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சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் 

2007    



சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதித் திருத்தப்பணித் திட்ட வெளியீடு: 3 

அணிகலன் அகராதி 

வ. ஜெயதேவன் (பதிப்பாசிரியர்) 

1 50ஆம் ஆண்டு வெளியீடு 

6 சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் 

முதல் பதிப்பு: அக்டோபர் 2007 

விலை ரூ. 130/- 

கணினி வடிவமைப்பு: திருமதி ஐ. ஜோசபின் 

வடிவமைத்து அச்சிட்டோர்:; ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பிரஸ் 

ம் 24614545, 24952913 

வைளியிடுவோர்: பதிப்புத்துறை 

6 சன்னைப் பல்கலைக்கழகம் 

சென்னை 600 005



  

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் : 
சேப்பாக்கம் - சென்னை - 600 002 =     

பேராசிரியர் ௬. இராமச்சந்திரன் 
M.Sc., Ph.D., Ph.D. (Miami) 

துணைவேந்தர் 

அணிந்துரை 

புத்தகங்கள் நாகரிகத்தைச் சுமந்து வருவன; அவை இன்றேல், வரலாறு ஓசையற்றுப் 

போகும்; இலக்கியம் ஊமையாகி விடும்; அறிவியல் ஊனப்பட்டு விடும்; சிந்தனையும் 

எதிர்காலக் கணிப்பும் இயக்கமற்று விடும் எனப் புத்தகம் பற்றிச் சரியாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

நம் பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் உரிய அன்னை நிறுவனமான சென்னைப் பல்கலைக் 

கழகத்தின் 150ஆம் ஆண்டை அடையாளப்படுத்த... நினைவு நூல்கள் வெளியிடுவதை 

விடவும் சிறந்த நிலையான வேறுபணி என்ன இருக்கமுடியும்? 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் மற்றும் அதன் இணைப்பு நிறுவனங்களின் ஆசிரியப் 

பெருமக்கள் படைத்த இந்த நூல் தொகுதிகளுக்கு முகவுரை வரைவது அருமையும் 

பெருமையும் சான்ற சிறப்பு. இந்நூல்கள் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டிற்கும் 

பல்கலைக் கழகத்தின் 1520ஆம் ஆண்டு அர்ப்பணிப்புக்கும் நிலையான நினைவுப் 

பொருள்களாக அமையும் என்பதைக் கருத்திற்கொண்டு, இந்நால்கள் அவற்றின் புத்தாக்க 

அணுகுமுறை, ஆய்வுத்தரம், நடைநலம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தோவு செய்யப்பட்டு 
வெளியிடப்பெறுகின்றன. 

நமது பெருநிறுவனத்தின் முன்னேற்றப்பாதையில் ஒர் இன்றியமையாத மைல் கல்லாக 

மட்டுமன்றி நமது நாட்டின் கல்விப் பாங்கிற்கு ஒர் உண்மையான, பொருண்மை மிக்க 

பங்களிப்பை இந்நூல்கள் நல்கும் என்று நம்புகிறேன். 

கல்விச் சமூகத்தினர், கூட்டுறவாளர்கள், பங்காளர்கள் அனைவருக்கும், அவர்கள் நல்கிய 

ஒத்துழைப்பிற்கு நன்றி பாராட்டுகிறேன். சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் 750 ஆம் 

ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழும் அக்டோபர் 9, 2007இல் வெளியிடத்தக்க வகையில் 
இந்நினைவு நூல்களை உருவாக்கிய ஏனைய அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன், 
பாராட்டுகிறேன். 

சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் செயல்படத் தொடங்கிய செப்டம்பர் 5, 1857 முதல் 
இன்றுவரை எத்தனையோ மாற்றங்களும் ஏற்றங்களும் பெற்றுப் பொலிவுடன் ஒளிர்கிறது. 
மேலும் பல சிறப்புகள் வரவுள்ளன என்பதை நாம் அனைவரும் எண்ணிப் பார்க்க இதயம் 
இறும்பூது எய்துகிறது. அன்பார்ந்த வணக்கத்துடனும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களுடனும் 

சு. இராமச்சந்திரன் 
அக்டோபர் 2007





பதிப்புரை 

அழகுக்காகவும் மதிப்புக்காகவும் மற்றும் பண்பாட்டுப் பழக்க வழக்கம் 

காரணமாகவும் அணிகலன்கள் அணியப்படுகின்றன. அவரவர் 

செல்வநிலைக்கேற்ப அவரவர் அணியும் அணிகலன்கள் செய்பொருளாலும் 

செய்முறையாலும் பண்பாட்டு நெறியாலும் மதிப்புநிலையாலும் 

அழகுநீர்மையாலும் வேறுபடுகின்றன. இத்தகைய அணிகலன்களுள் பல எழுத்து 

ஆவணங்களில் பதிவுபெற்றுள்ளன. இவற்றில் பதிவு பெறாது பேச்சு வழக்கில் 

வழங்குவன பல. எழுத்து, பேச்சு என்னும் இரு வழக்குகளினின்றும் 

அணிகலன்கள் குறித்த தகவல்களை அரிதின் முயன்று திரட்டிச் திருமதி ந. 

ஆனந்தி அவர்கள் இந்த அகராதியை உருவாக்கியுள்ளார். எனக்குத் 

தெரிந்தவரை எந்த மொழியிலும் அணிகலன்களுக்கெனத் தனி அகராதி இதுவரை 

வெளிவரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது முதல் முயற்சி; முன்னோடி 

முயற்சி எனலாம். 

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதித் திருத்தப்பணித் திட்ட 

வெளியீட்டு வரிசையில் தொல்காப்பிய அகராதி, சட்டச் சொல்லகராதி (தமிழ் 

- ஆங்கிலம்) ஆகியவற்றையடுத்து மூன்றாவது நூலாக அணிகலன்கள் அகராதி: 

தமிழ் - தமிழ் - ஆங்கிலம் வெளிவருகிறது. தமிழ் மக்கள் இந்நன் 

முயற்சியை வரவேற்று ஊக்கமும் ஆக்கமும் தருவார்கள் என நம்புகின்றேன். 

இந்த அகராதியின் நிறைகுறைகள் குறித்த மதிப்பீடுகளைப் பெரிதும் 

வரவேற்கிறேன். 

இந்நூலுக்கு அணிந்துரை வழங்கி அணிசெய்த சென்னைப் பல்கலைக்கழக 

மாண்பமை துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு எனது இதயங்கனிந்த நன்றியினைத் 

தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

அன்புள்ள 

வ. ஜெயதேவன்
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முன்னுரை 

ஒரு நாட்டின் நாகரிகம், பண்பாட்டு வளர்ச்சியில் முக்கிய இடம் வகிப்பவை ஆடை, 

அணிகலன்களாகும். தமிழ் நாட்டு மக்கள் பண்டுதொட்டே அழகு உணர்ச்சிமிக்கவர்களாகவும் 

ஒப்பனையில் ஈடுபாடு உடையவர்களாகவும் இருந்தனர் என்பதை இலக்கியங்கள் வழி அறியலாம். 

ஆதியில் மக்கள் செடி, கொடிகளின் இலை, தழை, பூ, காய், வித்து முதலியவற்றையும், 

பின் விலங்குகளின் பல், நகம் முதலியவற்றையும் அணிகலன்களாக அணிந்தனர். பெரும்பாலும் 

அவர்கள் வாழ்ந்த திணையில் விளையும் பொருட்களையே அணிகளாக அணிந்து வந்தனர் 

என்பதற்கு இலக்கியங்கள் சான்று பகர்கின்றன. மேலும், தம்மை அழகுபடுத்திக் கொள்வதோடு 

மட்டுமன்றித் தாம் வணங்கும் தெய்வங்களுக்கும் அணிகலன்களை அணிந்து அழகுபடுத்தி 

மகிழ்ந்தனர். சான்றாகக், கொற்றவைக்கு மண்டை ஓடுகளாலான மாலையையும், சிவனுக்குப் 

பாம்பாகிய அணிகலன்களையும் சூட்டியதைக் கூறலாம். 

நாகரிக வளர்ச்சியின் பயனாகச் சங்கு, மணிகள், பிற உலோகங்கள் இவற்றைக் கொண்டு 

அணிகலன்கள் அமைக்கத் தொடங்கினர். இவ்வாறு நாகரிகம் வளர, வளர அணிகலன்கள் 

செய்வதற்கான பொருளும் வேலைப்பாடுகளும் மாறலாயின. இன்று பொன்னாலும் பொன்னினும் 

விலைமிக்க பிளாட்டினத்தாலும் செய்யப்படும் பலவகை அணிகலன்களும் பிற மலிவான 

உலோகங்களில் பொன்னைய் போன்றே வடிவமைக்கப்படும் அணிகலன்களும் மிகுதியாகி 

வருவதனை இதற்குச் சான்றாகக் கூறலாம். 

அணிகலன்கள் குறித்த வரலாற்றை அறிவதற்குப் பண்டைய இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுகள், 

ஓவியங்கள், சிற்பங்கள் முதலியன ஆதாரமாகத் திகழ்கின்றன. இவற்றின் மூலம் அக்கால 

அணிவகைகளின் பெயர், செய்பொருள், பயன்பாடு இவற்றையும் அக்கால மக்களின் நாகரிக 

வளர்ச்சியினையும் அறிய முடிகிறது. 

சிற்பங்களும், ஓவியங்களும் அணிவகைகளின் உருவைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன. ஆனாலும் 

அவற்றின் பெயரை அறிவிப்பன இலக்கியங்களும் கல்வெட்டுகளுமே ஆகும். இவற்றுள் 

இலக்கியங்கள், ஓர் அணி எங்கு, எதற்காக அணியப்படுகிறது என்பதனையும், அதன் பயனையும், 

சமூகத்தில் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கும் ஆவணங்களாக அமைந்துள்ளன. 

சங்க இலக்கியம் முதல் இக்கால இலக்கியம் வரை உள்ள இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் 

மக்களுக்கான அணிவகைகள் குறித்த தகவல்களைத் தருகின்றன. சைவ, வைணவ இலக்கியங்கள் 

இறைவனின் திருமேனிகளுக்கு இடும் அணிவகைகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. இவ்வாறு, 

அணிவகைகள் இலக்கியங்களில் தொடர்ந்து இடம் பெற்று வருகின்றன. 

அணிகலன்கள் செய்வதற்கு உதவும் பொன், வெள்ளி முதலான உலோகங்களின் பெயர்களையும் 

அணிகலன்களில் பதிக்க உதவும் மணிகளின் பெயர்களையும் மக்கள் தம் அன்றாட வாழ்வுடன் 

இணைத்துக் கொண்டுள்ளனர். இதனை, இரத்தினம், மாணிக்கம்” எனத் தங்களுக்குப் பெயர் 

வைத்துக் கொள்வதாலும் 'தங்கம், வைரம்” என அன்புமிகுதியால் குழந்தைகள் முதலியோரைக் 

கொஞ்சுவதாலும் அறியலாம்.



தமிழ்ப் புலவர்கள் தாம் படைத்த வெவ்வேறுகாலக் காப்பியங்களுக்கு அணிகளின் பெயரைச் 

சூட்டியுள்ளதும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. சிலம்பு, மேகலை, சிந்தாமணி, குண்டலம், வனை 

எனும் ஐவகை அணிகளையும் தமிழன்னைக்குச் சூட்டியதாக அறிஞர்கள் கூறுவர். இதனினின்றும் 

தமிழ்மக்கள் வாழ்வில் அணிகலன்கள் பெற்றிருந்த இடத்தை உணரலாம். 

அணிகலன்கள் ஓப்பனைக்கு மட்டுமன்றிப் பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கும் உரியன என்பதை 

இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. ஒப்பனை செய்வதற்கான இடத்தில் அணிகலன்களின் பெயரைக் 

குறிப்பிடுவது போலவே, பலவகை உணர்ச்சிகளைக் கூறும் இடங்களிலும் அணிகலன்களின் 

பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

உதாரணமாக உடல் உறுப்பு நலன் அழிதலை அணிகலன்கள் மூலம் உணர்த்தும் முறையினை 

அகத்திணை இலக்கியங்களில் மிகுதியாகக் காணமுடிகிறது. 

துறைவன் பிரிந்தன நெகிழ்ந்தன 

வீங்கின மாதோ - தோழி - என்வளையே (ஐங்குறுநூறு : 192: 3-4) 

இப்பாடல் தலைவனது பிரிவால் வளைகள் நெகிழ்ந்தமையைச் சுட்டுகிறது. 

இதுபோன்றே ஆண்கள் வீரத்தின் சின்னமாக அணிந்த “கழல்” என்னும் அணிகலனையும்; தீய 
சக்தியிலிருந்து தன்னைக் காக்கும் என்னும் நம்பிக்கையில் மக்கள் அணிந்து வந்த தடையம், 
காப்பு, தாயித்து, ஐம்படைத்தாலி முதலான அணிவகைகளையும் இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. 

சிலவகைச் சடங்குகளிலும் அணிகலன்கள் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளன. நற்றிணையின் பாடல் 
“சிலம்பு கழி நோன்பு” எனும் சடங்கு பற்றிக் கூறுவதைக் காணலாம். 

சிலம்பு கழீஇய செல்வம் 

பிறருணக் கழிந்தலன் ஆயிழை அடியே (நற்றிணை 279 : 9-1 

இப்பாடலில், தன் மகன் தலைவனோடு சென்றதைக் கேள்வியுற்ற தாய் ஒருத்தி மகளின் 
பிரிவினால் வருந்துகின்றான். தன் மகளின் திருமணத்திற்கு முன்பு 'சிலம்பு கழி நோன்பு எடுத்து 
அதனைப் பார்க்க முடியவில்லையே என்று அத்தாய் ஏங்குவதாக அமைந்துள்ளது. இதன்மூலம் 
“சிலம்பு” எனும் அணி சடங்குகளில் முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்குவதை அறியமுடிகிறது. 

அம்செம் சீறடி, அணிசிலம்பு ஒழிய 

மென்துகில் அல்குல் மேகலை நீங்க 

மங்கல அணியின் பிறிதணி மகிழாள் (சிலப்பதிகாரம் 4 : 48-தட) 
என்று தாலியினை மங்கல அணியாகச் சிலம்பு சிறப்பிக்கின்றது. 

மணிகளால் (நவமணி) செய்யப்பட்ட அணிகலன்களை அணிவதன்மூலம் அதிர்ஷ்டம் வரும்; 
நோய் தீரும் என்றெல்லாம் நம்பிக்கைகள் இருந்து வந்தன. ஒருவரது அறிவு, 
கொடுக்கும் பட்டம், பரிசுப் பொருளாகவும் அணிகலன்கள் (ஏனாதி) இருந்த 
செய்வதற்குச் சிறந்த பொருளாகவும் இவை திகழ்ந்தன. 

திறமை இவற்றிற்குக். 
ன. மேலும், முதலீடு 

x



இவ்வாறு பல்வேறு பயன்பாடுகளை உடைய அணிகலன்கள் ஒரு மனிதனின் சமூக உயர்வைக் 

காட்டும் குறியீடாகவும் விளங்குகின்றன. மக்கள் தத்தம் நிலைக்கேற்பவும், இனத்துக்கேற்பவும் 

அணிகலன்களை அணிந்துவந்துள்ளனர். உதாரணமாக அரசன், அரசி முதலானோர் அணிந்த 

மணிமகுடம், ஆரம் முதலியனவற்றையும் பரவ மகளிர் அணிந்த எருக்கிலைஅணி, கொத்தமல்லிமணி 

முூதலானவற்றையும் சைவர்கள் அணிந்த உருத்திராட்சக்கடுக்கன், மாலை முதலானவற்றையும் 

இசுலாமியப் பெண்கள் அணிந்த அலுக்குத்து எனும் காதணியையும் கூறலாம். 

இவ்வாறு பயன்பாடு, சமூக உயர்வு, இனப்பாகுபாடு எனப் பன்முக வரலாற்றினை உடைய 

சிறப்பு மிக்கவை அணிகலன்கள். இவற்றைக் குறித்து இலக்கியங்கள், நிகண்டுகள், அகராதிகள், 

கல்வெட்டுகள், பேச்சுவழக்கு முதலானவற்றுள் உள்ள செய்திகளைக் கொண்டு இவ்வகராதி 

தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய நோக்கம் அணிகலன்கள் குறித்து வழங்கும் அனைத்துப் 

பெயர்களையும் இயன்றவரை உரிய விளக்கத்துடனும் சான்றுகளுடனும் தொகுத்துப் பதிவு செய்வது 

ஆகும். 

இந்த அடிப்படையில் அணிகலன்கள் குறித்த பெயர்களைத் தொகுப்பதற்கு நிகண்டுகளும், 

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதியும் பெரிதும் துணை புரிந்தன. மேலும் வேறு பல 

அகராதிகளும் சொற்களைத் தொகுப்பதற்கு உதவின. 

இவற்றுள் உள்ள அணிகலன்கள் குறித்த சொற்களில் பெரும்பாலானவை போதுமான விளக்கம் 

இன்றி இருந்தன. இத்தகைய சொற்களுக்குப் பல்வேறு இலக்கியங்கள் மூலமும், ௮. இராகவன் 

அவர்கள் எழுதியுள்ள “தமிழ் நாட்டு அணிகலன்கள்” என்னும் நூலின் துணையாலும் சில விளக்கங்கள் 

கிடைத்தன. 

பேரகராதியில் “திரு” எனும் சொல்லை அடையாகக் கொடுத்துப் பல அணிகலன்கள் 

கூறப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாகத் திருமங்கலநாண், திருக்குதம்பை, திருக்கண்டவாளி. .மூதலியவற்றைக் 

கூறலாம். இவை அடை இன்றி இடம் பெறும் சொற்களின் (மங்கலநாண், குதம்பை, கண்டவாளி) 

பொருளிலிருந்து மாறுபடாது வழங்கியமையாலும், திரு” என்னும் அடை “கடவுளுக்கு அணிவது” 

என்னும் பொருளை மட்டுமே குறித்தமையாலும், இவ்வகையான சில அணிகளின் பெயர்கள் 

பேரகராதியிவிருந்து தனிப்பதிவாக இவ்வகராதிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. மேலும், 

இதுபோன்று பேரகராதியில் உள்ள சில பெயரடைச் சொற்களும் (பொன் பட்டம், பொன் வளை, 

பைம்பூண், பொலங்குழை...) இவ்வகராதியில் தனிப்பதிவாக இடம்பெறவில்லை. 

அணிகலன்களைச் செய்வதற்கு உதவும் பொன், வெள்ளி, மூதலிய உலோகப் பெயர்களும் 

அவற்றில் பொருத்தப்படும் நவமணிகளின் பெயர்களும் இவ்வகராதியில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சங்க இலக்கியம் மட்டுமன்றி சிலம்பு, சீவகசிந்தாமணி, பெருங்கதை முதலான காப்பியங்களில் 

குறிப்பிடப்படும் அணிகலன்கள், சைவ, வைணவ, இலக்கியங்களிலும், சிற்றிலக்கியங்களிலும் 

குறிப்பிடப்படும் அணிகலன்கள் இவ்வகராதியில் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும் பேரகராதியில் 

இடம்பெறாத நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளோடு இவ்வகராதியில் மொத்தம் 2150 பதிவுகள் 

இடம் பெற்றுள்ளன.



இவ்வாறு இலக்கியங்கிளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட அணிகலன்களுக்கு வரலாற்று அடிப்படையில் 

மேற்கோள்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவை தவிர, அகராதிகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டவற்றுக்கு 

இலக்கியச்சான்று இல்லாதிருப்பின் அகராதிகளே சான்றாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பேச்சு 

வழக்கிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட அணிகலன்கள் (Loc) seg) (Collog,) என்னும் வழக்குப் 

புலக்குறிப்புடன் சுட்டப்பட்டுள்ளன. தமிழக வட்டார வழக்குகளை ஐந்து பெரும் பகுப்புக்குள் 

அடக்கி, உரிய சுருக்கக் குறியீடுகள் உரிய இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவற்றைச் 

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்வழித் தெளியலாம். இவ்வகராதியின் அமைப்பு முறை பக்கம் xxii 

இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வகராதியில் தொகுக்கப்பட்ட பல சொற்களுக்குத் தெளிவான விளக்கங்கள் தெரியவில்லை. 

உதாரணமாக, அருவடச்சுரிவு, சுளிகை, காளிங்கம், கற்கண்டு முதலான பதிவுகளில் அணிகலன் 

வகை” என்னும் குறிப்பு மட்டுமே தரமுடிந்தது. இதுபோன்று, கர்ணபூரம், கரணிகம், காய்க்காரை, 

சூளிகை முதலான சில பதிவுகளுக்குக் காதணிவகை, கழுத்தணிவகை, தலையணிவகை என்னும் 

குறிப்புகளே தரமுடிந்தன. இந்த அகராதியைப் பயன்படுத்தும் அறிஞர்கள் மேற்கூறிய அணிகலன்கள் 

குறித்த தெளிவான விளக்கம் அளிப்பின் அது இவ்வகராதியைச் செம்மைப்படுத்துவதற்கும், 

திருத்தப்பெறும் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதியில் பதிவு செய்வதற்கும் உதவியாக 

இருக்கும். 

இவ்வகராதி வெளிவருதவதற்கு வாய்ப்பளித்த சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கும், குறிப்பாக, 

என்னை இந்நூல் உருவாக்கத் தூண்டி, அச்சுப்படியில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்தம் செய்து, 

அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கி, இதனைச் செறிவாக்கப் பெரிதும் துணைநின்றதோடு சிறப்பாகப் 

பதிப்பித்துதவிய தமிழ் மொழித்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் வ. ஜெயதேவன் அவர்களுக்கும் 

எனது மனமார்ந்த நன்றியைப் பணிவடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

இந்நூலுக்கான முதன்முயற்சியாக அட்டைகளில் எழுதப்பெற்ற பதிவுகளைத் திருத்தியதுடன், 

தேவையற்ற பதிவுகளை நீக்குவதற்கும் வழிகாட்டிய திரு ப.வெ. நாகராசன் அவர்களுக்கும் சில 

பதிவுகளுக்கான ஆங்கில விளக்கங்களைச் செறிவாக்க உதவிய திரு கு. சிவமணி அவர்களுக்கும் 

எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

அவ்வப்போது எழும் ஐயங்களைக் களைய உதவிய முனைவர் மு. பாலகிருஷ்ணன், முனைவர் 
ந. இராணி மற்றும் நண்டர் வை. சிவநேசன் ஆகிய மூவருக்கும், இந்நூலுக்குப் பல வகைகளிலும் 

உதவிய திரு இல. கணேசன், திருமதி ந. சுமதி, திரு ஹ. கணேஷ்பிரசாத், திரு ௮. செந்தில் 
நாராயணன் ஆகிய நண்பர்களுக்கும் என் நன்றிகள் உரியன. 

இவ்வகராதியைக் கணிப்பொறியில் விரைவாகவும், பிழையின்றியும், அழகுடனும் வடிவமைக்க 
உதவியர் திருமதி ஐ. ஜோசபின் அவர்கள். திரும்பத்திரும்ப மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை 
ஏற்பட்டபோதும் பொறுமையுடன் பிழைகளை ஊன்றிக் கவனித்து மாற்றி அமைத்தார். அவருக்கும் 
எனது நன்றியைத் தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். 

சென்னை - 600 005 
11.05.2005 

ந. ஆனந்தி
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கோவ.க. 

சரவண.பணவிடு. 

சி.சி. 

சிங்.சிலே. 

சித்.சா. 

சிலப். 

அரும். 

சிலப். 

அடியார். 

சிவர க. 

சிற்.செந்.   

(ஆறாயிரப்படி) 

குலோத்துங்க 
சோழன் உலா. 

குலோத்துங்க 
சோழன் கோவை 

குலோத்துங்க 
சோழன் பிள்ளைத் 

தமிழ் 

திருக்குற்றாலக் 
குறவஞ்சி 

திருக்குற்றாலத் 
தலபுராணம் 

திருக்குறள் 

குறுந்தொகை 

கூளப்ப நாயக்கன் 

காதல் 

கொண்டல் விடுதூது 

கோவலன் கதை 

பணவிடு தூது. 

சிவஞான சித்தியார் 

சுபஷம் 

சிங்கச் சிலேடை 

வெண்பா 

சித்தாத்தசாராவளி 

சிலப்பதிகாரம் 

சிலப்பதிகாரம் 

அரும்பதவுரை 

சிலப்பதிகாரம் 

அடியார்க்கு 
நல்லார் உரை 

சிவரகசியம் 

சிற்பச் செந்நூல்   

ஐயர் 

ஒட்டக்கூத்தர் 

ஒட்டக்கூத்தர் 

ஒட்டக்கூத்தர் 

திரிகூடராசப்பன் 

கவிராச மூர்த்திகள் 

திருகூடரஎசப்பன் 
கவிராச மூர்த்திகள் 

திருவள்ளுவர் 

சங்கப்புலவர்கள் 

சுப்பிரதீபக்கவிராயர் 

சரவணப்பெருமாள் 
கவிராயர் 

அருணந்தி 
சிவாசாரியர் 

நமச்சிவாயப் புலவர் 

திரிலோசன சிவாசாரியர் 

இளங்கோவடிகள் 

ஒப்பிலாமணிதேசிகர் 

வை.கணபதித்தபதி 

பராபவஹ், கார்த்திகைமீ”. 

சென்னை: உ.வே.சாமிநாதையர் 
நூல்நிலையம், 1946. 

மதுரை: விவேகபாநு அச்சியரந்திர 
சாலை, 1910. 

தஞ்சாவூர் தஞ்சை சரசுவதிமகால் 

1974. 

மதுரை: விவேகபாநு அச்சியந்திர 

சாலை, 1912. 

மதுரை: விவேகபாநு அச்சியந்திர 

சாலை, சாதாரணணஷஹ் ஆவணி” 

சென்னை: சைவசித்தாந்த நூற் 

பதிப்புக் கழகம், 1982. 

சென்னை: மர்ரே அண்டு கம்பெனி 

1957. 

சென்னை: விவேக விளக்க 

அச்சுக்கூடம் 

சென்னை: 

1934. 

சாது அச்சுக்கூடம் 

சென்னை: சிவஞானபோத யந்திர 
சாலை, சர்வதாரிஷ், வைகாசி” 

சென்னை: சைவ சித்தாந்த 

நூற்பதிப்புக் கழகம், 1965. 

சென்னை: சிந்தாதிரிபயேட்டை 
சிவஞான போதயந்திர சாலை, 

சர்வஜித்ஹ்ூ, தைமீ” 

சென்னை: கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம் 

இரண்டாம்பதிப்பு, 1920. 

திருச்செங்கோடு: சுப்பராய 

கவண்டர் அச்சியந்திரசாலை, 

ஜெயன், ஆனிமீ 

சென்னை: தொழில்நுட்பக்கல்வி 
இயக்கம், 1978.    
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ஒக் நூல் தொகுத்தோர்: பதிப்பித்த இடமும் காலமும் 
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: tt க ் ட சென்னை கேசசி அச்சுக்கூடம் சிறுபாண். பத்துப்பாட்டு இடைக்கழி நாட்டு = * 

மூலமும் நச்சினார்க் | நல்லூர் நத்தத்தனார் |பிரஜோத்பத்திஷ், ஆவணிமீ” 
கினியருரையும் மூன்றாம்பதிப்பு 1931. 

சிறுபாணாற்றுப்படை 

சினேந். சினேந்திரமாலை சைனமாமுனிவர் சென்னை: தனலக்ஷ்மி நர்த்தன 
அச்சியந்திரசாலை, 1906. 

சீகாழிக்.கோ. சீகாழிக்கோவை மகாவித்வான் மீனாட்சி | வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், 1903. 
சுந்தரம்பிள்ளை 

சீகாழித். சீகாழித்தலபுராணம் அருணாசலக்கவிராயர் |சென்னை: ஜீவரஷாமிர்த 

அச்சுக்கூடம், விஜய், மாசிக் 

சீகாளத்.பு. சீகாளத்தி புராணம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் | சென்னை: மெமோரியல் அச்சுக் 
கருணைப் பிரகாச கூடம், சர்வதாரிஷ், கார்த்திகைபமீ” 

Sams sear 
சீதக். சீதக்காதி நொண்டி 

நாடகம் 

சீவக. சீவகசிந்தாமணி திருத்தக்கதேவர் சென்னை: கமீர் அச்சுக்கூடம் 

மூலமும் நச்சினார்க் ஏழாம்பதிப்பு, 1969. 
கினியருரையும் 

சூடா. சூடாமணி நிகண்டு மண்டல புருடன் சென்னை: சாந்தி சாதனா, 2004. 

சூனா. சூளாமணி தோலாமெஎழித்தேவர் சென்னை: உ.வே.சாமிநாதையர் 
நூலகம், இரண்டாம் பதிப்பு 1962. 

செந்.சொற். செந்தமிழ்ச் சொத் ஞா. தேவநேயப் சென்னை: தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் 
பிறப்பியல் பாவாணர் நிறுவனம், பகுதி - 1 - 1985 
பேரகரமுதவி 

சென்னி.ஆற்றுப்| சென்னிமலை வெ.ரா. தெய்வசிகா சென்னிமலைத் தலபுராண 

செைவச. 

சொக்க.உலா. 

ஞானா. 

த.நா.அ௮. 

த.மொ.அ௮க. 

தக்கயாகப். 

தஞ்சைவா. 

தண்டலை.சத.   
முருகன் புலவராற்றுப் 

படை 

சைவசமயநெறி 

மதுரைச் சொக்க 

TS WH eon 

ஞானாமிர்தம் 

தமிழ்நாட்டு 
அணிகலன்கள் 

தமிழ்மொழி அகராதி 

தக்கயாகப்பரணி 

மூலமும் உரையும் 

தஞ்சைவாணன் 
கோவை 

தண்டலையார் சதகம்   
மணிக் கவுண்டர் 

மறைஞானசம்பந்த 

நாயனார் 

புராணத் திருமலை 

நாதர் ் 

வாகிசமுனிவர் 

௮. இராகவன் 

நா. கதிரைவேற் 

பிள்ளை 

ஒட்டக்கூத்தர் 

பொய்யாமொழிப்புலவர் 

படிக்காசுப் புலவர் 

வெளியீட்டுக் குழுவினர், 1966. 

சென்னைப்பட்டணம்: வித்தியாநு 

பாலன யந்திரசாலை, கீலகஹண், 

ஆடிமீ”, ஐந்தாம்பதிப்பு 

சென்னை: கேசரி அச்சுக்கூடம் 

1931. 

மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா 
சாலை, 1904. 

திருநெல்வேலி: கலைநூற் பதிப்பகம் 
1970. 

சென்னை: சாரதா பதிப்பகம், 2003. 

சென்னை: உ.வே.சாமிநாதையர் 
தூலகம், 1960. 

சென்னை: அமேரிக்கன் அச்சுக்கூடம் 
1893. 

மதராஸ், ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை 
1905.   
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தண்டி தண்டியலங்காரம் தண்டியாசிரியர் சென்னை: வை.மு.கோபாலகிருட்டிண 
மூலமும் பழைய மாசாரியர் கம்பெனி, 1973. 

உரையும் 

தமிழறி. தமிழறியும் பெருமாள் மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரச்சாலை 
கதை 1922. 

தனிப்பா. தனிப்பாடற்றிரட்டு உரையாசிரியர்: சென்னை: பூம்புகார் பதிப்பகம் 

(முதற்பாகம் & ௮. மாணிக்கம் 1996. 

இரண்டாம்பாகம்) 

(உடையுடன்) 

தாசீல்தார் நா. தாசீல்தார் நாடகம் காசிவிசுவநாத . இசுடார் ஆப் இந்தியா பிரச, 1868.. 

முதலியார் 

திணை. நூற். திணைமாலை கணிமேதாவியார் சென்னை: சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 
நூற்றைம்பது 7 கழகம், 1979. 

திருக்காவ. ஜிருக்காவலூர்க் வீரமாமுனிவர் குடந்தை: வேதநாயகர் இலக்கிய 
கலம். கலம்பகம் மன்றம், 1975. 

திருக்காளத்.பு. திருக்காளத்திப் ஆனந்தக்கூத்தர் சென்னை: வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், 

புராணம் 1912. 

திருத். திருவந். 1] திருத்தொண்டர் நம்பியாண்டார் நம்பி: சென்னைப்பட்டணம்: வித்தியாநு 

திருவந்தாதி பாலன யந்திரசாலை, சாதாரணண், 

கார்த்திகை மீ. 

திருநூற். திருநூற்றந்தாதி அவிரோதியாழ்வார் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 
1905. 

திருப். திருப்புகழ் அருணகிரிநாதர் சென்னை: சைவசித்தாந்த மகா 
சமாஜம், 1935. 

திருமந். திருமந்திரம் திருமூலநாயனார் சென்னை: உமா பதிப்பகம், 2003. 

திருமமிலையுலா | திருமயிலையுலா திருமயிலை சண்முகம் | சென்னை: உலகத்தமிழாராய்ச்சி 

பிள்ளை நிறுவனம், 1983. 

திருமலைமுரு. திருமலை முருகன் கவிராச பண்டாரத் சென்னை: சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் 
பிள். பிள்ளைத்தமிழ் தண்ணா கழகம், 1935. 

திருமுரு. பத்துப்பாட்டு நக்கீரர் சென்னை கேசசி அச்சுக்கூடம் 

மூலமும் நச்சினார்க் பிரஜோத்பத்திஷ், ஆவணி” 
கினியருரையும் மூன்றாம்பதிப்பு 1931. 

திருமுருகாற்றுப்படை 

திருவகுப்பு திருவகுப்பு அருணகிரிநாதர் சென்னை: சைவசித்தாந்த மகாசமாசம் 
1935. 

திருவரங்கத்தந். | திருவரங்கத்தந்தாதி | பிள்ளைப் மதராஸ், ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 
பெருமாளையங்கார் 1904. , 

திருவாச. திரு. வாசகம் மாணிக்கவாசக சென்னை: சைவசித்தாந்தப் 
சுவாமிகள் பெருமன்றம், 2ம்பதிப்பு 1988. 

திருவாலவா. திருவாலவாயுடையார் | பெரும்பற்றப் புலியூர் சென்னை: கபீர் அச்சுக்கூடம்   திருவிளையாடற் புராணம்   நம்பி   மூன்றாம்பதிப்பு: விரோதிகிருதுனு 
மார்கழிமீ”, 1972. 
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திருவாருரு திருவாரூருலா அந்தகக் கவி வீரராகவ|மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா 

முதலியார் சாலை, 1910. 

திருவானைக் திருவானைக்காப் கச்சியப்ப சுவாமிகள் சென்னை: ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச 
புராணம் அச்சுக்கூடம், 1908. 

திருவிசைப் திருவிசைப்பா திருமாளிகைத் தேவர், திருப்பனந்தாள்: திருப்பனந்தாள் 
சேந்தனார், கருவூர்த் ஸ்ரீகாசிமடத்து வெளியீடு, 1974. 

தேவர், பூந்துருத்திநம்பி, 
கண்டராதித்தர், 
வேணாட்டிகள், 

திருவாலியமுதனார், 
புரோடோத்தம நம்பி, 
சேதிராயர். 

திருவிளை. திருவிளையாடற் பரஞ்சோதி முனிவர் சென்னை: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் 
புராணம் (5 தொகுதி) 1998. 

திவ். நாலாயிரத் திவ்யப் ஆம்வார்கள் சென்னை: B. இரத்தின நாயகர் 
பிரபந்தம் ஸன்ஸ், 1968. 

திவ். நாலாயிரத் திவ்யப் ஆம்வார்கள் மதராஸ் : கோல்டன் ஸ்டீம் பிரஸ், 
பிரபந்தம் fir sri aay. 

அமலனாதி. அமலனாதிபிரான் திருப்பாணாழ்வார் 

சிறிய.ம. சிறிய திருமடல் திருமங்கையாழ்வார் 

திருநெடுந். திருநெடுந்தாண்டகம் திருமங்கையாழ்வார் 

திருப்பா. திருப்பாவை ஆண்டாள் 

நாய்ச். நாய்ச்சியார் ஆண்டாள் 
திருமொழி 

பெரியதி. பெரிய திருமொழி திருமங்கையாழ்வார் 

பெரியாழ். பெரியாழ்வார் பெரியாழ்வார் 
திருமொழி 

திவா. சேந்தன் திவாகரம் சேந்தனார் சென்னை: சாந்தி சாதனா, 2004. 
தெய்வச்.விறலி. | தெய்வச்சிலையார் குமாரசுவாமி பி.என். அச்சகம், சென்னை, 1936. 

விறவிவிடுதூது அவதானி 

தேவா. தேவாரம்: சென்னை: திருவருளகம், 1953 

் திருமுறை 1,2,3 திருஞானசம்பந்த 
மூர்த்திகள் 

” ” 4,5,6 திருநாவுக்கரசு 

சுவாமிகள் 

டு ” 7 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 

தொல் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் திருவனந்தபுரம்: பன்னாட்டு திராவிட 
மொழியியற் கழகம், 1996. 

தொல்.எழுத். தொல்காப்பியம் - சென்னை: தமிழ்மண் பதிப்பகம் நச்சர். எழுத்ததிகாரம் 
2003. 

நச்சினார்க்கினியரு ரை       
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5 ae நூல் தொகுத்தோர்: பஜிப்பாத்த இடமும் காலமும் 
சூல் கு பதிப்பித்தோர் 

தொல். பொ. தொல்காப்பியம் - நச்சினார்க்கினியர் சென்னை: தமிழ்மண் பதிப்பகம் 

நச்சர். பொருளதிகாரம் 2003. 
நச்சினார்க்கினியருரை 

நற். நற்றிணை சங்கப்புலவர்கள் சென்னை: மர்ரே அண்டு கம்பெனி 
1957. 

நல்ல.கதை நல்லதங்காள் கதை. புகழேந்திப்புலவர் சென்னை: சிரீமகன் கம்பெனி, 1973. 

நாகை. Bers. நாகைக் கனகசபை தஞ்சாவூர்: சரசுவதி மகால் நூலகம் 

உலா நாதன் உலா 1995. 

நாநார்த்த. நாநார்த்த தீபிகை கவிராயர் முத்துசுவாமி | சென்னை: சென்னைச் சர்வகலாசாலை 

பிள்ளை 1936. 

நாமதீப. நாமதீப நிகண்டு சிவசுப்பிரமணியக் தஞ்சாவூர்: தழிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் 

கவிராயர் மறுபதிப்பு 1985. 

நாலடி. நாலடியார் சமணமுனிவர்கள் சென்னை: சைவசித்தாந்த 
நூற்பதிப்புக் கழகம், 9ம்பதிப்பு-1992. 

ஜித்தியா. தித்தியானு சந்தானம் சென்னை: கணேச அச்சுக்கூடம் 
1920. 

நெடுநல். பத்துப்பாட்டு: நக்கீரர் சென்னை: கேசரி அச்சுக்கூடம், 

நெடுநல்வாடை பிரஜோத்பத்திஷ், ஆவணி, 
மூன்றாம் பதிப்பூ 1931. 

நைடத. நைடதம் அதிவீரராம சென்னை: மகராணி, 19971, 

பாண்டியன் 

பஞ்ச. பஞ்சதந்திரப் வீரமார்த்தாண்ட சென்னை: மனோன்மணி விலாச 

பாடற்கதை தேவர் அச்சுக்கூடம், 1906. 

பணவிடு. பணவிடுதூது மதராஸ்: ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை 

(மாதைத்திருவேங் கட 1908. 

நாதர் பேரில்) 
பதார்த்த. பதார்த்தகுண பதினென் கித்தர் சூளை: கோபாலவிலாச அச்சியந்திர 

சிந்தாமணி சாலை, 1908. 

பதிற்றுப் பதிற்றுப்பத்து குமட்டூர்க் கண்ணனார், | சென்னை: மர்ரே அண்டு கம்பெனி 

பாலைக்கெளதமனார், 1957. 

காப்பியாற்றுக் காப்பியனார், 

பரணர், காக்கைப்பாடினி 

யார், நச்செள்ளையார், 

கபிலர், அரிசில்கிழார், 

பெருங்குன்றூர் கிழார். 

பதினொ. பதினொறாந் திருவாலவாயுடையார், |சென்னை: சைவசித்தாந்த மகா 

திருமுறை காரைக் காலம்மையார், சமாஜம், சாது அச்சுக்கூடம், 1933.     ஐயடிகள் காடவர்கோன் 

நாயனார், சேரமான் 

பெருமாள் நாயனார், 

நக்கீரதேவ நாயனார், 

கல்லாடதேவ நாயனார், 

கபிலதேவ நாயனார், 

பரணதேவ நாயனார், 

இளம்பெருமானடிகள், 

அதிராவடிகள், பட்டண 

பிள்ளையார். நம்பி   யபாண்டார்நம் ப 
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ஆளுடை. ஆளுடைய நம்பியாண்டார் நம்பி. 
திருவந். பிள்ளையார் 

திருவந்தாதி 

கோயினான் கோயினான்மணி பட்டணத்துப் 
மணி மாலை பிள்ளையார் 

பரிபா. பரிபாடல் மூலமும் சங்கப்புலவர்கள் சென்னை: உ.வே.சாமிநாதையர் 
பரிமேலழகருரையும் நூல் நிலையம், ஆறாம்பதிப்பு 1995. 

பாகவ. பாகவதம் செவ்வைச்சூடுவார் ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம் 
1908. 

பாரிகாதை பாரிகாதை ரா.இராகவையங்கார் அண்ணாமலை நகர்: அண்ணாமலைப் 

பல்கலைக்கழகம், 1978. 

பிங். பிங்கல நிகண்டு மிங்கல முனிவர் சென்னை: சாந்திசாதனா, 2004, 

பிரதாப. விலா. | பிரதாபசந்திர இராமசாமிராசு சென்னை: சரசுவதி நிலைய அச்சகம் 
விலாசம் 1915. 

பிரபுலிங். பிரபுலிங்கலீலை சிவப்பிரகாச சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் 
சுவாமிகள் இரண்டாம்பதிப்பு, 1905. 

பிரபோத. பிரபோதசந்தி மாதைத் திருவேங்கட பெரியகுளம் ஸ்ரீமீனாம்பிகை 
ரோதயம் நாதர் அச்சியந்திரசாலை, பரிதாபிஸஷ், 

தைமீ”, இரண்டாம்பதிப்பு. 

பிரமோத். பிரமோத்தரகாண்டம் | வரதுங்கராம சென்னை: ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச 
பாண்டியன் அச்சியந்திரசாலை, 1907. 

பு.வெ புறப்பொருள் ஐயனாரிதனார் சென்னை: வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம் 
வெண்பாமாலை இரண்டாம்பதிப்பு, 1915. 

புறநா. புறநானூறு சங்கப்புலவர்கள் சென்னை: லாஜர்னல் அச்சுக்கூடம் 
மூன்றாம்பதிப்பு, யுவஷ், மார்கழி, 
1935. 

பெண். தாலாட்டுப் பிரபந்தம் சென்னை: ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை தாலாட். பெண்பிள்ளை 
1908. 

தாலாட்டு 

பெண்மதி பெண்மதிமாலை வேதநாயகம் பிள்ளை சென்னை: சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் மாலை 
கழகம், 1978. 

பெரியபு. பெரியபுராணம் சேக்கிழார் திருப்பனந்தாள்: திருப்பனந்தாள் 

காசிமடவெளியீடு, 1970. 
பெருங். பெருங்கதை கொங்குவேளிர் சென்னை: உ.வே.சாமிநாதையர் 

நூல்நிலையம், 1968. 
பெருஞ்.௮க. பெருஞ்சொல்லகராதி 

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 
(4 தொகுதி) 1988. 

பெரும்பாண், பத்துப்பாட்டு: உருத்திரங்கண்ணனார் | சென்னை: கேசரி அச்சுக்கூடம், பெரும்பாணாற்றுப்படை 
பிரஜோத்பத்திஞஷ், ஆவணி, 
மூன்றாம் பதிப்பு 1931. 

wes, மச்சபுராணம் வடமலையப்ப சென்னை: மினெர்வா 
பிள்ளையன்     அச்சியந்திரசாலை, 1900.   
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மணி. மணிமேகலை சீத்தலைச் சாத்தனார் சென்னை: கபீர் அச்சுக்கூடம் 

மூலமும் அரும்பத ஆறாம்பதிப்பு குரோதிஞ், மாசிமீ”, 

வரையும் 1965. 

மதி.கள. மதிமோசக்களஞ்சியம் | பெ.சூ. பாலராஜ ஷண்முகானந்த புத்தகசாலை, 1925. 

பாஸ்கரர் 

மதுரைக். பத்துப்பாட்டு: மாங்குடி மருதனார் சென்னை: கேசரி அச்சுக்கூடம், 

மதுரைக்காஞ்சி பிரஜோத்பத்திஷ், ஆவணி, 

மூன்றாம் பதிப்பு, 1931, 

மதுரைத்.௮க. மதுரைத் தமிழ்ப் சென்னை: சந்தியாபதிப்பகம், 2004 
பேரகராதி(2தொகுதி) 

மலை. வைத்திய பதினெண் சித்தர் சென்னை: ஸ்ரீபத்மநாப விலாச 
மலையகராதி அச்சுக்கூடம், 1907. 

மலைபடு. பத்துப்பாட்டு: இரணியமுட்டத்துப் சென்னை: கேசரி அச்சுக்கூடம், 

மலைபடுகடாம் பெருங்குன்றூர் பிரஜோத்பத்திஞஷ், ஆவணிமீ, 

பெருங்கெளசிகனார் மூன்றாம் பதிப்பு, 1931. 

மீனாட். பரீனாட்சியம்மை குமரகுருபரசுவாமிகள் சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் 

பிள்ளைத். பிள்ளைத்தமிழ் சுபகிருதுஹ், தைமீ”, இரண்டாம்பதிப்பு 

முத்தை. முத்தையேந்திரர் மாம்பழக்கவிச்சிங்க சென்னை: தொல்பொருள் ஆய்வுத் 
குறவ. குறவஞ்சி நாவலர் துறை, 1997. 

முல்லைப் பத்துப்பாட்டு: நப்பூதனார் சென்னை: கேசரி அச்சுக்கூடம், 

முல்லைப்பாட்டு பிரஜோத்பத்திஞ், ஆவணி, 

மூன்றாம் பதிப்பு, 1931. 

மூ.௮. வைத்திய மூவிகை பதினெண்சித்தர் சென்னை: வித்தியாரத்நாதர 
விரிவகராதி அச்சுக்கூடம், 1902. 

WITS. Qs. யாழ்ப்பாணத்து சந்திரசேகரப்புலவர் அமெரிக்கன் மிசன் அச்சகம், 

மானிப்பாயகராதி யாழ்ப்பாணம், 1842. 

ரஹஸ்ய. ரஹஸ்யத்ரயழ ஸ்ரீறிகமாந்த ரஹஸ்யத்ரபஸார ப்ரசாரணஸ பை, 

ஸாரம் மஹாதேசிகன் கோமனளேசுவரன்பேட்டை, 1920. 

வடமலை. வடமலை நிகண்டு ஈசுவரயாரதி சென்னை: உ.வே.சாமிநாதையர் 

நூல்நிலையம், 1983. 

வருணா.குற. வருணா குறவஞ்சி தில்லைவிடங்களன் வெண்பாப்புலிவேலுசாமிப்பிள்ளை 

மாசி முத்தாப் பிள்ளை | 1918. 

வள்ளுவமா. திருவள்ளுவமாலை சங்கப்புலவர்கள் சென்னைப்பட்டணம்: வித்தியாநு 

பாலன யந்திரசாலை, செளமியஷ், 

puss. 

வாழ்வி. வாழ்வியல் களஞ்சியம் தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் 
Bares. 1986. 

விக்கிரம. விக்கிரமசோழனுலா ஒட்டக்கூத்தர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 
உலா. 1914. 

விதான. விதானமாலை நாராயணசுவாமிகள் மதராஸ் : ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 

1900, இரண்டாம்பதிப்பு. 

வில்லி. மகாபாரதம் வில்விப்புத்தூரார் சென்னை: வை.மு. கோபால     கிருஷ்ணமாசாரியார் கம்பெனி, 1960   
 



  

  

6. 7 ஆக்கியோர்: . . gag நால் தொகுத்தோர்: பதிப்பித்த இடமும் காலமும் B26 பதிப்பித்தோர் 

விறலிவிடு. விறலிவிடுதூது குப்பிரதிபக் கவிராயர் | சல்லிம் விளக்க அக்சுகிகவடமீட 
துர்முகிஹ், மார்கழிமீ” 

வேத.சூடா. வேதகிரியார் சென்னை: உலகத்தமிழாராய்ச்சி 
சூடாமணி நிகண்டு நிறுவனம், 1997. 

ஜீவ. ஜீவசம்போதனை சென்னை: சிரீசைனசித்தாந்த 
நூல்நிலையம், 1957. 

E.T. Castes and Tribes of } Edgar Thurston The Government Press, Madras, 
South India 1909. 

F. A Malabar and Johann Philip Vepery, Madras, 1809. 
English Dictionary Fabricius and 

John Christian 

Breithaupt. 

M.E.R. Madras Epigraphical | Madras Government Government Press, 
Reports Publication Madras. 

H.C.M. Hindu Caste Marks W. Rae Sheriffs Madras Christian College Magazine, 
and ornaments of thd September 1913. 
Madras 

I.M.P. Inscriptions of the Madras Government Government Press, Madras, 1919. 
Madras Presidency Publication 

1.1.5. Inscriptions of the Published by the Sri. Brhadamba state press, 
Pudukkottai state Pudukottai state Pudukkottai, 1929, 

R, A Dictionary of the | Rottler, Dr. Vepery, 1834-37. 
Tamil English 

Languages 

5.1.1. South Indian Madras Government Government Press, Madras. Inscriptions Publications 

T.A.S. Travancore Travancore Govern- Methodist Publishing House, Archaeological ment Publications Madras, 1910-13, 
Series 

T.D.I. Tirupati Tirumala-Tiruptati Devasthanam Devasthanam Epigraphical series 
Inscriptions 

பூ... ம. Gazetteer.. Madras Government Government Press, Madras. District Publications 

Ww.   A comprehensive 

Tamil English 

Dictionary   Winslow, M.   The American Mission Press, 
Madras, 1862. 

   



சுருக்கக் 

அடிக். 

க.வா. 

(2௦11௦0. 

Corr. 

ED. 

Loc. 

n. 

N.D. 

Parav. 

perh. 

prob. 

RC, 

S.D. 

Val. 

WD, 

குறியீட்டு விளக்கம் 

அடிக்குறிப்பு 

கடவுள் வாழ்த்து 

பக்கம் 

பிரதிபேதம் 

Centre Dialect 

Compare 

Colloquial 

Corruption 

East Dialect 

Jaffna Dialect 

Local Usage 

noun 

North Dialect 

Paravar Usage 

perhaps from 

probably, probably from. 

Roman Catholic Usage 

South Dialect 

Vulgar usage 

West Dialect



அகராதிப் பதிவின் அமைப்பு 

v
 

  

vw
 

  alan, 77.13 அர்.] 

1. சிலம்பின் பரல்; 120125 ௦ தன5 ௦ 012005 

of metal put into an anklet to make it tinkle. 

அரிபெய் சிலம்பின் ... பணைத்தோள் 

ஐயை (அகநா, 6: 1-3). 

2. * சிலம்பு. அரி! தளை ஜெஞெகிழி! நூபுரம் 

சிலம்பே (பிங், 6: 83). 

v
 

  

அருணால் arunal,{mjcorr. ௦7. அரைதாண் 

பெண்களின் தலையணிகளுள் ஒன்று; & 100 

of head ornament (J.). 

உக்கழுத்துமணி fakkaluttemani)n. <id. +. 
[M. ukka/uttu +. | 

கழுத்துடன் ஒட்டி அணியும் தங்க 

மணிகளாலான அணிகலன்; | 01056[3/ 111160 

necklace of gold beads [Loc.). } 

Big.cng katikai, n. < kanthika. 

>] கட்டுவடம். நீலமணிக்கடிகை (கவித். 06 

: 10). 

ஷ்
 

  

  

4
 

    
  

  

      
  v

 

    
  

  Vv
 

Vv 

கடிகை? [8111௧7 7. - ததத 
  

 புதிருமணம் முதலிய சடங்குகளின் போது 

தீய சக்திகள் தாக்காதிருக்க மணமகனின் 

வலது கரத்திலும் மணமகளின் இடது 

  கரத்திலும் கட்டப்படும் மஞ்சள் கயிறு; 
      

காப்புநாண்] க 3110௫ thread worn on the 
  

right hand of the groom and the left hand of 

the bride at the time of marriage as an armlet. 

வலம்புரி வளையொடு கடிகைதால் யாத்து ட 

[மிநடுதல். 142).1_- > 

2. ஆண்கள் தோளில் அணியும் அணிகலன்; 

  

  

  

Ggreteienar; A bracelet worn on upper arm 

நூறா. கடிகை வாளாரம் மின்ன (சீவக. 

2808: 1). 

[3] பவளத்தால் ஆன தலையணி வகை; க 

v   

kind of head ornament made up of coral. 

தலைச்சொல் 

வேர்ச்சொல் 

இலக்கணக்குறியீடு 

உரோமன் எழுத்துப் பெயர்ப்பு 

உடன்பிறப்பு மொழிச் சொல்வடிவம் 

ஆங்கிலப் பொருள் 

வழக்குப்புலக்குறிப்பு 

ஒப்புருச்சொல்லின் தலையெண்் 

காண்க என்பதன் குறியீடு 

தமிழில் பொருள் விளக்கம் 

எடுத்துக்காட்டு 

சான்றாதாரம் 

பொருள் எண்



அணிகலன்கள் அகராதி 

தமிழ் - தமிழ் - ஆங்கிலம்



அக்களூத்திரம் அகி 

அபி 

HA&46@,55l7ub akka-cuttiram, n. < aksa +. 

உ உருத்திராக்க மாலை (சித். சா. கிரியா. 83, தாத். 

அக்கமாவிகை akka-malikai, x. < id. +. 

உ உருத்திராக்க மாலை. அக்கமாவிகை விழைந்து புனை ... அழகியோர் (இிருக்காளத். பு. 

20, 4). 

<—MseaL_oremeo akka-malai, n. < id. +. 

1. உருத்திராக்க மாலை. புகலுறும் அக்கமாலை புனைகுவோர் பிரயபோத. 18, 39. 

2. செபமாலை. புத்தகம் அக்க மாலை...பொருநீதுகையாள் (திருவாலவா. ௧, வா. 209. 

அக்கவடம் akka-vatam, n. < id. +. 

உ உருத்திராக்க மாலை. நூறணிந்து அக்கவடம் பூண்டு மமச்சபு, ௧. வா, 12). 

அக்குச்சரி வி1-0-௦கர், 77. < id. +. 

கையில் அணியும் சங்கினாலான வளை; 3511611-01௨௦௦12%. கைசீசெறி அக்குச்சரி பப்பத்தினரே 

(தக்கயாகப், 100). 

அக்கசுமாலை வல-றாக/கர், 77. -14. *, 

உ உருத்திராக்க மாலை (த. மொ. அக. 

அக்குவடம் akku-vatam, nv. < id. +. 

1. சங்குகளைக் கோத்து கழுத்திலோ இடுப்பிலோ அணியப்படும் மாலை: 51411ஐ 07511611-02௨05 

worn on the neck ஊன. அக்குவடம் உடுதீது ஆமைத்தாவி பூண்ட அனந்தசயன் (திவ். 

பெரியாழ். 1, 8,2:3,. 

2. உருத்திராக்க மாலை. அக்குவடம் பூதியங் கொள் அடியார் (சிவரக, 1, 14, 1). 

அக்கொழுங்கு வியடிமங்பியம, 77. < id. +. 

கழுத்தில் அணியும் சங்கு மணி மாலை; $யார்ஐ ௦ரீ 51211-0௦௧௦5. அக்கொழுங்கு படு கஞ்சுகம் 

அலம்பவளரே (தக்கயாகப், 93). 

அகட ச்சக்கரம் akata-c-cakkaram, n.< 294@ +. 

* அரைப்பட்டிகை. 

<DiSBovLo cof) akala-mani, 1. < அகலம் 

மார்பில் அணியப்படும் மணிகள் பதித்த enfleccroaiens; An ornament inlaid with gems to 

wear on chest. ஆணி 49 அகலமணி 101ம் கல், சொல், அக, 

அகளஞளூடம் akala-cutam, nm. < id. +. 

தலையின் உச்சியில் அணியும் அணி வகை; & ௦௨ம் வாளர் த. நா. ௮, ப, 391). 

அகி வில், 7. 21. அரி. 

கால்களில் மகளிர் அணிந்துகொள்ளும் ஒலியெழுப்பும் #leiby; Tinkling anklets worn by 
௦௨௩. அகி சிலம்பும் ... தீயும்... தொகையும் (கல். சொல், ௮௧,



அங்கசுத்தம் 2 அச்சுத்தாவி 

<218S5,551b anka-cuttam, 7. perh. anga +. 

அணிகலன் வகை: காடாக. செங்கதிர் எறிக்கும் அங்கக த்தமும் (கல், சொல், அக. 

அங்கதம் கர்ப்கோகாம, ச. - angada. 

5 வாகுவலயம். புயவரைபிசை ... அங்கதம் (திருவிளை. 17, 12 : 3). 

<D>imepeens ankarakkai, n.< anga +. 

உ தாயித்து. அங்கரக்கை தொட்டான் மேல் அத்திரங்கள் புக்குருவார் (ஜுூவ, 403). 

—Dmeseueouib anka-valayam, n. < id. +. 

பாம்பின் தலை வடிவத்தில் அமைந்ததும் பூட்டு வாயைப் பெற்றுள்ளதுமான வாகுவலயம்; .&1 

armlet worn on the upper arm with a front piece resembling the cobra’s head. வெங்கண் 

அங்கவலயங்களும் இலங்க கும்பரா, 1,3, 15: 2). 

<a musa ankili, 7. corr. Hage), 

உ அங்குலி. நவரத்தினக்கலான (ங்களாலான) அங்கிலி (9)7 601 G) (S.LI1. xiv, 378, 193). 

ore fureib ankuriyakam, 1. < aziguri +. 

> மோதிரம். 

அங்கசூரீயம் கர்ப்ப vn. < id. +. 

* அங்குரீயகம். 

அங்குலி ankuli, vn. < anguli. 

கை, கால் aljdaaie cojexflucu@id Ging; Finger-ring; toe-ring. 3aGod) maQum) 

தஞ்சுமகன் விரித்த (சிலப், 22 : 445. 

அங்குவிகம் கரப்ஸப1 வர, சர. < angulika. 

கைவிரலில் அணிந்துகொள்ளும் மோதிரம்; 11தரார்தஐ. அங்குவிக மொன்று புனலாழ்தரு 

கஅிணற்றில்விழ (வில்லி. 1,3,51:1. 

Bm‘! apsSlemy ankuli-muttirai, x. < anguli +. 

* கணையாழி (யாழ். அக, 

அங்குூவியம் கங்லரி வாட 77. ௮ தர்தபா/ற். 

உ அங்குலிகம் யாழ், அகழ். 

Ahg@esaerb ankulikam, nv. < angulika. 

* அங்குரீயம். 

அங்குவீபகம் ankuliyakam, . < id. +. 

உ அங்குரீயம். 

அச்சிராடரணம் acciraparanam, nv. 

தலையணி வகை: 112௨0 ornament. 

AFRSSBTAN accu-t-tali,n. < அச்சு +. 

உருவம் அழுத்திய பொன் அல்லது பிற உலோகத்தாலான காசுமாலை; 71201212௦௦ of gold-coins 
or other stamped pieces. yea Saray மூளைத்தாவியும் (திவ். திருப்பா. 7 வ்யா)



அஞ்சில் 3 அடுக்காப்ரி 

அஞ்சில் ௧௦11, 7. 

தட்டை வடிவான பொன் அணிவகை; 1187 8௧616. 

ACH Sig tity aficu-katti-p-pu, ர. 2 அஞ்சு -. 

ஒரு நகை; கட பாறகராமோர். அஞ்சுகட்டிப்பூப் பன்னிரண்டில் தடவிக்கட்டின பளிங்கு ஐம்பத்து 

நாலும் (கல், சொல், அக. 

அஞ்சுகொத்து மாலை ௨௦-௦0-181௧, 77. - 10. *், 

சிறிய உருத்திராக்கங்கள் நூற்றெட்டைப் பொற்கம்பிகளால் கட்டியதும் ஐந்து தொகுதி வடங்களை 

உடையதும் சிவ பக்தர்கள் கழுத்திலணிவதுமான தாழ்வடம்; க சார்றத ௦ரீ 108 சபன்கி beads in 

five strands 7௦1௩ நு 1174௨ 80701225 ௦ரீ இரச காமம் ௦௦௨. அஞ்சுகொத்து மாலை அணிமார்பும் 

தோகை, கனக, உவா, 462). 

ACHFRUPS oimisl ancu-muka-vanki, 7. < id. +. 

ஐந்து உருண்டைகளைக் கொண்டுள்ளதும் மேல் கையில் அணியப்பெறுவதுமான ஒரு வளையல்; 

A bangie worn on upper arm with five spherical parts (W. D.). 

ACHP SHSSMeEUt_ iD afcu-muttu-t-tavatam, n. < id. +. 

ஐந்து முத்துவடங்களாலான கழுத்தணி வகை; .& 1201180௦ ரரி strings of pearls. Wehr USsHS 

தாவட மொன்றாயிருக்குமது (திவ். பெறியதி, 1, 1, 5, அரும். 

அட்சமாலவிகை atca-malikai, n. < aksa - malika. 

உ உருத்திராக்க மாலை. 

அட்சமாலை atca-malai, n.< aksa +. 

1.% உருத்திராக்க மாலை. 

2.% செபமாலை (44... 

அட்டி ௨ம், 7. 

r at igenae (W. D.). 

அட்டிகை attikai, n. < K. addike. 01 அட்டி. 

(பெரும்பாலும் கல் பதித்து) நடுவில் பதக்கம் தொங்கும்படி கழுத்தோடு ஒட்டி அணியும் நகை; 

Closely fitting necklace of gold wires or of precious stones. 

<DL_iguise attiyal, n. [T. addigalu.] 

> gens CS. D.). 

Dic SHo0lb ati-k-kalam, n. < sy +. 

5 சிலம்பு. அடிக்கலம் அரற்ற (௪£வக, 2041 : 1. 

அடிக்காறை ati-k-karai, 7. < id. +. 

உ திருவடிக்காறை (கல். சொல், ௮க.), 

அடுக்கா௱பஸ்சி atukkali, n. - அடுக்கு -, 

கல்லிழைத்த மோதிரம்; /%11ஐ ॥ஈபிவ/ம் சர்ப்ப ல16.



அண்டு 4 அத்து 

அண்டு ஸாம 7. “1. கர்ம, 

மணிவடம் முதலியவற்றின் உரு; (பிர/*1% a string of beads, link ina chain. 57 @y அண்டு அந்தச் 

சங்கிவிக்கு இன்னும் வேணும் (2௦௦.5. 

Dict eormésuslmi anna-k-kayiru, m. 

உ அரைஞாண் (Colloqg.). 

அண்ணாக்கவரு anna-k-kavury, 77. 

உ அரைஞாண் (18 2... 

அணி ஸம், 7. []$. 14. காம்] 

அணியப்படும் அணிகலன்; ஆபரணம்; நகை; ரவர், 861. தின் தோள் அணி பெற 

வரற்கும் (நற். 286 ; 8. 

அணிகம் ஸ்ம, ச. உ அணி -, 

உ அணிகலன். அணிகமாப்பணிகள் செய்து (F ous, 2811 : 2). 

அணிகலம் விவக, 7. < id. +. 

உ அணிகலன். செய் அணிகலன்கள் சிந்தி (சீவக, 117:3), 

<menflacocst anikalan, n. <id.+. 

அழகுக்காகவோ செல்வநிலையைக் காட்டவோ பண்பாட்டு மரபுக்காகவோ தரித்துக் 

கொள்ளப்படும் நகை; ரொவறாராம் 0௦1. புண்ணியமுடைய இப்பொன் அணிகலன் (பெருங். 

2,5: 158). 

—mjosfluied aniyal, n.<id.+. 

1. நகை. உவகை கூர்நீது அணியல் வாசி ... கொடுத்து விடுத்தனன் (திருவாலவா. 27. 76 

1-2. 
2. முத்துமாலை. அணியல் அணிகுவவின்றி (நைடத, 5,99: 19, 

—Djowfleit_td ani-vatam, #7. < id. +. 

கழுத்தில் அணியும் அணிகலக் கோவை; Ornamental string of jewels Necklace (S. Gor, y8.). 

<DjS5Hl_ae1D atta-katakam, n. < hasta+. 

* வளையல். அத்தகடகம் சூடகம் ... தோள்வளை (அரிச். பு. விவாக, 118). 

அத்தம் ஊகார, ச. - artha. 

> பொன். வெறுக்கை - அத்தம் (சிலப், 5 : 20, அரும்), 

அத்தவலயம் atta-valayam, 7. < id. +. 

* கைவளை (த.நா.௮.ப, 301). 

அத்திக்காய்க்கொலுசு ௨1-12-1120], 7. - அத்தி 

சுற்றிலும் அத்திக்காயின் வடிவிலமைந்த கால் கொலுசு aiens; A kind of foot chain. 

அத்து attu, 2. < அத்து. 

* அரைப்பட்டிகை, 1. அத்து ... அரைப்பட்டிகையே (பிங், 6:92.



அந்தளகம் 5 அரக்கு வளையல் 

Dbserseib antalakam, n. cf. T. bondalamu. 

உ கவசம். ஏறு வால் யானையே சிவிகை அந்தளகம் ஈச்சோப்பி (தேவா. 2, 79, 2330: 1). 

அந்தளம் antalam, ரர, 

* கவசம். கவசப் பெயரே ... அந்தளமும் அபரமும் (பிங், 6 : 507), 

அர்துகம் கர்ப, 7. 

உ சங்கிலி (அபிதா. மாலை. 

அநர்தூகம் antukam, vn. 

* அந்துகம் (மதுரைத். அக, 

அபரஞுசி வறகாக1௦1, 7. [7. 18. சவறு] 

புடமிட்ட பொன்: 1₹211 120 2010. ஆயிரத் தெட்டு மாற்றின் அபரஞ்சி (மச்சபு. தாரகாசுரவ, 

26). 

<ALITLO aparam, n. < 4a-para. 

* கவசம். கவசப் பெயரே ... அந்தளமும் அபரமும் (பிங், 6 : 507). 

<AiNGi sib apitekam, n. < abhi-séka. 

