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முகவுரை 
சமூகலிலல் பற்றிய இசசொற்றொகுதியுள் சமூகஞ்சார் மனிதரியல், சமூகஞ்சார் உள 

வியல், பாதகவியல், கல்விசார் உளவியல் ஆதியாம் பல்வேறு பிரிவுகளிலிருந்தும் 

சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டுள, இதுவும் அரசகரும மொழிப்பகுதியார் வெளியிடும் சொற் 

றொகுதிகளுள் இன்றாகும். 
இத, பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மொழி மூலம் சமூகவியல் கற்கும் மாணவர்க்கு 

மிகவும் பயன்படும். 

சொல்லாராய்ந்தோர் பின்வருமாறு :-- 

செல்வி ௪. மதியாபரணம் 34.&., உப பேராசிரியை, தத்துவப்பகுதி, பல்கலைக்கழகம். 

திரு. ௮. வி. மமில்வாகனன்--உப ஆணையாளர். 

இவர்களுக்கு எனது நன்றி. 

நந்ததேவ விஜேசேகரா, 
ஆணையாளர். 

5, த பொனசேச்கா வீதி, 
கொழும்பு 5. 
5.3.66.



சமூகவியற் சொற்றொகுது 

Glossary of Technical Terms in Sociology 
A 

‘Abduction 

Aberration 

Abetment .. 

Ability 

Abnormal .. 

Abolition .. 

Aborigines 

Abortion . 

Abrogation 

Absconding 

Absentee ownership 

Absenteeism 

Absolute 

Absolution 

Absolutism 

Absolve 

Absorption 

Abstinence 

Abstract 

thinking. . 

term oe 

Abstraction 

Academic 

Acceleration 

Acceptability 

Acceptance 

Accepted .. 

Accessories 

Accessory 

கடத்தல், அபகரணம் 

பிறழ்ச்சி 

உடந்தையாயிருத்தல் 

ஆற்றல், வல்லமை 

அசாதாரண 

ஒழித்தல் 

முதுகுடி, ஆதிவாசி 
கர்ப்பச்சிதைவு, கருச்சிதைவு 

நிராகரித்தல் 

கரந்துறைவு, தலைமறைவாயிருத்தல் 

தலத்திலா உடைமை 

வாராமை, தலத்திலாமை, பிறவாசம் 

முழு, தனி 
குற்றநீக்கம், பாவமன்னிப்பு, பாவச் 

சூப்பு 

தனிமைவாதம், பரமார்த்தவாதம் 

மன்னித்தல், குற்றநீக்கல் 

உறிஞ்சல், இர௫த்தல் 

PHILLY, விலக்குதல், தவிர்த்தல் 
பிரித்தறிதல், சாரம், குணவடிவு, 

கருத்தியல் 

கருத்தியற்சிந்தனை 
கருத்தியற்பதம், குணவடிவப்பதம் 

பிரித்தெடுத்தல், பிரித்தறிதல், கருத 
தியற் பிரிப்பு 

கல்விக்கமகத்துக்குரிய, எட்டுக்கல்விக் 

குரிய 

வேகப்படுத்தல் (ஆர்முடுகல்) முடுக்கல் 

ஏற்புததகவு, ஏற்புடைமை 
ஏற்றுக்கொள்ளல் 

ஏற்கப்பட்ட 

துணைக்கருவிகள் 

உடந்தை, துணை
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Accidental 

Accidentalism 

Acclimatization 

Accommodation 

Accomplice 

Account 

Acculturation 

Accumulation 

Accuracy .. 

Accusation 

Accused. 

Accuser 

Achievement 

Acquired characterestics 

Acquisition 

Acquisitiveness 

Action 

—, Corporate 

—, Impulsive 

—, Reciprocal 

—, Reflex 

—, Social .. 

—, Structure of 

—, pattern 

Activity 

Actual 

Actuality .. 

Adaptation 

—, Social .. 

Addict 

Addiction 

Adhesion .. 

Adhesive 

oe 

தற்செயலான, தடத்தமான 5 

தற்செயல்வாதம், தடத்தவாதம் 

சூழற்கணெங்கல், சூழல்வயமாதல் 

தன்னமைவு, இடவசதி, இடங்கொடுத் 
தல் 

உடந்தையாள் 

கணக்கு, விவரம், காரணம் காட்டல் 

பண்பாடுதழுவல் 

திரட்சி 

அச்சொட்டு, செப்பம் 

குற்றச்சாட்டு 

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், எதிரி 

வழக்காளி 

நிறைவேற்றம், அருஞ்செயல், பேறு, 
சாதனை 

பெற்ற இயல்புகள், தேடியசறப்பியல்பு 

சம்பாதித்தல், தேட்டம் 

தேட்டச்சார்பு, தேடுதன்மை, கொள் 
தன்மை, பெறுமியல்பு 

வழக்கு, செயல், வினை 

கூட்டுச்செயல் 

மனந்தூண்டூசெயல், ஆவேசச்செயல் 

இணைக்கணையான செயல் 

இச்சையில்வினை, தெறிவினை, மறிவினை 

சமூகச்செயல் 

செயலமைப்பு 

செயல்மாதிரி, செயற்கோலம் 

முயற்சி, தொழிற்பாடு 

,நிசமான, உள்ளபடியான 

வெளிப்படை நிலை, நிசம், உண்மை 

இசைவாக்கல், தழுவல் 

சமூக இசைவாக்கம் 

மீக்கொண்டபழக்கம், பழட 

மீக்கொண்டபழக்கம், பழக்கம், கடும் 

பற்று 

ஒட்டற்பண்பு, ஒட்டு, ஒட்டல் 
ஒட்டும்



Adjustment 

Adjudication 

Administration 

Adolescence 

Adolescent 

Adolescent Education 

Adoption . 

Adult 

— education 

Adultery .. 

Adulterer . 

Advancement 

Advertising 

Advertisement 

esthetics 

Affect 

Affection 

Affective 

— reaction 

Affiliation 

Affinity 
Affirmative 

After-care 

— effect 

— image 

— world 

Age 

—, area 

— class } 

—— group 

—., Chronological 

—, Mental 

—, Social 

Agency 

Agent 

Agents of production 

3 

மாற்றியமைத்தல், சீராக்கல், செப்பஞ் 
செய்தல் 

தீர்ப்பு 
நிருவாகம், ஆட்சி, பாலனம் 

கட்டிளமை, யவ்வனம் 

கட்டிளம், மவ்வன 

கட்டிளமையர் கல்வி 

ஏற்றுக்கொள்ளல், சுவீகரித்தல்; 

ஏற்றல் 

முதிர்ந்த, முதிர்ந்தோர் 
முதிர்ந்தோர் கல்வி 

விபசாரம் 

விபசாரி 

அபிவிருத்தி, முன்னேற்றம் 

விளம்பரஞ்செய்தல், பிரசாரம் 

விளம்பரம், பிரசாரம் 

அழஇூயல், முருயல் 

தாக்கு, பாதி, பாவனைசெய் 

சினேகம், பட்சம், பாவனை 

பாதிக்கும், தாக்கும், மனவெழுச்சக் 
குரிய 

மனவெழுச்சித் தாக்கம் 

இணைப்பு, தொடர்பு, உறவுவரையறை 

நாட்டம், உரித்து 

உறுதிப்படுத்தி 
பின்கவனிப்பு 

பின்விளைவு 

நின்றலிம்பம் 

பரலோகம் 

வயது, யுகம் 

யுகப்பரப்பு 

வயதுத்தொகுதி 

காலவரன்முறை வயது 

மனவயது 

சமூகவயது 

முகவர்நிலையம், முகவராண்மை 

கருத்தா, முகவர், கருலி, சாதனம் 

ஆக்கச்சாதனம் 

!
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Agglomerate 

Aggregate 
Aggression 

Aggressive 

Aggressiveness 

Aggrieved party 

Agitation 
Agnates 

Agnatic succession 

Agnation 

Agnosticism 

Agrophobia 

Agreement 

Aid-recall system 

Aim 

Alcoholic 

Alcoholism 

Alibi 

Alien 

Alienation 

Alimony 

Allegation 

Allowance 

Altar 

Alternate 

Alternative 

Altruism 

Ambition 

Ambivalence 

Ambiversion 

Ambivert 

Ambilanak (Marriage) 

Amenity 

Amnesia 

Amoral 

Amoralism 

Hace 

திரள், மொத்தம் 

தாக்கம், பீடனம் 

தாக்கும், இம்சை 

தாக்குதன்மை, இம்சித்தல் 

துன்புறுத்தப்பட்டோர் 

இளர்ச்சி 

மனித இனத்தோர் 

மனித இனத்தொடர்ச்சி 

மனித இனத்துவம் 

அறியொணாமைவாதம் 

வெளிவெறுப்புநோய், வெளிப்பயம் 

உடன்பாடு, உடன்படிக்கை 

ஞாபகமீட்சிமுறை 

குறிக்கோள், இலக்கு 

மதுசார, குடிப்பழக்க 

குடிப்பழக்கம், மதுபானம் 

வேற்றிடவாதம் 

அன்னியன் 

உரிமைமாற்றம், பராஇனப்படுத்தல் 

திருமணநீக்கிய மனையாள்படி 

குற்றச்சார்த்து 
படி 
பூசைப்பீடம், பலிபீடம் 

மாற்று, ஒன் ுவிட்டொன்று 

பிறிதொரு 

பிறர்நலம்பேணல் 

வேணவா, பேராசை, உய்யவா 

இருபற்று 
இருநோக்கம் 

இருநோக்கன் 

விவாக நீக்கம் 

வாய்ப்புப்பொருள், இன்பேது 

மறதி 
ஒழுக்கநொதுமலான, சிருங்காரத் 

துக்குரிய 

சிருங்காரவாதம்



Amorous 

— woman 

Amortization 

Amulet 

Amusement 

Anachronism 

Anaesthetic 

Analogy 

Analogical 

Analogous 

Analysis 

Analytical 

Anatomy 

Ancestor 

— worship 

Ancestral 

Ancestry 

Animal Psychology 

Animate and inanimate 

Animatism 

Animism 

Animosity 

Annual 

Anomaly 

Anomie 

Anonymity 

Ante 

Antecedent 

Anthropocentrism 

Anthropolatry 

Anthropology 

—, Cultural 

—, Social 

—-, Physical 

Anthropomorphism 

Anthropopathism 

Anticipation 

சிருங்கார, காமக்குறிப்புடைய 

காமக்குறிப்புடையபெண் 

கிரமக்குறைவு 

கவசம் 

கேளிக்கை, வினோதம் 

காலவமு, காலத்துக்கொவ்வாமை 

உணர்ச்சிநீக்க 

ஒப்பு, ஒப்புவிதி 
ஒப்புமைக்குரிய 

ஓ.த்.த, ஒப்புமைக்குரிய 
பாகுபாடு 

ப்குமுறை 
உடலமைப்பு, உடலமைப்பியல் 

முன்னோர், மூதாதை 
மூதாதையர் வணக்கம் 

பாரம்பரியம் 

பரம்பரை 

விலங்குளவியல் 

உயிருள்ளவும் உயிரில்லவும் 

உயிருண்மைவாதம் 

உயிர்மைவாதம் 

பகைமை, எதிர்ப்பு 

காலக்கிரமம், வருடாவருட 

முறைவழு 
தற்குலைவு, வியாகுலம் 

பேர்குறியாமை 

மன், முன்னான 

முூன்வரலாறு, முன்னிகழ்வு 

மனிதமையத்தன்மை 

மனிதவணக்கம் 

மனிதரியல் 

பண்பாட்டு மனிதரியல், மணிதபண்பாட் 

டியல் 

சமூகமனிதரியல், மனிதசமூகவியல் 

உடல்சார் மனிதரியல் 

மனிதவுருவலவியல் 

மனித ஆக்கவியல் 

எதிர்பார்த்தல்
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Anti-social behaviour 

—., thesis 

Antinomy 

Anal 

Anus 

Anxiety 

Apartheid 

Apathetic 

Aphrodisiac 

Apology 

Apparatus 

Appellant 

Appellate jurisdiction 

Apperception 

Application 

Applied 

Appolonian 

Appendage 

Appendix 

Appraisal 

Appreciation 

Apprenhension 

Apprentice 

Approach 

Approbation 

Approval 

Approved 

Approximation 

Appurtenance 

Aptitude 

—, Test 

Arbitrary 

Arbitration 

Arbitrator 

Archaic 

Archetype 

Area 

சமூகமெதிர்க்குநடத்தை 
மூசண்வாதம் 

தியாயவிரோதம் 

குதத்துக்குரிய 
குதம் 

தவிப்பு, கவலை 

வருணபேதம், இனவொதுக்கம் 

உபேட்சையான 

இணைவிழைச்சுத்தூண்டி, sigalg 
த்தி 

மன்னிப்பு 

உபகரணம் 

மேன்முறைமீட்டாளர் 

மேன்முறையீட்டுச்சட்ட அஇகாரம் 

தயத்தல் 
விண்ணப்பம் 

பிரயோக 

அப்பலோனியன் 

அனுபந்தம் 
பிற்கூட்டு, பின்னிணைப்பு, அனுபந்தம் 

மதிப்பீடு 

சுவை, நயப்பு, நன்மதிப்பு 

அறிந்துகொளல், அஞ்சுதல் 

தொழில்பயில்வோர் 

அணுகு, அடை 

சார்ந்துரை 

அங்கோரம் 

அங்கீகரித்த 

அண்ணளவு, தோராயம் 

சேர்ந்தவை, சொத்து 

உளச்சார்பு 

உளச்சார்புச்சோ தனை 

தன்னிச்சையான 

நடுத்தீர்ப்பு 

தடுத்தீர்ப்பாளர் 

தொன்மையான 

தொல்லுருவம் 

பிரதேசம், பரப்பு



Area, Culture 

—, Delinquency 

—, Interstitial ் 

—, Marginal 

—, Metropolitan 

Areas-Vice 

Archean era 

Aristocracy 

Arraignment 

Arrest 

—, Warrant of 

Arson 

Artifacts 

Artisan. 

Arational, Alogical 

Ascetic 

Asceticism 

Asexual 

Asocial 

Aspersion 

Aspiration 

Assimilation 

Assize 

Associate 

Association 

—, Criminal 

—, Differential 

—, of ideas 

—, Voluntary 

Associationism 

Assumption 

Assumed 

Astrologer 

Astronomy 

Asylum 

Atavisim 

Atheism 

Atomism 

பண்பாட்டுப்பிரதேசம் 

நெறிபிறமழ் பிரதேசம் 

சிற்றிடைப்பிரதேசம் 

எல்லைப்பிரதேசம் 

நகரப்பிரதேசம் 

பொல்லாப்பிரதேசம் 

புராதனயுகம் 

உயர்குடி 

குற்றஞ்சார்த்தல் 
சிறைசெய், நிறுத்தல் 

சிறைசெய் ஆணைச்சீட்டு 

தீவைத்தல் 
மெய்யாக்கம், கைவேலை 

சிற்பி 

பகுத்தறிவற்ற, கருத்தற்ற 
தபசி, துறவி 

துறவறம் 
இலிங்கமில்லா 

சமூகவிரோதமான 

பழிச்சொல் 

விழைவு, அபிலாசை 

தகன்மயமாக்கல் 

.. பருவநீதிமன்று 

கூட்டாளி 

சங்கம், சேர்க்கை 

குற்றச்சேர்க்கை 

வேற்றுமைச்சேர்க்கை 

கருத்துச்சேர்க்கை, எண்ணச்சேர்க்கை 

குற்சேர்க்கை 

சேர்க்கைவாதம் 

எடுகோள், அனுமானம் 

ஏற்றுக்கொண்ட, மேற்கொண்ட 

சாத்திரி, சோதிடர் 

வானசாத்திரம் 

புகலிடம் 

பண்டியல்புமீட்சு, மூதாதையரியல்பு 

மீட்சி 
நீரீச்சுரவாதம், நாத்திகம் 

அணுவாதம்
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Atonement 

Attention 

Attitude 

Attraction 

Attribute 

Audience 

Authentication 

Authorities (literary) 

Authority 

—, Literary 

Authoritarian climate 

Autocracy 

Auto-erotic stage 

Auto-eroticism 

Automatic 

Automatism 

Autonomy 

Auto-suggestion 

Avoidance 

Avunculate 

Avunculocal 

Axiomatic method 

Baby 

Background 

Backwardness 

Bail 

—, bond 

Band 

—, chief 

Banishment 

பாபப்பிராயச்சித்தம் 

அவதானம், சிந்தனை 

நோக்கு, பாங்கு 

கவர்ச்சி 

விசேடணம் 

சபை, சமூகம் 

உண்மைப்படுத்தல், உறுதஇப்படுத்தல் 

பிரமாணங்கள் (இலக்கிய) 

பிரமாணம், அதிகாரம் 

இலக்கியப் பிரமாணம், கலை சார் 
அதிகாரம் 

அதிகாரச்சூழல் 

தனியாட்சி 

குற்காமநிலை 

குற்காமவாதம் 

,தன்னியக்கமான 

தன்னியக்கவாதம், இச்சையில்வினை 
வாதம் 

தன்னாட்சி 

தற்கருத்தேற்றம் 
தவிர்ப்பு 

தாய்மாமன் 

தாய்மாமனில்லம் 

வெளிப்படையுண்மைமுறை 

பாலன், குழந்தை 

பின்னணி 

Bip Bo, குறைவு 
பிணை 

பிணைமுறி 

பட்டை, குழு 

குழுத்தலைவன் 
நாடுகடத்தல்



Baptism 

Bar 

Barbarian 

Barbarism 

Barter 

—, Dumb 

Beggar 

Beggary 
Behaviour 

—, Acquired 

—, Accusitive 

—, Collective 

—, Common 

—, Covert 

—, Criminal 

—, Customary 

—, Emotional 

—, Group 

—, Individual 

—, Organismic 

—, Reciprocal 

—, Sex 

—, Undesirable 

Behaviour pattern 

—, Trend 

Behaviourism 

Behaviourist school 

Belief 
Bench 

Benevolence 

Bequest 

Bestiality 

Betrothal 

Betting 

Bias 

Bid 

Bifurcation 
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ஞானமுமுக்கு, ஞானஸ்நானம், ஞான 

நீராட்டு 
தடை, சட்டம், சட்டவறிஞர், சட்டமன்று, 

பிரிகோடு 

மிலேச்சன் 

மிலேச்சம் 

பண்டமாற்று 

ஊமைப்பண்டமாற்று 

பிச்சைக்காரன், யாசகன் 

யாசகம் 

நடத்தை, நடை 
ஆக்கநடை, பெற்றநடை 

பேற்றுநடை 

சேர்க்கைநடை 

பொதுநடை 

மறைமுகநடை 

பழிசார்நடை 

வழமைநடை 

மனவெழுச்சிசார்நடை 

குழுநடை 
தனிநடை 

உறுப்புச்சார்நடை 

(இணைக்ணைநடை 

பால்சார் நடை 

விரும்பத் தகாநடை 

நடைக்கோலம் 

நடைப்போக்கு 

நடத்தைவாதம் 

நடத்தை வாதக்கோட்டம், நடத்தை 
வாதமரபு 

நம்பிக்கை 

நீதிபீடம், தவிசு 

தண்ணளி, உபகாரம் 

இறுதிப்பத்திரம், மரணசாதனம் 

மிருககுணம், விலங்குத்தன்மை 

திருமணப்பொருத்தம் 

பந்தயம், ஒட்டுவைத்தல் 
கோடல் 

aoe, பணி 

கவர்கொள்ளல்
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Bigamy 

Bi-lineal 

Bi-lateral 

Binding 

Bio-chemical 

Birth-right 

—, Still 

— trauma 

—-, rites 

Black-mail 

Bladder control 

Blasphemy 

Blood group 

— letting Ceremonies 

— money wergild 

Bodily injury 

Bodyguard 

Bond-friendship 

Bond 

Boomerang 

Booth 

Bootleg 

Boss 

Borrowing 

Borstals 

Borstal system 

Boundary 

Bourgeois 

Bowel cleaning 

— control 

Boycott 

Brand 

Branding 

Brawl 

Breach 

— of peace 

Breeding 

இருமனைவாழ்வு, இருமனையாட்9 

இருசார்புக்குரிய 

இருபக்கத்துக்குரிய 
கட்டல், கட்டுப்பாடு 

உயிரினவிரசாயனம் 

பிறப்புரிமை 

செத்துப்பிறத்தல் 
பிறப்புமச்சம் 

பிறப்புக்காலக்$ரியை 

பயனோக்கி அச்சு த்தல் 

சிறுநீராட்சி 

தேவநிந்தை, சமயப்பழிப்புரை 

குருதித்தொகுதி 
குருதியொழுக்குவிழா 

குருதிமுதல் இர.த்தவே௫ல்டு 
உடற்காயம் 

மெய்க்காப்பு 

இணைப்புச்சினேகம் 

முறி 
வீசுதி£ரி, ஏவுகொம்பு, மீளி 

இதணம், பந்தல் 

சட்டமீறுமதுவிற்பனை 

தல்வர், அதிபர் 

கடன்படல் 

போஸ்றல் நிலையம் 

போஸ்றல்முறைமை 

எல்லை 

இடைவகுப்பு 

குடற்சுத்தம், மலக்கழிப்பு 
குடலாட்சி 

விலக்கல், ஒன்றியொதுக்கல் 

குறி, வணிகக்குறி 

குறிசுடல் 

கலகம் 

பங்கம், மீறல், பிளவு 

அமைதிப்பங்கம் 

வளர்த்தல்



Breviary 

Bribe 

— giving 
Bribary and corruption 

Bride-wealth 

— price 

— lobola 

Bride-servile 

Broken-homes 

Brothel 

Brother 

Brother, Half 

Brotherhood, Blood 

Bundle, Ceremonial 

Bundling 

Bureau 

Bureaucracy 

Burglary 

Burial customs 

Business 

By 
— products 

— stander 

Cc 

Cabbala 

Cache 

Call 

Calling 

Cainozoic period ws 

Cannibal 

Cannibalism a 

Capability oe 

1 

செபமாலை, மந்திரஎடு, பூசை_நூல் 

கையூட்டு, கையுறை, கைக்கூலி, கை 
லஞ்சம் ் 

கைக்கூலி கொடுத்தல் 

கையூட்டும் ஊழலும் 

சீதனம் 

பெண்விலை 

ஆபரணம் 

பெண்தொமும்பு 

இணைபிரிந்த குடும்பம் 

பொதுமகளில்லம் 

சகோதரன் 

இருதாரச் சகோதரம், ஒருவழிச் 
சகோதரம் 

இரத்த உரித்து 
உபசாரக்கட்டு 

கட்டிடல் 

பணியகம் 

பணிக்குழு, பணிக்குழுவாட்சி 

கன்னமிடல், களவு 

புதைத்தல்வமமை 
தொழில், வியாபாரம் 

உப, துணை 

பக்கவிளைவு 

பக்க உதவி 

யூத ஏற்பாடு, மறை 

களஞ்சியம் 

விளி, அழைப்பு 

வாழ்க்கைத்தொழில், விளித்தல் 

நவயுகம், கைனோயுகம் 

நரபட்சணி, ஆளுண்ணி 

நரபட்சணவாதம் 

ஆற்றல்
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Capital offence 

— punishment ‘ 

Capitalism 

Career 

Cargo-cult 

Carriers of heredity 

Case 

—history method 

—study 

—work 

Casino 

Caste 

—degradation 

—, High 

—, Low 

—, Mixture 

— usage 

Castration. 

