధ పి ే్ు. 
లపడమావులి శు ళలుిి-ిఉ్ టటల ిభరమిక  ప ే 

లపడమావులుి్ాగిఘగశనబో వుటి-ిిలే ివనమె వుకెైి
ఛర్ త పచమట,  

లపడలుి డలగుి-ిఛరతకూలములుిభ్మకూలములగు, 
లపడలే ి ాటటి డ,ిలపడిలే ి డి-ి
భనపభవప,లే ి.లపడి 
లపడలోి డలుి-ిదమా్మి ో ొటటు 

లపడుగలు,ిి లపడుగులు ి-ి,లపడబో తబ్ి ా్ ప. 
లప్ిగుప తి-ి ాలాి తైశ ప. 
లప్కప్ే-్  ్ప్, ేశకుి ేశ. 
లప్కె్తె కొ్మి-ిలప్ఛ ి ే్ు. 
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లపఘమవపకి-ిళిఛషప, ళి వైఛు. 
ల ్ చు  పచమి-ిలచు  క ి ే్ు, జఞ బె ే్ు, ్తలుఛు, 

ో ర ్ా ్ఛశచమ. 
లక ిగుి-ి ెైక ిలకుక,ిక ప ిక ి ిగు. 
లక ో ్ుి-ిలే ికుప ి తఛుు.ి
లగ ో ్ు,ఘమ ో ధ ే్ు,నయ పచమ.ి 
లకనకీకనడుి-ిిోన ఫడు, ఛ  ానపి ేతే ఫడు, 
భవమా ప ే ఫడు. 
లకనకెకము-ివపచ్, ఛ  ానప,కటఛుమాటల. 
లకనకేకలుి,ిలకనకెకములుిలగనకేకలు.ిలకనక ము,ి
లకకనక ము,ిి-ి ోౙఫలు, వపచ్లు, ఛ  ాౙఫలు, 
కటఛుమాటలు, తశౙఫకశములు, భవమా్ములు.ి 
లకక ా-ిభప్టా. 
లక క్ేి ే్మగిగు ి-ిలప్ి ెఘ తై ాి ్ ి ఫ ేి
భ బపచటప 

లక క్ ఫ క ిళ్మగుిగు ి-ళ్మగుి ా ీఘి
లక క్ ఫ క ి ొ టటు ఫ ేిక బనమె ప ి. 
లకుకకొ్మిి-ిలకుక, ఉ ా.ిఉపడుకో, ్మకోిొ. 
లకుకడుకెకుకడగుి-ిమక కి ొఛుఘగు. 
లకుకవ్కుకవలుి-హెచముకుపఘమలు, హెచము్గులు. 
లకుకవ ేలి-ిల్తతె్ ేల. 
లగ ిగన చమి-ి్్ెశ ఫటట్ోిచయచమ. 
లగ ిగ ాడుి-ి వ్మకముపఘమలుిమాటాల డు. 
లగ ిగ ో ్లుి-ిలగ ో ్లు, ిగ ో ్లు. 
లగ ో న్ి-ి ెైక ి ో ్టప, ్‘ ఫుశబటుడప, ేర ేఛణ, 

ఘమౘో ్ో్ా ్ప,  లగనబో ్, ెైక ి ఫ బపచడప, నయ పచడప, 

ఘమ ో ధ ే్టప. 
లగ ో ్ుిి-ిఛు  ి  క కపచమ, ఘమ ో ధ్ి ే్ు, 

ేర ే బపచమ, ఛు  కొలుు-్ాగు, మౙఫె ిపచమిి 
లగనబో ్ు- లగన్నబెటటు  
లగవుి-ిగశెప. 
లగనకీకనడుిి-ిిలకనకీకడు,ివపచకుడు, ఛ  ానకుడు, 
కటఛుిమాటలాడు ఫడు. 
లగనకేకలు-లగ్ాళలలు,ఛ  ాౙఫలు.ిిలగనకఫ లు. 
లగనకఫ లుి-ిఛ  ాౙఫలు.ిిలగనకేకలు. 

లగున్నబెటటు ి-ిఛు  కొలుు. 
లగు్ఛుులుి-ిఒఛుు్ఛుులు, మప తడడలు. 
లగుఘఛుులుిి-ిిఒఛుులు,ి్ఛుులు. 
లగులాన  ి-ి పఘమ ఫలు. 
లగుతబగుిి-ిమా్మ ఫ ఘలు, తబగునపకోచప.ి 
లచు  ి-ిహెచు  క. 
లచు  క-ెభవ ా్ప,నయచ్.ిలచు  క,ె హెచు  క. 
లచుశుి-ిల ుఱమ ,ి ేలుకొ్మ,ిజాగా్ ెఛడు, 
లచు  కఛడు, ్ేశుకొ్మ, ేలుకొ్మ, వృ ి ొ పఘమ. 
లచముి-ి ొఛు్గు, భతద పచమ. 
లచముకుపఘమలాడు-ిిహెచము్కుకవలుిఛలుకు. 
లచముకుపఘమలుి-ిహెచము్గులు. 
లచముకొపఘమలాడు,ిలచముకుపఘమలాడుి- లకుకవి్కుకవి
ఛలుకు. 
లజఞముిి-ిి్జఞము.ి 
లటట ెటట-లఘమ ెఘమశు ఫ, న  క న  ఫ. 
లటుకేలకు- వశకు, ాలాతేఛటటక , భతకధుపీఘ. 
లటు వఘమట,ి లటు  ఘమటిి-ిమక కిలఘమట. 
లటు వఘమశ-ిలటు  ఘమశ,ిమక కిలఘమట. 
లటు ో-ిళిధప ఫ ో,లటలల   
లడ-ిౙఫి ్ప, భవకఫదప, ఘయశప, గడుఛు, ేఘప, ఘ ప, 

వ వాశప, నప ి, ేవ్ా వై ేఘ ప. 
లడక్తె ి=ి్ాశుుడుక్తె  
లడకఫటముి-ి్ాశుుడు,్గప, లడబాటటి.ిమఱమగు.ి
లడకఫడు,  
లడ ఫళలుి-ిమధ లోిలడపికలికఫళలల . 
లడ ొలల క్తె ి-ిలడక్తె ిభపటటిఘయతక.ి ొలల ిఘయతక,ి
ొలలలడక్తె . 

లడ ొలల క్తె ,ి-నపఘమచయ ికొలల ొ్మితభె  ీ
లడ్ానకుి-ిబాధిిక్ు, ఫక ో కలుి ే్ు,ి ేశు, 
నప ిపచమ, బాధఛడుి 
లడఘవుెలుి-ిమక కఘయశములు, ్ృఘ్ము్మి
్వుెటలు. 
లడఛడుి-ిమలన మగు, లోఛపికలుగుి 
లడఛఘడఛి-ిభడ ఫఘడ ఫ, భఛుుడఛుుడు. 
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లడఛుి-ి్ౕ ప, లేమ, లడనబాఛటప. 
లడఛుల ఫశుి-ిలేమికల ఫశు,ిశహిణులు,ి 
లడ్ు=లడబా్ు 
లడబాటట-ిశ్ప. 

లడమాటలుి-ినప ిమాటలు. 
లడ ఫ్ు,ిలడి ి ఫ్ుి-ి  ో వు, ఘయశమగు.ిి
లడనబా్ు. 
లడనమఘమలుి-ిలడమాటలు. 
ల ాటము-ిధ్ప,ిమటి 
ల ాడుి-ిఘయశప ేతబిమాటలాడు. 
లడడ ి-ిల తడకుి.ల  డ ఫడు, ్తిలే ఫడు, బు ిహీ్మడు, 
ోన ఫడు.ి 
లడడ్్ముి-ిమూశు్ెప, ్తలేమ. 
ల్ెశముి-ిల్తతె్ ి. 
ల్ెలన ొపడలు-ిల్తతె్కొపడలు.ి 
ల్ెల ళి ి్ల ి-లఛుుడు, లకకడ.ి 
ల్ాె ిపచమక-ిల్తె కొ ి ిపచమకొ . 
లతె్ ఫ  ి ేత డడ నడుి-ిలవశుికఫనెిమప ిమాటిమాటాల ేి

ఫ  వైఛుిఉప ే ఫడు.ిబ్ ము్ాలివ  ెలేల ఫడు. 
ల్తె కోలుి-ికో  క, ్్ ప. 
ల్తె ీ్ుి-ి్ఱమగు ీ్ు, బప ఫశు్‘కపి్  పచడప. 
ల్తె తే్ుి–ినమా్మగు,ి ొఛు ే్ుి 
లఘట,ిలఘమశి- ముపఘశ. 
లఘ ొము -లఘమశుఱ ము , ొము ి్  మి ాగప. 
ల ి  ప ిఉపడుి-ిలఘమశు ఫిఉపడు. 
ల ి  క -ిలఘమటట ఫ  క ి 
లఘమ ఫ- లకుకవ ఫ, లఘమగు ఫి 
లఘమట ేివలఛుియపటటకఫడిబులుఛు-కఛట ేరమ. 
లఘమ ఫనకి- ోధప,భడడ  ప్,ిఘ ప. 
లఘమశుి-ిమా ొక్మ, ఛరతఘటటపచమ, లఘమశుఛడు. 
లఘమశుికటులనిి-ిలఘమటటిఛర ేదపలో, ముపఘమికటెుఘమట. 
లఘమశుగుఘమశు ఫి-ిఛశనుశపి లకడ ఫ. 
లఘమశు్ెశము-ఛర్ త ్ెశప,లఘమశుఛడు. ెప ాల డు 
లఘమశుబ  ,ిిలఘమశు ఫటట,లఘమశుఛడుట,-ి భభము్ప ఫి
ఫవడప. 

లఘమశుబడు-లఘమశగు,ఛరతఘటటపచమ,లఘమశు ఫివచము. 
లఘమశుమాటాడు-ిభ్ ా ికఫఘ్మ, ఛరతఘటటపచమ. 
లఘమశులుచయచమ-ి ీష పచమ.ము్ాముిిచయచమ. 
లఘమశులే ిమాటికఘమశువలె ేిఉపడుి- లఘమశులే ిమాటి
క  ్ప ఫిఉపటటప ి. 
లఘమ ెఘమశుకటల -మక కిలఘమశు ఫ, మక కిముపఘశ. 
లఘిఘ ్ ిగుఱుముి ాటటకేగు-ఒకిబాధ్మి్ బుపచమి
కోవటా క ిభప్కపటెి ెఘిబాధకుి్లఒగు. 
లఘమనిబటటు్ితబవము-గప్తలుి ే ప ే ి.ిభ ఫదె్ప.ి 
ల్ ొ్మి–ి ొ పఘమ, 
ల్్ు-న  ో లు,ి ఫ బపచమ,ిికలుగు,  క్ు,  
లభపచమ,ిఒఛుు,ిమూనగు,ినపగమపచమ, ొ పఘమ.ి ో లు,ి
్ాకు,  భ్మభపచమ, శతలోిక్ు,  
ల్మ ో ్త్ోి వఘమి ేశుిగటటు్టటల ి-ిౙఫటటకఫ ా ్ోి
నపబపధపికలుఛు,  
ల కిి-ిిగణ్ప, లెకక.నపకలుపిిభఛకీ  ె, పఘి,వ్, 

మలోచ్ి,  ఛరతబ ిి ,ిల్మ కోవడప.ి, కోశఘ  ప ి, ్  ప ి, 
గణ ్ప, ేధిాప. 
ల కలకెకుక-ఛరతబ కిెకుక,గణ్కెకుక.ిిల కెకెకుక. 
ల క -ిల పటటక ి. 
ల కె,ిిిల కి-ిభ్ మ్ ,ిల కెిదబా ి
బ్ ళప ఫిఛర్  ప ాడు. 
ల కెకెకుకిి-ిఛరతబ కిెకుక, గణ్కెకుక, 

ల  ి-ిభన్ ప, ్కుకవ్్ప. 
లముకలి లుల ిి-ిిద ీశప, భతబిఛపజశప. 
లము్ి-ి్ము్ 

ల  ి-ిిలానపి.ిచకకఘ్పిిగశెప. 
ల  కఫనడు,ిల  లకఫనడుి-ిలానవప్తడు, భపఘ ఫడు. 
ల  లాడుిి-ిలానములుిచయఛు. 
లశనగు-ిలఱమనగు.ి్త్ు.ి 
లశఛశము,ిలశఛ  కముి-ికోఛ్ాఛప, ో్, భన్ ప. 
లశఛ  కముి-ిిభన్ ప, ో్ి.ిమదుశ ప, మనక ె.ిి 
లఱబఱికముి, ేఘప, భశమ  క.ి 
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లశవుి-ిిలషణప, కృ్ప, ఛ ీ్ప, భనెనిపి.ిభ్ ప, 

లాత, భఛ  ్ప, భజాఞ ్ప,ిి ేబఘమలు ఫి త్ ు్ ిి,  
భ ఫదె్ప, షణ కప,   

లశవు ే్ుి-ిఉ ేష పచమ, ేఱమ ే్ు, ఛ ఫ ా ఫి
ాపచమిి ేశు ఫి ే్ు, ేశు ఫి్లచమ. 

లశవులి తి-ిభ్ తభె .ీ 
లశవులిధ్ాలుి-ిఛ ఫ ిధ్ాలు. 
లశవుల ిిి-ిిఛ ఫ ి, భ్మ ఫలు. 
లశవుల్ా్నడుి-ిభఛ  ్తడు, భజాఞ ్తడు, భ్మ డు, 
ఛ ీ్తడు, ి ేబఘమలుి్తచముకొ్ ఫడు. 
లశవుల ఫనడుిి-ిియ్శునడు, ఛ ఫ ఫనడు. 
లశ వశవుి లశవుి ిలశవు ి, లషణప, కృ్ప, 

ఛ ీ్ప, భనెనిప. 
ల  కె్ి-లఱమక్, ౙో తక్తె .ిి 
ల  ి-ిికఫలడప. 
లశునగుి-ిలఱమనగు, ్త్ు.ిి 
లశునగుకొ్మిి-ిలఱమగుకొ్మ, ్తలునమకొ్మ,  
లశుకగుి-ి్త్ు. 
ల  లపచమి,? 

లఱనగు-లఱనగు,ి్త్ు. 
లఱనగుకొ్మ,ిలఱమనగుకొ్మ-్తలునమకొ్మ.ి 
లఱఛ  కము,ిిిలఱబఱికముి- ో్, భన్ ప, మదుశ ప, 

మనక ె, ేఘ ావప, భశమ  క. 
లఱిక్,ిలఱికె్,ిిిలఱమక్, ల  కె్ి-ి ౙో తి త ేుితభె ,ీ 
లశుకౙఫ ి 
లఱమనగు-ి్తలునమకొ్మ 
లఱమనగుకొ్మ-ి్తలునమకొ్మ 
లఱమకి-్త, జాఞ ్పి.ిన ృత,ిిజయన పి,  గుశుె , ్ పి,  
ఛ  చ్పి,ిౙో త. 
లఱమకిమఱఛుి-ి్తతబ్ ిిమశ ో వడప, జాఞ ఛకపి
ఉపచమకోవడపి 
లఱమకిలేఘమి-ి్త్ఘమ. 
లఱమకము  -ి ఫెనముి-ిజాఞ ్గపా ి ెైి ఫెనప, ్్ెప ెైి
్మ కప.ి 
లఱమకలుతే్ుి-ి్త్నజే్ు, తఛుు, ్తలుఛు. 

లఱుశలిక్మముి-ి ఫజప ేటిఘగ  ి ో -భఛు ఫ ేటి
ఘగశిగలిక  ్ాలిఛలెల క్మమ. 
లల ోలుి-ికలకలప, ముపఘమి్డవడప, ొఘటటిఛరనశణప, 

ొఘటినటనటమ ివచముి ఫ్, ముపఘమి్  ే ి, 
ొఘటట ి. 
లల పచమి-ిిఛు  కొలుు, ో ర ్ హిపచమి.ిీనమకొ ో వు, 
మనక ెఛఱచమ, క  పచమ, ొ ప ిపచమ, ఛర ేశపఛనజే్ు, 

ేశుుి 
లల పఛుి-ిమనక ెఛశచమట, క న  ప్ 

లల పఛుకఫనడుి-ిిమనక ెిక  ప ేి ఫనడుి లల్ుి=ి
మనక ెఛడు , నప్ో్బపఛజేతే ఫడు, ౙొ గనమకఫడు, 
శపజకుడు. 
లల పఛులాన  ిి-ిిమనక ెిక  ప ేితభె ,ీ ౙొ గనమక్తె  
లలున  పచమి-ిికూ్ుి.ి బలుచమ.ి 
లలు  చముిి-ిి బలుచమి.ిఛలుకు, మాటాల డు, 
బఘమలుఛలుకు. 
లలు్గుబ లుి-ివలుఘగుబ లు, లా వై్ిగుబ లు. 
లలల పఘమి-ిభప్టా. 
లలల ానడుి-ిలలలఛుుడు. 
లవుశుి-ిలవశు. 
ల ోఘిి-ిి్ ోఘ 
లన-ిమ ిక ప, భ్ ప్పి 
లనశుి-జృపభపచమ, భతద పచమ, ీశు, నపఘ  పచమ. 
లన ె్తె ిి-ిజృపభపచమ, లనశు ెటటు , భఛకఫశపి

ే్ ా క ిఒ  గటటు , ా ి ే్్ల ెటటు , ల్తె లు ే్ు, 
్ధుపిచయ బపచమ, బాకీిలగ ొటటు . 
లన ె్తె కొ్మి-ిలనశు ెటటు . 
లన వటటు కొ్మి-ి ేర ే బపచమ, ఛు  కొలుు, లకుకలు ెటటు . 
ళనకటి-ిమక కిభ ేష, మక కికో  క, మక కిమద. 
ళనకశుి-ిమక కికో  కిక  ్ుపడు, ఉెళ’ుశు, 
భ్ఛడు, కృశపచమ, ఘమఫ్ాఘమల ేి్బకపచమ.ిి 
ళనకశుకొ్మి-ిమక కిభ ేషఛడు, మక క ఫికోశు. 
ళనకఫశుిి-ిిఉెళ’ల శు, మక కికఫపషిగ  ి్ుపడుి.ి
బాధఛడు, భ్ఛడు 
ళనగునబెప  ల ి-ివధయవశులివ ే  పఛుిి 
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ళనజెలల ి-ి ాశనయచకిఛఘప. 
ళనటిబుటెుడు ఫనడుి-ివనప్తడుి, 
ళనట ేనట-ిఛరతిళడు, ఛరతనపవ్ శప. 
ళనటలు ే్ు-ి ాశపి ే్ు,ిచయఛులుి గుడుుి 
ళనట వటటు ి–ి ాశప ే్ు. 
ళనటటి–ళమటట,ళమటట, ళశకప, ళ ి. 
ళనటటక ి-లపఘమకు. 
ళనడుి-ిళఱమ. 
ళనఛుి-ిళనచమ, బా ిపచమ. 
ళనఛులనబెటటు ి-ిబాధలనబెటటు . 
ళి ోశిభడుగు,ిళి ోశు ెటటు కి-ిళిము్పి ెటటు కొ ి
భడుగు; భడగ ా క ి ోశుి ఫఘమ 
ళి ొ ఘమిి-ిిభ నమ్ాలు, లలలఛుుడు. 
ళక ్ెముిి-ిిఒకకమ్నమ , ళకఫభ ఫర ్ప, నప్ృ బె . 
ళక్మాడుి-ిశ్న ప ఫిమాటాల డు. 
ళక్ ేళ-మలోచ్ ేళ,నపఛర ిపఛు ేళిఒపట  ేళ, 

ళకఫప్ప 

ళకమగుి-ిఒకకటగు,ిక్ు 
ళక ఫజ ముి-ిళకచ ్రా ిఛ్ పిగలి ఫజ ప. 
ళకనమ తి-ిఒకేిభభ ఫర ్ప, ఒకకిమ్నమ. 
ళకఫపగశునడు-ిిఒపట  శుడు, భనా్ౕశుడు, 
లఘమశులే ిశుడు. 
ళకఫప  ి-ిి ా ఫ డడల్మివఘ,ిభగవతకిెైికశ ేి
ఛశమావ ి ఫిిశకుె తై్ిధతు భకుె డు.ి ఒపట ీడు  

ళకఫప్మాడుి-ిమప్్మాడు, శ్న ముిలాడు. 
ళకఫప్శునడుి-ిళకఫపగశునడుి, గటటుశుడు. 
ళకఫపతి-ిళకఫగా్ ికల ఫనడు, ధతు భకుె డు. 
ళకఫ్ ఫ ిి-ి ఫ్ ిఛశమా్ లకుి ేఘపిలేఘ ి్ ే ి
భ తైె్మ్నమి డు. 
ళకఫశుి-ిిభవలపబముిలేకితశుగుి.ి తై్ ప్ోి్ా పచమి 
ళకఫశువము ానడు-ిఛరళ్కఫలపి ాడు. 
ళకుి-ిఘయఱమ. 
ళకోఘకముి-ిభప్ాిజలమ్మగుట. 
ళకో ా ఫ్ణునడుి-ి ్త  కక ేి  ై్ి ా ఫ్ణునడు.ి 
ళ  పచమి-ివ ే  పచమ. 

ళటి ే్ు- బ చము,#ొకుకబ  ి తలపచమ.గు  ెటటు ,ి
భతద పచమ 
ళటలిమా్లుి-ిభ ికములెై్ిమా్లు.ి ళటి=ి
భతద్ప, భ ికప ళట వటటు ి, 
ళట ే్ుి-ిగుఱి ెటటు , చయఛుి గుడుు,ిబి

చము, ాశప ే్ు. 
ళటావ    ప్లుి-ికఫ ఛ , భనపభవప, వ శిప.ి 
ళటట్  మి ెైశు,ిళటటలోి ెైశుి-ిిభ ఫదె్ప, వ శిప.ి
భ శుతి 
ళటటి-ిబ బలల ,ి ేక, 
ళటటనటట,ిళ ే, ళమటటి-ిళమటట, ళ ే . 
ళటల ేడి-ితశుఛత్మప  ితశుమలకుి వళేల ా  లో ిి
ఛర ేదప. 
ళడి-ిలకకడ.ిభ్ మ్ ిళడిభ ేిఛ ా ిలకుకవ ఫి

ఫ ాశు. 
ళడకేడ-ిలప్కెప్ి ో కకుిభపఘ ి కుఘమశ ి. 
ళడకేడ,ిళడకే ర- ా కీి ీ కీినపబపధ ేిలేఘమ, ో కి
కపఘఘమ. 
ళడగటటుపచమి-ిళ  ుపచమ. 
ళడ ి-ిలకక  ి. 
ళడలే -లకకడలే , శళ  ై్. 
ళడుగుశుిబపటటలుి-ినఛెవ న ాలు. 
ళడుజా్లి ే్మి-ిభ్ లుద ీశప, ళడుజా్లిఛరమాణఛుి
ద ీశప. 
ళ ేడి ళడి ిళడ ి- లకక తకకడ. 
ళ ర్మప  ి-ిళడ్మప ర , లకకడ్మప ర , ఉ ాిిలవె్ోి

ేన్లుి లవె్తి ేన్లో . 
ళ్  ి-ిిఉఘ్తడు, గ  ె,.ి శపకుడు, తేె ా ా  ిి
లోభ, ఘమ ఫదికల ఫడుి,  కూాశుడు, ఘమశ్ుడు, 
కుత ్తడు.వపచకుడు. 
ళ్  క్తె ి-ిి తడడ ి, గ  ెధతి ఫలు, శపకు ఫలు, లోభ,ి
ఘమశు్ు ఫలు, ల ి  పచమ్ ి. 
ళ్  కఫనడు,ిళ్  ఫనడు,ిళ్ ీనడు,ిళ్తలానడుి-ిి

తడడ ఫడు, కూాశుడు, గ  ె, శపకుడు, లోభ, 

ఘమశు్ుడు. 
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ళ్  ్్ముిి-ిి తడడ్్ప, కూాశ్ెప, ఔఘ్ ప, గశెప, 

శపకుద్ెప, లోభప, ఘమశు్ప. 
ళ్  ి,ిళ్తల ి,ిళ్తలాన  ,ిళ్తలాన  ిి-ిఉఘ్త ఫలు, 
గ  ె్బి ితభె ,ీ శపకు ఫలు, తేె ా ా  ణ , లోభపికలితభె ,ీ  
ళ్లనిి- లకకడ, లఛుుడు. 
ళ్ా్ా్్నబడుి-ిఘమశ శ  ై్ి్ా్్ఛడు. 
ళ్తి-ఘపబప, ాబు, ఉఘత. రధప, లోఛప,ిగ ోెక ె, 
బ ా మాట. 
ళ్తలాడుి-ిిఛరగలా లుిఛలుకు. 
ళ్తలు-ిబ ా మాటలు, గ ోెకుె లు, ఛరగలా లు, 
లచములు, ొఛులు. 
ళ్తవి-ిహే్త కఫశణప, వఛప. 
ళ్తవలె్తె ి-ిళ్తవ.ి వఛముిలతెచయఛు.ి 
ళ్తవుి–ిహే్తవుి 
ళ్తవులె్తె -ిఉఘతికలుగు. 
ళ ి-.ిఉ ా.కొన ే ,ి క ే ,ి భ ే ి, వలతే ి, ఫతే ి, 
్లన ే ి,   ే ,ి బతే ి, తప ే ి, బ ికే ిిొ.ి 
ళఘమి-ిళకఫగా్ , భవ ా్ప,ి ాశప, ఫ కుల్ిిమ్నమ. 
ళ ర ఫ ర ి-ిళటల ఫటల  
ళ్మగి ేతి తఱకుి-ిి్ెశలోి్శప ే ి. 
ళ్మగి డడ నడుి-ిళ్మగువపటటిశవు, ెఘ డడ . 
ళ్మగ ిి-ి ెఘ ,ి ఫజ ి. 
ళ్మగుి ి్ ి వలుగఛపటటిబేనముి-ి్్కుి్ా ేి
భఘృద మగు్ ి.ి 
ళ్మగు,ిళ్మనగ,ిళ్మక,ిళ గ,ిళ ెిి-ిళ్మగు.*ి
భ్ మ్ ిళ ె, ళ్మక, ళ్మగ, ళ్మగిభ ేి
శూ ఫల్మకూ ాి ఫ  ానడు. 
ళ్మగు్ోిళలాటాలుి-ిదక ెక ిమప ్ిఛ్మలు.ి 
ళ్మగు వక కి ిడలఘయశుి-ిభౙఫధ  ై్ిఛ క ిఛూ్మ, 
భ్మ ్  ై్ిఛ క ిఛూ్మ. 
ళఛుి-ినప్ాఛప, బాధ 

ళమపఘమకు వై ాి-ి ే కెై ా, ే కొఱకెై ా,  
ళమ ి తఛుుి-ివ  ుపఛౙఫధ పికఫ ఘగు, తఛులుి
కఫ ఘగు. 
ళమాటికేమాటి-ిఒకమాటకుిఒకమాట. 

ళమిగటటు కొ్మి-ిళమిలాభపి ొ ప ి ావుిభ్వనశప ఫి
య్శుల్మిబా ిపచడపి్ఛుి 
ళోతే్నగనబో ఫి ేోిభగు-ఒకటటి ే్బో ్ేిమ ొకటటి
భగు. 
ళ ఫలుి-ిి్ో  కోడలుి.ినవత. 
ళశుి ానటట ో వుి-ి్ బుపచమకొ ి ో వు,  శక ో వు.ి 
ళశుి ఘమశవుచము,ిిళశుి ఘరఛుచముి-ిభౙఫధ మగుి
ఛ క ిఛూ్మ.ి 
ళశుగటటు -ిభశకకటటు ి ళశుి=ి ాగ  

ళశుగు  ికఫలువనిబ గడు- ఒక ా వలల ిలాభపి ొ ప ిి
మ ోి ్ ా ి ొ గడు. 
ళశుఛడుిి-ిి్ేటఛడుి.ిిబ్టఛడుి,  శూఛుఛడు, 

ేఱమఛడు. 
ళలి-ిళల ఫట.ి ా్కఫాె్పిక  ్దృప ఫ ఫ్ కి ఫట.ి
్ా ళ ల ఫట,్ా ళ లఛఘము 
ళలాటఛు ఫనడుి-ిిఛ  ానకఫడు, ్చు్కఫడు. 
ళలాటముి-ఛ  ానప.ి 
ళలాటాలాడుిి-ిఛ  ాౙఫలాడు. 
ళకౙఫ ,ిళకెి-ి ఫణ ,  శౙఫ , ్జమా్మ ఫలు.ిి
ళకెౙఫ .ి 
ళ్ ఫనడుి-ఛరభువు, భశె 

ళళలి వ్మక ేి ాళలవు్- ాగళల ి వ్మక ేి ాళలల ి 
ళళల వపట ేి ాళలల - ా ేళల ి వపట ేి ాళలల ,ి ాగి వపట ేి

ాలు 
ళవల-ిమవల, రవలివపటటిదబప,ిలకకడి 
ళవూ  ికేవూశుి-ినపబపధపిలే ి 
ళన ెటటు ి-ిమద ెటటు .మ్ాన ెటు ,ితబ  పచమ, ేనటి ెటటు  
ఐ్ేనగ్-ిఐ్ేక్క, ఐ్ ,ో 

ఐ్ేనగ్క-ఐ్ .ో 
ఐఘమగుశుి–ిఛప ేప ిర్ ాలు, ఐఘమగుశుివ కుె లు 
ఒపటటకఫనడుి-ిిఒపట  ఫడు, ళకఫక ి.ిభ్మ డు,ిి్   
ఒపటటఛడుి-ిభనా్ు ఫలగు. 
ఒపటట  టు ిశశఘు ఫముడు-ికడఛి లాల ,ిఒపటట  టు ిలోి

వలతబ్ికోఘపడ ఫమౙఫెమ.ి 
ఒపటటి-ిభ్మకూపచమ, న  ఛడు,  టటు ;భపటట, ్ాకు. 
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ఒపడుశులుి-ిఒప  శులకుిిఒక  కొకశు, ఛశనుశప. 
ఒపఘముి-ిళ్మగుిొ.ిల్మిబప ిపచటా క ి ెఘగుపటి
్ె, ా ిక్ఛడకుప ాిమకులు,ిభలములుిక బు్ ి 
ఒప ిి-ిఘమఫ్ప,  ాశప.ిఘమఫ్పికల ి, నప్ాఛపకల ి. 
ఒకటపటటిఒకట్మిి-ిమాశుిఛలుకు, లఘమశుిఛలుకు, 
భ్ ా క ిభ్ ప ఫిఛలుకు. 
ఒకటటిక ్మమడగుిి-ిఒకటటక ి ెప  ప్లగు, ిెగుణమగు, 
వృ ి తపఘమ. 
ఒకటటక ిఛ ిి్గుి-ివృ ి తపఘమ. 
ఒకమాటిీఘనిబెటటు ిఒకమాటలాడు– ఫ జప్ో, వఛప్ో 
మాటాల డు. ఒకవనమె వు్మి్ము కొ ిఉప ే ఫ క ిఘకేక ిి
కొ ిమా్ర ే 
ఒకకికొక క న తచముి-ిఒక ా  క ి్తచము. 
ఒకకి ్ెమగుి-ిఒకకటగు. 
ఒకక ఫ  నగటటు ి-ికూడ ి ఫ ిఒక ోటి ేశుు 

ఒకకటపటటి ెపడ్మి-ిగటటు ఫిల ి  పచమ. 
ఒకకటట ఫనడుి-ఒకేి శు్ాభ ఫర ్పికల ఫడు. 
ఒకకటటలగుిి-ిళకమగు, యధుఛడు. 
ఒకక ఫ  ి-ిఒకకౙఫ  .ి 
ఒకకమ్నగుిి-ిమ్నమలుిక్ు,ిళకఫభ ఫర ్పి
కలుగు. 
ఒకకొగ ాపడుల ి-ిఒకకమగ క ి ాశ లెై్ి
ఛలువుశుతభె లీు. 
ఒకకనమ తి-ిళకఫభ ఫర ్ప, యధుఛడటప 

ఒకకన  ఫి-ఒకక ీత ఫ. 
ఒగశునఘ్ముి-ికటట్ెప, వగశుఘ్ప. 
ఒగశుి-ికటటవు. 
ఒగశుీఛగుి-ిబాధలేి బర్మగు. 
ఒగశులాడుి-ిమశపచమ.ి 
ఒగ ెకుకి-ిఒగశగు, కటటవగు. 
ఒ ఫ ఫనడు,ిిిఒ  లు ఫడుి-ి లోబ  ్ ఫడు, 

ా  ్ ఫడు, ౙఫె ీ్  ై్ ఫడు.ి 
ఒగుి-ిఛరకటమగు, తబఘఛడు, వదమగు, లో్గు, 
ఒఛుుకొ్మ, యధుఛడు, ఛర్ త పచమ, లోబడు, తబఘమగు, 

తౌగు, ఫ బపచమ. 

ఒచుము,ిఒ తుము-ిికొఱ్, ్య ్్, భవమా్ప, 

్ఛుు, వైచ ప, భఛకీ  ె, కఛటప. 
ఒజలఛుచుకఫ్ి-ి ే  ు్ిఘ ిమశ ో వడప. 
ఒజళలల ి-ిఒజలు, గుశువులు, ఛప ాణప ఫశు, 
ఛు ోహి్తలు. 
ఒటటుకొ్మి-ి్్తె కొ్మ, ్ాకు. 
ఒటటు ి-ికలుగు. 
ఒటటు ి-ి ెటటు , ఉపచమ. 
ఒటటు కొ్మి-ిఒటటు ి ెటటు కొ్మ. 
ఒడబ  కెి,ిఒడనబ  క-ినమ త. 
ఒడలోఛి ోగముి-ిి ెైక ిక బపచ ి. 
ఒడలుిోచమి-ి ే్ ాశణపి ే్ు, ఛుటటు . 
ఒడలులే ి ఫనడుి-ిభ్పగుడు, మ్ ధమడు. 
ఒడలోముి-ిద ీశిశషణి ేనమకొ్మ, ఒళలుి ాచమకొ్మ. 
ఒ  నగటటు ి-ితబఘఛడు, ఫలుడు; ఒ  లోక ి ే వై ాి
ీనమకు ేిభల ఫటట 
ఒ  ి-ిఒడుఛు, ేశుు. 
ఒడులుి ిలు=ిఒడళలల -ి్ీడి ెై ా ఫలు. 
ఒ  కటటు ి-ికోకము  ి,, ఒ  ఛర ే ఫ్ికటటు ిగుడడ , ఒ ాడ ణప. 
ఒ  వటటు ిి-ి ొప  ఛటటు కొ్మ, ల ే్ుిిలవ  వై ాిి
ఛటటు కొ ిమఛుట 

ఒ ాడ నబెటాు -ిముపఘమ వ్కలా, ి్ాశుమాశుగ. 
ఒ ాడ ణముి-ి్డుముిచమటటు ిధ  ప ేిబప ఫ  ,ిమభశణప. 
ఒ ాడ శఛుమాటలుి-ిఒ్ా శఛుిమాటలు. 
ఒ ాడ శఛు ఫడుి-ిి ో టీఛ ే ఫశుి.ిఛరతఘటటప ే ఫడుిి
భనయ్ఛ ే ఫడు, ేె్బప ే ఫడు,వపకశిమాటలా ే ఫడు. 
ఒశ ాడ ముిి-ిిఛప్ప, ో టీి.ిభనయ్, ేెధపి.ి
ఛరతఘట్పి,  వకోాక ె, వపకశమాట.ి 
ఒ ాడ  పచమిి-ిఒ ాడ శములాడుి-ిఛప్ములాడు, 
వపకశమాటలుిఛలుకు, వ్ా ఫలాడు, వ్ా ఫలు ో వు 
ల ి  పచమ, ఛరతఘటటపచమ, ేె్బపచమ, వ త ేక పచమ, 
ౙఫ్తబపచమ, ఛలుకు, మాటాడుి, 
ఒ  డ పచమకొ్మి-ి్ బుపచమకొ్మ, వ త ేక పచమ,  ో ిపచమ, 

ఫక  పచమ, ఒడుడ ్టటల ి ే్ు. 
ఒడుడ నబ డవు-ి వడలూు,ి ొ డవూ. 
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ఒడుడ కొ్మి-ిల ి  పచమ, ానటట, ఛప తముి ే్ు,  చకక ఫి
్మటకుిొ్ పచమ, ్ఛుుకొ్మ, ఫర శపభపచమ, ఛూ్మ. 
ఒ తడ ాధి-ిఓఢర ేదఛుి ాధ.ి ఒ  ్ాి ాధ  

ఒ తడ ఫనడుి-ిఓఢర ేదనమి డు. 
ఒణ కెి ేనమకొ్మి-ిొగముి ేరలాడ ేనమకొ్మ. 
ఒ్ె  పచమి-ి వడల ొటటు , ్ో్ుి.ిఉ ేరకఛశచమ,ి
భతకమాపచమ, మపచమ,  బా ిపచమ, ఫ బ  ెటటు ,ి 
ఒ్ె  పచమి-ిభతకమాపచమ, మపచమ, ఫ బపచమ, ఉ ేరకముి
కలుగుజే్ు. 
ఒతెి ొటాు ్ిబెటటు ి-ిబా ిపచమ. 
ఒతెిమాటాడుి-ిగటటు ఫిమాటాడు. 
ఒ్తె ి-ిఒ్తె కోవడపవలల ిక  ్ిముఘర, ికుక. 
ఒ్తె కోలుితే్ు-మకమాపచమ.భఘమకొ్మ.ిభతద పచమ, 
ీనమకొ్మ 
ఒఘక లుి-ిఒ ిక లుిిఛకకకుిఒశుగు, ఒ్ె  లు. 
ఒ కిిమాటలుి-ిభ్మకూల  ై్ిమాటలు. 
ఒ కిె,ిఒ కిి-ి ేరమ, భ్మ ఫగప,  ైతర, తమి.ిధపిి

ో క,  ్్ప, ్మర్ , ఛూ ఫెభ్్ప.ఛ  కటటు ఫ , 

లానప, భ్మకూలప.ిి. 
ఒఘమిిి-ివఘమివలఘమి 
ఒ్గూడు-తబ పిచమ, వశ ేశు, ఫర బె పచమ,కలుగు, జ పచమ,ి
కూడు, క్ు,నప ో  పచమ, ఫర బె పచమ. 
ఒఛు్ ే్ుి-ిభఛు  పచమ, భఛు్ము ే్ు. 
ఒఛు్ముి ే్ుి-ిభశుణముి ే్ు. 
ఒఛుులకుఛుి-ిిౙ పఘశ ఫశి.ి 
ఒ  ి-ిిబాగు, శుప్, ా , తేెచ , ఛర్ ే కపి 
ఒబు ి - ిఒకిబు ి, మప ి త్-ిలషణ  ై్ినప ి. 
ఒము ిి-ిఒఛుు, న  ఛడు, భ్మకూలమగు.ి మ. ా. ఫ.  

ఒశగలుల ి ఒశ్ుి ికలుల ి-ిి ీటట ఫ , బప ఫశపిొ.ి
ఫటట ిఒశ ెటటు ి ఫ .ి 

ఒశగునబెశుమాళలల ి-ిఛడుకొ ఉ్ ి ోపఘ ఫజౙఫెమ. 
ిపడుి్లక పఘిగలిౙఫెమ,,(ఒశగు=ి ిపడు)ి 

ఒశ ోనమకొ్మి-ికతె ీ్ు, ికక  పచమ.ి 
ఒశటట - మూశుఛుఛటటు , ేెధప, ొప  ్్ప, భ్పకఫశప, 

గశెప,ిి 

ఒశటట  - ొప  , ొశటట.ి, 
ఒశటటలువటటు ి- మూశుఛుఛటటు ిఛటటు . 
ఒశటటల ిచయఛు-ిమూశుఛుఛటటల ిచయఛు. 
ఒశటటల వటటు  - ి ఫ  ెటటు - భ్పకఫశపిచయఛు. 
ఒశఛ  ిి-ిిౙ పఘశ వప్తనడు, ఉ ఫ్ ఫ, ్గు డు. 
ఒశఛ  ్్ముి-ిిౙ పఘశ ప, ఉ ఫ్ప, ్గ ్, 

ొఛు్్ప. 
ఒశఛుి-ిలాౙఫతద్ప, ౙ పఘశ ప, ్గ ్,ఉ ఫ్ప, 

్పటా, రధప, ్ాఛప, మఘమ ఫ. 
ఒశ పచమి-ిఛ ీష పచమ. 
ఒశ్ు-ిిమూ ొక్మ, నుశ ే్ు. ఫచమ,నపఘ  పచమి

ికుకడుఛడు,  ఛ ీష పచమిి ా  పచమి, వఘకు. 
ఒశవుి-ి ఒ    ధప, ో క, ౙఫమ ప. 
ఒ  మి-ిితే ్ప,ఒ కిి.మనక ెిఘ్,జా, ఐకమ్ ప, 

భ్మకూల్.ిి 
ఒశుగుి-ిిఒశగు ిపడుి.ివపఛుి, వప ెై్ ి.ిి
ఒఱగు.లానప, ౙ పఘశ ప, బాధి, లోఛము.ి 
ఒఱగులుి ిఘమి-ిలో ఫలుి ిఘమ, ివపకలు ిఘమ 
ఒఱటటి-ిి తడడ ిమడ ి, ఘమశఘృధువప్తడు, తడడ ి
భల ఫటటల ్ ివ క ెి.ిఘమ ఫ శుడు, కూాశుడు, ఘమీ్లుడు. 
ఒఱటట ఫనడుి-ిమూశువుిఛటటు ఫడు, ొప  ఫడు. 
ఒఱఛుి,  ్ుకెపి.ిఒ ెైు్ ి, ిి ెఘ ి 
ఒఱిమి-ితే ్ప, ఐకమ్ ప, మ్మకూల ప,మ్ర్ ెప. 
ఒఱఱు బాగుల ఫనడుి-ి వఱిుబాగుల ఫడు, ్తమా్ ఫడు. 
ఒలి-ి తమ , వఛము, మధ, ౙఫకు. 
ఒల -ెి  లల నగ. 
ఒలఛష ఫతి-ిఛష ఫ్పికల ఫడు. 
ఒలఛషమాడుి-ఛష ఫ్ఛుిమాటలాడు. 
ఒలఛషముిి-ిిఛష ఫ్ప. 
ఒల్ుి-ిి ఫ బపచమ, ిఛర ేశపచమ,ిికలుగుి,  క్ు, 

ేశు,ిచమటటు కొ్మ, క ి్ు. 
ఒలలుి ే్ుిి-ివలలుి ే్ు, 
ఒలతబి-ివల ,ియధుఛ  . 
ఒలతబ్ేి-వలతబ్ేి 
ఒలతబ ిలలమి–ియధుఛడటప,ియధుఛడక ో వడప. 
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ఒలతభ ిలల ిి-భప్ ఫియధుఛడ . 
ఒలతభ ిలలమిి-ిిభప్ ఫియధుపిలేక ో వడప. 
ఒతభ ిలల కి-భప్ ఫియధుపిలేక. 
ఒలుగులు ఫశుిి-ిభలుగులుి ఫశు,(భలుగు-ి

తశువు్‘ము).  
ఒలల న ె -  లల గ 

ఒలల వ, ిఒలల్ి - త్ గ, ీఘరప ఫ, మకుకటప ఫ, 
భ ికప ఫ. 
ఒళవుి-ిణాఘపడప, ఛర ఫణప.ి 
ఒళలల ి-ిఒడలు,ద ీశప. ొలీఘి, ొల ెై్,ిఒలఛ్మలుి 
ఒళలల ే్ు-ిద ీ ఫ ిఉపచమ. 
ఒవుెిి-ిశూఛుి తడు, ౙ పఘశ హీ్మగు,  టటు , 

ొ ననగు, లుఛడు. 
ఒనఛ  ి-ిభపఘ ఫడు, భపఘగ్తె ; , భపఘ  ై్, ఉ్కృధుము. 
ఓనకి-ిిఛులక వి.ివకక 

ఓనకశి-ి బ్ె ఫ ిి 
ఓనకలుి-ివకకలు. 
ఓగుి-ికీడు.ి, భభప, భఛరదనెప.ి 
ఓగు్య్తలౌభలేనడుి-ిఓగు్య్లలో ిి
భ్ో బలేదెశౙఫెమ. 
ఓజి-ిిఛూ క, ఉ్ా ్ప, ధప, ీతి.ి ేశుుిి ా ్ప, 

ఛరకృత, నె ావప. 
ఓడిమప  ్ిభూ్ము ి-ిమ్ా యవ్ాశిశూఛుడు.ిి
ౙో మకు ి గహాిప ిౙఫెమి 
ఓడి  ివఘ  డుి-ిఓడ్మివఘిౙొ శకఫ్్మి
గహాిపచడపిలే ా ిగహాిపచడప,  

ఓడ్ోిఘయలముి-ిిభ ా ావినపబపధప్ోిఉప ే ి.ి 
ఓడబేశముి-ిఓడీఘి ేతేి ఫ ఫశప, ౌకఫ ఫ ఫశప. 
ఓడలుిబపడల ివచముిి-ి ేల ెైిఓడలుిబపడల ెై, టట ెైి
బపడుల ిఓడల ెైి వళలకి్ఛుఘమ. 
ఓడుఛడుి-ిఓటటఛడుిిభఛజ్ఛడు, కోలు ో వు. 
ఓ్డుిిఓిమ ్భ 
ఓ తనడుికొల్.ి ేటెడు, ో ెడువపటటిఛఘప ి 
ఓ తనడు-ిమక కిలకుకవ ఫి ఓ తి=ి ే ్పఘమి
భకకడకకడిఉప ేి వ్మ ి ో చలికుఛు  

ఓ బకెిి-ిిఓ బకిిబలప, ఓ  మ. 
ఓ ెి-ి చమ్ర, తభె ీి నపబో ధ ాశికప,  

ఓ ెి–ితభె నీపబో ధ ాశికఛఘప. 
ఓబులేనడుి-ిభ్ో బలిషే్రా ిఛతి్ృతబప్ౙఫెమ,  

ఓబుళఛుకొపడి-ిభ్ో బలఛశె్ప, ి్ృతబప్షే్రప 

ఓముిి-ిిశష పచమ, ో ్బపచమ, కఫ ఫడుి.ిబాగు ే్ు, 
నపనక  పచమిిభ్మగహాిపచమి,  ్ాలుు, వహిపచమి,  
ఛుశుడు, ఓశుుకొ్మ.ి 
ఓశప్ి ొ ర ఘమి-ి ి్మప్ా, లలలకఫలప. 
ఓశి-ిి్ఘమ, ేశ, మ ఫ ఘిికీగాపటటిచయఛుిిఛకక, వైఛుి,  
భపచమి,  ఫలుఛర ేదపి్ఘమ, ేశ 

ఓశగ్మ ిి-ిికీనాగ్మ , ఓశచయఛు. 
ఓశ ఫక ిినగపి్తశ ిఉప ేిగృ్ ాెశప.ిి ఓశి=ి
ఒఱ  ్ ,ి వపకశ  ై్ ిిభ ిభశిప ి 
ఓశతే్ుి-ిఛకకకుిఉపచమ, ఛకకకుిఒశ  పచమ. 
ఓ  కొటటు ి-ిఓ  ిభ వ  ి చ, మ్రి ఛుశుధినపబో ధ్ి

ే్డప.ి 
ఓ  కొటటు ిి-ిఓ  ిభ ి ప ాిఛూశెకప ఫినపబో ిపచమ. 
ఓలిి-ిిజలకీడా, జలకీడాలోిజ  ేనమ్పలోిదబప.ి

పఘ, వఛప,  

ఓలమాన ొ్మ-ిత ోహి్మగు, మఱమగుఛడు, వ్మ ీ్ు, 
దమాిీశుుకొ్ి వపచమ.ిఓలముి=ిశ్న నిలప 

ఓల ే్ుిి-ి పఘ ే్ు. 
ఓిి-ిిఉపకువ, క ా లకప, ెప  ల కొడుకుి

ెప  ల నమ్పలోివధమవుిక ేుిధ్ప.ి.ి 
ఓవఛుచముి-ి్త్జే్ు, వ  పచమ, న  ఛడు్టటల ి

ే్ు, ీశుు ే్ు, నమా ా్ఛశచమ. 
ఓవ  ిి-ిి ఫనగృ్ప,ిలోఛిగ ి, చపఘర ఫలి, భప్ఫఛుశప, 

ఛడకటటలుల . 
ఓవ  ిి-ిినభ ్, ాగ  క్, మ ఫ ఘ.ి- 
ఓవలనబెటటు ి-ిఘయశప ఫిఉపచమ, బలవప్ ెటటు , 
యబ ప ి ెటటు . 
ఓవల-ిమవల, 

ఓవలక్తె ి-ిిఉ ఫ్ ఫ ,ిీశు   ై్ితభె .ీ 
ఓవలుతే్ుి-ి రధతల్మి ే్ుి 
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ఓవతే్ుి-ిియబ ప ి ెటటు ి.ి రధము ే్ు 
ఓదకక-ిఓతబి ిభకక. 
ఓన  పచమిి-ి్ీల  పచమ,  డుచమ, ్ పచమి 
ఓన  లుల , ్ీలగు, భప్  ప ో వుి.ియధుఛడకుపడు,ిివపగుి
- 

ఓనశుి-ి్ీలగు, భఛన  లుల . 
ఓతబకొటటు ికొటటు ి-ిిఓతబిభ ి ప ాఛూశె ఫకుకల్మి
ఛలుకు. 
ఓ్  ౙఫ్  ి–ి్ప రఛ్పడప ఫ,ౙఫ్పకఫశప ఫిభ ి 
ఔన ఫఘ్మిి- మలో పచమ, భడుడ తఛుు. 
ఔన ఫములుి-ిమప తడులు, న్ా న్ా లు, 
 కధునమ్ాలు, ఉ ్ా్మ ్ాలు. 
ఔనగుి-ిభష  ేధప, భవుగు.ి 
ఔ్ి భగుి ి్ ి-ిికఫవడపిిొి#ిభవు్.ి 
ఔబళఛున ొపడి–ిభ్ో బలపకొపడ.ికశూ లుి లాల లోిఉ్ ి
్ృతబప్ౙఫెమిషే్రప.  
ఔభళ ాశతబప్ము-భ్ో బలషే్రపలోి

వలతబ్్శతబప్ౙఫెమ. 
ఔభళఛుితబప్ముిిభ్ో బలపిషే్రపలోి వలతబ్ి
్శతబప్ౙఫెమ. 
ఔభళేనడు,ిఔభళేదెశుడు-ి
భ్ో బలషే్రౙఫెమ్ృతబప్ౙఫెమ.ిభ్ో బల ేి
ఔభళముి. 
కపకణ ా ఫలు- ఫా ిిభకఫ ఫ లోలల ికపకణాలుి
కటటు కు ేి ా ఫలు. 
కపక ి-ిక  ్మడు, ఘమశునమ్్పికల ఫడు.  పజ ము ి  ్ి
ల్మ  

కపక గ ఫ ి-కృ్ప ఫ, పడు ఫ,ఘటుప ఫ.ిజి్ ివపటట ఫ ి
 ్మ  

కపక తే్ుిి-ిఘమశునమ్్మాచ  పచమి 
కపకుి-ిగ పిచమ, భఘపచమ, గఘమా పచమ, గఘమముి
ఛ ఫ ్ , ౙఫశముి భలుుి 

కపగ ాడుి-ిభబఘమాడు, బ పకులాడు, వప పచమ,ిిగటటు ఫి
ఛలుకు, మగహాిప ిఛలుకుికప ఫణ పచమ,ివ వౙఫ్ప, 

్ఘ్ప్శపికలల పిఛ ి ే్ు, కప ఫణ  ైప ిి 

కపగుి-ిిన  ్ఘమి.ిమడ్ిిఛషప, జ ీిొ.ి ఫటట్ోి
వపకశ ఫిళశుశ ్ిక్మ . 
కపగుి-ిచపచమ, కఘలాడు, ్‘లు, కనశు, ్ెశ ో వు, 
్ఛెమగు. 
కపగు ేశుిి-ిమ  ్ేశు. 
కపచఛునబాఛములుి-ికూటటకోనపి ేతేి ఫ ఫలుి, 
కపచఛునబెప  ల ి-ినమలభౙఫధ  ై్ి ఫ్ప, వ  డ ప ్ి
నె   
కపచఛునబ ్తె ిి-ిినఛపక ె ోజ్ప, నపబపధప, ఘగ  ి
చమటు  కప. 
కపచఛుిఛప్ఛు ిి-ి ోజ్పీ ిిఛప్పికల ి. 
కపచఛు ఫి-ికూటటీ ిిమశులు. 
కపచఛుజ్ ము-ికేవలపి ోజ్ిఘృ్బు ిగలిజ్ ము, 
తప  కోన ేిఛుటటు్ిఛుటటు క, ో ఫశిజ్ ము. 
కపచఛు ొ ్తె ిి-ిినఛపక ె ోజ్ప, మక కిన హి్ి
నపబపధప. 
కపచఛు ొ ్తె ిచమటుముి-ిభతన హి్ిబపధమవు, జాఞ త, 

ఫ ఫడు. 
కపచఛుోి-ివ  డ ప ్ికపచపవపటటి ెఘ, 

భ్మభపచ ా క ిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి. 
కపచఛు తముి-ిలప  ి తము. 
కపచఛునపౙఫశముి-ి ోజ్ ేిఛర ా్  ై్ినపౙఫశము. 
కపచముికఫలనఘ్మ ి-ిమఘశప్ోి ెటటు్ ా ి
తశనక  పచమ. 
కపచము ొ ్తె ిచమటుముి-ిఘగ  ిచమటు  కప. 
కపచములోఛికూడుికఫలఘ్మ ి-ితబ ా ా ికఫఘ్మ. 
కప ా్ిభ్ ముి వటటు ికఫచమి-ిజాగా్ ె ఫిశష పచమ. 
కప ి-ికప ిఛటుణప.ిోష ా్కఫలెై్ినఛెషే్రా లోల ి
ఒకటట.ివశఘ ఫజౙఫెమి వలతబ్ి ోటట 
కప ఫ్నడుి-ికప షే్రపలోి వలతబ్ిౙఫెమ.ి
వశఘ ఫజౙఫెమ.ికపచమనిబెపచమితే్ుి-ిశుగు్టటల ి

ే్ు. 
కపచమనగ్తె క,ికపచమిికుతెకి-ిికపచమకపఠప, 

హెచముౙఫి లోిఛకేికపఠప.భటటు ికపఠప 



 

29 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

కపచమనబఘముి-ి ాలాి ెళలనమ,ిమక కి శ్ము, 
మక కిక ోశము.ి  ్ె ి, మృఘమ వై్ ిిి 
కపచమనబెపచమి్గుిి-ి   ో వుి కపచమిమటటు ెపచమి
భగు్మ  

కపచమమా్ి-ిగటటుమా్, 

కపచమమపచమిభగుి-ి తలాల తఘశగు, పఘశవపఘశగు, 
భ ోచశపశుగు,ిభఘృద మగు 
కపచమవపటటిచయఛులుి-ికపచమవలెిమక కి ెళలతెై్ి
చయఛులు. 
కపచమవపటటి  శుఛు-ిికపచమవశుపికలి  శుఛు. 
కపటివతె వటటు ికఫచమి-ి రా ా ఫఘమలుిమా ిభతదఘా ఫి
శష పచమ,  
కపటకమాడు-ఛశుధ ఫకుకలుిఛలుకు,మ్నమి ిచము్టటల ి
ఛలుకు. 
కపటకములాడుిి-ికపటకఫలాడు,ిిఛశుౘో కుె లుిఛలుకు, 
ఘయ్బపచమ. 
కపటమాలి–ికపఠమాల,ికపఠపలోిధ  ప ేిమాల.ి 
కపటముి-ికపఠము,  డ.ి 
కపటన  ిి-ిి  డలోిధ  ప ేిబప ఫశుిమభశణప.ికపటెన   
కపటాశముి-ికపఠాశము,ి  డలోిధ  ప ేిాశప. 
కపటటక ి ెఛువలెికఫచమి-ిభతిజాగశూక్్ోిశష పచమ.ి 
కపటటిి-ిఛగ,  ోధపి ఛగ ఫడు-ద్తర వు  

కపఠమాల-ిికపఠమాక,ిికపఠపలోిధ  ప ేిాశప. 
కపడగటటు ి-ిబ్ు, కపడఛటటు . 
కపడగశెముిి-ిిబలగశెప. 
కపడ్తప ాలు–ిముకకలుిముకకలు. 
కపడఛటటు ి-ిలావగు, బధిమగు. 
కప  పచమి-ి్ప  పచమి. 
కప్త ికైె్ఛుుి-ిమ్ గికఫశముి 
కపఘ్ ి ో ఫలకృధతు నడు-ికశూ లులోి వలతబ్ి
ో ఫలకృధతు డు. 

కపఘ్ లుికృధతు నడుి-ికపఘ్ ి ో ఫలకృధతు నడు.ి 
కప ికుడుముి-ిమపగళకశ  ై్ిపఘమ?  

కప ిగుశుమి-ికప ికుడుముి, 
కపఘమకుపఘమలుిి-ికళపకములు, బాధలు. 

కపఘమవి–నపకే్నిలప,ిజాడ,ిిశ్తవుి,  ళకఫప్ముి,  
చమ్ాకశముి,ిఛర ేదముి,ౙఫమశియముి,ి్తగి,ి

ేశుు.కులము,ిగుఱమ్త,ిౙఫమ పిిధప, కమాపి, 
ళకఫప్ప, కఛట  ై్, న్ పలే , ్ర  ై్. 
కపఘమవిౙో బ ాలు-ిళకఫప్ఛుి ోభ ాలు. 
కపఘమవకూటమి-ిళకఫప్ఛుికూటమ, బర్  ై్ి
కూటమ. 
కపఘమవగుి-ినమశిమగు. 
కపఘమవజవె్ముి-ిమనక ె ిక  ప ేిజవె్ప. 
కపఘమవ ా్ముి-ిముప  టటి ా్ప, భపఘమబాటటలోి
్మ్ ి ి, ళకఫప్ము్ి్మ్ ి ి. 
కపఘమవఛ్మలుి-ి ్ర  ై్ి, కఛట  ై్ిభ ఫనెవిఛ్మలు. 
కపఘమవమచుములు-ిగుఱమ్తలెై్ిమచులు. 
కపఘమవమ్ ్-ి బర్  ై్ిమ్ ్. 
కపఘమవ ేళలు-ిళకఫప్ ేళలు. 
కపఘమవనపౙఫశముి-భన్  ై్ినపౙఫశప, కఛటి
నపౙఫశప. 
కపఘమ వై్ి డడ ి-ి ్ర  ై్ి డడ . 
కపఘమ వై్ిముచుటలుి-ి ాటటవులు, ేలౘో కుె లు. 
కపఛోఛుి-ిిబా ాకశ  ై్ిోఛు.ి 
కపఛుి-ినమగపధప. 
కపబనయ్రఛుి ేౙఫల ఫనడుి-ిబ మ కఱుకుికటటు్ి ా ఫ ి
ఛటటు కొ ిబ మ ల్మిమ  ప ే ఫడు. 
కపబనయ్రము-బ మ లి ా  పచ ా క ిబ మ కఱుకుికటటు్ి

ాశప. 
కపబా్ి వళేుి తైవముి-ినృతబప్ౙఫెమ, నెపభపి్మప  ి

వు్ి తైవప. 
కపబాలాటి-ిఒకిబాకఫకీా ాి ేధప, ాలుగుినెప ాలాట. 
కపబుకపటట,ికపబుకప  ,ిిదప్పవపటటికపఠపికలితభె .ీ 
కపభప-ిఛరకఫదపి లాల లోిఒకిము్ ఫామప. 
కపభఛుినయ్రమా త  ఫనడుి-ిబ మ కఱుకుికటటు్ి

ా ఫ ిిఛటటు కొ ిబ మ లి ా  ప ే ఫడు. 
కపభఛునయ్రముి-ికపబనయ్రము.ి 
కపభముి-ినెపభప. 
కపభము ఫ్నడుి-ికపభములోి వలతబ్ి్ృతబప్ౙఫెమ. 
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కప ాశూళలల ితే్ుి-ితరఛుులిబెటటు , కొక క తచముి, 
కక బకి-ి్వెడపలోిధె్ ్మకశణఛఘప. 
కకకశముి-ికశకదప, క  ్ప, ోటట. 
కకకనఛు ఫశుి-ికశకలు, క  ్మలు. 
కకకన ెటటు ిి-ిబా ిపచమ. 
కకకనముి- కశకదప, క  ్ప.ికధుప, కోఛప, బాధ, 

కూాశ్ెప, కొశ ా, ఫ  ,ిోటటఘ్పి 
కకకతబపచమి-ిి ి బుపచమ, బా ిపచమి.ినపకటఛఱచమ. 
కకకతభనడుిిి-ిికూాశునడు, క  ్మడు, కశకనడు. 
కకుక  తతే్ు-కకుక  ెఛడు, లోభఛడు.ికకూక  త,ిిి
కకుక  త, కకుక  ె, కకూక  ె.ిిలోభప.ిమది.ియబ ప ి, కధుప. 
కకూక  త్్ముి-ిిమద, లోభపి.ియబ ప ి. 
కకూక  త ిి-ిిలోభపికలితభె ,ీ మ ఫఛశు ఫలు. 
కకూక  ెకఫనడుిి-ిిలోభ, మ ఫఛశుడు. 
కగుి-ికళపకపి.ిమా్ పిినప్ాఛప, ఘమఫ్పి,  రధపి,  
కపఘమ 
కగుి-ిివశుమగుి.ి్లల నబడుిికపఘమ.ినపకో పచమి 
కగు ేశుి-ికపఘమ ేశు, ్లలబడు 
కచుకి-ికచుకఫ్, గచుకఫ్. 
కచముి-ిికోశు, భ ేష పచమ, ి బుపచమ. 
కచముి-ిమ ేష, గశెప, ఛుధుఘళప, భషగమ్ప, తబగబపత, 

కో  క. 
కచముకొ్మి-ిమశపచమ, ఛప్ముఛటటు . 
కచము ెటటు ిి-ిిఛగబటటు ి.ిల ి  పచమ, మకొ్మ, ఛరతఘటటపచమిి
ఛటటు ఘలివహిపచమ,  కో  కఛడు. 
కజా్ఛుోి–ిత్ ోి ెఘ 

కటకటి-ిభకట, గడగడ. 
కటకేనడు-ికో్ ఫ్ుడు.ి కటకముి=ికొపడి
్  మ ోటట  

కటమశి-ి్్మవు, తక కీన ిి ాగప. 
కటాశముిక ోశము-కఫ  ్ ప. 
కటా  కఫనడుి-ిికతెిగల ఫడు. 
కటటశము-ిక ోశము 
కటునగటఛడి-ి టు వశ.ి 
కటునగడిి-ిి టు వశ. 

కటుకఫ కలుి–ికటా లు,ికఫ కలు. 
కటు  ,ికటుణ ి-ి ్మప, కటటు బాటట. 
కటుణముి-ివనెపీ. 
కటటుక ఫశు,ికటటుగ ఫశుి-ి వప  బె్తె ప ఫశు, ే్ర్ నమె లుి.ి
నమె త ఫఠకులు. 
కటటుకఫ ెిి-ిి ే్రధశు ఫలు, ాెశ ఫక. 
కటటు్ిఓ  ఘయలముి-ిిలఛుుడయిఒక ా ి
భ్మన  ప ో ే ి.ిఓడకుికటటు్ిఘయలప,ిి
కటటు్కపకణముి-ిిభపఘమబాటటలో్మ్ ి
భమూల వనమె వు.ికొపగుఛతబ  వపటటిదబప. 
కటటు్ముడుఛుి-ిిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి
భమూల వనమె వు.ికొపగుబప ఫశపివపటట ి. 
కటటు ెటటు ిి-ిి ానచమ, ాపచమ, మా ే్ుి.ిభఛు  పచమిి
భణనగన ొటటు ,  బప ిపచమి,   
కటటు ే్ుి-ిి లుఛు ే్ు,ిబప ిపచమిి  పచమ. 
కటటు న ఫలువి-ి తశువుకుి ళలుివ ేుికఫలువ.ి 
కటటు న శి-ి ో ికటటు కు ేి శ. 
కటటు ివఘ్ికేఛాుి-ితేెచ ఫిత  ే ి,ికటటు ివఘ్ి
ఘయడ,ితేె ా వశె్పికల ి. 
కటటు కొ్మి-ిిలాభఛడు, ొ పఘమ, నప ఫ ిపచమకొ్మ, 
్త ు ెటటు కొ్మి.ిభ్మభపచమ,ిధ  పచమ,  
కటటు ఫ  ి-బపధ  ై్ిబప  ిగ, లఘమిొ.ి ఫటటీఘిఉప ేి
బప  ిొఘలెై్ి ఫటటిజపట.ి 
కటటు బప  ి-ి ేటకొశకుి ేట ఫడుి్్ాశుి ేనమకు్ ి
బప  . 
కటటు మటటు -ళ ఫుటట,కటటు బాటట.ఉ క ఛటటు ,ఛ ఫెఘమల్మి
కటటు ి ోటట 
కటటు మటటు తే్ుి-ికటటు బాటటి ే్ు, ళ ఫుటట ే్ు. 
కటటు వగటటు ి-ి వలుగుగటటు , కప తగటటు . 
కట ముికఫ కెి-ిికట పిభ ేిభశిపలోి ఫడబ ేి
జపటఛఘప.ికట ము,ికఫ్మక. 
క  ్ముి-ికఫ  ్ ప 

కడనగడలుి-ి టు వశలు. 
కడకటటు ి-ిళ ఫుటట ే్ు, కటుడతే్ు.ి 
కడగపటి-ిభప్ము్మిచయచమట.కపటటి వశ్ో 
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కడగడి- కొటుకొ్. 
కడచ్మి-ిిము  ్ు, నమాఛెమగుి.ిౙొ ప్మగు, 
జపచమ,మశణ పచమి,  ్శపచమ, ో వుి,  జపచమ. 
కడచయఛుి-ికడకపటటిచయఛు. 
కడ్మపడుి-ితభె లీుిమూడు ి ాలుిబ్ట్మపడు, 
బహిధుగు. 
కడఛలి-ి వశ. 
కడఛుి-ి్ీల  పచమ, ో ొటటు . 
కడబడుి-ిఛూ  ె్గు, ము  ్ు. 
కడమిిిలోఛప, ్య ్్, వత, ేధప, మగులు, కడ, 

భప్ప 

కడమ లు వటటు ి-ిమగులుు, క బుఛుచము. 
కడమ  డమిి-మగులు, ేధప 

కడమలెపచమి-ికొఱ్లె్మ , లో ఫలుిలపచమ. 
కడమవడుి-ిమగులు, కొఘవఛడు. 
కడలుగ్మ లుి-ిక్మ లనకడలు. 
కడలు  బి ఫడుి-ిభౙఫధ  ై్ిఛ క ిఛూ్మకొ్మ, 
భలల్మిమ బి 

ౙఫ ్పి ే్ుి 
కడళలల ి-ిభలలు.ికడలుకుిబ్ వచ్ప.ి 
కడవి–మటటు ఫ్ర,ికుపడ 

కడవశిి-ిికడఛల.ి వ  మత, కడమ, భప్ప.ి
వ  నమ్ప 

కడ ఫశుి-ిభ్మ లు. 
కడ ే్ుి-ి ఫశ ే్ు. 
కడౙఫశుి-ిఛూ  ె ఫిఛరన  పచమ. 
క  ్పడలుి–ిముకకలుముకకలు. 
క  గ  ిగపడమగుి–ిముఘముఘకు,భడుగడుగుకూి
గపడ ేశుడు. 
క  గ  ్గుిి-ిిమాశమగు. 
క  ్ముి-ిి్లుఛుశపగుిఛూతబ్ిగుడడ , కలె, వహి. 
క  ్ానమ శి-ి్లల శ, వనెమీు. 
క  ్ీడుకు-బప త 
క   ్తె ి-ి ోజ్పి ే్ు, ముఘ  ్తె . 

క  వుిి-ిి త  ో వు, ఫడగుి.ి ఫన్ ో వు, ఫ  ో వుిి
్శుగు, ్గుి, 
కడు్ప్ి-ిమక కి  కుకవ ఫ, భప్ిలకుకవ ఫ.ి
కడుఛ్మలుి, 
కడుఛులోఛిఛుపడుి-ిి ెైక ిక బపచ ిబాధ,ి ేగులోఛి
ీట. 
కడుఛూి పడఘమిక్య ి్ ్ఘమ-ి్ృ బె ిఉపడఘమ.ి 
క్మ ికఫ ఫల్డపి-ికడుఛుివఘ్డప-ిఛశనుశిశుఘప. 
కడు ేి తశువగుి-ిఘమఫ్ాత ేకపికలుగు. 
క ాడ ్ముి-ి శ పధప, బలా్ాకశప, హెచముి వలలే ి

ఫటట ికొ్మమ ిబలవప్పి ే్డప.ి, (కటాు ్పి=ి
్ఛుక  

క  డ ి-ి ్ెశువుి ీతేిౙఫధ్ప. 
కణపగుి-ిలో్ఛుిధె క ిభ్మకశణప. 
కణనజముిి-ిిభూమలోి ా్ పి లువి ేతేి ోటటి.ి ఫ్శ 

క్ిి-ిికగ.ివృ్ాె ప్పి.ిచ  ్రము, ేధు, చశ ,ిిలోకోక ెిి 
క్ి తఛుుిి-ిధ్పి తఛుు. 
క్ి్డఛుి-ివ వాశపి్డఛు. 
క్కఱచమ,ిక్కఱఛుి-ికగలుి ేశుు. 
క్కఫ  ిి-ిి ేశు  , గడున  , కగలుి తఛుడపలోి ేశు  , 
మాటకఫ  . 
క్కఫ  ి ేన్లుి-ిగడున  ఛ్మలు. 
క్కఫ  ్్ముి-ిి ేశు  ్్ప, గడునమఘ్ప, 

మాటకఫ  ్్ప, క ాకగ్పలో ి వైఛుణ ప. 
క్కఫ  ిి క్కఫ  ి ిభ ి ి-గడున  ,ి ేశు  ి, 
మాటకఫ  ి, కగలుి తఛుడపలోి ేశుశ ి. 
క్కఫ  ్ా ెి-ిికగలుి త ేుితభె ీి .ి ేశుుగలితభె ీి ిగడున  ి
తభె .ీ 
క్కఫ  ఫనడుి-ిగడున  ఫడు, ేశు  , మాటకఫ  . 
క్కున ఫళలడుగుిి-ిభనపభవ  ై్ ా ిగు  ప ిభడుగు.ి
క్కుికఫళలల ిముప్కుి తవులుపడవు. 
క్కున ఫళలల ిొలచమి-ిభనపభవ  ైప ిిజశుగు. 
క్కున ఫళేల డ.ిక్కుికఫళేల డ-భనపభవప. 
క్కుికఫళలడుగుి-ిలే ఫటటగు  ప ిభడుగు. 
క్లకఫనడుి-ిజాణ, ేశు  , మాటకఫ  . 
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క్లకఫ  ిి-ిజాణ, ేశు  , మాటకఫ  , కగలుి తఛుడపలోి
ేశు  . 

క్లాడుకొ్మి-ికగలుి తఛుుకొ్మ, ముచుటటల ి
తఛుుకొ్మ. 

క్లు ఫి తఛుుి-ిశకశకఫలు ఫి తఛుు. 
క్తకు్ి-ిికటటకుక్ిికొ  కేఛుుడుివ ేుిధె ి  
క్ెశముి-ిమ్ుధ ేధప.ి కవచప  

క్ె ఫలుి-ి కటటల . 
కతెకోన్ి-ిిఛ ీ్  ై్ి ో శు. 
క్తె లబో ్మి-ి ఫర ణాప్కప, లటటికఘ ాి  ఘ ాి
బా ిప ే ి.ి 
క ి్ుి-ిినీ ఫ క ివచము,ి్గులు, ్ాకుి-ిల ి  పచమ.ి

ేశు. 
క ి  కఫనడుిక ి  ాశతబప్ముి-ిిక ి  ్ృతబప్ నడుి
క ి  ిషే్రపలోి వలతబ్ి్ృతబప్ౙఫెమ. 
కఘమముి–ి్శుము,ిగఘమము, ెఘమము. 
క ిి –ిభ్మ ఫగప,ికో  క 

కఘమి-ిికలఘమ. 
క్ి–ిక్మక.ిిఉ ాిిీనమకుపటటనిగ్క, ల్తె కివ ు్ేని
గ్మక, క  ్ేనిగ్క,వశకుప  ్ేనిగ్క, జమా  ్ేని
గ్క,ి.ికఫబటటు , కఫవు్ 

క్కకతబఛునడుి-ిహిశణ కశఛుడు. 
క్క   ి ాశతబప్ నడుి-ి ఫ్ ోటటినీఛపలో ి
క్క   లోి వలతబ్ి్ృతబప్ౙఫెమ. 
క్క ఫ్నడుి-ికుబేశుడు, చపఘ్యశుి పఘ్య  లోి

వలతబ్ిౙఫెమ.ిిి 
క్కవనప్ము-ిబప ఫశుిఛప  ప ేివనప్ము. 
క్కనతి–ిలషమ ేి 
క్కతబప్ముి-ిహిశణ కశఛు ినప్  ప ్ి
్ృతబప్ డు.ి 
క గుడుడ ి తవుడుి-ిికపడుల ిఉప మిచయడలేకి ో వడప, 

తవులుి 
ఉప మి్లేకి ో వడప. 

క న ఫ్ములుి–ిచయడడప,ిచయడక ో వడప. 

క్మకటటు ి-ిి ఫశ మ, యపఘరజాలప, కపడల కుిక్బడకుప ాి
ే్డప, మశ బపచడప, ోన  పచడప. 

క్మకూ  మి-ిక్మ లఛపడుగ, ే్రా ్పఘప. 
క్మకొ్మిిి-ిచయచమ, క్మ ొ్మ. 
క్మగలుగుి-ిజాగా్ ె ివహిపచమ. 
క్మ  శుఛుి-ిక్మ ీటట. 
క్మ ి్బు ి-ిక్మఘృ్బు , ఘృ్బు రధప. 
క్మ ెటటు కొ్మి-ిికఫచమకొ్మ, శష పచమకొ్మి
.మలో పచమకొ్మ,ి 

లఘమశుచయచమ. 
క్మమా్ి-ియపఘరజాలఘ . 
కక్ ిళి-ిఉ ేష, ొడవ.?  

క్ ి్ ఫశుి–ిచయ ్ ఫశు,ి్ ఫశు. 
క్ ేికప ికుడుముి-ిచయ ప ేికప ికుడుము,   క ప ేి
ొఛు ి చయ ్ ేితప  . 

క్ ెటటు ి-ి  ప  పచమ. 
క్ ో వుటి-ిిక్ పి ే్బడడప, క్ ప ేతబి

 ప  పఛబడటప. 
క్ ఛుు ేిొకుకలుికఫ్కు్ ిిఘకుకలుి-ిలఘమటి

శపచడప, ాటట్ి ప ిపచడప. 
క్ ఫ  ేికప ికుడుము-ిభప ి్ ఫ ేివనమె వు. 
క గటటు ి-ి్ాడుగటటు ి ఛవులి  డకుికటటు ి్ాడు-ి
క ్ాడు  

క్మ లి్వుె-క్మ ల్పఘమి్వుెిక్బశుచమ,ి 
క్మ లి ి్తె కొ్మి-ిక్మ లకఘమకొ్మ. ేరమాఘ ఫల్మి
చయఛు. 
క్మ లిొక క్ిొకుకి-ిఒకిధ  ై్ి్మౙఫకశప. 
క్మ లిొకుకి-ిఒకధమగుి్మౙఫకశపి ే్ు. 
క్మ లకెపఛుి-ిికోఛప. 
క్మ ల్తఘలుి-ిభ ఫపగములు. 
క్మ ల ళలల ికు్తె కవటటు ి-ిడగుతెకిఛడు. 
క్మ లఛపడుగిి-ిి ే్రా ్పఘప, ే్రఛశెప. 
క్మ లాి ో ోి్మి-ిభతిజాగా్ ె ఫి్మి.? 

క్మ లాశుుి-ి ెఛు ే్ు, నపజఞ ే్ు. 
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క్మ ే్ుిి-ి ఫఢప ఫిచయచమ, ఘృ్బు ిఛరన  పఛజే్ు, 
భభలాధిక  ిఉపడు, కఫముక్్ోిచయచమ, మశపచమ, 
వలచమ. 
క వ కి-ిక్ క. 
క వ ానడు-ిిక్ ఫిఉ్ ఛుుడు. 
క వ ఛడుచమి-ిక్ , ెప  ల కఫ ిబాక. 
క వ వ్నమి-ి్ుకెవ్నమ . 
క బలెఘమి-ిక బలవశుఛుిలఘమ. 
కఛుశముి-ికశూుశప. 
కఛుశుిి-ిిౙొ గనమ, ోభ, కఫపత, భపఘప, శూఛప. 
కఛు ఛుి–ిమ ఛు,ిక ఛు. 
కఛుశఛుిచయఛులుి-ినెచ  ై్ిచయఛులు. 
కఛుుశకఫఛుిి-ిికశూుశప్ోిభలఘడప.ి 
కఛుుశగప ి-ికశూుశగప ి,ికశూుశఛుిి ఫన్ిగలితభె .ీ 
కఛుుశఛలుకుి-ికశూుశపివలెిచలల వై్ిఛలుకు. 
కఛుుశఛు్వుెలుి-ి్తలల ్వుెలు. 
కఛుుశములోి్మఛుుిగలుఛుి-భమూల  ై్ివనమె వు్మి

ఫడు ే్ు. 
కఛుుశ ేికఫశమగుి-ిౙఫ్మకూల  ై్ ేిఛరతకూలమగు. 
కఛుు ఫలుిమాటలుికఫ ఫలుి ేన్లు-మాటలేోి
మృఘమ వై్ి ే్లేోిక  ్  ై్ 

కఛూుశబా ఫలుి-ికశూుశపికతబ్ివకకలు, ్ా ో కలు. 
కఛరకఫఛుి-ికఛుశఛుకఫఛు.ికశూుశప్ోిభలఘడప. 
కఛరఛునబ  ఫశుి-ి ా్కు  ేుికశూు ఫ క ి ఫ ఫశు.ి 
కమ ్ -ికమ ్,మ ోజఞ  ై్. 
కమ గటటు ి ఫవుశముి-ిజాబులుిి ేశ ే్ుి ఫవుశప 

కమ టటనిిి-ిమశల, కమా శ. 
కమ టీనడుి-ిినెశుకఫశుడు. 
కమ శి-ిమశల. 
కమ  పచమి-ిమ ా ిపచమ. 
కము ి–ికమాు ,ిి ఫ బపచమ, ఛరన  పచమి.ిక్ు, 

ెైనబడుిిఉబుకు,  కలుగు, ఛుటటు ,   
క్ ఛునగూటముి-ిఛరణ్కే. 
క్ ఛుటలుకిి-ిి ో శులో ికోఛప,ిభలుక 

కశనగుిి-ిి ేరమాఘమల ే ికశగుట, ఛశవదమగుట. 

కశనగుకొ్మి-ిి ేరమాఘమల ే ికశ  ో వు, ఛశవదమగుి.ి
ఘరవమగు, శగు, శూఛపమాశుిి 
కశనచమి-ికశగజే్ు, ఘరపఛజే్ు,  ్ెబశచమ,  
కశకి-ి్లలఘ్ప, ్లల .ిఉ ా.ిికశకగడడము. 
కశకశిి-ి ేెధప, కూాశ్ి 
కశక  పచి-ినుశవహిపచమ,ిఛగబూ్మ,  ఫఘఛడు. 
కశక  నబెటటు ి-ిబాధ ెటటు . 
కశక  -ి ేెధప,నుశ,రశయ భనయ్.కా శ ప,చలప, 

ఛటటు ఘల,  వ్ 

కశక  తే్ుి-ిబాధక  పచమ, హిపన ెటటు , యబ ప ి ెటటు . 
కశకులాడి-ిక  ోకుె లుిఛలుకు, ఛశుధ ఫకుకలుిఛలుకు. 
కశజఛు్్ాలుి-ి ో   చముల ేిభష  ేౘఫలుి, 
 

కశజముి-ిిబಈి బప  వపట 

కశజములుి-ి ోళలు. 
కశ  ి-ిణలో ి ాగపి, 
కశడుి-ిభల. 
కశ్ిి-ిిఘమ ేుధు , ఘమపడగప. 
కశ్లా  ి-ిిఘమ ేుధతు ఫలు, భప త ేతబ్ి ే . 
కశవట ముి–ికశఛట ప,ి ేవుఛటుణప. 
కశ ఫలుి-ికశ ఫలప, ్డప. 
కశౙఫ్ిి-ిిగపధపిీతేి ్ ిౙఫ్; ిౙఫ్ఛటటు ిచకాపి 
క ఫపచమి-ిిబ బ  పచమి.ినక పచమిిొశుగుి,  
ౙఫటట్గుి,  మప  ఛడు,ి ప ిపచమ. 
క ఫి-ిభ్పకశ  ై్ ి. 
క  క  పచమిి-ియబ ప ి ెటటు , బా ిపచమ, హిపతబపచమ. 
క  క  నబెటటు ి-ిబా ిపచమ, హిపతబపచమ, యబ ప ి.ి 
క  కుపభజఘ్ి-ిళ్మగుికుపభనిలాలివపటటి బఱమఘమలుి
గలి 
క  గమ్ి-ిళ్మగుి్డకవపటటిమపఘగమ్, గజగమ్. 
క  ్మాణ కెక ేవునడుి-ిి్గ  ిబ డుడ లోి వలతబ్ి

లు వ్తె ిభ ఫుమూ  ె.వశఘ ఫజౙఫెమ.గజేపఘమర ి
కఫ ఫ  ్ివశఘమడు. 
క  వడుి-ి్లలబడు, కఱివడు. 
కశుకుఛడుి-ికఱకుఛడు,ిిక  ్మగు. 
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కశుగుి-ిభచముబో తబ్ిబ మ , ో ్ ో తేిభచము.ిికశువు. 
కశుగుగటటు ి-మూనకటటు , ో ్ ో ్ుటకెైి ిమ ్మి
్్ాశుి ే్ు. 
కశె్్ముి-ికశెృ్ెప, కశె ఫిఉప ేిలషణప. 
క ఫె శునడుి–ికశె,ి  
కశూుశకఫఛుి-ికశూుశప్ోిభగవప్త ిగాా ి
భలనఘడప. 
కశూుశమచముట.ి 
కశ వహిి–ికశ  ి, కశ భూమి 
క  ి-ికశ ి ేతే ఫడు. 
(కఱి=ిీశప,) 
కఱక  పచమి-నుశవహిపచమ, ఛగబూ్మ,  ఫఘఛడు, 
బా ిపచమ,  

ేె్బపచమ. 
కఱక  నబెటటు ి-ి శ పధ ెటటు , బాధ ెటటు . 
కఱకఱి-ిబాధ, ఛర్ ాన, ఛ  ్ాఛప. 
కఱకఱినబెటటు ,ికఱకఱితే్ుి-ిబాధిక  పచమ, హిపన ెటటు , 
యబ ప ి ెటటు . 
కఱకఱిి-ికశక  . 
కఱకుఛడుి-ిక  ్మగు. 
కఱకులాడుి-ిక  ోకుె లుిఛలుకు. 
కఱ్ి-ిి తడడఛ , ఘమపడగప. 
కఱ్లికక ి-ిఘమపడుగు ఫలు, ో క ళుమా  ితభె .ీ 
కఱ్లి్  ి-ఛశమఛ ా ి ొ ప ి్ి్   

కఱ్ల్  ి-ిిఛశమఛఘపి ొ ప ి్ి్  .ి 
కఱఘి=ిమా్మాట, ప్, బు ి, కో  క  

కఱఘలనబెటటు ి-ిమా్మాటలోల ి ెటటు , కో  కలోల ి ెటటు .  

కఱమికఱిమ-ి్మలుికఱ ికఱ ి్మలు. 
కఱఘ ి-ికఱుఘ , కఱుౙఫము. 
కలప్ేి-ిఉ్ ప్ే. 
కలకపటటిి-ిికలపకప  .ిభవ కెమధమశ  ై్ికపఠనెశపిగలి
తభె .ీ 
కలగపఛిి-ిికలగూశగపఛ,ిభ ేకివనమె వులు్ ిగపఛ.ి, 
భ ేకప, ెకుక. 
కలగపఛ ేవ్లుి-ిభ ేకి ేవ్లు. 

కలగపఛ ెప  ల పడుల ి-ిభ ేకములగుి ెప  ల పడుల . 
కలగపఛవలఛుి-ిినమృఘ  ై్ివలఛు, భమ ఛుి
వలఛు, లువలే ి ేరమ, భ్మకోకుప ాి ాగ వదము్ి
తబ పి ్ివలఛుి 
కలగ్ ి ోటటక ిగపఛి  తె్టటల -భన్  ై్ి ా ి
్మ ్టటల ; భరమ్మిఛరమి న్ ము ిభ్మకొ ి ా కెైి
ఛశు ెతె్టటల . 
కలగూశగపఛగుి-ిధ్ౙఫపకశ పికలఘగు. 
కలగూశ ేడుకలుి-ి ా ాధి ేడుకలు. 
కలఛ్గపఛి-ికల్ీలుడు. 
కలఛుకోలునఘ్ముి-ికలుఛు ోలుఘ్ప, ఐకమ్ ప, 

 ైతర. 
కలఛుకోలు,ి–కలుఛుకోలు-ి  ైతర, ఐకమ్ ప.ి 
కలబెశకు-ిఛశనుశపికతబ్ ి. 
కలబె  కఫ్ి-ిఒకికఫ్. 
కల  ి జోి-ినుధుపికఫ ి. 
కలలోి ప్తలనిగల్ు్టటల ి- జపికఫ్టటల . 
కలలో్నగ ేటటికఫ్మఛుి-ిిభన్ ప, భనపభవప.ి 
కలలో ికఫన బ ఫలుి-ి జపికఫ  

కలలో ికఫనఛుశముి-ిి జపికఫ ి. 
కలలో ికఫ్ముి-ిభనపభవప, మగ . 
కలలో ికూటమి-ిి జపికఫ ి. 
కలలో ిశ్తలుి-ిభనపభవప, భ్ ాశిములు, జపి
కఫ  

కలలో ితబశులుి-ిి జపికఫ , భనపభ ఫలు. 
కలలో ినమ్ముిి-ిి జపికఫ ి. 
కలలోఛినప ోగముి-ిి జపికఫ ి. 
కలవపటకములుిి–మ  కొ టట్ోిక బ్ి 
కలతబ  ల్ుి-ికతబిఉపడు. 
కలనమనజే్ు-ిమపఘగూడు, మపఘ ఫిళశుడుి, 
కిఘచుి వ్ గుి–ిభౙఫధ  ై్ ి,ినపభవమగు,ి

శన్ఛఘప. 

కక ఫనడుిిిఘపట, ేశు  ి.ిభపఘ  ై్ ఫడు.ి 
కక ్్ము–కక ఐ్ ి.ి ిటు్్ప,గడునమ్్ప, ేశుు.ి
మ ోజఞ్. 
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కక ఫనడుి-ి ేశు  , ఘపట.ి, భపఘ  ై్ ఫడు, 
మ ోజఞ  ై్ ఫడు. 
క  ా్నడుి-ిక  ిఉ్ ఫడు. 
కతి-ిక  త, క  త, ఉపటట. 
క్ేి-ికలుగు.ిక  ్ే, క  ్టెథల ్ే, 
కమిలే ిగశెముి-ి ధ్ర్జ్ప, వృ ా. 
కమకఫప్,ికమకఫమ -ిలషమ ే,  

క్ుగ వైకుపఠముి-ిక్ుగపలోి వైకుపఠనఘృద  ై్ి
తశుమలకొపడ.ి 
కలుచఛడుిి-ికల్ఛడు, షోభఛడు. 
కలుఛడనజే్ుి-ి వెశఛడు్టటు ే్ు, 
మరా ్ుడు్టటల ే్ు, కలవశఛడు్టటల ే్ుి 
కలుఛడుి-ి వెశఛడు. 
కలుఛు-ి ెైశు్ో ఫటటిొలకె్ేె ిగ  డ ిొ. 
కలుఛుకోలుిి-ిి  ైతర, ఐకమ్ ప.ిికలఛుకోలు. 
కలుఛుకోలు్్ముి-ిఐకమ్ ప,  ైతర. 
కలుఛు ీ్ుి- ెైశులో ి తడుిొకకల్మిీతబ ే్ు. 
కలువక్మ ల్మ -ికలువలవపటటిక్మ లుిగలితభె ,ీ 
కువల్ాష . 
కలువక్మ ల ఫనడు-కలువలవపటటిక్మ లుిగల ఫడు, 
కువల్ాునడు. 
కలువడముి-ిిఉ్ వినమ్ాలలోిధెజనెప ాలకుి

ేరలాడగటటు ిబప ఫశుికలువఛూఘపడ. 
కలుధముిి-ిికఫలుధ ప. 
కలు్బపచమి-ికలనకనబాఱమ, కలన్ఛడు. 
కలుాశముిి-ిికలాశము.ినమగపధపికలికలువఛువుె. 
కలా ణ ే ికి-ి ఫ్పిజ  ేి ే ిక. 
కలల ి-ిముపడల ికప త, ముపడల ి వలుగు. 
కలల ిమాడ,ి  డడ ిముఘరి -ి తలల ి ాణ ముి 
కలల ిలేఘమి ొ లల ిలేఘమి-ిభన్ మూిలేఘమ,ివ శి్ాిలేఘమ. 
కలల్్ముి-ిివపచ్, ోనపి.ి ేశప, ్ఛుు,ిి తడడ్్పి, 
కలల జాలుి-ిన్ా న్ా లు. 
కలలఛడుి-ిిా ఛడు, భపగఛడుి.ిోనఛడు. 
కలాల ్మ-ిక  ్్మ, ఉ్ ్మ.ి 
కళపకుి–ికళపకము,ికలపకు. 

కళబెళమ్మ-ి్ళ్ళమ్మ, ఛరకఫశపచమ. 
కళవళముి-ిి ఘర, ో్పిొ.ి ఫటటవల్క ేి
కలవ  ప్.ినపభరమప, ్ీపఘశ,ి ఫ కుల్, షోభప. 
కళలకుి-ిికఫపతి.ి ొ  ,ిిక శణపి, 
కళలల ి-ిక  ,ిముఘలు. 
కవి-ియఘశు; ే్మూ, వుడయ 

కవకవ,ికవక వి-ి్వెడపలోిధె్ ్మకశణిదబప.ిఛులు 
కవగూడుిి-ిజ్గూడు, శతక ికూడు, నప ో  పచమ. 
కవ  ి-ి ొము , భకుక, వషనిలప. 
కవడు ఫ్ుి-ిబా ా వ  ెి్గు,ి  ో వు, ేశు ఫి
భగు,  

జపట ఫ్ు,ికవలు వుి 
కవణముిి-ిిముఘ, కబళము,ిి ాణా! 
కతె్ి-ిగవుతె్, గబు, ిపడుమునమగు. 
కవుకి-ికబళప, ముఘ. 
క వల–కలె, ఫ్ఛునెకఫలికటు,్‘కపి ఫళలల ివ ెై ఫిఉపచమి
నప . 