தலையணி வகை; கிரீடம்; க் 4ம் ௦17௦௦௯. அபிடேகச் சொக்கன் புழுகுநெய்ச் சொக்க 
னென்னும் (திருவாலவா. 11,4:3), 

அடிமஹேகம் apisekam, nv. < id. 

* அபிடேகம். அதி ரமணூ£ய தர்ச்சநதமாயிருந்த திருஅபிஷேகத்தாலே அலங்கீருதனாய் 

(திருப்பா, ஆறா, 3, 8, 19. 

அம்பு கறற, ரா. 

உ வளையல் (மதுரைத். அக, 

அர்க்கம் கவர, 77. எ அக்க, 

* பொன் (43. 

அர்ணாக்கொடி காாக-1-1011, 7, - அர்ணாள் 

ஈ அரைஞாண் (சீ 2. 

அர்ணாள் காக], 7. Vul. for அரைநாண். 

ஈ அரைஞாண். 

ATESGSQlaruxy arakku-k-koppu, 1. < raksa +. 

காதின் மேல் மடலில் போடும் அணிகலன் வகை; காதணி வகை: கறு கோ கர்பம் ஒடு ர எச 
upper part of the ear (W. D.). 

ATES Qiemoruies arakku-valaiyal, n. < id. +. 

மகளிர் அணியும் அரக்கினால் செய்யப்பட்ட கைவளை: கங்கணம்: 1,8௦6 நரக covered by 
thin brass leaf tinsel.



AT Fien sv 6 அரவக்கழல் 

அரசிலை aracilai,n. < 297% +, 

1. > அரைமூடி. அணிக்கலை புனைந்த அரசிலைப் பொன்னடர் (பெருங், 2, 7: 23). 

2. மூசாடு இனத்தவர் திருமணத்தின் பொழுது அணிந்துகொள்ளும் அரச இலை வடிவிலான 

தங்கத்தகட்டினை நூலில் கோத்த அணிவகை; .& ய்ப11ஐ 2] in the shape of pipal leaf worn 

by Mucaiu women (E. T.). 

3. எருத்தின் தலையில் அணிவிக்கும் அரச இலை வடிவ அணி; டறுவரரேர் ரா 106 1௨௨௦ ௦7 மய11 

in the shape of a pipal [2ஊீ. அரசிலை ஒளிபெற மிளிர்வதோர் சினமுதிர்விடை (தேவா. 3, 

86, 2 : 3-4). 

DAT flenaos sre) aracilai-t-tali, 7. < id. +. 

srdleiens; A mangalya inthe form of pipal leaf GW. D.). 

BTFlenos Sreeib aracilai-t-tikkam, n.< id. +. 

* அரைமூடி (2௦௦.7. 

அரசிலைத் GAsrmised aracilai-t-tonkal, n.< id. +. 

உ அரசிலைத்தூக்கம் (79/5. 

AT FAlemeots L+EGHemuysid aracilai-p-paticayutam, n. < id. +. 

திருமாலின் ஐம்படைகள் வடிவில் குழந்தைகள் அணிந்துகொள்ளும் பொன்னாலான கழுத்தணி; 

A figleaf-shaped gold ornament worn by children or women with the a, showing in relief the 

five weapons of Visnu (J.). 

BAT Flene Gurestsyt_7 aracilai-p-pon-atar, n. < id. +, 

* அரைமூடி. அணிக்கலை புனைந்த அரசிலைப் பொன்னடர் (பெருங், 2, 7; 23, 

AyFleme apcHgs aracilai-muruku, n. < id. +. 

காதணி வகை; க காம் சரவண. பணவிடு. 121). 

அரடா வாக, 7. - 1.) வர், 

அணிகலனின் எடுப்பான விளிம்பு; Projecting border of a jewel (S. D.). 

Dj cormssudlm arana-k-kayiru, n. < அர்ணாள் 

* அரைஞாண். 

அரணாக்கவுறு arana-k-kavuru, A, < id. +. 

* அரைஞாண் (8: 2... 

அரத்தும் காகர்காட 7. - rakta. 

1. * பவளம். துப்பே அர்த்தம் ,, பவளம் (திவா. 6: 11). 
2. * பொன். அரத்தமே ... பொன்னும் (அக. நி. 214). 
3. > இரத்தினம். 

AT Sood aratanam, n. < rama. 

* இரத்தினம். அரதனநாகரிர் சொரிதரு வெகுளியர் (பெருவ். 1, 46: 13. 
அரவக்கமழல் ஊாக-1-121, 7. ௭ அரவம் +. 

* வீரக்கழல். சிறைஅரவக்கழல் (கம்பரா. 6, 25, 28 : 3),



அரவச்சரி 7 அரியகம் 

அரவச்சரி ௨2௩௨-0௦-௦8, 77. “ம, *, 

பாம்பு வடிவில் செய்யப்பட்ட வளையல்; 1318086104 [2611 ஹக Cobra. தீளரவச்சரி தாழ்க்கை 

நிரைத்தாள் (கம்பரா. 3, 11, 48: 1). 

அரவம் காரு, 1. < rava. 

மாணிக்கம் முதலிய மணிகளை உள்ளீடாகக் கொண்ட பாம்பு வடிவிலான ஒருவகைச் சிலம்பு; 

A snake-shaped anklet with gems inside so as to 2162 ர 010௨. பரிபுரம் அரவம் ... சிலம்பு 

(திவா. 7: 52), 

அராகம் காவி. 7. - அராகி-, 

உ பொன். ஆடகம் தக்கராகம் அராகம் (பிங், 10 : 54). 

அரி கார், 7ர. - அர், 

1. சிலம்பின் பரல்; 12061௦5 ௦ ஐரோ ௦ ற16065 ௦7 metal put into an anklet to make it tinkle. 

அரிபெய் சிலம்பின் ... பணைத்தோள் ஐயை (அகநா, 6: 1-3). 

2. சிலம்பு. அரி தளை ஜெஞெகிழி தாபுரம் சிலம்பே (பிங், 6: 83). 

அரி2 ari, n. < Aari. 

1. * பொன். அரித்தேர் நல்கியும் அமையான் (பெரும்பாண், 490), 

2. * மரகதம். அரி! பச்சை மரகதம் (திவா, 6: 12). 

3. % வைரம். 

<DP\l& Genip ari-k-kulai, n. < yf) +. 

உ மகரக்குழை. அரிக்குழையாடல் தகையள் கழுத்தினும் (கவித், 109 : 14-15). 

OAAFF5miems ari-c-catankai, 77. 4 id. +. 

up are senflacver; Anklet with tinklets. sTor9NF F5mIoMS ஆர்ப்ப (கம்பரா. 6, 28, 

49: 1). | 

<Diflewrid arinam, n. < Aarina. 

* பொன் (R.). 

<A flsiemenCiuimesr ari-tulaippan, ச. ௭ அறி 4, 

மகளிர் காதில் அணியும் ஒருவகை அணிகலன்; A kind of ear-ornament worn by women 

(பெருஞ். ௮க 9. 

அரிய்புச்சரி வர்றறப-0-கோர், ரர. “1ம். 

காதணியின் ஒரு பகுதியான தொங்கல் வகை; கூற கவா றரங்காம் (8.1.1. 77). 

APUG wh Llewr slevof) ari-p-porkinkini, n. < id. +. 

உ தவளைக் கிண்கிணி. அரிப்பொற் கிண்கிணி யார்ப்ப வியவிக் (பெருங், 1, 40: 189. 

அரியகம் ari-y-akam, n. < id. +. 

மகளிர் அணியும் காலணி வகை: க் 10ம் of food-ring worn by women. அரியகங் BT VG 
கமைவுற வணித்து (சிலப், 6: 85),



t ணி அரியபராயோகம் 8 அரும்பும 

அரியாவயோகம் கடுக 7. - அறியாத +. 

உ அரைப்பட்டிகை, 1. அரியாயோகமும்-கருவிவிலக்காகப்புனைநீத அரைப்பட்டிகையும் 

(சிலப், 14: 170, அடியார்... 

அருக வஸ்தி arukali, 7. cf. gery), 

1. கால் விரலில் அணியும் மோதிரம்; Toe ring (@u76. 117). 

2. கைவிரல் மோதிர வகை; க [8ம் ௦ரிரர்நத (திவ். பெரியாழ். 1, 6,3 வயா. ப, 120). 

அருகுகண்டம் உயிலை கறர்காம், vn. 

பதக்க அணிவகை; A kind of pendant. நாயககண்டம் ஒன்று அருகுகண்டம் ஆறு 

கடைத்தொழ்ில் இரண்டு (5.1.1. நாம. 53. 

அருங்கலம் காங்க] கரா, 7. - அருமை -, 

1. மங்கல அணியான தாலி; கீச்ரதசர்ச. அருங்கலம் பூட்டும் தகுதி (கப்பற்கோ., 81). 

2. நகை; ஆபரணம்; 11201005 ஊொவ௱ரார். பலர் புறங்கண்டு அவர் அருங்கலம் தரிஇ (மலைபடு, 

71). 

3.> கிரீடம். இரும்பும் வெள்ளியும் இசைத்து உருக்குற இ அருங்கலமாக்கி (பெருங், 2, 17: 

69-70, உரை. 

—Dcdhmisevesr arun-kalan, n. < id. +. 

அணிகலப்பொது; போரா ளேர் 1 ஐறாவ!. அருங்கலன் அணங்கு அரசி கும்பரா. 1, 21, 38:3. 

அருக்சுரும் காமமா, 7. - arfuna. 

* பொன். அருச்சுந மருது வெண்மை கண்ணோய் பொன் (ாநார்த்த. 652. 

அருணம் arunam, nv. < farina. 

5 பொன். அருணமென்பதும் ... பொன்னுமைம்பேரே (அக. நி. 201. 

அருணால் ஊஙாக!, 7. ௦௦௩ ௦1%. அரைநாண் 

பெண்களின் தலையணிகளுள் ஒன்று; & 18ம் of head ornament (J.). 

அருத்தம் காராக, 2. < artha. 

* பொன். தொடுக்கம் அருத்தம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6:19. 

ABGOBvSsSsrus coreeo arunelli-k-kay-malai, n. < அருநெல்லி +. 
சிறு நெல்லிக்காய் வடிவிலான உருப்படிகளைக் Gangs &yib; A chain of beads resembling 72௪77 
fruits. 

அரும்பு காயாறம, ர. - அரும்பு. 

அணிகளின் அரும்பு வேலை; 7111ஜ௨6௦ work in imitation of buds. 

ACHibiyssFyib arumpu-c-caram, 7. < அரும்பு +, 
மலர் மொட்டு வடிவில் பொன்னால் செய்து, பொன் சரட்டில் கோக்கப்பட்ட ஒரு கழுத்தணிகலன்; 
Necklace made up of golden buds (9, Qed. 93). 

<PICTH UD LL exsfl arumpu-mani, 7. < id. +, 
பொன்னால் செய்யப்பட்டதும் சிறுசிறு மணிகளைக் கொண்டதுமான கழுத்தணி வகை; 7160141௨௦5 of gold beads set with granules of gold (W.).



அரும்புவளையம் 2 அரைநாண் 

DCHidiysuemeruib arumpu-valaiyam, n. < id. +. 

தாழ்வடமணிகளின் இடையில் கோக்கும் வளையம்; 0014 or silver rings interspersed with 

beads in rosary (@¢5. சொற்... 

A(HouL Faeflay aruvata-c-curivu, 7. 

அணிவகைகளுள் ஒன்று; க் 12௦ ௦7 ௦ாறவ௱ளார். அருவடச் சுரிவு கல் (6.[.]. viii. 77). 

அரைக்ககச்ச௬ு arai-k-kaccu, nm. - அரை, 

உ இடைப்பட்டிகை. சருப்பத்தையும் அரைக்கச்சு எனத் தரிப்பான் (சீகாழித், ஆபத்துத். 4). 

Hcooyeeéenes arai-k-kaccai, n. < id. +. 

உ அரைக்கச்சு. 

அரைக்காப்பு வகறட 77. < id. +. 

உ அரைஞாண். பாம்பால் இழைத்த அரைக்காப்பு ஆரிடம் (சிங், சிலே. 75. 

அரைக்குமுல் வவட, 2. < id. +. 

அரைஞாணிற் கோத்து அணியும் மந்திரத்தகடு அடைத்த குழல்; தாயத்து; & றரப்கர் 1 the 

waist-cord, inside which a mystic scroll is kept (Zoc.). 

HoT sFsFSHmIeMes arai-c-catankai, n. < id. +. 

பொன் அல்லது வெள்ளியாலானதும் குழந்தைகளின் இடுப்பில் கட்டப்படுவதுமான ஒலிக்கும் 

மணிகள் கோத்த அணிவகை; 5111 of tinkling beads worn by children around the waist (Loc.). 

அரைச்சலங்கை arai-c-calankai, 7. < id. +. 

% அரைச்சதங்கை (. ம). 

அரைஞாண் arai-nan, nv. < id. +. 

ஆண்களும், குழந்தைகளும் இடுப்பில் கட்டிக்கொள்ளும் கயிறு அல்லது பொன் மற்றும் பிற 

உலோகத்தால் ஆன வடம்; கூ ஸ்ர cord or metallic string worn around the waist by men and 

சொல்ற மேலணி சுந்தர அரைஞாணும் (திருமலைமூரு. பிள். 18). 

அரைஞாண்கயிறு arai-fan-kayiru, 7. < id. +. 

உ அரைஞாண். 

அரைஞாண்கொடி arai-fidn-koti, n. < id. +. 

* அரைஞாண் (6.2... 

அரைஞாண்மணி காக*-ற் கோட்டுக், 77. < id. +. 

உ அரைச்சதங்கை. கட்டழகு மேய அரைஞாண்மணி கறங்க குந்தபு. 1, 14,2:2. 

அரைஞளுாணன் காகடங்கற வார, 7. “14. -, 

உ அரைஞாண் (ஃ. 2.. 

அரைத்தெ௱ஈடர் க81-(-1௦7கா, 72. “10. 4. 
ஃ அரைஞாண். நாணும் அரைத்தொடரும் (திவ், பெரியாமு. 1, 3, 4; 2). 

<DemP wHtewr arai-nan, n. < id. +. 

> அரைஞாண். பொன் அரை நாணொடு (திவ். பெரியாழ். 1, 6,2; 1.



அரைநூால் 10 அலங்கு 

அரைநுூல் arai-nul, 1. <id. +. 

1.* அரைச்சதங்கை. அரைநால் ... சதங்கை (அரு, நி, 403. 

2.௨ மேகலை. அரைதால் மேகலை (அர. நி. 403). 

3. அரைஞாண் (செந். சொற்). 

<Dleny HTesLomenmes arai-nun-malai, n. < id. +. 

உ மேகலை. அரைநான் மாலையும் பொன்சரடும் போகச் சின்னங்களும் (பெருஞ். அக). 

அரைப்பட்டிகை வவ/-ற-ற௨1(110க7, 7. “10. *. 

1. ஆடையின் மேற்பகுதியில் அணியும் பொன் அல்லது வெள்ளியாலான இடையணி வகை; 

Gold or silver girdle or waist-belt worn by women over their dress. GarSgy அணியும் : 

அரைப்பட்டிகையால் (இராசராஜ., உலா, 182. 

2. வீரர் வாள் செருகுவதற்கு இடுப்பில் அணியும் பட்டிகை; Sheath; scab bard. sqas 

விலக்காகப் புனைநீத அரைப்பட்டிகையும் (சிலப், 14 : 1705. 

<DenyLocsfl arai-mani, 7. < id. +. 

உ அரைச்சதங்கை (செந், சொற், 

அரை மூடி arai-muti, ரர. < id. +. 

பெண் குழந்தைகளின் அற்றம் (அம்மணம்) மறைப்பதற்காக இடுப்புச் சங்கிலியில் 

கோக்கப்பட்டிருக்கும், அரசிலை வடிவிலான உலோகத் தகடு; 71௨/1 1க௨ரி 51௨00 ற1கர6 ௦ரீ ஐ1௨55 

or metal, worn by little girls to cover their nudity (6. 20.) . 

Don wiessfl arai-yani, n. < id. +. 

உ அரைத்தொடர் (செத். சொற், 

அரைவட்டம் காக நவ்ற, 77. அரம். +. 

* அரைமூடி (1... 

<DIEOTedt__tb arai-vatam, n. < id. +. 

* அரைச்சதங்கை. அரைவடங்கள் கட்டி (திருப்பு, 415 : 2. 

அல்குற்காசு வாஸா-%8௦ய, 77. - அல்குல் 4, 

* அரைஞாண்மணி. திழலவித் அல்குற்காசு சிலம்பொடுசிலம்ப (வக. 1254 : 3). 

HOS 75155654 @ alla-k-katu-t-talukku, n. 

பச்சைக்கல் முருகுவை அடுத்துப்போடும் காதணி; கர எகா stud CY. D.). 

<> @ alukku, ர. “அள் 

* அலுக்குத்து (பெருஞ். ௮.). 

AMEGSHES alu-k-kuttu, 1. prob. yer +. 

இசுலாமியப் பெண்கள் அணியும் காதணி; கறு கோ சரவாக் ஒலர by Mohammedian women 
மதுரைத். அக, 

HAgimg alunku ர. ௭ அல். 4, 
மணிமுடியென்னும் மகுட வகையில் செ ( ; தில் போன்ற மலரணி உறுப்பு; A part of the crown 
(சிற். செந். 87-88.



<DiouSEHsFiO avataficam, nw. < ava-lamsa. 

lr செவிமலர்ப்பூ. கன்னாவதஞ்சம் (சூடா. 7 : 28). 

2. தலையணி வகை; 4 100 ௦ரி ரவா 0150. 
் = 

அவிடேகம் avitékam, n. < abhi-séka 

உ அபிடேகம். அரசர் முடி தோறும் அணியும் அவிடேகம் அணிய (குலோத். பிள்ளைத். 

63). 

Mayes yrd avul-caram, n. 

> mens (YW, D.). 

அழகுகுளிசம் alaku-kulicam, 1. < ype +t. 

கழுத்தணியில் கோக்கப்பெறும் தாயித்து; கராய/௦4 ௭௦ as an ornament on the neck (Loc.). 

<2or e&Glenmig. alaka-k-koti, n. < a/aka +. 

உ அளகவல்லி. தநடத்தொறும் இணர்ப்போது அலங்கல் அளகக்கொடி (சூளா, 6, 20 : 1-29. 

அளகவல்ஸவி ௨1௨1:8-வபி1ர், 77. ௭10. *. 

முடி புரளாது காக்கும்படி காதணியில் இருந்து முடியில் மாட்டிக்கொள்ளும் ஓர் அணிகலன்; 

ஓயிர்மாட்டி: Hair hook, an ornament connecting the ear with the hair. 2dQuTD scyoner 

இருபாலும் அளகவல்லி அருகு இலங்க (சூளா. 10, 196 : 3). 

அன்னக்கொப்டு ஹருக-1-10றறம, 7. - அன்னம் 7. 

காதின் மேல் விளிம்பில் அணியும் அன்னத்தின் வடிவிலான sjenflawen, Ear ornament with 

design of swan worn at the top of the helix. செவியிலாண் உன்னக் கொப்பு (வருணா. குற. 50). 

அன்னப்பூ ஊரக-ற-றம், nv. < id. +. 

பெண்கள் அணியும் அன்னத்தின் வடிவிலான Sencouwedfl aeons; An ornament worn on the head 

by women (Zoc.). 

அன்னம் ஊறுகா, 7. ௦01. அன்னப்பூ. 

பதக்கமாகவோ, சடைவில்லையாகவோ அணியப்படும் அன்னத்தின் வடிவுடைய அணிகலன் 

eiens; An ornament in the form of swan used either as a pendant of the necklace or a head decor. 

அன்னம் ஒன்று பொன் தொண்ணூற்று ஐங்கழஞ்சு (5.1.1. 11. 2. 

Bororaldemes anna-villai, n.< அன்னம் -, 

அன்னத்தின் வடிவு கொண்ட தலையணி வகை; க 5௨ம் ரகரம் (002/04.). 

அனந்தம் ஊவார்காா, 7. 

உ யபொன். அனத்தமும் வசுவும் ... திரவியமும் அதற்கே (பிங், 6 : 132). 

<DIGHS (pig. FS ananta-muticcu, 7. < an-ania +. 

பெண்கள் syenfluyib angsexfl aieons, A kind of woman’s ear ornament (W.) 

அஸ்த கடகம் asta-katakam, nx hasta +. 

உ அத்த கடகம்.



ஆக்குக 12 ஆர கேரம் 

=2b 

ஆக்கம் வகா, 7. - 244@6-. [M. akkam.] 

* பொன். ஆசை செங்கோல் ஆக்கம் கோவம் ... பொன்னே (பிங், 6 : 131). 

ஆசை acal,n. < asa. 

* பொன். ஆசை ... அவிர் சடையண்ணல் கிருக்காளத். பு. 4, 1ஒ. 

ஆடடகம் atakam, n. < hataka. 

1. மூகப்பில் மாணிக்கமும் பத்திகளில் வைரமுமாகப் பல்வேறு மணிகள் பதிக்கப்பெற்று 

விளிம்புகளில் பூவேலைப்பாடு செய்யப்பட்ட முன்கைப் பொன்வளை; A bangle inlaid with 

rubies, diamonds ete and finished with floral designs. 

2. Brdams Guncraumsseper getgi; One of four kinds of por ‘gold’, reputed to be of a 

greenish hue, and likened to the wings ofa parrot. ¢7gepuUL Alaflsficnm ஆடகம் சம்பூததம் 

(சிலப். 14 :201 அரும், 

ஆஅஆடடுகொபய்பு 20-10, 77. :- ஆடு-, 

காதின் மேல் பகுதியில் அணியும் மகளிர் அணி வகை; க [ரு of gold ear-ring, worn by women 

(S. D.). 

Bp om Se.) atai-k-kattu, vn. ௨ ஆடை 4, 

இடுப்பில் கட்டியிருக்கும் ஆடை நெகிழாதிருக்க அணியும் ஆபரணம்; 78ம் 661. 

ஆணிப்பொன் 81-ற-ற௦0, 77. 4 ததர, 

மாற்று உயர்ந்த பொன்; 0௦14 ௦7 606 finest quality. spews பொன்னின் (தேவா. 5, Sy 7 8 Bye 

ஆணிமுத்து ani-muttu, 7. < id. +. 

மேன்மையான கெட்டி முத்து; Pearl of the finest பெவாடி.. சநீதிரகுரு ... ஆணிமுத்து (சிலப், 14 
: 196 அரும் 5, 

அஆணைவட்டம் நகர் நக்கா, ர. ௨ ஆணை 4, 

குதிரை seraeRer gerg; An ornament for horses மேதுரைத், அக, 

ஆதரம் ataram, n. 

“சிலம்பு (மதுரைத். அக. 

அஆஆபரணம் aparanam, n. < a-bharana. 

* அணிகலன். ஆடையாபரணம்ு பணித்தருள வேண்டும் (தேவா. 7,46, 5 : 2-3). 

அஆமைத்தாலி ப௱அர்-1-1211, 7. - ஆமை -, 

கூர்மாவதாரத்தை நினைவூட்டுவதாக வைணவர்கள் அணியக்கூடிய ஆமை வடிவமுள்ள தாலி; 
Mangalya in the form of a turtle, to remember the £urma avathara of Viszzz. 

அபரக்கோவை ara-k-k6vai, n. < Agra +. 
* முத்து மாலை. ஆரக் கோவைகள் அணிவாரும் கம்பரா. 1, 22, 24 :4. 

அடரகேரம் ara-kéram, n. < id. +. 

* வாகுவலயம் (த. மொ, அகடு,



ஆரப்பூண் 13 ஆம்ிவித்து 

அஆடரப்பூண் காக-ற-றம்ாா, 7. “14. *, 

உ முத்துமாலை. எத்தை எனக்கு ஈதீத இடுவளை ஆரப் பூண்... தந்தானைத் தந்தேன் தருக்கு 

பரிபா, 26 : 76-77). 

ஆரம் aram, n. < id. 

1. * முத்துமாலை. தன் கடற் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் (அகநா. 13 : 1). 
2. உ முத்து, ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை யாகத்து (நெடுநல், 136. 

3. பதக்கம். ஆளுறு திகிரிபோல் ஆரத்தான் கும்பரா. 3, 4, 7:2. 

4. வளையல். ஆரம் ... தொடி வளை ஆகுமே (ஆ. நி, 183, 

5. ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாகத் தொங்கும் சரங்களை இணைத்த பொற்சங்கிலி; க் ஐ௦18 ரகர ௦8 

many strings arranged one beneath the other. 

ஆரமணி ara~mani, 2. < id. +. 

* இரத்தின மாலை. ஆரமணி) நிழற்றும் தடவரையார் அகலத்தான் (err, 10, 249 : 2). 

<47eul Lb ara-vatam, 7. < id. +. 

5 முத்துமாலை. ஆரவடமும் அதித சந்தனமூம் (தண்டி, 47, உரை). 

ஆலங்காய்க் கொலுசு ககம] 1-101மம, 77. - ஆலங்காய் +. 

சுற்றிலும் ஆலங்காயின் வடிவிலமைந்த ara Garage alone; A kind of fort chain with the sides 

decorated with the beads in the form of banyan fruits. 

ஆவாபகம் avapakam, n. prob. Souris. 

> கைவளை. 

ஆவ௱ஈபம் avapam, n. < avapa. 

* ஆவாபகம். 

ஆபஸ்தி கர், 7. < ஆல், 

1.* வாகுவலயம். தோன் வளை ஆழி சுழற்றுவார் (பரி.பா. 9 : 55). 

2. கைவிரல் மோதிரம்; 1*11தன - ராத. கைவளையாதி தொய்யகம் புனைதுகில் (பரிபா. 7:46. 

3. காலில் அணியும் மோதிரம்; மெட்டி; மிஞ்சி; 1௦2. அவிர் ஆழிக் கால் பொலிந்து 

(# ous, 2435 : 1). 

ஆமுிக்காப்பு 811-1-]12றறய, 7. - ஆதி 4, 

அழகிய மணிகள் பதிக்கப்பட்டு வட்டவடிவில் செய்யப்பட்டதும் பொன்னாலானதும் காலில் 

அணியப்படுவதுமான அணி வகை; காப்பு; & 7005 ரர்ரத inlaid with jewels. 

ஆழிமணி 811-ரரகரம், சர. < id. +. 

GorsySHlh uslSssich or toresfleaco; The emerald inlaid in aring. MG@SSrer aN rev 4 15) weal) 

ஒத்ததே (திருவரங்கத்தந். 77). 

ஆமபூிவித்து ali-vittu, 2. < id. +. 

* முத்து (94).



ஆடறுகட்டி 14 இட்டடிக்கை 

ஆறுகட்டி வப காம், ர. - ஆறு 4, 

திருமடத்தின் தலைவர்கள் காதிலணியும் ஆறு சிறிய உருத்திராக்கங்களாலான காதணிவகை; 

An ear-ring worn by the head of Saiva institution consisting of six rudraksa beads. சட்குண்டலம் 

- ஆறுகட்டி என்னும் காதணி (நாகை, கனக, உலா, 79, உரை), 

ஆடடனைமயிர்க்காப்பு 8ஊ௨-மமநுர்-]1-]1அறறம, 7. - ஆனை +, 

யானை வால்மயிரையும் மெல்லிய பொற்கம்பியையும் முறுக்கிச் செய்யப்படும் கைவளை; 

Bracelet of a thin golden wire with the hair of an elephant’s tail (W.). 

இ 

இசை 1௦87, 77. 5௨ இசை, 

உ பொன். 

இசைக்கழல் icai-k-kalal, n. < Qenes +. 

தேர்நூறு, குதிரை ஆயிரம், யானை நூறு, காலாள் பதினாயிரம் போரில் மடிய, வென்ற 

வேந்தன் இடக்காலில் அணியும் வீரவெண்டயம் என்னும் அணி: கற ஊரகராமார் குமாரு ரென 1 
leg by a king who won the battle by killing 1000 horses, 1000 elephants and 10, 000 soldiers and 

destroying 100 chariots. 

Memes mnioib icai-nupuram, n. < id. +. 

போரில் யானையைக் கொன்ற வீரன் வலக்காலில் அணியும் ஒற்றை வீரக்கழல்; & ரதி வாச் 
worn on the right leg by a mighty warrior who among other deeds of valour, has also killed an 
வரவா (மதுரைத். அக. 

Qjen#F_jsnoor icai-punai, n. < id. +. 

1. வீரர் இடக்காலில் அணியும் அணிகலன் வகை: க honorific bangle worn on the left leg by 
warriors. 

2.» சங்கிலி, 1. 

Q)em eo c0f! icai-mani, x. < id. +. 

போரில் பத்தாயிரம் பேரைக் கொன்ற வேந்தன், வலக்காலில் அணியும் பொன்னாலாகிய 
eafyaecren_; Tinkling golden anklet worn on his right leg by a king who has slain 10, 000 soldiers 
in battle (மதுரைத், அக. 

Benereicner icai-valai, n. < id. +. 

குதிரைநூறு கொண்ட போர்க்களத்தில் போரிட்டு வென்ற மறவர் கால்பெரு விரலில் அணியும் 
மோதிரம்; A toe ring worn by a warrior who had won a battle of 100 horses (eumipal), களஞ்். 3, 
uw. [4). 

Oi L_ty4 Sense ittatikkai, n.< O@ +. 
காது மடல்களில் அணியும் பாம்படம், தண்டட்டி முதலிய நகைகளோடு சேர்ந்ததும், நீண்டு தொங்குவதுமாகிய காதணி வகை: கற old-fashioned ear ornament, one of many ornaments worn through the ear-lobes.



இட்டடுக்கி ittatukki,n. <id. +. 

உ இட்டடிக்கை (ம. 4.3. 

இடங்கணி [கங்கர் 7. - இங்கு +. 

உ சங்கிலி. சங்கிலி ... இடங்கணி (திவா. 7 : 17. 

Qr_ SSF Haig Hlewmon itat-tiruvati-nilai, n. 

கடவுள் திருமேனிகளுக்கு இடக்காலில் இடும் உறை; பாதுகை; '1112 10௦7 கவா ௦14660 (0 0210125 

பாற வாழ்வி, களஞ். 3, ப. 14). 

இடுக்குவளையல் 14ய/வம- ஏவ வி, 7. - இடுக்கு *. 

உ கெட்டிக்காப்பு (கல், கலை, ௮க.). 

இடைக்கட்டு 1/க7-1-1211ம, 77. - இடை +. 

1. தெய்வத்திருமேனியின் இடையில் முன்பகுதியில் கட்டப்படும் ஓர் அணிகலன்; 170174 1816, 

an adornment of idols so called from its being fastened in the middle (S.I.1. ii, 20, 5). 

2.> அரைக்கச்சு. 

Qeor_HssenwMcf a itai-k-karpili, n. < id. +. 

பொதுவாகக் கால் சுண்டுவிரலுக்கு அடுத்துள்ள விரலில் பரதவ மகளிர் அணியும் அணி 

வகை; A toe ring worn on the toe next to the little toe usually by the women folk among the 

paratava community. 

Qenv. sesf\ itai-c-cari, n.< id. +. 

ஆண்கள் அணியும் தோள்வளை; Armiet worn by men as an ornament on the upper arm. 

திருக்கைக்குச் சாத்துமவை ... இடைச்சரி கடைச்சரி என்று அநேகமாயிருக்குபிறே (ஈடு, 2, 

5, 6). 

Qont_ FE) itai-c-curi, w.<id. +. 

உருத்திராக்கம் முதலியவற்றின் இடையில் கோக்கும் மணி; 0௦18 01 51142 02805 interspersed in 

a rosary or rudraksa tulasi, etc. (J.). 

இடைச்செறி itai-c-ceri, n. < id. +. 

1. துடையில் அணியப்படும் அணிவகை; குறங்குசெறி; ,க&௱ வர்கா? ரதா ராவார். இடைச்செறி 

குறங்கு கெளவிக்கிம்புரி இளகமின்னும் (வக, 2445 : 1), 

2. ஒரு மோதிரம் அணிந்தவிரவில் மீண்டும் அணியும் மோதிரம்; துணைமோதிரம்; & 56௦௦0 

ring on a finger worn to keep another ring in 01௧௦6. இராசபுத்திரர்கள் ... இடைச்செறி 

கடைச்செறிக்குத் தோற்றிருக்குமா போலே (டு, 6, 1, 1), 

இடைப்பட்டிகை 11௧1-0-றக11(116௧ர், 77. <id.+. 

இடுப்பில் அணியும் அணிவகை: "8/2151 0 வப்; தாம்௨. இடைப்பட்டிகையும் இலங்கு கோவணமும் 

(சென்னி, ஆற்றுப். 769. 

Oenr_ pie @ itai-p-puttu, 7. “18. 4, 

* இடைப்பட்டிகை (5/5.



இடைமணி 16 இரசிதம் 

Qeni_ wee! itai-mani, 77. < id. +. 

உ மேகலை. பா தாடி வில்லுமிழும் இடை மணியொண் கலாபங்கண் மினிரவூக்கி (சூளா, 

9, 408 : 3). 

Qent__uiniyewrtd itai-y-aparanam, n. < id. +. 

உ ஒட்டியாணம் (மதுரைத், ௮௧.3. 

இதடக்கு விலை, 7. - இதத் - அடக்கு, 

அணியுறுப்பு வகை; & றவர் 117615 (கல், சொல், அகர், 

இதயபவாசணனை itaya-vacanai, nv. - இதயம் -, 

மன்னர்களால் அணியப்பெற்ற ஒரு மார்பணி; கர ornament worn by kings in their chest. 

இலைப் பெரும் பூணும் இதயவாசனையும் (பெருங், 2, 19: 117, 

இந்திர நீலக்கடியப்டிளனை intira-nila-k-katippinai, 1. < indra. +. 
காதில் அணியும் நீலமணித் தொங்கல்; க றகர் of earrings with a sapphire as pendant. 647 
நலத் திடையிடை திரண்ட சந்திர பாணி தகைபெறு கடிப்பினை (சிலப். 6 : 103-104. 

@ iin Bevrbd intira-nilam, vn. < id. +. 

* நீலம். இந்திரநூலத்து இடை இடை திரண்ட (சிலப், 6: 103). 

இந்திராணிப்பூ ஊம்காம்-ற-றம், x. < Indrani+. 

கையணியின் ஓர் உறுப்பு; & றவர் ௦7௨137௧௦௦1 (மதுரைத், அக), 

@yesid iracatam, n. cf. rasanda. 

.* அரைப்பட்டிகை, 1. அரைப்பட்டிகையும் வெள்ளியும் இரசதம் (பிங், 10 : 135). 

* முத்துமாலை. இரதம் ... முத்துமாலை (ாதார்த்த, 6839. 
. கழுத்தணி; 14001180௦2 (மதுரைத். அக). 

* வெள்ளி. இரசதம் தாரம் ... வெள்ளி (திவா. 6: 20). 
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* பொன். இரசதம் ... பொன்னும் பேர் (தாதார்த்த. 683). 

இரசதநை iracanai, n. < rasand. 

உ இரசனை (மதுரைத், அக. 

இரசமணி 1௨௦8-ம், 7. - சகச +. 

நோய் முதலியவை நீங்கக் காப்பாக அணியப்படும் இரசங்கட்டியமணி; பாதரசமணி; 112 
globuse of mercury prepared with incantations and worn as an amulet for health purposes (W.). 

இரசனை iracanai, n. < rasan. 

* காஞ்சி. இரசனையோர் அணிவகுப்பு மலர் ஆதி தொடுத்தல் (காநார்த்த. 688). 

Oy Hflens iracikai, n. 

orst Beo_wesfl; Waist chain worn நூ கா (மதுரைத். 946.). 

@oAsivd iracitam, n. < rajata. 
* வெள்ளி. ஈயஞ்செம்பு இரும்பு இரசிதம் என்பவும் புணர்ப்பால் தோயும் (திருவிளை. 36, 23 : 1-2).



இரசுஸ்ிமாலை 17 இரத்தினப்பணி 

Qoeidhonemes iracumi-malai, n. < rasmi+ mala. 

ஐம்பது அல்லது அறுபது சரடுகளில் முத்துகள் கோக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட கழுத்தணி 

வகை; 11460118௦6 ௦7 50 ௦ா 60 threads, especially of pearls (Loc.). 

இரட்டைக்குண்டட்டிகை irattai-k-kuntattikai, n. << Qgesr@ +. 

இரட்டைப் பொன்மணி உருண்டைகள் அமைந்ததும் பெண்கள் கழுத்தை ஒட்டி அணிவதுமான 

அணி வகை: 7412011806 ௦7 0௦பட1௪ ஐ௦14 02805. 

A@yv_cor_ SA Heyup ss! irattai-t-tiruvulutty, 7. < id. +. 

- உழுத்து. இரட்டைத் திருவழுத்து உஏரணை (5.1.1. ii, 2), 

இரட்டைமணி 17க1/81-பாகரம், 77. < id. +. 

அணிவகை; கற காமர் (0. 14. 2 77, 305. 

இரட்டைவடச் சங்கிலி irattai-vata-c-cankili, n. < id. +. 

இரண்டு தனித்தனியான சங்கிலியை ஒரு முகப்பால் இணைத்துச் செய்யப்பட்ட கழுத்தணி 

eusne; Two stringed chain. 

Q7yi_ent_eurerf) irattai-vali, n. < id. +. 

* இரட்டைவடச் சங்கிலி. இரட்டைவாளி! ஏற்ற£ரே (கலிங், 513 :2. 

இரணம் iranam, n. < Arrana, 

1. % பொன். இரண கிரணம் மடமயில் (திருவகுப்பு, தேவேந்திர. 2). 

2. % மாணிக்கம். இரணம் பொன் கடன் மாணிக்கம் (சூடா. 11:227. 

இரணியம் iraniyam, n. < Arranya. 

* பொன். இரணியவரைக்கண் இந்திரன் குந்தபு, 1, 14, 92:4, 

QoS 1d irattam, n. < rakta. 

* பவளம் (cp.4.). 

@oSss ais iratta-vintu, 77. < rakta-bindu. 

மாணிக்க வகையாகிய குருவிந்தம்; Corundum alumina inacrystalline state. al ps.d - GaN seed: 
இசத்த விந்து வென்பதுமது (சிலப், 14:186 அடியார்.) 

Q@ysHSler st sb irattina-katakam, n. < ratma +. 

மகரமீன் கவ்விய கொடி வடிவில் மணிகள் இழைத்துச் செய்யப்பட்ட பொன்னாலான கையணி 

வகை; Armlet inlaid with jewels. 

இரத்தின சூண்டலம் irattina-kuntalam, vn. < id. +. 

மணிகள் இழைத்துப் பொன்னால் செய்யப்பட்ட மகளிர் ansenfl, Golden earning unlaid with 
jewels and worn by women. 

இரத்தினப்பணி பகர்ம்பக-0-றகாம், 72. < id. +. 

மணிகள் பதிக்கப்பட்ட அணிகலன்; 78௪] inlaind with precious stones.
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Qe sHloruiss 2 _usHlfaib irattina-panta-upa-k-kirivam, 7. < id. +. 

உள்கழுத்தில் அணியும் மணிகள் இழைத்த அணிவகை; அட்டியல்; 01056]] 171/0 த 1201180௦ 

unlaid with precious stones. 

இரத்தினம் irattinam, 77.- 10. 

* மணி. வத்திர தானங்கள் இரத்தின தானங்கள் போற்றல் (சிவரக, 1, 27, 19). 

Qo SsHler .oG_1id irattina~makutam, vn. < id. +. 

உ மணிமுடி. 

Q0 SSleortomenes irattina-malai, n. < id. +. 

உ மணிவடம், |. 

இரத்தின மோதிரம் irattina-mGtiram, vn. < id. +. 

மணிகள் இழைத்துச் செய்யப்பட்டதும் விரலில் அணியப்படுவதுமான மோதிர வகை; 7110 

ring inlaid with precious gems. 

Qo SsSloo oumis) irattina-vanki, ». < id. +. 

மணிகள் பதித்துப் பொன்னால் Getwiurt Gsrearesfl aime; Rracelet worn on the upper 

arm inlaid with precious gems. 

இரத்தின quememuird irattina-valaiyam, n. < id. +. 

மணிகள் இழைத்துச் செய்யப்பட்டதும், காது, மூக்கு ஆகியவற்றில் அணியப்படுவதுமான 
—Henfl aiene; A jewelled ring worn on ear and nose. 

இரத்ந பட்டிகை iratna-pattikai, n. < id. +. 

மணிக்கற்கள் பதித்த அரைக்கச்சை; Girdle inlaid with precious stones. 

இரத்னகண்டி iratna-kanti, 1. < id. +. 

மணிக்கற்கள் இழைத்த கழுத்தணி வகை; ய Necklace. 

இரத்ன மாவிகா iratna~malika, nm. < id. +. 

losnflacit Uglés Lorene; Necklace inlaid with precious stones. 

BMyser Grong yb iratna-métiram, n. < id. +. 

உ இரத்ன மோதிரம். 

இரத்ன வளையல் iratna-valaiyal, n. < id. +. 

மணிகள் பொருத்தப்பட்ட enesuienft; Bracelet inlaid with gems. 

இரதம் iratam, n. prob. rasana. 

1.* அரைஞாண். அரைஞாணும் ... இரதம் என்ப (பிங். 10 : 136). 
2.% மேகலை. இரதப் பல்காழ்ப் பரவை wero (Cuca, 1,41 : 63). 

Oo send iratanam, n. < id. 

* அரைஞாண். இரதனம் அரைஞாண் (திவா. 7:59.
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Qy emoiuwstt_iqg.ems iravai-y-attikai,n.< 7emeu +, 

oOaujy Bienes; Attikarset with diamonds. 

@yspege irajju, n. < துப. 

திருமணத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் தாலிச்சரடு; ௦ம் ௦ the marriage-badge. 

இரஸணனா irasana, n. 

மகளிரது இடை அணிவகை; & நார் of girdle for ladies. 

இராக்கடி ாகியகர7, 77. - 0. rakkadi. 

மகளிர் தலையில் அணிந்துகொள்ளும் சடைவில்லை cions; An ornament worn by women on 

the crown of the head. 

இரஈக்கடை irakkatai, n. < id. 

உ ராக்கடி. 

இராக்கிடி ராவியம்ர், 77. எ. 

% ராக்கடி (௦௦.). 

இராக்கசூடி 1/0, 1. < id. 

உ சடைவில்லை. 

இராஈக்கொடி irakkoti, n. < id. 

உ ராக்கடி (Loc.). 

இராக்கோடி 21/10, n. < id. 

> gréaeq (Loc.). 

இராசழுடி iraca-muti, 77. <rajan +. 

உ மகுடம், 1. 

Qyrsnreuy ssid iraca-varttam, n. < id. +. 

Seoowedtl cine; Head ornament. 

Synes emisled) irani-c-cankili, 1. << greet} +. 

உ ராணிமுடிச்சுச் சங்கிலி (ச: ர். 

இராணிமுடிச்சுச் Fmisled) irani-muticcu-c-cankili, 7. < id. +. 

நீண்ட சங்கிலி வகை; & 60 ௦1 long chain (#7. D.). 

இராவிரேக்சூ ராக ரம, 7. நாம். இராவிரேகு. 

* அரைமூடி (F.). 

QoreaiGy7 @ iravi-réku, n. < T. rdviréku. 

1. தலையில் குழந்தைகளும் பெண்களும் அணிந்துகொள்ளும் இலை வடிவிலான அணி; 

Jewel in the shape of a bo-leaf worn by children and women on the forehead. 

2. அரைமூடி (74.).



இராஜவந்தம் 20 இலலாமகம் 

இராஜவத்தம் 1187க-பகர்கார, 77. perh. rajan + bandha. 

அணிவகை; க ௭௨௮, 

Qa asciort_vb irut-kantam, vn. 

கழுத்தணி வகை; & 1௦௦118௦௦. பிறங்கிருட் கண்டமும் (8.1.1. viii, 39). 

இருப்புக் கச்சை மறறம-1-180௦௧ம், 7. - இரும்பு +t. 

போர்க்காலத்தில் வீரர்கள் தங்கள் இடையில் அணியும் இரும்பாலான அணி; 1:01 ஐாாம்15 ௦1௩ 

by warriors (W.). 

QBapjoysyo iruppu-c-cira, n. < id. +. 

இரும்பால் செய்யப்பட்ட சட்டை: 1100 ௦௦24 ௦7 ரவ] (394.5. 

QcHdty irumpu. 77. 

* பொன். இரும்பு தானே பொன்னுமிரும்புமாம் (அக. நி. 433), 

இரும்புச் சுவடு irumpu-c-cuvatu, n. < Qypusy +. 
இரும்பால் செய்யப்பட்ட seisio; Armour (W.). 

QBupibys # hag ivumpu-c-curmu, vn. < id. +. 

இரும்பாலாகிய மோதிரம்: 170௩ த. இருப்புச் சுற்றார் நெட்டிலைச் சூலம் (வக. 1136 : 1-2). 

இலச்சினை ilaccinai, n. < /afichana. 

* முத்திரை மோதிரம். சரப்பணி இலச்சினை பதக்கம் (திருவகுப்பு, சித்து, 47. 

இலம்பகம் ilampakam, n. < lambaka. 

நெற்றியில் தொங்கும்படி தலையில் அணியும் தலைக்கோலம் என்னும் Hoflaiams; Ornametal 
chain fora ௭௦௭௦ 9 80௦௧0. மகளிர் ஆய்நுதல் .. இலம்பகத்தோற்றம் ஒத்ததே (௪£வக. 1442 
: 3-4), 

Mevibuird ilampam, n. < id. +. 

கீழ்நோக்கி அசைந்தாடும்படி அமைந்துள்ள அணிவகை; தொங்கல்: Anything hanging down, 
as a pendulum; pendant. @eviiuid cree) __ தொங்குதல் (67577 $5. 834), 

இலம்பமானம் ilampamanam, n. < id. +. 

SYSsO GsmuGb smpai_tb; Long chain (த.மொ. ௮௧, 

இலம்பானம் ilampanam, n. < id. +. 

௩ இலம்பமானம் (மதுரைக். ௮௧, 

BMoernigons ilalatikai, n. < 72/22, 
1. நெற்றிப்பொட்டு; திலகம்: ,& ஈ௦பர0 mark in colour on the forehead (த. மொ, அக, 
2.* நெற்றிச்சுட்டி (த, மொ. அக, 

இலலாமகம் ilalamakam, 7. 
* நெற்றிச்சுட்டி (த, மொ. அகர.
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இலலாமம் ilalamam, vn. 

> Doonrab (Wg|/OTS. S.). 

இலலாலம் ilalalam, n. 

1. அணிகலன் வகை; A kind of jewels (%. Gor, 2&.), 

2. நெற்றிச்சுட்டி (த. மொ. அக. 

இலவங்கப்பூ ilavanka-p-pu, n.< /avangat+ . 

(QMeamatit, aigefewennohs) aengenfl aims; An ornament worn on the ear having the design EL @uiq. ந்த த் 

ofa clove (Collog.). 

இலனிதை ilalitai, 7. 

SipSsslvcofhyib ei sims apssapib; A kind of pearl necklace. Qvefangs gi apser7ib 

பராசக்தி! ஒர் இராகம் நோதார்த்த. 817. 

Memeo ilai, n. [K. Tu. ele, M. s/a.] 

பல்வேறு மணிகள் பதிக்கப்பெற்று பொன்னால் செய்யப்பட்டதும் மகளிர் அணிவதுமான சிறு 

Snwue#tl, sent_afleena; A small golden disk inlaid with gems worn on hair plait by women. 

இலைத்தாலி 1181-14-18] ச. “714. 4. 

இலை போன்ற வடிவமுடைய தாலி; 1489 5கம்ஐ6 1 the shape of a leaf (S. D.). 

இலைப்பூண் ilai-p-pun, 1. < Qjenev +. 

* அரசிலை, | (மதுரைத், அக. 

இலைமுகப்பைம்பூண் 1181-ரா1168-ற0-றகர்ருதயா, 72. < id. +. 

வெற்றிலைகளால் வடிவமைக்கப்பட்டது போன்ற பொன்னாலான கழுத்தணி வகை; க ஐ010 

necklace with parts 1 1112 ர்ரொட ௦ரிய௨ 0௦1 12௨7. இலைமுகப்பைப்பூணூம் இருகண்ணித் தாரும் 

(ஆனந்த. வண்டு. தூது. 153), 

இஸ்ரிகை 1111-87, 7. - இததிகு-, 

* கைச்சரிகை. பவளப் பாற்காற் பசுமணி யிழூிகை (௪£வக., 558: 19. 

இழுக்கு ilukku, x. 

அணிகலனின் ஓர் உறுப்பு; கொக்கி; The link of a jewel (S. Gluor, 246.). 

இழை பகர், 7. - இன்: 

1. அணிகலன். பொன்செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் (குறுந். 21 :2. 

2. மங்கலநாண். மதிவேள் கட்டு அன்பின் இழையே அணியாம் எனக்கு (பாரிகாதை, 

338). 

3. சபதத்தை முன்னிட்டுக் கையில் sii Gb andy; String tied about the wrist for a vow (W.). 

இழைக்கலம் ilai-k-kalam, nv. < Qenip +. 

* தாலி, 1. இழைக்கல மகளிர் இருதூற்றுவ ரொடு (பெருங், 1, 38 : 288. 

இனமணி 1௨-றர், xn. < இனம் 4, 

மணிகளையுடைய செபமாலை; 19௦120 ௦5௨. இனமணி அணிகுவர் அவர் (திருக்காவ. 
கலம், 4).



௨உ_ச்சிச்சுட்டி 

ஈகை பகர, ரர. ௨ ரூ 

* பொன். ஈகையங் கழற்கால் (புறநா, 99 : 5), 

ஈடு 140, 7. < @e@-. 

* கவசம். நற்றிடு மேனிக்கு ஈடு நவை அற இட்டு (திருவாலவா, 28, 90: 1). 

Fripib ilam, nv. < palit, sihala. < simhala 

* பொன். இறைபடையிறை இறுக்கும் ஈழமே (இரகு, நகர, 68. 

2. 

© &&@..@) ukkattu, . < 27 +. 

பெண்கள் கழுத்தை ஒட்டி அணியும் ஒருவகை அணிகலன்: அட்டியல் வகை; க 160112௦௦௦7 

innerneck (S. D.). 

® Seb ukkam, 7. < 2=6-. 

* பொன் (மதுரைத். ௮க.. 

2 S608 sFmsledl ukkala-c-cankili, 7. ௭ உள் 4, 

1.% உக்கட்டு (2. 

2. உட்கமுத்துச் சரடு (W.D.). 

2_S5(955)l0c0f) ukkaluttu-mani, n. < id. +. [M. ukkaluttut. ] 

கழுத்துடன் ஒட்டி அணியும் தங்க மணிகளாலான அணிகலன்; Closely fitted necklace of gold 
beads (Lac.). 

2 Sas ukka, vn. 

* உக்காக்கம் (மதுரைத், ௮௧), 

உ க்காக்கம் பிபி யகர, ர. ௭ உக்கம் 4. 

இடுப்பில் கட்டும் அரைஞாண்: aul; Waist cord (யாழ், அக, 

உக்கிட்டு ukkittu, 1. < 267 4 கட்டு, 

* உட்கட்டு (2௦௦.3. 

e_ SUL meustt ukira-p-puravan, n. 

நகத்தின் மேல் அணியும் அணிவகை; & 7௩௨1 10 ரவி19 (S.LL. ii. 16). 

2 _&) ucci, 7. < ucca. 

* உச்சிப்பூ. கொற்ற மணி முச்சி உச்சிக் கொண்டையாள் (திரு மயிலையுலா. 281). 

உச்சிச்சுட்டி ப௦௦1-0-வ111, 2. ௭ உச்சி 4+, 
குழத்தைகளின் நெற்றியில் தொங்கும்படி தலையில் அணியும் et senflaeer; An ornament 
for the forehead of children.



உச்சிச்சூடை 23 உ ட்கழுத்துச்சரடு 

e_FHlFEemr_ ucci-c-cutai, nm. < id. +. 

தலையில் அணியும் sjerflesoms; An ornament for the forehead. உயர்களிறு உச்சிச சூடை 

நல்லணி முனிந்தன (கம்பரா. 2, 4,210: 1-2. 

2 €&FlSleid uccitikam, 7. <id. +. 

weeflt aperayS Sd —oexflujto cieneraiena; A kind of bangle (yes), per. ur, 71). 

உச்சிப்பட்டம் ucci-p-pattam, 7. < id. +. 

தலை உச்சியில் பெண்கள் அணியும் ஓர் sjenflawen; An ornament worn by maidens an their 

center head (J.). 

உச்சிப்பிறை ucci-p-pirai, n.<id. +. 

பரவ மகளிர் தலையில் அணியும் பிறை நிலவு வடிவிலான ஒருவகை அணிகலன்; 07250211- 

shaped head-ornament, a common ornament among women of the parava caste (Parav.). 

©_& FIL ucci-p-pu, n. < id. +. 

தலையின் உச்சியில் அணியும் மலர் வடிவிலான ஓர் .2enflawer; A flower shaped jewel worn 

on the center of the head (7. D.). 

உச்சிமணிச்சுட்டி 1௦௦0-08114-0-பெர்ரர், 77. “18. *. 

5 நெற்றிச்சுட்டி. பொன் சுரிகை காம்பு ககைவளை உச்சிமணிச சுட்டி (திவ், பெரியாமு், 1, 

4, 8: 1-2. 

2 _&flwiew?) ucciyani, 7. < id. +. 

தலைப்பாகையில் உள்ள அழகிய Gane; Pendant of a head-gear (£. D.). 

டைச்சிவில்லை ucci-villai, x. < id. +. 

* சடைவில்லை. ஓஒடைத் தாமரைபோல் தலை உச்சி/வில்லை செய்வார் (இளைஞர் இலக், 

86). 

உடட்கட்டு utkattu, 1. < 27 +. 

1. பெண்கள் உட்கமுத்தில் அணியும்படி ஒரு பக்கம் நேராகவும் மற்றொரு பக்கம் முக்கோணம் 

போலவும் உள்ள பல துண்டுகள் கோக்கப்பட்ட பொன்னாலான மணிவடம்; &12011/8௦௦ 10 ரான் 

neck (W.). 

2. பரவச் சிறுமியர் முதலியோர் குழந்தைப் பருவத்தில் அணியுஞ் சிறு snes; A kind of 

necklace worn especially by parava ஐார15. சிறந்த உட்கட்டது கழுத்துக்கணிதந்து (பெருஞ். அக, 

உட்கழமுத்து ஆரம் பறி வபரர்ப-காவார, 7. “14. -*, 

உ உட்கழுத்துச்சரடு. 

2 Sp SsHiSQlnig. utkaluttu-k-koti, n. < id. +. 

பெண்கள் கழுத்தை ஒட்டியிருக்கும்படி அணியும் பதக்கம் வைக்காத பொற்சரடு; .& 1160141806 of 

inner neck without pendant (C. D.). 

©®_U sapssise7@® utkaluttu-c-caratu, n. < id. +. 

பெண்கள் கழுத்தை ஒட்டியிருக்கும்படி அணியும் பதக்கத்துடன் கூடிய பொற்சரடு; அட்டிகை 
வகை; & ௦1056-111110ஐ ஐ௦1061 ஈ௨0161805, with a pendant (Loc.).



உடல் 24 டைத்தண்டால் 

உடல் utal, 7. றாம். உடன், [1 ௦22/7 16. odal, M. Tu. udal] 

* பொன். சாதரூபம் உடல் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1. 

உடற்கருவி பாமரர், ர. - உடல் *, 

% கவசம் (/. 

உடற்காப்பு utar-kappu, nm. < id. +. 

ஈ உடற்கருவி. இருப்புடற்காப்பினர் (திருவிளை. 59, 29 : 2). 

உ டற்காவல் ப1கா-12921, 77. < id. +. 

* உடற்கருவி. ஒன்றானு மறாவுருவா வுடற் காவலோடும் கம்பரா, 6, 18, 15: 2). 

2_ig uimesrib utiyanam, 7. 

> ஒட்டியாணம். 

©2_cML_CHiesr utai-nan, 7. ௨ உடை 4, 

இடுப்பிலுள்ள ஆடை. நழுவாமல் இருக்க அதன்மேல் ஆடவர் அணியும் வெள்ளி அல்லது 
தங்கக் கயிறு; 511௩2 ௦ா 201060 cord worn by men round the waist-cloth to serve asa waist-band 

84 ௦௦410௨ 1௨ ௦1௦14 ஊச வல். உடுத்த பஞ்சிமேல் கிடந்து உடைஞாண் பதைத்து இலங்க 
(# as, 2240 : 3). 

உடைதாரம் utai-taram, nm. < id. +. 

* உடைஞாண். உடைதாரமும் ஒட்டியாணமும் பீனாட், பிள்ளைத். அனச௫ற், 10). 

உடைரநாண் மகம 77. “4. 4, 

* உடைஞாண். உடைநாணொரடு கடிவட்டினொடு (ச£வக, 2263 : 2). 

2_emnt_toesfl utai-mani, 4. < id. +. 

1. இடுப்பில் ஆடையின் மேல் பெண்கள் அணியும் அணிகலன்: மேகலை: 71] girdle worn 
மநு ஈரா, உடைமணி பொற்சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயில் (சவக. 2407 - 2). 
2. குழந்தைகளின் இடுப்பில் கட்டும் சிறு மணிகளோடு கூடிய அணிகலன்; 4/4 மாவா 
with bells worn by a child. ஆணிப் பொன்னாற் செய்த ஆய்பொன் உடைமணி (திவ். 
பெரியாழ். 1, 6, 1:2. 

உண்ணீடம் பாரப்(வார, 77. - usnisa. 

அரசர் முதலியோர் தலையில் அணியும் மணிமுடி; கிரீடம்: ரம. உண்ணாடம் திரீடம் 
தலைக்கிடு நாதார்த்த. 316). 

உத்தஞ்சம் uttaficam, n. < uttamsa. 

> செவமலர்ப்பூண். உத்தஞ்சமம் செவிமலர்ப்பூண் தோதார்த்த. 3730). 

2_ 55 ciort_toewf) uttanta-mani, n. < ud-danda +. [T. uttandamigu, K. uttanda.] 
பெண்கள் கழுத்தில் அணியும் பொன்மணிகளால் Ber —serflaions; A woman’s neckalce made of gold beads (W.). 

உத்தண்டால் uttantal, nm. [T. utlandamutlu.] 
* உத்தண்டமணி (3/5.



உைைத்தாண்டமாலை ; 23 உருக்குமணி 

உடை த்தாண்டமாலை பர்டற1-றாக]கர், 7. “78. பர்கான் 

5 உத்தண்டமணி. உத்தாண்ட மாலையைக் காதோலையைப் பொன் மோதிரத்தை வைத்து 

(விறவிவிகு. 258. 

2 $3) utti, x. prob. 26g). 

1. > GppMléeit; Pendant of an ஊவாளார். நூராலமை பிறப்பின் நால உத்தி அகதா. 400 : 59. 

2. இலக்குமி உருவம் GQunghss semeuienf; A head-ornament of women with the figure of 

Lakshmi embossed upon it. WsWer 2 S$HGurt®@ avuiy hf auNer muss (SF GUpcd. 23). 

உ த்திகை பயிர், ரர. 

* உத்தி. 

உ தரபர்தம் பர்வாக-றககாமு, n. < udara+t. 

பொன் அல்லது வெள்ளியால் செய்யப்பட்டதும் ஆண்கள் இடுப்பில் அணிவதுமான 

அணிகலன்; அரைப்பட்டிகை; பொம்2 0 021* made of gold or silver and worn over the dress by 

வா. வயிந்தின் மேல் உதரபந்தமாய் வலந்தது (பரிபா, 4.: 43, உரை. 

உ தரபந்தனம் பர்காக-றகார்க வார, nm. < id. +. 

உ உதரபந்தம். கூத்தன்மேல் திகழ் உதரபத்தனம் (திவ், அமலனாகதி. 4: 1-2). 

உ தரபெர்தனம் utara-pentanam, 77. < id. +. 

உ உதரபந்தனம். பலவும் இட்டுக்கட்டின மாலை 4ம் பொன்னின் உதர பெந்தனம் 1ம் றர, 

i, 8). 

2 sé8lfeutb upa-k-kirivam, 7. 

அடிக்கழுத்தின் தொண்டைக்குழியில் பெரிய மணியும் அதன் இருபுறத்திலும் சிறுமணிகளும் 

அமைய ஆண் சிற்பங்களின் உட்கழுத்தில் அமைக்கும் அணிகலன்; & 2011௧௦௨, கமயிிறர்பாலம் 
along with the statue, as a big gem in the center with smaller ones on both side (சிற். செந், 92. 

உ மபநிசம் ummicam, ». < T. ommattsu. 

> emisib (Loc.). 

@2_iMleib umicam, 7..< id. 

இரத்தினக்கல் பதிப்பதற்கு அமைக்கப்படும் நகைக்கட்டு:; Groove in the framework ofa jewel to 

inlay a gem (Loc.). 

2 Te Fslems ura-citikai, v7. 

ஈ முத்துமாலை (மதுரைத். அக, 

2 (meses, urukky, சா. நா௦ட். உருக்கு-. 

படகர் இனத்தவர் தம் இடக்கை மோதிர விரவில் அணிந்துகொள்ளும் அணி: க ring worn on 
the ring finger of the left hand by Badaga people. 

2_ (5G Loesfl urukku-mani, 1. நாம. அவச - அணி. பா. urukkumanl, K. katila.] 
பொற்குண்டுகளை இணைத்துச் செய்து பெண்கள் அணியும் காதணித் தொங்கல்; 5௦114 globules 
or gold soldered together around a ring and worn by women as ear drops. 2-@&@toessf) ஆபரணம் 
(நல்ல. கதை. ப. 9.



உருட்டு 26 உ ருத்திராக்ஷத்தாழ்வடம் 

உ ரூட்டு மாஙம்ம, ர. ௭ உருட்டு -, 

1. கால் விரலில் பெண்கள் அணியும் Gurgiyib; Ring for the toes of women. கனத்த உருட்டு 

அதைத்தான் ஓக்கிட்டான் (தெய்வச், விறலி. 

2. பண்டைக்காலத்தில் கைக்கட்டை விரலில் ஆடவர் அணியும் மோதிரவகை; 7₹11ஐ 10 11௦ 

மாம் பெருஞ், அக. 

உருட்டு மோதிரம் uruttu-motiram, w. < id. +. 

ஈ உருட்டு (222.3. 

உருத்திராக்கச்சுரி பாபாம்21008-0-மோம், 1. < rudraksa. 

உருத்திராக்க மாலையில் மணிகளுக்கு இடையே கோக்கப்படும் சதுர அல்லது வட்டத் 

தகட்டிணைப்பு; The square or round plates of metal interspersed in between the rudraksha 

beads. 

2S Ssi7rSsecivieofl uruttirakka-p-pani, n. < id. +. 

* உருத்திராக்க மாலை. உருத்திராக்கப் பணியும் விபூதியும் மெய்க் sent) oI (தனிப்பா, 

154). 

உருத்திராக்கம் uruttirakkam, n. < rudraksa. 

சைவர்கள் புனிதமாகக் கருதி அணிந்து கொள்வதும் சிவபெருமானின் கண்ணாகக் 
கருதப்படுவதுமான உருத்திராட்ச மணி; Rudraksa nuts, worn as sacred beads and used in 
rosaries by saivas, so called because these beads represent the நூ ௦1 2. உருத்திராக்கம் 
விழுபியவணி (திருவானைக். கோச, செய். 49). 

உருத்திராக்க மாலை uruttirakka-malai, nm. < id. +. 
உருத்திராக்கக் கொட்டைகளைப் பொன் அல்லது வெள்ளிச் சரட்டிலோ நூற் கயிற்றிலோ 
கோத்து உருவாக்கப்படும் கழுத்தணி வகை: String of rudraksa beads. 

உருத்திராட்சக்கடுக்கண் uruttiratca-k-katukkan, n. < id. +, 
உருத்திராக்க மணியைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட arsenfl aiens; Earring made up of rudraksa. 

உருத்திராட்சகண்டி uruttiratca-kanti, 1. < id. +. 
* உருத்திராட்சகண்டிகை. 

உருத்திராட்சகண்டிகை uruttiratca-kantikai, n. < id. +, 
2 GS5slgn4e wren; String of rudraksa beads மதுரைத். அக), 

உருத்திராக்ஷ்க்காறை uruttiraksa-k-karai, n. < id. +. 
நெருக்கமாகக் கோத்த உருத்திராக்கச் சரம்; க 51 ஐ of rudraksa (S.1.1. ii, 42). 

உருத்திராக்ஷ்ச்சுரி uruttiraksa-c-curi, n. < id. +, 
* உருத்திராக்கச்சுரி (கல், சொல். AS.) 

உருத்திராக்ஷத்தாழ்வடம் uruttiraksa-t-talvatam, n. < id. +. 
* அக்குமாலை (8.1.1. 11, 38).



உ ர௬ுபு 27 ளைர்ப்பிசை 

உருபு பாமறம, 70. 

தாலி முதலியவற்றில் சேர்க்கும் உரு; 1196 142 1116 ஐ௦104 balls, chain pieces etc. stringed in 

Mangalya (F.). 

2_(MlLoewfl uru-mani, 7. < 2-@ +. 

மந்திரங்களை உருவேற்றுவதற்கு உதவும் மாலை; செபமாலை; 1₹058௫. உருமணி ses) 

உருவினர்... ஒருபால் (திருக்காவ., கலம், 38). 

உ ருவல் பாமக], 7. நா௦. உருவு-. 

காதணி வகை; 18ம் மரி கா-ப்௦ற5 (4/3. 

உ ரூப்பரியம் uruppiyam, 7. < rupya. 

1. Geuctefl mene; Jewel made up of silver (S. Gio, &,), 

2. * வெள்ளி. வெள்ளி உரூப்பியம் வென்பொன்னுமாம் (நாமத£ப., 378. 

உரை மாகர், 7. “உரை. [1.0௪ 16.௦௦ நா.மாச.] 

> பொன். கழுமலமுது பதிக்கவுணியன் கட்டுரை குட்டு உரை) (தேவா. 1, 127, 12: 1). 

2 _ Gorsigsid urdkitam, x. < rohita. 

உ முத்தாரம். உரோகிதம் ... முத்தாரம் (நாநார்த்த, 757). 

உட்லோோசகம் ulocakam, vn. 

1. * காதணி . உலோசகம் ... காதணி (நாநார்த்த. 851). 

2. நெற்றிச்சுட்டி. உலோசகம் ... நுதற்சுடிகை (தாநார்த்த. 8519. 