Categorical 

—rules 

Category 

Cathartic value 

Cattle, Transfer of 

Causality, Theory of 

Causal explanation 

—theories 

Causality 

Causal 

— laws 

‘Causation 

Cause 

—, Efficient 

—, Final 

—, First 

—, Formal 

—, Near 

Celibacy 

Cell 

கொலைக்குற்றம் 

கொலைத்தண்டனை 

தனவாதம், முூதலாண்மை 

தொழில் 

கப்பற்சரக்குச்சுமத்தல் 

பரம்பரைக்காவிகள் 

வழக்கு, உறை, விடயம்,வகை 

விடயவரலாற்றுமுறை 

விடயவகைக்கலை 

விடயவகைவேலை 

ஆடரங்கு 

சாதி, குலம் 

குலஇறக்கம் 

உயர்குலம் 

தாழ்குலம் 

சாதிக்கலப்பு, சங்கரகுலம் 

குலவழக்கு 

தலமடித்தல் 

கட்டாயப்படுத்திய, உறுதியாக 

கட்டாயப்படுத்தியவிதஇகள் 

வகுதி 
கோட்டநீக்கக்தன்மை 

ஆடு மாடு மாற்றம், கோதானம் 

காரணகாரியக்கொள்கை 

காரணவிளக்கம் 

காரணக்கொள்கைகள் 

காரணகாரிய சம்பந்தம் 

காரணமான 

காரணவிதிகள் 

காரணமாந்தன்மை 

காரணம் 

திறமையான காரணம், விளைவு கார 
ணம் 

இறுதிக் . காரணம் 

முதற்காரணம் 

உரூபகாரணம் 

கட்டிய - காரணம் 

பிரமசரியம் 

கலம், சிறைக்கூடம்



Censor 

Censorship 

Censure 

Census 

Centralization 

Centre 

Centrifugal 

Centripetal 

Ceremonial 

Ceremony 

‘Ceremonial observance 

Certainty 

Certified school 

Challenge 

Chance 

Change 

Chant 

Character 

—, National 

— training 

— structure 

Characteristic 

Charge 

Charity 

— organization 

Chakismu (Wehevian) 

— routinization 

Charities 

Charm 

Charter 

Chasement 

Chastity 

Cheating 

Chief 

—, Village 

Chieftainship 

Child 

13 

தணிக்கையர் 

தணிப்பு 
கண்டனம், தணிக்கை 

குடிமதிப்பு 
ஒருமுனைப்படுத்தல் 
மையம், மத்தி 

மையநீக்கம் 

மையநாட்டம் 

உபசாரமான 

சடங்கு, மங்கலவிழா 

உபசார அனுட்டிப்புவிழா 

உறுதிநிலை 
ஒப்பியபாடசாலை, பதிவு செய்த பாட 

சாலை 

மறுத்துரை 

தற்செயல், அதிட்டம் 

மாறு, மாற்று 

பாராயணம், பாடு, ஒது 

குணம், பண்பு 

தேசயப்பண்பு 

குணம் நடைபயிலல் 

பண்பமைப்பு 

குணவியல்பு, சிறப்பியல்பு 

குற்றச்சாட்டு, சாடு, பொறுப்பு 

கருமம் 

தரும எற்பாடு, தருமதிறுவனம் 
தேவானுக்கரகம் 

தேவானுக்ரெகம் வழமையாக்கல் 

தருமதாபனம் 

வ௫கரம் 

பட்டயம் 

தண்டச்செயல் 

கற்பு 
ஏமாற்றல் 

தலைமை, பிரதானி 

இராமத்தலைமை 

பிரதானத்துவம், தலைமை 

பிள்ளை, குழந்தை, மகவு
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Child birth 

— guidance 

— guidance Clinic 

— psychology 

— rearing 

— training 

Childhood 

Child welfare service 

Chiromancy 

Choice 

Chronology 

Chronological 

Circuit 

Circulation 

Circumcision 

Circumstances 

Circumstantial 

— evidence 

Citizen 

Citizenship 

City 

Civic education 

Civic 

Civilization 

Civilized 

Clan 

Clanship 

Clarification 

Class 

— consciousness 

— conflict 

— division 

— formation 

—, Privileged 

—, relations 

—, Ruling 

— structure 

— struggle 

பிள்ளைப்பேறு 

பிள்ளைவழிகாட்டு 

பிள்ளைவழிகாட்டுக்களினிக்கு 

பிள்ளை உளவியல் 

பிள்ளைவளர்ப்பு 

பிள்ளைபயிற்றல் 

பிள்ளைப்பருவம் 

பிள்ளைகள்நலன்சேவை 

சாரு த் திரிகையியல் 

தேர்வு 

காலவரன்முறை 

காலவரன்முறைக்குரிய 

சுற்று, சுற்றுப்பயணம், வட்டாரம் 

சுற்றோட்டம், சுற்றறிவிப்பு 
சுன்னத்து 

சூழ்நிலை 
சூழ். நிலைக்குரிய 

சூழ்நிலைச்சான்று 

குடி, குடிமகன் 

ஒுடிமை 

புரம், பட்டணம் 

குடிமைக்கல்வி 

குடிக்குரிய 

நாகரிகம் 

நாகரிகமான 

வமிசம், குலம் 

வமிசநிலை, குல நிலை 

விளக்கம், விளக்குதல் 

வகுப்பு 

வகுப்புணர்ச்சி 

வகுப்புமுரண் 

வகுப்புப்பிரிவு 

வகுப்புருவாதல் 

சிறப்புரிமையுறுவகுப்பு 
வகுப்பினம் 

ஆட்சிவகுப்பு 

வகுப்பமைப்பு 

வகுப்புப்போராட்டம்



Class, Social 

—, Oppressed 

—, Upper 

Classical 

Classicism 

Classification ze 

Classificatory Kinship Terms 

Client 

Climaceteric zs ae 

Climax 

Clinic 

Clitoridectumy ள் a 
Clitoris . னர 

Clue si oe 

Code 

—, Civil 

—, Criminal 2 sie 
—, Legal be = 

—, Moral 

—, Penal 

Codification 

Co-efficient 

Coercion 

Coercive force 

Co-existence 

Cognates 

Cognition 

Cognitive 

Cognizable Case 

Co-habitation 

Cohesion 

Cohesive 

Coincidence 

Coitus-interruptus 

Colatteral 

— relatives 
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சமூகவகுப்பு 

அடக்கியவகுப்பு 

உயர்வகுப்பு, மேல்வகுப்பு 

செவ்விய, பண்டைப்பெருமையான, 

செம்மையான 

செம்மையுடைமை 

பாகுபாடு . 

பாகுபாட்டு இன நியதிகள் 

கட்சிக்காரர் 

வலுத்தளரவதி 
உச்சம், ஏற்றம் 

மருத்துவவிடுதி, கிளினிக்கு, பிணியாய் 
நிலையம் 

களைத்துருவெட்டல் 

சளைத்துரு, பெண்குறி 
உளவு, குறிப்பு 
கோவை, சட்டக்கோவை, குறியீடு 

குடியுரிமைச்சட்டக்கோவை 

குற்றவியற்சட்டக்கோவை 

சட்டக்கோவை 

ஒழுக்ககோவை 

,தண்டச்சட்டக்கோவை 

கோவைடாக்கல் 

குணகம் 

வலுத்தூண்டல் 

வலு.த்தூண்டற்பலம் 

ஒருங்கு வாழல் 
ஒரினமானவை 

அறிகை 

அறிதற்குரிய 
விசாரணைக்கேற்ற வழக்கு 

உடன்வாழல், சம்போகம் 

பிணைவு 

பிணையும் 

ஒன்றுதல், ஒருங்குதல், உடனிகழ்ச்சி 

கலவித் தடையி 

உடன்பிறந்த, கூட்டான 

கூட்டான உரித்தாளர்
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Collection 

Collective 

— action 

— bargaining 

— behaviour 

— feeling 

— mind 

— representation 

Collectivism 

Collectivity 

Colony 

—, Penal 

Colonist 

Colonization 

Colour difference 

—hbar 

Combination 

Coming of age 

Commensal 

Commensalism 

Commensurality 

Commercialization 

Commission 

Commissioned 

Commmon 

—sense 

Communality 

Communalism 

Communicable 

Communication 

Communion 

Communism 

Community 

— centre 

— development 

—, Moral 

சேர்தொகை 

சேர்க்கையான, கூட்டு, பொது 

கூட்டுச்செயல், பொதுச்செயல் 

கூட்டுவிலைபேசுகை 

கூட்டு நடத்தை 

பொதுவுணர்ச்சி 

பொதுமனம் 

கூட்டுமுறைப்பாடு 

கூட்டுவாதம், சேர்க்கைவாதம் 

கூட்டுநிலை 

குடியேற்றம், குடியேற்றநாடு 
தண்டக்குடியேற்றம் 

குடியேறி 
குடியேறல் 
நிறவேறுபாடு 

நிறத்தடுப்பு 
இணைப்பு, சேர்க்கை 

வயதாதல், பூத்தல், பராயப்படல் 

சமவளவு 

சமவளவுவாதம் 

சமவளவுடைமை, ஓரளவுடைமை 

வணிகமுறையாக்கம், வர்த்தகமுறை 

யாக்கம் 

தரகு, ஆணை, ஆணைக்குழு 
ஆணைபெற்ற 
பொது, சாமானிய 

பொதுவுணர்ச்சி, பொது அறிவு 

பொதுசன த்தன்மை 

சமுதாயவாதம் 

தொடரத்தக்க 

தொடர்ச்சி, தொடர்புகொளல் 

சற்பிரசாதம், நற்கருணை 

பொதுவுடைமைவாதம், சமுதாயவு 

டைமைவாதம், கொமியூனிசம் 

சமூகம், சமுதாயம் 

சமூக நிலையம் 

சமூகவிருத்தி 
ஒழுக்கச் சமூகம்



Community organization 

—, Prison 

—, Village 

Companion 

Comparative method 

Comparison 

Compensation 

Competition 

—, Ecological 

—, Institutional 

Complaint 

Complex 

—, Castration 

—, Electra 

—., Inferiority 

—, Oedipus 

—-, Superiority 

Complication 

Component 

Composition 

Complementary 

Compound 

Compromise 

Conation 

Conative 

Concealment 

Concentric 

Concept 

—, Sociological 

Conception 

Conceptualism 

Conceptualization 

Concession 

Conciliation 

Consciousness 

Conclusion 

Concomitant 
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சமூதாய அமைப்பு 

மறியற்சாலைச்சமுதாயம் 

சராமச்சமுதாயம் 

கூட்டாஸி 

ஒப்பீட்டுமுறை 

ஒப்பீடு 

ஈடுசெய்கை 

போட்டி 

சூழ்நிலைப்போட்டி 

தாபனப்போட்டி 

முறைப்பாடு 

சிக்கல், கோட்டம் 

நலதந்தட்டற்கோட்டம் 

இலத்திராக்கோட்டம் 

இழிவுக்கோட்டம் 

ஈடிப்பசுக்கோட்டம் 

மேம்பாட்டுச்சிக்கல், உயர்வுக்கோட் 
டம் 

பின்னல் 

கூறு 

சேர்க்கை, அமைப்பு 

குறைநிரப்பி, பூரண 

சேர்வை, சேர்ந்த 

ஒத்துமேவு, சமரசம் 

முயற்தி 

முயற்சிக்குரிய 

ஒளிப்பு, மறைப்பு 

ஒருமையான, ஒருமைய 

எண்ணக்கரு 

சமூகவியல் எண்ணக்கரு 

சங்கற்பம், கருப்பம் 

எண்ணக்கருவாதம் 

எண்ணாக்கருவாதமாக்கல் 

சலிகை 

இணக்கம் 

உணர்வு 

முடிபு 

உடன் நிகழுகன்ற



18 

Concubinage 

Concubine 

Concurrence 

Concurrent 

Condensation 

Condition 

Conditional 

Conditioning 

— method 

Conditioned 

— response theory 

Conduct 

Conduction 

Confession 

Confidence games 

Configuration 

Configurationalism 

Confinement 

—, Solitary 

Confirmation 

Conflict 

Conformity 

Congregate 

Conjecture 

Conjugal 

— combination 

— rights 

Conjunction 

Connotation 

Connotative 

Connubial 

Consanguinity 

Conscience 

Conscious 

Consciousness 

— of kind 

Consecrate 

Consensus 

கூட்டுறவு 
வைப்பு 

ஒருப்பாடு 

ஒருப்பட்ட 

ஒடுக்கல் 

நிலைமை, நிபந்தனை 

நிபந்தனையான 

நிபந்தனைப்படுத்தல் 
இிபந்தனைமுறை 
இபந்தனைப்படுத்திய 
நிபந்தனை விளைவினைக்கொள்கை 

நடத்தை 
கடத்துகை 

ஒப்புக்கொள்ளல் 

நம்பிக்கை ஆட்டங்கள் 

நோக்கு, வடிவு 

வடிவவாதம் 

பிள்ளைப்பேறு, அடைத்துவைத்தல் 

தனிமையிலடைத்தல் 

உறுதிப்படுத்தல் 
முரண் 

இசைவு, இணக்கம் 

குழுமுதல் 
யூத, உத்தேசம் 

இல்வாழ்க்கைக்குரிய 

இல்வாழ்வுச்சேர்க்கை 

இல்வாழ்க்கை உரிமை 

இணைவு 
குணங்குறி 
குணங்குறிக்குரிய 

இல்வாழ்வுக்குரிய 

இரத்தவுறவு 
மனச்சாட்சி, உளச்சான்று 

உணர்வுள்ள 

உணர்வு நிலை 

இனவுணர்வுநிலை 
நிவேதி, பிரஇட்டைசெய் 

ஒருமனமான



Consent 

Consequence 

Consequent 

Consequential 

Conservatism 

Consistency 

Constant 

—~ error 

Constitution 

Constraint 

Constructed type 

Construction 

Construct 

Consumer 

Consumption 

Contact 

—, Competitive 

—, Co-operative 

—, Group 

Contempt 

Content analysis 

Contention 

Continuity 

Continuous 

Continuum 

—, Folk-urban 

Contract 

Contract relationship ] 
Contractual relationship j ' 

Contraction 

Contrary 

Contravention 

Control 

—, Bladder 

—, Bowel 

—, Culture 

—, Formal 

—, Informal 
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சம்மதம் 

தொடர்பு, விளைவு 

விளைந்த, தொடர்ந்த 

தொடர்பான 

பழைமைபேண் வாதம் 

ஒருசீர்மை, முரணாமை 

நிலையான 

நிலையான வழு 

அரசமைப்பு, யாப்பு 

வற்புறுத்தல் 

கட்டியவகை, அமைத்தவகை 

கட்டு, அமைப்பு, இசைப்பு 

நிறுவல், நிருமாணிப்பு 

நுகர்வோர், புசிப்போர் 

அகர்வு, புசிப்பு 
தொடர்பு, தொடுகை 

போட்டி த்தொடர்பு 

கூட்டுத்தொடர்பு 

தொகுதித்தொடர்பு 
இந்தனை 
அடக்கவகையீடு, பொருள்விளக்கம் 

விவாதம் 

தொடர் 

தொடர்பான 

சந்ததித்தொடர் 
நாடு-நகரச் சந்ததித்தொடர் 

ஒப்பந்தம் 

ஒப்பந்தத்தொடர்பு 

ஒடுக்கம் 

முரணான 

விரோதம், மீறுகை 

ஆட்சி 

சிறுநீராட்சி 

குடலாட்சி 

பண்பாட்சி 

முறையாட்சி 

முறைசாரா ஆட்சி



20 

Control, Institutional 

—, Self 

—, Social 

Controversy 

Convention 

Conventionalism 

Converse 

Conversion (religious) 

Convict 

Conviction 

—, Previous 

Co-operation 

—, Antagonistic 

—, Ecological 

Co-ordinates 

Co-ordination 

Copulation 

Copyright 

Corporation 

Corporal Chastisement 

— punishment 

Correction 

—, Houses of 

Correlation 

Correspondence 

Corresponding 

Corroborate 

Corroboree 

Corruption 

Cosmology 

Cosmogony 

Cosmos 

Cosmopolitan 

Cosmopolitanism 

Cost of maintenance 

—-proceedings 

நிறுவகவாட்சி 

SBCA 

சமூக ஆட்சி 

எதிர்வழக்குடைமை 

வழக்காறு, அவை, பட்டாங்கு 

வழக்காற்றுவாதம் 

நியாமி, மறுதலை 

மதமாற்றம் 

குற்றத்தீர்ப்பளித்தல் 
குற்றத்தீர்ப்பு 
முன்னையகுற்றத்தீர்ப்பு 
கூட்டுறவு, ஒத்துழைப்பு 

முரணான கூட்டுறவு 

சூழ்நிலை ஒத்துழைப்பு 
ஒத்தவை, ஆள்கூறுகள் 

இயைபுபடுத்தல் 

இணைப்பு 
பதப்புரிமை 

கூட்டுத்தாபனம் 

உடல் ஊறு 

உடல் தண்டனை 

திருத்தம் 
திருத்தமனைகள் 
இனமாக்கல், இணைபு 

கடி.தத்தொடர்பு 
ஒத்த உருவான, கடி தத்தொடர்புபடல் 

சார்ந்துமொழிதல் 

சார்ந்தமொழிவோர் 

ஊழல் 

அண்டவியல் 

உலோகத்தொடக்கவியல், அண்டசாத் 

திரம் 

பிரபஞ்சம், பேரண்டம், விசுவம் 

சர்வதேசாபிமானி, பரந்தநோக்குடை 
wit 

பரந்தநோக்குவாதம், உலகக்குடிமை 
வாதம் 

தாபரிப்புச் செலவு 

வழக்குச்செலவு



Counselling 

Counterfeit 

Counter-suggestion 

Court 

—, Domestic relations 

—, Juvenile 

Courtesy 

Courting 

Courtship 

Cousin, Male 

—, Female 

—, Ortho 

—, Parallel 

Couvade 

Covenant 

Coverage 

Covert 

Co-variant 

Co-wife 

Coyness 

Cranial capacity 

— index 

Craniometry 

Craniology 

Craniognomy 

Creation 

Creche 

Credit 

Crime 

— Capital 

—, Cause of 

—, Ethology of 

—, Organized 

—, Prevention of 

—report 

—survey 

Criminal 

—act 
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அணிந்துமொழிதல், உபதேசம் 

போலிப்படைப்பு 

எதிருணர்த்து, எதிர்க்கருத்தேற்றம் 
கொலுமன்று, நீதிமன்று, கோடு 

இல்வாழ்க்கைத்தொடர்பு மன்று 

இளைஞர்நீ திமன்று 
மரியாதை 

நேசங்காட்டல், மணவினா 

நேசக்கேள்வு 

மச்சான் 

மச்சாள் 

நேர்மச்சான் 

சமமச்சான் 

மகப்பேற்றுக்கலை, கோவடே 

உடன்படிக்கை, ஒருப்பாடு 

பார்வையீடு 

மூடிய 

உடன்மாறி 

சகபத்தினி 

நாணம் 

மண்டைக்கொள்ளளவு 

மண்டைக்காட்டி 

சிரசுமானம் 

கிரசியல் 

சிரசுத்தோற்றவியல் 

ஆக்கம் 

பிள்ளைவிடுதி 

நாணயம், வரவு, கொடுகடன் 

குற்றம் 

கொலைக்குற்றம் 

குற்றக்காரணம் 

குற்றநிதானம், குற்றக்காரணவியல் 

ஏற்படுத்தியகுற்றம் 
குற்றந்தடுத்தல் 
குற்ற அறிக்கை 

குற்றக்கணக்&€டு 

குற்றஞ்சார், குற்றவாளி 

குற்றச்செயல்
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Crime behaviour 

—career 

—case 

—charge 

—conduct 

—court 

—Culture 

—force 

—intention 

—intimidation 

—investigation 

—law 

—misappropriation 

—pleading 

—procedure 

—procedure code 

—proceeding 

—>prosecution 

—trial 

—, Born 

—, Habitual 

—., Insane 

—, Pathological 

—, Professional 

—, White Collar 

Criminality 

—, Innate 

Criminate 

Criminology 

Crisis 

Crop 

Criterion 

Critical 

Cross-cultural Analysis 

Cross-cousin marriage 

குற்றநடை 
குற்றவாழ்க்கை 
குற்றவழக்கு 

குற்றச்சாட்டு 

குற்றநடத்தை 

குற்றநீதிமன்று 
குற்றப்பண்பு 

குற்றவலு 

குற்றக்கருத்து 

குற்றப்பயமுறுத்தல், குற்ற அச்சுறுத் 
தல் 

குற்ற நுண்ணாய்வு 

குற்றவியற்சட்டம் 

குற்றமுறைக்கையாட்சி 

குற்றவியல்வழக்குமன்றாட்டம் 

குற்றவியல்வழக்கு நடைமுறை 
குற்றவழக்குநடைமுறைச்சட்டக்கோவை 

குற்றவியல் நீதிநடைமுறை 
குற்றவழக்குத்தொடால் 
குற்றவழக்கு விளக்கம் 

இயற்கைக்குற்றவாளி 

வழமைக்குற்றவாளி 

பித்துக்குற்றவாளி 
நோயியற்குற்றவாளி 

தொழிற்குற்றவாளி 
வெள்ளைப்பட்டிக்குற்றவாளி, வெள்ளை 

வேட்டிக்கள்வன், பொருளுடைக் கள் 

வன் 

குற்றப்பாட்டியல் 

இயற்கைக்குற்றப்பாட்டியல் 

குற்றஞ்சாட்டு 
குற்றவியல் 

இக்கட்டு, சங்கடம் 

பயிர் 

கட்டளைக்கல் 

நெருக்கடி, கண்டனமாக 

கலப்பு-வளர்ப்புப்பாகுபாடு, கலப்புப் 

பண்பாட்டு விளக்கம் 

கலப்பு-மைத்துனர் சடங்கு



—, Assymmetrical 

—, Symmetrical 

Cross-Examination 

Crossed-relationship 

Cross-section 

Crowd 

Cruelty 

Cue 

Culpability 

Culpable 

—homicide 

Culprit 

Cult 

—, Ancestor 

Culture 

—area, 

—complex 

—contact 

—pattern 

—trait 

—Covert 

—TFolk 

—, Genuine 

—, Holistic 

—, Ideal 

—, International 

—, Living 

—, Material 

—, National 

—, Overt 

—., Primitive 

—, Rural 

—, Spurious 

—, Urban 

Cultural 

—autonomy 

—change 
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சமமில் கலப்பு-மைத்துனர் சடங்கு 
சமமுள்கலப்பு-மைத்துனர் சடங்கு 

குறுக்குவிசாரணை 

கலப்பு இனம் 

குறுக்குவெட்டூமுகம் 

குழுமம், கும்பல் 

கொடுமை 

சைகை 

குற்றத்துக்கிடமாதல் 

குற்றத்துக்கடமான 

குற்றத்துக்கடமான ஆட்கொலை 

தப்பிதகாரன், குற்றவாளி 

வழிபடுமரபு 

மூதாதைவழிபடுமரபு 
பண்பாடு 

பண்பாட்டுப்பிரதேசம் 

பண்பாட்டுச்சிக்கல் 

பண்பாட்டுத்தொடர்பு 

பண்பாட்டுக்கோலம் 

பண்பாட்டுப்பாங்கு 

மூடுபண்பாடு 

நாட்டுப்பண்பாடு 

தூாயபண்பாடூ 

பரிசுத்த பண்பாடு 

இலட்சியப்பண்பாடு 

சருவதேசப் பண்பாடு 

வாழும் பண்பாடு 

சடப்பண்பாடு 

தே௫ியப்பண்பாடு 

வெளிப்படைப்பண்பாடு 

பண்டைப்பண்பாடு 

நாட்டுப்பண்பாடு (கமம்) தொழிற் பண் 

பாடு 

போலிப்பண்பாடு 

நகரப்பண்பாடு 

பண்பாட்டுக்குரிய 

பண்பாட்டுத் தன்னாட்சி 

பண்பாட்டு மாற்றம்
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Cultural competition 

—conditioning 

—conflict 

—drift 

—dynamics 

—evolution 

— island 

— lag 

— relativism 

— transmission 

— traits 

Culturology 

Cumulative 

Curiosity 

Curriculum 

Curse 

— of Devils and spirits 

— of Gods 

Custody 

Custom 

Customary 

— payments 

Customer 

Cycle 

—, Life 

—, Vicious 

D 

Dactylology 

Dactylonomy 

Daily routine 

Damage 

Data 

Dating 

பண்பாட்டுப் போட்டி 

பண்பாட்டுநிலைமைப்படுத்துகை 

பண்பாட்டுமுரண் 

பண்பாட்டுநகர்வு 

பண்பாட்டியக்கவியல் 

பண்பாட்டுக்கூர்ப்பு 

பண்பாட்டுத்தொட்டம் 

பண்பாட்டூப்பின்னிடைவு 

பண்பாட்டுச்சார்புடைமை 

பண்பாட்டுப்பாம்புகை 

பண்பாட்டுப்பாங்குகள் 

பண்பாட்டியல் 

திரண்ட 

புதுமைநாட்டம் 

பாடவிதானம் 

சாபம் 

பேய்பிசாசச்சாபம் 

தெய்வசாபம் 

கட்டுக்காப்பு 

வழமை 

வழமையான 

வழமைக்கொடுப்பனவு 

வழமையோர் 

வட்டம், சக்கரம் 

வாழ்க்கைவட்டம் 

அட்டவட்டம் 

கைச்சைகைமொழி 

விரலிலெண்ணல் 

நாள் வமமைவேலை 

பழுது, சேதம், நட்டம் 

தாவு 

நேரங்குறித்தல்



Deaf and Dumb 

Death-Duty 

— sentence 

— wishes 

Debauchery 

Debenture 

Debt 

Debtor 

Decade 

Decadence 

Decapitation 

Decentralization 

Deception 

De-class 

Decree 

Deduction 

Deductive method 

— logic 

Deed 

—, Gift 

—, Mortgage 

Defamation 

Default 

Defaecation 

Defendant 

Deference 

Deficiency 

Defilement 

Definition 

—, Genetic 

—, Negative 

—, Nominal 

—, Operational 

— of the situation 

—, Real 

~—, Tautological 

செவிடும் ஊமையும் 

மரணவரி 

மரணத்தண்டனைத்சீர்ப்பு 

மரணவேளைவிருப்பு 

கற்பழிப்பு 

தொகுதிக்கடனமுறி 
கடன் 

கடனாளி 

பத்தாண்டு 

சீர்குலைவு 

தலைகொய்தல் 

பன்முனைப்படுத் தல் 

மாயம் 

வகுப்பிறக்கல் 

விதிப்பு, ஆணையீடு 

கழிவு, உய்த்தறிவு 
உய்த்தறிமுறை 
உய்த்தறிதருக்கம் 
உறுதி, செயல், செய்கை 

கொடையுறுதி 

ஈட்டுறுதி 
அவதூறு, பழிதூற்றல் 
தவறுகை 

மலங்கழித்தல் 

பிரதிவாதி 

விநயம் 

குறைவு 

தூற்றல், ௮௬௪, மலினம் 

வரையறை, வரைவிலக்கணம் 

உற்பத்திவரைவிலக்கணம் 

எ.திர்வரைவிலக்கணம் 

பெயரளவுவரைவிலக்கணம் 

வழக்காற்றுவரை விலக்கணம், செயற் 

பாட்டுவரைவிலக்கணம் 

நிலைமைவரைவிலக்கணம் 

உண்மைவரைவிலக்கணம் 

புனருத்திவரைவிலக்கணம், கூறியது 

கூறவிலக்கணம்
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Deflection 

Defloration 

Deformity 

Degeneration 

Degradation 

Deification 

Deity 

De Jure 

Delegation 

Deliberate 

Delicts 

Delimitation 

Delinquency 

—, Juvenile 

Delinquent 

Demeanour 

Demography 

Demon 

Demonolatry 

Demonology 

Demonstration 

Demoralized 

Denationalization 

Denotation 

Denotative 

Depend 

Dependence 

Dependent 

Depression 

Deprivation 

Derangement 

—— of the mind 

Derived needs 

Derivatives 

Descendant 

திரும்பல் 

தலங்குலைத்தல் 

“உுப்புக்குறை 
சீரிழிவு 
நிலையிறக்கல் 

தெய்வமாக்சல் 

தெய்வம் 

சட்டப்படி 

பேராளர்குழு, கையளிப்பு 

சூழ்கல், வேண்டுமென 

குற்றச்செயல், சட்டவியக்கல் 

வரையறை 

நெறிபிறழல் 
இளைஞர்நெறிபிறழல் 
நெறிபிறழ்ந்த 
போக்கு 

குடி நிலைப்புள்ளியியல் 

இராட்சதன், பேய் 

பேய்வாலாயம் 

பேயியல்வாதம் 

FLL, செய்துகாட்டல், ஆர்ப்பாட்டம் 

ஒழுக்கங்கெடுத்தல், ஒழுக்கநிலை 

மின்மை 

காட்டுடைமை நிலைநீக்கல் 

குறியீடு 

குறிப்பிடும் 

சாரும், தங்கும் 

சார்தல், தங்குதல் 

கங்குவோர், சார்ந்தோர் 

மந்தம், இறக்கம் 

அபகரிப்பு 

குலைவு, வியாகுலம் 

மனலியாகுலம், மனக்குலைவு 

பெற்றதேவைகள் 

பெற்றவை 

வழிவந்த, வழித்தோன்றல்



Descent 

—, Bilateral 

—, Double 

—., Patrilineal 

—, Matrilineal 

—, Uterine 

Descriptive 

Desertion me 

Design 4 

Designed experimental method 

Desire 

- Detection 

Detention 

Deterrence 

Deterrent sentence 

Determinant 

Determinism 

. Development 

Developmental method 

Deviant 

— behaviour 

Deviation 

—, Quartile 

—, Mean 

—, Standard 

Devil 

— Ceremony 

— dancing 

— priest 

Devotion .. 