కవెఛున ొపడ-ిమపగశఛశె్ప. 
కనశుి-ిికోఛపి.ి రధప,ిిి ొ గశు, గశెపి,  జృపభణపి,  
భతద్ప, ిహెచము, లాభప, 

కనశులాడుి-ికోఛఛడు, ో్బపచమ, ఫకుఛడు. 
కనశులుిచయఛుి-ికోఛపిచయఛు, గశెపిచయఛు, భతద్పి
చయఛు. 
కన ె్ తె ి-ిజృపభపచమ, ఉ ొ ుపగు. 
కనవుి-ిగ  డ , త్ె. 
కతబ ఫటటి-ి ెై ెైికఫటట.ఘప్ష్ప, భలు  ై్. 
కతబవుచముకొ్మి-ికోఛ  పచమకొ్మ, కో బ్గు. 
కనమన ఫటటి-ిలే్కఫటట. 
కనమన ఫ్ి- కనమశుి ికఫ్ ిిఛ ుకఫ్. 
కతబె నబడుి-ియబ ప ిఛడు, కధుఛడు, ఘమఫ్ఛడు. 
కతబె నబెటటు ి–ికతబెతే్ుిిఘమఫ్ ెటటు , కధు ెటటు . 
కనమె  బ టటు ,ికనయె  బ టటు ి-ికనయె  ి్ోి ిఘమకు్ ిబ టటు . 
కనయె  ి ీశు ామముికనయె  ామముి-ి ోటట్ోి ీటటవలెి

ెటటు కొ ేికనయె  బ టటు . 
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కఫనకి-్ాఛపిబాధి.కోఛప,శ్వ గి,్ఛనమ ి,  ే  మి,ి
జెశప. 
కఫనక  పచమి-ివప పచమ, బా ిపచమ. 
కఫనకతే్ు-ి్ బపఛజే్ు.బా ిపచమి

ే  క  పచమ,కో బపఛజే్ు. 
కఫనకుి-ిిభవమా్ముి.ి పఘ. 
కఫనగ,ికఫన  ి-ిక న  . 
కఫన  ఛడుి-ఉ ేరకఛడు, మ దేఛడు. 
కఫన  పచమ,ికఫనగపచమిి-ిక న  పచమ, 
కఫపచ్ తై్త నడుి-ిహిశణ కశఛుడ ేి ఫషనమడు. 
కఫనజే్ుి-ిభగు్టటల ి ే్ు, శె  ెపచమ. 
కఫన  ్ి ో టలలో్ికతెి ోతబ్టటల ి-ిభ్మభనమె ్ ిబాధకుి
్ోడు ఫిమ ోిబాధిక  ్టటల . 
ికఫన  ఫశుి-ిగశు ెకుక. 
కఫనడు-ి ాటట,గుచముకొ్మ.తబిశఛడు.కము ,ౙఫపఘరమగు, 
ఘటుమగు. 
కఫన్ాళముిి 
కఫప్ాళముి-ిిరశయి.ి్ామలేమ,ిికోఛప, ఫ కులముి
ీఘివ ేుికోఛము, భ తైశ ప.ి 
కఫన్ాపచమి-ిరశయఛడు, కోఛఛడు, భ తైశ ఛడు, 

ఫ కులఛడు. 
కఫప్ాపఛుి-ికోఛప, రశయ, భ తైశ ప. 
కఫన ా  ిమాన ా  ి ొ ఘమి-ిమధ ఫతరినమ్ప, ్డు ే .ిి 

. 
కఫన బశముిి-ిికఫఛుశము.ిినపౙఫశపి.ి ఫనప. 
కఫన బ ేలుి-ికఫఛు ఫలు. 
కఫనఛుటట  ిమపగలో -ికఫఛులు్ ివ  లో ిమపగ,  

కఫక్ాళ ా్ముి-ికఫక్ా్ి ా ్ము, ్ాఘృ కి
నపఘట్ి్త్జేతేి ా ్ప,  

కఫక  ి–కఫకు,కల ఫడు, కల ి,ిబాధకల ఫడు, భవమా్పి
కల ఫడు, కల్ికల ఫడుిమా్, వపచ్,ివపచకుడు 
కఫక  ిమ్ములుి-ివ శి  ై్ిమ్ములు, 
మా్మ్ములు.ి 
కఫక  ినతి-ివపచకు ఫలెై్ినత. 
కఫక  గుణముి-ి లల శగుణప, వపచ్గుణప. 

కఫక  ొలెల ్లుి-ిమా్క్తెలెై్ి ొలలతభె లీు. 
కఫక  ేన్లుి–ి లల శ ేధులు,ిోన ఫ ి ే్లు. 
కఫక  ్్ముి-ివపచ్, ోనప, కఫఛట ప. 
కఫక  ఛ్మలుి-ిోనఛుఛ్మలు, కఛటఛుఛ్మలు, 

లలశఛ్మలు. 
కఫక  ఫనడుి-ిివపచకుడు, మా్ ఫడు, కోఛీ. 
కఫక  ఘ లుి-ిోనఛుిఘ లు, వ శి  ై్ిఘ లు. 
కఫక  ద్తర వుి-ిోన ఫ తై్ిద్తర వు. 
కఫక  ౙొ ము ి-ిోనఛుౙొ ము . 
కఫక ్మ ి-ిమకులిబూ ెైిమపచమివలల ిికుశువ ఫి
ళశు  ్ి ్మ ి త్లల ిబా  

కఫక ెైన  బ టటు ిి-ిి భ్ాభరకప్ోి ెటటు కు్ ిబ టటు . 
కఫక బెగడిీశి-ిభభరకఛు శ. 
కఫక భక ెి-ిిభలుభక ె, చభక ె,  పగభక ె. 
కఫకుి-ిదమా, బాధ; తశౙఫకశప, భవమా్ప; కలన్,ి
 ేధణప ఫి్ౕ ప,వ శిప, తలాల తఘ ెై్, కళాహీ్  ై్, 

మా్ి 
కఫకు ే తే ్ుిి-ిి ప ిపచమ, భవమా్ఛఱచమి.ిభణచమిి
బా ిపచమ, హిపతబపచమి,  వ శఛుచముి,  కఫకుఛఱచమ. 
కఫకుఛడుిి-ి ఫ కులఛడు, కలన్ ిపఘమిి కఫకుఛడు, 
బాధఛడు, భవమా్ఛడు, వ శిమగు. 
కఫచమి కొ్మ ి-ిల ి  ిచయడు, ే ిఉపడు. 
కఫచమకుపడుి- ల ి  చయనయె ిఉపడు, ే ిఉపడు.ి
కఫటా  పచమ, ిోన  పచమ, బా ిపచమ, ఫ కులఛఱచమ, 
భ్ ెటటు . కఫటటకెి-ికఫటటక. 
కఫటట వుి-ి ఫ్ఛడు, మచుఛడు, ఫటటఛడు. 
కఫడ-ిికడి =ిఒఘ, ఘగశ .ిగు  కఫడ, బ  కఫడ, యపటటకఫడి
ొ. 
కఫడువడుి-ికల్ఛడు, మకులఛడు, కలవశఛడు, 
నపషోభపచమ, ఫడగు; త  ో వు, న ృత్ఛుుి 
కఫణా - శకఫలి ఫనౙఫి ్ప.మటఛటటు ి,  
కఫణా ి-ి ఫనౙఫి ్  ై్ ి. 
కఫ్శఛడుి-ిభ్ఛడు, ్్ెశఛడు, భ ీశుడగు. 
కఫ్శఛుగుణాలుి-ి బ  క ినె ావప. 
కఫ్శఛు వులుి-ిభ్నె ావులెై్ి వులు. 
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కఫ్శఛు ిి-ిిభ్ీలు ఫలు, వ్ ిప ేితభె .ీ 
కఫ్శముి-ిభ్ీల  ై్ ిి.ి బఱిక ,ిి ఫ కులపి,  
చపచలప ఉ్ా ్ప, భ్ప, ్్ెశప, వ గ,  

కఫ్  పచమి-ిఉ్ హిపచమ. 
కఫ్  ి-ిభ్ప ఉ్ా ్ప ్్ెశప వ గికల ఫడు,  
కఫ్శము - భ్ప ఉ్ా ్ప ్్ెశప వ గ 

కఫ్  ా్వుి-ిభ్ీలు ఫలవు, తైశ పలే ి ా్వుి 
కఫ్ ీనడు, కఫ్శఛు ఫడుిి-భ్ీలుడు, 

ఫ కులుడు.ఉ్ా ్ీలుడు 
కఫ్తశఛడు,ిికఫ్శఛడు,ిభ తైశ ఛడు. 
కఫఘవు్్మి–ితశనక  పచమ -ిభప ీక  పచమ. 
కఫఘమకూడఘ్మి-ివఘ్మ, శ ప ిపచమ. 
కఫ క,ికఫ కెి-ిికఫ్మక, 
కఫ్మగమా ్శతబప్ముి-ి ిగువ, లగువిభ్ో లి
మాశపలోి వలతబ్ి్శతబప్ౙఫెమ, ్వి ాశతబప్ లలోి
ఒకశు.ి 
కఫ్మఛుి-ిిచయఛు, ్లఛు, జాఞ ్ప,ిఛరనవప,ిషణప, 

చయడడప, ఘృద ప. 
కఫమ ే్మవుిమా ి  ఘమని ఘమకుి-ిిభమూల  ై్ి
ఉఛ్గకశవనమె వుిఉపడ ఫిమదా పచమ.ి 
కఫమలాఛుశపికప ఫ్నడుి-ికడఛి లాల కుి తప ి్ి
కమలాఛుశఛుిివశఘ ఫజౙఫెమ.ి 
కఫమ  ికఫమణ ి-ి తడడ .ి 
కఫ్ిఛపడుతే్ుి-ిఛ ినజలపి ే్ు. 
కఫ్కముి-ిిమా్, భ ఫదె్ము.ి 
కఫ్కఫలు=ిబూటకఫలు, కలు్లు,ి వ ో ఫ్పి.ితేవ,ిి
వృతె,ి ఫ ఫశపి 
కఫ్గపటట ఫనడుి-ికఫ్ ఫ ్ిక్మ లుి/గు  డక్మ ి
గల ఫడు. 
కఫ్ ఫచమిి-ిలకుకవ ఫిఛ ే్డపివలల ిచశ పిగటటుఛ  ి
కఫ్వలెిళశుడు.ినప్ా్పికలుగు 
కఫ్ ా  ి-ిద ీశ ా  , భ్ . 
కఫ్ఛున టాు లుి-ి ే్బపధమవులు, జాఞ ్తలు. 
కఫ్ ఫటటిద ీశముి-ిగటటు ిద ీశము 
కఫ్తబ ిి -ి ్ ్ వ్ప. 

కఫ్ాటటి-ిఛ ే్డపి ాె ఫిద ీశపికఫ్ ఫ్టప,ి
గటటుఛడటపికఫవచము. 
కఫ్ాటట ిి-ిికఫ్ ఫటట ి-వ్నమ ిమల ాికఫ్వలెి
ద ీశపిఉప ే ి. 
కఫ్ాటటవడుి–ికఫ్ ఫచమ 
కఫ్ిఛప ర ి-ిఛ ినజలో, జలోిఛ ినజలపి
కఫవడప, కఫక ో వడప. 
కఫశణముి-ినపబపధము. 
కఫశఛుబ పకులుి-ికటట వై్బ పకులు. 
కఫశఛుమాటి-ికోఛఛుమాట, క  ్  ై్మాట, 

శనఛుమాట. 
కఫ  పచమి-ిిబా ిపచమ, భ  పచమ,ిచపఛుిిఛ ఫభపచమి, 
కఫ  ప్ి-ిిబాధి.ిచపఛడపిిఛ ఫభవప. 
కఫ  పఛుి-ిబాధ ెటుడప. 
కఫ  మాశనమ్తనడుి-ి్మా ళాెశు, య్ ి్ప  రి
కఫ  మాశుడు. 
కఫశుకము ి-ిఘటుప ఫి ఫ బపచమ. 
కఫశుకొ్మి-ినపఘ  ే్ు, ఫ బపచమ, కము , 

భతద పచమ. 
కఫలనజే్నబేఘగుి-ిభ  ాలు ఫి శ లుడగు. 
కఫలకఫనమి-ికఫక ప ిికఫనమ, ళమా్రమూిలువలే ి. 
కఫలకఫనమితే్కుపడుి-ిళమా్రమూిలువ ే్కుపడు. 
కఫల ఫలముి-ికలకఫలము, నశెకఫలాలు, భ కఫలాలు. 
కఫలాప్కుడుి-ికఫలాీ్తడు. 
కఫలా్మ ా  ి-భ్మభవము్కుి ాగ  ై్ ి 
కఫ ోశనబో లుి-ిళమా్రమూిన  ో ఘమ.ికఫ ో  ్ోి ో లు. 
కఫ్ానకుి-ి ఫఘ్ాడ్ప, కఫ్ోి్్ టప. 
కఫ్ఛుపడలలో్ి్మఛుులుిచలుల ి-ిమకుకట  ై్ిబాధి
క  పచమ, ోశుచమటటు ెైి ోకటట ో టట.ి 
కఫీనఘన ఫలు ే్ుి-ికఫలు ే్ు, 
భటుానప ఫ/ఛ ఫటాిలేకుప ాిఉపడు.ి

ాబు ఫ/ౙో మ  ఫిఉపడు,  
కఫనచఛడుి-ికఫలుిబలహీ్మగు, దక ెహీ్మగు. 
కఫలుఘవుెి-ిఉ్ా ్ఛడు, ఛు  కొ్మ, తబఘమగు. 
కఫలుఘమవుెి-ిక్ా క ి బలుచమ, తశనక  పచమ. 
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కఫలు  క క్ ిి-ి ెప ాల  ్ితభె .ీ 
కఫలు  క క్ ఫనడుి-ిి ెప ాల  ్ి ఫడు. 
కఫలు  కుకిి-ి ెప  ల లోిమ ాశప ఫికఫలు  కుక.  

కఫలుీనఘన ఫలు ే్ుి-ి ీ ఫికూ ొు్మ. 
కఫలుశులుి-ికఫబప ాలు, ్మ ఫ ఫలు. 
కఫళాప ము ి్ిికఫళాపజా ెి-ి్మ ిఉమతె  ి ఫ్ర్ మి
ఛటెు  ాతబ 
కఫళాన ,ికఫళాప -కఫళాప ,్మ ఛ  గము,్మ ి
ఉమ ేతే ఫ్ర. 
కఫకి-ి్లలఘ్ప. 
కఫళాుడుి-ి వళలుటకుిమ్ౙొ ఛుు. 
కఫవశముి-ిిగశెప, మఘపి.ికొవుె. 
కఫవ  పచమి-గ  ెపచమ, మ ిపచమ, ొ గ ెకుక, కఫవశపి
కల ఫడగు. 
కఫవపచమి–ిక  పచమ,కఫనగపచమ,  
కఫవకఫనడుి-ిశషకుడు. 
కఫపచమి-ిలఱమఛు ే్ు 
కఫ  ిి-ిి్లుఛుి.ి ొ గవపటటి్లల ిఛ ాశిప. 
కఫ  ్ ిి-ికఫ ే  ్ ి. 
కఫ ెకకబ ల బటు ి-ిలశుఛు ెకకలి త్లల బటు . 
కఫది–ికఫతె,కఫతెకోక, ఘటటు ి.ికచ ేఘప, కు తుల. 
కఫద ్ు,ికఫ  ో ్ుి-ివౙఫె ా ి ో వలెి వ్మకకుి

తకుక. 
కఫనమకు్మన ొశ ఫ ి-లపఘమకూిఛ క ఫ . 
కఫనమ ే్ ిఛ ిి-ిిఛ క ఫ ఛ , ధ్ర్జ్  ై్ి
ఛ . 
కఫనమ ే్ు,ికఫనమతే్ుి-ిఛ క వచము, 

ఛర్ జ్కశమగు.ి 
కఫనమనఛుబరఘమకుి-ిికొ ిిలువగలిభప్ ఫిలువిలే ి
బరఘమకు. 
కఫనమనముి-ికొ ి ఫటట.ి డబు ికఫనమ, నముి
నెలులువగలి ాణాలు.ి 
క పకి క ్క -ికోఛప. 
క పకఛుక నశుి-ిఘృ్బు రధప, ోగ ేధప. 
క పకశవ  ెి-ికెైపకశ ముి్పఘమపడు ఫడు, కెైపకశ వ  ెి 

క పకుశు ఫణఛు ెలుఛుి-ిక పకశులి ెలుఛు, తేవకులి
ెలుఛు. 

క పకు ఫెణుడుి=ితేవకుడు, ళమి ే్ాల ి
 ా  ప ే ఫడు. 
క ప ిీన ిిఛ్మలుి-ి్లక పఘమలగుిఛ్మలు. 
క పఘమీనఘగుి-ి్లక పఘగు, వ ్ నెమగు. 
క పఘమీనఘమతే్ుి-ి్లక పఘమలుి ే్ు. 
క ప తడుిీ తడు-ిక ప ిక ి ి  ్, ీ ిక ిలక క్ి 
క ప ేడుిీన ేడుి-ిిక ప ిిళడుిలోకఫలు, ీ ిిళడుి
లోకఫలు. 
క కు  పచమి=ిలాల్ ే్ు 
క క క  పచమ,ిిక కుక  పచమి-ిిోన  పచమ, వప పచమి.ి
ఓ  పచమ, జ పచమ, ో ొటటు ,్ బుపచమకుితశుగు, 
్క క్క కితశుగుి 
క ఫ  ి,భలు  ై్, చ  ై్, ఛ క మా్, ౙో మ  ,ి
కొశ ఫ ఫడు.ి 
క చముి-ి చము,ి ఛుు. 
క టటకులాన  ి-ిిోనక్తె , భకఫ ఫ లుి 
క టటు ిి-ిినీ బపచమ, క ి్ు, ేశుి.ిక్ు, ్ాకుిి
చపఛుి,  న  ెటటు ికొ్మ,ిభ్మకూపచమ,ిినీ బపచమ, 
క ి్ు. 
క ్కునడుి–కృ్కుడు,ికఛటట. 
క ్ శీపటల ి్ా ెి-ిణ్మిీటటితభె .ీ 
క ్ శీటటి-ిణ్మిీటడప. 
క వ శకఫ్ిి-ిిణకుి  ప ేి ెఘిలపడుౙొ శకఫ్, 

క ము లితబగులుి-ి ేరమ్ోికూ  ్ితబగులు. 
క ము లన-ిిలోలోఛల,ి  లల గ, ా్పగ, గుటటు గ, 

శ్న పగి 
క శుఘమి-ి్కుకవ, భలుప, చప. 
క లాల కుి-ిలే్, టట.ి 
క నశుి-ిఛగ ొ్మ.ిఘృ బ్ు రధప, భపటటౙో కటపివలల ి
ఛతబ బలలలకుిక ేి రధప,ికోఛకఫశప,  

క నమకి-ికృ్బ, తేఘ ప. 
క నమకఫటముి-ిోటట్్పి 
కీనగ్మ ి-ికడగ్మ , కటాషప. 
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కీ  ్ికటటు కొ్మి-ికీ  ె ి ొ పఘమ. 
కీ  తి-ికీ  ెి 
కీశె్కెకుకి-ిఛరతబ కిెకుక. 
కీలుిభ వుపడు-ిమ ాశ  ైిిఉపడు. 
కీలుగపటటి–ి టటు ము  ి, జాశుము  . 
కీలువటటు కు్ ి్ా ె-ఛత , ఫణ గా్ ణపి ేతబ్ితభె ,ీ  
కీని-ి్కుకవ, భలుప, కొప తప. 
కుపకుమ ోళలుి-ిలశుఛుశపగుి ోళలు. 
కుపకుమశౙఫలుి-ికుపకుమికతబ్ి టట పఘమవులు. 
కుపచి-కుప త,ిి ామశప, చమ ీిమృగఛుికుప తవపటటి్ోక. 
కుపచ ి,ికుప త ి-ి ామశపి ేితభె .ీ 
కుపచముి-ికుప త, ామశప.ికొల్ిఛరమాణప,ి
మా్ ేధప. 
కుపచ ే్ుిి-ికుప తినశు, ామశపినశు. 
కుప త ేతేిమ ెి-ిపజామశిన ేితభె .ీ 
కుపఘణఛునగుతెకి-ిబప ఫశుికు్తె క, మప కు్తె క. 
కుపఘణఛుి ేడి-ిబప ఫశు ేడ. 
కుపఘణముి-ికుపఘ్ము, బప ఫశము. 
కుపఘమి-ి్కుకవ, ్య ్్. 
కుపభణీశమణునడుి-ి ఫ , ఛరభువు,కుపభ ిక ిశమణునడుి 
కుపీ ఫ్కముి-ికుపీ ఫకము,ి్శక ేధము. 
కుకకకఫటటనజెఛుు ేటటి-ిి తడుగుకుిబఘమలుి తడు ేి

ే్డపి కుకకికఫటటకుి తఛుు తబ ి 
కుకక ో  ికళానమగు- ఫడగు, భరధుమగు.ికుకక ోటటి్ోలుి
భగు 
కుక కమపచముి-ి్ాళలల ివఘమలెైిఛలల  ై్ిమపచము. 
కుష నబెటటు ెపచమి-ిభతిజాగా్ె ఫి ో ్బపచమ. 
కుచుల,ిికు తుల-ిి బపజె, మడ్ి.ి ఫవడ, ఫగశిి

బడకలు,ి ొఛుిొ.ి ఫ ి ో ర గు, ఫశ. 
కు ు్ము,కుత ్ముి-ిి చము, భలుము, కఫఛట ప, 

క టటల ప.ికు ు్త ఫలుి కృధతు ఫలు, చమ ఫలు. 
కుచమునబులకలిఛూజి-ి ఫ్ినమ్ా్ిఐ ేణ ి
కుపడలఛూజ 

కుచముి-ికూశుు, ేశుు, జ్ ే్ు, బర్ఛడు 
కుటటలకుప్ి-ివపకశిముపగుశులుిగలితభె .ీ 

కుటటలాలక ి-ివపకశిముపగుశులుిగలితభె .ీ 
కు  కటటు ి-ి కిగడఛు. 
కుడుఛుి-ిి ోజ్పి.ి ోజ్ఛ ాశిపిి కి,  పఘమ. 
కుతలకుడుచమ,ికుతలఛడు-బాధఛడు, ఘమఫ్ఛడు, 
కఫపతహీ్మగు. 
కుతలముిి-ిిబాధ, ఘమఫ్ప. 
కుతెకలో్ి ఫవుశములుి-ిిశతకఫలపలో ికపఠనెశప, 

కుతెకె,ికు్తె కి-ి ొప్త 
కుఘమశువపటటికైెఘమవి-ిచకమాు.గుపడర ిమ్ుధపి 
కుఘమవుి–ి్ాకటటు ,ికుఘమవి 
కుఛుి-ి ో గు, ఫశ. 
కుఛులున తఛులుిి-ినమృ ి, ా ఫళము, 
భనప్ా కములు. 
కుఛులు ఫిగు  ్ుి-ిలకుకవ ఫికు  ్ు. 
కుఛుపచమి-ికు బుపచమ.ిలగుశు,ిఘయకుి 
కుఛువడుి-ికుఛు ఫి ేశు, నమూ్ప ఫిళశుడు, 
ఫనమలుిఛడు. 

కుఛు వటటు ి-ి ఫనమలు ో ్ు. 
కు ెుి-ికు బు్, ొడుగుీ ిగుబ , బ గడ, నవ ఫ క ి
ఉప ేిగపా ి, శ ోభూధణప, ఫ  వ , శ ా, కతెిఒశి

వశి్ీడుగు, లఘమిొ.ి ఫటటికొము లకుి్  ప ేి
య్ె   
కు ెుక ఫశము- వశిభమ  ు్ి్ీడుగుిగలికతె. వపటరకలి
గతె 

కు ెునవశముిి-ిిము  ిగలిినవశప,  

కుమాశ ాశి-ితశుమలకొపడ ెైిగలిీ ఫి లలోిఒకటట.ి 
కుమ  ,ిికొము  ,ికుము  ి-ిి ్ ము  .ి

టటు ము  , ్తఱమము, తబగ. 
కుమ శ ానమడుి-ిీా వపకటటదెశౙఫెమిభకుె డు.ి 
కుమ ఫవము్ి తపబుి ో  ి వఘకుి-ిభ్మ ్మగుి
ఛ ే్ు. 
కుమ  పఛు ేడుకలుి-ిమకుకట  ై్ి ేడుకలు. 
కుమ  కొకి ేనడుిగు ి్ికొక ానడుి-ిినృజ్కుి
ళ ా ి,ి ా ఫ క ిఒక ాడు 
కుమ లాడు,ిికుము లాడుి-ిి ొ డుచమ, ్్ ొటటు . 
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కు  ిి-ిి ో టట, ొ డుఛుి.ిగపటట, ికుక. 
కు  లు వుి-ి ో్మగు, గపటటల ఛడు, ్లుగు. 
కు వుిి-ిమశెశషణకెైి ో వు,   బపఛబో వు, శషణ ఫి

ో వు. 
కుశునబని-ికొ ికఫపత, లే్కఫపత. 
కుశుచబు ిి-ిభలుబు ి. 
కుశువశత్ప ి–ి కుశుమ శు్ెి్ప ,ిీముడు,ి
కుమ శ ానమ 
కుశు ేశుిచఛుశముి-ివటటు ేరళల ిచఛుశము. 
కులక ోభ్ముి-ికులా ి ోభపఛజేతే ిి, 
కులకఫప్ి-ిఛతవర్ . 
కులము ాలుి-ికులతభె ,ీ ఛతవర్ . 
కులుకుి-ిివ్ా శప ఫికఘలుి.ి ోభపచమ, ఒఛుు,ిి
మక కినప్ో్బపచమి,  ఛరకటమగు. 
కులుకులు-వ్ా శఛుికఘకలు,ి 
కులుగుి–ిము్మగు,ిఘ భపచమ, 
కులుల ి-ిబాధఛడుి, 
కుళకముి-ిి ేఘమ ొ టల ి.ిి 
కు ఫడము-ికఛట ేధిి.కఫఛట ప,ిాన ప,ఛ  ్ాచకప,  

ఫ్్ఛుిఛు ెైి ్రవనెపీి, ఓశెలే ్్పి,ి
కుత ్ఛుఛ ,ికు ఫళము.ి 
కువెిి-ిికుఛు, ఫ్శ. 
కువెలువడుి-ికుఛుగూలు, ్తరలఛడు. 
కువె ్ుి-ి ఫశ ో ్ు. 
కువెతే్ుి-ి ఫశ ే్ు. 
కుీకఫనడుి-ి తడడనె ావపికల ఫడు. 
కుతబగుపఛుి-ిిదమా, బాధి, ఛగలు. 
కుతబగుపఛుితే్ు-ిబా ిపచమ. 
కునె  పచమ-ిివశ  పచమ, ఓ ాశుుి.ి్ాలుు, ధ  పచమిి
తేపచమి,  ఫప్ఛశచమి,లాపచమ, బుజ  పచమ,ిలాల్కెైి

ేత్ోి్టటు ి,ికఛుుి,ిగు బుపచమ,ిమజాఞ బపచమ,ిి
ఉలాల న ెటటు , నప్ోధ ెటటు . 
కూనగుి-ికుాపగు. 
కూకి-ికేక, ధె , మశె ాఘప. 

కూకట ఫ్ము-ి బలల టటు ిగలివ్నమ , లే్ివ్నమ, 
 ైదవప, బాల ప. 

కూకట ేశుి-ి్ల ేశు; ి మ ాశభూ్ప. 
కూకులుివ్తె లగుి-ికలవశొపఘమ. తక ో వు, 

ొ  ొ  ్గు. 
కృశపచమ, బహిశపగఛడు, లకుకవికల్ి తపఘమ, ముకకలుి
ముకకలగు, తఘశు, ్త్తె ్లగు.ి 
కూగు-ికూకు,ికూక,ికూక ెటటు ి 
కూగూగుి-ి ో ోిభ ిభశచమ  
కూ ి-ిిఘపడ్ా్రి .ి్ుఘ ఫ ా ి ఫ పచడపిి

ఫ  మ, ఛఘమ్మ,ి వైశ్ ప,  

కూచమపడుి-ికూశుుపడు.ి 
కూచమపడుకొ్మి–ికూ ొు్మ. 
కూటటవి-ౙఫధ్నపఛతె.ిౙఫపగ్ ప, కూటమ,ి 
కూటటవ ేళి–ినప ోగ ేళినప ోగప, గుపఛు,ి ో ర గు 
కూడన ొటటు –కూడనగటటు ,ికూడిీనమకొ్మ, ్్్ోివ ేుటటల ి

ే్ు. 
కూడ ెటటు ి-ిఒక ోటి ేశుు. 
కూడ ెటటు కొ్మి-ిఒక ోటి ేశుుకొ్మ, ాచమ. 
కూడ ో ్ుి-ికూడబెటటు , ఫశ ే్ు. 
కూ ామా ాి్మపడుి-ికలతబ  తబిఉపడు.ి 
కూ  పచమి-ి ొ ప ిపచమ. 
కూ  మా  ిఉపడుి-ికలతబ  తబిఉపడు.ి 
కూ  మాడుి-ి ె్గుి, కలతబ  లతబివ  ెపచమ, కూ  వచము. 
కూడుి శి ఫ ి ోటటి-ిిిభ్ వౙఫె ా లుిలభపచ ి ోటట. 
కూడుకుపడుి కూడుకి ిఉపడు ి-ికతబిఉపడు. 
కూడు ేన తై్ేికూశ ెైి ేనజా ్టటల ి-ఒకటటిఛరతకూల  ై్ేి
భ్మకూల  ై్ిమ ొకిధ్ప ెైిమనక ెిచయఛడప. 
కూ్ ెటటు ిఘవుెి-ిికూ్ి ేతేె ి్బ ేప్ిఘయశప, 

కూ్ ేటటఘయశప,కొప తపిఘగశ, ఫత ేటటిఘయశపిొ.ి 
కూఛ్శకముి-ి్శకశూఛప, ్శకమ ేి ెఘిబా 

కూఛములో ికఛుి-ిబాలో ికఛుి కూవనిి
మపడయకము ి 
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కూ ెటటు నఘమవులికొ్లి ే  టట ఫనడుి-ి ే ాప్ములపఘమి
ఛరత ఫఘమ డు, ధతు మూ  ె.ికూ ెటటు ినఘమవులుి-ి

ేఘములు,  
ఫటటకొ్లుి=ిఉఛ ధ్తె లు, ే ాప్ప  

కూబి-ిగూబ, గుడల గూబ. 
కూశవప  ికన ేశుిి-ిితబ ా్ ముపడ ఫిగ  డ కోనపి ేకఫశు, 
కూశిఉపడ ఫిగ  డకోనపి వఘకు. 
కూ ఫకుతే్ు-్ బ ే్ు.ిబా ిపచమ 
కూ ఫకుి-ికూశ ఫివపడుకు ేిమకు, మకుకూశ. 
కూ ఫకువలెి్గుి-ిఉ  క ో వు. 
కూ ఫడుి-ిక, ఛు్బెటటు్ికడుగు శు. 
కూ ఫడుి-ికూ  ిమడు. 
కూ  ములుిి-ికూ  మిదబా క ిబ్ వచ్ప.ి 
కూశుములుి-ి ేరమలు, భ్మ ఫ ఫలు. 
కూశునమపడు.కూశుచమపడుి-ికూశుుపడు.ికూచమపడు, 
కూళనడుి-ిిమూఢునడు, భ ేక ి.ి బతబ ొటటు ,ిి ీ్మనడుి,  
కూాశుడుి,  తటటి,ి ేఘ ఫడు,ిికూళ. 
కూళ్్ముి-ిికకుక  ె, తై్ పి.ి ేఘ  కప,ిి బతబ ా  ్్పి,  
్తలువ్్పి,  మూశు్ెప. 
కూవి-ికువె, ఫశ, ో గు. 
కూవలుి ే్ుి-ి ఫనమలగు. 
కృదప-ిన్ ి, 
కెపఛువ-ిలఱు ి, లఱు్. 
కెచము ేనగుిి-ిజృపభపచమి, 
కెఘటట-ి ఫ బపచమ, తల ేగు,ిలడమగుచమి 
కెము లన-ిి  లల ఫ, గుటటు ఫ, లోలోఛల. 
కెల్మి-ిి ఫశ్వప, ఛకకి.ినీఛపిి ికుక. 
కెల పచమి-ిజృపభపఛజే్ు, ఉ్ హిపఛజే్ు. 
కెల్ుి-ిఱుగు,గ  ెపచమ,ికేశు, తల ేగు,ి ేడుకఛడు, 
ఉ్ా ్ఛడు,కనశుకొ్మ,కోఛఛడు,జృపభపచమ,కటటపచమ,ి
గ పిచమ. 
కెల్ుి-ిజృపభపచమ. 
కెల ఫ  ి-ిక లా  , టకక  . 
కెలవుి-ిభ్మ ఫగప, వలఛు, కూ  క, తే ్ప.శ్ేచ ,ి

ఫపఛి 

కెలుల ్న-ిి ేగప ఫ. 
కెలుల ేనగుి-ిజృప పచమ. 
కెలొల ్తి-ి ెళల  పచమి, 
కెళవుి-ిఛకక, భఛమాశప, ఫశ్వప, ఘయశప. 
కేనక  పచమిి-ికేకలు ే్ుి.ినక ప ే ీత ఫిధె ే్ు, 
కటాష పచమ.ిమపచమి.ిగ పిచమ. 
కేనగ్మ ి-ికీనగ్మ .ికడక్మ , కటాషప. 
కే  పచమి-ికీా  పచమ, , చపచమ. 
కేఘముి-ి్ేఘము,ఘమఫ్ప. 
కే ా  ి-ికే ాశప, ఛపట ొ లప. 
కే్ముిి-ిిమా్, వపచ్ి.ి్య ్్,ిిిబడకి,  కొశ్ి
, ౙఫటట, నమా్ప,ిభనయ్ి 
కేఛులుి–ికెైఛులు,ఉ ేరకఫలు, ఫశవ ఫ లు, మ్తె , భపఘప. 
కేశడముి–ితశౙఫకశప,ిిలగ్ా,ిిఉ ేష,ిితశౙఫకశఛుి
మాటి, వకోాక ె. 
కేశడములాడుి-ివకోాకుె లాడు, ాన మాడు. 
కేలువటటు కు్ ి్ా ెి-ి ఫణ గా్ ణపి ేతబ్ితభె ,ీ ెప ాల  ్ి
తభె .ీ 
కేళాకూి-ికీా ానశనమ . 
కేవడముి-ిిఒకిధ  ై్ి ాలు,  
కెైకొపటి-ికెైకోవడప, గహాిపచడప. 
కెైకొలుఛుిి-ినమ తపఛజే్ు, తైశ ప తఛుు, కెైకొ్మ్టటల ి

ే్ు.ి 
కెై్ఛుుి-ి ొ శ ఫటట, ఛరమాఘప,  ేత ొ శ ఫటట,ి ొ శబడు. 
కెై ి వెి-ికశ ీ బక. 
కెైఛుి-ిమఘప, జృపభణప,ికఛటప, ోనపి 
కెైఛుతే్ుి-ిశక ె ొ్మ. 
కెైౌ్తె ి కెైిఒ్తె ి-ిి ేధు . 
కెైశవ  ి-ి్ాపబూలవనమె వుల్ోి ేతబ్ిగుక.ి 
కెైశవ  ి ాళముి–ి్ాపబూలపలోిి ఫడుినమగపధగుకిి 
కెైలాగుిి-ిి ే్ూ్, వ్. 
కెైలాటముి-ిిోనపి.ిఛరమాఘపిికల్పి,  ్మౙఫకశపి, 
కుత ్ము. 
కెైలాటాలు వటటు ిి-ికలాలుి ెటటు , జగ ాలుి ెటటు . 
కెైవదముిి-ిిభ ీ్ప,ిికైెవనము. 
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కెై ఫ  పచమి-ిొకుక, ొ గడు. 
కెై ఫలుి–ికెై ఫర లు,ిఒఱగు, ఛడుి.ిగతపచమ, కడచమిి
ఛఛషా ఘమలుిక ప ిక ి ిగుి,  మాల ్మగు, ఫడు. 
కొపక ి్త ుిము  ొపటెికుఱమచి-ిి త  ో ిన  ి

ేనమకుపటటికూశుుపటటిఉ్ ిి్కుక వైి ో ్తప ి,ి
ా ఫ ి్తప ి త్ప ిము  ేతబ్టెథల ్ేికుశు తైి ో ్తప ిి 

కొపకుి-ిినపకో పచమ, వ్మ ీ్ుి.ిభ్ఛడు, జ  ్ుిి
తబగుఛడు.ి 
కొపకున ొనశుి-ిభ్ప, నపకోచప,ిి వ్మ ీ్డప. 
కొపగునబాలుి కొపగుి ి ఫర లు ి-ికొపగులో ిభష్లు. 
కొపగుి-ిినప ోగమచము, కొపగుఛఱచమి.ిఒఱగు. 
కొపగుఛతబన  .ికొపగు ెైన  ,ికొపగుబపగశువుి-ిి
కొపగుబప ఫశప, నమలభలభ ిభమూల ివనమె వు. 
కొపగుభ్ ముి-ికొపగు్ిముడుచమకొ ేిబ్తె ప, 

ా్ శూఛ  ై్ికూ,  ా్కు ి ేట,  

కొపగుబ్తెము-కూలుికొపగులోి ో నమకు ేిబ్తెము. 
కొపగుము  ్ి-ికొపగుము  , వదవ  ె  ై్ ి, యధు  ై్ ి, 
భపఘమబాటటలోి్మ్ ి. 
కొపగు ొకకము- ేతలో ిధ్ప.కొపగుబప ఫశప,రవలతబ్ి
డబు .ి 
కొపగులిఛతబ  ి-ిిభవన ఫ క ిఛ క వ ేు ి. 
కొపగులొడుడ -ితబఘమగు, కొపగుఛఱచమ, నప ోగనమ్ి
మచము, శతక ితబఘమగు. చకఫ ఫ లకుిలోబడు 
కొపగువటటు ిి-ి ేహిిభ్మ, తభె ీ ిబలా్క  పచమ.ి, 
కొపచఛడుి-ి్య ్ఛడు, భలు్ెప తపఘమ. 
కొపచఛు,ిికొప తఛుి్డుము,ి-ి న్ ి్డుము. 
కొప తము/ కొపచముతే్ుి-ి్కుకవ ే్ు, వప పచమ, 
ోనఛుచము. 
కొప పచమ/ కొపచమ -ినపకో పచమ.్గుిమపఘ  పచమ, 
భ్ఛడుి,  కొనశు. నపద పచమ. 
కొప తఛడుిి-ిభలు్ి తపఘమ, ్య ్ఛడు,ి్కుకవఛడు, 
భవమా్ఛడు, న్  లుల . 
కొప తఛు ేవు క ికొపడప్ిఛతె  - ్ గాా క ిలప్ోఛతరి 
కొపటనబో వుిి-ిీనమకొ ో వు. 
కొపటవచముిి-ిీనమకొ వచము, 

కొపటె్ి-ికొపటె్్పికల ిి 
కొపడప్ి-ిభ్ ికప. 
కొపడప్ి వచుఛు ో కకుి వలియ  ్టటు ి-ికొ ి ఫటటి
ఛర్ జ్పికోన  ైిభమూల  ై్ివనమె వు్మి

వ ుప ్టటల . 
కొపడ ొ్మి-ిగహాిపచమ, ొ పఘమ, ీనమకొ్మ. 
కొపడఘెిలలుకనబటటు ి-ిలప్ోి ొఛుిఛర్ ్ పి ేతబి

్ ఫటటిఛర్ జ ా ిౙఫ ిపచమ. 
కొపడఘవుెటి  లుకి ో  ిఛటటు టి-ిి ొఛుిఛర్్ పి ేతబి
కొ ి ఫటటిలా ా ిమా్ర ేి ొ పఘడప. 
కొపడలప్ి-ిమకుకట  ై్, భ్ ిక  ై్,ిలా వై్. 
కొపడలికో ేటటి ఫనడుి-ిళడుకొపడలోల ి వలకొ్ ికో ేటటి
ఫ్డు, ీా ేపకటటదెశౙఫెమ. 

కొపడలి్మ్మఛులుి-ి ెై ెైి  ఱమగులు, జపికఫ  

కొపడలిొ లుి ేతబ్టటల ి-ిమబు లుికొపడల ెైి
లకుకవ ఫి ఫ ఫడు,ిొ  ి ే్ు. 
కొపడలకేగుి-ిభడవులకేగు, భ ాగమగు, శషకుడుి
లే ఘగు, ్ౕ మగు. 
కొపడలతమ డుి-ిళడుకొపడలోల ి వలతబ్ి
ీా ేపకటటదెశౙఫెమ.ి తశుమలి ిభ్ ి=ితమ ్  

కొపడల ొ డవులుిి-ిిభ్ ికములు 
కొపడలఛు డు ి-ిళడుకొపడలౙఫెమ, ేపకటటదెశౙఫెమ. 
కొపడల ఫ్నడు-తశుమలికొపడల ఫ ి/ీా ేపకటటదెశ 

ౙఫెమ. 
కొపడలున ోటటల ్మిభగుి-ిమకుకటమగు. 
కొపడలుి ెశుగుి-ిలకుకవగు, కొపడలు ఫి ెశుగు. 
కొపడవపటటి-భ్ ిక  ై్, ొఛు తై్. 
కొపడవపటటిచమటాు లుి-ిభవన ఫ క ిమఘమకు ేిబపధమవులు. 
కొపడపటట ఫనడుి-ిశవుడు, కొపడిలుల ఫికల ఫడు. 
కొపడతెలి-ికొపడచ  ్.ిఛలుకుి ఫ ి 
కొపడతే్ుిి-ి ొఛు ే్ు, ెఘ ి ఫి ే్ు, కొపడప్ి

ే్ు. 
కొప ాటముిి-ిిభ్ ప్ిలేకిఒక ా ెైిమ్నమ ిలగ పి

ే్డపి.ినమె త, ొ గడెి, నప్ోధప.ి 
కొప  పచమి-ికొప ాడు, నమె తపచమ. 
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కొప  పచమి-ికొప తములుి తఛుు,  
కొప  భటి-ికొక కగలి భట. 
కొపడుకి- ్ ఫడు,  ేకహీ్మడు.ి, 
కొపడుకి ఫ్ముి-ిబాల ప. 
కొపడుకి-ికొప  కిశవుి- ్ ిబాలుడు. కొపడుక/ి
కొప  కవ్నమ , ్ వ్నమ ి.ిబాల ప 

కొప త ో  ి-ి ా మలుి త ేు ఫడు. 
కొప త ో  ్్ముిి-ిి ా మలుి త ేుినె ావప.ి 
కొప ర ి్మ్ -ి ఫర ణపిీనమకోవటా క ిళ ిగ్ో!ి 
కొపడర ొపడర-ికొపడరి భపటటిమలప ిఘమ ్ి ాలు. 
కొప్ఛున ఛులుి-ికుప్ముివపటట/ీషణ  ై్ి
చయఛులు. 
కొప్ఛుిక్మన ొ్లుి-ికొప్ముిీషణ  ై్ిక్మన ొ్లు. 
కొప్ఛుచయఛులు-కుప్ము. =రటె, బలెల పివలెి
ీషణ  ై్ిచయఛులు  

కొప్ముిి-ిిరట,ె బలెల ప. 
కొపఛి-ియలుల . 
కొకుకి-ిఛప ికొకుక. 
కొకెకశి-ి ెఘకొపగ. 
కొ ుకొ ు-ికు ుకు ు. 
కొ ుచయచమిి-ికు ుిచయచమ. 
కొచము, ికుచము - గుచము.జ్ ే్ు, కూశుు. ్ీల  పచమ, 
్ీలగు. 
కొటాశుి-ి ా ా ి ఫనమిలుప ేి ోటట. 
కొటున ొ్ి- మక కికొ్.ి 
కొటుముి-ిగు  తెవలెి ేనమకు్ ియలుల . 
కొటాు ్నబెటటు ి-ితశనక  పచమ, ీతబి ఫశ ే్ు, కొటుపలోి

ెటటు . 
కొటాు ముి-ి ావ  , ఫల. 
కొటటు్ బప  ి-ిిబా ఫి త్తబ్ ి, ఛర్ ్  ై్ ి. 
కొటటు ి-ి తబ , కొటుడప. 
కొటటు వడుి-ిి తబ త్ టటల ిలేచమి.ి తై్ పి ొ పఘమ,ిి
వ ్మగుి,  కృధుమగు. 
కొటా లుిఘపచమి-ి ా్ పిఘపచమ. 
కొటాల డుి-ి తబ లాడు, కలహిపచమ. 

కొటటల ొటటు ి-ి తబ ికొటటు ,ితటటు ితటటు , ్వుెి్వుె, 
చఘమవుిచఘమవులివపటట ి. 
కొడము,ిికొడమ - ేఛల్మిఛటు ా క ిఒ ేడ ిౙఫధ్ప, వల.ి 
కొ  ి-ిి ీఛశ్ి.ి ీఛశ్ి్మప  ి వలువ ేి ొ గిి ీఛపవతెి
ొ.ికఫ్ి వశి,  లషణప, ్ ప, నె ావపి,  జెప ాి, 
కొ  ీన ెి-ిమకుఛచు ిఛూలుిఛూ ేిఒకశకపిీ ె. 
కొ  తడుి కొ  ిి ిలడు ే ెడు. 
కొ  మ/ికొ   ి-ి పఘి,ిిభఛ పఘి.ిభన్ పిి ఫఛప, 

రధపి,  ఘమశవనిి,  కధుప. 
కొ   లు/ికొ  మలుిగటటు ి-ి ప ిపచమ, ఘయ్బపచమ, 
భఛ పఘలుి ే్ు. 
కొ  ేలుపగశముి-ి టటకె్ ేలుిఉపగశప. 
కొ  ౙఫగుిి-ికొ్లుిౙఫగు, కొ్లు ేశు, వ  లుల . 
కొడుడ ి- ొడుడ ో . 
కొణ క/కొపక - కఫమడమ ెైి ాగప. 
కొణ తడు -  బ ట్ ేలుికఫకి్క క్ి ాలుగు ేళలల ివపఛ ఫి
ళశు  ్ి ేశ, కొణ ిిభప్ిఛరమాణపకల. 

కొ్ి–ికొప్,ికొ్ె. 
కొ్తకుి-ిజపకు, నపకో పచమ, వ్మ ీ్ు. 
కొ్ెి తమటి-భఛుు ేిళశు  ్ి తమట. 
కొ్ెి వపటటర కలిగుబుశులిగపత-ికొ్ె వపడుర కలిగుబుశుగలి 

మాపనఛుముఘ. 
కొ్ెలుి-ి ాణ ములు, డబు లు. 
కొ్ెవ్నమిఛడుచమి-ిముగ. 
కొ్తె్ి-ినపకోచప, జపకు.ి 
కొఘమకుి-ిభ్ఛడు, జపకు, మాటలుి్మలు.ి, 
కొ ినబడుి-ికొప తఛడు. 
కొ్కెకుకిి-ి ెైకెకుక, వ  లుల , ఉ్ త్పఘమ. 
కొ్కొ్ిమమ్లుి-ి ెై ెైిమమ్లు, కృతరమి
మమకఫ ఫలు. 
కొ్చయఛుిి-ిిభ ఫపగప, కీగాపటటచయఛు. 
కొ్ ాకెి-ి ాలుకకొ్. 
కొ్ఛ  ిి-ిిగుణవప్త ఫలుిమ ోజడ్.ిమ ో ఞ డు, 
మ ో ఞ ఫలు.ి 
కొ్బునఘ్ముి-ిభపఘప, ౙొ పఛు, లానప. 



 

44 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

కొ్బు,ిి ొ్బు -ి ఫావ  ై్, మప ల  ై్, ఛ  మళపకల, 

మధమశ  ై్, లే్ి 
కొ్బుకఫనడుిి-ిిభపఘ ఫడు, ౙొ గనమకఫనడు, 
లానవప్తడు. 
కొ్బు్్ముి-ిమ ోజఞ్, ౙొ గనమ. 
కొ్బు ఫనడుి-ిమ ో ఞ డు, ౙొ గనమకఫడు. 
కొ్ొఘలుిి-ినపఛూశు్, మఘ ప్ాలు.ిీ ెౙఫగు. 
కొ్లపటటలుి-ినె  ికుటటుఛుుడుి ాకులుిక బికుటటల ి

ేతేశు. 
కొ్లునబాశుి-ివ  లుల , ఫ బపచమ, గు ొ్తె . 
కొ్లుిౙఫగుిి-ివృ ి తపఘమ, ీ ెౙఫగు. 
కొ్ ఫపడుల ి-ికొ్ ఫన  , కొ్లోిఉప ేి ఫ  ్ ాలు.ి 
కొ్ ఫఱమి-ికొ్ ే్ు, గు  పచమ. 
కొ్ ే్ుిి-ిభఛుు ేిఛుటటు్ి ేక, ొఱఱు ిొ.ిజప్తవులి

బలలల్మి్లిచ్మబాలకుిభప ిపచమ. 
కొ్ ే్ుి-ి గు  పచమ. 
కొ ాడు/ కొ ్ాడు -ిఛరదపతబపచమ. 
కొ కెలుి-ిోకఫ ఛుకుిలో్టటు ి ెపడుఛకకలాిఉప ేి
లముకలు.ిికొపక . 
కొ్మకవచముి- కొ్మకొక ివచము, వలి ుిీనమకొ ి
వచము. 
కొ్మకొ్మ-ికొ్మకొక్మ. 
కొ్మటి వగళముిత్మటిభలుముి-ినప ఫ ిపచడపి
లకుకవ,ిభ్మభపచడపి్కుకవ. 
కొ ేడు-ికొ ్ాడు. 
కొ్ కోలుి-ికొ్మ ోలు, కా్ ము. 
కొ్ ిికోలగుి-ికొ్ ేిభ ికమగు, కొ్ ేి ెఘఘగు. 
కొ్ ేికోలుిి-ిికొ్ ేిభ ికము. 
కొ ే తబ-ికొ ౙఫశుల . 
కొఛుు కటటల ి-ికొఛుుి్లలఘ ాలు. 
కొ ెుశి-ి వడలుుిమూ్ిగలి ఫ్ర, కఫనగు, ్లఛుఱఱు , 
కమపడలప. 
కొ ెుశగుబ లుి-ికఫగులవపటటినె ాలు. 
కొమ ఫనకలుిి-ిభపఘఛుికటటు బాటటల ,ి ేశలు. 

కొమ ఫకమా ఛపడుి-ిి్ వ్పి లుఛుకొ్ ి
మా ఛపడు? 

కొమ ెిి-ిిభఛుు ేి్ వ్పి ొ డమ్ితభె ,ీ జవె . 
కొమ ె ఫ్ఛు ఫశుి-ి్ వ్పలోిఉ్ ితభె లీు, 
్ువ్తలు. 
కొమ ె ఫ్ముి-ిభఛుుడఛుు ేి ొ డుము్త్ ి
్ వ్ప. 
కొమ ెమఘముి-ి్ వ్మఘప. 
కొమ ెవ్నమి-ి్ వ్ప. 
కొమ ెవ్నమ ిి-ిి్ వ్పికలితభె ,ీ ్ువత. 
కొమ ేి ఫ్ముి-ిభఛుుడఛుు ేి ొ డము్త్ ి
్ వ్ప.ి 
కొమా  కముి-ిమ ోజఞ్.ికొమ  కము, 
కొమ మాకుి-ిఒకఫ ికి తటటు . 
కొమ మాకుి డలుి–ికొమ మాకు,ికొమ లుిగలిమాకుి

డలు   
కొ్ ిి-ిిమూశుు డు. 
కొ్ ఫనడు,ికొ్ కఫనడుి-ిమూశుు డు, గడున  , 
వపచకుడు, క  ్మడు, భౙఫధమ డు, ౕశుడు. 
కొ్ ్్ముి-ిిఘమధు ేధు ి.ి ౌధుయప, మూశక్ెప. 
కొ్ ్ ాల ి, కొ్ ి,ిి-ిఘమధతు ఫలు, మూశుు ఫలు. 
కొ్ ్ ాలాడుి-ిఘమధు ేధులుి ే్ు. 
కొశకొశి-ిి ోధప, ేెధప,ికోఛప. 
కొశకొశ్గుి-ి తల ేగు, కోఛప్ోి శ శలాడు. 
కొశమాలుి-ిఛ క మాలు. 
కొశముటటు ,ికొఱముటటు ి-ిఛ ముటటు , ౙఫధ్ప.ి 
కొశ్ుి-ి్ీలనగు. 
కొశఘ్ ము-ఒకి బ ఫచప, కొశశూఛఛుిక బప ేి
ఘ్ ప. 
కొ   ి-ి రధప. 
కొఱకొఱి-ిి ోధప, ేెధపి.ికోఛపిి 
కొఱ్ి-ిి్కుకవ, లోఛపి.ి రధప, ్ఛుు, ేధప, 

భవమా్ప. 
కొఱము ి-ిిములుల ి.ిౕలప,ి ేకు,  కఫలు్త్ ికఱు , 
యపఘరధ్మనమ ,ిముళలుి్  ిగుడడలోిళశుడడ ి శుగు. 
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కొలన ఫి-లకుకవ ఫ, భ ికప ఫ. 
కొలనగులుి-ికొల్మలు,ినశనమ లు. 
కొలన ినబడుి-ి్కుకవఛడు, ్య ్మగు. 
కొలన ి ఫటటి-ి్కుకవికఫవడప, ్య ్్. 
కొలిి-ి వైశపి.ి రధపిి ఫఛప, కనటట, హిపన, బాధికొల్ 

కొల ర నఛ  ి-ిీా వపకటటదెశౙఫెమ, కొల్మ్మి
రచమకు్ ఫడు. 

కొలముిి-ిికులము. 
కొలము ాలుిి-ిికులతభె .ీ 
కొక ి-ికపఠనెశపి, లుకలకొక ,ిిక ఫణ . 
కొమగూటటలోినయఘమలము టి-ినయఘమలుి్్ాశు ేతేి
కొమిగూటటలో కేినయఘమలమ బో వుట.ిిఛ ిలే ిఛ , 

వ శిఛర్ ్ ప. 
కొలుచమప  ి ొ లుల ికడనబడుి–్‘ ఫుశి ో తబ్ఛుడుి

ా్ ఛుి  పజలుిమ  ి ొ లుల ిఘయశమగు. 
కొలువుకఫప్ి-ి తక్తె , ాతబ. 
కొలువుడుబపటటి-ితేవ ేతేిబపటట, యధు  ై్ితేవకుడు. 
కొలువుఛత  ి–ిమౙఫి ్ిిఛరతమ. 
కొలువుతే్ుి-ినభ ే్ు, తేవ ే్ు. 
కొు ో ్ుి-ి వ ుపచమ. 
కొలల నబో వుి-ి ఫడగు, వ శిమగు. 
కొలల క్తె ి-ిికొలల ెటటు ితభె ,ీ రఛుడుక్తె .ి, 
కొలల కఫనడుి-ిికొలల ొటటు ఫనడు, కొళ్ల ఫడు. 
కొలలవటటు ి - కొలల ొటటు . 
కొన  కెి-ిి ఫపఛ, కో  క, ఫర శి్ి.ిజృపభణపిినపకోచపి, 
లోఛప,  నపద్ప,ిి ెచము. 
కొనశుి-ిమ ేష పచమ, కోశు, ఫర  ిపచమ, మౙఫె ిపచమ, 
భ్మభపచమ. 
కోనచక,ికొపచక,ికొపచమి-ినపకో పచమ. 
కోన  కోన  ిచయఛులుి-ికొ్చయఛులు, కీగాపటటిచయఛులుి 
కోన  కోన  -ిమఱలమఱలి, 
కోన్ ేన్ి-ిిఛపటకో్డపి/ కొటుడపి  పజి ఫలేటటల  

కోకి ాక యపట ేతబికొక క ఫలి వపటనబో వుి-ిఒక ోటివనమె వుి
్మప ిమ ొక ోటి వఘకు. 
ికోక ల ఫణ ి-ికోక లికపఠపవపటటికపఠపిగలితభె .ీ 

కోకోికొ్మముి-ిగహాిపచమము. 
కో  లిి-ిికోక ల,ికో  లె.కోల. 
కోటశముి-ికోడపటరప, కోడఱికప. 
కోటాి-ికోట, ఫ ా్మకూల  ై్ి ీశప. 
కోటా్న ోటట కోటటి ికోటట ి-ిిభ్ ికప, ెకుకలు, 
భనప్ా కప. 
కోటాశు-ికొటాశు. 
కోటటి-ి ొఛు, భమూల ప. 
కోటటక నబడగలె్తె ి-ికోటీదెశు తై్టటల ిజెప ాిల్తె కొ్మ, 
ధ ాఢు డగు, ఘ్మడగు.ి 
కోటటక నబడ ె్తె ,ిికోటటక నబ  ె్తె ి-ికోటటక నబడగలె్తె . 
కోటటక ిఒక్తి-ిిలప్ోమప ిలోిఒక్త,  
కోటటక బ త ె ఫ-ికోటటధ్పిఉ్ ఫడుిధెజపికటటు్ి
ఛ  ెవలె 
కోటటకొపడలుి-ిభ్ ికప, యబ  ముబ  . 
కోటటతే్ుిి-ిభమూల మగు, మక కిలువ ే్ు. 
కోడతశు ాళలల ి-ివనప్ో్ ఫలు.ి 
కో తై, కో తి=ిలపడకఫలప, ేనకఫలప, ీధా కఫలి
ఉ్ ఫలు.ి 
కో  ికూతబ్ప ాకఫి-్తలల ఫశుజాముివశకు. 
కో  కూ్ ో  ఫడుి-ియపఘమర డు;  
కో  కూ్ ో  ఫ ికుఱు్ము నడుి-ి ఫమ్మడు.ి 
కో తకఫనడుి-ిిటటడు, ఛలలవుడు, ్ వ ా క ి
ఛూశెఘదలోి్మ్ ఫడు, ్ువకుడు. 
కో తగ్తె ి-ి్ువత, ్ వ ా క ిఛూశెఘదలోి్మ్ ితభె .ీ 
కో త్్ముి-ిిఛడుచమ్్పి.ిజాణ్్ప,ిిిట్ెప. 
కో త్ ాలుతే్ుి-ిట్ెపిజశుఛు. 
కో తవ్నమి-ి్ వ్ప, ఛడచమఘ్ప. 
కో తవ్నమ ిి-ి్ువత. 
కో తతేన్ి-ి్ వ్ఛుి ేధు , టట ి ేధు . 
కో ాడుి-ికొ ్ాడుి, 
కో ాల ొప ిి-ియశుకెై్ి కటటిమూల.ికోణాల ొప ి. 
కో ేటఛుి కో ేటటి ిభఛు -కో ేటట ఫ్డు, ీా వపకటటదెశి
ౙఫెమ. 
కో ేటటితమ ్ ,ికో ేటటితమ నడుి-ికో ేటట ఫ్డు,  
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కో ేటటితమ ా్నడుి-ికో ేటటితశుమల ా్డు, 
తశుమలికో ేటటిౙఫెమ. 
కో ేటటఛత,ికో ేటట ఫ్నడుి-ితశుమలికో ేటటిభు తై్ి
ీా ేపకటటదెశౙఫెమ. 
కో ేటట ఫనడుి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమ, తశుమలఛుధక  ణ ి
భునడు 
కో ేశమ ి-ిఛ ా వతి కో ేశఛుి=ి ేపకటటదెశుడు  

కోఛక్తె ి-ికోఛనె ావపకలితభె .ీ 
కోఛముిముకుకీనఘి్మపడుి-ి్ీపఘశ ఫికోఛపివచము. 
కోఛముతే్ుి-ికో బపచమ. 
కోఛు- ికుక, ఫశ్వప,ిఒ్ా శప,ిఛషప,బలగప, నమ్ప, 

మ్ెప,ధప,నమపఘశప, ాట ప,ీశుు,భపఘప,  

కోఛులుి-ి లుకడిలే ి ో కడలు, ఘప ాలు.ి
నమశుమాటలు 
కోమటటౙఫక  ,ికోమటటిౙఫష ముి-ిియఘమఘ ఫి తపఘ ి
ౙఫష ప. 
కోమలఛు ఫనడుి-ిచకకఘ్పికల ఫనడు, ౙ పఘశ పి
కల ఫడు. 
కోమకముి-ిౙ పఘశ ప, చకకఘ్ప. 
కో్ ఫ ికో  కెలుి-ి్తపచ ఫ ికో  కలు. 
కో లిి-ిికోక ల. 
కో లకఫలుి–ినజ/ జి్ / వ  ివపటటి ెైశుల ికో్ ఫి

ేలలోిమ  ్ిొఘళలు.ికొ కఫలు, కొ్లకఫలు, 
కొ్ లు, కొ్ లకఫళలల , కోలెలు 
కోశకొఛుుి-ి ెఘకొఛుు. 
కో  కెి-ిికో  క, 
ికోశుిి-ిి ాగప, ఫలు, వప్త, క లుి.ిధ ే్శివనమె శూఛి
కఛుప.ి్ాకటటు ి,  భపచమ. 
కో ో-ిీనమకొప  ిభ ి ఫర  ిపచడప. 
కోలఘ వటటు ి-ి కోలి=ి ీశము, ఘ ి=ిధె ి ీశము ఫి
ద పచమి-ినమె త ే్ుి 
కోలాటముి-ి ేతికోలల్ోి్ాళపి ేనయె ి ఫడు్‘ిమ ేిఒకి
మట. 
కోలుి-ికొలల . 
కోలుఛ  ెలుి–ి ెఘఛడగలు 

కోలుఛడుి-ికోలు ో వు, ో ొటటు కొ్మ, ్గు. 
కోలుముపఘమి-ిము్ పఘమ, మక కిముపఘమ, 
ొటుొఘలు.ి 
కోవ్ ి-ిీనమకోవ్ . 
కోవశముి- భ ిక  ై్ి, ఫఢ  ై్, భ ిక  ై్. 
కోలి–ికోక ల,కో ల,ి 
కో వలి-ికో  ల 
కోలకుపటల ి ో ఫలకృధతు డుి-ికశూ లుి లాల ,ి
కోలకుపటలోి వలతబ్ి ో ఫలకృధతు డు. 
కో ి-ిీనమకొము , గహాిపచమము.ి బ్ వచ్పలోికో ో.  

క న  పచమిి-ిమపగ్పి ేనమకొ్మ,ికఫనగపచమ,  
క న  ి-ిివషఫనిలప, ఱ ము , బా్ వులిమధ బాగప. 
క నమె భమణ ివుశము ఫనడు-ిీమాాిధతు వు.ిక నమె భమణ ి
వషఫనిలపలోికల ఫడు. 
కఫానగు-ి్ బపచమ, ే తకుక, 

క ా్ కముి, కృ్కముి-ికృతరమము 
క ా్ ఫి–ఉ ఫ్ప ఫ,ిిలానప ఫ, ీత ఫ, కశెవ ప ఫ. 
క ధాతు నడుిి-ిికృధతు డు. 
కీగాపటటచయఛుి-ిఓశచయఛు 
కుాము  ,ికొాము  ి-ివఘమలుము  . 
కొా ు ఫశుి– ేగప ఫిఛరవహిపచమ 
్పడ్తపడములుి–ిముకకలుిముకకలు 
్పడమప తనగలుి-ిఛులకపడముిమ  ్ుి ోధమమఛూ  .ి 
్్లుతే్ు-ిికఫశఛు ేధులుి ే్ు. 
్ాశవునఘమశుము-ిగప ెడుకొఛుు.ి ్ాశము, ్ా  ి=ి
ఛుటటుగపఛ.  

గపగ ఛుి-ిి ెఘిము్ ఛుి ఛు.ి 
గపగబా ఫ ి-ిఒకిమకుకూశ. 
గపగబా్ి-ిభ  ేణ ిబా్. 
గపగ  ైలావుి–ి్లుఛు,ిఛనమఛువశుపికలిమవు. 
గప ఫ వుి గప  ి ిమవు ి-ిిౙఫధమవగుిమవు, గప  ోవు,  
గప ఫ వుల ఫనడుి-ిౙఫధమ ోవులుిగల ఫనడు.ిగప ఫ వు. 
గపటగటటక-ిగపటికొఱులిగటటక. 
గపట ేనటి-ి ఫతరఛూటిమ ేిఒకిమట/ిఒకశకపి ేటి 
గపటటి-ిి ఫ్ప, ష్పి.ిఘమఫ్పిిశపధరప. 
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గపటటవడుి-ిి ఫ్ఛడు, కఫటటఛడు.ి.ిక్ ేశుడు. 
గపటట వటటు ి–ి ఫ్ఛశచమ,ి ఫ్ముి ే్ు 
గపటటగటటు -డబు ,్గలుిొ. ఫటట ిమూటగటటు . 
గపటట=ిమూట 

గపటట ే్ుి-ిము  ే్ు. 
గపటెౙఫలాడు–,ఛశుధవచ ాలుిఛలుకు,  
గపటెౙఫలు గపటనములుిి-ిఛశుౘో కుె లు. 
గపడబేటముి-ి ేరమ.ి 
గపడవశ ో ఫలునడుి-ి వలూల శు లాల ిగపడవశపలోి వలతబ్ి
ో ఫలకృధతు డు.ి 

గపడనెి-ి తక క ాగప.ి 
గప  కఫనడుిి-ి ేశు  ,ి  పగ. 
గప  కొటటు ి-ి  ప  పచమ. 
గప  కోటి త్ కేదవునడుి-ికడఛ లాల ,ిగప  కోటలో ి

త్ కేదవుడు.ి 
గప  గడుచమి-ికధుపి ాటటకొ్మ. 
గపతి-ికపత, బ బు. 
గపఘఛుిబ టటు ిి-ిిగపధప్ో ెటటు కు ేిబ టటు . 
గపఘఛుటలవ  ి-ిచపఘ్ఛుిగ ి. 
గపఘముిి-ిిగపధము,ిచపఘ్ప.ి 
గపఛనగము ి - క బుఛుచము, ానచమ. 
గపఛప్ఘమశుముి-ిలా వై్ికొఛుు 
గపఛనబెటటు ిి-ి ాచమ. 
గపఛకె్తె కొ్మి-ితభెక  పచమ, ొ పఘమ. 
గపఛకొఛుుి-ిలావు ఫటటికొఛుు.ిగపఛప్ఘమశుము. 
గపఛగము ి-ి ాచమ, క బపచకుప ాి ే్ు. 
గపఛ్ము ి-ిబ్ట ెటటు , శటటు తే్ు. 
గపఛోఛుికో  కలికఫలపి-ి్ వ్ప, భ ికికో  కలుప ేి
కఫలప 

గపఛోఛుికో  కలు-ిమకుకటమగుికో  కలు. 
గపఛోఛు-ిగపఛబశువు, మక కిబశువు. 
గపఛలకెకుకి-ినమకూడు. 
గపఛల పచమి-ికూడబెటటు , నమకూశుు. 
గపఛల్మపడుి-ినమకూడు. 
గకకఘలు,ిగకాకఘలుి-ిిమక కికఘకలుి 

గగ్ఛుికో  కలుి-ిభశు తై్ికో  కలు, ఘమశలభ  ై్ికో  కలు. 
గగ్ఛు్డుముి-ిమక కిన్ వై్ి్డుము,ిమకఫదపి
లా ఫి్ౕ  ై్ి్డుము. 
గగుతెకి–ిడగుతెక,గఘఘనెశప. 
గగులకఫడగుిి-ి తలాల ి తఘశగు, కల్ఛడు. 
గచుకఫ్లాటి-ిగచుకఫ్ల్ోిమ ేిమట. 
గచము లు తే్ుిి-ిమా్ లు ే్ు, లానములుి
చయఛు. 
గచములనబెటటు ి-ిమా్లనబెటటు . 
గచములి్్ములుి-ికఛట్్ాలు. 
గచములకొ   లుి-ిభన్ ఛుిభఛ పఘలు. 
గచములతబ  ి-ిమా్లా  ిలష . 
గచములా  ి-ి ాపభకు ఫలు, మా్లా  . 
గచములుిి-ిిఘపభములు, ాబులుి.ికఛటాలు, భబ ాలు, 
మా్లు, లాౙఫలు, ోభ.ి 
గచములుితే్ుి-ిమా్లుి ే్ు, ్ట్లుి ే్ు. 
గచముచుగుి-ి పఘశవపఘశిభగు, కల్ తపఘమ.ి
కఫశ వైకల మగు. 
గజకశఛున  డలుి-ిళ్మగుి్ీప ాలాల పటటి్ీడలు/ ద ీశప 

గజఘప్ఛ ీషి-ిిభవనశపిలే ,ి ,ి్గ ిఛ . 
గజ్శతబప్ డుి-ి ొఛు్శతబప్ డు. 
గజబ భ పచమి-ికలవశఛఱచమ, కల్ఛశచమ, 
గడబడ ే్ు. 
గజబ్ుి-ిమక కిబ్ు. 
గజ జి-్మకప,ఉ ేరకప.షోభప,కల్,ిిమాల ్్, భడ,భలల  ,ి
నపఘ   
గజబెజి-ిగపఘశ ోళప.ిిగ . 
గజభ పచమి-ికలవశఛడు, కల్ఛడు. 
గజభ పఛుి-ికలవశ ఫటట 
గజశునజే్ల ఫనడుి-ిఉఘమటటి ే్ల ఫడు. 
గజశునఘ్ముి-ికో  క, కఫమము, మఘప 

గజశుి-ిఉఘమటట, మఘప, కో  క, కఫమప. 
గజశు ే్లుి-ిఉఘమటట ే్లు. 
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గజౙఫ ్ముి-ిివ శిప, శశకప, ళ్మగుిబా ఫి ళలలోి
ము  ాి ెైక ివ ుిత   ిఒళలప్ాిఘమము ి
చలుల కుపటటప ి. 
గజల ేశుి-ిగజలెిాశప. 
గజలుి-ిగజలెు. 
గటట పచమి-ిఘటట పచమ,ిక  పచమ. 
గటటు ేటి-ిబలల భట. 
గటటు ఫళల్ోిమగప ేల శు-భ్మ ్మగుిఛ క ఛూ్మ. 
గటటు ఫ్ి-ిగటటు ి ోశుిగల ఫడు, ధయశుె డు. 
గటటు ఫ ,ిిగటటు ఫ ి-ిిమాటకఫ  , గటటు ి ోశుగల ి,ి
ధయశుె డు 
గటటు ఫ ్్ముి-ిగ్ా ్్ప, ధయ ీె్ెప. 
గటటు ఫ్,ిగటటు ఫ ,ిగటటు ఫ ి-ిధయశుె ఫలు.ధయశుె డు 
గటటు ఫ్్్ము,ిగటటు ఫ ్్ము-గ్ా ్్ప, 

ధయశె్ెప. 
గటటు ఫ్ ఫనడుి-ిగటటు ోశుగల ఫడు, గ్ా  ఫడు, 
ధయశుె డు. 
గడకునగటటు్ి ఫన్ి-ిిచపచల  ై్ ి, కటెుకుి ెై్ికటటు్ి
గుడడ ి ఫక ిలఛుుడయికఘలు్‘ ేిఉపటటప ి.ి 
గడౙఫముి-ి వఘమశుగడ ెైి ేతేిౙఫము. 
గ ాటి గడి ిమట -ి  మ శులుిమ ేిఒకిమట. 
గ  టట- గ  =ితభమ, ొ  ేశ,న  ్ఘమ ిిఒకి్ఘమి
్త ేి టట,ిశ్ ా  ఛ్రప,డుఘలిఛ్రప 

గ  ేశుి-ిమ  ్ేశు, వైఛుణా ినప ఫ ిపచమ, 
నమశుడగు.ిమటటు ిిమ ఫ ఘలుిలేకుపడు.ి 
గ  ్కుడుకి-ిగ  ్లుి్త్ ా క ి లుల ి ొ  ి
ఉప ్ి  వ .ిభ ిిఒకకౙఫ  ిము  ్ేిఒకిగ  ్ిభ ి
లెకకికటటు ఫశు.ిి 
గ  ఫ ి-ిశుడు, ద్తర ఫ . 
గ  ఫ బఘమకుి-ిభతబిశప.ి గ  ఫ ి=ిద్తర ఫ  

గడునమకఫనడుిి-ిిగడున  , ొప  ఫడు, భౙఫధమ డు, 
క  ్మడు, వపచకుడు 
గడునమఛడు-
ొప  కె్తె ,ొప  ్్ము ాలుు. ీశుడగు.గటటుఛడు. 
గ తిి-ిిిగ  ్, ్లుఛుకుిభడడప ఫి ేతేికఱు . 

గ తకుడుకి-ిిగ  ్కుడుక, కఫలా ికొ ేికొల ఫ్ర. 
గ ేశము ఫశుి-ిగ  ్ా ఫ క ినపబప ిప ్ి ఫశు, 
గ  ్ల్మి్త ేి్ప్రా క ి తప ి్ి ఫశు. 
గ ేలుి-ిఛప ాపగవ ఫలు. 
గడడ ెశుగుి-ిగటటు ఫి్ోడుకు్ ి ెశుగు. 
గడడముిి-ిిగఘమవ, చమబుకప. 
గడడముివటటు ి ేడుకొ్మ - ీ్ప ఫిబరతమాలు. 
గడడముివటటుకొనశుి- ీ్ప ఫిబరతమాలు. 
గ ాడ ్ముిి-ిిబలా్ాకశప.ిిగ తడము. 
గ  డవ్నమి-ిభలుకఫలఛుివ్నమ. 
గ తడముి-ిగ ాడ ్ప, ్ ాడ ్ము, బలా్ాకశపి, ఉఛుుి
క ాడ ్ము. 
గ్చ్ ి బ్శులుి-ిగతప ్ి బ్శులు. 
గ్చ్ ి ే ాలుి-ిభఛ్  పఛబ  ్ి ే ాలు. 
గ్జలపబులిభడడకటటు ,ిగ్జలములికటుగటటు ిి-ి శశికప, 

వ శప, శప్ాి ో ్ి్శు ఫ్ికటుగటుడప. 
గ్మగుి-ిమశణ పచమ. 
గ్ముతే్ుి-ిి ఫశన రరలుి.ిచపఛు. 
గత ఫ-ఉ ఫ్ప ఫ.ి 
గతలే ికూటటక నగ్ ేికూడుి-ిగతలే్ఛుుడుి   క ప ేి
ొఛు. 

గ్తగ్తకుి-ి ాక ి్ాగడప. 
గ్తలుి-ి ాట ఛరక ా్ లుి, 
గ్ెముి-ిలశువు, ొ ెా ెపట. 
గఘశుకొ్మి-ికోఛఛడు, కోఛ  పచమకొ్మ, కనశుకొ్మ, 

ఘ  పచమకొ్మ.ి 
గఘమము,ికఘమముి=ి తబ ి్  ్ ోటిశకెపి ేశుకొ ి

ఫ ేి ఫఛు 
గఘమములుిగటటు ి-ిబ ఛుులుగటటు , వటటు లుగటటు . 
గఘ  ి- ొ గశుగలి.ిఘమధతు డు,ిిి ఛుణుడుి,  ేశుుక్తె ి,  

ిటు ి,ిఘటు  ై్ి, గడుతెై్, ేశు  , గడున  . 
గఘ  కఫనడు,ిగఘ  ఫనడు,గఘ ీనడుి-ిి ేశు  , ఛుణునడు, 
గ  ె, ొ గశుిగల ఫనడుి, గడునమ ఫడు 
గఘ  ్్ముిి-ిి ొ గశు, తైశ ప, ేశుు, గడున  ్్ప, 

్తపట  ్్ప. 
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గఘ  ్మ లుిి-ి ిటు ి ేశుుగల ిక్మ లు, 
గడునమక్మ లు. 
గ త్ ి-ిగఘ్,ిిగ పిఛు. 
గ త భనటిి-ిిల్తె ఫిఉప ేి భట, బలల భట. 
గ త ఫతిక్మమి-ినమఘ ఫతిక్మమ,ి్ాళు ఫకినీఛి
లఱుశలిక్మమ. 
గ్ి–క్మక. 
గ్ముిి-ఘ్ము,ి ొఛు ి 
గ్  ి–ిగ  ,ిమ  క ిచమటటు ిళశుడడ ి ్ ికటు , గటటు ,ి
ె వము. 

గ వ శి-గ వ శు,ిగ ే శుిఛూవుి/ిొకక 

గబుకి-ికబళప. 
గ ి-గ  ె, ఘమధతు డుి.ి క క్ ి,   ్ ి,ి ొఛు ఫడు, 
ఘ్మడుి,  ీశుడు.ికఛటప, ఘమధు్ెప. 
గ కుతెకెి-ిఘ్  ై్ికుతెకె. 
గ టౌకఫనడుి-ి పకపకలిటటడుి 
గ ్్ముి-ిగశెప, ెఘ్్ప, తైశ ప, కఫఛట ప, 

ఘమధు్ెప. 
గ ి-ిగశెపికలితభె ,ీ భభమా్పికలితభె ,ీ ీశు ఫలు, 
ొఛు ి. 

గమ ి-ిబప ఫశుి 
గశగశ ి-చకక , ్మ్మ ెై్, శుచ  ై్, చకక వై్, 

ఛ  భర  ై్. 
గశగ  కి-ధప. వైశ ల పిిచకకఘ్ప,తబప ఫశప, భలపకఫశపి
,దృప ఫశశనప, నమపఘశ  ై్ి.ఛ  భర  ై్ిి 
గశ  ి–ిగ  త,ిిౙఫము ేతే ోటట. 
గశబుి–ిగశవు,ికఫ్క.ి 
గశవముి–ిగశెము.  
గ  పచమి–ిగ  పచమ,ి ప ిపచమ. 
గ  ి-ి ెకక. 
గ  , ఫ  ి-ిి ఫ  మ. 
గ   ి-ిగశుడుడు. 
గ  మి-ిభ ా నిౙఫి ్ప, ౙఫముి ేతేి ోటట. 
గ  ్తి–ిగ  ్,ఛతవర్ , ఫణ , ాశ . 
గ  ్త్్ముి-ి ఫతవర్ ప. 

గ  ఛడుి-ిగశుకగు, క్బడు, మకొ్మ, ను  పచమ, 
గడడకటటు ; ్గులొక్మ, కుకవడుి 
గ   ి–ి ొఛు్్ప, లావుఘ్ప,  

గ  వడుి-ికశుకు ఫశు, ోటట ఫశు,ి,వ శిమగు.ి
కుకవడు,  

గ  వడు- ్గులొక్మ. ి  ో వు.ిగడడకటటు ి 
గ  ి–ిగ  ె,ిగశెపికల ఫడు. 
గ  తబపచమిి-ఘ  పచమ, ిల ి  పచమి 
గశుడనడుిి-ిిగశుడునడు,  
గశుడగపభముిి-ిిగశుడనెపభప, తశుమలలో ి
బే  మపజ ే్ౙఫెమ ఫ  ివఘ్మ్ ినెపభప. 
గశుడఛచునబూని-ిఛచువ వ లిమాణ క ప. 
గశు ాచలప-ిీా వపకటటదెశౙఫెమి వలకొ్ ినఛె  శులలోి
ఒకటట 
గశు  ి-ిగశుడుడు.ి 
గశు ఫ టట శుి-ిగగు ఫుటటి తపఘమ, ీ ిక ి్‘ఛడు. 
గశువ్్ముి-ిగశెప. 
గశువముి-ిగశెప. 
గశుపచమి-ిగ  ెపచమ. 
గలభి-ిభలల  , గల ా, ొడవ. 
గళలవుి-ిగడువుి, 
గ ఫష ి-ిగ ఫషము, క టటక,ీ  

గద్-గవుతె్/ ణ/ లుల ిొ.ి ఫటట ిగబు. పడుి
మునమగు. 
గవుక, గవు్ి- ికనవు, ్ృణప, ఛవులుి ేతేగ  డ ి 
గతబకి-ిిబాణపి.ిదలాక,ిి్వుెటిక్మవు ఫికొ్ి తక క్ి
కొ్ .ి 
ఫనటము-కధుప.కఫ  ్ ప,ౙఫపఘరప.భ ికపిగటటు , కధు  ై్, 

క  ్  ై్ 

ఫ నబఘ్మల ఫశు-ి ఫ ి ఫ  ్్పికల ఫశు.ి ఛఘ్మి=ి
ఫ   
ఫ గటటు ి-ిశపగుిమాఱమ. 
ఫటా  పచమి-ివ  పచమ. 
ఫటా  పఛుి-ివ  పచడపి, 
ఫటరముి-ి ఫనటము.ి 
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ఫటా్ి=ిమక క ఫ, ఫఢప ఫ. 
ఫడనబెటటు ి-ిషోభ ెటటు . 
ఫడి-ిో్ప. 
ఫ  గుపజి-ి ొడల కుి ే్ి ేతేినిలప.భకకడి ఫత్ిగుపజ. 
ఫ  ఛటటు - ఫ  ఘగశిఛవుల్మికటటు ేతే ోటట. ఫననిలపిి

కొటటు  
ఫణి-ి ఫటకఫనడు, ఫటక్తె , ఫ్కుడు, ఫ్కు ఫలు. 
ఫ్ిి-ిికగ, ఫగ. 
ఫ్లాడుి-ి తబ లాడు. 
ఫ్తే్ుిి-ి ొడవ ే్ు. 
ఫతి-ిఘాత, తబ , ఫ్ప. 
ఫఘముి-ి ెైశులో ికనవు, మకు, కలుఛుొకక, 

గ  డొకకి 
ఫ ిి–ి ేరమ ఫ్ర  ై్/ి ేరమ, కూ  ి.ిభశెిిచమటుప. 
ఫ తనబో ్ుిి- ఒకక ోటి ేశుు, కూడనబెటటు . 
ఫ తనబో తబ్ికొలుచమి-ిివ శిప. 
ఫ తలన ొలుచమి-ిిభనప్ా కప, భపఘమబాటటలోిఉ్ ి

భఛూశె ాగ ప.ి 
ఫ తలలెకకలుి-ి ా్ ఛుిలెకకలు. 
ఫబుి-ి బ ుొకక, కలుఛు. 
ఫమ  -ఘమధు  ై్ి.ిగ్ా ిభ ్,ిిబతబ్ి,  
ేధిా  ై్.ి 
ఫమ  ేన్లుి-ి ెఘఛ్మలు. 
ఫమ  ్్ముి-ి ేధిా్ెప.ిఘమధు్ెప, గ్ా ్్ప. 
ఫమ  ిి-ిిగ్ా  ి, ఘమధతు ఫలు, ేధాతి ఫలు. 
ఫమ  ఫనడుి-ిిఘమధతు నడు, ధయశుె నడు. 
ఫముి-ిి బ ఫచపి.ినయ ఫ ిిగా్ పిిశ్బాధి,  ్ాఛప. 
ఫములిో ్ిగపఛి-ిిఛరమాఘకశప.ి, 
ఫములి ఫ ె  ి ొ ఘమి-ి కటటఛ ేినమ్ప. 
ఫ్కముి-గూఢము, మశ ము. 
ఫ్గపటట ఫనడుి-ికఫ్ ఫ ్ిక్మ ిగల ఫడు. 
ఫ్గపటటల ి–ి ఫ్ములు,ిిష్ములు 
ఫశ  పచమి-ిమా్ ే్ు. 
ఫశబముి-ి ఫశవము, శవప, ొఛు్్ప, ేరమ. 
ఫశపచమి-ి శపచమ, ేరమపచమ. 

ఫ ఫఛు్్ముి-ి ఫశవప, ేరమ, ఫ్ ల ప. 
ఫలఛు ేనటి-ి ేఛలి ేట. 
ఫలఛుుడుి- ఫివ ు్ఛుుడు. 
ఫలఛుుడుి్‘ ెు్తె ి-ి ఫవ ు్ఛుుడుి్‘ ఫుశబటటు , 

భవకఫదము్ ఛు ేికఫశ ము్మి వశ ేశుు. 
ఫపఛుచకమాుి-ి ో ిప ేచకపా. 
ఫనబుచముి-ివ శిపి ే్ు. 
ఫనబో వుి-ివ శిమగు, ్ీలగు, ్శపచమ. 
ఫిగలటటు ి్‘శు ె్తె -భ్మకూల్్మిబటటు ిఛరవ  ెపచమ. 
ఫి త ుిము  ్ ఫనిగటటు ి-ిభౙఫధ  ై్ిఛ క ి

ఛూ్మకొ్మ, ఫ ిమూట ఫికటటు . 
ఫిము  గటటు ిము  ్గటటు -ివ శి  ై్ిఛ ి ే్ు, 

భౙఫధ  ై్ిఛ్మలుి ే్ు. 
ఫిమూటగటటు ి-ిభౙఫధ  ై్ికఫ ఫ లుి ే్ు. 
ఫిలేకి్‘శు ె్తె ి–ఛరతకూలికఫ నమ్పలోి

ఛర్ ్ పి ే్ు.ి 
ఫకూటటి ే  ిగటటు -ి ేౘఫ ిరి ీా ేపకటటదెశుిి ఫనముి

( ఫకూడుి=ినశుప, మ ి ేధతడు ిభ్ ి ేశు్ోి
ఛరతబఘ  ై్ికొపడి ేౘఫ ిర, 
ఫకూటట ఫనడుి-ి ఫముిి ఫిమాశప ఫిీనమకు ే ఫడు,ి

కఫ్ుడు. 
ఫగలటటు ి్‘శు ె్తె ి-ి ఫిఉ్ ఛు ేి్‘ ఫుశబటటు , ి-ి
ఫలఛుుడుి్‘ ెు్తె . 
ఫగలఛుు ేి్‘శుుి-ిి ఫిఉ్ ఛుు ేి

్‘ ఫుశబటుడప. 
ఫ ొటటు -ి ఫక ిత  ే ఫడు, మక్ా ి.ి 
ఫ ాగు ఫనడుి-ినశుప.ిమ ి ేధతడు,ి ఫ ి్ా ే ఫడు, 
ఫ్ాద్మడు. 
ఫ ి్మి ె్మబాము-మ ి ేధతడు, ఫ ి

మాశప ఫత ే ెఘ ఫము 
ఫ త ుిము  ్గటటు ి-ిభౙఫధ  ై్ిఛ క ిఛూ్మకొ్మ. 
ఫ వి ో వు,ి ఫనబో వుి-ివ శిమగు. 
ఫఛటప- ఫలోిలగుశ ే్టా క ికటటు్ిఛటప. 
ఫఛడగ,ిి ఫఛ  ె-ి ఫఛటప. 
ఫ డడ ి-ి్్మమప్తడు, ఫికుమాశుడు. 
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ఫబు  ్లుి-ి ఫబుడగలు. 
ఫమపటఛము,ి ఫమపడఛముి-ి ే ఫల్పి

ము్ ాెశిమపటఛప. 
ఫమూటి-ిద ీశప, ఫర ణ ఫ్ువు్ోి ప  ్ిమూట. 
ఫమూటి కుకి-ిద ీశ ా  ్గు.ి ద ీశ ేి ఫమూట  

ఫడుి-ికడఛ లాల ిలో ిఒకిమపడలకేపఘరప.ియకక  ి
ఫర ్ి ే ఫల్ిిమూ  ెిీా ేపకటటదెశుడు. 
ఫళకునడుి-ి ీశుడు,  ర ఢుడు. 
ఫవుఛటటు ి-ి ాదప ే్ు, చపఛు. 
ఫతబనబడుి-ికధుఛడు, బాధఛడు. 
ఫతబనబెటటు -ికధు ెటటు , దమా ెటటు ,బా ిపచమ.ి 
ఫతబి-ిివ గి.ిదమాి,  వ శి  ై్, ఛ క మా్ి.ి్ధు  ై్.ి

బాధ, కధుప. 
ఫతబ ే్ుి-ికధు ెటటు , బా ిపచమ. 
 పటెఛున శి-ిజమి ో గులి ే్ శ. 
 పటెముి-ిఘటు  ై్.భ ిక  ై్ి  పటెల్వుెలు/ిఘటు  ై్ి

్వుెలు 
 ప  ి-ిన్ ి  డిగలి తపబు. 
 ప  వటటు ి్ా ె-ిన్ ి  డగలి తపబు్మిఛటటు కొ ేితభె .ీ 
 ఫనడుి-ిఛష  ేధప, ఛచు బటు . 
  ఫి-్ల  ో ేటటల ఫ. 
  తే్ుి-ి్ల  ి ో వు్టటల ి ే్ు, కలవశపి

క  పచమ. 
 జ  -ధడుర చమలుికతబ్ిభ్ ప, ్రా ్ పి ఛు్ో శ  

కఘపబప. 
 ట  టి-ిఛపడుల ి ీటడప. 
 శవుిి-కఫ్మక, ఉ ఫ్్పి.ికుఘమవ, ్ాకటటు . 
 శవు ెటటు ి-ిికఫ్మక ఫి ెటటు ి.ికుఘమవబెటటు , ్ాకటటు ెటటు . 
 శువుి-ిముడుచమ. 
 ఱికొ్మి-ి ఫ బపచమ, ఫశు, తబిశఛడు, భతద పచమ, 

కము , చమటటు కొ్మ, మవ  పచమ, కఛుు. 
 ఱమఛుి-ిక్మితఛుు. 
   పచమి-ి    ప్ ెటటు ,    ప్ికల ా ఫి ే్ు. 
 లుకొటటు , ి  కొటటు  - ేళల్ోి లుకు/కలుఛు/ 

శపగ  పచమ/ ిఛుణుకు.ి, 

ీటటపచమి-ిఛళలల ికొఱమకు, క్మ  లుఛు, 
ీఘ ో శుి-ిఒకేి ే ిపఛుి ే ిపచమ. 
ీశ్ి–ిోశ్, ోశ్ెము, భ్పకశ్ెము. 
ీశు ిశుమణ ,ిిి ీశు ామముి-ి ోటట్ోి ీ  ిీ ేుి

తశుమణ / బ టటు ి ామము 
ీశులుకొ్మి-ిఛడు, ీ్లుికలుగు. 