உ மேோலோசம் பகவ, ரா. 

* உலோசகம் (மதுரைத், அக). 

உ ழுத்து ப1பரம, 7. 

பண்டைக்கால அணி வகை; கர வு௦/0ர் மாரகானார். முத்தின் உழுத்து ஒன்றிற் கட்டின வயிரம் 

மூன்றும் (5.1.1. 11, 430). 

2 emer ulai, 7. - உளை 

குதிரையின் தலையாட்டம் என்னும் அணி; Hair plume on a horse’s head: cémara. anf? 
உளைப் பொலிந்த வீங்கு செலல் கவிமா (தற், 121:8). 

உறை பரவர், 7. 

* பொன். சாம்பூனதம் உறை ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

Per 

eer idlens ur-mikai, ரா. 

உ மோதிரம் (மதுரைத், அக), 

ஊைர்ப பிசை ur-micai, 77. 

உ மோதிரம் (பெருஞ். ௮௯),
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ளைருதாடமமஹ் uru-tamam, 77. 

பல வளைவுகளுடன் இடுப்பிலிருந்து துடைவரை தொங்கும்படி இடையணியில் இணைந்துள்ள 

apgsiéegib; A multi stringed chain of pearles connected to the waist band reaching up the thighs. 

eT 

eTte_Q&éaem Gucci Sslfl ettu-k-kal-péstiri, nv. - எட்டு *. 

உ பேசரி. 

எாண்கோவை en-k6vai, mn. < id. +. 

எட்டுக் கோவைகளாலாகிய மகளிர் BMenweefl; A waist band with 8 strings. #7¢;), 

எஏஎண்கோவை ... கோவை என்ப (பிங், 6:90). 

oT sor omT ITM esTipmlemy ennar-kal-nirai, ர. 

முப்பத்தாறு கோவை கொண்ட விரிசிகை என்னும் மகளிர் இடை அணிகலன்; 4 ஜீப் 10௮0௦ 

மழ ௦36 ஊாரஐு, வார 037 1௨0125. எண்ணாறி காழ்நிரை கண்ணுமழ்நீ திலங்க (டபருங், 2, 19 : 

145). 

எண்ணெய்மணி ஊரு கார், 7. - எண்ணெய் -, 

கழுத்தில் அணியும் பூவேலைப் பாடுகளற்ற ஒருவகை மணி; 1810ம் of plain bead used in 

௩௦௦1:1௨06€ (மதுரைத், அக. 

எயிற்றுத்தாவி ஆம்மாப- 1-1, 7. - எயிறு +, 

எயினசாதிப்பெண் அணியும் மங்கல நாணாகிய Stic sre; The mangalya of hunter 
women, made up tiger’s took. Q) Guy a) sTUNHHISFSTG Bont Geni மனவுகோத்த (பெரியபு, 

10,9: 2). 

ST (Ih SSlomcvinesofl erukkilai-mani, 7. < எருக்கு 4, 

பரவமகளிர் இடுப்பில் அணியும் &(pSsenfl asene, Necklace worn by parava women (Parav.). 

எருக்கிலைமாலை erukkilai-mAlai, n. < id. +. 

௩ எருக்கிலைமணி. 

எலுமிச்சங்காய் ஓலை வ1யரம்ச௦௨-ப்-124-61கர, 77. - எலுமிச்சை 4. 

எலுமிச்சை வடிவில் அமைந்த பொன்குண்டிலான தொங்கட்டான்; கா eardrop in the shape of 
lemon. 

எழுகோவை வடகம், 77. - ஏழு 4, 

உ மேகலை. காஞ்சி எண்கோவை எழுகோவை ... கோவை என்ப (மிங், 5: 90). 

ஏ 

ஏகவட்டம் கங்க வம், n. < éka +. 

* ஏகவடம். இனமணிப்பூணும் ஏகவட்டமும் (பெருங், 2, 5: 139). 

ஏகவடம் eka-vatam, n. < id. +. 

* ஏகாவலி. பொங்கில நாகமோரா் ஏகவடத்தோடு (தேவா. 1,447: 1).
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ஏஏகவல்வி 61:9-48]114, 77. - சக்கர. 

உ ஏகாவலி. இடைமுலைக் கிடநீத ஏகவல்வி (பெருங். 1, 46 : 211). 

ஏகவாரம் éka-varam, n. < eka +. 

உ ஏகாவலி. ஏகவாரம் இலங்கு கழுத்தினன் (பெருங், 5, 2 : 26). 

ஏகாவல்வி éka-valli, 7. < éka-valt. 

உ ஏகாவலி. ஏகாவல்லவி ஒன்றிற்கோத்த மூத்து வட்டமா அணுவட்டமும் (5.1.1. ii, 39). 

esreied) éka-vali, 2. < id. 

உ முத்து நிரப்பம். இட்டசுரி சங்கெடுத்துக் கோத்து ஏகாவவியும் சாத்த”ரே (சுவிஸ், 514 : 2). 

ஏகாவலி வடம் ékavali-vatam, n. < id. +. 

உ ஏகாவலி. முத்து நிரப்பம் ... ஏகாவலி வடம் (தக்கயாகப். 340, உரை). 

ஏகாவளி வகர, 77. - 14. 

உ ஏகாவலி (சிற். செந், 94), 

ஏணிப்படுகால் éni-p-patu-kal, n. < gowfl + படு, 

உ மேகலை. ஏணிப்படுகால் இறுகிறுகத் தாளிட்டு பரிபா. 10:11). 

GFLOUIL {esr Ema-p-pun, 77. 

பொன்னாலாகிய elect; Gold ornament. “far ipss gw csr கொள்ளரிதென்றேக 

(திருவாரூரு. 112). 

ஏமம் காம, 7. 

உ பொன். ஏமம் ஈத்த வியல்பின னாகி (பரும. 4, 1:28. 

ey oorflflocefl Elarici-mani, ர. < ஏலம் +. 

பரவமகளிர் கழுத்தணிகளுள் ஒன்று; A kind of necklace worn by parava women (Parav). 

ஏழாங்காப்யு 81-கம்-%கறறம, 72. - ஏய் 

பிறந்த ஏழாம் நாளில் குழந்தைக்கு அணிவிக்கும் வெள்ளி முதலியவற்றாலான வளை; Bracelets 

or anklets of a particular pattern, of copper and silver wire twisted together, put on a baby on the 

seventh day after birth, as an amulet (Lac.). 

ஏழாநாட்காப்பு éla-nat-kappu, vn. < id. +. 

உ ஏழாங்காப்பு. 

ஏறுமுகக் கண்டிகை eru-muka-k-kantikai, n.< 7g +. 

உ ஏறுமுகவுருத்திராட்சம். 

TMIPSUHS Symi sib Eru-muka-v-uruttiratcam, n. < id. +. 

உருத்திராக்க மணிகளை அவற்றின் முகங்கள் ஏறுவரிசையால் அமையுமாறு கோக்கப்படும் 

toteneo; String of rudraksa beads in which the number of faces of the beads are in ascending order. 

ஏஏனாதிமோதிரம் கறம வாட ச. “ ஏணாதி +. 

. . வணிகரில் சிறந்த ஏனாதிப்பட்டத்தார்க்கு அரசர் வழங்கும் மோதிரம்; 1310ஐ being the insignia 

of the title égati, given to notable merchants. 19) - eres S)Gior F) 7b (F ous, 2569 : 2, உரை),
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ஐ 

ஐந்தாவி ஹ்ம், 2. - ஐந்து 4, 

இடைக்குலத்தில் ஒரு பிரிவினர் அணியும் தாலி; க kind of ta/7 worn by yadava women. 

seibsialljges Glronsiped aintu-viran-motiram, n. < id. +. 

பரவ மகளிர் ஒரு விரலுக்கு நான்கைந்து வீதம் ஐந்து விரல்களிலும் அணியும் பலவகை 

மோதிரம்; கரண்டைக்காய் மோதிரம்: 146 மம of finger-rings worn by parava women on the 

five fingers (farav.). 

eelbtiemt_ ai-m-patai, 7. < id. +. 

> ஐம்படைத்தாவி. சிந்துபு சின்னீர் ஐம்படை நனைப்ப (மணி, 3 : 138). 

splbiiemi_S sas? ai-m-patai-t-tali, 2. 5 இ.கிபடை +. 

பிள்ளைகளின் கழுத்தில் அணியப்பெறும் திருமாலின் ஐந்துவகை ஆயுத உருக்கள் அமைந்த 

அணிகலன்; A pendant worn by children in a necklace bearing in relief the five weapons of Visnu, 

ஊஊ வாடி. ஐம்படைத்தாலிக் குதலைச் செவ்வாய்க் குறுநடைப் புதல்வர்க்கு மாணி. 7: 56- 

57). 

ஓ 

ஒக்கட்டு okkattu, n. 

*- உக்கடடு. 

ALiig.uirewrid ottiyanam, n. < uddrydna. {T. oddanamu, K. oddyana, Tu. odyana.} 

இடுப்பைச் சுற்றி ஆடையின் மேல் அணிந்துகொள்ளுமாறு பொன் அல்லது வெள்ளியால் 
செய்யப்படும் அணிகலன்: 0௦016 ௦ silver girdle or belt, an ornament worn by women. 
உடைதாரமுக் ஒட்டியாணமும் மணா. பின்ளைத், அஊசற், 10). 

~eULQO&SésQeac ottu-k-katukkan, n. < pil@ +. 

காதில் அணியக்கூடிய சிறு sQsacs aiema; Small ear-ring sticking close to the ear (W.). 

Spi_wiressrib otyanam, #. 

* ஒட்டியாணம். ஒடுங்கிய போவிடையின் நற்செம்பொன் ஒட்யாணாம் நல்கிய 

(அப்பாண்டை, உலா, 389. 

ஓஒடுயாணம் otiyanam, n. 

* ஒட்டியாணம். 

ஒத்து, ரப, 7. - ஒத்து. 

ஆடவர் முன்கையில் அணியும் காப்புப் போன்றதும் தங்கம் அல்லது வெள்ளியால் ஆனதுமான 
Ghodaitus cuenarunb; A thin bangle made up of gotd or silver and worn by men. 

PCO GEMslast oluku-cankili, 1. < eupe-. 
Qsm_ Fema; A kind of long chain. தன்னோடொக்க ஒழுகு௪ங்கிவியிலே கட்டுண்டுழலுகிற காலிலே வி ழப்பண்ணியும் ரஹஸ்ய [94).
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6p D6n MH HTS) orrai-t-tali, n. << QHemm +, 

பதக்கம் முதலிய தொங்கல்கள் இன்றித் Sra wrssi7CGw 2 crear ey; Marriage badge, without 

any other accompanying jewels, pendants etc. (W.). 

ஒற்றைத் தாவிமணி orrai-t-tali-mani, m.<id.+. ° 

இறைவித் திருமேனிகளுக்கு அணிவிக்கும் ஒரேயொரு இரத்தினம் மட்டும் அழுத்திய தாலி; 

Marriage badge inlaid with a single precious stone adorning the deities. siifigmieigwittéG@ 

சாத்தி அருள இட்ட ஒற்றைத்தாவிமணி பதின்று ஒருபது (S.L1. V, 512). 

ep Men MCiLiL: Goof! orrai-p-pattu-mani, 7. < id. +. 

5. ஒற்றைவடமணி (7). 

ஒற்றைப் பரின்னல் coi tq orrai-p-pinnal-atti, 7. 

ஒரு சரமாக அமைந்த பதக்கம் இல்லாத அட்டியல்; Single stringed close neck chain (GS. D.). 

6p Men mioesf] orrai-mani, nm. < id. +. 

உ ஒற்றைவடமணி. 

ஒற்றை மூக வங்கி orrai-muka-vanki, n. < id. +. 

அழகிய gpatny Guamowun@dca amadl eens; A type of Bangle worn an upper arm having 

an ornamental front piece (S. D.). 

epfbenMeul_ Looofl orrai-vata-mani, m. < id. +. 

ஒரேயொரு சரத்தை மட்டும் கொண்டுள்ளதும் கழுத்திலணிதற்குரியதுமான நீண்ட முத்து மாலை; 

A single stringed long chain of pearls. 

eQosestIL, onunap-pu, nw. வா. கன்னப்பூ, 

Guckract argecft arene; An ear ornament worn by women (W.). 

ஓ 

ஓசை செய்தளை Ocai-cey-talai, 7. < Qonge +, 

ஒலிக்கும் காற் சிலம்பு வகை: A tinkling காப்பர். குடசீசூல் ஜஞெகிழம் ஓசை செய்தளை (திவா. 

7:85). 

ஓடாணி 61ஷரர், 77. - ஒடு- 

அணி முதலியவற்றில் மாட்டும் ஆணி; க 5110412 றர 11 கஉ௱ாஎரவ! ௦௨5௦, ௨1, ௭௦. ஒடாணியும் 

லையாணியும் உளப்ப (கல், சொல், தட, யு ( HAS.) 

ஓடை otai, 1. < QO +. 

1. யானையின் நெற்றியில் அணிவிக்கப்படும் பொன்முகப்படாம்; நெற்றிப்பட்டம்; 1௦1412 10 
212211கா15. பானையோடைப் பொன்கொண்கு (புறநா. 126: 1). 

2. * நெற்றிப்பட்டம். பட்டப் ஓடை (யிங், 6 : 80. 

ஓரை மகர், 7. 

* அணிகலன். ஒரையென்பது ... கலன் (அக. தி, 773
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ஓலை Olai,n. << gov +. 

l. angleenflui Umer genese mer; Rolled palm leaf used as an ear ornament. அழகு பெறுக 

ஓலை மருவும் இருகாதை (திருப்பு, 91: ம, 

2. கற்கள் பதித்துப் பொன்னால் செய்யப்பட்ட காதணித் தொங்கல்; Ornament worn in the lobe 

of the ear, as of gold often set with precious stones. @sti@)uimetr qpenev வீழவும் (௪£வக. 1103 

1). 

ஓலைகரம் Slai-caram, n. < ஒலை -, 

அணிகலன் வகை: குறம் ornament (a7flevsar நா. ப. 409. 

௯ 

eSmicesribd kankanam, n. < kankana. 

1. நடைபெறும் மங்கல நிகழ்வு முடியும்வரை அல்லது மேற்கொண்ட உறுதியை நிறைவேற்றும் 

வரை மணிக்கட்டில் கட்டிக்கொள்ளும் மஞ்சள் துண்டு கட்டப்பட்ட கயிறு அல்லது பொன்னணி; 

emuupnesr; A cord tied with a talisman or piece of turmeric worn around the wrist till a 

particular auspicious event comes to an end or till the vow taken fulfilled. Getand Ourad) 

கங்கணம் பாது திகழ்ந்த முன்கை (பெரியபு. 10, 60: 3). 

2. கைவளையின் ஒரு ciems, Bangle; bracelet; wristlet. கையி?னிற் கங்கணம் இட்டு (Slat. 

பெரியாமழ், 1,9,2:3. 

கங்காபட்டாரகி kanka-pattaraki, n. < ganga +. 

FlugprssSeq NorflalésuuGb shimsayeine: senewesfl; Head-ornament for the idol of 

Siva, to represent the Ganges (S.L.1. ii, 170). 

&&aeifl kaccari, vn. 

* கைவளை. சுனை குடை வரை அர மகணிர்கள் கச்சரி பச்சோலை எறி திரை நிரை தரு 

(குலோத், பிள்ளைத், 35). 

கச்சிக்குமூல் kacci-k-kulal, un. < a¢e +, 

தாலியில் கோப்பதற்கு ஏற்ப உட்துளையுடன் உருண்டு அமைந்த ஒரு வகை அணி உறுப்பு; 

A part of neck ornament (#8. @e7.). 

கச்சு 19000, 7. < kaksya .(M. kaccu.] 

eH aoe Beniwenfl; sn7uiges; Belt; girdle; sash: cummerbund. werent யாத்த 
பூங்கச்சு (சிவக. 16 : 1-2). 

கச்சை kaccai, n. cf. katcuka. 

1.* அரைக்கச்சு. மாசுணக்கச்சைபாடி (திருவாச. 9, 19 :3. 

2. * கிண்கிணி. காவித் கச்சை கட்டினது போல் மெபெண்மதிமாவை. 115). 

sene! kacai, n. cf. £aca. 

காதிலிருந்து பின்புறத் தலைமுடியில் மாட்டுவதற்கு ஏற்ப கொக்கியுடன் கூடிய தலையணி 
que, couflfionei.; Hair ornament fastened by a hook from the top of the ear to the back of the 
head.



BEN F? 33 கட்டைக்காப்பு 

Sons" kacai, n. 

உ கவசம். கவசம் ... கசையே (திவா. 7: 36. 

BNFeIcnerused kacai-valaiyal, n. prob. kaca+. 

பொற்கம்பியினால் உருவாக்கப்பட்ட கைவளை; பொற்கம்பிவளை; 187௨021215 112௦6 ௦ரி ாகம்ப2ம் 

gold wire (W.). 

கட்டிக்காப்பு 1811-12-10, 77. ௨ கட்டி 4, 

உ கட்டைக்காப்பு (செத், சொற்... 

SU 2 om_Ssoer kattu-utai-k-kalan, n.< 6C-@ +. 

உ கட்டுக்கடுக்கன். கட்டு உடைக் கலனும் கதிர் முத்தாரமும் (பெருங், 1,37: 155). 

SL O&eQSsaeos kattu-k-katukkan, n. < id. +. 

bexfl uslss Srsenfl aioe, Ear-ring set with gems (J.). 

கட்டுத்தாவி வரப (1811, 77. “10. -, 

மறவரினத்திலே திருமணம் நிகழ்த்தத்தடை ஏற்படும்போது திருமணவினைகள் பின்னொரு 

தேதிக்குத் (சில நேரங்களில் குழந்தைப் பிறப்புக்குப் பின்னருங்கூடத்) தள்ளி வைக்கப்பட்ட 

நிலையில், மணமகளைக் கணவன் வீட்டுக்குக் கொணர்வதற்காக அனுப்பிவைக்கப்படும் 

திருமாங்கலியம்: The ta/7among Maravas which, when some impediment arises to prevent the 

celebration of the marriage, is sent to the bride, whereupon she is brought to the house of her 

husband the completion of the ceremony being deferred to a subsequent date, some times even 

after children have been born (E. T.). 

Si @usuieuereb kattu-p-pavalam, n. < id. +. 

uereré Ganqguneret osciener; Coral wristlet. se Queers mascucner GuTbsr «ib 

கூளப்ப, 136. 

கட்டுப்பூட்டு 1க1ப-ற-றம்(ம, 77. <id. +. 

ஈ அணிகலன் (...). 

கட்டுவடம் kattu-vatam, 71. < id. +. 

1. உருண்டையான பொன்மணிகளை உடைய sapssenfl aliens; Necklace of gold beads. 

நூ லமணியைத் தோவிலே வைத்துத் தைத்துச் செய்த கட்டுவடமாகிய கழுத்தில் கட்டு 

தலையுடைய வல்விகையிி னையும் (கவித, 96 : 10, உரை. 

2. உருண்டையான பொன்மணிகளை கோத்த கழல்; கற குர. கட்டுவடக் கழவினர் (பரிபா, 

12 : 24). 

கட்டுவம் kattuvam, 7. prob. id. +. 

காலின் நான்காம் விரலில் பெண்கள் அணியும் காலாழி; 15112 worn on their fourth toe by 

women (J.). 

கட்டைக்காப்பு kattai-k-kappu, 77. “கட்டை -, 

உள்ளே செப்புக்கட்டையும் மேலே பொன் தகடுமாக அமைந்த காப்பு; ௨121௦5 of copper rod 

encased in gold (Loc.).



கட்டைப்பவுன்காப்பு 34 கடிகையாரம் 

கட்டைப்பவுன்கா௱ப்பு kattai-p-pavun-kappu, n. < id. +. 

உ கட்டைக்காம்பு. 

&U_LIL_Mmib kat-patam, n. < sooo +, 

winrencruller apagssld —seflujid —genflaccr; Ornamental-fillet or frontlet for blind folding an 

elephant. கடாஅக் களிற்றின் மேற் கட்படாம் அற்றே (குறள், 1087). 

SL_eS5SHlpuitd kataka-t-tirayam, n. < SUH +, 

1. கணுக்கைக்கு மேல் அணியப்படும் கேயூரம் போன்ற sjenfleies; An ornament like keyura. 

2. நடுவில் அகலமாகவும் (மணிகள் பதித்து) இரு பக்கங்களிலும் (பூவேலைப்பாடுகளுடன்) 

மெல்லியதாகவும் அமைந்த மூன்று வளையல்கள் ஒன்றாக இணைந்த அணிவகை; A three 

banded bangle with a wide jewelled band with flowery side bands all in one. 

Lip katakam,n. < kafaka. 

(பெரும்பாலும்) மகர மீன் கவ்விய கொடி வடிவிலான முன்கை அணி; 131௨௦௦10௦1 ௦111௦ 

வோட மடைசெறி முன் கைக் கடகமோடு (புறநா. 150 : 21). 

&i__Soiener kataka-valai, n.< S&L +, 

மூன்று யவை கனமுள்ளதும், முழங்கையில் அணியப்படுவதுமான இருபாலார்க்கும் பொதுவான 

கையணி; க் 18ம் ரீ 3௨௦௨10 (சிற், செந், 99). 

#L_witd katayam, n. < kalaka. 

உ கடகம் (யாழ், அக, 

&1_eneoipesfl katalai-mani, n. < Stone +, 

கடலைவித்துப் CGurerm Gunciweflscrnancr eipssenfl euens; A kind of necklace with beads 

resembling bengal gram pulse. 

Slo 6G, 557i) katika-c-cuttiram, n. 

உ கடி சூத்திரம் (யாழ், அக), 

கடிகை! katikai, n. < kanthika. 

உ கட்டுவடம். நீ வமணிக்கடிகை (வித். 96 : 10). 

கடிகை* katikai, nv. < kataka. 

1. திருமணம் முதலிய சடங்குகளின் போது தீய சக்திகள் தாக்காதிருக்க மணமகனின் வலது 
கரத்திலும் மணமகளின் இடது கரத்திலும் கட்டப்படும் மஞ்சள் கயிறு; காப்புநாண்; குருவி] 
thread worn on the right hand of the groom and the left hand of the bride at the time of marriage 

as 8௩ வாபி. வலம்புரி வளையொடு கடிகைநூல் யாத்து (நெடுநல். 142. 

2. ஆண்கள் தோளில் அணியும் அணிகலன்; தோள்வளை: & bracelet worn on upper arm by 
ஈடீட கடிகை வாளாரம் மின்ன (வக, 2808 : 1). 

3. பவளத்தால் ஆன தலையணி வகை; க் 1070 மரி 0௦௧௦ ornament made up of coral. 

கடிகையாாரமன் katikai-y-dram, wn. < id. +. 

நாழிகை காட்டும் கருவிகள் போல் செய்து கோத்த மாலை; கழுத்தணி: 0௦1021 1201:12௦6 worn 
by women in one or more strands, resembling a watch chain.



கடிசூத்திரம் 35 கடுசூமணி 

கடிளூத்திரம் 1811-0 கறம, ரர. ௨ கடி 

சிங்கத்தலை போன்ற முகப்பினையும் முன்புறம் சிறு சிறு சதங்கைகளையும் கொண்ட, இடுப்பில் 

அணியும் பொன். பட்டிகை; "4/1 எார்ரத. மணிக்கடிசூத்திரம் வீக்கி கும்பரா, 6, 34, 5 :4, 

lq Gpitesr kati-fan, n. < id. +. 

* கடிசூத்திரம் (செந். சொற்), 

கடிய்பம் 181] றற, 7. றா௦ம. கடிப்பு. 

* காதணி. வல்விகை கொட்டை கடிப்பம் காதணி (பிங், 7 : 73. 

Sig LIL Tew coor katippinai, 77. ௩ கடிப்பு ௮ இணை. 

காதின் துளையைப் பெரிதாக்கியபின் அணியும் அணி வகை; A pair of ear rings. #6407 
பாணி தகைபெபறு கடிப்புனை (சிலப். 6: 104). 

ig tity katippu, 7. - கடி. 

1. கடிப்பிணை. காதிற் கடிப்பு இட்டு (திவ். பெரியதி., 10, 8, 1: 1. 

2. இந்திரநீலத்தையும் இடையிடையே வைர மணிகளையும் அழுத்திச் செய்யப்பட்ட காதணி 

வகை? An ear ring with saphire and diamond. eur sigiiny af EH) எறிக்கும் குழைக் காதிற் 

ஏற்றும் (விக்கிரம. உலா, 173). 

Sig witeésFndleds) katiyara-c-cankili, 1.< sipwirgeb +, 

1. கைக்கடிகாரத்தில் மாட்டியுள்ள சங்கிலி; *7/81௦11 ஊாஷ 1 the form of a chain. 

2. * கடிகையாரம். 

கடியார கரம் katiyara-caram, n. < id. +. 

உ கடியாரச்சங்கிவி. 

Bo wintysCs51® katiyara-t-totu, 2. < id. +. 

கடிகாரத்தைப் போலக் காட்சியளிக்குமாறு வட்டமாகக் கற்கள் பதித்துச் செய்யப்பெற்ற பெரிய 

காதணி; கம்மல் வகை; 1,வாஜ£ ear ring in gold set with jewels resembling a watch. 

கடியாரவட்டிகை katiyara-vattikai, wn. 4 14. -- அட்டிகை, 

கழுத்தை ஒட்டியவாறு மகளிர் அணியும் பொன்னாலான அணி வகை; "1/0 ௬௨௦1-120௪ 
made of gold wire. 

கட௫க்கண் katukkan, n. prob. #1-. cf. sieges. (M. kadukkan.} 

காது மடலின் கீழ்ப்பகுதியில், ஆண்கள் அல்லது சிறுவர்கள் அணியும் கல் வைத்துக் கட்டிய 

காதணி; Earring formen. காதுப்பொ னார்நீத கடுக்கன் (திருமத், 1424 : 1). 

கடுக்கு katukku, 7. 

உ கடுக்கன் (19: 2.5. 

௯கடுசூபமணரி %யிய-றா வம், 72, ௭௮ கடுகு +. 

கடுகைப்போன்ற சிறிய பொன் மணிகளால் கோக்கப்பட்ட கழுத்தணி வகை; க necklace of 
small gold beads, in the size of mustard seeds.



கடை 36 கண்டத்துடர் 

கடை 1808ம், 7. [11 1. சண், 18. 11. kade.] 

கழுத்தணிகலனில் அமைந்துள்ள பூட்டு; பூண்கடைப் புணர்வு; Clasp fastening of neck ornaments. 

கடையும் கயிலும் புணர்வே (திவா, 7 : 63. 

sen._&efl katai-c-cari, 1. < Hemi +. 

முன்கையில் அணியும் தளர்வான வளை; 116 101654 0௧௦௨14 on the fore arm. அவைதாம் 

இடைச்சரி, கடைச்சரி என்பன போல்வ (ஈடு, 2, 5, ஒ. 

கடை செறி 8181-௦0, 77. ௩10. ௭. 

வாளை மீன் தன்னைத்தானே கவ்விக்கொண்டிருப்பது போல் அமைந்ததும் கைவிரலில் 

அணியப்படுவதுமான மோதிர வகை; 11தர்றத. ஒளியையுடை வயிரஞ்சூழ்ந்த மரகதக் 

கடைசெறியும் (சிலப். 6 : 97, அடியார். 

Boor HSGlsmipleo katai-t-tolil, 2. <id.+. 

பதக்கத்தின் உறுப்பு; கறகா௦ர றன. பதக்க மாலை | னால் நாயககண்டம் 9 அருகுகண்டம் 

6 கடைத்தொழுில் 2 (6.1.1. 714, 53). 

கடைப்புணர்வு katai-p-punarvyu, nm. < id. +. 

% கடைப்பூண். 

கடைப்பூட்டு 18181-0-றபார்ப, 1. < id. +. 

* கடைப்பூண். 

கடைப்பூண் 18181-ற-றப், 77. - 10. *, 

அட்டிகை முதலிய அணிகலன்களில் அமைந்துள்ள சங்கிலியின் இருபகுதிகளையும் இணைக்கும் 

மூட்டுவாய்; 1850 ௦7௨ 1௨011806. கண்டிகை கங்கணங் கடைப்பூண் (HTS Ls, 437). 

seni tocol katai-mani, n. < id. +. 

1. பரவ மகளிர் கையணி வகை; Bracelet of parava women (னஸ். 

2. தாலியுடன் சேர்த்தணியும் மணி; 1828ம் ௧118011604 4௦ 106 8/7. கட்டின தாவிக்குக் கடைமணி 

யில்லாது போய் (பஞ்ச. திருமுக. 1332). 

கடையம் கரகர 7. 

உ கடகம். 

கண்சோடு 180-001ம, 7. ௨ ௬ண் -, 

* கண்மலர். பொற்சோரடு 2, நிச்சளன் கண்சோடு 1, பொன் தானிக்காய் ஒன்றுக்கு தூக்கம் 

பத்து (கல், சொல், ௮௧. 

கண்டசகரம் kanta-caram, 77. 

பல வடிவப் பொன் மணிகளைக் கோத்துச் செய்யப்பட்ட கழுத்தணி வகை; A necklace made 

மழ ௦8 20188௩ 6௪௧௦5 ௦ரி மூலா 51295. முத்தின் சால்வுறு கண்டசரம் (கந்தபு. 3, 12, 34: 3-4. 

Sori. SH fF kanta-t-tutar, 7. < Aantha +. 

* கண்டநாண். விளக்கின் கண்டத்துடர் ஒன்று பொன் அறுபத்து இரு கழஞ்சு (கல், சொல் 
அக.



கண்டநாண் af கண்டை 

Sew _erewr kanta-nan, n. < id. +. 

கழுத்தில் அணியப்பெறும் இரத்தினங்கள் பொருத்தப்பட்ட அல்லது உருத்திராக்கமணி 

Garéeuucr. se0fl aime; A kind of necklace of gems or rudraksa beads (S.1.1. ii, 192). 

SERTL_ILIGIens kanta-p-palakai, n. < id. +. 

Sri@Mésylige GardanuGib Sem. egy algeuaperet 4; Oblong pendants of manga/asutra. 

தாலி இருபத்தேழும் கண்டப்பலகை இரண்டும் உட்பட (கல். சொல், அக... 

கண்டமாலை 1812-101௧, 77. < id. +. 

> கண்டசரம். கண்டமாலை தன்னை யெட்டிப்பிடித்தது (திருவிளை. 21, 17 : 1-2. 

கண்டாபரணம் kantaparanam, n. 

கழுத்தையொட்டி அணியும் அணிவகை; கா ornament for inner neck. 

&ciort_mioevefl kanta-mani, n. < ghania +. 

> வீரக்கழல். 

&osrt_nmeuerfl kanta-vali, n. < kantha-avali. 

உ கண்டமாலை. கண்டாவளியைக் களிறுண்டது (திருவிளை. 21, 18: 1). 

கண்டி kanti, 7. < kanthik2. 

1.” தோளணி. சண்டி தோளணி பதக்கம் கடிப்பம் ஓர் அளவும் ஆகும் (வேத. சூடா. 142). 

2. பதக்கம். கண்டி தோனணி! பதக்கம் கடிப்பம் ஓர் அளவும் ஆகும் (வேத, சூடா, 142). 

3. உருத்திராக்க மாலை. கவர்தலை அரவொடு கண்டியம் பூண்பர் (தேவா. 1, 78, 7: 1). 

4. உ கண்டசரம். 

கண்டிகை 1111௧7, 77. < id. +. 

1. பொன்னாலான அல்லது பொற் கம்பியில் முத்துக்கோத்த கழுத்தணி வகை; 1420112௦0௦. காமர் 

கண்டிகை தன்னொடு பின்னிய (சிலப், 6: 89). 

2. கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பொன்னாலான பதக்க அணி வகை; Breastplate of gold set with 

precious stones. USSSLb கண்டிகை ஆரம் (திவா, 7 : 61). 

3.* உருத்திராக்க மாலை. அணிகலச் செப்பும் அக்கமணியும் ... கண்டிகை (பிங். 10 : 223) 
4. கண்டி,!. கண்டிகை பதக்கம் வாகுவலவயமே (சூடா 11 : 83). 

BOW ig. Ns Lomemed kantikai-malai, n. < sesrigens +. 

* உருத்திராக்க மாலை. திருக்கழுத்து ஆரம் தெய்வக் கண்டிகை மாலை சேர (பெறியபு, 28, 

1214: 1). 

கண்டு 1200, 1. < ganda. 

விரும்பிய வடிவங்களில் செய்து கழுத்தணியில் கோத்துக் கொள்ளும் ஒரு தொங்கணி; 

ஆபரணவுரு; 13880 0 5071௪10)10ஐ 11% a pendant in ௧0 வாசா! ரீமா ௦௦௨ புல்விகைக் கண்ட 

நாண் ஒன்றிற் கட்டின கண்டு ஒன்றும் (5.1.1. ii, 429). 

கண்டை நகர்க், 72. - தர்சன. 

1. வீரக்கழல். 

2. * கிண்கிணி. கண்டையின் தாரர் (கம்பரா. 6, 18, 132 : 2-3).



கண்டீவி 38 கப்பணம். 

& cor Fas) kan-peli, n. < sesir +, 

கால்விரலில் அணியும் அணி; க toe-ring GS. D.). 

கண்மலர் 1காடறாவிகா, 7. “1ம். *. 

இறைவன் திருமேனிகளுக்கு அணிவிக்கப்படும் பொன் அல்லது வெள்ளியாலான கண் உரு; 

Eyes made of gold or silver put on idols of temples (S.I.I. ii, 340). 

sovof!) kani, 1. - கணம், 

* அணிகலன். மார்பணிகலன் கணியே வள்ளி! நகை (தாமதூப, 438. 

கணுநிலை மணிவடம் kanu-nilai-mani-vatam, n. 

நடுவில் பெரிய மணி அமைய இருபுறமும் ஒத்த அளவுள்ள இரண்டிரண்டு சிறு மணியும் 

பின்பு பெரியமணியும் வருமாறு Ganss opSgiorene; A string of pearls as the biggest one in 

the center and on both sides decreasing in size. 

கணையம் kanaiyam, 7. 

* பொன். கணையமென்பது ... பொன்னு மெழுவுங் காவற்காடுமாம் (அக, நி, 941). 

கணையாவ்ி ரகநுகம, ர. - கணை -, 

விரலில் அணியும் முத்திரை பதித்த மோதிரம்; முத்திரை Gorgiyib; Finger ring; signet ring. 

கணைய ஈப்ரி மோதிரம் kanaiyali-motiram, ர. - கணையாழி +. 

* கணையாழி (.) 

கத்தணம் kattanam, 77. [T. katta/amu.] 

உ கவசம். கத்தணங் கடிது பூண்டார் (இரகு. பரீட்சிப், 7), 

a5 H5flimeuco kattiri-paval, n.< கத்தரி +. 
* கத்தரிபாவிலி. கத்திதிபாவல் செவிபுனையா (தனி.ப்பா. 14, 250, 590). 

கத்திரியாவிஷி kattiri-pavili, n.<id.+, 

மகளிர் காதின் மேற்பகுதியில் துளையிட்டு அணிந்துகொள்ளும் மணிகள் பதித்த பொன்னாலான 
argeefl aions; An ornament made of gold and gems worn by women near the top of ear. 

&5olens katalikai, n.< kadalika. 

ஒட்டியாணம் முதலிய அணிவகையின் ஓர் உறுப்பு; க part of the girdle. #71 வல்வியுங் 
கதவிகை யணிந்த (பிபருங். 2,2 :151). 

கந்தம் kantam, n. cf. 6H Hori, 

* பொன். கந்தமென்பது ... QuTctray HAP wap ... கருதுமேழ்பேர் (அக. நி, 960. 
கந்தளம் kantalam, vn. [T. kattalamu.]| 

. 
* கவசம். கந்தளம் பாரம் ... கவசப் பெயரே (பிங், 6: 506). 

SUitiesrid kappanam, 1. - காப்பு 4, 

1. ஒரு வகைக் கழுத்தணி; பொன் வளையம்; க 18ம் of necklace, gold collar (W.). 
2. சமய இரவலன் கழுத்துப் பட்டியில் அணியும் இரும்பாலான அணி: 1௦ collar for the neck worn by religious mendicants CW,).



கப்பற்கன்மணி ao கர்ணபத்திரம் 

3. திருமணம் முதலிய சடங்குகளின் போது தீய சக்திகளிடமிருந்து காப்பதற்காக, மணிக்கட்டில் 

அணிவிக்கப்படும் மஞ்சள் கயிறு; காப்பு Breer; Saffron cord around the wrist worn, as an 

amulet or as a preliminary to the preformance of certain ceremonies. 

SOL Dscsritoeof! kappar-kan-mani, 7. < SLILeb) + aed + , 

பரவ மகளிர் அணியும் கழுத்தணிவகை; & 16011806 ௦௩ நந ஐவாஸக ௦௭ (2௪௯.5. 

கம்பன் சூச்சு kampan-kuccu, vn. 

ஆண்டாளின் வைரமுடியில் தொங்கவிடப்படும் குஞ்சலம்; The tassil attached to the diamond 

crown of anta/at Srivilliputtur. 

eipLil kampi, 1. [T. K. M. Tu. £anrbi.] 

கம்பிகளால் பின்னப்பட்ட அமைப்புடைய காதணி வகை; ,& 1/0 ௦ரீகடர்றத. கம்பி இருபதினால் 

பொன் அறுகழஞ்சே குன்றி (6.11. 14, 19, 73). 

கம்பிக்கடுக்கண் kampi-k-katukkan, n. < sbcf) +. 

கம்பியாற் erent. angenfl; s@éscn; Ear-ring formed of a wire of meta! (W.). 

SLOLiltoesfl kampi-mani, 7. 

கம்பியால் பின்னப்பட்ட ஒருவகைக் கழுத்தணி; A kind of wire necklace (W.). 

identi kampai, n. 

engexfl eiens; A kind of ear ornament. 

zipitoeo kammal, 7. < T. kamma. 

"பெண்கள் காதில் துளையிட்டு அணிந்துகொள்ளும் காதணி வகை; கூ 12ம் மரி கடார 2 ஜாரா நு 

women in the lobe of the ear. 

கப்ரில் 183171], ரர, 

* கடைப்புணர்வு. கயிலும் ... பூண் கடைப் புணர்வே (திவா. 7 : 63), 

கபிற்கடை நமா 1வர்கர், ர. < குயில் +. 

> கொக்குவாய். கயிற்கடை யொழுகிய காமர் தூமணி) (சிலப், 6: 101). 

கஸிறு kayiru, x. [M. kayaru] 

திருமணத்தின் அடையாளமாக அணிவிக்கப்படும் சரடு; மங்கலநாண்; 722222. கயிறுநத்து 
விதவையாய் (உபதேசகா., சிவபுண். 186. 

கர்ணப்பூ %ஊுவ-ற-றம், 77. - karna+. 

காதின் மேல்பகுதியின் விளிம்பில் முருகுவை அடுத்து அணியப்படும் (பெரும்பாலும்) 

Gurerernere: argzesfl; Jewel worn at the top of the ear next to the muruku. 

கர்ணபத்திரம் karma-pattiram, mn. < id. +. 

1. ஓலையென்னும் பொன்னாலான காதணி; 0௦16 ஊா-ர்௩த fashioned after a roll of palmyra leaf 
worn by women. 

2. தெய்வத்திருமேனிகளுக்குச் சாத்தும் காது போன்ற பொன் அல்லது வெள்ளியால் ஆன 
அணிகலன்; 1கா- 11166 வாளர் ரீ0ா the idols, made of gold or silver.



கர்ணபத்ரம் 40 கரண்டைக்காய் மோதிரம் 

கர்ணபத்ரம் karma-patram, 7. “19. *, 

காதுத்தோடு; 138 0150. 

கர்ணபூரம் 1காறகஉ-றமாகாா, 77. < id. +. 

காதணி வகை; 4& 1/0 ௦7 ear-ornament. 

ajyenrcip astm kama-mutra, 7. < id. +. 

காதின் மேல் நுனியில் அணியும் மகளிர் அணிவகை; 4 9100 ௫௦11 ௦௦ 1௦ மறற கோ ணி, ஓப், 

ப.. 7/0). 

ai ooreucvuwitd karna-valayam, n. < id. +. 

மகளிர் காதணிவகை:; க ஏவா ௦ரி ககார்ரத இணி, ஒப், ப, 70. 

eestlens karmikai, n.< kamika. 

sroey CloréSu Gurerm angenfl aiens; An ear ring in the form ofa lotus bund. 

aj Geornséé&ovaip karndot-kilakam, n. 

காதின் மேல் நுனியில் அணியும் மகளிர் sjenflaiens; An ornament worn on the upper ear 
(அணி. ஒப். ப, 70). 

கர்ப்பூரம் karpptram, 77. < karbura. 

* பொன். காஞ்சனம் கற்பூரம் பொன்னே (பிங், 6: 131). 

aijeasyaeub karjirakam, n. 

மகளிர் முன்கரங்களில் அணியும் வளையல் வகை: க் 12100 of ௦காத!8 (அணி. ஒப், ப. 719. 

கரடிகை karatikai, 7. 

Heowflaveiler gi 2 picny; A part of an ornament (se, schev. அக. 

#7@) karatu. n. [M. M. karadu.] 

1. * பொன். 

2. » Eames psy; A variety of pearl (S.LI. ii, 549). 

கரண்டமகுடம் karanta-makutam, n. 

அடியினின்று முடிவரை படிப்படியாகச் சுற்றளவு குறைந்து நுனி குவிந்து காணப்படும் பல்வேறு 
மணிகள் பதித்த, பொன்னாலான தலையணி; A crown of conical shape. 

கரண்டமுகுடம் karanta-mukutam, 77, 

* கரண்டமகுடம். பொற் பண்டாரத்துக்கு முதலாக ஒடுக்கின ரத்நங்கட்டின் கரண்ட முகுடம் 
ஒன்றும் (கல், சொல், அக. 

SY Go ig. ooes karantikai, 1. < karandiké . 

தலையணியாகிய முடியின் ஓர் உறுப்பு; Name of a part of the crown. கரண்டிகையிற் கோத்த 
வடம் (.11.1, 87). 

SY ot ent_ Sar மோதிரம் karantai-k-kay-m6tiram, 71. 
பாவம்களிர் ஒரு விரலுக்கு நாலைந்துவீதம் ஐந்து விரலிலும் அணியும் மோதிரம்: A kind of ring worn by parava women on all the five fingers, four or five such rings being worn on each finger (Parayv.). 

.



கரவளை 4] கல்கட்டு மோதிரம் 

eSyouemer karavalai, n. < குறம் 4, 

* கைவளை. கரவளை மழவு மூலநாள் (வேத. சூடா. 380). 

கறிணிகம் ]1கார்றர்1 கா, 7ர. 

1. angenfl aiens; An ear-ornament (wip. 8). 

2. மகளிர் உட்கழுத்தில் அணியும் கறுப்பு மணி வகை; .& 12/70 ௦7120112௦௪ made of black beads. 

கருகுமணி 1காயில-பாவாம், 77. : கருகு- 4, 

பெரும்பாலும் சிறுமிகளும் இளம் பெண்களும் உட்கழுத்தில் அணியக்கூடிய தொங்கலணியுடன் 

சேர்ந்த கறுப்பு மணிவகை; சில இனத்து மங்கல மகளிருக்கு இன்றியமையாத அணி; String 
of small black beads with a pendant in the centre, worn close fittingly around the neck by girls and 

young women generally. 

கருணதாமம் karuna-tamam, 7. 

* செவிப்பூ அபிதா. மாலை. 

ea cBenflens karunikai, n. < sarmika. 

> காதணி. 

கருந்தனம் karu-n-tanam, 7. < S@p-sniw +. 

* பொன். நிதியே கருந்தனம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 19. 

கரும்பாசகி %காமாா-ற3௦॥, 7. - கரும் +. 

கறுப்பு மணியாலான இருளர் தாலி; 131801 280 ப5௨0் ௨6 ௨ fa// by Irular women folk (S. D.). 

கருமணி karu-mani, nL < சருமை -. 

1. கருகுமணி யாழ், அக... 

2. * நீலமணி (மதுரைத். அக. 

BUIHSUEMSITUICO karu-valaiyal, 7. < id. +. 

குழந்தையின் கையில் அணிவிக்கப்படுவதும் (கன்னிமார்) கடவுள் வழிபாட்டில் பயன்படுத்தப் 

படுவதுமான சிறிய கறுப்பு நிறக் கண்ணாடி வளையல்; 131401 glass bangles worn by children 

as an amulet and used in rituals GS. D.). 

& (mei! karuvi, 1. prob. a@. [M. karuvi] 

1. > அணிகலன். 

2. * குதிரைக்கலணை. பரம் கருவி! ... கலணைத் தொடர்பே (திவா. 7: 44). 

SHenmousereo Gaereye karuvai-k-kal-kolucu, n. < s@qenas +, 

காலில் அணியும் அணிவகை; க 18ம் ௦ரி கார (02//௦4.9. 

eevo kal, n. [T. Tu. &a//u, K.M. kai.] 

உ இரத்தினம். பொத்த நூல் கல்லும் நாலடி. 38 : 6). 

கல்கட்டு மோதிரம் kal-kattu-m6tiram, ரர. < se +. 

விலை உயர்ந்த கற்கள் பதித்துச் செய்யப்பட்ட Guorgijib; Ring stud with costly stones.
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கல்யாணம் 1விநுவகடம, n. < kalyana+. 

உ பொன். கல்யாணம் ஓர் ஐந்துடையாய் (திருநூற். 4), 

Svovr_igens kal-l-attikai, n.<id.+. 

மகளிர் கழுத்தை ஒட்டியிருக்குமாறு அணியக்கூடியதும், இரத்தினம் வைத்து இழைத்ததுமான 

அணிகலன்? Necklace set with precious stones. 

aeoesGeancirty kalaca-k-koppu, n. < kalasa +. 

மகளிர் காதின் மேற்பகுதியில் அணியும் கொப்பு வகை; 138 றவர் ௭௦ நூ women (W.). 

கலசப்புடை kalaca-p-patai, n. < id. +. 

Lips weefly oeefluyid argexfl aions; An ear ornament worn by parava women (Parav.). 

கலம் kalam, n. 

உ அணிகலன். நன்கலம் பச்சின்மாக்கட்கு ... நல்கி (புறநா, 6: 159. 

கலம்புரி 1க௱டறபார், 7. - கலம் 4, 

உ மேகலை. கலம்புர்! யகலல்குற் றாயர் தவ்வையர் (௪£வக, 184 : 1). 

eooeuto kalavam, n. < kalapa. 

பெண்கள் அணியும் கலாபம் cretteyib Bom_wenfl; Women’s jewelled girdle. Usagi ob sever 
கண்புதையாது (ச௪£வக. 1982 : 1-2. 

கலண் 18/௨, ர. 

* அணிகலன். கலன் நாண் இழை ... ஆபரணம் (திவா. 7: 79). 

eevee kalanaracu, 1. < #ovii +, 

திருமணத்தின் அடையாளமாகப் பெண்கள் அணிந்துகொள்ளும் மங்கல அணியான தாலி; 

திருப்பூட்டு; The paramound ofall ornaments, ta/7, the marriage badge. 

eevmuiry kalappu, 7. 

பறையர் இனத்தவர் அணிந்துகொள்ளும் காதணி வகை: கர ௦௨ பல்க் வலா by pariahs (E. 
T. vi, 97). 

eovomuld kalapam, n. < ka/apa. 

1. பதினாறு கோவைகளாலான சங்கிலிகள் தொங்கும் இடையணி;: */070078 2006 ௦1 beads or 
02115 ௦௦51511த ௦7 16 51கா௩05. கலாபம் வீக்கி (வக, 624 : 1). 
2.> மேகலை. அழன் மணிக்கலாபமம் அஞ்சி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப (வக, 1952 : 4) 

@oviTlLi out tip kalapa-vattam, n. < id. +. 

* கலாபம். கோதை மிளிர் மணிக கலாப வட்டம் (Serr. 6, 107: 1) 

கலாபாரம் விறகாக, 7. 

காஞ்சி முதலிய இடையணி; க் ஐீரம்1௦ 1116 ௪ம் அருங் கலாபாரமும் மோகலையும் (இராஜராஜ 
உலா, 3842. 

sev kalapi, n. < kalapa. 

* உச்சிதிகம் (அணி. ஒப், ப. 71).
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கலாவம் ந விகஙகாா, 77. - 14, 

* கலாபம். திலாவிடு பசகங்கதிர்க் கலாவம் ஏய்ப்ப (பெருங், [, 42 : 142). 

கலிக்கத்துரா kalikkat-tura, n. prob. ka/ika + U. turai. 

மூன் நெற்றியில் தொங்கும்படி மகளிர் தலையில் அணிந்துகொள்ளும் உயர்ந்த மணிகள் 

பதித்த பொன்னாலான அணிவகை; நெற்றிச்சுட்டி; Aigrette, spray of gems, diadem of gold or 

of gold set with precious stones, set up as an ornament vertically over the forehead and worn by 

women. 

aeolsesHigmus kalikkat-turay, n. <id.+ id. 

தேள் கொடுக்குப் போல் உயர்ந்து தூக்கின நுனியை உடைய மகுடம்; கிரீடம்: & 10ம் ௦17 crown. 

கலை 18181, 77. 5 2/2. 

1. Gosene, an@flQucrayib Bentwesflacdr; Woman’s girlde consisting of seven strands of 

௦15. தலம் சார் பவளக் கலை உடுத்தி (சிலப், 7: 37. 

2. உ குதிரைக்கலணை (பு. வெ. 7, 7, உரை. 

கவசம் kavacam, n. < kavaca. 

போரில் வீரர்கள் தற்காப்பிற்காகத் தங்கள் உடம்பில் அணிந்து கொள்ளும் உறை; Armour. 

புவிநிறக் கவசம் பூம்பொறி சிதைய (புறநா. 13 :2. 

seiFenecn kavacanai, n. 

> SauElbd (S. Gor, &.), 

Soules Cle nh} kavan-ceri, 7. 

* குறங்குசெறி. குறங்குசெறியணி - கவான் செறியாபரணம் (சிலப், 6: 86. அரும்). 

கவுடு kavutu, 7. 

பொற்குவளையில் அமைந்த உருத்திராக்கமணி; 5௨01௦0 elecarpus bead enclosed in gold and 

worn round the neck (Loc.). 

கவுத்துவம் kavuttuvam, n. < kaustubha. 

திருமால் மார்பில் அணிவதும் பாற்கடலைக் கடைந்து பெறப்பட்டதும் ஆகிய மணி; 7௦6] 

obtained from churning the sea of milk, and worn by ரம ௦ 1 ர். கடல் சேப்ப வந்த 

கவுத்துவம் ஒன்றும் அடல் சேக்கும் மார்பிற்கு அமைய (குலாத், உலா, 236). 

seyflemiesid kavuri-cankam, n. 

> sajflemianib. 

seyfigmignytb kavuri-cankaram, ”. < gaurl-sankara. 

உருத்திராக்க மாலையின் நாயகமாக அமைக்கப்படுவதும், சக்தி சிவனின் இணைந்த வடிவமாகக் 

கருதப்படுவதுமாகிய இரட்டை உருத்திராக்கமணி; க 8௦012 tudraksa bead believed to represent 

_Parvatiand Siva (W.). 

Sipm@ kalanku, 1. நகர். கழல். 

கழற்காய் வடிவமாகச் செய்த அணிகலன்; கழற்சிக்காய் மாலை: A necklace of beads in the 
form of Molucca beans.
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கழல் 1821, 7. “ கழல்-, 

1. வீரர் காலில் அணியும் அணிகலன்; வீரக்கழல்; கற1024 ஐரனு 85 க 1௦%27 of honour to a 

வாபா. வில்லோன் காலன கழலே குறுந், 7: 19. 

2. சிலம்பு. அறைகழல் பெருளொலவி (ஞானா. 2, 9. 

3. கால் விரலில் அணியும் மோதிரம்; 1௦ -ுத. கட்டுவடக் கழலினர் (பரிபா. 12 : 24). 

கழல்தொடி 1:81௧1-1010, 7. - கழல் +. 

வீரர்கள் தோளில் அணியும் நுண்ணிய வேலைப்பாடுகள் கொண்ட அணிவகை; க 1௦௦5௦ 

bracelet with time decoration worn on the upper arm by warriors. 

கழூல்வளை kalal-valai, n. < id. +. 

கைகளில் அணிந்துகொள்ளும் வளைவகை; க் ஏுவார்ஷ்ு of loose ௨21௦5. என்னுடைய கழல் 
வளையைத் தாமும் கழல்வளையே யாக்கினரே (திவ். நாய்ச், 11, 2 : 3-4), 

கழற்சிக்காய் மாலை 181கர01-1- 12௫-218. 77. ௭ கழற்சி +. 

உ கழங்கு. கழங்கு . பொன்னாற் செய்த கழற்சிக்காய் மாலை (பெருக். 1, 46: 212, அடிக... 

கழுத்துப்பதக்கம் kaluttu-p-patakkam, n. < கழுத்து 

தொங்குகின்ற பதக்கம் இணைந்த உட்கழுத்து அட்டிகை; ,& necklace of inner neck with a 
pendant. 

S(ip SHiloeoofl kaluttu-mani, nv. < id. +. 

கழுத்தணி suena; A kind of necklace. 

(95510 kalutturu, n. < id. +. 

திருமாங்கலியத்துடன் கோக்கும் பலவகையான தங்க உருக்கள்; 116085 ௦ரீ ஐ௦16 ரீ ஏவா$௦ப5 
shapes and sizes forming the accompaniments of the a/ 

eerefitipy kalli-p-pt, 1. ௭ கள்ளி 4, 

கள்ளிப்பூ வடிவில் அமைந்த ஒரு வகை நகை 2.5; Part ofa jewel. u@sesr prayid கள்ளிப்பூ 
நாலும் கொக்குவாய் ஒன்றும் சவக்கமிரண்டும் உட்பட பொன் (S.LE. ii, 16). 

களாதபுதம் kalataputam, vn. 

* வெள்ளி. சுலலுக் களதபுதம் வெள்ளி நோமதூப, 378. 

serGlsergsib kalatautam, n. < kaladhauta. 
* வெள்ளி. தாரம் களதெளதம் வெள்ளி (திவா. 6 : 20). 

களாக்காய் kala-k-kay, n. < sera +, 

பொன் அல்லது வெள்ளியில் களாக்காய் உருவாகச் செய்து தாலி அல்லது அட்டிகையோடு 
இணைத்துக் கொள்ளும் ஒருவகை நகைஉரு?; A circular piece of gold or silver in the shape ofa 
carissa fruit attached to the necklace or 2/7 (Loc.). 

கள௱ப்பூ kala-p-pu, n. < id. +. 

களாப்பூ வடிவிலான மகளிர் argefl aiens; A kind of women’s ear ornament (Loc.).
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களாவம் kalavam, n. < ka/apa. 

* கலாவம். களாவம் ஓன்றிற் கோத்த முத்துவட்டமுமம் அனுவட்டமும் (கல், சொல், அக... 

களாவ௰்வடம் kalavam-vatam, n. < id. +. 

* கலாபம். இவர்க்குக் குடுத்தன களாவம் வடம் மூன்றிற்க கோத்தமுத்த (கல். சொல். ௮௧, 

களிகை kalikai, n. < 22/7௪. 

ஒரு வகைக் கழுத்தணி; & 10ம் ௦71௨011௧௦௨. நலப் பெருங் கனிகையு நன்முத்தாரமூம் (பெருங். 
2, 19: 118. 

கற்கட்டுமோதிரம் karkattu-m6tiram, n. < seb +, 

ஒன்று அல்லது பல விலையுயர்ந்த மணிகள் பதிக்கப்பட்ட மோதிரம்; க 18ம் of ring set with 
one or more precious stones. 

கற்கண்டு karkantu, n. < id. +. 

RAertlawcr cicns; A kind of ornament. shsai@ gor Mad go sag or wef mg Br ossrG) 
(கல், சொல், ௮.9. 

apeflens kar-karikai, n. < ghargharika. 

ஈ சதங்கை யாழ், அக, 

கற்பூ kar-pu, n. prob. ee +. [M. koppu.] 

பரவ மகளிர் காதின் மேற்பகுதியில் அணியும் அணி வகை: கரு upper ear ornament of parava 

women (Parav.). 

கறடிகை karatikai, n. cf. கறண்டிகை, 

மணிமுடி, காப்பு, சிலம்பு முதலியவற்றில் காணப்படும் ஓர் அணிகல உறுப்பு; Component of 

an ornament as of a crown, bracelet ௦ வயப். மூத்தின் சூடகமொன்றில் .... கறடிகை ஆறும் 

(5.11. ம், 2115. 

கறடு ]மகர்ப, 7. “கரடு. [1: 4௮2/1] 

1. * பொன். கறடே பொன்னுவ் கறடுமாகும் (ஆசி. நி. 855). 

2. தாழ்தரமான முத்துவகை; ரோம ௦ 1ஈரீமார்டா றககா!. முத்துங் குறுழுத்துவ் ... கறடும் 
நிம்பெனமும் (61.1. ii, 143). 

கறண்டிகை karantikai, n. cf. sapiens, 

தலையணியாகிய மகுட உறுப்புகளுள் ஒன்று; Component part of a crown. sMsirigamauN 

கோத்த வடம் (5.1.1, 14, 90). 

seam) kanru, n. [K. Tu. kanau, M. 22௮20] 

* கைவளை. கன்று அணிகரத்தெம் மன்னை (ச£காளத், பு, கன்னி 147). 

sSensrougryip kanna-caram, 7. 

இரு காதுகளினின்று நெற்றியின் மையத்தில் தொங்கும் சிறு பதக்கத்துடன் அரைவட்டமாகத் 
தலைமுடியின் மீது அணியும் அணி; க ஐ014 ௦1ம் connecting both the ear rings through the 
upper part of forehead.
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SSI oTHTLOGueoibtsesttd kannatama-valampanam, n. < id. +. 

பெரும்பாலும் கொற்றவையின் (மகிசாசுரமர்த்தினியின்) காதில் கயிறுபோலத் தொங்கவிடும் 

மாட்டல், சிமிக்கி போன்ற அணிகலன்; & 120 ௦7 ear pendant (6.57.4. U. 301). 

Sostcoovit, kanna-p-pu, 1. < id. + prob. parsva. [M. kannappuvu.| 

உ கர்ணப்பூ. கோதில் கன்னப்பூக் கஞல (கம்பரா. |, 21, 17: 1-2). 

கணன்னபுஷ்பம் 1008-0 ப5றகவா, ச. “10. *, 

உ கர்ணப்பூ. கன்ன புஷ்ப 3னால் &் மாறி பொன் இரு கழஞ்சே கால் (கல். சொல். ௮௧. 

கன்ன tigip kanna-puram, nv. < kKarnapura. = 

உ கர்ணபூரம். கன்னபூரங் கலந்தசெங் கண்ணியே (வில்லி. 1, 1,111:4. 

Botts Ljagesrtd kanna-pusanam, n. < id. +. 

argsenufl; Ear ornament. 

கன்னாவதுங்கிசம் kannavatankicam, n. < id. +. 

காதில் அணியும் அணிவகை; கா - பவார். தென்னர் வலம்புறரியும் சேரலார் சாமரையும் 

கன்னாவதங்கிசமாக் கைக்கொண்டு (இராஜராஜ, உலா, 238), 

கணன்னணாவதஞ்சம் kannavatancam, wv. < id. +. 

arsler God UGsulled qenflutd Geafinaj croteayib —g\e0flaions; Ear - ornament, ornament 

for the upper ear. கன்னாவதஞ்சம் செவி மலர்ப்பூ (திவா. 7 : 86. 

கனகம் நவவி. v1. < kanaka. 

> Guncr. மணியார் தருகனகம் அவை வயிரத்திரளோடும் (தேவா. 1, 16,4: 3). 

கஜ்ஜட்டிகை kajjattikai, n. < sggeng 4+. 

அட்டிகை வகை; 4 [1ம் ௦7௩6௦118௦6 07100 neck (Collogq.). 

espemep kajjai, 7. [T.K. gasje.] 

> சலங்கை. காலில் கஜ்ஜைகட்டி யாடினார்களானால் (பிரதாப, விலா. ப. 52. 

கஜ்ஜைக்கொலுசு %வ/கம்-11-101 யய, 77. 1 கஜ்ஜை +, 

வெள்ளியாலான கால் கொலுசு வகை; 511427 anklet stringed with linking bells (பிரதாப, விலா. 
ப. 18). 

erloeofliotremss kaci-mani-malai, n. 

1. காசிக்கு பயணம் மேற்கொண்டவர் அங்கிருந்து கொண்டுவரும் செம்பு அல்லது கண்ணாடி 
மணியாலான பெண்கள் as ipsse0fl, Womens necklace of brass or glass beads, brought originally 
by the pilgrims from 22ம். 

2. * காசுமணிமாலை (செந். சொற். 

Tg kacu, n. prob. kas. cf. kaca. [M. kasa]. 
1. அச்சுத்தாலி. காசும் பிறப்புங் கலகலப்ப (திவ. திருப்பா. 7:3), 

-2. மேகலையாகிய ஆபரணம்: 017415 பாத அர்ப் ஜாகி. பட்டுடை சூழ்ந்த காசு (சிவக, 468 :2)
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3. காசுமாலையில் உள்ள நாணய வடிவத்தகடு; A round coin like piece made of gold or silver for 

stringing into a necklace. 

4. [M. kaSu.] > well. 746 பெயல் அல்குல் காசு முறை Sr Piufl coh wr over out & 

காசுபோலவும் (இறை. 2, உரை, ப. 29. 

5. [M. kasu.] >» பொன். பொன் பெருங்காசு காணம் ஆமே (ஆசி. நி, 16. 

BTL sofltoremes kacu-mani-malai, n. < ere +. 

காசுகளும் மணிகளும் CGarss tomene; Necklace decorated with Kacu & gems (செத். சொற்... 

காசுமாலை kacu-malai, 1. < id. +. 

பொன் அல்லது வெள்ளியாலான நாணய வடிவ வட்டத் தகடுகளைக் கோத்துச் செய்யப்பட்ட 

பெண்கள் கழுத்தணி; 712011௨௦௦௨ of gold coins worn by women. 

sSr@peeoourd kaficanam, 7. < k£aficana. 

* பொன். காஞ்சனக் கமுகு காய் பொற் கணி க்குலை வாழை சு வக, 1497: 1). 

&T65) kati, nm. < kaficr. 

ஏழு YSHLHaed Carss waafiy BMen_wesfl; Woman’s waist-girdle consisting of seven 

51111ஐ5 ௦1 ற2வ!5. மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் (பரிபா., 7 : 47), 

Sitewrtp kanam, 7. 

1. பொற்காசு; &॥) ௨ர௦1௦0ம் 2018 ௦௦10.ஒன்பதுகாப் பொன்னும் நூறாயிரங் காணமுங் கொடுத்து 

(பதிற்றுப். 6 பதிகம்). 
2. % பொன். மாடு காணம், கனமே ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 195. 

காதணி 12ம், 77. காது 4, 

காதில் அணியும் கம்மல், தோடு போன்ற அணிகலன்; 18 மாடவ. குழையே ஸிஞ்சிகை 
காதணி குண்டலம் (திவா. 7 : 70. 

STsiQMenrp katu-ilai, 7. <id. +. 

ஈ தொங்கட்டான். 

காதுச்சில்லறை katu-c-cillarai, n. < id. +. 

argent] ciens;, Ear ornament. 

Srgsitity katu-p-pu, 7. < id. +. 

காதில் மகளிர் அணியும் மலர் வடிவிலான அணி வகை; 710042: shaped ear ornament of 

women. 

ersiciGtimesr katu-p-pon, #. < id. +. 

மூன்று வளையங்கள் கொண்ட காதணி வகை; க 7௨௭௨1 207 கோ ரகக மற ௦ரீ 131௨௦ rings (W. 22... 

காதோலை 1ை410181, சா. 14. *, []4. 22/02.] 

1. மகளிர் காதில் அணிந்துகொள்ளும் பனங்குருத்து ஓலையின் சிறு &c5er; Small roll of a 
palmyra leaf, often, as an ornament inserted in the !obe of ear. 

2. பொன், மணி, வைரம் முதலியவற்றால் செய்யப்பட்ட ஓலைச்சுருள் போன்ற மகளிர் காதணி 
eiens; Ear ornament made of gold, gems diamond, etc. worn by women designed as a palmyra leaf 
circle.
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கூாய்பு 

காஙப்பு 1றறட, 7. -௧௱-, (1, 18 ந க்கத். kappu.} 

1. காப்பு நாண். பூசுரர் கைக் கன்னித் தளிர் அறுகின் காப்பு அணிந்து (தக்கயாகப், 41). 

2. கையிலும் காலிலும் அணியும் பட்டையான அல்லது மெழுகடைத்த உருண்ட தங்க வளையல்; 

ு1௨௦௨1௦1: ௨:12. மைந்தரும் ... காப்பணியாக கொள்ளுப் கலைசையே கூலைசைச. 53). 

3. நோய் வராமல் தடுப்பதற்காகக் காவில் அணியும் ஈயம் அல்லது இருப்பாலான வளையம்; 

A lead or iron anklet worn for medical purposes. 

BnULpresr kappu-nan, nn. <arery +. 

திருமணம் முதலிய சடங்குகளில் தீய சக்திகளிலிருந்து காக்கக் கையில் கட்டும் மஞ்சள் கயிறு; 

String tied round the wrist of a person with mantras to ward off evils, as an amulet, in time of 

marriage etc. STL pret 511s கனாக் கண்டேன் (திவ். நாய்ச், 6, 4 : 4). 

காய்க்கடுக்கண் kay-k-katukkan, ச. “காய் +, 

உருத்திராக்கம் வைத்துக்கட்டிய காதணி வகை: : உருத்திராட்சக்கடுக்களன்; கடலா நரம்கம் நாம் 

up of rudraksa bead (J.). 

enij&msareng kay-k-karai, n. < id. +. 

Sips Som! aioe; A kind of necklace (W. D.). 

காரணிக்கம் karanikkam, n. perh. karanika. 

உ செபமாலை (௩. 6... 

eimyeb karam, x. < bArigara. 

உ பொன். காரம் தொடுக்கம் ,.. பொன்னே (பிங், 6: 131. 

ஆாரை karai, 7. 

அகலமும் பருமனும் மிகுந்த wiequed ame; A broad necklace of inner neck (W. 22.5. 

Srevae rity kal-kappu, ர. உ கால் 

* காப்பு, 2. 

கால்கெ௱லுகசு kal-kolucu, 2. “0ம். 4, 

* கொலுசு. 