Diachronic வ 

Diagnosis .. ae 

Diagnostic 

— test 

Dialect 

Dialectic 

Dialectical materialism 

Dichotomy ன் 

Dictatorship of the Proleteriat 

Difference .. 
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பரம்பரை 

இருவழிப்பரம்பரை 
இரட்டைப்பரம்பரை 

பிதாவழிப்பாம்பரை 

தாய்வழிப்பரம்பரை 

மாமன்வமிப்பரம்பரை 

விளக்கமான 

கைவிடல் 

ட்டம், உபாயம், கோலம் 

திட்டச்சோ தனைமுறை 

விருப்பு 

உளவறிதல், கண்டுபிடித்தல் 

மறித்துவைத்தல் 
தடைசெய்யும் 

துடைசெய்தண்டனை 

தியதி 
ஊழ்வினைவாதம் 

அபிவிருத்தி, வளர்ச்சி 

வளர்ச்சிமுறை 

விலக 

விலகுநடை 

விலகல் 

கால்விலகல் 

சராசரிவிலகல் 

நியமவிலகல் 

பிசாசு, பேய் 

பேய்விழா 

பேய்க்கூத்த , பேய்நடனம் 

கப்புறாளை, மந்திரவாதி 

பத்தி 
காலத்துக்கொவ்வாத 

நிதானம் 

நிதானத்துக்குரிய 

நிதானச்சோதனை 

வழிமொழி 

மரணறுதருக்கம் 
முூரணறுதருக்க உலகாயதம் 

கவர்பாடூ 

பாட்டாளியின் சருவாதிகாரம் 

வித்தியாசம், வேறுபாடு
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Differential association 

Differentiation of roles 

Diffusion 

Diffusionism 

Dimension 

Dimensional 

Direct 

Disability 

Disappointment 

Disarmament 

Discharge 

Discipline 

Discontinuity 

Discovery 

Discretion 

Discrimination 

Disease _ 

Disequilibrium 

Disjunction 

Dishonesty 

Disinfective 

Disintegration 

Dislocation 

Dismiss 

Disorder 

Disorderly behaviour 

— conduct 

Disorganization 

~—-, Community 

—, Economic 

—, Personal 

Dispersion. 

Displacement 

Displeasure of Gods 

Dispute 

Dissension 

Dissociation 

Distribution 

வேற்றுமைத்தொடர்பு 

,நிலைமைப்பேதப்பாடு 

பரம்பல் 

பரம்பல்வாதம் 

பரிமாணம், அளவு 

பரிமாணத்துக்குரிய 

நேரான 

இயலாமை, தகவின்மை 

ஏமாற்றம் 

ஆயுதக்களைவு, ஆயுத த்தலிர்ப்பு 
விலக்கல், விடுதலைசெய்தல் 

நடை, ஒழுக்காறு 

நிறுத்தம் . 
கண்டுபிடித்தல் 

தற்றுணிபு, பின்னகம் 

பிரித்துநடத்தல், பகுத்தறிதல் 
நோய், பிணி 

சமநிலையின்மை 

எதிரிடைப்பிரிவு 

நேர்மையின்மை 

தொற்றுநீக்கும் 
பிரிந்தழிதல், பிரிவுறல் 
விலகல் 

நீக்கல் 

சீர்குலைவு, ஒழுங்க்மை 

ஒழுங்கல்நடை 

ஒழுங்கில் நடத்தை 
அமைதிக்குலைவு, அமைப்புக்குலைவு 

சமூக அமைதிக்குலைவு 

பொருளாதார அமைதிக்குறைவு 

தன்னமைதிக்குலைவு 

சிதறல் 

இடப்பெயர்ச்சி 

தெய்வவெறுப்பு 

வாதம் 

மாறுபாடு 

தொடர்பறு நிலை, பிரிவுநிலை 

வியாபகம், பிரிப்பு, பதர்வு



Distributive 

Disturbance 

Disturbing Factor 

Diversification 

Divination 

Diviner 

Divining rod 

Division of labour 

Divorce 

Dock 

Doctrine 

Document 

Dogma 

Dogmatic 

Dogmatism 

Domestic . 

— peace 

— servant 

Domicile 

Dominance 

- Dominant 

Dope 

Doubt 

Dowry 

Dream 

Drive 

—, Acquired 

—, Prepotent 

—, Primary 

—, Socialized 

—, Secondary 

—, Sensory 

Unsocialised 

Drugs. 

—- addictio 

Drum language md 
Drunk and disorderly behaviour 
Drunkenness 
3—R 18500 (4/66) 

29, 

பங்கிடும், ப௫ரும் 
குழப்பம் 

குழப்பும்காரணி 

பன்முகப்படுத்தல் 

எதிர்வுகாண்டல் 

எதிர்வுகாணி 

எதிர்வுகாண் கோல் 

தொழில்வகுத்தல் 
இருமணவுறவுநீக்கம் 
மறியற்கூடு 

கர்மம், கோட்பாடு 

சாதனம், ஆவணம் 

நம்பிக்கை, சித்தாந்தம் 
சித்தாந்தத்துக்குரிய 

கித்தாந்தவாதம் 

வீட்டுக்குரிய, குடும்பத்துக்குரிய 
குடும்ப அமைதி 

வீட்டுவேலையாள் 

குடிவாழுரிமைபெற்றோர் 

ஆதிக்கம் 

ஆதிக்கமுள்ள 

மயக்கப்பொருள் 

ஐயம் 

சீதனம் 

கனா 

உந்து, செலுத்து, துரத்து 

பெற்ற உந்தல் 
இயற்கை உந்தல் 

முதலுந்தல் 

சமுகப்படுத்திய உந்தல் 

துணை உந்தல் 
புலனுணருந்தல் 

சமூகப்படுத்தா உந்தல் 
மருந்து, மருந்துச்சரக்கு 

மருந்துப்பழக்கம் 

குவில் மொழி 

வெறித்து அமைதியின்றி நடத்தல் 

வெறி



30 

Dual organization 

— personality 

Dualism 

Dwelling-house 

Dyad 

Dyadic relation 

Dynamic 

— analysis 

Dynamics 

Dynamism 

Dysfunction 

Dysjunction 

Dysnomy .. 

Dysphoria 

E 

Ecology 

Ecological 

Ecclesiastical 

Economic 

— behaviour 

— determinism 

— ethics 

— system 

Economy .. 

Ecstacy 

Educability 

Educable 

Education 

Educationa| 

Educator 

Effective 

Effectiveness 

Effects 

இருதாபனம் 

இருமை ஆளுமை 
இருமைவாதம் 

வாழில்லம் 

ஈரடி 
ஈரடி, இனம் 

இயக்கத்துக்குரிய 

இயக்கப்பாகுபாடு 

இயக்கவிசையியல் 

இயக்கவாதம் 

இயக்கக்குலைவு, தொழிற்பாடின்மை 

தொடுப்பின்மை 

வழுச்சட்ட அமைப்பு 
வெறுப்புநோய் 

சூழியல் (சூழ்நிலையியல்) 
சூழ் நிலையியலுக்குரிய 

திருச்சபைக்குரிய 

பொருளாதாரத்துக்குரிய 

பொருளாதார இயல்பு 

பொருளாதாரத்தீர்ப்பு 

பொருளாதார ஒழுக்கம் 

பொருளாதார முறை 

சிக்கனம், பொருளாதாரம் 

கழிபேருவகை 

கல்விபயிற்றப்படுதன்மை 

கல்லிபமிற்றத்.தக்க 

கல்வி 

கல்விக்குரிய 

கல்விபயிற் றுவோர் 

பலனுள்ள 

ப்லன்தரு கன்மை 

காரியம், பயன், பொருள்கள், விளைவு



Efforts 

Effemination 

Efficiency 

Egalitarianism 

Ego 

— involvement 

Egocentric 

Egoism 

Egotism 

Eidolism 

Ejectment 

Elaboration 

Eldership 

Electrocution 

Element 

Elite ச 
Elimination 

Elopement 

Emancipation 

— of women 

Emasculstion 

Embezzlement 

Embezzeler 

Emblem 

Emergent 

Emigrant 

Emigration 

Emoluments 

Emotion 

Emotional 

— antagonism 

— blocking 

— conflict 

— development 

— difficulties 

— disturbance 

— maturity 

— starvation 

முயற்சிகள 

பெண்மையாக்கம் 

வினைத்திறன 

சமானவாதம் 

அகம், அகம்பாவம் 

அகம்பாவம் உட்படல் 

அகமையமான, தன்மையமான 

தன்னலவாதம் 

தற்பகர்ச்சி 

கானல் வாதம் 

வெளியேற்றல் 

விரித்தல் 

மூ.த்தமை 
மின்முறைகோறல் 

மூலகம், மூலத்துவம் 
உயர்குடிப்பக்கம் 

நீக்கல், விலக்கல் 

உடன்போக்கு 

விமோசனம், மீட்சி 

பெண்ணின மீட்சி 

நலமடித்தல், வலிகெடுத்தல் 

கையாடல் 

கையாடி 

சின்னம், இலச்சினை 

புறப்பாடு, வெளிப்படல் 

குடியகன்றோர் 

குடியகல்வு 
வரும்படி, சம்பளம் 

மனவெழுச்சி, மெய்ப்பாடு 

மனவெழுச்சிக்குரிய, மெய்ப்பாட்டுக் 
குரிய 

மனவெழுச்சி விரோதம் 

மனவெழுச்சித்தடை 

மனவெழுச்சி முரண் 

மனவெழுச்சி விருத்தி 

மனவெழுச்சி இடர்ப்பாடுகள் 

மனவெழுச்சிக் குழப்பம் 

மனவெழுச்சி முதிர்வு 

மனவெழுச்சிப் பட்டினி
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Emotional tension 

Emotive 

Empathy .. 

Empirical 

Empiricism 

Empricists 

Employer 

— employee relation 

Employment 

Enchantment (Weberian) 

Enculturation 

Endo-carp 

Endocrinology 

Endogamy 

Endogeneous 

Endorsement 

Endowment 

Ends க 

En-rapports 

Enterprise 

Entrepreneur 

Enumeration 

Environment 

Kpi-carp 
Epilepsy 

Equalitariansim 

Equality 

Equanimity 

Equation .. 

Equilibrium 

Equity 

Erection 

Erogeneous zone 

Erotic 

Eroticism 

Error 

மனவெழுச்சி நெருக்டை 

மனவெழுச்சிக்குரிய, மெய்ப்பாட்டுக் 
குரிய, உள்ளக்ளர்ச்சி 

ஒன்றுபடுமுணர்ச்சி 

அனுபவத்துக்குரிய 

அனுபவவாதம் 

அனுபவவாதிகள் 

வேலைகொள்வோர் 
வேலைகொள்வோர்-வேலையாள் 

தொடர்பு 

தொழில் 

வசியம் 

உடன்வளர்க்கை 

உட்கனிய௰ம் 

அகச்சுரப்பியியல் 

அகப்புணர்ச்சி 

அகப்பிறப்புள்ள 

மேலெழுத்து 

தீருமசாதனம், நன்கொடை 

முடிலிடங்கள் 

உள்தொடர்பு 

தாளாண்மை 

முயற்சியாளன் 

கணக்கெடை 

சூழல் 

மேற்சுற்று 
விழுநோய், வலிநோய் 

சமானவாதம் 

சமான நிலை 

உபேட்சை 

சமன்பாடு 

சமநிலை 

5ப்புரவு, நெறிமுறைமை 
இிமிரல், நி றுவல் 

உவகையூட்டு பிரதேசம் 

உவகையூட்டூன்ற 

அனுராகம், உவகை 

வழு



Error, Constant. 

—, Probable 

Esoteric 

Establishment 

Estate 

—, Personal 

—, Real 

Kisthetics . 

Eternity 

Ethical 

— neutrality 

— relativism 

Ethics, Professional 

Ethnic 

— difference 

— groups 

¥thno centrism 

Ethnology 

Ethnography 

Ethnopsychology 

Ethos 

Etiquette .. 

Etiology 

Etymology 

Kugenics . 

Kunuchism 

Europeanisation 

Euthanasia 

Evaluation 

Eventuality 

Evidence 

Evil 

—eye ன 

—breadth .. 

intention 

இடையறாவழு, மாறாவழு 

நிகழ்தகு வழு 
அகக்குழுவுக்குரிய 

தாபனம், நிறுவனம் 

மரணச்சொத்து, சொத்து, பதவி 

சொத்தச்சொத்து 

உண்மைச்சொத்து 

கவினியல், அழ$ூயல், சுந்தரவியல் 

சாசுவதம், என்றும் நிலையான 

ஒழுக்கவியலுக்குரிய 

ஒழுக்கநடுநிலைமை 
ஒழுக்கச்சார்புவாதம் 

தொழில்சார் ஒழுக்கவியல் 

மக்களினமான 

மக்களினவேறுபாடு 

மக்களினக்குழுக்கள் 

மக்களின மையநிலை 

மக்களினவியல், மனிதரியல் 

மக்களின அளவை 

மக்களின உளவியல் 

பழக்கங்கள், பண்புகள் 

ஆசாரம் 

ஏதுவியல் 

சொல்லியல் 

பிறப்பியல் 

அலித்தன்மை 

ஐரோப்பியமயமாக்கல் 

சுகமரணம் 

மதிப்பிடல், கணக்கடல் 

நிறைவேறும், தொடரத்தக்க 

சான்று 

இமை, பாபம், கொடுமை 

கண்ணூறு 

துன்மூச்சு 

துர்க்கருத்து
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Evil motive 

—=state of mind 

—- tongue 

Evolution 

Evolutionery 

Evolutionism 

Examination 

Example 

Exception 

Exchange 

Excise Law 

Excitement 

Exclusion 

Exclusive 

Ex-communication 

Excreta 

Excretion 

Executive 

Excutioner Hangman 

Execution, Method of 

Exhibitionism 

Excile 

Exiled 

Existence 

Existentialism 

Exogamy .. 

Exogamous marriage 

Exogeneous 

Exorcise 

Exorcist 

Exorcism .. 

Exotic 

Expansion 

—Group 

Expectation 

Expenditure 

Experience 

துர் எண்ணம் 
கெட்ட மனநிலை 

தாவூது 
கூர்ப்பு, சிறத்தல் 

மலர்ச்சித் குரிய 

மலர்ச்சிவாதம் 

பரீட்சை 

உதாரணம் 

விலக்கு, புறநடை 
மாற்று 
மதுவரிச்சட்டம் 

அருட்டல் 

புறநீங்கல் 

புறநீங்கலாக 

(இருச்சபைநீக்கம் 

எச்சம் 

எச்சமிடல் 

நிறைவேற்றி 
நிறைவேற்றுவோர், 
தூக்கிலிடுவோர் 

தூக்கிலிடுமுறை 
தற்காட்டல் வேட்கை 

நாடுகடத்தல் 

நாடுகடத்திய 
இருப்பு 
இருப்புவாதம் 

புறமணம் 

பூறமணம் 

புறப்பிறப்பு 
பேயகற்றல் 

பேயகற்றி 

பேயகற்றல் வேட்கை 

பிறநாட்டு 

விரிவு 

சமூகவிரிவு 

எதிர்பார்ப்பு 

செலவு 

அனுபவம்



Experimental 

— error 

— method .. 

Experiments 

Experimentalism 

Expert 

Expiation 

Explanation 

Exploitation 

Exploration 

Exports 

Expost facto analysis 

Exposure of person 

Expropriation 

Extension 

Extensional 

External 

Exteriority 

Extract 

Extraction 

Extradition 

Extraneous } 

Extrinsic 

Extrapolation 

Extra-social 

Extinct 

Extrovert 

F 

Fact 

— beyond senses 

— of science 

Factual 
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பரீட்சைக்குரிய 

பரீட்சைவமு 

பரீட்சைமுறை 

பரிசோதனைகள் 

பரிசோதனைவாதம் 

திபுணர் 
மீட்டல் 

விளக்கம் 

சுரண்டல் 

தேடல் 

ஏற்றுமதி 

நடந்தது உட்படுத்தும்பாகுபாடு, நடந் 
தது ஆராய்தல் 

மர்மம் காட்டல் 

தன்னுரித்தின்றிக் கைவிடல், அபக 

ரித்தல் 

நீட்டல் 

நீட்டற்குரிய 

வெளிப்புறமான 

வெளிநிலை, புறநிலை 

பிரித்தெடுத்தல் 

பிரித்தெடுக்கை ் 

(பிறநாட்டுக் குற்றவாளியை) உரிய 

வர்க்கு ஒப்படைத்தல் 

வேற்றுப்பொருள் 

அறிந்தன புறத்த கணித்தல் 

புறச்சமூகத்துக்குரிய 
அவிந்த, அழிந்த 
புறநோக்கி 

நிகழ்வு, உண்மை 

உணர்ச்சிகடந்த நிகழ்வு 

விஞ்ஞான நிகழ்வு 
உண்மையான
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Factor 

Factors of production 

Factorization 

Faculty 

— theory .. 

Fad 

Faeces 

Faith 

Fallacious 

Falsehood 

Family 

— allowance 

— Conjugal 

— custom .. 

— law 

— Bilocal extended 

— Composite 

— Extended 

— Joint 

— Maternal 

— Matrilocal extended 

— Model 

— Multilineal 

— Nuclear 

-— Paternal 

— Patriarchal 

— Patrilocal extended 

— Polygamous 

— Polyandrous 

Fancy 

Fantasy thinking 

Fahion 

Fasting 

Fate 

Fatal 

Fatalism 

Father 

Fatigue 

காரணி 

ஆக்கக்காரணிகள் 

சினையாக்கம் 

ஆற்றல், துறை 

ஆற்றற் கொள்கை 

பைத்தியக்கொள்கை 

மலம் 

நம்பிக்கை 

பொய்யான 

பொய்மை 

குடும்பம் 

குடும்பப்படி 

சோட்டுக்குடும்பம் 

குடும்பவழமமை 

குடும்பச்சட்டம் 

இரட்டைவாழ்வுவிரி குடும்பம் 

ஒன்றிய குடிம்பம் 

விரிந்த குடும்பம் 

கூட்டுக்குடும்பம் 

தாய்வழிக்குடும்பம் 

தாய்வழிவாழ்வுவிரி குடும்பம் 

மாதிரிக்குடும்பம் 
பல்வழிக்குடும்பம் 

கருவாய குடும்பம் 

பிதாவழிக் குடும்பம் 
பிதாப்பரம்பரைக் குடும்பம் 

பிதாவழிவாழ்வுவிரி குடும்பம் 

பல்மனைக்குடும்பம் 
பல்தலைவர்க்குடும்பம் 

எண்ணல், கற்பனை 

வினோத எண்ணம் 

மாதிரி, போக்கு 

உபவாசம் 

விதி 
கொல்லும் 

மனு க்கடப்பியல்வாதம், தெய்வநியதி 

பிதா 

இளைப்பு, விடாய்



| Fatting House 

Favouritism 

Fear 

Feeble-mindedness 

Feeling 

— Collective 

— We 

Felony 

Feminism 

Feral children 

Fertilization 

Festival 

—, Religious 

Fetish 

Fetishism 

Fetters 

Feud 

Feudalism 

Feudal obligations 

— tenure 

Fiction 

Fictitious 

Fief 

Field-theory 

Field day 

— of study 

— work 

File 

Filiation 

Finalism 

Finality 

Fine 

Finite and infinite 

Firm 

Fission 

Fixation 

—, Parental 

Floating vote 
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கொழுப்பேற்றில்லம் 

ஆதரவு ஒருச்சாய்வு 

அச்சம், பயம் 

மனப்பலவீனம் 

உணர்ச்சி 

குழுவுணர்ச்சி 

நாமுணர்ச்சி 

பெருங்குற்றம், முடிக்குற்றம் 
பெண்மை வாதம் 

விடுகாலிப்பிள்ளைகள் 

வளமாக்கல் 

விழா 

சமயவிழா 

காதற் சின்னங்காமுறல் 

காதற் சின்னங்காமுறுவாதம் 

விலங்கு 

குலப்பகை, மானியம் 

மானியக்கட்டுப்பாடு 

மானியசேவை, இராசகாரியம் 

மானிய ஆட்சி 

பொய்க்கதை, கட்டுக்கதை 

பொய்யான 

நிந்தகமம், மானியம் 

மண்டலக்கொள்கை 

வெளிக்களதாள் 

கல்லிப்பரப்பெல்லை 

வெளிக்களவேலை 

கோப்பு 

சுவீகாரவளர்ப்பு 

முடிவுவாதம் 

முடிபு 

குற்றம் 
முடிவான, முடிவில்லாத 

வியாபார தாபனம் 

பிளவு 

நிலைப்படுத்தல் 

மாதாபிதா உணர்ச்சியூட்டல் 

நிலையில்வாக்கு
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Flogging 

Florescence 

Fluctuation 

Focus 

Focussing 

Foeticide 

Folk 

— culture 

— lore 

— society 

— song 

—tale 

— ways 

Follow-up activity 

— -up studies 

Force 

Forecast 

Foreclosure 

Foreman 

Forerunner 

Forged 

Forgery 

Forgetting 

Form 

Formal 

— logic 

— organization 

— protest 

— training 

Formalism 

Formality 

Formation 

Formula 

Fornication 

Fortune-teller 

Fossil 

தாடனம் 

பூங்கொத்து 

ஏற்றவிறக்க நிலை 

குவியம் 

குவியப்படுத்தல் 

கருவுருக்கொலை, முதிர்மூலவுருக் 
கொலை 

நாட்டவர், பாமரர் 

நாட்டப்பண்பு 

தாட்டுக்கதை 

நாட்டுச்சமூகம் 

நாட்டுப்பாடல் 

தாட்டுக்கட்டுக்கதை 

நாட்டுநடப்பு 
தொடர்முயற்சி 

தொடர்கல்வி 

வலு 
எதிர்வுமொழிவு 
முூன்மூடல் 

முகாமை 

முன்னோடி 
கள்ள ஒப்பம் 

கள்ள ஒப்பமிடல் 

மறதி, மறத்தல் 
படிவம் 

முறைமையான, படிவமான 

முறைமைத்தருக்கம் 

முறைமை நிறுவனம் 

முறைமை மறுப்பு 

மூறைமைப்பயிற்கி 

மேறைமைவாதம் 
ஒப்பாசாரம் 

உருவாதல் 

சூத்திரம் 
விபசாரம் 

சாத்திரி, நிமித்த கூறி, குறிபார்ட் 
போர் 

உயிர்ச்சுவடு, புதைபொருள்



Foster 

— daughter 

— home 

— mother 

Foundation 

Frame 

—of reference 

— work 

Fragmentation of land 

Fraternal 

— joint family 

Fraternity 

Fraud 

Fradulent 

Freedom 

—, Academic 

— of the Press 

— of speech 

Free-will 

Frequency 

Friction 

Friendship 

Frigidity 

Frustration 

Function 

—, Latent 

—, Manifest 

Functional 

— school 

Functionalism 

Functionaries 

Fundamental 

Funeral 

: — ceremony 

~— custom 

Fusion 
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வளர்ப்பு 

வளர்ப்பு மகள் : 

வளர்ப்பில்லம் 

வளர்ப்புத்தாய் 

அத்திவாரம் 

சட்டம் 

உத்தேசச்சட்டம் 

சட்டவேலை, சட்டகம் 

,நிலந்துண்டாடல் 

சகோதரப்பான்மை 

சகோதரக்கூட்டுக்குடும்பம் 

சகோதரத்துவம் 

மோசடி, வஞ்சனை 

வஞ்சனையான 

சுதந்தரம் 
ஸநூற்கல்விச்சுதந்தரம் 

அச்சகச்சுதந்தரம் 

பேச்சுச்சுதந்தரம் 

கட்டின்மை, தன்னிச்சை 

அடிக்கடிநிகழ்வு, மீடிறன், அதிர் 
வெண் 

உராய்வு, அராவுபாடு 

pry 

விறைப்பு 

மனவுடைவு 

கடமை, கொண்டாட்டம் 

மறைகடமை 

வெளிப்படைக்கடமை 

கடமையான, செயற்படும் 

செயற்படுகழகம், கடமைவாதமரபு 

தொழிற்பாட்டுவாதம் 

தொழிற்படுவன 

அடிப்படையான 

சாவீடு 

சாச்சடங்கு 

சாவீட்டுவழக்கம் 

உருகல்



40 

G 

Gambling .. 