గుప  ినశౙఫలుి-ిఛ ునశౙఫలుి, 
గుప  తే్ుి-ిఛ  ్తబపచమ, ్వుెల ఫలుితే్ు. 
గుపగుి-ఛ క ఫ . 
గుపటటీనఘటటి ఫ్ి-ిి లువ ి, భతబిశప, ఛశె్పీ ిి

ఫ్. 
గుపటటీన ిి్ోడనబుటటు ి-ి ఫశెత, కొపడీ ిి కెైలానపి
ీ ి ి్ోబుటటు వు. 
గుపడుి-ిిగుపడుర ి ెఘ ఫ ి.ిఛశె్ప. 
గుపడుగపడనడుి-ిగ ఫె ిభణ ్ ఫడు, శుడు. 
గుప తిగశనగుి-ిఘ్ికలుగు. 
గుప తిీ ిి పబో ్తి-ిియ్శులకుిా ి్ల ెటటు ి
బా ిప ే ఫడు. 
గుప తి ఫ ిభగుి-ిగుప తిక  ్మగు, ఘ్ాహీ్మడగు. 
గుప తి ఫ ితేనమకొ్మి-ిభతకధుప ఫిగుప త బ శపి

ేనమకొ్మ. 
గుప తలో ిభము ి-ిమక కిబాధ్మిక  ప ే ి, 
గుప తలోబాణప 

గుప తవగులుి-ిిమక కిభ్పికలుగు. 
గుప తవటటు ి-ి తైశ పి్తచముకొ్మ. 
గుపడరలుి-ి తఱకుి ఫట ఛుికపబములు.ి 
గుప ె్ి–ిజృపభణ,ిగప్త, ో టట, తబ . 
గుప ె్లాడుి-ిగు తబ్ాడు, ్  ెపచమ, కులుకు. 
గుకుకి-ిభ్మమా పచమ, ్ీటటర ఛడు, మాటలుిి
్డుముకొ్మ. 
గుకొక్మి-గు ి ొ్మ,ిమూటకటటు ఫికూలబడు. 
గుగుశున గుశుి-ిగుబుశు ఫి్మ్ ి గుశు, ఘటు  ై్ి

గుశు. 
గుగుశు ఫి-ిి పడు ఫ, గబుశు ఫ. 
గు  ి-ి ేవ ాతబ.ిగు  ి ేటటిజా  ణ  
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గుజగుజనబో వుి-ిగునగునలాడు, శ్న ప ఫిమాటాల డు. 
గుజగుజలాడుి-ిగునగునలాడు, ోఛ ప ఫి  లల ఫి
మాటాల డు. 
గుజగుజలుి-ిగునగునలు, గ ి్ీకకటాలు. 
గుజ్నగూడుిి-ిగుజ్గూళలల . 
గుజ్గూళలల ిి-ి ్ ిగు  ీలలోివప ేివపటకప, గు ్ోి
నమా్ప ఫిఉప ేివపటకప.ి 
గుటటకి-ిిఒకౙఫ  ి ోటి ో నమకొ ిమప ేి ళలల ిొ.ి ఫటటి
కొల్ 

గుటటు ియచముి-ిశ్న పి తఛుు/  భపఘజే్ు. 
గుటటు ి ేనమకొ్మి-ిోనపి ే్ు, శ్న ప ఫిఉపచమ. 
గుటటు ్ోి ఫనడుి-ిగుటటు గల ఫడు. 
గుటటు ఛడుి-ిశ్న మగు. 
గుటటు ఫనడుి-ిశ్న పికల ఫడు. 
గుటటు వటటు ి-ిశ్న ప ఫిఉపచమ. 
గుటటు తే్ుి-ిశ్న ప ఫిఉపచమ,  
గు  క్మ ి్తఱ త ేమిమూతె ేమ-ి గు  డ క్మ ి త్శ ా,ి
మూతబ ాిఒకకటట. 
గు  కుకకినప్కునిబో ్టటల -భ ికౘఫు లే. 
గు  ొ్మిి-ి ఫ బపచమ,ిికాము కొ్మ, ఛ  ే్బుపచమ, 
చమటటు కొ్మ. 
గు  ీన ిి్శువుి-ిిఛరమాఘకశప.ిగు  ెై్ిగలి తటటు  

గు  ది–ిగు  తె. 
గుడునమవడుి-ి్ౕ మగు, హీ్మగు, ్గు. 
గుడడముి-ిికొపడి.ి ే్మిి ే ఛపఛు. 
గు్ె ొ్మి-ిౙొ ప్పి ేనమకొ్మ, గు్ె ఫిఛుచముకొ్మ. 
గు్ెముి- గు వై్, క ు్  ై్, క  ్  ై్. 
గుతెి-ిభ్ప్ఛుశపి లాల లో ిగుతెి్ాలూకఫి
/శఘు ఫముడుి వలతబ్ిషే్రప. 
గు ిగుచము-గు ిగుాచము,ఒక ోటి ేశుు,ఒకగు తకు నయ ిక ి
గుాచము 

గు ి ొ్మి-ిిభతద పచమ,ిఘటుమగు, నయి లమగుిి
్డబడుి, మూటకటటు ఫికూలబడు  

గు ి తఛుు-గటటు ఫి తఛుు,బలల ిగు ిి తఛుుిభ ియఛుటటక ి
వ వాశప 

గుఘమలాటి-ిిజగడప, ్గవు, ్ుఘప. 
గు ్ుి-ిి్  ెపచమ, మడుి.ిచపచమిికులుకుి,  తఘశుి,  
ొణగుి,ిబాధఛడు,మప రపచమ.ి 

గు ౙఫడుి-ిలగుశు్‘ిమడు, ెప్త్‘ిమడు. 
గు తబ్ాటి=ిలాన ేధు , 
గుబ తలు-భతద పచమ.ఉడుకుి
ఛ  ్ బపచమ,మపడు,ఉ ొ ుపగు,ి 
గుబ లాన  ి-ిిలా వై్ినె ాలుికలితభె ,ీ గుబె ్, ్ువత. 
గుబ కొపడిక్మమి-ి్పఘలూశుిఘగశ్మ్ ిలఱుశలి
క్మమ. 
గుబు ్ి- ీఘరప ఫ.ి 
గుమగటటు ి-ిభ ికమగు, ాలామప ిిఒక ోటిగుపఛు ఫి

ేశు. 
గుమ  కఫ్ప్ి-ిిమక కి ెఘ తై్. 
గుమ  కఫ్ల్ ినమ ిి -ిిగుమ  కఫ్లి  పగపటటి
భుజాలుి్డుముకు్ టటల ి 
గు   పజిన  ఘయగుి–ి ్ ఘగు. 
గు   పజ ేశుి-ిగు   పజలిాశము. 
గు   ి-ిి ్ ిమటటు ఫ్ర, ్ ి తపబుివపటట ి. 
గుశు ఱమ ్తఛడుిి-ిగుశుె ్త్ు,  ి్మగు, ్త్ు. 
గుశుమప్రముి-ి ొఛుమప్రప, గుశువుిఉఛ ేశప ్ి
మప్రప. 
గుశుమిి-ిి ెఘ  కము, ్ేజము, ్తె ,  పజ.ి 
గుశులుి-ి ొఛులుి, ాశము.ి 
గుశులు ే్ు-ి ాశపి ే్ు. 
గుఱుమువపటటికొడుకుి-ిౙఫ్తబకు తై్ికొడుకు. 
గులగులలుి-ిముకకలుిముకకలు, ొ  ొ  . 
గులుగుి-ికులుకుఘ్ప.ిో్ప, కఫమ ఫపఛ. 

గుల తే్ుి-ి ొ  ి ే్ు, శు్ా ్ిఛశచమ, బా ిపచమ. 
గులల ి-ిగవె. 
గులల ిగులేల ి ఫ ి ఫ ే-లువలే ిిలువలే ే, 
లువగల ిిలువగల ే.ి 
గులలనపకునజకమాులు-ిబో లు ఫిఉ్ ిదప్ప, చకపా. 
గుళగుళి-ికుశవడపిలో ిధె్ ్మకశణదబప. 
గుగి-ిఘుటటక, ఉపడ, గుక.ి, 
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గువెకు్తె కఛడుి-ి శతబప ో వు. 
గూట ే్ుి-ికుఘమటఛశచమ. 
గూడనబెటటు ి-ికుఘమటఛఱచమ.ి 
గూ్ి-ిబా్, ెఘికుపడ,  యపడల ెైిి్మప ి శుి ఫశుి
ొటుము 

గూళ్ఛున్తలు,ిగూ తఛున్తలు 
ెపటనముి-ిఛశుధ ఫక ప, ్య ్్ఛఱచమిమాట, 

ధతి ోక ె,ికటెుశుఛుిమాటీషణ  ై్ ి ఫ   ై్ ి
ఛఘప 

ెపటౙఫలాడుి-ిఛశుౘో కుె లుిఛలుకు, ఛ  ానములాడు. 
ెపటటిి-ిిచల్ప.ి 
ె తలనబో ్ుిి- కూడనబెటటు . 
ెశ ాటటి-ిభవ ిి ాటట. 
ెశనమ,ి ెశి-ి ీ్, భవ ి ి్త్జేతే ీ్. 
ేనమె ఫలుి-ిగృ్నమి ఫలు, కులతభె ,ీ ాశ . 
ొపగి-ిద్తర వు.నపాశకుడు, ావు 
ొపజి-ి ొడుడ టావు. 
ొపజె ొడుగుి-ి ేవు ి ొడుగు,  
ొపట  ి-క  ్మడు, ఘమధతు డుి.ిఘమధు  ై్ిి ిటు .ి 
ొపట  ్్ముిి-ిికఫ  ్ పి.ిఘమధు్ెపిి ిటు్్ప. 
ొపట  ్ా ెి-ిిక  ్మ ఫలుి.ిఘమధతు ఫలుిి ిటు . 
ొపట  ఫనడుి-క  ్మడుి.ిఘమధతు డుిి ిటు . 
ొపటట, ొపటటి- ేశు  , ఘమధతు డు, వపచకుడు. 
ొపటటనఘ్ముి-ికఫ  ్ పి.ిఘమధు్ెప,ిివపచ్ి,  
వైఛుణ ప. 
ొపటట్్ముి-ి ొపటటనఘ్ము. 
ొపటె్ి-ిి ొపటటకుితభె ీపగశూఛప.క  ్మ ఫలు.ి

కూాశు ఫలు,ివపచకు ఫలు, ఘమధతు ఫలు, ిటు . 
ొపత ా  శి-ిఒకి ోము. 
ొప ినప ిినప ి ొప ి-ినప ి,ిమూల.ి 
ొజపగ,ి ొజప  ి-ిి ెఘి ేమపతి.ిఛుచుఛువుెలిొగ. 
ొటటు ి-ిిభలల  ిిమూశు్.ి 
ొడనగుి-ిభనుధుప ఫిఉచు  పచమ ొణనగు కూ్ు ి

కనశు మడు,  

ొడవకఫనడుి-ి ొడవి ేతేినె ావపికల ఫడు, 
కల్ీలుడు. 
ొ  ్, ొ తి-ి ేశపి ేతబ్ ఫ ి ే్తలకుి ేతేి

బపధ్ౙఫధ్ప, ా ్ోి ేతేిబపధ ాలు. 
ొడుగుమఱిు ి-ికడఛమపడలి ఫామప.ియ ిి త్ ఫ్ ిి

షే్రప. 
ొడడి ా్నబెటటు ి-ివ శి  ై్ిఛర్ ్ పి ే్ు. 
ొడడవపటటి ్ెముి-ిక  ్  ై్ిమ్నమ . 
ొడుడ ఛుిి-ిి  శుధహీ్మడగుి.ి ొ రా లగు,ిివ శిమగు. 
ొ ేడ శుి-ివ శిప, ఘపడుగ, మదా్ పి ి 
ొణనగులుి-ి ొణుగుటలు. 
ొఘలుి-ికొఘలిి్డబడుినపకో పచమ, 
ొ్కొ్మ,ిికొ్కొ్మ-ిినమ తపచమ,ిఉఘ మపచమిి

భతద పచమ,ినపభపచమి,  వలకొ్మి,ిబ్లు ేశు. 
ొ్బుి-ిమ ోజఞ్, ౙొ గనమ, లానప,  ౙొ గతెై్ి

ఛ  మళపకలిిమధమశ  ై్ి,  మృఘమల  ై్, లే్ వై్. 
ొబి-ిగు్, ొప ి. 
ొబ ్న,ి ొబు ్-ిీఘారప ఫ. 
ొ ఫటలుి-. ొ ళుి ఫటలు. 
ొ ళలల ి-ి ొ ఫట, ్మౙఫకశప.ి ొ ళలల ి 
ొశబు ఫ-ిప్ ఫ, భలల  ఫ. 
ొశబుమాటలుి-ిప్మాటలు.ిభలల  మాటలు 
ొశబుతే్ు,ి ోశబుితే్ు-ిప్తే్ు, ప్గి

ఛరవ  ెపచమ,ిభలల  ితే్ు, 
ొశబెై్ిఉపగ ఫలుి-ిప్ిఉపగ ఫలు. 
ొ  ్లలో్ిఛుి ొ ు్టటల -బల  ై్ివ క ెి

బలహీ్మల ెైిఛ  ్టటల . 
ొ  ద ఫ్నడు. ొశన ఫ్నడుి-ివ ఫ్మూ  ె. ొ  తె-ి

కఫ  టు; కఫ  టులుిగల ిివ ఫ్ప ిి 
ొల,ి ెల-ఛపడుల ,ికఫ్లుిొ.ి ఫటటిగుతె, వశున. 
ొలల క్తె ి-ిి ొలల ితభె .ీ 
ొలల కొనశుి-ిి ొలలనమ ి. 
ొలలచలల ి-ిఛులల చలల ి, 
ొలలజాణ్్ముి-ివ త ేకలషణప ేి్తలే ్్పి 
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ొలలలెకకలాడుి–ిభమా్కప ఫిిభవ్ ఫ  ి
యబ ప ి ెటటు . 
ొలుల ి-ికలకలిధె . 
ోన్ముి–ి ో వ,ినప ,ిబౙఫె . 
ోటా  పచమ,ి ోట  పచమ- ోప  రపచమ 
ోడనబూతబ్ినమ్ ముి-ిిఉఛ్  పచిలుిలే ి, 

వ శి  ై్ ి. 
ోడిగడుగనగనిబో ్ేని ొ్ ాకఫి ొప ే-ిబుశఘ్ో ేికటటు్ి
ోడ్మిలప్ిక   ాిబుశఘిబుశ ేిఔ్తప ి.ి 
ోడిలే ి ్ెఱమవు ి ్రముి-ిఉపడ ి, మ ాశపిలే ి, 

మూలపిలే ి, భనపభవప. 
ోడకడుగుి-ివ శి  ై్ిఛ క ిఛూ్మ. 
ోడ ేశుుిఛరతమి-ిిభఛర ా్మడు, వ శుి డు, ఛ క ి
ఫ ఫడు, ఉ్ వగా్ పివపటట ఫడు. 
ోడ ెైినమ్ ము,ి ోడీన ిినమ్ ము,ి ోడీ ిిమ్మ ి

-ిిత   ి ఫ ి, వ శి  ై్ ి. 
ో ాడుి-ిబాధఛడు, ఘమఫిపచమ, ల బపచమ, ోడు వటటు . 
ోణముి-ిిక భ్ప, ో .ి ో . 
ోఘి-ి వఘ, కొఘ. 
ోఘముి-ికోాధము,ిికోఛప. 
ోఘ  లుల ి-ిబాధఛడు 
ో ిిో్ముి–ి  ో ి- గూఢ ,ిగూఢ  ై్ిో్ప. 
ో ిలుి-ి ఫఘ  పచమ, బాధఛడు 
ో ాల ొపఘమలుిి-ినప ి ొపఘమలుి 
ో వనబటటు్ిబపకిి-ిిఛటటు కొ ివఘల ి, గుశువపటట ి. 
ో వీన ిి్ౌడుి-ిివఘల ి, ీ్ ఫ ి,  
ో ఫళలలు-ిబ్ వచ్పి. ో ఫలుశు, ొలల ఫశు 
ోమప్ముి-ి ోమప్ఛశె్ప.ి 
ోముిి-ిి ఫ ఫబప, భతలాల్ప, దమాిలశుగ ్్ప.ి
శవప,ిిగశెప, మఘప, ొ గశు, ధప,  కఫనపి,ి

ౙ కుమాశ పి,ిగుటటు . 
ోశపట ోళలల ి–ి ోశపటాకు్ోిలఱుబా  ్ి ోళలల . 
ోశనబో వుటకుి ొడడ-నమలువు ఫి వశ ే ేిఛ క ి ెఘి

ఛర్ ్ ప  

ోశి ీశుి-ి ెచున ొటటు . 

ోశ  పచమి-ిఉఘ పచమ, ొగ  డుగు; భ్పకశమగు. 
ోశ  ిి-ిి ోటట ికుక, ్్ష్ప. 
ోశ్యఘమిి-ి ో  ్ోి ికుక. 
ోశఛడుిి-ిబాధఛడుి, మదఛడు, నమకొక్మ, ో్ఛడు. 
ోశ ెటటు ి–ిబాధ ెటటు ,ిమద ెటటు , నమగుిక  పచమ 
ోశముి–ిోశము,భ్పకశప,ిమఛఘ,ిఉ ా.ిి ోశఛుి
వ వ ల, ోశఛుిశు ిశము. 
ోశతే్ుి-ిబా ిపచమ, ఘమడుకుితే్ు, మగడముితే్ు. 
ో ఫటలుి-ిి ో  ్ో ోటట్ోిమటలు. 
ో ఫ ి ొ్మి-ిోశ  ై్ిమ ో ఫ ిి ొ పఘమి ోళల ికొల్లుి

ీనమకొ్మ.ి 
ో  ిమఘ్ ేలుి-ి్్ష్ాలు. 
ో  ేన్లు ో ొ్తె లు ్ానకులు ేకలు ౙో నకులు-ి

్్ష్ాలు. 
ో  ఫ్ి-ి్్ష్ప. 
ో  వచుి- ోశు వచు, కొ ిి ే  ిగల. 
ోశుచమి-ికొప తముికొప తముి ోక ోక ి ేశుు.ిబాధఛడు. 
ోశుచమటటు ెైి ోకటట ో టటి-ిిబాధకుిభ  పఛలే ిమ  ప్ి

బాధికలవటప 

ోశుఛడము-ికపబ.ి ్లల ి  
ోశు వుి-ిొకక ో వు, ్ బు ో వు, ొ లుల ో వు. 
ోశూనఘమిి-ి్్ష్పి ే్ు, ోశు్ోి ికుక. 
ోలి-ికధుప, యబ ప ి.ిభలల   
ోల్్ముిి-ిిముగ్ెప, బేలు్్ప. 
ో ెి-ి ో  గ,ిిమడుగుఱుప. 
ోవజ ఫె ిి-ి ో ఫ్మప  ివ ు్ినపకుమఘప. 
ోవశుఘ్ముి-ి ోవశ్ము.ి ోవశ్ిఛశె్ప. 
ోవ ఫనడుి ోలి ి ఫనడు ి-ిిభమా్కుడు, ్తి

మా్ ఫడు. 
ో ఫళిఘ లుి-ి ొలలఘ లుి్ వ్ఘ లు. 
ో ఫ్్పి-ి ొలల్్పి 
ో ఫ్్ముి-ి్ వ్ి ేధులు, టి ేధులు. 
ో ఫళలనడుి-ి్ వ్వప్తడు, టటడు. 
ో ఫళలి-ి్ వ్పికల ఫడు, భమా్కునడు, ఛతబ ఫడు. 
ోపఘ ాప ా  ి-ిలషమ ే, ోపఘమ ి ాశ . 
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ోపఘ ఫ లు ి-ితశుఛతలోి వలతబ్ి ోపఘ ఫజౙఫెమ.ి 
ోన ాని-ిోధణ, వశప్ాిగుఛుుమ్మట. 
ోన ాన ొ్మి-ిఛరకటట్మగు, 
ోన ాన ే్ుి-ిఛరకట్ ే్ు, ాటటపచమ, 

ో్బపచమ. శపచమ, ెఘగిచయచమ, గహాిపచమ. 
ఘపటాకశుు నడుి-ి బ ఫచ ాగమడు, కుబేశు ిబపటట.ి
ీకాృధతు ి ామనపకీశె్ప ేతబి బ ఫచశూ ఫ ివ ిి

ివ శూఛపి ొ ప ాడు. 
ఘటముగ-ి ఫటము ఫ. 
ఘడ్ి–ిగడ్,ినప ఫఘ్. 
ఘ  పచమి–ిగ  పచమ,ినప ఫ ిపచమ. 
ఘ్మ ఫలుి-ి ొఛుతభె .ీి 
ోశకుడుచమి-ికధుఘదిభ్మభపచమ. 
చపకగు ి్ిదశణా  ెి-ి్మ ఘగ ఫనడు, ్గ ిఛరవశె్ి
కల ఫడు.ిభభ్పికోశు్‘ివ ు్టటల ి్టటనమె ా ి

జప ఫికొటు ా క ికఱు ిీనమకొ ివ ు్టటల ి-ిచపకిఘమడుడ ి
దశణా  ి,ిచపకగు తిదశణా  ె,ి 
చపకలెతెిొకుకి-ి ే్తలెతెిొకుక. 
చపగ్న-ిచపగు్, ేగప ఫ 
చపగుి-ి తపగు, వ్మ ీ్ు. 
చపచలఛడుి-ి ాపచల ము ిపఘమ, చపచలుడగు. 
చపచలము-ిి ాపచల ప,  

చపచపచమిి-ికఘలు, చపచమ, ాపచల పి ొ పఘమ. 
చపడి-ి ో టాల ట. 
చప  ిి-ిిొప  ్్ప, కూాశ్ెప, ీవర్ , ీషణ్. 
చప  ఫి-ీవరప ఫ. 
చప  ే్ుి-ిొప  క ి ే్ు, ొప  కె్తె . 
చప  ్్ముిి-ిిమూశుఛుఛటటు , ొప  ్్ప, కూాశ్ెప.ి, 
చప  ఫశుి-ిమూశు్ెప్ోిఛరవ  ెపచమ, చప  వడు,ి
్తలల నబాఱమ,  

వల వలనబాఱమి ఫశుి-ిభగు, ఛ  ణమపచమ, వ  ెపచమ ి
్తలలబాశు 
చప  ో శుి-ిొప  కె్తె . 
చప  వడుి-ిొప  కె్తె ి, కోఛఛడు. 
చప  వటటు ి-ిచప  ెటటు . 

చప  తే్ు-ిిొప  ే్ు, ొప  కె్తె , కో బపచమ. 
చపఘకళలుి-ి్్ష్ాలు. 
చపఘ్ఛుకొపడి ఫి-ిమల్మాశు్ప.ి చపఘ్ఛుకొపడి
=ిమల్ఛశె్ప  

చపఘమామి బలలలు-్్ష్ాలు, ో  ీ్లు.భశిచప రా కఫశి
ీ్లు 

చపఘముిి-ిిభపఘము.ి 
చపఘశపగము ిచఘమశపగముిి-ిిచ్తశపగముి
చఘశపగప.భ్ మ్ ి ఫ  ్ ిిచఘమశపగ ే.* 

చపఘమశులుి-ి్్ష్ాలు. 
చపఘర ోి-ిచపఘరఛు  వ , భపచమిలే ిగుపడర ి  వ , 

ఛులుి శుి్ాగ ా కీ, మ్పి ే్తలుికడుగుకోవటా కీి
భపఘమలోి శుిఉపచమ్ాశు. 
చపఘరవపకబ టటు ి-ిచపఘరవపకిమకఫశపలోిధ  ప ేిబ టటు . 
చపఘరవపకలుిి-ి్్ష్ాలు. 
చపఘర ఫలి-ి ెై ేడ, వ వ ల. 
చప రా భశణఛుిౙొ ము లుి-ికప ఫభశణి ేధములు. 
చప రా భశణముిి-ిికప ఫభశణి ేధప. 
చపఘమర లుి-ిచప రా కఫశ  ై్ి్ష్రా లు 
చకుకశముి-ిచకమాు. 
చకుకశవ  ెి-ిచకవా  ె. 
చకెకశ ీబలుి-ిచకెకశ ిబ లు. 
చకెకశ ెఘవులుి-ిత్ ెఘవులు. 
చకెకశబ మ ి–ిమ ో ఞ ఫలు 
చకెకశో ిి-ిీ్ ి ెఘిగలితభె .ీ 
చకఛాు లల -ిమడుకు ేిఒకి ళల . 
చటటు ి–ిమూతి వడలుుిమటటు ి ఫ్ర,ిభటటకి 
చటటు ఛముి-ిగ  టె, ఫ్ర.ిచటుఛప. 
చటటు ఫత ాశ-భతకధుౙఫధ ప.చటటు ఫత ెైి ాశిీ్డపి
భౙఫధ ప. 
చటరా ్ి ా ొలుచమి-ిభౙఫధ  ై్ికఫ ఫ క ిఛూ్మకొ్మ.ి

ాఛ ఫత ెైి ాశిఒలుచమ. 
చ్తశ్్ము,ిచ్తశునఘ్ముి 
చ్తశునఘ్ముి-ిచ్తశ్ెప, ేశుు.ిిచఘమశునఘ్ము. 
చఘమశులాడుి-ిఛలోకుె లాడు, లగ్ాిమాటలాడు. 
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చ ిక్మ ి-ిచలల క్మ . 
చఘమశముి-ిచశుశనర  ై్ ి.ిచఘశముి, చఘమ వై్ ి. 
చఘమ ఫన  ,ిచఘమశులాన  ,ిిచఘమ ఫలు- ేశుుక్తె ,ిచ్తశప ఫి
మాటాల ేితభె .ీ 
చఘమశునడుి-ిచ్తశుడు,ి ేశు  , నమశుి నడు. 
చఘమశునఘ్ముి-ిి ేశు  ్్ప, ౙఫమశియప, చ్తశ్ెప. 
చఘమశుపబఘమశుి-ినలాల ఫలు 
చఘమశులుి-ిచ్త ోకుె లు. 
చ ిి -ి ్ టటిభ్ ప, చలలటటిభ్ ప. 
చ కిశ ములుి-ిఛూశెకశ లు, నప ్కశ లు. 
చ కి ి ే  క ి-ిి ొ ఘమ ా,ిమ ా ్ మూ 

.చ కిూటటిీఘిి-ిఉమతబ్టటు ,ఛ ి తడ ొటుడప. 
చ కిూళల ొ ఘమ ేళి-ిభపబటట ేళ, చఘ్ పిత ేి ేళ. 
చ గిుశు్తలుి-ిఉఘ్పిక బప ేి ్్ష్ా ి ి

ా లుి, 
చ జిగ ాలుి-ి ఫ్జగ ాలు. 
చ మిూనటి-ిిభవన ఫ క ిఛ క ివ ేు ి,ిచ భి్ పి
కటటు్ిమూట. 
చ విలఛుిబే ఫలుి-ి ే  ి్  ో ్ి ేరమవ వా ఫలు. 
చ ి ేన  -ి ొ ఘమ ా, మ ా ్ మూ. 
చ ి ే  ిశ్తలుి–ి ఫ్,ికొ్ెశ్తలు. 
చ ి ే  ివలఛుి–ి ఫ్,కొ్ె ేరమ. 
చ ి ే  ొ పఘమి–ి ఫ్,ికొ్ెినపగమప. 
చ నిపౙఫశముి-ి ే  ్  ్ ినపౙఫశప. 
చ్వ  - ేరమ్ోగూ  ్ితేెచ ిగల ి ఫడు, 
తే హి్త ఫలు డు. 
చ్వ  క్తె-చ్వు ేరమ్ోిగూ  ్ితేెచ గలితభె ,ీ 
తే హి్త ఫలు. 
చ్వ  ్్ముిిచ్వుి-ిిభ ికఫశపిచ్వ  ి–ి ఫ కుిి
మప్శప  ిఉ ర  ,  
చ్వ  ిి-ిచ్వుగలితభె ,ీ మఛుె ఫలు, తే హి్త ఫలు. 
చ్వ  ఫశుి-ిచ్మవుగల ఫశు, మఛుె లు. 
చ ెి-ిన ెి, 
చ మ్వులుిి-ిచ్వు్ోికూ  ్ిమ్వులు.ి 
చ్మ ొపగుి-ిివషనలపిఉప ేికొపగు, ముప ొపగు. 

చ్మఛకముి-ిచపఛకము,ినప ెపగ. 
చ్మమా్ముిి-ిితే ్ప, ఘ్,ి.ిభ ికఫశప, ె్ె్పి 
చ్మముకుకి-ిచ్మొ్, చయచమకప,ిచ్మోముి-ి
కు ాగమాప,  

చ్మలచపఘమర లుి-ిభశిచప రా కఫశపిగలి్్ష్ాలు. 
చ్ ికఫలముి-ిగ  ్కఫలప, భూ్కఫలప. 
చ్ మ్ ఫశుి-ిిిభపఘశూ.చ ో ్ ఫశూ, బర ిక ి
ఉ్ ఫశూ 

చ చముి-ి్లిశవుకుి ఫచము. 
చ ళుకుి ే ళలల ి రడుి-ిిఒక ా కొకటటి్ోడు ఫి
ఉపడడప. 
చ్మ గుడుచమి-ి ఫలు ాగు. 
చఛచఛి–ిచఛుచఛు,ిివ శిప, శనహీ్ప.ి 
చఛుి-ి్ీడ. 
చఛుి్మఛు్ి- చఛు్, ఉఛు్. 
చఛుటి-ి ేళలల ి ా ్ిభశ ే ిచఱఛు, చ్తశనరప. 
చఛు్ిఉఛు్్మి-ిళ ర ి రౘఫ ి,ిలో ఫ ిమ ో బపచమ. 
చఛుశమాగి-ిగృాపగణపలో ిమాగ, గ ి. 
ిచఛుశపి–ిఛప ి  ిఛూ  ికఛుు,ిఛప ి  ి ేతబ్ి ేడ. 
చఛుు ాడుతే్ుి-ిౙఫ ఫ ి భుి బ బు ే్ు.ి

ౙఫ శము, ౙఫ శభూమ, చటట ేల. 
చఛుు ాశుి-ిౙఫ ఫ ి భలు ఫిళశు  ్ి బ బు. 
చఛుు ాశుతే్ుి-ిచఛుు ాడుితే్ు. 
చఛుు  పచమి-ిచఛుుడు ే్ు, ధె ే్ు. 
చబుకుతే్ుి-ికొశ ా్ోికొటటు .ి 
చమటి-ి తమట. 
చమ  పచమి-ి తమ  పచమ,ి తమటికలఘగు. 
చమశుి–ిచముశు,ిి ఫచమ, ఛూ్ు.ి 
చమశుకొ్మి-ిఛూనమకొ్మ, ఫచమకొ్మ. 
చముశు ీతబ్ి ి వె-ిిమ  ో ్ి ీఛప, చపచలప, 

వలుగుిలే ి. 
చమా గలు.ిచమా  ెలు,ిినమా గలు, నప ాగలు,  
చమా  ెలుి- ఫఘమకలు. 
చ్ా టముి-ిిన్ా టము, న్కీడా. 
చశి–ి తశ,ి తశౙఫల, శ పధప. 



 

57 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

చశమాశపి-ినెఛర్ ్ా ల ివ ిిిమ్ ినమశుణి
ే్డప. 

చ  ్ి-ిచ  ్ర.న  ్. 
చ  తే్ుి-ి ే్వృతెిఛఘప.ిఛడుగు్మిగప ేతబికుప త్ోి

ా ఫల పటట ి డువు ఫిఒక ా క కొకటటిక్కుప ాి
గటటుఛ ేటటల ి ే్ుి 
చ  ి–ిగప ిిన  ే్ు. 
చల్ ్తె నడుి-ిచఛల ్తె డు. 
చలఛటటు ి-ిఛగబూ్మ. 
చలఛఘము,ిిచల ఫఘముిి 
చల ఫఘముి-ిగశెప, మా్ శ ప,ిచలము, చల ఫ ి, 
చల ఫ ి్్ముిన్జములు.ి 
చల ఫ ి్్ముిి-ిిఛటటు ఘల, మా్ శ ప. 
చల ఫ ి ఫనడుిి-ిిమా్ శ ీలునడు, ఛటటు ఘలికల ఫడు. 
చలమ  ి-ిిమా్ శ ీలునడు. 
చలమ  ్్ముి-ిమా్ శ ినె ావప, ఛటటు ఘల. 
చలమ  ిిి-ిిమా్ శ ీలపిగలితభె .ీ 
చలమ  ఫనడుి-ిిమా్ శ పికల ఫడు, ఛటటు ఘలి
కల ఫడు.ి, 
చలముకొ్మిి-ిచలఛటటు , ఛటటు ఘలివహిపచమ, ఛగఛూ్మ. 
చలోిఛలోి-ిమప ోి త ర . 
చపచమ- భ్ఛడుి,ిన  ే్ు, ,ివ  పచమ, వఛు.ి 
చ ొ్మి-ిచి వైచమ. 
చ ీశుి-ినపకోచపిీశు. 
చ వలి-ిశశశశ్తవు. 
చమప కఫలాలుి-ిమప ిచకఫలాలు.ి 
చమపఘమలుిి-ిీ్లోఛ ా ఫలు.ిశ్ిి ా కి ేతేి
ీ్లోఛ ా ఫలు. 
చమి-ిి తమ, తే ్ప. 
చమ  పచమి-ిచలల నబడు. 
చ ఫఛుి-ితబగునపకో ాల్మి్ీల  పచమ, భ్ా ీ  ుి
బుజ  పచమ. 
చ ఫ్ుి-ితబగునపకోచములుి ో వు, జపకు ో వు. 
చవుటటు ి-ిజపకుఛుటటు , భ్పఛుటటు . 
చ ేన  ి-ినమ్ఘమఫ్ాలు.ి, (ీ్ోౘఫు ిిఘెప ాెలు  

చ ేన  ాక-ిఘెపఘెఛరవృతెిగలి ాలుక. 
చ ేన  నటకఫనడు-ిలలల ేళలాిోనపి ేతే ఫడుి, 
చతే్ుి-ిజపకుిక  పచమ, తబగుిక  పచమ. 
చలువకుి ేన  క ిన  క ిన  -ిఒక ా ికొకటటిన  . 
చలువ ఫ్నడుి–ిచపఘమర డు. 
చలువ ఫ ి-ిచపఘరకఫప్మణ . 
చలువలోఛి ేన  ి-ిినమ్పలో ిఘమఫ్ప. 
చలల న ఫిబ్తకుి-ినమ్ౙ ్ా ల్ోి పచమ. 
చలల నజేనమకొ్మి-ిచలాల శుుకొ్మ, వశటిక  పచమ. 
చలల ి-ిచలలఘ్ప.ిమ గి 
చలల ా  ి-ిచలల కుపడ,  

చలల ా తిి-ిిచలల కుపడ. 
చలలజపఛుి-ిచలల ఫి ొప్తకో్డప, ్  గుడడ్ోికు్తె కి
కో్డప.చలల ఫి ొప్తకోతే ఫడు.ిభ్పకశుడు,ిఒకతటటు , 

భ్పకశుడు, భలల  ఫడు, కొపటె ఫడు. 
చలలజపఛులాన  ి-ిచలల ఫి ొప్తకోతభితభె ,ీ కూాశు ఫలు. 
చలలజపఛులుి-ిలే ో ి కుకలుి 
చలలఘమ్ెి-ిచలల కుపడ.ి ఘమ్ెి=ి ్ ిమూతిమటటు ఫ్ర  
చల ేపడుల ి చి ి ేన  ి–ిచ,ి ేన  .ి 
చలుల నగూటముి-ిజలకీడా. 
చలుల లాడుి-ిజలకీడాలాడు. 
చలుల వలఛుబేశముి-ిిమాటల్ోిమా్ర ేిమ  ో ేి ేరమ.ి 
చలుల వఘలాడుి-ి వఘజలుల , ్తె . 
చలుల వఘలుిి-ిి్ె ాల్మిమ  లోి బ  క ్ోిలతెిచలేల ి
చలల కప. 
చి-ిిఉఛుుి.ిభ్మభవప, మౙఫెఘప,ిిిశు ి,  ౙ ్ పి,  
మద, ీ బి,ి ేరమ, భ్మ ఫగపి,  
చ ొ్ ికూశలకుి ేలుప ీడుికొ ్ాడుి-ిత్ ి
మా ఫ ిగూ  ుిమలో పచటప.వ శిప. 
చచఘమవులుి-ి ామఘ లు, దృప ఫశఘ లు. 
చ ాశముి-ిశు వై్ము, ేరమ వై్ము. 
చ ే్ుి-ిశు పచమ. 
చ్గుి-ి్గు. 
చతేనమకొ్మిి-ిశు చయచమ, భ్మభపచమ. 
చవుచముి-ియధుపిక  పచమ. 
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చవులుకొ్మ ొ్మ-శు చయచమ.భ్మభపచమిి
ఫ్ప ే్ు,  త్మ 
ానగలమఱిి ేగలమఱిు ి త్మ నడుి-ికశూ లు లాల ి
ాగలమఱిులోి త్ కేదవుడు,  
ాక మణుగులుి–ిభతబి ఫలు,ిచలువ ేతబిమడ్ి ెటటు్ి

వౙఫె ా లుి 
ాగ్ ొ్మి-ిభఘమము. ాచమ, ాఛుి.ినవ  పచమ, 

తబఘఛశచమ,ిి ే్ు, భభ్ పచమ,ిబాణప ే్ుి
,లగ ప ే్ు.ిిఛరవ  ెపచమ,  

ాటటవిి-ిిఛరతబ ి, ఉ ా్శణప, ఘృౘఫు ప్ప. 
ాటటవకెకుకి-ిఛరతబ కిెకుక. 
ా  కఫనడుి-ికొప తములుి త ేు ఫడు. 
ా  తఛుుి-ిఒక  ెైికొప తపి తఛుు. 
ా తి-ికుపడి ఘరవప  

ా్్మి-ి ఫామ ేవ్.ి 
ా్తి-ిధ  పచమ, నమ  ుపచమ. 
ా్తకొ్మి-ిధ  పచమకొ్మ. 
ా్తఛ  ికైెపకశ ముి–ిభగవప్త క ిిగాా క ి ే్ుి

నమగపధఘరవ ిలేఛ్తేవ. 
ా్ బ,ి ా బ- ేడ ళలల . ేడ శు, ే ళలు, కలాల బ 
ాఛక ప ిి శు ి వలుల విి-ి్త్క ేిమఛఘి్తచము్ ి, 
 లల ఫిభప్టాి ఫ బపచమ్ ి 

ాఛకూడుి-ికుల ో్రా లి శ పధపిలేకుప ాి ే్ుి
ోజ ాలు,ి   డ కూడు.ి 
ా్ి్లల ఫనడుి-ి్లల ి ా్ిగల ఫడు. 
ా్ినప తై్ేి ావ  ిచపకనిబెటటు కు్ ి-కొ ిిభవకఫదపి
  క ్ేి ెఘ ా కేిలనశు ెటుడప. 
ా్ితేనమకొ్మిి-ిశ ావపికుపచమకొ్మ. 
ా్క్తె ి-ిివ వ క్తె , వ వ లాన  . 
ా్కఫనడుిి-ివ వ కఫనడు. 
ా్కున తచముి-ి ా  క ్తచము, మాటి ేటటల ి ే్ు. 
ా్కుివచముిి-ి ా  క వచము, మాటి్మ. 
ా్ ఫటటనఘ్ముి-ిభ ా ఛ ేదప ఫిఛలుకడప. 
ా్ ఫటటి-ితెగైలుిొ.ి ఫటట్ోిొఱనగు, భ ా ఛ ేదప 

ా్ ఫటట ఫశుి-ితెైగలుిొ.ి ఫటట్ోిభ ా ఛ ేదప ఫిి
ఛలుకు ఫశుి, 

ా్లాడుి-ివ వ లుిచయఛు. 
ా్ ఫటటి-ి ా్ ఫటట,  ఱమగు. 
ాశు ఫకముి–ి ా ఫ కము,ిహే్త ఫఘప 

ాలుి-ివశున.ి ీత, వపదము, నపఛర ా్ము, ౙఫలు 
ాలుకొ్మిి-ివశునకటటు , వశున ఫిళశుడు. 
ాలుమా తబి-ిినమశుి నడు, ము్మ డుి 
ాలుమూలి-ికమా ా్ప, ఛఘత, ా   పక. 
ాకుడుి-ి ేఛగ ఛరనపగపి ేతే ఫడు.ి 
ావ  ి–ిగ ి,ియలుల  

ా ్ి, చి =ిశు ి ో  ్మ. 
పకి-ి పక. 
పకచయఛులుి-ి పకచయఛులు, చపచల  ై్ిచయఛులు. 
పకబెఘశులాన  ి-ి పకవలెిబెఘశుినె ావపికలితభె .ీ 
పచమి-ిచపఛు, వ ిపచమ 
ప్కుపటికపభము ఫ్నడుి–ికడఛ లాల లోిి
ప్కుపట ప్కుపటల ి ఫామప.భకక  ి్శతబప్ౙఫెమ.ి 
ప్ఛులునమి-ి ప్ఛపడు్ోి ేతబ్ిఛులునమ. 
ప్లుితబలుగులుి-ికౘఫు లు. 
ప్లువప్లు,ి ప్లు  
ప్వప్లుి- ప్లు 
ప్ామణ ి ేతలోి్మపడ ఫి ఫ ఛూని  చముి-ి

భమూల  ై్ివనమె వు్మికఫఘ ిౙఫమా్ ివనమె వు్మి
కొ ్ాడు. 

ప్ా్కునడుిి-ిి ప్ల్మి ో ొటటు ఫడు, 
మఛ ఫశకుడు. 

పతప ్ి ప్ి-ిి ా ప ్ి ా ్ప. 
పఘశవపఘశ,ి పఘమవపఘమ,ి పఘమవపఘమశి-ి

ా భ్ ప. 
పఘమతే్ుి-ి ఫ బపచమ. 
ప ిరకెిి తప ిరకెి-ిచప ిరక, 
పబో ్తి-ి ేక ో ్త. 
కకఛుబుటు.ి కకముిబుటుిి=ి ాశప్ోిభల్ినప  

కకఛుబుతెి-ి కకములో ిచ భి్ ప. 



 

59 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

క క్ి-ి్క క్. 
క క్ి-ి్క క్, మ  ్ 

కుకన శు ి కుకలు శుి-ిజపటఛ ాలు.ి 
గుశున ొము ి-ి   ప ్ిలేన్కొము , భఛుు ేి

ొలచమికొము .ి 
గుశునజేవ్గుి-ిబలహీ్  ై్ ిిబలవప్మగు, 

మృఘమ వై్ివనమె వుికూ ాి ేవికల ిి్గు. 
గుశునబెఘవుల ిి-ిఛలల ఫధ  , గుళలవలెిమృఘమ వై్ి
ెఘవులుిగలితభె .ీ 
గుశు ప్లుి-ి   ప ేి ప్లు. 
గుశు ేన్కఫనడుి–ికోక ల, గుళలుి ే్ ఫికల ి. 
గుశు ే ిి-ిి గుశువలెిమృఘమిద ీశపికలితభె .ీ 
గుశుో ిి-ిి గుశువలెిమృఘమ వై్ి ెఘిగలితభె .ీ 
గుశులోఛి ేనగి-ిక  ్  ై్ ి.ి గుశులో ేిళశుడడ ి
ేవ. 
గులుి-ివృ ి ొ పఘమ, జృపభపచమ, ఉ ేరక పచమ. 
చముశకోలి-ి ఛుుిగలికోల, మ ే ్ానెపీ. 
టకము,ి టుకముి-దృప ఫశ ేధు , లి కఛటప  

టటకెి-ి వటటక, ేత్  మి ేలు్మిబ టు్ి ేలు్ోి ే  ుి
ేతేిధె . 
టట ొ టటి-మక కిభలు  ై్, ్ ్ . 
టటక,ి టటకెి–ి ేళల్ోి ే్ుిధె ,ిషణప. 
టటకుశ్మ-ి టటకుకమ ిోగు. 
టుపటటనజెమట-ి్్ఘప్ష్ా ిిలాన ేధులివలల ిక ేి
తమట. 
టుపటటనఘ్ముి-ి్్ష్ా ిిదృప ఫశ ేధులిలషణప. 
టుపటటనబులకలుి-ిదృప ఫశఛుఛులకలు. 
టుపటటి-ిదృప ఫశప. 
టుపటటి తమటలు-ిఛలుచ ి తమటలు.ి 
టుపటట ేన్లుి-ి్్ష్ా ిిబా్ దృప ఫశ ేధులు, 

లాన ేధులు. 
టుపటటలుి-ి  బ ేధులు, ్్ఘప్ా ిిష్ములు. 
టుకఛుకఫప్లుి–ిదృప ఫశ ేధులు  కఛటపకలికఫప్లు. 
టుకము,ి టకము-దృప ఫశ ేధుి

.ల,కఛటప,ఛ  ానప,ోనప,ి 

టుకీనడు-ిఛ  ానమాడు ఫడు, కఛటట, బూటకీడు. 
టటుబ టటు ి-ి ్ బ టటు , ము్తతెఘమవలుిభష్లుిొ.ి
ఫటట్ోిధ  ప ేిబ టటు , ఘృ్బు ిబ టటు /ి ి్బుచమకక, 

టటల ి-ిి ్ ికొల ఫ్రలు,  ఘలు. 
 బి-ిభలుము, ుఘరము. 
 బ ఫ ి ప్ామణ ి ే్ుి-ిమామూలుివనమె వు్మి

లు వై్ివనమె వు ఫి ే్ు 
 ్ుి-ికపఘమ, ఫకుఛడు. 

డుకక ి–భలుధె ి ేతబ. 
డుము  ,ి  ము  -్ీటటర ఫటట, కఫకు, కోఛప, రశయ, 

నపభరమప, ఫ కుల్, ్ీపఘశ. 
డుము  వడుి-ికోఛఛడు, ్ీపఘశఛడు, ్ీటటర ఛడు, 
ఫనకెప ఫిఉపడు, కల్ తపఘమ, కఫకుఛడు, భ్ఛడు. 

తకబు ి-ి  శకు. 
్తకెకుకి-ి్ీకుకడుఛడు, ్లుగు, ఛగులు. 
్ె  ి-ిిమక కి్  ,ిబుశఘి ేలి 
్ె  తమటి-ిమక కి తమట. 
్ెణ ిి-ిి తె ిజాతితభె .ీి 
్ెముి లుల లు వుి-ిమ్నమికలమగు.ికకఫకలగు 
్ెముివ ు్టటు ి-ిమ్నమ కుి్ో ్టటల , యధుపవ ు్ి
ీత ఫ. 
్ెమువచముిి-ియధుమగు, యధుఛడు. 
్ె  లల ి శగుి-ిభప్తలే ిఘమఫ్పికలుగు. 
్ె  ి-ివ ఫకఫలప,  ్ె  . 
్ెశుఛటముిి-ిి ్రఛటప, బ మ ి ీతబ్ిఛటప. 
్ెశుఛతమిి-ిి ్రఛటపలో ిబ మ . 
్ెశు ఫన్ఛటముి-ి ్రపలోి ఫతబ్ిఛటప, 

్ెశు ఫర ్ి-ి దులప ఫిఉప ే ి. 
్ె ఫప్ముి-ి ్ె ఫపత. 
్ాె య్ెముి-ి ్ాె ్్ెము, ్ెము్కుిభ ీ్ప. 
్ాె ్నబెటటు ి-ిమ్నమ లోిఉపచమ. 
్ాె శుి-ి ్ెశువు. 
్ాె ్  ి-ి ్ెమపఘమ్ ి్  . 
తెణ ిి-ిి తె ిజాతితభె .ీ 
తెణ ఫనడుి-ిఐపఘరజాకుడు, ోన ఫడు. 
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తెణ ఘ లుి–ియపఘరజాల/ మా్/ ోనఛుిఘ లు. 
్రగుఛుె ిలెకకలుి-ిఒకఛటటు ్ి్ేల ిలెకకలు, ్ఛుుడుి

లెకకలు. 
్రఛలకిి-ిి ్రజలకప, ్రా లుి ీతేిఛలక. 
్రఛుఛటముి-ి ్రఛటప, బ మ ి ీతబ్ిఛటప. 

ి -ి ్  

కపడలుి-ి ్ ముకకలు. 
్మకుిలే ి ్ె  ి-ిిభనపభవప.ి ్మకుిలే ివ ఫకఫలప. 
్మమ్ముి–ి ్ ్ము, 
్ నబో ్ి-ి ్ బో  ్మి 
్ ఛడుి–ి ్ బో వు. 
్ ముి-కొప తము, ాలుగుిగు  పఘ  పజలిల్తె ి

బప ఫశము. 
వ కి-ి ్ కకి 

మడనబెటటు ి-ిిలకుకవిఉ  క పచమ, కల్ ెటటు . 
మ  పచమి-ిబా ిపచమ, బా ఫిఉ  క పచమ, ే తక కపచమ, 

కఫలుు. 
ముడుి-ిభమ్ప ఫిఉడుకు, భమ్ప ఫిఉ  క ిముఘగు, 
తడు, ఫకపి తడు, బాధఛడు, తక ో వు. 
మ ్న ోి-ి మ ్ ోా,జలకీడాలోిి ళలుి   ి
ొటుము, దృపగము. 
మ ్ ో ఫటలుి-ి మ ్ ో్ోిమ ేిమటలు. 
మ ేనగుి-ిమక కిజృపభపచమ. 
మ ేనచమిి-ి తల ేనగు్టటల ి ే్ు, జృపభపఛజే్ుి

ొ.ి 
మ బ మ ి-ి్మవుెఛఛుు, బెలలఛుిముఘ్ోి ేతబ్ి

బ మ . 
ము న ఫ  ి-ి ము ి=ిీటట, మ  పచమ, 

షే బపచమ క   

ము న కటట,ి మ కటటి-ిిఘటు  ై్ి కటట. 
ము లన ొలుఛు ఫశుి-ివ  ేికొలువుి ేతే ఫశు. 
ము లితేవి-ినమా శ్పి ేతేితేవ, ్త  ేితేవ. 
్ ్మి-ి ిభ్మ, భనహి పచమకొ్మ. 
 నజెమటలుి–ి ఱమనజెమటలు,ి ్ ి తమటలుి 

ఱమ్ ఫనడుి-ిబాలునడు, ఱమ్ ఫర ్ఛుి ఫడు. 

మ,ిచమ, తమి-ితే ్ప. 
లుకకువలెిబు ి తఛుుి-మక కి ఫ ఫబము్ోి తి

బో ిపచమ. 
లుకచఘమవుి-ిభశిపి్త్ ిచఘమవు. 
లుకఛ ాలుి-ి లుకఫిభ ేినప ోఘ్్ోి ఫ్బ  ్ి

ఛ ాలు 
లుకఛలుకుల ిి-ి లుకవలెిమ ో్శ  ై్ిఛలుకులుి

గలితభె .ీ 
లుకఛలుకులుి-ి లుకఛలుకులివపటటిమ ోజఞ  ై్ి

మాటలు, ్ మాటలు,నెమలోచ ాిశహి్ము/ 

భశిజాఞ ్పిలే ిమాటలు. 
లుకలకొక ిి-ిి లుకివపటటిమధమశకపఠపికలితభె ,ీ 

నమపఘ  .ి కొక ి=ికపఠప  

లుకల్తశి-ి లుకబ మ లుిగలి్తశ. 
లుక టటి-ి లుక ఫటట. 
లుకున ఛుల ిి-ిబాణా ఫాలాల పటటి ఫ  చయఛులుిగలితభె .ీ 
లుకుి-ిబాణప, బాణాగపా. 
లుకు ఫలముి-ికొక ిగలి ఫలప. 
లుకుగుబ ి-ిమపఘశఛశె్ప. 
లుకు ోశుి-ిబాణాగపావలెి ఫ   ై్ి ోశు. 
లు ఫలుి-ి ఱమ ఫలు, యగుశని ఫ ్ ఫలు,ి ్మ ి.ి 
లలశి-ిి తడడఛ ,ిిభఛర ా్  ై్,ిధ 

లలశ తమటి-ి శు తమట. 
లలశఛ ి-ిివ భ ాశపి.ి ్ ్ ఛ . 
లలశమ్మ లుి-ిభలుమా్వులు. 
లాల ొ లుల ి-ి పఘశవపఘశ. 
లుల కడవలోి ీఛముి-ిచపచలప.ిభతబిశప, లుకడిలే ి. 
లోల ి్పటటి ొ లోల ి్్మి-ిఒకి ా క ిబఘమలు ఫి

మ ొకటటిభ్మ. 
వ వి-ి్ీపఘశ ఫ. 
వ్, వుె్, వె్-ిిీఘరప ఫ.్ీపఘశ ఫ 
్ ి–ి ్ ము. 
నకటటిళ ెైిి ే ెైి ఫశుి-ి కటటిఘటుప ఫి ఫ బపచమ. 
నకటటకూబ,ి కటటగూబ- కటలల ిత  ేిగుడల గూబ. 
నకటట ొ్మి-ి కటటఛడు.ి కటటల ొ్మ 
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నకటట్ఛుుిి-ిివ భ ాశప, జాశ్ెప. 
నకటటఘవుె,ి నకటటిఘరవుెిి-ివ శిఛర్ ్ ప మలోచ్లుి
ే్ు.ిభపధకఫశపలోికొటటు మటాు డు.ి 
నకటట   డ ి-ి వలు్తశుిలే ి   డ . 
నకటటఛడుి-ి కటట్గు. 
నకటట ఫలగుి-ివ శిమగు, ఫడగు. 
నకటట ొ ఘమి-ి నకటటినమ్ప. 
నకటటభూ్ము-్లల ిశూఛపగలిభూ్ప.ి్ామని

ఛరవృతెగలివ ఫ్ప.ిహిశణా షినపా ఫ కెైిభగవప్తడుి
ాు్ిభవ్ాశప. 
నకటటమా్మి-ి్మాలవృషప. 
నకటటవడుి-ి తేెజమగు, ్ౕ మగు, ౙఫ్ప్రమగు. 
కటట్తశుము ిి-ిి కటటవలెి్లల వై్ికొఛుుిగలితభె .ీ 
కటట ిఘవుెకొ్మటి-ిిలఛుటటకీిఛూ  ెకఫ ిదమా. 
కటట ే్మి-ి్లల ిద ీశప. 
కుశు ఫ ,ి కు ఫ ి-ిగ లప, యలకో  , మ ట. 
టకఛుి తప త్ి-దృప ఫశలిగలి తప త్, కఛటట ఫలెై్ి
తప త్.ి 
టకఛుి తమటి-ిదృప ఫశలకుినపబప ిప ్ి తమట. 
టటి–ి టీు ికృత.ి టట.ి టటలు 
మప్ి-కొ ి ఫటట. 
మక  ప్శి-ి మలబాశు,ి మల  ప్శ 

మలుి  ైి ఫక ్టటల ి–ి మలుి ఫ ఫ  ్టటల ,ి ఘశ్మి
క  ప ్టటల .ి ి  ైి=ిచశ ము,ిి ే్మ  

శి కుకిి-ిగశ పిధ  పచమ, గ  ణీి ప  ్కొ ీి శి
ాలక ో వటప 

శకొపగుిమా్ుి-ిముటుగు. 
 క న ెైకొ్మి-ిలష ెటటు . 

శుమూశగుి-ి పఘశవపఘశ్గు. 
శుమూ ఫడుి-ి ఱము ముఱాు డు, పఘఱవపఘఱి ే్ు, 
ె్గులాడు, ు తప ాడు. 
లమపడి-ికఫమడమలకుి ెపడుిఛరకకలాిఉప ేికీలు, 

గుల ప. 
చమపగు,ి తపగుి-ి భపచమ, కచ ేఘప, కు తు. 
చమపచమనబాఛముి-ిబల  ై్ి ఫఛప. 

చమపచమ-ి బలల టటు . 
చమపచమలికళి-ి బలల టటు లికళ. 
చమపచమలిచమటుముి-ి తపచమ ఫ  ిచమటుము. 
చమపచమల్  -ిి తపచమ ఫ  ి్  .ి బలల టటు గలిధతు మూ  ె, 
బాలకృధతు డు. 
చమప  ెటటు ిి-ిొప  క ి ే్ు, కో బపచమ, ఛరతఘటటపచమ, 
కోఛ  పచమ, కలహిపచమ. 
చమకకబ టటు ిి-ిిచమకకశూఛపలోి ెటటు కు ేిబ టటు . 
చమకకలిోవనబెశుగుి-ిమక కిఉ్ ్ప ఫి ెశుగు. 
చమకకల ఫ ి-ిచపఘమర డు, చమకకలకుిఛరభువు. 
చమకకల ఫ్నడుి-ిచపఘమర డు, ్ష్రా లకుిభ ిఛత 

చమకకలలోిచపఘమర నడుి-ిిలపఘ  లో ోిఛర ా్మడు. 
చమకకలుిలెక కప ్టటు ి-ిభౙఫధ  ై్ిఛ క ిఛూ ్టటు . 
చమకకలూ  ి త్మ నడుి-ికడఛ లాల ిచమకకలూశుి ఫామి

త్ కేదవుడు. 
చమకకలెపచమకొ్మి-ిభౙఫధ  ై్ిఛ క ిఛూ్మకొ్మ. 
చమకుకముకుకితే్ుి-ి పఘశవపఘశి ే్ు.ి 
చమటుఛునబగి-ిిజాఞ త వైశప.ి 
చమటుఛువశుని-ిిబపధమ్ెప, చమటుఛు ీత. 
చమటుఛు ోధముి-ిజాఞ త వైశప, ఫఛగి, 
చమటుఛునయడు ిి-ిబపధమ్ెపికలిద్తర ఫలు, జాఞ త వైశపి
కల ి. 
చమటుముి–ిబపధమవు,ిఉపఛుడగ్తె . 
చమటుశకేలుి-ిచమటు  కఫలు. 
చమటు  కఛునఘ్ముి-ిిబపధమ్ెప,  

చమటాు లనమశభి-ిిమఘశణిచయఛు ఫనడు, బపధమ బర్ుడు, 
చమటాు లకుిమదా్  ై్ ఫడుి  కఫమ ే్మవు. 
చమటాు లుిఛకఫకలుి-ిిబపధమవశప. 
చమటటు న ెైఘమవి-ిచకఫా్ుధప, గుపడర ిమ్ుధప. 
చమటటు ఛడుి-ి్శపచమ, భణనగు. 
చమఘమలుి-ినమఘమలు, ముచుటటల . 
చమఛు ాతిి-ిౕశుణ్ి 
చమఛుశమపచముి-ిఛప ి  మపచప. 
చమశచమశనిి-ికోఛప్ో. 
చమశుచయపడుల ి-ిమక కికఫలుుటలు. 
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చమలల శఛుటాగ ాలుి–ిహిపన్ో బాధ్ోి ఘమడుకు్్ప్ోి
కూ  ్ిమగ ాలు. 
చమలల శ వటటు ి-ిబాధ ెటటు , హిపతబపచమ. 
చమలల  -బా ిప తడుి,క  ్  ై్, ఘమడుకు్్ఛు. 
చమలల  ్్ముి-ిఘమడుకు్్ప. 
చమలల ీనడుి-ిిబా ిపచమ ఫడు, హిపతబపచమ ఫడు. 
చమవె్-ిీఘారప ఫ, వుె్. 
చయ  కుడు్ి ాప ా  ి-ి ో ా ేిధ  ప ియ ు్ి
భమ ఫశు. 
చయడుి-ిఘహిపచమ, కఫలుు. 
చయఛనజెఛునగలుగుి–ిచయ బి తఛుగలుగుి 
చయఛ  ి-ిచయ ే ఫనడు, చయడబ ే ఫడు, చయడఘగ ఫడు,ి 
చయఛుడునబూటి-ిిఛూటకఫఛు, ఛూటఛ  ్ి ఫనడు, 
ఛూ ాీ జాీ్మిఉ్ ఫడు.ి 
చయఛులకొ్లుి-ిభ ఫపగములు. 
చయ ో ఛమి-ి క్మకటటు , ఫ  , ఛఘ్మ. 
చయశ ఱ కఫనడుి-ికొలల కఫడు. 
చయశ ఱ ొ్మ,ిచయఱలు ొ్మి- రచమకొ్మ, కొలల ొ్మ.ి 
చయ ఫడుి-ిచయశ ాడు, కొలల ొ్మ,ివ శిప ే్ు. 

తపగుి-ి ఫము, ్ీలనగు, చపచమ, న  పచమ, డుచమ. 
తపచలముి-ి ాపచల ప, చపచల్ెప,చపచలము. 
తప తలునడుి-ిచపచలునడు 
తపడు,ి తపడుకొ్మి-ి్ప  పచమ. 
తప్ి పడుి తశువుపడి తలమలేల-ివనమె వుి ెఘ ేిి

లభపచ ఫి ్ వనమె వుకెైి వ్క ేల 

తప ిరకఘటటు ి-ితబపధయశవశుఛుిఘటటు . 
తపఘమర నడుి-ిచపఘమర డు,  
తపబుీన ిిక్కఛునబూ్ి–ి ఫ్ర ెైిబపగశుిఛూ్,ిి ెై ెైి
 ఱమనగు, భ ఫదె్ప. 

తకోశముి–ిచకోశఛష  
తక కటి ే డుకొ్మి-ిమదుశ ఛడు, పతపచమ. 
తకుకల్ో  ి ప్లు-ి తక కటి ే ి ేతబి ే్ుి ప్లు. 
తటుఛటాు లాడుి-ినశౙఫలాడు.ి తమ తకకలాడు 
తటువటటు ి-ి ెప  ల ేనమకొ్మ. 
తటాు ఛటాు లుిఛటటు ి-ి ే్తలుి ే్తలుికలుఛుకొ్మ. 

తటటు కటటు ి-ితబిశఛడు, వ  లుల . 
తటటు ్న ేటెడుి-ిమక కిభ ికప.ి 
తటటు లమపఘమలుి-ిమూకఫశూఛిమపఘమలు. 
తడ ాడుి-ి ప ిపచమ. 
త్తశునడుి-ిచ్తశునడు 
తఘశుి-ి తఘశడప. 
త్కులుి-ి ికుకలు. 
త్ కేనడుి-ి త్ కేదవుడు 
త్మ నడుిి-ిిభపఘ  ై్ ఫనడు. 
తఛుపఛుిిి-ిఒక  ి ాె ఫివశెమా్పిఛపఛు.ిి త బుిఛపఛు 
తఛులి-ికడఛ లాల ికమలాఛుశపివఘిగలి ెఘ తఛులి 
తఛులిీాి వపకట ఫ్నడు-ి ెఘ తఛులలోి వలతబ్ి
త్ కేదవుడు.ి 
తఛుుడుబుఘమలుిి-ియ్శులుిబో ిప ్ిబుఘమలు. 
తఛుుడుమాటలుి-ి ా మలు. 
తమటి తె  ిి-ి తమటి ఫన్ికల ి. 
తమ నజెమటలుిి-ిమక కి తమటలు, ము తుమటలు. 
తమ టటశుి– తమటలుికఫశు 
త ి- ే . 
త ాచమి-ిభడుగుకొ్మ, కోశు. 
త ే్ుి-ి ేత్ోిముటటు కొ్మ, కొటటు , ఛ లోినా్పి
ే్ు. 
తౌగుి త ి ిఒగు ి-ి రతబఛటటు , భపజపచమ, 
ఫర  ిపచమ. 
త్ా శిి-ినప్ృ బె ఫ, ే్తలాశ. 
త ిీనఘగుి-ిభ ికుడగు. 
తశకుిఛప  ్ిఛపడుి-ిిమక కిీ్ ి, 
తశకుి బ బుిచ ొ్మి–ౙఫశపిలే ా ిశు చయడి

ఛర్ త పచమ. 
తశకు్ిఛపడుివప  ్టటల -బప ఫ ఫ క ి్ాిభ ్టటల . 
తశఛుి-ిిా  

త  ్,ిచ  ్,ి త  ్రము,ి త  ్ము,ిచ  ్ము-చ  ్ర.ి 
తశువుము్ ిమూకుడడుగు- ెఘఛ క ి ్ ౙఫధ ా ి

భడుగు. 
తఱనగుిమాతబ్ ిి-ిిముటెథు్ ి, బహి్ెథి ్ ి. 
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తఱకున తుి-ిి తశకుముకక, తశకుఒశ.ి 
తఱకుిఛప  ్ిఛపడుి-ిిభఛుశూఛప, భతమధమశప. 
తఱకుి ో నక ి వఘశుి్మ్టటల -ీ్ ి తశకుిఉపడ ఫి
వఘమశుి్మలటప,ిభ ేకప. 
తఱకు్నబపడుి-ిభఛుశూఛ  ై్ ి, భనపభవప. 
తఱబుూయగుిమా్ుి-ిబహిధతి ిభగు, ఘయశముపడు. 
తఱమవుకుిమూకుడుిమూ్ుి-ిభనపభవ  ై్ిఛ క ి

ఛూ్మకొ్మ. 
తలఛి తమటలుిి-ి తలమి్పఘమి శూ  ్టటల ివ ేి
తమటలు. 
తమక్తె ి-ిి తక్తె , న్మ ఫలు. 
తమకఫనడు-ిమ్తర డు. 
త పచమి-ిచ పచమ. చపచమ.ి 
తలువ ఫ్నడుి-ిిభపఘ ఫడు. 
తలువ  ి-ిిభపఘ ఫడు, ౙొ గనమకఫనడు, బర్ుడు. 
తలువునడుి-ిభపఘ ఫనడు, బర్ుడు, భశె. 
తలల నబెటటు ిి-ి్శపఛజే్ు.ి 
తలల నబో ి-ిఛరదపౙఫఘ ఫి లోల ిఉఛ్  పఛబ ేిభవ ్ప. 
తలల ిమాడకుి  డడ ిముఘరి -ిి తలల ి ాణే క ి ెఘముఘర,ి

ఛర్ జ్పిలేఘమ,ిలువి ెశగఘమ 
తలల బళులుి-ిముఘమ డడలు.ి 
తలాల టముి-ిఉ్ా ్ప్ోిమడటప, త ఫల టప, కీడా. 
తల్ప్ాి ే్ి-ిిఛటటు్ ేిఛప్ప,ిమ  ప ేిమటి 
తలుల బ  ్్ముి-ిిౙఫగుబ  , ౙఫగు ఫటట, భ ికఫశప, 

ఘష్. 
తలెల ్ోడు-ి తలెల ౙఫష ఫ, ఛరమాణ ఫక ప,ిఒటటు . 
తనబటటు ి-ి్బడు. 
తవులనబెటటు ి-ిౙఫవ ా్ప ఫి్మ. 
తవులికఫఛుశముపడుి-ిఛ ేిఛ ేి తఛుు, భ ేఛ ఫి
తఛుు. 
తవులఛపడుగిి-ిి్మటకుియప ెై్ ి, ోా్రఛశెప, 

కశుఛశెప, నప్ోధప. 
తవులుి లుల లగుి-ి్డపిఘమశ శమగు. 
తవులెలాల ని లుల లగుి-ి్ిదక పికఫకుపడు. 
ేనకటి-ి్నెభూధణా ేధప..ి 

ేన్కుి ేన్ితే్ుి-ిిమాశుకుిమాశుి ే్ు. 
ేన్లాన  ి-ిి ేన్లుికలితభె  ీ
ేకటటు ి-ి ేతిమభశణప. 
ేకఫ క,ి ేకఫ కె,ి ేకఫ్మకి-ి ్ ి

బ్ మత. శుకఫ్మక 

ేకూడుి-ి ేకూశు, తబ పిచమ. 
ేకొ్మి-ిిగహాిపచమి.ిమఘ  పచమిిజ పచమ. 
ేకొల ి ిి-ిిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి. 
ేగ  ్ి-ి ేత్ోిీనమకోఘ  ్ిగ  ్. 
ేగ ేఱమ,ి ేగీశుి-ి ేవ ేశు, గ  ేశు. 
ే ే్ి-ినె్ప ఫి 
ేటకఫళల ిభూ్ముి-ితరకాము తైి ెఘిభడుగుల్ోి

భూమా కఫ ఫల్మిమకమాప ్ిభూ్ము.ి
ఫమ ావ్ాశము  

ేటకఫళలల ి-ిమక కి వడలెైు్ికఫళలల . 
ేట ేలుఛుి-ి ేటలో ెటటు ితఛుు్‘ిమ ఫ ిపచబ ేి ేవ్. 
ేడ వటటు ి-ిబా ఫ శు ెటటు .. 
ే్కముి–ి ా్కఛష . 
ే్్ి-ిబు ి. 
ే్్గుి-ి ే్ుటకుినమశుి డగు, దకెమగు. 
ే్్ముిి తై్్ ముిి–ి తై్్ ప.ి 
ే్్ ముి–ి 
ేతక ి ే ేి ిధుము-ఘరవ పిమాశకపివలల ిక ేి్ధుప, 

వటుప. 
ేతక ివచముి-ివదమగు, లభపచమ. 
ేత ిి-ిి ేతలో ి, భ ీ్  ై్ ి. 
ేత ా్ముి-ిిభపఘమబాటటలోిఉ్ ిభమూల ివనమె వు. 
ేత ెైన  ి–ి ేతలోిగలిబప ఫశుప, కొపగుబప ఫశప. 
ేతీనఘి ే ేతబి తఛుుి-ిఛరమాణపి ేతబి తఛుు. 
ేతీన ికివచముి-ినీ బపచమ. 
ేతీఘి ే ే్ుి-ిఛరమాణపి ే్ు. 
ేతలోి్మపడుి-ినమలభప ఫిలభపచమ, ౙఫె ీ్  ైిఉపడు. 
ేతలోిమాణ కముిి-ిిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి

భమూల వనమె వు, మాణ క ము. 
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ేతలో ఫనడుి-ిిభ ీ్పలోిఉ్ ఫనడు, వదపలోి
ఉ్ ఫడు. 

ేత ఫనడుి-ిభ ీ్మడు. 
ే్తలొకక  ్పఘమి ్ెొక  ్పఘమ-మ్నమిఒక ోట,ిి
ేన్ిమ ొక ోట. 
ే్తడుి- ే ిఛరమాణపకల ి. 
ే ి వె,  ే ీఛముి-ి ేతలో ి ీఛప, కశ ీఛప. 
ే ఛపటికో లకఫలేి త భు- ఛపటకో్ ఫిమ  ్ి
ా్ ఛుికపకులు-ికొ లకఫలు ికొ లకఫల్మిగమ తేె ి
ే లోిిఛపట్మి్తలునమకోవచము. 
ే మ ఛపడుి-ిిౙఫె ీ్పలోిఉ్ ఫడు ఉ్ ి, 

వదపలోిఉ్ ఫడు ఉ్ ి. ేతలోిిగలి మ ఛపడు 
ేఛటటు నగుపచముిి-ికో  ్ివశములుిీశుు్ ి 
ేఛటటు ి-ిికొటాల ట, ే ిఛటటు కొ ిగుప లాడు,ిగహాిపచమ, 
ెప  ల్ాడు, భవలప పచమ. 
ేఛటటు కొమ ి-ిిమ ాశప. 
ేఛడుి-ిి  శకుి.ిభగు, కలుగు,ిివదమగు,  ఛటటు వడు. 
ేమకూశి  ై్ా లుి–ిభనపభ ఫలు.ిి ెైక ి్ోచమ్ ేికఫ ి

భ్మభ ఫ క ివ ేు ిికఫఘమ.ి 
ేమఛూవుిక  ్ాలుి-ిఒకశకఛుి ేతక  ్ాలు. 
ేమ  వటటు ,ి తముశుి ెటటు ి-ి ఫలలోి్ోడు ెటటు . 
ేముప ి-ిబు ిఛూశెకప ఫ, జప ఫ, 

ఛరమాణప ఫ, నలనలకఫగుి్య వలో ధన ఫుఘమలు్ ి
కుపడలలో లఱు ఫికఫు్ి ్మఛిక మడ ెై ిి

ేత్మప ముప ిఛరమాణముి ే్ు 
ేముపచమి-ిభ ీ్ప్ఛుు, ే ాటట ో వు. 
ేముటటు ి-ి ే ి ే్ు, నుృశపచమ, ేత్ోిముటటు . 
ే్ాశ-ి ే్తలాశ,ి్ ీ ఫ, మ్ౙఫశ, కడు ఫశ, వపటటి

ఛర్ గప. 
ే -ి ే ,ి ే్ుముి 
ే ి ేనమకొ్మి-ి్్మ , కొటటు , ేత్ోినుృశపచమ, ్టటు . 
ే ిీనఘగుి-ి్ా్మియ ేు ఫడగు. 
ే ిీన తైివుపడుి-ి ే ిీనఘగు. 
ే ిముప ి ే్ుి-ిబు ిఛూశెకప ఫి ే్ు. 
ే ాచమి-ిఒక  ి్ా పచమ, ేకఫశు. 

ే చముిి-ిమన ఫ చము, ౙఫ్ఛడు.ి 
ే ీనఘి ే ి ే్ుి-ినుృశపచమ, ్ాకు. 
ే ముపచమ-ి ే కలుఛు 
ే ముటటు ి- ే ్ాకు 
ే ే్ుిి-ిభ్మ ఫగప్ోి బర్ు ఫి ెైి ే ినశు. 
ేశన ేతబిక్మ లుి–ిిమిఛరమాణపి ా ెడుికలిక్మ లు. 
ేశ-ికొ ి ఫివపచబ  ్ి ే .ి 
ేశు ొప  ి-ి తడడ ి, ే  వ ు్ ిిి్గులాటక్తె , ేశవ ు్ి
ాశ ి 
ేశు ొప  ్్ముి-ి్గులాటము, కఫమనపబపధము, 

జాశ్ెము. 
ేశుము్ా లుి-ిము్ా లాశపలో ిము్ా లుి

వశున ేట  

ేలఛచులుి-ిమకశకములు.ి ేలఛచుఘ ాలు. 
ేలాగుిి-ిి ే్ూ్, ే ుిలాగుకొ్మట. 
ేవ ేశుి-ిబలఛడు, న్ెపికలఘగు. 
ేవలల కుిి-ినీ ఫ క , ేత వైఛుకు. 
ేనమి– ే్ు 
ేనమక-ిి ేనమకొ  

ేనమకొపటి-ి ేనమకోవడప.్ల ో ్ుట, ఛ ఫు్ాె ఛిఛడుటి 
ేనమకొ్మి-ి ెప ాల డు. 
ేనమకొ్ ిమగనడుిి-ిి్ాకటటు ి ెప ాల  ్ిమగడు. 
ేనమటి-ి ే్ుట. 
ేనయటటిి-ిి ేత్ో ేతేినపజఞ, ేతగు  , ేత్ోిచయ ేి

లష ప. 
ేనయటటిమగనడుి-ి త బు్టటల ివ  ెప ేిమగనడు. 
తై్్మ డుి-ి తై్్ పికల ఫడు, తై్్ వప్తడు, ే్్మడుి 
ొకటాలుి–ిౙొ గటాలు,ిఒకిమట,  

ొకక ాగమనడుి-ినమపఘశు తై్ి ేవుడు. 
ొక కి-ి ొటు , ికుక. 
ొకుకనఘ్ముి-ి ఫశవద ప, ో్ప. 
ొకుకమపఘమి-ిమ్తె మపఘమ. 
ొ్ తకుి–ి ొఘగు,ి తమ , ్  . 
ొఘమకుి-ి ొ్ తకు. 
నోఛుి-ికల్. 
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ోటట ే్ుి-ిౙఫి ్మచము.ి 
ోడుముటటు ి- ఫ బపచమ, ్ౙఫళము్పటట. 
ౌకి-ిచమలక్్్ప, తశౙఫకశప, లాఘవప. 
ౌకపచమి-ికు బుపచమ. 
ాపగుభళాి-ిఛరదపౙఫశికప, ాపగు ే, బాఛు ే. 
ా్ాఛాశముి-ిఛూశెకవులి ా ఫ ిభఛ్  పచడప.ి
డల భఛ్శణప  ప  పచడప. 
్ భ్ ముి- తలాల తఘ ెై్ ి. 

జపకెి-ిజపకె్, బెఘ  పఛు, కోఛప్ోికూ  ్ిచయఛు. 
జపకె్ి-ిబెఘ  పఛు. 
జపకె్చయఛుి-ిబెఘ  పఛుచయఛు. 
జపకె్బ మ ి-ిబెఘ  పఛుిక్మబ మ, కోఛపిఛరకటటప ేి
క్మబ మ. 
జపగి-ి ఫఘప, ఛపగ, బకక, ్ీడ,  

జప ఫళముి-ి డు ఫటట.ి 
జప  ి-నెలుబు ి,ినమూ్ిౙఫమా్ ప, భ ాగ  కప, 

ోనమూ్ప, ఛవులమపఘ, మృగనమూ్ప. 
జప  కడుఛుి-ిభలుఛుకడుఛు. 
జప  కఫప్ి-ి ొలలతభె .ీ 
జప  కృధతు డుి-ిమలమపఘలో ికృధతు డు. 
జప  కొనశులుి-ి ొలల కొనశులు. 
జప   ఫ-ిోటట ఫ. 
జప   ో బకలుి-ిమలమపఘలో ి ో బకలు. 
జప  తటటు ి-ిోటటతటటు , కూాశప ఫితటటు ితటటు . 
జప  ఘయశులుి-ిభలుఛు పఘలు. 
జప  ఛ ాశు ేలు-ిఛఘాశు ేలి ో బకలు. 
జప  మ్మ నడుి-ిభలుమా్వునడు. 
జప  మా్లుి-ిభలుఛుమా్లు. 
జప  వలఛులు-నమూ్పలో ి ేరమలు.ి జప  ి=ి
నమూ్ప  

జప   ఫనడుి-ిఛవులికఫఛ  , ొలల ఫడు.ి 
జప   ేౙఫలుి-ిభలుఛుి్ట్లు. 
జప  నటలుి-ిభలుఛుోౙఫలు. 
జప  న్తలుిి-ి ొలెల ్లు, ో బకలు. 
జప  నశనములుి–ిోటటిభలుఛుిగుపఛుినశౙఫలు.ి 

జప  నవ్తలుి-ిభలుఛునవ్తలు. 
జపటచవులుి–ి ాపఛ్ ఛు,ినప ోగములు, ెటటుప ెై్ి
శుచమలు. 
జపటొ్నయ ి ి ెపటముిగుచము-భౙఫధ ము.ి
ెపడుొ్లుగలినయ ి్ోివనెపీికుటుడపిభౙఫధ ము. 

జప్్్ముి-ిగ్ా ్్ప, ఘమధు్ెప. 
జప్మాటలుి-ిగ్ా మాటలు, ఱపకులా  ిమాటలు. 
జపధ ముి-ిజప తము. 
జప ా లుిి-ిజప తములు. 
జపఛుిి-ిిమలన ప, జాగు, ్‘గు, ఘరమ్తె . 
జపఛుి-ితబ గిప, ్మ్ ి. 
జపఛు ొలెల ్ి-ి ఘరమ్తె ిగలి ొలెల ్, మలన పి ేతేి ొలెల ్.ి 
జపఛువలఛుిబేశముి-ిికఫల్శణపి ేతేి ేరమివ వాశప.ి 
జకకవకుచి-ిచకా ఫకఫలవపటటికుచములుిగల ి. 
జగడ ఫనడుి-ిికల్ీలుడు, జగ ాలమా  . 
జగడఛుిచ్వులుి-ిఛరణ్కలాలు.ి 
జగ ాలగపఛి-ిిశచులాడుివ క ె.ి 
జగ  పచమిి-ికలహిపచమ, జగడమాడు.ి 
జగ రరహిి-ి ొఛు రరహి. 
జజ  పచమి-ిభ్ఛడు. 
ిజటటు ి-ిిబా న 

జటటు ,ిజటటుకఫనడుి-ిజెటటు ,ి ేధాతి డు.వశెకుడు,ికొ ే ఫడుిి
ఓడ్  ే ఫడు, ఘమా ే ఫడు.ిన్చశుడు 
జటటు ఫ-ిౙఫటట ఫ, నమా్ప ఫ.ి 
జటటు ొ్మి-ివదఛఱచమకొ్మ. 
జటటుబేశ ఫనడుి-ి వలకుినశుకులుికొ ేిబేశ ఫడు, గు్ెిి

ఫ ఫ   
జడ ిలోఛి్ాన్ి-ిిభౙఫధ  ై్ిఛ , ఛరమాఘకశప. 
?ిజడ్మి-ిజాడ ప, ౙో మ  ్్ప. 
జడి పకఛుభూ్ముి-ిభశణ ఫనపలోిజడలుి ాు్ి
ఫముడు. 

జ  ొ్మి-ిభతద పచమ, లకుకవ ఫ, శప్శమగు 
జ  ్ుి-ిఛరకటమగు. 
జ  వటటు ి-ిమునమశుఛటటు .ిఛటటు ఛటటు ి 
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జడుడ ిి-ిి భలన్, మాపఘ పి.ికధుప, బాధిి్గులప, 

భ్మబపధపి,  ఫశవద ప,  

జడుడ ఛడుి-ిజడ్ ిపఘమ, మాపఘ ము ిపఘమ. 
జడుడ ఫనడుి-ిౙో మ  , జడుడు, మపఘమడు. 
జ్ాె య్ెమగుి–ితబఘమగు.ి 
జ వ ి-ి ేవ్ాకఫశ ్మప, ్మపి ోము, వర్ పి
ముడుఛు.ిి 
జ వ ిఛటటు కొ్మి-ిీఘమకటటు , ్మప ఫిఉపడు, ఛూజి
వనమె వు్మిి ే తై్ివనమె వు్మి వతె్పఘమపచమ. 
జమి-ిజపట, కవ. 
జమ ఫ్ముి-ిజపట ఫ్ము, యఘశుిఛడుకోవ ా క ిలెై్ి

ఫ్ము. 
జము ో  లోిబరఘమకుి-ిిఛరమాఘకశప. 
జ్పతి-ిఛుటటు్ ో . 
ిజేజేలుిఛలుకు,ిజ్డుి-ిజ్జ్ ాె ాలుి ే్ు. 
జ్ వటటు ి-జేజేలుిఛలుకు. 
జశఛుి-ికఫల్ాఛ్ప, కఫలపిగడఛటప. 
జశ్ుి-ికూడు, ేశుి,ి ప ిపచమ, నీ బపచమ, ఫగు, 
భ ికప ఫిిమాటాల డు.ిమున్గుి 
జలజఛువఘ్ి-ిఛఘ ముి,  

జలజము ే  టినతి–ిఛ ా వీ ేి 
జలజముిి-ిఛఘ ము 
జల ిలోి ఫ్లుి–ివ శి  ై్,ినముఘరపలోిఛ ేి ఫ్లు 
జలఛూన్ిబప ఫశుి-ిిభ ఫదె్ప,ిఛూ్ ఫిఛూతబ్ి
బప ఫశప. 
జల ో ్ి-ి టట ో ్ 

జలములో్మ్ ిచపఘమర ి డి-ిిచపచలప. 
జలనయ్రఛు ఫడుి-ిి శుిబా్లలో క ిఛపఛు ఫడు 
జలుకి-ిభలుక. 
జలి-ిినవశముి.ి ామశము,ిిిక ఫు భశణ ేధపి,  
 జలెల డలోి ో నకలుి-ితబిశప ఫ, నుధుప ఫిక బప ే 

జవకటటు కొ్మ ి-ిజ్ఛఱచమ, కూశుు, ొ ఘమగుకొ్మ, 
ౙఫె ీ్పికఫపచమకొ్మ, భఘరఛశచమకొ్మ. 
జవనిిి-ిిజమ,ిిజపట ఫ, జమ ఫ. 
జవె్గశెముి-ి్ వ్గశెప.ి 

జవె్ధశ ముి-ి్ వ్ధశ ప. 
జవె్ ఫ్ఛుినత-ి్ వ్వ్నమ లోి్మ్ ితభె .ీ 
జవె్ ఫ్ముి-ి్ వ్వ్నమ . 
జవె్ఛునబో  ి-ిజవె్ఛుి ో  మ 

జవె్ముిి-ిి్ వ్ప 

జవె్ ాశముిి-ిి్ వ్ ాశముి 
జవె్ ావముి-ి్ వ్ ావప. 
జవె్మఘముి-ిి్ వ్మఘప.ి 
జవె్ౙఫమరా జ ముి-ి్ వ్ిౙఫమరా జ ప.ి 
జ ఫె ివపక ి-ిజ ఫె ితతె. 
జాగుి-ిమలన ప, జపఛు. 
జాజముి-ి ఘప, ోనప. 
జాజశిి-ిివపచ్ి.ి్ో ిశపగులిఉ్ వప. 
జాజశ,ిజాజశ ఫటి-ిజాజశివ్ఛఘపికలిజా్ఛఘి
ే్ప. 

జాజశకఫనడుిి-ిిోన ఫడు,  పగ, ేధములుికటటు ి
మ ే ఫడు.ిబలముి రచమకు ేి ఫడు,ి ేడుకకఫడుి, 
జాజశకఫలముి-ివనప్కఫలపి, 
జాజశజాజి-ిజాజశ ఫటలోల ి వశి ే ేుివ్ఛఘప. 
జాజశమాటలుి-ిోనఛుిమాటలు. 
జాజశలాడుిి-ిజాజశ ఫటలుి ఫడు్‘ిమడు,ిోనములుి

ే్ు, వపచ్లుి ే్ు. 
జాజశలో ఫనడుి-ిోన ఫనడు. 
జాజ ఫడు-ిిజాజశ ఫటి ఫడు్‘ిమడు. 
జా ి-ిజా . 
జా కొ్మిి-ిలఱుబడు,ిజాఘమకొ్మ,ిఉఘ పచమ, ఘటుమగు 
జాట  ్్ము, టటనఘ్ముి-ిిోన ఫ  ్్ప.ోనప, 

వపచ్. 
జాట  ిి-ిివపచకు ఫలు, భబ ాలుి త ేుితభె .ీ 
జాడ ఫి- ఉ ఫ్ప ఫ, తెైగ ఫ, ్ుకెప ఫ. 
జాడఛడు-ిజలమగు 
ిజాడుి-ి  పజఛటు ిజి్ కఱు  
జాణి-ి ేశు  , శతబకుడు, శతబకు ఫలు 
జాణక్తె ిి-ిి ేశుుక్తె ,  ర ఢు ఫలు, శతబకు ఫలు. 
జాణకఫనడు,ిజాణనడుి-ిి ేశు  , ధయశుె నడు, శతబకుడు. 
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జాణ్్ముి-ిి ేశు  ్్ప, శతబక్ెప,  ర ఢ్ెప. 
జాణ్ ాలాడుి-ిచ్త ోకుె లుిఛలుకు, ధయశె్ెపిచయఛు. 
జాణ ఫ్నడుి-ిమక కి ేశు  , మక కి  ర ఢుడు. 
జా్శ తై ఫలుి-ిభలు తై ఫలు. 
జాతి-ిఉ్ెమప, ేధిాప, ౙొ గనమ, ఒఛుు.ి 
జాతకశెి-కులకశె, కుల ెఘ 

జాత ఫ, ఉ్ెమప ఫ, ేధిాప ఫ, ౙొ గనమ ఫ, ఒఛుు ఫ 
జాత్ ముి–ిజాీ్ము,ి ేలెై్ి ాలుక. 
జా్తశి-ిజా్శ.ిదక ెిఉ్ వప, ఉ్ వప. 
జా్తలుి-ితెైగలు, లగళాి 
జామట్మప  -ిజాము్మప  ,  
జా  కుకి-ినమ్పిభతకామపచమ.ి 
జాశ్్ముి-ిజాశ్ెప. 
జా  పచమి-ిజాశజే్ు, జాశు్టటల ే్ు, టటు ము   
జాశున ొఛుు-కొ్ము  , ఘమవుెము  , జాశుచమప ేి
ఒకశకఛుికొఛుు 
జాశుిి-ిిజాశడప, నరపచడప. 
జాశుఘమశుముి-ిజాశుకొఛుు, కొ్ము  , ఘమవుెము  . 
జాఱమవడుి-ి్ీలగు, చమ ్మగు. 
జానబడుి-ిిక క  పచమ, ఘ్చయఛుి.ిఘమఫ్ఛడు, 
కధుఛడు. 
జానబెటటు ి-ిఘమఫ్ ెటటు , కధు ెటటు , బెఘ  పచమ. 
జాి-ిమద, బాధ. 
జా ీశన-ిిబాధీశ ఫ. 
జా ఫటి–ిజాఛఘప,ి ఫ ాప్పలోిఛరతచశణపిి వశి
జాివ్ఛ ాలు ఫికలి ఫట. 
జా ఫటటి-ిఘమఫ్ప, కధుప.క కశప, ఘ్ 

జాలెి-ిబ పగశఛు్ాడు. 
జాళి-ిబ పగ ఫ క ిచమటటు ి్ాడు. 
జాళ్ి-ి ాణేలుి ో నమకొ ేినప . 

గుశుిచమటటు్ికప తి-ిిఛుల్మిఛటటు కోవ ా క ిబపఘ్ి
ఛూతబి్్ాశు ేతబ్ి ాశఛుచమటు. 

గుశుగప తి-ి గుశుచమటటు్ికప తి కెప తి=ి ాశఛుిచమటు ,  

్తె నబాఛములుి-ిఘటుమగుి ఫఛములు. 
్మగుి-ి లుగు, భలుము, మపఘము. 

్మ లుి-ిీనగడలు 
బ ా ి-ిి టా్,ి ా్-ిగ లప. 
శుకు,ిి శుకుి-ిిజాశటప. 
 ్్ముి-ికొ ి్్ప, మాపఘ ప.ి  ితబగు. 
టకఛు ఫనడుి-ిజాణడు, ్తె లమా  . 
్ముతే్ుి-ి ్మచము, ఉ ర గపి ే్ు. 
్మవి-ిఛష , కుకవ బటు . 
శి-ి ీశ, ే్.ి 
శ ఫశు-ి ే్ిళశుడు. 
శుకుబపడి-ిజాశుడుబపడ, బాలకీడా 

శు ఫశుి-ిిఛరన  పచమ, ఫ బపచమి.ిజాశు,ిి ేలాడుి 
వముి-ి ేకిొఘలెై్ిజప్తవు. 

ఫ్తమి-ి ఫ్ , 

ఫలుి-ిఛవులుిమడజప్తవులు,ి ేకలు, ొఱఱు లు. 
ప ి-ి టటు .ి వపడుర కలు. 
టు ేలుి-ిచయఛుడు ేలు, ్శ , ి టు్ ేరలు, టటు ేరలు, 
టెు్ ేరలు, ్ె్ ేరలు, ్తె్ ేరలు. 
టెు న ేతబి ఫ ాలా ెి-ిజా వ ేతబిభడుగులుిగలితభె .ీ 
టెుడుి-ి ాఛబ  ్ిబ ట్ి ేరక , చయఛుడుి ేరక ిమధ ి

జా వడు. 
టెు ేతబి ఫఘములిజయటటి-ిజా వ ేతబి ఫఘములుగలితభె .ీ 
ణునగుిి-ిభ్ాఘమల ేిఒఘమగు, నప ేహిపచమ, 

మఱమగుఛడు, ాగుకొ్మ, జపకు, వ్మ ీ్ు, 
్ బుపచమకో చమ.ిి 

ఱము తే్ుి-ి్ాగు, ఱము ్ి్ాగు. 
జ ఫనడు,ి జ  ి-ిి ఘ ఫడు, ోన ఫనడు. 
జమాడుిి-ి ఘమాడు. 
జాలాడు-ిిజాఘములాడు, భబములాడు. 
ట  ,ి ట  ఫనడుి-ిిోన ఫనడు, ్తె లిమా  .ి 
టటనఘ్ముల ఫనడుి-ిోన ఫనడు. 
టటి-ిోనప 

టటి-ిోన ఫనడు, ్తె లమా  . 
టట ిి-ిిోనక్తె , వపచకు ఫలు. 
బులకొఛుుి-ిచప ేి వపడుర కలికొఛుు.ిగు్తె లకొఛుు. 

జెడి-ిజడ.ి 
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జెడగటటు ి-ిజడ ఫిశూ ొ పఘమ, జడగటటు . 
జెల ిి-ిజల ిిి 
జేగుశున   ి-ిలఱు ిభలపకఫశప.ి ్ీ  ి=ి్గ, భలపకఫశప  

జి్తె ి-ిలఱమఛు, కృతరమిశకెప. 
జి్తె ి-ి టటు . 
జయనకి-ిౙ పఘశ ప. 
జయనటట,ిజయటటి-ి త.ి 
జయకి-ిిౙఫమ పి.ిబాగు,ిిజ్ి,  ధపి,  ఉ్ా ్పి,ి
ొ్ెపి,ినెశూఛపి,ి ేడుక. 
జయక ఫనడుి-ిజ్ ఫనడు 
జయడుకో తలు-జపటకో తలు,జపట  ఘమలు,జ్కఫపడుల , 

నమా్మలు. 
జయ్ి-ి్మౙఫకశము 
జయ్ాలుి-ిఘప ాలు.ి 
జయనబెటటు ి-ిభ్వనశ  ై్ి తఛుు, ా్బపచమ, 
ముచుట ెటటు . 
జయిి-ిిధ్ప, నపగతి.ి ఫగిినపబపధపి,  కఫశ ప,ఛ ి
,  వశవుి,ి ీతి,ిముచుటి,ి ా ఫ భశెలినపబపధపి,ి
వూ్మ.ి 
జయకఫనడుి-ినపబపధపికల ఫడు. 
జయొకుకలుి-ిొకుక.ికతబి ే్ుిొకుకలు 
జయతే్ుిి-ినపబపధపి ెటటు కొ్మ. 
జాెలా్శతబప్ముి-ిలగువిభ్ో బలలఛుిి ఫర ప్పలోి

వలకొ్ ిౙఫెమ.ి్వ ాశతబప్ లోల ిఒకిౙఫెమ. 
డపబుి-ిఘపభప, ఘశుప, మా ావమా్ములు. 
డబు ి-ి ఫ్ర ేధప.ి 

ాగుి-ి ్ ప, లాపఛ్ప. 
 పగ ీనడు-ిితేవకునడుి.ిభకుె నడు. 

్ప  వచముి-ిమ  వచము. 
్పగుి-ిమగు.ి, 
్ప ేడు ్మ ,ి్ప ెటనబెటటు్ి ్మ ,ి్ప ెటట ్మ ,ి
్ప ేటట ్మ ి-ిభపఘమబాటటలోి్మ్ ిభమూల వనమె వు, 
నమలభౙఫధ ప, నమలభ ఫా్ ప, నమలభప ఫి ే్గ  ్ి
ఛ . 