கால்மணிவட_ ம் %8/-ருகர1-மகர்கருட சர. எ id. +. 

* பாதசாலம் கயா, 

கால்மெட்டி kal-metti, nw. < id. +. 

* மெட்டி (செத். சொற். 

கால்மேோதிரம் kal-motiram, n. < id. +. 

> கான்மோதிரம், 

sréoeuitb kal-vatam, n. < id. +. 

OS UE ் 3 3 i 
ஒ க்கும் தங்கைகளை Remit ere esflawc aens; A kind of anklet with tinkling beads. திருக்கால்வட மொன்றிதந் கோத்த (S.L1. ii, 397, 205).
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கால்வளை kal-valai, 2. < id. +. 

உ தண்டை, 1. 

காலணி 18]-காம், n. < id. +. 

(பெரும்பாலும்) பெண்கள் காவில் அணியும் சலங்கை மூதலிய அணிகள்; .&1127, ௦௨ 102௨ ௦ 

௦6115 ௪1௦. கரநீதியான் கொண்ட காலணி (சிலப், 16: 127). 

erreur.) kalali, n. << #7eb -- ஆபழ்-. 

கால் விரலில் அணிந்துகொள்ளும் மோதிரம்; 7௦௦ - ரஜ, கிண்கிணியையும் சிலம்பையும் 
காலாழியுடன் அகற்றிய பின்பு (வக, 353 ; 2. உரை). 

காவல் 68௧1, 7. ௨ ௧௭ஈ-, [7 கவர், 6.௩. kaval] 

* கவசம். வான் புலங் காவல் கொண்டார் (சு£வக, 793 : 4. 

காவிதி கணை 1217ம். வரகர், ரர. ௨ காவிதி 

அரசியல் அதிகாரிகளும் கலை வல்லுநர்களும் காவிதிப்பட்டம் பெறும் போது அளிக்கப்படும் 

Gurgigib; A ceremonial ring presented with the title of Kavit/ in olden பஷ. சுந்தரபாண்டிய 

ஈஸ்வரத்து தேவரடியாள் தேவன் கருதாச் சிலைக் காவிதிமகள் காவிதி கணை பெற்றார் 

(S.IL.I. xiv, 83). 

esransiipy kaviti-p-pu, 2. < id. +. 

காவிதியென்னும் பட்டத்துடன் அரசர் அளிக்கும் பொற்பூ; 0௦10 110727, 102 badge of the title 

சா எட்டிப்பூ, காவிதிப்பூ, நம்ப/ப்பேறு என (தொல். எழுத். 154, நச்சர். 

காழ் kal, n. prob. kas. 

1.% முத்துமாலை. மார்பிற் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் (புறநா. 150 : 20). 
2.* மேகலை. கவிங்கமொடு காழ் கலக்கி (பெருங், 1, 37: 234. 

&iipwHene kal-nakai, 7. < காழ் ௮, 

உ நகைக்காழ். தாழ்காழ் நகையொடு தாமந் துயல்வரும் (பெருங். 1, 47 : 209). 

eirefinuessid kalinkam, n. 

அணிகலன் வகை; & 18ம் ௦7/௫1. தென்ளொளிய காளிங்கஞ் சோதிகிடப்பத் தொடுத்து 

தியுலா, 121). 

காற்காய்பு 187-128, 7. ௨ கால் 

காலில் அணியும் அணிகலன்; காப்பு; காம்ப]சர். 

Sipestenm kar-karai, n. < id. +. 

தெய்வத் திருமேனிகளின் திருவடிகளில் சாத்தும் காலணிகலன் வகை; 100௦7 ரர 25 ரீமா the idols. 
திருக்காற்காறை நாற்பொன் ஜஐங்கழஞ்சு (51.]. ii, 397). 

காற்சரி kar-cari, Mm. < id. +. 

௪ பாதசரம். திருக்காற் சரியும் சாத்திய ஒண்சுடர் (பெரியபு. 7, 36. 32:44,
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ற்சவடி 

காற்சவடி kar-cavati, nv. < id. +. 

பொன்னாலான சிறு வடங்களை முறுக்கி ஒரு புறத்தைக் கால் பெருவிரல் மோதிரத்திலும் 

மற்றொன்றை சிலம்பின் கீழும் அணியும் மகளிர் அணி eens; A chain connecting toe ring and 

1௨ கங். பரியகம் - காற்சவடி (சிலப், 6: 84, அடியார்). 

erpFlevip.y kar-cilampu, vw. < id. +. 

காலில் அணியப்படும் இனிய ஓசை தரும் அணிகலன்; சிலம்பு; 11/மப/11பத anklet. 

காற்கசுற்று kar-curru, 7. < id. +. 

மகளிர் தம் கால்விரலில் அணியும் வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட Ghoig; Toe ring. 

காற்றண்டை ]ிறாகரராகம், ர. “14. - தண்டை, 

காலைப் பிடித்தாற் போன்று அமைக்கப்பெற்ற Agi sree aes, sesrom_; Tinkling trinket 

for ankles. 

காறை karai, n. prob. 67H. 

முன்புறம் இடையிடையே பூக்கள் போன்ற அணிகளுடன் வட்ட வடிவமாகக் கம்பிபோல் 

செய்யப்பட்டு, பெண்களும் குழந்தைகளும் அணிந்து கொள்ளும் பொன்னாலான கழுத்தணி 

வகை; 0௮/0 ௦51142 collar, necklet for women and children. 6>pS$SH ONS eran wQurG wb set osflev 

பொவித்த விருடிகேசன் (கிவ். பெரியாழ். 1, 8,3: 3-4). 

aetesGionsigid kan-mGtiram, 1. வ கால் 4, 

பெரும்பாலும் கால் கட்டைவிரலுக்கு அடுத்துள்ள விரலில் அணிந்துகொள்ளும் சிறு வளையம்; 

Ring usually ௫௦11 0௩ 1156 520010 1௦6. விரலணி - மகரவாய்மோதிரம். ப£லி, கான்மோதிரம் 

முதலியன (சிலம். 6 : 83, அடியார். 

ஆி 

கிங்கிணி 12/10, ச. ௭ கரம் ரி கிண்கிணி. 

!. தவளையின் வாய் வடிவில் அமைந்து ஒலியெழுப்பும் ஒருவகைக் கால் அணிகலன்: பாத 
சதங்கை; 1111110ஐ ornament for 10௦ உபச. கிங்கிணி சேர்ந்த திருத்தடியாள் (ஆதியுலா, 89, 
2. இடுப்பில் கட்டும், ஒலியெழுப்பும் சிறு மணிகளை உடைய அணிகலன்: அரைச்சதங்கை; 
சொயி்6 மிகா! ௦0௮115. மாணிக்கக் கிங்கிணி தன்னரை யாட (திவ். பெரியாழ். 1, 7.2: 1-2). 

Hester Howl kinkini, 7. - கிண்கிண் . 

1. * கிங்கிணி, !. தவளை வாய் பொலஞ்செய்் கிண்கிணி (குறுத். 148: 19, 
2. * அரைச்சதங்கை. உடன்கூடிக் கிண்கிணி யார வாரிப்ப (திவ். பெரியாழ். 1, 8, 1: 3). 

அண்கிணித்தாமம் kinkini-t-tamam, 77. < Mest Meoof) +. 
>» கிண்கிணிமாலை, 2. தவளைக் அிண்கிணித் தாமஞ் சேர்த்தியூம் (ours, 3126: 1). 

அண்கிணிமா லை kinkini-malai, n. < id +, 
1. இடுப்பு, கண்டைக்கால் பகுதியில் மகளிர் அணியும் ஒலியெழுப்பும் சதங்கை மாலை: String * 
of small tinkling bells, for the waist or anklet of women.
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அகிம்டிரிமுகம் ]றர்ர்- ராரா] வரா, ர. ௭ கிஹ்பூறி 

* கிம்புரி முகம். திருப்பட்டிகை ஒன்றிற் கிம்பிரிழுகம் ஒன்றும் மட்டப்பூப் பத்தும் (8.1.1. 1/1, 

46). 

Shbiyf! kimpuri, 7. < «er + offi. 

1. யானைத் தந்தத்திலிடும் தொப்பி போன்ற பூண்; ரொவ௱ளர்க! ௦௦௦ ௦௩ கர விஷர்கார*5 (851. 

அ1ம்புரி பகுவாய்க் அிளர் முத்து ஒழுக்கத்து (சிலப், 5 : 150). 

2. ஐந்து வகையான முடியுறுப்புள் ஒன்று; 006 ௦2 16 நற ௦ம். தூவொளி மணிமுடி 

முகத்த கிம்புரி (சூளா. 10, 79 :3), 

3. மகரவாயென்னும் ஆபரணம்; & [2ம் ௦ ஊாவாகார். தொடுத்தலர் மாலை சூட்டிக் கிம்பூரி 

(PSS மென்றோள் (௪£வக. 2091 : 2. 

4. ஆண்கள் தோளில் அணியும் ஓர் ஆபரணம்; Gsrarenfl; Men’s ornament for the upper arm, 

a kind of epaulet (W.). 

shbouflapeibd kimpuri-mukam, nv. < #)by ff) +. 

அணிகலன்களில் முூகப்பாகவும், எடுப்பாகவும், தொடக்கமாகவும், பொன்னால் யானைமுகம் 

அமைக்கப்பெற்ற ஓர் உறுப்பு; ரோக௱கார்க! [௦ as part of a jewel (S.1.1. ii, 430). 

éibiufleieouirb kimpuri-valayam, 7. < id +. 

மகரமீன் வடிவாகச் செய்யப்பட்ட Garcraiener; Bracelet of upper arm. Gare Osanna 

தொடர்ந்த மகர/கை வயிரக் கிம்புரி வலயமாச் டர்கள் கம்பரா. 5, 3, 83: 1. 

ey ciiumrel kira-p-paci, n. 

இருள இனத்தவரின் தாலி; 11௦ ta//of Jru/a women folk (W. D.). 

கிராம்புக் él kirampu-k-kucci, n, < Agriby +, 

காதின் மேற்பகுதியில் அணியும் கிராம்பின் வடிவமுடைய காதணி வகை: 01005 shape ear - 
jewel (W. D.). : 

Slymibys Geneny kirdampu-c-corai, n. < id. +. 

௪ கிராம்புக் குச்சி (8: 22.5. 

கிராம்புத் திருகிணி kirampu-t-tirukini, 77, “12 4, 

உ கிராம்புக் குச்சி (87 2. 

கிராம்புப் பூடி kirampu-p-puti, 7. < id +. 

உ கிராம்புக் குச்சி. 

éfi_iup kiritam, n. < xkirita. 

அரசன், அரசி போன்றோர் தங்கள் அதிகாரத்தின் சின்னமாகத் தலையில் அணிந்து கொள்ளும் 

தங்கத்தாலான மணிமுடி; ௦; 81௧0. மகுடம் கிரீடம் மணிமுடி என்ப (திவா. 7: 77). 

கிரீடமகுடம் kirita-makutam, n. < Heed +. 

தாமரைமலர், குடை, ஆமை போன்ற வடிவங்களில் அமைந்து விலை உயர்ந்த மணிகள் 
பதிக்கப்பட்ட பொன்னாலான தலையணி வகை; க் 120 மர மாட.
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lim Stomr#fluitd kirut-maciyam, 7. 

தொடையில் முத்துச் சரங்கள் தொங்கவிடுவதற்கு ஏற்றவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள முகம் போன்ற 

ug@sl; The front part of the girdle ie. waist band. 

lenny Gouuisngi kirai-véya-karam, n. 

உ கிரைவேயம். 

அகிரைவேபயம் kirai-véyam, 7. 

கழுத்திலிருந்து மார்பு வரை தொங்கும் காசுமாலை, காரை, அட்டிகை போன்ற உள்கழுத்தணிகள்; 

A leunch of necklaces of inner neck. 

Hleit ari_iqg.ems killattikai, 7. < Hore, + அட்டிகை, 

நகக்கிள்ளு வடிவமான பொணன்னுருக்கள் அமைந்த கழுத்தணி வகை; றோலர் 19 10௨ neck 

made of thin gold pieces strung together. 

கிளிச்கிறை kili-c-cirai, 7. < Hof? +, 

HIwamse Guncireaicr gerpren (AaheApeE Gurerp Sloaperer) Guneraiens; Gold resembling 

the parrot’s wing in colour, one of four kinds of pon. #7 sepua HaNsflonm witt_sb Frid] BSLO 

(சிலப். (4: 201). 

Slefluirtgems kili-y-attikai, 7. < id. +. 

பொன்னால் கிளி உருவம் அமையச் செய்த அட்டிகையணி; 116011௧0௦௦ of gold threads ornamented 

with golden parrots (Loe.). 

AM) kiri, 2. < May. 
|. குழந்தைகளின் முன்கையிலணியும் சிறு பவளவடம்; Coral wristlet for children. Hast M ossf) 
கட்டிக் கிறிகட்டி (திவ், பெரியாம், 1.92: 1). 

2. வைணவர்கள் senfluyib sipssenfl; A necklace worn by Vaishnavites. 

கீ 

கீச்சி 110௦7, 7. “கரிச்சி. 

பாசிமணிகளாலான கழுத்தணி; 14௦௦11௧௦6, 6௦07௦5 ரி $12௦% கொட்ள சதம் 3. 

Seng ocvefl kirai-mani, nv. < Seng +, 

பெண்களும் குழந்தைகளும் கழுத்திலணியும் பல வண்ணங்களையுடைய சிறுபாசிமணி; 11057 
glass beads of various colours worn on the neck by poor women and children. -yuwevurrt புன் 
அரைமணி பூண்டாலு மென்கண் பொறுக்காது (அருட்பா, 1, விண்ணப். 359). 

க&ீரைமணியட்டிகை kirai-mani-y-attikai, . < id. +. 
சிறிய பொன்மணிகள் அமைந்ததும் பெண்கள் அணிவதுமான அட்டியல் வகை; Women’s 
necklace of tiny gold beads. 

கலம் கடட ச. 

ஆண்கள் அணியும் காதணி வகை: 4 10௫3 of ear ornament ௬ நாவு (அணி. ஒப். ப, 70).



கூ 

சூச்சம் 10ப00வோ, 7. < guccha. 

சடையின் நுனியில் கட்டப்படும் பொன் பூணிலிருந்து தொங்கும் மூன்று பந்துகள் போன்று 

அமைந்த அலங்காரக் குஞ்சம்; "185561 ௦4 115௨ம், 51287 ௦7 றகர 10 112 form of a tassel, hung as 

an ornament at the end of the pigtail (W.). 

@GFAuUSSaLb kucci-p-patakkam, 2. - குச்சு 4, 

சிறிய காசு வடிவிலானதும் டீக்காப்பதக்கத்திலிருந்து வேறானதுமான பதக்க வகை; ]௨ 

pendant set with small rubies, dist. fr. tkka-p-patakkam. 

சூச்சு 1௦௦௧, 77. < guccha. [T. kutccu, K. M. kuccu.] . 

1. குஞ்சம். கவரி மோனிலாப்படக் குச்சொடுந் தூக்கினர் (உபதேசகா. சிவபுண், 68. 

2. பெண்கள் காதில் அணியும், மணி வடிவிலான பொன் அணி வகை; 5௮/1 0611 ரகம் ஐ௦14 

pendant worn on ears (W.). 

3. ஊராளி மகளிர் அணியும் கதிர் வடிவிலான கழுத்தணி வகை; 18ஈ௦11-9/1௪0் மாவாக 

suspended from the neck, worn by Ura/f women. 

சூச்சுமணி kuccu-mani, vn. prob. GF +. 

பரவ மகளிர் அணியும் asapssexft aime; A neck-ornament of women (Parayv.). 

குஞ்சம் kuncam, 7. 

உ குச்சம் (செழ். சொற். 

@CEse7wWeoofl kuficara-mani, ~. perh. GERF +. 

பரவப் பெண்கள் அணியும் கழுத்தணி வகை; 1712011206 ௭௦10 மநு நிவாஸ ௦8 (சச... 

சூளஞ்சாம ணி 1ல்௦க-றாகறம், ச. < GEFs + ஆம் - மணி, 

ஆண் குழந்தைகளின் இடுப்பில் கட்டும் அணிவகை: தம்பித்தோழன்; A waist ornament of male 

children. 

சுூளுகசிக்கம்பு kufici-k-kampu, 2. < GEFF? +. 

உ தம்பித்தோழன் (3. D.). 

@esFloeofl kurici-mani, n. < id. +. 

உ GeEprmocstl. 

@iw.w kuttam, 7. 

ஒரு நகை; &ற ொறவாமார். (இரத்தினம் இட்ட குட்டம்) சிகரமன மேலுக்கு ரற்றி நமிட்ட 

குட்டம் 1, கருமுத்து 709 (கல், சொல், ௮௧). 

சூடச்சூல் 120180௦001, 7. 4 குடைச்சூல் . 

உ குடைச்சூல். குடச்சூல் ஞெகிழம் ஓசை செய்தளை (திவா. 7: 859. 

சூடுபமி kutumi, ». cf. cuda. [M. kafuma.]} 

உ கிரீடம். குடுமிகொண்ட மண்ணுமங்கலம் (தொல். 1018 : 109.
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சூடைச்சூல் 120184-0-0ம1, 77. ௩ குடை -. 

புகலாகச் செய்து உள்ளே பரல்கள் போடப்பட்ட நீள்வட்டமான கால் அணிகலன்; சிலம்பு; 

Anklet. அவ்வரிக் குடைச்சூல் (பதிற்றுப், 68 : 18). 

குூண்டலக்கடுக்கன் kuntala-k-katukkan, n.<kagdala +. 

பெரிய வட்டமான காதணி, கடுக்கன் வகை; க large ear-ring. 

@ctrt__evib kuntalam, 7. < id. +. 

சிறு குண்டே மணியோ தொங்கும்படி அமைந்த ஆடவர் காதணி; 0௦10 ear-ring worn by 

ர. குண்டல மொருபுடை குலாவி வில்விட (௪£வக, 1009 : 1), 

சூண்டுத்தாவி 1000-1111, 77. - குண்டு, 

are) aliens; A kind of ௪/7 (W. D.). 

(Scoor(HLomemeo kuntu-malai, 7. < id. +. 

Qurcroesaarrevenwss ascpssenft acne, Necklace of gold beads (Lac.). 

சூணுக்கு kunukku, 2. prob. G2AsE-. 

1. கடிப்பிணை. கடிப்பிணை குணுக்கு ஆம் (பிங், 6: 74. 

2. காது வடித்தற்காகக் காதின் கீழ்ப்பகுதியில் அணியப்படும் கனமான ஒரு வளையம்; Ring of 

lead or 07885 கபர 060 10 406 1906 0710௦ கோ 1௦ சான்ஸ் (சினேந். 109, உரை. 

@Hsidemu: kutampai. 7. ஓரடி, குதம்பு-, 

1. காதின் துளையைப் பெரிதாக்குவதற்காக அணியப்படும் ஓலை அல்லது சீலை 
முதலியவற்றாலான சுருள்: 1௦11 ௦7 றவஈராக 16-25 or cloth worn in the ear lobe to widen the 
perforation. “mvs குதம்பை யொருகாது (திவ். பெரியாழ். 3, 3, 1: 1). 

2. விலை உயர்ந்த மணிகள் பதித்த பொன்னாலான காதணி வகை: & 14௩0 of கொரு. குல 

கிரிகள்... இருகாதில்... குதம்பையும் ஆம் (கலிங், 132 : 2. 

சூதிரைக்கலணை வாகவும் ர. - குதிரை. 

குதிரை முதுகில் சவாரி செய்வதற்காகவும், அழகுக்காகவும் போடப்படும் சேணம்: பிடா56 - 
saddle. 

சூதும்பை kutumpai, 7. 

* குதம்பை, 1, 

Gens kutai,n. ct. guda.(M. kuta.] 

வளையல் போன்ற அணிகலன்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொக்கி அல்லது பூட்டு: Bow; loop; 
running knot; button or clasp of a bracelet (W.). 

சூதைக்சு Kulaiccu, 17. < GR +, 

தாலியில் கோக்கப்படும் உருக்கள் வகை; & றப்கா 11 7277, representing the nava 7 (2௦௦.3. 

GSHeoorb kuntanam, 2. <T. kundanamu. 

அணிகலன்களின் இரத்தினம் பதிக்கும் ் @ib; Interspace for enchasing or setting gems in a Jewel. GSH loa FSH 6b அழுத்தின .ஈதீதினங்கள் (திவ். திருநெடுந். 21, வ்யா, ப. 175.
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சூப்பி 1லறறர், 2. < kupp?. [K. M. Tu. kupp?r] 

1. சடைக்குச்சு. குருகையூரார் தந்த குப்பியுந் தொங்கலும் (குற்றா. குற, 124). 

2. உ குப்பிக்கடுக்கன். 

3. மாட்டுக்கொம்பு மற்றும் யானைத் தந்தத்தில் அணியப்படும் yest; Ferrule at the end ofa 

scabbard, on the horn of an ox, on the tusk of an elephant, on the end of a pestle, cover on the 

spout of a kettle (Zoc.). 

GuULNeaqQaases kuppi-k-katukkan, n.< குப்பி! 4, 

aibamad ehéaer; A kind of ear-ring. 

சூரகி போவீர், ரா. 

லம்பாடி இனச் சுமங்கலிப் பெண்டிர் அணியுங் காதணி வகை; 128 ராத ௬ by lambadi 

women, 

@o@ kuratu, 7. 

* குருடு. 

சூரல் kural, x. cf. kura. 

> கிண்கிணிமாலை, 2.குரலே தார் இவை கிண்கிணி மாலை பிங், 6: 164. 

கசூருசளு kuruku, 1. < GG. 

உ வளையல். கைகுவிபிடித்துக் குருகு அணி செறித்த (கல்லா. 44, 22. 

சூருட்டுப்பாவலவி 1பாமர(ப-ற-றகுக]11, 77. - குருடு +. 

கன்னத்தை ஒட்டிச் சிறிது நீண்டு இருக்கும் காதின் அடிப்புறச் சதைப்பகுதியில் அணியப்படும் 

ஒருவகைக் காதணி; Ear ornament worn in the tragus. 

சூரூடு kurutu, vn. < Gow +. 

* குருட்டுப்பாவனணி. 

கசுூருடுசரி பபப கார், 7. - குருடு -, 

சிறு வடங்கள் தொங்கும்படியாகச் செய்து கையில் அணிந்து கொள்ளப்படும் பொன்னாலான 

x2efleuens; Gold Bangles with chain pieces. 

சூருவிந்தக்கல் kuruvinta-k-kal, n. < kuruvinda+. 

உ குருவிந்தம், 1. குருவிந்தக் கற்கள் (கம்பறா, 2, 9, 17: 3-4). 

சூருவிந்தம் kuruvintam, 7. < id. 

1. தாழ்தரமான மாணிக்க வகை: ஈசா! 1100 ௦7 ஙம்ந;ு. விநீதம் - குருவிந்தம் (சிலப், 14 : 186. 

அடியார். 

2. % முத்தக்காசு (மலை... 

சூவளை kuvalai, n. cf. gd/a. 

1. அணிகளிஞ் மணி பதிக்குங்குழி; 5001024 0 020 for a gem in a jewel. 

2. * குவளைக்கடுக்கள். 

3. மகளிர் கழுத்தணிக ஓள் ஒன்று; .& 1601 காளர் ந by women.



கசூவளைக்கடுக்கன் 56 கெச்சைக்கொலுசு 

சூவளைக்கடுக்கண் kuvalai-k-katukkan, n.< Garner +. . 

உருத்திராட்சம் அல்லது மணி அழுத்தின Garment, agaleoncr sHsacr aliens; Ear-ring 

with a bead or gem enchased in it. 

சூழல் 114], 7. [K. kolal, M. kulal] 

மூசாடு இனத்தவர் அணியும் ஒருவகைக் கழுத்தணி; & 1800 ௦7 neck ornament (Loc.). 

சூழை ர்க், 77, - குழை, 

காதின் அடிப்புறம் மகளிர் அணியும் ஒருவகைப் பொன்அணி; குண்டலம்; க் 18௦ ௦12௦10 கொ 

12. கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குழை மகளிர் (குறுந். 398 : 3). 

Som seofl kurankani, n. < குறங்கு +. 

* குறங்குசெறி. குறங்கணியும் பட்டிகையும் நூபுரமும் (இராஜராஜ. உலா, 324). 

Som @& Ge) kuranku-ceri, 7. < id. +. 

புடைவையை இறுக்கிப் பிடிக்குமாறு துடையில் மகளிர் அணியும் ஒருவகைப் பொன் அணிகலன்; 
Gold ornament for the thigh worn upon the 58௦. குறங்கு செறிதிரள் குறங்கினிற் செறித்து 
(சிலப். 6:86. 

கூட 

கூட்டுக்கல்டரி kultu-k-kampi, 7. < கூட்டு +4, 

காதணி வகை; &௩ 2லா வகாரம். கூட்டுக்கம்பி எணை (5.1.1. 11, 2. 

கூழ் 01. 7. -குழை-, ௭ 2. [7 பீசு க. 27 ம. Kala.) 
* பொன். பல்வகை உணவும் பயிரும் பொன்னும் கொள்ப மாதோ கூழ்என்கிளவி (திவா. 
11 : 283). 

கூழை யக், 72. cf. kus. 
ரி 

* பொன். கூழை யென்பது ... பொன்னு நடுவஞ் சேறும் படையுறுப்பு மெண்போர் (அக. நி. 
1188). 

கெ 

கெச்சட்டிகை 1௦00811120 2. <T. geyja +. 

SpSH5e0f! aions; A kind of ornament worn on the neck (Collogq.). 

Glaéeip keccam, 1. [T. K. gagje, M. kecca.] 
#lpyi ¢sriena; Small metal bells. Quesrsercsf) tocshlé கெச்சமடா (குற்றா, குற. 123, 12. 

கெச்சை 1200௨0. 1. 

* கெச்சம். அடியிடத்துச் சமைத்துக்கட்டின... கெச்சையும் (கவித், 96 : 10, உறை), 
கெச்சைக்கொலுசகு keccai-k-kolucu, 7. - கெச்சை +. 

ஒலியெழுப்பும் மணிகளை உடைய வெள்ளியாலான கால்கொலுசு வகை; கூர! 57 tinkling Silver bells CW.).
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கெட்டிக்காப்பு 122114-1-1%கறறய, 2. * கெட்டி -, 

கால், கைகளில் அணியப்படும் பொன் அல்லது வெள்ளியாலான (உட்குழல் இல்லாது இறுகிய) 

காப்பு; Bracelet or anklet of solid gold or silver (Collog.). 

Qae__ig &Glareyia: ketti-k-kolucu, n. < id. +. 

காலில் அணியும் பொன் அல்லது வெள்ளியாலான உட்குழலில்லாத இறுகிய கொலுசுவகை; 

Anklet of solid gold or silver (Collog.). 

கெண்டைப்பிீவி kentai-p-pili, 2. < Qacsiren: +. 

கெண்டை மீன் வடிவ முகப்புடையதும் மகளிரால் கால்விரலில் அணிந்து கொள்ளப்படுவதுமான 

மோதிரம்; Women’s toe ring with face designed like carp (R.). 

கெம்பட்டிகை கணக்கர், 7. - கெம்பு - அட்டிகை, 

பதுமராக மணிகள் இழைத்துச் செய்யப்பட்டதும் பதக்கம் வைத்ததுமான உட்கழுத்தணி; 

அட்டியல்வகை; 15 பு 1௦௦10/௨௦௦ with pendant in the middle. 

Gesibty kempu, 7. [T.K. kenpu, M. kembu.] 

* பதுமராகம். 

கெவுடு 10மபர்ம, 7. 

பொன் அல்லது வெள்ளிக் குவளைக்குள் வைத்துக் கட்டி, கையில் அல்லது கழுத்தில் அணிந்து 

கொள்ளும் உருத்திராக்கம்; /2047269௪ 0௦80 20010560 1 gold or silver case and tied on the arm or 

neck, as a badge, amulet or charm (Loc.). 

கெவரி சங்கம் kevuri-cankam, n. < gauri+ Sankara. 

> asaflsmanib (W.). 

கே 

கேயூரம் keyuram, n. < keyura. 

நெளி மோதிரம் போன்று பெரியதாக அமைந்த தோளணி வகை; வங்கி; Bracelet worn on the 

upper arm; a kind of epaulet. எண்தோட்கும் கேயூரம் பெய்து (ஆதியூலா, 20). 

Gaeeiesorib kévanam, n. < kAsepana. [K. kévana.]} 

மணி பதிக்கும் குழி; 13604 ௦1 500169 *ீ௦ா 1ஈ]ஷுாத ௨ தவா. மணியொடு வயிரங் கட்டிய பத்திக் 

கேவணப் பசும்பொற் குடைச்சூல் (சிலப், 16: 118). 

6H 

CNBSSEL tg kai-k-katti, nn. < ome +. 

* கைக்கட்டு (யாழ், அக... 

கைக்கட்டு 1/-1- க, n. < id. +. ([M. kazkettu.} 

பொன்மணியும் பவளமும். கோத்துக் கட்டிக்கொள்ளும் மகளிர் கையணி வகை; போவோர் 10 

the arm or waist of a women (W.).



கைவதந்தி 
கைக்கட்டுப்பவளம் 58 . 

MOSSEL HMUiLiaientb kaikkattu-p-pavalam, 7. < id. +. 

பரவ மகளிர் அணியும் பவளத்தாலான ஒருவகை வளையல்; Coraffbracelet worn by women 

(Parav.). 

கைக்கட 61D kai-k-kalakam, nm. < id. +. 

கையிலணியும் வளை: அத்தகடகம்; 97க0௦1௦. வலயம் கைக்கடகம் சுற்று வட்டம் வாருதி 

(வேத. சூடா. 40. 

கைக்காப்பு 1-1 றட, 77. “14. 

கையில் அ௮ணியுங் காப்பு; "471502; 0௨௦௦12. 

கைக்காறை 1821-14-11 மகர், 72, 10. 

பொன்னாலும் மணியாலும் அழகிய வேலைப்பாடுடையதாகச் செய்யப்பெற்றுக் வீகக்கு ஏற்ப 

அணியப்பெறும் அணிவகை; 1310௨௦௦1௦1: உஊ௱டபாத. திருக்கைக்காறை யொன்று (6.1.1. 11, 144. 

enaeé emisleds! kai-c-cankili, 7. < id. +. 

* கைக்காறை. 

enaseeefl kai-c-cari, a. < id. +. 

மேலே பருத்தும் கீழே சிறுத்தும் சிறு குழாய் வடிவில் அமைந்ததும், காப்பின் மேற்பகுதியில் 
அணிவதுமான மகளிர் கையணி; க் [ரம் ௦ரீ $7௧௦௦1௪4 worn by women. 

cnaeeéerfliens kai-c-carikai, 1. < id. +. 

* கைச்சரி. பரியகம்; கைச்சரியுமாம் (சிலப், 6:93. அரும், 

கைத்து kaittu, 7. “ரம், 

உ பொன். கனகம் கைத்து ... உடலே பண்டம் (சூடா. 6:2. 

கைந்நூல் kai-n-nul, 77. < id. +. 

meulper Oid smiysrer: Ceremonial thread worn on the கார்க். கைநீநாரல் யாவாம் (Gare. 
218: 2). 

MBM Gg Gor gsigpio kai-p-piti-métiram, n. < id. +. 

திருமணத்தில் மாப்பிள்ளைக்குப் பெண்வீட்டார் கொடுக்கும் மோதிரம்; 10௦ wedding presented 
to the groom by the brides side (ogien7 Ss. 15.) 

om SiIGuite_®) kai-p-pottu, 1. < id. +. 

கையில்... அணியும் ஓர் அணி: கரு ornament on the hand. திருக்கைப்பொட்டு ஒன்று (5.1.1. 11 
80, 7). 

6) Beut_.b kai-vatam, n. < id. +, 

Haerssrerer aeneturd; The Bangle made up of coral மதுரைத், அகர. 
கைவந்தி க0- கம், ச. “ல 4. 

தோளின் கீழாகக் கையில் அணியப்படும் ஓரணி; $ோக௦௨1௨ நாட on the arm just below the 8௦0182. விளக்கமூற்றிய கைவந்தியினையும் (மதுரைக். 415, உறை)



கைவளை 59 கொடித்திருப்பாடகம் 

onHeaiener kai-valai, n. < id. +. [M. kaivala] 

* வளையல். கைவளை திருத்துபு கடைக்கண் நோக்கினாள் கும்பரா. 1, 21, 37:4. 

உ தோள்வளை. 

கொ 

கொக்கிப்பூட்டு kokki-p-puttu, n. < id. +. 

அணிகலனின் இருமுனைகளை இணைக்கும் பகுதி; பூட்டு; 1,௦0% ௦௧ பிக in an ornament (W.). 

QenrsSloumus kokki-vay, ர. ௭10. 1, 

௩ கொக்குவாய். கொக்கிவாய் முத்தாரமாகச் செய்து (சிலப். 6 : 101, அரும்.5. 

கொக்குவாவய் 101-ஹு 7. ௨ கொக்கு +. 

அணிகலனில் படுகண்ணியிற் செருகும் பூட்டு; 1௨ 1௦% ofaclasp லு வாரவர். கொக்குவாய்ப் 

படுகண் தொடக்கிய பன்பாணிக்கோவையால் (Flevts, 6 : 101, அடியார்... 

கொட்டை 1௦124, 7. “ கொள் +, 

l. wsofly senmeowesfl aioe; A gold ornament for women’s hair. 

2. யானையின் அணிவிசேடம்: An ornament for elephant. பட்ட மடுத்த கொட்டையொடு 

(பெரும். 3, 27 : 75). 

3. மகளிர் காதில் அணிந்து கெ௱ள்ளும் விதை வடிவிலான அணி வகை; க 12௩௦ம் ௦1 சகா-மாரகருமாம் 

ரமாக ஊுூ கொட்டையும் அதனைக் காதணி கூறும் கிளவி (திவா. 7: 72), 

Qart_emtapsssSsrea kotti-muttu-t-tali, 7. 

பள்ளர் இனத்தைச் சேர்ந்த மகளிர் அணியும் இருகொம்புகளையுடைய சிறு தாலி; க ரவா 

edged ta/7 worn by women of palla caste (W. D.). 

கொட்டையரைஞாண் kottai-y-arai-fan, n. < Qarciont +, 

SLpheoseche ent Haret aliens; Children’s ornament worn on the waist. கொட்டையரை 

ஞாண் துகன் நிக்கி (Otsflusty. 36, 60: 1). 

Gant ey kot-pu, 7. < Garner +, 

மேற்காதில் அணியப்படும் பூ வடிவிலான அணி வகை; க் flower shaped smal! ornament of the 

பறற ௦௨ (செத், சொத்... 

கொடி 12௦1, 7. - கொடு -, 

1. மகளிர் கழுத்தில் அணியும் பொன்கயிறு அல்லது சங்கிலி; 0௦10 ஊ்ர்பஜஹ 0 ௦௨ 70 ரகர 6 

1௪௦1. மென்றோட் கொடியென (பெருல். 1, 41: 71. 

2. பொன் இழைகளால் பின்னப்பட்டுச் சிறிய அச்சில் நுழைத்து இழுத்துச் செய்யப்பட்ட 

கம்பிவடிவிலான ஓர் இடுப்பணி; seoresreor; Gold or silver thread worn round a person’s 

waist (S.L.I, ii, 5). 

Glerig SHO koti-t-tali, nn. < GQerig. +. 

% சரட்டுத்தாலி (2௪௪.3. 

கொடித்திருப்பாடகம் 12011 ட்ப றக்க, சா. எம். 4, 

மகளிர் காலணிகலன் வகை; & women’s foot ornament (W.). 
ந



கொடிதூக்கம் 60 கொத்தமல்லி மணி 

கெளடிதூக்கம் 1014-10, 7. “16. 4. ட்ட 

அணிகலன் வகை: கா மாவாஎம். பொன்னின் கொடிதாக்கத்தில் தலையில் தைசசப்பூப் 

பதினாறு உட்பட (S.L1. ii, 1). 

Qaen@®eel kotukki, n. < GarQaes. 

அணிகலனில் அமைந்துள்ள பூட்டு; Clasp of an ornament (W.). 

கொடுக்கு kotukku, v. 

ஆடை முதலியவற்றில் கட்டித் தொங்கவிடும் தொங்கல்; ரோொோஷாார்வ நிலத் or ends of cloth 

in Wear. SFone புனைந்ததிலே விட்டான் பெருங்கொடுக்கு (திருவாலவா. 30, 9: 4). 

Garten. Seipeo kotai-k-kalal, ».< Qarent +. 

மன்னர்கள் வீரர்களுக்கும், புலவர்களுக்கும் கொடையின் சின்னமாகக் காலில் அணிந்து 
Gaencreré Gan®@SGlb —senflaiona; An anklet presented by a king to warriors and scholars. 

Glarent &ludleés) kotai-cimikki, 1. < id. +. 

கம்மலுடன் இணைத்துப் போடப்படும் கவிழ் குடைபோலத் தொங்கக்கூடிய காதணி வகை; க 
ear Ornament with a pendentant in the shape of an inverted umbrella CW. D.). 

Gar eivrig S(He6sr konti-k-katukkan, n. < கொண்டி +, 

பரவர்களின் asrsenfl eiens; A kind of ear-ring worn by paravas (Parav.). 

கொண்டை. 10ற(கட 7. (T. konde, K. Tu. gonde, M. konta.] 

குழந்தைகளுக்கு உச்சிக்கொண்டை கட்ட உதவும் Bijeienerusb; Fibre-ring used in dressing 
the hair of a child (Loc.). 

கொண்டைக் குச்சு 02ம்]. கூ. ௨ கொண்டை ட 
1. குழந்தைகளின் உச்சிக் கொண்டையில் கட்டும் குச்சு; 185561 (120 on the tust of the children. 
2.> கொண்டையூசி. 

கொண்டைத்திருகு 1௦01-ல், < id. +. 
மகளிர் சடையிலணியும், செவ்வந்திப்பூ வடிவிலானதும் பொன்தகட்டின் அடியில் மெழுகடைத்த 
வெள்ளித்தகடு பொருத்தப்பட்டதுமான திருகணி வகை: சடைவில்லை; Ornament for the hair 
in the shape of a chrysanthemum flower with a spiral wire underneath, worn b y women over the pigtail. 

கொண்டைப்பூ kontai-p-pu, 7. < id. +. 

* கொண்டைத்திருகு. 

கொண்டையூசி (:010181-3-பி௦4. 7. < id. +, 
பெண்களின் கொண்டை அல்லது பின்னல் அவிழாதபடி செ 
வளைக்கப்பட்ட மெல்லிய கம்பி: Ornamental hair-pin (W.). 

கொத்தமல்லி மணி kottamalli-mani, 7. < கொத்துமல்வி +, 
பரவ மகளிரால் அணியப்படுவதும் கொத்தமல்லி விை த வடிவிலான மணிகளாலானதுமாகிய கழுத்தணி; &, ௩௨௦141806 லர by parava women made up of small beads (Paray.).



கொத்தமல்லி மாலை 61 கொப்பு 

கொத்தமல்லி மாலை 1௦0 வராக111- 02], 77. ௭12. -, 
> கொத்தமல்லி மணி. 

கொத்து 1௦110, 7. 

பல வடங்களை உடைய கழுத்தணி; கொத்துச்சங்கிலி; 141ப14151712௦0 0201:120௨. 

கொத்துச்சரப்பணி 10170-0-கோகறறவம், ச. - கொத்து +. 
மகளிர் கழுத்தில் அணியும் பொற்சங்கிலி வகை; & 1800 ௦71 ஐ௦104 chain for the neck, worn by 

women. 

Qenssiée7 viet! kottu-c-carappali, n. < id. +. 

உ கொத்துச்சரப்பணி. 

கொத்துச்சரம் 110110-0-௦வரா, 7. “1ம். 4, 

உ கொத்துச்சரப்பணி. முருகு பளபளனென்ன கொத்துச் சரங்கள் (முத்தை, குறவ. 30). 

Gard 5IFFotig. kottu-c-cavati, nm. < id. +. 

மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொற்சரடுகளின் கொத்தாக அமைந்த கழுத்தணி; க 

necklace of 3 or more gold cords. 

Gans 5155 mipeit_eb kottu-t-talvatam, n. < id. +. 

இடையிடையே பவளங்கள் கோக்கப்பெற்று, முகப்பில் தங்கக் கட்டமைத்த உருத்திராக்கமாலை: 

String of rudraksa beads interspersed with coral (Loc.). 

கொத்துமல்விச் சரம் kottumalli-c-caram, n. < Oaerggsiwsvad) +. 

ஈ கொத்துமல்லிமணி (8. 22.). 

கெொத்துமல்வித் தோடு 1011ப12111-1-061ம, 7. < id. +. 

கொத்துமல்விவிதையைப் போன்ற சிறிய குமிழாகிய asngexfl aime; An earring in the shape of 

coriander seed (¥. D.). 

Glaribsiwetl konta-mani, 7. < Gare gi- +. 

மகளிர் கழுத்தணி வகை; க 10 ௦7 necklace worn by women (Zoc.). 

கெ௱ந்தனம் 1௦01] வாம, 77. perh. kunta/a. 

காதணி வகை; 4 10/00 ௦7 2கா ௦வாமார். காதுக்குக் கொத்தளம் அணித்து (தமிழறி, 64, 

QanibHleserus1 konti-k-kay, 7. 

மகளிர் கைமூட்டுக்கு மேல் அணியும் பொன் அல்லது பவள மணிகள் கோத்த ஆபரண 

suena; A string of gold or coral beads worn by women above the elbow (S. D.). 

கொப்பி 10றறர், 7. 

LoTiiige Gamble erfafe@qid Ler; A conical shaped cover inserted in the horns of cow 

(W. D.). 

கொப்டு koppu, 1. [K. M. Tu. £oppu.] 

காதின் மேற்பகுதியில் துளையிட்டு அணியும் சிறுகாம்புடன் மணிகள் பதிக்கப்பட்ட மலர் 
வடிவிலான syenflesens; Flower shaped ornament worn at the top of the helix by women. 
கொப்பு இட்ட வுமையாகர் கதுண்டலை, சத. 12),



கொப்யுக்காது 62 kia 

கொப்புக்காது koppu-k-katu, n.< @aruy +. 

உ. கிராம்புக்குச்சி (4: 25.). 

கொப்புக்குடை 120றறம-1 வர்தகர், 7. 10. *. 

கொப்பணியிலிருந்து தொங்கும் கவிழ் குடை வடிவிலான உறுப்பு; சிமிக்கி; Inverted umbrella 

shaped pendants hanging from ear rings (Loc.). 

கெப்புமயிர்மாட்டி koppu-mayir-matti, ர. < id. +. 

மகளிர் கொப்புவிலிருந்து கூந்தலில் பொருந்தும் படி அமைந்த பொன்னாலான காதணி வகை; 

Golden hair-hook worn by women connecting koppu to a strand of hair behind the ear. 

Qancirjourrefl koppu-vali, 7. < id. +. 

மகளிர் அணியும் வாளி (தொங்கல்) என்னும் காதணி வகை; "9/001211'5 மருவார் 1௦ the ear, 

having a knob and a pendant. 

Glercity gegrbiyeo koppu-jampul, 7. < id. +. 

argent! aicns; A kind of ear-ornament (7 esr mr. us, 40). 

Glaanregige kolucu, n. < T. golusu. 

வெள்ளியால் சிறுசிறு மணிகள் தொங்குமாறு செய்யப்பட்டுப் பெண்கள் கணுக்காலில் அணியும் 

அணி வகை: 51127 கம ரா 1௨ கா். கொலுசுடன் சிலம்பசைய (திருப்பு, 570 : 19. 

கொழுந்து ௦, 7. 

* நெற்றிச்சுட்டி. கொழுந்து ஒளி கஞலத் தூக்கி (கும்பரா. 1, 21, 5:2. 

கொள்கை 101108. 7. - கொள்- 4, 

தெய்வத் திருமணிகளுக்கு இடும் கவசம்; 002 107 18016 18௦15. இவ்வுடையாரே குடுத்த 
பொன்னின் கொள்கை (கல். சொல், ௮௧. 

கொள்பொந்றி kolponri, . 

உலோகத் திருமேனிகட்குக் காதணியாகச் சாத்தும் கொள்ளுப்பூ வடிவிலான அணி வகை: க 
ear ornament for the deities. M@sar Hed சாத்தும் கொள்பொத்றி நால் (கல், கலை. அக 

கொளுநு 1:01, 7. 

> கொளுத்து. தோடு அமை கொளுவத்து ஊடுற வளைஇ (பெருங், 1, 47 : 208). 

Glar@m Ss) koluttu. 7. ([M. ko/uttu.} 

அணிகலன்களின் பூட்டு; பற. கொளுத்துச்செறிந்த மூன்கைக்கணிந்த கடகத்துடனே (புறநா, 

150 :21, உரை). 

Gen 

கோசகம் kécakam, n. 

ஒரு நகை; கடலா. திருக்கோசகம் இரண்டினால் கல்வெட்டி நபடி காசு தநிறைகல்லால் 
(கல், சொல். அக. 

கோசரம் kocaram, n. 

S@ Ses; Anomament. NEEM arOS Sid திருக்கோசரமுமாகப் பண்ணி (கல். சொல், அக)



கோடகம் 63 கோவம் 

Ganm_a@ib kotakam, n. < 20242. 

1. மகுடத்தின் (கீரிடத்தின்) உறுப்புகள் gyeibsleo gosm; Ornamental curves ofa crown, one of five 

அப்ப மாறறர. கோடகம் கிம்புரி முடியுறுப்பு (திவா. 7 : 82). 

2. சிகரமாகச் செய்த மகுட (கீரிட) வகை; க kind of tapering crown. Gari sub se! 5S Caren 

மூடியினாய் (சூ£வக, 2989 : 4). 

கோடம் kétam, n. < Gara, 

உ கோடகம், 1. கோடங்களிலும் ... கோத்த முத்து (8.1.1. 11, 87). 

கோடிப்பாளைக் கருக்கு koti-p-palai-k-karukku, n. < Gary. 

மகளிரின் நெற்றிச்சுட்டி என்னும் சூளாமணிவகைகளில், பாக்குப்பாளை போன்று 

பூவேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்ட முன்னமைப்பு; & frontal decoration of an ornament worn by 

women hanging above the forehead (+S. Ge7Q.). 

Gamenib kédtiram, 7. < 60/8௭. 

உ மரூடம் (14). 

கோணக்காப்பு வகந, 72. - கோணல் -, 

கைகால்களில் அணியும் வளைவான வளையல்; க ரஜமபிகர்டம் anklet or bangles. 

CGangicns emidlas! kotumai-c-cankili, 2. < கோதுமை 

உ கோதுமை மணி. 2... 

CangiemioLoesf! kotumai-mani, ». < id. +. 

கோதுமை போன்ற பொன்மணிகளால் அமைந்த கழுத்தணி; க 1/0 ௦7 0201/௧௦௨ 101160 of 

wheat-like beads of goid. 

Gant! emisial kdpi-cankili, 7. 

கழுத்தணி; .& 110 ௦7 necklace (W. D.). 

கோமேதகம் kométakam, n. < go- médaka. 

நவமணியுள் ஒன்றானதும், பழுப்பு அல்லது வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளதுமான 

விலையுயர்ந்த கல்; Sardonyx from the Himalayas and the Indus, one of zava-mani CFF ORD 

சிவப்பும் கலந்தாலொத்த நிறத்தையுடைய கோமேதக வருக்கமும் (சிலப். 14: 190, அடியார். 

கோமேதம் kometam, 7. < gomeda. 

உ கோமேதகம். 

கோல்வளை 01-ம், ௪. - கோல் 4, 

சித்திரவேலைப்பாடு மிகுந்த வளையல்; 19வாஜ]25 with exquisite craftmanship. Gleueiras @rcrcy wy 

கோல்வளை செறித்த முன்கை (அகநா. 142: 16-17). 

கோலம் 161௨. 2. [7. சங்காரம் 18. kola, M. kolam.] 

உ அணிகலன். குறங்கிணை திரண்டன கோலம் பெறாஅ (கிலப், 30 : 18. 

கோவம் kovam, n. cf. karbura. 

உ பொன். ஆக்கம் கோவம் ... பொன்னே (பிங், 6 : 131),



ச 64 சகசிரதாரை கோவாங்கு 

Genounmig kovanku, m. perh. gavanga. 

படிதம் என்னும் மாணிக்க வகை; 4 18ம் ௦ரீ ரமி, படிதம் - கோவாங்கு (சிலப், 14 : 186 

அடியார் 5. 

கோவை 10], 7. - கோ. [7 1. ச்ச.) 

!. ஐந்து அல்லது ஆறு வடங்களாகச் செய்யப்பட்ட ஓர் xsexfl aime; Multistringed necklace. 

காமன் தூமணி செயத்தகு கோவை (சிலப், 6: 102). 

2. பொன்னால் செய்த இடையணி; (7014 ஐதா016. 

கோவைத்தரளம் ]%0வ-டாவி வாய, 2. 5: கோவை 4, 
* முத்துமாலை. கோவைத் தரளங் கொட்டையொடு துயல்வரும் (பெருங், 1, 57: 55). 

Ganerenes kolakai, 1. < gdlaka. 

யானையின் தந்தத்தில் பூட்டும் அணிகலன்; யானைக்கிம்புரி; Ornamental ring of an elephant’s 
(ப51. மதம் கொள் கறியின் கோளகையை மணிச் சூடகமாச் செறிய”ரே (கவிங், 511: 1). 

கோற்றொடி kérroti, x. - கோல் - தொடி, 

அரிய வேலைப்பாடுகளுடன் அமைந்த கைவளையல்: Bangles with artistic workmanship. 
கோற்றொடி மாதொரு (சிலப், 25 : 121). 

Gammiby k6rampu, w. [K. koramba.] 

* நெற்றிச்சுட்டி. நெற்றிமேல் திருத்திய கோறம்புந் திருக்குழலும் (திவ், பெரியாழ். 3, 4, 
6:1). 

கெளத்துவம் kauttuvam, 7. மரி கத, 

* கவுத்துவம். கெளத்துவம் உடைக்கோவிந்தனோடு (திவ். பெரியாழ். 4, 5, 8; 3). 

கெளத்துவமணி kauttuva-mani, n. < kaustubha. 
* கொஸ்துபம். கெளத்துவமுடைக் கோவிந்தன் (திவ். பெரியாழ். 4, 5,8:3, 

கெளதுகம் kautukam, n. < kautaka. 

* தாலி, 1 (யாழ், அக, 

கெளரிசங்கம் kauri-cankam, x. < gaurf +. 
* கவுரிசங்கரம். 

கெளரிசங்காமணி kauri-canka-mani, n. < id, +. 
* கவுரிசங்கரம். 

கெளஸ்துபம் kaustupam. n. < kaustubha. 
* கெளத்துவம். 

& 

சகசிரதாரை cakacira-tarai, n. < sahasra +. 
பல இழைகளை உடைய OSslorene; A multistrin ged necklace of pearls. saa siren etei னும் மூத்தக்கோவை (தக்கயாகப். 106, உரை).



சங்கக்காய்பு 65 சங்கு 

சங்கக்காப்பு canka-k-kappu, 1. < சங்கம் +. 

பரவ மகளிர் கையிலணியும் சங்குவளை; $ாக௦௨121 made of conch shells worn by women by 

parava caste (Parav.). 

FRIBSEGemip canka-k-kulai, n. < id. +. 

சங்கினாலான காதணி வகை: Ear ring made up of conch shell. 

FR LIS SLD canka-pattiram, n. < id. +. 

உ சங்கக்குழை. சங்கக் குழைகரந்த சட்குண் டலம் (நாகை, கனக, உவா, 79). 

&mleud cankam, n. < sankha+t. 

உ சங்கக்காப்பு. சங்க மது ஆர் குறளதர் (தேவா. 1, 43,2:3. 

Fmisoucenmer canka-valai, 2. < id. +. 

சங்கினால் செய்யப்பட்ட eiemeruicy; White bangles or bracelets made of conch-shell (4. Gay, 

12, இருபாற். 9, கொளு, உரை). 

emigélods) cankili, 2. < srmkhala. [M. canka/la.] 

1. வளையம், கண்ணி போன்ற வடிவங்களால் செய்யப்பட்ட தங்கம் அல்லது வெள்ளியாலான 

கழுத்தணி; வீரச்சங்கிலி; (0௦10 ௦ 511527) 011211 (25 ௨ 0120௦ ௦ரீர்ஊ௦110ஊ. சங்கிலி நுண்டொடர் 

(சிலப். 6:99). 

2. வயிரத்தாலான கழுத்தணி; வயிரச்சங்கிலி; 191௮௦0 51ப 42௦0ம் 1௦௦%1௨௦௦. சங்கிஷி வயிரச்சங்கிவி 

சாரும் (திவா. 7: 89). 

சங்கிவிமடிய்பு கெப்ன11-ருவாம்றறம, 7. - சங்கிஷி +, 

கழுத்திலணியும் சங்கிலியின் பட்டையான முகப்பு; 11௧712 ௦185ற ௦ரீ ௨ ௩௨௦1-௦011 (2௦௦.). 

சங்கிவிமோதிரம் கெ111- 000111 வார, ச. “10. *, 

சங்கிலியை முறுக்கிச் செய்யப்பட்ட விரலணி; சிக்கு மோதிரம்; 111 ஜஜ மரி கக!] 111 (87). 

சங்கிவிவட ம் cankili-vatam, ரர. < id. +. 

சங்கிலி போன்ற அமைப்புடைய கழுத்தணி; க neck-ornament in the shape of a chain. 

சங்கிவிவலயம் cankili-valayam, 7. < id. +. 

உ சங்கிலவிவளையம் (78). 

சங்கிவிவளையம் வெப்வாம- நவ 8வாா, 72. ஈரம். 

சங்கிலி தொடர்ச்சியாக வருவதற்கு இடையிடையே இணைக்கப்படும் வளையம்; 117165 ௦ 

rings of a chain. 

emg canku, 2. < Sankha. 

1. ஐம்படைத்தாலியில் பொறிக்கப்பெறும் சங்கின் வடிவம்; & constituent of the aimpatai ornament. 

2. சங்கினால் செய்த கைவளை; 1$க12125 ௩௨0௦ பற ௦7௦௦ சங்கு அமரும் முன்கை மடமாதை 

(தேவா. 3, 81, 1: 1).



சங்குசக்கரக்கடுக்கன் 66 சடைநாகம் 

eRHGFserseQeacr canku-cakkara-k-katukkan, 7. < சங்கு +. 

இடக்காதில் சங்கின் வடிவாகவும் வலக்காதில் சக்கரவடிவாகவும் வைணவரால் அணியப்படும் 

aQéscr aliens; Ear-rings in the form ofa chank for the left ear and ofa discus for the right, used 

by vaisnavas. 

சங்குத்தாலி canku-t-tall, 7. <id.+. 

1. சங்கு உருவிலான தாலி; 72/7 சர) beads in imitation of chanks, one on either side (W.). 

2. பரவமகளிர் மற்றும் வேளாளர் இனத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் அணியும் சங்கினாலான தாலி; 

Ta/r made of shell, worn by women (Parav.). 

சங்குமணி canku-mani, 7. < id. +. 

சங்குத்துண்டங்களால் OM S84uLt. weefl; Beads cut out from chanks. 

&mM@Giorslptp canku-métiram, 7. < id. +. 

சங்கினால் செய்த மோதிரம்; & ring made of conch-shell. 

emigeicenmer canku-valai, 7. < id. +. 

சங்கினால் செய்த வளையல்; 517611 - ௨௦௦/௪. சங்குவளை இறுகின இறையையுடைய (நெடுநல். 

36, 2-607). 

சட்குண்டலம் cat-kuntalam, 7. 

* ஆறுகட்டி. சங்கக் குமைகரந்த சட்குண் டலம்காண்பார் (நாகை, கனக, உலா, 79). 

FtL_Mmgs_o catankam, v7. 

சடையின்மேல் பாம்பின் தலை உருவமும் கீழே அதனுடைய வால் தொங்குவது போன்றும் 
அமைந்த பொன்னாலான பாம்பு வடிவத் தலையணி; சடைவில்லை வகை: 0010 0150 ௬௦ ௦ 
hair plait. 

&t_mft catari, 7. perh. jada + அரி. 

* கவசம். சடாரி அரணம் பாசம் ... கவசப் பெயரே (பிங். 6: 506). 

சடைக்குச்சு 081804-1- 10000, ச. ௨ ௪டை - ௪2௦௪. 

மகளிர் கூந்தலோடு பின்னித் தொங்கவிடப்படுவதும் இரண்டு மூன்று குச்சுக்களையுடையதுமான 
—erfl, G@heio; A hair-ornament with pendants composed of two or three small gold cups 

Fent_&@eEKeb catai-k-kuricam, nv. < sem 4, 

* சடைக்குச்சு (1௦0.5. 

Font_ S35 @® catai-t-tiruku, 7. < id. +. 

* சடைவில்லை. 

Feml_HTsid catai-nakam, ர. “ரம். 4. 

தலை உச்சியில் பெண்கள் அணிந்து கொள்ளும் ஏழுதலை நாகம் போன்று மெழுகடைத்துச் 
கி w



சடை நாகர் 67 சந்திரப்பிரபை 

சடை mmrsy catai-nakar, n. < id. +. 

உ சடைநாகம். 

சடைபில்லை catai-pillai, n. < id. +. [T. jatabilla.] 

உ சடைவில்லை. 

சடைவில்லை catai-villai, m. < id. +. 

பின்னல் முடியில் திருகிப் பெண்கள் அணிந்து கொள்ளும் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட வட்டவடிவ 

<onflacvet; Gold disc worn on the hair-plait, a woman’s ornament. 

F odoT LIM T6on Mm canpankarai, n. 

சண்பகப்பூவின் வடிவிலமைக்கப்பட்ட தாலி உரு வகை; & ற1206 116 11106 72/7 மாணிக்கத்தின் 
தாலி பொன்னின் சண்பங்காறை சிறியது (S.EI. ii, 396, 140). 

esmiens catankai, n. cf. srikha/sa. 

1. இடுப்பிலும் பாதத்திலும் பெண்களும் சிறுகுழந்தைகளும் அணிந்து கொள்ளும் ஒலியெழுப்பும் 

பொன் அல்லது வெள்ளியாலான se0flaicns; String of small silver or gold bells, worn by 

childern and women as an ornament for the feet or waist. ufP\wae mg7L7ib பாடக் சதங்கை 

(சிலப், 6: 84, அடியார்... 

2. * சலங்கை, 

சதங்கைமாலை catankai-malai, n. < ¢FuenHK +, 

1. ஒருவகைக் கழுத்தணி; க 1ம் ௦ neck-ornament. 

2. மாலைவகை; & 1ம் மர் தவா! ஊராம். ட 

3. எருது, குதிரைகளின் கழுத்தில் தொங்கவிடப்படும் அணி; க் ஈர] த of bells for the neck of 

cattle and horses. 

FRZN ens HHIGBenes catalikaiy-nankanai, n. 

#0) Bens; An ornament. Hocutt yons சதவஷிகைய் தங்களை ஒன்று (கல், சொல். அக.) 

சந்திர —<pyib cantira-aram, n. < candra +. 

வட்ட நிலா வடிவில் தங்க வளையங்கள் கோக்கப்பெற்ற, கழுத்திலணியும் மாலை வகை; க் 

necklace of moon-like gold ring lets. 

சந்திரகலை cantira-kalai, n. < candra+ kala. 

தலையின் இடப்பக்கத்தில் மகளிர் அணிந்துகொள்ளும் மணி அல்லது கல் பதித்த பிறை 

வடிவப் பொன்னணி வகை; ரொவாேோர் ௦7 ஐ014 set with precious stones worn on the left side of 

the head by women. ¢6Slosencwrt மேகக் கருங்குழலை (பிரமோத். பிரதோஷ. 5), 

சந்திரகாரம் cantira-~kdram, n. < candra +. 

> சந்திரமாலை. 

சந்திர ப்டிரபை cantira-p-pirapai, 72. 119, 

உ சந்திரக்கலை.



5 5 பகை சந்திரப்பிறை 68 சப்பைச்சலாங் 

சந்திரப்டிறை 0்ர்க-ற0-றரரகர், 7. “12. ். 

1. மகளிர் கழுத்தில் அணியும் பிறை வடிவிலான அணி; 0729084-5ரகறறஎம் necklace of women. 

2. * சந்திரகலை. 

சந்திரபாணி ௦ரம்க-றஷம், 7. நாம. - 14. *. 

% வயிரம். சத்திரபாணி தகைபெறு கடிப்பிணை (சிலப், 6: 104). 

சந்திரபாவலவி cantira-pavali, v. < id. +. [Tu. candrabavali.] 

காதில் பெண்கள் அணியும் நிலவு வடிவிலான enflaccr; Moon-shaped ear-ornament worn 

by women (Co//og.). 

#HmSigio cantiram, 7. < id. 

உ பொன். சந்திரமா அளித்தான் (திருவாலவா. 61, 20 : 4). 

சந்திரமாலை ௦க118-121௪7, 77. “14. ௪, 

உ சந்திரப்பிறை, | (Loc.). 

FHS Ap che cantira-muruku, n. < id. +. [K. candramurugu, Tu. candramuru.] 

காதின் மேற்பகுதியில் அணியும் பிறைவடிவிலான காதணி வகை: Crescent-shapped ear- 

பொக. முத்துச் சிமி பொன்னோலை மேற் சந்திர மூருகு (மூதிதை. குறவ, 30). 

சந்திரவங்கி cantira-vanki, 7. <id. +. [T. candravanka.] 

Uleanpagars B600bs Senvuesfl aime; Crescent-shapped ornament for head. 

& Sly qypmy tb cantira-haram, #7. < id. +. 

* சந்திர ஆரம் (0'௦//௦4.). 

சந்துக்காறை cantu-k-karai, n. < ¢Bey +. 

ஒருவகைக் கைவளை: 4 0ம் ௦7 0௨௦௨12. கைவளை - சந்துக்காறை (சிலப். 6 : 92, அரும் 5. 

FHBLIL COL SHremmM cantu-pattai-k-karai, 2. < id. +. 

அணி வகை: ச ராவா. சநீதுபட்டைக்காறை இரண்டு எட்டரை மாறி! தூக்கம் (5.1.1. 1 1... 
71). 

சந்நாகம் cannakam, vn. 

௩ கவசம். சந்தாகம் வாங்கி (திருவாலவா. 1, 18:3). 

FU 5 eft capta-cari, 7. < ற-டதார் 

ஏழு வரிசைச் சரமாகவும், சரத்திற்கு ஒரு பதக்கமாகவும் ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாகத் தொங்கும் 
பாங்கிலமைந்த பதக்கமாலை: 4 10ல் of necklace having seven strands each with a pendant in 
desending order. #1 34 A Quiet Nb கோத்த முத்து வட்டமும் (S.LI. ii, 34 143). 

சப்பைச்சலங்கை cappai-c-calankal, n. Prob. ¢crenus +. 

குழந்தைகள் காலில் அணியும் FSuMSUeHl aiene, An ornament of tiny belis for children (S.D.).



69 சரப்பணி சபவடம்.. 

சப வடம் ககறக- கபர, 7. “சப் 4, 

மந்திரம் கூறிக் கடவுளை வணங்கும் போது (மந்திர உச்சரிப்பை) எண்ணுதற்குப் பயன்படும் 

உத்திராக்க மாலை; 5110 த 012805 நீா 126011ஐ 0௦ பாம் 1 றாஷா; 1௦5௧௫. சபவடமும் வெண்ணுரல் 
மார்பும் (திருவாலவா, 27, 51 :2. 

அப்பு கொருறம, 7, 

தலைச்சாமான்களில் செருகப்படும் அணிவகை: க item ina set jewellery for head. 

சமந்தகம் camantakam, n. < syamantaka. 

கண்ணபிரான் கழுத்தில் அணிந்த Csiiciwenfl aims; A gem of miraculous virtue worn by 
பத 0 1715 1௨௦1. சட்கோடி மாணிக்கம் ஒன்றும் - சமந்தகமும் (குலோத், உலா, 235). 

சமந்தகபம் ணி camantaka-mani, 7. < id. +. 

* சமந்தகம். கொள்ளொளி யெறிக்கும் சமத்தக மணிபூண் பாகவ, 10, சத்தியாபா. 2. 

FLO bSaeaiy sSoorb camantaka-v-iratnam, n. < id. +. 

* சமந்தகம். சமநீதக விரதனநீதாவென (ப1ரபோத. 26, 34). 

ey Uugesrt_eorb carppa-kuntalam, n. 

சிவபெருமானுக்கு உகந்த wumbiy anmeafloren Gunpbangesfl; Ear-ring in the shape of a snake, 

worn by Lord Siva. 

சர்வ Semi_uitb carva-kataiyam, ரர, 

பரவ இனத்தவர் அணியுங் கையணி வகை; க 1404 ௦ம 0௨௦௨1௦ (2௪௭.5. 

சரட்டட்டிகை கொவர்க[1கர், ரர. - சரடு *, 

பொற்சரடு செய்து பட்டையாகத் தட்டப்பட்டுப் பதக்கங்கட்டிய கழுத்தணி வகை; 14680112௦௪ of 

gold threads with a patakkam pendant. 

சரட்டுத்தாவி carattu-t-tali, 7. <id.+. 

நூலைத் திரித்தது போன்ற அமைப்பில் பொன்னால் செய்யப்பட்டு, அதில் தாலியைக் கோத்து 

அணிந்து கொள்ளும் கழுத்தணி வகை; 4& 1/0 of wedding badge hung in a gold necklet (Zoe.). 

#7) caratu, 7. prob. sara. 

பொற்கம்பியினால் பின்னப்பட்ட கழுத்தணி வகை; .& necklet of plaited gold thread. 

FY SUTMLIFSoTip caranaparanam, 7. 

கால் அணிகலன் வகை; 4 11ம் ௦ரிகாப்ப்ச் (ஆ. வி. அக. 

FY HHH carata-t-tutar, 7. 

ஒரு நகை; காகா தேவர் தம்பிராட்டி யாற்கு சரதத்துடர் மூன்று இத்துடர் CPST HIGGS 
தாளிம்பம் ஒன்றாக (கல், சொல், அக... 

சரப்பணி 028-ற-றகறம், ச. ௩ sara +. [T. K. பொறா] 

பொன் சங்கிலியில் வயிரக் கற்கள் பதிக்கப்பெற்ற கழுத்தணி வகை: (௦10 neck-chain inlaid 
with diamond. ¢7uuew!) au céanihan ஆகும் (பிங், 6: 105),



மை sy wert) 
70 

“லன் 

eycsuenmt cara-p-pali, 1. [K. sarapali, M. sarappa/li, Tu. sarapa/r.| 

1. சரப்பணி. ௪வடி, சரப்பளி முதலாயுள்ள பிறவற்றையும் (கிலப், 6:99, அடியார்... 