Gambler 

Gallows 

Gaming ordinance 

Gang 

— chain 

— Criminal 

Gaol 

Gaoler 

Gap .. 

Gemeinschaft 

Genealogy 

Genealogical method 

General 

Generality 

Generalization 

Generalized 

General will 

Generation 

Generator .. 

Genesis 

Genetic 

Genetics 

Genitals 

Genitor 

Genuine 

Gesellschapt 

Gestalt 

Gesture 

Ghetto 

Ghost 

— cult 

— dance 

Ghostism .. 

Gift 

Girlhood 

சூதாட்டம் 

சூதாடி 

தூக்குமரம் 

சூதுச்சட்டம், வேட்டைவிலங்குச்சட்டல் 

குழும்பு 

குழும்புத்தொடர் 
குற்றக்குமும்பு 
மறியல் 

மறியல்முகாமை 

இடைவெளி 

ஜெமின்சான் று 

பரம்பரையியல் 

பரம்பரைமுறை 

பொது 

பொதுத்தன்மை 

பொதுவாக்கம் 

சாதாரண, பொதுவாக்கிய 

பொதுஇச்சை, பொதுச்சம்மதம் 

தலைமுறை 
பிறப்பாக 

உற்பத்தி, பிறப்பு 

பிறப்புக்குரிய 

பிறப்பியல் 

பிறப்புறுப்புக்கள் 
பிறப்பி 

உண்மையான, நிசமான 

கெசல்சாற்று 

ஒருக்கவாதம், கெஸ்தால்று 
சாடை 

குடில் 

ஆவி, உயிர் 

ஆலவிவழிபாடு 
ஆவிநடனம் 

ஆலிவாதம், பிராணவாதம் 

கொடை 

கன்னிமை



Goal 

Goblin 

Goods .. 

—, Capital 

—, Consumer 

Gossip 

Grace 

Graduator 

Graft 

Graph 

Graphical representation 

Gratification 

Gratuity 

Grave escort 

Greeting 

Gregarious. . 

Gregariousness 

Grievous and sudden provocation 

Grievous hurt 

Group 

-——, Compound 

—, Consanguineal 

—, Dyadic 

—, Ephemeral 

—, Face to face 

—, Formal 

—, Functional 

—, In Tr 

—, Informal 

—, Instrumente] 

—, Kindred 

—, Marginal 

—, Out 

—, Primary 

—, Secondary 

—, We- 

—, Acceptance 

—, behaviour 

41 

இலட்சியம் 

பூதம் 
பொருள் 

மூலப்பொருள் 

நுகர்பொருள் 

அம்பல் 

கருணை 

தேறி 
ஒட்டு, இலஞ்சம் 

வரிப்படம் 

வரிப்படவிளக்கம் 

பிரியப்படுத்தல் 

பணிக்கொடை 

உடன்தொடரி 

வாழ்த்து, வரவேற்பு 

குழுவியல்பு, மந்தையியல்பு 

மந்தைத்தன்மை 

கடுமையான திடீர்ச்சினம் 

கடங்காயம் 

தொகுதி 
சேர்தொகுதி 

இர.த்தவுறவுத்தொகுதி 
யுகத்தொகுதி 
அன்றாடத்தொகுதி 
நேருக்குநேர்த்தொகுதி 
முறைமைத்தொகுதி 
தொழிற்படுதொகுதி 
உட்டொகுதி 

முறைமையல்தொகுதி 

காரணத்தொகுதி 

இனத்தொகுதி 
எல்லைத்தொகுதி 

வெளித்தொகுதி 

முதற்றொகுதி 
துணை SO 51GB 

நாம்தொகுதி 
ஏற்றல்தொகுதி 
தொகுதிநடை



Growing up 

Growth cycle 

Guardian .. 

— spirit 

Guidance .. ன 

Guild at aa 

Guilt .- 

—, Sexual 

Guilty 

— conscience 

— intention 

— mind 

— Plea of 

Gynarchy 

H 

Hades 

Habit 

Habitat 

Habitation 

Habitual 

— criminal 

— drunkard 

தொகுதியியக்கம் 

தொகுதியுணர்ச்சி 

தொகுதியாதல் 
தொகுதிமுதன்மை 
தொகுதி உளம் 

தொகுதியியல்பு 
தொகுதிமுறை 
தொகுதியுளவியல் 

தொகு இிச்கிச்சை 

தொகுதிவகைகள் 

தொகுதியாக்கல் 

வளர்தல் 

வளர்ச்சிவட்டம் 

மேற்பார்வையாளர் 

ஆட்சித்தேவதை 
வழிகாட்டல் 

சங்கம் 

குற்றம் 
பால்சார்குற்றம் 

குற்றவாளி 
குற்றமனம் 

குற்றக்கருத்து 

குற்றவுள்ளம் 

குற்றவுடன்பாடு 

பெண்ணாட்ட 

பாதாளம், நகரம் 
பழக்கம் 

வாழ்மனை 

வாழிடம் 

வழமை 

வழமைக்குற்றவாளி 

வழமைக்குடியன்



Hagiography 

Half 

— blood 

Hallucination 

Hamlet 

Hammock 

Handicapped 

Handcuff... 

Hanging 

Hangman 

Harem 

Harlot 

Harlotry 

Harmony .. 

Harvest 

Harvest-feast 

Hate 

Hatred 

Haunt 

Haunted 

— place 

Hawker 

Head-hunting 

Headship .. 

Hearing 

Hearsay 

Heathen 

Heathendom 

Heathenism 

Heaven 

Hedonism .. 

Heir or 

—, Apparent 

— at-Law 

—, By Custom 

— by device 

— entail 

— presumptive 
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சமயதால் 

பாதி 

ஒருவழிஇனம் 
உளமாயம் 

குடிசை 
ஆடுசாய்் மனை 

இடைஞ்சலுள்ள 
கைமாச்சு 

தூங்கல் 

தூக்கிலிடுவோன் 

அந்தப்புறம் 
வேசி 

வேசியாட்டு 

அமைதி 

அறுவடை, அரிலிவெட்டல் 

புதிதுண்ணல் 

பகை 

பகைமை 

சஞ்சரிப்பு, சுற்றி அலை 

பேய்குடிகொண்ட 

பேய்குடிகொண்ட இடம் 

தெருவியாபாரி, கூறிவிற்போன் ் 

ஆட்கொல்லல், தலைகொய்தல் 

தலைமை 

விசாரணை 

கேள்வி 

புறச்சமயி 

புறச்சமயதேசம் 

புறச்சமயவாதம் 

மோட்சம் 

சுகவுணர்ச்சிவாதம் 

உரிமை, உரித்து 

தோற்ற உரிமை 

சட்ட உரிமை 

வழமை உரிமை 

உபாயவுரிமை 

நியமவுரிமை 

அனுமதியுரிமை, கருத்துரிமை
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Heirship 

Heliocentric school 

Heliolithic school 

Heliolatry 

Hell 

Hemp 

Herd sentiment 

Hereditament 

Heredity .. 

Heriditary 

Heresy 

Heretical .. 

Heritage 

Heritable .. 

— bond 

— rights 

Hero 

— worship 

Heterodox 

Heterogenity 

Heterogeneous 

Hetero-sexuality 

Hetero-sexual stage . 

Heuristic .. 

Hierarchy .. 

Hierocracy 

Hieroglyph 

Hieromancy 

High Court of Justice 

Historical method 

— materi lism 

Historicalism 

Hoarding 

— instinct 

Hobby 

Hobgoblin 

Holding 

Holism 

உரிமை நிலை 

ஞாயிற்றுமையமதம் 

ஞாயிற்றுமையமதம் 

ஞாயிற்றுவணக்கம் 

நரகம் 

சடைச்சணல் 

மந்தைப்பாங்கு 

உரிமையாஸ்தி, பரம்பரைத் தன்மை 

பரம்பரை 

பரம்பரையான 

புறநெறி, புறவேதம் 
சமயப்புரட்சியாள் 

பரம்பரைமியல்பு 

உரிமையாக்கும் 

உரிமையாக்குமாறி 

உரிமையாக்குமுறை 

வீரன் 

வீரர்வணக்கம் 

சமயப்புரட்சி, சமய எதிரான 

கலப்புத்தன்மை, பல்படித்தன்மை 

பல்படித்தான 

பரகாமம் 

பரகாமநிலை 

கண்டறிமுறைக்குரிய 

அடுக்கவமைப்பு, பதவணி 

அடுக்க அரசாட்சி 

சித்இரலிபி 

நைவேத்தியவியல் 

உயர்நீதிமன்று 

வரலாற்றுமுறை 
வரலாற்றுலோகாயதம் 

வரலாற்றுவாதம் 

பதுக்கல், சேர்த்தல் 

பதுக்கலூக்கம் 

விருப்பத்தொழில், விளையாட்டு 

சூலி 

நிலம்புலம், நிலப்பலம் 

Wenner sin, தூய்மைவாதம்



Holistic approach 

Home 

—, Approved 

—, Broken 

—, Foster 

Homestead 

Homicidal mania 

Homicide 

—, Culpable 

—, Excusable 

—, Felonious 

—, Justifiable 

Hominism 

Homogeneity 

Homogeneous 

Homosexuality 

Homosexual stage 

Homotheism 

Honeymoon 

Honorary 

Honorariam 

Honour 

Hoodwink 

Hope 

Horde 

Horizontal 

Horoscope 

Hospitality 

Hostage 

House-breaking 

— -breaker 

— burning 

House of correction 

— of detention 

Household 

—, God 

Householder 

Hulke 
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முழுமைவாத அணுகல் 

இல்லம் 

அனுமதித்தவீடு, விதித்தமனை 
குலைந்தமனை 
ஆக்கமனை 

,நிலைமனை 

ஆட்கொலை உன்மத்தம் 

ஆட்கொலை 

தப்பித ஆட்கொலை 

மன்னிகத்தகு ஆட்கொலை 

கொடிய ஆட்கொலை 

தற்பாதுகாப்பாட் கொலை 

மானிடவாதம் 

ஒருபடித் தன்மை 

ஒருபடித்தான 

ஒருபாற்புணர்வு 
ஒருபாற்புணர்ச்சி நிலை 

மனுத்தேவவாதம் 

தேன்நிலவு, தேன்திங்கள் 

மேன்மையான, கெளரவமான 

தகைமைக்கொடை 

மாண்பு 

ஏய்ப்பு 

நன்றெதிர்பார்ச்கை 

அலையுங்குழு 
கிடையான 

சாதகம் 

உபசாரம், வேளாண்மை 

ஆட்பிணை 

கன்னமிடல், வீடுடைத்தல் 

கன்னமிடுவோர் 

வீடுதீக்கிரையாக்கல் 

திருத்தமனை 

திறுத்தமனை 
வீட்டார், இல்லத்தார் 

குலதெய்வம் 

அகருடையார் 

கப்பல்மறியற்சாலை
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Hulotheism 

Human 

— being 

— kind 

— nature 

— race 

— sacrifice 

Humanism 

Humanist 

Humanitarianism 

Humanity 

Humanities, The 

Husband 

Hush money 

Hylotheism 

Hymen 

Hypergamy 

Hypnotism 

Hypogamy 
Hypothesis 

—, Ad hok 

—, Barren 

—,Method of 

—,Scientific 

—, Working 

Hypothetical 

—construction 

—- proposition 

Hysteria 

i 

Iconolatry 

Idea 

Ideal 

பொருள்வணக்கம் 

மக்கள்தன்மை 

மக்கள் 

மக்கள் இனம் 

மக்கட்சுபாவம், மக்களியல்பு 

மக்களினம் 

மக்கட்பலி 

மக்கள்வாதம் 

மக்கட்கலைஞன் 

மக்கள்வாதம் 

மக்கட்சாகயம் 

மனித தருமம் 
புருடன் 

இலஞ்சம் 
உலோகாயதவாதம் 

மென்சவ்வு 

மிகைபுருடச்சேர்க்கை 

வ௫ீகரசாத்திரம் 

தாழ்ந்தகணவர்ச்சேர்க்கை: 

கருதுகோள் 

இதற்குரிய கருதுகோள் 

வறுங்கருதுகோள் 

கருதுகோள்முறை 

லிஞ்ஞானக்கருதுகோள் 

தொழிற்படுகருதுகோள் 

கருதத்தகும் 
கருத்துக்கியையும் அமைப்பு 

கருத்துக்கமைகூற் று 

கருப்பவாயுநோய், இஸ்ரியா 

ப்டிமவணக்கம் 

கருத்து 

இலட்சியம், (கருத்து)



Ideal type 

Idealism 

Ideality 

Idealization 

Ideational thinking 

Identical 

Identity 

Identification 

— card 

— parade 

Ideology 

Idiot 

Idiotic 

Idolatry 

Ignicolism 

lation 

1116௨1 

legality 

legitimate (logic) 

Micit 

Mliterate 

THlogical 

Tlusion 

— of motion 

—, Optical 

Illustration 

Image 

—, Father 

Imagery 

Imaginary 

Imagination 

Imbecile 

Imitation .. 

Imitative .. 

Immediate 

Immigration 

Immoral 

Immorality 
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இலட்சியமாதிரி 

இலட்சியவாதம், கருத்துவாதம். 

இலட்சியத் தன்மை 

இலட்சியமாச்கல் 

கருத்தமை எண்ணம் 

அனை த்தொற்றுமையான 

அடையாளம் 

அடையாளமறிதல் 

அடையாளமறி அட்டை 

அடையாளமறி அணிவகுப்பு 

கருத்தியல் 
மூடம் 

மூடத்தன்மையான 

உருவவணக்கம் 

அக்கினித் தன்மைவாதம், தீவாதம் 

எழுச்சி, அனுமானமுடிவு 

சட்டவிரோதமான 

சட்டவிரோதம் 

வம்புச்ச௬, முறையில் முடிபு 

கள்ளமாக 

எழுத் தறிவில்லா 
நியாயமற்ற 

மாயம் 

இயக்கமாயம் 

ஒளிமாயம் 

எடுத்துக்காட்டு 

விம்பம், உருவம் 

பிதாவுருவம் 

கற்பனை 

எண்ணக்கூடிய, கற்பனையான 

மனோபாவனை, கற்பனை 

மந்தபுத்தி 
போறல் 

போறல்செய்யும் 

உடனான 

குடிவரவு 
இயொழுக்கம் 

தீயொழுக்கம்
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Impaling 
Imperative 

Imperialism 

Impersonal 

Impersonalism 

Impersonality 

Impersonation 

Implements 

Implication 

Implied 

Implicit 

Importation 

Impotency 

Impotent .. 

Imprecation 

Impression 

Imprisonment 

—, Rigorous 

—, Simple 

—, Term of 

Improbability 

Impulse 

Impulsive .. 

Inbreeding 

Incantation 

Invocation 

Incarceration 

Incentive .. 

Inlet 

Incidence .. 

Tncidental 

Incision 

Incorporeal 

Increase ceremonies 

Fertility cermonies 

Indecent 

Indemnification 

Indemnity 

கழுவேற்றல் 
இன்றியமையாத 

பேரரசுவாதம் 

சுயமல்லா, மூவிடமுங்கருதாத 

i ஆள்மாறுவாதம் 

பெயரின்மை 

ன ஆள்மாறாட்டம் 

உபகரணம் 

விளைவு, உட்டை 

உள்ளுறை 

உள்ளான 

இறக்குமதி 
பெலமின்மை 

பெலனில்லா 

சபதம், சாபம் 

படிவு, உளப்படிவு 

மறியல் 

கடூழியமறியல் 

சாதாரணமறியல் 

மறியற்காலம் 

தகவின்மை 

கணத்தாக்கு 

கணத்தாக்குக்குரிய 

உள்விருத்தி 
உச்சாடனம் 

அழைப்பு 

மறியல் 

தாண்டல் 

முறையில் 

நேர்வு, நிகழ்வு 
தற்செயல், இடைநேர்வு 

வெட்டல் 

உருவ மில்லா, சடமில்லா 

வளம்படற்சடங்கு 

பெருக்கச்சடங்கு 

மாண்பிலா, இடக்கர் 

நட்டாடுசெய்தல் 

நட்ட ஈடு



Indeterminism 

Index 

—, Cephalic 

—, Cranial 

—, Facial 

—, Nasal .. 

Indictable 

Indictment 

Indigeneous 

Indirect 

Individual 

Individualised 

Individualism 

Individualistic 

Individuality 

Individualization 

Individuation 

Indoctrination 

Induction 

Inductive 

Industrial Psychology 

— relations 

Industrialism 

Inequality 

Infaney 

— (legal) 
Infant 

Infanticide 

Infant training 

Inference 

Inferential 

Inferiority complex 

Infidelity 

Infinite 

Infinity 

Infirmity 

Inflation 

Informal 

தீராமைவாதம் 

அடையாளம், சுட்டி, அட்டவணை 

தலை அடையாளம் 

மண்டையோட்டு அடையாளம் 
மூக அடையாளம் 

மேக்கு அடையாளம் 

குற்றஞ்சார்த்தும் 

குற்றச்சார்த்து 
சுதேச, உண்ணாட்டுக்குரிய 

மறைமுகமான 

தனியாள் 

தனித்தனியாக்கய 

தனித்தன்மைவாதம் 

தனித்தன்மையுள்ள 

தனித்தன்மை 

தனித்தன்மையாக்கம் 

பிரத்தியேகமாக்கல் 

மதம் புகட்டல் 

தூண்டல், தொகுமுறை 
தூண்டும் 

கைத்தொழிலுளவியல் 

கைத்தொழிற்றொடர் 

கைத்தொழில்வாதம் 

சமமின்மை 

குழந்தைமை, சிசுநிலை 

பாலநிலை 

தி பாரன் 

சிசுக்கொலை, தாய்சிசுக்கொலை 

சிசுப்பயில்வு 

அனுமானம் 

அனு மானத்துக்குரிய 

இழிவுமனப்பான்மை 

கற்புத்தளம்பல் 

முடிவில்லா 

முடிவின்மை, எல்லையின்மை 

'இடமின்மை, உறுதியின்மை 

லீக்கம் 

ஆசாரமில்லா, முறைமையில்லாத
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Informal organization 

Informality 

Infringe 

Infusion 

Inhabitant 

Inheritance 

Inhibition 

Initiation 

Initiative 

Injustice 

Innate 

Innovation 

Inorganic 

Inquiry 

Insanity 

Madness 

Insecurity 

Tnservile training 

Insight 

Instalment buying 

Instinct 

—, Death 

Instinctive 

Institution 

Institutional 

Institutionalization 

Instruction 

Instructor 

Instrumental 

Instruments 

Integral 

Integration 

Intellect 

Intelligence 

Intellegentsia 

Intellectual 

Intellectualism 

1.Q. 

முறைமையில் நிறுவனம் 

முறைமையின்மை 

மீறல் 
உள்ளமைத்தல் 

வசிப்போர் 

மரபுரிமை 

உள்ளடக்குசை 

Stone 

முனைப்பு 
அநீதி 
உள்ளான 

புதுமாற்றம் 

அசேதனவுறுப்பு 
விசாரணை 

விசர், உன்மத்தம் 

பித்து, பிச்சு 

காப்பின்மை 

படிமையில் பயிற்சி 

உண்ணோக்கு 

தவணைக்கட்டணம், முறைவாங்கல் 

இயல்பூக்கம் | 

மரண இயல்பூக்கம் 

இயல்பாக 

தாபனம் 

தாபனத்துக்குரிய 

தாபனமயமாக்கல் 

போதனை 

போதகர் 

சாதனமான, வாத்தியம் 

கருவிகள், சாதனங்கள் 

தொகுவெண் 

தொகுப்பு, தொகைய£ட 

புத்தி, நுண்மாணி 

புத்திறுட்பம், நுண்ணறிவு 
அண்ணறிவர் 

புத்திமான், நுண்ணறிவாளன் 

புத்திவாதம், நுண்ணறிவுவாதம் 
(நு. FF.) ுண்ணறிவு ஈவு



Intention 

Intentional 

Interaction 

—, Reciprocal 

-, Social 

Interactionism 

Interaction theory 

Inter-communication 

Intercourse 

Interdependence 

Inter-dependent 

Interest 

Interference 

TInter-marriage 

Internal 

Tnternationalization 

Internal structure 

Inter-personal reaction 

Interpolation 

Interpretation 

Interstitial area 

Interview 

— method 

Intestate 

— estate 

— property 

— succession 

Intimidation 

Intolerence 

Intoxication 

Intoxicating liquor 

Intra situ 

Intrigue 

Introspection 

Introvert .. 

Introversion 

Intuition 
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நோக்கு 

நோக்கமான 

இடைத்தாக்கம் ட் 

இணைக்ணைத்தாக்கம், இதரேதர தாக் 
கம் 

சமூகத்தாக்கம் 

இணைக்கணைத்தாக்கவாதம் 

இணைக்$ணைத்தாக்கக்கொள்கை 

இடைத்தொடர்பு 

புணர்ச்சி 

ஒன்றையொன்று சாரல் 

ஒன்றையொன்று சார்ந்த 

நலன், கருத்து, வட்டி, கவர்ச்சி 

குலையீடு 

மாற்றுச்சடங்கு 

உள்ளான 

சருவதேச மயமாக்கல் 

உள்ளமைப்பு 

இடைத்தற்றாக்கம் 
இடைச்செருகல் 

உரைபெயர்த்தல் (மொழிபெயர்த்தல்) 

உட்பிரதேசம் 

நேர்முகப்பரீட்சை, நேருரையாடல் 

நேருரையாட்டுமூறை 

மரணசாதனமெழுதாத 

மரணசாதனமெழுதாப்பூதல் 

மரணசாதனமெழுதாப்பொருள் 

மரணசாதனமில்லாவழியுரிமை 

அச்சுறுத்தல் 

பொறு திமின்மை 

வெறித்தல் 
மதுபானம் 

இடைதிலைபை: 

சூழ்ச்சி 
உண்ணோக்குகை 

தன்னோக்கம், அகமுஇி, உண்ணஸேடக்க 

அகமுகவிருப்பு, உண்ணோக்கம் 

உள்ளுணர்வு
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Intuitionism 

Invasion 

Invention 

Inversion 

Investigation 

— sheet 

Investment 

Invidious 

Invitee 

Inviolable 

Invocation 

Involuntary sy 

Intelligence quotient (I. Q. 

Irrational 

Trrationality 

Irregular 

Irrevocable 

Irritability 

மார்க்க... 

Isolation 

Issue 

J 

Jail 

—sentence. . 

Jailor 

Job 

Analysis. . 

Joint 

—liability .. 

—offence . 

—ownership 

Jointly and severally 

Jointure 

உள்ளுணர்வு வாதம் 

படையெடுப்பு 

புதிதுகாண்டல் 

,தலை€ழ்மாறல் 

புலன்விசாரணை, நுண்ணாய்வு 

அண்ணாய்வுத்தாள் 

முதலீடு 
நேர்மை தவறிய 

அழைத்தோர், விருந்து 

மாற்றமுடியாத 
அழைத்தல், ஆவேசம் 

இச்சையில்லா 

புத்தி ஈவு (பு. ஈ.) 

பகுத்தறிவற்ற 
பகுத்தறிவின்மை 

ஒழுங்கற்ற நேரில்லாத 
மாற்றமுடியாத 

சினத்தகும், உறுத்தும் 
சினக்குதன்மை, உறுத்தல் 

தனித்தல் 
வழக்கு, விவாதவிடயம் 

மறியல் 

மறியல் தீர்ப்பு 

மறியற்காவலர் 

தொழில் 

தெ £ழிற்பகுப்பு 

மூட்டு, கூட்டான 

கூட்டுப்பொறுப்பு 

கூட்டுக்குற்றம் 
கூட்டரிமை 

கூட்டாகவும் தனித்தும் 

சீதனம், தாயாதி



Joking-relationship 

Journalism 

Judgment 

Judicature 

Judicial 

Judiciary 

Jural authority 

Jurisdiction 

Jurisprudence 

—Medical . . 

Justice 

Justification 

Justified 

Juvenile 

court 

offender 

K 

Kekistocracy 

Katharsis 

Kidnapping 

Kin 

Kindred 

Kinosis 

Kingship 

Kinsfolk 

Kinship 
—behaviour 

—Fictitious 

—orthography 

—structure 

—system .. 