్పడుి-ియవెవలతబ్ిధ ా ి వలిభడుగు,  బాకీలుి
వనయలుి ే్ు, చప ాలుిభడుగు. 
్పడుముపడుి-ి్ీటటర ఫటట,  ఘమపఘమడుకు ఫిముపఘమకుి
ఘయకడప.ిజపటఛఘప. 
్పడుముపడుఛడుి-ిఘమపఘమడుకు ఫిముపఘమకుిఘయకు.ి
్డబడు, 
్పడుోనడుి-్డబాటట, తకమక. 
్ప బి-ికల్ప. 
్క బకలగుి-ిక పఘమీఘగు. 
్క బకలుగ-ిక పఘమీఘమిభ ే ి ీత ఫ,ి్ాశుమాశుగ. 
్కమకి-ిితకమక, ్ీటటర ఫటట, భపగములిభౙఫె ీ్్ 

్కక  పచమి-ిటకక  ్్పిచయఛు, ోన  పచమ. 
్కక  ్్ముిి ్కుకి ిభ  ి ి్్ము ి-ిిోనప, 

మా్. 
్కక  ఘ లుి-ిోనఛుఘ లు. 
్కక ీనడు-ిోన ఫడు. 
్కుక,ి్కుకనఘ్ముి-ిటకుక, టకక  ్్ప,ిోనప, 

లాన ేధు, కులుకు. 
్కుకలనబడుి-ిోన ో వు. 
్కుకలనబెటటు ి-ి కుకలలోి ెటటు , ోనఛుచము. 
్కుకలున తకుకలుి–ిోౙఫలు జపటఛఘప.ిటకుకలుి
టెకుకలు. 
్గి–ిఘగ,ిఘగిఘ బు, ్ాఛప, బాధ, మ్ానప, భలనట. 
్గవ  ి-ిీశు  , ా ్ా ిఛత.ి ా ్ీలునడు. 
్గవుిి-ిి్ుకె్,ి ా ్ప,ిికల్ప,   ఫ్ికఫ్మక,  

ీశుు,ి ేలు,ి ీత, ్  ్. త. 
్గులమి-ిభనకె్, న పగ్ ప. 
్గుల ేనమటి-ి ఫడు ే్డప. 
్గులా్ముిి-ిి్గులాటప, నపబపధప, కఫమనపబపధప.ి 
్గులుి-ిబపధప, నపబపధప. 
్గులుి  ్్ముి-ి్గులు్్ము,   ్ుి
=  ్ు ి్్ము,ి్గులుటి=ి ేశుట,   ్ుటి=ి

  ్ుట   ి=కఫనము,ి 
ఫగముి-ిహె ు్ి్్ముి 



 

69 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

్గులు  కఫనడుి-ినపబపధపిక  ప ేిమ్ గమడు, 
(  కఫనడుిి=ిఛుధుములుికల ఫడు  

్గులుశులాడు-ిఛశనుశపినుృశప ేటటల ఫిఛూల్ోిమడు. 
్గులెైిఉపడుి-ినపబప ిప ిఉపడు.ి 
్గుముగు లు ిి-ిిహెచము్గు లు . 
్గుొగు-ిహెచము్గులు, ్కుకవ,ిిలకుకవ.ి ొగుి=ి
హెచము  

్చు్ి-ిికఛటపి.ిఛ  ానప, ేిిౙఫకుి,  ోనపి,  
భన్ ప. 
్చు్కఫనడుిి-ిిోన ఫడు, కఛటట. 
్చముి-ి్రచముి, మ ిపచమ, ౙఫ్నబెటటు . 
్టటకు్,ి్టటకుక్-ీఘరప ఫ, వపట ే.ి 
్టటు ి-ిగటటు ఫికొటటు , ్ా  పచమ. 
్టటు ఛడుి–ిబాధఛడు,ిి వ్మకబడు.ి 
్టటు ఛుణునగు,ి్టటు ఛు్మనగుి-ి ేలెై్ ఛరదనె  ై్ి
ఛు్మగు.ిఛు్మగు బలి్మప  ిలభప ేిినమగపధఘరవ ప 

్టటు ఛులుగుి-ిగశు్ ప్తడుి ్టటు ి=ి ఫ్్ప, 

ఛులుగుి=ిఛష ి 
్టటు ముటటు ిి-ిి్ీటటర ఫటట. 
్టటు ముటటు వడు,్టటు వడు–్ీటటర ఛడు, నకెమగు, 

వ్మకబడు, మగు, మలుఛడు,ిబాధఛడు.ి 
్డ్ానకులుిి-ిమక కి్ీటటర ఫటటల ,ికౘఫు లు,ి ేనట, భడుడ , 
బాధ, ఫ్ప,ిమక కిబాధలు, ్డమా  ి. 
్  ఫ్రి  డ ోన్ి-ిి్  గుడడ్ోి ొప్తలుికో్డప, 

 ్ె ఫిఉపటటి రర్పి ే్డప, ్్వపచ్ి ే్డప. 
్  ౌ్తె ి-ి్  ి్తడుచమకు ేిగుడడ . 
్  ౌ్తె లా ెి-ిి్  ి్తడుచమిిగుడడలుిభప ిప ేితభె .ీ 
్  నయడుిి-ిి్  బు్తె , ్  ి్తడుచమకు ేిబటు. 
్  నయళలిఒ్తె లుి-ి్  ి్తడవ ా క ి ొ  ిగుడడల్ోి
ఒ్ె ాలు. 
్తి-ినమ్ప, ్ుకెనమ్ప, భఘ్మ,ినమ్ప 

్తిలేఘమి-మతిలేఘమ 
్తకఫలముిి-ిి్ుకెనమ్ప. 
్త ొ్మ-ినమ్పిక ెటటు ి.ిమపఘ ే్ు, భ ికమగు, 
కుఛుఛడు. 

్తఘఛుుి-ిభఘ్మ్ఛుు. 
్తీశుి-ినమ్ప ాటట. 
్తవచముి-ి్ుకెనమ్పివచము. 
్్ెశఛు ఫడుి-ిి్ీటటర ఫటటిగల ఫడు. 
్్ె ీడుి-ిిమకుల ఫటటిగల ఫడు, ్ీపఘశ ఫటటిగల ఫడు. 
్ ి్ు లు-ి్ ీ్ులు, ీా వైధువి ఫ  ా్బకఛఘపి-ి

ాగవ్తలు.ి 
్ ిెౘఫు ిఛశమపిఛఘ్-ిి వైకుపఠప,ిిధతు వుకుి
ఛశమ  ై్ిౙఫి ్ము 
్్ి ్ెముి ాి ాగ ముి-మ్్ిఘ్ి ాి
భఘృధుప. ాశమప్ాిమ్ ే.ి ి ్ెముి ాి ాగ ము 
్్ి ాినప ిి ొ పఘమి-ిమాయఘ  మధ ి ొ పఘమ. 
్్ి ేలేి్్ిక్మ ి్ాకు-్్ి్డవ  ేి్్కుికీడుి
క  పచమ. 
్్ ఫక టటక ి్తచముి-ిభవౙఫ్ఘదకుి త్చము. 
్ ి-్ ి ొ పఘ . 
్్మ్తవుి-్ ్ుఘమవుి. 
్ఛనమ డుి-ి్ఛనమ ి ేతబ్ ఫడు. 
్ ఫశముి-ిి్ఛుశము, ఒకిధ  ై్ికుళాు . 
్ఛునబాశుి-ి్ బుిఛశు ె్తె .ి 
్ఛుకచయచమ-్ ేకప ఫిచయచమ, దులప ఫ/ ి ఫి
చయచమ.ి 
్ బు్ా  ి-ిి్ బు ా  .ి ొ శ ఫటట ఫ, తైవవ ఫ్, ఒక ేళ, 

ొ శఛ  , తఘ  ఛ  , గు  ్ బు. 
్ బు్ాశుి-ి ొ శ ఫటగు. 
్ఛుున తశువుి-ి్ఛుు ా  .ి, 
్ఛుున రఛుి-ి్ఛుు ఫి రచమకోవడప, కొలల ొటుడప.ి, 
్ఛుు ాశుి-ిఛరమాఘఛడు. 
్బు బు ేన్లుి-ివ ్ నె  ై్ి ేన్లు, ొ శ ఫటటి

ే్లు. 
్మక పచమి-ి్ెశఛడు, ్ీపఘశఛడు, ఉ్ హిపచమ, 
్త పచమ, జపకు, ోహిపచమ. 
్మ ి-ి్మిఛుక కటి ెటటు కొ్ ి్ాపబూలఛుిముఘ. 
్మ ఛ  గముి-ి్ాపబూలపిఉమ ి ేతేి ఫ్ర.ిి
్మ ఛ  ె. 
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్మ ి-ి్మకప, ో్ప.ి 
్మ ే్తలి ాతి-ి్ామశలవపటటి ే్తలుిగలితభె .ీ 
్మ బ డుడ ి-ిబ డుడ లో ి్ా  శ్‘డు. 
్మ ేకుగ్మ లుి-ి్ామశ ేకులవపటటిక్మ లు. 
్మ లో ిమగువి-ిలషమ ేి ్ామశి ల్ప ఫికలి
తభె ీ ిభలరి ేల పగికమలాల్ 

్మ ఫటటి-ి్ామశ్ోి ే్ుి తబ . 
్శకనముి-ిభము ల ొ ి, ్‘ణీశప.ి 
్శకఫనడుిి-ిి్  కఫడు,ిమ ిప ే ఫడు, కే ఫడుి 
్శ్మ ముి-ి్ాశ్మ ము 
్శ ఫ ొ్మి-ి వ్ పటట, వశునబెటటు  
్శవుి-ి శ పధప, ేరశణ. 
్శవులు వటటు ి-ి్శువులుి ెటటు ి శ ప ాలుి ెటటు . 
్  ీఛుి-ిిో్ప, వలఛుి.ికీ  ె, నప్ోధపిి్మకప, 

్్్్ి,  బాధి,  భ ేష, భతద్ప, తమ, కో  క, 

దృప ఫశ ేధు .ి 
్  ీఛులనబెటటు ి-ినప్ోధ ెటటు , వల బపచమ, బాధ ెటటు . 
్  ీఛుతే్ుి-ిినప్ోధ ెటటు , వల బపచమి.ిబాధ ెటటు ,ిి
గ  ెపచమ.ి 
్  వటటు కొ్మి-ిభవకఫ ఫ ిజాశడుచమకోకుప ాి
కఫచమకొ్మ.ి్  వ్ ి-ిభఛుు ేిీతబ్ి వ్ , 

హె్పగ్ప. 
్శువ  ఫనడు- శ ప ిప ే ఫనడు,బా ిప ే ఫనడు 
్శువుిి-ిధ్ముియమ ి ే్ుి శ పధముి 
్శువి-ి్శుణవ్నమకడు 
్ఱనగ  ్్ముి-ిఘళా  ్్ప. 
్ఱగ  ఫనడుి-ిబేశ ఫడు, జటటు ఫడు,్ఱమగ  . 
్ఱచమి-ిబ్ ళ ప, మ ిక ప. 
్ఱ ఫ్ి–్శు ఫ్ 

్ఱ-ిిి్శు ఫ్, భఘ్మ, ్తశ బ, భవకఫదప, నమ్ప, 

రడు, వ్నమ , నీఛప. 
్లన టటు ి–్లకుిచమటటు ,ిబలవప్ప ఫిభపటగటటు .ి
్లీ ిి ెై ికేదములు 

్లనబాలు,ి్లపబరా లు-వధయవశులుిఒక  ి్లీఘి
మ ొకశుి ో నమకొ్మిమపగళకశ  ై్ి ఛనమఛుిక బ్ి

్ ఛు  పజలు. 
్లి ఫ ి్గుి-ిబా ాకశమగు.ి 
్లిఱా తేనమకొ్మ-ల కౘఫు లుివ ు ాి  ెకఫశప ఫి
ఉపడు. 
్లక పఘగుి-ి్ాశుమాశగు, వ ్ నెమగు. 
్లక పఘమగిఛడుి-ి్లక పఘమలగు. 
్లకూడుి-ిితబ పిచమ, వశ ేశుి.ికలుగు, నపభపచమ. 
్లకెకుకి-ిిముమ  పచమ, భతద పచమి.ిమ్నమకుి
భపటట, బో ధఛడు.ి 
్లకె్తె కొ్మి-ి వతె్ి ేనమకొ్మ, ాశపివహిపచమ. 
్లకొలుఛుి-ిలగ ప ే్ు. 
్లగడి-ి్లక పఘి ిపడు. 
్లగడ లల ిి-ి ిపడు,  ్ె,ి్లగడ. 
్ల ఫచమి-ిశష పచమ. 
్లగుపడుగపడనడుిి-ిద్తర వు, భ్పకశునడు, 

ఫర ణాప్కుడు. 
్ల్లి-ి్లకు, ఒకొకకక  క .ి 
్లతకకి-ిఛటటు్ిఛటటు ివఘలకి ో వడప. 
్ల ీనమకొ్మి-ిమక కిఛ  ్ బపచమ. 
్ల ర నకి-ిిమప ి త ాడ , ఒకిఛఘత. 
్ల ర నకలే ి-ఒకిఛఘత ీతిలే , ొఘలుి్తఘిలే . 
్ల లాలుి-ి్ల వపడుర కలు. 
్లఛటటు ి-ి్ల ి బుక ి ేనమకు ేిిఛటటు ఛూ్. 
్లఛూ ఫడ ,ి్లఛువుె ఫడ ి-కొప తపకూ ాిదమాి

ే్ . 
్ల ో ్ుి-ిమలో పచమ 
్లమశకఫనడుి-ిఛర ా్ ాకునడు. 
్లముి–ి ే్తలు ికఫళలక ప ిి ాగప,ి్ావు, ఛర ేదప.ి 
్లము్మకలుి-ిభ ికప, భతద ప ్ ి. 
్లొలిి-ిిొఘలూకొ ా; ్లా్ోకఫి 
్లొలిడుి-ిభ్పిొ.ి ఫటట ేి్లగుడడ , కటటు బటుి
  ో వు. 
్లోనఛుి-ిిలకుకవ, ో ెడు.ి 
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్లోచమి–ిశశౙఫవహిపచమ,ి వతె్ి ెటటు కొ్మి
భక ెదఘాల్ో , ఒఛుుకొ్మ. 

్లలూనచమి-ిమదుశ ఛడు. 
్లలేఘమి్ోకిలేఘమ-ిొఘలే ర ి్తఘిళ ర ి
్త్్టటల ్ ి.ి 
్లలోనిబూ  గటటు ి-ిభఛ ఫఘమిక  పచమ. 
్లవపచమకొ్మి-ిలొప  ో వు, భవమా్ఛడు. 
్లవపఛుి-ిభవమా్ప. 
్ల ఫక ి-ియలుల ిొ.ి ఫటటిఛర ేద ాెశప, ము్ ాెశప, 

యపటటి వలుఛినిలప. 
్లడుిొలడుి-ి్లీ ిి వపటటర కలూ, ొలీ ిి
బటాు ి  ో వు. 
్ల వపటటర కలపఘశుి-ిభనప్ా కులు. 
్లా  కముి-ిభ ికఫశప, శషణ. 
్లుఛుమాటట ిి-ిి్లుఛు ాటటితభె ,ీ యపటటవ వా ఫలుి
మా్ర ేి త్తబ్ితభె .ీ 
్లెి-ిఛళ్ల ప, 

్లక నగలుగుిముఘమి ా ికు్ ాి- డడీఘి్లకుప ేి
ేరమి ా ిక ిఉపడఘమ. 

్వుడుి ిప  ికడబాలిలేలిి-ివ శిమ ేిభశిపలోి ా్మ  .ి
్వుడు ేిమాశప ఫిీనమకు ేఛుుడుివపట ఫళ్ల పఘమకు? 

్వెకిక్ ిధ్ముి-ిిభఛర్ ్ ప ఫిలభప ే ి. 
్ెికటటు కొ్మి-ి ాచమకొ్మి, ్్కెైిమగులుుకొ్మ, 

వతె్ి ేనమకొ్మ, భ్మభపచమ. 
్ెి్లకె్తె కొ్మి-ిభ్మభపచమ, నప ఫ ిపచమ, 
ఒశగనబెటటు , ెఘ ఫికూశుు,ిి ేలు ే్ు, లాభపి
కలుగజే్ు.ి 
్్,ి్్్్ి-ినమ త, భప ీకఫశప, ్మకప, వ న్ప, 

ఉ్కపఠ, ే  శ ఫటట, భజాఞ ్ప.వ న్ప. 
్ానక ాడుి-ిమ్నమి ి ేుటటల ిఛలుకు. 
్ానకుౙో నకుి-ిమటపకప, 

్ానటి-ివపచ్. 
్ానట్‘నటలుి-ిోౙఫలుి, 
్ాపబూలకశపడి ఫహి -ి్ాపబూలమప ిప ేితభె ,ీి 
భడఛముి-ిివ ్. 

్ాకునజే్ుి-ిభడుడ కొ్మ, మా ొక్మ. 
్ాచమి-ిి్్మ , ఫఘ్ాడ్పి ే్ుి.ిభఘమము, 
భణగన  కుకిి్ాటక ిి-ి్ాటకి్ ేి ఫషతబ. 
్ాట్‘నటలుి-ిమ్తకులఛ్మలు. 
్ాటలునఘయటలుి-ిోౙఫలు, వ ్ా ౙఫలు.ి 
్ాటటపచమిి-ిికొటటు ి.ిీటటిిఒక ా ్ోి ికటటి్ాక పచమ, 

ఫ పచమ, క బకొటటు ి,  పఘమలుి్ీకుకి,  కోఛప్ోి ౌడి
లొక ా ్ోిఒకటటికొటటు , భఛుపచమి,ి ొ డుచమి,ికఘలుుి,ి
మలో పచమి, 
ి్ాటటమా ి డి–్ాటట తటటు ి డ,ిలే ి, 
భతనెలు  ై్ ి. 
్ాటలటటి-ిోనప, వపచ్, టకుకటమాశప.ి 
్ాటలలుకఫనడుి-మా్ాకఫనడు, ోన ఫనడు. 
్ాడుిలే ికటటు ి-ిభనపభవప, ్ాడుిలేకుప ాికటటు ి
కటుడప. 
్ాడుఛడుిి-ిబప ి్మగు, ౙఫ శమగు.ి 
్ాడు ెైి్ఛనమ,ి్ాడుీ ిి్ఛనమి-ిభౙఫధ  ై్ిఛ , 

కధుౙఫధ ప.ి్ాటట తటటు ెైి్ఛనమ. 
్ాడు ొ డవుి-ిభ ికప, మక క. 
్ా్కఛున-ిితబిశ  ై్,ిచమ్ాకశఛు,ి వై్బి క, శమగు,ిి
ఫదె్  ై్. 

్ా్కముి-ిి ఫఘమ, ఉ క ఛటటు , మలల్ుఘపలోిజటటల ి
లబడటపలో ి ేఘప, ్్ాభ్్ప, ఘపడఛరణామప,  

్ా్ముి-ిౙఫి ్ము. 
్ాఛిి-ిి  టటు , మణ , శ్ ప, తు్లకక ా క ి

ిగ ా క ి ఫ ణప. 
్ాఛిలేకి ేడిలెకకనఘలనచమి-ిభౙఫధ మగుిఛ క ి
ఛూ్మకొ్మ,  టటల ిలేకుప ా ేి ేడలెకకిఘలచడప 

్ాఛఛుపడరములుి-ిచకఫాపక్ములు,ి ాెధదఛుపడరములు, 
ీా వైధువినపౙఫక ఫలు. 
్ా బ,ి్ా బక్తె-ినప ా్పి ేతేితభె ,ీ 
్ా బకఫనడు-్ాశుుడుకఫడు,టీటటల్మి
్ా ేు ఫడు,నప ా్కశె. 
్ా బ్్ము-ి్ాశుుడు, నప ా్పి ే్డప 

్ాఛుి-ిభఘమము, ికుక, ్గులుకు ేటటల ి ే్ు.ి 
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్ామశ-ిఛఘ ప,  

్ామశకపటెి్పఛశి-మక కిలకుకవ. 
్ామశ్పఛముి-ిిఛశపఛ ఫభవృ ి ఫిభభవృ ి తప ే ి. 
్ామశలో ికఫప్ి-ిలషమ ే 

్ామ ఫకగుి-ినమకుమాశమగు. 
్ామ ఫకు శుి-ిిభతబిశప, చపచలప.ి 
్ామతబపచమిి-ిమలన పి ే్ు, జాగుి ే్ు. 
్ా  శి-ిి్ామశ.ి 
్ా  శ ే్తలుి-ిఛఘ మువపటటి ే్తలు. 
్ా  శ ఫకుి-ిి్ామ ఫకు. 
్ా మకకళాలుిి-ి్ల డడలుి 
్ాశ్ముి-ి్ల ఫటట, లఘమ ోకవటప.ి 
్ాశముి-ి ాలుగుకఫనమలి ఫ  ాణ ము. 
్ాశఘ ి-ికఫిొఘలెై్ిఘదమాఘ లలోిఒకటట. 
్ాశు ఱమ -ిభడనగు, మఱమగు, ాగు, మశుగు్ిఛ  ి

వళలు, ్కుక్‘ి ో వు, ొచము, ఛర ేశపచమ, కృశపచమ, 
తడు,ినీ బపచమ,ి ఫ బపచమ, ఛుటటు . 

్ాశుకఫణ-ి్ాశకఫణ,ిిఘృౘఫు ప్ప, ఘశ్్ప, ఛరమాణప. 
్ాశుకఫణితే్ు,ి్ాశుకఫణ పచమి-న్ మ ిచయఛు, 
శు వుఛశచమ,ి శూ బపచమ, ఘృౘఫు ప్ముిచయఛు 
్ాశుమాశుి-ి్ాశుమాశగు. 
్ాలము ే -

్ాళఛు త, గము,్ాలుు,బప ిపచమకొ్మ, ెప ాల డు 
్ాళలకొ్మి-ిమలతబపచమ.ి 
్ాి–ిమ  ి 
్ావపచమ-ిిభవకఫదముి 
్ాకొ్మి-ి ఫన్చయచమ, శు చయచమ.ిభటట టటి

ొ ల పచమ. 
్ాబెలలములోిఛపచ ాశిచలుల టి-ిిగుణా ిక పి
క  పచటప. 
్ావునగుపటె్ి-ిభపఘమబాటటలోి్మ్ ికుపటె్.ి
్ాశుు ఫడు, ్ా ేు ి 
్ావుి-ిమదా్ ప. 

్ావుకొ్మి-ిి వలకొ్మి.ిఉపడు,ికు ి  కక  ్ుపడు, 
్ాళల, ఓశుు,  ్ాలుు, వహిపచమి,ి ్ెతెథిశ ప్ోిఉపడు, 
వతబపచమ. 
్ావు ావులుి-ిమక కినమ ఫన్లు. 
్ానమ,ి్రా నమ-ి్ ఫ , ్‘కపి ేతేిౙఫధ్ప, ్తల. 
తకకవటటు ి-ితకక ేనగు, బ ుఛటటు . 
తకుకిి-ితశుగు,  నలు, మగులు. 
తకుకముకుకలుి-ి ికుకొకుకలు, భపడఘపడలు.ి 
తటు ెటటు ి తటుముి ి ెటటు ి్ల్ోి ేనమకు ేినయి లాకఫశప, 

ా ి ే్ు. 
తటుము,ితటు-ి ్ర ఫర శపభపలోి ఫతేినయి లాకఫశప.ి 
తటాు డుి తటటల ి ిమడు ి–ి ఫకకల్మాడు, తటల్ోి
క్ ప ెటటు కొ్మ, కొటాల డు. 
తటటు ఫటట,ితటటు ఫటట.-ిిభఛ ఫఘమ, పఘ, 
తతె ే్ముి-ి్ీలుతతెివపటటి ే్ప. 
తఘమి-ి ిఘమ.ిీశుు, చకకబశచమ. 
తఘమఛడు,ితఘమవడుి-ి ిఘమఛడు, శషణ ొ పఘమ. 
తఘమబ  ి-ి ిఘమబ  , నవ  పచడప, శషణ.ి, 
త్న ి్ి ే  లాల ని ీ ెై్టటు ి-ిిఛర్ ్ పి ేతేె ిళ తై ాి
ౙఫధ  ై్టటల . 
తఛుకఫ్ి-ిపఠ, కొపటె ఫడు, ఒకతటటు .ి 
తఛు ీశగుి-ిబాధలి్ఘమిభగు.ి 
తఛు ీ ఫడుి-ిీ  ు ిఘమ.ి 
తఛు ెపటలుి-ితఛుి=ి ిబ , ెపటి=ి త్ెి త ాశప.ి

ిబ లాల ఫిఉ్ ి త్ాె త ాశప. 
త బుటటమూ్తల ఫశుి-ితశుగుడుిమూ్తల ఫశు. 
తఛుున ీశులాడుి-ిీ  ు ిఘమ. 
తఛుు ీశులాడు,ితఛుు ీ ఫడుి-ిీ  ు ిఘమ. 
తముశుి-ిగ  ెపచమ, ్ెశఛడు, ఒళలుిశుచమకొ్మ, 
భతద పచమ,ిజృపభపచమ. 
తమ టి-ిితశగడపిమఛఘిివశె్పి,  ఛ  వశె్పి,  
జశగడపి,ిఛ్తె ి,ికఫ్కధుపి్డవ  . 
తమ ఛు-ి తశుమలి భఛు ితశుమలీ ిి్ప  ర, 
ీా ేపకటటదెశౙఫెమ, తశుమలౙఫెమ. 
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తమ ఫ్నడుి-ితశుమల ఫ్డు, తశుమలేడు, 
ీా ేపకటటదెశౙఫెమ.ి తశుి ిమలి=ితమ  

తమ  ఛటటు ి-ితమ  వటటు . 
తమ ా్నడుి-ితమ ా్డు, తశుమల ా్డు, 
తశుమలేడు, ీా ేపకటటదెశౙఫెమ. 
తశముకొ్మి-ిబలఛడు, తబిశఛడు, కుఘమశుకొ్మ. 
తశు-ిీ,ాిభకశ  ై్. 

తశుక ు్ప ి-ికప ి్మప  ితశుమలకుివ ు్ిభకుె డు.ి
కప ివశఘ ఫజౙఫెమ ఫ  క ిపజామశికైెపకశ పి ేతే ఫడు.ి 
తశుకొ  ి  కుక-ఛ్ర  ై్ి ీఛకకి వలుగు. 
తశుగుతమ టలుి-ితశుగుటలుిభ ేిభశిపలోిజపటఛఘపి, 
తశుణామముి-ితశుి ామము,ి వైధువులి్మఘమటి

లువుిబ టటు ి 
తశుణాళలల ,ితశు ాళలల ి-ిి ేవు ిఉ్ ఫలు. 
తశు్ేశుిి-ిిఛూజ  ై్ిశగప. 
తశుఘప తలుి–ిమపగళకశిి తైవి ఫ్్ఛుి ొ డు ఫటటి
కఱులు. 
తశుఛప  కఫఛుి-ితశుమణ కఫఛు, వైధువులుి ినటి
తశుమణ ్ోి ామములుి ిఘమకోవడప. 
తశుఛటల ిమఘ్ ో ఫలుడు-ితశుఛటలలోి వలకొ్ ిౙఫెమిి
మఘ్ ో ఫలుడు.ి 
తశుఛణ ి-ిభగవప్త క ిజ  ేికెైపకశ ప. 
తశుఛతి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమిషే్రప.ి ివ ితశుఛ్తలోల ిి
ఛర ా్  ై్ ి. 
తశుఛళ ుి-ికో్పబ్‘ె శుినీఛి ఫామపి, 
తశుఛళ ుి-ితశుఛులిళల ు, భగవప్త ి ఘర్ మప  ి

ేలొకలుడప.ి్ీపడశ ొ ు  ్ాళాెశుి
ఛర ా ఫ్ణుడు ి త బు్ిీశాపగ ాగమ ి ేలుకొలుఛుి

ౙెో ్రప. 
తశుఛళ ుిధతు నడుి-ితశుఛళ ుి ఫామపలోి వలతబ్ి
ధతు మూ  ె. 
తశుఛున ెైఘమవి-ిభరమప ేిమ్ుధప, ధతు మూ  ెి
చకఫా్ుధప. 
తశుఛుి-ి  శ  శితశుగుట. 

తశుఛు ొ్మి-తశుగు,  శ  శితశుగు, ఫ బపచమ, త   ి
భడడ  పచమ. 
తశుమపగ్ాళల ఫశు-ఛ ఘ ఫళాెశులలోిఒకశు, 
ఛశకఫల్   
తశుమప్రఘె్ముి–ితశుమప్రము,ిఓపి
్ో ా ఫ్ణా్ిభ ేిభౘఫు ష  ిమప్రము 
తశుమజ్ముి-ి ేవ్ాగాా లకుి ేతేిభభ్ేకప, 

తశుమపజ్ప 

తశుమణ ి తశుి ిమ్మ ి-ిిీా వైధువులుి ినటి
ఉపచమకు ేి్తలల ిమృతెక, ఛుపడరము. 
తశుమణ కఫఛుి-ి వైధువ ్  ై్ి ామ ాశణిక ా్ . 
తశుమల ేవశి-ితశుమలికొపడకుి ేవు తై్ి
ీా ేపకటటదెశౙఫెమ. 
తశుమల ేవునడుి-ితశుమలలోి వలతబ్ిీా ేపకటటదెశి
ౙఫెమ. 
తశుమల్ప ి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమక ిభభ్ేకకెైపకశ పి

ేతేిభకుె డు.ి 
తశుమాళాశుి-ిలషమ ేిఘగశిభభ  ినమె ్ ిధతు వు. 
తశు ే్మి-ిఛూజ  ై్ిద ీశప, తశు=ిీ.ా 
తశువప ికఫఛుి– ి్బు ిీ్డప 

తశు ఫము  ి-్మళపలోిఉ్ ితశు ఫ ిొిభ ేిి
్మళి ివ ఛరబపధప.ిీా్ ు్  ై్ి ోటటమాట.ి
ఘరడ ేఘమగుి ాలా శి ివ ఛరబపధపలోిఒక ాగప.ి 
తశు ఫము  ిమపటఛముి-ితశుమలిౙఫెమ ఫ  ి
మల్పలోితశు ఫ ిొిచ ి ేిమపటఛప. 
తశు ఫ ి=ిఛ్ర ఫకుక, ధతు ౙెో ్రా లు,ినపకీశె్లు్ ి
గపాగప. 
తశు ఫ ొి– ివ ఛరబపధప.ిమళాెశులుిఛరవ ప ్ి
గపా ాలు, నయకుె లు. ఫటటలోిఒకటట.ియ ిి్మా ళాెశు ేి

తఛుబ  ప ి.ిి 
తశు ఫ ఫధ్,ితశు ఫ ఫధ్ముి–ిౘో డ ోఛ ా ఫలిి
మ ఫధ్.ి 
ితశు ిి-ిి ేవుిడయ ే ేి ి, మానడ ి, ే ఫల్పి
చమటటు ిఉ్ ి ి. 
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తశునముి-ిౙఫెమ ఫ  ిమశ  పఛు్కెైి ేతబ్ిఛలుచ ి
షమ ఫ్ ప. 
తశువుముశువుి-ిితకమకి 
తశు వపగళఛునడుి-ితశుమలలోి ేప ేతబిఉ్ ి
ీా ేపకటటదెశౙఫెమ.ి 
తశు వపగళేదెశునడుి-ిీా ేపకటటదెశుడు.ితశు వపగళ   క ి
ౙఫెమ.ి 
తశు ేపకటఛతి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమ. 
తశు ేపకటముి-ిఛ్ర  ై్ి ేపకటాచలప. 
తశు ేపకటటనడుి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమ.ి 
తలక పచమిి-ిఛరన్ ్ ిపఘమ.ి 
తలల ి-ి్మళ ాడులో ి ఘపబశషే్రప.ి 
తలల ోపఘ ఫ ,ితలల ోపఘమనడుి-ి్మళ ాడుిలో ి
మ ఫకడు లాల ి ఘపబశషే్రప తలెథల లోి వలతబ్ి
ోపఘ ఫజౙఫెమ.ి 

త్ుి-ి మశలు, వ్మ ీ్ు ిలాగు, ెైక ీ్ు. 
ీనగ్వుె-ిీగవలెిౙఫ ేి్వుె, మపఘానప. 
ీనగ ే్మి-ిీ ెవపటటిద ీశప. 
ీన ెనబో తబ్టటల ి-ిీ ెి ఫ  ్టటల . 
ీన ెమాటలుి-ిీగవలెిౙఫ ేిమాటలు. 
ీన ెలు ఫశుిిీన ెలుౙఫగుిి-ిీ ెవలెి ఫ బపచమ, వ  లుల .ి
భభవృ ి తపఘమ, ఫ బపచమ. 
ీన ెౙఫగుిి-ికొ్ౙఫగు. 
ీనటి-ిఉ ేరకప, ఘమశఘ. 
ీనటీ ెిి-ిిఘమశఘ్మిక  ప ేిీ ె, కతబపఘ. 
ీనడుి-ి్మ ెటటు ,   ెటటు , తఛుు. 
ీన ీఛులుి–మక కబాధలు,ిమక కిమాధమశ ములు. 
ీ ె  లునగుి-ిన్ ొప్త, హీ్నెశప. 
ీ ెనపౙఫశమ్తె లుి-ిీ ెవలెి ఫ బప ేినపౙఫశపి
మఘమ్తె లుి 
ీ ీఛుి-ిి ఫ ఫఛు, ఒశ బ  ి.ిీవరబాధ. 
ీ ీఛుి ీఛుి ిీఛు ి-ిమక కిబా ాకశప. 
ీ ీఛులుి ెటటు -ిమక కబాధలుి ెటటు ,  
ీ ీఛుతే్ుి-ిమక కిబాధ ెటటు . 
ీఛులనబెటటు ి-ికు్‘్ల ెటటు , ్మక పఛజే్ు. 

ీఛులమాటలుి-ిత్ మాటలు. 
ీఛులుి-ిమధమశఛ ా ఫి లు, త్ ,ి ిఛుులు 
ీఛులెకుకి-ిచవులూశు. 
ీఛులోన ఫశములుి–ిీఛులోికఫశములు,ిిమప లోి

తడులు. 
ీ్మగుి-ినప ీభపచమ, ళకమగు. 
ీశుి-ిీశుు. 
ీశుగడి-ినమా బె , ము  పఛు, ్త  బ, ఛూ  ె.ి 
ీలుి-ిభణగటప, ్గటపి, కీడు, తఱమఛుి, 
లకుకవ ్్ప , నెబపి 
ీలు ఫ-ి్శప ేటటల ఫ. 
ీలుఛడుిి-ిిఘమశ లమగు, న ్ెమగుి.ి్శపచమిి్గుి
,  భణనగు. 
ీలుఛఱచమి-ిభణచమ, ్  పచమ. 
ీవ  పచమి-ి్ెశ ెటటు , ్ీపఘశ ెటటు ,ిికోఛఛడు, 

ఫకుఛడు. 
ీనమి-ిీ్ు్మ. 
ీనమటి-ిీ్డప. 
్తపట్్ముి-ిిఘమధు్ెప, భలల  .ి, 
్తప  పచమి-ి్ప  పచమ, ్శుకు, ముకకలుి ే్ు, , 
్తపఘమడుకుిి-ిిమ ోవ గి.ికపఛచల్పిినప్ాఛపి,  
కల్ి,  నపషోభపి,ిోనపి,ిఉ్కపఠి,ిభతద్పి,ి
్ీపఘశ ఫటట. 
్తక్తకలుి-ిిఉడకటప, కఫగటప, ్వెటపిొ.ి ఫటటలోి
భ ే ిధె క ిభ్మకశణప.ి.ికోఛపిినప్ాఛపి,  
ఉడుకుబో ్త్్పి,  రనమ, భనయ్.ి, 
్తచుమాడుిి-ి్తచ  ై్ిమాటలుిఛలుకు. 
్తచుములాడుి–ి చఛు భలుఛుిమాటలాడు. 
్త తుముతే్ుి-ి చముతే్ు. 
్తటాశముి-ిి పఘ, తటటు ి.ి ిటు్ప, ాశయప,ిి
ఛశుధవచ్ప, ధతి ోక ెి,  ిటు  ై్, ఘృఢ  ై్, తైశ పకలి,  
భతకమాణప. 
్తటా ఫలాడు,ి్తటాశములాడుి-ితశనక  పచమ, 

శతబపచమ,ిి పఘలుిఛలుకు, ధతి ోకుె లుిఛలుకు. 
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్తటా  పచమి-ి ప ిపచమ, తశనక  పచమ, భతకమాపచమ.ి
్త్తె ముశగు-ి ొ  ్గు, ముకకలుముకకలగు. 
్త్తె శున ొము ,ి్త్తె శుకొము ,్‘న్కొము , -ి
వ ి్ఛుడుి్త్తె శుిభ ిధె ప ేి ఫఘ ప.ి బలల్ ోా, 

ముశ. 
్తఘకెకుకిిి-ిగటెుకుక. 
్తఘ ాకెి-ి ాలుకి్త ిి ాగప, ాలుకకుి ాకెి. 
్తఘీఱమి-ిభతద పచమ, భ ికమగు. 
్తఘొఘలుి-ిమఘ ప్ాలు. 
్త ిఛ ాలుి-ి వ  ిఛ ాలు. 
్త ిీఱమి-ిమతీఱమ, భతద పచమ. 
్త ిముటటు ి-ిిచచము, ము  పచమి.ికడచమ, ఘృఢమగుి,  

వఱ ేశు. 
్తఛుుడుి-ి్తఛుు, లుము, య్మముకుిఛటటు్ి
మా్ ము 
్తముశుి-ి ొ  , నయష ్పడప. 
్తమ లూ  ి త్మ నడుి-ి్తమ లూశులోి వలతబ్ి

త్ కేదవుడు. 
్తమ ఘిి-ిి్త  ఘ,  

్త  ఘఛ ాలుి-ి ఫ ాప్పలోి్త  ా!ికలి ఫటలు.ి 
్త ీ్భక ెి-ి్  ానమల్మితేపచడప. 
్తశులుి-ి ఫఘ  ేధప. 
్‘నకువి-ి్‘కప, బశువు, ాశపి. 
్‘నగుబడు-ి్‘ఛడు, తబఘఛడు. 
్‘నటి-ి తశకుి.ి్పడప, ముకక. 
్‘నట్ాటలుి-ి్తపట  ిోనములు. 
్‘నట  ిి-ిి్తపట  , ఘమధతు డు.ికూాశుడుి 
్‘నట  ్్ము,్తపట  ్్ప-ఘమధు్ెప.ి 
్‘నటలు్తనడుి-ిి్తపటిలుకఫనడు, తఱకుిలుల ఫి
కల ఫడు, మ్ గమడు. 
్‘నటటి-ిిక్మమి.ిశపధరప. 
్‘పటటల ిి-ిశపధరములు, 
్‘కొ్మిి-ి్‘కముి ే్ు,ిఛర్ త పచమ,ి 

నమకటటు . 
్‘గుమపచముిి-ిి్‘గుటట  ల.ిఉ్ా లమపచప. 

్‘  ్ప్ేి ఫక ి-ిి వ్ కొ ీి వ ివపటట ి. 
్‘  ఫశుి-ి్ బుపచమకొ ి ో వు. 
్‘శు ఱమ ి-ి ొచము, ఛర ేశపచమ.ి 
్‘శు ె్తె ి-ి వఘజలుల , డుచమ, ా ా ఘమల్మి
్‘శు ఫశ ో ్ు 
్‘ఱి్‘ఱిి-భ ేకిఛ ఫ ్ాలు, మాటటమాటటక . 
్‘ఱి ఫఱమి-ిి ఫ బపచమి.ి్ బుపచమకొ ి ో వు. 
్ృణముి ేశువుితే్ుి-ి ్ ా ి ెఘ ి ఫి ే్ు. 
్ృణావశుె నడుి-ికృధతు ిచపఛ ా క ికపనమ ేిఛపఛబడడ ి
ఫషనమడు.ి 

్తపకఫ్ిి-ిికొబ  కఫ్. 
్తపకఫ్ ఫలుి-ిికొబ  కఫ్ిలో ి శు. 
్తపక ిి-ిిఉ క ిఛటటు , ౙఫి ్ప, యలుల , గు  . 
్తప ేఛలుి ్ేఛలుి ి్ేఛలు ి-ిభ ఫశములు, 
నమృఘమలు. 
్తకకకఫనడుి-ిివపచకునడు,  పగ, భఛ్శె. 
్తకుకి-ిఉబు , ొ పగు, ఛడుచమఘ్ఛుిటెకుక, గశెప. 
్తగ ే్ు,్తగనజే్ుి–ి్ప  పచమ,ి్ఱకు. 
్త  ్ి-్ప  పఛబ  ్, ్శప ్. 
్త  ్ి ఫఛడగి-ిి ా ీ్త్య ిలే ి.ి త ్మాలుి
లే ఫడు, తేె ా వశె్పికల ఫడు. 
్తగు ా  ి ్తగువుి ి ా  ి-ిివప ా్మ ఫలుి.ి ా్,ిి
వ ా్మ డుిిౙఫ్తబకు ఫలు, ౙఫ్తబకుడు. 
్తగు తపఛుి-ిిీశుుి.ిౙఫ్నపిిజ్ప, నపబపధపి
్త  ో వడప.ి 
్తటున తశువుి-ిి్తటు్త్మ , ్   ,ి ఘపటాఛగప.ి 
్తడుడ ిచవులెఱమపగు్ట్ -్తడుడ కుివపటి
శు ్తలునమె ప ా? 

్తడుడ వపటట ఫనడుి-ిలోఛలాిబ్టాిఉప ే ఫడు, 
యఘ  ఛషాలిఉప ే ఫడు. 
్తఛుతశుణాళలల ి-ి్త ో ు్ వప, ౙఫెమ ికో ేటటలోిత ేుి
ఉ్ వప. 
్తఛులన ేలుకొ్మి–ి్ేలు.  
్తఛులకో ేటమ -ితశు ాళల ినపఘశ పలోి్తఛులుిగలి
కో ేశుి్ల. 
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్త బు ఱ శన-ిిమఘమశవ ఫ, శుప్ ఫ. 
్తమ ిి-ిి్  , మశర్, తమ ; ి్ేమ.ి 
్త న తశువుి-ిఉ ఫ్ప? 

్తశనకువి-ిి ేకప, ్తి.ిఉ ఫ్ప, వశవు. 
్తశి ాటకము-ి్తశకటటు ిమ ేి్ోలుబ మ లాట,ి
 ి ాటకప. 
్తశ ఱ ి ఫజ్మి-ి్ోతబ ఫజ్మ. 
్తశ ఫ ి-ిభడుడ ్ీల  పచమ. 
్తశ శి-ిితశనక  ణ , ్వ కి.ి ేటిౙఫధ్ప ఫి
ఉఛ్  ప ేి్వ క, భడుడ వల. 
్తశ ీ్ుి-ిబ్లుశచమ. 
్తశమశుగు ి ాలుి-ిమా్లోిఛ  ్ి ో లు. 
్తశమశుగు  కముి-ికఫ్ ఫ ిఛరమాఘప. 
్తశళి–ిముఘ,ిగుపడరటటముఘ. 
్తశువునబో వుి-ిజయక ి ో వు. 
్తశువు ెనశుి-ిి ా  ిఛకక్గలి ెనశ ే్మ.ిఛపటలోి
్జమా క ిఘకేక ిికొప త ే.ి 
్తశువువచముిి-ిజయక వచము. 

్తి-ిఛుటటు క్ోివ ు్ి ేకప.ి 
్త ఘరలుి–ి  లకువ,ి ఘర. 
్తలునగున ఫపబో ిి-ిఒకినప ీ్ ఫగప.ి 
్తలునగు ఫనడుి-ి్తలుగుమాటాల ేిజాతక ి తప ి్ ఫడు. 
్తలుక బప  ి-ి ఫ్మగ బప  , ్తకి ్తలక, ్తలగ ి బప  . 
్తలుక బప  ికనయె  ి ే్ుి–ిఒకి ా ి ొఛుి ా ఫి
వనమె వు ఫి ే్ు. 
్తలునమటిి-ిి్త్ుట. 
్తలల ాకులుి-ిలే్ి్మల ఫకులు. 
్తలల వలాల ి ఫల్మి-ిభమా్క్ెప్ోిఛరవ  ెపచమ. 
్తలల ఫ  పచమి-ి్తలల ఫ ేటటల ి ే్ు, కఫలపిగడుఛు. 
్తలల ఫశుి–వ శిమగు,ి.షమణ పచమ,ిిమపఘ  పచమి, ్తలల్గు,  
ము ి్ు. 
్తవులుఛడుి-ి ఫ ి్తడగు, ోగఛడు. 
్ేనకువి-ిి పకప, బెటటు ి.ి ేఘపిిభ్ప, జపకుి,  
నప ే్పి,  మ ఫ ఘి,ిఓశుుి,ి ేకపి,ిఉ్ా ్పి,ి

తైశ ప,ిిఘృఢనపకలుప,ిిఛరతబ ిి .ి్ఘమిిఛూశు్ి,  ఘశుపి,  
ధప, ీత. 
్ేనటలిచయఛులుి-ిఛరన్  ై్ిచయఛులు. 
్ేకుటాకుి-ిిటటకు తటటు ిమకు. 
్ేగ ఫ్డుి-ి్ా గపికలి ఫ . 
్ేజముి-ిఒఛుు. 
్ేజ ఫతబి-ి్ేజయ ఫశ. 
్ే గుఱుముి–ఉ్ెమాదెము. 
్ే్మి-ి్తచముటకు. 
్ే వఛపడుి-ి ెఘ? 

్ే వ ెఘవులా ెి-ిత్ ి ెఘవులుిగలితభె .ీ 
్ే వోి-ిత్ ి ెఘ 

్ే వలోఛి ాగి్తఱగుి-ియబ ప ిలోి కుకకోవటప, 

బ్టకు ఫలే ితబిత, ్ బుపచమకోలే ితబిత. 
్ేఛి-ి్డవ, ఛ ఫ ్ప,ిి్తఛు, ఛడవ. 
్ేఛ ఫి-వశున ఫ. 
్ేఛలుి-ి్డవలు, ఛ ఫ ్ములు,ి 
్ేశక్తె ి-ిినపబపధపిలే ితభె ,ీ భ్మ ఫలు, ఛశతభె ,ీ 
టట ఫలు. 
్ేశకఫనడుిి-ిిఛశఛుశుధతడుి.ిటటడుి,ికొ్ె ఫడుి,  
నపబపధపిలే ఫడుి,  భ్మ డు. 
్ేశకఫడుిి-ివృ ా ఫిమాటాల డు, వశకిమాటాడు. 
్ేశకుి-ివశకే. 
్ేశకొ్మి-ి్ ేకఘృ్బు ిక  ిఉపడు. 
్ేశఛ్మలుి-ిదమాలే ిఛ్మలు. 
్ేశుి-ిశగప. 
్ేశు ిి-ిశగము్మివ ే  ప ేి ి, 
్ే ఫుము  -ిీా వైధువులకుిఛ్ర  ై్ితశు ఫు వైి

ివ ఛరబపధప 

్ేపచమి-ిజ పచమ. 
్ేవి-ిఉ్ వ ేధపి, ్త ో ు్ వప.నమూ్ప 

్ీప  డుి-ిోకఫళు ెైి ఫకు. 
్ీపటట ొ పఘమి-ిముపఘటటి ొ పఘమ. 
్ీపటట్మకులుి-ి ే ాలు, ్ీలు్ ఫి్ ి 
్ీపడకుి వలుగుిౙఫక  ి–్త్ భనుధుిౙఫష ప.ి 
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్ీకుకిి-ిఛచు  ,ిఉ ాిిమామ  కఫ్ి్ీకుకిొ. 
్ీకుకడుఛడుి-ిిఒతె  ిపఘమి.ి్ీటటర ఛడుిి
భఘమముడుఛడు. 
్ీకుక్ీకుకలాడుి-ిమక కిలగుశులాడు గప్తలుి

ే్ు ్ీపఘశఛడుిి 
్ీకుక  టటు ి తమటలుి-ి ెలుల ివచముి తమటలు. 
్ీకుకలనబడుి-ికౘఫు లి ఫలగుి 
్ీకుకలాడుిి-ిలగుశులాడు, గప్తలు ే్ు, ్ీపఘశఛడు.ి 
్ీకుకవడుి- ్ీకుకి ిఛడు ి్లుగు,ి్  ో వుి 
్ీటటు్-ఛ  ఛూశుు తై్. 
్ీటటు ి-ినపబపధము. 
్ీటటు ి-ినుృశపచమ, ఫర ఛు ొ్మ, ొఘలుకొ్మ, 

 పడుకొ్మ. పడుకొ్మ.ిఛ  ఛూశుు డగు 
్ీటటు కొ్మి-ి ఫ బపచమ, లకుకవగు, ఉబుకుి, 
్ీటెల ి–ి్ీటెుల 

్ీడ ెైి్ీడ ే్ు,ి్ీడీనఘి్ీడ ే్ుి- ళమా్రపిఛ ి
ే్కుప ాిా ఫి ీిచయఛు.ి 

్ీడ  ి-ి్ీ  మ. 
్ీడ  కుకి-ినప ో  పఛబూ్మ. 
్ీడలౙఫముి-ిశతక ా్ . 
్ీడనమ,ిి్ీడునమి-ినపబపధపి.ి కుకిి రధపి,  నమగు. 
్ీ  నబడుి-ిి్ీటటర ఛడుి.ి పఘమ, తఘశు,ిిచపచమి,  
యటట్టటఛశుు, ఫ బపచమి,  ్ీపఘశఛడు, ీఘరప ఫ ో వుి,ి
బాధఛడు,ిఛూ  ె ఫి.ి 
్ీ  క ఛటటు ి-ిఒ  తబఛటటు , భపక ప ఛటటు . 
్ీ  మిి-ి్ీ   .ిఛూవుికఫపడప, వృప్ప. 
్ీడుకుిి-ిి  పగ ే్. 
్ీడుకుిి-ిిఛటటు ి.ిఒ  తబఛటటు ిిఒ  ్ుి,  గహాిపచమ,ి
్త  పచమ,  

ౙఫ్తబపచమి,  ్రా గు, గహాిపచమ. 
్ీడునమి-ిినపబపధపి.ి కుకిి్ఛుుి,  భ ా ్ప,బాధ, 

ఛ  ్ాఛపి,ినమగుి,ి తఛుులకు కఫళలకుిభపటటకొ్ ి
బపకమటటు . 
్ీడడ ఫనడుి-ఘ్మనడు, మప ఫడు. 
్ీ్తె నకఫనడుి-ి ానమడు, టటడు. 

్ీఛున రగుిి-ిమక క ఫిము్మగు, మక కి్  ్ు. 
్ీఛున రచమి-ిముపచమ. 
్ీఛుశ ఱ లాడుి-ిషోభఛడు. 
్ీబుకి-ిఛపడల ిచశ ప, కఫ్ల ెైి్ోలు.ి్ీబుకి
క్ాెలు. 
్ీబుకక్ాెలుి-ి ౙఫ శ  ై్ిక్ాెలు. 
్ీమ ిగప్లి ే్మి-ి్ీమ ిిశప రా లుిగలిద ీశప. 
్ీశలుి-ిలఘమ ొక్మ, ్ీడశు. 
్ీశుగుి-్ీశగు,ిజాశు, ఛడు, ఫలుిికు  ్ు,ిడుచమ. 
్ీశుల నబూటి-ిఛూటలలోిఒకధ  ై్ ి.ి 
్ీఱపఛుని ో  కలుి-ిఛుటటు ికో  కలు. 
్ీఱు ెనలుి-ిబో లు ెనలు, ఛు ు్ి ెనలు. 
్ీలన ఫ-ి్ీలగ ఫ. 
్ీలి-ి్ీ్. 
్ీల ో-ి్ీలగ ోిి 
్ీలతబి-ి్తలతబ. 
్ీలతబ ేి-ి్తలతభ ే 

్ీలతబఛూని-ి్తలతబఛూన. 
్ీనమశు్ాడుి-ిొఘటటౙఫ  ిశ్తమత్గు. 
్ీలుక  పచమి-ివ  పచమ. 
్ీలుక  కఫలముి-ివశకఫలప. 
్ీలు్ ఫళలల ేతబి్ోడిఛూవుల ే్ుి-ిొఘటి
భవమా ప ి్శు ఫ్ి శపచమ. 
్ీలులుి్ీమ ఘగుి్ోలుతతెి-ద ీశప, ్వశప రా లుిగలి
ద ీశప. 
్ీలటటతతెి-ిముపఘమజ్ లో ిద ీశప. 
్ీలటట  పగి-ిీకాృధతు డు, ఛూశెకఫలఛు  పగి 
్ీలెల ి-ిముపఘమ,  
్ీళదమ ి-ి్తలనమ . 
్ోనక చముి-ిి్ోనకలా ఫి ీశప ఫి ఫ బప ిఉప ేి ఛుుి.ి

ఛుులుి్  ప ్ి బడుకలివశున. 
్ోనకచమకకి-ిజాెలామ్  ై్ి్ోకిఉ్ ిచమకక, 

ధయమకే్తవు. 
్ోనగుి-ి్ీపగు. 
్ో-ి వపట ే. 
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్ోకుి-ి్‘గు.ి్ోగు,ిము్మగు 
్ో నబాడుి-ివప్ ఫడు. 
్ోడపటటిి-ిి ెశుగుి్ోడుకోవ ా క ి ఫలలోల ి ేతేిమ గ, 

ేమ  . 
్ోడపటట ెటటు ిి-ి ెశుగుికఫవ ా క ి ఫలలోల ిమ గ ే్ు. 
్ోడకూశవపటట ిి-ి్ెశ ఫి ఫ  ో ే ి,మాశవపికల ి. 
్ోడ ే-ి వపట ే. 
్ో  ి–్ోడ 

్ో  డ-ి్ోడు డ.డువకి వ్ పటటిఉప ే ి,ిి
నా్క  ై్ ి. 
్ోడునబో ్తి-ిిుఘరి ేవ్లిఉ ఫనకుడుి 
్ోడుకవచముి-ిీనమకొ వచము. 
్ోడు్ోడు్-ిభతీఘరప ఫ, వ్మ వపట ే. 
్ోడు  కుకి-ి ే్బ  ి్ీకుక. 
్ో్ోి-ి్ోడు్ో,ి వపటబ  , వపట ే. 
్ో్ో్ి-ిమాటటమాటటక ి 
్ో రఛులాడుి-ిఒక  ికశుి్ోనమకొ్మ,  ఛర ేశపచమ. 
్ో రఛులుి-ిఒక  ి ికశుి్ోనమకొ్మటలు. 
్ోఛుతతెి ానఛు ఫలు - కొమతతె్ోినమా్  ై్ 

్ోఛు్యకుడుి-ి్ోతబ ే్డప. 
్ోఛు్యకుడుతే్ుి-ి్రో తబ ే్ు. 
్ో్ఛుపగుశులుి-ిభపఘ  ై్ికుశులు, గుపఛు ఫి్మ్ ి
కుశులు. 
్ో్ఛుగుబ లుి–ిగుపడర ిినె ాలు. 
్ో్ఛు టటు శుుి-ిప్ టటు శుు. 
్ోశణకటటు ి-ి్ోశణపికటటు , వదఛఱచమకొ్మ, తశనక  పచమ,ి
్ోశణాలుికటటు , భలముకొ్మ. 
్ోశణగపభములుి–ి్ోశణాల్మికటటు ిినెపభములు 
్ోశముి-నయి లము, లావుి.ిభ ికపిిఘటుపి,  బలపి# 

కల ిి,  ల ి  పఛ ఫ ిి,ి ొ డ వై్ి,ి ొఛు తై్ి 
్ోబ మ ి-ి్ోలుబ మ . 
్ోలుకవచముి-ి్ో  క వచము, ీనమకొ వచము. 
్ోలుతతె,ి్ోలున ితెి-ిిద ీశప. 
్ోలు ేహిి-ిద ీశ ా  , ఫర ణ . 
్ోలుబ ప్ి-ిద ీశప. 

్ోలుబ కకి-ిి్ోలుశపధరప, ద ీశశపధరప. 
్ోళతబఛూని-ి్తలతబఛూన. 
్ోనమ్మి-్ో్ు్మ. 
్త్ోి-ిశవుి ేతేిఘె క ిభ్మకశణదబప. 
్రా ణి-ి శవప, మ ఫ ఘ, బలప, దక ె, జాగశూక్, 

 లకువ. 
ఘపగుడునబప్ములుి-ిభల ఫటెై్ిఛప్ములు. 
ఘపగుడు ్ ముి–ిఘప ్ి ్ ము 
ఘపచ్ఛు ఫ ి-ి బశప  గుపడు. 
ఘప ఘప ి తఛుుి-ిగటటు ఫి ిక కి తఛుు. 
ఘపచ్మ్ ి ో బప  ి-ిితబఘప ఫిఉప ే ి. 
ఘపటి-ినమశుి నడు. 
ఘపట్్ముిి-ిి ేశు  ్్ప, ౙఫమశియపి.ి ిటు్్పిి
గ్ా ్్పి,   ర ఢ్ెపి,  తైశ ప. 
ఘపటవ్నమ ఫనడుి-ి  ర ఢవ్నమకడు. 
ఘపట ఫ్ువుి-ిజమ ఫ్ువు, ఉ ా వని ఫెౙఫలు,ి
జపట ఫ్ువు 
ఘపడి–ి ాఛు,ిఘ  ,ిమ ాశప. 
ఘపడగటులు- లకటులు, తఘ  ో కుప ాికళుపచమటటు ి ేతేి
కటులు. 
ఘపడ ా ి-ి్ోడు డ.ి 
ఘపడ్ు ాఛు్మి-ిిజపటఛఘప.ిమ ాశప, ఘ  ాఛు. 
ఘపడ ఫశుి-ిఛకక్మ్ ఫశు. 
ఘపడ వటటు ి-ికొటటు , ్మనక  పచమ,  
ఘప  ి- ొఛు. 
ఘప  ఫి-లకుకవ ఫ, నమృఘప ఫ, ొఛు ఫ. 
ఘప త,ిఘప  ్-ి్పబుశ, ణ, ఘప ాకఫశఛుి ఫఘ ప. 
ఘప తకఫ్ి-ిణ ిఉప ేిబుఱుకఫ్, క వ శకఫ్. 
ఘప త్ి-ఘపడ్, శష. 
ఘప తముి-ిివనెమీులుి ే్ుటకుిభడడప ఫికటటుకఱు .ి 
ఘప్ఛుటలవ  ిి-ిఘప్ఛుిలోఛగ ి, చపఘర ఫల, 

శ ోగృ్ప,  

ఘపత్ా్ి-ిఘపతి =ళ్మగు ి్డకవపటటి్డకిగలితభె .ీ 
ఘప్త్ఛునజే ి-ి ెఘఘయలపవపటటి ే . 
ఘప్త్ముి– ెఘఘయలప 
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ఘప్త ాలకోటి-ి ెఘిఘయలాల్ోికటటు్ికోట.ి 
ఘప్త ాలుి-ిమ తపయపటటక ిభడడప ఫి ేతేిఛటెులు. 
ఘపఘమఛనశము,ిఘపడుఛనశముి-ిగుపఛులో ిఛనశముి 
ఘ-యపఘి ఫ, ( ీ ిీనమకో 
ఘకకన ొ్మి-ిలో ొ్మ. 
ఘక కళలల ి-ిలా ాలుి 
ఘగి-ిి బ ఫన, ఘ బుి.ిమ్ానపిి్ాఛప. 
ఘగ  టటు ి-ఘ బు ొ్మ, ా్ము ొ్మ.ి 
ఘగ  పచమి-ినీ బపచమ.ిి 
ఘగశుి-ినీ బపచమ. 
ఘ  గటటు –యపటట గు  తె్మి ా ఫలుి ేనయె ి్డకిభడడపి
కటటు . 
ఘ  బెము,ిఘ  బముి-ిఛఱమఛుి  ్ె, ్లుప, ద్ .ి 
ఘ ిబాపడుగపఛి-ి ెశుగుికుపడలుగలిగపఛ. 
ఘఛుముి-ిౙఫపఘర్ , బెటటు , బలుఛు, లావు. 
ఘ బుకిలపడమావులుి ాగిఘగశబో వు-
వ శిఛర్ ానఛడు.ఘ బుక్ోిలపడమావులకుి ో వి
్త పచమ 
ఘ బుక ి వ ి ాగుిి-ి ధ్ర్జ్  ై్ిఛ ి ే్ు.ి

ా్పి ేతబి ే ి్ాగటపిభ ేకప. 
ఘ బు ేశుిి-ినప్ృ బె ి తపఘమ, ్ ీశు. 
ఘ్న చమ,ిఘ్ఘలచమిి-ికశుణ పచమ, 
కటాష పచమ,భ్మగహాిపచమ 
ఘ్ఘలఛుి-ఘ్ఘలచమ,ి ామ ఫచకప ిికశుణ పచడప, 

భ్మగహాిపచడప. 
ఘ్ వటటు ిిి-ిభ్మగహాిపచమ, ఘ్చయఛు. 
ఘ్తే్ుి-ిిఘ్చయఛు, భ్మగహాిపచమి.ివచముిి వళలుి
,  యచము. 
ఘ లు ఫశుి-ి ొ ప  ొ శలు, భతద పచమ, 
ఒఛుు, తై ఫశు, తైలు ఫశు. 
ఘ వముి-ి తైవము, ేవుడు. 
ఘ ఫశుి-భతద పచమ, ొ శ ఫఱమ.ిి తై ఫఱమ. 
ఘ్ ఛు ఫనడుి-ిభూ్  ై్ ఫడు. 
ఘ  ాఛుి-ిి ికుకొకుక, నీఛప, భప్‘ ొ ప్‘, 

్ఘమ, మదా్ ము, శషకుడు. 

ఘ  ఘర్ ్ఛుి ా్ముి-ి ా  ఘ్రప ేి్్  ై్ి ి.ి 
ఘ  ద్కఫ కెి-ిఘశ్్ికఫ్మక.ి 
ఘ  ద్ముి-ిఘశ్్ప, ఘ  ్పచడప. 
ఘ  తబపచమి-ిఘ  ్పచమ,ికఫ్మక ఫియచము.ి 
ఘశుద్ముి-ిఘశ్్ముి,ిఘ  ్పచడప. 
ఘ ె ్ముి-ికఫ్మక. 
ఘలాటటి-ిభకౙఫ ్తె . 
ఘళాు్్ముి-ిోన ఫ ిలషణప, ఘలా  ్్ప. 
ఘవుెచమటుఱికముి-ిఘయశఛుిచమటు  కప. 

ానచనబెటటు ి-ి ాచమ. 
ాన బశము- ాఛుశము, మఱమగుఛుచుడప, ోఛ్ప, 

ా ్ిౙొ ము . 
ానఛుశముిి-ిి ి, షేఛపి.ి ాచమకోవడప, నపచ్పి
ే్డపిిశ్న పి,  ా ్ౙొ ము ిి,  ఫర బె , లాభప, 

ొ పఘమ. 
ాకి-ిఒకఫ ికిీ ె, వడలుుి ోశుగలిభటటక.ిబో  ణ  
ాకఫలుి–ిలడమకఫలు ాఛల-లడమ  

ాకొ్మి-ి ాగుకొ్మ, నపభపచమ, ఛర్ త పచమ. 
ా  ము ుములు,ి ా  ముచములుి–ి
ాగుడుమూ్లుిమట 

ా  పబఛూవుి-ి ా మ ఛూవు. 
ా  వుి-ిఘప త్తె . 
ా్ఛు తైవ్ముి-ిఘ తైవ్ము. 
ా్ఛు తైవముి-ిఛ్ర  ై్ి తైవము. 
ా్తమా్తి–ి ా్తవు,ిమా్తవు; ా్తవుి-ి ే్ప, 

మా్తవుి-ి ఫకుక.ిఛఘక్లు 
ి ా్తమా్తవుల్ోికూ  ్-ినప ీ్,ౙఫహి్ా ల్ోి
కూ  ్ 

ాఛు-ిిశషణ,ినీఛప 

ాఛుఘపడిి-ిి్ోడు డ, ్ోడు, నా్ప.ి ాఛుి=ి
మదా్ ప, ిఘపడి=ిశష  

ా  ్కటటు ఫిగటటు ి-ిబప త ే్ు.ిఛవుల్మి
జపటలు ఫికటటు . 

ా  ్కో తలుి-ిఛలువులుిగలి  ి్ాడుిగలికో తలు, 
బప త ేతబ్ికో తలు. 
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ా  ్ ేటి-ిభకకడకక ాిభవ ో ాలుిిభమ  ుి
ేటా ే ేట. 
ా  ్నపౙఫశముి-ిబపధ  ై్ినపౙఫశప. 
ా  శకొల్మి-ి్ామశకొల్మ. 
ా్క ఫ్కిి-ిఘగ  క ఫకుప ా,ిఘయశప ో కుప ా. 
ా్గ్తె ి-ిిద్తర ఫలు, జాఞ త, న ో్తర ఫలు. 
ా్ ఫనడుి-ిిజాఞ తి.ిద్తర వు. 
ా్ముిి-ిి ఫ కలుిగవెలుిొ.ి ఫటట్పఘి

ఛప తప.ిిగవెలాట,ిిఛ్తె ి,  ఛపచమకోఘ  ్ి్ప  రి ౙొ ్తె ి. 
ా ి-ి ెపఛుడు్ల.ి 
ా కొ్మి-ినీ బపచమి, 
ా ఘపటగుి–ి ా ఘపడగు,ి ా ్ా =ిి్ల , 

ఘపడి=ి ఫర ఛు, శషణ; ్ోడు డ, 

ా ఘపడి=ి్లవలెిశషకు ఫలు 
ా మా్మ-ి ాతమా్మ.వడరప  ిబలల , ాకిబపడ. 
ాశి-ిధప.ికమాప, ీత. 
ాశకతెి-ిఛఘమ వై్ికతె. 
ాశకఛునఘ్ముి-ిబాల ప. 
ాశకఛుి ే్-ి బలల ేధు, బాల ేధు . 
ాశకముిి-ిిమ గ,ిభ్ పి బతబక ీ్ుిశనము ి

ౙఫశము.ికోలుకొ్మి ో  క ియచముిౙఫెతకిమాశముి 
ాశకునడుి-ిబాలుడు. 
ాశకు ఫలు-ిిబాక. 
ాశగటటు ి- ాశముగటటు ,ి్ాగటటు , ెప  ల ేనమకొ్మి 
ాశణ-ి వల, కా్ పి 
ాశణలుి-ిౙఫ్ౙఫలు. 
ా ఫనమఘఛుిమాటలుి-ి ా ఫ ిి గలిమాటలుి 
ా  ్ఛుు,ిి ాశి్ఛుుి-ిన   ై్ిమాశపి్ఛుు. 
ావప్ముి-ిిమ్రప,ిఘమఫ్ప 

ావకూళలుి–ి  పగ్్ఛుకూళలు, రవకూళలల ి 
ావతి-ఉఘ్  ై్. 
ావతకశ ము-ిిఘమఫ్కశ  ై్ికశ ము. 
ావతకుడుచమి-ిఘమఫ్ఛడు, మ్ానఛడు, మ ఫటఛడు. 
ావతజల ిి-ిఉఘ్  ై్ినముఘరము. 

ావతఛడుిి-ిభ్ా నక ెి తపఘమ,ి్ెశఛడు, మ ఫటఛడు, 
ఛర్ ానలకుిగు  ్గు, దమాఛడుి 

ావతమ్నమి-ిమనక ెిగల మ ఫటముిగలిమ్నమ . 
ావత ఫజౙఫలుి-ిఘమఫ్ా ిక  ప ేి ఫజౙఫలు. 
ావతలపఛటాలుి-ిమనక ె ిమ్రా ,ి ఘమఫ్ా ిక  ప ేి

లపఛటాలు. 
ావతనపౙఫశముి-ిమనక ె ి ఘమఫ్ా ిక  ప ేి

నపౙఫశప. 
ావతనమ్ముి-ిఘమఫ్ా ిక  ప ేినమ్ప, మనక ెి

క  ప ేినమ్ప. 
ా్భుకముి-ి ొ గుశుబో ్తి్్ప. 
ా్భుకునడుి-ి ొ గశుబో ్త. 
ాన  ్్ముి-ిభక ెలషణప. 
ాౙఫ్ ానమనడు,ి ాౙఫ్మ ానమడు- ానమలకుి ానమడు.ిి 
ాౙఫ్మ ాతబి-ి ానమలకుి ాతబ. 
ాౙఫ్మ ాన ముి-ి ానమలకుి ేతేి ాన ప. 
ాతబిి-ి ానమ ఫలు 

ి ానమనడు-ి ాన ముి ే్ు ఫడు 
ాౙో ్ముి-ిిి ే్మి ానమణ ు . 
ా్ముి-ి ే  , ్ాఛము. 
ిపడుి–ిభతద్ప,్లగడ, ఘటటు, చమటు, ోడ ీఛప 

ిపడుకొ్మి-ిభపగ ాఘమల్ోికలునమకొ్మ. 
ిపఘమవడుి-ిభజాఞ ్పిమాతబ ో వు. 
ికక  పచమిి-ి ికక  పచమ, లెకక ే్కుపడు, తశనక  పచమ. 
ికుక తని-  శషకునడు, ఫర ఛు, మ ాశప, భపడఘపడ. 
ికుక ఫర ణముి-ిిశషక  ై్ి ఫర ణప. 
ికుకముకుకలుి-ిదశణపి 
ికుక  కము,ిి ికకొకముి-ిి వఱిుగలిమృగము, 

భ్ప్ోి ఫ  ో ేి ఫడు, కఫప ిీకుడు,  
ికుకొకుకి-ిిగత, మదా్ ప.ి 
ిగన ఫశుి-ిశకెపినరపచమ. 
ిగనబో ్ుి-ిక ప ిక ి ఫ బపచమ.ి 
ిగ ో ్ి-ి ిగువకుి ఫ బపచడప. 
ిగుళలుి-ి ిగులుిదబా క ిబ్ వచ్శూఛప. 
ిగు  ి-ి ిగుడు,ి్కుకవ.ి 
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ిగుడుి-ి్య ్్, ్కుకవ. 
ిగుడుకుి ిగుడుి-ి ాలాి్కుకవ. 
ిచు  ోగముి-ిమా్ి ోగము.ి ఘప  

ిచు  ి-ి ిమ  , వ భ ాశణ , మా్లా  .ిమా్ 

ిచు  కోఛము-ిమా్కోఛప. 
ిచు  మ్నమి-ిచపచలఛుిమ్నమ, మా్మ్నమ . 
ిచు  ఫనడు,ి ిచు ీనడుి-ిివ భ ా  , మా్లానడు. 
ిటు్్ముిి-ిి తైశ పి.ిదక ె, ౙఫమశియపిి ా్తశ పి,  

మహిమ. 
ిటు ఫనడు-ౙఫమశియపికల ఫనడు, తైశ ఫ, ా్తశ పి

కల ఫనడు. 
ిటటుప ిచయచమి-ిఘృ్బుప ిచయచమ, జాగా్ ె ఫిచయచమ. 
ిడముి- ధృఢము,ిగటటు .ి ిటముి 
ిడు డ వుి– ిటవుి భచపచలుడు, తబిశుడు, దక ె,ి తైశ ప.ి 
ి్కొ్ెి-ి ్ ్య్్ప, ఛరతి ి్మూికొా్ె ఫిఉప ే ి.ి 

బెపబ  ,ిిబెపఘ  -గచము, ఫశ 

బెపి-ిగచము, ఫశ 

ి్ ి్ినమఘమలుి-ిఛరతి ్ ఛుిమాటలు. 
ి్ ి్కొ్ె-ిిఛరత ్ మూికొ్ె ఫిఉప ే ి. 
ి్ ెప  ల ి-ి ్ కలా ణము, ఛరత ్ మూిజ  ేి ెప  ల .ి 
ి్మ్తె లుి-ి ్ మ్తె లు. 
ి్ముి-ిఛగలు, ి్ప.ి 
ి్ములుి  బు ి-ి ి్ములుిగడుఛు, ి్ములుి వటటు . 
ి్లెకకలుి-ిఛరత ి్ఛుిలెకకలు.ి 
ి్నప్ిలెకుకి-ిలకుకవగు, నమ శమగు.ి 
ిబుకఫశినదబప ఫ.ి ిముకుి-ిమృఘపగదబప 

ిబా లుి-ిత వ లు. 
ిబు లు వటటు ి-ికుఛు ో ్ు. 
ిబె లుి-ి ీఛము. 
ిమ  ్్ముిి-ిిభరమ, మ్తె . 
ిమ  తటటు ి-ిమ్తె ికల ఫ ితటటు . 
ిమ  ఫనడుిి-ిిమ్తె క క్ ఫనడు, రా ప్తడు. 
ిమ  ఘ ిి-ిిభరమగలి ఫ ిఘ . 
ిమ ీనడుి-ి.ిభరమికల ఫనడు, మ్తెక క్ ఫనడు. 
ిము ిి-ిిమఘపి.ిమ్తె ిినమూ్ప, గుపఛు. 

ి  దఛునబువుెి-ిి ి  తె్ిఛువుె. 
ి  దముి-ి ి  తె్. 
ి వఛప లుి-ి ిటీలు.ి 
ివ ఛఘముి-ికెైవల ప, ోషప. 

ి ి వెలె్తె నబ ఘమిి ి వె్తె నబ ఘమి-ిిౙఫ్పి
నప ా నమ్ప, ీఛప ెటటు ినమ్ప 

ి వె్ి-ి ీ వ్ిిమీ ఫెఘప. 
ి వె  ్తె ి-ి ీఛప ెటటు , కఫఛుశపి లబెటటు . 
ి వెలె్తె ి-ి ీ ఫలు ెటటు ి.ిఛరమాణపి ే్ు. 
ిధు తైవముి-ిఘృధు తైవము, క బప ్ి తైవప, ాగ ేవ్. 
ిధుఛుిజ్ ముి-ిి ాగ ఛుజ్ ము. 
ిధుఛుి ాకి-ిభఘృధుపిక  ్ి ాలుకి, 
ిధుఛుిఛ ాశిముి-ిక బప ేిఛ ాశిప. 
ిధుఛుిమ్ ్ి-ి ాగ ఛుికఫ్మక, క బప ేికఫ్మక. 
ిధుఛుిశతి-ిభఘృధుఛుశత. 
ిధుముిి, ఉఛ ిధుము, చయడబ  ్ ి,ి ాగ ప, ఘృధుము. 
ిధునపఛఘిి-ిిభఘృధునపఛఘ,ిి ాగ నపఛఘ. 
ిౘఫు ప్ముిి-ిిఘృౘఫు ప్ముిి ఘశ్్ప. 
ి్బుప ిచయచమిి-ిజాగా్ ె ఫిచయచమ. 
ి్బుపచమిి-ిఘృ్బుపచమ.ిచయచమ. 
ి్బుపచమకొ్మి-ిఘృ్బుపచమకొ్మ.ిచయచమకొ్మ. 
ి్బు ి-ిఘృ్బు రధప. 
ి్బు ానకుిి-ిఘృ్బు రధపి్గులు. 
ినప్తలాడుి-ి పఘలాడు, ఘయ్బపచమ. 
ీకొ్మ-ిఉ్ హిపచమ,ఛూ్మకొ్మ,ిిల ి  పచమ, మకొ్మ, 

భప ీక  పచమ. 
ీ్కఛునఘ్ముి-ి తై్ ముి, 
ీ్కునడుి-ి ీ్మడు, మదగల ఫడు. 
ీఛ్ముి- శగులు ొలుు్టటు ి, మకి వృతెి ే్ు్ ి, 
ేర ే బపచమ్ ి. 
ీఛముివటటు ి్య్నబడుి–ి ేతలోి ీఛపిఉ్ ్యి

్యతలోిఛడటప 

ీ ఫి-ి ీ ఫవి 
ీమఛుజాడ ్ముి-ిి ేటకఫడుిలశిినపబప ిప ్ిజాఞ ్ప. 
ీమనముి-ిి తైశ పి.ిఉ ఫ్పిిమ ఫ ఘ.ి 
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ీముి-ి ేటకఫడుిి ెటటు్ిఛష , బో ్మలో ిలశ,  

ీముఛరతమికృతమ  ై్ిబ మ , మా్ిబ మ   

ీ వి-ి ి వె, ీఛప 

ీ వ్తె నబ ఘమి-ి ీఛపి ెటటు ినమ్ప, 

ౙఫ్పనప ా నమ్ప. 
ీ వ వి-ి ీ వ్ిిమీ ఫెఘప. 
ీ వఛప ి-ి ిటీ. 

ఘమపకిి-ిశపధరప. 
ఘమపకఘయశు,ిిశపధరపలోిఘయశు. 
ఘమపఛ వపటటర కలుి-ిజడలుిగటటు్ి వపడుర కలు, గడడలాల పటటి

వపడుర కలు. 
ఘమ్ెి-ి ్ ికుపడ,ిి ఫలకుపడ.ి 
ఘమము ి్‘శు ె్తె ి-ిఘమము ి వఘనజలుల , తడన ిటటు , 
ఘయ్బపచమ.ి 
ఘమశఘమశిి-ిీఘరప ఫ, ేగప ఫి వళలడపలో ిభ్మకశణ. 
ఘమ ఫ ేషి–ిఘమశ ేషి తడడకో  క. 
ఘమ ఫళఛుతశుఛుి-ిఛశుగు్ోిగప్త్ోితశుగుటి
ఘమ ఫళముి=ిభదెములిఛుల ్గత, నమ ేగప.ితశుఛుి=ి

్డక  

ఘమవెటఛునబ  ఘిి-ిలువగలిన్ ివలె ఫటట. 
ఘమవెటఛుి శి-ిలువగలిన్ ివనెపీ. 
ఘమవెటముి-ిలువగలిన్ టటివనెపీ. 
ఘమవుెి-ిఘమవు ిిఘమవుెట. 
ఘమధతు నఘ్ముి-ి తడడ్్ప. 
ఘయనటటి-ి ొ డుచమ, కుము .ి 
ఘయఛి-ిఘ బు, ్ాఛప,ిి 
ఘయఛకుి ే ి ాగుి-ిమశప ్ిజ్పిలభపచక ో ఫి

ా వల్ిమక కిబాధికలగు. 
ఘయశగుిిఘ బుక్ోి వ ి్ాగుి-ిఘయశమగు.ి 
ఘయశ్్ముి-ఘయశప ఫిఉప ేిలషణప. 
ఘయశదవాణముి-ిిఘయశప్మప ేిదబా ి్డప. 
ఘయ  పచమకొ్మి-ి ప ిపఛజేనమకొ్మ, తటటుపచమకొ్మ. 
ఘయశు ఱమ లు గటటు ి-ి పఘ లు ిమ ఫ ిపచమ.ి
్గవు లు ి ెటటు . 
ఘయశు ఱమ కెకుకి-ి పఘి ొ పఘమ. 

ఘయశుకటటు కొ్మి-ి పఘ ొ పఘమ. 
ఘయశుతే్ుి-ి ప ిపచమ. 
ఘయల్్ముి-ికపడయత, ఘమశఘ. 
ఘయి–ిధయ. 

తతెి-ి బ ఫచప, భూ్ప. 
తఛుశముి-ిఘమధువచ్పి.ిమఛఘిిభతద్పి,  ధప, 

ీత,  ధమ  ై్ి.ిభ ిక  ై్ిిమఛ్కశ  ై్, 

కధు ా్క  ై్. 
ేవగ్ ి-ి ేవక్ .ి 
ేవ్ాప్ ఫలుి-ియ్శ ేవ్లు. 
ేవఛటటు ి-ి ేవ్లి ఫనౙఫి ్ప.ి 
ేవశలే ిఛూజి-ిివ శిప, ధ్ర్జ్ప. 
ేవశ్న ముి-ిలవె  కీి్త్గూడ ిశ్న ిధ్ప. 
ేవ ఫ్ ్ె ఫ్నడుి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమక ిగలి శుఘమ.ి
ఫ్ ్తె నడుి=ిగుఱుఛు ్త  

ేవ ొజలుి-ి ేధాతి లెై్ిగుశువులు, ేవ్ాగుశువులు. 
ేవళలుి-ి ేలుఛులు, ేవ్లు. 
ేవుశు తశువుి-ికో ేశు, ౙఫెమిఛుధక  ణ .ి 
ేవుల్్ముి-ి ే్ెప, ఫ ఞ్ెప, ఫణ ఫిఉపడటప.ి 
ేవులమ ి-ిిఛటుఛు ే, ాశ .ి 
ేవులౙఫ ిి-ిిఛటుఛు ే, ఛటుఛు ఫణ . 
ేవుళలుిి-ి ేిశూఛ  ై్ి ేవులుి.ి ాశ లు, 

ఛటుఛు ఫణులుి. 
ే ఫప్తర లుి-ి ే ఫప్శులు.ఛశ ేదఛు ఫశు. 
ేా్తమి-ి ేా్ .ి ే్శూఛపలోిఉ్ ిమ్ .ి 
తై్్్ముి-ిగ్ా ్్ప, జగ ాలమా  ్్ప 

తై్ి=ిగ్ా , జగ ాలమా   
తై్ ఛడుి-ి ీవతబితలోి్మపడు. 
తైలు ఫశుి-ి తై ఫశు, ొ ప  ొ శలు, భతద పచమ, ఒఛుు. 
తై ఫశుి-ి తై ఫఱమి ా్తవుకుి ా ఫశికికృఘప్శూఛప.ి

ఒఛుుట, భతద పచమట. 
తై ఫశు ఱమ ి-ిి ొ ప  ొ శలు.భతద పచమిిఒఛుు. 
 పగ  కముి  పగి ిఱికము ి-ిి  పగ్్ప, ౌశ ప. 
 ప ఫడుి-ి్ీప ఫడుి.ి ర ఫడు; డడ ి ేల ెైి ే్తలుిో బి

ోకఫళల్ోి్డచమ, ాగుడుమూ్లాడు.ి 
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 పగుి-ిమఱమనగుఛడు. 
 ప  ి-ిశపధరప. 
 ప  వుి-ి లుల ఛడు.ి్‘టటఛడు.ి 
 పడుల వుి-ి లుల లుఛడు. 
 ప్శిఘ లుి-ిఘ లిఛశపఛశలు, భ ేకిఘ లు. 
 ప్శకొపడి-ి ఫళలల ివశున ఫిఒక ా ెైి ికటట ఫి్మ్ ి

కొపడ. 
 ప్శచమటు  కముి-ిఛశపఛశ ఫివనమె ్ ిచమటు  కప. 
 ప్శ్ా  శి-ిఛశపఛశ ఫిభ ేకఘళాల్ోికతబప ్ి

్ామశ. 
 ప్శ ేశుఛులుి-ిభ ిక  ై్ి ేశుులు. 
 ప్శబానలుి-ివశునిబానలు. 
 ప్శబో ్ముి-ివశుని ోజ్ము. 
 ప్శమాటలుి-ిఛశపఛశ ఫివ ేుిమాటలు. 
 ప్శ  చములుి-ి  ఛుులిఛశపఛశలు. 
 ప్శవలఛుి-ిభ ిక  ై్ివలఛు. 
 ప్శ ేడుకలుి-ి ేడుకలిఛశపఛశలు. 
 పతనబెటటు ిి-ిఒక ా ీఘిఒకటటివశున ఫి ేశుు 

 పతకశ ములుిి-ిిభ ిక  ై్ికశ ములు, వశుని
కశ ములు. 

 పతఛులకలుి-ిిభ ికమగుి ోమాపచములు. 
 పతబో ాలుి-ిివశునిబో ాలు. 
 పతమఘముిి-ిభ ిక  ై్ిమఘప. 
 పతధ్ములుిి-ిభ ిక  ై్ిధ్ాలు. 
 పత వటటు ిి-ివశున ఫ ేశుు. 
 పత ేౙఫలుి-ిభ ిక  ై్ి ేౘఫలు. 
 ప్తలిబుఘమలుి-ిిభ ిక  ై్ిమలోచ్లు 
 ప్తలి ేడుకలుిి-ిభ ిక  ై్ి ేడుకలు. 
 ప్తలక ఫ లుి-ివశునికశ లు. 
 ప్తలకెకుకి-ివశునకెకుక. 
 ప్తల్ానలుిి-ివశునిమదలు 
 ప్తలు వటటు ిి-ిిఒక ా ిీఘిఒకటటి ేశుు. 
 డడ ి్ీలున ోటి-ిద ీశపి, ెఘి్ోలుిగలికోటి 
  డ నబెటటు ి-ి   డ ి్ోలు. 
  డ ికటటు ి-ిచమటటు ్మికటుడములుిగలి లుల .ి 

  డ కటటు ిి-ిి   డలోికటటు ే్ుి్టటు ిి 
  డ కటటు ి-ిఛవులకొటుపికల ి,ిి-ి ొలల ితభె .ీ 
  డఛటటు ిమా ్మలి  మ కఫనడుి-ి ో బకల్మిభలల  ి
ెటటు ఫడు, ీకాృధతు డు. 
  డఛటటు ిమా ్మలుి-ి ో బకలు. 
  డ ఫనడుి-ి ొలల ఫనడు. 
 డుడ ొపచముిలెపచమి-ిహెచముి్గులుిల్మ .ి 
 బు ిి- ్ో్ు,  
 మ ి-ిభవ్వ ేధప.ివ బ  తతె 

 మ ి-ి ె్గుట. 
 మ కఫనడుి-ిిజగ మనడు, భలల  కఫనడు, నపఘ  /ిి్ుఘపి

/ ౌశ్ పి ేతే ఫనడు. 
 మ కఫప్లుి-ిజగ  ప ేితభె లీు. 
 మ ే్ు-ిఒక  ీఘిఒకశుిఛడు, ౌశ్ పి ే్ు. 
 మ ్వుెలుి-ిికటఛుి్వుెలు, కటాటుాౙఫలు. 
 మ ఛూజి–ిౙఫమూహికిఛూజ,ిికలతబి ేతేిఛూజ. 
 మ ఫనడుి-ిభలల  ఫనడు, ౌశ్ పి ేతేి ఫనడు. 
 మ నశనముి-ిఛశనుశపి ేరమిలే ినశనప. 
 మ నశనముి-ినపఘ  ినశనప. 
 ము లికశ ములుి-ిజగడఛుిఛ్మలు, కౘఫు లుిక  ప ేి

ఛ్మలు. 
 శక్తె ి-ి  శౙఫ , ొఛు ి. 
 శకోలుి-ిలభపచడప, కకడప, నపభపచడప, ఛూ క. 
 శ  పగి-ి  శ  ై్ి  పగ. 
 శ ఫటట ఫడుి-ి  శ్ోినమా్  ై్ ఫడు, ఛరభు్తలు డు. 
 శము ి-ిమ ివనిిదఠకోఛుడు; భ్ మా ాశు లి ఫ  క ి

భ్ో లపలోి్శతబప్మ్రా ిఉఛ ేశప ్ిగుశువు. 
 శ ఫనడుి-ి  శ, ఫ , తే ా ా్కుడు, ొఛు ఫడు 
 ఫల డుి-ిభ్మభపచమ, తశనక  పచమ, క్ు.ి ొ ఫల డుి 
 నకులుిి-ిి  నగులు, కౘఫు లు. 
ర న  ో వుి-ిఒశతబకొ ి ో వు. 
ర నగుి-ి ర ఫడు, ఫకు. 
రబూ ి-ి ా  ముచములాటిభ్ మ్ ిరిఛ ా ి

ఉఛ్  నయె ికొ ి ఫటలుి ఫతబ ాడు.ి ఫటట ి రబూ ి
ఫటలుిభపటాశు. 
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రమటటి-ి రమటటి=ిభ్ ప ిభ్మభపఛ ఫ ి.ి
కపబలో ిభ్ ప. 

రమటటి్వుెలుి-ికఛటఛుి్వుెలు. 
రమటటినపౙఫ  ి-ికఛటఛుినపౙఫ  . 
రమ  ి-ిపఘమ ోజ్ప.ి 
ర్డుి-ి రతెడు, భపజిఛరమాణపకల ి 
రనకఫ  ిి-ి్ఛుుి ేతబ్ ఫడు. 
ర ౙఫలుగటటు ిి-ి ే ఫలుిోఛు, ్ఛుులుిభపటగటటు . 
రతబటట ఫలి-ి రతెనడుి్లపబరా లుిగల,  

రతబపచమి-ి రతబ ఫి ేశుు, భపజ ఫికూశుు.  

రా డముి-ి్మళ ాధ. 
ి రధుఛుిమా్లుి-ి ెైక ిక బప ేిమా్లు. 
ి రధుఛుి ోధముి-ి ెైక ిక బప ేి ోధము. 
ి రధువశఘమనడుి- ఛర్ షప ఫివ ఫల్మిఒన ే ఫడు. 
ి రౘఫు ప్ముిి-ిిఘృౘఫు ప్ము.ి ఘశ్్ప. 
ి ర్ బు పచమిి-ిఘృ్బుపచమ, చయచమ. 
ి ర్ బు ిి-ిిఘృ్బు .ిచయచమ. 
ి ర్ బు ోచశముి- ఘృ్బు ోచశప. 
ి ర్ బు ాకుిి-ిఘృ్బు ి రధపికలుగు. 
ి ర్ బుమప్రముి-ిఘృ్బు రధపి ో వ ా క ి ేతేిమప్రప. 

ఘె్ముి-ిఘె్మప్రప. 
ాెఘద ామములుి-ిిీమాాధతు వుిౌకకిఛరతబఘ  ై్ి

ఛ వ పడుి ేశుల .ి-ిికేదవుడుి.ి ా ఫ్ణుడుిిమాధవుడుి
,  ోపఘమడుి,  ధతు వుి,ిమధమనయఘ్మడుి,ితరకమాుడుి
,ి ఫమ్మడుి,ిీధాశుడుి.ి్ృ్భకేడుిిఛఘ ాభుడుి.ి

ాోఘశుడు.ిి 
ధ్మ ఫ నముి-ిీా వైధువులకుిభ్ ప్ిశధు  ై్ి
మాశీశమానప. 
ధశ ాశి–ి్ుఘినమాఛె ిివ ేిబాకఫ. 
ధశ ఛుణ ముిి-ిిధశ ము, ఛుణ ము. 
ధ ఫ పగఘమనడుి-ిశుకఫ పగఘమ ిఛు్తర డు.ి 
ధవళముి-ిధవళ ీ్ప.ిఒకిమపగళ ీ్ప.ి 

ావతి-ి్ెశ, మ ఫటప, మ్ానప.ి ేరమ, భ్ప, 

భ్ా నక ె.ి 
ావత్ానలుి-ిమ ఫలు ెటటు ిమదలు. 

ధమర వఛటుముి-ితబిశ  ై్ిౙఫి ్ము. 
ధమర వమపడలముి-ిధమర వ్ష్రముిగలిమపడలము. 
్పగ్్ముి-ిౙఫ్నఛుిఛ ి ేతబి్త్్టటల ప ేి
నె ావప, ్పగ ా ్్ము. 
్ప ఛపటటి ఫముి-ిధఛుకోశలుిగలి ఫము.ి ్ప ి=ి
ధప  

్పటటి-ిితే ్ప,ిితే హి్తడు, నపఛశకప, ్ాకుడు, 
బపధమవు, మనక ె, దఘా, ాణ ము, ాణ క, ాగ  క్.  

