आई एम कलाम के बहाने - शब्दार्थ
सार्थी मिमत्र, दोस्त, friend
वही - वह +ही, അതേ , അതു ന്നെ (वही मोरपाल - അതേ
मतलब
- meaning, അര്ത്ഥം
सही - ठीक, Correct, ശരിയായ
मिहज्जे - spelling
पूछे जाने पर -തേ ോദിക്കന്നെ ട്ടതേ ോള്

തേ ോര്പോല്)

यानी - അ ോയ ്

लुक-लुक के देखना - ഒളിഞ്ഞ് ഒളിഞ്ഞ് ന ോക്കുക
की वजह से - के कारण से, കോരണത്തോല്

दरी-पट् टी- floor mat, ിലത്ത് വിരിച്ച മോറ്റ് (പോയ)
खाने का डि<ब्बा
- lunch box
राजमा - a type of brown kidney bean, ഒരു തരം പയര്
बाँछें खिखल जाना - बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, to be very happy
सौदा - trade, കച്ചവടം, ഏര്പ്പാട്
खेल घंटी- Interval, Lunch break, ഇടവേവള
अदला-बदली - हस्तांतरण, exchange, കൈകമോറ്റം
छाछ - butter milk, നമോര്
कमज़ोरी
- weakness, ദൗര്ബ്ബല്യം
कतई – कभी भी, ഒരിക്കലും
अंदाज़ा
- Expectation, approximations, ഊഹം
सामान्य-सी - Common, Ordinary, സോധോരണ, വിന ഷമല്ലോത്ത
खास - मिवशेष, special
छलकना - തുളുമ്പുക
छलकाना - തുളുമ്പിക്കുക
मिबना ज़रा भी छलकाए - അല്പം തേപോലും തുളുമ്പിക്കോന്നെ
रोया करना - used to cry, പതിവോയി കരയുക
बहाना - अभिभनय, acting, നടിക്കല്, നാട്യം
बहाना बनाना - to act, ടിക്കുക
तेज़ बारिरश – heavy rain, ക്തമോയ മഴ
मिबना नागा - without absence, ലീവെവടുക്കോവെത
गहरा - Deep, ആഴനമറിയ, അഗോധമോയ
रमिववार - इतवार, Sunday, ഞോയറോഴ്ച
हफ़्ता - सप्ताह, Week, ആഴ്ച
नीली खाकी - ീലയും കോക്കിയും ിറമുള്ള
डि^ढ़ाना - क्रुद्ध बनाना, to irritate, ന45ഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക

पहनना - To wear, ധരിക്കുക, ഉടുക്കുക
टालना - to put off, തള്ളിക്കളയുക टाला करना used to put off
देखना - to see
मिदखना- to be visible, കോണവെപ്പടുക
मुझे याद है - I remember, ഞോതേ#ോര്ക്കുന്നു, എ#ിക്ക് ഓര്മ്മയുണ്ട്

मोहल्ला - इलाका, locality, പ്രന4 ം
शादी - मिववाह, marriage, കല്യോണം
हैरान - ^मिकत, surprised, അ4്ഭുതവെപ്പട്ട
मिबताना - To spend, വെ<ലവഴിക്കുക (मिबताए समय को - വെ<ലവഴിച്ച സമയവെത്ത)
खराब – बुरा, bad, നമോ മോയ
कमरतोड़ मेहनत – कड़ी मेहनत, hard work, കഠി മോയ അധ5ോ ം
खेती-मज़ूरी - കൃഷിയും കൂലിപ്പണിയും
इतर – भिभन्न, different, വ്യത്യസ്തമോയ
एकमात्र
- only, ഒനരവെയോരു
बोझ – burden, ഭോരം
बेहतर – better, വെമച്ചവെപ്പട്ട
अच्छा - good, बेहतर – better उत्तम - best
कमीज़- shirt, കുപ്പോയം
पैंट – पतलून, pants, പോന്റ്, കോലുറ
जोड़ा - pair, നEോടി
स्वाभाखिलक – natural, സ5ോഭോവികമോയ
मिवलोम – मिवपरीत, opposite, വിപരീതമോയ
मिकस्से - Stories, കഥകള്
^ाय की दक
ु ान - Tea shop, ചായക്കട
लंबे बालोंवाले - നീണ്ട മുടികളുള്ള
भयभीत करना - To frighten, ഭയപ്പെപ്പടുത്തുക
मुलाकात – meeting കണ്ടുമുട്ടല്
अलग जीवन - Different life, വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം
वक्त – समय, time
मज़ेदार – रो^क, interesting, രസകരമോയ
इशारा - indication, സൂ<
काए की - मिकस खिलए, എന്തിനുനവണ്ടി
अंग्रेज़ी नहीं आती क्या? - Don't know English?, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയിനല്ല?
तेरे को - तुझे, तुझको, ി ക്ക്
घुड़सवारी - Horse riding, കുതിര സവോരി
दवा करना - डि^मिकत्सा करना, to give treatment, ചികില്സിക്കുക