—terminology 

Kin group 
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கேலித்தொடர் 

பத்திரிகைத் தொழில் 

தீர்ப்பு 
கோட்டு நடவடிக்கை, வழக்குத்துறை 

நீதிமுறையான, சட்டமுறையான 

நீதித்துறை, சட்டம்சார்ந்த 
சட்ட அதிகாரம் 

ஆட்சி எல்லை, ஆதிக்கம் 

சட்டக்கலை, சட்டவியல் 

வைத்திய சட்டக்கலை 

நீதி 
.' சார்பு நியாயம், சமாதானம், [காரணம் 

காரணங்காட்டிய 

பாலியர், இளையோர் சார்ந்த 

பாலர் நீதிமன்று 

இளமைக்குற்றவாளி 

கொடுங்கோன்மை 

உணர்ச்சிவெளியீடு, கோட்டநீக்கம் 

ஆட்கடத்தல் 

இனம் 

இனத்தோர் 

பரிணாமம் 

அரசநிலை 

இனஞ்சனம் 

இனம் 

£இனநடை 

பொய்மினம் 

இனவியல் 

இன அமைப்பு 

இனமுறைமை 
இனப்பெயரியல் 

இனத்தொகுதி
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Kin Consanguineal 

—Residential 

—terms 

Kleptomania 

Knowledge 

of reality 

Known .. 

Kulturkris 

L 

Laboratory method 

Labour 

—, Casual 

—, Child 

— combination 

— Exchange 

— force 

— immobility 

— Laws 

— Legislation 

— Market 

— Movement 

~— Organization, 

— power 

—, Productivity of 

-—, Skilled 

—, Specialized 

—, Sweated 

— Turnover 

— Union 

—, Unskilled 

Labourer 

Laissez-faire 

Lamentation 

உடன்வாழினம், இரத்தவுறவினர் 
வாழ்க்கையினம் 

இனமுறைகள் 

இருட்டூப்பைத்தியம் 

அறிவு 
உண்மை நிலை அறிவு 

அறிந்த 
குல்தேக்கறீசு 

பரிசோதனைச்சாலைமுறை, ஆய்சாலை 

முறை 
தொழில் 

அமயத்தொழில் 

பாலர்த்தொழில் 

தொழிற்சேர்க்கை 

தொழில்தேடு அலுவலகம் 
தொழிலாளர் படை 

தொழில் இயங்காமை 

தொழிற் சட்டங்கள் 

தொழிற்சட்டமியற்றல் 

தொழிற்சந்தை 
தொழிலாளரியக்கம் 

தொழிலாளர் நிறுவகம் 

தொழில்வலு 

தொழில் ஆக்கம் 
பயிற்றப்பட்ட தொழில் 
சிறப்பியல்பு த் தொழில் 

கடும்தொழில், வியர்தொழில் 

தொழில்மொத்தத் தொகுப்பு 

தொழிலாளர் சமாசம் 
பயிலாத்தொழில் 

தொழிலாளர் 

தற்போக்குக்கொள்கை 

புலம்பல்



Landlord 

Land tenure 

Larceny 

Lashes 

Latency period 

Lateral 

Law 

—, Cannon 

—, Common 

—, Criminal 

—, Ecclesiastical 

—, Kandyan 

—, Natural 

— making 

—, Private 

—, Public 

—, Traditional 

— Unwritten 

— abiding 

Lawful 

Lawlessness 

Law and order 

Lawsuit 

Layman 

Leadership 

Learned behaviour 

Learning 

— by experience 

Lease 

— at will 

— bond 

— hold 

— in common form 

— system 

Legacy 

Legal 

— advice 

— character 
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நிலக்ஹோர் 

நிலவாட்டி 

சிறுகளவு 

கசையடி 

மறைவுக்காலம் 

பக்கமான 

விதி, சட்டம் 

திருச்சபைவிதி 

பொதுவிதி 

குற்றச்சட்டம் 

சமயச்சட்டம் 

கண்டி நாட்டுச்சட்டம், மத்திய இலங்கைச் 

சட்டம் 

இயற்சைவிதி 

சட்டவாக்கம் 

தனிச்சட்டம் 

பொதுச்சட்டம் 

வழமைச்சட்டம் 

எழுதாச்சட்டம் 

சட்டத்துக்கமைய 

சட்டமு/றையான 

சட்டமில்லாமை 

சட்டமும் அமைதியும் 

சட்டச்செயல் 

பொதுமனிதன் 

தலைமை, முதன்மை 

அறிவாளி நடை 

கல்வி 

அனுபவக்கலை 

குதீதசை 
விரும்பியகாலக் குத்தகை 

கு.த்தகைமுறி 
குத்தகைக்காணி 

பொதுமுறைக்குத்தகை 

குத்தகைமுறை 
மரணசாதன உரிமை 

சட்டமுறையான 

சட்டப்பு.த்திமதி 
சட்டத் தன்மை, சட்டச்சுபாவம்
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Legal custody 

— formalities 

—— liability 

— objection 

— obligation 

— principle 

— proceeding 

— process 

~~ remedy 

— sanction 

—- separation 

— system 

Legally 

Legality 

Legend 

Legislation 

Legitimacy 

Legitimate 

Leisure 

Leisure-class 

Lende 

Lessee 

Lessor 

Lethal chamber 

Level 

— of analysis 

— of aspiration 

Levirate 

Lex-tallionis 

Liabilities 

Liasion-officer 

Libation 

Libel 

Liberation 

Liberty of conscience 

Libidinous 

Libido 

Life History 

சட்டமுறைக்கைதி 

சட்டமுறைமைகள் 

சட்டமுறைப் பொறுப்பு 

சட்டமுறை மறுப்பு 

சட்டமுறைக்கடப்பாடு 

சட்டத்தத்துவம் 
சட்டச்செய்சை 

சட்டகரைமம் 

சட்டக்கழுவாய் 

சட்ட அனுமதி 
சட்டமுறைப் பிரிப்பு 

சட்டமுறைமை 
சட்டமுறையாக 

சட்டத்தன்மை 

கட்டுக்கதை 

சட்டமியற்றல் 

சட்டமுறையான தன்மை 

சட்டமுறையான, உரிய 

ஓய்வு 

தொழில் செய்யா வகுப்பார் 

கடன்கொடுப்போர் 

குத்தகைகாரர் 

குத்தகை கொடுப்போர் 

கொலை அறை 

பட்டம் 

பாகுபாட்டு மட்டம் 

விழைவு மட்டம் 

அண்ணிமண முறை 

பழிவாங்கல் சட்டம் 

பொறுப்பு 

இணைப்பு உத்தியோகத்தர் 

அபிடேகம் 

அவதூறு 

விடூவித் தல் 

மனவிடுதலை 

உந்தும் 

உந்துகை 

வாழ்க்கை வரலாறு



Life organization pattern 

Limit 

—, Lower 

—, Upper 

Lineage 

—, Maximal 

—, Minimal 

Lineal 

Linear 

Linguistic 

Literal 

Literate 

Litigant 

Litigation 

Little communities 

Livelihood 

Local 

Localisation 

Locality 

Location 

Lodging House 

Lock-out 

—up 

Locomotion 

Logie 

— Deductive 

—, Formal 

~—, Inductive 

-—, Symbolic 

Logical 

Logomachy 

Loitering 

’ Longing 

Long-term 

Loosely-structured society 

Lunacy 

Lunatic asylum 
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வாழ்க்கை நிருமாண நியதி 

எல்லை 

இழெல்லை 

மேலெல்லை 

வமிசவழி 

உயரெல்லை வமிசவழி 

தாழெல்லை வமிசவழி 

பரம்பரை 

நேர்கோட்டுக்குரிய 

மொழிக்குரிய 

யதார்த்தம், சொற்கருத்து 

படித்த, எழுத்தறிந்த 
வழக்காடி 

வழக்காடல் 

சிறு சமூகங்கள் 

வாழ்க்கை வழி 

DQ GTEC IT 

ஒரிடமாக்கல், தனிப்படுத்தல் 

பிரதேசம் 

நிலைகுறித்தல் 
உறைமனை 

கதவடைப்பு 

பூட்டிவிடல் 

எந்திர வியக்கம் 

தருக்கம், அளலியல் 

உய்த்தறியளவியல் 

நியம அளவியல் 

தொகுத் தலளவையியல் 

குறியீட்டளவையியல் 

தருக்கத்துக்குரிய, அளவையிய ற்குரிய, 

நியாயத்துக்குரிய 

வாய்ச்சண்டை, சொற்சண்டை 

அலைதல் 

நீளநினைத்தல் 
நீண்டகாலம் 

நொய்யமை சமூகம் 

WEF 

பித்தரகம்
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Lurking House 

Luxuries 

Lying-in-Home 
Lynch 

M 

Machiavellianism 

Macro- 

Madness 

Magic 

—, Black 

—, Destructive 

~—, Contagious 

—, Exuvial 

—, Imitative } 
Mimetic 

—, Productive 

—, Protective 

—, Sympathetio 

Magical light used for Divining 
Magician 

Maintenance 

Magistrate’s Court 

Maladaptation 

Maladjustment 

Malevolence 

Malevolent 

Malfeasance 

Malice 

Malicious 

Malnutrition 

Malpractice 

Mana 

பதுங்குமனை 

போசப் பொருள்கள் 

பேற்றண்மை மனை 

அக்கிரமத்தூக்கு 

மக்யெவெல்லிவாதம், குடிலவாதம் 
பேரண்டம் 

விசர் 

மாந்திரீகம் 

சூனியம், 

அழிப்புமாந்திரீகம் 

தொற்றுமாந்திரீகம் ் 
மிருக அங்கச்சூனியம், கழிதோல்மாந் 

திரீகம் 

போறல் மாந்திரீகம் 

ஆக்கமாந்திரீகம் 

காப்புமாந்திரீகம் 

பரிவுமாந்தஇரீகம் 

அஞ்சனமந்திரம், அஞ்சனமை, 
மந்திரவாதி 

தாபரிப்பு 

நீ 'திவான்மடன்று 

பிழைமுறைதழுவல், பிழைமுறை 
சவாக்கம் 

பிழைமுறைச்£ராக்கம் 

கெட்டகுணம் 

கெட்டகுணமுள்ள 

இச்செயல் 

வன்மம் 

வன்மமான 

போசணைத் தகவின்மை 

புன்னெறி 

தெய்வீகம், மன 

 



Management 

Managerial class 

— revolution 

Mania 

—, Depressive 

—, Exubrant =a 

Manor ae 

Manorial system - 
Manpower க 

Manslaughter 

Marginal man = 

Marital aie 

— inheritance as 

— rights 

Marriage = 

— articles 

— bond 

— broker 

— feast 

— portion 

— ritual 

— tie 

—, Give in oe 

—, Take in 

— by capture 

— by exchange 

— by habit and repute 

— by purchase 

—, Clandestine 

—, Companionate 

— Group 

—, Matrilocal 

—, Patrilocal 

Marxism 

Masculinity ] 
Masculineness i 

Masochism 

Massage clinics 

முகாமை 

முூகாமைவகுப்பு 

முகாமைப்புரட்சி 

பித்து 
மனத்தளர்ச்சிப்பித்து 

மன எழுச்சிப்பித்து 

பண்ணை 

பண்ணைமுறைமை 

மனுவலு, ஆள்வலு 

ஆட்கொலை 

எல்லைமனு 

திருமணத்துக்குரிய 
திருமண உரிமை 

,திருமணச்சடங்கு 

திருமணம் 

திருமண ஒப்பந்த உறுப்புக்கள் 

இருமணமுறி 
,திருமணத்தரகர் 

திருமண விருந்து 

சீதனம் 

திருமணச்சடங்கு 

,திருமணக்கட்டூப்பாடு 

திருமணக் கொடை 

இருமண அற்பு 
ஆட்படுத்து மணம், இராக்கதமணம் 

மாற்றுத்திருமணம் 
வழமையும் பிரசித்தியுமுள்ள மணம் 

விலைப்பேற்றுமணம் 

மறைமணம், கந்தருவமணம் 

நட்புமணம் 

குழுமணம் 

தாய்வழி மணவுறவு 

பிதாவதமணவுறவு 

மாட்சுவாதம் 

ஆண்மை 

மசோக்கியம் 

உருவுசாய்சாலை, உடலுருவு நிலையம்
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Masses 

Mass observation 

— society 

Master of ceremonies 

Masturbation 

Onanism 

Materialism 

—, Dialectical 

Materialistic interpretation 

Maternal 

— inheritance 

— instinct 

— uncle 

— uncle’s wife 

Mating 

Matriarchate 

Maitriarchy 

Matriarchal 

Matri-clan 

Matricide 

Matrilocal 

Matrimonial alliance 

௨
 

— case 

Matrimony 

Matrimonium 

Maturation 

Maturity 

Maximization 

Maximum 

Maze 

Mean, Arithmetic 

Meaning 

Meaningful 

Means of Communication 

— of subsistence 

Measurement 

Mechanism 

—, Compensatory 

மாக்கள் 

சமூகக்கவனிப்பு, கும்பற்கவனிப்பு 

கும்பற்சமூகம் 
விழாத்தலைவர் 

குற்கலவியின்பம்பெறல் 

கைவேலை 

பூதவாதம், உலோகாயதம் 

முரணறுதருக்கவுலோகாயதம் 

உலோகாயத விளக்கம் 

தாய்வழியான 

தாய்வழி உரிமை 

தாய்வழி உளப்பண்பு 

தாய்மாமன் 

தாய்மாமி 

சேர்தல் 

தாய்வழிச்சொத்து 

தாய்வழியான 

தாய்வழிவமிசம் 

தாய்க்கொலை 

தாய்வாழிடம் 

திருமணத்தொடர்பு 

திருமணவழக்கு 
திருமணம் 
தாய்வழி உரிமை 

முதிர்தல் 
முதிர்வு 
உச்சமாக்கல் 

உச்சம் 

சிக்கல்வழி 

கூட்டலிடை 

கருத்து 
கருத்துடைய 

போக்குவரத்துவழிவகை 

வாழ்க்கை உணவுவழி 

அளவீடு 

பொறிநுட்பம் 

ஈடுசெய்பொறி நுட்பம்



Mechanism Defence 

—, Escape 

Mechanistic Theory 

Median 

Mediation 

Medicine 

— bag 

— man 

Megalomania 

Melancholy 

Melancholia 

Memory 

Menopause 

Menstrual hut 

Menstruation 

Mental 

— abnormality 

— agitation 

— catharsis 

— competency 

— defective 

— dificiency 

— disease 

— discipline 

— disorder 

— equipment 

— health 

— hygiene 

— incapacity 

— infirmity 

— reservation 

— shock 

— set 

Mercantile 

Merchandise 

Mercy 

Mesalliance 

Mesocarp 

4—R, 18500 (4/66) 

61; 

பொறிநுட்ப பாதுகாப்பு உபாயம் 

பொறிநுட்ப தப்பும் உபாயம். 

பொறிநுட்பக்கொள்கை 

மத்தியம், இடையம் 

இணங்கல் 

மருந்து 
மருந்துப்பை 

மருத்துவர் - 
அகம்பாவவிசர் 

துக்கபீடை 

துக்கபீடை 

நினைவு 
மாதவிடாய் நீங்கல் 

மாதவிடாய்க்கூடு 

மாதவிடாய் 

மானச, உளஞ்சார்ந்த 

மானச”அசாதாரணம் 

உளக்ளளைர்ச்சி, மானசக்ளர்ச்சி 

உளக்கோட்ட நீக்கம், மானசக்கோட்ட 

நீக்கம் 
உள ஆற்றல், மானச ஆற்றல் 

மானச ஊனம் 

மானசக்குறை 

உளநோய், மானசதோய் 

மானச நன்னடை 

உளக்குழப்பம், மானசக்குழப்பம் 

மானச உபகரணம் 

உளநலம், மானச நலம் 

உளச்சுகாதாரம், மானசச்சுகா தாரம் 

மானச ஆற்றற்குறை 
மானசத் திடமின்மை 

மானச ஒதுக்கம் 

உள அதிர்ச்சி, மானச அதிர்ச்சி 

உள அமைப்பு, மானசக்கட்டூ 

வணிகத்துக்குரிய 

வணிகப்பொருள் 

இரக்கம் 

குலக்கேட்டுச்சம்பந்தம் 

இடைஉறை



62 

Mezozoic era 

Meta-Anthropology 

Metabolism 

Metamorphosis 

Metaphysics 

Method 

— of agreement 

— of agreement and difference 

— of coincidence 

— of concomitant 

— of variation 

— of difference 

— of exclusion 

— of simple 

— of enumeration 

— of residue 

— of trial and error 

—, Anecdotic 

-, Axiomatic 

Methods of Study 

— of Teaching 

Methodic 

Methodical 

Methodology 

Methodological error 

Metronymic 

Metropolis 

Metropolitan 

Micro 

Middleman 

Midwifery 

Migration 

Milieu 

Militarism 

Mind 

—, Ego 

—, Conscious 

—, Id 

மீசோசோயிக்காலம் 

அதத-மனிதரியல் 

அனுசேபம் 

உருமாற்றம் 

பெளதிக அதீதவியல் 

முறை 

ஒப்பந்தமுறை 

ஒப்புமைவேற்றுமை முறை 

ஒன்றுதல்முறை 

உடன்நிகழ்முறை 
மாறல்முறை 

வேறுபாட்டுமூறை 

தவிர்ப்புமுறை 
சாமானியமுறை 

கணக்கெடுப்புமுறை, தொகுத்தல் 

முறை 

மீதிமுறை 
பரீட்சைவமுமுறை 

உப்கதைமுறை 

அடிப்படை உண்மைமுறை 

கற்கும்முறை 

கற்பித் தல்முறை 
முறையான 

முறைமையான 

முறையியல் 

முறையியல்வழு 

மாத்திரையளவான 

பட்டணம் 

பட்டணவாச)ி 

வுணுக்கு 

இடையாள் 

பேற்றுமருத்துவம், செவிலியியல் 

குடியேறல் 
சூழல் 

இராணுவம் 

மனம், உளம் 

தன்னுளம் 

உணர்ச்சியுளம் 

இது உளம், இதுக்கருத்து



Mind, Sub-conscious 

—, Super-ego 

—, Unconscious 

Mind-body relationship 

Minimum 

Minor 

Minority 

Misappropriation 

Miscegenation 

Misconduct 

Misdemeanour 

Misogamy 

Missionaries 

Mistress 

Mitigation 

Mixed 

Mixture 

Mob 

Mobility . 

—, Horizontal 

—, Mental 

—, Occupational 

. —, Vertical 

Model personality 

Mode 

Modernization 

Modesty 

Modification 

Modus operandi 

Moiety 

Monachism 

Monastic 

Monasticism 

Monism 

Monocracy 

Monogamy 

Monopoly 
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SiperriéA 2 onto 

மேல் அகம்-உளம் 

உணர்ச்சிமியல் உளம் 

உளம்-உடற்சம்பந்தம் 

தாழெல்லை 

சிறிய 

சிறுபான்மை 

தப்புரித்தாக்கம், கையாடல் 

சாதிகலத்தல் 

கெட்டநடை 

கெட்டபோக்கு 

திருமணவெறுப்பு 
சமய ஊழியர் 

வைப்பாட்டி, 

குண்டக்குறைப்பு 

கலந்த 
கலவை 

கும்பல் 

அசைவு, இடம்பெயரல் 

இடையிடப்பெயர்வு, இடையசைவு 

உள அசைவு 

தொழில்சார் இடப்பெயர்வு 

நிலைக்கு.த்து இடப்பெயர்வு 
மாதிரி ஆளுமை 

மாதிரி வடிவம் 
மாதிரி ஆகாரம் 

தற்காலத்தாக்கல் 

அடக்கம் 

மட்டாக்கல் 

செய்யும்முறை 

உபபிரிவு 

துறவறம் 
மடத்துக்குரிய 

மடத்துறவு 

ஒருமைவாதம் 

ஒருவராட்சி 

ஒருமனைவாழ்வு 
முழுவுரிமை, எகவுரிமை
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Monotheism 

Mood 

Moodiness 

Moral 

— obligation 

— conduct 

—, Law 

— order 

— sense 

— value 

Morality 

Morale 

Morbid 

Mores 

Moron 

Morphology 

Mortgage 

Mortuary customs 

Moving cause 

Motive 

Motivation 

Motivated 

Motor 

— activity 

— area 

Mourning 

— ceremony 

Movement 

Multi-lateral 

Multitude 

Mundane 

Murder 

—, Attempted 

Murderous intention 

Music 

—-, Choral 

—, Classical 

—, Folk 

,தனியிறைவாதம் 

மனநிலை, பிரகாரம் 

மந்தநிலை, வெப்புறிலை 

ஒழுக்கஞ்சார்ந்த 
ஒழுக்கக்கடப்பாடு 

ஒழுக்கநடை 

ஒழுக்கவிதி 
ஒழுக்கவிதி 
ஒழுக்க உணர்ச்சி 

ஒழுக்கப்பெறுமானம் 

ஒழுக்கம் 

மன உரன் 

உறக்க நிலை 

வழமைக்கட்டூப்பாடு 

அற்பபுத்திமான் 
உருவவியல் 

ஈடூசெய்தல் 

பிணஅறைவழமை, இடூகாட்டுவழமை 

அசைவுக்காரணம், இயங்குகாரணம் 

நோக்கம் 

இயக்குகை 

இயக்க 

இயக்கும் 

இயக்குமுயற்சி 
இயக்கும்பிரதேசம் 

துக்கக்குறி 

துக்கச்சடங்கு 

இயக்கம் 

பல்படித்தான 
உம்பல் 

உலகத்துக்குரிய 

கொலை 

கொலை எத்தனம் 

கொல்லும் நோக்கம் 

இசை, சங்€தம் 

கதம்ப இசை 

செந்நெறியிசை, பண்டைமுறைஇசை 

தாட்டுச்சங்தேம்



Mutation 

Myopia 

Mystical 

Mysticism 

Myth 

Mythology 

N 

Name 

—, Christian 

—, Ge 

—, (Surname) 

Naming ceremony 

Narcissism 

Narcissistic stage 

Narration 

Narrative 

Nasal 

Nation 

National 

— character 

— form 

Nationalism 

Nationality 

Native 

Nativism 

Nativistic movement 

Naturalization 

Naturalism 

Naturalistic Theory 

Nature 

Nature and nurture 
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பிரிக்கை 

பிறழ்பார்வை 

மறைபொருளனுபவம், இறையனுப 
வத்துக்குரிய 

இறையனுபவம் 

புராணம் 

புமாணலியல் 

பெயர் 

சொந்தப்பெயர் 

இடப்பெயர் 

குடும்பப்பெயர் 

பெயரீட்டுவிழா 

தற்காமம், தன்னுருக்காமம் 

தற்காமநிலை 

வரலாறு 

வரலாறு, வரலாற்றுக்குரிய 

மூக்குக்குரிய 

சாதி, நாட்டினம் 

நாட்டினமான 

நாட்டினப்பண்பு 

நாட்டினவுருவம் 

நாட்டினவாதம் 

நாட்டினம் 

நாட்டுக்குரிய 

சுதேசியம் 

தேசிய இயக்கம் 

நாட்டரிமைப்படுத்தல், இயற்கைப்படுத் 
கல் 

இயற்கைவாதம் 

இயற்கைக் கொள்கை 

இயற்கை 

இயற்கையும் வளர்ப்பும்
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Natural 

— justice 

— phenomena 

— selection 

— science 

Necromancy 

Need 

Need Theory 

Negation 

Negative 

Negativism 

Negligence 

Neighbour 

Neighbourhood 

— group 

Neo- 

Neolithic age 

Nepotism 

Nerve 

Nervousness 

Nervous shock 

Neuralgia 

Neurasthenia 

Neuritis 

Neuro- 

Neurology 

Neuro-psychiatry 

Neurosis 

Neurotic 

Neutralism 

Neutrality 

News 

Nihilism 

Nobility 

Nomadism 

Nomenclature 

Nominalism 

Non-co-operation 

— summary proceedings 

இயற்கையான 

இயற்கைநீதி 
இயற்கைத்தோற்றப்பாடூ 

இயற்கைத்தேர்வு 
இயற்கைவிஞ்ஞானம் 

பிதிருரையாட்டு 

தேவை 

அவசியக்கொள்கை,தேவைக்கொள்கை 

எதிர்மறை 

எதிர் 

எதிர்மைவாதம் 

அசட்டை 

அயலார் 

அயல் 

அயற்சமூகம் 

புது 

புதிய கற்காலம் 

குலபட்சபாதம், இனவோராயம் 

தரம்பு 
நரம்புத்தளர்ச்சி, பதற்றம் 

நரம்பதிர்ச்சி 
நரம்புநோய் 

நரம்புத்தளர்ச்சி 

நரம்பழற்சி 
தரம்புசார் 

நரம்பியல் 

நரம்பு-உளமருத்துவம் 

நரம்புநோய் 

நரம்புசார் நோயாளி 

நடுநிலைமை 

நடுநிலை 
பு.தினம் 
இன்மைவாதம், சூனியவாதம் 

விழுமியோர் 

நாடோடி நிலை 

நாமாவலி 

நாமவாதம் 

ஒன்றாமை, ஒத்துழையாமை 

ஆரம்பவிசாரணை, நடவடிக்கை



Norm 

—, Age 

—, Social 

Normal 

Normality 

Normative 

Notation 

Novice 

Nucleus 

Nudity 

Nudist 

— colony 

Nuisance 

—, Law of 

Null 

Numerical 

Numismatic 

Nuptial 

Nurture 

Nutrition 

Nymphomania 

௦ 

Oath 

Object 

Objection 

Objectification 

Objective 

Objectivism 

Objectivity 

Objurgation 

Oblation 

Obligation 

Obligatory 
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நியமம், பரிமாணம் 