2. சிறுசிறு குண்டுகளாகச் செய்துப் பொன்சரட்டில் கோக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று 

வடங்களாலான கழுத்தணி வகை; 0௦10 1௨௦11௪ (சிற், செத், 93), 

S7lb caram, m. < saa. 

ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கோக்கப்பட்ட முத்துகளாலான கழுத்தணி வகை; String of pearls, gems, 

௦1௦. மணிவடமும் கொறுகக்கச்சியும் ... சரமே (பில், 10 : 4519. 

eyinesf) cara-mani, ». < sara-mani . 

ஒலியெழுப்பும் சிறு மணிகள் கட்டிய அரைப்பட்டிகை; Waist-belt with tinkling tiny bells (W.). 

சரி cari, 2, ௩ சரி... 

1. முன் கையில் பெண்கள் அணிந்துகொள்ளும் வளையல்; தக.1பஈம் ௦ரீ௦லிஎ. சசியின் முன்கை 
நன்மாதர் (தேவா, 2, 96.3 : 3). 

2. * காப்பு, 2. காரி!ரும்பின் சரி செறி கைக் கருஞ் சிறார் டுபறரியபு, 18, 7:3). 

3. காலணிகலன் வகை; ௯0 ௦780-1௪. திருவடி மலர்மேல் ... கோவை மணிச் சறி அணைச் 
சாத்தி டுபரியபு, 28, 210 :2 

சறிசு கொ்மம, 7. 

® சரி, [| CS.) 

சரப்பணி ௦கொட்டாகரட 7. < U. sarf+. 

இடையிலணியம் மணிகள் பதிக்கப்பட்ட மகளிர் அணி; கலாபம்: & 1194 of girdle set with 
gems. கலாபம் தோரை சரிமணிப் பெயரே (திவா, 7:87, 

சரிமணிக் கோவை cart-mani-k-kOvai, n. < ¢flinesf) +, 
* சரிமணி. கலாபம் தோரை சதவிமணிக் சோவை (far 6: 91), 

சரிவா cari-vajai, ». 

cuener aueme: A variety of bangle (lar. Qu Purtig.3,4,8, awe, wy. 618). 

சரிவு மகம, ரர. < A), 

மூன்கையில் அணியும் மகளிர் ௮ணி வகை: 41000 of bracelet worn by women on the fore-arms 
(2௦.7). 

சல்லடைக் கொப்பு callajai-k-koppu, ர. ௭ சல்லடை 

காதின் மேற்பகுதியில் துளையிட்டு மகளிர் அணியும் சல்லடை போன்ற அமைப்புடைய கொப்பு வகைக் scgZeufl: Women’s jewel for the helix (W.). 

சல்லடையாருகசூ callatai-muruku, n. < id. +, 
காதின் மேற்பகுதியில் துளையிட்டு மகளிர் அணியும் GSS angsenfl aca; A kind of ear- ornament for women (Loc.). 

Feousvurfl callari, n,. 

* கைவளை: 3௦ வக.
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சல்வி ௦111, 7. [7]. ௪0/2 8. ரிய. வம்] 

குட்டையான பதக்க வகை; ஆபரணத்தொங்கல்; Short pendant in ornaments; hangins. 

முத்தாலாகிய சல்வியையும் (மாணி, 18 : 46, உரை. 

சலங்கை விகார், 7. “ சதங்கை. 

ஒலியெழுப்பக்கூடிய சிறுசிறு உலோக மணிகள் Qeawss cirier_; Tiny bells attached to 

ornaments. 

சலங்கைமுன்தாங்கி calankai-mun-tanki, 1. - சலங்கை -, 

பரவ மகளிர் காலின் இரண்டாம் விரலில் அணியும் ஐவர்ண அணிகளுள் ஒன்று; Ring worn 

on the second toe by women, one of ai-varnam (Parav.). 

சலாகை calakai, ». prob. s/agh. 

L.allf§ss sciraacr 2en_w WerGuncitp auigaycrot Gemteib; An ear ornament resembling 

a fish with opened eyes. #outens - srgied QGib கம்பி (aus, 2696 : 3, S1G4H.). 

2. தோளணிவகை; 1$1௧௦61௪ ரீமா பறற ஊரு. சலாகை - வாகுவலயம் என்பாருமுளர் (சீவக, 

2696 : 3, உரை). 

3. merwefl; A superior kind of gem. அரதனம் சலாகை அகன்மணிக்கு ஆகும் (திவா, 6 : 7). 

சவ cavati, n. [M. cavaty.] 

1. பொற்சரடுகளில் பிறைபோன்ற கனமான பொன்தகடுகள் கொத்தாக அமைந்த கழுத்தணி 

@iens: An ornament for the neck consisting of three or more gold cords. ¢eug., #7Crua@f) 

மூதலாயுள்ள பிறவற்றையும் (சிலப். 6 : 100, அடியார்... 

2. Quetracr arsecfl aiens; Ear-ornament worn by women. 

Feulo SHMSsoor cavati-k-katukkan, n. < org +. [M. cavatikkatukkan.] 

ஆண்கள் அணியும் பெரிய a@sscr ams, A kind of large ear-ring for men (W.). 

Folig SCEtemeas cavati-k-kovai, 7. < id. +. 

கழுத்தணி aieons;, A necklace (J.). 

Failgens cavatikai, 7. 

நகையின் gi 2 miu; A part of a jeweled ornament. vFems 139, wrenflsa.o 5, பழைய 

வஜ்ரம் 508, சிவப்பு 189 இதில் கோத்த சவடிகை ஒன்றுக்கும் (கல். சொல், ௮க.). 

சவடிப்பூணூல் ௦87௧11-0-றம்1ம்1, 77. - சவடி -, 

மணிகள் பதிக்கப்பெற்ற பொற்பூணூல்; ோொோவாகார்க! 5௨01ம் 012010. இட்ட சவடிப்பூணூலும் 

(ஈடு, 3, 10, 5). 

Fang WGunt_@ cavati-p-pottu, 7. < id. +. 

உ தாலிப்பொட்டு (*4.) 

seuerfl cavali, 2. < id. 

மகளிர் அணியும் கழுத்தணி வகை; A kind of necklace for women. wer) goruseflite 

பொற்சவளி (விறவிஷிடு. 60ஒ.
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சவி cavi,n. < chavi. ; r 

சரமாகக் கோக்கப்பட்ட wesfléGarener; Girdle with strings of beads or bells. சவி மூன்றுவட 

உடையன ($.1.1.1॥, 2109. 

SGySHiq. cavu-k-kali, 1. < eassaor). [T. tcaukattu.] 

காதணியாகிய தோட்டில் உள்ள தொங்கல்; Pendant of an earring CW.). 

சவுக்களி cavu-k-kali, 7. prob. < Pkt. caukka. 

1. argexnfl aca; A kind of ear-ring. #9or மறுவில்லாச் சவுக்களியும் பணவிடு. 243). 

2.aG4aGon@ Getaqb sues 5a; Small gold piece appended to ear-rings (W.) 

soqjsachléa(haach cavu-k-kali-k-katukkan, 1. < ¢ajsaef) +, 

arsenfl iene, Ear-ring with cavukkali pendant (W.). 

சறை carai, 7. 

உ சறைமணி. சறையினார் கவராத தளிர் நிறத்தால் டு, 4, 8, 4. 

சறைகைமணி caraikai-mani, n.< Fenm +. 

பசுக்கள் ஓசையைக் கேட்டு உடன் வருவதற்காக) இடையர் தம் இடுப்பில் கட்டி ஒலிப்பிக்கும் 

wenfl, Herdsman’s tinkling girdle. at the sound of which cows follow him to their stall. 
சறைகைமணி! என்று ஒரு மணி உண்டாயிற்று (ஈடு, 4, 8, 4), 

Feo mMiesfl carai-mani, 7. < id. +. 

ஈ சறைகைமணி. 

சன்தாபனம் cantapanam, v7. 

ஒரு நகை, கப்பாலா. வடமூன்று முத்தினற் களாகவரம் பொன்னின் சன்தாபனக் கடையுநீ 
நடுவு இட்ட படமு குல். சொல். அக, 

சணன்குவடம் canna-vatam, 77. 

@@ fees, An ornament. Gargss திருச்சன்நவடம் மூன்றினால் (கல், சொல், அக், 

சன்னல் சங்கின் cannal-cankili, 7. < #esrexret +, 

பலகணியைப்போன்று இடையிடையே துளைகளைக்கொண்ட கண்ணிகளாலான சங்கிலி: 11201 
chain with pieces resembling a window (4:22... 

சன்னாவதஞுசம் canndva-tancam, ர, 
காதணி வகைகளுள் ஒன்று, An ear ring. 

சனிவளையம் cani-valaiyam, 27. 

பரவ மகளிர் enfluib angenft cies: A kind of far-ornament worn by women (Parav.). 

சா 

சாக்கசூ cakku, 7. corr. of e746. 

* பொன். சாக்கு பந்தம் ... பொன்னே (பிங், 6: 131. 

சாங்கிருதம் cankirutam, ர. 

ஒலியெழுப்பும் காலணிகலன் வகை; 111012, ஊக (யாழ், அக.
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FTSeHLILD catarupam, 7. <_jata-rupa. 

நால்வகைப் பொன்களில் erm; A kind of gold, one of ரீ௦மா த௦ர. சாதரூபங் கிளிச்சிறை 

யாடகம் சாம்புநதம் (சிலப், 14 : 2019. 

சாதாக்கொய்பு cata-k-koppu, 1. < 7g +. 

காதின் மேற்பகுதியில் துளையிட்டு அணியப்படும் சித்திரவேலைப்பாடற்ற sjexfl cies, Plain 

ear-ornament of women (W.). 

சாதாச் smigéleds) cata-c-cankili, nm. < id. +. 

வேலைப்பாடற்ற sapssenfl ais; Simple neck chain (W. D.). 

சாதுரங்கம் caturankam, n. < catur-aiiga. 

உ பதுமராகம். பதுமம் பதுமராகம் சாதுரங்கம் என்பதும் அது (சிலப், 14: 186, அடியார் .. 

STBBSSETEMM cantu-k-karai, n. perh. ¢SHi +. 

weet sipsscfl eine, Collar-like ornament worn by women (Loc.). 

SMipL_y campu, nv. prob. jambunada. 

உ பொன். சாம்பு பொன் பறை ஆம் என்ப (சூடா. 11 : 149), 

STLOL{HHBLD campu-natam, n. < id. 

Brdaiawsl: GQuncraeper germ: A kind of fine gold, one of four kinds of poy. Quire yag@GF 

சாம்புநதம் வேள்ளுவமா. 36. 

சாம்பூநதம் campunatam, n. < id. 

உ சம்புநதம். சாதரூபம் கிளிச்சிறை ஆடகம் சாம்யூநதம் (சிலப். 14 : 201-202). 

eimipLicrgsib campunatam, 7. < id. 

உ பொன். சாம்பூனதம் ஆன அருஞ் செழுங் கனம் (FS) Houreveu, 25, 5 : 2-3). 

சாமந்திப்பூ camanti-p-pu, 7. < sevai +, 

செவ்வந்திப்பூ வடிவினையுடைய திருகுவில்லை crerayid senw —entl; Gold jewel resembling 

chrysanthemum, worn by women in the hair. 

emus) cami, nx. cf. camikara. 

> பொன். குரவனும் பொன்னும் தலைவனும் முருகனும் அருகனும் இளமையாட்டியும் 

சாமி (பிங். 10: 467). 

சாப்ரீகரம் camikaram, 7. < id. 

௪ பொன். சாபமீகரம் பூரி ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

emrjmieip carankam, 77. 

* அணிகலன். 

சாரசண ம் caracanam, 77. 

மாதரின் இடையணி வகை; & waist-band for women (wrip, 2&.).
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சாலகடம் 

சாலகம் calakam, n. < jalaka. 

யாகபத்தினிகள் நெற்றியில் அணியும் அணிவிசேடம்; ரொவாமார் worn on the forehead by the 

wife of a man who performs the sacrifice during the junction. #TeeLo - ஜாலகம் (புறநா. 166: ! 

14, உரை. 

erevuicilgmustb cala-p-pirayam, vn. 

போர்க்கவசம்; காபா (த. மொ, அக. 

சாவிகை 2811-7, 7. prob. ja/ika. 

உ கவசம். சாலிகை யுடம்பினர் தறுகணாளரே (௪£ வக. 2217:4. 

சி 

கிக்குமோதிரம் cikku-mdtiram, n. < சிக்கு 4, 

உ சங்கிலி மோதிரம். 

சிகாபாசம் cikapacam, n. < sikha +. 

மகளிர் அணியும் தலையணிகலன்; 4. 11880 ornament (29a0f?, ger. us, 70). 

சிகாமணி 0118-ம், 77. < id. +. 

1. முடியில் அணியப்டெறும் இரத்தினம்; & தா கா ௦௩ வ் இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள 

(திருவாச. 49, 7:4). 
2. மணிமாலை ஒன்றின் நடுவில் சிறப்பிடம் பெற்று விளங்கும் இரத்தினம் ஆகிய நாயக மணி; 
The main gem ofa string of gems. 

கிகாமோதிரம் cika-métiram, n. < lam +, 
ep ssleny Guwrslytb; A ring with initials (Loc.). 

கிகா suuimevib cika-vyalam, vn. < id. +. 

மகளிர் அணியும் தலையணிவகை: 4 120௨ ௦7 11680 )௦௨1 அணி, ஒப். ப. 70). 

சிகி ௦1, ரா. 

5 சிலம்பு. சி4) என்ப பரிபுர.ம் (வேத, சூடா... 4), 

AaAus7 lb ciki-patram, 7. < 1K +, 

மகளிர் அணியும் காதணிவகை: 4 180௦ 61 ear த (அணி. ஒப். ப. 70). 

fleonaesm®) cikai-tatu, 7. < T. sikatadu. 

1. பெரும்பாலும் சிறுவர்கள் அணியும் தலையணி வகை; க 19890 ornament of the children (Loc.). 

2. தலைமயிர் கட்டுங் sullgi; String of fastening the hair (W.). 

FlomssiGQ@wés cikai-tatu-kuccu, 7. < சிகைதாடு - குச்சு. 
* சிகைதாடு, 1 (5. 

சிகைமணி ௦1-ம், எ. எ சிகை +. 
* சூளாமணி. சிகைமணி அழுத்திய செம்பொற்சென்னிய (Germ, 10, 221: 1)
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கிங்கமதாணி ௦101-ம், 7. - சிங்கம் 4 

வெற்றி டெற்ற வேந்தன் மார்பிலணியும் சிங்கமுகப் பதக்கம்; 14௦7-73௦௨ றணஸ்வார் ௫௦௩ நந க 

victorious king on his chest பாதுரைத். ௮௧) 

சிங்கமுகக்க£ாப்பு cinka-muka-k-kappu, nm. < id. +. 

சிங்கமுகட் பொறிக்கப்பட்ட காப்பு வடிவிலான mauenfl aiens, Bracelet with a lion’s face on 

the clasp (W.). 

AGQSE citukku, 7. ௭ சிக்கு. 

மகளிர் அணியும் அணிவகை; க் 10ம் ௦5 மாறகாரகாம் ரீமா நசட முத்தின் அடுக்கு 

ஓரணையிற்கோத்த முத்து (5.1.1. 11, 211). 

தித்தி ௦1111, 7. 

தலையணி வகைகளுள் ஒன்றான சுட்டி; 006 ௦7116 112௧0 ௦ரறவா121ர5 11327 10) 24/77. 

ASA 2 $35) cittira-utti, n.< சி]தீதிர.ம் 4, 

உ சீதேவி. முத்து அணி வடமும் சித்திர உத்தியும் (பெருங். 2, 19: 120). 

ABSISSEL_ig ene cintakkattikai, n. < சி.நீதாக்கு *, 

உ சிந்தாக்கு. சிந்தாக்கை யிருமுலையாட் குஏன்கழுத்தி விட்டேன் (விறலிவிடு. 695. 

Albaera@e cintakku, n. < T. cintaku. [K. cintaka.] 

உட்கழுத்தில் அணியப்பெறும் அணிவகைகளுள் ஒன்று; & 147௦ ௦70601180௪. 

அகிந்தாமணி cinta-mani, 7. < cinta +. 

௩ தெய்வமணி. கிந்தாமணி சூளாமணி) ... தெய்வமணி! ஐந்து என்ட (பிங். 6: 119). 

சிம்மரசூண்டலம் ம்ருக பாரவி கா, 77. < சீ ம்மம் 

வலது காதில் அணியக்கூடிய சிங்கமுகம் போன்றமைந்த வட்டமான காதணி; &௱ ௦ர௱காோர் 10 

right ear resembling the face ofa lion. 

சிமந்தகம் cimantakam, 7. < syamantaka. 

உ சுமந்தகம். 

FILO SH oofl cimantaka-mani, n. < id. +. 

உ சிமந்தகம். சிமந்தகமணி சூடாமணி! ... தெய்வமணி! ஐந்து என்ப (பிங். 6: 119. 

FILS 1 cimikki, x. - U. faunas . 

'காதில் அணியும் கம்மல் முதலியவற்றுடன் சேர்த்து அணியப்படும் மணி வடிவிலமைந்த 

ars5exnls Gsrmed aens; Bell-shaped golden pendant of kammal, the edges of which are 

furnished with small pearls. QUTHFNMSAY QuTrHFlentssu1 GuTGGCEr (almaianG). 690). 

AMSAT, cimikki-p-pu, 1. < AMA) +, 

உ சிமிக்கி. 

Agxeseseyrb cira-c-cakkaram, n. < Sias +. 

தலையில் அணிவிக்கப்பெறும் வட்டமான திருகுவில்லை; சடைவில்லை; & ர௦ய10 ஐ௦1887 disc 

worn on the hair plait of the women.
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fly &@,erub cira-c-culam, 78. <id. +. 

> DSA Glib. 

#lyiomemeo cira-malai, n. < id. +. 

1. சிவபெருமான் அணியும் மண்டையோட்டு மாலை; 4 garland made up of skulls worn by Lord 

Siva. 

2. சிவனடியார்கள் தம் தலையில் அணியும் உருத்திராக்கமாலை; 4 50 ஐ ௦ரீ சயள்திக ஹச 02205 

worn by Saivaites on their head. 

fly Guioevtornemes cira-mél-malai, x. 

* முடிமாலை (கயா.). 

சிரிமுடி மொட்டும் ர. 

> WEL Lb. 

சிருங்கலம் cirun-kalam, n. 

* சங்கிலி, | (அபிதா. மாலை), 

A\Gy mio eof} cir6-mani, 7. < ஆழ ய்யா. 

* சிகாமணி, ; (யாழ், அக. 

சிரோரத்தினம் cir6-rattinam, #7. < id. + rama. 

உ சிகாமணி, |. 

சில் ௦11, 7.௩ சின்-மை, ௨ வு 

* சடைவில்லை. சில் இயல் ஒதி (கம்பரா. 1, 21, 12:1), 

சிலம்பு cilampu, 7. - சிலம்பு. 

மகளிர் காலணிகலன் வகை: Tinkling anklets worn by women on their feet. ஒன்றின வோவவ ளஞ்சிலம்படியே (ஸங்குறு. 389 : 5), 
Fleyicuewfl cilu-vani, 7. parh. Med +, 

பரவ மகளிர் அணியுங் காதணி வகை; கடு கலாமா காரு நர் (Parav.). 
சிவந்திட்பூக் கழுக்கண் civanti-p-pt-k-katukkan, no < Sévatr +. 

சுற்றிலும் சிவப்புக் கல்லும் நடுவில் வெள்ளைக் கல் லும் வைத்துச் செய்யப்பட்ட காதணி sense; A kind of ear ornament gemmed with rubies aro und a white stone. 
சிவந்திப்பூ Gior Slyib civanti-p-pii-mGtiram, mn. <id. +, 

சிவந்திப்பூ வடிவில் செய்து மணிகள் பதிக்கப்பெ ற்ற மோதிரம்; க ting shaped like chrysanthemum flower. 

சிவப்பு civappu, 1. < சிவ. 
* சிவப்புக்கல், மாமணி சிவப்பு மாணிக்கம் (Bring 1s. 383). 

சிவப்புக்கல் civappu-k-kal, n, < சிவப்பு - 
மாணிக்கம்: Ruby {Collog.).
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Aloyeflens civalikai,n. cf. Aaiflans, 

ஈ பெருஞ்சூட்டு. பெருஞ்சூட்டு என்பது சிவளிகைப் பெயரே (பிங். 6: 104). 

Alp Mid cirruru, n. < #) pi-cmip + 2-H. 

தாவியுடன் கோக்கும் உருக்களுள் geng: Ornamental pieces appended to the 72/7 

கசிறுதாலஷி 0120-1811, 7. - சி.று-மை +, 

1. சில அரும்புகளைப் பாம்பின் பல் வரிசை போல் நிரல்பட அமைத்த தாவி வகை; .& 104 

of small ௪7/௦ ரவார்கஜ௦ 5௨௮௨. தல்லோன் புனைத்த தெற்சிறு தானி (பெபருவ், 4, 16: 299. 

2. கணவன் வாழும் நாள்வரை மகளிர் கழுத்தில் சரட்டுடன் விளங்கும் sreail; A small 847 ஸமா 

by married women by Jong as her husband lives, 

3. maim _14GS Gar@s@b sre; Ta// given by a paramour to his concubine (Loc.). 

கிறுதாள் ciru-tal, 7. <id. +. , 

விரல் மறையும்படி அணியும் மணிகள் uUsSs Guorgnd;, A kind of ring studded with gems so 

as to conceal the fingers. 

Amistr&esib ciru-tikkam, nv. < id. +. 

அணியின் ஓர் உறுப்பாகவும் சிறிதாக அசைந்தாடுவதாகவும் உள்ள வைரமணித் தொங்கல்; 

Small pendant of Jewellary. திருப்பட்டிகை முகம் ஒன்றில் சவியினுள்ளால் சிறு தூக்கம் 

மூன்றே நாவித் தலையில் விடங்குடையான சாட்டில் கட்டின பொத்தி எட்டும் ௫.1.1. 4, 

$1). 

Api Gshbmnes) ciru-nerrali, 2. <id. +. 

உ சிறுதாலி, 1. தெற்சிறுதாவி - சிறுநெற்றாவி (பெருங், 4, 16 : 29, அடிக். 

கிறுடடுகண் ciru-patukan, 7. <id. +. 

தொங்கும் அணியுறுப்பு வகை; & றக்க 1 வ௩மாறவோாட் (5.1.1. 11, 396. 

igyipesfl ciru-mani, 7. < id. +. 

குழந்தைகளின் இடுப்பிலும், கணுக்காவிலும் அணிவிக்கப்படும் ஓவியெழுப்பும் சதங்கை; 1 [மு 

bell tied in a string around a child’s waist or foot. ¢stens #)_pstosef) கிங்கிணி (பிங், 6: 82. 

Al\piourt1_ipesfl ciru-vatta-mani, nr. < id. +. 

குழந்தைகள் இடுப்பில் கட்டுவதும் இலேசான முத்துகள் பொருத்தப்பெற்றதுமான 

Qeucrefuanerer eof; A silver ornament with tiny bells worn round the waist by children. 

அின்னப்ட cinna-p-pu, 7. < Hlatrawth +, 

சிறிய பூ வடிவமாகச் செய்யப்பெற்ற சடைவில்லை; A flower shaped disc worn on the hair plait 

of women, சின்னப்பூ அணிந்த குஞ்சி) (அவக. 2251 : 1). 

சீ 

€Gsall citévi, n. < s17-dev. 

சடைவில்லை வகை; ஆ woman’s head ornament. “Gal என்னும் தலைக்கோலத்துடனே 

(திருமூரு. 23, உரை).
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€iy cir, ம் Srv. . . ai it 
காலில் அணியப்படும் தண்டை: 7111:110த ரவர்” ர௦ா 10௨ 122. கால் தண்டை புகழ் ... 

ஆகும் (திவா. 11 : 296. 

Fy agegmeo.bd cirsajalam, 7. 

மகளிர் தலையில் <syenflujld ssc iene; Hairnet of women (அணி. ஓப். ப. 70). 

FdGuonsHljid cil-mGtiram, 7. < “ed +, 

ssloqulGgagspbeflu Gong, Signet-ring, finger-ring with seal set in it (Collog.). 

Forse yuwerfl cina-c-cara-p-pali, 7. ௩ சனம் +, 

உ சரப்பணி (தெய்வச், விறவிவிடு, 599). 

&MH@ cunku, 7.<T. tcungu. [K. cungu.] 

ye FH EGEHK. 

சுட்டி culli, 7. perh. cudiya. 

. ” நெற்றிச்சுட்டி. சுட்டி சிதையக் குட்டத்துக் குளித்து (பெருங். 1, 40 : 102. 
2. * நெற்றிப்பட்டம். சுட்டியென்பது பட்டமூஞ் சுட்டியும் (அக. நி. 1548), 

சுட்டிகை cuttikai, 7. prob. cudiva. 
* நெற்றிச்சுட்டி. சூனிகையுஞ் சுட்டிகையும் (ஆதியுலா, 68. 

Fi ig Gp eH) cutti-mukatu, 7. எ சுட்டி 

மகளிர் அணியும் sSoncwersflacwcr; Set of ornament worn by women on the head. 

& Lmfl culari, 7. cf. eu), 

உ கவசம். மெய் புகு கருவி கவசப் பெயரே சுடாரியும் (பிங், 6: 506). 

Gig-emes culikai, a. < jutrka. 

lL. > மணிமுடி. சூடிகை சுடிகை சேகரமும் (பிங், 6: 67). 
2. முன்நெற்றியில் மகளிரும் சிறுமியரும் அணியும் Gls Ms Lg; Ornament worn by women 
and girls on the forehead. #menery யூங்கமல மன்ன சுடர்மணி மூகத்தினர் கும்பரா. 1, 14,8 
: 2, வை.மு. கோ), 

சுண்டுவிரற்கண்ணி cuntu-virar-kanni, n. < #or@angev +. 
மகளிரின் கால்சிறுவிரல் மோதிரம்; க kind of ring, worn by women on the little toe. 

சுண்டைக்காய் மாலை வய1க1- 1-8 பிகர், ச. - சுண்டைக்காய் +. 
சுண்டைக்காய் வடிவில் செய்யப்பட்டிருக்கும் மணிகள் கோத்த கழுத்தணி வகை: & 2௦1௨௦௨ made up of beads resembling Indian currant tomato. 

௬த்து 0100, 71. “சுற்று. 
1. கைவளை (3-2... 

ஒரு தோளணி வகை; க் bracelet worn on upper arm which has three Strings and hanging tinklets.
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சுத்துப் பரிஞ்சி லர்(ப-ற-றகாரம்0ர், 77. < id. +. 

நெற்றிச்சுட்டிக்கு இருபுறமூம் 2x crer emusies; A chain on either side of nerm7-c-cutti (S. D.). 

& 5 Flto coef) cuttu-mani, 7. < id. ++. 

உ சுற்றுமணி. 

சுத்துரரூ மெர்ர்மாமப, 7. “10. *. 

உ சுற்றுரு. 

சுரகனத் தோள்வலபயம் curakana-t-tolvalayam. 7. 

பாம்பு வடிவில் அமைக்கப்பட்ட வாகுவலயம்: .& 01௧௦௨124 worn on upper arm resembling a 

serpent. 

சுரி மாம், 7. - சுரி, 

1. திருகாணி, வளையல், சரடு முதலியவற்றின் மூட்டுவாய்; 1£வ$ ௦1 வாடாஈவாோர. உத்திராக்ஷ்தீ 

தாழ்வடம் ஒன்றிற் பொன்னின் சுரி! (5.1.1. 11, 156, 39). 

2. உருத்திராக்க மணிகளுக்குப் பக்கமாக இணைக்கும் வில்லைத்தகடு: The plates placed in 

between the beads in a rudraksha string. 2 SH avsysarf) Clu ct ost) os நரவிற் கோத்த 

உருத்ராக்ஷம் ஒன்றும் (8.1.1. ii, 38). 

siiflene curikai, 7. னார். சுரி. 

உ கவசம். கசையே சுரிகை மெய்புகுகருவி! (திவா. 7: 36. 

aflsaeco curitakam, 7. < Sifl- + 2h, 

தலைப் பின்னவில் அணியப்படுவதும் திருகுப்பூப் போன்ற வட்டமான மணிகள் பதித்ததுமான 

பொன் அணி: க ொடிவாரளோம் fastened to the hair with a screw. சுரிதக வுருவினதாகி! (நற், 86 : 6). 

சுரூள் மாய], 7. - சுருன்-. [%. suruli, M. curul, Tu. surul.] 

பனையோலைச் சுருளிள் வடிவிலமைந்த மகளிர் காதணி வகை; Women’s ear ornament resembling 

a coil of palm leave. De UGlurcr QeuirGess தெய்வக் குழைகளும் (கம்பரா, 1, 16,5 : 1). 

& (mH ott Qasireyige curul-kolucu, 7. < சுருன் -, 

மகளிர் காலில் அணியும் திரித்தகயிறு போன்ற அமைப்புடைய Qarg@ia; A kind of anklet worn 

by women resembling a coin (Los). Ker. ii, 65). 

சுருள்டரீஷி curul-pili, 7. < id. +. 

மகளிர் காலின் மூன்றாம் விரலில் அணியும் ஆமி; மோதிரம்: Ring worn by women on the third 

toe. 

& Benen curulai, 7. < ecper-. [K. surule.] 

உ சுருள். செம்பொன் செய் சுருளை மின்ன (சூனா. 10, 79 :3). 

Romy curai, 7. cf. susira. 

திருகாணியைச் செலுத்துஞ் #lgi@ipmu; Female screw. 

ace cullu,n. cf. Suk/a. 

உ வெள்ளி. கருதிய சுல்லு ... இரசதம் வெள்ளியின் பேர் (சூடா. 6:99).
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சுவணம் மெகா, 77. “ suvarna. 

உ பொன். எறிபுரை சுவணம் (பெருங், 4, 11:5௮. 

சுவர்ணம் வெங்காரம், 77. < id. 

உ பொன். 

சுவா௱படி வெர், ச. < svamin. 

* பொன். சுவாமியென்பது முருகனும் பொன்னு மாசானெனவுமாகு முப்பெயரே (௮௧, நி. 

1542). 

சுழியம் culiyam, n. < #1). 

1. பெண்கள் அணிந்துகொள்ளும் தலையணி வகையுள் ஒன்று; க் 18ம் ௦7 ொவரளம் ௬௦௩ by 

women on the head. eis)wid சூடி (கம்பரா. 1, 22, 51 :4), 

2. நெற்றிச்சுட்டி. படர் சடை மொழுடப்பும் சுப்ரியமும் (திருவிசைப், 3, 3.2: 1). 

&eflens culikai, n. 

அணிவகை; க் 1ம் ௦7 ௦௱வாளார். சூளிகையும் சூட்டும் சுளிகையும் (ஆதியூலா., 68. 

சுற்று லேறாம, 7. - சுற்று-, [18. சய] 

திருமணமான பெண்கள் அணியும் கால் விரல் மோதிரம்; 1௦6 1றத. சுடுபொன் வளைஇய 
வீரமை சுற்றொடு (கவித், 85 : 1-2). 

சுற்றுக்கடுக்கண் பேறாம-1 ககர, ரா. “10. 4, 

a@4achr cienas: A kind of ear-ornament (W.). 

&MMIssBev curru-k-kal, 2. < id. +. 

கொப்பு முதலிய அணிகலனைச் சுற்றி வட்டமாக அமைக்கும் iweaflacr; Precious stones set 
circularly on the fringe of koppy and similar ornaments. 

& M Mito eofl curru-mani, 77. < id. +. 

மங்கல நாணாகிய தாலிக்கு இருபுறத்திலும் கோக்கப்படும் பலவித வடிவமைந்த உருக்கள்; 
Beads of various forms stringed on both sides of the marriage badge to form Mmatgalya suthra. 

&OMICH curruru. n. < id. +. 

உ சுற்றுமணி. 

சுற்றுற்றி ஸராமாாட 7. 

அணிகலன் வகை; க் 10ம் ௦1 ornament. 24738) ஜஞ்சாணே மூவிரல அரைபாதச் சுற்றுற்றி 
(கல், சொல. அச, 

&F&MEYSBHeonrp curavu-k-kulai, 7. < சுறவு *. 

மகரமீன் வடிவாகச் செய்த காதணி; மகரக் gen: An ear-ornament shaped like fish. நாகம் 
மருப்பி னியன்ற தோடுந் நலங்கொள் சறவுக குழையும் (அவக. 2440 : 19, 

&Majeumuy curavu-vay, n. < id. +. 
மகளிர் தலையில் அணியும் மகரவாய் என்னும் அணி; க மரவாளோர் shaped like a shark’s 
mouth, worn by women on the கம். சுறவுவா யமைந்த (பெரும்பாண் . 385)



சூட்டு $1 சூரியபொறை 

சூ 

சூட்டு பய, ச. வ ளூட்டு-, 
1. பெண்கள் முன்நெற்றியில் அணியும் அணிவகை; நெற்றிச்சுட்டி; ரோரவாார் 1௦7 women’s 

forehead. தாட்டுப்பெயர் பொறித்த சூட்டுப் பொவிசுடர் நுதல் (பபருங்., 2, 4 : 10). 

2. கிரீடம். இறை கொள் மா நகர்ச் சூட்டு வைத்தனையது (Fors, 2569 : 2). 

சூடகம் ஸர்வதா, 77. perh. @&@-. [T. sudigamu, K. sudaga, Tu. cudaga.] 

eismenue cuens; Bracelet. wufom siiigu ASS 7F Gtasey OQEbQuNTD msaucmar (Flevis, 

6: 91-92. 

ளூடா ௦048, 77. 5 மபண். 

1.97 கைவளை. 

2. கழுத்திலணியும் பொற்கொடியில் கோத்த உருத்திராக்கம்; /8பள்24௪ 0௦௧05 20010520 171 ஐ௦10 

and stringed in a goid band to wear as a necklace. 

சூடாமணி ௦018-ம், சர. “1ம். எ. 

1. உயர்ந்த மணிகள் பதித்த சடைவில்லை வகை; க நுகார்கரு ௦ரி நவர 0150, சூடாமணியும் 

பணிவளையும் (இராஜராஜ. உலா, 322) 

2. ஒரு மாலையின் நடுநாயகமான மணி; நாயகமணி: 3௭௩௨1 1 க பகர் எ ப்கம்சாா. 

3. £ தெய்வ மணி. சிமந்தகமணி சூடாமணி ... தெய்வமணி ஐந்து என்ப (பிங், 6: 119), 

சூடிகை cutikai, 7. < மற்றம 

தலையைச் சுற்றி அணியும் ஒருவகை நகை; மணிமுடி; ரோக இவை வ!12ம் பர்கா. ச சீன்சோதி! 

படல சூடிகா கோடி (தக்கயாகப், 105 ). 

@omt Bere cutai-k-kacu, ரூ. < Gene +, 

* சூடாமணி, 1. உறுசுடார்ச் சூடைக்காசுக் கரசினை (கம்பரா, 5, 6, 45: 1). 

ஞூர்ப்பு பபற்ற, 7. 5 சூர்-, 
கையில் அணியும் வளைந்த கடகம்; பாகவி. சூர்ப்பு அமை முன் கை (புறதா. 163 :3). 

சூரியப்பிரபை மொநுக-ற-றர்ர௨றகர, 77, - suryvat+prabha. 

மகளிர் தலையின் வலப்பக்கத்தில் அணிந்துகொள்ளும் மணி பதித்த சடைவில்லை வகை; 

Ornament of gold set with precious stones, worn by women on the right side of the head cf. 

cantira-p-pirapal. 

@ FluicicNyenmeu curiya-p-piravai, m.< id. +. 

உ சூரியப்பிரபை. 

Se flucirNesam curiya-p-pirai, 7. < id. +. 

 சூரியப்பரிரபை. 

@fu:iGQumremm ctriya-porai, 1. < id. +. 

> சூரியப்பிரபை.
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சூவஷிக௱ 011168, 7. 

ஆண்கள் மணிக்கட்டில் அணியும் அணிவகை; & 0004 of bracelet worn by menfolk (அணி, 

ஒப். ப. 70). 

சூஸ்ரி வி, ச. - சூழ்-. 

1. யானையின் முகத்தில் அணிவிக்கப்படும் நெற்றிப்பட்டம்; முூகப்படாம்; Ornamental covering 

for the elephant’s face. uf) wiremeré Hic) Lior pesrcurcs (அகநா. 15 : 10). 

2. குதிரைக்கலணை. சூழியும் பரிமாக்கலணை ஆகும் (பிங், 6 ; 519). 

@& i uid ciliyam, 7. < சூழி. 

உச்சிக்கொண்டையில் அணியும் Sjenflacvcs; Ornament worn on the crown of the head. விட்டிலகு 

சூழ்ியம் விழுங்கு சிறுகொண்டை (திருவிளை. 1,4, 16: 1. 

சூளாாவ ணி cula-mani, 7. < cuda-mani. 

1. உ சூடாமணி, 2. சூளாமணி சிந்தித்திரியு மன்றே (௪£வக, 786 : 4). 

2. இந்திரன் அணியும் மணி: பேசர வா நர [நமக சிந்தாமணி, சூளாமணி! ... தெய்வமணி 

ஐந்து என்ப (பிங், 6: 119. 

சூளிிகை culikat, nm. < cufika. 

தலையணி வகை; 4 ரூழ௦ 01 11௦௧0 மாவாக. சூனிகையும் ... சூட்டும் பின் விலக (ஆதியுலா, 

68). 

செங்கோல் 0௦௦0-1௦01. 7. -செம்்-மை 4, 

உ பொன். ஆசை செங்கோல் ... பொன்னே (பிங், 6: 131). 

செந்தாது cen-tatu, 77. <id. +, 

உ டொன். தேசிகம், செந்தாது ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

Gletitomenmes cepa-malai, 17. < japa +. 

உ சபவடம். செய்க செபமாலை நூற்றெட்டினால் செவச. பொது. 144). 

Qestigit_ip cepa-valam, #7. < id. +. 

* சபவடம். வந்தான் செபவடக் கரமுந்தானும் (திருவாலவா. 35, 25 : 4). 

Gleibiy cempu, 7. < Gletbi~me +, [K. M. cembu.] 

* பொன். செம்பு தானே நாவலுஞ் செம்பும் பொன்னுமெனவே போற்திடு முப்பெயர் 
(அக, நி, 1604). 

செம்பணி மட்டம். 1. ௭ செம்மை 4. 

செயினணட்டிகை ceyinattikai, 2. <E. Chain +. 

கைக்கடிகாரச் சங்கிலி போலச் செய்து பதக்கம் சேர்க்கப்பட்ட அட்டிகை வகை: க் பகல் in 
the pattern of a watch chain to which a pendant is attached.
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QecH BSL, cerunti-p-pu, 7. 

மாலையாகக் கோக்கப்படுவதற்காகச் செருந்திப்பூ வடிவில் செய்யப்பெற்ற பொன்மணிகள்; 

The golden beads made in the form of panicled golden blossom to string as a necklace. செருந்திப்பூ 

பதினொன்றும் கொய்சகம் இரண்டும் (கல், சொல், அக். 

செவிடு ஸாம, 7. நரா. “செவி -, 

காதணி வகை; க ககா ornament (Loc.). 

செவிப்பூ cevi-p-pu, 1. < id. +. [T. cevu/appuvvu.] 

உ செவிமலர், 1, தோடே செவிப்பூவே (திவ். திருப்பா. 27: 4). 

செவிமலர் ௦ ராகவா, ரா. எர்ம். 

1. * செவிமலர்ப்பூ. 

2. தெய்வத் திருமேனிகளில் சாத்தும் பொன் அல்லது வெள்ளியாலான கர்ணபத்திரம்; 0௦18௦ 

silver ears put on idols on special occasions. 

செவிமலர்ப்பூ cevi-malar-p-pu, n. < id. +. 

மகளிர் காதணி வகை; க கோகன் மி. கன்னாவதஞ்சம் செவிமலர்ப்பூவே (திவா. 

7:86. 

செவிமாவி ௦ுர்- றாக], ரர. - ₹0. 

காதணி வகை: க variety of ear ring. 

Qe Miiblencooit_tb ceri-nilai-vatam, 77. - செறி- 

நடுவில் பெரியனவும் அவற்றை அடுத்துப் படிப்படியாகச் சீர்மையுடன் இருபுறமும் சிறியனவுமான 

முத்துகள் அமையுமாறு கோக்கப்பட்ட மாலை; க உத of pearls having big pearls in the center 

and smaller over on both sides in decreasing sizes graduaily and symmetrically. 

சே 

Geeayib cékaram, n. < Sekhara. 

உ மணிமுடி. சூடழிகை சுழிகை சேகரமும் சொல்லும் (பிங், 6 : 67). 

Ge.wesf!l cémani, n. < Ge- 

கால்நடைகளுக்கு அணிவிக்கப்படும் மணிவகை:; 1351] tied to the neck of cattle (wT. He.). 

GeiWwinlult_t_em_. cémiya-p-pattatai, n.< Geum +. 

சேமியாவின் உருவம் அமையச் செய்யப்பட்டு, குழந்தைகளும் மகளிரும் அணியும் கால் 

Qerais aiens; Vermicelli-like anklet for children and women. 

சேர்வை cérvai, n. < Ger-, 

way angexfl aiens; Women’s ear ornament (W.). 

சொ 

GQeng@enrGursigid cokuca-m6tiram, n. < Gen@en +. 

Qeiby 6065 2 Gorasegnm GeWucourtr Guonrgsiaiens; Ring made of pinchbeck (W.).
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சொர்ணம் comam, nn. < svaima. 

> Quire. 

சொருகுப்பூ ௦௦ய/ல-ற-றம், 77. - சொருகு- *. 

தலையில் செருகும் பூ வடிவில் அமைந்த சடைவில்லை; 1146 flower like disc used as the 

ornament for pigtail. 

சசொணன்னம் connam,n. < svarma. 

உ பொன். வெறுக்கை சொன்னம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

Gen 

Gene sésé#IQ&SG cOnaka-c-citukku, n. < Gerarad +. 

Geners greyed ass abs —Qo0flaicome;, An ornament for women from Greece. சோனகச் 

சிடுக்கின் கூடொன்றிற்கட்டின மாணிக்கம் (5.1.1. 14. 430). 

சென 

Geer eps) caukanti, n. < saugandhika. 

vorenfléa ciene; A kind of ruby having the tint of the red flowered waer-lily, one of Manikkam. 

செளகந்திக்குச் சாற்றிய நிறனே (சிலப். 14 : 186, அடியார்... 

செளகந்திகம் வேகா வாட 7. < id. 

>» செளகந்தி. 

ஞா 

ஞாவித்தட்டு பகிர்க, ச. < @Hreb- +. 

சிற்றுருக்களோடு சேர்த்து மகளிர் கழுத்தில் அணியும் அணிகலன் வகை: & 12/௦ of woman’s 

ornament worn along with Cyrrruru. 

ஞாலுத்தட்்டு Nnaluttattu, 7. 

ஈ ஞாலித்தட்டு (4. 72. 

ஞாலுதட்டு பிவியர்லாம, ச. 

உ ஞாவித்தட்டு (5. 2. 

ஞானக்குமாாயப் ரகவ], vn. 

* கச்சிக்குழல் (NV. D.). 

ஜெ 

ஜெகிழம் நலிவ்கறு, 7. ௭ ஜெகிழ்-, 

> ஜெகிழி. சீரார் ஞெகிழம் சிலம்ப கவித், 90 : 11. 

GEE SUM nekili, 7. < id. +, 

பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு வகைச் சிலம்பு; 11111௩ ஊப்பில். பரிபுரம் அரவம் பைம்பொன் 
ஞெகிழி ... சிலம்பு (திவா. 7; 523.
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ie 

டீக்காப்பதக்கம் tikka-p-patakkam, x. < U. tka +. 

பொற்றகட்டில் விலையுயர்ந்த மணிகள் பதிக்கப்பட்டதும் மகளிர் அணிவதுமான, குச்சிப் 

பதக்கத்திலிருந்து வேறான பதக்க வகை; க 12061 நவுக்கொர் வர்ர a top-clasp of gold, set with 

precious stones, dist. fr. kuccip-patakkam. 

we eer tika, 72. 

௪. டீக்காப்பதக்கம். 

டீகாப்பொட்டு tika-p-pottu, 7.< tar +. 

மகளிர் தலைவகிடுக்கு GaGr GppPulesd serfluid #1114; A jewel pendant worn by women on 

the forehead (Zoc.). 

Guim 

டேரலாக்கு tolakku, n. < Hind. /o/a. 

Her aeayeafle QqenosenGQupyp anges Gagrmecd —yenf); An long ear-pendant. 

த் 

SWlegib tri-caram, n. 

உ திரிசரம், பொற்கட்டு 160ம் உட்பட தாக்கம் 250க்கு வன்னசர தரிசரம் ஒன்றும் 

மாணிக்கம் 1002ம் (கல், சொல், ௮௪.) 

Sf\Geouevef) tri-veni, 7. 

* திரிவேணி (அண், ஒம். ப, 71). 

குரறிஸரவடம் tri-sara-vatam, n. 

8 திரிசரவடம். கிர£டம் ஓன்றுக்கு தரக்கம் 3308 தரிஸரவடம் ஒன்றுக்கு முத்து 1370 (கல், 

சொல், அக... 

= 

Ses takka, n. 

நாயர் இனப் பெண்கள் அணியும் sjenfl eiens, An ornament worn by nayar ladies (E. T.). 

தகட்டுக்குழை takattu-k-kulai,7.< SHG +. 

கழுத்தணி உறுப்பு வகை; & part of necklace (S.I-1. viii, 128). 

Smséenib tanka-c-caram, n.< தங்கப் 4, 

தங்கச் சங்கிலி ஆகிய கழுத்தணி; 0௦1 chain. | 

தங்கம் tankam, சா, (M. tankan7.| 

அணிகலன்கள் மூதலியவை செய்யப் பயன்படுவதும், இயற்கையாகக் கிடைப்பதுமான 

மதிப்புமிக்க வெளிர் மஞ்சள் நிற உலோகம்: 0010. மாதங்க ராசி திருவாய் மலர்ந்தான் 

(இராஜராஜ. உலா, 332).
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Sms oevl)s7ib tanka-sttram, n. 

ஆண்கள் இடுப்பில் அணியும் அணிவகை; க் ஜார்! 100 இணி, ஒப், ப, 70). 

GFDL} tacumpy, ». cf. Ausumbha. 

* பொன். தசும்பென்பது வேகுடமு மிடாவும் பொன்னுமெனவே போற்று மூப்பெயரே 

(அக, நி. 1759. 

தட்டாணி (8181ம், 7. 

தாலிச் சரட்டின் ge ape, A part of the marriage badge. werucemt_wirr Gaanwt 5H 

மங்கலனாண் தட்டாணிக்களன் புரிய வோடாணி கல், சொல். அக, 

துட்டு. மம, 7. “ தட்டு- 

(சதுர வடிவிலான) கழுத்தணியில் கோக்கப்படும் சதுர வடிவிலான அணி உரு; 541876 12005 
ofa necklace. 

தட்டுக்குகச்சு 210-1௦௦. 7. < id. +. 

காதிலணியும் கம்மல், தோடு முதலியவற்றின் திருகாணி; 16 80191 of an ear ornament (5S. ல... 

SiLOQeeA tattu-c-cari, a. < id. +, 

(Peamaule senfluto waafly senflaiens: A kind of bracelet worn by women on the forearm. 
கட்டுச் சரியைச் சரியாகக் கைக்கணிந்து (கூளப்ப, 136). 

BSU_Oocooft tattu-mani. 7. < id. +. 

சிறிய சதுர வடிவப் பொன் உருக்களாலாகிய கழுத்தணி வகை: 5ஈ௨11 ௩௨௦௦141௨௦௦ of square pieces 
௦! 2௦10 (யாழ். அக... 

தட்டை! டியா, 77. ௩॥ தட்டு. 

காதின் மேல் பகுதியில் அணியும் காதணியில் பொருத்தக்கூடிய அணிகலன்: Small ear-ornament 
like a tack, worn in the upper ரவி மறுவில் செம்பொன் மணி கெழு கட்டைகள் (SBS. 6, 
16, 7:1). 

தட்டை? மப்ட wv. < தண்டை. 

ஒலியெழுப்பக்கூடிய ஒரு காலணிகலன் வகை: தண்டை; & tinkling anklet. sLiemt_ @ ஞ.கிழங்கழல் 
(கநீதபு. 1,142. 1). 

Srco_s Sloper tattai-ttiruppu, 1. < selec +. 
அணிகலன் வகை: க ரம் of ornament யாழ். அக, 

Si emt_wirfedl tattai-p-pili. 7. < id. +. 
காவின் சுண்டுவிரலுக்கு அடுத்த விரலில் அணியும் தட்டையான மெட் 
worn on the fourth toe (Lec.). 

SOUL tatuppu. 2. - தழு... 

காதில் அணியும் இரு அணிகள் ஒன்றேரடொன் 
வளையம், இ நு 

று உரசாதிருக்க இடையில் அணியும் ஒரு asher introduced in between two ear ornament to avoid rubbing.
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துடை tatai, 7. < id. +. 

1. >» காப்பு, 2. 

2. % கவசம். தடைகுடங் கவசம் பாரி! தடுத்தல் ுூண்கடைப்புணர்ப்பாம் அரும், 126. 

துடை யமோதிரம் tatai-motiram, n.< seme +. 

கைவிரலில் பெரியதாக அணிந்திருக்கும் மோதிரத்தைக் கீழே விழாமல் தடுத்து நிற்கும் சிறு 

மோதிரம்; 1660 7112. 

தடையம் tataiyam, 2. “10, 4. 

அணிகலன் (4. 7/2.. 

கதுண்டட்டி (கருர், 7. ௨ தண்டு 

* தண்டொட்டி (ம. 0.3. 

Hovorig eid tantikam, 7. 

௩ முத்துமாலை. 

How lg one tantikai, 77. 

௩ தண்டிகம். 

துண்டை 18787, 7. ரி. பச. 

1. குழந்தைகள், சிறுமிகள் ஆகியோர் காலில் அணியும் ஒன்றுக்கொன்று தொட்டாற் போல் 

முூனைகளைக் கொண்ட உருட்டுக்கம்பி அல்லது குழல் வடிவிலான பொன் அல்லது வெள்ளி 

அணிகலன் வகை; 11௦11௦ வன. மருப்பின் தண்டை செறி மாணிக் குதம்பை (பெரியபு, 10. 

21: Bs 

2. குதிரையின் காலடிகளைச் சுற்றிப் பொருத்தப்படும் வெள்ளி அணிகலன் வகை; & 5 

ornament put round the feet of horses. 

துண்டைவெடட்டி tantai-veltti,n.< SHesrent. +. 

உ தண்டொட்டி (2௦௨.). 

தண்டெடொட்டி 1க1101ம், 7. - தண்டு 4 ஒட்டு, 

காதின் துளையைப் பெரிதாக்கிய பெண்கள் அணியும் அரக்கு அடைக்கப்பட்ட பொன்னாலான 

குழல் வடிவக் காதணி வகை; க் 10/௦7 குக “ஊரவர். வயிரத்தண்டொட்டி தந்தான் 

(விறலிவிடு. 1116. 

SBBUiLjewr tanta-p-pun, vn. < danta+. 

யானைத் தந்தத்தில் அணியும் கிம்புரி; 1*சாயக ௦ ரா௩சர்க। மற ௦ 116 ரர்ற of an elephant’s tusk. 

கிம்புரி மூடி தந்தப்பூண் சூடா, 11 : 14. 

SlbSoucmen tanta-valai, vw. 104. *, 

யானைக் கொம்பினால் (தந்தம்) செய்யப்பட்டதும், சங்கு வளையை விடப் பெரியதும், 

பளபளப்பானதும், விலையுயர்ந்ததுமான வளையல் வகை; & றா2௦1௦05 ௨10 shining bracelet made 
up of elephant’s tusk, bigger than that of conch.
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குதிவட ம் tani-vatam, vn. 

உ தனிவடம். மேற்படியார் சார்த்தும் ததிவடம் ஒன்றும், முத்து மூப்பத்தொன்றும் (கல். 

சொல். அக. 

தப்பளைக்கொக்கி மறறகக/-%-1201், 7. ௩ தப்பளை -, 

அணியின் கொக்குவாய் (4G) aes: A kind of hook in jewels. 

Su-eflusb tapaniyam, n. < tapaniya. 

௩ பொன். தபனியப்பயொது (கந்தபு. 2. 30.2: 4). 

Sipuiio tampam, 7. cf. danisana. 

ஈ கவசம். மெய்யுறை தம்பம் ... மெய் புகு கருவி (திவா. 7:36. 

SOLIS Csenriped tampi-t-rdlan, vn. < GULP +. 

ஆண்குழந்தைகளின் இடுப்பில் கட்டும் குஞ்சாமணி; Ornament for the waist of male infants 

resembling the wembrion virile. 

SioMBusb tapaniyam, 7. < றவற. 

* பொன். தயநியமொென்பது பொன்னெனலாகும் (ஆசி.நி. 5: 1708). 

தமணியம் ta-maniyam., 7. < id. 

ஈ பொன். தமனியம் வளைஇய தாவுூஇல் விளங்குஇழை (மதுரைக், 7045. 

தரளத்தாமம் பாயக- ரபா. ர. ௭ தரளம் 4, 

* மூத்துமாலை. தரளத்தாம விஞ்சையர் (கம்பரா. 6, 36, 117: 3-4). 

Syer& si Qeur_ip tarala-k-kattu-vatam, 1. “1ல். ௮, 

ஒத்த அளவுள்ள மணிகளைக் கோத்த முத்து மாலை aiens, A string made up of pearls of same 
size. 

Soom taralam, 7. < tarala. 

உ முத்து. வாரித்தரள நகை செய்து (சிலப், 7: 38). 

துலகம் talakam, 7. 

மகளிர் இடையில் அணியும் அணிவகை: க 121.௮ of girdle worn by women (es). ஓம், ப. 70). 

தலைக்கருவி பிகர பார், 2. ௭ தலை +. 

தலையைப் பாதுகாப்பதற்காக அணியும் கவசம்: 1121௦. அசகம் சிரகம் தலைக்க GaN (Hour. 
7:38). 

Sone SGesrevid talai-k-kdlam, 7. <id. +. 

மகளிர் தலையணி வகை; சீதேவி; & (8௫ of head-ornament worn by women. தலைக்கோலமாகிய 
மூத்தும் (அவக, 349 : 4, உரை), 

SMosFsttoresm talai-c-cAman, 7. < id. +. 
இடப்பக்கம் பிறை நிலவு போலவும், வலப்பக்கம் சூரியன் போலவும் அமைந்து நடுக்கோடு வகிடுமேல் செல்லும் மகளிர் தலையணி வகை: Set of j 
along the parting of the hair. a left limb in the form of the crescent moon and aright li i form of the sun. 

Gv time in the
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தலைசாமான் talai-caman, nm. < id. +. 

> seanvéeroner (Collog.). 

தலைரநகை talai-nakai, n. < id. +. 

உ தலைச்சாமான். 

தலைரநாடா 1௧1௨1-812, 77. < id. +. 

பொன் தகட்டாலானதும் நுனி இழுத்துக் கட்டுவதற்கேற்பத் துளைகள் இடப்பட்ட;துமான 

தலைமுடியைக் கட்டும் அணிவகை; க, ஐ010 band of tie hair. 

Semev ctiwiesf) talai-p-pani, 7. < id. +. 

ஈ தலைச்சாமான் (ம. 2.7. 

தலையப்பாளை talai-p-palai, wn. ௩14. -, 

தலை மயிர்ப் பிரிவின் நடுவில் மகளிரால் அணியப்படும் ஒன்பது வகை மணிகள் அழுத்திச் 

செய்யப்பெற்ற பொன் அணி வகை; & 1ம் of hear-ornament for women. #)6ns s@aned 

தலைப்பாளை நான்று (சீவக. 2731 : 1, உரை. 

தலைமணிவடம் talai-mani-vatam, m. < id. +. 

* செறிநிலைவடம். 

* 

Secnodtwiesfl talai-y-ani, vn. <id.+. 

உ தலைச்சாமாண். 

Henmcoulnme _vr_b talai-y-attam, nv. < id. +. 

கசூதிரைத் தலையணி வகை; 1/6 of வரா ௦௩ ௨ ௩௦7525 1௦80. துஞ்சாகிய சிவந்த 

தலையாட்டததினையும் (கவித். 96 :9, உரை), 

Bouewmer &SHletor Blew) tavalai-k-kinkini, vn. ௨ தவளை +, 

தவளையபோல் ஒலிக்கும் errs! Gare. snevet aene; An anklet with bells giving the 

sound of a frog’s croak, S33) BTS Saicwars GID Hats Heol) (ais, 2481 : 3). 

Soaicmerasaomig tavalai-k-kuranku, 1. < id. +. 

DMolavefler iG; A kind of clasp in chain, in jewellery (W.). 

@Seucp)ercumus tavalai-vay, n. <id.+. 

நகையின் ஓர் உறுப்பு ஆகிய பூட்டு; [96 ௦5% ௦7௨/௧. இடைக்கட்டு நாலும் தவளைவாய் 

நாவியல் (கல். சொல், அக... 

Sercitiip talappam, 7. - தனம்பு-, 

காதணி வகை; கச கோ-௦யகறாமாம். தக்கையிட்ட காதில் தளப்பமிட்டு (விறலிவிடு. 184). 

தளுக்கு பவியில, ர. - தளுக்கு, (K. talaku] 

காதின் மேல் பகுதியில் அணியும் சிறு அணிவகை போன்றமைந்த மூக்கணி; 71056 ௮1, உருவி] 
ornament like a tack worn in the upper நவடிட மூவைந்தாம் பாட்டிகண்ட ஹக்குத்தளுக்கை 

(வி'றவிவிடு. 704)
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தனை 

தளை கம், ச. < seer. [K. tale, M. tala.] 

காற்சிலம்பு; &112. ஆண்பால் மயிர் தொடர்பு சிலம்பும் தளையே (பிங். 10 : 587). 

தறுந்திரம் taru-n-tiram, 7. 

* தறுத்திராணம். 

துறுத்திராணம் ப-ட்மேகார, 77. 

உ கவசம். 

தனம் tanam,n. < dhana. 

உ பொன். பொருளும் தனமும் ,.. திரவியமும் அதற்கே (பிங், 6 : 132). 

தணிப்பட்டு tani-p-pattu, 7. - தனி -. றா. பட்டை. 

ஈ தனிவடம். 

தணனிவட ம் tani-vatam. 7. 2 தனி 4. 

ஒற்றைச்சரமாகிய கழுத்தணி வகை; 141601% ௦ஈவா. சார்த்தும் தனிவடம் ஒன்றும் முத்து 

நாற்பத்திரண்டும் (கல். சொல், அக... 

தணனுத்திரம் tanulliram, 7. < tanu-tra. 

உடம்பைப் பாதுகாப்பதற்கு அணியும் கவசம்; காமமா (870), 

தணுவா௱ரம் tanu-varam, 77. 5 tanu+ vara. 

டோர்க்கவசம். க்பா௩ாமமா யாழ். அக, 

தா 

தாங்கி பிய, 7. - தாங்கு-, 

 கிம்புரி, 1. கோளகை தாங்கி ... பூணின் பெயர் எனப் போற்றல் வேண்டும் (திவா. 7: 95). 

தாடங்கம் பவார் 1. < titanka. 

பெண்கள் காதிலணியும் தோடு; '%/௦0'5 கோடாக். தோடு தாடங்கம் (திவா. 7: 83). 

தாதணிவளைபம் (கவர விடுக சூ மாம். தாது - அணி -. 

விரலணி வகை, 4 10100 ௦7 1ரதமா மஜ. தலைவிரற்கசுற்றுந் தாதணி வளையம் (பெருங், 2, 19: 
180). 

தாமம் போமா, 1. < daman. 

1. மணிகளாலான சரம்; மணிமாலை: 112011206 ௦7 beads, 81112 85 ௦7 றக!5. முத்துத் தாம 

மூறையொடு நாற்றுமின் (மணி. 1 : 49), 
2. பதினெட்டு முத்துக் கோவைகள் கொண்ட மகளிர் இடையணி: Woman’s waist ornament of 
16 or 18 strings of pearls (W.). 

3. முடியுறுப்புகள் ஐந்தனுள் gers; One of the five ornamental part of a crown. தாமம் முகுடம் 
பதுமம் ... மூடியுறுப்பு (திவா. 7: 82). 

StwWeoy &Glasmiemt_ timarai-k-kottai, 7. ௭ தாமரை, 
loaafly sencowesfl aes; A head-ornament worn by women (Loc.).
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தாமரைமணி (8ராகாகம- ரகரம், 77. “14. *. 

தாமரைக் கொட்டையாலான மாலை; & 10580 01 1௦1ப5-565௦5. துளசி தாமரைமணி 

தோண்மேல் (பிரயபோத, 11, 11). 

தாமரைவிதை womeme. tamarai-vitai-malai, ரர. < id. +. 

பைராகி இனத்தவர் அணியும் தாமரைமணி மாலை; A string of lotus beads (E. T.). 

தாய்க்கடுக்கண் (8-1 வர, ச. - தாய் +. 

காதணி வகை; 4 101௩0 of ear-ornament (W.). 

தாயத்து tayattu,n.< VU. la 7. 

> smuNlssi. 

தாயித்து tayittu, 7. < id. [T. auitu.] 

1. மந்திரவாதி, பூசாரி போன்றவரால் மந்திரிக்கப்பட்ட பொருள் உள்ளிடப்பட்டதும் தீமை, 

நோய், துரதிர்ஷ்டம் முதலியவை விலகும் என்னும் நம்பிக்கையில் கழுத்து, கை அல்லது 

இடுப்பில் அணியப்படுவதுமான நீள் உருண்டை வடிவிலான குழல்: Small gold or silver case 

worn on the person as amulet; cylindrical talisman. 

2. Sexflawcreuens; An ornament (Loc.). 

தார் கோர. ahr. 

1. குதிரையின் கழுத்தில் அணியப்படும் கிண்கிணி மாலை; String of bells for a horse. $77 

மணி அன்ன ஒண் பூக்கொழுதி (குறுந். 243 : 2) 

2.» சங்கிலி, 1 (மதுரைத். ௮௯.) 

Sup loesf) tar-mani, 7. < தார் -, 

* தார், 1 (யாழ். அக... 

தாரகைக்கேோவை tarakai-k-kovai, nr. < STIS +. 

ஏகாவலி என்னும் ஒற்றைச்சரக் கழுத்தணி; & 510216 stringed necklace. தாரகைக் கோவையுஞந் 

சந்தின் குழம்பும் (சிலப். 13 : 19). 

தாரகைச்சும்்மை tarakai-c-cummai, 7. < id. +. 

நட்சத்திரத் தொகுதி போன்று முத்துகளாலான அணிகலன்; ,& தபற of jewels studded with 

pearls. Gosemovuyis STIpPS தாரகைச் சும்மை பூட்டித் கம்பரா. 1, 21, 13:2. 

SNTCOSBFSEoO10 tarakai-c-cumai, 77. 

* தாரகைச்சும்மை. பாரத்தாரகைச் சுமையும் பூட்டி (கும்பரா. 1, 21, 13: 2. 

தாரம் taram, 7.< fara. 

1. 9 வெள்ளி. தாரம் களதெளதம் வெள்ளி (திவா. 6 : 20). 

2. உ முத்து (யாழ். அக... 

தாலி (விர், 7. [7. 6. 14. 1ம், 7242] 

1. திருமணத்திற்கு அடையாளமாக மணமகன் மணமகளின் கழுத்தில் அணிவிக்கும் மஞ்சள் 

கயிறு அல்லது பொற்சங்கிலியுடன் கோக்கப்பட்ட மங்கல enh; 72/7, central piece of a neck 

ornament solemnly tied by the bridegroom around the bride’s neck as marriage-badge. S7@8) ._. 

நல்லார் கழுத்தணிந்து (௪£வக, 2697 : 1).
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2. ஐம்படைத்தாலி. தாலி களைநீதன்று பிலனே (புறநா, 77: 7. டட 

3. தீய சக்திகளிடம் இருந்து காக்கும் எனும் நம்பிக்கையில் சிறுவர் கழுத்திலணியும் புலிப்பல் 

கோக்கப்பட்ட அணி; கராய tied on a child’s 12௦1. புவிப்பற்றாவிப் புன்றலைச் சிறாஅர் 

(புறநா. 374 :9), 
4.% ஆமைத்தாலி. 

தாவிக்கயிறு tali-k-kayiru, n.< sod) +. ட 

தாலி கோப்பதற்கான கயிறு; மாங்கலியச் சரடு; 1"கர்கர்கம் thread on which is hung the fa/1 

(Colloq.). 

SroNsstemm tali-k-karai, nn. < id. +. 

பொற்பட்டையாலான உட்கழுத்தணியில் கோக்கப்பட்ட gsmeil; The marriage badge attached to 

a flatinner necklacc. 

தாலிக்கொடி tali-k-koli. nm. < id. +. 

பின்னல் வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தாலி கோப்பதற்கான பொற்சரடு; Braided gold chain 
of the mangalya (Collog.). 

தாலிக்கொழுரந்து tali-k-kolunty, 1. < id. +. 

1.* ஆமைத்தாலி (திவ். பெரியாழ். 2, 6. 1, வ்யா.. 

2. பனை மரத்தின் வெண்மையான குருத்தோலையில் செய்த அணிகலன்; க் 12017௧௨௦௦௨ ந௦ாற நந 
boys as play which is made up of palm leaves. தாலிக்கொழுந்தைத் தடங்கழுத்திற் பூண்டு 
(திவ். பெரியாழ். 2. 6.1 :3. 

sSreoleGanemei tali-k-kGvai. 7. < id. +. 

தாலியுடன் கோப்பதற்கான பல்வகை உருக்கள்; 517102 ௦ரி 06805 10 which the wedding badge is 
attached (W.). 

தாவிச்சுரடு tali-c-caratu. 2. < id. +. 

* தாலிக்கொடி. 

தாலிய்பொட்டு tali-p-pottu. ர. < id. +. 

தாவிச் சங்கிலியில் அல்லது கயிற்றில் கோக்கப்படும் வட்டமான தகடு போன்ற மங்கல உரு; 
Disc-shaped «7/7. 