लेन-देन – लेना और देना, exchange, വെകോടുക്കലും വോങ്ങലും
मिकस्सा - कहानी, story
यादगार मिकस्सा - स्मरणीय मिकस्सा, memorable story, മറക്കോത്ത കഥ
अधूरा - Incomplete, അപൂര്ണ്ണ ോയ
एकतरफ़ा प्रेम – one way love, ഏകപക്ഷീയമോയ നപ്രമം
सुदरू - Far away, വിദൂരമോയ
बीहड़ - ऊँ^ी-नी^ी भूमिम, ഉയര്ന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ഭൂമി
नकल करना - to imitate, അനുകരിക്കുക
फक – अंतर, फरक, difference, വ്യത്യോസം
पसंद - Like, ഇഷ്ടം
मौका - Opportunity, അവസരം
छूटना - to leave, വിടുക
छुड़वाना - വിടുവിക്കുക
सौ में एक - നൂറില് ഒ ്
असल नाम - असली नाम, Real name, യഥോര്ത്ഥ തേപര്
देहात - Village, ഗ്രോ ം

भाटीसा - भाटीसाब, भाटी साहब, ഭാട്ടീ സാര്
^ाय की र्थड़ी - tea shop
खुद - Self, സ5യം
अक्स – परछाई, reflection, പ്രതിഫല ം
जाद ू - magic
कलाकारी - കലോകൈവഭവം
वाहवाही करना - तारीफ़ करना, to appreciate, അനുനമോ4ിക്കുക
वाहवाही करते नहीं र्थकते - അനുതേ ോദിക്കു
ില് കുറവ് കോണിക്കോറില്ല
टू रिरस्ट – पयटक, tourist
सीखने में तेज़ - fast in learning, brilliant, വേവഗത്തില് പഠിക്കുന്ന
झट से - जल्दी ही, suddenly, വെപവെട്ടന്ന്
बोली - local dialect, പ്രന4 വെത്ത ഭോഷ, സ്ഥോ ീയ ഭോഷ
मिदल जीत लेना - ഹൃ4യം കീഴടക്കുക
वादा करना - to promise, വോഗ്ദോ ം വെ<യ്യുക
भाषण - Speech, പ്രസംഗം
परेशान – चिं^डितत, worried, പ്രയോസവെപ്പടുന്ന
झट - Suddenly, ഉടവെ ത്തവെന്ന
प्रर्थम पुरस्कार - First prize, ഒന്നോം സമ്മോ ം
पाना - To get, ന ടുക
कारिंरदे - सेवक, servants, വേസവകര്

तलाशी लेना - तलाशी करना, to search, പരിന ോധിക്കുക
^ीज़ों को पा - സോധ#ങ്ങള് കിട്ടിയിട്ട്

^ोरी का आरोप – accusation of theft, നമോഷണ ആനരോപണം
प्रण तोड़ना - to break the promise, പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുക
झूठा आरोप – false accusation, വ്യോE ആനരോപണം
सज़ा - दं<, punishment, ിക്ഷ
इलज़ाम – आरोप, accusation, ആനരോപണം
इलज़ाम सहना - ആനരോപണം സഹിക്കുക
तय करना - To decide, തീരുമോ ിക്കുക
डि^ट् ठी - Letter, കത്ത്
हमनाम – हमारे जैसे नाम वाले, മ്മുനടതുനപോവെല നപരുള്ള
अकेला ही - Alone, ത ിച്ച്
मिनकलना - To leave, To depart, പുറവെപ്പടുക
मुश्कि‚कलें - Difficulties, പ്രയോസങ്ങള്
मंजिजल मिमलना - reach the aim, ലക്ഷ്യം ന ടുക
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