வயதுப்பரிமாணம், நியமவயது 

சமூக பரிமாணம், சமூகநியமம் 

நடுநிலை, சமம் 

நடுநிலைமை 
பிரமாணமான 

எண்மானம் 

நவீனர், புதியோர் 

௧௬ 
,திகம்பரம் 

Heusen 

இகம்பரசமாசம் 

தொல்லை 

தொல்லை விதி 

செல்லாத, இன்மை, நிறுத்தம் 

எண்ணளவு 

நாணயவியல் 

திருமணத்துக்குரிய 
வளர்ப்பு 

போசணை 

ஆணவாநோய் 

ஆணை 

பொருள், திரவியம் 

ஆட்சேபனை 

விடயமாக்கல் 

குறிக்கோள் 

குறிக்கோள்வாதம் 

விடயத்துக்குரிய நோக்கு 

கடிதல் 

தெய்வ நிவேதனம் 

கடப்பாடு 

கடப்பாடுடைமை



Obligee 

Obliger 

Obscenity 

Observation 

—, Participation 

Obsession 

Obsolescence 

Obsolete 

Occidental 

Occult science 

Occupant 

Occupation 

\Occupational-hierarchy 

— mobility 

— therapy 

Oedipus complex 

Offence 

—, Bailable 

—, Cognizable 

—, Indictable 

—, Lesser 

—, Non-bailable 

—, Non-cognizable 

Offender 

—, Adult 

—, First 

—, Habitual 

—, Occasional 

—, Indictable 

—, Situational 

—, Youthful 

Offering 

— to demon 

— to Gods 

— to planets 

Office 

Officer 

Official 

,தயைவேண்டுநர் 

தயைதருநர் 

தூர்த்தம், இடக்கர்நிலை, ஆபாசம் 
அவதானம், கூர்ந்தநோக்கு 

உடந்தை அவதானம் 

முற்றுகை, மனமுட்டு 

வழக்கொழிதிலை 

வழக்கொழிந்த 

மேலைநாட்டுக்குரிய 

மறைகலை 

வூப்போர் 

தொழில் 

தொழிற்பதவணி 
தொழிலியங்குதன்மை 

தொழிற்சச்சை 

ஈடிப்பசுச்சிக்கல் 

தவறு, குற்றம் 

பிணைபெறுதவறு 

அறிதகுகுற்றம் 
கோட்டுத் தண்டனைக் குற்றம் 

சிறியதவறு, குணக்குற்றம் 
பிணைமுடியாக்குற்றம் 

அறிதகாக்குற்றம் 
தவறாளி 

முதிர்ந்த தவறாளி 
முதல்தவறாளி 
வழமைத்தவறாளி 

தரோவழித்தவறாளி 
கோட்டுத் தண்டனைக்குற்றவாஸி 

சந்தர்ப்பக்குற்றவாளி 

இளம் குற்றவாளி 

காணிக்கை, நிவேதனம், கொடை 

பேய்நிவேதனம், பலிக்கொடை 

தெய்வநீவேதனம் 

சரகநிவேதனம், சரகசாந்தி 

அலுவலகம் 

அலுவலர் 

கட்டளைக்குரிய, அலுவலாளர்



Official confidence 

— duties 

Offspring 

Old age 

— age pension 

Oligarchy 

Olfactory 

Omen 

Omission 

Oneiromancy 

Oneiroscopy 

Ontological 

Ontologism 

Onus 

Operational 

Operationalsim 

Opinion 

—, Collective 

—, Crowd 

—, Group 

—, Public 

—, Survey 

Opium 

Opportunism 

Opportunist 

Opposition 

Oppressed 

Oppression 

Oppressor 

Optimism 

Oracle 

Oral 

— eroticism 

— method 

— sadism 

— test 

— tradition 
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உத்தியோக (இரகசிய) நம்பிக்கை 

உத்தியோகக் கருமம் 

பிள்ளை, எச்சம் 

முதுமை 

முதுவயது உபகாரச்சம்பளம் 

சில்லோராட்சி 

மோப்புக்குரிட, வாசனைப்புலனுக்குரிய 

நிமித்தம் 
தவிர்ப்பு, விடுகை 

கனாத்தோற்றவிளக்கம் 

கனாவியல் 

உள்ளமைக்குரிய 

உள்ளமைவாதம் 

பொறுப்பு 

செயற்படும் 

செயற்படல்வாதம் 

கொள்கை, எண்ணம், அபிப்பிராயம் 

கூட்டபிப்பிராயம் 

குழு அபிப்பிராயம் 

தொகுதி அபிப்பிராயம் 

பொதுமக்கள் அபிப்பிராயம், பொது 

மக்கள்கொள்கை 

அபிப்பிராய அளவீடு 

அபின் 

சந்தர்ப்பவாதம் 

சந்தர்ப்பவாதி 

எதிர்ப்பு 

abou 

அடக்கல் 

அடக்கி 

நன்மைக்கோட்பாடூ 

அசரீரிவாக்கு 

வாய்மொழி, வாய்ப்பேச்சு 

முகசம்போகம் அனுராகம் 

வாய்ப்பேச்சுமுறை 

வாய்மொழித்துன்பூட்டுவேட்கை 

வாய்மொழிப்பரீட்சை, நேர்முகப்பரீட்சை 

கன்னப் (ர
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Ordeal 

Order 

Ordinal 

Ordinance 

Original 
Organic 

—theory . 

Organism 

Organization 

Orgy 

Orient 

Orientation 

Origin 
Origination 

Orphanage 

Orthodox 

Orthography, Kinship 

Ossification 

Ostentation 

Ostracism 

Out-breeding 

Out-lay 

Outline 

Overt 

Owner 

Ownership 

—, Common 

—, Private 

—, Public 

P 

Pact 

Pagan: 

Palaeontology 

Paleolithic age 

கடும்துன்புறுத்தல் 

கட்டளை, ஒழுங்கு 

எண் சிரமமான 

கட்டளைச்சட்டம், நியதி 

ஆதியான, மூலமான 

சேதனவுறுப்பு 
சேதனவுறுப்புச்கொள்கை 

சே.தனவுறுப்பி, உயிர்ப்பொருள் 

நிறுவகம், நிறுவல், அமைப்பு 

பழையவணக்கம், மர்மவழிபாடு 

கீழைத்தேசம் 

'இசைகோட்பாடு, வழிப்படுத்தல், தழுக் 

கமைவு 

ஆதி, மூலம் 
தோன்றல், தொடக்கம் 

அநாதைச்சாவை 

வைதிகமான 

எழுத்து இனவியல் 

என்பாதல், வளர்ச்சியின்மை 

ஆடம்பரம் 

துண்டிப்பு 
புறத்தினம் பெருக்கல் 

செலவீட 

புறவரைவு 

பிரசித்தமான 

உடைமையாளர் 

உடைமை 

பொதுவுடைமை 

சொந்த உரிமை, தனியுடைமை 

பொதுவுரிமை, UBT Hee Ment 

உடன்படிக்கை 

உருவவணக்கம் 

பாசாணத்தாளியல், உயிர்ச்சுவட்டியல் 
முற்கற்காலம்



Paleo-ethnology 

Paleontologist 

Palmistry 

Panel technique 

Panacea 

Panic 

Panopticon 

Pantheism 

Pantheon 

Pantomime 

Paradigm 

Parallelism 

Paranoia 

Paramour, Female 

—, Male 

Pardon 

Para-psychology 

Parental authority 

— instinct 

— quarrel 

Parochial 

Parochialization 

Parol 

Parole 

— board 

— system 

Patricide 

Participant 

Participation 

Passion 

Pastoral 

Paternal 

— inheritance 

— relative 

Paternity 

Pathology 

Patriarch 
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பண்டைமனிதரியல் 

பூர்வஉயிரியலறிஞன் 

இரேகையியல் 

மண்டலவினைநுட்பம் 

அவுடதம் 

பீதி, இகல் 

பெந்தம்வட்டச்சிறை 

சர்வேசுவரவாதம் 

தேவகணம் 

சர்வானுகரணம், அபினயக்கூத்து 

வாய்பாடு 

சமாந்தரவாதம் 

மனக்குழப்பம், விசர் 

சோரப்பெண் 

சோரபுருடன் 

மன்னிப்பு 

பரவுளவியல் 

பெற்றாரதிகாரம் 

பெற்றாரியல்பூக்கம் 

பெற்றார்சரட்டு 

குறிச்சிப்பற்றுக்குரிய, கோவிற்பற்றுக் 

குரிய ் 

குறிச்சிப்பற்றாக்கல் 

வாக்குமூலம் 

உறுதிவாக்கு 

உறுதிவாக்குக்குழு 
உறுதிவாக்குமுறைமை 

பிதாகொல்லி 

பங்காளி. 

பங்குகொளல் 

வேட்கை, காமம் 

ஆயர்பாக்கம், நாட்டுப்புறம் 

பிதாவழி 

பிதாவழியுரிமை 

பிதாவழி இனம் 

பிதாமை 

நோயியல் 

கோத்திரமுதல்வர்
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Patria potestas 

Patriarchate 

Patriarchal theory 

Patrimonial 

Patrimony 

Patriotism 

Patronage 

Patronymic 

Pattern 

—-, Behaviour 

—, Cultural 

—, of Action 

—-, of consumption 

Pauperism 

Pay 

Peasant 

— society 

Peasantry 

Pedigree 

Penal 

+— code 

— law 

— provision 

— settlement 

— servitude 

Penalize 

Penalty 

Penis 

Penitentiary 

Penology 

Pension 

Percentage 

Perception 

Perceptual 

— field 

— thinking 

Period 

Periphery 

பிதாவமி ஆதிக்கம் 

பிதாமுகன்மையான 

பிதாமுதன்மைவாதம், பிதாமுதன் 
மைக்கொள்கை 

முூதுசொத்துக்குரிய 

முதுசொம் 

தேசாபிமானம் 

ஆதரவு 

குடிப்பெயர்க்குரிய, பிதாவழிபோன 

மாதிரி, காட்டுரு 

நடைமாதிரி 

பண்புமாதிரி 

செயன்மாதிரி 

அகர்வுமாதிரி 

வறுமைவா தம் 

வேதனம் 

சிறுகமக்காரன் 

சிறுநிலச்சமூகம் 

சிறுநிலத்தோர் 

வமிசம், மரபு 

தண்டத்துக்குரிய 

கண்டச்சட்டக்கோவை 

தண்டச்சட்டம் 

தண்ட ஏற்பாடு 

தண்டக்குடியேற்றம் 

கடூழியமறியல் 

தண்டனைக்குட்படுத் தல் 

தண்டம், குற்றம் 
பீனம் 

மனத்திருப்பமறியற்சாலை 

தண்டனையியல் 

ஓய்வுக்காலச்சம்பளம், உபகாரச்சம்பளம் 

நூற்றுலீதம் 
தோற்றம், புலனுணர்ச்சி 
தோற்றத்துக்குரிய 
தோற்றமண்டலம் 
தோற்றக்கருத்து 
கால எல்லை, அவ தி 

சுற்று



Perjury 
Permissive 

Perquisite 

Person 

Personal 

— bail 

— bond 

Personality 

—, Basic 

— development 

—, Expanded 

—, Extrovert 

—, Ideal 

—, Introvert 

— test 

— trait 

— type 

Personal-social behaviour 

Personnel 

Personation 

Personator 

Perspective 

Perversion 

Pervert 

Pessimism 

Petition 

Petrology 

Petting 

Phenomenon 

Philanthrophy 

Phobia 

Phonetics 

Phraseology 

Phratry 

Phrenology 

Physical 

— basis 

— distance 
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பொய்ச்சான்று 

அனுமதிக்கத்தக்க 

மேலதிகவரவு 

ஒருவர், ஆள், பெயர்வழி 

சுயமான 

சுய அப்பல் 

சுய ஒப்பந்தம் 

ஆளுமை 

மால அருமை © 

ஆளுமை விருத்தி 
விரிந்த ஆளுமை 
புறநோக்காளுமை 

இலட்சிய ஆளுமை 

உண்ணோக்காளுமை 

ஆளுமைச்சோதனை 

ஆளுமைத்தன்மை 

ஆளுமை வகை 

தன் சமூக நடத்தை 
ஆளணி 

ஆள்மாறாட்டம் 

ஆள்மாறி 

நோக்கு 

கோட்டம் 

கோடி 

இமைக்கோட்பாடு 

மனு 
பரம்பரையியல் 

சிராட்டு, செல்லம் 

தோற்றப்பாடு 

கொடைமை 

பயநோய் 

ஒலிமியல், பன்னலியல் 

சொல்தொகுப்பியல் 

(புராதன) இன அலகு 
கபாலவியல் 

பெளதிக, உடலமைப்புக்குரிய, இயற் 

கைக்குரிய 

உடலமைப்படிப்பன... 

பெளதிகத்தூரம்
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Physical environment 

— maturity 

Physiognomy 

Physiogonoy 

Physiology 

Picketing 

Pick-pocketeer 

Pocketing 

Philanthi opus erecturs 

Piety 

Pillage 

Pillory 

Pilot study 

Pimp 

Placement 

Plaint 

Plaintiff 

Plainant 

Plan 

Planned economy 

Planning 

Play 

—, Dramatic 

—, Fantasy 

—, Imitative 

9 Imaginary 

—, Organized 

—, Sensory and motor 

—, Social 

Plea 

Plead 

Pleader 

Pledge 

Plunder 

Pluralism 

Pneumatology 

Polarity 

Polarisation 

இயற்கைச்சூழல், பெளதிகச்சூழல் 

உடல் முதிர்வு 
அங்கசாத்திரம், முகக்குறியியல் 

உலகத்தோற்றம் 

உடற்றொழிலியல் 

தடைசெய்தல் 

மடிபறிப்போன் 

மடிபறித்தல் 
கொடைச்சின்னம் 

பக்தி 

சூறையாடல் 

தண்டச்சட்டம் 

வழிகாட்டிக்கல்வி 

கூட்டி 
,நிலைநாட்டல் 

வழக்கு 

வழக்காளி 

முறைப்படுபவர் 

மாதிரி, உபாயம், இட்டம் 

திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் ' 

திட்டமிடல் 

ஆட்டம் 

நாடகம் 

உருவெளித்தோற்ற ஆட்டம் 

போறலாட்டம் 

கற்பனை ஆட்டம் 

திட்டமிட்ட ஆட்டம் 
உணர்ச்சி, இயக்க ஆட்டம் 

சமூக ஆட்டம் 

நியாயம், மன்றாட்டம் 

மன்றாடல் 

மன்றாடி 

அடகு, சூழ் 
கொள்ளை 

பண்மைவாதம் 

வாயுவியக்கவியல் 

முனைதன்மை 

முனைவாக்கம்



Polarized 

Police 

— constable 

— custody 

— force 

— officer 

Political 

Poll 

Pollution 

Polyandry 

—, Adelphic 

—, Fraternal 

Polygamy 

Polygamist 

Polygammous 

Polygyny 

—, Sororal 

Polytheism 

Poor House 

— Law 

Position 

Positive 

— science 

Positivism 

Possessor 

Possession 

—, Demon 

—, Gods 

—., Spirits 

Posterity 

Post 

Potlatch 

Poverty 

Power 

Practice 

Practical 

Pragmatic 

Pragmatism 

15 

முனைவாக்கிய 

பொலிசு 

பொலிசுக்காவலர் 

பொலிசுப்பாதுகாப்பு 

பொலிசுப்பட்டாளம் 

பொலிசு அலுவலாளர் 

அரசியலுக்குரிய 

வாக்கெடுப்பு 

அழமுக்காக்கல் 

பல்புருடமணம் 

பல்சகோதரமணம் 

பல்சகோதரமணம் 

பல்மணம், பல். மனைவியருண்மை 

பலமணமுடையோன் 

பல்மணமுள்ள 

பல்மனைவியருண்மை 

சகோதரப் பல்மனைவியருண்மை 

பல்தெய்வவணக்கம் 

வறியோரில்லம் 

வறியவருதவிச்சட்டம் 

நிலைமை 

உண்மையான, நேரான 

நேர்விஞ்ஞானம் 

உண்மைவாதம் 

உடையோன் 

உடமை, ஆவேசம் 

பேயாவேசம் 

தெய்வமேறல் 

ஆவியேறல் 

சந்ததி 
நிலை, பின்னான, பதவி 

பொற்லாச்சு, குலவிருந்து 

வறுமை 

வலு 
பழக்கம் 

செய்முறை, செய்கை 

செயற்படுத்தும் 

பயன்வழிவாதம், பிரயோகவாதம்
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Praise 

Prayer 

Precedent 

Preceeding 

Preceptor 

Pre-condition 

— destination 

— determination 

Prediction 

Preference 

Preferential 

Pre-historic 

Prejudice’ 

Prejudicial 

Pre-literate 

— meditated action 

— meditation 

Premise 

—, Major 

—, Minor 

Premonition 

Pre-requisite 

Prescribed 

Preservation 

Pressure 

— Groups 

Prestige 

Pre-supposition 

Presumable 

Presumption 

Presumptive 

Prevention 

Preventive 

— action 

— detention 

—— officer 

—treatment 

Previous 

புகழ் 
வேண்டுதல், வணக்கம்; வழிபாடு 

மூன்னீடு, முற்கோள் 

முந்தியவை 
கட்டளையிடுவோன் ஆசான் 

மூன்றிபந்தனை 
முன்விதிப்பு, முன்நியமம் 

முன்துணிபு 

எதிர்வுகூறல் 

விருப்பம், மிகைநாட்டம் 

தேர்வுக்குரிய 

வரலாற்றுமுன் 

தப்பெண்ணம் 

கதப்பெண்ணமான 

இலக்கயமுன்னான 

உடன்செய்கை, முன்சூழ்ந்தசெயல் 

முன்சூழல் 

எடுகூற்று 
சாத்திய எடுகூற்று 
பக்க எடுகூற்று 

முன் எச்சரிக்கை, முன்குறி 

முன்தேவை, முன் அவசியமான 

லிதித்த 
பாதுகாப்பு, பேணல் 

அமுக்கம், ஆக்கம் 

ஆதிக்கக்குழுக்கள் 

தனிமதிப்பு, பெருமை, சீர்த்தி 

முன்னஊாகம், முன்காடல் 

ஊாஇக்கத்தக்க 

ஊகம் 

கருதப்படுதல் 

தடுப்பு 
தடுக்கும் 

குடைச்செயல் 

தடைமறியல் 

தடுப்புத்தியோகத்தர் 

குடுப்புச்சிறச்சை 

முன்னான, பூர்வ



Previous conviction 

Priest 

—, Buddhist 

—, English Church 

—, Hindu 

—, Roman Catholic 

Priesthood 

—, Buddhist 

—, Hindu 

—, Roman Catholic 

Primary 

Primate 

Primitive 

— communism 

— man 

Primitivism 

Primodial 

Primogeniture 

Principle 

Priority 

Prison 

—, Bridewell =e 

— Goal 

—, Jail 

— camp 

— community 

— custody 

— discipline 

— labour 

Prisoner 

Prisoner’s dress 

Prisoner’s aid Association 

— Welfare Association 

Privilege 

Probability 

Probation 

— officer 

5—R'13500 (4/66) 

முன்குற்றச்சாட்டு 

குரு 

பு.த்தகுரு 

ஆங்கலக்கோயிற்குரு 

சைவக்குரு 

கத்தோலிக்ககுரு 

குருத்துவம் 
பு.த்தகுருத்துவம் 

சைவக்குருத்துவம் 

கத்தோலிக்ககுருத்துவம் 

முதலான 

தலைமைக்குரு, நாயகக்குரு, அத்தியட் 

௪கா் 

பண்டை 

பண்டைப்பொதுவுடைமை 

பண்டைமனிதன் 

பண்டைவாதம் 

ஆதியான 

முன்றோன்றலுரிமை, (வார்சு) 

தத்துவம் 
முதன்மை 

மறியற்சாலை 

பிரைடூவெல்மறியற்சாலை 

மறியல்வீடு 

கள்வர்மறியல் 

மறியற்பாசறை 

மறியற்சமூகம் 

மறியற்காப்பு 

மறியல்நன்னடை 

மறியல் தொழில் 

மறியற்காரன் 

மறியற்காரன் உடை 

மறியற்காரருதவிச்சங்கம் 

மறியற்காரர் நலன்சங்கம் 

சிறப்புரிமை 

நிகழ்தகவு 
தகுதிகாண்நிலை 
தகுதிகாண் உத்தியோகத்தர்
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Probation order 

— period 

Probationary period 

Probationer 

Problem 

Problematic 

Procedure 

Process 

Procurer 

Procuress 

Product 

— analysis 

Production 

Productivity 

Profane 

Profession 

Professional 

Profile 

Progress 

—, Theory of 

Progression 

Progressive 

Progressives 

Prohibition 

Propertied class 

Proprietorship 

Prophecy 

Propitiate 

Proportion 

Proposition 

Prosecutor 

Prosecution 

Prosperity 

Prostitute 

Courtesan 

Harlot 

Queen 

தகுதிகாண் கட்டளை 

தகுதிகாண் அவதி 

தகுதிகாண் கால அவதி 

தகுதிகாண் நிலையினர் 

பிரச்சினை 

பிரச்சினைக்குரிய 

செய்கைமுறை 

முறை, முறைமை 
பெறுநர் 

தேடிப்பெறுபவள் 

ஆக்கம், விளைவு, பெருக்கம் 

விளைவுப்பாதீடு 

விளைவு 

ஆக்கநிலை, பலன்தரு நிலை 

தேவதநிந்தனை, உலகாயதமான, தூய் 
மையின்மை 

தொழில். 

தொழில்முறை, தொழிலுக்குரிய 
பக்கவடிவம், முகக்குறி 

முன்னேற்றம் 

முன்னேற்றக்கொள்கை 

விருத்தி, முன்னேறுவரிசை 

முன்னேறும் 

முூன்னேறிகள் 
விலக்கு 

நிலச்சுவான், உடையோர் 

சொந்தம் 

முன்மொழிதல் 

சாந்திப்படுத்தல் 
ஈடான, வி௫தசமம் 

ஏற்பாடு, கூற் று 

வழக்குத்தொடர்வோர் 

வழக்குத்தொடரல் 

செமிப்பு, வளம் 

விலைமகள் 

மாளிகைவிலைமகள் 

விலைமாது 

கீழினவிலைமகள்



Projection 

—, Psychological 

Projective test 

Proletariat 

Promiscuity 

Proof 

Propaganda 

Propensity 

Property 

—, Communal 

—, Corporeal 

—, Immovable 

—., Movable 

—, Real 

Prostitution 

(Harlotry) 

Prototype 

Prove 

Provision 

Provocation 

—, Grave 

—, Sudden 

Proximate 

Psuedo 

Psyche 

Psychiatry 

Psychiatrist 

Psychic 

— distance 

— force 

Psychical 

Psycho-analysis 

Psycho-drama 

— Analytical school 

— Neurosis 

Psychopath 

Psychopathology 

Psycho-physical relation 
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மூன்னீட்சி, எறியம் 

உளப்பாட்டு முன்னீட்டி 

முன்னீட்சச்சோதனை 

பாட்டாளியர் 

சம்மதம் 

நிறுவல், சான்று 

பிரசாரம் 

மனச்சார்பு 

சொத்து 

சமுதாயச்சொத்து 

பொருட்சொத்து, உற்றறிசொத்து 

அசைவற்றசொத்து 

அசையுஞ் சொத்து 

உண்மைச்சொத்து 

உடல்விற்றல் 
அபசாரம் 

முதஓ௬ 

நிறுவல், நிரூபி 
ஏற்பாடு, விதானம் 

சினமூட்டல் 

கடுஞ்செமூட்டல் 
உடன்சினமூட்டல் 

அண்மையான 

போலியான 

உளப்பாடு, மனம் 

உளநோய்மருத்துவம் 

உளதநோய்மருத்துவர் 

உளச்சார்பான 

உளஞ்சார்தொலைவு 

உளவலு 

உளஞ்சார்ந்த 

உளப்பாகுபாடு 

உளதநாடகம் 

உளப்பாகுபாட்டுக்கழகம் 

உளதநரம்புநோய் 

உளநோய் 

உளநோமயியல் 

உள-உடற் சம்பந்தம்
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Psycho-Social 

— therapy 

Psychologism 

Psychology 

—, Child 

—, Depth 

——. Developmental 

—, Differential 

—, Educational 

—, Experimental 

—, Faculty 

—, Folk 

—, Genetic 

—., Gestalt 

—, Hoxmil 

—, Mass 

Psychological make-up 

— need 

Psychologist 

Psychometry 

Psychosis 

Puberty 

—, Female 

— ceremony 

— rites 

Public 

— assistance 

— charity 

— nuisance 

— opinion 

— Ordinance 

— peace 

— utility service 

Pubis 

Punishment 

—, Capital 

—, Corporal 

—, Individualization of 

உள-சமூகமான 

உள்ளச்சி௫ச்சை 

உளவியல்வாதம் 

உளவியல் 

குழந்தையுளவியல் 
ஆமழவுளவியல் 

விருத்தியுளவியல் 

வகைமீட்டுளவியல் 

கல்விசார் உளவியல் 

பரிசோதனை உளவியல் 

துறைசார் உளவியல் 

பாமர உளவியல் 

பிறப்புச்சார் உளவியல் 

கெல்ரால் உளவியல் 

ஒக்சுமில் உளவியல் (பிரயாசை உள 

வியல்) 

கும்பலுளவியல் 

உளப்பாட்டியற்றுகை 

உளப்பாட்டுத்தேவை 

உளவியலறிஞன் 

உளமானம் 

உளவிருத்தி 
பூப்பு 
பெண்பூப்பு 

பூப்புச்சடங்கு 

பூப்புக்கரியை 

பொது, பொதுமக்கள் 

பொதுமக்கள் உதவி (நலன்) 