தாலிமணிவடம் lali-mani-vatam, 7. < id. +. 
தாலியேஈடு மணிகள் சேர்ந்த மாங்கலியக் Gan, String of beads to which the @//is attached. தாலிமணிவடம் ஒன்று (5.1.1. 1. 1715. 

தாவியுரு பிட்டு -மாய ர, “0௮. 

1. தாலியுடன் கோக்கப்படும் பலவித உருக்கள்; 13205 மரி பவா ராக ௧112012010 (114 2] 5. தாலி மட்டும் இணைக்கப்பட்ட eut_tb; Chain containing the 2/i. 
தாலவியைம்படை lali-y-aimpatai, 7. < id. +. 

* ஐம்படைத்தாலி. தாஷியைம்படை தழுவுமார்பிடை கேடம்பரா 1, 2, 58: 1).
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தாலுகா 1814, 7. - U. 2/௪. 

உ கர்ணப்ப (240.3. 

தாவடம் மேவரு, 7. - தாழ்- 4 வடம், (7. tavadamn.} 

॥. * உருத்திராக்கப்பணி. 

2. கழுத்தில் அணியும் மாலை: 11201180௦௨. தழை உடுத்துக் குன்றி மணித் தாவடத்தைப் ண்டு 
ரிச், வெண். 119. 

தாழ் tal, nm. [K. tal.] 

விரலணி வகை; & kind ம படத. சிறுதாழ் செறித்த மெல்விரல் (தற். 120 : 4). 

தாழ்வு ரகம, ர. - தாழ். 

* தொங்கல், 1 (7), 

தாழ்த்து பிரம, ர. 

௪ தாயித்து (2௦௦.7. 

தாழ்வடம் 80-கரகர, 7. நாமம். தாழ் -, [௩ா. சாரா] 

lL. கழுத்தின் அடியில் அணிகலன்களின் கீழ் அணியப்படும் முத்து அல்லது மணிகளாலான 

நீண்ட பொற்சரடு; 1146011806 ௦7 pearls or beads, long chain. stay @)ob BTPOus 16 தயங்க 

(சாவக, 2426 : 1). 

2. ௪ உருத்திராக்க மாலை. மார்பின்பரீதிலே தாழ்வடங்கள் மனதிலே கரவடமாம் (கண்டலை. 

FH. 29). 

Siipssaw Oe sD il (ala-k-kdttu-k-kampi. n. < s7yYp-. 

வளைய வடிவில் வேலைப்பாடமைந்ததாகச் செய்யப்பெற்றுத் திருமேனிகட்கு ஆணியிட்டுப் 
பொருத்தும் asngenfl arene; An ear-ornament for deities (ac), Qerab, அக். 

SMTLPWL talam-pu, nv. - தானழை 

நடுவே அகன்றும் இரு புறமும் நுனிகள் சிறுத்தும் தாழம்பூ மடல் வடிவமாகச் செய்யப்பட்ட 
wsaflt senewerfl; Woman’s hair-ornament in the shape of the bract of the screw-pine. 

Sriplajlevemen tali-villai, yn. 

சடைவில்லை வகை; க 10/00 மரி ஈாகர்ஈராரவானர். வசதப்பனெொடு தாழிவில்லை போட்டான் 
(விறவிவிகு. | (28). 

தூள் tal, yn. 

* தாள்செறி. தகையவர் கைச் செறித்த தாள் போல (கலித், 43 : 98). 

தாள் செறி tal-ceri.n. < sre +, 

மோதிர வகை; & பம் ௦7 றத. வில் வயிரத்து மரகதத் தாள் செறி காந்தள் மெல் விரல் 
கரப்ப அணிந்து (அிலப்,6 : 97-98, 

தாளம்பூ talam-pu, x. 

ஈ தாழம்பூ?
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தாளிம்பம் (21110 றவாட, 77. 

மூன்நெற்றியில் அணியப்படும் அணிவகை; Ornament ௭௦11 ௦ 10211௦80. தாளிம்பத்து ஆமநுதல் 

சேர்த்தி (ஆதியுலா, 120. 

தாளுருவி tal-uruvi, 7. < sre +. 

காதின் துளையைப் பெரிதாக்கிய பின் அணியும் ஒருவகைக் engenfl; Small ear-ornament. 

தாளுருவி என்னுரபம் அணிகலன் அசையா நின்ற காதினையும் (பெரும்பாண், 161, உரை, 

SIowmesriSSIHUUIL Gems tanai-t-tiru-p-pattikai, 7. - தானை -, 

தெய்வ உருவங்களின் அரையாடை மேல் அணிவிக்கப்படும் அணிகலன் வகை; ரோம்12 10 112 

10௦15. உடையார்ககுச் செய்த தானைத் திருப்பட்டிகை (கல். சொல். அக். 

தானைத்தூக்கம் tanai-t-tukkam, 7. < id. +. 

திருப்பட்டிகையணியின் உறுப்பினுள் ஒன்று; & ரவர் Uruppattikal sre Ss sya Neos cys 
கோவைத் தலையில் (கல், சொல், அக. 

தி 

திரட்சி tiratci,7.< S)ger-. 

* முத்து. தரளம் திரட்சி ஆகவும் சாற்றுவர் (திவா. 6: 10). 

திரணை (லகர. 7. “14. 

உ சுட்டி, 1. பாற்படு முத்தின் பனிச்சுடர்த் திரணை சாத்தி (ெபரியபு 28, 1215 : 3). 

திரவியம் tiraviyam., 7. < dravya, 

உ பொன். திரவியம் வேங்கை .. ஓபான் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

Sy et to swmMes_tb tiral-mani-vatam, 7. ௭ திரன். -. 

திரட்சியான வடிவில் இரத்தினங்கள் வைத்திழைக்கப்பட்ட உருத்திராக்கமாலை: கு 12 ௦7 
Necklace. HON ஆரூரனார்க்கு குடுத்தன திரன்மணிவடம் ஒன்று (S.L.1. ii, 32). 

SAiyresrib tirdanam, v7. < wana. 

* கவசம். தலைத் திராணமும் வூரப்புட்டிலும் புனைந்து (வ, த, அக. 

Sifleqid tiri-caram, 7. < tri-sara. 

மூன்று சரங்களையுடைய மகளிர் கழுத்தணி வகை: 175௦ Stringed necklace. ஸ்ப்தசரம் 
என்றாப்போல சொல்லுகிற ... மூத்துவடங்களையும் (திவ். அமலனாகதி!. 10 வயா. ப 10) 

SiMleqei._oub tiri-cara-vatam, 7. < ¢ri-sara +. 

* திரிசரம். 

திரிசரி பப. 77, < tf +. 

முகப்பில் உயர்ந்த மணிகள் பதிக்கப்பெற்ற மூன்று வளையங்களையுடைய காதணிவகை; கறு caring with three circular bonds and inlaid with gems on its front piece 

திரிவேணி மடடம். 2. < id. +. 

* திரிசரம்.
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ஜிரூ மாம, x. Prob. sr7.[T. K. M. tirw.] 

le மாங்கலியம். திருவொன்றுட் படப் பட்டைக்காறை (8.1.1. ii, 157). 

2. சீதேவி. திரு அணித்த ஒள் நுதல் மாதர் திறதீது (கார், நாற், 34 : 3). 

SH BML winerLomemes tiru-ataiyala-malai, n.< SG +. 

% உருத்திராக்க மாலை. திரு அடையாளமாலை எவ் உலகோரடும் ஏத்தத் தொழுது தாம் 

சடுத்துப் பூண்டார் (பெறரியப. 28, 1216 :3. 

Sla5 Ss ooort_mHrewr tiru-k-kanta-nan, 7. < id. +. 

உ கண்டநாண். மருவு திருக் கண்டநாண் மார்பினில் ஐம்படை (பெரியபு. 36.21 :2. 

திருக்கண் CGeugjeurerf) tiru-k-kan-vér-vali, n. < id. +. 

அணிகலன் வகை; க் பர் ராகம். திருக்கண் வோர்வாளி இரண்டு நால் கழஞ்சு பொன் 

(கல், சொல், அக, 

திருக்கவம் tiru-k-kavam, சா. ௩10. *, 

தலையணி வகை: & kind of head ornament. 

Sla_HSerCLy tiru-k-kappu, 1. < id. +. 

கங்கணம்: 3ாக௦௨1ர. திருக் காப்பு ௮ணி அம் கை ஏந்தி! (வில்லி. 1, 5, 95:2). 

ScupHse tirukku, 1. < திருகு- 4, 

அணியில் காணப்படும் skpyG@Gaens; Tiny 8௦1௦ 1 பர்வாவ!5. தேவாங்கும் மகரவாளியும் வயிர 

வல்வியும் திருக்கும் ஆக்கி (அரிிச்.வெண், ௨. பா. 22. 

SkHbones FflmMcliry tiru-k-kai-c-cirappu, n.< S/H + ems +. 

TOUTHUIW_ FIGS BMMure seafléG@ibd Gongyib; Signet-ring given as badge of the tittle 

ச், அருளொடுந் திருக்கைச் சிறப்புமிட்டுப் போவென்று விடைகொடுப்ப (திருவாலவா. 

39.4:37. 

திருகணி மாயிரர், 7. - திருகு: 

உ திருகாணி (/.). 

திருகாணி tirukani, 7. 12. -, [8. முற] 

1. தோடு, மூக்குத்தி போன்றவற்றில் திருகி உட்செலுத்தும் சிறுகம்பி போன்ற ஆணி; திருகுமரை; 

Screw in ornaments (J.}. 

2. பெண்கள் காதிலும் மூக்கிலும் அணியும் ஓரணி வகை; 5ருக!! கார் 11/௨6 க tack, worn by 

girls and women in the upper helix of the ear or in the nostril. 

Slice srevtlé wrpmul tirukani-k-kulay, 1. < திருகாணி? 4, 

உ திருகாணி, 1. 

திருகிணி (ரயி, 7. 

மாட்டுக் கொம்புக்குப் போடும் பூண்; 148௪*க1 cap for the horns of cows oxen (W. D.). 

திருசூ பயல. 7. - திருகு-, 

அணியின் திருகுமரை; 1 112௧ம் ௦7 உ 5மாஞு.



௯ ஸி = திருகுகம்மல் 96 திருமங்கலியம் 

Sim Hsetbioe tiruku-kammal, x. < திருகு +. . 

திருகுடன் அமைந்த waeflt angesfl ana; A kind of ear-ornament for women fastened with a 

SCrew. 

Sm AHsSibemus HSH tiru-kutampai-ttakatu, ரர. < FG +. 

விக்சிரகங்களின் காதிற்கு ஒப்பனை செய்வதற்காக அணிவிக்கப்படும் காது போன்ற 

பொன்னாலான தகடு; & 10 மீகா ஈமம், திருகுதம்பைத் தகடு இரண்டு பொன் மஞ்சாடியுள் 

குன்றி (5.1... 1, 435. 

SIcHe SIL tiruku-p-pu, 7. < HGS +. [T. rugud upuvvu, K. tirupu.] 

செவந்திப்பூ உருவிலமைந்த sFenr_afldena aions; Women’s hair-ornament in the shape of a 

chrysanthemum. 

திருகுமரை tiruku-marai, n. < id. +. 

1. திருகு முதலியவற்றில் அமைந்த உட்செலுத்தும் அமைப்பு; 71௦௨ம் மரீ க உல, 

2. திருகாணி; 5௨௧, 85 1 ரவா வார். 

3. H@arenfuNer senor; Nut for securing bolt (222.3. 

திருகுவில்லை பாவிய. அா!12ம. ச, - திருகு- 4, 

உ திருகுப்பூ (0௦//௦4.... 

திருநயனம் போறும், 7. எ திரு -, 

கோயில் மூர்த்திக்கு அணிவிக்கும் வெள்ளி அல்லது பொன்னாலான திருக் கண்மலர்; 13௨ 
made of silver or gold for a deity (5.1.1. 17, 409). 

Sle Sogo uSSsfl tiru-nisru-p-pattiri, n.< May wos +. 

பதக்கம் போன்ற வடிவில் செய்யப்பட்ட தாவியுருக்களுள் ஒன்று: க் ஐளெம்வோர் டர்டி 227/7 ௦ம். 
தாவிச்சரட்டிலே திருநீற்றுப்பத்திரியேனும் அலரிப்பூவேனும் அணிந்தவர்கள் (ங்களா, 
24). 

திருநெற்றித்திற ணை tiru-nerri-t-tiranai, 7. < Sap +. 

விக்கிரகத்தின் நெற்றியில் சாத்தப்படும் ey jen; An ornament for the forehead of a deity. 
திருதெற்றித் திறனை ஒன்றினால் 8% மணி பொன் ஜங்கழஞ்சே (கல். சொல். அக, 

திருப்பூட்டு பரப-ற-டம்ம, 7. < id. +. 

உ தாலி, 1 (1, 

திருமகரம் liru~makaram, . < id. +. 

* மகரக்குழை. ஸ்ரீபதஞ்சவிதேவர் திருமேனி இவர்க்குக் குடுத்தன கிர௬மகர.ம் ஓஏரணையிற் 
நாற் பொன் கழஞ்சே முக்காலே தானு மஞ்சாடி (கல், சொல். அக, 

திருமங்கல்யம் tiru-mankalyam, n. < id. +. 

* தாலி, 1. சநீதிரமதியடன் பிறத்த அற்புதமான திருமங்கல்யத்தை (அரிச. வெண். ௨. பா. 
26). 

திருமங்கவியம் tiru-manhkaliyam, n. <id. +. 
* திருமங்கிலியம்.
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திருமங்கிலியம் tiru-mankiliyam, 72. “70. 4, 

உ தாலி, 1. பெண்கள் திருமங்கிவியத்திலடும் (இராமதா. பாலகா. 20.9. 

திருமணித்தாவடம் tiru-mani-t-tavatam, nw. < id. +. 

துளசிமணி, தாமிரமணி இரண்டும் சேர்த்துச் செய்ததும் தாழ்வாகத் தொங்கும் படி கழுத்தில் 

<\onfleu sioner Lorene; A long string made up of thulasi and lotus beads. 

Slam Gioesfl tiru-meéni, 1. < id. +. 

Gluchract angsenfl; Women’s ear-ornament (W.). 

$5 GosohasQaeaes tiru-méni-k-katukkan, 2. < S)@GGuef) +, 

கைம்பெண்கள் அணியும் asnsenfl aions; An ear-ornament worn by widows (wirip. &.). 

திருவடிக்காறை tiru-v-ati-k-karai, nv. < திருவடி +. 

AsuassHGoefseaeG HenflolssiGupd anvenflawcr ans, Anklet of an idol (S.LL. ii, 

144). 

திருவாயபூரி tiru-v-ali, 7. < id. +. 

உ கணையாழி. திருமுகத்தையும் திருவாழியையும் தநீதருளென்று கூற (ச£வக, 1032 : 2-3, 

உறை). 

Slapejyap ss) tiru-v-uluttu, n.<id.+. 

அணிவகை; &௱ பவார். இரட்டைத் திருவுழமுதீது ஓஏரணையினால் (5.1.1. 14, 1. 

திருவுறுப்பு மோ -பாமறறம, 2. < id. +. 

மகளிர் நெற்றியில் அணியும் சீதேவி என்னும் அணிவகை; 64 ௨ ஐ0௦104 வாரோம் ௦௩ நு 

women on the forehead. Sigpay mirth உத்தி! ஆகும் (பில், 10 : 164, 

திருவேடம் tiru-vetam, n. < id. + vésa. 

சைவ மடங்களிலுள்ள துறவிகள் அணியும் காதணி வகை; Ear-rings worn by the Sa/vite 

ascetics in mutts (W.). 

Slevsid tdakam, nv. < taka. 

1. யானையின் நெற்றிப்பட்டம்: 1*0ொஙில் for elephants. ger நுதல் யாத்த திலகை அவிர் ஓடை 

கவித், 99: 11, 

2. நெற்றிப்பொட்டு; 77/௪, ௨ வாவி] ௦4௦012 mark on forehead. Hess msQu ... Hogs (தற். 

62: 6). 

Siecogsid tilatam, 7. 

உ திலகம், 2. திலதஞ் சுடருந் திருமதி வாண்முகம் (பெருங், 3, 5:23. 

து 

SiShy tukir, n. [T. K. Tu. fogaru.] 

உ பவளம். பொன்னுந் துகிரு முத்தும் (புறநா, 218 : 1). 

Slt Be, tutakku, vz. 

P SMES, 2.WFUOS STK துடக்கு வடிவே (திவா. 7 : 66.
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துணி வார், 7. - துணி?!-. [14. tunis] 

தொங்கல்: 1௨௦௨ம். துணி சிதார் ஆம் (சூடா. 7: 75). 

Siemon ds Senmevinesflesit_1b tunai-t-talai-mani-vatam, v. 

பெரியதும் சிறியதுமான முத்துகள் மாறிமாறி கோக்கப்பட்ட மாலை alee; A string of pearls in 

which bigger and smaller pearls are stringed alternatively. 

துத்தரியப்பு tuttarippy, v. 

அட்டிகைப் பதக்கத்தின் மேலுறுப்பு வகை; கா பறற றவர் 6 patakkam in attikai (Loc.). 

துத்திப்பூக்கிளாவர் tutti-p-pu-k-kilavar, 7. < gS#) +. 

மூவிலை வடிவத்தில் அமைந்த asrgsenfl; A women’s ear-ornament in the shape of clove sign of 

playing cards. 

HSS LCs Sslycd tutti-p-pti-mGtiram, . < id. +. 

HSH ayallwenoss aflye Giorglpio; Finger-ring designed after the tutti flower, 

HSH SsHeidiped tultu-k-kammal, 2.<T. duddu +. 

பெண்கள் yenfluin angenfl aime, An ear-ornament worn by women (Lcz.). 

HASH tutturu. 7. [T. duddu.] 

தாமரைப் பூவில் அமைந்துள்ள கொட்டையைப் போன்ற jenflorens: An ornament like the 

pericarp of a lotus. HS WHoQearcr Med தடவிக்கட்டின பளிங்கு ஒன்றும் (S11. ii, 179). 

துப்பு tuppu, 7. 

* பவளம். அத்தச் செயலைத் துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் (ஐங்குறு, 28 : 3). 

தும்பிப்பதக்கம் tumpi-p-patakkam, n. < தும்பி 4, 

வண்டின் வடிவில் செய்யப்பட்ட wugsdaelo; Beetle-shaped pendant of a necklace. g6LfAcr 
பதக்கவிலை சொற்பமோ (விறலிவிடு. 698. 

SHilo_y tumpy, 7. 

1. வல்லம்பர், நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டியார் இனப் பெண்டிர் அணியும் ஒருவகைத் தாலியுரு; 

Small globular pendant suspended from the ta@// of vallampar and Nattukkottai chetti women. 
2. தோடு, 2. தும்பு என்ப சிம்பு தோடு ஆம் (சூடா, 11 : 138. 

தும்பைமணி மாற ரஹர், ச. சாடி. தும்பை 4. 

மறவ மகளிரில் ஒரு பிரிவினர் அணியும் தாலி வகை: ஃ& 12௫ of சினா by women of certain 
Marava sub-caste (G. Tn. D. 1, 136), 

Sigmus turay, vw. < U. tra. 

முத்து முதலியவற்றால் அமைக்கப்பட்ட தலையணி வகை; கரு ornament for the head made of 
pearls, etc. SNVESE Git Qoung OSHS gITU ress (aNMaNaNG. 915). 

HioonGeniq tula-kdti, 7. < sour +, 

weft sreenflawcr aiens; A food-ornament of women யாழ், அக,
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துவர் முல, 7. ௦. துகிர், [16. ௦2௮] 

% பவளம். பால் ஆர் துவர் வாய்ப் பைம்பூட் புதல்வன் (நற், 269 : 2), 

துவரைமல்விக் கிரீடம் ங்காவ்-ராவி11-12- 11 வாட ச. ௭ துவரை -. 

துவரம் பருப்பையும் மல்விகைப் பூவையும் அடுத்தடுத்து நெருக்கி வைத்தது போன்று பட்டை 

தீட்டாத வைரத்தில் செய்த மகுடம்; ,& variety of diamond crown. 

துளகிமணி tulaci-mani, 7. < tu/asf +. 

துளசிச்செடியின் தண்டினால் செய்யப்படும் மணி; 132805 made of tulaci, worn by vaisnava 

devotees. 

Si&ssoorrd tukkanam, 1. - குரக்கு. 

> Genmiae (W.). 

Snréeid tikkam,y.< குரங்கு. [2 tigi.) 

1. பண்டைய அணிவகை; கா ornament of ancient times (S.I.I. ii, 86). 

2. அணிகலன்களில் அமைந்துள்ள தொங்கல்: ஊர்கரர்கத 11018. தொங்கலும் உத்தியும் 

அவற்றின் தூக்கம் (திவா. 7 : 65). 

3. angenfl aime; A kind of ear-ornament (w7Lp, 4S.) . 

sree tukku, 7. <id.+.{T. digu, tuku, M. arkku.| 

உ தூக்கம், 2. சல்ஷியுத் தூக்கு றாக விட்ட முூத்தமாலை (Fase. 1170: 1, உழை. 

தூக்கு epé653) tokku-mokkutti, 7.< குரக்கு 4 

மூக்குத்தி வகை; & 11ம் ௦1 ௫௦௧6௨ ஜாக். தூக்குமூக்குத்தி தூங்காக் குபிழையு நின் 

மூக்குக்குவமை சொன்னால் முத்தபிழோர்க் கொவ்வாதே (கூளப்ப.) 

தூங்கணம் பற்ரகெறகரா, 77. “ குரங்கு. 

* தொங்கல், |. 

தூங்கணி வற்போவம், 2. < id. + soos), 

apec ugsgléauiucw Guncrerrencr figGaeraagas Asnhiswcfl ace; Jewel formed of 

hanging globules of gold and precious stones (W.). 

SHimiesco tunkal,n. < id. (M. runnal] 

௩ தொங்கல், 1. 

தெ 

தெய்வய்பூண் 1ரூக-ற-றம்ர, 72. < da/vat. 

உ திருமாங்கலியம். அவுணர் தம் மகளிர் தெய்வப் ூூணொடழு குழைகள் வாங்க (வில்லி. 3. 2. 

145 : [-2). 

Qs Wicutoesfl teyva-mani, n. < id, +. 

alpibilu mmo semi GanG@&sadea Gsienenfl; A mythical gem believed to yield to its 
possessor everything that is desired.
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AswWiaia;ss) teyva-v-utti, 7. < id. +. - 

சீதேவி என்னும் தலைக்கோல அணிவகை; 19/0060”5 18௧0-௦081. தெய்வவுத்தியோடு 

வலம்புரி வயின்வைத்து (திருமுரு. 23). 

தெழ்கு (வில, 7. 2:௦0. தெழூதி-. [7'. téga.] 

இடை அணி வகை: & 12௩௦ ௦ரீலவ்1- வாரார். இடைவிரவிக்கோத்த வெழில் தெழ்கினோடும் 

(திவ். பெரியாழ். 1, 4, 2 : 2). 

தென்பல்லவி 10-றவ111, 77. < தென் +. 

புல்லகம் என்ற தலையணியின் உறுப்பு இரண்டனுள் இடதுபுறமாக அணியும் அணிவகை; 

One of the two sections of the ornament pullakam. Oger Uebel) aut_vicbad) srabr gpyLb B)onauujiD 

... ஒன்றாக தலைக்கோலத்தை (சிலப். 6 : 107, அடியார்... 

தே 

தேசிகம் 160180, 7. “ teas. 

உ பொன். நிதானம் தேசிகம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

தேவச்சந்தம் 178-0-0ர்கா, 7, 

BIO syaperer apSssnpib; A garland of hundred strings ௦ரறவவ!5 (யாழ், அக). 

தேள்தண்டட்டி tel-tantatti,n.< Ger +. 

புறக்காதில் உருக்குமணி அணிக்கு மேலிடத்தில் மகளிர் அணியும் காதணி வகை; & kind of 

ear-ring, worn by women above the urukkumami (Parav.). 

Gis 

தொங்கட்டம் tonkattam, n.< Osrag-. 

* தொங்கட்டான் (2௦௦.). 

தொங்கட்டான் tonkattan, n. < id. 

காதில் தோட்டோடு சேர்த்துத் தொங்கவிடும் ௮அணிவகை; லோலக்கு; ரவர் வர்கம் 1௦ உரம் 

suspended from the ear stud (3. 

Glanmsesfl tonkani,n.<id.+. 

* தொங்கட்டான் (94.). 

தொங்கல் மர்பேக!, 7. “14. 

1. அணிகலன்களில் பொருந்தும்படி அமைந்துள்ள பதக்க உறுப்பு; Pendant part of an ornament. 

தொங்கலும் உத்தியும் அவற்றின் தூக்கம் (திவா. 7 : 65), 

2. தொங்கட்டான் (யாழ். அகடு. 

3. அணிகலனின் கடைப்பூட்டு; [கற ௦ வாாலாளார் (யாழ். அக, 

தொங்கல்விட்டம் tonkal-vittam, 2. - தொங்கல் +, 

அலங்காரக் குஞ்சம்: 1920012116 hangings (Loc.).
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தொடக்கு 1௦1204, 7. - தொடக்கு-. 

1. sapssid yew apse sale; Gold chain with joints worn on neck. துண்டிலும் 

தொடக்கும் ஆண்டலை அடுப்பும் (சிலப். 15 :211). 

2. ஈ குஞ்சம். தொடக்கொடு தூக்கி (வக, 1343 : 3). 

தொடர் 1௦18, 7. - தொடர்: [6. மண்து 14. 2௦/௪] 

உ சங்கிலி, 2. மூத்தணி வடமும் சித்திர உத்தியும் நாணும் தொடரும் (பெருங், 2, 19 : 120). 

தொடலை 1௦1814ம, 72. - தொடு-, 

மணிக்கோவைகளால் தொடுக்கப்பட்ட மேகலை; 1௦௦1180 girdle. தொடலை அல்குல் 

தொடித்தோள் மகளிர் (புறநா. 339 : ஓ. 

தொடி toti, 7. < id. 

1. கைவளை: 3௨௦௦1. நெடு மென் ... தொடி ... நும்பின் ஆகும் (குறுத், 185 : 29. 

2. மகளிர் தோளை அடுத்துள்ள கைப்பகுதியில் அணிந்துகொள்ளும் பிடிப்பான தோளணி 

வகை: கம் மிலா. தொடி விளக்கு இறைய தோள் (குறுந். 367 : 25. 

3. படைவீரர்கள் அணியும் தோளணி வகை: வீரவளை; "4/பார்டா”5 armiet. கழல் தொடி சேய் 

குன்றம் (குறுந். 1 :3). 
4. காப்பு, 2. பொலந் தொடிப் புதல்வனும் பொய்தல கற்றனன் (நற். 166: 73. 

5.[*. 24] யானையின் தந்தத்தில் அணிவிக்கப்படும் அணிவகை; பூண்; 1510ஐ, ரீசாம16, ௦ரவாலாங்க! 

knob of an elephant’s tusk. #17 மதில் கதவம் பாய்தவின் தொடி பிளந்து (அகநா, 24: 11). 

. தொடுக்கம் ௦ வப, 1. < id. 

உ பொன். மாடை-தொடுக்கம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 19. 

தொடுப்பு totuppu, 7. < id. 

> தொடர் (யாழ், அக.), 

தொடை 1018ம், 72. 5 10. 

உ வடம், 1. முத்துத்தொடை (பரிபா, 6: 165. 

தொண்டு 1010, 70. 

அணிகலன் வகை: காவான். பச்சைமணித் தொண்டு கட்டியே (குருகூர்ப், ஒ. 

தொந்தி (௦4, 7. - fund. 

பரவமகளிர் கையில் அணியும் காப்பு; 131௨௦௨19( ௦ர் ௭௦௦ 1 parava caste (Parav.). 

தொப்பாரம் topparam, n.< T. faparamu. 

மணிமகுடம்; வைரமூடி; Crown. குற்றுடை வாளுங் கட்டிக் குலவு தொப்பாரம் கட்டி 

(திருவாலவா, 4, (2 : 2). 

தொய்யகம் toy-y-akam, 7. prob. Glgmus- +. 

senwosGarosslen gt 2M, Semeotiuinenar,; A part ofa head ornament. தொய்யகம் தாழ்ந்த 

கதுப்பு (கவித். 28 : 5). 

Qsnuiufles toyyil, 7. 

உ காதணி. குழையும் ..., தொய்யில் கிளவி (திவா. 11 : 314).
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தொழஞிற்பட்டிகை tolir-pattikar, 7. < தொழஜில் -, 

மகளிர் இடையில் அணியும் மேகலை வகை; & 12100 of woman’s girdle (S.I.I. ii, 16). 

தோ 

தேோரக்கை tokkai, 7. 

* தொங்கல், 1. நள் தாழ்பு தோக்கை நித்தில அரிச் சிலம்பு (பரிபா, 22 : 49). 

தோட்காய்பு 61-%8றறய, 7. - தோன் +, 

ஈ தோள்வளை. 

தோட்சுடூகை 1401-பெர்0ர், 77. “ரம். எ, 

உ தோள்வளை. 

சகேதோட்டி totti, 7. cf. fofra. 

தலைக்கோல அணி வகை; & றவா் ௦ரீ the head ornament. Osrwwasgs Geriig (651%. 97 : 13). 

Gapmi_er tata, 7. < U. fora. 

1. கையணி வகை; கா கடர]. 

2. கல்வித்திறமைக்குப் பரிசிலாகத்தரப் பெறும் பொற்கங்கணம்: GQumpamisy; Gold bracelet, as 

a reward of merit. 

தோடு 1010, 77. நி. தொடு-, 

1. காதில் அணியும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட ஓலைச்சுருள், காதோலைச் சுருள்; 01௨ 1௦11 
worn in the perforation ௦7 11௨ வா. விண்டலர்நீ தொருபுடை தோடு மின்செய சேவக, 

1009 :2), 

2. பெண்கள் அணியும் வைரம் முதலிய கற்கள் பதிக்கப்பட்ட வட்ட வடிவக் காதணி வகை: 
ப வ-015௦. வெள்ளி! வெண்டோட்டு (மணி, 3 : 118),2த ழ் 

தேரரை (6௨ம், சா. ௦3 வீக்கான. 

அணிவடம்; 52 ௦7௭௨15. பொற்றோரை மின்ன (ச£வக, 2132 : 1). 

தோள் அணிவலயக் té6l-ani-valayam, n. < Gare 4. 

* வாகுவலயம். தொடியும் உந்தியம் தோன் அணி வலயழூம் பேரிபா. 13 : 52. 

சதோள்பதக்கம் 16l-patakkam, n. < id. +. 

பொன்தகட்டில் மாணிக்கமும், முத்தும் பதித்துச் செய்யப்பட்ட தோள் அணிகலன்களின் பதக்கம்; 
Pendant of the bracelet of upper arm. 

Gsrerap ssid t6l-muttam, n. < id. +. 

தோளில் அணியும் wage cugeunet —gye0fl: A Bracelet for மற்றச் வாட, கரும்பர் தோன் 
மூத்தம் கழன்று (௪£வக., 231 : 19, 

தேோள்வலையம் tol-valaiyam, nm. < id. +. 
முற்காலத்தில் அரசர்கள் வீரத்தின் அடையாளமாக அணிந்து கொண்ட ஒருவகைத் தோளணி; 
காரப். தொல்லார் குஷி வலையம் தோள் வலையம் (குலோத், உலா 16)
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தோள்வளை 191-218, 72. 10. *. 

தோளில் அணியும் வலயம் போன்ற அணி வகை; 181 த worn on the upper arm. தெடிய 

திரண்ட தோள்வளை இஞகிழ்த்த (குறுத். 252 : 1). 

தேரளணி 151-கரர், 77. 14. *. 

தோளின் மேற்பகுதியில் அணியப்படும் அணிவகை; Ornament worn on the upper வாய. தோளணி 

தோடு சுடரிழை நித்திலம் பரிபா. 10: 1159. 

iB 

நுகமூடி naka-muti, 1. < B56 +. 

பரவ மகளிர் வலக்காற்: பெருவிரலில் அணியும் ஐவர்ண அணியினுள் ஒன்று; Ring worn on 

the right toe by parava women, one of ai-varnam (Paray.). 

meyises nakara-min, 1. நமாம். நகரம் * ௦1. நகரை. 

பரவ மகளிர் தம் காலின் சுண்டுவிரலில் பூணும் ஐவர்ண அணியுள் ஒன்று: Ring worn on the 

little toe by parava women, one of ai-varnam (Parav.). 

நகாசுமணி nakacu-manl, ரர. ௨ தகக +. 

பரவ மகளிர் அணியும் sapssenfl; Necklace worn by parava women (Parav.). 

நகை nakai, 7. < B@&-. 

l.> முத்துமாலை. ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை (கவித், 92 : 33). 

2. அணிகலன். பொன் நகைக் குலம் பொவிநீது சூனா, 7, 18 : 3). 

நகைக்காழு பவக1- 12-21, 7. ௨ நகை +. 

%* முத்தாரம். 

நகைக்கோவை nakai-k-kovai, n. < id. +. 

உ முத்தாரம். கதிர்நகைக் கோவைக் கைவினைப் பொவிந்த (பெருங், 1,46: 158). 

நகைத்தாமம் ௨௨௧1-1 1வாடுகாட, 7. - 12, *. 

உ முத்தாரம். கதிர்தகைத் தாம மெதிர்முக நாற்றிப் (பெருங், 3, 5 : 52). 

நுங்களை nankanai, 7. 

அரைப்பட்டிகையின் உறுப்பு; வர் ௦1௧ தாாமி6. திருப்பட்டிகைக் கதவிகை தங்களை ஒன்று 

(5.1.1.11, 144). 

நட்சத்திர மணிமாலை 1௨10௨00172. 11) கரம்-ராி/கர், சா. < நட்சத்திரம் +, 

கழுத்தணி வகை; A kind of necklace. 

p@se.@ natu-k-kattu, 1. < 5@ +. [K. nadukattu, M. natukkettu.| 

உ அரைக்கச்சை. 

நடுநாயகம் natu-nayakam, n. < id. +. 

அணிகலனின் மையத்தில் பதிக்கப்பட்ட மணி; நாயக மணி; Central gem of an ornament. 

நுத்து காம, 7. - நதீது. [7]. &. ரச] 

மூக்கணி வகை; & ௩௦5௨-௦௱ஊ௰॥. நத்தையணி நாசிவள்ளி (தனிப்பா. 14, 234, 557).



நயனமாலை 104 நவரத்தின வளை 

Buicsipitenes nayana-malai, n. < nayana +: 

> உருத்திராக்க மாலை. வனைதரு நயனமாலை (பிரமோத். 12, 6. 

plaids nari-p-pal,n.< தரி +. 

நரியின் பல் வடிவத்திலான ஒருவகைக் கழுத்தணி உரு; 19௪2௨௦ ௦1 kind of necklace, resembling 

a jackal’s tooth. 

Bevevesofl nal-l-ani.n.< gov +. 

திருமணத்தின் அடையாளமாக அணியப்படும் மங்கல நாண்; 72/7 a marriage-badge, as ornament 

par excellence. BUSSE GodaNgad pedovenh) Gags) (Flevrs. 6 : 83). 

நவ கண்டிகை றக: கரகம், ரர. - navan +. 

உ செறிநிலை வடம். 

weuefl nava-cari, 7. < id. +. 

அழகிய மணிகள் பதிக்கப்பெற்ற ஒன்பது வளையங்களைக் கொண்ட காதணி வகை; க car 

pendant with precious stones. 

Beusmadl nava-tali, 7. < id. +. 

நவக்கிரகசாந்தியாக விளக்கிடு கல்யாணத்தில் சிறுமிக்குக் கட்டும் ஒருவகைத் srodl; The sali 

tied round the neck of girls, on the occasion of vilakkitu kalyanam, in propitiation of nava-k- 

kirakam, 

HBoupiemeuHslb nava-pucavantam, wn. < id. +. 

ஒன்பது முகமுடைய seQhaechr alone, Nine-faced ear-ring (W.). 

IHeuULDesof) nava-mani, ரா. < id. +. 

கோமேதகம், நீலம், பவளம், மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, புருடராகம், வைடூரியம், வயிரம் 

ஆகிய ஒன்பது வகை அரதனங்கல்; "1176 ஈர gems or precious stones, viz, kométakam, nilam, 

pavalam, marakatam, manikkam, muttu, purutardakam, vaitiriyam, மர்வா. கண்ணிடை 

நவமணி) ஒழுக்கிய மண்ணிய நாவலம் (சிலப், 3 : 115. 

Bcutpemfluomenmes nava-mani-malai, n. ௨ நவமணி 4. 

ஒன்பது வகை மணிகளாலான ஒரு கழுத்தணி வகை; .& ௩௦௦1:1206 with all the nine kinds of 
precious stones. aor Aart wrroal #) நச்சரவுச்சியாட்கு நவமணிமாலை மானும் (குற்றா. 

தல. நகரச்சருக, 13). 

நவரத்தினம் ௧௩௨-211 020. n. < nava +. 

* நவமணி (7. 

நவரத்தின மோதிரம் கவாம்யம்நக- ரவா, 7. - நவரத்தினம் -- 
ஒன்பது வகை மணிகள் பதிக்கப்பட்ட விரலணி வகை: க் ring with all the nine kind of gems. 
நவரத்ரு மோதிரம் ஒன்றில் நவரத்நம் ஒன்பதும் உள்பட (S.LI. ii, 93). 

நவரத்தின வளை navarattina-valai, n. < id. +. 

ஒன்பது வகை உயர்ந்த மணிகள் பதித்துச் செய்யப்பெற்ற பொன்னாலான gQehetuie; Bangle 
with all the kinds of nine precious stones.
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Beucomes) navanali, n. 

*  நவதாலவி. 

merflesmU_s#totremes nalinatca-malai, n. < malina+ aksamdala. 

SToemylpexfl torenes; Necklace of lotus seeds (#) SHlus7. 6). 

நா 

நாக ச௪டைபில்லை naka-catai-pillai,n.< grad +, 

சடைவில்லை வகை; க kind of hair disc (W. D.). 

நாகபடத்தாஷி naka-pata-t-tali, 7. < greet +, 

படமெடுத்த prassiert ona Ganrem. acpssenfl aioe; A kind of necklet resembling cobra’s 

hood. 

நாகபட ம் naka-patam, n. < né@ga+. 

I. uULGWOSS5 presser oamGanei Gareresfl aes; Armiet shaped like a coiled up 

cobra with 6பர்-தறா௨கம் 1௦௦0. வலய நாகபடங்கொடு பாரித்திட்டான் (இரகு, கழிமண. 64). 
2. பாம்புப் படத்தின் உருவங்கொண்ட மகளிர் காதணி வகை; 128-0ொுகளமரம் resembling a 

cobra’ hood, worn by women (W.). 

Breuer naka-panam, n. < id. +. 

அணிவகை; கற ornament (S.1.). vi, 180). 

Hrsapig &s naka-muticcu, n. perh. naga +. 

Qucrescr syenflujid so7bS Ap gés croranib sngsedfl aes; A kind of woman’s ear-ornament. 

IBresapns) naka-muri, 7. 

mauionft, A variety of bangle (W. D.). 

mre nakar,n.< naga. 

ஐந்தலை அல்லது ஏழுதலை நாக உருவம்கொண்டதும் மகளிர் அணிவதுமான தலையணி 

வகை; நாகாபரணம்:? & gold ornament having the design of a god under the hood of the five or 

seven-headed cot’ra, worn by woman on the crown of the head. 

நாகவடம் ரிக. கர்வ, 77. ௩ நாகம் 

* நாகபடம் (8/3. 

BraGeungssi naka-v-ottu, 2. < id. +. 

மகளிர் அணியும் பொன்னாலான CGsrerentl aions; A kind of armlet with a golden bead supended, 

worn by women. 

நாக ஜடை ௱48-ரகர்கர், 77. 

உ நாகர். 

நதாகாபரணாம் பக்கறகாககறா, ரர. 

1. சிவாலயங்களில் சிவலிங்கத்தின் மேல் குடையாக அமைக்கப்பெறும் ஐந்தலைப்பாம்பு; "1௦ 
five hooded cobra on linga at Siva temples.
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2. ஐந்தலை நாக வடிவில் செய்யப்பெற்ற சடைவில்லை; நாகர்; 138 8150 1 62 நீராட ௦ரி 11௩6 

hooded snake. 

3. ஐந்தலை நாக வடிவில் csyoowss UsSZSetb; Pendant resembling a five hooded serpant. 

திருவாபரணம் கிருஷ்ணராயன் பதக்கம் நாகாபரணம் பொன்நில் (5.1.1, vili, 165). 

நாசூல் நவில, 7. 

பாம்பின் நாவினைப் போன்று நீண்டு அமைந்த பழங்குடியினர் காதணி வகை; க variety of ear 

ring like the tongue of a cobra. 

pBrfleriuypesrib nacikaparanam, n.< nasika + abharana. 

ep 6655); Nose-jewel. arflanugesrwrss சொல்லரும் குன்றிதேடிச் சூடியதென்னை 

(திருவாலவா, 45, 6:29. 

prflcirilenm naci-p-pirai, v7. < BT) +, 

௪ புல்லாக்கு. 

நாட்டுக்கடுக்கண் 5100-10-11, 7. - நாடு 4, 

இலங்கையின் வடப்பகுதியில் ஊரினர் அணியும் &@é5e aions; Ear-rings worn in the northern 

rural districts of Sri Lanka (J.). 

mm OQvGiuint_@ nattu-p-potty, 7. < id. +. 

தாசியாக அறிவிக்கப்படும்போது அந்தப் பெண்ணுக்குக் கட்டப்படும் தாலி; பொட்டுத்தாலி; 
Marriage badge tied on a girl to announce her as a faci. 

நாண் ரா, 7. 01, ஞாண், (5. ரு] 

ltonmacluib Garss eG; Woman’s necklet containing the marriage badge. 2 oF sH(ipsS) cbr 
னாணுன் மகற்குக் காப்பின்னாணா மென்றான் (கம்பரா. 2, 4, 48 : ஆ, 

2. * அரைஞாண். நாணும் அரைத்தொடரும் (திவ், பெரியாமழ். 1, 2.3: 2). 

3. பாம்பின் வடிவிலான பொன் அணி; 0௦16 ornament in the form of a cobra. #) miGleuerr 
அரவின் குருளை நாண் சுற்றிக் குறு நெறிக் கூந்தல் நெடுமுடி கட்டி (சிலப். 12:22), 
4. அணிகலப்பொது; 10௦. பொலம் கலன் நாண் ... செய் ஆபரணம் (திவா, 7 : 79. 

நாம்த்தஈவி nama-t-tali, 7. - நாமம் 4. 

கார்காத்த வேளாளரது விளக்கிடு கலியாணத்தில் பெண்கமழுத்தில் அணியும் தாலி வகை; க் 
kind of ¢a/f worn by the bride in the Vilakkitu-kalliyanam of karkatta-vélalar (G. Tn. D. 1, 241). 

mBmoGinrsigib nama-mdtiram, n. < id. +. 

அணிபவரின் பெயர் பொறிக்கப்பெற்ற Gurgipb; Ring engraved with the name. ஆம்பான் 
மணிநாம மோதிரந் தொட்டு (சாவக. 1040 : 3), 

நாய்க்க£ஈ௬ு nay-k-kacu, n. < நாய் +, 
குழந்தைகள் இடுப்பில் கட்டப்படும் நாயின் உருவம் வரைந்த பட்டையான சிறு வெள்ளிக்காசு: A silver disc tied on children’s waist with dog’s figure (NV. Dz. 

நாயகக்கண்டமக் nayaka-k-kantam, ர. ௭ நாயகம் +. 
பதக்க வகை; க 10ம் ௦1 நரக (5.1.1. viii, 53),
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BMUsessrsaib nayaka-t-tukkam, 7. < id. +. 

ஓர் அணிகலனில் பதக்கங்கள் பலவற்றுக்கு இடையே உள்ள தலைமைப் பதக்கம்; 116 chief 

pendant in an ornament (S.1.I. ii, 226). 

நாயகம் nayakam, 7. < nayaka, 

உ நாயகமணி. நாயகத்தைத் தொட்டு நவில்க (சைவச௪. பொது. 139. 

wpruis.oesfl nayaka-mani, 7. < id. +. 

மணிமாலையின் நடுவில் இடம் QudMajseb Ouiflur weefl; The main gem of a necklace. 

சத்தியதிசத்தி பரியந்தமாக மேவாகிய நாயகமணியிலே பூசை பண்ணத் (சைவச. பொது. 

139). 

நாயகமுத்து nayaka-muttu, n. <id. +. 

1. மாலையின் நடுவில் அமைந்த பெருமுத்து; & big pearl at the centre of the necklace. 

2. gimerul_tuiins apsgt Unholded pearls. துளையிடாத நாயகமுத்தென்றுமாம் (Fos, 

2184 :1, 26097). ் 

நாயபயகண் nayakan, n. 

நகை உறுப்பு; & றவ of the jewel. நாயகனிற் பின்பு பொன்னிலாதது அரக்கு உட்பட (%.1.1. 

ii, 467). 

நாரைக் கண்பட்டி narai-k-kanpatti, 77. 

நாரை எனும் பறவையின் கண் போன்ற வடிவில் செய்யப்பெற்ற காதணி வகை: &ா ௦௧ கர்பம் 

resembling the eye of bird naraf (G2. Sone, 45.). 

Breas Bemev nali-t-talai, n. 

கழுத்தணியில் அசைந்தாடும் தொங்கல்; 71196 pendant of a necklace. நாலவித்தலையில் 

விடங்குடையன எட்டில் கட்டின பொத்தி எட்டும் (5.1.1. 1, 51). 

Brey sS5e_@ nalu-t-tattu, ர. - pred +. 

உ ஞாலித்தட்டு CS. D.). 

IhiteuL__lb navatam,n.< naga. 

1. உ நாகவடம். 

2. திருமணத்தின் அடையாளமாக அணியப்படும் தாலி உரு வகை; & 12:85 worn along with the 

marriage-badge. 

நாவலம் navalam, n. 

உ பொன். நாவலந்தானே பொன்னெனலாகும் (அக. நி. 2084). 

நானக்குமழுரவ் 0808-12-01 74, 

* கச்சிக்குழல். 

நி 

நிகி nici, n. cf. niska. 

உ பொன். காஞ்சனம் மஞ்சள் கங்குல் நிசியே (பிங். 10 : 695.
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HS SlovSsrioid nittila-t-tamam, n. < HSH ovis +. 

> முத்தாரம். தங்கொளி! நித்திலத் தாமஞ் சூடிய (சீவக, 94 ; 1). 

ls Slevrd nittilam, n. 

உ முத்து. நெடுங்கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் (சிறுபாண். 149. 

நித்தில Lo streoofl nittila-matani, 7. < Mss ovis +, 

Qearacit orpifle enflujio apSsrerélu uss; A pendant inlaid with pearls and specially 

worn by males. பூணனி கவைஇய வாரணி நித்தில நித்தில மதாணி (ரிபா. 2 ; 29-30). 

நித்தில வட்டம் niltila-vattam, n. < id. +. 

உ முத்தாரம். நித்தில வட்டமோர் பொன்செய் நாண் (4 are, 1323 ; 3), 

நித்திலவடம் nittila-vatam, 1. < id. +. 

* முத்துமாலை, 

நிதானம் பக, 7. “ ai-dhana. 

1. * இரத்தினம். 

2... * பொன். ஆடகம் மாசை ஈரம் ஓமம் ... திதானம் ... இன்னவை பொன் எனப்படுமே 
(திவா.6: 19. 

3. > தெய்வமணி. நவமணி கடவுள் மணி என்று இவற்றின் திகழ்பெயர் திதியும் திதானமும் 
என்ப (திவா. 6:24. 

நிதி நாம், ர. “ nidhy. 

1. * மதலவிகை. திதி ... நிறைவொடு மதவிகைப் பேர் (வேத. சூடா. 182), 
2. * பொன். ஈகை, நிதியே .. பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

நியாயதம் niydyatam, n. 

அணிகலனின் ஓர் உறுப்பு; 4 part of an ornament. wireinene கழ் நியாயத்து ஒன்றிற் கோத்த தாலி பதினேமும் (கல், சொல். அக), 

Blew SHAN nirai-t-talin.< நிரை +. 
ஒருவகைத் தாலி; & 104௦74: வெள்ளிய நிறைத்தாவியாகச் கட்டி (சிலப், 12:28. அடியார். 

Bleveyitenm nilavu-p-pirai, 1. < நிலவு +, 
* சந்திரப்பிரபை. நெற்றிச் சுட்டியும் நிலவுப்பிறையும் (9. 234. 

நிலை பகம், 7. - தில்... (T. nelavu, K. mele, M. nitla.] 
அணிலன்களின் தொங்கல்: உக்க of a jewel (W.). 

நிலையஈணி nilai-y-ani, n. 

நகைகளில் பதித்திருக்கும் ஓடாணியினும் வேறான ஆணி வகை: 17120 pin, in jewel, dist. fr. Olan. 

நிறைகல் நகை nirai-kal-nakai, n, Hlenm- +. 
மிகுதியான கற்கள் பதிக்கப்பட்டதும், சுற்றுக்கல்லிலிருந்து வேறானதுமான அணிவகை; Ornament Set profusely with precious stones, as dist. fr. currukkal-nakay.



நீலக்கடைச்செறி 109 நுதற்பூண் 

நீ 

நீலக்கடைச்செறி nila-k-katai-c-ceri,n. < நீலம் -, 

நீலமணிகள் uslsaGupm aleneruied; Bangle inlaid with sapphire. 

Meoeee nila-k-kal, n. < id. +. 

நவமணிகளுள் ஒன்றானதும், அணிகலன்களில் பதிக்கப்படுவதுமான நீலநிறமுடைய 

விலையுயர்ந்த ae; Sapphire, one of mava-mani. 

நீலக்குதம்பை nila-k-kutampai, n. < id. +. 

நீல மணிகள் பதித்த பொன்னாலான காதணி வகை; 88-ப்பத கபம் சர்ம் sapphire. 

Sossloxr o_aipsGsrj omer nilattin-ulu-t-téranai, 7. <id. +. 

Caortpapen_ui ebscrrener —je0fl; An ornament studded with sapphire. Gopuiwint e175 gb 

SousHer 2 upsGsrzenssruned pre Gurer sipeheenguyo (S11. v, 521). 

நீலம் nilam, x. < nila. 

9 நீலக்கல். மால் நீலம் மாண்ட. துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி மால் (திணை. நூற். 6: 

1-2). 

mM cotwoesf! nila-mani, n. < Bovis +. 

உ நீலம், |. நமைணி ஸிடற்றொருவன் (புறநா. 91: ஒ. 

து 

நுண்டொடர் ஙறழ்0ர்கா, 7. - நுண்மை 4 தொடர், 

உ நேர்ஞ்சங்கிலி. சங்கிலி! நுண்டொடர் பூண்ஞாண் புனைவினை (சிலப். 6:99). 

BHlewreto nunakam, 7. cf. நுணுக்கம், 

உ பொன். நுணகமென்பது பொன்னெனப்படுமே (அக. நி. 2168. 

BISosig.ons nutal-cutikai, 7. < id. +. 

* நெற்றிச்சுட்டி. சுட்டி நுதல் ௬டிகை (திவா. 7 : 73). 

நுதலணி ரார்வி-காம், ர. ௭ நுதல் +. 

* நெற்றிச்சுட்டி (யாழ். ௮௧), 

BIS GM) nutar-kuri, 7. < id. +. 

உ பட்டம், 1 (கயா.), 

நுதற்ளுட்டு பமர்கர-பெரர்ப, ச. “10. எ. 

உ நெற்றிச்சுட்டி. திருநுதற் சூட்டயல் சுடரும் (பெருங், 1, 40 : 101). 

நுதற்பட்டம் மமர்கர-றகவம, 72. “10, *. 

* நெற்றிப்பட்டம். தலநுதற் பட்டம் கட்டி நகைழமுடிக் கோதை சூட்டி (சீவக, 673 :2. 

நுதற்பூண் ஸர்கா-றங்று, 72. - 18. *, 

௪ நெற்றிச்சுட்டி.
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தூ nu, 7. 

ஆபரணப் பொது; Ornament (யாழ். அக), 

நூயுரம் nupuram, n. < nupura. 

1.உ சிலம்பு. பரியகம் நூபுரம் பாடகஞ் சதங்கை (சிலம், 6 : 84). 

2. பாதத்தில் அணியும் கிண்கிணி எனும் காலணிகலன்; &॥1:1205 1௫ம் ௦7 11106 2115. நாகச்சி!ரம் 

செய் நாபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பி! ஆர்ப்ப (கம்பரா. 1, 21, 22:2. 

Ineo nul,n. < grev-.[T. K. Tu. au/u, M. ய்] 

1. திருமணத்தில் அடையாளமாக அணிவிக்கப்படும் கயிறு; மங்கலநாண்; 1112 மோர் ௦1 16 

wedding 0௨மஐ6. தகு மகட் பேசினோன் வீயவே நூல்போன சங்கிவிபால் (திருத், திருவத், 

69). 

2. மேகலை எனும் அணி; Waist band. saGanr@ Flewy greyih uTgs Frevaupls தாழ 

(சுக். 72 : 113). 

நூலில்லாமாலை nul-illa-malai,n.< gre + இல் neg. +, 

கழுத்தணி வகை; & ற60141806 (ட. D.). 

Nh ess nur-kuccu, vn. < id. +. 

பருத்தி நூலால் செய்யப்பட்ட குஞ்சம்; Tassel of cotton thread (W.). 

நூற்குஞ்சம் பாஸ்ட, n. < id. +. 

* நூற்குச்சு (W.). 

நெகிழம் நவி கர, ரா. 

உ நெகிழி. 

Gps) nekili, x. < நெகிழ்... ம. ஞெகிழி, 

urgséleiby; Tinkling foot-rings (W.). 

நெகிளம் nekilam, n. cf. ஜஞெகிழம். 

உ நெகிமி (யாழ், அக), 

நெம்டு ணம, 7. - நெம்பு. 

ஒரு நகை உறுப்பு; ஓடாணி; & றவா ௦711212௧௦1. பொன்னின் தெம்பு இரண்டு மூன்றொன்றாக 
அடுத்து விளக்கின தாளி.௰ம்பம் இரண்டும் (கல், சொல். அக், 

நெருஞ்சிப்பூச்செயல் nerufici-p-pu-c-ceyal, 1. <Q 5@e5#) +. 
நெற்றிப்பட்டையின் தொங்கல் வகை: க் nerunci shaped pendant of frontlet (S.I.1. ii, 163). 

நெல்விக்காய்க்குண்டு nelli-k-kay-k-kuntu, 77. - தெல்வி +, 
* நெல்லிக்காய்மணி CW.).
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நெல்விக்காய்ம ணி nelli-k-kay-mani, 1. <id. +. 

நெல்லிக்காயின் வடிவத்தில் பொன்னால் செய்யப்பெற்ற மணிமாலை; (9௦1061 6௪௨௦5 ௦18 necklace 

in the form of neéfi fruit (W.). 

Gpdbaliseanunonreoe, nelli-k-kay-malai, 2. <id. +. 

உ நெல்லிக்காய்மணி. 

நெல்விக்காய்முத்து nelli-k-kay-muttu, 2. <id. +. cf. நெல்விக்காய்மணி. 

உ நெல்லிக்காய்மணி. ஏகாவல்லிவடம் ஒன்றினால் நெல்லிக்காய் முதீது நூறும் (கல், சொல், 

அக), 

நெனி ௱6!॥, 7. : நெளி... 

சுறாமீன் வாய் திறந்தது போன்று அமைந்த வளைந்த மோதிர வகை; & kind of ring, as having 

a peculiar போ௨. அலங்கார இதநெளியிட்ட கையைகீகாட்டாய் (குற்றா., குற. 66, 2). 

GQoelGlongsyibd neli-mdtiram, ரா. “ தெளி -, 

உ நெளி (943. 

நெளிவங்கி சிரமப், சர. ஈரம் எ, 

மகளிர் அணியும் வளைந்த தோளணி; .& பெரும் ரக௦௮12% ௦10 நந நார க in their upper arm 

(W. D.). 

நெளிவளையல் neli-valaiyal, n.< id. +. 

UOMA aiceaanrs erat omawerfl sions; Curved bangles (W. D.). 

நெளிவு மம, 7. < Gpaf)-. 

உ நெளி. 

நெற்கசிறுதாவஷி ner-ciru-tali, n.< நெல் +. 

உ சிறுதாலி, 1. நெற்சிறுதாவி நிரல் கிடந் திலங்க (பெருக், 4, 16 : 29). 

நெற்றிக்கட்டு மாம்] கர்ாப, 77. ௭ நெற்றி -, 

பெண்கள் முன்நெற்றியில் அணியும் மாலை; & தவா!கரம் ௪௦1 on forehead by women. மார்பின் 

மாலையை வாங்கிக் கொண்டவளுடைய தெற்றிக்கட்டை (கவித, 66 : 16, உரை), 

Gp Mm Ms stig. nerri-c-cutti, mw. < id. +. 

தலை வகிடு வழியாக நெற்றியில் தொங்குமாறு பெண்களும் குழந்தைகளும் அணிந்து கொள்ளும் 

சங்கிலியுடன் கூடிய alldene 2 eni_ws —se0f!; An ornament worn on the forehead by women and 

children. 

Ge mols @e_@ nerri-c-cuttu, 7. < id. +. 

மகளிர் முன்நெற்றியில் அணியும் syenflerens; An ornament fora women forehead. OsHm)Fs ட்டு 

ஆடவா்க்காகாத தன்மையும் (௪£வக, 484 : 3, உரை), 

நெற்றிப்பட்டம் nerri-p-pattam, 1. <id. +. 

5 பட்டம், 2 (4.
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நெற்றிப்மபொன் nerri-p-pon, nm. < id. +. 

உ பட்டம். 1. நெடுமேரு நெற்றிப் பொன் போல பசுங்க திராயிரம் வ£சும் (கல், சொல். 

௮௧). 

நே 

Grud némi, 2. < neni. 

உ மோதிரம் (யாழ், அக). 

Gayepemigsial nér-n-cankili, 7. < Gur +, 

கழுத்திலணியப்படும் வேலைப்பாடு வாய்ந்த ஒருவகைச் emadlel; A necklace of exquisite 

workmanship. வீரசங்கிலியும் நேர்ஞ்சங்கிவியும் பூணப்படுஞாணும் (சிலப், 6:99, அடியார்... 

நேர்ப்பதக்கம் றன்-ற-றகர்வியகா, 77. “10. *. 

5 நெற்றிச்சுட்டி (7. 2.). 

Gpireut_ib nér-vatam. n. < id. +. 

உ முத்தாரம். நிழன்ம விந்த நேர்வ டம்நி ழற்ப டப்புடைத்தர (# aus, 1952 : 2). 

நோ 

GribuyssuNp nompu-k-kayiru, 1. < நோம்பு +. 

* காப்புநாண். 

நோம்புமுடி பழமாய், ரர. “10. *, 

* நோம்புமூடிச்சு. 

Cmniduipig és nompu-muliccu, 77. “10. *, 

தாலிச்சரட்டில் கோக்கப்பட்ட குழாய்போன்ற பொன்னுருக்களின் இணை; க் ற் ௦7 cylindrical 

pieces of gold worn on the string containing the marriage-badge. 

UI 

ப்ருஷ்ட கண்டிகை prusta-kantikai, n. 

ஈ பிருட்டகண்டிகை. பிருஷ்டகண்டிகை ஒன்றிற் கட்டின் வயிரக் நாலும் (கல், சொல். அக... 

uu 

Uaéeib pakkam, n. < paksa. 

கையணி; Ornament for ம்உ நவம் (யாழ். அக. 

Uésemy pakkarai, ». [T. pakkera, K. pakkare.] 

* குதிரைக்கலணை. வீரர் ஏறின விளங்கொளிப் பக்கரை யமைந்த (சீவக, 1772 : 2-3), 

UGeumuGiunsigio pakuvay-mGtiram, vn. - பகுவாய் -, 

விரிந்த வாயை உடைய மீன், பாம்பு வடிவில் செய்யப்பெற்ற பொன்னாலான மோதிர வகை; 
A kind of ring resembling fish or snake with mouth wide opened. 

பங்குசம் pankucam, n. perh. pankaja. 

* தலைக்கோலம். பங்குசம் பிஞ்சகம் பயில் தலைக்கோலம் (பிங். 6: 101.
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பாச்சை paccal, n. < uGe-cnio, (T. patia, K.M. pacca.| 

உ மரகதம். பவளவளை செறித்தாட்கண்டு அணிந்தாள் பச்சைக் குவளைப் பசுந்தண்டு 

கொண்டு பரிபா. | : 101-102. 

பச்சைக்கல் ற௨௦௦௨4-]1-]181, 77. - பச்சை +, 

1. * மரகதம். 

2. angsenfl aeons; Pendant emerald, used as an ear ornament (Collogq.). 

பச்சைக்கல் tVevenes paccai-k-kal-pillai, n. <id.+. [K. paccakalu.] 

uénssaad US1S55 soni_afldenc; Disc studded with green stones, worn on head. 

Ligomeaicnen paccai-valai, m. < id. +. 

பொன் இடையிட்டதும் பச்சைக் கண்ணாடியாலானதுமான வளையல் aliens, Green, glass 

bracelet ornamented with gold (Colloq). 

பஞ்ச Oe _migsgeib patica-unkuram, n. < pafcan +. 

ஐந்து விரல் மோதிரங்களையும் கைவளையுடன் இணைக்கும் தனித்தனிச் சங்கிலிகள் அமைந்த 

—a\enfloucns; A jewel with individual chains connecting the rings and the bangle. 

பஞள்சகண்டி patica-kanti, n. < id. +. 

கழுத்தணி வகை; 4 1810ம் ௦702011௨௦6 (7. க. 5. ம், 68). 

பஞு்ச௫ரம் pafica-caram, 71. < id. +. 

ஐந்து கோவைகளாலான முத்தாரம்; & necklace of five strings. Sflewg1s uehsovrs ores 

போலே சொல்லுகின்ற முத்து வடங்களையும் (திவ். அமலனாதி., 10, வயா, ப, 104). 

பஞு்ச௫ரி patica-cari, n. < id. +. 

Rbs somuGarciri. sonflaims; Ornament of five string (S.I.1. ti, 181). 

LIGhS LisnresiSib pafica-pucavantam, n. < id. +. 

பூசநட்சத்திரத்தைப் போல ஐந்து உருக்களைக் கொண்ட காதணி வகை; Ear-ring having small 

pieces of stones arranged like the five stars of Pucam asterism. 

பஞளீ்சமுத்திரை patica-muttirai, w. <id. +. 

திருமாலின் பஞ்ச ஆயுத (சங்கு, சக்கரம், கதை, வில், வாள்) வடிவங்களாகச் செய்து சேர்த்த 

ere —9\e0f1 aliens; An ornament worn on the foot, consisting of pieces shaped like the five 

weapons of Visgu (# sigs, Gar, 411). 

பஞ்சரம் நகப்௦காகாா, 7. - 14. +. 

கைம்பெண்கள் அணிந்து கொள்ளும் கதிரவன் வடிவிலான aipssenfl arene; A variety of 

necklace mostly worn by widows. 

LIGhsFeuly cor semi, pafica-vama-k-kappu, 7. < LGR SF OUT GST LD +, 

5 பஞ்சாரக்காப்பு (2. D.). 

பளிுசவர்ண Giorgsigid panca-varna-motiram, nv. < id. +. 

கோவில் பூசாரி ஆவதற்காக முத்திரை வைக்கும்போது areied —lewfluyd ukesst A person 

while branding him with a mark to become a priest (WM. D.).



பஞ்சாயுதம் 114 பட்டுக்குஞ்சம் 

புஞ்சஈயுதம் paficayutam, n.< pancan +. 

உ ஐம்படைத்தாலி (விதான, மைந்தர், 1). 

பஞ்சாயுகமணி paficayuta-mani, 1. < பஞ்சாயுதம் -, 

சங்கு, சக்கரம், கதை, வில், வாள் என்னும் திருமாலின் ஐந்து ஆயுத உருக்கள் அமைந்த 

சிறுவர் கழுத்தணி வகை; .& 020112௦6 of gold beads with Paficayutam as pendant, worn by 

children (J.). 

பஞ்சாரக்காப்பு நவ்காக1- மறறம, 7. - பஞ்சாரம் -, 

ஐம்பொன்னால் செய்யப்பட்ட குழந்தை காலணிகலன்; &௱1161 ௦7 children made up of an alloy 

of five metals (W. D.). 

LuGehenmytb paticaram, 1. < u@he +, 

ஐந்து சரங்கொண்ட மகளிர் கழுத்தணி வகை; 1162011806 of five strands worn by women (Loc.). 

LiGhenyionemes pancara-malai, vn. “ பஞ்சாரம் 

* பஞ்சாரம். 

பட்டடை ற௨(1௨(87, 77. : 1], மஸ. 

S(pssenfl; Neck-ornament (Loc.). 

பட்டணங்காயப்பு நற் றம, ச. 5“ பட்டணம் +. 

amuny siens; A kind of bracelet. 

பட்டம் patiam. 7. < patta. 

1. சிறப்புக்கு அறிகுறியாக நெற்றியில் அணியும் பொன் தகடு; 11816 மரீ gold worn on the 
forehead, as an ornament or badge of distinction. u12t_cpas Gemtpuy Ll eir oor (Fors, 472 : 3). 
2. திருமணத்தில் உறவுமுறையை நிலைநாட்டும் வகையில் மாமன்முறையில் உள்ளவர்கள் 
மணமகன் அல்லது மணமகளுக்கு நெற்றியில் கட்டும் பொற்றகடு; க ornament worn on the 

forehead on wedding ceremony. wettest ig ey பொற்றோடு பெய்து (திவ். பெரியாழ். 3, 7, 

6:1). 

2. யானையின் (psuimb; Frontlet for elephants. பட்ட மெனும் பெயர் ... . மதகரி! மூகபடாமும் 
விளம்புவர் (வடமலை. 1027). 

4. தோளிவிடும் Lutteens; A garland worn on shoulders. @$5 an_S wy இளநாகம் உருத்திர 
பட்டம் இரண்டும் (தேவா. 4, 2, 3: 1). 

Liiiiqene patlikai, 7. < pattika. 

1. இடையில் அணியும் அணிகலன்; மேகலை; பமொயிஉ. அணியும் அரைப் பட்டிகையாள் 
(இராஜராஜ, உலா, 182), 

2.> அரைப்பட்டிகை. தொலை al Af) பட்டிகைச் சுடரும் சுற்றிட (கம்பரா. 1, 22, 64 : 2). 

Ui GS@Geperd pattu-k-kuficam, n. < weli@ +. 
புடவை, தலையணி முதலியவற்றில் அமைந்துள்ள பட்டின் கற்றை S Qsrmee; Silkan hanging in turban, sarees etc. (W. 2...