్పటటమాటలుి-ితే ్ఛుమాటలు. 
్పటట ఫడుి-ితే హి్తడు. 
్పటట ఫి-ితే ్ఛుినపబపధప. 
్పటటతే్ుిి-ితే ్ప ే్ు. 
్పఘలూశుి-ి తళల బళలౙఫెమి వలకొ్ ిషే్రము. 
్్చపఘమర లు-్్ష్ాలుభశచప రా కఫశపలోిఉప ేి ోటటి
గుశుె లు, 
్గజవశఘమనడుి-ిధతు మూ  ెి. 
్గళు ఫశుి-ిభప్ఫఛు ఫలోల ఫళలల . 
్గవుితేనమకొ్మితే్ుి-ి్వుె. 
్ ుకలుిబు ుకలుి ే్ుి-ిమాటల్ోిబేలుిఛుచము, 

్మ కలుి ే్ు. 
్చముిి-ిిబాధి.ిమలన ము, మాపఘ ము. 
్చముకొటటు ిి-ిబాధ ెటటు . 
్చముకొ్మి-ియధుఛడు,  
్ట్ి-ి్టటపచమట, కృతరమఛరవశె్. 
్టముి–ి్ట్ము. 
్టటుపటటి వైశముి-ిభపఘ  కీి్తతబ్ిద్తర ్ెప.ి 
్టటు ి-ిమాపఘ ప, జాగు, మటపకప. 
్టటు కొటటు ిి-ినపకో పచమ, నప ేహిపచమ, వ్మ ీ్ు, 
మలన ప ే్ు.ిభడుడ కొ్మ, ో ిపచమ.ి 
్టటు కొ్మిి-ి వలకొ్మిి్ావుిడువకిఉపడు, వతబపచమ. 
్డ ొపడి-ిి్డచమికొపడ. 
్డ ేికఫలముి-ివశెమా్కఫలప. 
్  మ ోఛుశమాడి-్  మి ోఛుశపిఘగశ.ి 
్  మ ోఛుశముి-ితశుమలిమల్ి ోఛు ఫలోల ి ెపడవ ి. 
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్   ి ెనశిి-ిి్   ిలోి్మప ేి ెనశ.ి లువ ి.ి
ఘకక ి 
్డుకొ్తె ి-ి శ ్ప ఫిఉపడు,ిిభపఘ  కీిలభ మ ే ి 
్డుకొ్తె ి ్డుకుి ిఒ్తె ి-ిభపఘ  కీిలభ మ ే ిి 

్డుమప్శముి-ిమధ కఫలప. 
్డుమప్శముల ఫశుి-ిమధ కఫలపలోివ ు్ ఫశు. 
్్తె ి-ి్డబడు్‘ిమాటాల డు 
్్మచమిి-ి భరత తపఘమ, యధుఛడు, బర్మగు. 
్్మఛుి-ియపఛు, భతద్ప. 
్్మఛుక్తె ి-ిి బర్ు ఫలు, టట ఫలు. 
్ఛుుి-ి్డఛు, ఛరవ  ెపఛజే్ు. 
్ఛుుటి-ిన  ో వడప. 
్మకచమకఫలుి-ిశుఘర ేవ్ాకములెై్ిమప్రా లు. 
్మఛు  ి-ి వమఛు  ి, వమ బపఛప. 
్మకి-ిి వమి్ాక 

్మ కెిి-ిి్మ కపి 
్్ ఫశముి-ిలానప, బర్ ఫక ప, మ ోజఞ్, 

భలపకఫశప, మప ్్ప, మృఘమ్ెప. 
్్ ఫ  ఫడు,ిి్్ ఫ  ిి-ిిమృఘమ్ెపికల ఫడు, 
మృఘమవు ఫిమాటాల ే ఫడు. 
్్ ఫ  ్్ముిి-ిిమృఘమ్ెప, మృఘమవచ్ప. 
్్ ఫ  మాటలాడుి-ిమృఘమ వై్ిమాటలుిఛలుకు. 
్్  కుకి-ివృ ి తపఘమ.ి 
్శకనడుి-ిోటట ఫడు, ొఘమ. 
్శక ేికు  ్ుి-ిలకుకవ ఫికౘఫు లువచము. 
్శమృగ ేవుడుి-ి్ృతబప్ౙఫెమ, ్శమృగిిశూ ఫిి

ేవుడు. 
్శుమగుి-ి్్్గు. 
్ఱకముి-ి్శకము.ి 
్ఱమ ి-ి ్ ి, భణువు. 
్లనకువి-ిమఛఘ, కధుప, దమా, బాధ. 
్్ ఫి-ిి్మ ్మ ఫ. 
్్తే్ుి-ి్మ ి్మ ి ే్ు. 
్ ేనగుి-ిజృపభపచమ. 
్లువుి-ిిఒ బుఘప,ిౙఫమశియపి, ఒ బుఘ  ై్. 

్లుమ  ి-ిి ాలు  ప్లు.ి య్మమ  ివపటట ి  
్లల న తలల ి-ిి్లలఘ్పి-ి్తలలఘ్ప, 

్లల నబూనలుి-ి్లలఛూనలు.ిము్తతెఘమవలుి  డ్మి
గటటు కు ేిఛూనలు.ి 
్లల నబరజి-ిమటకజ్ప, క ఫ్తలు, తెై్ పలో ి
బో ్ ఫశు.ి 
్లతప  ,ిి్లలతప  ి-ి శుతప  . 
్లల్తలల ిజల ఫనడుి-ి్లుఛుి్తలుఛుిశపగుిగలికుచముి
గల ఫడు. 
్లల ీి-ిజపబూ ీెఛప. 
్లలబులి త్మ నడుి-ి్లలబలి త్ కేదవుడు. 
్లలమునమనగుిభూ్ముి-ి లాపబశ ా  ి  ై్ి
బల ఫముడు. 
-ి శుతప  .ి 
్లెల డప్ి-ిజా వడప్,  

్లెల డి-ిఛవుి ఫ ి 
్లెల డు,ి జా వడుి 
్లెల ేతబి ోళాల ెి-ిజా వడప్ి ోళలల గ  ్ితభె .ీ 
్వకముిి-ిిమృఘమ్ెప. 
్వ ాశతబప్ డుి-ి్ీమ ిశూ ఫలోల ిఘశ్్మ ేుి
భ్ో బలి్ృతబప్ౙఫెమ. 
ి్వుెనబాటటి-ి్గునబాటట, ్వుెలి ఫలగుట. 
్వుెలకెై ాి-ిళమా్ర  ై ా, కొ ి ఫటట  ై ా, 
ఛ  ాౙఫ కెై ా. 
్వుెలుి ే్ుి-ిఛ  ్తబపచమ, భఛ్తబపచమ. 
్వుెలుితేనమకొ్మి-ిభఛ్తబపచమ, ్వుెల ఫలు ే్ు.ి, 
్వుెలుమ్ుి-ి్వుెలుి వఘజలుల . 
్ని-ిిఘమశఘ, ఉఛఘరవప, కఫమప. 
్నకఫనడు,ి్న ొపటటిి-ికఫో ేరకపికల ఫడు. 
్తబకఫటటల ి-ికఫో ేరకఛుికఫటటల . 

ానగుి-ి ా్ ము్కుివ  డ ఫియచముి ా్ ము. 
ానగు ఫశుిి-ివృ ి తపఘమ, భతద పచమ, వ  డ ఫఱమివపటటి

దబప. 
ాన ేలుిి-ిి ాగ. 
ానచమనబాముి-ిఛతబ  క ఫము. 
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ానటకీనడుి-ి ాటకమాడు ఫడు, ్ట్లుిి ేతే ఫడు.ి 
ానటకునడు- ాటకీనడుి-ి కఛటల ఫ్ాలుిఛ ే ఫడు, 

్ట్లుి ేతే ఫడు. 
ానటటపచమిి-ి ాటనజే్ు, ాటట, ఒ్తె . 
ానటటనజే్ుిి-ి ఫ్తకొ్మ్టటల ి ే్ు. 
ాి ాగ ముి ి ్ెముిి-ి ాిభఘృధుప,ిిి ిఘ్,  

ాగముి ే  టటి ాతి/ - ిగజలష .ిి ానత 

ాగవల  - ికటా లు- ాగ వలినపఘశ ప ఫి ెటటు ికటా లు;   
ాగ వల-ి ాగవలి.ి ెప  ల లోి ాలవ ో ిజ  ేిఒకి

భకఫశ ప.ి 
ాగద్్ఛు ఫనడు-ిధతు మూ  ె,ిి# నశుముి ెైి

ఛవెప ే ఫడు. 
ా ేటటి ీన్ి-ి్ఛు ి. 
ా ానబాముి-ిఛన  క ఫముి, 

 ా ాశుి  ా ా  ి-ి ేవ్, భమ ఫశు.ిి ాప ాశు, 
ా ాుశు, ా ు్ార.ి 
ాచమి-ి  పగ.ి 
ాచమబ మ ా  ్్ముి-ి  పగిబర్ చశ ప. 
ాటకఛున ర్ము  - ికృతరమఛుి ేరమ. 
ాటకఛుిమ్ములుి-ిబూటకఛుి / ోనఛుి

మ్ములు. ాటకఛు ిిమా్లా  , కఛటిఛరవశె్ిగలి
తభె ,ీ  

ాటకఛునతి-ిబూటకఛుినత, ోనఛుినత 

ాటకముిి-ిి్ట్, కఛటఛరవశె్, వపచ్. 
ాటకము ్డఛుిి-ివ వాశపి్డఛు.ి 
ాటకములాల!ి-ిమా్ ఫ్ాలుిఛ ే ఫ ఫ! 
ాటకౙఫలిి-ిి ాటక ఫల, ేరషా ఫశప. 
ాటకఫలుిి-ి్ట్లు, కఛటఛరవశె్లు. 
ాటటక ి ాడుికొ్ెి - ్టటక ి ేడుికొ్ెి ్ ్య్్  ై్ ి, 
ాటటమాటి ాటటకగుి- భఛుటటమాటిభఛుటటకగు. 
ాటటన ఛుి-ిగటటు ఫిచయ ేిచయఛు. 
ా ిపచమి-ిద పచమ. 
ా్నబాలుి-ి ా్ ్ ప, ా్బెటటు్ి ్ ప.ి ా్బెటటు్ి

నజలుిలే ాి ్ ప,  

ా వ ్ి-ికుత ్ఛుివ ్, కఛటఛుివ ్. 

ా్మకొ్మి-ి ాలాకఫలముపడు. 
ా్మ  బానలుి-ి ా్మ  మాటలు. 
ా్మ  మాటి-ి ాడుకుినపబప ిప ్ి్మ  ి ా్మ  .ి
ా్మడులు, ఛలుకుబళలు.  
ాముి-ిధపి జి్ ిఛపటికొ్ ఫిి   ప ్ిి

ొలకి-ి ీ ితపటటిఛవులుిచ ో ్ా . ి 
ాముకొ్మ,ిి ాము ఫశుి-ి ాము ోగపివ ు్టటల ి
ాలుకి బడుచికటటు . 
ాములు ఫిభ ికప ఫ, భనయ్ ఫ. 
ాములెకుకి-ిభ ికమగు. 
ామువలఛుి-ిభ ిక  ై్ివలఛు. 
ాము ే్ుి-ిిభ ికమగు. 
ా  కుకి-ిజి్ ివపటటి ెైశుల ికపక ి ే్కముపఘమి

ధప్ోిఉపడు,ిధ  కుక. 
ా్నడుి-ి ా్కునడు, ఛరభువు, ేధాతి డు, ేశలి వశలోిి
శుఘమ. 
ా్ప్ి ే్మపడుి-ిలవ  జయక ి ో కుపడ. 
ా్ ఫనడుి-ి ా్కుడు 
ా్మాడుి-ి ా ్పిఛలుకు, ా ్పి తఛుు. 
ా్ముి-ిి ా ్ము 
ా్ాలుి వటటు ి-ిఛప ా ీి ెటటు . 
ాశణ ి-ిీన ె 
ాశనముి-ిబాణప. 
ా  కళఛుి/ ా ఫ్ణాౘఫి షశముి-ిఓపి్ోి
ా ఫ్ణా్ిభ ేిల మ ిిిభష ఫలుిగలిమప్రప. 
ా  కడఛున ఫ్ి-ి ా  కేళముికఫ్, కొబ  కఫ్, 

టెపకఫ్. 
ా  కడఛున ఫ్కుి శుివ ు్్టటల ి-ి్త్కుప ాి

వ ు్టటల , నె్ప ఫివ ు్టటల . 
ాశుకొ్మి-ిొలకలె్తె .ి ాఱమి=ిొలకలు  

ాశు ో ్ుి-ి ాటటటకుిఒ్తె ఫి్ె ాలుిచలుల  

ానబడుి-ి్గుబాటట్ిఛడు. 
ాి-ిఛ  ానప, కఛటప, ేళాకోళప. 
ాకనఘగులుి-ిబ్టకుివచము. 
ాకిి-ిి ాలుకిి 
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ాక్తె ిి-ిిోనక్తె . 
ాక్మిముకకపటటకొ్మి-ిఒటటు ెటటు కొ్మ. 
ాకఫనడుి-ిిోన ఫనడు, వపచకూనడు, భలుునడు, 

మపఘమనడు, చమనడు, కుత ్తనడు. 
ాకూళలుి-ికుత ్ఛుిమూశుు లు, కుత ్ఛుికూాశులు. 
ాకెిి-ిి ాలుకి.ి 
ాకెి్తఘల వి ా్మి-ిలఛుుడయిగుశుె ప  ి ో వు. 
ా్్ముిి-ిికఫఛట ప, వపచక్ెప, భలు్ెప, వైచ ప, 

మాపఘ ప. 
ామగనడుి-ికుత ్ఛుిమగడు. 
ామాటలుి-ిభలుఛుిమాటలు. 
ా వప ేలుి–ికుత ్ఛు,ిివ పగ ఛుిమాటలు. 
ానపౙఫశముి-ి ఫడునపౙఫశప, చఛునపౙఫశప. 
ాతే్ుి-ికుత ్ఛుిఛ ే్ు,ిఛ  ానప ే్ు, 
ేళాకోళప ే్ు, వపచ్ ే్ు, భలు్ెపిచయఛు. 
ాలుకికొ్ి ేఘ  ైి లుచమి-ి ోటలల ి ా్మ, లఛుుడయి

గుశుె ప  ో వు. 
ాలుకికొ్ల వి ా్మి-ిలఛుుడయిగుశుె ప  ి ో వు. 
ాలుకిచవులకము ి-ిశుచమలకుిలోబడు. 
ాలుకి్తఘ్మపడుి-ినశె ాి ోటి ాట మాడు. 
ాలుకబెలాల లుిచయఛుి-ిమాటలో ేిీ బిచయఛు, 
ోటటమాటల్ోిమశ బపచమ. 
ాలుకలో్ిబెలాల లుి  ఘలో్నిగ్తె లుిమాటలోల ిీ బి

్ృఘ్పలోికా శ ప. 
ాతబకముిి-ిి ాతబక, ముకుక;  

పచమి-ి పఛు. 
పచమకొ్మి-ి ప  పచమకొ్మ, మవ  పచమకొ్మ, 

ముపచమకొ్మ, ఉపచమకొ్మ, కలఛుకొ్మ, ేశుుకొ్మ 
ప  ్ిచఘమవులుి-ి ే ాలు, పడుచఘమవులు, 

ఛూశుఘ లు. 
పడుకుపడి-ిిగపీశునడు, గపీశు ఫలు. 
పడుకుపడుిి-ిి్ ి తప ిిఉపడుి.ి్ా్గుిి
ఫ బపచమి,  భతద పచమిి,  నప్ో్బపచమ. 
పడుజెఱకు్నిబపడుి లుచమి-ిభఘ్ఛుిభతద్పి

కలుగు. 

పడు ా్ముిి-ిిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి
భమూల వనమె వు. 

పడు ొప బలోికపబముి-ిభతబిశప.ి 
పఘలాడుిి-ి ప ా ఫకఫ లుిఛలుకు. 
పఘలుగటటు ిి-ి పఘలుిోఛు, పఘలుి ే్ు. 
కలపకునడుి-ి ధకళపకుడు, కళపకపిలే ఫడు. 

ి కృధుప-ిఘమశ లప 

కకలి-ి కక  ై్ికల. 
క క  ి-ిఉ్ త, కుకట. 
క కళలల ి-ి కుకటలు, టాశు ఫి లవ ాలు.ి 
కుక ొఛుుి-ి వపడుర కల్మి ెైక ిఘమెికూ  ు్ికొఛుు. 
కెకముిి-ిి కకముిి.ి జప, దు్ప, ్ ాశిప, 

న్ ప. 
గశముి-ికఫపత ేధప.ి లల , , ేధాు  ై్, ెఘ, ొఛు  

గులుిచలుల ి- కఫపత్ోికతబపచమ. 
చునబపడుగి-ి ్ కలా ణపిజ  ేిఛపడుగ. 
చునబెప  ల ,ి చుకలా ణముిిి-ి ్ కలా ణప. 
చుకలా ణ ి-ి ్ కలా ణప ఫివ  ల్ ి. 
చుకొ్ెలుిి-ి ్ ్య్ ాలు. 
చు చుి-ిఛరత ్ ప, లలలఛుుడు. 
చు చుికొ్ెలు-ి ్ ్య్ ాలు. 
చు చు లు ి-ిఛరత ్ ప.ి 
చునిి-ిలలలఛుుడు, ఛరత ి్ప;  

చుఛపటి-ిిఛరత ్ మూివ ేుిజ్ప. 
చుళముి- దులము. 
చుపచమి-ి దులప ఫిఉపడు. 
చుౙో బ ాలుి-ి ్ ౙో భ ాలు. 
చముఛపడుగి-ి ్ పిజ  ేిఛపడుగ, ్ో ్ వప. 
జఛటటు ిిి-ిిన్ మ ి్ము . 
జమ  ిి-ిన్ ీలుడు. 
జమ  ్్ముి-ిన్ ీల్. 
జముి ధ‘ి శముిి-ిన్ ోఛుుడయిక ోశప ఫ ేి

ఉపటటప ి.ి జమపటటి ధ‘ి శప.ి 
టుచశులుి-ిఛర ఫాలుికలిలో్లు. 
టుచయఛుి-ి టాశుచయఛు. 
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టు్ాడుి-ి లువు ఫిఉ్ ి్ాటట తటటు . 
టు లుగుి లుగుి ి లుగు ి-ిఱునగు, ఒళలుి

ఱి కొ్మ, ఱు  ్ు. 
 నబెటటు ి-ిఘయశము్ి్మపచమ. 

్తెఛుిజాఞ ్ముి-ితబిశ  ై్ిజాఞ ్ము. 
్తెముిి-ిి ్ ము, ఛరత ి్ప, లలలఛుుడు, తబిశప.ి

ఛరత ి్ప 

్ కొ్ెలుి–ి ్ ్య్ ాలు. 
ిి-ి ి.ి 
ి ా ాలుి-ి ధమలుి 

ఘశి-ి ఘమశ 

ి  పచమిి-ి ిరపచమ. 
ఘమశనగపటనబెటటు ి-ి ఘర ో వు. 
ఘమ  పచమ ఫ ి ేతి మ ఛపడుి-ిి్ే్కుప ా ేి

జా  ో ే ి. 
ి షేఛములుి–ి ధమలు.ి 
ి ా్ముి-ి ిి. 

్మఛుిి, నమృఘముి-ిిజలఛూశము. 
ఛుపటటి ోశు ొకుకి-ిమక కి ే  ్గు. 
ఛుటటి-ి ఛుటటు ి ఛుుి ిభటటు ిిమకులుిీఘిక బుి
ఛుులోికఫలెు  ివపటకపి 
ఛుుి త ుి ొ  లో్నిబెటటు కొ్మి–ిమఛఘలుికో  ి

్తచముకొ్మ. 
ఛుుిలే ెైి ఫశుి-ిలకుకవి ాద్మగు. 
ఛుులి ే ి ో ్ుి-ివ  లల నజే్ు. 
ఛుులీనఘనజల్ి్య వలు- ఫపతఛశచకివృ ిి ేతబ,ి 
ఛుులీఘి ే ిచలుల ి-ిఛరజెపఛజే్ు, భ్ ికపి
ే్ు. 
ఛుువపటట ిి-ిఛ్ర  ై్ ి. 
మధి ేడగుి-ికఫలముికధు  ైిగడచమ. 
మ ఛపటి ేతబ్ేి ఫ్ి ే్ు-ఉఛకఫశపి ేతబ్ ఫ  క ి

భఛకఫశపి ే్ు  

మ లముిి-ిిషేమప, శుప్, వమ ి. 
్ ప్ి-ి భప్.ి ్ పఘమ,ి ్పఘమి 
్ా జఞి ి ిమజఞ ి-ిి ిమజఞ.ి 

చుి ి ియచు ి కో  క.ి 
 డి ి ిలడ -ి ెై.ి 

ఫ ా  ి-ి ఫబా  ి.ిము .ిి ఫా   
శునబేఘి-ి ఱమ ేఘ, మక కి ేఘ ఫనడు.ి 
శు ా్- ోధ, శుఘ,భడడ  పఛు, భవ ి,ఛశ ప్ము, 
శుోహిి-ి ో హి.ిో్పిలే ఫడు. 
శు్శణము,ి శశణముి-ి్ీల  ప ే ి. 
శు్శణునడు,ిి శశణునడుి-ి్ీల  పచమ ఫడు 
శుహే్తకము- ే్తకము.ికఫశణపిలే ి 
శ శునడుి-ి ెఘ, ొఛు ఫడు. 
ఫ ల ఛుిఘపడి-ిభగవప్త క ిధ  పఛజేతబిీతబ్ిమాల.ి

య ిిఛశమఛ్రము. 
ల ్ికఫలముి-ిఉ్ ప్ికఫలము, బరతక ్ప్ి

కఫలము. 
లుగుి-ిఒళలల ిఱమచమకోవడప. 
లుచమకొ్మిి-ి లబడుి 
లువి డలుిగలుగుి-ిమదా్ ేశుడు. 
లుచముి-ి లువు ర బచము. 
లువున ొఛుుి-ి లువు ఫిము  ేిఒకిశకఛుికొఛుు. 
లువున ొలువుిి-ిి లువుి ్ప, లుచమప  ి ే్ుి

తేవ. 
లువునఘమశుముి-ి లువుికొఛుు, కుకడుికొఛుు. 
లువునబతమి-ి లువుిఛరతమ, ల్తతె్ిఛరతమ. 
లువుి-ిఛుశుధత ిఛ  మాణప, భప్నమె , ల్తె , 

ఛరమాణప, కొల ి, ొ డుగు. 
లువుి్యశువపడు,ి లువుి్యశూనబపడుిి-ిి

నమృ ి ఫికలుగు, ే్రఛశెప ఫిజశుగు,  
లువుకుి లువుి-ఛూ  ె ఫ.ి 
లువు ోణముి-ి లువుిక భ్ము, లువుి ో ి
ోణము,ి ోవణముి=ిక భ్ప  

లువు్ి్యశుిఛపడుి-ినమృ ి ఫికలుగు, ే్రఛశెప ఫి
జశుగు, ిటుప ఫికలుగు, టు లువు్ిఛ  ణ్తబితక ి
వచము. 

లువు్ిముపచమి-ిఛూ  ె ఫి్ధుపి ొఛుిమఛఘి
క  పచమ. 
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లువు ామముి-ి లువు ఫి ెటటు్ిబ టటు . 
లువులి ేడి-ిల్తతె్ి ేడ, ెకుకి లువులిల్తె ిగలి
ేడ. 
ఫ ఫట- ఫ్ు వైివ  ిలుల ము,ిమపగళా ఫన్ి ఫట.ి  

వె  ములల ప్ి-ిభతనయష  ై్ ి, భతనెలు  ై్ ి, 
వె   పజిములల ప్. 
వె  ములుల ,ి వె   పజికొ్- భతినెలు  ై్ ి.ి

వ   పజములుకు 
వెఱనగునఘ్ముి-ిిమక కిభ్పి.ిఘమఫ్ాఘమలివలల ి

క ేి ేుధు్ిి రా పతి,  భ్ా దుశ ప. 
ధ‘ు శఛునఘ్ముి-ి ధ‘ు శము. 
ధ‘ు శముికటటు ి-ి రధముిమ ో బపచమ. 
ధ‘ు ఫలాడు,ి ధ‘ి శములాడుి-ి ధతి ోకుె లుిఛలుకు. 
ధ‘ి శముి-ికఫ  ్ ప, ఫశుధ ప.ి ధతి శ్ి 
ధ‘ి  ి-ిక  ోకుె లుిఛలుకు ఫడు. 
ి ్ెముి ాి ాగ ముిి-ి ిఘ్ి ాిభఘృధుప. 
ి్ల ేి ేన ె ాి-ి ి్ల ేి ొ ఘమ ొ  ప ా?ి ేి

భ ిఛ్ మా? ివ్మకు్ టటు ిభ ిభవు్ా్ా? ్ో ేి
ఛరఛపచమప్ాిఉప ా?  

ి ేవూ ోి్ాి ేవూ ోి-ిఛశనుశపినపబపధపిలే ఫశు. 
చమి–ి చమడు 
టిముపచమి ఫలిముపచమిి-ిశష ప ా, శష ప ాి ేి
ికుక 

టటకొ ిి్ా  శ-ి బప  కొ ిి ొటెు .ి 
టట ే  ి ఫ్ముి-ినముఘరద్్ప. 
టట ెైి ఫర న్ి-ిిభతబిశప, లువ ి, ్మ ఫ ి. 
టటలోి ఫర న్ి-ిిభ ఫదె్ప. 
టటలో ిములుల ి-ి ళలలో ిములుల .ి ెైక ిక బపచ ి

ఛరమాఘప 

డి ిశుగ ి ప్ి-ితశుమలిీా ేపకటటదెశిౙఫెమి
మల్ిఛర ేదపలో ిఉ్ ి ప్ తటటు .ి 

డ్మ ి-ిినమ్ప. 
డశూఛుి-ిఛరత పబప. 
డలో ి లోఛ ి  పడ,ి డలోఛి  పడి-ిి

భనపభవప, భప్శ్ప ఫిఉప ే ి.ి, 

డవపటట ఫనడుి-ిిలలలఛుుడయి వపట్మపడుి ఫడు. 
డ వటటు ి-ిమదా్ మచము. 

ా వప ావలెి్మపడుి-ినమ్ఘమఫ్ాలాల ఫిఉపడు. 
మ్ముి-ి ్ోి ప  ్ ి,. 
శగుి శి వుశు ి ిభగు ి-ిబూ  ఘిభగు, 

భన మగు. 
ఫటట ేవుి-ిిౙఫ ్ప ేతేి ేవు. 
ఫడుి-ిౙఫ ్పి ే్ు,ిిికఫగు. 
ఫడుివ ుిముప్నజిచముికఫగువ ుిముప్లోిి

ఛర ేశపచమ, భనపభవమగు. 
శు చముి-ిిబడబా  ి.ి టట ా్ప. 
శుబుగి 
శువపకి్తపగి-ిి ెలుఛు ఫ  ిఛషపివహిప ేివ క ె. 
శువపక్తపగిధముిి-ిి్వ్వలా ే ి, వ  లేల ి. 
శువటటు ి-ిఘ బు్గు, లప  ో వు. 
ఱమ ెైని ో ఫలుిచయఛుి-ిబలవప్త ెైికో ఫలుిచయఛు. 
లములుి-ి లాలు, వపడుర కలు.ి్ల లాలు 
లాలి ెప తముి-ి లఛుిమణులుి ొ ి  ్ికఫిమభశణప 

లాలకొపడి-ి లమణులికొపడ. 
 డడ నడుి-ి్లల డడడు, బాలకృధతు డు. 
మచువుశముి-ిీవా్ లాపఛ్పికలివషనిలప. 
ళలలో ిములుల ి-ి ెైక ిక్బడ ిఛరమాఘప, ్త్ి ఫ ి,  
ళాల డుి-ిౙఫ ్ప ే్ు.ిఛరనపచమి 
ళలల ి్మలుి-ిబఘమలుి తఛులేకితకమకఛడు, 

నపకో పచమ. 
ళులోి డి-ిన్ పికఫ ి. 
ి-ిఛప తొ  డ్ిధ్ప. 

్మక కళలల ి-ిి ిక కళలల ి-ిి ికక ాలు. 
్మ ుళలుి-ిఉమ శు, ్మశునగు, ే్ప.ి 
్మడుగులివ  డ ఫనడుి-ి ఫ్ా  , భత ఫిిమాటాల ే ఫడు, 
వఘశుబో ్త. 
్మఘమటి ఫర తబ్ి ఫర ్ి-ిిభఘృధుప. 
్మ్ ికొప ర ి-ిళ ిిగ్ోి 
్మ  ేికళలమగుి-ిభనెవ నెమగు.ి ా ా ి్మ  ేికళలపి
వలె్్మి 
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్మశుగుి-ి ొ  . 
్మశుగులుిి-ిిఒకి బప  వపట 

్మగుశులు,్మికుశులుి- కుకలుిఛ  ్ి వపడుర కలు. 
్మఛ ుిి- కొ ిఛ ు. 
్మ ఫన  ి- కొ ి ఫన  . 
్మవుె  పజప్ి-మక కికొ .ిి 
్మవుెటట  ి-ిిఒకి బప  వపట 

్మతబక లుి-ిజాశు, భపటీిభపట్టటల పడు. 
్మనమగుి-ితశనక  పచమ, ్ీల  పచమ. 
్యనగుశులుి-ిన్ ికుశులు. 
్యనగులెకుక-ిమృఘమవగుి, 
్యనటటక ి ికకి్య ో ేి్గుిి-ి్యశుిభఛ ఫ ాల్మి
ఒక్యలు ో గు్ోి్ీల  పచమ. 
్యకుి-ి్ో్ు, ెపటట. 
్యతికొలన ిి ేన్ా ేి  శునగుి–ిబాలో్తి ేప్ాడుకుి
్తలునమ 
్యతలో ేిబే్ాళాలుిఛుటటు ి- మప క ి ో ్ేి తడుిజశుగు,  
్య వకుపచముి-ి ాలుగుిమా కలిఛరమాణపకలి్య వి

ఫ్ర. 
్య వకుపచముివలెి్మపడు- ేతక ిభపఘకుప ాిఉపడు, 
జా  ో వు. 
్య  టటక ిశుణిొకి్య ో గుి-ి్యటటకొకకటటి
్య ో గ . 
్య  ో ్ుిి-ిలే ో ిమాటలుిబో ధలుి ేతబ్ు,ి వఛపి
ోఛు,ివ  కెిబో ధలుి ే్ు,  
్యశు పడుి-ిమ్ు ఫ్పిీశు, చ ో వు. 
్యవు  పజి ా్ఘమి-ిిశ్న పి ాగఘమ. 

వపజ  ి–ి వప ,ిమ ోవ గ. 
వప  ి-ిమ్ౙఫె ఛప. 
వప ి-ిమ ోవ గ, ్ేఘప,  ాశప. 
వప  ,ిి వపజె  ి-ిలఘలో ి్ాఛప, మ ోవ గి 
వగులుి-ిబాధ, ఘమఫ్శూఛ  ై్ి ాశప. 
వటటి-ి దు్ప. 
వటటకలుి ీ్ుి-ి ేళలనపఘమల్మిఱమచమ. 

వటు్ి-ిభవద పి.ి్ఛుక,ిిమక కిభ ికప ఫి,  ్త  ప , 

ౙఫ్తబప , జప ఫ, ా ్ప ఫ,భ ాలో ్ప ఫ,చకక ఫ,ి
పడు ఫ, నమృఘప ఫ. 
వటటు కొ్మిి-ిికడగు, ఛూ్మి.ి తల ేగుిిభభ ేదపిక  ి

ఉపడుి,  ఛటటు ఛటటు ి,  తబిశఛడుి,ి వతబపచమి,ిభతద పచమి
,ికలుగు.ి 

వటెుముి–ి వటటు్ము.ిిచమటుకుఘమశు, గుపడు ఫగ. 
వడుమధ ి-ి్డమధ , ెప  పటటి్డుమ, యఘ  కీి్డుమ. 
వతెకె్తె కొ్మ,ి వతెనబెటటు కొ్మి-ి శపచమ, మఘ  పచమ. 
వతెకెకుకి–ిమ ిఛ్ ము,ి తలా పచమ, మక కిచ్వుి

ఛరఘ  ్పచమ.ి 
వతెీన ిి చముి-ిిన హి్  ై్ిమఛఘ, ్ బా ాకశప. 
వ్తె శుి ొ ్తె ి–ిశకెనపబపధప. 
వ్తర ఛటుముి-ి వ్తె శుికూడుివపటట ి, శకె ఫ్ప్ోి
ె ్ ిి ఫర భవప. 
వఛుుి-ి ేశుు, క దలప, ఉ ఫ్ప, తెథిశ ప. 
వమగశులుి-ి వమి ాకలు. 
వమ ళలి ఫర తబ్ి శి-ి వమళలుిబ మ లుిగలి శ. 
వ్ ఛుి ేన్లుి-ితే ్ఛుఛ్మలు. 
వశన్ నడుి-ిి వశ్్ముిగల ఫనడు, ేశుుిగల ఫడు. 
వశజాణనడుి-ిమక కి ేశు  , వగలమా  . 
వశ్న-ిిఛూ  ె ఫ. 
వశ ఫ ిి-ినమశుి డు, దక ెమప్తడు.ి 
వశ ఫ ి్్ముి-ిిౙఫమశియప, ేశుు. 
వశవుి-ిహెచము. 
వశనమి-ి రధప, ్ ి్ఛుు, లోఛప.ి్లునమ, కళపకప, 

్ఛుు,  
వఱ్్ముిి-ిికుదల్, జాణ్్ప, ధశ ప, ా ్ప, 

వై ఫల ప, దక ె, ౙఫమశియప, ేశు  ్్ము, పడుఘ్ము. 
వఱ్ నడుి-ిజాణ్్పికల ఫనడు. 
వఱవుి-ిహెచము, నమృ .ి 
వఱిగు  ి-ి ా ్ఘృ్బు . 
వలవ  ి-ిి వళవ  ిిికఫఛుశపిఉప ే ఫడుి.ిఛ  చ్పి

కల ఫడు,ిిగుటటు ్తతబ్ ఫడుి 
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వలవుకొ్మి-ిిఉపడుి.ిఛరకఫశపచమ,ిితబిశఛడుి, వలకొ్మి,  
ఫ బపచమి,ికీ  ె ొ పఘమి 
వలవుకొలుఛుి-ిి లుకడ ఫిమపచమి.ి లుఛు. 
వల తటటు ి-ిఉతబ  క తటటు . 
వలూల  ిీా ేపకట ాగమనడుి-ి వలూల శులో ిి ేపకట ాగమడు. 
వళ వళ్ి-ిశవడపలోిజ  ేిధె క ిభ్మకశణదబప. 
వవెి-ిఘమఫ్ప, లేమ, ా  ఘ్రప. 
ేన్బేా  - ేన్ ేతబిబటులుిభము కు ేి ఫ ఫ   
ేి-ి ే . 
ే ఫ ేితతెి-ి ే ికఫ ేితతెి. 
ేమముిి-ిి ్మము. 
ేమనమె నడుి-ి ్మనమి నడు.ి ్మపలోిఉ్ ఫడు. 
ేముిి-ి ే్మిబ్ వచ్శూఛప.ి ేము. 
ేశుఛ  ఫనడుి-ి ేశు  . 
ేశుునఘ్ముి-ిి ేశుు.ి 
ేలిమ్మ ి ికటగుి-ిభూమా కఫ ఫలుిఒకకటగు. 
ేలకుిమపటటక ి-ిభూమకీిమకఫ ఫ కీిళకప ఫ. 
ేల ొ ఘమలుి-ి ేదకఫలాలు. 
ేవళముి-ి గ గలా ,ే ళఛు ఫి ె   ్ి 
ేనెకఫనడుి-ిిమ్తర డు, తే హి్తడు. 
ేనెగ్తె ిిి-ిితే హి్త ఫలు.ిి ేనెగ్తె . 
ేనెము-ిి తమ,తే ్ప. 
ిక కళలుి-ి ికుకళలు, భఘమముటలు. 
ిగులుి-ికీడు, ా , బాధ, కధుప, కోఛప,  ోధప, ఛగ, 

ఘమఫ్ప,  ాశప, యడుము, మఛఘ.ి 
ి  కఫ  ్్ముి-ిమాటచమ్ాకశప. 
ిడుగుిి-ి్మడుగుిిఛలుకు. 
ిఛుులుతే్ుి-ిబా ిపచమ. 
ిన ఫర లుి్తడుచమి-ి ినటటి ఫర ్ిమాశుు,  ి ి

మాశుు. 
ినలుిబ్తె నడుి ోశుి ర న ేలుి-ిి ెైక ిౙఫధమవులో్ి

కూాశుడు.ి ోము్ి ఫ ఘరప, ఛ్ము్ిధకుపభప. 
ోటటకడవలో ి శుి-  ఉమ  

ోముజలమచముి–కో  ్ికో  కి వశ ేశు. 

ో  క్లుి-ి ో  మాటలు, ెై ెైిమాటలు, జపకఫ ి
మాటలు. 

ోశు ప ాి్మత పచమ-మ్ౙఫ ఫినమె తపచమ, ్ృ బె ీశి
నమె తపచమ. 

ోశు ప ాిమాటాల డుి-ిబా ఫి ్ృ బె ఫ ిమాటాల డు. 
ోశుతే్ుి-ిలకుకవ ఫిమాటాల డు, గటటు ఫికేకలుి ే్ు. 
ోశూ  పచమి-ిమదక  పచమ. 
ోశూశుి-త్ిబు ి ే్ు, భ్మభపఛికో  కికలుగు, మది

ఛుటటు ,  
ో ె్తె ి-ిమాటలాడు. 
ోళలల ి తశచమి-ిభ్ా దఛడు, మాటలాడు. 
ోి–ి ి బు,ిిబాధ,ిిి ఫ ి. 

ఛపక పచమి-ిిబుశఘగి ే్ు.న  ే్ుిశుఘమ,చశుముి, 
్య విొ.ి టటు కుిఛటటుపచమ, ఫ్ు,బుశఘలా ఫిఛటటుపచమ, 
భపక ్ొ్శుు.   
ఛప  పచమి-ికో బపచమ, మగహాపిచమ, డము  ిఛడు, వ్మకి

ేతబ్ి ొ శ ఫటల్మిచయ బిళ  బపచమ, తఛుు.  
ఛపగుి-ిభ్ప. 
ఛప ె్ి-ిలతె ొ డుఛు, హేళ్, ఛటటు ఘల, పకప, ోనప,ిి
భవ ఫ్ప,ిఛటటు ఘల, నపకోచప, ర రహిిి 
ఛప ెముిి-ిిిభపగము.ిభపగఛడుట,ినుశ. 
ఛపచ తటటు ిమపఘమి ఫఘమి ెశటట తటటు ిమపఘమి ఫఘమి 
ఛపచబప ఫళమగుి-ి తలాల తఘశగు, భఘృద మగు 
ఛపచబేశములుి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమి ఫ  ిఐఘమి
ఛరతమలు.ిి 
ఛపచమ ేఘముి-ిఐఘవ ేఘప.ిఛశమి ఫర మాణ కప. 
ఛపచలన ర్ుి-ి ఫశన రలు, ఫడు ే్ు. 
ఛపచలినపౙఫశముి-ి ీ్  ై్ిబర్ తకు.ి 
ఛపచనపౙఫకశములుి-ి్ాఛప, ఛుపడరప, ామప, మప్రప, 

్ాగపి-ియి వైధువులకుి ిపఛబ  ్ినపౙఫక ఫలు. 
ఛప ామృ్ముి-ిమవు ఫలు, ే , ెశుగు, చకెకశ, ్ే వి
క బ్ిఛ ాశిప.ి 
ఛప ాశూ  ఛ్రముి-ిఛప ా ీ ామాివపటటిఛ్రప, ఛ్రపి

ఫర తబ్ ఫడు, ఫర తబ ేు ఫడు, ముగుశుిౙఫులుి-ి
ొ్ెపిఐఘమగుశుిధమర క  ప ేిభఛుుఛ్రప.ి 
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ఛప ే ిర్ ఛ ిలములుి-ిఛప ే ిర్ ములి శ ్  ై్ి
ఛ్మలుి 
ఛప ి-ిికశ ీఛప, ిటీి.ిశ్ పిిఒకధ  ై్ి
కశుభూధణప,ిఒకధ  ై్ిబాణనప ా. 
ఛపటకెకుకి-ిజలో్మ ్మగు. 
ఛపటఛపడుిి-ిభఘృధుపిజపచమ. 
ఛపటటి-ికడవ, కుపడ.ి్ాడు్ోిభల్ిఉటటు . 
ఛపటెడుి ఫలలోి ికిచలలబ టటు ి ేమ  ి ెటటు్టటు ి-ిమప ి
లప్ిఉ ా ి తడ ొటు ా క ికొప త ేి తడుి ాలుి 
ఛపడశప  ి-ిమా ఫధుపాలో ిఛపడ  ఛుశప. 
ఛపడశప  ాగమనడుి,ిఛపడశప  ిటిలుడు,ి
ఛపడశప  ఫ్నడుి–ి ఫపడుశపగషే్ర ాగమ తై్ిటిలునడు. 
ఛప  ి ొ లల ో వుి-ి ేతక ివ ు్ ిి ోటటక ిభపఘక ో వు, 
ఛపటిఛప  ికూ ాివ శి  ైి ో వు. 
ఛప  ్ిఛతబన  ి-ిిభ ్ిమా ాగ ప, భ ్ి
మానపఛఘ, మక కిమ్పఘ ా్కప. 
ఛప  ్ఛపటలుి-ిమ్పఘ ా్కములు. 
ఛప  ఫనమలగుి-ిలకుకవగు. 
ఛపడుపడుిి-ిఛడుకొ ిఉపడు. 
ఛపడుిి-ిఛడుకొ్మ, ద్ పచమ.ి 
ఛపడుి ఫ్తే్ుి-ిలకుకవ ా ి్కుకవ ే్ు. 
ఛపడుజవె ి-ి పడుజవె . 
ఛపడల ెలి-ిఛపడల గుతె. 
ఛప్గ్తె ,ిిఛప్ముి–ిక్తె ి-ిఛరతజఞి ేతబ్ితభె ,ీ ఛటటు ఘలి
గలితభె ,ీ  శుధపికలితభె ,ీ ో టీఛ ేితభె .ీ 
ఛప్ ఫనడుిి-ి ో టీి ే్ు ఫడు, ఛరతజఞి ే్ు ఫడు, 

 శుధపికల ఫడు. 
ఛప్ ఫ  ్్ముి-ిి  శుధ ఫ్ెప. 
ఛప్ ఫ  ిి-ిిఛప్క్తె , ఛటటు ఘలిగలితభె .ీ 
ఛప్ ఫ  ఫనడుిిి-ిిఛప్ ఫడు, భపఘ ఫ  ిదబపవపటట ి.ి 
ఛప్ ఫ  నత-ిఛప్క్తె  
ఛప్ ాలుి–ి ొ ప్ ాలు,ి ఫర తకూలా లు,మ్మకూలా లు 
ఛప్ఛు ిి-ిఛప్క్తె . 
ఛప్ఛు ేౙఫలుి-ిొప  ేౘఫలు. 

ఛప్మచముి-ిఛరతజఞ ే్ు, ఛటటు ఘలివఘలు, ్ఛుుి
భప ీక  పచమ. 
ఛప్ోి ఫ ర ి-ిఛటటు ఘలోి ఫ ర ,ినమగు్మి్త ేి
ఛఘబపధప. 
ఛప్ాలుిౙఫ్నబటటు ి-ిఛప్ాలుిీషణపి ే్ు. 
ఛపఘఘ్ముి-ిి బ  క ్్ప, ౙో మ  ్్ప.ిిఛపఘ్్ము. 
ఛప ి వటటు -క బుఛుచము, ెైక ిభపఘప ఫిక్బడు్టటల ి

ే్ు, చలల నబఱచమ. 
ఛప త ఫనడు-ిఛప తప ేతేి ఫడు, ెఘి ేధాతి డు.ిఛప తకఫడుి 
ఛప తమాడుిి-ిఛరతజఞ ే్ు, చలవటటు , ఛప్మాడు. 
ఛప తముోచమి-ిఛప తముి ే్ు. 
ఛప ా లుి-ిఛప తముిదబా క ిబ్ వచ్శూఛప.ి
ఛప తములు, ఛప ాలు. 
ఛపఛుడున లుకలుి-ి ెపఛుడుి లుకలు.ి 
ఛపఛుడు తి-భశణము ఫిఛపఛబడడ ి త.ి 
ఛపఛుడుఘ్ ముి-ియ్శులి ెైక ిఛర్  ప ేిభూ్ప. 
ఛపబుి-ిభతద పచమ, జృపభపచమ, ఒఛుు, ఫ బపచమ. 
ఛ ె లుచమనఘ్ముి-ి  శుధ ప, వైశన ప.ి 
ఛకుకలుగటటు ి-ికుశుఛుిమా్మ్‘ి ెై్ిగటటుఛడు. 
ఛకెకశి-ిళ్మగుకుి్ీ  ేికవచప, ా. 
ఛకొకమ ిఛకకిికొమ ిి-ిిఛకక్మప ేికొమ , ఉఛ ఫ్, 

ెమ . 
ఛులుి ఫ ె  ొ ఘమి-ిౙఫ్పకఫలప 

ఛగటటనఘ్ముి-ిిమ ోజఞ్ి.ిఉఘత.ి 
ఛగటటిి-ిిఛరకఫదప, ికఫపత, ోభిిౙ పఘశ పిిధప, ీతి,   

వైశపి-ి,ిము  ెపి,ిగశెప,ి ేెధప. 
ఛగటట కటటి-ి్లల ఫడు, ఛగలేి కటట. 
ఛగటటలాడుి-ిఘయ్బపచమ. 
ఛగడ ఫ్తశిి-ిిఛగడపివపటటి ెఘ 

ఛగడౙఫలుి-ిి ఫ కలు, ౙఫ ెలుిగలిౙొ గటాలిఛలకి.ి
ఘఛుిఛలకిి ఫ కలిమటి,  వ తులులా ేిఘయ ్పి,   

ఛగలు కటటి-ి్లల ఫడు. 
ఛగవటటు ి-ి వైశపఛూ్మ, ేె్బపచమ. 
ఛగతే ే ్ుి-ిద్తర ్ెపివహిపచమ. 
ఛ   ి -ిఛ  ానప, వక క  పఛు. 
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ఛ   కఫనడుిి-ిధ్పికల ఫడు, కఫ్మకలుిగల ఫడు.ి, 
ఛ   వటటు ి-ిభ ికప ఫిధ్పియచము. 
ఛగుపచమి-ిఛగుల ొటటు . 
ఛచ  పచమ-ిఛరన  పచమ. 
ఛ ాశముిి-ిి్డవ, ్ట్, భపగ  ి 
ఛ ా  పచమి-ిిఛరన  పఛనజే్ుి.ి ే్ుిిఛుటటుపచమి,  
క  పచమి,  ఛరకటటపచమి,ిచయఛుి,ితశనక  పచమి,ి
ఛప్మువటటు ి,ి్డఛు.ి 
ఛచుి–ిఛతబమ,ిశపగు,ిజాత ఫ  

ఛచుగపఘమి-ిఛతబమికోలోువు,ిలప  ో వు 
ఛచుగ  కెికఫలముి-ిిభ ఫదె్ప, కొప్తేఛుిమా్ర ేి
ఉప ే ి. 
ఛచు రశణముిి-ిిఛచు్ోశణము. 
ఛచులక  ్ముి-ిఛచులుి మశక్ాలు ి్ా బ్ి
క  ్ప. 
ఛచుల ేడి-ిమశక్మణులుి్ా బ్ి ేడ. 
ఛచులుి-ి ాణ ములు, శూకలు. 
ఛ ాుశుి-ిిఛచ  పచమ, ఛరవ  ెపచమి.ి్  పచమిిఛ ాశు, 

ే్ుిభ్వనశప ఫితశుగు. 
ఛ ు-దృప ఫ ఫ ిశననమ శణప,శనప ెైక ినమ  పచడప,మఱ  , 
బూ్త 
ఛ ుి ొప్ాి వ ుి ొప్ా-ినుధుప ఫికొప్, భనుధుప ఫి
కొప్. 
ఛ ుకనయె  ి-ిమక క ఫి్య  ్ికనయె  . 
ఛ ు ఫనజే్ు - మఱ  ే్ు. 
ఛ ు ఫ-ిిబహిశపగప ఫ, మఱమగులేక. 
ఛ ు ఫి ాడుి-ిబూ్త ఫిమాటాల డు. 
ఛ ు ఫి-ిచలల ఫ. 
ఛ ు ే్ుి-ిమఱ  ే్ు.ి 
ఛ ుజవె్ముిి-ిి పడుిజవె్ప. 
ఛ ు్్ముి-ిిదృప ఫ ఫ ిిశననమ శణప, శనపి ెైక ి
నమ  పచడప. 
ఛ ుతటటు ిి-ిిబూ్తతటటు . 
ఛ ు ేశుిి-ిఛ ు్గు, బూ్త ఫ్మపడు, మఱ  ్గు. 
ఛ ు్వుెి-ిమఱమగుిలే ి్వుె. 

ఛ ు వ్తె శుి-ి కక ి వ్తె శు. 
ఛ ు ఫ ఫలుి-ిోశ  ై్ి ఫ ఫలు. 
ఛ ు ఫలలో ి వ్ ి-ిిభప్టాి ఫ బప ిఉప ే ఫ ి,ి
భప్ ీల్  ై్ ి. 
ఛ ుమాటలాడుిి-ిబూ్తమాటలాడు. 
ఛ ుమాటలుి-ితటటల . 
ఛ ువడగపడల ిగుళలల ి-ిిభతబిశములు, భ ఫదె్ములు 
ఛ ు వ ుిి-ి భఛ  ఛకె  ై్, ఉ ుఛ ు. 
ఛ ు ేన  ి-ిమక క ేన  . 
ఛ ు ొళలల ి-ిశకఫె ఘమల ేిమశర  ై్ిద ీశప, ముి వ్తె శులుి
గలి ే్ప. 
ఛ ుతబప ఫశముి-ిబటుబ్లుిదృప ఫశప. 
ఛ ుతేన్లుి-ిమఱ  ి ే్లు, ాటటలే ి ే్లు, 
బూ్త ే్లు. 
ఛ ుతే్ుిి-ిమశ  ి ే్ు. 
ఛచు తలాల ిఛతబన  ి-ి్తలల వలాల ి ఫలుివపటట ి. 
ఛట ఫి శలు-ి లువు, భడడముిఛటెులుిగలి శ, 

గళల శ.ి 
ఛటటకు్ి-ి్టాలు్. 
ఛటుపఛు ేవులుి-ిఛటుఛు ఫణ . 
ఛటుఛు ే,ిఛటు ేి-ిఛటుఛు ే, ఛటుఛు ఫణ . 
ఛటుఛగటటి వలునగుి-ిినుధుప ఫిక బప ే ి. 
ఛటుఛగలుి నకటటిఛపటఛపడి-ిఛటుఛగలుిమక కి కటటి
్గు. 
ఛటుఛు్ీ్ ి-ిఛటుఛు ే, ఛటుమహి్బ, ఛటుఛు ఫణ  
ఛటుఛు ేవునడుి-ిఛటాు భ్బకుె తై్ి ఫ . 
ఛటుబఘముిి-ిిఛటాు భ్ేకప. 
ఛటు ేలుి-ి ఫజ ేలు. 
ఛటు ఫ ిజవె్ముి-ివదపలోిలే ి్ వ్ప, పడుి
జవె్ము. 
ఛటు ఫ ివ్నమి-ి్ వ్ప. 
ఛటువశ్ముి–ిఛటెువశ్ప,ిఛటెు ామప, ఛటెువలెిీ  ు్ి

ినటటబ టటు . 
ఛటు వకుకి-ి ఫజా భ్బకుె డగు. 
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ఛటటు్ేిఛతబన  ి ఫలుి-ి ేఛటటు్ తలాల ినజలమగు, ఛటటు్ తలాల ి
బప ఫశమగు. 
ఛటటు్ి ేతిబప ఫశముి-ిఛటటు్ తలాల ిబప ఫశము. 
ఛటటు్ తలాల నబెై  ి-ిిభఘృధుపికతబి ఫవడప 

ఛటటు్ తలాల ి ేశుి-ి ేఛటటు్ తలాల ిజలవప్మగు, భ ి
భ్మకూలమగు. 
ఛటటు్ ేిచలముి-ిిఛటటుప ేిఛప్ప. 
ఛటటు్ ేిఛప్ముి-ిఛటటు్ ేిఛటటు . 
ఛటటు్ ఫ  ి ేతిబప ఫశముి-ిిభపఘమబాటటలోి్మప  ి
కో  ్ ఫ  ికో  కలుిీ ేు ి. 
ఛటటు్ ఫ  ి ే డడ ి-ిినమలభప ఫిౙఫె ీ్మ ే ఫడు.ి 
ఛటటు్ వలాల ిబప ఫశములుి-ిిభఘృధుకఫలప.ిభ్మకు్ ి
వ ిౙఫ్మకూలపికఫవడప. 
ఛటటుఛటటు ిచయచమి-ిమక కిజాగా్ ె్ోిచయచమ. 
ఛటటు నబని-ిఛటటు లో్ిౙఫశప. 
ఛటటు ొము ిి-ిి ఫర ఛు, మదా్ ప, మ ాశప, వ్కోల, 

ఉ క ఛటటు . 
ఛటటు ఛగటటి వలుగుి-ిమక కిఛరకఫదవప్ప ఫిఉప ే ఫడు.ి
ఛటుఛగటట 
ఛటెుమపచముిి-ిి్ ఫశు్ోిభల్ి  ్ెటటిమపచప. 
ఛటెుముి-ిి్డప, కృ ఫణపి.ికోలిిమ్ుధప, 

మ్ుధ ేధప. 
ఛటుముి-ి ొ టల ప 

ఛఠ్ిి-ిిచఘవడప.ిఛఠ్ప 

ఛడనత్్ముి-ిితభె ీ్ ెప. 
ఛడన  బు ి-ిఛడ రర్ు. 
ఛడగ,ిఛ  ెి-ిిటెకెకముి.ి ఫముఛడగ.ి ితభె ీి తకమ .  

ఛడఛు-ివ భచ  ప ి ేతబ్ిమశ్ప.మ  ్ ్ెప,నప ఫఘ్, 

మశ్ప. 
ఛ  గముి-ిి్ములముిఉమతేి ఫ్రి. 
ఛ  ఫలుఛడుి-ిఛ  ఫఛులు ఛడుిలఘమశుచయడు 

ీష ప ్ుపడు. 
ఛ  ెఛు ిి-ిఉమ ివతేి ఫ్రి ఛటటు కు ివ ేుితభె .ీ 
ఛ  ెముి-ిఛ  గముి.ిి్మలిముమ ేతేి ఫ్రి .ి 

ఛ  ్ాపచమిఛ  ్పచమిి-ిచశచమ, కొటటు .ి
ఘమాడు్ఛుడుిక పఘ ే్ుటకెైి ఫ కల్మి

ే్్మపచమకొ ి టట్టటితఛుుి 
ఛ  ్ాళము- ఫశవద ప.ి 
ఛ  త ఘ ముి-ిిఛ  ి్ము.ిఘరవశూఛి బప  ివపట  

ఛడుకి-ిఛడక 

ఛడుచనడుి-ిఛడుచమ ఫనడు. 
ఛడుచమమాటి-ిబాలు ిమాట. 
ఛడుచమలాటి-ి బలల ేధు . 
ఛడుమటజాముి–ిభఛ ఫ ు్ ము,ిిమ ా ్ ము 
ఛ త ెి-ిఛడగ. 
ఛ తచముి–ఛడచము,కపౙఫిఛ ముటటు లలోిఒకటట.ిశూఛుి
ఛ ేటటల ి్్ాశుి ేతబ్ిభచము.ి ో ్ ో ్ుి ి  . 
ఛ తడుి-ి ెపడుిౙో లలిఛ  మాణపికల. 
ఛత-ిఛరత, బఘమలు, మాశు. 
ఛతక ిఛత-ిఛరతక ిఛరత. 
ఛతజఞలాడుి-ిిఛరతజఞ ిఛప్ములాడు, బానలు ే్ు, 

శుఘమలాడు, నమ ్తలాడు. 
ఛత్ి–ిఛరతజఞ 
ఛతమిి-ిఛరతమ,ిబ మ .ిశూఛుి 
ఛతమాటలాడుి-ిలఘమశుిమాటలాడు, బఘమలు ఫి
మాటలాడు. 
ఛత  ిి-ిిఛరతమ, ఛరతకృత, బ మ .ిఛతమ.. 
ఛత ఫ ిి-ిఛరత ఫ ి.ిమాఱమఛకే ఫడు, శుఘప ఫి
ఛకే ఫడు. 
ఛత వటటు ిి-ిశషణ చము. 
ఛ్రౙఫలముి-ిౙఫలఛ్రముిశణఛ్రము.ి 
ఛఘకము-ికప ఫభశణప. 
ఛఘమ ాభునడుి–ిఛఘ ాభుడు.ిధతు మూ  ె.ి 
ఛఘముి-ినపకీశె్, కీశె్. 
ఛఘశునఘ్ముి-ికోఛప, ్ీపఘశ ఫటట. 
ఛఘశుి-ిి్ీపఘశఛడుి.ి్్్్ఛడు,ిికో బపచమి,  
షోభపచమి,  చపచమి,ిమ్  పచమి,ిఛలుకుి,ి ేరలుి,ి
ఘప ాలుిఛలుకు,ికూ్ు,ిిభశచమి.ి 
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ఛ ాశపగుళాలి ఫర ణముి-ిఛఘాశుిభపగుళాలి ొ డవుిి
వుప ేి ఫెన 

ఛ ినబ ి ఫ ి-ి్ఛుక, న  ఫ, ్ప  ్ప ఫ, ఛ ి ఫ,  
ఛ ిటటలోఛలిఛఘ్కొపడుి- నశెిౙఫమా్మ డు, 
భపఘ  ్ో ఫటటిఒకడు.ి 
ఛ ి్ునిబ ి్ు ఫ్మ - ్ఛుక, న  ఫ, ్ప  ్ప ఫ. 
ఛ ిపచమ-ిఛ ిలఛశచమ. 
ఛ ి ేలుి-ిభఘృధుప, ాగ ప, భమూల ప. 
ఛ ి ేలుివచముిి-ికఫవలతబ్ఘప్ాినప్ృ బె కశప ఫివచము. 
ఛ లేుి-ిఛ ా లు. 
ఛ ి ణ ిజాతి-ిఛ ి ిజాతితభె  ీ
ఛ క వచముి-ిఉఛ్గఛడు. 
ఛ ొ్మి.ి-ిివదఛఱచమకొ్మి.ిమజాఞ బపచమ,ిి
తేపఛజేనమకొ్మి,  ఛూ్మకొ్మి,  తేపచమి,ి్డఛు,ి
భతద పచమ, జృపభపచమ. 
ఛ ఫటలుి-ిఛ్మలుిభ ేిభశిపలోిజపటఛఘప. 
ఛ ఛూ ి-ిభ ేఛ ఫ, ఛ ీఘ 

ఛ మప్తనడుి-ిిఛ లోి ేశుుిగల ఫడు.ి 
ఛ మా్ి-ఉఛ్గపిలే , ఛ క ఫ . 
ఛ మా్ిఛ ిి-ిలాభపలే ిఛ . 
ఛ మాలుి-ిభ్వనశమగు. 
ఛ లేఘమి ఫటలేఘమిి-ిళమా్రపిఛ లేఘమి 
ఛ లేఘమ,ిలాభపిలేఘమి-ిఉఛ్గపిలేఘమ. 
ఛ లే ిఛ ి-ిిలాభపలే ిఛ , వ శి  ై్ిఛ . 
ఛ లే ిఛ ిి-ి ధ్ర్జ్  ై్ిఛ్మలుి ేతే ి. 
ఛ లే ి ఫటిి-ిి ధ్ర్జ్  ై్ిఛ .ి 
ఛ లే ి బలుఛుి-ిఛర్ జ్పిలే ి బలుఛు. 
ఛ వడుి-ిిఛ కలుగుి.ిఛూ్మకొ్మిి్త పచమి,  కోశుి
,  ౙఫ్తబపచమి,ిఛ కుపచమకొ్మ,ిభకకశఛడు. 
ఛ వ ఫ-ిఛ లోఛ ఫ. 
ఛ ఫటలు-ిఛ ి ఫటలు,ిిఛ్మలు,ి ఫటటల . 
ఛ్మఛడుి-ిభల ఫటటఛడు, ఛూ్మ. 
ఛ్ గఛుి రమ్తశి-ిమ ి ేధత ిశూఛపలో ి రమ్తశ. 
ఛ ా శుకఫనగులుి-ిిిమటటు ఫ్రలు.ిిఛ ా శులుి=ి

్ బడు్లు, కఫగులుి=ి ెఘి 

ఛ ా శులుి-ి ్ ఫ్రలు. 
ఛ ఘశుి-ిిఛ వ పడుమప ి. 
ఛ ఘశుిమళల ఫశుల ి-ిఛప తరపడుమప ిిమళల ఫశుల .ి 
ఛ ్ి  ప్తల ెైి ికకిగు ి్ ెటటు ి-ిల ో ి
మప ఛ్మలుిి ే  ు్ివశునల ెైిి ేటటి

ే్ు, తఱఛుటకుిఒకకి తడడఛ ి ాలు 
ఛ్మ కొ్మ-ఒఛుుికలుగు.గటటుఛడు,ికలుగు,  ఛుటటు ి, 
జాగశూక్ికలుగుి,ి దు్మగుి,ిభతద పచమి,ి
కము కొ్మి,ిధ  పచమ.ి 
ఛ వ ఛ ాలుి-ిఛరతబ ి , కీ  ె ివ  ుప ేిఛ ాలు. 
ఛబు ి–ిఛరబు ,ి ెశుగు, వ  లుల , భతద పచమి.ి

ఫ బపచమ, ఛశుె,ిి లుుి,  నప ిలుల , కూడు. 
ఛమ ి-ఛమ ్ిభతద ప ్ి 
ఛము ిి-ిిభతద్ప. 
ఛము ి-ిిభతద పచమి.ిజృపభపచమ,ిికలుగు.ి

 పచమ,ిికతెిొ.ినశుి,  వ  ుపచమి,  భపచమలుిమ  ి
కుటటు . 
ఛ కొనశు-ళ తై ాివనమె వుికొ్ ి్శు ఫ్ిఉ ్ప ఫి
భ  ేవనమె వు 
ఛ శుతే్ుి-ిౙఫగు ే్ు, ెైశు ే్ు.ి 
ఛ్ శ ఫిి-ిి ెైశ ఫ, ఘష ణఛు ఫ, చలల ఫ.ిి
ఛ్శ ఫ,  

ఛ్ా  పచమి– ఛ్ ి=ి ాగము ిఛ్ ి ిమడుి=ి
ేశుఛడుి ేశుఛశచమి 

ఛ్ా  ్ ఫశు,ిఛ్ా డు ఫశుి-ి ేద లు. 
ఛ్ా డు-ిి ేశుఛడు, మవహిపచమ,ిఛ్ా  పచమ. 
ఛశపజయతి-ిఛశపజయ తి, ఉ్కృధు  ై్ిజయ త.ి ెైకొ ి వన ేి
జయ త 

ఛశనఘమి-ిఛఘమ, లెకక.ి 
ఛశనఘమకొ్మి-ి ాగుకొ్మ, ఫ బపచమి. 
ఛశకట-ిఛశనిలపలో, ఛరకక్, (ఛశకడి=ియ్శనిలప, 

ఫశ్యప ి ేఛకడ, ఉఘ్ా ే . 
ఛశకళలల ి-ిఛ  నశప, ఫశ్యప, య్శనిలప, వ  బ్టటి

డు, బ్లుి 
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ఛశకఫ్ఛర ేదము-య్శులిద ీశపలోిఛర ేశపచడమ ేిఒకి
ఘ . 
ఛశగడుఛుి-ిిఉఘ్పి్మప మిళీితప  లే ికడుఛు, 
్ాికడుఛు.ిి 
ఛశచమనఘ్ముి-ిిజాశ్ెప, వ భ ాశప, ఘమధు్ెప, 

కఫ  ్ ప. 
ఛశచమికులట-వ భ ాశణ . 
ఛశ్ప్రముి-ి ఫశ్ప్్రప, య్శులిభ ీ్పలోిఉపడడప. 
ఛశఘమి-ిఛఘమ, లెకక. 
ఛశ ాశముి–ి ెఘబాధ ్.  
ఛశ ా ఫలుి-ిలకుక వై్ిబశువులు, ఛశలోకఛుి

ాశములు. 
ఛశ ావముి-ి ెఘిబాధ ్. 
ఛశమా్తమి-ిఛశమా్ , మ్  

ఛశవప కొ్మ-
కము కొ్మ, ఫ బపచమ,మవ  పచమ,ఛరన  పచమ,కమాు  

ఛశవదముి-ిి ఫశవద ప.ి 
ఛశడుచమి-ివఘ ే్ు. 
ఛశతబ ో వుి-ిమాతబ ో వు, ్శప ో వు, షమణ పచమ. 
ఛ ఫకుి-ిఛ ఫ ్ిిఛశవద్, మగ ్. 
ఛ  ి-ిభ ేకఛ ఫ ్ాలు.ిిఛ ఫ ్ప, మాఱమ, వశున 

ఛ  ఱి గిలే ేటట ఫనడుి-ి ేలోి ఫ్ిల్మ ల్మిళశుకొ ే 
ఛ  గలేశు-ికోతేఛుుడుి ేలోి ఫ్ిల్మ ల్మిళశుకొ్మ. 
ఛ  వుి-ికొలల ో వుి.ి్శపచమిికొఱ్ఛడుి,  త  ో వు. 
ఛ  కశములుి-ిీాి వైధువము్ి ఘ ్తె లు.ిభగవప్త ి
కీా ాశిపిమకృ్తలుికుపఛబ  , నృ్బుపఛబ  ్ి
ఛ ాశిములు.ి 
ఛ  కెలు వటుి-ి పఘలు ే్ు, మషేఛణలుి ే్ు 
ఛ  ెిలే ే ఫ ిఛటుఛు ఫ ి ే్ుటి-ిఒకిౙఫమా్మ ణ ు ి
ొఛుిౙఫి ్పలోిఉపచడప. 

ఛ  ాశకఛు ి-ిఛ  చశ ి ేతే ి, ఛ  ాశకు ఫలు.ి 
ఛ  ్మ డుి-ి ేదకఫలాఘమలకుిలోబ  ్ ఫడు. 
ఛ  పచమి-ిఛశు ్ోి కతె బ  ిఛటటు . 
ఛ  ఠపచమి-ిధ  పచమ, ఛూ్ు. 
ఛ  ణ్లుి-ిిఛ  ణ్తలుిిి్మౙఫక ఫలు. 

ఛ  ణమపచమకొ్మి-ినప్ో్బపచమకొ్మ. 
ఛ  ణామముిి-ిిషేమప, నప్ోధప.ిమాశుు 
ఛ  ణామపచమి-ినప్ో్బపచమ, నమిపచమ. 
ఛ  ణాముి-ిఛ  ణామదబభవప.ిీ ఫ ్ము. 
ఛ  ఛ  ిజవె్ముి-ిబ్ ఛరకఫశ  ై్ి్ వ్ప. 
ఛ  బాని-ిిఛ  ాధిినపకే్ప, ్మప. 
ఛ  ్పకముిి-ిిఛశ పకముిిమపచప 

ఛ  డుచమి-ి ఫఱడుచమ. 
ఛ  నశునడుి-ినీఛపలోిఉప ే ఫడు, నీఛనమి డు, 
ఛ  జ్మడు. 
ఛ  తబ ో వుి-ి్శపచమ. 
ఛ  ్శముి-ిఛ  ాశము, డుఛు. 
ఛశు న ధిి-ిిీశి్ా్రలుి ేతే ఫ  ినమూ్ప, 

తశు ాళలకుి వళేల ఫ  ిగుపఛు, ఛశుని-ిబాటౙఫశులిగుపఛు 
ఛశు ి-ి కతె బ  . 
ఛశుబో నక ి-ిఛ క మా్ ఫడు, ాశిపలోితటటు .ి బో క ి=ి
కుపడ ెపకు .ి ో శపబో కు. 
ఛశువ్ముి-ిఛశె్ము.ి 
ఛశునముిి-ిిఛశున ే ి, లోాల్మిబప ఫశుి ేతే ి, 
నుశ్ ే ి. 
ఛఱగడి- య్శనిలప, ఫశ్వప. 
ఛఱచి-ిధయశుె ఫలు, కులట, వ భ ా  ణ . 
ఛఱఛుి-ిఛడక. 
ఛఱి వుి-ి వ్క క ో వు, మశలు, వ్మ ీ్ు, ్శపచమ, 
కొలల ో వు, షమణ పచమ. 
ఛకెటటిచఘమవులుి-ి ే ాలు 
ఛలుి-ిఛలుల . 
ఛలుకున ే వలి్ల-ి ఫ్మ ధమశ పికలి్ల , నశనెత. 
ఛలుకుిఛప్ముి తలుల ి-ిమాటి తలుల . 
ఛలుకులికొ్ ఫనడుి-ిఉఛ ధ్తె లోల ి
ఛరత ఫ ిపఛబ  ్ ఫనడు.ి 
ఛలుకులకొ్లుి-ిఉఛ ధ్తె లు 
ఛలుకులిఛశె్ాలుి-ి ే ాల ేిఛశె్ాలు. 
ఛలు ఫక ి-ిఘమధతు డు, ్తపట  . 
ఛలుఛుి-ిఛనమలి  డిగటెు  ి్లుగు, మబపధము. 
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ఛలుౙో నకుి–ిఘప్ష్ప,ిఛలుల ౙో కు. 
ఛలలకటటు ి-ిఛలలవ వ ిచయ ే ి, ఛలలవ వ ిక  ిక్బ ే ి. 
ఛలలటీనడుి-ిఛలలటట, లానకఫడు. 
ఛలలఘము,ిిఛలలఘ్ముిి-ిిఛరలలఘ్ముిిభ బర్వచ్ప, 

ఛశుధవచ్ప, ఘమ ఫ ధణప.  శుధ పి ౌధుయప,  ఘమౘఫకశ ప,  

వ శి ాధణప.ిగశెప. 
ఛలల ీనడుిి ఛలలఘముి ిరడు ి-ిి  శుధ పికల ఫడు, 

తడడ ఫడు, వఘశుబో ్త, ఘమధతు డు, ఛశుధ ఫకఫ లుి
ఛకే ఫడు. 
ఛలల  శలుి–ిఒకిశకముిలఱు ిఛపడుి 
ఛలలవ ఫ్ ిమటముి-ితశుఛతలోిఛలలవ ఫ్డుి
కటటుప ్ిమఠప.ి 
ఛలాల పడుి-ిీా వైధువులుి ఫ ేిమీశెచ్ ీ్ప. 
ఛలపచమి-ి ్మకటటు ిిమ్్ెప ే్ు,ిౙఫ ిపచమ, ిఘమి 
ఛలుల ౙో నకుిి-ిిఘప్ష్ప. 
ఛళచమకొ్మ-వలచమకొ్మి 
ఛళావి-ి ఫల వల. 
ఛి-ి పఘ. 
ఛళలవ  పచమి–ిఛవ  పచమ.ిబ ెటటు .ి ఛవు ఫి

ే్ు  

ఛలి-ిిబ  ి 
ఛల ోగముి-ి ేవు క ి ేతేి ో ఫలు, భష ోజా ిి
కెైపక ఫ లు. 
ఛళ్లములోికూడుి-ిితబ ా్ ప, నమలభప ఫిలభ మ ే ి. 
ఛవడఛుో ిి-ిిఛగడముివలెిలఱు వై్ి ెఘిగలితభె .ీ 
ఛనిి-ిిౙఫశప, గు, కఫపత, ్్ె, ౙఫశన ప, నమృ ి, 

ా్తశ ప. 
ఛనఛున శ ఫనడుి-ి భ్ాపబశుడు, ధతు మూ  ె, 
ఛనమఛువశుపికలివనెపీిధ  ప ్ ఫనడుి 
ఛనివజరముి-ిలఱమఛుిమప ్ిఛనమఛుివ వ ిగలి
వజరము. 
ఛతబన  ి శ ఫనడు-ి భ్ాపబశుడు, ధతు మూ  ె.ి 
ఛతబన  లోిఛ  మళమగుి-ిబప ఫ ఫ క ి్ాిభబు , 

గుణా ిక ప,ికలుగు, భఛుశూఛమగు. 
ఛతబ ొ్మి-ి్ా ిగహాిపచమ, ఫన్ిఛటటు , మూ ొక్మ.ి, 

ఛతబచలల ి-ిమవుచలల ,ిఛతబి=ిమవు.ి 
ఛతబ  బఘల ఫశుి-ిబప ఫశుి ే్రములుి్నెములపఘమి
ధ  ప ్ ఫశు. 
ఛతబబాలి-ిఛతబ డడ , శవు. 
ఛతబబాల ానడు-ిఛతబ డడవ్నమ లో,  ైదవపలో. 
ఛతబ  కఫ్ి-ిఛతబ  కఫ్, ఛ ు్యలుకఫ్. 
ఛతబ  కఫ్ిఛుశువు-ి ొ తె్యలుకఫ్లో ిఛుశుగు. 
ఛతబవడుి-ికఫమా్తశి్గు. 
ఛనమశముిి-ిిఛవు, ోమహిధజాత.ిిఛనశము. 
ఛనమశుి-ిమకుిొ.ి ఫటటశనప.ిిఛనశు.ి 
ఛనమశువ్నమ-ిలేన్ ఛతబివ్నమ . 
ఛనమ ెకుకి-ిఘృఢఛడు, బలవప్మగు. 
ఛనమలుి-ిఛవులు. 

ఫనగుిి-ిషేమము.ిషేమకశ  ై్,ిబాగుివృ ి తపఘమ, 
ెప ొ పఘమ,  
ఫప ెముి-ిినపబపధపి.ిఒకికులఛుికటటు బాటట, 

చమటు  కప,ి ఛప ెము. 
ఫపచ ఫ్రధశ ముి-ి ఫపచ ఫ్తర లుి ఫటటప ేిధశ ప.ి
ఫపడవనశతబి-ిఛపచ ఫపడవిీశిప.ి ోగశ ీశిప.ి 
ఫన్  లుి-ి ఫ్ ి్గు. 
ఫన్శి-ిి ా్ ముపచ ా కెైి్ె్ిగుపట, ి. 
ఫన్శబెటటు ి-ిభణచమ, ్ీక క ెటటు , శష పచమ. 
ఫన్తి-ి వై ఫల ప. 
ఫన్తమాకుి-ి ఫ్బ  ్ి తటటు . 
ఫన్తమాకుి-ితబిశప ఫి ల ్ ఫనడు. 
ఫనఛ ే ి ే్మిఘ్ి ఫ్మఛుితేతబ్ ఫనడుి-ిధతు వు, 

భ ి ేధత ి ఫ్మఛు ఫి ేనమకొ్ ఫడు. 
ఫనఛతెజి ఫముి ితెజ ి-ిి ఫముఛడక. 
ఫగకఫనడుి-ి్ల ఫ ఫిఉ్ ఫడు. 
ఫట ఫట-ికొప తపికొప తము, మాటటమాటటక  
ఫటమగుి-ి  ్గు, ్గ మగు.ి 
ఫటముితేనమకొ్మ-ిఛఠ్ి ేనమకొ్మ, ఉచు  పచమకొ్మ. 
ఫటము ొ్మ- ేశుుకొ్మ, ఫఠము ొ్మ,్్కుి్ా ేి

వలపచమకొ్మ.ి 
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ఫటట-ౙఫమ ప.ఛరమాణప,నమము.ౙఫమా్ పి ా ్ప.  
కొలన ి ి,   

ఫటటగపఛి-ి ్ గపఛ, ్  ్ిఛ  మాణపికలిగపఛ,ి ా్ పి
పఛుిగపఛ. 
ఫటటవటటు ి-ిలష ెటటు . 
ఫటటతే్ు-ిలుికుపచమ, లు ే్ు. 
ఫ  నబప్ాలుి-ి ా ్ ా ్ాలుి 
ఫడయ  లోిబరఘమకుి-ిఛ క మా్, ఘమశ శ  ై్ిబరఘమకు.ి
ఫడయశు=ఛ క ఫ ివశు 
ఫ్ాళములి ా్ములుి-ిి ఫ్ాళములోిఉప ేి
ధమలుివ శిములు. 
ఫ్త ఫడు,ిి ఫ్తశలాడుి-ి ఫ్శలాడు, ాట ప ే్ు, 

్  ెపచమ, పఘమ్ీకుక, నప్ోధము్ోిగప్తలుి ే్ు.ి 
ఫ్రక్తె ి-ి్శెక , ్టట. 
ఫఘ ప్కొమ ి-ి ఫఘముల ేి ప్కొమ , ఫఘముి

లపఘి ప్ిభ ేికొమ ి-ి ప్కొమ ి ాలాిగటటు ి.ి
ోషా క ి 

్  ఫఘములుిభప్ిగటటు. 
ఫఘఛునబశముి-ి ఫఘమ ేిఛశమఛఘప. 
ఫఘఛు ో  ్ోనిబో లుి-ికొప త  ై ాిౙఫటటి ఫకుపడు. 
ఫఘశముి-ి ఫఘము. 
ఫఘశనముిబో ్ిమ్నమి-ిచపచల  ై్ిమ్నమ.ి 
ఫ ాపగుటముిి-ిికఫిబ ట్ ేరలు.ి 
ఫ ాలగపగి-ిధతు వుి ఫ ాలలోిఉఘ ప ్ిగపగ. 
ఫ ాలుిగుఘమిి-ి ఫ ాలుి బనమకు, ఫఘనప ఫ్్పి
ే్ు, ఫ ిపచమి-ిఛూ్మ, వహిపచమ 
ఫ ికె్తె -ి ఫతకె్తె , ఫతకిఛరమాణప. 
ఫఘమఛడుి-ి వలకొ్మ, తబిశఛడు. 
ఫ ్మ ఛటటు ిి-ిఛూ ఛటటు ిిఛర్ త పచమి, ఛూ్మకొ్మ.ి 
ఫ్మిి-ిఛూ్మ,ివహిపచమి 
ఫ్మకొ్మి-ిఛూ్మకొ్మ, ్త పచమ. 

ి ఫ్మఛటటు ి-ిఛర్ త పచమ. 
ఫఛమపటానిబాలుి ్నబో ్ే్మ, ొలల ి ోక ప త -మప ి
ే్బో ్ేి తడుిజశుగు. 
ఫఛమ ి-ిఘ్ాఛూశెకప ఫ, ేలు ే ామ . 

ఫఛ ాద్ముి–ితశుమలకొపడీ ిిఒకిీశిప.ి 
ఫమ  ి-ి ఫమశుడు.ిభ ఞ డు. 
ఫమఱి్్ముి-ి ఫమశు్్ము.ిభజాఞ ్ప, ఫమశ్ెప.ి 
ఫమ  ి ొలెల ్లుి-ిఉఘపడప ఫిత  ేి ొలెల ్లు. 
ఫమ  కో  కి–ిభడుడ లే ఉఘపడ  ై్ ౙఫ ాశణిికో  క. 
ఫమ  ్తశగఛునబాఘముి-ిఉఘపడప ఫిత  ేిగుఱుఛుి
ఫఘప. 
ఫముకొల-ి ఫముబాధ. 
ఫము తమి-ిిఛరమాఘకశప. 
ఫము్ో  ి ొ ్తె ి-ిిఛరమాఘకశప. 
ఫము ో  ిక  ి-ిిఛరమాఘపి్ఛు ి, ఛు ోటటికపడి

వపటట ి. 
ఫముఛడుక ఫనడుి-ిధతు మూ  ె, ేధద్్మడు. 
ఫములుి వళేుటటి ొ ఘమి-ిౙఫ్పకఫలప. 
ఫ్నఘటటు ి-ి్ీల  పచమ. 
ఫ్్మ- ో  ్మ.  
ఫ్ఛునజపఘమర లుి-ి్ వ్పలో ి్్ష్ాలు. 
ఫ్ఛునబడుచమ,ివ్నమి–ి్ వ్పితభె ,ీి ్ువతి 
ఫ్ఛు్డఛుి-ి్ వ్ఛుి్డక. 
ఫ్ముిి-ిి ఫర ్ప, వ్నమ , ్ వ్ప. 
ఫ్మువచముి-ి ెప  ల ాడుివచము, వ్నమివచము. 
ఫ్వటుముిి-ిిమభశణ ేధప, కఫిభప త. 
ఫశనబటటు ి-ి  ్బటటు , మఛుకొ్మ, ో ిపచమ. 
ఫశ వళలల ి-ిఛశు ె్తె కొ ి ో వు. 
ఫశ వై ్ిఛులాల కుిబప  ికలల గుి-ఛ క ఫ ివనమె వుి

లు వై్ివనమె వగు. 
ఫ ఫ  పచమి-ి ొ ఫల  పచమ, ఛశు ెతెపచమ 
ఫ ఫ్ణ- ఫ ఫ్ణప, భప్్ుి

చఘమవుట, ేఘ ఫ ఫ్ణిొ. 
ఫ  ి-ిఛ ఫ ్ప, ్డవ. 
ఫ  ఘపటి-ిఛర్  గపట. 
ఫ  టాకుిి-ిి ఫఱమటాకు, ఛపడుటాకు. 
ఫ  ్తపచమి-ిఛశుగు్ివచము.ి ఫ బపచమ, ఛరన  పచమ, 

ఛరవహిపచమ.ి ఫఱి ఫవుకుివ త ేకశూఛప.ి 
ఫ  ్ేశుి-ి ఫ  వచము. 
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ఫ  ్ాడు,ి ఫఱాడుి-ిశవుిజయ ఫడుటకుముపఘమిఒక  ి
ేతనా్ప్ోిముపఘమకుిజశుగు, తశుగు, ఫఱాడు. 
ఫ  ఫశుి - తేవకులు. 
ఫ  దము,ి ఫ  తెము,ి ఫ   ము.-ి ఫశ్వము,ిిఛకకి. 
ఫశుఛ్తెముి-ిిమ్వ ్ాఘమల ెైిభ ికఫశప, భ ికఫశప, 

్గషేమప. 
ఫశుఛ్ ముిి-ి ఫశుఛ్తెము.ిఛ్మ ల్మిి ఫబటటు ి

భ ికఫశప,  

ఫశుబ  ివ  డ ి-ిఒకశకపివ  డ . 
ఫ ెటాకుి-ి ఫఱమటాకు; ము్మలుివనెమీు్కుిమాఱమ ఫి

కటటు కు ేిమకు. 
ఫ ేిబప  క పఘి ఫఘముి ఫలుి ానచమి-ికఫ ఫల ిమఛఘి

్తచముకొ్మ,  
ఫలపటటిగుటటక్ ిమాటి-యధు  ై్ి ా ిగూ  ుి

్ ఫ ేి ా ిభ్మభపచడప. 
ఫలిఉటలఛపడగి–ికృౘఫు ధుమ,ిిఛపడుగ.ి 
ఫలకూడుిి-ిి ఫ్నప, ఫల్ోివప  ్ిభ్ ప. 
ఫలకొపడ,ి, ఫల   ,ి ఫలకొపడి-ికడఛ లాల ి్ప ిిమపడలి

ఘష ణా్గలిఛశె్ప.ి 
ఫల   ి ఫ్నడుి-ి ఫలకొపడికో్లోి వలకొ్ ి
త్ కేదవౙఫెమ,ి త్ ఫ్డు. 
ఫల   ఫ్నడు- ఫల   ి ఫలకొపడలోి త్ కేదవుడు. 
ఫల ా తి-ి ఫలకుపడ. 
ఫల్ో డ ో ్ుి-ి ్ ్్పలో ేి ేశుు. 
ఫలఘమ్ెి-ి ్ ి ఫలబుపగ, ఫలకుపడ. 
ఫలఛపడుల ి-ి ఫలుి్ా ేి బలలలకుివ ేుిఘప్ాలు. 
ఫల ొ పగి-ి ఫ్నప, ఛశమా్ ప. 
ఫలీన ిిీనగడి-ినశె్రా ి ఫ బప ిఉప ే ి. 
ఫలీన ిిీనగడి ఫ్ముి-ిి్వ్ వ్ప. 
ఫలలెకుకి-ివ  ిొ.ి ఫలుి ో నమకొ్మ.ి 
ఫలలోిఛులుతేలి-.ిఒకి ా క ిన  ఛడ ిమ ొకివనమె వుి
ేశుటప 

ఫలలో ి ఫఛనడు-ిఛరహేక, వ్  

ఫలవపటటికులముి-ిి ధకళపక  ై్ికులము. 
ఫలవపటటివ్నమి-ి శ ల  ై్ివ్నమ . 

ఫల ఫ  ి పటి బ్ ఫనడు- ొలల ఫ  ి బ్ ఫడు, 
బాలకృధతు డు. 

ఫల ఫశుిి-ి ొలల ఫశు. 
ఫలవుటటు ి-ి ఫలుి ప బ్ిఉటటుకుపడలు. 
ఫల వలకూన్తశుి-ిలషమ ే, ఫలనముఘరఛుికూ్తశు. 
ఫలనమనడుి-ిిమూశుు నడుి.ిఘమశ్మడు. 
ఫలాశుు-ి ఫలుిమఱమచమ, ఫలుిచలలబశచమ,ిచ చము, 

ఉగు ెటటు , హి్  ై్ిమాశమ ుిఛ  శష పచమి 
ఫక ు్ి ఫతబి-ిక లుిక ు్ి ొ లపలో ిఛపట. 
ఫలుకొ్మిి-ిఛపచమకొ్మ,ిభతద పచమి 
ఫలు ఫశుి-ిమృఘమవగు. 
ఫలు ీ్ుి-ిమృఘమవగు, ే్బలపి్గు.ి ఫలు బపడు 
ఫలుఛడుిి-ిఛూ్మకొ్మ. 
ఫలు ెటటు ి-ి ా  పచమ, ఫలుఛుచము. 
ఫలుమాలుిి-ిిమదఛడు, కకుక  ెఛడుి.ిబఘక పచమిిలొపగుి

,  భల్ు, దమా ిపఘమ. 
ఫలు వటటు ి-ి ా  పచమ, ఛపచమ, ఛర్ ే క పచమ. 
ఫలు ొప  ్టటల ి–భకౙఫ ్తె ఫ ొ పగు,ి ెైక ి ొ శుల  
ఫళ్ ఫడు,ిి ఫళ ఫనడుి–ి ఫళ ోనడు,ిిఛరభువు, తే ా ి
 శ. 
ఫళముి-ిిధము, ీతి.ినమ్ముిికొలన ి. 
ఫ ఫి-ి ఫఘశష. 
ఫదముి-ి ఫ్నము.ి ఫతెము.ి 
ఫతబికూడుి-ిఘయశ  ైిమలిక్ు,ి ఫడ ్ిభ్ ము 
ఫతబకి-ి ఫ క. 
ఫతబకఘ ల ఫశుి-ి ఫ కలా ే ఫళలల , ఘ ఫపడుల . 
ఫనమ ్మ ి-ి ఫ్ు్మ.ియటటల ి ేనమ్మ. 
బప తము-ి బపఛము,ిి వమఛు  . వమ  కా్మ ,ి
బప ్ము, బప తముి. 
బపడప్ేి ఛుటట బప  వపట ిి-ిి బప  కొ ీి ొటెు .ి వ్ కొ ీి
వ , ్‘  ్ప్ేి ఫక ిొ.ి 
బపడ్తప ాలుి–ిముకకలుముకకలు. 
బప  కూశి-ి్తలల ిఛూలిమకుకూశ, బప  బ కిూశ. 
బప  కూశలోి్లుఛులుిళశు,ి బప  కూశలో్ి్లు ెపచమి

-ిలే ా కెైిఛర్ త పచమ,  
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బక ి-ిఒకశకపిఛష .ి బటు 
బచముక ెైిబరా నెమీు-ి ్ ఛ క ి ెఘిఛర్ ్ పి
ే్డప.ి ్ ఫ ెైి ెఘకోఛపి్గఘమ 
బ తుి-ిముకక. 
బటు బడుగగుి-ికడు ాశమగు, మకుకటమగు, 

్ ఫ్ పఘట్ిజశుగు 
బ  క పచమిి-ిగు బుఛటటు ,ి బ  క టిఛటటు . 
బ  గుపడుి-ిగటటుగుపడు. 
బ  ్తడుి-ి ్ ిమపటటకుపడిఛరమాణపికల, బడ్తడు  
బడువ  పచమి-ిభతద పచమ, బడుగువలెిో్బపఛి

జే్ు. 
బ్శలుి-ి బ్శులు బ్ృ ేవ్లు. 
బ్ాళలల ిి-ి బ్శులుి బ్ృ ేవ్లు, మృ్ి బ్ృవశప ఫశు. 
బ్త ఫ  ్ ముిి-ిి్ప  ర ేినప ఫ ిపఛబ  ప ి.ి బ్రా  ముి 
బ బుిచి్డుగు–ౙఫశపలే ా ిశు ి

భడుగు,వ శిఛర్ ్ పి ే్ు. 
బ బుగటటు ిి-ి్  మశు, శనమగు, లప  ో వు. 
బ బు ఫ-ౙఫశపిలేకుప ా. 
బశ ేచమి–ి ెశ ేచమ,ి ేర ేచమ, ేర ే బపచమ.ి వ్మ ీ్ు, 

ఛ ఫమ ్మగు.ి వ్కడగుి ే్ు 
బ  ఘయశుి-ి వ్మకఘయశు. 
బ  కుి-ిబాధ, ె్గులాట. 
బశుకుతే్ు-ిిబా ిపచమ, భ  పచమ.ి ె్గులాడు, 

ఛటటులాగుిి 
బఱమనఘమకొ్మి-ి వపబ  పచమ, భ్మన  పచమ. 
బ ి భట వటటు ి-ిమక కి శపచమ. 
బ ి డడ చముి-ిభడుగకుప ా ేి ేలుి ే్ు. 
బలుచమి–ిశమ కోశు,ిమాె పచమ 
బలువక్ీల-ి బలువకముపఘమ. 
బలువ్పఛుిి-ిశ బుపచమ. 
బలువ ి ేశటము/ ి ేశపటముి-ిభ్వనశమగుిజయక ప. 
బలల న ో- బలల ప ో, బలల న ోా,ి బలల్న ో, బలల ్ ోా,ిముశ 

బలల న ో ఫనడు-ిీకాృధతు డు, ముశగల ఫడు. 
బలల ొటటల ి-ి బలల ోటటల ిికఱుల్ోిమడుకు ేిమట. 
బలల ీఛులుి–ి బలలలిమట. 

బలల  శులు-ి బలల్ి ోావులు.ిి బలలఘమశులు. 
బని-ికఫమప. 
బతబ బతబిి-  లల  లల . 
భట వటటు కొ్మి-ిౙఫి వశపికుపచమకొ్మ. భడ్పిి
ే్ు, ఫ  ి ే్ు,ఒతె  ి ే్ు,బా ిపచమ 
భశుు,ి భశుచమి-ి భలుు. 
భచమపగుి-ి వమచమపగు. 
భ బపచముి-ి వమ బపఛము. 