பொதுமக்கள் தருமம் 

பொதுமக்கள் தொல்லை 

பொதுமக்கள் அபிப்பிராயம் 

பொதுமக்கள் கட்டளைச் சட்டம் 

பொதுமக்கள் சமாதானம் 

பொதுமக்கள் பயன்சேவை 

பூப்பென்பு 

தண்டனை 

மரணதண்டனை 

உடல் தண்டனை 

தண்டனை தனிநபர்ப்படு த்தல்



Punishment, Mitigation of 

Punitive 

Purchase 

Pure 

Purification 

— ceremony 

Puritanism 

Purposiveness 

Purposive school 

Pygmy 
Pyromancy 

Pyronism 

Q 

Qualification 

Qualitative 

— model 

Quantitative 

— method 

Quarrel 

Quasi 

— criminal offence 

— Judicial Authority 

Query 

Questionnaire 

— method 

Quotation 

R 

Race -% 

— adaptation om 

— antipathy 2 

— classification Tr 
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தண்டனைக்குறைப்பு 

தண்டனைக்குரிய 

விலைக்குவாங்குதல் 

தூய, பரிசுத்த 

சுத்திசெய்தல் 

சுத்இச்சடங்கு 

வைதிகம், தூய்மைவாதம் 

நோக்குடைதன்மை, நோக்கு 

நோக்கு மரபு 

குறளன் 

தீக்குறி 
நிமித்தக்கலை 

தகுதி, தகைமை 
பண்பறியும் 

பண்பறிமாதிரி 

அளவறியும் 

அளவறிமுறை 
சச்சரவு 

மருவிய, பாதி, அரை 

மருவிய குற்றச்சார்த்து 
மருவிய சட்ட அதிகாரம் 

ஆட்சேபம் 

வினாக்கொத்து 

வினாக்கொத்துமுறை 
கூறுவிலை 

சாதி, வருக்கம், பந்தயம் 

சாதியிசைவாக்கல் 

சாதி எதிர்ப்பு 

சாதிப்பாகுபாடு
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Race consciousness 

— conflict 

— contact 

— difference 

— formation 

— group 

— mixture 

— relation 

— riots 

— segregation 

Racial 

— myth 

— prejudice 

Racialism 

Racism 

Racket 

Radicalism 

Raid 

Rain-making ceremony 

Range 

Rank 

Ransom 

Rape 

Rapport 

Rapproachment 

Rate 

Ratio 

Rational 

Rationale 

Rationalism 

Rationalist 

Rationalization 

Reaction 

— formation 

Reactionary 

Real 

Realism 

Reality 

சாதியுணர்ச்ச 

சாதிமுரண் 

சாதித்தொடுப்பு 

சாதிவேறுபாடு 

சாதி ஆக்கம் 

சாதித்தொகுஇி 
சாதிக்கலப்பு 

சாதித்தொடர்பு 

சாதிச்கலகம், சாதிக்கொந்தளிப்பு 

சாதி ஒதுக்கல் 
சாதிக்குரிய 

சாதிக்கட்டுக்கதை 

சாதிக்கெடுதி, சாதித்தப்பெண்ணம் 

சாதிவாதம் 

சாதிபேதவாதம் 

அமலை, கூக்குரல் 

பெருமாற்றவாதம் 

சூழ்தல், தாக்கு 
மழமையாக்கச்சடங்கு 

வீச்சிடம் 

வரிசைப்பதவி 

ஈடுமீட்டல் 

கற்பழித்தல் 
ஆதரவுத்தொடர்பு 
மித் தரசந்தானம் 

வீதம் 

விதம் 

பகுத்தறிவுள்ள 
பகுத்தறிவு, இயல்லிளக்கம் 

பகுத்தறிவுவாதம் 
பகுத்தறிவுவாதி 
பகுத்தறிவாக்கம் 

தூக்கம், எதிர்ப்பு 

எதிர்ப்பாக்கம் 

எதிர்ப்புள்ள 

உண்மையான 

உண்மைவாதம் 

மெய்ம்மை



Rearrest 

Reason 

Reasoning 

Rebirth 

Recall 

Recapitulation 

Receptor 

Recessive 

Recidivism 

Reciprocal 

Reciprocity 

Recognition 

—, Non 

Recognized 

Recognizance 

Reconcilation 

Reconstruction 

Recration 

—, Commercial 

Recurring 

Reduction 

Reference 

Referential 

Reflex 

Reflection 

Reformatory 

— school 

Reformism 

Reformist 

Reforms Act 

Reformulation 

Refuge 

Refutation 

Regeneration 

Regionalism 

Regression 

Regressive 

Regulate 
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மீளப்பிடித்தல் 

நியாயம், காரணம் 

நியாயித்தல் 

மறுபிறப்பு 

மீளநினைஷூட்டல், மீளக்கேட்டல் 

மீளஞாபகப்படுத்தல் 

ஏந்தி 
பின்னிடையும் 

குற்றவீழ்ச்சிவாதம் 

பரிமாறல், தலைமோன 

பரிமாறுதன்மை, தலை£ழ்த்தன்மை 

மீட்டறிவு, மதித்தல் 
மீட்டறிவின்மை, மகிப்புநீக்கல் 

மீட்டறிந்த, மதித்த 
மீட்டறிதல் 

மீட்டு இணக்கம் 

மீளவமைத்தல் 

மீளவாக்கம் 

வணிகமீளவாக்கம் 

மீண்டுவருதல் 

குறைப்பு, கழிவு, தாழ்வு 
மேற்கோள், தொடர்பு, மாட்டேற்று 

மேற்கோள் வழங்கும் 

தெறிவினை 

விம்பம் 

சிர்திருத்தச்சாலை 

சீர்திருத்தப் பாடசாலை 

சீர்திருத்தவாதம் 
சீர்திருத்தவாதி 
ஓர்திருத்தச் சட்டம் 
மீளவுருவமைத்தல் 

அகதி, சரணடைவு 

மறுத்துரைத்தல் 
மீளவுயிர்ப்பிப்பு 

பிரதேசவாதம் 

பின்னிடைவு 

பின்னிடையும் 

ஒழுங்குபடுத்து
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Regulation 

Regulative 

Regulator 

Rehabilitation 

Re-incarnation 

Re-inforcement 

Rejection 

Relationship 

Relative 

Relativity 

Remembrance 

Remission 

Remote 

Remuneration 

Rent 

Rentier 

Repatriation 

Repeal 

Repentance 

Repitition 

Replacement 

Replica 

Representation 

Representative 

Repression 

Reprieve 

Reprimand 

Reproduction a 

Repulsion 

Requisites 

Research 

Reservation 

Relative 

—, Affinal 

—, Consanguineal 

—, Cross we 

—, Genetic = 

—, Parallel oe 

ஒழுங்குபடுத்தல், பிரமாணம் 

ஒழுங்காக்கும் 

ஒழுங்காக்கி 

மறுசீரமைப்பு 

மாறிப்பிறத்தல், புனர்சன்மம் 

மீளவலியுறுத்தல் 

நிராகரித்தல், தள்ளுதல் 

இனம், உறவு, தொடர்பு 
உறவினர் 

சார்நிலைமை 

நினைவூட்டல் 
மன்னிப்பு, தண்டனை குறைத்தல் 

தூரத்துள்ள 

ஊதியம் 

வாடகை 

வாடகை எடுப்போர் 

தாய்நாட்டுக்கு மீட்டல் 

விலக்கல் 

மனந்திரும்பல் 
திரும்பச்செய்தல் 

பதிலிடல் 

மாற்றுப்படிவம், பதிற்படிவம் 

முறைப்பாடு, வகைக்குறிப்பு 

பிரதிநிதி 
AMPEG SO 

மன்னிப்பு 

கண்டிப்பு 
மீளவெளியிடல் 

நிராகரித்தல் 

தேவைகள், வேண்டல்கள் 
மீளவாய்தல் 

ஒதுக்கம் 

உறவினர் 

நாட்ட உறவினர் 

இரத்த உறவினர் 

மூரண்பாட்டுறவினர், விவாக உறவினர் 
பிறப்புறவினர் 

சம உறவினர்



Relative Primary 

—, Tertiary ‘ 

Relativism = 

Relaxation 

Relevant 

Relevancy a 

Reliability oe 

Relief sie 

Religion ee 

Religious ‘5 

— belief 

— order 

Remand 

—, Jail 

Remedy 

Remembering 

Reserved 

Residence 

—, Ambilocal 

—, Avunculocal 

—, Bilocal 

—, Matrilocal 

—, Uxorilocal 

—, Neolocal 

—, Patrilocal 

—, Virilocal 

Resident 

Residuary 

Residue 

Residual 

Resistance 

Respondent 

Response 

—, Collective 

—, Emotional 

—, Mimetic 

Restitution 
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முதலுறவினர் 
தார உறவினர் 

இனவாதம், உரித்துவாதம், சார்ச் 
வாதம் 

தளர்த்தல் 
தகுதியுள்ள 
தகுதியண்மை 
நம்பகம் 

நிவாரணம் 

சமயம் 

பத்தியுள்ள, சமயத்துக்காரிய 

சமய நம்பிக்கை 

சமய ஒழுங்கு 

விளக்கமறியல் 

விளக்கமறியற்சாலை 

சீர்பாடு, மாற்றம் 

இநினைஷட்டும் 

பிரத்தியேகம், ஒதுக்க 

வதிவு, வாழிடம் 

இருமை வாழிடம் 

மாமன்வழி வாழிடம் 

இருவர்வமி வாழிடம் 

தாய்வழி வாழிடம் 

மனைவிவழி வாழிடம் 

புதுவாழிடம் 

பிதாவழி வாழிடம் 

மனிதன்வழி வாழிடம் 

வாழ்பவர், வதிவு 

எச்சமான 

மிச்சம், எச்சம் 

மிச்சத்துக்குரிய, எச்சத்துக்குரிய 

துடை 

எதிரி 

ஞூண்டற்பேறு, விளைவினை 

சமூக விளைவினை 

உளப்பாட்டு விளைவினை 

போறல் விளைவினை 

மீளப்பெறுகை
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Restraint 

Retaliation 

Retardation 

Retention 

Retribution 

Retrospection 

Revelation 

Revenue 

Review 

Revision 

Revitalization movements .. 

Revolution 

Reward 

Ridicule 

Right 

Riot 

Rite ts 

— of intensification “a 

— of initiation 
— of passage 

— of puberty 

—, Purification க 

Ritual oe 

— licence 

— offence 

— pollution 

— technique 

Ritualism 

Ritualistic 

Robbery 

Role 

— assignment 

—~ differentiation oa 

— playing 
Romance 

Romantic 

Rowanticism 

கட்டுப்பாடு 

பிரதிச் செயல் 

பின்னிடைவு, அவமுடுகு, வேகத் 

தேய்வு 
திறுத்திவைத்தல் 
பழிவாங்கல், செய்குற்றப்பயன், பலி 

ப்பு 
பின்னோக்கல் 

வெளிப்படுத்துதல், தரிசனம் 

அரசிறை 

மீள்நோக்கு, மதிப்புரை 

மீளவாய்தல், மீளச்சோதித்தல் 

புத்துயிர்பியக்கம் 

புரட்சி 

கைம்மாறு, செய்வினைப்பயன், பரிசு 

பரிகாசம், ஏழனம் 

செம்மையான, உரிமை, நேரான 

கொந்தளிப்பு 

கிரியை, சடங்கு 

பலப்படுத்து நரியை 

இீட்சைக்கரியை 

செலுத்தற் இரியை 

பூப்புச்சடங்கு 

சுத்இக்ரியை 

கிரியைமுறை, சடங்குமுறை 

சடங்குமுறையனுமதி 
சடங்குமுறைக்குற்றம் 
சடங்குமுறை அழுக்கு, ஆசெளசம் 

சடங்குமுறை நுட்பம் 
சடங்குமுறை வாதம் 

கிரியைமுறை சார்ந்த 

களவு 

நடிபங்கு, வேடம் 

தடிபங்குப் பொ அப்பு 

தடிபங்கு வகைய 

தடிபங்கு ஆடல் 

கட்டுக்கதை, களவொழுக்கம் 
களவுக்குரிய 

புதீதுணர்வுவாதம், அற்புதவாதம்



Rorschach test 

Rote-memory 

Routine we 

Rowdy 

Rule 

Rumour 

Rural டக 

—community 

—development 

Ruralism 

Ruralist 

Ruralization, es 

Ruralness 

Rurban 

Rurbanization 

5 

Sabianism 

Sabotage 

Sacredotalism 

Sacrament 

Sacred 

Sacrification 

Sacrifice 

—, Human 

Sacrilege 

Sadism (Masochism) 

Safe-custody 

Saint 

Salary 

Salaried job 

Sample oe 

—, Biased as 

—, Controlled 
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உறோஷாற் சோதனை 

வாய்ப்பாடம் 

வழக்கருறை, வழமை 

சண்டியர் 

சட்டம், ஆட்சி 

கேள்வி, வதந்தி 

நாட்டுக்குரிய, கிராமிய 

இிராமிய சமூகம் 

கிராமிய விருத்தி 

நாட்டுவாதம், இராமியம் 

நாட்டவன், இராமவாசி 

நாட்டுத்தன்மைப்படுத்தல் 

நாட்டுத்தன்மை 

நாட்டவன், இராமியன் 

நாட்டினமாக்கல் 

சேபியன்வாதம், இரகவணக்கம் 

தொழிற் பங்கம், செயலொழிப்பு 

குருமாராதிக்கம் 

நற்கருணை, சற்பிரசாதம் 

பரிசுத்தமான 

பலியிடல் 

பலியீடு, தியாகம் 

ஆட்பலியீடூ 

தெய்வத்துரோகம், சமயவிதிவழு 

துன்பூட்டுவேட்கை, பிறர்நோயின்பம் 

பாதுகாப்புமறியல் 

புனிதன், முனி 

படி, சம்பளம் 

சம்பளவேலை 

மாதிரி 

கோடல் மாதிரி 

ஆட்சி மாதிரி
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Sampling 

—, Block 

—, Controlled 

—, Disproportional 

—, Double 

—, Proportional 

—, Purposive 

—, Random 

—., Stratified 

—, Reliability 

—, Theory of 

Sanction (Sociological) 

— (Crimological) 

Sanctions 

—, Negative 

—., Positive ட 

—, Shame 

Sapphism 

Satisfaction 

Savage 

Savagery 

Scale 

Scaling 

Scalping 
Scandal 

Scandalous 

Scapegoat 

Sceptism 

Schedule 

Scheme 

School of thought 

Science 

—, Applied os 

—, Philosophy of 

—, Positive 

—, Practical 

மாதிரியாக்கல் 

கண்டமாதிரியாக்கல் 

ஆட்சிமாதிரியாக்கல் 

விதசமமுறாமாதிரியாக்கல் 

இரட்டைமாதிரியாக்கல் 

வி௫தசமமாதிரியாக்கல் 

காரணமாதகிரியாக்கல் 

எதேச்சைமாதிரியாக்கல் 

.  படிகொள்மாதிரியாக்கல் 

நம்பிக்கைமாதிரியாக்கல் 

மாதிரியாக்கற் கொள்கை 

சமூக அனுமதி 

தண்டச்சட்ட அனுமதி 

சட்ட அனுமதிகள் 

எதிர்ச்சட்ட அனுமதிகள் 

நேர்ச்சட்ட அனுமதிகள் 

பரிகாசச்சட்ட அனுமதிகள் 

பெண்மைத்தானம் 

திருத்தி 
காட்டுமிராண்டி 

காட்டுமிராண்டி த்தனம் 

அளவுகோல் அளவுத்திட்டம் 

அளவுத்திட்டமிடல் 
பட்டையுரித்தல் 
இகழ்ச்சி 
இகழ்ச்சியான 

பிறன்குற்றமேற்றல் 
நம்பாமைவாதம், ஐயவாதம் 
பட்டோலை 

திட்டம் 

கருத்து மரபு, கருத்து மதம் 

விஞ்ஞானம் 

பிரயோக விஞ்ஞானம் 

அஞ்ஞான மெய்மியல், விஞ்ஞானத் 
தீதீதுவம் 

உண்மை விஞ்ஞானம் 

பிரயோக விஞ்ஞானம், செய்கை விஞ் 
ஞானம்



Scientific attitude 

— method 

ன proof 

— reasoning 

— testimony 

Sciomachy 

Scion 

Scission. 

Scope (of the subject) . 

Scribe 

Scripture 

Sculpture 

Secession 

Secondary 

Sect 

Secret Society 

Section 

Secular 

Secularism 

Secularization 

Security 

Sedative 

Seduce 

Seduction 

— of a virgin 

Segment 

Segmentation 

Segmentary organization 

Segregation 

Selective 

Selectivity 

Self 

— abasement 

— abhorrance 

— abuse 

— achievement 

— approbation 

— assertion 
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விஞ்ஞானப்பாங்கு - 

விஞ்ஞான முறை 
விஞ்ஞான நிரூபிப்பு 
விஞ்ஞான நியாயிப்பு: 

விஞ்ஞானச் சான்று 

,நிமலொடுமலைதல் 

ஒட்டுத்தளிர், உரிமையாளர் 

கத்தரித்தல் 
விடயஎல்லை, விசாலம், விரிவு 

எழுத்தாளர் 

Cars HIG) 

சிற்பக்கலை 

நிறு.த்துகை 
இரண்டாம், துணையான 

கோட்டம், மதபேதம் 

இரக சங்கம் 

பாகம், பிரிவு, கூறு 

உலகத்துக்குரிய 

உலகவாதம் 

உலக உரிமைப்பாடூ 

காவல், பிணை 

நோநீக், துன்பநீக்கி 

கற்பழி, நிலைகுலைத்தல் 
கற்பழித்தல், நிலைகுலைவு 
கன்னி கற்பழித்தல் 

துண்டு 

துண்டுபடுத்தல் 

துண்ட நிறுவனம் 

ஒதுக்கிவைத்தல் 

தேருதற்குரிய 
தேர்தன்மை 

தன், தான் 

தன் அவமானம் 

தன்வெறுப்பு 

தன்றிந்தை 
தன் சாதனை 

தற்சார்த்துரை 
தற்றுணிபு
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Self condemnation 

— confidence 

— consciousness 

— contradiction 

— control 

— deception 

— determination 

— defence 

— denial 

— destruction 

— disapproval 

— display 

— education 

— esteem 

— evidence 

— evident 

— exaltation 

— examination 

—— expression 

— gratification 

— indulgence 

— interest 

— knowledge 

— love 

— perpetuation 

— preservation 

— purity 

— rating 

— realization 

— respect 

— restraint 

— sacrifice 

—, Conquest of 

—, Development of 

—, Divided 

—, Looking-glass 

Semantics 

Seniority 

தற்குற்றச்சார்த்து 
தன் நம்பிக்கை 

கன்னுணர்ச்௪ 

தன்முரண்பாடு 

தன்னடக்கம், தன்னாட்சி 

,தன்னேமாற்று 

தன்னுறுதி 
தற்பாதுகாப்பு 

தன்னொறுப்பு 
தன்னழிவு 
தன்மறுப்பு 
குற்காட்சி 

தற்பயிற்சி 

தற்புகழ் 
தற்சான்று, தன்வெளிப்படை 

தற்பிரத் தியட்சம் 

தற்புகழ்ச்சி, தற்பாராட்டு 

தற்சோதனை 

தான்வெளிப்படுத்தல் 

தற்றிருத்தி 
குற்புல ஈடுபாடு 

தன்னயம் 

தன்னறிவு 
தற்சன்மானம், தற்காழுறல் 

தன்னீடிப்பு 
,தற்பேணல் 

தற்சுத்தம் 
தற்கணிப்பு 

தன்னையறிதல், தன்னிறைவுப் பேறு 
தன்மதிப்பு 

தற்கட்டுப்பாடு 

தற்றியாகம் 

தன்னைவெல்லல் 

STAGES) 
பேத.ஆன்மா, பிரிவுத் தன்மை 

பிரதிபிம்பத் தன்மை 

சொற்பொருளியல் 

Papen



Sensation 

Sensationalism 

Sense knowledge 

Sensibility 

Sensitive 

Sensitivity 

Sensory 

— area 

— experience 

— nerves 

— organs 

Sensualism 

Sentence 

—, Accumulative 

—, Indeterminate 

Sentimentality 

Sentiment 

Separation 

Serendib pattern 

Servant 

Service 

—, Divine 

—, Public (State) 

Servitude 

Settlement 

Sexuality 

Shaman (Magician) 

Shame 

Share 

Shrine 

Shyness 

Sib 

Sibling 

Sight-seeing 

Simple 

Sin 

Situation 

91 

உணர்ச்சி 

உணர்ச்சிவாதம் 

உணர்ச்சியறிவு 

உணர்திறன் 

உணர்ச்சியுள்ள 
உணர்தன்மை 

உணரும் 

உணர்ச்சிவலயம் 

உணர்ச்சியனுபவம் 

உணர்நரம்பு 

உணராறுப்புக்கள் 

புலனுணரின்பம், உடலுணர்தன்மை 

இர்ப்பு, வசனம், தண்டனை 

ஒருங்கிய தண்டனை 

காலஎல்லையில் தண்டனை, தேராத் 
தண்டனை 

உணர்ச்சிவச நிலை 

எண்ணப்பற்று, உளப்பற்று 

பிரிவு 

காகதாலிய நியாயம் 

வேலையாள் 

சேவை 

தேவசேவை, தெய்வசேவை 

அரசாங்கசேவை, பொதுச்சேவை 

அடிமைச்சேவை 

இணக்கம், குடியிருப்பு 

பால்தன்மை 

மந்திரவாதி 

வெட்கம் 

பங்கு 

வழிபாட்டிடம் 

வெட்கம் 

இனமான 

இரைச்சல் 

காட்சி காணல் 

தன்மையான, எளிய 

பாவம் 

நிலைமை
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Situational approach 

Skil 

Sex 

— awareness 

— character 

— difference 

— drive 

— fetish 

— sensation 

— urge 

Sexual 

— hypnophobia 

— instinct 

— intercourse 

— intimacy 

— latency 

— misconduct 

— offence 

— organs 

— organs (female) 

—- organs (male) 

— perversion 

— production 

— trauma 

Slander 

Slang 

Slave 

Slavery 

Sledge 

Slogan 

Slum 

Smuggling 

Sociability 

Social 

— acceptance 

— amalgamation 

— achievement 

நோக்கு 

ஆற்றல் 
பால் 

பாலுணர்ச்சி 

பாற்குணம் 

பால்வித் தியாசம் 

பால்முயல்வு 

பால்சா சின்னங்காமுறல் 

பாலுணர்ச்சி 

பால் தூண்டல் 

பாலுக்குரிய 

பால்சார் வசிய நோய் 

பால்சாரியல்பூக்கம் 

பால்சார் சேர்க்கை 

பால்சாருறவு 

பால்சார் மறைவு 

பால்சார்தவற்றுநடை, பால்சார்கெட்ட 
நடை 

பால்சார்குற்றம் 

பால் உறுப்புக்கள், பாற்குறிகள் 

பெண்பால் உறுப்பு 

ஆண்பால் உறுப்பு 

பால்சார் கோட்டம் 

பால்சார்பெருக்கம், கலவி இனப் 
பெருக்கம் 

பால்சார்காயம் 

அபவாதம் 

இழிவழக்கு, சேரிவழக்கு 

அடிமை 

அடிமைத்தனம், அடிமைத்தன்மை 

சக்கரமில்வண்டி, ௪ ுக்குவண்டி 

சுலோகம் 

சாக்கடை 

கள்ளக்கொண்டு செலவு, கள்ளக் 
கட்டத்தல் 

சமூகப்படுத்துதன்மை 

சமூக 

சமூக ஏற்பு 

சமூக ஒன்றிக்கை 

சமூகச்சாதனை, சமூக நிறைவேற்றம்



Social acquisitiveness 

— action 

— adaptation 

— adjustment 

— aggregate 

— assimilation 

— attitude 

— balance 

— barrier 

—- case work 

— change 

— climate 

— Authoritarian 

— democracy 

— laissez-faire 

— clique 

~— code 

— cohesion 

— competence 

— conflict 

— conjunction 

— constraint 

— contact 

— continuity 

— contract 

— contract theory 

— control 

— crisis 

— degeneration 

— deterioration 

— differentiation 

— discipline 

— discrimination 

— disintegration 

— disorganization 

— distance 

— distance scale 
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சநூகத்தேடுதன்மை 