பட்டை [15 படிதம் 

பட்டை நரகர், 77. - தத. 

அணிகலனின் ஓர் ami; A part of the ஊொவானார் (யாழ், அக். 

wii ent_Sserreity pattai-k-kappu, 77. 7/4. 

தட்டையான வளையல் வகை; 112 0வாதி6 (8. 22.5. 

பட்டைக்காறை pattai-k-karai, n. < id. +. 

ULeiwnrer sapdssenfl ams; A kind of necklet; Flat necklet (S.LI. ii, 157). 

Lit ent &Glareyig pattai-k-kdlucu, n. <id. +. 

காலில் மகளிரும் சிறுவரும் அணியும் முத்துகள் போல் தனித்தனியே செய்து கோக்கப்பட்ட 

பட்டையான வெள்ளி அணி வகை; &ரி824் anklet of silver worn by children and women. 

LIL Gol S5(GHh ECG pattai-t-talukku, 7. <id.+. 

epasenfl; Nose ring (W. D.). 

LIL  6ML wien GH esr pattai-y-arai-nan, n. < id. +. 

இடுப்பில் அணியும் பட்டையான அணிவகை; 711184 மாறக னார்வி band worn round the waist. 

பட்டையரைஞாணும் விலைபண்ணுவதோ (விறவிவிடு, 699 

பட்டை வளையல் pattai-valaiyal, nm. < id. +. 

வளையல் வகை; கூ 00ம் 0 bangle. 

LIL. cml. eucemerufles pattai-valaiyil, n.<id.-+. 

உ பட்டை வளையல். பட்டை வளையிலாறினால் திறை பொன் பதின் முக்கழ்ஞ்சே (கல். 

சொல். அக. 

படம் நவர்கபம், 72. < patta. 

* படாம். படம் தவழ் முகத்து ஓர் வேழம் (சூளா, 10, 110 :4), 

LIL_emeo patalal, 7.< pata/a. 

குதிரைக்கு அணிவிக்கும் ஒலியெழுப்பும் சிறிய மணிகளைக் கொண்ட கிண்கிணிமாலை; 

String of small tinkling 05115 ரீமா ௨ ௩௦156. படலை பெயெனுமட் பெயர் வாசிக்கோவையும் 

வேடமலை, 1043). 

படான் நகர்கறா., ரா. ௨ pata. 

யானைமுகத்திற்கு அணிவிக்கப்படும் கவசம்; 511/௦104 க௦ாயர்1ஐ 1196 7௭௦௦ ௦ரீகா elephant. st_ta4& 

களிற்றின் மேல் கண் படாம் (குறள், 1087). 

படிகமணி றக111:5-117ஐ0ர், 77. 4 படிகம் 

கடைந்த படிகக் கற்களால் அமைந்த wirene; A necklace made of crystals (MGieorTs. அக... 

Liiqg BLoMmemes patika-malai, n. <iid. +. 

உ படிகமணி. புத்தகம் படிகமாலை குண்டிகை கும்பரா. 1,3: 1] காப்பு, வை.முூ.கோ., 

Lito. LD patitam, 7. perh. prathita. 

மாணிக்க வகை; 4 100 ௦ரி ராமு, விந்தமுாம் படிதமும் (சிலப், 14: 186).



படுகண் 116 பணிவலயம் 

u@esesr patu-kan, 1. < v@- +. 

உ படுகண்ணி. படுகண்ணும் கொக்குவாயும் உட்பட நிறை (S.1.1. ii, 157). 

LGsesresfl patu-kanni, 7. < id. +. 

அணிகலனில் கொக்குவாய் மாட்டப்படும் உறுப்பு; 112 eye in which the hook of an ornament 

is fastened. கொக்குவாயும் படுகண்ணியும் போலே (திவ். பெரியதி, 5, 4, 7, வ்யா.. 

படுகால் patukal, nm. < id. +. 

மேகலை; 9/1 வோம். எணிப் படுகால் பரிபா. 10: 11. 

படை நகம். 7. < id. +. 

> கசூதிரைக்கலணை. பல்லணம் பருமம் படை ... கலணைத் தொடர்பே (திவா. 7: 44), 

பண் றல, 7. - பண்ணு. 

* குதிரைக்கலணை. பல்லணம் பருமம் படை ... கலணைத் தொடர்பே (திவா. *: 44). 

பண்டக்கலம் panta-k-kalam, 77. - பண்டம் 4+. 

அணிகலப்பொது; ரோவர் 1 தாவி. பண்டக் கலம்பகர் சங்கமன் றன்னை (மணி. 26:23. 

பண்டம் pantam, ». cf. bhanda. [T. bandamu, K,. banda, M. pantarc.? 
* பொன். பண்டம் இரணியம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1), 

Lictort_cortb pantanam, 7. < bhandana. 

௪ கவசம். 

Liesor 35) panalti, 2. நா௦. பண்ணு... 

<Honflsco Guns, Ornament in general. யாப்புற அமைநீத வாய்ப்புடைப் பணதி (பெருங். 
3,3:239. 

பணி pani, n. < பண்ணு. [ா. ஐ௨௨7/] 

* அணிகலன். கற்று அறிவித்தகன் பொற்பணி (பெருங், 4, 14: 64, 

பணிதி paniti, 7. cf. reser 4). 

உ பணதி. பணிதிக்கு மேக்கொன்றா ரென்பணிக்கும் (குமர. பிர. STFS, OO), 

Lieoofliitye” @) pani-p-puttu, n. < crow? +. 

அணிகலன்களில் அமைந்துள்ள கொக்கிப்பூட்டு; 1,௦௦1 ஊரீ௨ clasp in an ornament. 

LiesflisGhirest pani-p-pon, n. < id. +. 

அணிகலன் வடிவான பொன்; 0௦181 6௭ of ornaments, #1" டிப்பொன் போலே அவன், பணிப்பொன்போலே திருநாமம் (ிவ். திருப்பா. 3. 60 வ்யா. 

பணிலம் panilam, ச. 

சங்கினால் செய்யப்பட்ட கைவளை வகை: Conch bracele 15. கைப்பணிலந் தன்னைக் கழற்றிவிடுத் து (சொக்க. உலா, 1715. 

பணிவலபயம் panivalayam, n. < பணி 
* தோனணி. ஆயிரம் ஆயிரம் ஆகப் பணைத் 
உலா. 95.



பணிவளை 117 பதக்கம் 

பணிவளை றவ அக], சர. அரம். எ, 

பாம்பு சுருண்டுள்ளது போன்றமைந்த அணிகலன்; கட௦ொரலாளோர் 706௱௩011ஐ ௨ ௦௦1120 512166. 

சூடாமணியும் பணிவளையும் சூடகமும் (இராஜராஜ, உலா, 322. 

பணைபம் panaiyam, nm. perh. panaya. [M. pauayarn.} 

கால் அணிகலன் வகை: க 1210ல் ர வப்பிர். காலுக்குப் பணையமாங்கட்டி (சீதக், 30). 

LismenruNy stb panai-y-iratam, vn. 

உ பட்டிகை. பட்டிகை கச்சம் பணையிரதமும் ஆகும் (திவா, 11 : 153). 

பத்திக்கக்சு பகா(ர்-- 1௦ம், 7. < பத்தி 

நெற்றிச் சுட்டிவகை; &॥ ornament worn by women and children their forehead. US HS கச்சினோ 

டொத்தவை பிறவும் (பெருங். 2, 5 : 144). 

Lsshonmemes patti-malai, 7. “14.4. 

BIpssie sjenfluyib gsmypevi_tb; An ornament worn round the neck. 

பத்திரக்கடிய்பு pattira-k-katippu, x. 

குதம்பை என்னும் காதணி; கா ஊா௱க௱கார். பத்திரக் கடிப்பு மின்னப் பதுமுகன் பகடு பேர்த்தான் 

(வக. 2276 : 4). 

பத்திரக்ளுண்டலம் நக!ராக- ரர வ வற 70. 

காதணி வகைகளுள் germ; A kind of earring. 

uss sFaRflemas pattira-c-curikai, 7. 

உ பத்திக்கச்சு. அித்திரப் பினணையலும் பத்திரச் சறிகையுச் (பெருங், 2, 5 : 143). 

uUgsslyib pattiram, n. < pata. 

இடுப்பில் அணியப்படும் வாரில் தொங்கவிடப்படும் இலை போன்ற வடிவுடைய ஒரு பதக்கம்; 

A leaf-like pendant on waist band. Qevetracs Ugs gms ig aflenarurig (Slot, Gls flan yyp. 

1,9,5:1). 

Us Sly Li Fioswfl pattiratci-mani,n.< bhadraksat. 

உருத்திராக்கம் போல அணிதற்குரிய கொட்டைமணி வகை; 1:௦ய7-001001% 88605 ௩௦0 நந 

religious mendicants. 

Us 7 ey coflesm patra-karnika, n. 

மகளிர் காதின் மேல் நுனியில் அணியும் genflaions; A stud worn an upper arm (you). ey, 

ப... 70). 

us7 Geer patra-leka, xn. 

மூக்குத்தியையும் காதணியையும் கன்னத்தின் வழியே QDeners qb sista; A chain connecting 

the ear ring and the nose stud through the cheek (syouof?, spcr. t4. 71). 

பதக்கம் patakkam, 1. < padaka. 

1. கழுத்துச் சங்கிலி முதலியவற்றில் கோக்கப்படும் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட அல்லது பதிக்கப்படாத 

SHessreorer Fp aflvenogs Ganmieed; A pendant set with or without gems and suspended 

from the necklace. 1H) Qenou wit gb aNenev Bod ui FZKSCiL. (SANE. 335 : 2).
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2. வெற்றிக்குப் பாராட்டாக அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியின் நினைவாக அளிக்கப்படும் உருவம், 

எழுத்து போன்றவை பொறிக்கப்பட்ட உலோகவில்லை; Medal; Memento. 

LUséeiLoremes patakka-malai, 7. < LIGGRLB +, 

பதக்கத்தோடு கூடிய Gumtererteren twomene, Necklet with a உம். திருவண்ணாமலை 

உடைய நாயனார் சாத்தியருள இட்ட பதக்கமாலை ஒன்றினால் (.1.1. 1, 103). 

பதச௱ஈலம் றவக-௦/வாட 77. - பதம் 4, 

மகளிர் அணியும் காலணி வகை; க் 10ம் ௦ food-ring worn by women. 1) #leubGuir@ 

பதசாலம் (சிவரக. தேவிமயம், 7). 

பதுமம் றக(பாரகறட 7. ௩ ௪௮1774. 

முடியுறுப்பு ஐந்தனுள் தாமரை வடிவான மகுடம்; 1,01ப8 ஊம் நவார்௦7௨௦௦௯. தாமம் முகுடம் 

பதுமம் கோடகம் ... மூடியுறுப்பு (திவா. 7 : 82). 

புதுமரராகம் நகபாரக- ரகர, 72. < padma-raga. 

மாணிக்க வகை; 7௧௦111), & 5060105 ௦7 பர, நுல். மருவிய பெயர் கோமளங் குருவிதீதம் 

பதுமராகம்பணா மணியே (திருவாலவா, 25, 12:44. 

பந்தம் pantam, 1. < bandha. 

* பொன். பநீதம் தமனிய௰ம் ... பொன்னே (பிங், 6 : 131), 

LilbLieo pampal, 77. 

> பொன். பம்பறானே எழுச்சியும் நெருக்கமும் .., பொன்னுமென்றே போற்றுமறு பெயர் 

(அக, நி, 2388. 

பம்பாப்வளை நவறகு-ஙவிகம். ச. 5: பம்பாய் +, 

கண்ணாடி, நெகிழ்மம் அல்லது இரப்பரால் ஆன இக்கால வளையல் cease; Bangles of 

modern times made up of glass, plastics or rubber. 

பம்பாய்வளையல் றவற விக்க, ச. < id. +. 

* பம்பாய்வளை. 

Lifesripd paranam, 7. < bara. 

* கவசம். ஆசு பரணம் ... மெய்புகு கருவி (திவா, 7:36. 

பரம் நகாவாட 77, - id. 

1. உ குதிரைக்கலணை. பல்லணம் பருமம் படை ... கலணைத் தொடர்பே (திவா. 7 : 44). 
2. கவசம். பாரமும் பரமாம் அப்பெயர்பால் இவா. 7: 37). 

Luplstoesf parica-mani, 7. < ufle +. 

பள்ளர் இனத்தில் கலியாண நிச்சயத்தின் பொருட்டுக் கட்டுங் கழுத்தணி: 11201:1௨௦௦ (16ம் ஊடபரம் 
the neck of bride at a betrothal ceremony among Pa//as. 

பரிதி ஐகாரம், 7, 

* பொன். பரிதியே பறரிவேடமுூம் பொன்னு நேமியுமெனவே நிகழ்த்து மறுபெயர் (அக, நி. 2380).



uifluiesib pariyakam, n. < paryaka. 

1. ஒலிக்கும் சிறுமணிகளைக் கொண்ட காலணிகலன்; பாதகிங்கிணி; &ஈ127 consisting of little 

௦2115. பரிபுரம் நூபுரம் பரியகம் .., பாதகிண்கிணி (திவா. 7: 51). 

2. காற்சவடி. பரியக நூபுரம் (சிலப். 6: 84). 

- 3. பொன்னால் செய்யப்பட்ட கைக்காப்பு; கைச்சரி; காரா ப்டஹ. பரியகம் வால்வளை பவழப் 

பல்வளை (சிலப், 6 : 93, அடியார். 

uiifliyytp pari-puram, 7. cf. par? + sphrura. 

1. சிலம்பு. பரிபுர ஒவி orip Rad) erip (Hod) ms, 23 : 2). 

2.* பாத கிங்கிணி. பரிபுரம் நூபுரம் ... பாதகிண்கிணி மணியே (திவா. 7: 51), 

பருமம்' நவாயராவா, 77. - பரு-மை, 

uslden OG a_mamedé Gans. Gwoseme; Women’s waist-band consisting of 18 strings. 

பருமந்தாங்கிய பணிநீத ஏந்து அல்குல் (திருமூரு., 146. 

பருமம்”* நகாயருகரு, 77. < varnan. 

1. * குதிரைக்கலணை. பருமங் களையாப் பாய்பரிக் கலிமா (நெடுநல். 179). 

2. கவசம். பருமப் கச்சை சாவிகை ... கவசப் பெயரே (பங். 6 : 506. 

பல்கலை ற௨1-168]87், 77. - பல் -, 

எண்கோவையாக அமைந்த Cosene; Waist 0௨௭௦ ௦78 சமாஜ. பல்கலை சில் பூங் கவிங்கத்தள் 

(கவித். 56: 11). 

பல்காழ் pal-kal, 7. 

இருகோவை முதல் முப்பத்திரு கோவை ஈறாகிய வடங்களை உடைய மேகலை வகைகள்; 

9/4 வாம். அரவுக் கிளர்நீதன்ன விரவறு பல்காழ் (நற். 366 : 1). 

பல்மணித்தாமம் றவி-றஹஊ1-(- கறு வரு, 7. < id. +. 

பலமணிகளாலான மாலை; 0010 0 வரடவரர்டு கரசாக! ஐ௭௨. பவழ மாலையும் பன்மணி தீ தாமும் 

(பெருங், 3, 4 : 65) 

Wievevesrid pallanam, 7. < palyayana. [K. pallana.] 

* குதிரைக்கலணை. பன்னு பல்லண மரும மற்று (HLOLITT, 6, 30, 14 : 2). 

LicveSiwiib palliyam, 7. 

உ தொங்கல். பல்ஷியம் என்பது ,.. தொங்கலும் (௮க, நி, 138), 

பலாக்காய்முருகு palak-kay-muruku, n. < worsens +, 

Lieonéenwli aigefloner angecfl eiens; A kind of ear-ornament (Loc.). 

பவழக்கடகம் pavala-k-katakam, n.< Ueulpio +, 

பவளத்தால் செய்யப்பட்ட வளையல் வகை; மோக! மாக௦வ/%4. பவழக்கடகம் ஒன்றிற் கட்டின 

பவழம் பத்தும் உட்பட (5.1.1. ii, 26). 

பவழத்திரி நகாவக-1- மர், ச. - id. +. 

பவழமாலை வகை; 4 necklet made of coral. US HIS கடிப்பும் பவழத் திரியும் - மூத்து வடமும் 

மூழுமணிக் காசும் (பெருங், 3, 17: 163.



பவழத்துக்கோத்த பவழம் 120 பவளவளை 

பவழத்துக்கோத்த பவழம் நவவகம-16-160118-றவவிகாம், 7. < id. +. 

பவழமாலைக் கமைந்த பெரும் பவழத்தின் நடுவமைந்த கட்டுத்துளையின் வழிச்செல்லும் 

பொற்கம்பியின் முனைநிலை பெற, அப்பெரும்பவழத்தின் அடியில் சிறு பவழம் ஒன்றை 

இணைத்துக்கட்டி உருவாக்கும் பவழமாலை வகை; & string of bigger and smaller coral beeds 

stringed alternatively. பவழத்துக் கோத்த பவழம் ஜம்பதும் (கல், கலை, ௮க.). 

பவழப்பல்வளை றகவ/2/8-ற-றக1க1கர. 77. < id. +. 

பவழத்தாலான கைவளை: 13வுஜ165 ௨06 பற ௦7௦௦வி. பரியகம் வால்வளை பவழப் பல்வளை 

(சிலப், 6:93). 

LIGILpLD pavalam, n. 

> பவளம். பைநீதனை அவரை பவழம்கோப்பவும் (சிறுபாண், 164), 

WIQ“IGTMmIGL ig pavala-n-katti,n. < voverth +, 

கொங்கு வேளாள இனத்தவர் அணிந்துகொள்ளும் பவளத்தாலான மாலை; க 5ப0 சொர்க ௦7 

the Konku vefa/as wearing coral necklace (E. T. vi, 188). 

Liguer ds sie) pavala-t-tali, vw. <id.+. 

sie) cisns, A kind of ta/7 (W. D.). 

Weiets stout. pavala-t-tavatam, n. < id. +. 

உ பவளமாலை (11. ம. [4.3. 

பவளம் நகாக/கர., 77. 4 pravala. 

நகையில் பதிப்பதற்குப் பயன்படும் நவமணியுள் ஒன்றானதும், இளஞ்சிவப்பு நிறமுடையதுமான 
விலை உயர்ந்த கல்; Red coral, stony axis of the stem ofa gorgonian, corallium rubram, one of 
212-1௮2 பவளமொடு மணி மிடைந்தனை குன்றம் (அகதா. 14 ; 3. 

Lisuenipesfl pavala-mani, ரர, ௨ பவளம் +, 

பவளத்தாலாகிய கையணி; [58ம் ௦௦7வ] $ரக௦வ1எ. 

பவள பமாலை pavala-malai, n. < id. +. 

பவளத்தாலான கழுத்தணி வகை; Coral necklace (H.C. M.). 

LscuerGinaemeo pavala-mékalai, nm. < id. +. 

Ueier Lwenflacr Gangs Giosene; Waist band with coral beads. 

பவளவடம் pavala-valam, nm. < id. +. 

1. பவளத்தால் கட்டிய மாலை; க் string made of coral. மணிக்கட்டில் சாத்தின சிறுப் 
பவளவடமும் (திவ். பெரியாம். 1, 92 GUILT), 

2. ஆண்கள் இடுப்பில் அணியும் பொன்மணிகள் கோத்த அணிவகை; க waist band for men. 
புவளவளை pavala-valai, mn. < id. 4+. 

பவளத்தால் செய்யப்பெற்ற வளையல்: Bangle made up of coral. Uasewarener செறிந்தாட் கண்டணிதந்தாள் பேரிபா. 11: 101).



பவித்திர மோதிரம் 121 பனந்தார் 

பவித்திர GCromsipid pavittira-m6tiram, n.< vaNgss#gw +, 

தருப்பைப் புல்லால் செய்தது போன்ற தோற்றமுடைய பொன்னாலான மோதிர வகை; 1:11ஐ2- 

ring of gold made in semblance ofa daybha ring. 

பள்ளித்தொங்கல் palli-t-tonkal, 7. - பன்னி -, 

பொன்னாலாகிய பதக்கம்: Golden pendant (J. M. P. cg. 1104). 

Liotflmigeut_ib palinku-vatam, n.< ueflagm +. 

P Lilo Swell. 

uiehlstonmemen palita-malai,n.< vefigsw +. 

கருப்பூரப் பொன்னாலாகிய ஒழுங்கையுடைய திரண்ட மாலை; க 11012% தலா!வாி made up of 

karpura, king of gold. தின் பளித மாலைத் திரள் தாமம் (சவகு. 2919 ::1). 

பற்மன் parmam, 7. < padma. 

> பற்மமுப்ரி. திருக்கொள்கை ஒன்றும் இதன்மேல் பற்மமும் உட்பட 518 மாறி பொன் 

நூற்றொரு கழஞ்சரை (8.1.1. (11, 211). 

Limipapips) parma-muli, 7. 

தாமரை மலர் வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நகையின் ஓர் உறுப்பு; & றவர் 07116 வாகம் 

(ரு 19௨ ரீ ௦7 1௦ர்பக ரியான். ஸஹஸ்ரதாரை சங்கமுழி பற்மமுழி சங்கிஷவிகை உட்பட எடை 

எண்பது (கல், சொல், அக. 

பன்மணித்தாவஷி நஹ-றகறம்-(-121ர, 77. ௩ we +, 

பல வகை மணிகள் கொண்ட தாலி வகை; க் 10100 of marriage badge. wpiiwesfléan eb 

பன்மணித்தாவியும் (டுபருங், 5, 9 : 49), 

LicstLossfllomemes pan-mani-malai, 77. < id. +. 

பல்வேறு மணிகள் கோக்கப்பட்ட கழுத்தணி வகை; க 0௨௦11௨௦௦ with precious stones. நன்பொன் 

விரவினுதிவினாற் பன்மணி முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தா லொப்ப 

(சீவக. 1652 :3). 

பன்னிரைத்தாவி pannirai-t-tali, n.<id. +. 

பாம்பின் பல் போன்று பொன்னால் செய்யப்பட்டு நிரலாகக் கோத்த தாலி வகையுள் ஒன்று; 

A kind of ச் பாப்பெயிற் றன்ன பன்னிரைத்தாவி (பெருங். 2, 7:94. 

Licttooftf #QetbLy pannir-c-cempu, ச. - பன்ணீர் +. 

பன்னீர்ச்செம்பு போல் செய்யப்பட்ட ஒரு தாலியுரு வகை; 78:௦1 piece ina “4/7, shaped like a 

rosewater sprinkler. 

Lisa bsmy panan-tar, 7. < wenesw +, 

Uerbyt Cure! Guncrend Asis sapssenfl aiens; Gold necklace resembling a garland of 

palmyra flowers (W.).



பாகசுூவலயம் 122 பாண்டிற்காசு 

uurgeicsouitb paku-valayam, 7. < bahu +. 

தோளில் அணியும் அணிகலன்: தோள்வளை; காவி. பட்ட புரவிக் கவி குரத்தால் பாகு 

வலயம் சாத்த” ரே (கவிங். 514 : 1). 

பாகசுூவலையம் paku-valaiyam, n. 

உ பாகுவலயம் (5.1.1. 2011, 455). 

பாசமாலை றக௦௨-2]1கம். ரர. - பாசம் 

பொற்சரட்டில் கட்டிய இரத்தினங்களின் வரிசை கொண்ட கழுத்தணி வகை; & 18ம் மரி 0௦01%- 

ஊவா. பாசமாலை ... யொன்றிற் கோத்த தாலி பதினேழு (5.1.1. ii, 225). 

UAT me paci-pantu, 7. < U. baziband. 

மயில் வடிவில் பாசிக்கொத்து போன்ற அமைப்புடைய Gsreresfl aiens; An armiet. 6 pps 

பாசிபந்து கட்டினான் (விறவிவிடு. 1117). 

பாகிமணி றக௦4-ுஐ௫ர், 7. ௩ பாசி +, 

1. கருப்பு நிறச் சிறு மணிகளை உடைய வடம்; க் உளம்ுத of small black beads. 

2.uUeens wesflen_ib; Necklace of green, earthen beads. 

LITL 1_ One GSHEi_i0e pattalakku-k-kammal, n. < E. padlock +. 

மகளிர் மாட்டி அணிவதற்குரிய கம்மல் வகை; "4/00௨178 சவா-௦ வாளர், resembling a padlock, 

fastened behind the ear-lobe with a screw. 

LUITL? ig 60 pattil, 7. < Mar. patali. 

பெண்களும் குழந்தைகளும் அணியும் பட்டையான ermpaios aionarue: A kind of flat bracelet 
worn by women and children (W.). 

பாட்லா patla, 7. 

Pr பாட்டில் CS. D.). 

Uimt_@&ib patakam, n.< pataka. [K. padaga.} 

சிலம்புக்கு மேல் அணியப்படும் மகளிர் கால் அணிகலன் eens; A kind of Anklet, worn by 
ரொ, பறரியகம் நூபுரம் பாடகம் சதங்கை (சிலப். 6 : 84). 

பாடவம் கரகர, ரா, 

உ பாடகம். காற்பாடவம் கழன்றுபோமோ? (Collogq.). 

பாண்டம் paniam, 27. 

விலங்குகளுக்கு அணிவிக்கப்படும் &(p$5e0fl, A neck ornament for the cattle. 

பாண்டீற்காசு pantirkacu, 1. < பாண்டில் +, 
மேகலையோடு சேர்த்து அணியப்படும் பொன்னாலான, வட்டவடிவ இடை அணிகலன்: 
வட்டக்காசு. & கவ90௦௧௩௦ அர்ப் ர௦பம் 2௦10 2௦11௨. பொலம்பகும் பாண்டிற்காசு (ஐங்குறு 
310:1, 

|
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LITsSs__ sid pata-kalakam,n.< urgiw +, 

உ பாடகம். பாதகடகம் பாடகம் ஆகும் (திவா. 7 : 525), 

பாதகிண் Sleowf) pata-kinkini, 7. < id. +. 

> கிண்கிணி, 1. பரிபுரம் நூபுரம் பாத கிண்கிணியே (பிங். 6: 81). 

பாதச்சுற்று றக1௨-௦-லோபு, nv. < id. +. 

கால் அணிகலன்; கார. நாற்காண் 2 3755) அஞ்சாண் பாதச் சுற்றில் மேற்படி உள்க் 

கருவும் (கல். சொல். அக), 

LuTsegib pata-caram, m. < id. +. 

மேற்புறம் பெரிதாகவும் கீழ்ப்புறம் சிறிது சிறுத்தும் குழாய் வடிவில் பொன் அல்லது வெள்ளித் 

தகட்டால் ஆனதும், காலில் தண்டைக்கு மேலே அணியப்படுவதுமான அணிகலன்; An anklet 

for women (W.). 

LuTsSsemusevrd pata-cayalam, n. < id. +. 

கால் sjonfleect cies, An anklet. பொன்னின் மணியும் பவழமும் முத்தும் ஆக 2552 

பாதசரயலாம் 2ம் (கல், சொல். ௮க.). 

பாதசாலகம் pata-calakam, nv. < id. +. 

உ பாதசாலம். பரந்த மேகலையுங் கோத்த பாதசாலகமும் கம்பரா. 1,21,22: 19. 

LuTsesemevib pata-calam, n. < id. +. 

உ பதசாலம். பாதசாலத்த மென்கால் (இரகு. நாட்டுப். 489. 

LUTSLITSELD pata-pacam, vn. < id. +. 

#leibiy eiens; An anklet (S.1.1. v, 236). 

பாம்படம் pampatam, சா. < wiriby +, 

கிராமத்துப் பெண்கள் அணியும் கனமான ஒருவகைக் காதணி; நாகபடம்; & kind of ear- 

ornament (6. 22.9. 

பாம்பணி கமாக, 72. “10. 

உ பாம்படம். 

பஈம்ப௱ஸ்ரி றகறரசி]4, சா. “12. -. 

தன் தலையோடு தன் வாலைச் சுருட்டி வட்டமாகப் பாம்பு வைத்துக் கொண்டிருப்பதைப் 

போல் செய்யப்பட்ட ஒரு மெட்டி வகை; & 106 ஈர்றத 10 106 ரவ ௦7 ௨ 50௨16௨. 

uumibiyGiongsigtd pampu-motifam, wv. < id. +. 

1. நடுவிரலில் அணியும் மோதிரம்; 15112 for the middle finger. 

2. சுருண்டு கிடக்கும் பாம்பு உருவிலான மோதிர வகை; 751 த 88ம் 1116 ௧ உனாறனாம். 

Luimibijeui_tb pampu-vatam, n. < id. +. 

* பாம்படம் (2.௦௦.)
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பாரம் 

பாரம் மலாலா, vn. < bhara. 

1. குதிரைக்கலணை. பாரமே கவசம் தோணி பல்லணம் சூடா. 11 : 185). 

2.உ கவசம். பாரமும் பரமும் அப்பெயர்ப் பால (திவா. 7 : 37. 

பால்மணி றவி-றகரர், ர. : பால் +, 

சிறு குழந்தைகளுக்கு அணிவிக்கும் வெள்ளைநிறச் lpioesfl; Beeds of white china clay or 

porcelin worn by Children (W. D.). 

WLnfeoLloenflaé Garena: pal-mani-k-kovai, m. < id. +. 

FmG wenflsacr Ganss Gipbbosasafler supssesfl aions; String of shell beads, put on children 

as an amulet (W.). 

பாலகம் palakam, n. 

உ மோதிரம் (த. மொ. அக. 

* தோளணி (த.மொ. அக. 

WTeoLtitit i pala-paliam, 7. 

நெற்றிச்சுட்டி sions; Ornament of forehead (S. m7. அ. ப, 299. 

LireroseHfls Gancner pala-mani-k-k6vai, n. < uimevipessf) +, 
பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு அணிவிக்கப்படும் சங்குமணி அல்லது வெள்ளைப் பாசிமணிகள் 
கோத்த tomeno. String of shell beads, put on children as an anklet CW.). 

uiireilemes palikai, mn. < balika. 

ஒருவகைக் engseonfl, An ear-ornament. uiaensulled படுகண் ஒன்றும் கொக்குவாய் ஒன்றும் 
(S.LI. ii, 204). 

LitseueaSl pavali, 7. 

காதின் மேற்புறத்தில் அணிந்து கொள்ளும் அணிவகையுள் @orm; An ear-ornament 
(பெண். தாலாம். 13). 

urTainesl pavili, n.<T. bavilr [K. bavali] 

உ கத்திரிபாவிவி. 

பாஜிபந்து நகரர்றகராம, 7. 

* பாசிபந்து (2௦௦.). 

ut@ns mires! pahi-nali, 7. 

ஆண்களின் கையணி வகை: க் 18ம் ௦ரீ ரக௦௦1எ4 ௦ ௩௨௩ அணி. ஒப், 44.70). 

டர] 

டிங்கலம் pinkalam, n. < pingal/a. 

* பொன். பிங்கலம் பொன்னும் பொன்னின் நிறத்தையும் பேசல் ஆகும் (சூடா, 11 25). 
Ligeti pinkucam, n. cf. Piticha. 

SenodsGareoid; A head ornament. மணிக்கருங்கதுப் பிற் காந்தட் பிங்குசம் (இரகு. நாட்டுப் 50),
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டரிஞ்சு pincu, n. cf. piicha. [T. pinde, K. M. pitju.] 

அணிகலன்களில் அமைந்துள்ள சிறு அரும்புக்கட்டு; 5 வ!1 நம தரகறறகம் ௭௦71 11 கர பாகாக. 

பிஞ்சும் அரக்கும் உட்பட நிறை (6.1.1. ii, 162, 69). 

டிஞ்சுக்கடுக்கண் நில 1 கயி, 72. ௭ பிஞ்சு -, 

அரும்புவைத்த காதணி வகை; கடுக்கன்; & 16ம் ௦7 ear-ornament. 

LINCGheHSLD pinnakam, n. < pifichaka. 

மகளிர் gsenesGaraib; Head ornament worn by women. பிஞ்ஞகம் தலைக்கோலம் 

(Heur, 7 + 92). 

டரிடிகம் pitikam, n. perh. faq. 

பிள்ளைகள் அணியும் emaeaemar; Child’s bracelet. பிடிகம் என்பது பிள்ளைக் கைவளை 

(திவா. 7: 84). 

Liletoriqg LISTLO pintipatram, 7. 

மகளிர் அணியும் தலையணி வகை; & 12108 ௦76௨3 ஊரவர் இணி. ஒப். ப. 70). 

டிரகோஷ்டவளையம் pirakosta-valaiyam, n. 

உ தோளணி (த.நா.௮. ப. 301). 

டரிரவாளாம் piravalam, mn. < pra-vala. 

உ பவளம், பிரவாளம் துவர் இவை பவளம் (திவா. 6: 11). 

டிராமணவாளரி piramana-vali, x. < Wome +. 

waht <Je0fluib Ay srgeofl aiens; A small ear-ornament of women (Loac.). 

Lm L_ sotcriqg.cmé pirutta-kantikai, 77. 

தெய்வத் திருமேனிகளின் பின்பக்கத்தில் அணிவிக்கப்படும் ஓர் sjexflsaeer, An ornament for 

the backside of the deities. 

பிருஷ்டகண்டிகை pirusta-kantikai, 7. perh. prstha +. 

> பிருட்டகண்டிகை (8.1.1. 11) 

Lite aoemesor pillanai, 7. 

உ பில்லாணி (ீ. 22.). 

பில்லாக்கு நபவி, சா. < U. bul/ag. 

மூக்கில் தொங்கவிடும் ஓரணி; புல்லாக்கு; A kind of nose pendant. 

பரில்லாணி நபம், 7. ௮ 1) தவம 

இணைந்த இரு வட்ட வடிவத்தின் மீது மற்றோர் இருவட்ட வடிவத்தை வைத்தாற் போலமைந்த 

Gini.ig. aiens; Silver ring worn by women on their toes (Loc.). 

Lilev ad? pilli, 7. 

கால் சுண்டுவிரலுக்குப் பக்கத்து விரலில் அணியும் மெட்டி; 31 for the fourth toe (W. D.).
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பில்லை றப]கர், 77. க U. bila. 

Fen_aldee; A disc worn on head. 

பிலாக்காய்க Gans sito! pilakkay-k-kottu-mani, n.< மிலா + aru + கொத்து -, 

பரவ மகளிர் அணியும் கழுத்தணி வகை; & 16100 ௦7060112௦௪ ௫௦1 by parava women (Parav.). 

Liiprtbunm pilampa, 7. 

Ql aliens s\onflaeer; A kind of ornament. Ue gy துலைப் பசும் பொன்னால் பயில் பிழம்பா 

மிசை அணிந்த பொன் நெடுந்தோள் ஆதித்தன் (பரியபு, 54, 3 : 3). 

Liter onen & Seas) pillai-t-tali,n.< Nerener +, 

பரவரில் திருமணமாகாத சிறு மகளிர் கழுத்தையொட்டி அணியும் கழுத்தணி வகை; 1120101202 

worn close to the neck by parava girls before marriage (Parav.). 

Lietremaruiny ses) pillaiyar-tali, v. 

தாலி வகை: & kind of mangalyam (W. D.). 

Lim @eurerfl pirakuvali, 1. < பிறகு + prob. sper. 

பின்புறமாக அணிவிக்கப்படும் அணிவகை; Ornament worn on the back. பின்பும் பிறகு 

வாளியுமான அழகை ராடு, 8, 8, 9). 

(Mmciry pirappu, n.< lp-. [M. pirappu.] 
சிறுவிதை போன்று, பொன்னால் செய்து கோத்த மகளிரின் adpemer Sane; Necklace of small 

seed-like gold pieces. 7 a15 LN pity ih saoasoviiud os CGuigs sy ours (திவ். திருப்பா, 7:3). 

Litemm pirai, 2. < id. 

சந்திரன் வடிவமாகப் டென்னால் செய்யப்பட்ட மகளிர் தலையணி வகை: & 0௦500 shaped 

ornament, worn ந ௭௦8 ௦0 106 ௦௧0. தண்ணம் பிறையுநீ தலைபெற நிறுத்துக (கல்லா. 14. 

Len m & #5 @ pirai-c-cintakku, n. <id.+. T. cintaku. 

கழுத்தணியின் ஒரு வகை; & 120 of neck-ornament (J.). 

Lem mULyesor pirai-p-pun,n. < id. +. 

* பிறைவடம். பிறைப்பூண் அகலத்துப் பெருமகன் (பெருங், 4, 10: 25). 

Ulemmeutib pirai-vatam,n. <id.+. 

பிறை நிலவின் வடிவாய் அமைந்த பதக்கத்தையுடைய கழுத்தணி வகை: 112017௨௦௨௦ of crescent- 
shaped pendants. பிறைவடஞ் சூடி (சீவக, 171 :3), 

பின்கொக்கி pin-kokki, 7. <ifer +, 

கழுத்தணியின் பின்புறம் அமைந்துள்ள மூட்டுவாய்: 17௦௦1 of a necklace CW.). 

Lies mimes) pinrah, 7. < id. +. 

பெரிய முகப்புடைய முத்தாரமாகச் செய்து நவமணிகள் பதித்ததும் பின்புறம் மூதுகு மஷ்றயத் 
தொங்குவதுமான கழுத்தணி வகை; 4 1800ம் 672௨௦௦ han ! ging over the back. நவரத்தினங்களைக் 
கோத்து மூதுகு மறையவிடும் பின்றாலி (சிலப். 6: 102, அரும்),
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டின்னல் நவி, 7. - மின்னு. 

* அரைஞாண். பின்னல் துலங்கும் அரசிலையும் (திவ். பெரியாமழ். 1, 7,3 :2. 

LNesresreoGionsigid pinnal-motiram, n. < ciletresrs +, 

Giorgsiy eiens: A kind of ring (W.). 

iNesreni&Carenmeu pinnu-k-kovai, n. 

BU) aiomadé suse; A kind of chain. S1TeMerTS GIFS Not aysGarencugs தலையில் G)torre_" G) 

ஒன்றில் தடவிக் கட்டின பளிங்கு (கல், சொல், ௮௧. 

Lilesritésip pindkam, . < pinaka. 

* மணிமாலை (யாழ். அகர. 

LT 

1f5e.b pitakam, n. < pitaka. 

உ பொன். பின்னல் துலங்கும் அரசிலையும் பூ£தகச் சிற்றாடையொடும் (திவ். பெரியாதத். 1, 

7,3:2). 

1f sib pitam, n. < pita. 

உ பொன். ப£தம்மாடை ... உடலே பண்டம் சூடா, 6:25. 

பரவி நபர், 7. [₹. ஐ] 

1. மகளிர் கால் பெருவிரலுக்கு அடுத்த விரலில் அணியும் மெட்டி வகை: 1௦௦-110ஐ ௦7௧ ௩௦௧ 

(சிலப். 6: 83, அடியார்). 

2. காவின் ஐந்து விரல்களிலும் வளையங்களை அணியும் மேற்பகுதியில் இணைக்கும் பட்டை 

யான சங்கிலியை உடைய வெள்ளியணி; க ornament set of five toe rings and an anklet all 

connected with silver chains (@% D.). 

3. மூன்றாவது கால்விரலுக்குப் போடும் sje, Ring for the third toe (W. D.). 

4. உ பொன். ப£“வியென்பது ... பொன்னுமாலவட்டமும் ,.. ஏழ்பெயர் (அகத, 2528), 

ட 

புஅவிடி நியம, ச. [1]. கச, 6. சய] 

பெண்கள் காதின் மேல்பகுதியில் அணியும் காதணி வகை; .& ஐ01080 ear-pendant worn by 

women on the top of the helix (W.). 

புசங்கக்கடகம் pucanka-k-katakam, ரர. ௭ புசங்கம் 4, 

சுருண்டு கிடக்கும் பாம்பு வடிவமாகப் பொன்னால் செய்யப்பெற்ற காலணிகலன் வகை; 

தண்டை; 5ம் 51180௦ anklet. 

பூட்டில் நமர்], 77. 

குதிரையின் காலில் பூட்டப்படும் ஒலியெழுப்பவல்ல கெச்சை என்னும் அணிவகை: 7111101112 

வாப்விஎர் ௦ரஉமா56. அறி பெய் புட்டில் ஆர்ப்பப் பரி சிறந்து (அகதா. 122 : 19. 

புட்பராகம் putparakam, vn. < puspa t+. 

நவமணியுள் ஒன்றானதும், வெள்ளை அல்லது வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பதுமான 

விலையுயர்ந்த கல்: Topaz, one of ரசா பதார்த்தண., 11850.
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புணர்ச்சி punarcci, 2. < புணர், 

qomMaauGurg; Ornaments. yours aon பலவு மெல்லையில் பொருள்... இட 

(பெரியபு. 7, 38 :2. 

புத்திர தீபமணி puttira-tipa-mani, n.< புத்திரதி பம் 4, 

காளாமுகர் மாலையாகக் கழுத்தில் அணியம் ஒருவகை மணி; & 1200 of beads stringed into a 

1௨0114 ஊம் வடட க்க காளாமுகர்க்குப் ... புத்திரதிபமணிகள் ... மூர்த்தியாய் 

(சி.சி, பாயி. |, ஞானபம்.). 

புரி ஹ், ச. - பூரி. 

முத்துகளாலான மாலை; கொம், 8 ௦ீறக!$. புரிமணி சுமந்த பொற்பூண் (சீவக, 619 : 2). 

Lifleiemer puri-valain.< yf) +. 

இரு கம்பிகளை முறுக்கியவாறு செய்யப்பட்ட வளையல்; "9781௦0 1௨௦௦1. புகலா தொழுகும் 

புரி வளையார் மென்றோன் (பு.வெ. 10, காஞ்சிப். 1). 

புருடரஈகம் purutarakam, 1. < pusparaga. 

உ புட்பராகம். மரகதம் விட்டு உயர் புருடராகம் (திருவாலவா. 25, 21:2). 

Lyevevesid pullakam, v. 

முன்நெற்றியில் அணியப்படும் தலைக்கோலத்தின் ஓர் உறுப்பாகிய மகளிர் அணி வகை: 

Woman’s ornament for the forehead, part of ௭/௭7--௦/. தொய்யகம் புல்லகத் தொடர்ந்த 

தலைக்கணி (சிலப். 6: 107). 

Lyeveumé&@ pullakku, 7. < U. bulag. 

பெண்கள், மூக்கின் நுனியில் இரு துளைகளுக்கு இடையில் தொங்கவிடும் அணி: Nose 
pendant set with precious stones. 

Lcveilemes pullikai, n. < esvay-. 

காதிலிருந்து தொங்கும் வகையில் அமைக்கப்பெற்ற அணிவகை; 12 றளும்வாம். 

LIYSvlens & oiort_mmesr pullikai-kanta-nan, n. < yobatlens +, 

பதக்கம் அமைந்த கழுத்துச் சங்கிலி; 112௦1 வ்ு with pendant. 

புல்விகைச்சாமரை று!116க1-௦-க்ருலாக், ஈ. 1ல். ம, 

உ புல்லிகை. ஞால் இயல் மென் காதிற் புல்விகைச் சாமரை (குஷித், 96: 11). 

Lyourrgés @ pulakku, 7. < U. bulag. 

* புல்லாக்கு. நத்துப் புலாக்கு மூக்குத்தி விசித்திர (முத்தை. குறவ, 30), 

U8NS smi puli-t-totar, v7. < yas) +, 

சங்கிலி வகை; க் 18ம் ஊீர்வாு. புவித்தொடர் விட்ட புனைமா ணல்வில் (முல்லைப், 62. 

புவிநகத்தஈவி ய1-பவக-1- 1214, 9. எர. 4. 
புலி நகங்களைப் பொன்தகட்டில் பொதித்து அணியும் கழுத்தணி; .& 1601 chain with two tiger 
nails forming a pendant.
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।(விந்கம் puli-nakam, n. < id. +. 

புலியின் நகத்தைக் கோத்துக் குழந்தைகளுக்குக் காப்பாக அணியும் ஓரணி; & necklet with a 

pendant of tiger’s claw, often used as a charm for a child. 

Lye Lies Sire) puli-p-pal-tali, n.<id. +. 

உ புலிப்பற்றாலவி. 

புவிப்பற்றாவி றய1-ற-றகாாக!ர், 77. - 14. *. 

உ புலிநகத்தாலி. புவிப் பற்றாலவிப் புன்றலைச்சி றார் (புறதா. 374 : 9. 

பூலவிமுகக்கடுக்கண் puli-muka-k-katukkan, 7. < புலி - மூகம் -, 

புலியின் முகத்தைப் போன்று அமைந்த மகளிர் காதணி வகை; க 140 ௦1 ear-ornament worn by 

women, resembling a tiger’s face (W.). 

LyQNap eLiesofl puli-muka-p-pani, n. < id. +. 

> USapssaHSactr (யாழ். ௮க.). 

LyoresG@eLst pulaka-c-cul, 7. 

மூன்னுச்சியிலிருந்து தொங்குமாறு sBewfluid senfl; An ornament worn on the forehead 

by women and children. q@pmplw sy 38T HE Sys) upsibd ysHsS os Qovas af ps Hild 

(சூளா. 8, 105 : 2). 

புறத்துடர் pura-t-tutar, n. perh. yous +. 

உட்கழுத்து நகைகளுக்கு வெளியே தொங்கும் சங்கிவி; 1,௦௩த ரெகி. 

LymMsQsni_f pura-t-totar, 7. < id. +. 

—sjenflacne; A kind ofjewel. yosOlort_er படுகண்ணும் கள்ளிப் பூவுங் கொக்குவாயும் உட்பட 

ஒன்று (.1.. 1ம, 2). 

புனை நமக], ச. - புனை, 

அணிகலப்பொது; வார், 2௦1. கைபுனை புனைந்தும் (கல்லா. 84, 3), 

புனையல் punaiyal, nm. <id. +. 

மாலை: 71201412௦௨. உருத்திரமாமணிப் புனையல் (உபதேசகா. சிவநாம. 1739. 

புஜகங்கணம் puja-kankanam, n. < bhuja +. 

உ வாகுவலயம். 

LysQF SH) puja-kirtti, 7. 

வீரர்கள் அணியும் தோளணி வகை; .& bracelet worn on the upper arm by the distinguished 

warriors (4035). ser, i, 87). 

புஷ்பராகம் pusparakam, n. < puspa-raga. 

உ புட்பராகம் (யாழ். ௮க.). 

kt 

‘dd pu, 2. < bb. 

யானையின் நெற்றிப்பட்டம்; Ornamental plate on the forehead of an elephant. பூ நுதல் 

யானையொடு புனைதோர் பண்ணவும் (புறதா. 12 : 3.
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பூக்கடுக்கன் pu-k-katukkan, nm. < &4 +. 

ureit jexflujib wat agealloner angen! acne; A kind of ear-ring worn by parava women, 

which looks like a flower (Parayv.). 

Ljeenrtb pucanam, 7. < bAusana. 

* படணம் (யாழ். ௮க.), 

பூசணிக்காய்க்கொத்துமணி றங்௦ம்-14-123-%-18014ம-றறம், ச. 4 பூசணி காய் -, 

பரவ மகளிர் அணியும் பூசணிக்காய் வடிவிலான மணிகளைக் கொண்ட கழுத்தணி வகை; 

Necklace having pumpkin shaped beads. 

WenbsigsaeQSsou ptcantira-k-katukkan, n.< ூசாந்திரம் +. 

* பஞ்சபூசாவந்தம் (8). 

பூசாந்திரம் நம்போர்ர் வரா, சா. perh. pusya + bandha. 

* பஞ்சபூசாவந்தம். 

LiFteumHsip pucavantam, 7. < id. 

* பஞ்சபூசாவந்தம் (W.). 

Lee) putci, 7. - ண்: 

அணிகலப்பொது, 11 தகக! ornament, jewel (#ebev7, 91, 9, உறை, 

பூட்டு puttu, vn. < பூட்டு-. 

பெண்கள் நெற்றியில் அணிவதும் வட்டவடிவிலானதுமான தலையணி:; கு 19583 வானார் ௭௦ 

ரூவா. அளகபந்தி பூட்டிய பூட்டும் (கம்பரா. 1,21,5:4, 

பூடணம் நம் வற, 1. < bhusana. 

> அணிகலன். பொன்னணி பூடணம் (திருமந், 2289 : ம. 

ity puti, 7. 

காதின் மேல் பகுதியில் மகளிர் அணியும் பொன் அணிவகை: பெய் ear-ornament worn at the 
top of the helix by women (S. D.). 

பூண் றபப, 77. < £yo08r-. [T. ponnu, M. pun.} 

1. * அணிகலன். நுண்பூணாகம் வருக்கொள முயங்கி (மதுரைக், 569. 

2. * கிம்புரி. தாங்கி! கிம்புரி கோளகை பூணே (பிங். 6: 1039. 

Lister Bon1_Ciiyesori}ey ptn-katai-p-punarvu, n. < Lovir 4+, 

Homlsvefle somo siren Ganéesl; Hook ofajewel. senr_uyed su ay பூண்கடைப் புணர்வே 
(திவா. 7:63. 

பூண ஈரம் நம்பரோகரா, ர. ௨ பூண்: 

மார்பில் அணியப்படும் மணி மாலை; 11201180௦6 07 ஐ. தேவர்கோன் ண் ஆரம் தென்னார் 
கோன் மார்பினவே (சிலப், 17, உள்வரி. 1 : 2). 

KAT Lb purakam, n. < puraka. 

waafly afttewenfl ans; A variety of ring worn by females (அணி. ஓப், ப. 715.
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பூரூப்பாளை pura-p-palai, 7. 

saneGarossio git 2p; seneotiumemer; A piece in a women’s head-ornament. வலம் 

புரிச்சங்கும் பூரப்பாளையும் (சிலப், 6: 106, அடியார்... 

பூரானட்டிகை puran-attikai, mn. ௨ பூரான் -, 

பூரான் வடிவத்தில் அமைந்த உட்கழுத்து அட்டிகை வகை; க் 18100 ௦7 close-fitting necklace. 

Lunt) puri, ரர. - கர்மா 

ஈ பொன். பசும்பூரி! சேர்த்தி (கம்பரா, 6, 39. 1 : 1). 

Lifts ssiyrd puri-pattiram, 7. 

மகுட 2 pci; Ornamental filled of a crown (Loc.). 

Lufilo.wb purimam, n. 

தோளிற்கு மேலே அணியும் அணிவகை; கப ornament worn on the shoulders. 

Lifluitd puriyam, 7. < blur. 

உ பொன். பூரி, பூரியமும் பிங்கலமும் பொன் (நாமதூப. 372. 

Licmou SaruséFlocoft punai-k-kaycci-mani, 2. < பூனைக்காய்சிசி -. 

குறவர் கழுத்தில் அணியும் மணிவகை; & 280 used in ornaments by Auravas (Loc.). 

Loagemrib pusanam, n. < bhusana. 

உ டடணம். 

Guitiiq Clon gly petti-motiram, n. perh. uty +. 

Gur sélipaiens; A kind of ring (Z. D.). 

டெ 

பெரியகொபய்பு periya-koppu, 7. < Guflu +, 

காதின் மேற் பக்கத்தில் அணியும் அரச இலை வடிவிலான அணிவகை; கு ornament worm on 

the upper ear in the form of a pipal leaf (W. D.). 

Guid @& peruky, 7. 

aenflaea aioe; An ornament. பெருகு பூணே பேரணிகலமாம் (அக, தி, 2634). 

Giicd5 66esl_@ peru-n-cuttu, 7. < பெரு-மை -, 

தலையணியின் ஒரு வகை; & kind of head ornament (Lila. 6 : 104). 

பெரு விரல் அற்று peru-viral-curru, 7. < id. +. 

> கால்மோதிரம். 

Gu 

Guefl pécari, 7. < U. bésari. 

எட்டுக்கல்லால் அமைந்த பொன்னாலான மூக்கணி வகை; & kind of nose-screw 24. 20ம்.



டேட் டு 132 டொட்டுத்தாவி 

பேட்டு ஐயே, 7. < T. petu. 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இழைகளால் செய்யப்பட்டதும், கழுத்தில் அல்லது இடுப்பில் 

HePAutiiG@eagsg wore #7@; String, as of a necklace waist-cord containing more than one strand 

(Loc.). 

Guess wunrgsib pétai-patam, n. perh. Gurgib +. 

தெய்வத்தின் காலில் அணியும் அணிவகை; கற ஊரவர் 70 the leg of an 12௦1. திருக்கழற்கி திடும் 

பேதைபாதமும் (5.1.1. பரரம, 399. 

பேரணி நளே-காம், ஈ. - பெரு மை +, 

1.* பேரணிகலம். மதாணர்! ஆரம் பெரும் பூண் பேரண (பிங், 6: 106. 

2. யானையின் தந்தத்தில் அணியும் அணிவகை; Ornamental ring put on the tuscs of elephants. 

பேரணி! இலங்கொவி மருப்பிற் களிலும் (பறரிபஈ., 13 :25. 

Gunypesflaeuib pér-ani-kalam, n. 

மார்பில் அணியக்கூடிய பெரும்பதக்கம்; க grand necklace with pendant on the chest. @ugemfMacy 

பணிந்த முலையா ளருடக் (8 ws, 2340 : 3, உறை), 

பேரரம் மகக 77. - பெரு-மை +. 

சகசிரதாரை எனும் நீண்ட வடிவிலான முத்துமாலை; A long chain of pearls. Movayafs Gugna 
நிபுடமாலை (தக்கயாகப், 106. 

பொ 

பொகடி pokati, 7. ஊரி. பூடி. (5. bugad1.\ 

leafy angsenfl aise; A kind of ear-ornament. a1 பொகடி யொருசோ டொழறிய 
(விறவிவிடு. 830). 

Gune.@ pottu, 7.[T.K. borru, M. potty} 

கழுத்தில் அணியும் பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஒருவகைத் தாலி உரு: Gold ornament in the 
shape of small metal cups strung together and worn round நூ பா௩௨ ௨௦1. அரக்கியர் கட்டிய 
பொட்டுகள் தொட்டறு பட்டிடும் (இராமதா, சுந், 18 

பொட்டுக்கருகல்மணி pottu-k-karukal-mani, ர. - பொட்டு 
திருமணத்தின் அடையாளமாகத் தெலுங்கு இனப் பெண்டிர் அணியும் கறுப்பு மணிகள் கோத்த 
ஒருவகைத் தாலி, 51 ஐ of black beads and discs, worn by girls and women, used by Telugus as 
a marriage badge also. 

பொட்டுக்கரறை pottu-k-karai, 7. prob. < id. +, 
மகளிர் m9 gens gues: A kind of neck ornament. பொட்டுக்காறை யெந்த ஈளாவன் வீட்டில் 
இருக்குதோ (விறலிவிடு. 70 ப. 

பெட்டுத்தாவி poltu-t-iali, 2. < id. +. 
a க ட =. é ட் றட வடிவான திருமாங்கலியம்: Marriage badge with discs or small cups strung together > 2),
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பொடிநகை poti-nakai, 77. “பொடி 4, 

அணிகலன்; 122] ௦ா ௦, ஒர்ரி 1றரீனர்டா alloy used largely in soldering or in setting precious 

stones (Loc.). 

பொத்தானட்டிகை pottan-attikai, n.< Qungsgrem +. 

கழுத்தணி வகை; க [பம் ௦7 160112 (Loc.). 

பொருள் ற௦யி, 7. றா௦௦. பொரு, [18, porulu, M. porul, Tu. porlu.} 

> பொன். பொருளோடு அரியே ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1. 

பொலம் ற௦1௨ம, 7. -“ பொன்-, 

உ பொன். பொலம்பூண் வேந்தர் (பதிற்றுப். 64 : 2). 

பொலம் பூந்தும்பை polam-pt-n-tumpai, 2. < @umrer +, 

அரசர்கள் தம் படையின் சிறந்த வீரர்களுக்கு அளித்த தலையணியாகிய பொன்னால் செய்த 

gbdemuis 44; The medals given to warriors in ancient times before on great war. புரையோர்க்குத் 

தொடுத்த பொலம்பூந் தும்பை (மதுரைக், 737). 

பெொஸிவு ற௦114ய, 7. - பொஸி-, [7 2௦4221] 

உ பொன். பொவிவே பொன்னும் பொவிவு பிருபோர் (அக. நி. 268. 

பொற்கக்சு 001-18௦௦ய, 77. - பொன் +, 

பொற்கம்பியால் செய்து மார்பில் அணியும் கச்சு வடிவமான ஒரு பொன்னணி; & kind of gold 

டா பசம்பொற் கச்சை பத்தியிற் குயின்ற (பெருங். 2, 6 : 142). 

பொற்ககசை por-kacai, 7. <id. +. 

உ பொற்கம்பி (யாழ். அக). 

பொற்கமள்டரி ௦-8, 7. க 18. ௭. 

தங்கத்தாலான கம்பி; 0௦10 க1௦. பொற்கம்பியினை யொத்த ... தரம்பினது (சிறுபாண், 34, 

உரை, 

பொற்காசு ற௦-1௦, 77. < id. +. 

பொன்னாலான நாணயம்; 0௦10 ௦௦11. காணம் பொற்காசு (திவா, 6:5. 

Gunmmesremy por-karai, 7. < id. +. 

பொன்னால் செய்யப்பட்ட கழுத்தணி வகை: & gold necklet. இக்கோயில் ஆடவலாற்கு சாத்த 

இட௨ட பொற்காறை இரண்டினால் (5.1.1. viii, 722). 

Qunmrhg@aicmer por-kuvalai, n. < id. +. 

குவளைப்பூ வடிவில் பொன்னால் செய்யப்பட்ட காதணி வகை; An ear ornament in the form of 

nelumbo. 

பொற்கரடு por-caratu, n. < id. +. 

Qurpsbifune cNlereflu sapssenfl; Necklace made by plaiting gold threads. allerare 

பொற்சரட்டில் கோத்த பெருகு ஒளி முத்தின் தாமம் டுபரியபு. 28, 1210 :3.
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QGunbe@t_@ por-cutm, vn. < id. +. . 

smadssrerer Gppmliu.tb; A golden plate worn on the 800்ககம். செம்பொற் சூட்டொடு 

கண்ணி காதல் தோழார்கட்கு அருளி (௪ ous, 2569 : 2). 

QunMMmuLLig. por-patti, 7. < id. +. 

ஆடை நெகிழவிடாதபடி இடையில் அணிந்திருக்கும் ஒட்டியாணம்; Waist band. 

Guim Lilesresréo por-pinnal, n. < id. +. 

இடுப்பில் அணியும் பொற்கம்பியினால் பின்னிய அணிகலன்; ent epresr: Waist-band woven 

௦7 2௦014 2௧805. திருவரையில் சாத்தின பொற்பின்னலும் (திவ். பெரியாழ். 1, 7, 3 வயா. 

ப. 142. 

Gluinmtufl por-puri, 7. < id. +. 

பொன்னாலான வடம்; 719157௦ம் gold cards worn as க ர்வ. முத்துத் தாமமொடு பொற்புரி 

யணிந்து (பெருங். 2, 5: 11. 

GuinmiLy por-pu. 7. < id. +. 

பாணர் சூடிக்கொள்வதற்கு அரசர் அளித்த தாமரையுருவான பொன்னணி வகை: ரொகளை (வ 

lotus flower, made of ஐ014 வாம் றாத5வோச0 (௦ ககாம் ரூ ௨1ஈ்௩த. பாணன் பொற்பூச்சூடல் (பொருந, 
159. அடிக. 

பொற்பூணூல் por-punul, x. < id. +. 

பொன்னால் நூல் வடிவில் செய்யப்பட்ட அணிவகை: உபவீதம்; 5௧௦160 thread of gold, used as 
an ornament (Loc.). 

Gurpmmoemy porramarai, ச, < id, +. 

* பொற்பூ. பைம் பொற்றாமரை பாணர்ச்சுட்டி (பதிற்றுப், 48 : 1. 

Glumpmreny porrarai, n. < id. +. 

* பெற்றோரை (௪”வக. 2132 : 1] பிம்), 

பெற்றேரை porrérai, nv. < id. +. 

> GQupGpreng (ous, 2132: ] ப1-ம்.), 

QunthGmnremy porrérai, 1. < id. +. 
° 

மெல்லிய பொன்னிழைகளால் ஆன இடையணி: 117௪20111௦ waist ornament made of gold. 
அல்குற் பொற்றோரை மின்ன (௪”வக, 2132 - 1). 

பெ௱றி றம். 7. - பொறி... 
1.% சீதேவி. ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம்பொறி திருநுதல் பொவிந்த தேம் பாய் ஒதி! (நற், 
160 : 5). 

2.> நெற்றிப்பட்டம். வேந்தன் பெயராற் பொறியும் பெற்றான் (சாவக, 1792 . 1). 
3. மோதிர வகை: க 1ம் ஒர் ப்பூ. பொறியெனும் பெயரே உ ம்புலனும் மோதிரமும் - 
எழுத்துமாம் வடமலை. 1142).
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Quinesr pon, 7. 

1. grflavct; Ornament. &_a@SS5 arflens Qurcrenenfls Simp sor (ous, 1250 : 4). 

2.> திருமங்கலியம். பொன்னைக் கொணர்ந்து ... நீ பொன்புனைந் ததுவே (தஞ்சைவா, 

359). 

3. சாதரூபம், கிளிச்சிறை, ஆடகம், சாம்பூனதம் என்னும் நால்வகைப்பட்ட smeib; Gold of 

_ which there are four kinds viz., catarupam, kiliccirai, atakam, campunatam. Quire G)eus Lj onest 

இழை கட்டிய மகளிர் (குறுத். 21 : 2). 

பொன்ளுாண்்் ற௦0-ப்கம, 7. ௨ பொன் +, 

1. பொன் கம்பிகளை முறுக்கிச் செய்யப்பட்ட சங்கிலி; 11௪௧ம் 11142 ரகா. 

2. பொன்னால் செய்யப்பட்ட அரைஞாண்; 1706 waist thread made up of gold. af u1t_& S1_6S 

பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப (௪£வக, 2280 : 3). 

பொன்மணி ற௦ு-ற கர 7. < id. +. 

பொன்மணிகள் பல கோத்துச் செய்யப்பட்ட கழுத்தணி வகை; 11601018௦௦ ௦7ஐ010 6௦௨௦6. பொன்மணி! 

யொவிப்ப (திவ். பெரியதி. 1, 7,119. 

GunrestLossfliotemes pon-mani-malai, n. < id. +. 

> GitresrLocsfl. 

பொன்மாலை pon-malai, n. < id. +. 

eipssenfl ciens: A kind of gold Necklace. 

பொன்முடி 0௦00-0011, 77. “18, *, 

உ கிரீடம் (கயா. 

Qurcsraunena pon-vakai, 7. < id. +. 

பண்டைய வீரர்கள் வெற்றியின் அடையாளமாகத் தலையில் சூடிய பொன்னாலான வாகைமலர்; 

Gold medals resembling vaka/flower given to soldiers after a great victory by the king in ancient 

times. 

Guitresresrfl pon-n-ari, n. < id. +. 

Heit desl apsSwueahMee 2 cre Gunrbuge; Bead of gold inside a tinkling ornament. 

பொன்னரிய அிண்கிணியும் (௪£வக, 2921 : 3). 

பெொன்னரிமாலை pon-n-ari-malai, 7. < id. +. 

1. பொன்னால் செய்யப்பட்ட gseneowuetl ams, A golden chain worn on the forehead 

perpendicularly beneath the hair. ின்னிருங் கூநீதன் மேதகப் புனைநீத பொன்னரி 

மாலையை (பெருங், 2, 40 : 349-350). 

2.% பொன்மாலை. தோளிற் றோன்றும் பொன்னரி மாலை (கம்பரா, 6, 16. 5:3). 

Quncirerfluiomemes pon-n-ariya-malai, n. < id. +. 

* பொன்னரிமாலை (யாழ். ௮க.).



பொன்னுருட்டு 136 wen 

பொணன்னுருட்டு ற௦0-ற-மாயுய 71. < id. +. 

வேலைப்பாடுகள் ஏதுமின்றி உருட்டாயமைந்த பொன்மோதிரம்; Plain gold ring, hoop of gold 

(W.). 

GuirrereicmHaNLoremes pon-n-uruvi-malai, 1. < id. + 2@ay- +. 

கழுத்தணி வகை: & kind of necklace. பொன்னுருவிமாலைதனைக் கழற்றி யெறிவேன் 

(Garou, &. 18). 

GQurestenneé ponnul. 7. < id. +. 

1. பல அடுக்குகளாய் அமைந்த தங்கள் emidilscrnd gp sapssenfl ans; Gold necklace 

of several strands. 

2.ஈ பொற்பூணூல். புடையார் பொன்னூவினை (திவ. திருவாய். 3, 7, 4:2) 

3.௩ பொற்கம்பி (5.1.1. 11. 156, 42. 

பொணன்ணோலை pon-n-olai, 7. < id. +. 

மகளிர் காதணி வகை: (0௦14 கோராத (உ. பொன்னோலை வட்டம் பொழிந்து 

மின்னுகுப்ப (௪£வக. 677 :2. 

போ 

Gunmg ponku, 7. <T. pongu. 

உ கடுக்கன் (விறலிவிடு. 369). 

Gun@s) ponci,n.{ K. pdrice.y 

கைவளையல் வகை; & 1/0 of wristlet. 

ம 

LOST 4 snip makara-k-kulai, 7. < wep. +, 

* மகரகுண்டலம். மகரக் குழை மறித்த நோக்கு (திணை, நூற், 77: 4). 

மகரகண்டிகை makara-kantikai, 7. < id. +. 

நாயகமணியின் இருபுறங்களிலும் பூட்டுவாயில் மகரமீன் வடிவிலானதும் ஆடவர்களுக்கு 
உரியதுமான கழுத்தணி; 11௦௦11௨௦௨ with fish shaped hook, worn by males. 

losey @®osort_evib makara-kuntalam, n. < id. + kundala. 

விழித்த கண்களையுடைய சுறா மீன் வடிவிலான காதணி வகை: "ரஸ் shaped ear-ring. செயிர் 
மகரகுண்டலமும் (௪£வக, 168 :3). 

மகரம் பசூவாவய் ரூவவால-ற-றவிஸரகு n. < id. +. 

திறந்த வாயுடன் கூடிய சுறா மீனின் வடிவமையச் செய்த தலையணி வகை; க் head ornament 
shaped like the open-mouthed shark. wager Lgeumus தாழ மண்ணுறுத்து (திருமூரு, 25) 

lozsyip makaram, 7. < makara. 

1.» way @eirtevibd (8.1.1. 11, 220, 7. 