ఛుపగుడగుి-ివప ్తడగు, ిగజా  ో వు.ి 
ఛుపటట ివుె,ిఛుపటట ోి-ి ఫ్పవలల ిక  ్ిబాధ. 
ఛుప తశువిమపఘమి ేశుచమి-బాధ ెైిబాధికలుగు,ిబా ిప ేి
ఛుపడుి/ ? మా్టా క ి ెటటు్ిమపఘమకూ ాిబా ిపచడప. 
ఛుపడుల బూచమలు-ఛుపడుల  =ి తైహికి ో ఫలు,ి
బూచమలు=ఘ్ా లు 
ఛు శ ఱ ేఘ్లుి-ిిిమక కి ేఘ్లుి 
ఛుకకటిి-ిిఛకకటె, ఛుకౙఫటట,ి్ేశ ఫ, వ శిము ఫ,ి
ఛుక కటట,ివశక ే, నమ ా్ానప ఫ 
ఛుకకటకఫనడుి-ిినపబపధపిలే ఫడుి.ివ శుి డుిి
భ్మ డు, ్ేశకఫనడుిి 
ఛుకకటటక్తె ి-ిభ్మ ఫలు, ్ేశక్తె ి, 
ఛుక కటనబెటటు ి-ిమ ో ద్ఛటటు , నశెమూిమకపచమకొ్మ. 
ఛుక కటనబో తబ్ిబుఘమలుి-ినశెమూిమకపచమకొ్ ి
బుఘమలు. 
ఛుక కటటిఛు ఫణమగు-లోకఫభ ఫమా్ణమగు, 
వృ ాకఫలషేఛమగు. 
ఛుక కటటకొలన ిి ొ గడుి-ి ో ఫశి ొ గడు. 
ఛుక కటటబపటటగ,ిఛుక కబపటటి-ిఛుక కి పడు ఫ, ో ఫ ఫ. 
ఛుక కి-ిబుగలోఛి ాగప. 
ఛుచుకఫ్లోశుుి-ిదమా్మినహిపచమ. 
ఛు ు్ ో కి-ిివ శిప. 
ఛుట ఫి-భ ికప ఫ 
ఛుటజ్ముి-ిఛుణ ఫ ఫలోల ికుటటలికో  కల్మి
్తప ే్డప. 
ఛుట  కుకి-ిి ే తకుక, ి  శు ెకుక. 
ఛుట  గ్ుి-ివ వ  కుక, ెైకెగుశు, లప ిపచమి 
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ఛుటటగుి-ిఛుటటు గు, ఛుటటు వు, జ్ . 
ఛుటు తపడులుి-ిిఒకిమట.ిఛుటు తపడుల .బపత్ాట, గుడడ్ోి

ేతబ్ బప్తలు , తపడల్ోిమడుకోవడప. 
ఛుటటు కఫది-ిఛుటటు క్ోివ ు్ికఫతె.ి 
ఛుటటు ఛగి-ిజ్ వైశప. 
ఛుటటు ఛగిౙఫ ిప ేిబో ్ ా్నడుి-ిఛశ ఫమునడు. 
ఛుటటు ఛూ ఫెలుి-ిఛుటటు ఛూ ోె్ె ఫలు, భ వ ఫలు. 
ఛుటటు మా్ిబుశబో నక -ిఛుటటు క్ోివ శి  ై్ిఛ క మా్ి

ఫడు. 
ఛుడమధశుడుి-ిఛశె్తడు, మ ి ేధతడు, భూమ ి
ధ  ప ే ఫడు. 
ఛుణగుిఛువుెిగటటు్టటు ి-ిఛు్మనగుి ఫ ిఛువుెి
గటటు్టటల , ఛు్మగుిఛూతబ్ ాశప్ోిఛువుెలుికటటు ట. 
ఛుణునగుకఫఛుి–ిఛు్మగు=ిఛు్మగు బలి్మప  ివ ేుి
నమగపధఛరఘవ ప.ి ా ిభగవప్త  క ిఛూ్డప. 
ఛుణ ఛు ఫనడుి-ిఛుణ పి ేతబ్ ఫడు, ఛుణా ్త నడు. 
ఛుణ ముికటటు కొ్మిి-ిళ తై ాి ేలుి ేతబిమిఛుణా ి

ొ పఘమ.ి 
ఛుణా ఫజ్ి-ిఛుణా ్ ఫచ్ప.ి 
ఛు్కనఛుి ెఘభూ్ముి-ి ఛుఛు ఫిగలిభూ్ప.ి
షమశౙఫగశిమగ్ినమ్పలోిమపఘశఛశె్ా ిధ  ప ్ి
కూ ఫ వ్ాశుడు. 
ఛు్మక్లి-ి్లఛుఱఱు . 
ఛు్ మమానలుి-ిమప ి తడులు.ి వలుగు డలు,ి
ఛు్ మ,ిభమా ఫద లు 
ఛు బుపచమకొ్మి-ిఛు బుబటటు . 
ఛు్ు టి–ిఛూ్ుట. 
ఛుశఛుశమ్మి-ి ి బు ొ పఘమ, బాధ ిపఘమ, ఘమఫిపచమ. 
ఛుశుపడుల ి-ిఛుశుడు, ో టీలు, నుశలు,  
ఛుశుటటలుల ి ఛుశుడుియలుల ి-ిిఛరనవగృ్ప. 
ఛుశుడుి-ిినుశి.ి ో క, ౙఫటటినమా్మడు. 
ఛుశుడు వటటు ిి-ినమా్ప ే్ు, ౙఫటట ే్ు. 
ఛుశుధనయకెముి-ిశ ేెఘపలో ిఛఘాశుిశకుకలి
మప్రా ల ినము ా్ప.ి ా ఫ్ణమ్  ేిఘృధుప.ి

ఛుశుధి ేవ్ాకప.ి 

ఛుశుౘఫమృగము-ి్లిఛుశుధశూఛపలో్యిొప తపి
మృగశూఛపలో్యిఉ్ ిశూఛప.ిఛుశుధమృగము 
ఛుశుౘఫమృగములి ేటి-ిఛుశుధతలి ేట.ి 
ఛు ో ాదముి-ి్జఞపలో ిఛరౙఫఘప. 
ఛులక ్ ముి-ిఛుల ఫ క ిఉఛ్  ప ేి ్ ప. 
ఛులకోనమలుి-ిఛులకఫపకుశములు.ి 
ఛులకలు-్  ో వుటలు 
ఛులకననమలుి-ి ోమాపచములి ెైశులు. 
ఛు ఫ్ి-ిిఛులల కఫ్. 
ఛుగూడుి-ిఛు్ో శ.ి ఛులల ిభ్ ప  

ఛు జముిి-ిిఛు ఘము,ి డఛటటు ్ిమడుిమట 

ఛు్ుి-ము  ్ు, గ  ెపచమ.  ్ు, పకప్ోిఉపడుిి
కొవుెమ ిపచమ, తబ లవలల ిద ీశపి ి బు ెటటు ి
,భల్ు,జెశపవచము 

ఛుపఘలి-ికడఛ లాల ిలో ిఒకివశు 
ఛులునగముి-ి ెనశఛఛుు, క బివప  ్ివపటకప. 
ఛులుిక   ్ిము్ ము-మా ా ిక   ేతబ్ి
భర  ై్ము్ ప  

ఛులుకడుగుి-ిమా్ పికడుగు. 
ఛులుగుి-ిభబఘప, భన్ ప.ిగుశుె , జాడ. 
ఛులుగుకఫఛుి-ిఛుళలగుకఫఛు. 
ఛులుగు రధముి-ిభన్ రధము. 
ఛులుమా తబి–ిభలుమా్వుడు,ిి ఫర భవపి
కోలోు ్ ఫడు.ి 
ఛులునశ  పచమి-ి ఫతబ్టటల ిగు  ెపచమ. 
ఛులల న ీ ెలుి-ిన్ ిఛుడకిీ ెలు. 
ఛులల వలుగులో ిబో ్ఛుి్  ఫనడుి-ిధతు మూ  ె.ి 
ఛులాల కుి-ిత ి ఫశ ేతబ్ినె ఫకు, లప  ినె ఫకు. 
ఛుళలగుి-ిఛు్మగు, ఛు్మగు బల్మప  ివ ేుిగపధఘరవ ప. 
ఛుళలగుకఫఛుిి-ిిఛు్మగుిభల ి్ిీా ేపకటటదెశౙఫెమ.ి
ఛు్మగుకఫఛు, ఛుళలకఫఛు.ి 
ఛువెకఛూచమిి-ిభవ కెప ఫిఉపటట ేివ కెమగు. 
ఛు ఫెశునబో ణ ి-ితభె ,ీ ఛువుెవలెిమ ో్శప ఫిఉ్ ిద ీశపి
కల ి. 
ఛువుెి-ిఛూచమ.ిఛుధుము 



 

102 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

ఛువుెి ేతబ్ ఫ  ి ఫ్ి ే్ుి-ిమఘ  ప ్ి ఫ  ి ెైి ఫ ి
నమశు 
ఛువుెకొ్మి-ిఛు్బుపచమ. 
ఛువుెగటటు ి-ిఛువుెలుిధ  పచటపివలల ి ఫన్ికలుగు. 
ఛువుె్మి బప తవలెి-ిభ ో ్ ప ఫ. 
ఛువుెొ్ి ఫ  ే్ుి-ిభనపభవ  ై్ి ా క ి
ఛూ్మకొ్మ. 
ఛువుెలప ిప ్ి ే్ి ఫలప ిప ్టటల - శప ్ి

ేత్ో ేిభవమా పచమ. 
ఛువుెలి తపడుిి-ిిఛువుెలిబపతిమాల 

ఛువుెలి ేతబ్ ఫ  ిఛూఛలి ే్ుి-మఘ  ప ్ి ఫ  ి
ేె్బపచమ. 

ఛువుెలవపకి్తపగి్లకెకుకి-ి ెఘ ఫ  ిమదా్ ప్ోి ెైి
ౙఫి ్పి ొ పఘమ.ి 
ఛువుెలుిము  ్ి్లిఛూ  ోవివచము ా?-

ొఛునమ్ాలుిభ్మభప ్ి ోటటిఘమఫ్ాలుి
భ్మభపచడపిబా ాకశప. 
ఛువుెనజి-ిఛూల ఫ్ము, ఛూలిఛడక. 
ఛుధు్ాగముిిశకశకఫలిఛుధుజా్తల్ోిజ  ేి్ాగప.ి 
ఛూన ఛటటు ి-ిము్మముఛటటు , వశునఛటటు . 
ఛూనచమి-ిఛూ్మ, ౙఫి బపచమ.ి 
ఛూనటి-ిఒకి మ్ఘ  ్ిఘర ఫ క ిమ ొకడుిఛూ ఛడటప. 
ఛూనటకఫనఛుి-ిిబాధ ్ివహిప ే ఫడు, బాధమ డు.ి 
ఛూనటకూటటీనఘనిఘమ ిఉమ్ు-ిమప ా ి

తడ ొటటు , వృ ాి ే్ు, కౘఫు  ్ ా ినప ఫ ిపచమకొ్ ి
వనమె వు్మిభ్మభవఘయశపి ే్ు. 
ఛూనటఛూనటకు-ిఛరత ో , ో ో కు 
ఛూనటవడుి-ిఒకశుియవెవలతబ్ిబాకీ్ాి ేి ౙఫె ్ ి
ఛూ ఛడు, బాధ ్ివహిపచమ. 
ఛూనట వటటు ిి-ిఛూన ివహిపఛనజే్ు. 
ఛూన్మాటలుి-ి ెై ెైి  ఱమగుిమాటలు. 
ఛూనఛకముి-ిిఛూ క, ఉఘ మప. 
ఛూనఛకొడుకుి-ిబర్ , ఛూన ప తికొడుకు. 
ఛూనబశఛుి-ిిఛుధుద్ . 
ఛూనబా్మఛుి-ిఛుధుద్ . 

ఛూి-ిఛూవు. 
ఛూ క-ి్ప ేడువపటటిఛు్ె  బ మ ి-ిభపఘ  ై్ితభె ,ీ 
భలపక  పచమకు్ ితభె ,ీ తబ  నపఛఘల్ోికూ  ్ ి. 
ఛూ ్ి్ప ెడువపటటి ొ లనతి-ిలషమ కశ  ై్ితభె ,ీ 
మభశణాల్ోి ప తై్ి ొ లనత, బా ఫిభలపక  పచమకు్ ితభె .ీ 
ఛూ ్ి ేలాి్ప ేడుి ొ నన  ్టటల -ి్ప ెడు, ేల తటటల ి
నమృ ి ఫిఛశనుశపిశపగుల్ోి ్తలుఛు, ఛనమఛు్ో ి
ఛూతబ్టటల . 
ఛూచమకిమాటాల డుి-ిి్్ ికఫ ి ా ి వతె్ి ేనమకొ ి
మాటాల డు. 
ఛూ  ,ిఛూజా  ి-ిిభశుకుడు. 
ఛూజెకుపడలు,ిఛూజగుపడలుి-ిభ ే ికుపడలు.ిి 
ఛూ్క ి-ిఛూ్్. 
ఛూ కెి-ిఛూ క.ిఛర్ ్ ప. 
ఛూ ఛటటు -ిిఛటటు ఘలివహిపచమ. 
ఛూఛి-ి ౙఫ శ  ై్. 
ఛూ  వులు-ఛూ కఛులలవపటటి వులు, ్ృణ ఫర ్ులు, 

కృధు వులు. 
ఛూ  ఛులల ి ేశువుతే్ుి-ిౙఫమా్  ై్ివనమె వు్మి

ెఘ ిగి ే్ు.ిగ  డఛులల్మి ేశుఛశె్పి ే్ు 
ఛూవక-ిఛూచమి, 
ఛూవకఛూచమి-ిభఛుశూఛప ఫిఛూ్ు. 
ఛూవుి-ిఛూచమ, ఛు్బుపచమ. 
ఛూవుిఛ  మళ  ై-ిభ ో ్ ప ఫ,ఛూవుి ఫన్ివలెి
కలతబ  లతబ. 
ఛూవుటటటటల ి-ిఛూల తబ లు. 
ఛూవులి ఫన్వలెి్మపడుి-ిభప్ ీల్ప ఫిఉపడు. 
ఛూవులి ేతబ్ ఫ  ని ఫలి ే్ుి–ి శప ్ ఫ  ,ిి
భవమా పచమ. 
ఛూవుల ఫలముి-ిఛూవులుిఛూతేికఫలప, వనప్కఫలప. 
ఛూవులవలల ి్తపగి్లకెక క్టటు -ిౙఫమా్ ివనమె వై ాి
ఉ్ెమవనమె ినప్గప్ో ెైిౙఫి ా ిమకమాప ్టటల . 
ఛూవులుిము  ్ితబశనమ్ికటెులుిోచమి-ముపఘమి

ాగ మ్మభప ్ి ోట ేికౘఫు లి ఫలగు. 
ఛూనిగు ు్టటు ి-ివశప ఫ. 
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ఛూనగు ు్ి ాశముి-ిిభ పటట ికలుఛు్ ి. 
ఛూన ొప  ి-ిికల్నె ావపికల ఫడు.ి 
ఛూన ొప  ్్ముి-ిి్్కుిలే ినపబపధపి
కుపచమకోవటప. 
ఛూన ొప  మాటలుి–ినపబపధపిిలేక ో ాి
కుపచమకొ ిఛకేిమాటలు. 
ఛూనలి ాశమువలెి-ిభ ో ్ ప ఫ, కతబ  తబ. 
ఛూనలి ాశ  ైిఉపడుి-ిభ ో ్ ప ఫిఉపడు. 
ఛూనలలోి ాశముిి-ిిభ పటాిభ ో ్ ప ఫిఉప ే ి. 
ఛూనమకు ఫనమకివచము-ిఛూనమకొ , ఫనమకొ .ి
్ ేచ ఫివచముి 

ెపచముి-ి బపచము.ిి ెప తము. 
ెపచమ- ె్ప; ొటెు ిొ.ికఫలు ా క ి ఫ ేిగుపడర ి ఫ్ర. 
ెప తఛుటాకనముి-ిి ఫలిమకఫదప. 
ెప తఛుటటశము-ి బపఛముిగలివషనమ , వషఫనిలప, ్ోక, 

్ోకకుచముిగలివషనమ . 
ెప తముి-ి బపఛప, ్ోక, ్ోకకుచము. 
ెపజి-్ేకెై్, ్తచ  ై్. 
ెపజమాటలుి-ి్ేకెై్ిమాటలుి.్తచ  ై్ిమాటలు. 
ెపజెమటలుి-ిమక కి తమటలు.ి ె్మ తమటలు 
ెపట-ికుఛు, బపడప.ి 
ెపట ఫ-ిికుఛు ఫ. 
ెపటఛటటు - ెపటి=ిభపగ  , ఛటటు ి=ి ోటట, ెపటఛటటు ి=ి

బజా ీ. 
ెపటఛటటు ి శముి-ి్గ ోటిచయ ేి శప, ెపటఛటటు ి

భ్ ఫిఛవులుి  ి ేడ ే్ుి ోటట.ిభకకడిచయ ేి
శము.ి 
ెపటఛులకలుి-ిభ ిక  ై్ిగగు ఫుటట. 
ెపట ెటటు కొ్మి–ిభపగ  ెటటు కొ్మ,ి్గవు ెటటు కొ్మ. 
ెపట ెశుగుి-ిమవు ెశుగు, గడడ ెశుగు. 
ెపట ెశుగులి  పగి-ిమవు ెశుగులి  పగ. 
ెపటమపఘి-ిమలమపఘ. 
ెపటలిఛూజలుి-ినమృఘములెై్ిఛూజలు. 
ెపటలుికుఛులు-మకుకటములు, గుపఛులు, ేటలు, 
త్ెలు, బాధలు. 

ెపట వటటు కొ్మ-ి్గవుి ెటటు కొ్మ, కలహిపచమ. 
ెప  ిమ ే ఫశుి-ి ెప  ల ి ేనమకొ ే ఫశు. 
ెప   భనటి-ి ెప  ల లోివధయవశులుికూశుు ేి భట, 

ెప  ల భట. 
ెప తముిి-ిిగపడ ెప ాశము,ివలు ఫ  ి్లుఛు.ిి
ెప  ్ము.ిౕశులుి శుఘమ ఫికఫక ిధ  ప ేిభప త. 
ెప తముి-ిి ే ికప తకుికొ  ల్ోిభమ  ు్ి ాెశప.ి 
ెప ాల  ి ొ ప్ ాలుిచయడుి-వ శి  ై్ిఛ క ిఛూ్మకొ్మ, 
ెప  ల క ిముపఘమిచయడవలతబ్ి ొ ప్ ాలుి ెప  ల ి్శు ఫ్ి

చయడడప. 
ెప  ల భటి-ి ెప  ల లోివధయవశులుికూశుు ేి భట,ి ెప  ి
భట. 
ెప  ల ేశటముి-ి ెప  ల ిొ.ిభకఫశ ప. 
ెపఘలకఫడ-ిి ొ ర ఘమ్, ఉఘ్ా్ి ెపఘలకడ, 

ొ ఘమ ో కముపఘమ. 
ెపఛుడునగు ాలుి-ి ె   ్ినె ాలు. 
ెపఛుడులేడుి-ి ెపఛుడులే   . 
ెక కపడల ిపఘమి-ిజాశుడు. 
ెగడ్్ముిి-ిి ొఛు్్ప.ి 
ెచముి-ిమ ిక ప, భతద్ప. 
ెటు కోటి-ిిశషకప. 
ెటు వమిి-ిిమడు వమ.ి ెటుి=ిమడుఛష  
ెటుశుి ో ్శుి-ిి ో ్బపచశు, భ్ పి ెటుశు. 
ెటటు నజెటటు ిి-ిి 
ెటెులోిౙొ ము ి-ిికొపగుబప ఫశప,ిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి

ధ్ప. 
ెటటల ఛుుి-ిిబఘల ే ిఒకశకఛుిఉఛుు.ి 
ెడనబా్ుి-ిడుచమ, ్ పచమ.  

ెడగప్ి-ిి్ఛుు్రో వ. 
ెడ్టటిగపడనడు-ిఒశులిమాటి్ ి

మూశుు పడు, ెడనశఛుిమ ్బ.ి 
ెడమశలు,ి ెడమళలల ిిి-ిఛకకకు ఫ , వ్మకకు ఫ ి

తశుగు. 
ెడమశుి-ి  ో వు. 
ెడొకముి వటటు ి-ిము్్ిక్బశచమ. 
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ెడ ేనచమి-ిమక కి ో ర ్ హిపచమ, ఛు  కొలుు. 
ెడ ఫడనబెటటు ి-ిబహిధక  పచమ. 
ెడ ఫడి-ియలువశునివశునమాశుు.ి 
ెఘ ెఘి-మక కి ెఘ. 
ెఘ్ బళఛున ొపడ-ిలగువిభ్ో బలఛుకొపడ.ి 
ెఘ్ే వి-ిభధ ఫమృ్ప, ోి్ే వ. 
ెఘీనఘటటి్ే వి-ిభధ ఫమృ్ప, నమలభప. 
ెఘఱమచమి-ి ఫద్మినయ పచమ. 
ెఘవులవుడుికఱచమి-ికో ఫ ేదపి ే్ిక ప ి ెఘి

కొఱమకుకొ్మ. 
ెఘవులుి బ బుగటటు ి-ి ెఘవులుి ఫ  వ్ెలగు. 
ె ాలుిఛుక కటనబెటటు ి-ిమ్ కుపడు. 
ెఘ్తశుివుపడన ఫి ెడగప్లుిీ్ుి-ి
ెఘమాశముపడ ఫినపఘమ ొపఘమలుి వఘకు. 
ెఘ  కెముి– ెఘ  కము,ి ె్ె్ప. 
ె్ఛ ఫలుి-ి ఫ ాలు. 
ె్ఛ  ి-ిి ె్మఛ  ిభ ికుడు, ొఛు ఫడు, 

వృ ి ొ ప ిప ే ఫడు.ి 
ె్ఛుి-ిి ఫఘప, ్గవుి.ి ేఘప. 
ె్ఛులనబెటటు ి- ఫ ాలుి ెటటు . 
ె్మిలోక ిమ ి-ి ెఘిలోక ిమ  . 
ె్మ ఫమూటి-ిభ ఫదె్ప, షణ కప 

ె్మఛపడుగి-ినపకఫాపత; ్తలుగు ఫ  ిఛపడుగినపకఫాపత. 
ె్మ ఫములుి-ిభ ికప. 
ెశనబెటటు -ి్ే వఛటటు ిఛటటు . 
ెశ్ుి-ి ె్నగు. 
ెశ ేనగుి-ిజృపభపచమ. 
ెశ ేనచమి-ిజృపభపఛజే్ు, ేర ే బపచమ. 
ెశ ేనఛ్,ి ెశ ేఛణి–ి ేర ేఛణ 

ెశ ేనఛుిి-ిి ేర ే బపచడప, ఛు  కొలుడప. 
ెశ ేఛుకునడుి- ేర ేఛకుడు, ేర ే బపచమి ఫడు. 
ె  మ- ేరమ, 

భ్మ ఫగప, ెఘ  కప, ొఛు్్ప,భతద్ప. శవపి 
ె  ్ాళల ఫ  ి డడ ి-ిమప ాಉి ే-ిర  ి ె  ్ాళల ఫ  ి
ధతు ్తె ికూ్తశు. 

ెశుగు్ోనబెటటు ి-ి ్ ్ ా్ ేిక  పచమ. 
ెఱిమి-ి ె  మ.ి 
ెలుచమనఘ్ముి-ిి ెపకె్్ప, భలు్ెప. 
ెలుచమి, ( ెళలచమ ిశనప, ఛశుధప, భతనమలభప ఫి

  ే ి. 
ెలుచమిచయఛుి-ిభలుఛుచయఛు, భతద్పి ప  ్ి

చయఛు. 
ెలుచమిమాటి-ిశన  ై్మాట, ఛశుధ  ై్ిమాట. 
ెలుచమగుణముి-ిమూశులషణప, మూశు్ెప, ెపకె్్ప. 
ెలునమమాటలుి-ిశనఛుమాటలు. 
ెలి ెశడు.ి-ి ెల తటటు .ి 
ెళలల ి-ి ెశడు. 
ెు తటటు ి-ి ెశటట తటటు . 
ెు తటటు ిమపఘమి ఫఘమ- ె  టట తటటు ిమపఘమ ఫి ఫడశు. 
ెళలుి ెశడుి-ి   డ . 
ేనడుి-ి ాశపిొ.ి ఫటట ి ే్మ. 
ేనడుకిి-ి ేడుకొ ికూడుకొ .ి 
ేనడుకొ్మ-ికూడుకొ్మ. 
ేగుపజపధ ములుి- ేగుజప తములు. 
ే ఛటటు ిి-ిి ఫ ఛటటు , ఛూ ఛటటు . 
ే్ి-ి ె్ , లేగ. 
ేశనబెటటు ,ి ే  పచమి-ి్ోడు ే్ు. 
ేశటాలుి-ి ేశటా క ివ ు్ిము్తతెఘమవ, నమ ఫతబ . 
ేశడగు-ిభ ికమగు. 
ేశ  ి-ి ెఘిభడుగు, లకుకవి 
ేశ  ిక శుి-ిభ ిక  ై్ిక శు, ౙఫపఘర  ై్ిక శు. 
ేశ  ిచమటు  కముి-ిౙఫపఘర  ై్ిచమటు  కము. 
ేశ  ి ె్ఛులుి-ిౙఫపఘర  ై్ి్గవులు. 
ేశ  ిమహిమలుి-ిభ ిక  ై్ిమహిమలు. 
ేశ  ఫ-ిభ ికప ఫ. 
ేశ  నిి-ి ెఘభడుగు, లకుకవ,ిమ ిక ప. 
ేశుకు ుితటటు -ి ే ొక ితటటు . 
ేశుకుచముి-ి ే ొక్మ.ి 
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ేశుకొ్మి-ినమె తపచమ, ొ గడు, బలుచమ, ఉచు  పచమ, 
వప పచమ, ్ల ెటటు , న  పచమ.ిఛరతబ ి ిపఘమ, ేశు ెటటు , 
భతద పచమ, గడడకటటు . 

ేశుఛడుి--ిఛర్ ా తకెకుక, ఛరతబ ి ిపఘమ, ామపివహిపచమ.ి 
ేశుఛుి-ిమటటు ఫ్ర ేధప. 
ేశు ెపఛుి-ిి ేశుఛరతధిలు, ామనమృ .ి 
ేశుబలముి-ి ఫశజలాలుిచయతేఛుుడుిచయతేి ేశుీ ిి

బలప. 
ేశుమాలుుి-ి్శపఛజే్ు.ి 
ేశువడడ ఫనడుి-ిఛరతబ ిి ొ ప ి ఫడు. 
ేశువ-ి ేశుిగల ఫనడు.ి 
ేశు ఫనడుి-ి్ు ాఘమలోల ి ౌశ నయచకప ఫిఛరకటటపచమ.ి
ే ొక్మ, ఫకుాచము. 
ేశు ఫశు-ి ే ొక్మి, ేశుికలుగు, ేశు ెటటు ి 
ేశు ేశి-ిఒకొకకక  ి    ఫ, ఛర్ ే కప ఫ. 
ే ెము రలుి-ిఛుశు ెతెపచమ. 
ే ెము ఫశు,ి ే ెలు ఫశుిిి-ిఛఱమ ెతె ో వు, 

ఛశుగులు ఫఱమ. 
ే ెవశ  బుళేనడుి-ి ే ెవశిమ ేి ఫామి్ృతబప్ౙఫెమి 
ేలకు  తి త్మ నడుి-ి ేలకు  ెి ఫామపలోి వలతబ్ి
త్ కేదవుడు.ి 
ేల  ,ి ేల ీనడుి-ిివఘశుబో ్త. 
ేల  ్్ముి-ిివఘశుబో ్త్్ప. 
ెైనడన్ేి్‘ క- బపడప్ేి ఛుటటిలాపటట ి.ిబప ఫశ  ప్ి

ఉపటటప ర ి ా ిబటటు ిమభశణప 

ెైన  కఫది-ిబప ఫశుికఫతె, బప ఫశుిఘటటు . 
ెైన  క ి ఫన్వచముి-ిభఘ్ఛుి ోభికలుగు, బప ఫ ఫ క ి

్ాిభబు . 
ెైన  ొప తలిఛచుడముి-ిబప ఫశుభపచమలివనెపీ. 
ెైి-ిద ీశప, బహి ఫ గప, వలుఛలి 
ెైి్శవుి- ెైధప, ెై ా  .ి 
ెైకుడుఛులుి-ి ెైతపడుల , ఱమతపడుల . 
ెైకొనశుి-ిికొ్ ా ెైిభఘ్ప ఫిభ  ేికొనశు. 
ెై  కొపడలోిబచముబే ఫలుి-ిభ్మ ్ికఫశ ప. 
ెై  ొప తలిఛచుడము-ిబప ఫశఛుిభపచమలివనెపీ. 

ెైఛ ా ఫలుి-ి ెై ెైి  ఱమనగులు. 
ెైశుకఫలముి-ిదశ్ాకలము. 
ెైశులుి ే్ుి-ివృ ి ే్ు, తేఘ పి ే్ుి 
ెైశులుి ే్ుి-ితేవి ే్ుి 
ెైశు్ె ఫి ఫఘముిొల ్టటల -మశప ్ి ా క ి

శుఘప ఫిజశుగు. 
ెైవచముి–ఐవచము,ికీడుికలుగు. 
ొ పచమి-ిమఱమగు్ి ా  ిక ెటటు , శ్న ప ఫిగమ పచమ. 
ొ ప్కూటటకుపడి-ినమ్బు ి, లవ  కీి తపఘ ి, ొ ి

ఘగశిఉపచమకు ేి ళలకడవ. 
ొ ప్ ొ శుగు-ిఘగశ. 
ొ పఘమ ఫనడుి-ి ొ పఘమికల ఫడు. 
ొ కఫకలుి- ో కఫలు, ో వు, కోఛప, ఘమఫ్పిక  ్ఛుుడుి
ఫ ేిమాట. 
ొ గబాణముి-ిఒకశకమగుి్ుఘౙఫధ్ప.ి 
ొ గశునబువుెలుి–ిఘాటటి ఫన్గలిఛువుెలు. 
ొ గశుిమానకులుి-ి ఫటటిమాకులు. 
ొ గశుముపఛుి-ిగ ఫెతద్ప. 
ొ గశుమూనఛుఘ్ముి-ి ొ గశుబో ్త్్ప. 
ొ టు నబ శుగుిి-ిినీఛప, మక కిఛకక్,ి

భతనీఛౙఫి ్ప,ిమక కిఘగ  ిచమటుము. 
ొ టు నబ శుగుిన్తలు-యశుగుి ొ శుగు్ి్మ్ ిన్తలు,  
ొ టు ొ పకము-ిమక కికఫపత, మక కికు ి  క. 
ొ టటు ొ టటు ి్డుగులిబో ్ ా్నడుి–ి
ఫమ ావ్ాశమూ  ె. 
ొ టటు ొ శలుిి-ిమక కి ొ శలటప, మక కి  శలటప. 
ొ డఛుని ొ డుఛుిజపఘమశునడుి-ిిఉఘ ప ేిచపఘమర డు. 
ొ డమ ిచపఘముి-ిజ్ ఫహి్ తబిత. 
ొ డల  కముి-ిఘమ బు.ిిమచులుిగలిమృగము 
ొ డలు వటటు -మ్ానఛడు,  శుల , బో శ  లఛడు, ఫకులాడు, 
ొ శలాడుి 
ొ డవగుిఛఘవులుి-ి ెఘి/ ేలెై్ిఛఘవులు. 
ొ డవుి-ిమ ిక ప, ొఛుఘ్ప. 
ొ డవుకుి ొ డ వై్-మక కి ొఛు వై్. 
ొ డవుకెకుక-ఛరతబ కిెకుక, ేశుకెకుక.ి 
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ొ డవులుిచయఛుి-్ోచమ, ఛర్ షమగు. 
ొ డ వక కపచమ- ెైక ిలతె ెటటు ,భభవృ ిి లో క ి్తచము, 

లకుకవ ే్ు. 
ొ  నబడు ి ొ  వ  - ్ ్్పి ొ పఘమ, చమలక్గు.ి

్బకపచమ, ౙఫ శమగుి, 
ొ డుఛుకగ,ి ొ డుఛుగ్ిి-ి ొ డుఛుడుక్,ిి

గూఢ ా ఫలు్ ి కుకఛరద . 
ొ ్ెశి–ిమకులకటు. ొ టల ప,నప , ొ ్క. బ్ృకశ లోల ి ఫ ేి

నెళలలోి 
ొ ్ెలిఘగశ-తే ్ప, భ్మకూల ప. 
ొ ్తె లికూడుి-ిఛపక ె ోజ్ప, నమ్బు ి ోజ్ప. 
ొ ్తె లికూ  మి-ి ేద లితే ్ప. 
ొ ్తె లిబో జ్ౙఫల-నమ్బు ిి ోజ్ిౙఫమూహికి ఫల. 
ొ ్తె లకఫనఛుి-ిిఉమ  ిశషకుడు.ి 
ొ ్తె లకూటమి-ి ేద లికూటమ. 
ొ ్తె లచమటాు లుి-ిఉమ  ిబపధమవులు. 
ొ ్తె లమగనడుిి-ిిఉఛఛత, జాశుడు. 
ొ ్తె లమగువి-ిజా  ణ , కులట, వ భ ా  ణ . 
ొ ్తె లమాటలుి-ియఘ  కీి్ ేుి/ భ్మకూల ితే ్ఛుి

మాటలు. 
ొ ్తె ల  ప  ి-ిమ ొక  ్ోి ఫటటినమా్ప ఫి

భ్మభప ే ి. 
ొ ్తె లలుల నడు- ే ఫ లపఛటటడు,టటడు, ెకుకమప ిక ి

భలుల డు 
ొ ్తె లభునడుి-ిఉఛఛత. 
ొ ్తె లనమ్ముి-ికఫమనమ్ప. 
ొ ఘ ాటటమృగము-భఘృద  ై్టటు ి, వఘకఘ  ప ి. 
ొ ఘశులాడుి-కటలకుె లుిఛలుకు, 
ొ ఘలుి-నయి లమగు, ొ పగుి.ిభతద పచమ,ి 

ి ెశుగుి-ిఉ ేరక పచమ,ఛుటటు , ఫ బపచమ,భగు,ిఒఛుుి,ి
శతబపచమ,ికీా  పచమిి్ోచమి.ిఱుగు,ిిజపచమ. 
ొ ి ొ్మి–కఛుు,కము , మవ  పచమ,ి
తకుకన,గుపఛుగూడు,ఛ  ే్బుపచమ,క్ు. 
ొ ఘమగుి-ికము . 
ొ ఘమి-ిినయశు డుి.ి ి్ప,ినమ్ప.ఉఘ్ప 

ొ ఘమకునబ ఘమి-ి ో ో కు, ఛరత ో . 
ొ ఘమకొకికొ్ెలు ఫ-ి ్ ్య్్ప ఫ, లఛుటటకఛుుడుి

కొ్ె ఫ 
ొ ఘమ ఫ ి ొ ఘమి-ిినమ్పికఫ ినమ్ప.ి 
ొ ఘమగూనకు-ౙఫ్పకఫలమగు, నయశు డనెమపచమ. 
ొ ఘమగూనకుి ొ డఛులుి–ిౙఫ్పకఫలపి ొ డవు ఫిఉప ేి
డలు. 
ొ ఘమగూకుని తలల ఫశుి-ి ఫతరపబగళలల . 
ొ ఘమ ొ డ డు ఛుి-ినయ ో ఘ్ప. 
ొ ఘమ ొ డవకిలపడకఫ్ుి-ిజశుగ ిిజశగడప 

ొ ఘమ ో వడప-ికఫలషేఛప 

ొ ఘమలుి ేళలుి-ి ో లు, నమ్ాలు. 
ొ ఘమ ొడుచమి-ినయ ో ఘ్మగు. 
ొ ఘమ ొఘమ ొ ఘమ ొ ఘమిి-ిిఛరత ్ ప. 
ొ ఘమ క,ి ొ ఘమ ్ి-ిికఫలషేఛపి.ిమలన ప. 
ొ ఘమ ఫశుి-ికఫలషేఛపిజశుగ ఫశు. 
ొ ఘమ ివచముి-ిమలన ప ఫివచము. 
ొ ఘమ వు, ొ ఘమ ో వు-కఫలషేఛమగు, నమ్పిగడచమ. 
ొ ఘమతే్ుి-ికఫలషేఛపి ే్ు, నమ్పిగడుఛు. 
ొ తకుక- ేళిీశు,నయశు డుి ెైక వచము, లప తకుక. 
ొ ్మగు,ి ొ ్మగుడుఛడు-ిఛూ కివహిపచమ,ికుప  ో వు, 

షమణ పచమ, ్ౕ మగు, ఫడుబడు, కధుఛడు, బాధఛడు, 
కఫపతహీ్మగు,  

కలమగు, భనెనిమగుి,  
ొ నబాలవపటట ిి– ొ ెైి ఫలవలెి ొ ప  ి వపట ేి

చలాల శటప 

ొ శనటటి–ిభష  ేధపి-ి బపటవపట 

ొ శి-ికఛటప.ి 
ొ శ ి- ేబఘమలు ఫి త్చముకొ్ ిడబు . 
ొ శ ొ చుము,ి ొ శ ొ తుము-కఛటప.ి రధపిిభవమా్ప, 

ేఘప. 
ొ శ్ుి-ిభ్మభపచమ.ికలుగు, జ పచమ 
ొ  -ిభ ికప, మ ిక ప, ధృఢప ఫ, కమాప ఫ. 
ొ శు ఫ ె-ిి ొ శు  పటటితభె .ీ 
ొ శు ఫలుి-ిి ొ శు  పటటితభె ,ీ ొ శు ఫ ె. 
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ొ శు  శుగు ఫశు ొ శు  శుగులి ఫశుిి-ియశుగు ొ శుగులి
ఫశు.ిి 
ొ శుగు ొ శు  పటటి ో శ -ి ొ శు  పటటిఛడుచమి 
ొ శుగు ొ ప్లుిి-ిచమటటు ఛకకలు. 
ొ శుగులుి-ిఛకక ా ఫలు. 
ొ శుగు ఫ  శుగు ఫశు-ియశుగుి ొ శుగు ఫశు,  
ొ శులుి-ి ొ శ ొ ాులు. 
ొ ె ొడుచమ,ి ొ ెి ొ డుచమి-ిభతద పచమ. 
ొ ఱ ొ చుము,ి ొ శ ొ చుముిి-ిబే ాభ ఫర ్ము 
ొ లగూడు,ి ొ లికూడుి-మాపౙఫాశప. మాపనఛుతప  . 
ొ లము ఫ ి-ివ ఫ్ప.ి ొ లా క ి ఫ ,ిఛప ి 
ొ ల ేశ,ి ొ   శ, ొ లోశ- ొ  ేశి-ిిలలల ,  

తభమ, ఫామఛుి్ఘమ, ొ లాలి ేశ, కూ్ ేటటఘయశప.ి 
ొ ల్లుకిి-ిిఛరణ్కల్ప. 
ొ ల్ాటిి-ిిఛరణ్కే. 
ొ ల్ు-నపచ  పచమ, ఫ బపచమిినీ బపచమ, 

ఛర ేశపచమ,భతద పచమ,ఛరకఫశపచమ,క బపచమ,  
ొ ల వుి-ిి్శపచమ, చచముి.ివ శిమగుిిభపగమగుి,  

ఉడుగు. 
ొ లనమి-ి ేఛచశ ము ెైి ొ లునమ, ేఛకపఛు. 
ొ లనమ ే ఫనడుి-ి ేఛద ీశపికల ఫడు, 

మ్ా యవ్ాశుడు,ిిధతు వు. 
ొ లనమలాడు-నపచ  పచమ, తశుగుి.ిోనఛుిమాటలుి

ఛలుకు,ి 
ొ లనమి-ిికుటటల్ 

ొ లనమలాడు,ి ొ లనమలిి ఫడుి-ిిమ్ా యవ్ాశుడు 
ొ నత,ి ొ లనత-తభె .ీ 
ొ ్ుి-ిమశణ పచమ. 
ొ  ఫశుి-ిి్‘ ెు్తె . 
ొ  వు-షమణ పచమ,వ శిమగుిి తడుి, భ్ఛడు. 
ొ తబ ో వుి-ిఉడుగు, దమపచమ,ిినపచ  పచమ, తశుగు. 
ొ లుగు,ి ొ లుచమ-ిక్బడు, ోచ  పచమ. 
ొ లుఛుి-ి ోభ.ఉలాల నపిశూఛు,తెథిశ ప,ఛర్ ాఛపి, వృ ిి

,నమ ఫన్,ిఛటటు ,ధ్ప,జాడ,ి
లపడ ే  మ,భ ికప.యప ెై్ ిి ్్ప, ా ్ప. 

ొ లుఛుి ాపటల ి ెఘభూ్ముి–ిగుఱాు పిి ఫ్్ప్ోి
ాటట ో ్‘ిద్తర వుల్మి తప ా ేికకిభవ్ాశప. 
ొ లల ి-ిబ తె ఫి  పజఛటు ి ా్ ప, ొ లుల ి, వ శిప,  

ొ లల కటటు -్‘ ఫుశలోిి ేలుి ఫశిఛకక్ఛ ేి
్ాలు  పజలు 

ొ లల కటటు ిఘప ిఘప ి ో గుతేనమకొ్మి–ి్ాలు  పజల్మి
ఛ ేఛ ేిఘపచమ. 

ొ లలతే్ుి-ిిభలష ప ే్ుి.ివ శిప ే్ుి ొ లుల ే్ుి,  
్శపఛజే్ు. 

ొ లుల వుి-ిభన్ మగు. 
ొ నెకముిి-ిిఛునెకము. 
ో నకపఘమకొ్మి-ిమాె్మపఘమకొ్మ. 
ో నకకునిబుటెుడగుి-ి ా్ పిభతి ౌక ఫిలభపచమ, 

నమృఘమగు.ినమభషా క ినయచకప. 
ో నకము  ,ిి ో పకము  ి- ెి తపగుి్ీచమటటు లోి
ేనమకు ేిము  .ిి 
ో నక వటటు ి-ి దు్్ాపబూలపి ెటటు ,  

బ్ మా్మచము. 
ో నకులుి-ి ో క ళలల , మా్ాఛరవశె్, కఛట ేధు, ేధు, ్్బు, 
 పగ్్ప, చ  ్ర. 
ో నగుి-ిజప తప. 
ో నగు ో నగుి ొ పఘమి-ికలతబి  లతబిఉపడు, ే్లోి ాశపి
ాశపిక్ుి 
ో నగు వళలల -ి ో గువలెి ఫ బపచమ.ి, 
ో నగు ్ు,ి ో నగుి ో ్ు-ినప్్కోనపిత్ ఫి ో గుి
ఫ  ప ికుటటు , ఛ ు్యలు్ోిమపగళనయ్రా ి ే ి

తబఘప ే్ు. 
ో న ె్ేెటట ఫశుి-ి ే్ ఫశు. 
ో న ి-ిమణ కటటు ి ెై ాగప. 
ో కుి-ి ో నకులు. 
ో కులనబో క- ో క ళలల ి ో వుట,మా్లుిఛ్మ ట, ఘమ ఫ శి

ఛరవశె్. 
ో కులనబో వు- ాబులకుి ో వు, ో కడలకుి ో వు. 
ో గువడు, ో గుఛడు-ి ఫశ ఫిఛడు, నపఘ  పచమ. 
ో ళలల ి-ిఉఛా్తలు.ిిభష్లు 
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ళు్ోిచలేల ,  ాష్లు.ి 
ో టట  శి-ినుశగలిఛరభువు. 
ో టటనబాటటి-ికుము డుఛడుట. 
ో టట ాశలిభూ్ము- ో టట  శల ెఘభూ్ము.ి 
ో టటబపటటి-ిౕశుడు. 
ో  ి-ిఒఛుు, చకక్, భపఘప. 
ో ్శముిి-ిి ొ గశు, మఘప, గశెప, ఛర ావప.ి 
ో ్  పచమిి-ిగ  ెపచమ, మ ిపచమ, ో న  పచమ. 
ో ్ ీనడు-ిమఘపి ిగశెపికల ఫడు. 
ో ి, ో ర ి-ి ో ధణప, వైభవప, శష పచడప. 
ో ిక్తె ,ి ో ర ిక్తె ి- ో ధకు ఫలు,శషకు ఫలు. 
ో ికఫనడు,ి ో ర ికఫడు- ో ధకుడు, వైభవపికల ఫడు. 
ో ి  కుకి-ిభతద పచమ, వ  లుల . 
ో ితే్ు,ి ో ి ే్ు,ి ో ర ి ే్ుి-భతద పఛిజే్ు, 

వ  ిలలజే్ు, ో ్బపచమ, నపశష పచమ.ి 
ో ్ూ  క ని తశువు-లటటిీనమకొ ి వళల ి# ా  . 
ో ఛుి-ి ో ర ఛు, ో ధణ. 
ో ్,ి ో  ి-ిి ో  న,ిి వళ్ల ్మ. 
ో ్ి ళుకునిగటుి-ిగ్జలతే్తిబపధ్ప, 

ో శ ిి-ిి ొ శు  పటటిఛడుచమ. ో శ  

ౙఫ శ  ై్ ి,ివ శిపిిభలష పి,  ఛ ీ్ప.ి 
ో శ ికఫ్మక-కట ప, ేబఘమలు.ికఫ్మక.ిఘ్్ి 
ో శ ికో  కలుి-ికఫ్మకలిీ ిికో  కలు.ివ శి  ై్ి

కో  కలు. 
ో శ ి తలులుి-ిభశణప ఫివ ు్ి తక్తెలు 
ో శ ి ెటటు ఫశుి-ికఫ్మక ెటటు ఫశు. 
ో శ కూడుి-ి్ా కఛుికూడు. 
ో  నిి-ిఘ్్్ో,ి ో శ ి=ికఫ్మక 

ో పచమి- ో లుు. 
ో పఛుి-ి ో లుు. 
ో మి-ిి ో క. 
ో మ,ి ో  మ-మఘశప, శవపి.ిఒఛుు, చకక్, భపఘపిి

భవ ా్ప,హెచు  కి,  లషణప, ్ ప.ి 
ో వవు,ి ో వు-ి వళలవు. 
ో న ో వుి-ిమ ిపచమ, గ  ెపచమ. 

ో నము,ి ో న్ము-షమశప, ఫలు.ికఫపత, ెైఛూ్ 

ో నము ాగుి-ిీశిమువలెిభక ె్ోిమ ో ద్ముిఛటటు . 
ో నశముి-ి ో ్శము, గశెము, మఘప. 
ో న  పచమిి-ి ో ్  పచమ, మ ిపచమ, గ  ెపచమ. 
ో ్ణ పచమి-ికూశుు, గుప బపచమ, ొ గడు. 
 న ి-ితెై్ ప.ిి 

ఛర్ ా బపచమి-ి ౌశ పిచయఛు. 
ఛరతచపఘమర డుిి-ిిమాఱమచపఘమర డు. 
ఛరత ెటటు కొ్మ-ిలఘమటిఉపచమ, నమా్ప ఫిఉపచమ. 
ఛర్ తెషముి-ిఛర్ షము. 
ఛరము్ముి-ిము్ము. 
ఛరహేకి-ిగూ ాశిపిక  ్ి ోల కపి ికఫవ ప. 

ఫర ్్తె ి-ికుజ్మడు. 
ఫర ణ ా  ి-భీధుతబ కి ి ీ్ఛర్ ్ పి ేతే ఫడు, డువకి

భ  ిప ే ఫడు. 
ఫర ణఛుటటశుఛుి-ిి ఫర ణఛు ఫ్ువు. 
ఫర ణఛరతధిి-ి ేవ్లిగాా లోల ి ఫర ణా ిమవహిపఛి

జే్డప. 
ఫర ణ ఫర ణ ేనెముి-ిమక కి ఫర ణతే హి్తడు. 
ఫర ణబపఘమగునడుి-ి ఫర ణబపధమవు. 
ఫర ణబపఘమగు ఫలుి-ి ఫర ణబపధమ వై్ితభె .ీ 
ఫర ణభునడుిి-ిిభశె. 
ఫర ణా ా ఫలువడుి-ిభీధుతబ కి ిఛర్ ్ా లుి ే్ు, 

డువకిభత ీ్ప ఫిభ  ిపచమ,  
ఫర ణేనడుిి-ిిభశె, బర్ుడు. 
ఫర ణేదె  ిి-ిి ాశ . 
ఫర ్ముిి-ిివ్నమ , ్ వ్ప. 
బర్ఛడుి, బర్ముిఛడుి-ియధుఛడు. 
బర్ ఫ ి్్ముి-ి బర్పిఛకే ఫ ిలషణప. 
ేరమతే్ు, ేరమ ే్ు-ి ేరమచయఛు, ేరమపచమ. 
ొ ర ఘమ రొఘమలు,ి ొ ర ఘమలు ొ ర ఘమలు-ిఛరత ్ ప. 
ో ర ళలల ి-ిదకు ా ిచయడడపికోనపియశుగుి ొ శు  పడల ి

ీఘిచలేల ిభష్లు. 
ో ర డి,ి  ర ఢి-ఛరగలు డు, ఛుణుడు,  ేక . 
ో ర డ  శి-ి  ర ఢు తై్ి్జమా్మడు. 
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 ర ఢ ఫనడుి-ిి  ర ఢుడు, ిటు, ఛుణుడు,  ేక .ి 
జలముిలే ిఛపటి-ిి ధ్ర్జ్ప 

జలాధశునడుి–ి పబజలాధశునడు,ి  పడఛపడువపటటి ెఘి
గల ఫడు. 
బపగ ెటటు ి-భపగ ెటటు .భవమా్ఛఱచమ, ోన  పచమ. 
బప ఫశగుి-ి ేధిామగు. 
బప ఫ ఫ్ిఛ  మళమగుి-ిభఘ్ప ఫిభతద్పికలుగు, 
బప ఫ ఫ క ి్ాిభబు . 
బప ఫశు ే –ఛరదనె  ై్/భమూల మగుి ే . 
బప ఫశు్కుిభఛుశూఛమగుిమణ ి  శక ్టటల ి-ిభపఘ  ై్ి
వనమె వుకుిమ  ప్ిభపఘపి ేకూ  ్టటల . 
బప ఫశు ెపకు్మియ్మము్మిన  ్్మి-ిభమూల  ై్ి
వనమె వు్మికొ ి ఫటటిలువగలివనమె వు్ోినమా్మ్మ. 
బప ఫశువపటట ిి-ిభపఘ  ై్ ి, నెచ  ై్ ి. 
బపట్్ముి–బపటట్్మ,ిిఛ ఫకామప. 
బపటటఛప్ముి-ిివ శి  ై్ిఛప్ప.ితేవకు ిఛప్ము 
బపటటబపటగుి-ిలోబడు, నకెమగు. 
బపటటబపటటి-ి ాౙఫ్మ ానమడు. 
బపటటబపటట్్ముి-ి ాౙఫ్మ ాన ప, ానమ క ి

ానమడు ఫిఉపడడప. 
బపడగుి-ిభవమా్మగు, ౙఫ శమగు. 
బపడ ితశుగుి-ి ధ్ర్జ్ప ఫితశుగు 
బపడవలముి-ిమూలధ్ప, నప ొఘలు, ౙఫమశియప. 
బప ా్తకూ  ి–ిబప  ిమ్తకూశుి ఫామపి 
బప ా  పచమిి-ికో ఫకఫశప ఫి ే్ు. 
బప ాశుి-ిబప ాశము, బ కకనము, ధ్ప. 
బప ాశుముఘరి-ిధ ా ఫశపీ ిిముఘర, ఛనమఛుిముఘర, 
కుపకుమిముఘర. 
బప  కపటటజాడలు,ిబప  కలుల ిజాడలుి-ిిబప  చకఛాుి
గుశుె లు. 
బప  కలుల ి-ిబప  చకపా, శగచకపా. 
బప  గపడుల ి బ  గలుల .ళక ి ాఛ ఫళలల . 
బప  ఫికతెి-ిచకఫా్ుధప. 
బప  ఫలుి-ిచకపా. 
బప  బపటటి-ిశగౙఫశ ి. 

బప  బాటలగు-ఘపటాఛగమగు.భపఘ  కీి వలలడగు. 
బప  బో నడు,ిబప  బో ్ునడు-ిౙఫశ ి, బప  ి
్  ే ఫనడు. 
బపడుి-ిిభవమా్ప, ఛ  ానపి.ిమక్ా ్్పిి
మక్ా మాటి, ో్ి,  బుశఘ. 
బపడుబపడగుిి-ిఛటాఛపచలగు, మక కిభవమా్మగు. 
బపడుబపడుతే్ుి-ిఛటాఛపచలుి ే్ు. 
బపడుబూ్తి-ిిఛ ుబూ్త.ి 
బపడుతే్ుిి-ిఛ  ానపి ే్ు, భవమా్ప ే్ు, 
భలల  ే్ు. 
బపడలకుికఫళలల ాచమి-ికఫ ఫల ిమఛఘి్తచముకొ్మ.ి

ఫ ేబప  క ికఫలుి ానచమ, ఫ ేబప  ిక పఘి ఫఘముి ానచమ. 
బపతని–ివశున,ిఛపక ె 
బపతకటటు ిి-ికుఛుి్య  ు  క ిలడల్మి్ాడు్ోికటటు ,ిక బి
కటుబ  ్ిలఘమలు. 
బపతకూటటిన్తలుి-ిఛపక ెి ోజ్పి ేతేితభె లీు. 
బపతకూడుిి-ిిఛపక ె ోజ్ప.ి 
బపతఛు ఫణముి-ిగుపఛు ఫి ేిఛు ఫణప. 
బపత ెటటు ి-ివశున ెటటు . 
బపతబానలుి-ి్లుగు  ్ోిమాటాల ేిమాటలు. 
బపత ోజ్ముిి-ిిఛపక ె ోజ్ప. 
బపత్ానలుి-ి ెకుకమనలు. 
బపతపఘమి-ిఛపక ె ోజ్ప. 
బపతౙఫగుి-ి ోజ ా క ిబపతి ీ  ికుశుుపడు. 
బప్త్నగూళలల ి-ిఛపక ెి ోజ ాలు. 
బపఘమకల ఫనడుి-ిబలపికల ఫడు. 
బపఘమగునడుి-ిచమటుప.ిిబపఘమగు, బపధమవు. 
బప తిి-ిి శ పధప. 
బప త ీశుి-ిముక ెికలుగు. 
బప తఛనమశముి-ిబప త   డలోిఛ  ్ిఛవు.ిబపధ్పలోి

కుకకు్ ి. 
బప తమా్ ముి-ిబప తల   డ  
బప తలు ే్ుి-ిి  పగ ే్లుి ే్ు. 
బ  ి-ి ఫశ్వప. 
బ   కఫనడుి-ిలకుకవవ్నమ ికల ఫడు. 
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బ  ఫ్ుి-ిఛకక్మి ఫ్ు, ఘయశమగు,ిబెైతబమాలు, 
తబగుమాలు, శవపిలే ఘగు, లే ఘగు, మ ఫ ఘి్ఛుు, 
భవమా్ ఫ్రమగు. 
బగడి-ిఛరగడ. 
బగ  ి-ిఛ క ఫ ఫడు, కో బ్బి . 
బగ  కఫనడుి-ిఛ క ఫ ి ఫడు, కో బతబి . 
బగ  ్్ముి-ిఛ క ఫ ి్్ప, ోటట్్ప. 
బగ  ్్ముి-ిోటట్్ము. 
బగ  ిి-ిిఛ క ఫ ి. 
బగ  ఫనడుి-ిోటట ఫడు, ఛ క ఫ ఫనడు. 
బగ ిపఛు-కోటీ ిి్మప  ిద్తర వుల ెైి   లప ేి ఫతబపడి
ొ. 
బగ్ి్వుెి-ికోఛప్ోి్వుె. 
బగ్ ని- ్ీపఘశ ఫ, ఛరకఫదప ఫ. 
బచు్ినపౙఫశముి-ివ వ ినపౙఫశము. 
బచు్ితబప ఫశముి-ిఛూన్తబప ఫశము. 
బచు్,ిబ తు్ి-వపచ్.ిోనపిిఛూ్ి,  శపగు, వశుపి,  
గుశుె . 
బచు్క్ి-ి ెై ెైి  ఱమనగులుిక్, భప్ౙఫ శపిలే ి
క్.ిి 
బచు్ి-ికఛటఛుము. 
బచు్శూఛులు- ెై ెైి  ఱమనగులు, భ ఫదె్ాలు. 
బచు్లితబగులుి-ివ వ లితబగులు. 
బ ుపచమ,ిభష పచమ-ిత్మ. 
బచముి ేతి ొశగలుల ి-ిిబప ఫశుి ాణ ్ిచయచమ ఫ ి
కపౙఫి ీటట ఫ . 
బచముి-ికోమటట 
బ తు్-ోనపి.ిఛూ్, శపగు, ా్. 
బ తు్ి బర్ాలుి-ి ెై ెైి  ఱమనగులి బర్ాలు, కఛటఛుి

బర్ాలు. 
బ తు్క్ి-ి ెై ెైి  శుగులిక్ెప. 
బ తు్చయఛులుి-ి ెై ెైి  ఱమనగులిచయఛులు, కఛటఛుి
చయఛులు. 
బ తు్ ే్ముి-ి ెై ెైి  ఱమనగులి ే్ము. 
బ తు్శూఛులుి-ి ెై ెైి  ఱమనగులు, భ ఫదె్ాలు. 

బ తు్ ఫన్లుి-గుశుె ఫి్మ్ ి ఫన్లు 
బజ్ి-ి భరత. 
బటటవుి-ిబటటవుి లల , లల్లగడ. 
బటటవు ిపడుి-ిగుపడర ి ిపడు. 
బటటవు లల ిి-ిిగుపడర ి్లగడ లల , లల ి్లగడ. 
బటుగ్తె ిి-ితబగుమా్ ఫడు, తబగుమా్ ి. 
బటుబ్టట ెనశునబపటి–కఫఛలాిలే ి ెనశఛపట,ి 
బటుబ్టటి్ూ్ి-ిివ శిప, భౙఫధ ప.ి 
బటుబ్టటధ్ము-భపఘ  కీిభపఘమబాటటలోిఉ్ ిధ్ప. 
బటుబ్న్ి-ివ శి  ై్ిమద.వ శిప,  

బటుబ్ఘమ-వ శిమగు, బహిశపగపి ే్ు, 
భౙఫధ ము్కుిఛూ్మకొ్మ, వ శిఛర్ ్ పి ే్ు. 
బటుబ్లుి్గుళలల ి-ిబహిశపగినపబప ాలు.ి 
ఛప ి వటటు ి-ిఛప ి  ే్ు, ిఛప ి   
బటుబా్టటి్ాన్ి-ి టటక ిబ్టిరఘడప,ిిభనపభవప. 
బా ట,ిబ్ట-ి వలుఛల.ిభ్ మ్ ిభప్టాి
బా టిభ ేిఛర్  ప ాడు. 
బడకశముి-ిబలకశము, భ ికప, లకుకవి 
బడకెళముి-ికఫవ. 
బడక తపఘమ-భలతబ ో వు 
బడకెి-ిబడక. 
బ  నఘగులు-ిభ్మన  పచమ, వ్మఘగులు. 
బ  న ిఛుుి-ి ి్బు రధఛ  ాశపికోనపి ిగఘమడుచమ,  
బ  ి-ికమాప, వపబ  . 
బ  ఘ బుితశుగు- ా  ్ బుితశుగు,కమాపి్ బుితశుగు. 
బ  ఘఛుుి-ి ా  ్ఛుు. 
బ  ్మపడు-ి వ్మకిఉపడు.ి 
బ  నిి-ి వపట ే, వ్మక,ి ేగప, ్ీపఘశ, ధప, ీత. 
బ  బ  - వపట వపట ే, ్తిిషణ ే,ిికామకమాప ఫ 
బ  మ ో ్ుి-ిచమటటు ఫి ో ్ు. 
బ  ఫ్ుి-ివఘ ెటటు , ఛ ే్ు. 
బతమి-ిివర్ ముి.ిబ్తకు, బర ిమ. 
బతమఛటటు ి-ిబతమాలు. 
బతె-ిభక ె.ితభె ీి ఛుశుధతలి ేరమ, వలఛు. 
బతెతే్ుి-ి ేరమిచయఛు, వలఛు ొ్మ. 
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బ్తె నడుి-ిభకుె డు. 
బఘ కెి-ి ే ొకి తటటు ీనఘిొలుచమిీ ె,  
బఘమకుి-ిబర్ తకు. 
బ ి్ ాడుి-ిఒకశక  ై్ి్ాడు. 
బఘమ-బ పకు, భబఘప, భన్ ప, శ పధప.ిభన్ మాడు. 
బఘమి–ిభఘర.ిషేమము, మపగళము. 
బఘమలి ేశుఛుి-ిభన్ వచ్ములి ేశుు. 
బఘమలిొకుక-ిభన్ ఛుిొకుక. 
బఘమలి్్ాలుి-ిబ పకుి్్ాలు. 
బఘమలుి–ిబలెై్ ఫశు. 
బఘమలుిఛ ి-ి శ పధఛుిఛ , భన్ ఛుిఛ . 
బ కఫ్,ి కఫ్-ితభె లీికఫిమూడవ ేి్గి 
బమ ా  ,ిబర్ ా  -ివటటడు, బర్ ా  , ెప  ల ి
కఫ ఫడు,  
బమ శ ో వుి-ి ిగ్రమ తపఘమ. 
బమ శ వటటు ి-ిభరమ ెటటు , ోనఛుచము,  

బమ ఫకఫనమనడుి-ిబర్ ఫషనమడు. 
బ్కఫనడు,ిబ్లుికఫనడు-ి ఫ్కుడు, ఫ ఫ ి
బ్లుిఛశ ే ఫడు, బ్కఫ  . 
బ్కఫశము,ిబ్లుికఫశముి-ిి్ వ్పలోి
బ్లుఛ ేిదృప ఫశ ేధుి.ినప ీ్ప. 
బ్కఫ  పచమి-ిదృప ఫశి ేధులుిఛరకటటపచమ, భభ్ పచమ, 
లే ిి ెైక ి్టటపచమ.ి 
బ్కఫ  ి-ిిలానవత, ఫ్కుడు. 
బ్కఫ  ఫనడుి-ిలానవప్తడు, దృప ఫశ ేధులుి

ే్ు ఫడు. 
బ్ముి-ిభ్ము. 
బ్ప్ిి-ిిబ్న్, వ శి  ై్ిమద. 
బ్న్ిి-ివ శి  ై్ిమద, జశగ ిఛ . 
బ్ ిపచమి- ్డుమప్రా ్ివఘ ెటటు , వటటు్ానలుి
కుపచమ.ిి్మ క రర్పి ే్ు. 
బ్లుిఛప ి వటటు ి-ిభౙఫ ా క ిఉపక పచమ. 
బ్లు ము ి-ిబ్టటక ి్డచమ. 
బ్లుొశగుి-ిబ్టటక ిోనపి# కలఘగు. 
బ్లువప ిిి-ిిభౙఫధ కఫశ ప. 

బ్లు ఫనకుి-ివ శిఛర్ ్ పి ే్ు.ి, 
బ్లెై ో వుి-ిబహిశ్మగు. 
బ శూఛము,ిబహి రిశూఛము- ెైక ిక బప ేశూఛప. 
బలనగముి-ిఛ  జ్ప, బపధమజ్ప. 
బమక్తె ి-ిిబలవప్త ఫలు. 
బమకఫనడుి-ిిబలవప్తడు. 
బలు్తశుిి-ిబ్ుఘమశు,ిబలుౙఫె శు. 
బలుఘయశుి-ిి ెఘితటటు .ి 
బలుఛుి-ిలానపి.ి పకపిిఉబలాటపి,  నమ్ప. 
బలు ఫనడు,ిబలువునడుి-బలవప్తడు, ొఛు ఫడు. 
బలువుిి-ిబలప,దక ెి.ళఛుిజృపభణపి,  భతద్పి ఛు్బు ి
,గశెప.   
బలునమకొ్మి-ిబ్ు, లా వకుక, భ ికమగు. 
బలఘమ ఫలుి-ౕశు ఫలు,బలవప్త ఫలు, భ ికు ఫలు. 
బల ఫటట ి- ేుధతు ఫలు,భ్ినె ావు ఫలు. 
బ్ ా్బ ిి-ిిమక క ఫిమాటాల ేితభె .ీ 
బ్ ా్బ ఫనడుి-ిిలకుకవ ఫిమాటాల ే ఫడు. 
బ్ శూఛమాడుి-ిభ ేక ేధములుి ే్ు. 
బానత,ిబరా నత-ిి భరత, యధుప, యపఛుి.ిదఘా, జాగా్ ె ిి ీత, 

ధప, ఘ్ప, ొఛు ిి.ిఘమశలభపిిభఛుశూఛపి,  బర్ి, 
భ్మకూలపి,ిభ ికప. 
బానతఛడుి-ి బర్ఛడు, యధుఛడు, రా పతఛడు. 
బానతీఱమి-ి భరతిభ ికమగు. 
బానఛనడుి–ిబరా ్ ణుడు 
బానఛ్కొలి-ిబర్ ణహిపన. 
బానఛ ాౙో ఘముి-ిిబరా ్ ణులిమద, భ ికిమద. 
బాన ె్ి–ిబానఛ్,ి బరా ్ ణతభె .ీ 
బాగకఫనడుి-ిి ాగపికల ఫడు, ొ ్తె ిగల ఫడు. 
బాగులు ఫి-మక కిబాగు ఫ. 
బాగు ఫనడుి-ిిభపఘ ఫడు. 
బా నగశ ముి-ివశునకశ ము. 
బాటనపౙఫశముి-ిిభనెవ నెినపౙఫశప, కౘఫు లినపౙఫశప.ి 
బా  ెి-ిబాడుగ,బా  గ, భ త. 
బా  ె ఫనడుి-ి ్ ఫడు.ిి 
బాఛుిబాఛు-మదు ఫ శికప.ఛరదపౙఫశికపిినప్ా ఫశికప. 
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బాముిి-జ్ ప,ఛుటటు క.ఘమఫ్పిదమా, బాధి,  భపగప, 

తశౙఫకశప. 
బా్టి ే్ు,ిబా్ుట ే్ుి-ిబ్ట ే్ు, ఛరకట్ిి

ే్ు. 
బా్ట,ిబా టి-ిబ్ట.ిభ్ మ్ ిభప్టాి
బా్ట, బా టిభ ేశూ ఫలేి ఫ  ాడు. 
బా టనబడుిి-ిబ్టఛడు, వ కెమగు. 
బా ట ే్ుి-ిబ్ట ే్ు, బటుబ్లుి ే్ు. 
బాశ-భడడప ఫి ాఛబడడ ి ెపడుి ే్తల్ో  ిఱ ము ికొల్, 

ఫ మప 

బాశకునడుి-ిబశువుిోతే ఫడు, ాశకుడు.ి 
బాశ  పచమి-ిబాశక పచమ,ిబశు వకుక. 
బాశడు-ిబా ెడు. 
బా  నబడుి-ికధుఛడు.ి 
బా  జగడముి-ి ొఛుిజగడప. 
బా  ఘ లు-ీ ెీఘి్  ేిఘ లు,  కధుౙఫధ  ై్ి

ేశుులు 
బాశుబ  వ  డ ి-ినపవ్ శపలోిఒకౙఫ  కేిలెక కప ేివ మడ , 
బాశువ మడ . 
బాలక ిి-ిిబాక.ి 
బాలక నమ్ ఫ్నడు–బలాకృధు ఫ్డు, కృధు , క నమ్. 
బాల ిి-ిి ్ వ్నమ ి, బాక. 
బాల ాడుిి-ిి ్ ాడు, బాల పలో. 
బాలబమ ా  ,ిబాలబ మ ా  ిి-బాలబర్ ా  .ి
బాలు తై్ిబర్ ా  . 
బాల్వె్లుి-ి్వ్ వ్పికలితభె లీు. 
బావుకొ్మి-ిమా ఫ ి ేత ప ాిలతెి ోటి డుకొ్మ, 
భ్మభపచమ. 
బాన-ఛరతజడ ,దఛగప,ఒడపబ  కి మ్ెప,ఒటటు ,వృ్ెప. 

బాన ొ్మి-ిఛరతజఞి ే్ు,  ఛరమాణపి ే్ు, ఒటటు ి
ెటటు కొ్మ. 

బానటఛుిటటశు-ిధఛుటటశు. 
బానటముి-ిధప, బపధ్ప, ొ గశు,  శుగు.ి 
బానడుగుి-ిఛరతజఞభడుగు. 

బాతబకముి-ివధయవశులి ినటికటటు ిబలామలకప,ి
బాతబపగప. 
బాతబచముిి-ిఛరతజఞ ే్ు 
బా్ ఛు  ి-ిికే్ూశప, భుజకీ  ె, నప తక  ్ప. 
బా్ మూలముి-ికష, చపక. 

పఘమవు-ఘప్ష్ ేధప.ి 
 ,ి ెి -ి గశ ఫ, ధృఢప ఫ.ి్ీపఘశ. 
నె-ిిిధృఢప ఫ, గటటు ఫ, గశ ఫ. 

టా  ి-ిిలానవప్త ఫలు. 
టా  క్తె ిి-ిలానవత.ి 
్ె  కఫనడుి-లానవప్తడు. 
్ెలి-ి ినొల, వనెహీీ్  ై్ిొల. 
్ెి-ి ినొల ఫడు, ిగపబశుడు. 
్ెలేిత  ేటటిభూ్ముి-ి్గ ప ఫి వలితరఛు ఫనమశితభె ీి

మా ా ికొలల ొటటు్ిబుఘమడు. 
ా ణముి-ి ా ణము, భపఘము, ేశుు. 
ా ణ ి-ి ేశు  .ి 

మ టటి-వద్, ఫశవద ప. 
మ టట ొ్మ-ివద్ెపి ొ పఘమ, మూ  లుల , ి
మ టట ొ్మ. 
శు ఫి-ి ఱము ఫ, గటటు ఫి ేి ఫ. 
శుఘమకెకుకి-ఛరతబ ి తపఘమ, ేశు ఫపచమ. 
శుఘమఛఘ ముి- ౌ ఫ ,ౙఫమ ఫి ిఛరదపతబప ేిఛఘ ప. 
శుఘమబపటట- ీశు తై్ిబపటట, ేశు ొ ప ి్ితేవకుడు. 
శుఘమల ిి-ినమశుి ఫలు. 
శుఘమలాడు-ిఛరతజఞలుి/ఛశుధ ఫకఫ లుిఛలుకు. 
శుఘమ ఫనెమీు-నమశి  ై్ి ఫనెపీ, ొఛు ఫనెపీ.ి 
లల న ోటటల ి-ి లల ోడు, లల ప ోడు,ి బలలలుికశ,ాి ళల  
గముఘరి -ిికఛు్ాళప. 
ఘిగశ ్ిబూ ెి-ిి ేఘకుి   క ్ి ె ిి 
శ ఫనడు, శుకఫనడుి-ిిఛ ఫకమావప్తడు. 
శమాడుి-ిగ ోెకుె లుిఛలుకు. 
శముతేనమకొ్మి-ిదక ెికలుగజేనమకొ్మి, 
శు వు, శుి ో వుి-ిన్ెిహీ్మగు, 

ౙఫశహీ్మగు. 
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బుపగుడగుి-ిము్మగు. 
బుగప ిపచమి-ి ఫన్కొటటు  
బుగులుకొ్మి-ిఛ  మపచమి. ెైక ిలేచమిి

ఫ బపచమ,నె  పచమ, జృపభపచమ,భతద పచమ. 
బుగి-ి టటబుడగ. 
బుజి-ి్పన ఫఘప, కుపడకశణప, నమ్ .ి 
బుజ  కుకి-ి ె్ె్పి తలా పచమ, వతెకెకుకి 
బుజ ే్ుి- ే ే్ు,  తబఘప ే్ు.ి 
బుజ వైచమి-ిముఘరలు ే్ు, నమ్ చమటటు , కుపడక  పచమ, 
తబఘప ే్ు. 
బు  బు  ి-భలుము, కఛటప. 
బు  బు  మా్లు-  పగ్ట్లు,  పగమా్లు. 
బుడుగుిబు  గ,బు  ె- బడ్, తబ త, ్ ిమటటు ఫ్ర. 
బు ిిి-ిిబు ి,మప ి, ్ుకెపి 
బు ిి తఛుుి-ిహి్పి తఛుు, తి తఛుు. 
బు ి ి తఛుుి-ిహి్పి తఛుు, బు ి తఛుు, మప ి
్డవ  ిబో ిపచమ. 
బుఘమలుి్య  ో ్ుి-ిభ ేఛ ఫిహి్బో ధి ే్ు. 
బు తశుగు,బు ిిలశుగుి-్తతబివచము, జాఞ ్పివచము. 
బుఘమ జముి-ిబుఘమ ఘము, బుబు ఘము,ి టటబుడగ,ి
ఒకి బప  వపటి 
బు  ి-ిఉ్ా ్ప, 

బుఱుటకొము ి-ి శుి ే ి ొటుప, మ ్ ోా. 
బుఱుటకొము లివనప్ముి-ి మ ్ి ోావుల్ోిమ ేి
వనప్ప. 
బు్ుి-ిము  ్ు. 
బుతబిలోగుి-ిొఘటి ఫర ఛప కనమ్ాలోల ిము  ి
్శు ఫ్ిఘమఫిపచమ. 
బులుఛుిి-ిినమ్ప, ేడుక, ఫపచ, ఉబలాటప. 
బులుఛు-ిఛులునమ.ి 
బువెఛునబాలకూళలల ి-ిపఘమలో ి ఫ్ౙఫలు. 
బువెముిి-ిి ఫ్పలోిబపధమవులుిభపఘశూికలతబి

ేడుక ఫి ేతేి ోజ్ప. 
బూన ి-ిబూజా, ఘమశపధప, మక . 
బూకిి-ిిమా్, బూటకప, భన్ ప, బ పకు. 

బూజకుపడి-ిఐ ే కుపడ. 
బూటకీనడుి-ిిమా్, ోన ఫడు. 
బూ  ఘ,ిబూ  తి-బూ  ఘి 
బూ  ఘలోివనప్ముి-ిివ శిప. 
బూ  ిలోికచుకి-ిిభపటీిభపటకిఉప ే ి.ి 
బూ  ిలోి్ో మముి-ివ శిప. 
బూ  తలోివనప్ముి-ివ శిప. 
బూ్క ి-ిమడుభూ్ము, ఛూ్్,ఛూ్క,ిఛూ్క  
బూ్ాలి ొ పగి-ిభూ్బ. 
బూ్త లి–ితభె ీి జ్ ేప ిర్ప,ి్ . 
బూ్తబపడునడుి-ిితటలమా  . 
బూ్తబపడుిి-ిిబపడుబూ్త, మక్ా మాట. 
బూ్త ేవు- పఘ  ై్ినపౙఫశి ఫ ో్మ ేి ేవు. 
బూ్తలి  ప  ి-ి పఘ  ై్ినపనశప. 
బూ్ోిబప ర ి-ిి చ  ై్ ిి 
కోని్మళప -ిఛరభువు,ికోనిి ిళశు=ిి తశువు,ిికో ేశుి-ి
ౙఫెమిఛుధక  ణ  
బూమ ేవులమ ి-ిభూ ేవ్. 
బూమ ఫశుి-ిభూమలో ఫశు, ఛరజలు. 
బూ  ి-ికఛట ేధప, మా్, వపచకుడు. 
బూ  ట-ిభూమకఫ 
బూ ేటటలనబెటటు -వప పచమ.ిమా్లిబడ  బు . 
బూశుగు ెైి లుకి-ి ఫద తప ి్ి లుక, 

బూశుగుఛపడులోిఘయ ిిమా్ర ేిఉపటటపఘ ిగహాిప ి
ఫదిఛడటప. 

బూశుగుమాకు్ి తప ి్ికీశముి-ిిలాభపిలే ా ి
ే  ్టటు ి.ి 

బూవఛు ఫశు- ఫాిపఘమిి ేతేిబపధమవులు. 
బూవముి–ిబువెము,ిి ెప  ల ి ోజ్పి 
బెపడువపటట ఫశుి-ిబెపడువలెి్ేకెై్ి ఫశు, దక ెలే ఫశు. 
బెపడువడు,బెపడుిఛడు-ిబలహీ్మడగు, ్ేకఛడు, 

శనఛడు. 
బెపడుల ిముప ిగుపడుల ి్ేపచమ-ిభౙఫధ  ై్ిఛ ి
నమౙఫధ పి ే్ు. 
బెపబ  ి-ి వపబ  , వపట ే. 
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బెపబా  ి-వ శిప. 
బెటటుమాటి-ిగటటుమాట, బెటటు ి-బెటటు 
బెటటు ఫి-ిగటటు ఫ, ఘృఢప ఫ. 
బెడుగుి-ి్ఛుు, రధము 
బెశ్ు-నపభపచమ,కలుగు,ి ేశు, చపచమ. 
బెలపచమ-వప పచమ.ఉ పచమిిము్నమె తి/ౙఫప్ె్పి

ే్ు.ి 
బెలపఛుి-ిోనపి 
బెలక్తె ి-ిివపచకు ఫలు, ోన  ప ేితభె .ీ 
బెళకుి-ి వలుగు, మ ోి ా ఫ ిబ్ట ెటటు , ెైక ి
్త్ు,లానపిచయఛు.ి 
బేనటము-శత, నప ోగప.ఘ్, ేరమిికపడల కుిగప్,  

మ్పఘప. 
బేగడఛతబన  ి-ిభభరకప, కఫక బప ఫశప. 
బేగడబ టటు -ిభభరకఛుబ టటు . 
బేడలు– ెపడు ఫి ్ిముకకలుి

ఛఛుు ా్ ములు.ఉ ా.ికప ిబేడలు, తె్గబేడలుి 
బేడలు ఫిజే్ుి-ిబఘలుి ముకకలుి ే్ు. 
బే  ి-ిి వై డు,ిి ఫఘ  ేధప 

బే  జయకొటటు ి-ిీవర్ ్మి్  పచమ. 
బేలునడుిి-ి ేకహీ్మడు,  ేకహీ్మ ఫలు. 
బేలునఘ్ము,ిబేలు్్ము-
 ేకహీ్్,భమా్క్ెప,బేలఘ్ప. 
బేలు ే్ుి-ిభ ేక ఫి ే్ు, ోనప ే్ు. 
బేలు ో వుి-ిోన ో వు. 
బేనబెలి-ిమక కివపచకుడు వపచకు ఫలు, ్పగ ా , 

బేనబెలిఛప్ముి-ివపచ్్ోికూ  ్ిఛప్ప. 
బేనబెలిశ్తలు-ి్పగ ా ిశ్తలు. 
బేనబెలిశమణునడుి-ిోన ఫ తై్ిశమణునడు. 
బేనబెలి ేడుకలుి-ిోనఛు ేడుకలు. 
బేనబెల్్ముి-ిిమక కివపచక్ెప,్పగ ా ్్ప, 

ేౘఫలమా  ి్్ప, వగలా  ్్ప. 
బేనబెల ిి-ిిమక కి్పగ ా ి, వపచకు ఫలు. 
బేనబెల ఫశుి-ిమక కివపచకులు, ్పగ ా ివపటట ఫశు. 
బేనముి-ిఛపడల గు , కక ిఛపడల శనప.ి 

బేతబన  ిమాటలుి-ిఒకటటక ి ెటటుపఛుిఛక ి ఫఘమలా ేి
మాటలు. 
బ పకుల ే్ము-భన్ా లి ే్ప.బ పడనబెటటు .ి 
బ పడి-ిికఫళలల ి ే్తలుికఘలకుప ాి్  లేుికశా,,ఛవుి
గు ిబపడ. 
బ ప తకోల-్ధమలుిదౙఫె ా ా నపలోిఉఛ్  ప ేి
మ్ుధప. 
బ కుకి-ిిలముక,ిశపధరప. 
బ గశముి-ిఉకక్ోికూ  ్ి ే  మ.ి 
బ టటు ల  కముి-ిలే  , పక.ిమచులుిగలిమృగము 
బ టటు ల  కముి ేతేిబో ్ ా్నడుి-ిీా ఫముడు.ిలే  ి
శూఛఛుిమా ీచమణ ు ికొటటు్ ఫడు. 
బ డుకి-ిబాలుడు, బలల ఫడు.ి 
బ డుడ ్ా  శిి-ిి ాభకమలప. 
బ డుడ ఛూఛకొడుకి-ిబర్ , ధతు వుి ాభకమలపలోి
ఛుటటు్ ఫడు 
బ రా ,ిబ డుడ ి ఫ -ి ఫామమధ ము్ఛరత్బుప ి
ఛూ పచబ ేి ెఘ ఫ . 
బ ్తె ఫ, బ తె ఫ-ఛూ  ె ఫ. 
బ ఘమలుి-ిశవులి ేతిమభశణ ేధప. 
బ మన ె  డచశల-్ృతబప్ౙఫెమి వలకొ్ ిషే్రము. 
బ మ పచమిోి-ిలఱు ి ెఘ 

బ మ నబెటటు -భవమా్పి ే్ు,ితశనక  పచడప. 
బ మ ా  -బర్ ా  . ెప  ల ికఫ ఫడు,  
బ మ ా  ్్ముిి-ిిబర్ చశ ప. 
బ మ జపకె,ిబ మ జపకె్ిి-ిిక్మబ మల్ోి
బె ి  పచడప.ి 
బ మ ెప  ల ,ిబ మ ల ెప  ల .-ిబాకలిమట,  

బ మ శఛశఛుి-ిమదుశ ఛఱచమ, భరమఛఱచమ. 
బ మ శ ో వుి-ిమదుశ ఛడు,  బ  శ ో వు, నమె ో వు. 
బ మ శముిి-ిిబ పగశప.ి 
బ మ ల ెప తముి-ిఓ  పఛబ  ్ి ఫ  ిబ మ ల్ోి ేతబ్ి
కఫభప త. 
బ  ి-ిమూశ . 
బ లోశగఘి-ిగశుడఛష . 
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బో ్తిి-ిిబో  ్,ిిబో ్తభె .ీ 
బో ్ ా్నడుి-.ి
భట ఫర ప్ ా్నడు,ీా ేపకటటదెశౙఫెమ 

బో నడుి-ిౙఫశ ి. 
బో శనఛు ఫనడుి-ివషనమ ిఛు ఫిగల ఫడు.ి
కూ ఫ వ్ాశు తై్ిధతు వు. 
బో శు్న-ిిీఘరప ఫ. 
బో లున ొఛుు-ఒకశకపికొఛుు,లొఛలిళీలేకుప ాి

ేనమకు్ కొఛుు 
బర్ ఛటుముి-ిమక కి ొఛుిఛఘ 

బరా నతఛడుి-ియధుఛడు, బర్ఛడు. 
బరా తి-ఘమశలభప. 
భప  పచమి-ిోనఛుచము. 
భలూల కులు-ిభలూల కములు, లలుగుబపటటల . 
భవపత ేడి- ాలు  పడుల ిక బికటటు్ి ెఘ ేడ. 
భవ ాశ ేశు -భ్ో బలపి ెై్మప  ి ఫ ేి్ ిి ేశు. 

ాశకునడుిి-ిి ాశపివహిప ే ఫడు, ో ధకుడు. 
ాశ ెటటు ి-ి ాశపిక  పచమ. 
ా ీ్్ము ి- ొఛు్్పికలితభె ,ీ ెఘ్్పికలితభె .ీ 
ాలాషముి-ి ఫలముి ్మఘమశు ి్పఘిక్మ .ి 

భువ ేదెశముి-ిగృ్ ేధప, చమటటు భవపత. 
భూఛతి ేశు శుె వుి-ికో ేశు.ిౙఫెమిఛుధక  ణ . 
తశు వపగళఛునడుి-ిీా ేపకటటదెశౙఫెమ,  

ోనతే్ుి-ి ోప ే్ు, 
ోగ ఫ్నడు- ోగములి్్మభప ేి ఫ్ుడు. 
ౌధ ముి-ిభధ ము, భఘృధుప. 

భరమ్ిి-ిి ేరమ, ో్ప. 
భరమ పచమిి-ిో్ ెటటు , భరమిక  పచమ. 
భరమనమ-ిభరమ్ు్మ. 

రా నతి–ి ేరమ. 
మపకుి- మూశు్, ొప  ఛటటు .ిమ  డ్్ప 

మపకుి-ిొప  , మూశుు డు, గడునమ,ిభ ేకప,  

మపకోిమశులో-ిమూశు్ెోిమశులో. 
మపగలా్ిజా లి ేనచమి– ె్ము ెై్ిఛూల్మి

ే పచమ,ి 

మపగలో ి-ిమపగ. 
మపగళనయ్రముి-ి్ాబ టటు ిగలినయ్రప,ి 
మపచ ెప  ల కూన్తశుి-ి ొలల ెప  ల కూ్తశు. 
మపచమువపచమి-ిమపచప ే్ు, ఛడకి ే్ు. 
మపచముక ప ేి్మ ్య ి-ిి క్బడకుప ాి ొ ప ి
ఉ్ ిఛరమాఘప. 
మపచముకోడుి–ిమపచముకఫలు. 
మపచమిగుప ా్ని ొలుచమ,ిమపచమ శుికుప ాలనిబో ్ుి
–ిమపచమ్మికుపచము్ోికొలవటపిౙఫధ పకఫఘమ.ి
ఛర్ ్ ముివృ ా. 
మపచమ శుికుప ాలనబో ్ుి-ివటటు ిమాటల్ోినప్ృ బె ి
ఛఱచమి 
మప ి-ి  ఘమక, బనక, ము  క . 
ముప శుి ముపఘమి ిచయశు -యపటటీ ిికఛుుిముపఘమి

వశ. 
మపటనజేతబ్ిబ మ -ిభతబిశప.మటటు్ోి ేతబ్ిబ మ  

మపటమా  -కో బ్బి . 
మప ాటము-బరతమాలుట, తై్ ప్ోి్ా పచడప, 

ఛ  ్ాఛప. 
మప ాడు,ిమప ాడుికొ్మి-ి తై్ ప్ోి్ా పచమకొ్మ. 
మప తము ఫ్నడుి–ిమపడలా ిఛత 

మప రా డు- ె్నగులాడు,మలాల డు.దమాఛడు, బాధ ిపఘమ. 
మపత  పచమి-ిమపతరపచమ, శ్న ప ఫి తఛుు. 
మప్తిి-ిిఛరతబ ,ిిమాటి 
మప్తకెకుక-ఛరతబ కిెకుక, ఫశెకెకుక. 
మపతరపచమకొ్మి-ివదపి ేనమకొ్మ. 
మపఘ ొలెల ్ి-ి ొలలఛలెల లో ి ొలల ితభె .ీ 
మపఘ  ౙఫ ి-ి ొలలతభె ,ీ ొలల ామ. 
మపఘ మనడుి-ిగుఱుఛు ఫడు, మపఘమశకుడు,ి ొలలవ క ె 
మపఘ బలు,ిమపఘటటలుి-ిఉడుగు,  ో వు, షమణ పచమ.ి
మ్ కుపడు, వశకుపడు, 
మపఘ ోర ్ాలుి-ి ొలల ియలాల లు, ొలల ితభె .ీ 
మపఘబో ఫలుి–్ాఘవివ ్. 
మపఘమ  ్ాలు,మపఘమ ేలు-వ శిప, లవ  కీి
ఉఛ్గఛడ . 
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ముపఘశిమునళలఛపడుగ-ఛరమాఘకశిధ్పి
ముపఘమ్ ి 
మపఘ ఫశముి–ిద ఫశము. 
మపఘ ఫ  ిమశ ిి-ి ొలల ఫ  ిమశ ి, ీకాృధతు డు. 
మపఘ ఫశుి-ి ొలల ఫశు. 
మపఘమలాన  -మశుల ిమపఘమలుి/వ ౌ ధ ాలుి ెటటు ి.ి 
మపఘమలుి్యశుిి-ిఛరతకూలఛ  తబి్తలుికుపచమ, 
 ోధపికుపచమకొ్మ. 
మపఘమలుిమా్లుిి-ిమపఘమలు,ిిమప్రా లుి
మప త ేళముి-ిిచ్వు భతఛ  చ్పికల ి,జపకుి
కొపకులుిలే ి,ి 
మప త ేళముల ి–చ్వు తే ్ప గశెపికల ి. 
మప త ేళములాడుిి-ిఛ  ానమాడు 
మక ఫలి శి-ిొనబ మ లుిగలి శ. 
మకకళముి-ి్ష్రపి 
మకకపచమి-ిన  ే్ు, నమా్పి ే్ు,ికూశుు, 

భమశుుి.  
మకుకి-ిమా్ ప. 
మకుక్ిముప ోఛముి-ిిమక కికోఛము. 
మకుక ే్ుి-ిభ్తకు. 
మగనటటమ-దక ె,ౙఫమశియప, ౌశ ప,  శుధప, మగ్్ప. 
మగనడుి  ాిమామిడువ ్టటు -భనలు ఫడుి
వ ి ెటటు ాి ెై ఫడుివఘల్టటల , ఒకబాధి్ బు ాిమ ోి
బాధి్ఛు్టటల . 
మగపడుల ి–ిమగనడు,ిమగలు. 
మగ ాలు,ిమగ ిమలు,ిమగ ్ాలు-ిిమగడు్ ితభె ,ీ 
ము్తతెఘమవ. 
మగ ాలు,ిొగ ాలుి ొగ .మలు ి-ిభశెిగలితభె ,ీ 
ము్తతెఘమవ.. 
మగ ఫ  ి-ి ౌశ ప, మగటటమ, ఉఛశత. 

మచుము-మచు,గుఱమ్త,కళపకప,మా్ ప, మఱక,ి
ేఛ. 

మచుమువటటు ి-ిగటటు ఛటటు , జాడఛటటు . 
మ ుకనమ ిి-ిో్ఛుమాట, ేరమ ఫక ప. 

మ ుకె-మ ుక, ో్ప, మనక ె, వలఛు, తే ్ప, 

చ్వు, భరమ. 
మచముి-ివ ౌ ధధప, మృ ఫలుిొ.ివలలోిఛడ ా క ి
ఉప ేిమకశకిమాశప. 

మచము ేఛుిి-ిిమశులుమపఘమలిమాశప. 
మచములి ఫ్ముి-ి్ వ్పి,మ తుము,ిిమచుము, 
గుశుె , ్ ప.ిమ్ యము.ి ేఛ. 
మజ్మలుల ి-ిిౙఫ ్గృ్ప.ి 
మజాతి-ివపచ్ి 
మటటమా్్్ము-మక కిోనప/ిటకక  ్్ప. 
మటమా్లు- ెఘిోౙఫలు, టకక  ్ ాలు. 
మటముి–మఠము.ిన ా నమలి ఫనము.ొప  ్్ప, 

ఛప్ప.ికూశుు ేిీశు, 
మటటమా్ములు-మక క ోనములు/మా్లు.ి 
మటుముి-ిభలుము, కొ ి, నమా్ము. 
మటటు్ి ోటటి-ిత   ్ ోటట. 
మటటు్ ోటటిమటటు ి-ిత   ్ి ోటటితశుగు. 
మటటు ిి-ిిమతి.ిఛ  మాణపిిఛర ేదపి,  భపఘపి,  ధపి,ి
కుఘమశుి,ిభమ  కి,ిమ ఫ ఘి,ిమ ాశప.ిఛశ ప్ప, ఫన్త,ిి
్ీకుకడుిి.ి ర్నెప, ్కుకవ.ి 
మటటు ి-ి్ీకుక,భణగ  కుకిిభధఫక  పచమ,  బా ిపచమి, 
చమటటు ముటటు ి,ఛడ ే్ు,ఛర ేశపచమ. 
మటటు కుమటటు ి-ిిమతక ిమత, ేశకుి ేశ. 
మటటు కువచముి-ి ా  క ివచము, కుఘమశుకుివచము,  

మటటు కొ్మి-ికుఘమశుకొ్మ, వలకొ్మ. 
మటటు ఛడుి-ికుఘమశుకొ్మ. 
మటటు ీశు-మతీశు,భతద పచమ, భతకమాపచమ. 
మటటు ేశి-ిిభడుడ , న  ్ఘమ. 
మడ  -ిమడమ, గు ికఫలు, ఫఘప వ్మకి ాగప. 
మ  ్లుగటటు ి-ిమూటలుగటటు . 
మడునగుి-ిిభడనగు.ి్మర్ ిపఘమిివపగు. 
మడునగులుబు ి-ివౙఫె ా లుి ొ పగు.ి, 
మడుకి–ిజే్,ిజా్. 

మడుగున శి-ి్తలల వనెపీ, ఛ  భర  ై్ివనెపీ,  
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మడుగులోఛలి  ైల-ినెచ  ై్ివనమె వుకుిళశు  ్ి
 ైల. 