சமூகச்செயல் 

சமூக இசைவாக்கம் 

சநூகச் சூழ்நிலைப்படுத்தல், சமூகச் 
சீராக்கம் 

சநூகத்திரள் 

சமூகத்தன்மயமாக்கல் 

சமூகப்பாங்கு 

சமூகசமம் 

சமூகத்தடை 
சமூகமாதிரிவேலை 

சமூகமாற்றம் 

சமூகச்சூழல், சமூககால நிலை 

ஆணைச்சமுதாயம்,  அதிதாரச்சமுதா 
யம் 

சமூகக் குடியாட்சி 

சமூகத்தற்போக்குக்கொள்கை 

சமூகக்குமுமம் 

சமூகச்சட்டக்கோவை 

சமூக ஒற்றுமை, சமூகப்பிணைவு 

சமூக ஆற்றல் 
FELPES (LOT Gor 

சமக இணைப்பு, சமூகச்சேர்க்கை 

சழூக வற்புறுத்தல் 
சமூகத்தொடர்பு 

FUE SO. STL 

சழக ஒப்பந்தம் 

சமூக ஒப்பந்தக்கொள்கை 

சமூக அடக்குகை 

சமூக இக்கட்டு 

சமூகச்சீரிமிவு 

சமூகக் €ழ்நோக்கம், சமூகச்சர்கேடு 

சமூகவகைமீடு 

சமூக ஓழுக்காறு 

சமூகப் பிரித்துநடப்பு, சமூகப்பேத நடை 

சமூகப்பிரிந்தமிகை 

சமூக அமைப்புக்குலைவு 

சமூகத்தூரம் 

சமூகத்தூர அளவு
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Social drive 

— dynamics 

— disjunction 

— ecology 

— engineering 

— enquiries 

— equilibrium 

— evolution 

— expectation 

— fact 

— function 

— heritage 

— inequality 

— instability 

— institution 

— interaction 

— integration 

— investigation 

— isolation 

— laws 

— life 

— maladjustment 

— maturity 

— mechanism 

— mobility 

— movement 

— mutation 

— myth 

— order 

— organism 

— organization 

— ossification 

— pathology 

— planning 

— pressure 

— problem 

— process 

— psychology 

சமூக உந்தல் 

சயூக ஊக்கம் 

சமூக எதிநிடைப்பிரிவு 

சழூகச்சூழலியல் 

சமூக எத்திரவியக்கு 

சமூகவிசாரணைகள் 

சமூகச்சமநிலை 

சமூகக்கூர்ப்பு 

சமூக எதிர்பார்ப்பு 

சமூகறிகழ்வு, சமூகத்தரவு, சமூக 
உண்மை 

சமூகக்கொண்டாட்டம், சமூகக்கடமை 

சமூகப்பரம்பரையியல் 

சமூகச்சமமின்மை 

சமூக நிலையின்மை 

சமூகத்தாபனம் 

சமூக இடைத்தாக்கம் 

சமூகச்சேர்க்கை, சமூக த்தொகுப்பு 

சமூகறுண்ணாய்வு 

சமூகத்தனிப்படுத்தல் 

சமூகச்சட்டங்கள் 

சயூகவாழ்க்கை 

சமூகப்பிமைமுறைச்சீராக்கம் 

சமூகமுதிர்வு 
சமூகப்பொறி நுட்பம் 

FPS அசைவு 

சமூக இயக்கம் 

சமூகப்பிரிக்கை 

சமூகக்கட்டுக்கதை, சமூகப்புராணம் 

சமூக நியதி 

சமூக உயிர்ப்பொருள் 

சமூக நிறுவகம் 
சமக வளர்ச்சியின்மை 

சமூகநோயியல் 

சமூகத் இட்டமிடல் 

சமூக ஆதிக்கம் 
சமூகப்பிரச்சனே 

சமூகமுறைமை 

சமூகவுளவியல்



Social reconstruction 

— reform 

— rejectees 

— relationship 

— retrogression 

— science 

— self 

— service 

— situation 

— star 

— stratification 

— structure 

— survey 

— tension 

— theory 

— thought 

— usuage 

— value 

— visibility 

— welfare 

— work 

—, Anti 

— psychology 

Socialism 

Socialisation 

Socialised 

Sociation 

Societal 

Sociogenetic 

Society 

Sociology 

—, Applied 

—, Biological ~ 

—, Clinical 

—, Educational 

—, Folk 

— Rural 
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சமூகமீளவமைப்பு 

சமூகச்சீர்திருத்தம் 

சமூகந்தள்ளியோர் 

சமூகத்தொடர்பு 

சமூகப்பின்னிடைவு 

சரூகவிஞ்ஞானம் 

சமூக ஆத்துமம் 
சமூகசேவை 

சமூக நிலைமை 

சமூகநட்சத்திரம் 

சமூகப்படியாக்கம் 

சமூக அமைப்பு 

சமூக அளவையீடு 

சமூகக்குமப்பநிலை 

சமூகக்கொள்கை 

சமூக எண்ணக்கருத்து 

சரமூகவமமை 

சமூகப்டெறுமானம் 

சமூகத்தோற்றத்தன்மை 
சமூகநலன் 

சமூகத்தொழில், சமூகநலவேலை 

சமூகமுரண் 

சமக உளவியல் 

சமூகவுடைமைவாதம் 

சமூகப்படுத்தல், சமகஉடைமைப் 

படுத்தல் 

சமூகப்படுத்திய 

சமாகமாக்கல் 

சழூகமயம் 

சமூகப்பிறப்பான 

சமூகம் 

சமூகவியல் 

பிரயோக சமூகவியல் 

உமிரினச்சமூகவியல் 

சி௫ச்சைச் சமூகவியல் 

கல்விசார் சமூகவியல் 

பாமரர் சமூகவியல் 

நாட்டுச்சமூகவியல்
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Sociology, Systematic 

—, Urban 

—, Wissenssoziologie 

(Sociology of Knowledge) 

Sociological 

— interpretation 

— laws 

— method 

Sociograrm 

Sociometry 

Sociometric method 

Sodality 

Sodomy 

Solemnization 

Solidarity 

Solution 

Somatic 

Sonship 

Sophism 

Sophisticated 

Sorcery 

Sororate 

Soul 

Source 

Span 

Specific 

Specialized 

Specialization 

Speculation 

Speculative 

Spell 

Spirit 

Spiritual 

Spiritualism 

Spontaneity 

Spontaneous 

Spouse 

Spurious 

மூறைமைச்சமூகவியல் . 

நகரச்சமூகவியல் 

வீசன் சூழற்சமூகவியல் 

(அறிவுச்சநூகவியல்) 

சமூகவியலுக்குரிய 

சமூகவியல் விளக்கம் 

சமூகவியல் விதிகள் 

சமூகவியல்முறை 

சமூகச்சித்திரம் 

சமூகமானம் 

சமூகமானமுறை 

உறவுக்குழுமம் 
ஆண்பாற்சேர்க்கை 

சடங்கு நிறைவேற்றல் 

ஒருமைப்பாடு, உறுதி, ஒருங்குதன்மை 

தீர்வு, திரவம் 

உடலுக்குரிய 

பிள்ளைமை 

ஆபாசம் 

விண்ணாணம், இடம்பம், போலியான 

மாந்திரிகம் 

சகோதரியர்பத்தி 

ஆவி, பிராணன் 

உற்பத்தி 
சாண் 

குறிப்பான; தன் 

சிறப்புப்பெற்ற 

சிறப்புப்பயில்வு 

சிந்தித்தல் 
சிந்தனைக்குரிய 

வாழ்க்கை அவது 

ஆலி, ஆன்மா, திரவம், பிராணன் 

ஆன்மாவுக்குரிய 

ஆன்மவாதம் 

சுயலியல்பு, தானாயியலும் தன்மை 
தன்னியல்பான 

புருடன், மனைலி, 
பொய்யான



Stability 

Stabilization 

Standard 

Standardization 

Standardized 

State of nature 

Statement 

Static 

Statistics 

Status 

— achieved 

— ascribed (escribed) 

—, Category 

—, Personality 

—, Scalar 

—, System 

Statute 

Statutory 

Step-child 

— -mother 

Stereotype 

Sterilization 

Stimulant (stimulus) 

Stimulus-response theory 

Stock 

Strain 

Stratification 

Stratified 

Stratus 

Strike 

Structure 

Structural-functional analysis 

Structuralism 

Structuralist school 

— (Psychological) 

__— (Sociological) 

Struggle for existence 

Style 

— of life 

9₹ 

நிலையானதன்மை 

,நிலையாக்கல் 

வகுப்பு, நியமமான 

நியமமாக்கல் 

நியமமாக்கிய 

இயற்கை நிலை 

வாக்குமூலம், கூற்று . 

நிலையான 

புள்ளிலிவரவியல் 

பதவி, தராதரம், நிலைமை 

அடைந்த நிலைமை, பெற்றநிலைமை 

நியமித்த நிலைமை 
வகுப்புநிலை, பதநிலை 
ஆளுமைநிலை 

துல்லியநிலை 

இநிலைமைக்கிரமம் 

நியதச்சட்டம் 

நியதிச்சட்டயுறையான 

மறுதாரப்பிள்ளை 

மறுதாரத்தாய் 
மாற்றமின்மை, திண்ம அச்சுக்கோப்பு 

கிருமியழித்தல் 
தூண்டி 
ஞூண்டல்-விளைவினைக்கொள்கை 

வைப்பு, கையிருப்பு 

வடி, விகாரம், வகை 

படைகொள்ளல் 

படைகொண்ட 

படையான 

வேலைநிறுத்தம் 
அமைப்பு 

அமைப்பு-தொழில் பாகுபாடு 

அமைப்பு வாதம் 

(மன) அமைப்புவாத மரபு 

(உளவியல்) 

(சமூக) அமைப்பு வாத மரபு 

சீவன எத்தனம் 

மாதிரி, போக்கு, நடை 

வாழ்க்கைமாதிரி, வாழ்க்கைப்போக்கு
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Sub-division 

Subjective 

— factor 

Sublimation 

Subrogation 

Subsistence 

Substantive state 

Substitution 

Suburb 

Succession 

Successive 

Sucking 

Sufficient cause 

Suggestion 

—, Auto- 

—, Hetero- 

—, Indirect 

Suicide 

Sui-generis 

Summation 

Summary 

— proceedings 

Summons 

Superiority 

— complex 

— feeling 

Super-organic 

— -mundane 

— -natural 

Supernaturalism 

Superstition 

Super-structure 

Supervisor 

Supplement 

Supposition 

Suppressed 

Suppresion 

Survey 

உபபிரிவு, துணைப்பிரிவு 

பொருளுக்குரிய 

பொருள்சார்காரணி 

பதங்கமாதல் 

பதிலீடுசெய்தல் 

பிழைப்பு, உணவு 

பொருள்சார்நிலை 

ஈடுசெய்தல் 

நகர்ப்புறம், பேட்டை 

தொடர்ச்சி, அடுத்தமைதல் 

அடுத்தமையும், தொடரும் 

உறிஞ்சல் 
போதிய காரணம் 

கருத்தேற்றம் 
தற்கருத்தேற்றம் 
பரகருத்தேற்றம் 
மறைமுகக்கருத்தேற்றம் 
குற்கொலை 

தன்னில் விருத்தியாதல் 

கூட்டற்றொகை 

உடனடி, சாரம், பொழிப்பு 

உடனடிலிசாரணை நடவடிக்கை 

அழைப்பாணை 

உயர்வு 

உயர்வுக்கோட்டம் 

உயர்வுணர்ச்சி 

மிகை-குணங்குறியுண்மை, மிகைச் 

சே.தனவுறுப்பு 
மிகையுலோகாயதம் 

இயற்கைகடந்த 

இயற்கை கடந்த வாதம் 

மூடநம்பிக்கை 

மேலமைப்பு 

மேற்பார்வையாளர் 

துணை, குறைநிரப்பி 
உத்தேசம் 

அமுக்கிய, அடக்கிய 

அமுக்கல், அடக்கல் 
கணக்கெடை, அளவையீரு



Survivals 

Survival of the Fittest 

Susceptibility 

Syllogism 

Symbiosis 

Symbol 

Symbolism 

Symmetrical 

Sympathy 

Synchronoic study 

Synchronism 

Synchronization 

Syncretism 

Synthesis 

— Marxism 

System 

Systematic 

— error 

T 

Taboo 

Tabula 

Tabulate 

Tabular 

Tacit 

Tactics 

Talisman 

Tangible 

Taste 

Tautology 

Tavern 

Taxonomy 
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பிழைத்தோர் 

கக்கனபிழைத்தல், தகுந்தோர்ப் 
பிழைப்பு 

இயல்தன்மை, மனக்கவு 

'நியாயத்தொடை 

ஒன்றியவாஜ்வு 
சின்னம், குறியீடு 

குறியீட்டுவாதம், சின்னவாதம் 

சமச்சீரான 

பரிவு 

ஒரேநோக்கக்கலை 

ஒருநேரப்படல் 

ஒருநேரமாதல் 

எதிரிடைச்சேர்ப்பு, முரண் அமை 

வாதம், ஒன்றியவாதம் 

தொகுப்பு, இணைப்பு 
மாட்சியதொகுப்புவிதி 

ஒழுங்கு, முறைமை 
ஒழுங்கான, முறைமையான 

ஒழுங்கானவமு 

விலக்கு, தீட்ட 

வெற்றுத்தன்மை, 

அட்டவணைசெய் 

அட்டவணையான 

மெளனவலிரக்கம் 

வித்தை, விரகு, சமாளிப்பு 

அட்சரம் 

உருவமுள்ள, தொடத்தகும் 

உருசி 

கூறியது கூறல் 

குவறணை 

ஒழுங்கியல்
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Teacher 

Teaching 

Teasing 

Technical 

Technicality 

Technical knowledge 

Technique 

"Technocracy 

Techniways 

Technology 

Technological 

Teleology 

Telepathy 

Temper-tantrum 

Temperament 

‘Temperance 

Temple, Buddhist 

—, Hindu 

—, Roman Catholic 

Temporal 

Tendency 

Tenancy 

Tenant 

‘Tenement 

Tension 

Term 

Terminology 

‘Testament 

Test 

—, Individual 

—, Group 

Testementary action 

Testing 

Thanks-offering 

Thaumaturgy 

Theft 

ஆசிரியன், ஆசான் 

படிப்பித்தல் 

கேவி, அலைத்தல் 

தொழில்நுட்பம், பொறிநுட்பம், 
கலைநுட்பம் 

தொழில்நுட்பத் தன்மை 

கலையறிவு, நுண்ணறிவு 
முறை, தொழில்நுட்பம், கலைத்திறன் 

தொழினுட்ப ஆட்சி 

தொழினுட்பக் சிரமம், சிற்பமுறை 

தொழினுட்பலவியல் 

தொழினுட்பத்துக்குரிய 

இறுதிக்காரணவாதம் 

தொலைமனவுணர்வு, பிறன்மனதறிவு, 
தொலையுணர்வு 

(கோப ஆவேசம்), விசமக்குணம் 

குணவியல்பு, சுபாவம் 

தன்னடக்கம், மட்டருந்தல் 

விகாரை, புத்த ஆலயம் 

கோவில், இந்து ஆலயம் 

உரோமன் கத்தோலிக்க தேவாலயம் 

அநித்திய, உலூயலுக்குரிய 

நாட்டம், சார்பு, இயல்பு 

குடிக்கூலி, வாடகைவிப்பு 

வாரக்குடி, வாடகைக்குடி 

சிறுமனை 

குழப்பநிலை, இழுவிசை 

பதம், தவணை, நியதி 

சொற்றொகுதி, சொன்முறை 

ஏற்பாடு, உடன்படிக்கை, மரண 
சாதனம் 

சோதனை 

தனியார்சோதனை 

குழுச்சோதனை 

மாணசாதன வழக்கு 

சோதித்தல், பரீட்சித்தல் 

நன்றித்தோத்திரம், நேர்த்திக்கடன் 
இந்திரசாலம், சக்கரவி த்தை 
களவு



Theism 

Thematic 

Theme 

Theocracy , 

Theogony 

Theology 

Theory 

Theoretical 

— science 

Theorist 

Therapeutic 

Thesis 

Thief 

Thinking 

Title 

Titular 

Tolerance 

Toleration .. of 

Tolerate 

Tolerated 

Tools 

Tort 

Torture 

Totem 

— pole 

Totemism 

Tout 

Town 

Townsfolk 

Township 

Toxic 

Trade 

Tradition 

— Great 

— Little 

— Oral 

Traditional 

Traditionalism 
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ஈசுரவாதம், இறைவாதம் 

துறைசார்ந்த 
துறை, விடயம் 

இருச்சபையாட்சி, மதச்சார்பாட்சி 

தேவபரம்பரை விளக்கம் 

தேவசாத்திரம், மதவியல் 

கொள்கை, அறிமுறையியல் 

அறிமுறைக்குரிய, கொள்கைக்குரிய 

அறிமுறைவிஞ்ஞானம் 
கொள்கையாளர் 

நோமியலுக்குரிய 

கோள், ஆராய்ச்சிக்கட்டுரை, மேற் 

கோள் 

கள்வன் 

எண்ணுகை 

உரித்து, பட்டம், தலைப்பு 

உரித்துக்குரிய, பட்டத்தளவான 

இடமளித்தல், சூப்பு, பொறை 

இடங்கொடுத்தல், சூத்தல் 

இடங்கொடு, தாங்கு 

இடங்கொடுத்த, தாங்கிய 

கருவிகள் 

குடிக்குற்றம், அக்கிரமம், இம்சை 

சித்திரவதை 

இலாஞ்சனை, இனக்குறி 
இலாஞ்சனைத்தம்பம் 
இலாஞ்சனைவாதம் 

பரிவுவேவு 

நகரம், பட்டினம் 

நகாமாந்தர் 

சிறுநகர் 

விடமுள்ள 

வாணிபம், தொழில் 

பரம்பரை, மரபு 

பெருமரபு 
சிறுமரபு 
கன்னபரம்பரை 
பரம்பரையான, வழமையான 

பரம்பரைவாதம், வழமைவாதம்
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Traditionalization 

Trait 

Tramp 

Trance 

Transaction 

Transcendental 

Transcendentalism 

Transfer 

Transferee 

Transferor 

Transference 

Transgression 

Transmigration 

Transportation 

Trap 

Trauma, 

Treason 

Trend 

Trial 

— and error method 

Tribe 

Tribal chief 

Tribunal 

Tribute 

Truancy 

Twins 

—, Dizygotie 

(Fraternal) 

—, Monozygotic 

(Identical) 

Type 
Typology 

பரம்பரையாக்கல், வழமையாக்கல் 

பாங்கு 

சஞ்சாரி, தேசாந்தரி 

சமாதி, பரவசம் 

பரிமாறல் 

அதீதமான, மேம்பாடு 

அதீதவாதம், மேம்பாட்டுவாதம் 

மாற்றம் 

மாற்றப்பட்டவர் 

மாற்றியவர் 

மாற்றம் 

மீறல் 

மீள உடம்பெடுத்தல், 

மீள உற்பவித்தல், மறுபிறப்பு 

ஏற்றியிறக்கல் 

பொறி 

காயம் 

அரசதுரோகம் 

போக்கு 

ஆராய்வு, விசாரணை, பரீட்சை 

மூயல்வுவழுமுறை, (பரீட்சைவமுமுறை) 

கோத்திரம் 

கோத்திரத்தலைவன் 

முறைமன்று 

திறை, வாழ்த்து, கப்பம் 
கள்ளம்பண்ணல் 

இரட்டையர் 

துணைநுக இரட்டையர் 

(சோதரவழி) இரட்டையர் 

ஒருநுக இரட்டையர் 

(சமச்சீர்) இரட்டையர் 

வகை, உருவம், மாதிரி 

உருவவியல்



ப 

Ultimogeniture 

Unaccommodating 

Unanimity 

Unbiassed 

Uncertainty 

Uncivilized 

Unconditional 

Underemployment 

Undergraduate 

Underworld 

Undisciplined 

Uniformity 

Unilineal 

Unilateral 

Unintentional 

Union 

Unit 

Unique 

Unirerse 

Universal 

— acceptability 

Universalism 

Unknown 

Unlawful 

Un-married 

Unpremediated 

Unreal 

Unreality 

Unsocial 

Unsocialized 

Unsophisticated 

Urban 

— centralization 

— community 

— decentralization 

— ecology 

Urbanism 
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முடிவுப்பிறப்பு 
இடங்கொடாமை 

ஒருமனது 

கோடாத, ஓரஞ்சாயாத 

,திடமின்மை, நிச்சயமின்மை 

நாகரிகமற்ற 

நிபந்தனையில்லாத 

தொழில்பற்றாமை 

உபகலைமாணி 

கீமூலகம், பாதாளம் 

ஒழுக்காறற்ற 
ஒருசீர்மை 

ஒருபக்கமான 

ஒருசாரான 

முன்கருதாமல் 

சமாசம் 

அலகு 
தனிப்பண்பு 

உலகு, விசுவம், அண்டம் 

பொது, சர்வம் 

சர்வ ஏற்புடைமை 

சர்வலோகவாதம், உலக நிறைவுவாதம் 

அறியாத 
சட்டமீறிய, சட்டவிரோத 

மணமாகாத 

முன்கருதாத 
உண்மையில்லா, மாயமான 

உண்மையில் நிலை 

சமூகம்பமிலாத 

சமூகப்பயிற்சியில்லாத 

இடம்பமற்ற, சுத்த, கலப்பில்லா 

நகர 

நகரமையப்படுத்தல் 

நகரசமுதாயம் 

நகரப்பன்முனைப்படுத்தல் 

நகரச்சூழலியல் 

நகரத்தன்மை
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Urbanization 

Usage 

Usuary 

Usufructuary 

— Mortgage bond 

Uterine 

Utilitarianism - 

Utilities 

Utility 

Utopia 

v 

Vaccum 

Vagabond 

Vagabondage 

Vagrancy 

Vagrant 

Valid 

Validity 

Value 

Values 

—, Social 

Value-Neutral 

Value orientation 

— structure 

— word 

Variable 

— Dependent 

— Independent 

Variation 

Vassalage 

Veddha 

Veil 

நகரமாக்கல் 

வழக்கு ... 

மிகைவட்டி 

பிறர்பொருள் துய்த்தல் 

பிறர்பொருள் துய்த்தலீட்டுரிமை 

கருப்பைக்குரிய 

பயன்பாட்டுவாதம் 

பயன்கள் 

பயன், உபயோகம் 

இராமராச்சியம் 

வெற்றிடம் 

நாடோடி 

நாடோடி த்தன்மை 
நாடோடியம் 

நாடோடி 

உண்மையான, செல்லுபடியான 

வலிதான 

செல்லுபடி நிலை, வலிமை 

மதிப்பு, பெறுமானம், விலை 

பெறுமதிகள் 

சமூகப்பெ ுமதிகள் 

நடுநிலைப்பெறுமானம் 

பெறுமானத்திசைகோள் 

பெறுமான அமைப்பு 

பெறுமானச்சொல் 

மாறுகின்ற, மாறி 

சாருமாறி 

சாராமாறி 

மாறல் 

அடிமைநிலை, தாசநிலை 

வேடன் 

போர்வை



Vendetta 

Vender 

Vendee 

Venereal disease 

Verbal 

Verbatim 

Verdict 

Verification 

Verifiable 

Vertical 

Vice 

—, Commercialized 

— squad 

Vice-versa 

Vicious circle 

Village 

Violate 

Visibility 

Vision 

Vocabulary 

Vocational 

— Guidance 

— Selection 

— Training 

Vogue 

Volition 

Volitional 

Voluntary 

Votive offering 

Vow 

w 

Wages 

Want 

War-dance 
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நிலைப்பகை, சென்மப்பகை 

விற்போர் 

வாங்குவோர், கொள்வோர் 

இரதிநோய் 

வாய்ச்சொல் 

வாய்மொழி, சொற்பாடாக 

தீர்ப்பு 
சரிபார்த்தல், வாய்ப்புப்பார்த்தல் 

வாய்ப்புப்பார்க்கத்தகும் 

உச்சிக்குரிய, நிலைக்குத்து 

துன்னடை, பொல்லாங்கு 

வியாபாரத் துன்னடை 

துன்னடைக்குடுப்புக்குழு 

நேர்மாறான, மறுதலையான 

துட்டக்குழு, விடவட்டம் 

கிராமம் 

மீறுதல் 

கட்புலன் 

தோற்றம் 

சொல்லாட்சி 

தொழிலுக்குரிய 

தொழில்வமிகாட்டு 

தொழில்தேர்வு 

தொழிற்பயிற்சி 

நிகழல் 

இச்சை 

இச்சைக்ஞுரிய 

குன்னிச்சையான 

பிரார்த்தனைத் தானம், விரத தானம். 

விரதம், சத்தியம் 

சம்பளம் 

தேவை 

போர்நடனம்
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Warfare 

Wayward 

Wealth 

Weaning 

— ceremony 

Weapon 

Web 

Welfare 

Well-ordered 

Weltanschauung 

Westernization 

Wet-nurse 

Widow 

— -hood 

Will 

Wish 

— fulfilment 

Wishful thinking 

Witch 

Witchcraft 

Witchery 

Witch-doctor 

Womanhood 

Work 

Worker 

Working 

Workshop 

Worship 

Writ 

Written 

Wrongful act 

— confinement 

— detention 

— possession 

— restraint 

போர் 

போக்குச்சாக்கு 

செல்வம், தனம் 

பான்மறத்தல் 

டான்மறப்புச்சடங்கு 

ஆயுதம் 
வலை 

நலன் 

நன்முறையான 

மெய்ஞானம்; விசுவலோகஞானம், 

அனைத்துலக அறிவு 
மேலைநாட்டுமோகம் 

நலம்பேணி, செவிலி 

கைம்பெண் 

கைமை 

சாதனம், இச்சை, சம்மதம் 

விருப்பு 

விருப்புப்பூர்த்தி 
அவா எண்ணம், மனோரதம் 

சூனியக்காரி 

சூனியம் 

பேயாட்டம் 

சூனியப்பரிகாறி (பேய்க்கூதி) 

பெண்மை 

தொழில், வேலை 

தொழிலாளி 

செயல் 

தொழிற்சாவே, வேலைத்தலம் 

வணக்கம் 

எழுத்தாணை 
எழுதிய 

தவற்றுச்செயல் 

இவற்று அடைப்பு 

தவற்று நிறுத்துகை 
தவற்றுவைப்பு 

தவற்றுத்தடுப்பு



Y 

Yard 

Yeomenry 

Yes-men 

Youth 

‘Youthful offender 

கீ 

Zonethropy 

Zone 

—, Ecological 

— of transition 

Zoning 

Zoology 
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யார், முற்றம் 

நில ஆட்சியாளர், வேளாண்மை 

ஒத்தூதிகள் 
இளமை 

இளந்தவறாளி 

சக்கர வலயஞானம் 

வலயம் 

சூழல்வலயம் 

நிலைமாறுவலயம் 

வலயப்படுத்தல் 

விலங்கியல்
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