మడుడ ి-ియ్మఛగుపడు. 
మడుడ వటటు ి–కఫ్ి ్మము్మిఛటటు కొ ిఛరమాణపి

ే్ు.ి 
ిమ్పగఛశె్మాడ-ి్ప భలో ిమ్పగఛశె్పిఘగశ. 
మ్పగఛశె్ముి-ి్ప భలో ిమ్పగఛశె్ప.ి 
మ్కములుి-ిమా్లు. 
మ్క  ్్ముి-ిిమా్ాిలషణప, 

మా్లమా  ్్ప, కఛటప. 
మ్క  ఫనడుి-ిిమా్ా 

మతపచ-ిభపచ ా ే్ు, వలకటటు , శు పచమ. 
మతపచమి-ి్లనచమ, వహిపచమ,ిభప ీక  పచమ, శపచమి 
మతనబెటటు ి-ి ాపచమ, మలో పచమ. 
మత ొచముి-ిమ్నమలోి ొచము. 
మతఛశవదముి-ిమత ఫశవద ప. 
మతమాలుి-ిభరపదమగు.ి 
మ్ాె ొ్మి-ిమ ిపచమ, మ్తెకుక. 
మఘ్ ్ లుి-ిమ్ గ ా లు, ్్ష్ాఘమలు. 
మఘ్ముఘరి ి-ిిమ్ గముఘర, ్్ష్ా ికప. 
మఘ్  ్తె ి-ిమ్తె కుక. 
మఘ్శనముి-ిదృప ఫశశనప. 
మఘ్ ేకలుి-ిమ్ గ ే్లు, మ్ గ ా లు. 
మఘ్ఘ ి-ికఫమ ఫనెపీ. 
మఘ్ ేఘముి-ిశత ఫనెపీ. 
మఘ్మ ిచఘమవుి-ిశత ఫనెపీ, కొకోకకప. 
మ ిమ ి్మపడు- శుప్ ఫ/ వమ ి ఫి్మపడు. 
మ ి ఫష ిి-ిమఘపిక బు్ిక్మ లుిగలితభె ,ీ  
మఘమలుిమా ేళలల ిోచమి-ి తటల్మికో ో వు. 
మ తలలో ిలలుకి-ిి కుకలలోిఛ  ్ ఫడు.ిఒక ోటి

లువకిత  ే ి. 
మ ే్ ము,ిమ ా ్ ముిి-ిమ ా ్ ము. 
మ ా ్  కుకి-ిమ ా ్ మగు. 
మ్క ్ఛడుి-ి ోక పచమ. 
మ్ ి-ి ాకుి ాలాియ తైప ి 

మ్న  ి-ిిమప ిమ్నమ ిగల ి. 
మ్నమికశచమి-ిమ్నమ ్మిమక  పచమ. 
మ్నమి ముడనిబెటటు ి-ిమ్నమ ్మిబాధ ెటటు .ి 
మ్నమి లుల లగు ి లుల లు వు-మ్నమ బాధఛడు. 
మ్నమి ొ కుకి-ిమ్నమిబాధఛడు. 
మ్నమిమపగళముి-ి్ృఘ్ిహీ్మడు 
మ్నమ్నబాలుి ాగుి-ి జపికఫ  

మ్నమఛటటు ి-ి గహాిపచమ, మ్నమ ్మిమఛుకొ్మ. 
మ్నమ ేఘ-నమ ్  ై్ిమ్నమ ికల, తైశ పిలే . 
మ్నమలో్ి ఫలుి ా  ్టటల ి–్ృ బె ికలగు్టటల , 

భౙఫధ మగు్టటల . 
మ్నమవచముిి-ియధుఛడు. 
మ్నమ ఫశు,మ్నమి ఫశు-మ్నమ ో వు, యధుమగు. 
మ క ్ము-నప ే్ప.ఘమఫ్ప,మ ోవ గిజా, కశుణ. 
మ మ ి-మక కివృ ి తప ి, మక క ఫివ  ెప . 
మ్మన ఫనఛునజే్ుి-ిశష పచమ. 
మ్మ భ్మగి-ి వచ వప. 
మ్ మ్మవుి-ిబరతక ్ిబర్తకు. 
మబు వ్నమి-ి్ వ్ప. 
మమక  పచమిి-ిమమకఫశపిచయఛు.ి 
మ ి-ి  ై, ద ీశప. 
మ ఛూన్ి-ిిచపఘ ాఘమలిఛూన్. 
మ ల-ి  ైల, ము  క , మా్ పి 
మ వ  -నమ త.మ్మకూల పివధప,ౙ మ ్, 

ేశుు.భ్మకూలప. 
మశి-ికొల ఫ్ర, ేశకుిమప ్ ి. 
మశకఫనడు-కశు ాశునడు,నశపగు,ఓడి్  ే ఫడు.  
మశకుపడుి-ిమశవకుపడు. 
మశ ఫళలల ి-ికృతరమ ఫ ాలు. 
మశఛుకొ్మ-ిమశ ో వు. 
మశఛుటి-ిమశ ో వడప. 
మశవ- తశువుి ప  ళలల ి ొ  ల ో వుి్‘ము,ిభలుగు. 
మశుగు  -తభె ీి గుా వ్వప.మగువిమ ఫ వ్ప,ి
మ్ ాల్ప 

మశుగుశునడుి-ిమ్ గమ ి్ప  ర  ై్ిధతు వు. 



 

118 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

మశు ావ  ి-ిమ్ గమ ికొలువుకూటము. 
మశు లుకుి-ిఘప్ష్ప, మ్ గబాణప. 
మశు్ప  రి –ిధతు మూ  ె, మ్ గమ ి్ప  ర.ి 
మశు్ేశుి-ిమ్ గమ ిశగప, లుక. 
మశుౙఫముి-ిమ్ గకీడా, మశు ో శు. 
మశ ఫనడుి-ిిమ ఫ లుి త్తబ్ి ఫడు. 
మఱనగుిొఱనగుి-ిమఱగుి=ి ాటట. 
మఱతబె ి-ిమఱ త ి 
మఱమనగు్ిబఘమకుి–ిదశణు ొ ప ి/ిబర్ తకు, ాటట్ి
బఘమకు. 
మఱమలు ేహి-మజాఞ ్ప,ో్ప,వలఛు, ేరమ, బ ఫచప. 
మఱిుమా ిఛపటి-ిిమఱిుకఫ్లుికఫఛుిలకుకవి
ఛర్ జ్పి్ౕ పి 
మలనగుిి-ిి  ్ె ిపడు, బానమ. 
మల ొ్మ,ిమలకికొ్మ-ి   ొ్మ, ఫ బపచమ. 
మల్ుి-ిి ఫ బపచమి.ిజృపభపచమ,ికఘలుి,  చపచమి,   
మలల  ొ పఘమలుి-ిమకుకట  ై్ి ొ పఘమలు. 
మలలౙఫలి–ిమలల ఫల,ిౙఫముగ  మ కనశ్తె ి ేతేి ోటట,ి

ఫ ్ామ ఫల,ి ోజ్ ఫల. 
మలాల డు-ి ె్ ఫడు. ో ఫడుిభతద పచమ,  కీా  పచమ. 
మలుల ఫనడుి-ిిజెటటు . 
మలెల వటటు ి-ి్శపచమ, డఛటటు . 
మతబికనయె శగుి-ిభలువనమె వుిమావనమె వగు. 
మనె  పచమి–వదఛశచమకొ్మ,. ో ర ్ా ్ఛశచమిి 
మ్శూ్బి-ిమ్  , ొఛుిశ్బ. 
మానకుఛడుిి-ిమరా ్ుడు,నెపభపచమ, కొ్ ఫశు, 

ేుధతు డగు. 
మానగు-బా ఫిఛపడు,ఛ  ణతి తపఘమ, క్ఛపడు. 
మాన ి-ిమానగు 
మానటఛలుకుి-ిి ఫ ఫెఘప, ్ా్మిొఘటిఛలక  పచమట,ి
భ   ్ి ా క ిబఘమచముట. 
మానటఛలుకులాడు-ి ఫ ఫెఘపి ే్ు. 
మానటలిమూటలుగటటు ి-ివటటు ిమాటలుిఛలుకు. 
మానటలఛప ి  ి వటటు ి-ివటటుమాటల్ోిన  ే్ు, 
భరమ ొలుఛు. 

మానటలలో ేి్ే వలుిమ్నమలో ేి్య వలుి-ిిమాటలుి
త్ ్ిమ్నమిమా్రపిఘమధుప. 
మానటటి-ిి్గులముి.ిమాన్త. 
మానటట వటటు ,మాటటి ెటటు -మఱమగుఛశచమ, ాచమ, 
మఱమగుఛుచము.ి 
మానడుి-్బకపచమి.ి తడు,ిిఘగమగు,ిశశనమ  

మానఛటట ేన్ి-ినప ోగప. 
మా ఱమ శుి-ిఛరత, నమా్ప, బఘమలు. 
మాకుి-ి తటటు .ిమా్మ.ి 
మాటనబడుి-ిఘయధణ ొ పఘమ, ఒక  ేి్ఛుుఛటటుపచమకొ్మ. 
మాటఛటటు -మాటఛటటుపఛు,ఛటటు ఘల,ఒటటు , దఛగప, 

మాటమన ఫ. 
మాటఛటటు తే్ుి-ిఛటటు ఘలివహిపచమ. 
మాటఛలుకఫడుిి-ి ఫ ఫెఘపి ే్ు.ిమాటఛలుకుి
జపటఛఘప  

మాటఛలుకుి-ి ెప  ల ి దు్ప. 
మాటఛలుకుి-ిమాటఛలుకుిలేఘమ-ిన్ర్ిలేఘమ,ి ఫర ణపి
లేఘమి 
మాటఛలుకులాడు-ి ఫ ఫెఘపి ే్ు.ి 
మాటలిక్తె లుి్యశు-ిీషణ  ై్, ఫ  ిమాటలుి
మాటాల డు. 
మాటలి  ప్తలుి వటటు ి-ివటటుమాటలుిఛలుకు. 
మాటలిబెలాల లుిి-ిబెలల పలా ఫిత్ వై్ిమాటలు, 
మకటటు కు ేిమాటలు. 
మాటటి-ిమఱమగు, ఛ్రప, శషణౙఫి ్ప, శషకుడు. 
మాటటకొ్మి-ిమశునగుఛడు, ాగు. 
మాటటమపఘమిి-ిిమఱమగుమపఘమ,  
మా ాడుి-ిమాటాడు. 
మాడుగు,ిమాడువుి-ిమాగ, ్శ యప, భవ్ప.ిి 
మాడువుటటలుల -ిిమాడులుల .ి ేడ లుల . 
మాణ కముిి-ిిమాణ క ము,మా కము 
మాణ కఫ లు-ి ీ ఫలుికుపఘమలు.ి 
మా్ని క క్ికోల-ిత   ి ొ పఘిదక పికఫ ి. 
మా్ఛడుి-ిమా్మఛడు, ేధులుడుగు.ి 



 

119 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

మా ావత,ిమా ాఛతి-ిిమా్వత, గ్ా క ి
వ త ేకఛఘప.ిభ్ మ్ ిభప్టాిమా ాఛతి ఫ ాశు.ి 
మా ాఛత్్ము-భభమా్పిక  ిఉప ేి
లషణప,మా్వీ్ెప. 
మా ాఛత ిి-ిమా్వత, భభమా్వత 

మా ఛపడుల ి ఫ్ే్మిమా ిక పఘ ేి-లవ  ికశ కుి ఫ ేి
బాధమ లు. 
మా బ మ ి-ి తకకబ మ . 
మా డి-ి తకక్ోి ేతబ్ిఓడ. 
మా తబ  కము-్శతబప్ౙఫెమ.మా్వమృగిశూ ఫలుి
గల ఫడు 
మా్మధముిి-ి  శుధపి.ిమా్వజ్ . 
మాఛటప్,మాఛటటిభప్-ిౙఫ్పనమ్పలో,ి
ఫతరనమ్పలో 

మాఛటట ేన్ి-ిదృప ఫశ ేధు , నప ోగప. 
మాఛటట ొ ఘమ-ిౙఫ్పకఫలనమ్ప, ఫతరనమ్ప. 
మాఛుిి-ిి ఫతర, ౙఫ్పకఫలప. 
మాఛు ేఛుి-ి ఫతరపబవళలల . 
మా్ ా  -మా్ా,ోన ఫడు.ి ోనఛు ేు ఫడు. 
మా్ ా  ్్ము-మా్ా్్ప,ోనఛు ేుిలషణప. 
మా్ ా  ఫనడు-ిమా్ా, ోనఛు ేు ఫడు. 
మా్ఛునబులుగు,మా్ముిఛులుగు-మా్ఛష . 
మా్ఛుక్లు-ోనఛుకగలు,ోనఛుిధ్ాలు. 
మా్ఛుగుణముి-ిిోనఛుగుణప. 
మా్ముి-ిమా్. 
మా ి-ి్ల. 
మా  బళాల  పచమి-ిబా ిపచమ. 
మా  బళాల డుిి-ిబాధఛడు. 
మాశునిబేశుి-ి ే ేి ెటటు్ి ేశు.ి 
మాశు ఱమ మల్ుిి-ిల ి  పచమ, మకొ్మ, ఛరతఘటటపచమ, 
ఛరతకూలప ఫిమాటాల డు. 
మాశుకుిమా ఫడు-ఛరత ాధలాడు,లఘమశుిమాటాల డు.ి 
మాశుకుిమాశుిిబఘమలుకుిబఘమలు- ేశకుి ేశ, 

మటటు కుిమటటు , లప్కప్. 
మాశుకొ్మి-ిలఘమ ొక్మ. 

మాశుగ్ి-ినమా ా్  ై్ికగ.ి ొ డుఛుకగకుి
నమా ా్పి 
మాశుగమ ,మాశుికమ ి-నమా ా్జాబు. 
మాశుజాత ఫశు- ేశుిజాత ఫశు, 
మాశు్ెశముి-ిమాశుిఉ్ెశము,ిఛరతజ ఫబు. 
మాశుఘల,ిమాశుి్లి-ినవత్ల. 
మాశుబే ఫలాడుి-ిమాశుిబేశములుి ే్ు.ివనమె మా  ు  ి
బేశముి ే్ు, 
మాశుమపచముిి-ిి ేశుమపచప. 
మాశుొగమగుి-ిభ ధు్్మినయ పచమ. 
మాశు వల వటటు ి-ిత   ియ ేుిమూల ప. 
మాశుులాడుి-ి ో్రనుల్ిొ్  పచమ.ి 
మాల వునడుి-ి కృధు వుడు, ఫడుి వుడు. 
మాకి-ివశుని. 
మామి-ినశపగు, కశు ాశుడు, ఓడి్  ే ఫడు.ి 
మాలుి–ి తడు,ి్ౕ పి 
మాలుగ్ుి-ిభపఘమలోిఒకటగు, కతబ ో వు. 
మాలుగలుఛుి-ిభపఘమలోిఒకటట ఫి ే్ు, క బ ే్ు, 
కతబ ో ేటటల ి ే్ు.ి 
మాలు ొ వుపడుి-ిమ్నమిమ్నమ్ిలేకుపడు, మ్నమి
మ ొకలా ఫిఉపడు.డుచమ, ్ పచమ.ి 
మాలెి–ిమాగ,ిమా్, ్శ యప, మాడుగు.ి 
మాలెకపబముి=ి ేడినెపభప.ి 
మాలెీ ిిఛశువు-భ ఫ్కశప. ేడీ ిిఛశుగు. 
మా ెి-ి ేడ. 
మాటటక -ిమాఛటటక , ౙఫ్పకఫలా క , ఫతరక .ి 
మానటీనడుి-ిమా్భుడు, ౕశుడు, మలుల డు.ిమాతబ్ ిి
మణుగ్మ-కద ల ేిమప ి ఫి్ోచమ,మాతబ్బటు ేి

శ లిమ్మట. 
మానమ,మాతబ,ి  ైల, మా-గశ ని బప ా ిమవ  ప ి
ఉప ేి ొ శ 

మప  ్ిక  క ిచవులాి–త్ ిమాశఛుిశు ిలపచటపి
లపఘమకు. 
మప  ్ిక  క ిచవులెపచమి-గ  ్ి ా క ివగచమ. 
మపచమన ఛులాన  -  ఱమఛుివపటటిచయఛులుగలితభె ,ీ  
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మపటట్ాఛలుి-ివశయలోకఛుి  టటల . 
మపడ్  ఘి-ిమగ్త  ఘ. 
మపఘమన  పఘమ-ిమప తడులు; ీ ాిక ప ా, ్లక పఘమలు.ి 
మక క  శి-ి ొఛు  శ, ొఛుఛరభువు. 
మక కలుి-ిమగులు, ేధప 

మక కళలల ి-మక కలుదబిబ్ వచ్శూఛప.ిమగుళలల , 

ేధములు.ి 
మగులాశ-ిలకుకవ ఫ. 
మటటుపచమి-ిిఉబుకు, గుడు.ిభతద పచమ, భ ికమగుిి
ీ ికెగ్ు, ెైకెగుశు. 
మటెుకోలి–ిీషణి  ై్ికఱు ి#బాణప.ి 
మ  మాలముి–ిమ  ేలము,ఉఛఘరవప, కీడు, 
మ  తబ ఫటట, ఉఛఘరవకశప, బా ాకశప. 
మత ేశి-ి ్ఘమ,ి ేశి =ిభవ ి ి. 
మ్మకుి-నెలు  ై్, మ్మ్ికఫపతగల, మ్మ్ి
ఛరకఫశపచమ.ి 
మ్మకులిఛటటు శి-ికఫపతవప్మగుిఛటటు శ, బప ఫశుి

ళలలుిి ొ ి  ్ిఛటటు శ. 
మ్మకులాన  ి-ి్ళ్ళకఫప్తలుిగలతభె .ీ 
మ్మ లు ో్ు,ిమ్మ లోచమి–ిమకఫ ఫ్ పటట. 
మ్మ మ్మ లి ొ డవులుి-ిభ్త ్ ్ాలు.ి 
మ్మ లనబాశుి-ిఘమముకు, భత ేగప ఫి ో వు. 
మ్మ లి ొ డవులుి-ిభ్త ్ ్ాలు. 
మ  ్ఛున ఫ్లు-భష  ేధప.ఒకి బప  వపట 

మఱమఛలలములుి-ిమటుఛలలములు.ి 
ీనఘటె్తె -ిి ెైల్తె . 
ీనఘీనఘనిజవులు-ి ెై ెైిశుచమలు. 
ీనఘీనఘిిి-ి ెై ెై్, వపట వపట. 
ీనఘీనఘివుపడుి-ి్ేక ఫిఉపడు. 
ీన ిమాటలు- ెై ెైిమాటలు,యచుకోలుిమాటలు. 
ీనఘమి-ి ెై ాగప, ీ ి ాగప. 
ీనఘమకటటు ి-ిలఛుటటకో, లవ  కోనోిఛర్ ే క పచమ, ేవు క ి
ొకుకకొ ిముడుఛుికటటు్ ి.ి 
ీన త తైివుపడు-ి ెైక ిలక కిఉపడు.ి 
ీ తములోికఛుుశముి-ిలటటి ో ి. 

ీ త్తె ట-ిీఘమకటటు . 
ీలకుి న్లుిగశఛుి-ిి ేఛలకుిరఘడపి ేశుు 
ీల బలలలకుిర్లుి ేశుుి– ేఛ బలలలకుిర్ి ేశుటప. 
ీౙఫల్ే వ,ిీౙఫల ెైి్ే వ-్ా్ాకకప, భ ఫదె్ప, 

భలునమ్ప. 
ీౙఫలీన ిి్ే వి ాకుట-ి్ా్ాకక  ై్ ి.ిభలు  ై్ ి. 
ముపగముశువుి–ిముపజేతక  ్ప. ి 
ముప ఫశుిొ లు-్ీలక  /వ ఫకఫల ేఘప. 
ముప ఫశుముపఛుి-ిి్ీలక  ఫ్. 
ముప  టినపఛఘి-ిముప  టటి ా్ప, ముప  టటి ె ి, 
భ ికో ెకల్మిీ ేు ి. 
ముప  ట ే్ు-బ్టి ఫశ ే్ు, బహిశ్ప ే్ు. 
ముప  టటిబప ఫశుి-ిిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి
భమూల వనమె వు, ముప  టి ా్ముి 
ముప  టటిముగులగు-గృాలపకఫశమగు, 
కళకళలాడు,ఛరకఫశపచమ. 
ముప  టటిము్ ముి-ిగృాలపకఫశప,  

ముప  టటధ్ముి-ిభ కో ెకల్మిర ే ేు ి. 
ముప  టట ా్ము-భపఘమబాటటలో్మ్ ి ి, 

ెశటటకలుకము. 
ముప ెైము ఫలు,ిముప ెైముశువులుి-ిముపజేతక ిధ  ప ేి
ఒకశకఛుిక  ్ాలు,ి 
ముప ోఛము -ిఓశుుిలేకి్టాలు్ివ ేుికోఛప. 
ముప ో బి-ిముకోక బ, ్టాలు్ికోఛఛ ేినె ావపి
కల ఫడు. 
ముప ో బ్్ము-్టాలు్ికోఛఛ ేినె ావప, ీఘరకోఛప. 
ముప ిి-ిభతద ప . 
ముప ్ముి-ిిఛ క ిముపఘమ ఫ ేియ ేుి ్ప. 
ముప ి-ి్ల వపడుర కలలోి తమటవలల ి ే  ్ిము  క , 
్లమ  డ .ి 
ముపజేతిభఘముి-ిినుధు  ై్ిధ్ప. 
ముపజేతికపకణముి-ిిభపఘమబాటటలోి్మప ే ి,  
ముపజేతికపకణా్ికఘమాిి-ినుధు  ై్ిధ్ము,ి
ముపజేతికపకణపిచయడటా క ిభఘమవనశపిలేఘమ. 
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ముపజేత లుకి-ిభపఘమబాటటలోి్మప ే ి, నుధుప ఫి
క బప ే ి. 
ముపజే ,ిముపఘమి ే -మణ కటటు ి ాకఫిగలిో ేతి
క ప ి ాగప. 
ముపటటక ి ఫ  ెటటు -ిములుల కుిఛఘమ్మిబెటటు  

ముపటటకొ్ ఫఘమలుి–ిీషణి ఫ ాలు. 
ముపటట ెైినమ్మపఘమట-భౙఫధ  ై్ ి,  ఘమధకశము, 
కుఘశ ి. 
ముప్ ళల ేిము్మగుిబ్తకుి-ిిభతనపకు ్  ై్ి

్ప. 
ముప్లిముప ్ి-భ ిక  ై్. 
ముప్లో ి టిము  ిలేచమి–భతనపకు ్  ై్ి

్పిగడఛు. 
ముపఘశి్మ ి వ్కనిఘగశు- ెపడు వైఛులాిమఛఘి ొ ప ి
ఉపడడప.ిముపఘశిబాి వ్మకి ొ టటలు. 
ముపఘశి ఫ ె  ి్ేశుిముప ి వ్కఫిఛుి-ిి ెపడు వైఛులాి

ొ ప ిఉ్ ిమఛఘ.ిముపఘమి ో ేిశగప,ి వ్కిఛు. 
ముపఘశ వ్మకలగుి-ి్లక పఘమలగు. 
ముపఘలఛటటు ి-ి్ల వపడుర కలుఛటటు . 
ముపఘమిముప ేి-ి్ీలు్ ే, మక కిఛూశె ే. 
ముపఘమ వ్మక-ిిభ  ాలా, నమగపా ఫ 
ముపబాశము,ిముప ాశముి-ిిముపఘ  ాశప. 
ముకుపఘముి-ిిఒకి ిి.ిఒకఫ ికిగపధఘరవ ప,ి

ఫఘశనప,  మణ  ేధప,  లఱు ామశ. 
ముకు ా్ి-ిిముకుకనయటట. 
ముకు ానటని ఫలుిగుచముి-ిభ ేఛ ఫి్ ఫ ాకుి బలుచమ.ి 
ముకెముి-ిము్ ము. 
ముకక ో వుి-ిొకక వు, కుప  ్మగు. 
ముకకశ-ముకకఱ,ిముకుకిఱా ,ిముకుకకుిధ  ప ేి
మభశణప. 
ముకకలు వు,/ి ో వు-ిముకక ో వు, కుప  ్మగు. 
ముకఫక భనట-మూడుకఫళలల ిగలి భట.ిిముకక భట. 
ముకుక్న ోఛముి-ిి్ీపఘశ ఫివ ేుికోఛప. 
ముకుక్న ోఛముి పడు-్ీపఘశ ఫికోఛపికలుగు. 
ముకుక్ి ఫర ణముపడుి-ిభవౙఫ్ఘదలోి్మపడు. 

ముకుక్ివ్ పగి ి్మ-బా ఫిత్మ.ిముకుకలోి
వచము్టటల . 
ముకుక ెైి ేలపటటకొ్మ ి ేడు ి ేడుకొ్మ ి ేలు వటటు ి
–ిమదుశ ఛడు. 
ముకుకీ ిి ేలుి-ిిమదుశ ప. 
ముకుకొకముిచయచమి-ిమఘ  పచమ. 
ముకుకలిచ్మ లుి-ిచయచమకములుిగలినె ాలు. 
ముకుకవటటు ి-ి శ ప ిపచమ. 
ముకుక ఫ్ి్మపడుి-ి వశిఉపడు. 
ముకెకముి-ము్ ము. 
ము  ్ుి-ిమశణ పచమ, చచము. 
ముగుఘ్్ముి-ి ోల్్ప, ముగ్ెప. 
ముగునమ్మి-ిము  ్ు్మ. 
ముగుి-కపకులుిఛూ  ె ఫిము ి  ిజపచమ.ిమాగు, ఛపడు, 
ఛకెమగు. 
ముగు బప  -ముగు ేతేి బప  . 
ముగు ే్ుి-ిఛపడ ే్ు. 
ముచుటలచుటలాడుి-ిముఘమిముచుటలాడు. 
ముచుటాడుి-ిముచుటగూశుు. 
ముచుముిఛటటు ి-ిగుశుె ఛటటు . 
ము ుప్ి-ిఒకఫ ికి ోము, మూగ ోము. 
ము ుమ-ి  పగ్్ప. 
ము ుమకూడుి-ి  పగకూడు,  పగౙొ ము .ి 
ము ుమ ొ ఘమి-ి  పగలుిత  ేి ేళ. 
ముచమునగ్ ి్లిమూలకుి ి ి  ్టటు ి-్్ి ఫ  ి
్య ్్ిబ్టఛడు్తప ేోి్ ిఘయశప ఫిఉపడు. 
ము ోుి ోు-ికొప ర ి్మ్ ివపటటిఛఘప. 
ముటటు్ేిమూ్గు,మటటు్ తలాల ిము ి–ముటటు్ తలాల ి
బప ఫశమగు, 
ముటటు ఛడుి–ికల్ఛుటటు ,ిినపకటఛడుి 
ముటటు ఫన్ి-ిముటటు వనెమీు, ముటటు బటు. 
ముటటు ెపచమి-ిభపటటఛ  ్ ఫశుి్ాక ్ిమటటు ెపకు.ి 
ము  కఫనడు-ధయశుె నడు,.నప ా్పి ేతే ఫడు, కూశు  . 
ము  కఫ  ి-ిము  ్డుఛు,  పగ. 
ము  కఫ  ్్ముి-ిి  పగ్్ప, ధయశె్ెప. 
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ము   ్ిమప్రముి-ిశ్న మప్రము. 
ము  ొ్మి-ిముడుచమ.ి 
ము  ేతబ్ిఛువుెి- ఫ  ్ిఛువుె, ధ్ర్జ్ప. 
ము  ీశుి-ికోకము  ిడు. 
ము  ఛువుెి-ికొఛుులో ిఛువుె , తబగఛువుె, ము  ్ి
ఛువుె. 
ము  ్ిి-ిిమూట. 
ము  ్గటటు ి-ిమూటగటటు . 
ము  ే్ుి-ిఒక ా కొకటటికూశుు. 
ముడుగుి-ిి ాఛచమటటు గిచమటటు కొ్మి.ి్గు, షమణ పచమిి

ేధులుడుగుి  నపకో పచమి,  ముకుపచమి,ిచచము, 

్శపచమి,ిముడు్లుిఛడు. 
ముడుగుి-ిభవ్వనప ి.ి 
ముడుఛుి-ి ేవు క ిొకుకకొ్ ికటటు్ిమూట 

ముడుఛుకటటు ి-ిి ేవు కెైిఉపచమ,ి/ ాచమ,ిము  ్ోి
ఉపచమ,ి 
ము్ెశి-ి ా ణము. 
ము్ెశములు-ిమూడుివశునలు.ిమూడు ాలు,ిి
మూడుిఛుశుౘఫప్ ఫలు. 
ముఘపచమి-ిిభడుగుి.ిమా ొక్మ.ి 
ము ిమ ిఘఛుుిి-ిమున్్పవలల ిమతఘఛుు. 
ముఘమగుిఘళన  -ము్క్్ప, ోటటమాట, క  ోక ె. 
ముఘమల-ముఘల,భప ీకఫశప్ో య ు్ిడబు .ిమజఞిి
లష ప, గు  .ి 
ముఘమలక పచమ, ముఘలక పచమ - లతె ొ డుచమి.ి
వ  ుపచమ,ఛరదపతబపచమిిలఘమ ొక్మి,  హెచు  పచమ. 
ముఘ  పచమి-ిము ిరపచమ. 
ముఘమ ఫశుి-ిమ ోజఞప ఫిఉపడు. 
ముఘమగు ్ుి-ిముఘమలుిగుడుచమ. 
ముఘమ ే్ుి-ి ఫ ఫబపి ే్ు, ముచుటఛడు. 
ముఘమశి–ముఘర. 
ముఘమలానడుి-ిమ ో ఞ నడు. 
ముఘమలుిగు ్ుి-ిముచుటలాడు.ి 
ముఘమర పగశముి-ిిముఘరగలిఉపగశప. 
ము కొపగుి-ిముపఘమకొపగు. 

ము మాశముి-ిముపఘమమాశము. 
ము ముప  ిి-ిిలటు  ఘమట. 
ము ముచము ఫనడుి-ిిోన  ప ి  ప  ప ే ఫడు, 
ఛ తుకఫడు. 
ము శుధతలుి-ిము్మలు, శధతలు.ి 
ము ఫనడుి-ిముపఘఱ ఫనడు. 
ము్మకొ్మి-ిలఘమశుబడు, ముపఘగు, ఛూ్మకొ్మ, 
జాగశూకు తైిఉపడు, ఫర శపభపచమ, భతద పచమ, 
ముపఘమ ెటటు కొ్మ. 
ము్మఛు - ఛూశెము 
ము్మఛుి వ్మకలుి-ిఛూ ఫెఛ ఫలు. 
ము ా డుి-ిముపఘమకుివచము. 
ము టటి వ్కలు-ఛూ ఫెఛ ఫలు, ముపఘమి వ్మకలు. 
ము బు  ి-ిమూడు ెటటల .ి 
ము బు  ొ్మ- ె్మ ొ్మ,చమటటు కొ్మ, భతద పచమ, 
మూడుి  కలుిికలఘగు. 
ముమ  పచమిి-ిముబ  పచమ, ముమ  ొ్మ, 
మూడు ెటటల ికలఘగు,  
ముమ  ానగుి-ిిమూడువప్తలుిలకుకవ ఫియ ేుి

ా్ శూఛివ మడ . 
ము ి-ికఫ్మక, ెప  ల కఫ్మక, ేవు క ినమ  ుప ేి
ొకుకబ  ,ిమాట, పఘిమూ్. 
ము క ిము ి వటటు -కఫ్మకకుిఛరతకఫ్మకి ెటటు ,  
ము క ిము ిన  క ిన  -వప్తకుివప్త. 
ము క ము -ి ఫాఘమలోల ియ ేుికఫ్మక.ి
బఘమవెడప. 
ము్ పచమిచపచలముి-ిధ ఫ శకఫమాల ేితరవ ఫల ెైి
భ ేష, ోషా ేషికఫఘ్డప. 
ము్ పచమిమ్నమి-ిధ ఫ శికఫమాల ేిమూడుిభపచమలి
మ్నమ . 
ము్ కమూ్-మూ్లేకిమూ్ు,  
ము్ డి-ిిము  డ, మూడు ికుకలు. 
ము్ా డుి ఫశుి-ి  ర ఢలు, ్ువ్తలు. 
ము  క  కుకి-ిము  క ్ోి ప  ్ిమునిద ీశప. 
ముశువులాన  -ౙ పఘశ వత,లానవత,ౙ పఘశ వత. 
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ముఱు నబాలమపకుిి-ిి ్ ్్ఛుిొప  ్్ప. 
ముఱము నబాలుి-ి ే తి మవుిర ్ి ో ్ియ ేుి ఫలు, 

్మ ఫలు. 
ము  పచమి-ిమూలుగు్టటల ి ే్ు. 
ములుకి-ిిము్గి.ి ఫ ఫె కప, ముపడలవపగ. 
ములుకు-ిమూలుగు,బాధ్ోిధె పచమ. 
ములుచిి-ిిమూఢునడు, భలుుడు, ధయశుె డు. 
ములుచ్్ముి-ిమూఢ్ెప, ధయశె్ెప. 
ములు ఫ  ి-ములుల వలెిీషణ  ై్. 
ములుల ిముపట ేిీ్ు-ిములుల ్మిములుల ్ో ేిీ్ు,ి

తడు్మి తడు్ో ేిౙఫ ిపచమ. 
ములుల చయఛుి-ిమ్నమిొగు. 
మువెపక ేఘములుి-ిమూడు ాలెై్ి ే ాలు, 
శ ేెఘము,ి్ ేెఘము,ిౙఫమి ేఘము. 
మువెశజాము-ఒకటట్ శిజాము, మూడు్ శజాము. 
ము్బు ముతబ  మా్మ–ము్బు తటటు ,ిధిము్బు ి తటటు  

మునగనలాడు-కోఛప్ోి శ శలాడు, గునగునలాడు, 
క కా క  ్ు. 
మునగనలు-గునగునలు,కోఛప్ోిచయ ేి శ శలు. 
ముతబ  కఫ్ి-ిము్బు తటటు కఫ్. 
ముతబ  కఫ్్మికలుకజలము ికలుకముి ే్ుి-ి
భ్గ  ై్ివనమె వు్మిమావనమె వు ఫి ే్ు. 
ముతబఛు-ిిభ ికప. 
ముతబమి-ి ేరమా్మబపధప. 
ముతబమముచుటి-ిముఘమముచుట. 
మూనకగమకఫనడుి-ిమూకకుిభ ిఛత, తే ాఛత, మూకకుి
ము్మ డు గమకఫనడుి=ిభ ిఛత)  

మూనకొ్మి-ిమూ ొక్మ, ఫన్ిచయచమ. 
మూనటిమాటలుి-ి ెకుకమాటలు. 
మూనత   ఛు-మూతిశుచమ,భనప్ృ బె ిఛరకటటపచమ.ి 
మూనతీన ిికతెకోన్ి-ిిమక కిబా ాకశప. 
మూన్తలుిశుచమకొ్మి-ిభనప్ృ బె , భ ధు్్యి
క్బఱచమ. 
మూనఛు్ిగటటు్ిచ ిి -ిికొపగుిఛతబ  .ిభపఘమబాటటలోి
్మ్ ివనమె వు, నమలభలభ ప. 

మూనఛులుిమూడగు-ఉ ొ ుపగు.భుజములు ొ ుపగు. 
మూటకటటు ఫ-ిమూటకటటు్టటల . 
మూటగటటు ి-ికూడబెటటు , ఒక ోటి ేశుు. 
మూ  నజి ుి ఫ్ి వళలల ి-ిభత ఫ్ ఫి్గుి-ి?ిి 
మూడు ఫళల ిమున-భతవృఘమడు, మున ్్పలోికఱు ి
మ ాశప్ోి్డవడప.ి 
మూతి  శుఛు-ిభనప్ృ బె ిఛరకటటపచమ 
మూ క ిమూ -బఘమలుకుిబఘమలు,ము క ిము . 
మూశటిబాశట-ిమూశలుిబాశలు ఫ, ీశప ఫ, ొ డు ఫ. 
మూ ెడప్ికొఛుుి-ి ొ డు ఫటటికొఛుు. 
మూ ెడుి ోశుి-ి ెఘి ోశు. 
మూలనబడుి-ి తడు, ్శపచమ. 
మూలకెకుకి-ిమూలనబడు. 
మూల్మ్ ి ఫ  ిముప  ట ే్ు-ినపబపధపిలే ఫ  క ి
ళ ర ిఒకటటిభపటగటటు . 
మూలముటటు ి-ిొఘలు, మూలప. 
మూలుగు,ిములుగుి-ి తై్ నెశూఛప్ోిబాధఛడు, 
బాధ్ోిహీ్నెశప్ోిద పచమ,. 
మూవపకలుి-ిమూడు.ిభ ి ాలు 
మూవశుని-ిమూడుిఛపకుె లు 
మూతబకి ే్మి-ిిగశ నిద ీశప. 
మూతబ ాన బశముిి-ిిమూతబిమశుగుిఛుచముట, ోఛ్ప, 

మూతబి ా ్ిౙొ ము . 
మూతబ ా బ ెము,ిమూతబ ాఛుశముి-ిమూతబిమశుగుి
ఛుచుడప. 
మూతబ్ిగశ ముి-ిిగశ పలో ిద ీశప. 
మూతబ్ము్తెము ము్ ముి-ిభమా్కు ఫలు,ి
్తతబకూ ాి్త్్టటల ి్టటప ేివ క ె,ిభణ  మణన  ి
ఉపడటప,లకుకవిజాగా్ ె ఫిఉపడటప.ి 
మూతబమప్ ాలుిి-ిగునగునలు. 

 పగ-ిముగ. 
 పగ్్ముి-ిభమా్క్ెప, బేల్్ప. 
 పగ ి,ిముఘ ఫలు, భమా్కు ఫలు, బేల. 
 కుశుి-ిమకుశు, మపకు్్ప. 
 ుపచమి-ి  బుపచమ, నప్ోధ ెటటు . 
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 చము-ి  ఛుు, ఫల ఘ, ొ గడె.నప్ోధపిిబ్ మా్ప. 
 చములాన  ిి-ి  ఛుులుి ొ ప ి్ితభె ,ీ  చముకోఘగితభె .ీి 
 చములానడు-  చముకోఘగ ఫడు. ొ గడు, ఫల ిపచమ. 
 టటు ి-ిభడుగుోఛు. 
 టటు కి  టటు కొ -ిభడుగు ెటటు , ఛర ేశప . 
 టటు కొ్మ-ిిఒక ా ిఒకటటి్ాకు. 
 టెు-మటెు ,తభె లీుికఫి ెపడవ ేక ిధ  ప ేిమభశణప. 
 డగటటు ి-ిభపటగటటు , బాధ ్ిక  పచమ. 
 డగటటు కొ్మి-ిబాధ ్ి వతె్ి ేనమకొ్మ. 
 డచమటటు ి-ి్ బుపచమకోవ ా క ిదక పికఫకుప ాి

భలముకొ్మ, ్గులుకొ్మ. 
 డవటటు ి్యకుి-ిభ ాఘశప్ోి్ోతబ ే్ు. 
  ిి–ిఛులలమ గ,ిిఛులకడుగు,ి  డుఘి 
 ణకుి- ా్తశ ప, ేశుు.ి 
 ్తె లుి ే్ుి-ిఛూ్ు. 
 ్మకుి-ి  ్కు. 
 ి-ిద ీశప. 
 లచు్ి-ిద ీశలషణప, ద ీశపలో ిగుశుె . 
 శ ఱ  చములు-మక కి  ఛుులు, ము్ భరతి

కొశకెై్ 

 శ ఱ వ  క్తె ిి-ి తైశ ప ఉ ేరకప ేశుు శవపికలితభె .ీ 
 శ  శ-బాధ, ేఘప,నపద్ప, నప ావ్, మా్ ప, 

కా శ ప. 
 శవణ ి-ిివ ే  పఛు.ిభపఘ ె   ్ ఫనడు 
 శుచమ,ి  ఱమచమి-ి్ళలకుక్ిఛరకఫశపచమ. 
 ఱ  చముి-ి  శ  చము. 
 లగుి-ి ్  పచమ, చయఛు. 
 లున్ి-ిి  లన్,ితభె .ీ 
 లుచమి-ితే ్ప 

 లు్తక-ి  ల్తక.  లుఛునగూ  మి-ిఉలాల నప్ోి
కూ  ్ి భరత. 

 లుఛు,ి  లఛుి-ిిఉలాల నప,  ్ెనబాటట, భరమణప, 

జాగశూక్,  

 లుఛుమ తుములు-ి ా్తశ ఛుిగుశుె లు. 
 లుఛు ఫలుి-ిమాశవపికలి ఫళలల .ి-ి? 

 ననగుి-ి  నవు, త్మ. 
ేపటటల ి- ేధాతి లు, ఉ్ెములు. 
ేక్ాకుి-ిషణ కప, భజా్ుఘపిషణ కము. 
ేకున ొఛుు-ి ెఘకొఛుు. 
ేకుి-ిి ెఘఱికప, మా్, ొఛు ోఘప, ఛ  ానప, నుశ, 

ో టీ,ిమా్.ి 
ేకుచయఛు-ిమా్ిచయఛు, ో టీఛడు. 
ేకు్నబెటటు ి-ిబా ిపచమ. 
ేకుల ఫడుిి-ి ెఘఱికపికల ఫడు. 
ేకులా  ి-ిమా్లా  , ెఘఱికపికలితభె .ీ 
ేకులు ే్ు-ఛ  ానప/మా్లు/ోనపి ే్ు. 
ేఘఛుధుముి-ిిఉఘకపి 
ేటా్ ేటీలుి-ిమక కి ేటట  ై్ి ఫశు. 
ేటా్ ేటటల -లకుకవికఫప్తలు, మక కి ేటెై్ ఫశు. 
ేటటల్ు-ి ేటట్్ముల్మి తబ ీ్ు.ి 
ేడ ేవళలల ి-ి ెఘ ెఘి ోఛు ఫలు, భవ ాలుిక  ్ి

ేవ్లుి, 
ేడముి-ికూ  కె, భ్మగుణము.ి 
ే ామాడుగుి-ి ేడిభ ేిభశిపలోిజపటఛఘప. 
ే  కఫ్బో ్ముి-ిోనప, ఘ ఫ, కుళలల , కుటర. 
ే  ఛపటటిబో ్ము-ి ెైక ిబా ఫిగుప  ిిత్ ా క ి

ఛ క ఫ ిి ౙఫ శము,హే్ ము 
ే తముి- ేలు, ేధిా  ై్,ిి్ుఘపి.ికల్ప, ్గవుిి

గుపఛు, నపఘప.ి 
ేఘకఛుకొ్ ి–ితబిశ  ై్,ికఘల ి  ఘల ి

వఱిుబాగుల ఫడు. 
ేఘకముి-తబిశ  ై్ ి, కఘల ిి  ఘల ి. 
ే ిపచమి-ిిమ  పచమ, ్యశు. ేశుు, భభ తబపఛజే్ు, 

మఛుు. 
ే్ఛడుచమి-ి ే్కోడలు. 
ే్ ఫనడు,ి-ిి ే్మామి 
ే్ ఫ  ిఛడుచమి-ి ే్ ోడలు. 
ే్ ఫి-ి్ోడబుటటు్ ఫ  ి ే్నపబపధప.ి 
ే ఛ ుి-ిద ీశౙ పఘశ ప. 
ేమఱచమి-ి  ైమఱచమ, ఛశవదమగు. 
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ే్ుి-భ్మభపచమి 
ేశకుి ేశ-ిన  క న  . 
ేశ ఫనడుిి-ధ్, ా్ శూఛప ఫిౙఫెౙఫి యల్మి

తలప ే ఫడు. 
ేల ఫనడుి-ిఛ  ానముికల ఫడు. 
ేలముి-ిఛ  ానప. 
ేలములాడుి-ిఛ  ానములాడు. 
ేలుి-ి బర్ుడు, బర్ు ఫలు. 
ేలుిీనఘ-ి ెై ాగపలో 
ేలు,ిీలు-ిభపిిభభప, ేలుిికీడు. 
ేలు ఫలముి-మప కఫలము, దశ్ాకలము. 
ేలు ిి-వలఛుక్తె ి. ేధాతి ఫలుిిజా  ణ ి, భకశు ఫలు. 
ేలు ఫకి–ౙఫెగ్ప,  ాగమ్ప. 
ేలు ఫనడుి-ిివలఛుకఫనడు, ేధాతి డు, యధతి డు, 

భకశుడు.ిజాశుడుి 
ేలునమ ిి –ిభ ఫశె. 
ేలొకటటిీలొకటటి-ిఒకటటి ేలు, ఒకటటికీడు. 
ేన ఫశుి-ి ెపక ్్పికల ఫశు. 
ేనమిి-ిి ెపక ్్పి 
ేనమలుి-ిభ్మభవములు.ి 
 ైనకఫకిి-ిిద ీశ్ాఛప. 
 ైి-ిద ీశప. 
 ై్ముినయలమగుి-ి  ై్ముిౕలమగు, మృఘమ వై్ ిి

బలవప్మగు. 
 ై్ముినయలముితే్ుి-ిదక ెహీ్  ై్ి ా ి

దక ెమప్పి ే్ు,  
 ైమశువుి-ికవచప. 
 ైలనప్-మ్ యమాపౙఫఘమలుికా ప ేిబజాశు. 

ొక ాక  -ోోటప, ము్ ాష ణ ప. 
ొక ాక  ిి-ిోోటపికల ి. 
ొకబపగముి-ిము్పశుఛు, కోఛప.ి ెపక ్్ప. 
ొకమజ్ము-ము్మాశ్ప,ము్పికడుగుకోవటప. 
ొకమా్కఫనడు-ిిఛర్ షప ఫిోనపి ేతే ఫడు. 
ొకమచుమాటలుి-ిము్ భరతవచ ాలు. 

ొకమచులాడుి-ిిము్నమె ్తలుి ే్ు, ము్ భరతకెైి
మాటలాడు. 
ొకముిి-ిిము్ము. 
ొకొకములచయచమ-ిిము్పిము్పిచయచమ, 
ఛశనుశపిఒక  ికశుిచయచమకొ్మ. 
ొకొక  ఘమట-ిము్పిము్పిలఘమట, లఘమటెఘమట. 
ొకొకఫలుిచయచమకొ్మ-ొకొకములుిచయచమ.ి 
ొకోటిి-ిిొగోట, ాష ణ ప, య్శులి
మ్నమ కుిభ్మకూలప ఫివ  ెపచడప, నపకోచప. 
ొకో  పచమి-ొగమాట ెటటు . 
ొకోడుిి-ిొగమాటఛడు, నపకో పచమ.ి 
ొక  ిి-ిిజలనయకశప, భనపబఘివచ ాిలా ే ఫడు, 

ొ నగ ిమాటలా ే ఫడు, ో ే ,ి దప్పిఉ ే ఫడు. 
ొకతబ  ి-ిము్ ోభ. 
ొకెముి-ిము్ . 
ొకక ో వుి-ికుప  ్మగు, భపగఛడు, ్శపచమ, ా ి

తపఘమ. 
ొకకలముి-ిోటట్్ప, ఉ్ా ్వచ్ప, మూశు్, 

తైశ ప, ౌశ ప, ఔఘ్ ప, భతద్ప.ి, భఛరత్్ప, 

ఉఘ్తడు. 
ొకకకఫనడుి-ిఉఘ్తడు, ొ గశుబో ్త, మూశుు డు, 
ౕశుడు. 
ొకకనడుిి-ిౕశుడు, ీశుడు, మూశుు డు, ఉఘ్తడు. 
ొకక్్ము-ిఔఘ్ ప. 
ొకుకలాడుి-ి్మనక  పచమ. 
ొగనడుిి-ిిమగడు, భశె.ిి 
ొగ ాటటి-ిమునమగు, ము్ఛటప, ొగపొ్ేె ి, 

వగటెై్ ి. 
ొగ ాటటి-ి వగటట.ి 
ొగతశుగుి-ిము్ములగు. 
ొగ ాక  ిి-ిిొగోటప. 
ొగ ాక  ఫనడు-ిొగోటపికల ఫడు. 
ొగబాటటి-ిొగ ాటట. 
ొగమా్ిమపఘమలాన  -ిఛర్ షప ఫిమశుల ిమపఘమలుి

ెటటు ితభె .ీి 
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ొగమా్కఫనడు-ిోన  పచమ ఫడు 
ొగమా్కఫనడు,ొకమా్కఫనడుి–ిఛర్ షి
ోన ఫడు. 
ొగమా్లాన  ి-ిగటటు ిోనక్తె .ి 
ొగమచులాన  ిి-ిిము్ భరతిమాటలా ేితభె .ీ 
ొగమచముిిి-ిిము్ భరత. 
ొగము్నగటటు -ి శప్శపిజాఞ ఛకఫ క ివచము,  

ొగొగముిచయడు-ఒక  ము్పిఒకశుిచయడు. 
ొగొ ఫలుిచయడు-ఒక  ిొ్పిఒకశుిచయడు.ి 
ొగోటిి-ిి ాష ణ ప, నపకోచప.ిి 
ొగోటకఫనడు– ాష ణ పి# నపకోచపికల ఫడు. 
ొగోటము-ినపకోచప,జపకు,  ్ప, క కశప, 

ాష ణ ప. 
ొగోడుి-ిిజాఛడుి.నపకోచఛడు. 
ొగలె్తె ,ొగలుిల్తె ,ిొగలుిల్తె ,ిొగలె్తె ి-ి
ొగలు  డుగు, ొగలుిగలఘగు. 
ొగ ఫనడుిి-ిిమగ ఫడు. 
ొగతబ  .మగతబ  ి-ి  శుధప.ి 
ొగతబ  మపఘమ-ిఛుశుధ్ాె ిక  ప ేిమపఘమ. 
ొగతబ  మపఘమలానడు-ిఛుశుధ్ాె ిక  ప ేిమపఘమలుి
కల ఫడు. 
ొ ఫలుిముడుచమకొ్మి-ిభనప్ృ బె ిఛరకటటపచమ. 
ొ  ాటట-ొగ ాటట.ొగపొ్తె ్ ి, వగటెై్ ి. 
ొగుడి-ిొగ. 
ొగులుి– ేఘప,ి  ్ి-ి టటగుపట 

ొగుి-ిహెచము. 
ొ్ె ఫనడుి-ిితే ా ా్కుడు. 
ొ్ెమి-ిొ్ెము.ి 
ొతెోనఘమి-ిమక క ఫికొటటు . 
ొఘలగుి-ిళమా్ర  ై ాిఉఛ్గఛడు. 
ొఘకశెి-ిబర్ . 
ొఘ  ముక-ఛర ా్ిలముక, వ వ ముక. 
ొఘలుపడన ొ్లకుి ళలల ్ు-ొఘలుిఉపడ ఫి

వశలకుి శుి ో ్ు,వ శి  ై్ఛ ి ే్ు. 
ొ్కతె ాశి-ి శ్  ై్ికతెిభపచమ. 

ొ్ ో  ్ానకుి-ి ో  కొ్ి్ాకు, ్్ష్ప. 
ొ్చయఛుి-ిక బపచమ. 
ొ్ ే్ుి-ి ఫన  ే్ు, ఛఘ్మ ెటటు . 
ొ్ఛటల ి-ిఛపటటకొ్. 
ొ్ ఫఘముి-ి ఫఘముకొ్. 
ొ్ఛుి-ిఛరకఫశపచమ, భతద పచమ. 
ొ్ ఫన  ి-ిికొ్్పఘమప ేి ఫ  . 
ొ్ ఫపడుల -ిొ్ ఫన  ణ ,ి 

వ  ా ఫలోల ిఉప ేిీష్లుి 
ొ్ ఫ  ి-ిముపఘమప ే ఫడు 
ొ్ వటటు ి-ి ఫ  ిక  పచమ, ఛఘ్మ ెటటు . 
ొ ెుి-ిిమూశుు డుి.ిమూశుు ఫలు. 
ొ లుి-ి ేఘప, మబు . 
ొ లుిలే ి ఫ్-ి్ ఫ్తె ఫివ ేుి ఫ్. 
ొ లు ఫశుి-ిమబు ఛటటు , ేఘావృ్మగు. 
ొ లెై ో వుి-ి  వ  ో వు, ్శప ో వు. 
ొశనగుి-ివపచ్ి, వపచకుడు. 
ొశనగులాడు-భశచమ,ోనఛుిఛలుకులుిఛలుకు. 
ొశనగులుి-ిభశఛులు. 
ొశియడుి-ిొశ ెటటు . 
ొశొశి-ధె్ ్మకశణదబప. 
ొశ్ుి–ిఉ  మచయచమ,ిధె పచమ. 
ొశవపకి్ుపగశముి-ివపకశ  ై్ిఉపగశప. 
ొఱనగుి-ిభబఘమాడు, బ పకు.ివపచ్, 

ోనప,ోనఛుమాట 

ొఱనగుమాటలు-ివప ప ేిమాటలు. 
ొలకోి–ి గుశుో 

ొలకలిఛు్ మి-ి వై ఫ్మానపలోిఛు్ మి 
ొలకల ోముి-ిఒకశకఛుి ోము. 
ొలకవ్నమి-ిబాల ప. 
ొల్యలుి-ిితభె లీుిభలపకఫశప ఫిధ  ప ేి్డుముి ాశప. 
ొలఛూని-ిొల్ాడులోికటటు ిఛూన,  

ొలలమి-ి్ఱచమ. 
ొనగనమాటలు-గునగునమాటలు.ిమునగనలు. 
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ొనొకముిౙొ ము లుి-ి తవులకుిధ  ప ేి
ొనము్ిభకఫశఛుికుపడలాలు, 
ోనటటి-ి ోడ వశ, వ   భపచమ. 
ోనటట-ిఛప ిక ిలఘమటిమ్మౘఫ కఫశపలోి  బ్ి
కఛటలష ప.ి 
ోనటటఛడు-ొఘమబాశు, త  ో వు, మరా ్ుడు. 
ోన్తగుి-ిోఘమగు, ఛలాదప.ి 
ోనఛ  ి-ోతే ఫడు,ోనఛుిగల ఫడు. 
ోక ాక  ి-ిొక ాక  ,ిోోటపికల ి. 
ోకఫచులన చమి-ిొకుక, ్మనక  పచమ. 
ోకఫళలముడుగుి-ిోకఫళల ిముడుఛు,ి 
ో ి ిపఛుి-ిబశువుి ిపచమట.ి, 
ో ిపఛులుి–ిో్డప,ి ిపఛడప. 
ోటటి-ినెపభప.ి 
ో ాో  ి–ిమూ ామూఢ,ిబ్టిఛ మఛడ ,ి
భపఘ  ై్, ఉ ా్ె  ై్. 
ో ాో  ్్ము-భపఘ  ై్ిఉ ా్ెదై,  ా్ప. 
ో  తే్ుి–ిభ ాఘ  పచమిిచయఛు, ళమాశుు, 

ోనప ే్ు, ఛప్పఛటటు . 
ో్ టటలో ి్ా్-ిమక కిబాధ్మిక  ప ే ి. 
ో్తగుి-ిోఘమగు తటటు  
ోఘమకటటు ి-ి తబ వల్ి వ్తె శుిగడడకటటు  
ో్-ొ్, ీఘ, ెై్,ిమౌ్ము్ో 
ో్ ా ెలు-ిఒకి ోము.ిభ్ మ్ ిభప్టాి
ో్మ ేి ఫ  ాడు.ిమౌ్ప. 
ో్ముి-ిఘమ ఫగా్ ప. 
ో బ గజముి-ి ెఘిో్కదక ె. 
ోఛుి-ి ాశప, బశువు, ెఘిఛర్ ్ ప. 
ోఛు లు గటటు -కుఛులు ో ్ు,గ  డ ,ి ఫఘపిోఛుగటటు ి 
ోఛులకొల ిి-భ్ ికప, మకుకటప 

ోఛులగు–భ ికములగు,గ మడ ఫఘప్ోికటటు్ి ెఘకటులు,ి
ోఛులు 
ోము-ిము్ప. 
ోముచకకటటన-ిిొగము్కుినయటట ఫ, ముకుకకుి
నయటట ఫ. 

ోోముి-ఛరత ఫ  ిము్ము,ిఒక  ిము్ముి
పకొకశుిచయచమట,ొగముిొగముిచయచమకొపటట, 

ో  లాల నిగ్మ లుి ేనమకిచయచమి-ిమక కిమనక ె్ోి
చయచమ, ్ ేకఘృ్బు్ోిచయచమ. 
ో్ ిోఛుి-ిిభ  పఛ ఫ్ప్ి ాశప. 
ోశక పచమి-ిొప  ్్పిచయఛు. 
ోశ్ోఛునఘ్ము-భ ాలోచ్ప,భ ాలోచ్ ేధు , 

ెడము్పి ెటుడప.ిి 
ోశ్ోఛుిి-ిి వ్మకముపఘమలుిచయచమకొ్కి ో వడపి, 
భ ాలో ్ి ేధిి, శలష ప, గు  డ ఫ, మూ్తలుితఛుడప, 

ఛ ఫమ ్్ెప.ిిోశ్రో ఛు.ిమూతశుఛు, శలష పి
ే్డప,ి 

ోశునడుి-ి తపఘ ితబితలోిఉ్ ఫడు, మూశుు డు, 
ోశకుడు 
ోలముి-ిొలాము, బప ఫశుిొఘలెై్ి ఫటటిఛూన్, 

ఛుపడుకుిఛూతె  ిమపఘమ. 
ోవ్డుి-ిమ్నమకుి్గులు్టటల ఫిమాటాల డు, 
్ాక ాడు.ి 
ో  శుఛుి-ి ెఘశుచమట. 
ో్ే ్ ్ే వి-ిిభధ ఫమృ్ప. 
ోఛపటటిబో ్ము-ిఒకజాతఛపడుి ోజ్ము. 
ోఛపడుిి-ిిఛపడువపటటి ెఘ. 
ోని-ిిఛరమాఘప, వపచ్,  పగ్్ప, భడుడ , భన్ ప, 

మఛఘ. 
ోన ెటటు ి-ిోనప ే్ు. 
ోనమి–ిభపఘప,ిొలక 

ోనమ ఫశుి-ివ  లుల . 
్ప బ తటటు ,ిలప బ తటటు - వపఛ తటటు , ఛ క ఫ ి
ొకక. 
్ానకశు,్ాకఫశు–ళకశు,మక క భ ేషఉపడు.ిి 
్ాకటి-ిళకట,ిభ ేష, మక కికో  క. 
్ాక్మాడు,ిళక్మాడుి-ిమప్ ాలాడు. 
్ాక్ము,ిళక్ముి-ిఒపట  , శ్ఛర ేదప, మలోచ్కుి
్  ్ ోటట, మలోచ్, నపఛర ిపఛు. 
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్ాకఫప్ములాడుి–ళకఫప్ములాడు,ిశ్న ప ఫి
మాటాల డు. 
్ాకఫశుి–ిళకఫశు,ిమక కిభ ేషిక  ిఉపడు. 
్ాచకము-్ాచ్ి్ా పచమ్ ి,ి్ాచక్ెప. 
్ాజకముి-ి్జఞపి ే్డప. 
్ాఘవ ా ఫ్ణునడుి-ి్ాఘవశూఛిధతు మూ  ె,ిి
ీకాృధతు డు. 
్ావ ా ఫలుి–ిమా ా ఫలు 
్గఛటుము,ి్గఛటెుముి-ి్గులుిజప తపి
మా ి  ఫి ేనమకు ేిఛటటు ిొ.ి ఫటట్ోి ేతేిఛటెు .ిి 
శపగఛతి-ిీశాపగపిలో ిశపగ ాగౙఫెమ 

శపగు ఫటి-ి ేధిా  ై్ి ఫట, యశ ెై్ి ఫట, మ ోజఞ  ై్ి
ఫట. 

శపటఘఛుుశఛు ేళి-ికల క ేళి 
శపట తఛుశఛుిశచ్ి-ిభ్తకులికూశుు 
శపడుి-ిి ెపడు 
శపడుి ా ేటట ఫశుి-ిభవు్మికఫఘమిభ ి ెపడయి

త ేు ఫశు, ఛటటు ిలే ఫశు. 
శప్త-ఒ బుఘప,లానప,శత,మటిమ్,కలకలప, దబప, 

గలల ప్త,ికల్ప,తబప్ ాఘప,ిమ  తబ ఫటటి. 
శప్తకెకుకి-ిమ  తబఛడు. 
శపఛఛునపౙఫశము-ికటకట ఫి్  ేి/బా ాకశ  ై్ి
నపౙఫశప. 
శ ఱ టటు ి-ిభలల  , శచు. 
శకెగుప ాలుి-ిశకె ఫ్రలు. 
శచ్లుి-ిభతద్ాలు. 
శచునబడు-ి ి్ిఛడు.ి 
శచులుి-ిశటటు లు. 
శచు ే్ుి-ిబజాశు్ి ే్ు. 
శ తుి-ిశచు, ఫజమాశప. 
శటటు కెకుకి-ిభలల  ే్ు. 
శతకెకుక-బాగుఛడు,చకకబడు,ఛరతబ ి తపఘమ, వ  లుల . 

శతఛశవదముిి-ిిశత ఫశవద ప. 
శత ఫచభవముి-ిిమ్ గిభవము. 
శ్ కోమ-శ్ పవలెిమృఘమ వై్ిద ీశపికలితభె .ీ 

శ్ ీఛముి-ిచపఘమర డు.ి 
శగనఛెమి-ిమాఘఘినఛెమ,ినయశ నపబప ివర్ ప. 
శఛణము-గశెప,ఉ్ా ్ప,నపబశప, ొఛు ి.ి ొఛు.ి
ో ే ి.ిభూధణప. 
శఛముిి-ిి తలుల బ  ,  గశెప, ఉ్ా ్ప, నపబశప, 

భ ికఫశప.ి, భ ీ్ప, ఛరచమశప,చ్వుి 
శమ ్మి ొ మ ్మి-ిఛటటుపచమకొ్మ, మఘ  పచమ, శపచమ.ి 
శవక్తె ి-ి పఘిగలితభె .ీిిశవెక్తె . 
శవణహీ్్ెము-భూధణపి ్గిలేకుపడటప. 
శవశవ-  శ్ుటి్పఘగుిధె్ ్మకశణప, ీఘరప ఫ. 
శఛఘకముి-ిమభశణ ేధప. 
శవెి-ిభఛకీ  ె, పఘ.ివజరప,ికొప తము 
శవెకఫనడుి-ి పఘిగల ఫడు. 
శవెకెకుకి-ి పఘి ొ పఘమ, పఘకుిలో్గు. 
శవె్్ముి-ికొ ి ఫటట్్ము. 
శవెఛడుి-ి పఘఛడు, ఘయఱమఛడు. 
శవెలుతే్ుి-ిశచులుి ే్ు, భలల  ి ే్ు, ఘయశు, 

ప ిపచమ, ెఘిధె ి ే్ు. 
శవెలెై్ ఫశు- పఘఛడడ ఫశు, భలల  ఫలెై్ి ఫశు. 
శ వె్ి-ిభలల  . 
శనబఘముి–ిశనబపధము,ియప ిర్ ాల్మిద ీశపలోి
ఛ ిలప ఫి  బిబప ిపచడప. 
ఫనగనజే్ుి-ిభలల  ే్ు.ి 
ఫనగ్్ము-ి ొ గశుబో ్త్్ప,ఔఘ్ ప, ధయశె్ెప. 
ఫన  పచమ-నప్ోతబపచమ,శప లుల ,భ్మ ఫగపిఉపడు. 
ఫనగు-భ్మ ఫగపి ొ పఘమ. ేగు, కోఛప్ోిమప  ఛడు,ిశగుట. 
ఫనఛునఘ్ముి-ిినపఘశణ, ఫ బ  . 
ఫనఛుి-ి పఘ, శవె; ఫ బ  , నపఘశణ.ి 
ఫనఛుతే్ు-  లకజాలుి ెటటు కొ్మ, ఘశణ ే్ు. 
ఫకఫనబో కలుి-ి ఫక ో కలు. 
ఫకొటటు ి ఫకొటటు లు ొటటు ి-ిి ఫ ఫి ో ఫిభ ి

ళకవచ ాప్ప ఫి బలవడప. 
ఫ  శేుి-ిలశు ెకుక.ి 
ఫగుప ి ో గుప లాటి-ిభటట ఫశుియటటివ ేుటటల , 

యటట ఫశుిభటటి ో ేటటల ి్ాడు్మిగుప ్‘ిమ ేిమట. 
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ఫచ్ూి-ి ఫ లుి ేతేి ా్పి-ి? 

ఫచ తి -ి ఫజఘ .ి 
ఫచ వటటు ి- ఫ లకుి ేతేి ాక  , ఫచకొలువు,  పగ్్ప.ి 
ఫజ్ఛునబ టుి-ి ఫజ్ఛువ  ి ొ టు . 
ఫ ిలే ికొలువు-ిభనపభవ  ై్ ి, వ శి  ై్ ి. 
ఫట ఛునజెవులుి-ి శుఛ్గ  ై్ 

ఫట ఛుగుపడరి -ిి ధ్ర్జ్  ై్ ి. 
ఫట ఛుగుపడరలుి-ిచకభారమణములు. 
ఫణ ఫనముి-ిభప్ఫఛుశతభె ,ీ భప్ఫఛుశము. 
ఫ్ి ాశిఒలుచమి-ిభౙఫధ కఫ ఫ లుి ే్ు.ి ఫత్మప  ి
ాశలాగు,ిబపడకు/ వటటు ికటెుకుి ాశలుి ీ్ుట, 

ోకపడల కుి ాశలుిీ్ుటి 
ఫతక ి    ప్ి-ిిభౙఫధ ప. 
ఫతగుప తిి-ిక  ్  ై్ి్ృఘ్ప, క  ్మడు. 
ఫతగుప త ిి-ిిక  ్  ై్ి్ృఘ్పికల ి. 
ఫతగుప త ఫనడు-క  ్  ై్ి్ృఘ్పికల ఫడు. 
ఫతగుణముి-ికఫ  ్ ప. 
ఫతగుఱుముి-ి ధ్ర్జ్  ై్ ి. 
ఫతట్మప  ి-ి ఫతర్మప  . 
ఫతటటి-ి ఫతరక ినపబప ిప ్.ి ఫత  క ి తప ి్ 

ఫత ెైి ాశి-ిిభనపభవప. 
ఫతమ్నమి-ిిక  ్  ై్ిమ్నమ . 
ఫత  పటటఛ , ఫత  ిఛ -నప ోగప.ివ భ ాశప, 

ఫతశునడు-ిశు ిగా్ ప.ి 
ఫతశు ి శముి-ిభనపభవప.ి 
ఫ మా ిఛువుెలుి-ిలే , ఫ తటటు కుి

ఛువుెలుపడవు. 
ఫ లేి ఫ లే-ి ఫ వుెలే 
ఫఛు ఫలుి-ిక  ోకుె లు. 
ఫమ ఫజ ముి-ినమభషము, మప ిఛ  ఫల్ిగలి ఫజ ప, 

మ్పఘఛరఘి ఫజ ప. 
ఫ్  పచమ-ిబా ిపచమ, ఉఛఘరవపిక  పచమ.ి 
ఫ్  ిి-ిి ఫ  ,ిఒశ క, ఉఛఘరవప.ి 
ఫ్  కఫనడు-ి ఫ  కఫనడు, ఉఛఘరవపి 

క  ప ే ఫడు, ా ి ేతే ఫడు. 

ఫ  ఛడుి- ఫ బ  ఛడు, బాధఛడు. 
ఫ ఫనఛునఘ్ము-మక కినపఘశణ, మక కి ఫ బ  . 
ఫ ఫనఛు-మక కిఒశ క,ఉఛఘరవప, 

ఫలు ిపటాిమగపడల్మి-ి ెఘ ెఘి ఫళలల ితపటటి ఫటటలోి
్ ి ్ ి ఫళలల ిళశడము. 
ఫలుశఛులుి-ి ఫళలల . 
ఫళలలోిమగప ేల శుి-ి ెఘ ఫళలల ితపటటి ఫటటలోి ్ ి
ఫళల్మిళశడప. 
ఫ ఫడుి-ో్  పచమ, శుతెకుక, కళకళిలాడు, 

మక  పచమ, గపీశప ఫిఉపడు, ఫజనప ఫిఉపడు.ి 
ఫమా గుశు-వశకిభపటటి గుశు, బతబ ా  . 
ఫనకొడుకుి-ి ఫజఛు్తర డు. 
ఫనబలుఛు ఫనడుి-ి ఫజగశెపికల ఫడు. 
ఫతబకూటముి-ి ఫశకూటము. 
ఫతబకెకుకి-ిఛరతబ కిెకుక, గణ్కెకుక. 
ఫతబశ్ముి-ిభ్ ిక  ై్ిలడబాటట. 
ఫతబతే్ుి-ిఛరదపతబపచమ. 
ఫనమలగుి-ికుఛులగు, భ ికమగు. 
ఫ్ ి–ి ఫ్ వు 
 చుి-ి ేుధు్, నమగు, ిగులు. 
 వె్ని ిఱివుె్- ీఘరప ఫ, ేగప ఫ. 
 వెలుి- ెమ లు. 
 వెలు ఫ-ిభ ికప ఫ.ి 

శుకుమణ ిి-ిిశుక ణ , 
శుకఫ పగఘమనడు-ళకఫఘీవర్ ా ాశిఛ ఫ్ణుడు.ి 
శుణా్మబపధఛఛత -మా్వుడుి ేనమకు్ ి
ఛుణ కశ ల్మిబటటు ిభ్ క ిఛనపఛఘ, ాశ , 

కుమాశులు, గృ్ముికలుగు్ా . 
శుణా్మబపధము-ిళ ే ికిశణఛుి/ికఫశణనపబపధప. 
శుణల్ాె శము-శణా ి ాటడప,శణా ి
్ీల  పచమకోవడప. 
శు్ెిి-  కెము, వటటు ,  ్ె, ్ౕ  ై్, వదము. 
శు్ె వు  ్ె ో వు-వ శిమగు.ి ాదము,భప్తలే , 

ాదపలే . 
శువెి-ిఘమ  , ఐఘమకఫనమలి ాణ ప. 
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శు్బిి-ిిము .శ్బ 
శూ  ి-ితెథిశ పి.ి దు్పిిఛరతబ ిి ,  కకల.ి 
ెపటి-ి తైెధ ప, జ్, ెపడు ఫిఉప ేితబిత. 
ెపట తఛుశముి-ిలకుకవకధుము. 
ెపటటక ి ఫ ి   ి-ిి ెపటటక ి త  ్ి ేవ  .ి ఉభ్ి

భరధతు డుి 
ెపటెము, ెపటము-ిజపట ే్ివనెపీ.జమి్యలుబటు. 
ెపడుి ికటగుి-ిళకీభవమపఘమ. 
ెపబుి-ి ఫలుు, కో్ు, ఘయ్ు.ి 
ెకకలగుఱుముి-ిగశు్ ప్తడు. 
ెకకలచకమాుి-ిచకా ఫకఛష . 
ెకకల బటుి-ిచకా ఫకఛష . 
ెటటు ి-ి ిెగుణప, ెపడవిఛ ఫ ్ప.ి 
ెము ి-ిఘయ్ు. 
ేకిి-ిి ే్, ీ్. 
ేతట్మప  -ి ఫతర్మప  . 
ేత  ిి-ి ఫతర 
ేఛకఫడ,ి ేఛకడ-ి ఫర ్ఫకఫలప. 
ేఛటిఛగటటఛూట-మశునటట ి్ప. 
ేఛలెల ఫడలోి ఫలము ి-ిభ్వనశ  ై్ిఛ క ి

ఛూ్మకొ్మ. 
ేఛుమాఛ్మి-ిభ  ధుమగుిగడువు ెటటు . 
ేఛుమాఛుిి-ి ఫతరపబవళలల ి ేఛుి=ిఛగలు, మాఛు=ి
ఫతర ఉఘ్ప,ౙఫ్పకఫలప, లలలఛుుడు. 
ేవప్తనడుి-ిగుఱుఛు ్త. 
ేవుి-ి ొటెు ిత్ ా క ి్ప డుిఉఛ్  పచమికొ ేిఛచు  ి

వ ెై ఫలుపచమకొ ేినిలపికఫవచము్ ి 
ేవులుి ేవులు ఫిచయచమ-ిక ా శుకుప ాిచయచమ. 
ేనమిి-ిిరశయి.ిచమలక్. 
ేనమతమ టి-ిభ ేధప ఫిభరమపచమట, వ శిిభరమణము. 
ేనమల ిి-ిిరశయిగల ి, చమలక్ ి. 
ేనమలాడుి-ిరశయిచయఛు. 
ేనమలెక కపచమి-ిరశయక  పచమ, చమలక్ ే్ు. 
ేనమవడు, ేనమిఛడు-ిరశయఛడు, చమలక్ఛడు. 
ేనమ వ వ లి-ి ొ గశు వ వ ల. 

ొప  -్డుముి ఫశ్ ాగప,్తపటట, ఫశ్ ా ఫ్ిఉప ేి
టుమడ్,ి ొప బకపబముి 
ొప బలో ికపబము-భతబిశప.బుశఘలో ికపబముి 
ొకకము-ి శ పధము,ి్గఘమ 
ొచముి-ిభడునమ.ి్మచముిిమా్ పి,  ము  క బపఘ/ి,  

భఛ ఫఘపి 
ొచములుతే్ుి-ికల ధభూ ధిపి ే్ు. 
ొము ోటటి-ివషఫనిలప. 
ొము ్నగుపఛటటిి-ిిబా ాకశప. 
ొ్ కొవుెి-ిిలే ి, వ శిప. 
ోకటనబాడు-ఘపఛుడు ఫట ఫి ఫడు, నమె ఫట ఫి ఫడు. 
ోకకెైఘమవ ఫనడుి-ి ోకిమ్ుధప ఫిగలిబల ఫముడు. 
ోనమ్మ-ిి ో్ు్మ. 

ఱటు  ి-ిభలల  ేతే ఫడు. 
ఱటటు ి-ిభలల  . 
ఱ నాగి-ిధయశెతభె .ీ 
ఱాతగ ి-ిక  ్మడు. 
లపకెనబెటటు ి-ి్గులొక్జే్ు. 
లపకెి-ి్గులము, జయ  . 
లపకె ఫటటిి-ి్గులు ఫటట, ్గులప, బపధప 
లపకెలి్మి-ిభ ికప ఫి్మ. 
లపకెలపఘమలుి-ివశునపఘమలు. 
లప  పచమ-ిలప ిపచమ,ిఘయకు. 
లపచఛునపౙఫశముి-ిలప ాల్ోికూ  ్ినపౙఫశప. 
లపజకఫనడు-ిటటడు. 
లపజ ొడవి-ి చ  ై్ి ొడవ.ి 
లపజె ఫశుి-ివ భ ాశులు.ి 
లపడనడుి-ికుత ్తనడు, వ శుి డు 
లపఛటఛడుి-ిదమాఛడు. 
లకకఛూ్ికఛుశులుి–భ ఫదె్ాలు,ిభతబిశములు. 
లకకముఘరి -ిలకక్ోి ేతేిముఘర. 
లకకవపటటిమ్నమిి-ిి్ెశ ఫిక  గ్ిమ్నమ . 
లక మమ ,ిలక కమమ ి-ిలషమ . 
లష ేిఛపడుగి-ివశలషమ ివర్ ప. 
లగముి వటటు కొ్మి-ి ఫ్ముాశెపి శు పచమకొ్మ. 
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లగము,ిల  ్ముి–ిలగ ము,ిమూ్ శెప. ెప  ల  
లగ వటటు ి-ిముటు  పచమ.ి 
లగనమె నడుి–ిలగ నమి డు,ిలగ  ై్ ఫడు, 
ౙఫె ీ్  ై్ ఫడు, ్మ కనమి డు, భవమా్నమి డు. 
లచు్ిి-ిిగుశుె , లషణప,ిిలాపచ్. 
లచు్గుఱమ్త-ిగుఱమ్తి 
ల ుపచమ-ిలష పచమ,ిచయచమ. 
ల ు ొప  ి-ిిధ్ముిగలి ఫడుి/ మ  ిలష , నపఛఘి
కల ి కల ఫడు,ి 
ల ు ొప  ్్పి-ిధ్వప్త ఫ్్ప, భ్పకఫశపి 
ల తు్ి-ిగుశుె , లచు్ము. 
ల తు్ వటటు -ిగుశుె ెటటు .ి, 
లఛుిి-ిి ఫశ, ముఘ. 
లఛులుగటటు ి-ి ఫనమలగు. 
ల్కఫనడుి-ిోన ఫడు. 
ల్ఛడుి-ిల్మగు, ్శపచమ. 
లలాట్ౕ ఛుిచయఛు-ళమ్ము్కూి తపఘక ో వుట. 
లలాట్ౕ ముి-ి్ౕ ిలలాటము. 
లి-కమాప, ేరమ, ఉ్ా ్ప, లానప. 
లవలవలు- ె్మగులాటలు, ఫకులాటలు, భపగ ఫటటల .ి

ేఘములు. 
లవలేదముిి-ిికొ ి,ిిలవప,ి లేదపి 
లానచమ-ికోశు, ొ పఘమ, ె్నగులాడు, లా  ఛటటు .ిక్ు, 

ొ పచమ.ి 
లాన్తి-మక క, భ ికప.ి 
లాకి-ిభపకుశప. 
లాగ ేగకఫనడుి-ిలాఘవమూ, ేగమూికల ఫడు. 
లాగ ే ఫలుి–ినమలువు, ేగము.ి 
లా మమ ి–లష మ . 
లా  నబడుి-ిబ్గు, వదమగు.ి 
లా  ి-ిబ, ెఘఛుపడు. 
లాబ ఫనడుి-ిిలాభపి ొ ప ి్ ఫడు. 
లా్ముి-ిభదె ఫల. 
లా్ు-ిఉ ేరక పచమ, జృపభపచమ. 
లాలి-ి శు.ిలాలాజలప. 

లావ  ి-ిబలవప్తడు. 
లావ  ్్ముి-ిబలపక  ిఉపడడప. 
లావుకొ్మి-ిభతద పచమ. 
పగముీన ిి  లుకి-ిిలకుకవిబాధిక  ప ే ి. 
క కి-ి ్ కొడవ. 
్ ము-తే ్ప, ఒ కి, ఐక ప, మక కికతబ్ ి, 
్ప. 
లుపడు ఫ-ికుత ్ప ఫ, ొప  ఫ.ి? 

లూటటనబెటటు -ిఉఛఘరవపికుపచమ, ఘమడుకు్్ప, చయఛు,ి 
ర బ  ే్ుి 

లూటటతే్ుి-ి ర బ మ ే్ు. 
లెకకతే్ు,ిలెకకి ే్ు-ిలష ెటటు , లెకక ెటటు . 
లేన్చపఘమశులుి-ిన్ ి్్ష్ాలు. 
లేకిి-ిిలే్ 

లేటటి-ిమడు పక, మగ పక. 
లేనమి-ినమలభము, చమలుక్ిిలే్, మృఘమ వై్ి, 
లొలి-ిభలల  , ోల. 
లోనచమిి-ిలోనగు,ిి వ్మ ీతేటటల ి ే్ు, నపకో పఛిజే్ు,ి
భణ  పచమ,ిిభడకువికల ఫ ఫ/  ొచము్టటల /ి
జపకు్టటల ిలోఛలి ో వు్టటల /ికుపగు్టటల , / 

వదమగు్టటల ి ే్ు. 
లోన్తకొలన ేి ఫన్తి-లో్త్మిబటటు ి వై ఫల ప. 
లోక ిమ  ి-ిిఛరఛపచమప్ాిత  ే ఫడు. 
లోక  పగి-ిలోకిఛరతబఘి  పగ, గజ  పగ.ి, 
లోకబపడనడుి-ిఛరఛపచపలో ిభ ఞ డు. 
లోకము ఫశుి-ిలోకులు. 
లోకలో  ిమాటి-ిి ెైమాటి 
లోభపచమి–ిలోభపక  ిఉపడు. 
లోలా్ముి-ిదమా, బడక. 
వపక ఫలముి-ివపకశ ఫిఉప ేి ఫలము. 
వపకచపఘమశులుి-ి్్ష్ాలు, ో ొ్తె లు.ివపకశ ఫిఉప ేి
చపఘమర ిమకఫశపలోిఉప ే. 
వపకశికొపకశ-ివపకశటటపకశ. 
వపకలచపఘమర లుి-ి్్ష్ాలు. 
వపకలాడుిిి-లో ఫలుి ే ొక్మ. 
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వపకలొ్తె -్ఛుులుఛటటు ,వపకలుీశుు,చకక ఫ ే్ు.ి 
వపగళముి-ిమపగడముి? 

వపగుడుి-ిబ టటల ి ఫలడప, ్మకులిఛడడప. 
వపగుచము-ి్మనక  పచమ. 
వప ా  పచమి-ిభఘమఛులోిఉపచమ, బెఘ  పచమ,్ెపచమ, 

ాష ణ ప్ోిచయచమ. 
వప త్ిి-ిివపచ్.ి 
వపటలే ికూడుి-ిభమృ్ప.ి 
వపడి–ితెైె  ణ .ి?ి 
వపడఘ  ్ికూశవలెిభగు-ముకకలుిముకకలుి
భగు,తబఘప ఫిఉపడు. 
వపడఘ  ్కూశి-ిముకకలుిముకకలు ఫిఉప ే ి. 
? వపడవపడ్టటల ఫి-ిఛకఛకమ . 
వప మవపడ ికూడుి-ిఛూ  ె ఫిఉడుక ిభ్ ప. 
వపడుి–ిబుశఘ,ివపట ే్ు 
వప్త-ి ాగపి.ివశునిిౙఫమ పి,  ో టీ. 
వప్తకుివప్తి-ిిన  క ిన  . 
వప్తకు ఫతబక ిి-ి ఫతబక ివ వ కు, ఛరతబ కి . 
వప్త ెటటు ి-ివప్త్తచము, ో టీ ెటటు . 
వప్తలిన్తలుి-ి ో టీలుిఛడుిన్తలు,  
వప్తలుి ఫనమలుిి-ివ వ లుి ఫనమలు, ొఛులు. 
వప్తవశునల ిి-ిి ఫవశునల ి. 
వప్తవశునల ఫశుి-ి ఫవశునల ఫశు. 
వప్తవశునలుి-ి ఫవశునలు. 
వప్త ఫతబి-ివ వ ఫతబ. 
వప్త ఫతబకెకుకి–ిఛరతబ ిి కెకుక 

వప్త ఫనమలుిి-ివశెకనపనిలుిఛరభు్ాె క ి తలప ేిి
ఛ్మ లుి 
వపఘ్ి-ి్మౙఫకశప, నమె త. 
వపఘమ-ిఘమఫ్ఛడు,ఛ  ్ బపచమ,ినప్ాఛప, ఘమఫ్ప, 

మాల ్్, వశు్. 
వప ెటటు వపఛుి ెటటు -వప ేటటల ి ెటటు ,ిభశచమట. 
వపబుి–ివము  

వకకణ పచమి-ివకఫకణ పచమ,ివ  పచమ. 
వకుకి-ికృశపచమ, బకకటటలుల . 

వగకఫనడుి-ిి బర్ుడు, లానవప్తడు, 
వగ  పచమ-వగశుు, టటు శుు,వపచ్ఛుిమాటలాడు. 
వగ  పచమ–ివగ  పచమ, టటు శుు, 
వజరఛపజశముి-ిిగటటుశషణి ేు ి. 
వజరా ప  ి-ివజరమ్  ై్ికవచప, భప ీ, ొకఫక.ి 
వజరా ప  జయడుి-ివజరమ్  ై్ికవచప, శషణ. 
వజరా ల లల ి-ిమభశణ ేధప. 
వటశిఛ-వఘశుబో ్త, ఫ ాలుడు,నమశుి డు, ేశు  .ి?ి 
వటునగటటు ి-ియపక ో వు.  కెపి.ిఛర్ జ్పిలే ిిిిధకపి
,  కఫశణపిలే ిి,  ఫలు   ్ ి. 
వటు వటటు ి-ి్కుకవి ే్ు, ్య ్ఛశచమ. 
వటటుజయి-ి్ానప , వటటు ినపబపధప. 
వటటుమాకుిగు  పచమి-ిభఘమ ్పిజశుగు. 
వటటుమాకుివుశు ెటటు టి-ిఛ క ి ఫ ిజలవప్మగుట. 

వటటు వు,ివటటు ి ో వుి-ిలప  ో వు, యపక ో వు. 
వడనబడుిి-ి ే  తపఘమ, దమా తపఘమ. 
వడనబెటటు ి-ిదమాిక  పచమ, ే  ిక  పచమ. 
వడి-ి ే  ఫ.ి ే  మిఛ  ్ాఛప, ఘ బు,దమా, బడక, 

మకబాధ.ఉధుప,  

వడగపడల ిగు  ి-ిభతబిశప. 
వడచలుల ిచయఛుకఫనడుి-ిచలల చయఛులుిగల ఫడు.ి 
వడచలుల ి ే్మి-ిచలలటటిద ీశప. 
వడ ానకుి-ి ే  ఫిౙో కు, లపడ తబ ి్గులు. 
వడ ీశుి-ిఘ బుీశు.ి 
వడ ేశు,ివడి్ేశుి-ిదమా్మప  ి్ేశుకొ్మ,  ్ాఛపి
్ీలనగు. 
వ  నబడుి-ి  బడు. 
వ  నబెటటు ి-ి  బెటటు . 
వ  ొ్మ-ి ేగపికలుగు,్ెశఛడు,వ  ్ు, కఫశు,  
వ  పచమి-ికఫశుు, నరపఛజే్ు. 
వ  ్ు-ికఫశు, నరపచమ.ివ  ్నజే్ు, కఫశుు. 
వ  వడు-ిఒడపబడు, నపబపధఛడు.ి 
వ  వటటు ,ివ  ి ెటటు -ి   ెటటు , ్మలుము, వనెీ ఫ్పి
ఛటటు . 
వ  డక నబాశుిి-ిలకుకవగు, వ  లుల .ి, 



 

133 | P a g e  

భ్ మ్ ి ఘపటవు 

వ  డ ెచముకొ్మ-ి ెప ొ ప ిపచమకొ్మ. 
వ  డ ఫశుిి-ిభ ికమగు.ి, 
వతెక ి్య వకున ొల ిి-ిభతకధుపీఘిజశుగుబాటటి
జశగటప. 
వతెక ి్య వకుిఒకకవశుని్గుి-ిభతకధుపిీఘి
జశుగుబాటటిజశుగు 
వతెక ి్య వకుికొలన ిి్గు-ఒక ా ికొకటటిన  ఛడు 
వతెలోఛి్య వ-ిభతబిశప, భప్ ీల్ప ఫిఉప ే ి. 
వఘశి–ివఘశు, ఘపభవచ్ప, డపబప,ివ శివచ్ప, 

ఉఛ్గపిలే ిమాట, ేరలుడు, ఛరలాఛప. 
వఘశునఘ్ము, వఘశు్్ముి-ిిలకుకవ ఫిమాటాల డటప. 
వఘశుి-ిిౙొ శకఫ్. 
వఘశుమాటలుి-ిఛరలా ఫలు, మా్మాటలు, భశిపలే ి
మాటలు. 
వ ి ఫశుి-ిఘగ  ఫశు. 
వ్ ినగు  తబ్ి ఫ్-నముఘరపలోికు  తబ్ి ఫ్,ి

ధ్ర్జ్ప. 

వ్ ోజ ాలుిి-ికఫ  ెకమానఛుివ్ి ోజ ాలిఉ్ వప.ి 
వ ్తిి-ిివ ్, 
వ వ కఫనడు,ివ వ ికఫనడుి-ిిభపఘ ఫడు, ౙ పఘశ వప్తడు,  
వ వ కున తచముి-ిఛరతధికుి్తచము, ౙఫమశియపి

 శుగుఛశచమ. 
వ వ తడుి-ి ేశు ో వు, కళ్ఛుు. 
వ వ లుి ఫనమలుి–ఛరకఫదము, ా ిలువ, కీ  ెఛరతధిలు. 
వము ి– శశికప,ి ాదప. 
వ్ ముి-ిధకము, వటటు ి. 
వ్ా ి-ిాశప, ౙఫె  . 
వ్ా  ో వుి–ి ఫా క ిా ఫ కెైి ో వు. 
వశన్బో వుి-ిఛర ఫ్పలోిఛ  ో వు.ి 
వశగుి-ి ాతబ. 
వశ్నగలఛుి ప్ఛపడుిి-ిఛర ఫ్పలోిక బ్ి

ప్ఛపడు,వ శిప, 

వశ్న ొటటు ి-ి్శపఛజే్ ు. 
వశ్ివచముి-ిజృపభపచమ. 
వశత ఫలగుి–ివ శిమగు,ివశఘి ఫలగు. 

వశఘ ఫ లు-ికప ిషే్రపలోి వలతబ్ివశఘ ఫజౙఫెమ. 
వశఘ్నెముి-ివ ఫల్మిఛరౙఫ ిప ేి ే . 
వశ ఫ్,ివఱమ ఫ్-ిఉఘ్ా్. 
వ  గుశుము-ివ   పజ, వ  జప, వ  ్తె . 
వశున ి్ములుి-ిివప్తివ ేుి ి్ములు. 
వశునఛఘ ముి-ిిబాపధవ ిివశణిిఛఘ ప,ి ా శుి లుి
వశున ఫిచ ి ేిఛఘ ప.ి 
వశునవప్త లు ిి-ి ఫతబవప్త లు , వ వ ,ి 
వశె్ి– మామూలు.ి్డవ  , వ్ప. 
వలనబడుి-ిోనఛడు.ి 
వలనబెటటు -ోనప ే్ు,వప ప ివదప ేనమకొ్మ.ి 
వల ొ్మి-ిచమటటు కొ్మ, ఛ  ే్బుపచమ. 
వల ే ి-ికు  ే  

వలతి-ివదము, భ ీ్ము,ి ేశు  ిిభ్మకూలము, ోటట. 
వలఛషముిి-ిిఛష ఫ్ప. 
వలఛలి-ికు  వైఛు. 
వలఛుకఫనడుి-ిికఫముకుడు, బర్ుడు. 
వలఛుమడుగుి-ి ేరమనశనమ . 
వలఛులిక్ి-ి ేరమకగ. 
వల్ాకఫశపి-ిియలాశప, యలాల శప, యలవశప. 
వల ఫచకఫనకి-ిమ్ గ్ాఛప. 
వలలనబెటటు ి-ిోనప ే్ు, వప ప ివదపి ేనమకొ్మ,ి 
వలలమాటలుి-ిోనఛుమాటలు. 
వలలోఛి  ఛశువులుి-ిభనపభ ఫలు. 
వలతభి ిలలములుిి-ిభ ధుములు. 
వలతభ ిలల -భప్ ఫియధుఛడ  

వలుముి-ి్ ఫ ాి, వపబు. 
వలుముి-ిోనప. 
వలువకఫనడు-ి ో బకలివౙఫె ా ల్మిభఛ్  ప ్ిీకాృధతు డు. 
వలెిి-ివల్ు్మ,కఫవల్ు్మ. 
వలల ి-ిి వైఛుణ ప,ిమ్మకూల ప,ి్ుకె్, తే ్ప. 
వలల  ి-ిి్ీపఘశ,ిభకఫశణిమఛఘ,ికొలల . 
వలెల ి-ిఛవుల్మికటటు ిఛలుఛు, కటటు ్ాడు,ిఉచము, 

ఉ్ె ీ్ప, ఛగప. 
వలెల ్ాడుిి-ిిఛవుల్మికటటు ి్ాడు, ఛగప. 
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వలెల ే్ుి-ిఛగప్ోికటటు ే్ు,ికపఠనెముి ే్ుి 
వళకఫడుి-ివణకు. 
వళకఫడుి-ివళకులాడు, పఘలాడు. 
వళకుి-ివళలకు, ్గవు, పఘ, ోనప, భ్ప. 
వళకులాడు-ి్డబాటటిమాటలుిఛలుకు. 
వళావి-ిికు్‘్లపి.ిజృపభణప,ిికోలా్లప,  

చఛుుడు, ధె , వ శి  ై్ిమాటలు.ి 
వళలకుి-ిిోనపి.ి్గవు, కఫశణపిలే ి్గవు,  ఫఘప,ిి
భఛ ఫఘప, పఘ,  

వళలకు ే్ు,వళలకుతే్ు-ిలగ ప ే్ు. 
వద ఫఘమ,వన ఫఘమ.-ివదము ఫఘమ, ౙఫధ పకఫఘమ.ి 
వనప్ఛుి ళలగుి-ిమ్పఘమగు. 
వనప్ఛు ళలుి-ివనప్ో్ వపలోిచలుల కొ ేిశపగు శు,  
వనప్మాడుి–వనప్ాలుిచలుల కొ్మ. 
వనప్ముి-ినపబశప, మ్పఘప.ి 
వనకఫనడు,ివనముికఫనడు-ివదపకల ఫడు, భ ీ్పలోి
ఉ్ ఫడు. 
వన ఫి– వతబ ఫ,  మక క ఫ. 
వన ఫఘమి-ివదపికఫఘమ, ౙఫధ పికఫఘమ. 
వనఛడుి-ిౙఫధ మగు, వదఛడు. 
వనము-ిివదము,ివదప, భ ీ్ప, ౙఫధ ప. 
వన ఫడుి-ిమక కి ఫడు. 
వతబి-ిమదా్ ప, ఫర ఛు, కూ ఫి తక క్ికొ్ . 
వతబ ఫడుిి-ిిమక కి ఫ  ో వుట. 
వతబ ఫడు్్ముి-ిమక కి ఫ  ో ేిలషణప. 
వతబె ిి-ివ ుత . 
వ్మా్ముి-ి ్ ్్ప.భ్పకఫశపి, 
వహిపచమిి-ిఛటటు బటటు . 
వహిపచమకొ ే ఫనడుి-ిభ  పచమకు ే ఫడు. 
వహిిి-ిిధప, ీత,ిఛరతబ .ిిఛ ఫ ్ప, లెకక ఫతేిఛునెకప 

వహికెకుక,ివహిక ి–లకుక,ి ఫతబకెకుక, ఛరతబ కిెకుక. 
ఫనకఛువలఛుి–ిఛరవహిపచమ ి ఫక  ై్ ి ఫట  ై్ి

వలఛు. 
ఫనకముి- ఫటము, జాశుడు ఫిఉప ే ి. 
ఫనగుి-ిిోగు, ధె పచమి.ివఘశు, ేలు, టటకఫలువ 

ఫనటమగుిి-ిభ్మకూలమగు, వల్మఛడు.ి 
ఫన  మి-ిి ఫ  ్్ప, వైశ్ ప, ీషణ్, ఛర్ ాఛప, 

ఛ ఫకమాప. 
ఫన  ీఘ ఫన  -ిమక క ఫ  . 
ఫనిడులుిి-ి ఫన  ,ి ఫపడుల . 
ఫపడుల ిి- ఫన  ,ిీషణ్లు, ఛఘమ్మలు. 
ఫప తల కుకిి-ిీషణ్లుిభ ికమగు.ి 
ఫకటటు ి-ిివ త ేకప ఫిమాటాల డ ్కుప ాి ెటటు ిమపఘమ. 
ఫకటటు గటటు ిి-ి ిగ పధపి ే్ు. 
ఫకటటు ఫనడుి-ిమూకఫిమప్రా ఘమల ేి ోటిమాటలుి
ఫకుప ాి ేతే ఫడు. 
ఫకటటుమప్రము-ి ఫగ పధ్పి ేతేిమప్రప, మాటలుి
ఫకుప ాి ేతేిమప్రప, క కటటు ఘ . 
ఫకముిి-ిిభ్మకూల్, , ఛకక, ఫటము.ి 
ఫక టి ఫచమకుపడుి-ి ీష పచమ. 
ఫక టట్ప ెటటి ్మ ి-ిమక కిభపఘమబాటటలోి్మ్ ి

వనమె వు. 
ఫక  ఫచమి-ిశష పచమ. 
ఫకుి-ి ోశు. 
ఫకుి-ిమాట, దబప,ి ఫకుక 

ఫకుచము-వ పచమ, తఛుు. ే ొక్మ, ేశు తఛుు, ఛలుకు. 
ఫకులుి ో కులుి-ిమాటలుి-ి్డవడులు. 
ఫకెై్ ఫశుి-ి ఫట  ై్ ఫశు, ిటు  ై్ ఫశు. 
ఫగముిి-ిమప ి్డ్, నమృ ,ిి ఫగు,ి ఫ ె,ి ఫకము,ి
ఫటము, 
ఫగశుమాటలు-ఛశుధ ఫకుకలు, ప ాి ఫక ములు. 
ఫ ఫ ్ెము-మాటలిజగడప,కీడుినయ పచమిమాట 

ఫ ెి-ిగుఱుప ోటటికళాల క ి్  ప ేిఛగప. 
ఫచకఛుిమాటలుి-ి ోటటిమాటలు. 
ఫడనబాశుి-ి ఫడజిచము. 
ఫడమగువి-ి ేద . 
ఫడలనతి-ిికులట, జా  ణ . 
ఫడవ ్ిి-ిిజా  ణ , కులట. 
ఫడ ఫ  ిమశ ిి-ిితభె ీి లపఛటటడు. 
ఫడనతి-ిిజా  ణ .ి-ి ఫడలినత. 
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వ వాశప, మ ాశప, - ౙఫ ాశణిఛరతబ ి, ఛ్మఛడడప, 

ఉఛ్గప, భ ా నప, భల ఫటట, వ వాశప,  

ఫ  కెిి-ిి ఫ  కి 
ఫ  ్ి ెైశుకుి ఫ్ివచముి-ిభవనశ  ై్ినమ్పలోిి

భ్మకూల పిలభపచమ. 
ఫ  -ి ఫడుియ ి ోి 
ఫడు ేశు ఱమ ి-ిి ఫడు, మాల ్మగుి.ి్ేశుకొ్మ. 
ఫ్ ొటటు ి-ిి ఫ్శటటు కుిి ోటటిఘమశునమ్్పికల ి, 

వఘశుబో ్త. 
ఫ్తశి ఫ .ి త్శ -ి ోటటక ి త్శలా ఫిఉప ే ి. 
ఫఘడుచమి-ి ఫఘఛడు. 
ఫఘమ ఫనడుి-ి ఫఘమలాడు ఫడు, పఘికల ఫడు. 
ఫ్ిలే ివశఘి-ిికఫశణపిలేకుప ా ేిజ   ్ ి. 
ఫ్గుపటలు-ిగవెలుి  ప్  పజల్ోిిమ ేి

ళడుగుపటలిమట 

ఫ్గుప్లుి-ి ఫమ్గుపటలు.ి ఫ్గుపటలు. 
ఫ్ ే్కముి-ి ఫ్కోనపిలఘమశుచయ ేి ా్కఛష ి  

ా్కముి 
ఫ్ఛడి-ిి ఫ్ శుి  ేిగుపట.ి 
ఫ ఫటముిి-ిికపఠ ఫఠప, ోటట ఫఠప, భ ా నప, 

భల ఫటట. 
ఫ ో టటి-ిిమాటల ో టట, మాటల తబ . 
ఫబమి-ి ోటటబమ. 
ఫమి-ిగ  డ ేట,  పజలుి ఫు్ిగ  డ ికుఛు, ో ర గు, ఫశ. 
ఫముి-ిి ఫమ,ిగ  డ , ొఛుికుఛు 
ఫము  ి-ి ోటట్మప  ి వలువ ేిమాట. 
ఫములకొలన ి-మక క,భఛ  మ్, భతద్ప ఫ.ి 
ఫములగుి-ిభ ికమగు. 
ఫ ్ఛుుి-ిమాట్ఛుు. 
ఫ ఘము,ిి ఫఘ ము,ి ఫ ఘ ముి-ిమ తలి

ొఘలెై్,ినప ీ్ి ఫఘ ము 
ఫ  ్తె ి-ి ొప్త్తె . 
ఫశకముి- ్ాకటటు . 
ఫశ ే తి-ి ేద , ఫశకఫప్.ిప్ినమానప. 
ఫశ ిి-ివప్త్. 

ఫశ ్  ్తె ి-ిభషాట్పి ే్ు.ి 
ఫశమచముి-ి ఫలుక చము, క లుక చము. 
ఫశమచముి-ిభషమచము. 
ఫశముివజమ్కి-ి ాభినమ్ముి

లాలో పచక,  

ఫశముి-ివశుముిలేఘమి-ిి ాభినమ్ాలి
ఛటటుపఛులేఘమ. 

ఫశ్ుతే్ుి ఫశముి.ి ే్ు ి-ిఒకొకకకి ో ి
ఒకొకకక  పటలల ి ోజ్పి ే్ు. 

ఫశలుఛటటు ి-ి ఫశవటటు . 
ఫశవటటు ిి-ిఒకమూలిౙఫె ీ్ముి ేనమకొ ి 
ఫలా్ముి-ిిభవద ప, భ ఫశ ప, శప్శప. 
ఫలా పచమ-ిి శ పధఛడు. 
ఫకి-మ ోజఞపి.ిమృఘమవు,ిి ీశప. 
ఫలుకి- ీశ  ై్, ఫ   ై్. 
ఫలుమగపటటమి-ిౕశ్ెప. 
ఫ ఫ్ిి-ి ో ఫశ,  ేతే్ివపటట ి. 
ఫ ఫ్లుి-ిమక కి ఫర ్లు. 
ఫ ఫఘముి-ిమక కి ఫఘము. 
ఫ ఫఘమి-ిఉఛ ా నప, ఫమ ్ప.ి 
ఫ- ఫ  ,ఉ్కృధుప, ొఛు ి,భ్ ప్ప. 
ఫవశె్-న  ి ఫవశె్ ి,ిన   ై్్డ్ిి ఫవశుని

గల ి. 
ఫనపతక-భడొలల ,ఛువుెలిగు  వపఘ, బటుక  మ. 
ఫతబి-ిమ ిక ప.లాభపిఛరతబ ిి ,ఛ  మత, ్ాశ్మ పి,ి ేఘపి

,ిఔ్ ్ ప, బాగు. 
ఫతబక్తె ిి ఫతబి.ిక్తె ి-ిి ేశు ొ ప ి్ితభె .ీి 
ఫతబకఫనడుి ఫతబి.ికఫనడు ి-ి ేశు ొ ప ి్ ఫడు, 

ఉ్ ్తడు. 
ఫతబ్్ముి-ిి ొఛు్్ప, ఘ్్, ్ుకె్, ఔ ్ ప. 
ఫతబఛటటు ి-ిఛరతబ కిెకుకట. 
ఫతబవటుముి-ిిహెచముి్గులు, లోఛము. 
ఫతబవటటు ి-ిభభమా్పిచయఛు. 
ఫతబవ వ లుి-ి ొఛు్ ాలుి 
ఫతబ ఫనడు ఫతబ.ి ఫనడు -ిఛరతబ ిిగల ఫడు, భపఘ ఫడు. 
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ఫతభవప్తి-ిివ వ - ఫతబ. 
ఫనమలవప్తలుిి-ివ వ ఫనమలు. 
ఫనమలుిి-ిి్ాశ్మ ములు, మ ిక ములు, లాభములు, 

ఛ  మ్తలు. 
ఫనమలువటటు ి ఫనమలుి.ిఛటటు -ిఛరతబ కిెకుక. 
ఫతేఘఛుుి-ి ేశు ో వు. 
ఫ్్నమఛశుు నడు-నమవశు ఫ్్మడు, గశుడ ఫ్్మడు, 

ధతు వుమూ  ె. 
ప్్్ముి-ిి ేఘప, భ్ ్ెప. 
ప్ ఫనడుి-ిభ్మ డు,ఛశుడు, కొ్ె ఫడు. 
పఘమ ొ ్తె -బపధమ్ెఛు ి# పఘమ ోజ్పలో ిి ొ ్తె . 
కలు ఫ ి-ిళిఛషా ిగటటు ఫినమ  ిపచ ఫడు. 
కకలు-ి్వెటపలో ిధె క ిభ్మకశణఛఘపి 
గడముి-ికటము, ఛ ీ్ము. 
చు్డముి-ిచు్  , చుల  . 
చు్  ి-ిచుల  .ి  
చు్  కఫనడుి-ిిచుల  ్్ప ితేె ా ఛరవృతెి
కల ఫడు. 
చు్  ి-చుల  . 
 ు తఛుుి-ిఛుక  ప ి తఛుు. 
టక్తె ిి-ిిటట ఫలు, టట, టటకులాన  - కులుకులాన  , 
వలఛుక్తె . 
ట్్ముి-ిట్ెప, జాశ్ెప.ి 
ట ఫ్నడుి-ిట ేధాతి నడు. 
ట ఫ్్్ముి-ిిట ేధాతి ిలషణప. 
టలముి-ిటిలుడుి ేప ేతబవు్ ి్ప భిషే్రప. 
టటకులాన  -మటటకులా  ిటట ఫలు, కులుకులా  . 
టుల ఫ్నడు-్ప భలో ిఠిలేనడు,టిలునడుి 
  ఘలి-ి  ిి ేతేి ోటట. 
  ిలుల ి-ిి  ిి ేతేియలుల . 
  ము  ి-ిధ్ప. 
డుగశి్గు-ిడుఘల్గు, ోచ్మగు, 
డుగడ్గు. 
డుజయడు ఫనడుి-ి  ెటటు ితే హి్తడు.ి, 
డుము  ి-ిడుఘలి 

్ి-ి్ా 
్తె కొ్మ-ి్ె ాలుిచలుల . 
్తె ీనఘటటి ొ లుల - ౙఫ శము, శుఛ్గము. 
్తె ీనఘటటి ొ లుల ి-ిభతబిశప,ౙఫశపిలే ి. 
ఘశ వల ిి-ిి ేఘమశు వల , ఘమశు వలి=ి బ ుి ొ ప  ్ి,ి
ఘశ వల్్ము. 
ఘ ములి్ాటి-ియపఘరజాలఛుిమట,  తలాట.ి 
ఘ లాడుి-ి ఫశ మఘ లుి ే్ు, ఛరగలా లుిఛలుకు, 
ౙో ె్కశి తఛుుకొ్మ, ఘప ోకుె లాడు, వ ప ఫ శిప్ోి
మాటాల డు. 
ఘయర ఛునడుి-ిశూఛుడుి 
్ఛముి-ి్ ఛము 
్్ాలుతే్ుి-ి్్ప ఫిఛరవ  ెపచమ. 
్ ఫనడుి-ి్్వప్తడు. 
 క ి-ిాత, ేఘప. 
 తవుడు- తవులుిఉప మికూ ాి్లేక ో వడప. 
 ి-ి .ి 
్మకచఘమవులుిి-ి ేఘములు, ా్తలు,  
్మకులికొ్ి-ిఉఛ ధ్తె .ి ా్తలిభప్ప  

్మకొ్మి-ి్మ,  
 ే ిి-ి్డప. 
 ోఘక్తె ి-ికీా ాఘమలి ే్ి ొ ఘమఛు ేుితభె .ీ 
 ోఘకఫనడుి-ి ేడుకికల ఫడు 
్ క్ పఘమకుి–ి్ పఘమకు, క్ పఘమకు. 
్ క్ ి ్ ి.క్ ి.భ ి ్ ి-ిక్ ి. 
్ ్మకులు-ి తఛుుడుమాటలు.ి 
ఛర ో ిి-ిక్మకటటు ి ేతే ఫడు, ఫశ  ఫడు,  
 ాపడకునడుి-ికద ఛు ిఛు్తర డు. 
్ ఛుపఘమ-ిి్ ఛుి/ చమటాు లిపఘమ.ి 
శజా్ ిి-ి వైకుపఠపలోి్మప ేి ేవ్ ి.ి 
శ ఫ ిి-ిశజా ిి్వమాక. 
శశి-ి శ శ, ్ీపఘశ ఫ, ేగప ఫ. 
శశనగుి-ిమక కిఱుగు, కుక. 
శనముి–ి వైశన ప.  
శ్ఛడుి-ిశా ి ొ పఘమ. 
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  కఫనడుి-ిిమ్ గమడు.ిఛుౘఫులుిబాణాలు ఫికల ఫడు 
  ీన ిి డడ ే  ి వలన ిి-ిభల ేలుమపగ,   ీన ిి డడ ి
=ిఛువుె్ిఛుటటు్ి డడ  
ి  కఫనడుి-మ ిక పికల ఫడు. 
   ొ్మి-ిభతద పచమ. 
శు ఫి-ఛువుెలి ఫన్్ోివ ేుి ఫ.ి 
శులాడుి-ిఛూబప్తలాడు. 
ఱనగుి-ిఱుగు, మక క కుక. 
ఱి  ో వుి-ిఓ  ో వు, బెఘ  ో వు. 
ఱి టటి-ి వైశప. 
ఱునకి-ిిఱుగడప. 
వశముి-ినుధు్. 
 ఫ ిి-ి ి్బు ిీతే ఫడు. 
 ేక పచమిి-ిమలో పచమ,  ేచ్ ే్ు. 
ధ్ములుి-ిశూఛశనగపధనుశ్ిదబాఘమలు,. 
ధెకే ్మడుి-ిధతు మూ  ె. 
న  పచమకొ్మ-ిశుెపచమ, ్ బుపచమకొ్మ, 
కు  బపఛజేనమకొ్మ. 
నశుి-ినశడప. 
నని-ినమ మ , ్ెశ ఫ,ి ేగప ఫ 
నమకుి-ినమగు, నమవు. 
నమఛుిి-ిినమగు.ిి 
నమగుి-ి ో్ 

న  ి-ిలఘమట్మ్ ిఛుశుధతడు,ిన  ో, నడు ోి 
పడల ి ఫపడల ిమాటలుి-ిలవ ెవ  ిమాటలు. 
పడుల ి–ినడుకుిబ్ వచ్ప,ిశు 
టటనబో వు- తడు,్శపచమ,ఘయ్బ్మగు,వ శిమగు. 
టటబుచముి-ివ శిప ే్ు. 
  పచమకొ్మి-ి్ీల  పఛజేనమకొ్మ. 
  కి-ిిడటప,   వడటప. 
డునబటటు ి-ిి ఫనౙఫి ్ప, ఉ క ఛటటు ి.ిబన,   -ిిి
శ శప. 
డుి-ి్ా గము 
డుకుిడగు-న  క ిన  ్గు, తబ కుి తబ ి 
డుకూళలల ి–ి ఫాిి రకలుిపఘమ ోజ ాలు. 

డుజయడుి-ిలడబాటటి ొ ప ి్ ి. 
డుజయడు ిి-ిరడుజయడుిగల ి, నమా్మ ఫలు. 
డు ర ాడుిి-ిడుజయ ాడుిిఛరతఘటటపచమి. 

ె్ ొ్మి-ిిిన  ో లుి,వ ్ నెమగు. 
డు ర ాడుి-ి ె్గు. 
డు రడు-ౙఫగ్పఛుినా్ుడు,ఛప బప ేి్ోడు. 
డు రడుి-ినఘృద  ై్, రడుజయడు. 
డు రడులాడు,ిడు రళాల డుి-ి ె్ ొ్మ, మాశుమల్ు, 
ఛరతఘటటపచమ, వ ్ నెములగు, ్ాశుమాశగు. 
డుఛడు- ేఘఛడు,ి ేశుడు,ి్డబడు, ్ాశుమాశగు. 
డు వటటు ి-ి  ెటటు , వఘ ే్ు.ి 
 ేలుి-ి ేలుిి్ాపబూలాలు. 
ణ  టటు ి-ినశకటటు , ౙఫ ె. 
ఘశ వల్్ముి–ి ేఘమశు ిఘమశుి వల్్ము.ి

బ ు ొ ప  ్ిలషణము. 
 ినబో ే ిి-ిౙఫ ాశణతభె .ీ 
 ికటటు ఫశలుి-ి ఫడకటటు ఫశు, ఫడలో ఫశు. 
ధమలే  పచమి-ివ ే  పచమ. 
ధమలేగుి-ి  శవణ ో వు, వ ేగు.ి 
్మలిజే  ుి్మి-ిౙఫవ ా్ప ఫి్మ.ి 
్మలఛపడుగ వ ి- ోా్రఛశెప, క్మ లఛపడుగ, తవులకుి
మ్ప ా ిక  ప ే ి, ్మలపఘమ. 
్మలుి లుల లగుి-ి తవులుిభ  పఛలేక ో వు. 
ఛుిబటుగటటు ి-ిమక కిదమాపచమ, భటుగటటు . 
  ఱి  ి-ిభ ేక , మూశుు డు. 
   క్తె ి-ిి ేకపిలే ితభె ,ీ  
శు్ె ఫలుి-  ఘాటెై్ినమా ా ాలు.ిలషణఛర్ గప. 
లుి-ి లు, ఛగలు.ివఘలు. 
నమప్ిి-ి కొప తప, కొ ి. 
నము ే్ుి-ికొ ి ఫటటిలువ ే్ు. 
నశ ో వు- వడవడు, వతఛడు, ్గు,  
నశబో వు,ి-ిక ప ఘ పగమగు,ివ శిమగు.ి 
వుడడగచుకఫ్లుి-గచుకఫ్ల్ోిమ ేిఒకిమట. 

వపగ్,ి వప ఫ్-ివ పగ ప్ో 
వపగముి-ి వప ెముిి వక ్్ప. 
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వపగ్్ముిి-ి వఱిు్్ప, భ ేకప, మూశు్ెప.ి 
వప ెఛుమాట- ేళాకోలఛు వక ్్ఛుిమాట. 
వప ెమాడు-ఛ  ానమాడు,వ ప ఫ శిపివ ేుటటల ిమాటాల డు. 
వప ెము-ిఛ  ాౙో క ె, వ పగ ప్ోికూ  ్ిమాట 

వప ెములాడు,ి వప ేలాడుిి-ిఛ  ాౙో కుె లుిఛలుకు. 
వప ొపగ ామముి–ి్తలల ికొపగ ామము,  
వపజామశముి-ి్తలల ి ామశప. 
వపటలుి-ి వపటకు 
వపటటకి-ి వపటటర క. 
వపటటకిఛటటు క ో ి వనన ొపడి ఫకుి–ి వపటటర కిమ ాశప ఫి

కొపడ ెైక ి ఫర కటా క ిఛర్ త పచమ 
వపటటల ి-ి వపటి 
వప  ి ెై  నఘడనబడు-తబ  నపఛఘల్ోి్తలిఘయగు 
వప  శకశము ఫనడుి-ిశవుడు. 
వపడుల ి-ి వప  . బప ఫశపి 
వపబాల వలి-ి్తలల  ఫలనముఘరప 

వక్్ము,ి వక ్్పిి-ిభ ేకప, మూశు్ెప,  

వకకనఛుి ేశుు-ిప్ి ేశుు. 
వకకనఛుట  ్ాన-ిప్ిభ  ్ాన. 
వకకనఛుమాటి-ిఘమన ్  ై్ిమాట. 
వకకనముి- మకుకటము, భ ికప.ఘమన ్పిఘమశలభపి,  

మదుశ ప. 
వకకౙఫలాడు-ిలకనకెకములాడు. 
వకకతబి-ిఘమన ్ డు ఫలు,హిపనకు డు ఫలు. 
వకకతభనడుి-ినహిపచిదక పకఫ ి ఫడు. 
వగటాల డు– ేఘమ/శనఛు/న  ఛడ  

మాటలాడు,భనహి పచమకొ్మ. 
వగప ప చమి-్ోతబఛుచము,తశనక  పచమ, వక క  పచమ, 

మతీఱమ.ి 
వగళముి-ిభతద్ప, భ ికప.ి 
వచుజెఛుుి-భము , కా పచమ. 
వచుఛువలఛుి-ికా్ ికా్ాఘమలకుిలోబ ేి ేరమ, 

టట ి ేరమి, 
వచు ెటటు ి-ివ ్ప ే్ు,  
వ ుపచమ- ఫడు ే్ు. 

వచుమగు-ిభము డు ో వు. 
వ ు ేన్లు-ిఛ  ఛకె  ై్ి ేధులు. 
వ ు ేవుి-ిఛ  ఛకెమగు. 
వచము-నప్ాఛపి ొ పఘమి#.కఫలు#కఫగు # ఛరజెపచమ. 
వటు నబడుి-ి ే  ్గు. 
వటు ి-ి ే  మి.ి్ాఛపిి ేనకఫలపి, ే  , ఉధుప. 
వటు ి ేన్లాన  ి-ిఉగా  ై్ిఛ్మలుి ేతేితభె .ీ 
వటుకఫ్ముి-ి ే  ద ీశప. 
వటునపౙఫశము-కటకట ఫి్  ేినపౙఫశప. 
వటటుకొనశు-ిఛర్ జ్పలే ికొనశు. 
వటటు ఫనడు-ఛరతజలపియవెక ేిభ్మభపచమి ఫనడు. 
వటటుమా్ ము- వటటుఛ ి ేతబ్పఘమకుియ ేు మా్ ప. 

వటటుమాఛుి-ిజలపిలేకుప ా/ వటటుక ిోతేిోఛు. 
వటటు ేములు - ికూియవెకుప ాి ే పచమకు ేిఛ , 

వటటు ే్్ప. 
వడి-  భలుప.్తచ పికృ్పి,వ శిప,  యపచమక. 
వడమాటలాడుి-ిభలుఛుమాటలుిఛలుకు. 
వడ వడి- మక కి ్ వై్. 
వడుడ ి-ివపచ్, కఛటప. 
వడుడ వటటు ి- వప పచమ,ోన  పచమ,ి శ ప ిపచమ,ి

బుజ  పచమ.  
వఘి-్తె ట.ి 
వఘి-ివ గ 

వఘవడుి-ి ాటబడు. 
వఘ వటటు ిి-ి్తె , ాటట, - లశువులుి 
వ్కి్మ ి్గశుిముపఘటి-ి ెపడు వైఛులాి ొ ప ్ి

ఛరమాఘప. 
వ్కత్ు ి-ి వ్మ ీ్ు, వ్మకపజ ే్ు. 
వ్కముపఘశిచయచమి-ిలాభ్ౘఫు ల్మిచయచమ. 
వ్కముపఘమిలపచమ-నపకో పచమ, నప ేహిపచమ. 
వ్క ేనమకొ్మిి-ిిబలఛశచమ, నమ  ిపచమ, వ్ాె నమఛలుకుి

.ి ాచమకొ్మ, ొ ఘమఛు ే్ు. 
వ్కఫముపఘమి-ిముపఘయ, వ్కఫ.ి 
వ్ వ్కి-ి వ్మక వ్మక, మక క వ్మక. 
వ్మబలముి-ి వ్మ బలప, నా్ప. 
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వ్ ికొ ిి వ ి-ిికఫశణా బటటు ికఫశ ప. 
వ్ ి టటు ి-ి ్ ి వ్ ఫవు, ్ ి వ్ ఫ్ర. 
వ్ ి ే్నబటటు ి ే ి వఘకుి-ిౙఫధ్పి ేతలో ేిఉపడ ఫి

మ ో ోటి వపఛశలా  ్టటల . 
వ్ ివపటటిమ్నమి-ిభతమృఘమ వై్ిమ్నమ  

వటటు కిి-ిి ేతలోిఉపడ ఫవ 

వ్ ి ేతబ్ ఫ  ి ఫ్ి ే్ు-మఘ  ప ్ ఫ  ి
భవమా పచమ. 

వ్ ిన్ గి్యశుి-ివృ ాిఛర్ ్ పి ే్ు.ి 
వ్ టటు ి–ిభష  ేధప,ిఒక బప  ివపటి 
వ్ ్ోనిబాముచమ ెటటు ి-ి ్ ్్పలో ేి ేశుు. 
వ్ ్ోనబెపచమి–ిఛుటటు్ి ాటట్మప  ి ెపచమ. 
వ్ ్ోనబెటటు -ి ్ ్్పలోి్మప  ి ేశుు, ఉగు ఫల్ోి
ెటటు . 
వ్ ్ోికలుగుి-ిబాల ప్ో ేికలుగు. 
వ్ ్ోి డుి-ిఛుటటు క్ోి ేశుు. 
వ్ ్ోడనబెటటు –బాల ప్మప ే/ిఛుటటు క్ోి ేశుు. 
వ్ ి్ ి ోట ేి ేన  ఫలుి ాగుి-నమ్పిభ్మభప ్ి
ా ్ో ేిఘమఫ్ా ికూ ాిభ్మభపచమ. 
వ్ ఘమబ లుి-ి వ్ ిబ లు. 
వ్ ఛూతబ్టటు ఫ  ి వమ  ిఛూ్ుి-ిమఘ  ప ్ి
ఫ  ెై ేి ఫఘశణిచయఛు.ి వ్ ఛూతబ్ి ఫ  క ిబూ  ఘిి

ఛూ్ు. 
వ్ ము ుమి-ి వ్  పగ్్ప.ి 
వ్ లోికి-ిిభనపభవప.ి 
వ్ లోి ేతవపటట ిి-ిిభప్శూ ్ప ఫిఉప ే ి. 
వ్మ ి ఫు-ినమ్ద్్ము్ి ఫాపతి ొ .ి 
వ వ కఫనడుి-ివ వ కఫనడు.ి 
వ వ లి ఫ తనబో ్ు-ిభౙఫధ మగుిఛ క ిఛూ్మ. 
వ వ లిఛులుగముిి-ికీా ా ేధప. 
వ వ లకఫలముి-ిదశఘృ్తవు. 
వ వ లకువెి-ి వ వ లికుఛు. 
వ వ ల ానడుి-ిఛూ  ుమ.ి ో ి 
వ వ లఛూటి-ి వ వ లినమ్ప. 
వ వ లబా్లుిి-ిి వ వ లబ్లు. 

వ వ లబా లుి-ి వ వ లిబ్లు. 
వ వ లొలకి-ి వ వ ల. 
వ తే్ుి-ిమక కిలువకల ి్గు. 
వ్ ేలుి-ి ేలకు ేలు.ి 
వశనజాడుి-ిి ో గు ేతబిల్తె ి.ికొలల ొటటు .ి, 
వశన ి-ికొలల ొటటు . 
వశబ మ ి-ిిఛవులుిొ.ి ఫటట ిిభ్ ెటటు ిి

భ్పకశిఛరతమ 

వశనమ ే్ుి-ిభపఘ  ికలుఛు 
వశుె నడుి-వ శుి డుిిఛర్ జ్పిలే ఫడు. 
వఱన ిి-ిిజాశుకొ్మ, కొలల ొటటు . 
వఱి వఱాటాడుి-ి వఱిు వఱిు ిమటిమడు, మక కి బ ు ఫి

ఛరవ  ెపచమ. 
వఱిు ిఘెపచమి-ిో్పిక  పచమ. 
వఱిు ి తతబి ేఘమశుి్వుెి-ి వఱిు ి్ీల  ాి వఱిు్వుెి 
వఱిు తశకుి-ిత్ ఫిలే ి బ ు తఱకు. 
వఱిు ే త ఫ ి-ిిఉ ా ిి ేతలోి ఫ ి 
వఱిుఘెపచమి-ిో్పక  పచమ. 
వఱిుఘవుెి-ిో్పికలుగు. 
వఱిు్వుెి-ిి తేెజ  ై్ి్వుె. 
వలపకఫ్ి-ి వలగకఫ్. 
వలకుి-ిి వళకుక,ి ీఛము. 
వలఛశచమి-ి వలకటటు . 
వల ెటటు ి- వలకుి ెటటు . 
వలమజయి-ిభతబిశ  ై్ితే ్ప, భవకఫద ఫఘప. 
వన ఫప్ిి-ిి ేద .ిబ్టటితభె ీి . 
వలు ేి ే్మి ే్ుి-ికప ేి ే్మి ే్ు.ి 
వలుచమకొ్మి-ి వలువఱచమ, వడపచమకొ్మ. 
వలు్తశున ఫలముి-ిదశ్ాకలప. 
వలమబపకి- ాలాి గుశుిగల ిి వలమబపకవలె.ి 
వలువిి-ిిలువి 
వెి-ి వతిి్య ్్, లోఛప. 
వలల   ి-ి వల   
వలల   ఫి ే్ుి-ి ఫ ఛెమగు్టటల ి ే్ు. 
వలల   ఫ-ి ఫ ఛెముి ఛరకటట్మిభ ే టటల ఫ. 
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వలల   తే్ుి-ి వల  తే్ుి 
వలాల శులగుి- వలశులగుి 
వల న ప్ఛపడుి-ిిఛర ఫ్పలో ి ప్ఛపడుి 
వలి-ి వలుల వ, ఛర ఫ్ప, ఛశపఛశ. 
వల ొలుఛుి-ినె  పఛజే్ు. 
వలబో వు-వ శి  ై ో వు.ఛర ఫ్పలోికొటటు కొ ి ో వు.ి 
వల  ్గు- ఫ బపచమ,ఛరకటట్మగు, వలల  ్గు. 
వలశులగు-ఛరకటట్ములగు, వలల  ్గు, ఫ ఛెములగు. 
వళల న ీ్ుి-ిబ్టకుిీ్ు. 
వళల న ర్ుి-ిబ్టక ి ెపటట. 
వళల నబడుి-ిబ్టఛడు. 
వళల ాడుి-ినుధుప ఫి తఛుు. 
వళల ే్ు- వడలజే్ు, వడలకకుక, ో జే్ు,ీశుుకొ్మ 
వవౙఫ్ముి–ివ వౙఫ్ము. 
వనమశుి-ి ే  , వటు, వశుు. 
ేనకకఫపడుి-ి వగటటగల ఫడు, వకకతబ 
ేనకముిి-ిిఉఛఘరవప, వగటట, వకకనప.ి 
ేన ఫటటి బఱమఘమి-ి ేనగు.ి ొ డు ఫటటి ాశ  ై్ి బఱమఘమ. 
ేపటకఫనడుి-ి ేనటకఫడు 
ేనటముి-ిి ోఘపి.ి ేడుక. 
ేనట వటటు ి- వపటబడుి 
ేన  ిడువ ికూడు-త్ ా క ిభ్మ వై్ిమాశపి 
ేన  కి-ిి ేడుకోవడప, ేడుకోలు. 
ేన  ఫలకుి ాలుకి ానచమ-యబ ప ిిక  పచమకొ్మ 
ేన  ేపడుల ి ేన  ి.ి ేన  ిి-ిమక కి ేనడులు.ి  
ేనడులుి-ి ేన  ి 
ేపడుల ి–ి ేన  . 
ేగ  కఫనడుి-ి ాశుడు, వృ్ాె ప్పి్త ే ఫడు. 
ేగన-ి ేగప ఫి, 
ే ఫటటి- ాశ  ై్. 
ే  ్ప్ాి-ి్తలల ఫ ేప్ివశకు. 
ే  శక్తె ిిి-ి్ెశఛ ేితభె .ీ 
ే  శకఫనడుిి-ి ే  శ ఫటటికల ఫడు, ్ెశఛ ే ఫడు. 
ే  శఛునఘ్ముి-ి్ెశ,్ీపఘశ. 

ే   పచమిి-ి్ీపఘశ ెటటు , ్ెశ ెటటు . 

ేగునబ ఘమి-ి ఫర ్ఫకఫలప.ి 
ేటటలాడుకొ్మి-ిిమడుకొ్మ.ి 
ే  కి-ి ేడుక. 
ేడుకకఫనడుిి-ిిక ్తకప,/ కో  కికల ఫడు, 

లానవప్తడు,  
కీా ానకుె డు, ఉఛఛత, జాశుడు, టటడు. 

ేడుకకఫ  ్్ముి-ికు్‘్లప, లానప,  ోఘప. 
ే తముి-ిమపడలగత, చమటటు ితశగటప. 
ే త వటటు ి-ిఛ  ే్బుపచమ, చమటటు ముటటు , ముటు  పచమ. 
ేఘిి-ిివ గ, బాధ.ి 
ేఘ్ముతే్ుి- ేఘ్ిక  పచమ. 
ేఘ ా ఫ్ణునడుి-ిౙో మకఫనమశుడఛ్  ప ్ి ే ాల్మి

త   ి్త ు్ిధతు మూ  ె. 
ేఘలుకటటు ిి-ిబాధలుిక  పచమ. 
ేఘవటటు ి-ి ేఘఛరవచ్పి ే్ు. 
ేఘశ్లుి-ి ే ాప్ములు, ఉఛ ధ్తె లు. 
ేఘమి-ిఘమశపధప. 
ేఘమి  ్ికూడు-ఘమశపధప శన్ెపిలే ికూడు. 
ేఘమ ఫి-ిి వగటట ఫ,ి వకకనప ఫ, ఘమన ్ప ఫ. 
ే ాము్ము-ఘదమాఘ లోల ిఒకటెై్ి్ాశఘ .ి# 

మ్నమ ి తఘశకుప ాిీా్  ి్లచడప 

ే ామాలి వ్మ నడు- ే ి ామాలుిగలిధతు వు 
ే ళల ి-ిి ే ళలల ,ి ే  ళలల . 
ే పటట ెైిజ ఫె ిికొము ి-ిిఛ ిలోిఛఘకొపడు.ి 
ే ోళల ి ో  ి-ిిమ ి ేధతడు.ి ే ిశశనమ లినశుము 
ే ేలగుి-ిఛ ిలషలగు, భ ేకమగు. 
ే ేలుి-ి ేల ేలు. 
ే ీి-ిళ ీ, లకకడ.ి 
ేశుి-ిలవశు. 
ేశుఛుశువగుి-ి ాదకశమగు. 
ేశు వలల పకులుి–ి ేశుల క ిిగడడలు.ి 
ేలన ఛు-ి రౘఫ ిచయఛు. 
ేలముి-ిశ శప. 
ేలాడుి ీఛము-ి శు ీఛము. 
ేలున ొఛుుి-ి ేలాడుకొఛుుి, 
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ేలుకఫడుి-ి ేలాడు. 
ేళిలేఘమి ొ ఘమిలేఘమి–ి ేళా ఫళాిలేఘమ.ి 
ేళముి-ి్ెశ ఫ. 
ేళ ేళి-నశె ా. 
ేళా ేళి-ినమ్ానమ్ాలు. 
ేళా ేళలుి-ిిభ నమ్ాలు, నశె ా. 
ే ేలుి-ిభ ేకప. 
ే ేళి-ిిభ నమ్ాలోల , ఛరతనమ్పలో. 
ేనప  కఫలముి-ి ేనకఫలప, లపడకఫలప. 
ేన ా  ిి-ిి ేధ ా  ిిమా్ ా  , ్టటడు.ి 
ేన  పచమి-ిిదమాఛడుి.ినమగు తపఘమిి పతలుల , 

 ాశప ొ పఘమి,  ిచము, బాధఛడు.ిదమాఛఱచమ. 
ేనశుకొ్మ-ిిదమాఛడుి.ి ిచముకొ్మ,  పతలుల , 

 ాశప ొ పఘమ,ిదమాఛడడప, బాధఛడడప, నగడప.ి
ిచముకొ్మ, బాధఛడు.ిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిిి 
ేౙఫలనబెటటు ి-ిమటిమ  పచమ. 
ేౙఫలనబో వుిి-ివటటు ి్ట్లుి ే్ు. 
ేౙఫలి ేడుకకఫనడుి-ిి్ట్లి ేడుకకఫడు. 
ేౙఫల ిిి-ి్ట్ల ి. 
ేౙఫల ఫ్నడుి-ి ేౘఫల ఫ్నడు, వటటు ి్ట్లుి
ేతే ఫడు. 
ేౙఫల ఫనడుి-ి్ట్లుి ేతే ఫడు. 
ేౙఫలుిి-ి్ట్లు. 
ేనమలుి-ి ఫ నమలుి ఫ నమ్  ి 
వైకుపఠముిభశ ే్ి లుచమ- ొఛుిభఘృధుపికలుగు. 
వైఘా్నమలుి-ిి వై్ా్నమలు.ి్్నమడుి 
వై్ాళముి-ినమ్ము్కుి్  ్మాటలు, ొ గడెలుి

య్ా ఘమలుి? 

వై్ాళముి-ి ేలుకొలుఛు.ి 
వైఘయశ ముి-ి వైడయశ ముిి 
వై్ వై ాలు - మక కివశణలు,ఉ ఫ్ాలు,కఫశణాలు, 

కమాాలు,  ాలు. 
వైఛ   - ేధాతి డు,ిఉ ఫ్ ఫ, ఫతబకఫడు. 
వైఛు-ఉ ఫ్ప,ఒడుఛు,లష ప,్టటు ,ఛకక,ి

భతద్ప,  లకువ,భ్మకూలప, వైఛుగ,ిగుఱి ఫ. 

వైఛులాన  ి -ిిఉ ఫ్ ఫ. 
వైధు ఫ ఫశముి-ిధతు వుిగు  . 

కి-ి ఫ కము 
ఫర లకమ లుి-ిభష ఫలుి ఫర తేికమ లు. 
ఫర లాకు - జాబుిభష ఫలుిగలిమకు. 
ఫర నమి-ి ఫర ్్మ 

రతెి-ివృతె. 
ర ాి-ివృ ా. 

ే రన్తి-ి ేరన్ి 
దపక ాఘమృఘపగునడు-ధతు , ేపకటటదెశౙఫెమ. 
దపకముి-ిదప్ము 
దపక ఫభశణముి-ిఒకి ఫగప 

దపకునజకమాులుి-ిదప్చకాములు ధతు మూ  ెి
భలపకఫ ఫలు 
దప్మనజకఫాలుి-ిదప్చకఫాలు. 
దప్మచకమాుల ఫనడు-దప్చకమాుగలిధతు మూ  ె. 
దప్మచకఫాలుి-ిదప్చకమాులు. 
దఠకోఛము - ాెఘ ఫళాెశలలోిఛరతబఘి్మా ళాెశు 
ద  పచమ-కుత ్్ెపి మూశు్ెపిచయఛు. 
 ై్ో ఛ ాశముి-ిశహిణ ి 
ా కకుిచలలఘ ా ిక  ప ేిఉఛ ాశప. 

ద్తర లాఱమగుశుి-ికఫమ, కోాధ, లోభ, ో్,  

మఘ, మా్ ఫ లు, భ  ధడెశప. 
దమపచమకొ్మి-ి ఫపతపఛజేనమకొ్మ, షమపచమ. 
దలవుి-తెలవు.ిఉఛ్గప.న్ పిమజఞ,  ోటట,భ్మజఞి
,డుఘల,ిలుి,ి ో టటి,ి ఫమప. 
దలెవుి-ిభశుణప 

దలెవుతే్ుి-ిభశుణ ే్ు. 
ఫ్ి– ాల,లకుకవ. 
ఫ్గనిి-ి ే్గన.ిి 
ఫవిి-ిితేవ,ిఛ  చశ , ఛూజ. 
ఫనలుిి-ితేనలు, ్లపబరా లు. 
ఫన ఫ్ిి- ాలాి ాలా  
ఫతబె ీి -ి ఫనెపీిచ ి్ ఫడు. 

శపగ  ి-ితబపగ  ,ితబపగడు, ్ృతబప్ౙఫెమ. 
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శప ఫశవ్ముి-ిదృప ఫశవ్ప, ఉ ా ్వ్ప. 
శప  ణ ి-ిితబప  ణ ిి్  లుల , యపఘరధ్మనమ . 
శకశముి-ిశ్శము. 
శ్శులుి–ిఒకి బపటవపట 

శ్నయ్రా లు- ్లీ ి శ్,ి్జయఞ ఛ్ప. 
శ గెుి–ితబగుిలగుి 
శ వ కి-ి ్ కక 

శశనమముడుచమి-ి తభె లీు ి్లఘమవుెకొ్మ. 
శశతె్తె కొ్మి-ి తైశ పివహిపచమ.ి 
శశులుి-ితబశులుి,నపఛఘలు. 
శ ోమాణ కముి-ి్లలో ిమాణ క ము. 
శలుగుి–ితబలుగు,ిఉఛఘరవప,ిా ,ిికధుప 

శవమాడుి-ిఛూ్కపివ ుివగు. 
శవన్తె లుి-ిశవభకుె లు.? 

శధతు లుి-శధతు లుి 
శనమవుిి-ిిశవు 
ీ్తి-ిచలలఘ్ప, చలల్. 
ీశి-ి శ 

ీశ ఫణ ి-ితభశ ఫణ ,ిిబల ఫముడు, ాగి ే్ిగల ఫడు. 
క బకముి-ి లుకలు, కోక లలు.ి 
ౕశు్్ి–ిౕశుణ్,నయశు్క చమఛు ాత. 
ేకశముి–ి ే్శము,ితబగఘపడ, బాతబకఘపడ. 
ే్ి- ాల,ిలకుకవ, భ ికప. 
ే్ ఫ-ిమక క, ాలా. 
ే ా ే్ి-ి ాలాి ాలా 

తే ాతే్- భ ేకములు. 
ేవపతి ామశలుి-ి ేమపతి ామ ఫలు. 

శపాఘాశ ఫ్నడుి-ిదృప ఫశ ఫ్డుి 
ీాి జ్పతి-ికృౘఫు ధుమ, ీకాృధు ిజ్పత 

ీా ఫమశషి-ిిగటటుశషణి ేు ి. 
నపకిి-ిిదపక.ినప ే్ప, భ్మమా్ప, జపకు. 
నపకముి-ిదప్ము 
నపకశుధణునడుి-ినపకశణ, ిధతు వు. 
నపక పచమి-ిదపక పచమ. 
నపకునగ తముి-ిదప్ప్ోి ేతబ్ిక  ్ప. 

నపకునజకుక ఫలుి-ిదప్చకఫాలు. 
నపకునజకమాులు,ినపకునజకాములుి-ిదప్చకఫాలు. 
నపకుి-ిదపక, నప ే్ప.ిదప్ము. 
నపకుటటపగశముి-ిదప్ప్ోి ేతబ్ిఉపగశప. 
నపకు  డ ిి-ిదప్పవపటటి  డగలితభె  ీ
నపకునకమాులినకక్్ ి-ిధతు మూ  ె, దప్చకఫాలి
భపఘ ఫడు.ి 
నపకునకమాులుి-ిదప్చకమాులు. 
నపకెిిి-ిదపకిి-ినప ే్ప, భ్మమా్ప. 
నపకెళి-నపకెలి 
నపగడము-ిజెటటు ,ిిౙఫధ్కుిఉఛ్గఛ ేియ్మఛగుపడు.ి 
నపగ  పచమ-కూశుు,భ్మనప ిపచమ,తే ్పి ే్ు. 
నపగ  ిి-ిి ఫశ్వప, ఛకక,ినీఛప,ి ేరమి,  తే ్పి, 
తే హి్తడు,ినమూ్ప,ధపి,ి వ్మకి,ి ్ో తై్, జ్తై్.. 
నపగ  ి-ిమ్తర ఫలు, తక్తె , నపగ  క్తె . 
నపగ  ిజాణ్్ములు-తే ్ప్ోికూ  ్ి ేశుులు 
నపగ  చ్మ లుి-ిజపట ఫి్మ్ నె ాలు?. 
నపగ  ా్భుకముి-ిి ేరమ్ోికూ  ్ి ా్భుకప. 
నపగ  ఫఘములుి-ి ెపడు ఫ ాలు. 
నపగ  ొ పఘమి-ితే ్ఛు ొ పఘమ. 
నపగ  ే్ుి-ిఛకకకు ే్ు. 
నపగ  తబప ఫశముి-ిొ్ెఛుితబప ఫశము. ? 

నపగతిి-ిి ే  క, కూ  క. 
నప ఫ్ముి-ిితే ్ప, తమ.ినప ఫతి తకఫడు, 
మ్తర డు, బపధమవు, మఛుె డు. 
నపచకశువుిి-ిిఒకివనమె వుికొ ేఛుుడుిముపఘమ ఫియ ేుి
డబు , బ్ా ా, నపచకఫ  , నపచకశుె, నపచకశము,  
నపచకఫశుిి-ినపచకశువు. 
నపచముిి-ిిబప ఫశప,  

నపచ  ధతు నడుి-ినపచ  ప ే ఫడు. 
నపచమిి-ిిగుపఛుి.ి ొడవిిజాడ.ిగుశుె , నయచ్,ిి ేశుు,ి
గుటటు , ఛఘత, భపఘప,కఫపత,భలుశవప,శత,ిి ఫ ,ిి ో క. 
నప్ి-ికొ ే ఫళలల ిభ ే ఫళల ికూటమ. 
నప్కూటఛుిబరఘమకుి-ిిభనెవ నె  ై్ిబ్తకు. 
నప్కూటమి-ికొ ే ఫళ’ల , భో ఫళ’ల ికలవడప.ి 
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నప్కూటముిి-ిినప్లో ిగుపఛు. 
నప్కూటముిభగుి-ిభనెవ నెమగు. 
నప్కెకుకి-ిబజాశుకెకుక. 
నప్జాణ్్ముి-ిోనప్ోికూ  ్ి ేశుు. 
నప్్గశుి-ినప్ ొఱఱు .ి 
నప్ఛశచమ- ఫపతఛశచమ,ి#కటటు బాటటలో క ి్తచము. 
నప్ ఫకలపజ-ిజా  ణ , లపజె, నప్ ఫకి్ీ్తె ,  

నప్బతబ-నప్లోి ఫకి 
నప్బతెి-ినప్వలఛు, భతబిశ  ై్ ి. 
నప్మాటలుి-ిభడడ ిడడ  ై్ిమాటలు. 
నప్ముి–ి ఫప్ము,ినెప్ము. 
నప్ముఘరకోల-నప్లోివనమె వులకుిముఘర ేతేికోల 

నప్ముతే్ు-ౙొ ప్ము ్్ ి ఫి ే్ు. 
నప్లిచమటు  కము-్ా్ాకకిచమటు  కప, భలుఛుి
చమటు  కప. 
నప్లోకూటముిి-ిి్ా్ాకకప.ి 
జాణి-ిోన ఫనడు. 
నప్వలఛుిబేశముి-ిభతబిశప. 
నప్ ఫి-ినప్లో ినపబపధప, ్ా్ాకకప. 
నప్ వటటు ి-ిడుచమ, ్ పచమ. 
నప్ ేడుకలుి-ినప్లో ి ేడుకలు, భతబిశములు,భలుి

ేడుకలు. 
నప్నతిి-ిిజా  ణ , బజాశుఛడత. 
నప్నఛుటటు ి-ినప్ోధపకలుగు. 
నప్ౙఫక  ి-ినప్లో ిౙఫష ప. 
నప్ోతబపచమకొ్మిి-ినప్ోధఛడు.ి 
నపఘకఫడ-ినప ా నమ్పలో. 
నపఘ  పచమిి-ిి ొఘ ే్ుి.ిజృపభపచమిి ోల ెటటు ి,  
భతద పచమ,చమటటు కొ్మ,గుమగూడు,ిఛరకఫశపచమ,ి
్్ెశఛడు,ి ఫ బపచమ,ిౙఫపఘరమగు,ి్ీపఘశ ెటటు ి.ి
భపటటకొ ి్ుపడు. 
నపఘ  ిజాణ్్ముి-ిభతద్  ై్ి ేశు  ్్ప. 
నపఘ  ొలెల ్ిి-ిగుపఛులో ి ొలెల ్. 
నపఘ  బపటటి-ిఛకక్మ్ ితేవకుడు. 
నపఘ  శ్తలుి-ిభతద్  ై్ిశ్తలు. 

నపఘనమ  ి  ప్తలుి  బు ి-ినపఘమి ేనమకొ ి
 పగకుకకవలెిఛరవ  ెపచమ. 

నప ిపచమి–ినప ిపచమ, 
నప ిిి-ిమధ . 
నప ిి-ినప ి, ెపడుిఘపడలి్  మ ాగప,  

నప ికప్లి్రో వ-యశుకెై్ిభడడ్ోవ, నప ి ొపఘమ. 
నప ి ొపఘమల ఫశు-ినపఘమలోల , మూలలోల ిఉప ే ఫశు. 
నపఘమిి-ిిభవకఫదప, భఘ్మ. 
నపఘమకొ్మి-ిభవకఫదపి ేనమకొ్మ, ఫ బపచమ, 
నమ్పచయ ి ేశు, ఛ  గహాిపచమ, ఛరన  పచమ, 
మధ ఘయశు, కూశుుకొ్మ, కలతబకొ్మ,ివదఛశచమకొ్మ, 
గహాిపచమ. 
నపఘమ  పఘమిలే ి లుల ి-ిిభనపభవప. 
నపఘమ ొ్మిభవకఫదపి ొ పఘమ, నమ్పచయ ి ేశు. 
నపఘమలుిఘయ ేిమ్నమి-ిిచపచల  ై్ిమ్నమ . 
నపఘమలు ొపఘమలుి-ిియశుకుగమలు. 
నపఘమనమ  ి్డుమ- నమ్పిచయచమకొ , నమ్ా్మి
కూలప ఫినపఘమిచయచమకోవడప. 
నపఘమనమ  ిమాటలు-ిలుిచయ ిమాటాల ేిమాటలు. 
నపఘమనమ  క్తె-నపఘమచయచమకొ ి్డుమిఘయ ేితభె .ీ 
నపఘమనమ  న్ లు-ిమ్ా్మకూల  ై్ినపజఞలు. 
నప తకఫడ-నప ా ి ౙఫ్పినమ్పలో. 
నప తకఫడివ ి వి-ిిజా  ణ . 
నప త ొ ఘమి–ినప ా  ౙఫ్పకఫలినమ్ప. 
నప ేహిపచమకొ్మి-ినప ేహిపచమ.ి 
నప తై్ేి ావ  ిచపకబెటటు కొ్మి-ిభవకఫదపి   క ్ేి
భఛ్  పచమ 
నపఛతలుి-ినమృ మిగు. 
నప ఫఘము-ఛూ  ె ే్డప, వశ ేశుడప, ొ పఘడప 

నపబళము-ి ఫ ే్ప, ా  బ్తె ప,ి ే్్ప, ్ప,ిి
మ్ుధ ేధప.ి 
నపబాగలుి-ి ఫవుకోళలల . 
నపబుశముి-ినప్ోధప, ేడుక, ఛపడుగ. 
నపబెళ-వకకలాకులితతె,ిభడఛప.నప ాధణలు 
నక ిి-ిిని. 
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నక ్ి-ిిభనయచకి మ్ెపి.ి ాభనయచకి ఫకుకిి 
నక ్ ఫనడుి-ిభనయచకి మ్ె  ై్ ఫడు. 
నక ్ముి-ిభనయచకి మ్ెపి.ి ాభనయచకి

ఫకుక. 
నక ్లమపచము,ినక ్లనజి-ిశ్ా లుిొ.ి ఫటట్ోి

ేతబ్ికృతరమిఛులుిగలిఛడక, కీచమకీచమిమ ేిఛడక. 
నకెకశి-ిదశకశ 

న  ్ముి-ిదకు్ప 

న  పచమ-న  పచమ,శు పచమ, న పచమ, నహిపచమ. 
నగుణవప్తనడుి-ిగుణవప్తడు.ి 
న  నమ  నలుి-ిలోలోఛలిఉడుకులు.ి 
నగుిి-ిభణనగు, ్గు. 
నగుడుి-ిభణగుట. 
నగుడుిముగుడగు-ిన్మ్మగు?. 
నటనబడు-ివప పఛబడు. 
నటి-ిిోనపి.ికఛటపిిభన్ పి,  కొప తప. 
నటకఫనడుి-ిమా్కఫడు, వపచకుడు, కొప మడు. 
నటకఫ  ి-ిమా్కఫడు,వపచకుడు, కొప మడు. 
నటకఫ  ్్ముి- ఫఠ కఫ  ిికఫవచము.ివపచక్ెప, ోనపి

ేతేిలషణప. 
నటకఫ  ఫనడుి-ిమా్ ఫడు, వపచకుడు, ోన ఫడు. 
నట ఫజనముి-ిోనఛుి ఫజనము. 
నటలనబెటటు -ి కుకలనబెటటు , బాధ ెటటు , భ  పచమ. 
నటలకఫ  ి-ిమా్లమా  .ి 
నటలమాట-ోనఛు/మా్ల/భన్ ఛుిమాట. 
నటల ఫనడుి-ిోన ఫడు, మా్ ఫడు. 
నటలాడుి-ిభన్ ములాడు, మా్లుి ే్ు. 
నటవటలుిి-ిినటవట మాటలుి 
జలమాటలు-ఘపడగమా  ిమాటలు,వ శిఛ్మలు.ి 
నటవటి-ికఛటప. 
నడనగుి-ిిబాధి.ిభనమ ట  ై్ి ఫకుక. 
న  నబెటటు ి-ికలు్బ్ొ్శుు. 
న  ి-ిి పఘి.ిచఛుుడు. 
నడడ ిి-మఘశప.ిిభకకశ,ిిలష పి,  దఘాి,  మనక ెి,ి శవపి,ి
ల కి,ిఘమధు  ణామప. 

నడడలాడుి-ి శపచమ. 
నడడతే్ుి-ినశకు ే్ు, లెకక ే్ు. 
నడుడ ి-ిఘమధు  ణామప.ి 
నణనగశముి-ిబాధ. 
నణనగుిి-ిిభనమ ట ఫకుకి.ిబాధ. 
నణనగులాన  ి-ిలోలో్ి ొణ ేితభె .ీ 
నణనగులాడు-లోలో్/భనమ టప ఫిఛలుకు. 
నణనగులుిి-ినడుగులుి -ివపకశమాటలు. 
నణగులాడుినడుగులాడుి-ివపకశమాటలుిఛలుకు. 
న్మగు - ఫదె్  ై్, లడ్తగ , లలలఛుుడు.ిన్మగు,ిి
మ్ానఛడు. 
న్తె ,ిన్తెముిి–ిన్ పి-ిన్ెిి-ిన్ ప, జప. 
న్ెి-ిన్ెప, బలప.ిన్తె వ 

నఘిి-ిిమకుి.ిమకుిీ ిి్యగుిిమకులో ిన్ టటిర వ.ి
, 

నఘ ే్ుి-ి్మగు ే్ు, నఘమఘపి ే్ు, 
గ ే్ు.ి 
నఘమఘముి-ిి్  ో వడప,ి్మగులు,ిము  ో వుట 

నఘమఘముి-ికలవశము.ి 
నఘశఛు ి లుి-ిౙఫ ాశణి ేవ్లు. 
నఘశమగుి-ిి్ేక్గు. 
నఘశముిి-ిి ేళాకోళప, చమలక్.ిచ్తశ  ై్,ి ా్తశ ప. 
నఘశముగి-ిినమగపా ఫ, నుధుప ఫ. 
న్నగలుి-ితె్గలు, ద్గలు. 
న్గులుి-భ ధుప్ోిమాటాల  ్ిమాటలు. 
న ెఛఛుులుి-ిద్గఛఛుులు. 
న ెలు-తె్గలు 
న్ ఫళిి-ిి ఫఘ  ేధప. 
న్ ఛుిలెకకలుి ఫర ్ు- ొ ఘమ ో కిఛ్మలు ే్ు.ి 
న్ ముి  తడ పచమి-ి ్ ిి ెఘ ిిభ ేి ేఘపిలపచమ. 
న్ లుి–ి ా్లు,ిగుశుె లు, జాడలుి 
న్ లుి-ిన్ వై్ , ్ . 

నఛుుౙఫ ెైి ో వుి-ిచఛుబ  ో వుి 
నబిి-ిినభ. 
నమపఘముి-ినపబపధము 
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నమకటటు ి-ికూశుు, శచ్ప, ేధశచ్. 
నమ్తి-ినమ త, భప ీకఫశప. 
నమ్తె ి-ినమశుి డు, ేశు  .ి 
నమ ి్బు ి-ినమఘృ్బు . 
నమ్ునడుి–ిమ్ధ్కిికఫ ఫ లిఛశ ేషకుడు 
నమశతి-ిఉఛశతక ిశుఘ  ైప ి. 
నముకఛు ఫశుిి-ిలఘమటట ఫశు. 
నముకముిి-ిిలఘమశు, నమషము. 
నముఘర లలలుి-ిఒకిధమగుిమట. 
నముఘరముికడ ిఓడలోి ్మముి తచముి–ి 
కొపడ్మి్ెిలలుక్మిఛటటు ివృ ాిఛర్ ానఛడుి 
నము రా ్ికే్ాలుి వటటు -ినముఘరి జలాల్మి ే్ము్ోి
్ోడిఛర్ త పచమిి 
నమూ్ప-గుపఛు 
న ేళముి–భ్మకూలము,ిఒ కి, ే  క, గుమ. 
ినమ పఘము-నపబపధము. 
నమా  ెలుి- ఫఘశషలు, నపబవులు.ినమా గలు, 
నపబాగలు. 
న పచమ-హి్మగు, భప ీకఫశమగు, నహిపచమ. 
నశకుి-ినశ ా, ్మాౘఫ. 
నశగతి-ినెశగతిికృతశూఛప. 
నశ్తి-ి తమట;  

నశఛణ ి-ి ొలునమియ్మఛ ొలునమ. 
నశ-కమాప,వశున.ిీశు, ధపిఒఛుు,భపఘప,ి
నశతే్ుి, 
న  నబఘకముి-ిఒకశకఛుిమభశణప. 
న  క ిబేతబక ిి-ిఛరత ా క , ఐ్ ా క ికఫ ా క , మప క ి

తడుకు. 
న  క ిబేతబ్గు-మప క ి తడు,భగు, ాద్మగు. 
న  క ిన  ి- ే క ,ి మాటకుమాటిభఛు  పచడప. 
న  క ిన  ్గుి-ిఒకివనమె వు్కుినమా్మగు. 
న  గ తి ్మపడుి-ిభ ఫన ాతభ్మడగు.ి 
న  ె-ాశప.కఫపతిజల్ాశు,బటులపచమలకు, ే్లోి ఫ ేి
న్ టటి  శుఛు ాశప. 
న  ేతబిజపటిజశుఛుి-ిి కుకఛరద లుి ే్ు. 

న  ్,ిన  ్తిి-ిచ  ్ము,ిచ  ్రము 
న  ాఛుి-ిిఘగ  ఫడు. 
న  నిి-ిిలఘమటి 
న  బేతబి-ిబాలకీా ా ేధప.ిమప - తడు. 
న  ముఘరలుి-ిౙఫటటముఘరలు. 
న  ్ానకిి-ిిఒశగుడప, వపగడప. 
న  ేమిబేతేమి-ిళ ిిగ  ్ేి ేమ. 
న  తే్ుి-ినమా్పి ే్ు. 
నశుగి-ిి ే  శప ఫ,ి ్ీపఘశ ఫ. 
నశుగుిి-ివ  లుల , ెశుగు. 
నశున,ిిినశన- నీఛప. 
నశము-ినెశము  
నశెజాణి-ిమక కి ేశు  , భపఘ  లోిజాణ. 
న ఫెఛ ఫ ిి-ినమనెిభఛ ఫధములుి ేతబ్ ఫడు.ి 
నగిన ెి–ిన ె్్ము,ిభపడఘపడలవలల ిక ేిబమ, 

మదా్ బలపి ఫర ఛు, మదా్ ప, చ్వు, కూడ ిౙఫె్ప్్రపిిి 
మదా్ ప, చ్వు, కూడ ిౙఫె్ప్్రప.ిినగ.ి క.్త.ి
న ె ిబలప, భపడ.ి 
నళలఛు-వరణప ో టె్తె , బా ాకశ  ై్, ాశ  ై్. 
నళలఛులాడుి–ిబాధఛడు,ిబాధ ెటటు  
ినవతచమటు  కఫలుి-ికఛటబపధమ్ాెలు. 
నవత ో శుిి-ిి్గ ఛగ, నవతిమ్ శప. 
నవ్త-ౙఫమ ప, ఔఛమ ప,రడు,నమా్పి.ధప, ఛఘతిి
్ా త. 
నవఘ  పచమ-వహిపచమ, ధ  పచమ. 
నవశన ఫి- చకక ఫ. 
నవశనఘ్ము,ినవశపఘ్ము-నవశనఘ్ప,చకకఘ్ప, 

ౙ పఘశ ప. 
నవశణి-ి ఫ్ ాఘ లపకఫశప, న ా ్ప, ౙఫమ  ా, 
నవ  పఛు, నవశణి, చకక , భపఘ  ై్. 
నవశ ఫనడుి-ిభపఘ ఫడు 
నవశఛున ొఛుు ిి-ినవశపికొఛుులోిము  ్ితభె .ీ 
నవ ఫజ ఛటుము-నశె ఫజ ఛటుప.భశి ఫజ ఛటుప. 

నవ ఫజ ముి-ినగ ఫజ ముి 
నవ ేత  ి-ిిభశ ఫతర, భఘమ ే .ి- 
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నవ ే ి-ిభశ ఫతర. 
ని-ిి రా పత,ిశు . 
నతబ-ి ెైశు,్న ప.్ె ాలుి ో తబ్ిక్ , మకుమ  ,ిిదక ెి
,  శు . 
ననమలె్తె ి-ిొలకె్తె , భపకు  పచమ. 
ననమవుి-ిిౙఫధమవు,ి.ిొకక. 
ౙఫపబరా ణ -ఉ్ెమాదెప,నమగపధఘరవ ప,ిౙఫమరా ణ . 
ౙఫకముి-ిిఉ్ వప.ి ఫ జప. 
ౙఫకఫశము-మకఫశప. 
ౙఫక  ిి-ిిౙఫష .ిఒటటు . 
ౙఫక  ి తఛుుిి-ిౙఫష పి తఛుు. 
ౙఫక  మాటి-ిౙఫష ఛుమాట. 
ౙఫక  వ్నమి-ితేవ ేతేివ్నమ .ి ాక   
ౙఫక  వటటు ిి-ిౙఫష పి తఛుు, తేవ ే్ు. 
ౙఫక  వటటు ి-ిఒటటు ెటటు . 
ౙఫక శులుి తఛుుిి-ిౙఫష పి తఛుు. 
ౙఫగనబెటటు ి-ిఛరవ  ెలలజే్ు. 
ౙఫగుడునగ్ి-ి ెఘికగ. 
ౙఫగుడు ొపడి-ి ొ డ వై్ికొపడ. 
ౙఫజముి-ిన్జప, నె ావప. 
ౙఫటటక ిబేటటక ిి-ిన  వచముటకు, ఘ్్కు.ి 
ౙఫటట ెటటు ి-ి ో లుు, ఉఛమపచమ. 
ౙఫత పచమి-ినహిపచమ, తెైచమ.ి 
ౙఫఘి-ిభలుుడు. 
ౙఫఘ్కఫనడుి-ిదనెఘీుడు, మ్ుధఘ లోి ేటట 
ౙఫ ిపఛుి–ి శప్శప ఫిిక  ్  ై్ిమాటల్ోిబా ిపచమట, 

బా ిపచమట. 
ౙఫఘమన ొ్ ిి- ౙఫధమవు ఫిక బనయె ిభటటల ికఫ ఫడు. 
ౙఫఘమన ొ్ ్్ముి-ిి ెైక ిౙఫధమవు ఫిక బనయె ి
ఘమ ఫ శు తై్ివ క ెిలషణప. 
ౙఫఘమనఘ్ముి-ిమప ఫ ిలషణప, మప ్్ప, 

ౙఫధమ్ెప. 
ౙఫఘమ-ౙఫధమవు.ినజ్మడు 
ౙఫ్నబటటు్ిచయఛుిి-ిిీషణ  ై్ిచయఛు. 
ౙఫ్నబటటు్ివ్నమి-ిి  శు ెక క్ివ్నమ , ్ వ్ప. 

ౙఫ్నబటటు ,ిౙఫ్నబెటటు ి-ిఛఘమ్మ ే్ు, ఫ  ే్ు. 
ౙఫ్ లల ి-ి ళలవపటటిౙఫ్. 
ౙఫ్ ఫ ి-ిిగపధపిీతేి ఫ . 
ౙఫ్లనబటటు ి-ిౙఫ్నబటటు . 
ౙఫఛి-ి ాఛ 

ౙఫఛ టటిక ప ిినతి-ిలషమ ే, నముఘరపి్మప  ి
ఉఘ ప ్ినత. 
ౙఫ ె్ి-ి ఫఛప, ి్బు , ఘయధణ. 
ౙఫ ె్ ానకుి-ిి ఫఛపి్గులు. 
ౙఫ్ి-ి్ోవ, మాశప, ికుక, వైఛు, నిలప. 
ౙఫ  వడలుి-ిన్ ఘ  ైి వడలు. 
ౙఫ ెి-ిమాటటమాటటక . 
ౙఫళపగముి-ికలగలుఛుఘ్ప, ేళ్ప. 
ౙఫళ  పచమి-ిమళ్మగు, నకెమగు. 
ౙఫవ ా్ముి-ిభవ ా్ప, దఘా, జాగశూక్, దఘా్ోి
ఉపడడప, ధి. 
ౙఫిి- రా పత,భరమ.కఫలపిిౙఫశప.ి 
ౙఫ వు:ౙఫటట్గు,భరమఛడు,ధము కమాముి్ఛుు 
ౙఫనము్ాిి-ి ాపగుభళా వపటటిదబప.ి 
ౙఫనము్ా లు,ితేనము్ా లు,-ము్ా లవపటటిభష్లు.ి 
ౙఫతబపచమి–ి ఫతబపచమి 
ౙఫతబపచమ–ౙఫ్తబపచమ 
ౙఫా్ము-ౙఫా్ పిదబా క ివ వాశశూఛప. 
తబపకనయఛు-ిలే  చయఛు. 
తబపగడుిబూశడుి్గుి-ిఉ ో వు. 
తబప ఫశ ేవునడుి-ిదృప ఫశ ేవునడు, మ్ గమడు. 
తబప ఫశఛున రట-దృప ఫశవ్ప,ిఉ ా ్  ఛరమఘవ్ప. 
తబప ఫశబ మ ి-ిదృప ఫశఛుబ మ , తబప ఫశపికలిబ మ ,  

తబప ఫశశనముి-ిదృప ఫశశనప. 
తబప ఫశ ఫ్నడుి-ిదృప ఫశ ఫ్డు. 
తబప ఫశవతి-ిదృప ఫశవత, తబప ఫశపికల ి.ి 
తబప ఫశభునడుి-మ్ గమడు. 
తబప ఫ  పచమి-ిదృప ఫ  పచమ, భలపక  పచమ. 
తబప ఫ  ిి-ిదృప ఫశవత, తబప ఫ  పచమకు్ ితభె .ీిభపఘ  ై్ి
తభె .ీ 
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తబప  ణ -ితబప   .ిలుల .ి .తబప   ియపఘరధ్మనమ  

తబప  ాఘము-దృపగ ాఘప,ిికొము ఫఘ ప. 
తబగ  క్తె ి-ితబగుిగలితభె .ీ 
తబగ  కఫనడుి-ిితబగుిగల ఫడు. 
తబగ  ్్ముి–ితబగుిిలషణప, తబగుిగ  ిఉపడడప. 
తబగ  ిి-ితబగుిగ  ్ితభె .ీ 
తబగ  ావముి-ిితబగ  ్్ప. 
తబగుిచయశబో వుి-ిమా్పి ో వు. 
తబగులము కొ్మి-ిమా్పిభము కొ్మ.ి 
తబగులుి తఱచమి-ిమా్భపగపి ే్ు.ి 
తబగులుిబ్ట ే్ుి–ితబగు,ివఘలు, మా్ము్మి
బ్లుశచమ. 
తబగులుిమూటగటటు -మక కతబగుిగ  ిఉపడు, తబగులుి
ఫతబ ో ్ు. 

తబగులుివడుకొ్మి-ితబగు తపఘమ. 
తబగులువడుి-ితబగు తపఘమ. 
తబగు ఫటటి-ి్గుబాటట, తబగుఛడటప. 
తబ  ి-ితబ  మా్మ. 
తబ  ఘలి-ికొశ్ ే్డప. 
తబ్కమ ి-ితభ్మ ి 
తబ్శకఫనడు- ్రపి ేతే ఫశు,ి 
తబఘపజ్ము,ితబఘిభపజ్ము,ితబ ాపజ్ము-ితబఘము ఫి
గలికపటటమపఘమ ికఫటటక 

తబ తిి-ిితబగుి.ికధుప. 
తబ తఛడుిి-ితబగుఛడు. 
తబ  వప్తనడుి-ిీమాప్తడు, ధ్వప్తడు. 
తబ  వశునడుిి-ిిీవాశుడు, లషమ ఛత, ధతు మూ  ె. 
తబ  తబపగ్తెి-ిిఒకశక  ై్ి బలలలిమట. 
తబలుగపఘమి-ికధుఛడు. 
తబలుగుిి-ిిఉఛఘరవపి.ిా ిికధుప. 
తబలుగులాన  తబలుగులు.మన  -ా ిక  ప ేితభె .ీ 
తబ్బుకశె-ిబర్ . 
తబనమవునడు,ితబనమవుి–ిశనమవు,ిిశవు. 
తభనకటట  ై ఫడుి-ి కటట  ై ఫనడు, ్లల ిద ీశఛు ఫడు, 
ధతు వు 

తభ్కమ ి-ితభ్మ ి 
తభ్త ఫ్ుి-ిచ ో వ ా క ి ే  మిక  పచమ. 
తభశఛనమఛు ఫనడు-ఛనమఛుశపగుివనెపీికల ఫడు, 

భ్ాపబశుడు.ి 
తభలముి-ినె ావప, మప ి్డ్. 
నమపకశ ఫనడుి-ినమపకపివనయలుి ేతే ఫడు, నమపక ీనడు, 
నమపకీడు, నమపక  . 
నమపకుిి-ిిౙో కు, నుశ్..ిివధయవశులిీఘి త  ేి

్ ప. 
నమపకు ేశుి-ిఛరతబపధప బాధి్మప  ి్ీలగు. 
నమపకుమ్కముి-ిభడడ  ప ేిమా్. 
నమపకులిౙో గలుి-ిమఘములి ే్లు. 
నమపకులుి ి్గవులుి బాధలుిోచమ. 
నమపకులుిోఛుి్గవులుిోఛు, బాధలుిోఛు. 
నమకముిి-ిిినమక పచమ,ిినమిపచమ 
నమక ్ ఫులుి–ిఒకి బప  వపట 

నమక పచమి-ినమి పచమ 
నమకక ఫశముి,నమకుక ఫశముి–ికా ఫశము. 
నమకుకి-ిగశెప, బాధ, ప్. 
నమకుకవడు-ి ఫ  ో వు, జపకు, వ్మ ీ్ు, 
ముడుచమకొ్మ,ముడు్ఛడు, ్గు, ళడుు, పతపచమ, 
మూ  లుల , చమటటు కొ్మ. 
నమగుడు-ినశనమడు, నమగుణుడు, ్గు డు. 
నమగుడ్్ముి-ిినశన్ెప, గుణ ్ెప, ్గ ్, 

నమ  డ్్ము. 
నమగుడ ఫ్నడుి-ినశనమలోల ి ేధాతి డు. 
నమగు  ి-ినశనమడు. 
నమగు  ్్ము-నశన్ెప, నమగుణ్ెప, ్గ ్. 
నమగుణ్్ముి-ిౙ గుణ ప, నమగుణ్,  మప గుణాలుి 
నమజాణనడుి-ిమప ి ేశు  . 
నమ  క్తె ి-ిభఘృధుపికలితభె .ీ 
నమ  ొ్మి-ిచమటటు కొ్మ, ె్నగు 
నమ  ్ు-తశుగు.చమటటు కొ్మి ఫ బపచమి,  
ఛరన  పచమ,చపచమ,ినమ  ఫిచమ,కల్ ిపఘమి,ి ా్ు, 
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నీ బపచమ,నపచ  పచమిభడుడ వచముిినమతగూడుిి-ిదృతి
క్ు.ినమఘముగి. 
నమ ా్త నడుి-ిిఛ్ర  ై్ిమ్ ికల ఫడు. 
నమ ా్త ఫలుి-ిఛ్ర  ై్ిమ్నమ ిగల ి. 
నమ ిి -మాట.వృ్ాె ప్ప, ఫశె,ిౙఫ  ్, ఛరనపగప, జాడ,ి
నలాల ఛప,ముచుట,ిజయన ప,ిధ్ప, జయ.ి 
నమఘమి-ినయక ె, మప మాట.ి 
నమఘమలక్తె ి-ిమాటకఫ  , మప మాటలుి త ేుితభె .ీ 
నమఘమలుి తఛుుి-ిడపబాలుిఛలుకు. 
నమఛు ాతి-ిచమఛు ాత 
నమమాళము-నప్ోౘఫఘమలవలల ిక  ్ి

ఫశవద ప.మ్ె్,గశెపి్్ప,  నమ్ప,ి 
నమశటటి-ిిన్కఱు , ామశపి.ి ఫగ ేధప.ి 
నమ ఫళము-కో ఫ ేదము.భూ్ా ా ేదప ేిక  ్ి
శ ోభరమణప 

నమశునమశుి-ిచమఱము చమఱము ిికఫలుట,ిీవర్ . 
నమలభముిి-ిిౙ లభ ప.ి 
నమవశుఘ ి–ిఓపకఫశిఉచుశణ,ి ేవుణ ు ి ొ గడటప 

నమవెలమ ి-ినమ ఫెల ఫ ేితభె .ీి ెలలోినమెిఛఘప్ోి
ఫ ేి ఫట. 

నమె ఫట-జా్ఛఘమలుి ఫడుకు ేిఘపఛుడుి ఫట.ి 
నమనశముి-ి నమలభప, నయష ప, నశళప. 
నమన  ిి-నమల ో ఫ్పికల ఫడుి, 
నయటటనబడుి-నయటటఛడు.జశుగు,నపభపచమ,ిన  ్ాకు, 
న  ఛడు.ి 
నయటట-గు  ,లష ప,ఛరతబ ిి ఛరత,త్ ్, వశవు,ిధప. 
నయటటక్తె ి-ిగు  క్తె , భపఘగ్తె .ి 
నయటటక ివచముి-ిలఘమశుకుివచము, జ్ఛడు. 
నయటటకెకుకి-ిజ్ఛడు, ొ నగు, 

ెప ెకుక,న  ఛడు,లష ెటటు , ీతకెకుక,ఛరతబ కిెకుక. 
నయటటఘఛుుి-ిలష పి్ఛుు, గుఱి్ఛుు. 
నయటటఛడుిి-ిిజశుగు, నపభపచమ.న  ్ాకు,  
నయ  గముి-ి ేతక  ్ప,  

నయ  ిఛటటు -ికఫ్మకిగహాిపచమ. 
నయ  తి-ినయ  ఘిికఫ్మక. 

నయ  తవటటు ి-ిికఫ్మకిగహాిపచమ. 
నయడునబాడుిబటటు ి-ిఛగబటటు .ి 
నయడుిి-ిిరశయి.ి వైశప,ిిద్తర వు. 
నయడుకఫనడు-ఛగి రశయికల ఫడు, ద్తర వు. 
నయడుబపటటిి-ిిఛగ ీశుుకు ేిౕశుడు.ి- 
నయడులువటటు -ఛగలుిఛూ్మ. 
నయడువటటు ిి-ిఛగబటటు , ో ిపచమ.ిమా్ శ పివహిపచమి 
నయడు వ్నగు-ి ో ిపచమ. 
నయ ర ి ఫ ర-ఛగి# భశిపలోి ప ాశిక  ై్ిజపటఛఘప;  

నయ్కముి-ిమృ్ా ౌచప,  ైల. 
నయ్రఛుిఛరతమి-ిమటబ మ .ిభనె్ప్రము 
నయ్రబ మ -ి్ోలుిబ మ లాటల, ాశప్ోిమ  ప ేి
బ మ . 
నయ్రము-ిక టటకు.కీలకపిఛ్మ గడ. 
నయ్రవీఛత-ిధెకే ్మడు. 
నయ ి బ  ిి్ాడుి-ిి వ్మ వపటివ ేు ి.ిఒక ా ి
భ్మన  పచమకుపటటి ొ ే ి.ి 
నయ ిమాటలుి-ిలతె ొ డుఛుిమాటలు. 
నయ ి ఫ ిి-ినయఘపటట ఫ , భ్ౙఫకప్ప. 
నయ ివజరా లుి-ినయఘమలు, వజరా లు. 
నయ ి ఫటట-ినయ ివపటటిన్ వై్ి ఫ్ప, ష్ప. 
నయ ి వపట ాశప- వ్మ వపట భ్మన  ప ివ ేు ి. 
నయఘమలివపటటిమాటలు-్ృఘ్ా ిబా ిప ేిమాటలు, 
నయశి-ిఉపట, కటటు బ  లోిఛ క ఫ ి ఫతముకక. 
నయ  ్లుి-ిమళాెశులు. 
నయ  ్ునడు-నయశు డు  
నయశునడు-ౕశుడు  
నయశు్క-ౕశుణ్ 

నయశ  ి-్‘శుు ి,్‘శుుిఛడమశలు ఫిౙఫ ేి ి 
ౙో మ ి - ఉ్ెశము్ి్మపడుి ి.  
నయళలల వటటు ి-ిఛగలువటటు .ిిఛగబటటు  
నయనకఛునబెప  ల ి-ివధమవుి్లీఘిఛూవుల్మికూశుుి

ెప  ల . 
నయనకముిి-ిితభె లీుి్లలోిధ  ప త  ితశుగుడుి ళల .ి
వధమవుి్లీఘిఛూవులికూశుు. 
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నయనశముి–ిబాతబకప 

ినృ ఫ ఫనమ ేవునడుి-ికశశమ ేి్గశపలోి వతబప ేి
 పడరకి ఫనమ ేవునడు.ిజ ఫనపధమ ిమ్తర డు.ియ్డుి

జ ఫనపధమ ్ోికూ  ిీకాృధతు ణ ు ిల ి  ప ే ఫడు.ిీాకృధతు ేి
నప్  పఛబ  ాడు.ి 
తెపక పచమి-ిభ్మమా పచమ. 
తెకి-ితెగ, జాెల, ్ాఛప,ికఫక, ే  మ, మముకఫలుులి

ే  మ. 
తె  పచమి-ిభన్ ఛడు, గ  పచమ, ప ిపచమ. 
తె మెుిి-ిి ో్, ళవము. 
తెలి-ితెల ేశు. 
తెల్ు-జృపభపచమ.ి ము ి,  ్ప  పచమ. 
తెల్వుెల ిితెల- ెఘవులిమూల ాగప ి్వుెలుి
గలితభె .ీ 
తెలలుల –తెలనమలుల ,తెలనమిబఘల్ోి ేతబ్ిలుల  

తెలవుి-ఉఛ్గప.న్ పిమజఞి, ోటట,  భ్మజఞ,ిడుఘల,ి
లు, ో టట,ి ఫమప.ి్శుుిిభశుణప.ి 
తెలవులి్వుెలా ెి-తెలవులలోి్వుెలుిగలితభె .ీ 
తెలవుతే్ుిి-ిఉఛ్  పచమ, వ ్ప ే్ు. 
తెలనమోశ ఫనడుి-ివ ఫావ్ాశుడు. 
తెలనమలుల -తెలనమ ఒకి తటటు బఘల్ోి ేతబ్ిలుల . 
తేన్ిి-ి ేన్ి ేధు , ఛ . 
తేనతకుతెక ఫనడుి-ిశవుడు.ి ేఘమికుతెకికల ఫడు 
తేకశముి-ి ే్శము.ిశ ోభూధణప, ేటట. 
తే  ి-ిి్్బు ి.ిమఛఘ. 
తే త ఫనడుితేఘ పికఫనడుి-ితేఘ పి ేతే ఫడు, వ వౙఫ్ి

్ ఫడు. 
తే్మాశులుి-ిబ్ ; ాలాిఛ ఫ ్ాలు. 
తే్ొఘలా  ి-ిధెకే ్మడు.తే్లకుిభ ిఛతి 
తే్తే్ి- మక కిలకుకవ.ిి 
తేవపతి-ి ేమపత. 
తే ిి-ి ేవ ిి ి. 
తేనకొఛుుి-ికొప తతబగ, తేనలుిచలేల టఛుటటికొఛుు. 
తేనచలుల ి-ిభష్లుిచలుల , ెప ాల డు.ి 
తేనఛటటు ి ెప ాల డుి-ి ఫౙోె ా కెప ఫి ెప ాల డు.ి 

తేన ఫలి త,ితేన ఫల ిిి-ి ఫౙెో ా కెప ఫి ఫ్మా  ్ితభె .ీ 
తేన ఫలమగువి-ిభఛుు ేి ెప  ల  ై్ితభె ,ీ ్లపబరా లుిగలి
తభె ,ీ ఫౙెో ా కెప ఫి ెప  ల  ై్ితభె .ీ 
తేన ఫల ఫశుి–ి ా ఫ భశెలు,ి్లపబరా లు,ిగల ఫశు  

తేన ఫలుి-ితేన ఫర లు,భష్లు, ్లపబరా లు 
తేన ెప  ల కూ్తశు- ఫౙెో ా కెప ఫి ెప ాల  ్ితభె .ీ 
తేనలుిచలి ొ ్తె లుిగల్ు-ఉఛుు ేతబి ొ ్తె గూడు. 
తేన వటటు ి-ిభష్లుిొ.ిచలుల , ్లపబరా లుి ో ్ు, 

ెప  ల్ాడు.ి-ి ీపచమ. 
తేౙఫడుి-ి ెప ాల డు. 
తేనమి- త్ు ్మ  

తేతెి-ి ే్ు 
తెైనఘఛునగుడుముి–ి ోధమమ బప  ికుడుము,ీ బి
కుడుము. 
తెైకముి-ిభరప, ఛ  ఘప, నమపఘశప, నయష ్ెప.ి, 
నయష ప. 
ౙొ పటటిి-ిి్ఛుు, రధప,  వఛము, ౙఫకు.ి 
ౙొ పటటలుిౙో ిపచమ-బా ఫిఛ ీష పచమ, ర ౘఫలు వఘకు. 
ౙొ పటటల ి-ిశ్ౙఫ లు.ి 
ౙొ క ాతబి-ిి ే ఫల్ము్ ాెశప. 
ౙొ కుకి-ి ొకుక.ిి ఫశవద పి.ి ొకుక ొ  ిిమూశ ి,  
ో్ప. 
ౙొ తుముి-ిధ ా ికము. 
ౙొ టటు ిి-ిి వఛప, ౙఫకు, ౙొ డుడ , లొటు. 
ౙొ టటు లెపచమి–ిౙొ డుడ లు ్ఛుు ౙఫకుి ెటటు . 
ౙొ డ  లుి-ిౙో  ో వు. 
ౙొ ా టపకముి-ిిమాడిభ ేి ాణ ప.ిిౙొ ్ టపకము, 
నెశుటపకము. 
ౙొ ా టపకఫలుితేనమి-ిమక కిలువి ే్ు. 
ౙొ మ ి-ిమూశ , వ బ  త్తె లిజబు , ఛరమాఘకశ  ై్ి
జబు , చమటుబటు. 
ౙొ  లపబో వుి–ిౙొ మ లనబో వు,ిమూశ ో వు. 
ౙొ శబుి-ికృద్ెప, ఫ  ో వుట. 
ౙొ  ి-కమాప,వశున, ఛపక ె, ీఘరప, ్ుకెప ఫ. 
ౙొ శుగుి-ిమూ  లుల . 
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ౙొ ఫు టపకముి-ిౙొ ా టపకము, మాడిభ ేి
బప ఫశు ాణ ము. 
ౙొ లనగుి-ిి ఫశవద పి ొ పఘమ. 
ౙొ లఛు-దమా,ిబడక,ి ఫశవద పిఛపక ె, ీ్ ావప,ి
మూశ ,ిలానప,ిమృఘమ్ెప,ి వైము్ పి,ిధప,ిి
ఘృ్బు ేధప. 
ౙొ లెల ముి-ిజడలోిచమటటు్ిచమటు. 
ౙో నక ాడుి-ిమ్నమి ి ేు ీత ఫిమాటాల డు,ి్ాక ాడు, 
మ ేదప్ోిమాటాల డు. 
ౙో నకోశుుి-ిిబాధలకోశుు,ినప ాధణాఘమల్మియధుఛడు. 
ౙో గి-ి ొ డవు,భపఘప, ొ డ వై్ ి, భపఘ  ై్ ి. 
ౙో గ ే్మి-ిభపఘ  ై్ిద ీశప. 
ౙో ఘ్ి-ి ోధ్. 
ౙో ఘ్ ొ్మిి-ి ఫపఛు ే్ు. 
ౙో ఘ చముి-ిదకు్పికోనపి ాశప ేతబి ో ిపచమ, ఫపచమ. 
ౙో ిపచమిి-ి ో ిపచమ. 
ౙో ఘ ముిి-ిి ోఘ ము,ి వై తర, ప్, మదుశ ప. 
ౙో ఛులాడు-ివగులాడు.ి 
ౙో బ్ఛషప్లు,ిౙో బ్ఛుిభషప్లు-ిమపగళిభషప్లు, 
తేనలు. 
ౙో బ్ఛతరకి-ి ోభ్ఛతరక, మపగళఛతరక, ెప  ల ఛతరక, 

లగ ఛతరక. 
ౙో బ్ముి-ిమపగళప.ి 
ౙో బ్ ేళి-ి ోభ్ ేళ, మపగళ ేళ. 
ౙో బ ాలుి-ి ీత ేధప. 
ౙో బా్ి-ిఒకశకపి ెప  ల ఫట, ోభ్ప ఫట.ి 
ౙో భ్ముి- ోభ్ము. 
ౙో మఛుోముిభూ్ముి-ితబప్ము్ప్ోిహిశణా ు ి
నప్  ప ్ి్ృతబపావ్ాశము. 
ౙో మ్ా ిి-ిౙో మ్ా . 
ౙో మ  పచమ-ిభలన్ెపిచయఛు, బఘక పచమ.ి 
ౙో మ ి –ఉ్ెశపిఉప ేి ి, ఉ్ెశిఘష ణాలకుిౙఫ ేి ి 
ౙో మశలక్మమి-ితబఘవటపిఘగ  ిక్మమ. 
ౙో శణగప  ి-ిౙో శణగప త, ౙో శుణగప త, ౙో శణ ెప త, 
ౙో శుగప  .ిగ ఫషప, జాలకప 

ౙో ల  లుి-ిొకుక, ్లవపచమ. 
ౙో ి-  వశున.ి 
ౙో  ఫ-ిభ ేఛ ఫ. 
ౙో వి-ిి ొ డవు,ిభపఘప, ీశములెై్, భపఘ  ై్. 
ౙో ్-ౙో ్పి ావప.శషణికీ్వలతబ్ిౙొ ము . 
ౙ కుమాశునడుి-ినమకుమాశుడు, ౙ కుమాశ పికల ఫడు. 
ౙ ్ ్ి–ిౙ ్ ప 

ౙఫి ్కముి-ి లుచమ్ ిభప  మ.తబిశప 

నుశుద ే ిి-ినుశ్ ే ి,ఛశున ే ి, య్మము్మిబప ఫశపి
ేతే ి. 

నరపచమ- ఛరవహిపచమ, ఫ బపచమ 
తబర్ బు ిి-ిను్బు . 
నెశూఛ ీష-ినెనెశూఛి మ్ నెశూఛిజాఞ ా ి
్తలునమకు ేి ీష.ి జనెశూ ఫ ిగు ెై  ేి ీష. 
నె ఫ క ి  క కి ేకులుివడకుటి–ఉ్ ్ిౙఫి ా క ి ే  ి
ౙఫ ాశణ  ై్ిఛ ి ే్డప. 
నెనె ెటటు ,నెనిఛఱచమ-ినెని ెటటు , వమ ిఛశచమ. 
్్తె గడి-ిిభ్తె గడ.ి ొ ప ిక, ే  క.ికల క. 
్  ె,ి్  గ-ి ాలు.ిలపడి్గులకుప ాిఛటటు  కే తపలాపటటి
ౙఫధ్ప. 
్  లిఘశుణముి-ియపఘర లఛుిభఘము. 
్  మధ -ితబప్ఛుి్డుపివపటటి్డుపిగలితభె .ీ 
్శుధము,ి్శముి-ినప్ోధప. 
్శు్బపచమిి-ి్  పచమ, నప్ోతబపచమ. 
్లలకలోల లముి–ిభలలకలోల లము, పఘశవపఘశ. 
్తబెణ జాతి-ి్తబె ిభ ేితభె జీాత. 
ా  పచమి-ి్  పచమ 
ావ ావములుి-ిదృప ఫశ ేధులు. 
హిగుి-ి వ్మకకుిఛపఛు.ియగు. 
హి్వ  -ి ేలుి ేతే ఫడు, ేలుి ేతే ి.ియ్వ  . 
హి్వశు ఫలుి-ిి ేలు ేతేితభె ,ీ హి్పి త ేుితభె ,ీ 
య్వశు ఫలు. 
హిమప్కఫలముి-ిహేమప్కఫలము. 
హిమశు్తవుి-ిహేమప్శుె వు. 
హీ్ తని-ికధు  ై్ిఘద. 
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హీ ా ికములుి-ిహెచము్గులు. 
్ృఘ్ముి లుల లగు-ిమ్నమ ిమక కిబాధి తపఘమ 
హె ఫళి-ిఒకి ఫఘ  ేధప.ినప ీ్ి ఫఘ ము 
హెచముకుపఘమలాడుి-ిఘయ్బపచమ.ి 
హెచముకుపఘమలుి-ిహెచము్గులు. 
హే్ముి-ిిభఘప, భ ేధ ప,ిడువఘ  ప ి 
హెీహెీి-ినప్ోధనయచకప ఫిఛకేిమాట. 
్ో ్ఛుటటపతి-ిి ో ిప ేితభె ,ీ ేడుకక్తె . 
 