2.> குறங்கு செறி. மாழைகொண்் மணிமகரவங் கெளவிவ£த் ஜிருந்தனவே (ச”வக. 174 - 4)
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ieyeicouitb makara-valayam, nv. < id. +. 

உ ச£கரப்பகுவாய். மகரவலய மணிதிகழ் நுதஷியர் (பரிபா. 10 : 77). 

lospeumus makara-vay, n. < id. +. 

> WSTUU Gem, GsTevib1jonesr மகரவாய் நுங்கிய சிகழிகை (கவித். 54 : ஓ. 

waezouruiGiongsiyib makara-vay-motiram, 7. < id. +. 

மகரபமீனின் வாய்வடிவிலானதும் கால் விரலில் அணியப்படுவதுமான வகை; 1௦-1த 1 16 

shape of the mouth of a shark. wageurds மோதிரம், பீவி, கான்மோதிர முூதவியன (சிலப். 

6: 83, அடியர். 

முகரிகை makarikai, m. < makarika. 

1. அணி முதலியவற்றில் அமைந்த சுறாமீன் வடிவு; The figure of shark, as in ornament. 

மகரிகை வயிர குண்டலமலம்்புத் ... தோனள்புடை வயங்க (கும்பரா, 5,3, 78 : 2). 

2. கிம்புரி. வழியும் மதியத்தின் வகிர் நிகர் பணை மருப்பினிடை மகறரிகை தரித்த மதமா 

(வில்வி. 5, 8, 22 :4). 

Ltogi_ib makitam, 7. < miafisa. 

> கிரீடம். விக்கிரமபாகுவின் மகுடமாம் (5.1.1. 1 555). 

மசூடம் makutam, 77. < makula. 

1. அதிகாரத்தின் சின்னமாக அரசன், அரசி ஆகியோர்தம் தலையில் அணிந்துகொள்ளும் 

முடி; கிரீடம்; ௦. அரக்கன்றன் மகுடம் (கம்பரா. 6, 14, 245 : 4). 

2. பெண்கள் அணிந்து கொள்ளும் காதணி வகை; &ர சவா மர் கா by women (J). 

Lomigevuuitp mankalyam, 72. 

உ மங்கலியம், சசிதேவி மங்கல்ய தத்து ரக்ஷாபரண குந்தரலங், 21 :3). 

மங்கல்வஷவியம் mankalliyam, n. < mangalya. 

உ மங்கலியம். 

மங்கலக் கடிப்பு mankala-k-katippu, 7. 4 மங்கலம் -, 

ஒரு வகைக் காதணி; & 120௦ ௦ கா ர்டத. மைவிரி குழவினாளை மங்கலக் கடிப்புச் சேர்த்தி 

(சாவக. 488 : 2. 

lomesc e687 mankala-ctttiram, n.< mangala +. 

திருமாங்கலியம் Gsrsscue. sy@; Twisted thread in which the ta/7 is strung. 

LOmIscommredsr mankala-nan, 7. < முகலபம் 

உ மங்கலளசூத்திரம். திறைதெடு மங்கல நாணோ கும்பறா, 1,3,2: 1). 

மங்கலப்பூண mankala-p-pun, 7. 

திருமாங்கல்யம்; ர ஊார்வஜ௰ டகபத6. பண்பினாளை நல் மங்கலப் பூண் துகிலொடு நயந்து சாத்தி! 

(வில்வி, 1, 5,94:2. 

LoOmIzooLD mankalam, 7. < mangala. 

உ தாலி, 1. மற்றை நல்லணிகள் காணுன் மங்கலம் காத்த மன்னோ கும்பரா, 5, 4, 35 :4),
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Lomuesevcuesfl mankala-vani, n.< மங்கலம் 4, 

1. திருமணத்தின் அடையாளமாக மணமகன் மணமகளின் கழுத்தில் அணிவிக்கும் தாலி; 

[1கரார்கஜ௦ 6௨0௨௦. அகலுண் மங்கலவணி யெழுந்தது (சிலப், 1 : 47, அரும், 

2. ஆண்கள் மங்கலக்குறியாக அணியும் வெள்ளாணி; "9/1ப42 cloth or ornament, worn auspicious 

occasions by men. wmase வணியினர் (சீவக. 603 : 1), 

womisochgGsslgt mankaliya-cuttiram, ».< mangalya +. 

உ மங்கலசூத்திரம். மங்கல சூத்திரத்தை யணிந்த மகளிருடனே (புறநா. 127 : 5, உரை. 

Llomigweadimiib mankaliyam, 7.< mangalya. 

> sail, |. 

மஞுசரி! mancari, 4. < ரது சரம் 

* மணிமாலை (அணி. ஒப். ப. 71. 

மஞ்சிகை ஸ்கர், ர. 

பொன்னாலான காதணி வகை; கா கோ மெலும். மஞ்சிகை துளைச்சிறு காதினுட்டுளங்க 
(சீவக, 2388 : 25. 

மஞ்சகிரன் maficiram, 1. cf. madyira. 

கால் விரலில் அணியும் மோதிரம்; 1௦௦-110 (மதுரைத். அக... 

Lo@j@beé ytD mafciram, nv. < id. 

ஓசை எழுப்பும் காற் சிலம்பு; 111/1 ஐ வார்ன். மஞ்ச ர மாறாவனகிரி (அழகர்கல, 8), 

மஞ்சு பாவம், 7. < maiiju. 

* அணிகலன். அணியொடு கலமே மஞ்சு பணி ... ஆபரணம் (சூடா. 7:31). 

LO@haerGumTui mancu-vay, 2. < மஞ்சு +, 

ஒரு நகை; கா வானார். மஞ்சுவாயும் மோேற்படிய லக் கட்டித மாணிக்க மொதந்றும் (கல். 
சொல். அக. 

பமட்டப்பூ matta-p-pi, 7. ௭ மட்டம் ட 

அணி உறுப்புகளுள் ஒன்றான தொங்கல்; க நஸ்ர் 1௫ ௨/௨ (5.1.1. 1, 184. 

மடை மார்கம், ர. ௩ மடு. [7 1. mada, M. maduva.| 
அணிகலனில் அமைந்துள்ள ட்டு, ஆபரணக்கடைப்பூட்டு; Clasp, as of an ornament. மடைசெறி மூன்கைக் கடகமொடு பூறதா. 150 - 21). 

பண்ட நம் கரவு, 7. 

* அணிகலன் (மதுரைத், அகர. 

ம ண்டனம் ஙலாமகரகடட ச. 

* மண்டநம். 

ணி நாரம், 77. < mani.
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3. * பவளம். மணி! உரு இழந்த அணி! அபூ தோற்றம் (அகநா. 5 : 25. 

4. % நீலமணி. மூண்டகங் கதிர்மணி கழாஅலவும் (சிறுபாண், 148). 

5. உ முத்து. மாணி தெளித்தன்ன வணி நிறத் தெண்ணீர் (பெருங், 3, 4; 39). 

6. % சிந்தாமணி. பிணிறநிலை ... மணிதிலை விசும்பொடு வரங்கள் ஈவன் (Gort. 4,62: 1-2). 

7. உ வயிரம். செற்றமும் கூர்மையும் சேரும் மணியும் ... வயிரக்கிளவி! (திவா. 11 : 362. 

8. உ நவமணி. வனப்பும், நவமணியும் (பிங். 10 : 884. 

9. கழுத்தில் அணியும் மணிமாலை; ]41601:1806 of beads. 

ipenflaesibemi: mani-k~-kampai, n. < twonf) +, 

மணிகள் பதிக்கப்பட்ட aergexfl ciens; Ear stud with gems. 

Llosoflas eutim mani-k-kayiru, n. < id. +. 

உ மூத்துவடம். மணிக்கயிற் நரசன் மறஷிய விடத்தும் (பெருங், 1, 34: 11. 

Lwenfléaeevib mani-k-kalam, nm. < id. +. 

ஈ மணிக்கலன். மணிக்கலப் பேழைய மாணிக்கண் ணஊாடியம் (பெருங், 1, 57: 40). 

பமணிக்கலன் mani-k-kalan, n. < id. +. 

இரத்தினங்கள் பதித்த அணிவகை; ரோவர் 507 12/௧5. பரிசட்டமு ிலங்கு முணிக்கலனு 

நல்கி (5.[..]. [1/, 217). 

மணிக்காஞு்சகி mani-k-kafici, n. < id. +. 

உ மணிமேகலை. அது மணிக்காஞ்சி! என்றொட்டி மிதால். சொல். 439, தெய்வச். ). 

Loewf le Goicmenr mapi-k-kuvalai, n. < id. +. 

Georiufem_GCu werflad uUssSUULL Galery angaflener Gurer sG@saecn; A kind of ear 

ring studded with gems resembling Auva/a/s flower. 

மணிக்கேோவை mani-k-kovai, n. < id. +. 

இரத்தினங்கள். கோக்கப்பட்ட மாலை; Necklace set with gems. Qurcrornreatt Gar gss 

நன்மணிக்கோவை (மாணி. 3 : 133), 

Lloeofleyib mani-caram, ”.< man/-sara. 

* மணிக்கோவை (யாழ். அக. 

Lo eofls res) mani-t-tali,n.< woof) +. 

oenflact us leauurt adpssenfl arenas, Necklace with precious stones. 

looxfiss G5mG) mani-t-totu, 7. < id. +. 

மணிகள் பதித்துச் QGeWwudut. srsxefl aes; A kind of ear ring studded with precious 

stones. 

. 

பமணிமகசூடம் mani-makutam, சச. - id. +. 

மணி முடி. 

பபணிழிாரலை mani-malai, 1. < id. +. 

Ysslvefacd Canéeiucri ime; String of pearls.
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மணிரிடைபவளம் mani-mitai-pavalam, n.< id. + Wient- +, 

மணியும் பவளமுங் கலந்து செய்யப்பட்ட கழுத்தணி வகை; 7142041806 ௦1 தாட வாம் ௦0௨ 5௧௦5 

strung alternately . 

மணிமுடி மகரம் டப்பு, ரர. < id. +. 

திருமால், தேவி முதலிய தெய்வங்களுக்கு அணிவிக்கப்படுவதும், மன்னர்கள் அணிந்ததுமான 

மணிகள் மிக்க தலையணி வகை: மணிமகுடம்; கிரீடம்; ோ௦௩௱ ௦௦60 சர்ர் தனாடி. வட திசை 

மன்னர் மணிமூழி ஏறினன் (சிலப், 27: 65). 

Lwesflipig-€s mani-muticcu, nm. < id. +. 

> wesflapig. (Collog.). 

பமணிமேகலை mani-mékalai, n.< mani-mékhala. 

மகளிர் இடையில் அணியும் jenfleims, Ciosene; Woman’s jewelled girdle. gra af &#) 
மணிமேகலை திருத்தி (திவ். சிறிய,ம. 10: 1, 

oeftluntaéGaereneai mani-y-ara-k-kovai, 1. ௨ மணி 

மணிகளும் முத்துகளும் கோக்கப்பட்ட வடம்; A string of gems and pearls. GarGern@ srgensaeir 
கோத்தமைத்த மணியாரக்கோவை போன்ற (கம்பரா, 6, 23, 31: 1). 

மணியாரம் mani-y-aram, n. < id. +. 

பொன் மணிகளைக் கோத்துப் பெரிதாகச் செய்யப்பட்டதும் பொன்மணியிலிருந்து வேறானதுமான 
கழுத்தணி வகை; 1942011806 07 1காஜ6 ஐ௦16 06805. 

Llocflusmest mani-y-ali, n. < id. +. 

மணிகள் பதித்த அழகிய Giorsigib; Ring inlaid with gems. afusupullt பரிளும் மருந்து 
மெனலாகியது வாழுிமணியாழி கும்பரா, 54, 69: 4). 

மணிவட்டம் ஈரம் க்கா, ர. < id. +. 

1. * வீரக்கழல் (மலை. 

2. சிலம்பு (4. 

மூணிவட_ ம் ராகர1- கர்வ, 7. ௭12, -, 

| 

2 

. இரத்தினங்கள் பதிக்கப்பட்ட மாலை: String of gems. 
-* உருத்திராக்க மாலை. 

3. மூத்துக்கள் கோக்கப்பட்ட மாலை; String of pearls. 
4.urs sefloems; unsemetd; Anklet. 

2 -* வீரக்கழல்; "ஊரார் 5 ankle-ring. 

105565566) mattaka-t-takatu, 1.< மத்தகக் 
* மத்தகம். மத்தகத்தகடு ஒன்று பொன் பதின்கழஞ்சு (கல், சொல். ௮௧3. 

மத்தகம் mattakam, n. < mastaka. 

மகளிரின் தலைக்கோல அணிவகையுள் ஒன் 
் 

og; A kind of head-ornament worn by women. மத்தல நித்திலம் பரிபா. 16 - 5).



மத்தாள மணி 141 wy s5S55r er Qe) 

oS Siren Locof! mattala-mani, n. 

பரவ இனத்தவர் அணியும் ஒரு கழுத்தணி arene; A necklace of parava caste (Parav.). 

19s S5lSHerTus matti-k-kay, 72. 

* காதணி. 

படத ஷிகை matalikai, n. cf. wgsenev, 

அணிகலன்களில் genohaicrer Ganmed; s1éewb; Pendant of a jewel (Sar. 7 : 66). 

மதாணி ரகக], 7, - மத - அணி 

1. கழுத்தணியின் பெரிய uséeib Gunerm Ggsntiad: Large pendant suspended from the 

necklace. தஇிண்கதிர் மதாணி மதுரைக், 4613. 

2. அணிகலன்; 7௦௩௨1. அணி! மதாணி! ... ஆபரணம் (திவா. 7: 79. 

மந்தனம் மவார்காபோப, 72. < mandana. 

யானை முக படாம்; Fhe metal badge for the forehead of an வராகர் (சூடா. 7: 19). 

tout qe mayir-k-kuccu, 1. < wus +. 

1. Garett onus Hairpin (W.). 

2. தொங்கலுடன் கூடிய தலையணிவகை; A head ornament with pendants யாழ், அகம. 

மபிர்மாட்டல் mayir-mattal, n. < id. +. 

மகளிர் காதணியிலிருந்து தலைமயிரில் மாட்டும் ஓரணி; மாட்டல்; கா ஊொரவாார் நார by 

women connecting the ear ornament with the tresses (Loc.). 

மயிர்மாா ட்டி mayir-matti, 7. < id. +. 

> ஸ்ரயிர்மாட்டல் (2.௦2.). 

Loufleoiqg. mayilati, n.< wuileo +, 

1. கால் விரலில் அணியும் மெட்டி வகை, காற்பீலி; Toe-ring (W.). 

2. ஐவர்ண அணியுள் பெண்கள் காலின் நடுவிரலில் அணியும் அணி; 131 ஜாம ௦0 1172 மாம்மெல்16 

toe, by women, one of aivarnam (UHTLB. A&.). 

Lounmsapss mayi-r-kaluttu, n. < id. +. 

மயிலின் கழுத்து உருவும் வண்ணமும் அமைந்த மாலை வகை; & தவக் ௦7 1௦௦11௧௦௦ றனர் ௨05 

in the நீரா கரம் ௦௦1௦௨ ௦71 ற2௧௨௦௦௦1௨”5 ௩௦௦௨. மயிற்கமுதீது மனவுமணி வடமும் பூண்டு (பெரியபு 

10, 8: 2). 

Loud Glesiriq. mayi-r-koti, 7. < id. +. 

கொண்டையங்கோட்டை மறவர் வகையைச் சார்ந்த பெண்டிர் திருமணத்தில் கட்டும் தாலி 

வகை; & kind of marriage badge worn by Kontafyan-kottai Marava women (G. Tn. D. 1-136). 

மரகதத்தாள் செறி ரலாவி£கர்கர்க1-௦னம், 7. - மரகதம் *, 

சிறு வயிரங்கள் சூழ நடுவே ஒரு பெரிய மரகதம் (பச்சைக்கல்) பதித்துச் செய்யப்பட்ட 

காலாழி வகை; கரம் ௦ரிர்பகார்ாத. வாங்குவில் வயிரத்து மரகதத் தானள்செறி (சிலப். 6 : 92, 

அடியார்.
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மரகதநாயகம் marakata-nayakam, n. < id. +. 

நடுவில் பச்சைகல் வைத்து இழைத்த கால் மோதிரவகை; 4 106 ஈழத 564 சர்ர் தாக round an 

emerald in the centre. இவை மரகத நாயகமாகிய வட்டப்பூ (சிலப், 6 : 97, அரும்... 

மரகதம் ஙா வக்கா, 7. 4 marakata. 

நவமணியுள் ஒன்றானதும், விலை உயர்ந்ததுமான பச்சை Oy ssflent; Emerald, one of mava- 

சா மரகத மணியோடு வயிரங் குயிற்றிய (சிலப், 5 : 147). 

LoLoesef] mara-mani, 7. < wo +. 

ஆடு மாடுகளை அழைப்பதற்கு இடையர் தம் அரையில் கட்டிக் கொள்ளும் மணி; Bell tied 

by herdsman around his waist to cali the cattle (™@, 4, 8, 4, @”.). 

LO(hSMSMUILO Temes marutankay-malai, n. 

இசுலாமிய waefly gexfuyd omsiert agealeoncr sapssenfl aims, A necklace mostly 

worn by Mohammadan women made up of beads in the form of marutan-kay. 

Loony marai, 7. [T. mara.| 

Sim Gaiens; Nut of a screw. 

Loenyuimesfl marai-y-ani,n.< weng +, 

Slmarenfl; Screw nail. 

loealens Ghomt_@ mallikai-mottu, 1. < wsalens +, 

GQurererreter waefly sencowesfl aioe, A gold ornament worn on the head by women. 

Loeoy seen) malar-c-caralu,n. < too +, 

பொன்னால் தனித்தனிப் பூ வடிவங்களைச் செய்து அவற்றைப் பொன் அல்லது வெள்ளிக் 

கம்பியால் கோத்த கழுத்தணி வகை; A string made up of gold flowers. 

மவுலி ராயர், 7. < maul. - 

* மகுடம், 1.குண்டலங்களு மவுலியும் கும்பரா. 6, 15, 1:3), 

மழுங்கண் malu-n-kan, 7. < wuipaige-. 

வேலைப்பாடில்லாத அணி; 118 ornament without any delicate workmanship (W.). 

ப டிறை marai, 7. 

உ மரை (ரூம்... 

LWenMmMuinesxsfl marai-y-ani, n.< Ltoonm +. 

* மரையாணி. 

Loceot@y’ manavu, 17. < Wes, 

* அரைப்பட்டிகை (தஞ்சைவா. 373. 

Lwestreuy> manavu, 77. 

* மணி. மனவிரி யல்குலார்தம் (sors. 466: 3. 

WestiTay manavu, ny. < toes. 

* மனவு. மனாவே கலை அரைப்பட்டிகை (திவா. 7:58
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LO IT 

மாங்கல்ய தந்து mankalya-tantu, 1. < mangalya+ tantu. 

உ மாங்கலியசூத்திரம். சசிதேவி மாங்கல்ய தநீது ரக்ஷ£பரண கநீதரலய், 21 : 3). 

Lommaeouitb mankalyam, n. < id. 

5 தாலி, 1. 

மாங்கல் வியப் mankalliyam, nm. < id. 

உ மாங்கலியம். 

LoOTmsesiui& Fy) mankaliya-c-caratu, n. < id. +. 

* மாங்கலியசூத்திரம் ((.௦//௦.). 

மஈங்கஷிபளூத்திரம் mankaliya-cittiram, n. < id. +. 

5 தாலிச்சரடு. மங்கலவணியெழுந்தது - மாங்கஷிய சூத்திரம் (சிலம், ] : 47, அரும்), 

மாங்கவஷியம் mankaliyam, n. < id. 

ஈ தாலி, 1. மங்கலவணி! - மாங்கவியமென்பாருமூளர் (சிலப், 2 : 63. அடியார்... 

மாங்காய் mankay, 7.< tor +, 

1. நடுவில் வைரமும் சுற்றிப் பதினொரு சிவப்பும் பதித்து மாங்காய் வடிவில் செய்த கழுத்தணி 

2 mMiciiy aliens, A mango-shaped ornamental piece in a necklace, consisting of a central diamond 

surrounded by eleven rubies (Loc.). 

2. * மாங்காய் மாலை. 

மாங்காய்நாண் மற்றவ 7. ௮ மாங்காய் -, 

* மாங்காய்மாலை (5.].]. 15, 93, 28). 

LONI STULL Li emL_. mankay-p-pattatai, n. < id. +. 

arovle sjonfluid git sen! aienw; A kind of ankle ornament (WV. D.). 

Lommicsitus tomemes mankay-malai, n. < id. +. 

அடிப்புறம் மட்டமாகவும் மேலே துறுத்திக்கொண்டும் மாங்காய் வடிவிலமைந்த பொன் உருக்கள் 

கோத்த கழுத்தணி: 116௦112062 ௦01௨11 2 ராகத௦ shaped pieces. 

LON esrlp macaranam, 7. 

ஒரு நகை; & ௨௨21. இரண்டு மாசரணம் ஒன்றில் கோத்த முத்து ஆயிரத்து ஒரு நூற்று 
(கல், சொல். அக. 

மாசை 1080௧ர், 77. 4 தி. 

* பொன். மாசை மாக்கடல் (சீவக, 911:2). 

Lomi7 Leb mattal, ny. - ஊட்டு... 

பெண்கள் அணிந்திருக்கும்) காதணியோடு ஒரு புறத்தை இணைத்து, மறுபுறத்தைத் தலையில் 
செருகிக்கொள்ளக் கூடிய சிறு சங்கிலி. ,& ௦ வீரு ௧0௧௦௨௦ 1௦ 1112 சகா-9ரபம் 1௦ be hooked to the hair 

above (Loc.).
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Lomi Qé&soomieme mattu-c-calankai, n. 

உலோகச் சங்கிலியில் கோத்து மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படும் அணி; & chain of tinklets worn 

௦1 1102 1௦0% ௦7 ௦௦7௩5 ஊம் 02 (8. 2.). 

மாட்டுமணி mattu-mani, சா. 

உ மாட்டுச்சலங்கை (8: 2.). 

மாடிகை பாகர், ச. < mat. 

$உ கவசம். சாவிகை மாடிகை கந்தளம் .., மெய்புகுகருவி (பிங், 6 : 506. 

மாாடிபயமன் matiyam, 7. 

* மாடிகை. மாடியந் தானை மன்னர் (௪£வக, 537: 1), 

மாடு பிலை, 7. cf. masa. 

* பொன். மாடு ஆர் மலர்க் கொன்றை வளச்சடை வைத்து (தேவா. 1, 31,7:]1. 

பமாராடை எதீர்கர், 8. “14, 

உ பொன். ட“தகம்மாடை ... இபொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

lores cuib manavam, 1. < manava. 

uslerTg Carenouujerer apsSsmgib; A pearl necklace of sixteen Strings (மதுரைத், ௮௧, 

பாஈணிக்கக் கண்டி வயி வம் ர. ௭ மரணிக்கும் 4, 
மாணிக்கக் கற்கள் பதித்த SUpSsenfl: Necklace with rubies. Qeuciretl & தளியையும் மாணிக்கக் 
கண்டியங் கொடுத்தார் (கல். சொல், அக, 

மாணிக்கக் கூதம்பை manikka-k-kutampai, 7. < id. +. 
மாணிக்க மணிகளுக்கு இடையே வயிர மணிகள் பதித்த Ssngenfl cuene; An ear ring with 
saphire and diamonds. 

மாணிக்கத்திரு manikka-t-tiru, m. < id, +, 

பொஸன்சரட்டில் கோக்கப்பட்ட தாவி; 4 11௩0 ஒர marriage badge. உமாபரமேஸ்வரியார்க்கு பொன் 
நாணித் கோத்த மாணிக்கத்தின் திரு ஒன்றிற் கட்டின வயிரம் (8.11. 4, 46. 

மாணிக்கப்படி manikka-p-pati, n. < id. +. 

Or SSloanss, Jewelled garment. sorsars ஒரு மாணிக்கப்படிசாத்தி ஈடு, 4. 4 3). 

மாணிக்கப்பீடம் manikka-p-pétam, n. < id. +. 

மாணிக்கம் வைத்திழைத்த மோதிரவகை: & 12/60 of ring set with rubies. toa ணிக்கப்டமும் பக்கத்தே வளைத்து (சிலப், 5 : 96, அடியார்... 

மாணிக்கம் manikkam, n. < manikya. 
நவமணியுள் ஒன்றானதும், சாதுரங்கம், குருவிந்தம், செளகத்திகம், கோவாங்கம் என்னும் நால்வகைப் பகுப்பினை உடையதுமான விலை உயர்ந்த செந்திறக் கல்; Ruby, carbuncle, of which there are four kinds, viz., caturankam, kuruvintam, caukattikam, kOvankam. இத்திறத்த பொதுவாய மாணிக்கம் (திருவிளை, 17, 38 :1.
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மாணிக்கமாலை றற11]102-ற1௨ர, 7. - மாணிக்கம் 

மாணிக்கக் கற்கள் பதித்த கழுத்தணி வகை; 116௦011806 ௦70126. பவழம் இரண்டு ராஜாவந்தம் 

இரண்டு மாணிக்கமாலை ஒன்று பொன் ஒன்பதின் கழஞ்சு (8.1.1. 13, 144. 

மாணிக்க மூக்குத்தி பாகிறம்வ௨- றப்பர், 72. “18. 4. 

மாணிக்கம் பதித்துச் செய்த மூக்கணி வகை; க் 1086 51ப0 ஈர] ரபம்து. 

மாணிக்க Ciroseneo manikka-mékalai, nm. < id. +. 

மாணிக்கக் shad uss Giese; Waist band set with rubies. 

பரமாணிக்கவாளி manikka-vali, n. < id. +. 

arecofl aicne; An ear-ornament (S.I.J. viii, 39). 

மாத்திரை மகக, 77. - matra. 

காதில் அணிந்து கொள்ளும் அணிவகை: கா வாகன். செம்பொன் மாத்திரை செரஇய 

காதினர் (Que, 3,17 : 157). 

மாதர் matar, 1. perh. mala. nom. sing. of matr. cf. வாது, 

உ பொன். மாதரே யிடைச் சொல்லு மாதருங் காதலும் அழகும் பொன்னுமைப்போர் 

(அக, நி, 2860). 

மாதுளங்காய் மாலை றகப/வாபிநு றிக், 77. - matulinga +. 

மாதுளங்காய் வடிவில் பொன்னால் செய்யப்பட்ட கழுத்தணி வகை: & 120112௦6 made up of gold 

resembling a pomegranate. 

LOMSIMICIL] maturuppu, 1. < wigs +. 

* உத்தி (யாழ், ௮க.). 

Ltonibgsefly mantalir, mw. < wr +, 

@ Bees; An பவார். உடையார் சாந்தியருள ... மாந்தளிர் மனாகாசு நிறைக் கல்லால் 

(8.1.1. ஏ, 33. 

மாந்தோட்டுப் பொத்தி ங60ப-ற-ற௦1ம், 77. “14. *. 

நகையின் ஓர் உறுப்பு: & றவர் ௦7௧/௯. கட்டின கோமளம் 28, வயிரம் 1106, பருமுத்து 790, 

சிறுமுத்து 360, திரள்பவழம் 291, மாந்தோட்டுப்பொத்தி 30 (கல், சொல், ௮௧.). 

LOMLDLIeh& mam-pificu, nm. < id. +. 

Sipssenfluler ora® amelleone uséeb seveg) Gertie; A pendant ina necklace, shaped 

like the tender mango. 

Llomibiiesa& Gasmreyie mam-piiicu-k-kolucu, n. < id. +. 

மாம்பிஞ்சு வடிவில் வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட கால் அணிகலன் வகை; & variety of silver 

anklet. 

LomLoessfl ma-mani, nv. perh. cor +. 

1. * மாணிக்கம். ஒருமா மணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய திரு மா மணி எனத் தெய்வம் உற்று 

உரைப்ப (அிலப். 12 : 49), 

2. % நீலமணி. காலன் ஆர் உயிர் வீட்டிய மாமணி கண்டனார் (தேவா, 2,9,9:2.
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tonyéasousib mar-k-kavacam, 71. < Id. +. 

மார்பில் அணியும் கவசம்; 511114 (2௦௦2.). 

ஸமாழ்ட்பதக்கம் மாகா-ற-றகர்கவாம, ச, “ரம. எ, 

மார்பில் தொங்கும் பெரிய பதக்கம்; & large pendant (W. D.). 

loreneo malai, 7. < mala. 

பெண்கள் மார்பில் தொங்கும்படி அணியும் கழுத்தணி வடம்: 94/௦5 120128௦௦ ௦ string of 

jewels, beads, etc. பொன்னில் மணியில் ... மாலை என்று ஆகும் (Slant, 1} 2353). 

மாழை malai, n. prob. masa. 

* பொன். மாழை ஒண்கண் வளைக் கை நுளைச்சியர் (தேவா. 2, 38, 5:3), 

ப்பி 

isleomeeit_to micai-vatam, n. 5 பிசை, 

உ வீரக்கழல் (94), 

படிஞ/ீசி ஈார்பீ௦, 7. [$. 272௨.) 

காலில் இரண்டாவது விரலில் அணியும் மோதிர வகை; 15102 வா ௦௩ 076 860010 1௦௨ கால் 
UCAS argc பின்போனாள் (தனிப்பா. 13, 138, 3515. 

படிஞ்சிகை மழ்ப்01102ம. 7ா. 

ஒரு வகைக் காதணி; குண்டலம்; க (பர் ௦ரீசகபாத. குழையே சிஞ்சிகை காதணி குண்டலம் 
(திவா. 7: 70. 

Sler C141 @iosefl milaku-p-pattu-mani, n. < Barg +, 

பரவ மகளிர் சிறப்பாக அணியும் மிளகு போன்ற சிறிய மணிகளைக் கோத்த மாலை; க 
necklace made up of beads in the shape of pepper seeds (Paray.). 

iSler @iotrenso milaku-malai, n. < id. +. 

> மிளகுப்பட்டுமுணி. 

பபினகுவட்டம் milaku-vatiam, 7. < id. +. 

* மிளகுப்பட்டுமணி (72௭.3. 

slesrenne> minntl, 7. corr. of முந்நூல். 

மூன்று சரமாய் அமைந்த மகளிர் கழுத்தணி வகை: "௦1121 5 1601120€ 67 10௦ strands. 
பட்ணுக்கனண் வளையல் minukkan-valaiyal, 7.< பரினுக்கல் +. 

aiemerured ciens; A kind of bangle. இத்தேவர்க்குக் கொடுத்த பினுக்கன்வளையல் 
இரண்டினால் (5.11. viii, 128). 

ஸமினுக்குத் தொடர் minukku-t-totar, 2. < பரினுக்கு 4, 
பளபளக்கும் சங்கிலி; & ரம்ப 1பத பவா தேவார் யூணும் ம்.னுக்குத்தொடராலும் (S.LL. v, 234)
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usearLfas! min-pili, 7. < ues +, 

காலின் சிறுவிரலில் அணியும் Weir 2 (heures Gloig; Fish shaped ring worn on the little toe 

(3. 

apéar_@ mukkattu, 7. 

* மூக்குத்தி. 

apéanyp mukkal, 7. ௮ மூன்று +. 

1. மூன்று கோவையாக அமைவதும் (இடையில் gexflaigioner) apSsian_ww; Three stringed 

waist band made up of pearls. swigsene ஸமின்னுங் கதிர்விடு மூக்காழ்ப் பயந்த எங்கண் 

(கலித். 80 : 2-3). 

2. மூன்று கோவையாக அமைவதும் (கழுத்தில் அணிவதுமான) முத்துச் சரம்; 71112௦ ரர ஐ௦ம் 

0௦வ! 12௦11௧௦௨. மயிர்ப்புறஞ் சுற்றிய கயிற்கடை முக்காழ் (மணி 3 : 135). 

CpPéGHEEH42Beo mukku-k-katukkan, n. 

aeQsaofler ecm ciens; A kind of ear-ring (Loc.). 

மூக்தாவளி muktavali, 7. 

ஆண்கள் கழுத்தில் அணியும் பெரிய முத்துகள் கோத்த மாலை: 511 த made up of bigger pearls 

of worn by gents (2ye0f!, sats, 11. 70). 

Cpésregeoid muktajalam, n. 

weft semnaulld seefluyjid apsSsieiene; The hairnet of ladies with interwoven pearls (2/60f?, 

ஒப். ப... 70). 

மூகக்காறை muka-k-karai, n.< “psi +, 

விலங்குகளின் முகம்போல நடுப்பகுதி அமைந்த உட்கழுத்தணி; கர மகரக் 70 inner neck 

shaped as a face of an animal (M. E. R. 720 of 1916-B). 

epsenib muka-caram, n. < id. +. 

உச்சியிலிருந்து நெற்றிவரை இருக்கும் ஒரு சரத்தையும், நடு நெற்றியிலிருந்து காதுவரை 

நீண்டு கட்டப்பெற்றிருக்கும் இரு சரங்களையும் கொண்டு முப்பிரிவாக அமைந்த தலையணி 

வகை: நெற்றிச்சுட்டி: & ஜா௦பற ௦ரி 11126 பவத two running above the forehead and one from the 

centre of the head to this chain. 

மூகப்பு mukappu, 7. < id. [K. mogappu.] 

அணிகலன்களின் மூன்புறத்திலும் சங்கிலியின் இரண்டு, மூன்று சரங்களை இணைக்கும் 
வகையிலும் எடுப்பாகச் செய்யப்பட்ட பகுதி; Front piece of a jewel. 

CPeryséaeo mukappu-k-kal, nn. ௭ மூகப்பு +. 
இரண்டு அல்லது மூன்று சங்கிலி இழைகளை ஒன்றாக இணைக்கும் இணைப்பு; 101ம்றர206 of 

the multistringed chains OF. D.).
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pet mukari, ». 

உ பொன். முூகரி ஆசை பொலம் மாசை (நாமதப, 37. 

apset_@® muka-vattu. 7. < mukha +. 

நெற்றி உச்சியில் அணியும் விலங்கின் அணிவகை; க கறார் ௫0 on the forehead of an 

வார்ராவ. நெற்றி முன்னாப் பூட்டுத்தரள முகவட்டும் பொவிய (திருவிளை. 29, 15 :3). 

aps&eeismer muka-valai.n. < apa +. 

வளைகள் கழலாதிருக்க அணியுந் தடைவளையம்; Bangle of shorter size, worn as a keeper. 

வளைக்கு மூகவளை (குலோத்., கோ, 505). 

முூசூடம் மாயி. . 4 ரம்பம். 

1. மகுடம், !.மூகுடமும் பெருஞ்சேனையும் (வில்லி. 1,1, 14:44), 

2. முடி உறுப்பு ஐந்தனுள் ஒன்று; & றவ ௦12 1476 ௦௭, ௦௪ ௦சிரிங் ராமாரா யயறறம தாமம் மூகுடம் 

...மடியுறுப்பு ஐந்தெனக் கிளப்பர் (திவா. 7 : 82), 

மூகினாப்டு mucimappu, 7. 

ஒரு நகை: &ர பொரா. முத்துச் சுட்டி மூகினாப்பு தொங்களொல்ல நவரெற்றினக் குடையும் 
(கல். சொல், அக), 

முஞளுசம் muncam, 7. நவா. மூச்சி. 

குழந்தைகளுக்குத் தலை உச்சியில் வைத்து முடிக்கப்படும் தலையணி; 01 வட ரா$ ௩௦ 11 பச 
crown of head by children. ysoeut subse apsAw முஞ்சமொடு தழீஇ பரிபா, 16: 8) 

மூடக்கு ரப, ர. ௩ முடக்கு... 

* நெளி. சிவந்த நிறத்தையுடைய முடக்கென்னும் மோதிரத்தையும் (நெடுநல். 143-144 
உரை), 

முூடக்குமோதிரம் ஙட்வி ப -று6ம்கா, ச, < மூக்கு +, 

* நெளி வாளைப்பகுவாய்மோதிரம் - மூடக்கு மோதிரம் (சிலப், 6 : 95, அரும் ) 
pig multi, aw. < முறி, 

1. * மகுடம், !. மூடித்தலை அடுப்பாகப் புறை குருதி உலைக் கொளீஇ (புறநா. 26 : 8) 
2. * கிம்புரி, 1. கிம்புரி! முடி தந்தப்பூண் சூடா, (1 : 465. 

மூடிக்கலம் [1-1], 7. எ wpm +, 

முடிச்சுக்காறை muticcu-k-karai, n. < (LPL. a +, 

பெண்களின் கழுத்தணி வகை: க் 1804 67 gold necklet, worn by women (Loc.). 
மூடிச்சுச்சங்கிஷி muticcu-c-cankili, n. < id. +. 

கழுத்தணியஈகிய சங்கிலி வகை: க variety of neck chain (W.D,), 

CPig. tocol mutimani, ரர. < மூடி 4, 

* சூடாமணி.
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முடியுறுப்பு muti-y-uruppu, 7. <id. +. 

தாமம், முகுடம், பதுமம், கோடகம், கிம்புரி என ஐவகைப்பட்ட மகுட உறுப்புக்கள்; ரொவாள(வ] 

parts of a crown, five in number, viz., t@mam, mukultam, patumam, kotakam, kimpuri. 7 ww 

மூகுடம் ... முடியுறுப்பு ஐந்தெனக் கிளப்பர் (திவா, 7 ; 82). 

முத்தணி muttani,n.< மூத்து +. 

முத்துகளால் செய்யப்பட்ட அணிகலன்; க வாசா? ஈகம் ய ௦7௦/5. முத்து அணி அணிவாள் 

வெள்ளை (திருவாலவா. ௧, வா. 209. 

முத்தம் muttam, n. < mukta. 

* முத்துமாலை. சொரிகதிர் முத்த மின்னுந் துணைமுலைத் தணிந்த (ச௪£வக. 1352 : 3). 

apSS5ioremed mutta-malai, 1. < மூத்தபம் - 

உ முத்துமாலை. மணி?புனை செம்பொற் கொட்டை வம்பணி முத்த மாலைக் (௪£வக. 113 : 

1-2). 

முத்தரை muttarai,n. < ess +. 

AGUIMNE sjenfluyd apsgsiaitto; Waist-band made of pearls. NmaMw EpPSSOT pris FSGS 

(Flever. 6 : 87). 

apsSsoaicirefl mutta-valli,n.< ssw +. 

முத்துக்கோத்த கொடிபோன்ற அணிவகை: & தகலா!/கரம் ௦7 றசகா/5, 8ஊ 51௨0ம் like a creeper. 

முூத்துவள்ள/ யொடு முூம்மணி ௬டர (பெருங், 1, 34 : 203). 

CPSsreeruib mutta-kalapam, n. < mukta-kalapa. 

* முத்தாரம் (58%) 

apSsnyib muttaram, n. < id. + Aara. 

முத்துக்கள் கோக்கப்பட்ட மாலை; முத்துமாலை; வே!ஸம் ௦ரீ ற௦கா15. கோடணிதந்த முதீதாரம் 

ஒல்க ஒசிபவளோர் (பரிபா. 2] : 61). 

ip SsSrecms, mutta-latai, n. < mukta-lata. 

* முத்தாரம் (யாழ். ௮க.). 

ep ssraied) muttavali, n. 

* மூத்தாவளி (இலக். ௮௪). 
Cp Sssreuef) muttavali, n. < muktavals. 

ஈ முத்துமாலை (5. 

மூத்திராவதாரம் ரயர்பாதமுக(சரவரா, 7. prob. mudra +. 

காதணி வகை; கர கர மாரகம் (4. ம. ₹. 222 ௦ 1921). 

ap ssf muttiri, 1. < mudra. 

ae Heocruenhs srsenfl exons; A kind of ear ornament, in the form of a hollow cylinder. 

மூத்திரியகை muttirikai, 4. < mudrika. 

எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்ட மோதிரம்; 13ஈ தாக; signet or seal (W.).



முத்திரை 150 முத்துச்சங்கிவி 

CpSsHsleny muttirai, nv. - mudra. 

காதில் அணியும் Gare eens; Ear ornament. காதின் மேற்செய்ய முத்திரையும் 

(கிருவாலவா. 13, 4:3). 

முத்திரை மோதிரம் muttirai-motiram, n.< முத்திரை +. 

முத்திரையிட்ட மோதிரம்; 5சவ! த (62௦//௦9.). 

opS Siler Gi seb muttin-ctiitakam, 7. < (ss +. 

@SssiSarrerer snaciener; Bracelet made மழ ௦ீற௦கா]5. முத்தின் சூடகம் ஒன்றில் துண்டம் 

இரண்டில் (5.1.1. 11.31. 

முத்தின் பட்டிகை மும்ம -றவ1111. ர. <id.+. 

முத்துகள் கோக்கப்பட்ட அல்லது பதிக்கப்பட்ட இடையணி; Waistband made up of pearls. 
மேற்படியார் சாத்தும் முத்தின்பட்டிகை ஒன்றினால் (கல், சொல், அக). 

ep SSletreucsmenuied muttin-valaiyal, 7. <id.+. 

* முத்து வளையல். மேற்படியார் சாத்தும் முத்தின் வளையல் ஒன்று (கல். சொல், அக, 

மூத்து ராம[மம, 7. - nrukta. 

நவமணியுள் ஒன்றானதும், சிப்பியிலிருந்து எடுக்கப்படுவதுமான விலை மதிப்புமிக்க உருண்டை 
வடிவ வெண்ணிறப் பொருள்; வ. ௦06 ௦7 ரசா “NADI முல்லை முகைமுறுவன் முூத்தென்று 
நாலழி, 45: 1). 

முத்துக்கடுக்கன் muttu-k-katukkan, சா. முத்து +. 

மூத்துக்கட்டிய கடுக்கனென்னுங் காதணி; 021 ear-ring (W.). 

Cp SHS ovoriqg muttu-k-kanti, 7. < id. +. 

essrerdiu sapssenfl aims; Pearl necklace. 

Cp S514 GEHsFid muttu-k-kuficam, vn. < id. +, 
முத்துகள் கோத்த குஞ்சம்; 1வா[6 உத ஐ. நவரெற்றினக் குடையும் முத்துக் குஞ்சும் 
பவளக்குஞ்சவும் (18 பரப், p. 20-22). 

C9 S514 Glan etoremi_ muttu-k-kontai, 7. < id. +. 
தெய்வச்சிலைகளின் தலையில் அணியும் முத்தாலான Smeuwefl aime; Head-dress of pearls, as for idols. 

முூத்துக்கொண்டை கிரீடம் muttu-k-kontai-kiritam, n. < id, +. 
* முத்துக்கொண்டை. 

CS 51SGleangyie muttu-k-kolucu, n. < id. +. 
முத்துகள் பதிக்கப்பட்ட கொலுசு வகை; க் 180 மரீ anklet with pearls. 

CPS5SCaremas muttu-k-kdvai, 1. <id. i, 
* முத்தாரம் (W.). 

மூத்துச்சங்கிவி muttu-c-cankili, 7. ௭10. 4.
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முத்துச்சல்வி muttu-c-calli, 7. < id. +. 

உ முத்துப்புரி மூதுரைத், ௮௧... 

முத்துச்சுட்டி muttu-c-cutti, 7. “14. *, 

முத்தால் செய்யப்பட்ட சுட்டி; & மயர்ணு of forehead ornament with pearls. விருந்துகளிலும் 

நமக்காயிட்டு தந்ததாக முத்துச்சுட்டி முசினாப்பு (TAS, viii, p. 20-22). 

(pSsiSSmiord muttu-t-tamam, n. <id. +. 

1.» முத்துமாலை. கோலமாமணி யாரமு முத்துத்தா மறும் (திவ். அமலனாதி. 9 : 3). 

2. உ முத்துச்சல்லி. மூத்துத்தாம முறையொடு தாற்றுமின் (மணி, 1 ; 49). 

முத்துத்தாழ்வடம் muttu-t-talvatam, ரர. <id. +. 

> apSssilorene (W.). 

முத்து நிரப்பம் muttu-nirappam, n. < id. +. 

நவமணிகள் இழைத்துப் பொன்னால் செய்யப்பட்ட நீண்ட ஒற்றைச் சர மாலை; 1.௦1ஐ ஐ0104 0 

pearl necklace of a single string. psa நிரப்பம் ... ஏகாவவி வடம் (தக்கயாகப், 340, உரை), 

முத்துப்புரி மமும-ற-றமாம், 7. < id. +. 

முத்துக்கோக்கப்பட்ட தொங்கல்; 0ரவசார்வ! hangings or strung pearls. ws gic Ff) நாற்றி 

(பெருங். 4, 5:48) . ் 

ApS Hon sSlomy muttu-mattirai, n. < id. +. 

உ மாத்திரை. மூத்துமாத்திரை ஒன்றிற் கோத்த முத்து சப்பத்தி ஒன்று பொன்னும் உட்பட 

(கல், சொல், அக), 

apssHilonenes muttu-malai, 77. <id.+. 

வெண்ணிற முத்துகளால் ஆன கழுத்தணி வகை; பே! of pearls (திவ். அமலனாதி. 9. 

GULLIT |), 

முத்துருவி mutturuvi, n. prob. mudra. 

waeeafly ansenfl aions, An ear-ornament for women யாழ், அச, 

முூத்துவடம் ரூபமாக, 7. - முத்து -. 

உ முத்துமாலை. முத்துவடமும் முழுமணிக் காசும் (பெருங், 3, 17: 164). 

apSsiqicneruies muttu-valaiyal, n.<id. +. 

முத்துகள் பதித்த பொன்னாலான கைவளை; Bangles inlaid with pearls. பண்டாரத்தும் 

பொன்கொடு செய்த முத்துவளையல் (கல், சொல், அக... 

aps siounerfl muttu-vali, 7. < id. +. 

முத்தாலான காதணித் தொங்கல் eiona; A variety of ear made up of pearls. திருமுத்துவாளி! 

இரண்டினால் பொன்னும் (கல், சொல், அக. 

மூதாரி ராயர்காரர், 7. ௭ முதுமை + நாமம். அரி. 

> வளையல். முன்கை மூதாரியும் ஒனிகால (குமர. பிர. மூத்துக். பிள், 17).
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முந்தாங்கி mun-tanki, 2. < Cpe + germs). 

விரலாழி கழலாமை பொருட்டு அதன் முன்னிடும் வளையம்; 1662௭, ring that keeps another 

on the finger or toe (Loc.). 

apiblwenfla sme, mu-m-mani-k-kacu, 7. < (pibtoasf) +. 

மூன்று வகை மணிகள் (புருடராகம், வைடூரியம், கோமேதகம்) பதித்த பொற்காசாலாகிய 

அணிகலன் cies; An ornament inlaid with three kinds of precious stones. மூரல்மணிக்காசும் 

பன்மணித் தாவியும் (பெருங், 5,9 : 49) 

dpiboen)léGarenmeas mu-m-mani-k-kovai, 1. < id. +. 

மூன்று கொத்துள்ள கழுத்தணி வகை: 1162011806 ௦1 (01௨௦ 8ர்ப்ுஐ5 ௦ரீ beads (W.). 

முருகு மமாயில. 7. றக. மூறறுக்கு-. [1: 18. ூமாயதம.] 

1. காதின் மேல்பகுதியில் அணியக் கூடிய அணிவகை: கற ornament worn in the helix of the ear. 

வசர முூருகை பெந்தக் கோணான்றன் கையிற் கொடுத்தானோ (விறலிவிடு, 703). 

2. இரு குழந்தை இறந்து மூன்றாவதாகப் பிறக்கும் பெண் அல்லது ஆண் குழந்தையை 

முறத்திலிட்டு உரக்குழியைச் சுற்றி இழுத்துவந்து கம்பிபோல் தங்கத்தில் செய்து குத்தும் 

அணிகலன்: & பாவ! உரம் ௫௦ on the ears of the third new born - both Male and Female if the 

first two were very short lived (W. D.) 

முூளைத்தாவி ராய/க1-1-12ப1, ச. ௨ முனை 4 

கழுத்தணியில் கோக்கும் முளை போன்ற பொன் அணி, க் 12/00 of gold bead for stringing ina 
necklace, shaped like 1600௨ 50௦௦15 (திவ். திருப்பா. 7, வ்யா. ப, 99), 

மூற்பூண் மாயர-றப்ப. 1. ௨ முன் +, 

மங்கல Breer, Marriage badge. தெம்மாதர் முற்பூண்கவர் மன்னன் (வில்லி. 1,5, 87:3). 

eporeé@ murukku, 7. < qogag-. [T. murikadu, K. muruku. | 

பொற்கம்பிகளை முறுக்கி ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்த இணைத்துச் செய்யப்பெற்ற வளை; 
A bangle made up of twisted gold wire. 

முறுக்குக் கொலுசு murukku-k-kolucu, 7. < மூறுக்கு -, 

காப்புக்குக் கீழே போடும் கால் ௮ணி வகை: க் variety of foot chain CW. D.). 

CPOISGFE FMHHleS murukku-c-cankili, 7. < id. +. 
தாம்புக்கயிறு வடிவத்தில் பொன்னிழைகள் முறுக்கிச் செய்யப்பட்ட eipsseofl; Neck chain 
resembling the twisted threads CW. D.). 

OMESGS Sooreor._ murukku-t-tantai, n. < id. +. 
மறுக்கப்பட்ட நிலையில் அமைந்த தண்டை aime: A kind of Hollow anklet. 

மூன் பூண் mun-pin, 7. ௭ மூன் 4 

* மூற்பூண். 

மூன்றாங்கி munranki, ர. ௭ மூன் 4 தாங்கு. 
விரல்களில் அணியும் மகளிர் enfl aiene; A kind of ring worn by women, on the toes (S. D.)
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aperof® mun-n-itu, 2. < (pire @-. 

பெண்கள் காதணி வகை; கா ear-ornament, worn by women (W.). 

மூன்னுச்சிப்பூ munnucci-p-pu, n. < மூன்னுச்சி +. 

உ உச்சிப்பூ (/௦௦.). 

ழூ 

eps GS 59S46) mukku-t-talukki, 7.< மூறக்கு -, 

> PSGSSESEG (யாழ். ௮௧.) 

aps6G5565&@ mukku-ttalukku, x. < id. +. 

உ தளுக்கு. மூக்குத்தளுக்கிட்டு முத்தமிட்டு (விறவிவிடு. 187). 

மூக்குத்தி ஈஙிபலாம், ச. cf. wséQlaroe), [K. Tu. mukuti,M. mukkutti.] 

1. பெண்கள் மூக்கு நுனியில் பக்கவாட்டுப் பகுதியில் துளையிட்டு அணிந்துகொள்ளும் சிறிய 

அணி: Ornament worn on the nose, nose screw (of women). WSSiUL. வொட்டாத 

மூக்குத்தியைக் கழற்றி (விறவிவிஞு. 569). 

2.* மூக்குவாளி. 

epéeeqGunt_@ mukku-p-pottu, 7.< epa@ +. 

* மூக்குத்தி, |. 

epae@eouinrerf! mukku-vah, 7. < id. +. 

epsdldo goonfthsiG@andras uGib emhams aemenuib, epéscnfl aims; A ring worn in the 

nose (W.). 

மூக்கொற்றி mukkorri, x. < id. + ஒற்று, 

* மூக்குத்தி, 1 (8). 

cpemiGksriplLy Lommgsepuitd muinu-kompu-mankalyam, ரா. 

௩ மூன்று கொம்பு மாங்கலியம் (2. 72.). 

epeanidips eums) munu-muka-vanki, n. 

௩ முூன்றுமுகவங்கி (77. 0. 

epemicut Femislail munu-vata-c-cankili, 1. 

* மூன்றுவடச்சங்கிலி (9 2... 

eprss Gaur _t_eerib murtta-véttanam, n. < murdha-véstana. 

> wGiib, 1 (யாழ், அக, 

epeflGion siyt muli-mOtiram, 1. < epef) +. 

Gaimotuntpm eienerunbd; Plain ring (W. D.). 

மூன்றுகெொம்பு ப மாங்கல்யம் munru-kompu-mankalyam, 72. 

தாலி வகை; க kind of marriage badge.
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epesrmiaps coum} minru-muka-vanki, 1. 

வங்கி வகை: & 100௦ of bracelet for upper arm (W. D.). 

elpottmicut_&emigleas) munru-vata-c-cankili, n. 

சிறு முகப்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மூன்று சரமுடைய snide; Three stringed chain worn 

onneck (W. D.). 

மெ 

மெட்டி ம், 7. [7'. 71277௪] 

கால் பெருவிரலுக்கு அடுத்த விரவில், திருமணமானதற்கு அடையாளமாகவோ அல்லது 

அழகிற்காகவோ அணிந்துகொள்ளும் வெள்ளி வளையம்; 5112 ring worn on the second toe 

by women either as a sign of married status or as cosmetic jewellers. 

மெய்க்கவசம் mey-k-kavacam, n. < G)uods +, 

அம்பு, துப்பாக்கிக் குண்டு முதலியவைகளால் தாக்கப்படாதபடி உடலில் இடும் காப்புச்சட்டை: 

Coat of mail, armour (W.). 

மெய்புசூகருவஹி mey-puku-karuvi, 1. < id. +. 

5 கவசம். புவியினது தோலாற் செய்யப்பட்ட மெய்புகுகருவி (புறநா. 13:2, உரை, 

GloWILj6én Busy sort mey-putai-y-aranam, n. < id. +. 

* மெய்புகுகருவி. பஃ்றோன் மெய் புதை அரணம் எண்ணாது (பதிற்றுப், 52 : 6). 

GLOWILDLoemm mey-m-marai, 7”. < id. +. Wenm-, 

* கவசம். நோன் புரித் தடக்கைச் சான்றோர் மெய்ம்மறை (பதிற்றுப். 14 : 12). 

Giouwiujyemm mey-y-urai, 2. < id. +. 

* கவசம். கவசம் கண்டம் மெய்யுறை ... சுரிகை மெய்புகு கருவி (திவா. 7:36. 

Gio 

மேகலை mékalai, x. < mékhald. 

1. பெண்கள் இடையில் அணியும் ஏழு அல்லது எட்டுக் கோவையுள்ள அணிவகை; "19/85 
band worn by maidens having seven or eight 511125. மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் பரிபா 
7:47), 

. 
2.* அரைஞாண், 1. அரைசெய் மேகலையான் (தேவா. 2,6,9:4. 

மேதை métai, 77. 

* கோமேதகம். மேதை கோமேதகமாம் (நாமதிப, 384. 

மேருமணி méru-mani, 7. < méru +, 

செபமாலை, கழுத்தணி முதலியவற்றின் முதன்மை அல்லது மைய மணி: The principal or 
central bead in rosary or necklace யாழ். அக. 

மேஷலீடு mél-itu, n.< Gued + Q)Q-. 
பெண்கள் A ் ர் i கள் காதில் அணிந்துகொள்ளும் அணி suena; A jewel worn in the ear by women (W.).
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மேலொட்டி மி], 7. - மேல் -, 

காதணி வகை; க யாம் கோராத (ர. ற.). 

Gio muiesfl mer-pani, n. < id. +. 

uy weefly asrgsexfl aliens; An ear-ornament worn by parava women (Parav.). 

மொ 

Qorsé@GsSCHSq mokku-t-talukku,n. - மொக்கு +. 

மலர் அரும்பு வடிவிலான மூக்கணி வகை; க variety of nose ornament resembling a bud (W. D.). 

மொட்டு ௦17ம., 7. 

நகையின் முகப்புப்பகுதி; 12௦0 ற1606 ௦7 கஉர்ஊாக!. பன்னித் தொங்கல் ஒன்று இதில் 

தச்சமொட்டொன்று பறளை ஒன்று (கல், சொல், அக. 

Ghor@@ motuku, n. [T. murugu. | 

கையணி வகை; கு kind of bracelet. 

ஸமொழுக்கன் ௦11480, 7. 01. மழுங்கள் 

வேலைப்பாடில்லாத <sjoflacesr; Plain jewel without elaborate or fine engraving or filigree work 

(Loc.). 

Gilonapsech Girorgsigtd molukkan-motiram, n.< Glotapséacn +. 

பூவேலை முதலியன செய்யப்படாத மோதிரம்; 11௨10 ring (W.). 

GhonipssGerneneo molukkan-dlai, n. < id. +. 

கல் வைத்து இழைக்காது தங்கத்தால் செய்த காதணி; Woman’s plain ear-ring made of gold and 

not set with gems (W.). 

மோ 

Gionseotonemes mokana-malai, n.< Gurseorti +, 

பொன்னும் பவளமுங் கோத்த மாலை வகை: & 12011506 07 ஐ014 62௧05 ௨ரம் ௦௦௧15. மோகனமாலைக் 

கிசைவாய் மல்விகைப் ூமாலையிட்டே (கொண்டலவ்விடு, 501). 

Gioneesib mécakam, n. 

ஆண்கள் அணியும் காதணி வகை: க kind of ear-ring for gents (அணி, ஒப், ப. 70). 

பேராசை கர், n. < mdcda. 

(பெரும்பாலும்) வாழைப்பூ வடிவில் செய்யப்பட்ட விரலணிகளுள் ஒன்று; 1112 ornament, 

probably of the 81௧06 ௦ரீ றாகாம்வ்ு 1௦. மெல் விரல் மோசை போலக் காந்தள் வள் இதழ் 

(ற், 188 :4. 

Glory Giorgsliyib moéti-métiram, n. < Gumi +. 

Gen @enGunsiywb; Finger-ring made of pinchbeck (Loc.). 

Giorgy7ib métaram, n. . 

* மோதிரம். தாமோ தவழ்வர் என்று ஆய்ச்சியர் தாம்பினால் தாம் மோதரக் கையால் 

ஆர்க்க (திவ். பெரிய. தி. 10,5,3:3),
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மோதிரத்தோடா ௦ம்க-௨1012, 7. 5: மோதிரம் +. 

உ பஞ்ச உங்குரம். 

மோதிரம் கமாக, 7. prob. mudra. [K. Modira, M. Modiram.] 

பெரும்பாலும் தங்கத்தால் செய்து விரலில் அணிந்துகொள்ளும் சிறு வளையம்; கணையாழி; 

Finger-ring. சுறாவே றெழுதிய மோதிரந் தொட்டாள் (வித். 84 : 23). 

பேலி! moli, 7. < moult. 

உ மெளலி. செம்பொன் மோவி (கம்பரா. 6, 4, 144: 

பெட்ளா 

மெளத்திகம் மகாப் வரு, 77. - mauktrka. 

1. >» முத்து. தரனம் நித்திலமே முத்து மெளத்திகம் தானும் அப்பேர் (சூடா. 6 : ஓ: 
2. %* மணி. வனப்பும் நவமணியும் மொளத்திகமும் ... கண்டையும் மணியே (சூடா, 

10 : 887). 

Gioer 5 Hl comemeo mauttika-malai, ».< id. +. 

* முத்துவடம். 

மெளலி ராகவ, 77. ௮ சயம் 

* மகுடம், |. தாரணி மெளலி பத்தும் (கம்பரா, 6, 15, 1 :3). 

Gloereuceomypib mauvalaram, n. [T. muvva. | 

முல்லையரும்புகளின் வடிவில் அமைந்ததும் ஒலியெழுப்பும் சலங்கை கொண்டதுமான சிலம்பு; 
Anklet with small bells (Zoc.). 

wires ered) yali-t-tali, nn. < wef) +, 

யாளி என்னும் விலங்கின் வடிவில் அமைந்த பதக்கம்; & நருலொ் resembling the legendary 
animal yalr. 

wireflapeib yali-mukam, 7. < id. +. 

யாளியின் முகம்போல அணிகளில் அமைக்கப்படும் தொங்கல் முகப்பு அல்லது பொருத்துவாய்; 
Ornamental pendant or clasp of jewels, shaped like the face of a yalt. 

யபானைக்சூண்டலம் yanai-k-kuntalam, n. < wremesr +. 
யானை முகம் போன்று அமைந்த வட்டவடிவிலான காதணி வகை; க் 18ம் ear ring. 

WTeMeorLiiit” tb yanai-p-pattam, n. < id. +, 
* ஓடை, |, 

யோ 

Gureib ydokam, n. < yoga. 

* அரைப்பட்டிகை, 1. அரியா யோகமும் (சிலப். 14: 170).
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ர 

ரசுமிமாராலை 7801-8187, 77. “ சரா 4 நாவ. 

உ இரசுமிமாலை (2௦௦.9. 

ரத்தினப்பணி ரக111௫க-ற-றஷுர், 7. - rama +. - - 

உ இரத்தினப்பணி. ரவி மறைக்கும் புதிய மாணிக்க ரத்தினப் பணியை எடுத்து அணிந்து 

(அரிச். வெண். ௨. பா. 24). 

TSSleoid ratlinam, nv. < id. 

உ ரத்னம். 

ரத்தின Gronrgslyibd rattina~motiram, n. < id. +. 

உ இரத்தின மோதிரம். ரத்தின மோதிரம் GGaHN ep ஒன்றும் உட்பட (6.1.1. ii, 93). 

755 L_&ip ratna-katakam, mv. < id. +, 

உ இரத்தின கடகம். ரத்ந கடகம் ஒன்றிற் கட்டின வயிரம் முப்பத்தாறும் (கல். சொல், அக... 

ரத்ந பட்டிகை ratna-pattikai, nm. < id. +. 

உ இரத்ந பட்டிகை. கண்ட நாண் நடுவுரத்த பட்டிகை (கல், சொல். அக.) 

THooOBSsrig. ratna-kanti, n. < id. +. 

௨ இரத்னகண்டி. ரங்கையனிீந் தானங்கோர் ரத்னகண்டி (விறவிவிடு. 1130). 

ரத்னம் கறுவா, 72. < id. 

1. * இரத்தினம். 

2. ௭ வைரம் (2௦௦... 

ரத்ன மாலிகா ratna-malika, n. < id. +. 

*  இரத்ன மாலிகா (அணி, ஒப். ப. 715. 

ரத்ன Giorgsinid ratna-mdotiram, 1. < id. +! 

> Bryson ConA. TSH or Cron H 716 Qe MH sir igow euuN gb ஒன்றும் (கல். சொல், அக. 

ரத்ன வளையல் ratna-valaiyal, 2. < id. +. 

௩ இரத்ன வளையல். ரத்ன வளையில் ஒன்றில் கட்டின மாணிக்கம் இருபதும் மரகதம் 

இருபதும் உட்பட (51.1. [/, 93), 

ரவையட்டிகை பரக தம்பி, ர. ௨ ரவை 4, 

உ இரவையட்டிகை. 

ரஸ்னா rasana, nv. 

உ இரஸனா (அணி. ஒப், ப. 713. 

Tegage rajju, 7. < rajju. 

* இரஜ்ஜு.
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ராக்கட 

ராக்கடி ரவியும், n. < U. rakkads. 

உ இராக்கடி. 

ராக்கடை rakkatai, n. < id. 

உ இராக்கடி (தாசீல்தரர் நா, ப, 40). 

ராக்கிடி rakkiti, 7. < id. 

> Ayrsay (Loc.). 

ரஈக்சூடி rakkuti, 7. < id. 

உ இராக்கடி (22௦.). 

ரளக்கெொடி 181601, 77. 510. 

உ இராக்கடி (2௦௦.3. 

ஏாக்கோடி rakkati, 7. < id. 

உ இராக்கடி (2,0௦.). 

ர ாணிச்சங்கிலவி rani-c-cankili, 7. ௨ ராணி 4, 

உ இராணிமுடிச்சுச் சங்கிலி (8 2.). 

ராணிமுடிச்சுச் sFmasleasl rani-muticcu-c-cankili, v. <id. +. 

உ இராணிமுடிச்சுச்சங்கிலி (7: 2... 

ராஜவந்தம் raja-vaniam, n. perh. rajan + bandha. 

* இராஜவந்தம் (S_1.1. v, 268). 

ரூ 

ChEQHFenyib rukku-c-caram, nm. 

கழுத்தணி வகை; 4, வாரு of neck chain (W. D.). 

(hes rucaka. vn. 

ஆண்கள் மணிக்கட்டில் அணியும் அணிவகை: 4 variety of bracelet for gents (அணி, ஒப். 
ப, 70). 

ரெ 

ரெட்டைவடச் சங்கிலி rettai-vata-c-cankili, 7. 

உ இரட்டைவடச் சங்கிலி (19: ஐ. 

or sislenral latcumi-tali, n.< arte) +, 
தாலியுடன் சேர்த்துக் கீரைக்காரர் கட்டும் பொன்னாலான சிறு தாலி: & small tali worn along 
with the marriage badge by keeraikkara women (W. D.). 

லலாடம் lalatam, n. < falata. 

OG 2 Mi edens; A part of the crown. 

ஓஸாட பட்டம் வடக்க, 2. < ever +. 
Gs OO; Forehead band.
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னா 

லூட்கசா lutca, 7. 

தூதேருலர் என்னும் இனத்தவர் sjexfluybd gsrehufler Guu; Marriage badge of the tribe, 

tutéru/ar (E. T.). 
் 

Cor 

லோட்டா 1618, 7. < U. /ota. < Arab. /utiya. 

பொன்மணியால் ஆன கழுத்தணி வகை; & 1601:1806 of gold beads (Loc.). 

லோலாக்கு Iolakku. x. < U. /o/ak.. 

காதில் தொங்கவிடப்படும் அணிவகை, தொங்கட்டான்: ,& ற௦ாகோர 78516060 to the ear lobe. 

பே 

usa Qt ussée vakittu-p-patakkam, 7. < ad)@ +. 

நெற்றிச்சுட்டி (48. 22.). 

eumigirest vankan, vn. 

சில்லறை ஆபரணம்; 50 ர0௧௦1190.. வங்கானுதீ தொங்கானு மாட்டிக் கிளுகிளுத்து 

(ஆதிதூரவதானி, ஏர), 

eumuest vanki, 7. perh. Mhangin.. [T. K. vanki Tu. vagg7.| 

முழங்கைக்கு மேலே அணியப்படும் முடக்கு மோதிரம் போன்ற பெரிய வளையல்: & kind of 

armlet CW.). 

வங்கிக்காரை அ௨//21-12- காலம், 1. < oad) +. 

வளைந்த அட்டிகை வகை; க ஈவன். 

வங்கிச்சுற்று vanki-c-cuttu, 1. < id. +. 

* வங்கி (8 2... 

வங்கிறடநெளிவு vanki-nelivu, 7. < id. +. 

Gpafl Girsipib; A kind of ring (Loc.). 

cumigdlaicmeruieod vanki-valaiyal., . < id. +. 

AUMETHS sueneruc eiens;, A kind of bangle (W.). 

euéeélyib vacciram, n. < vajra. 

* வயிரம். வச்சிரம் வயிரம் (திவா. 6: 13), 

வசனம் vacanam, 1. < vasana. 

* அரைப்பட்டிகை, 1 யாழ், அக, 

வசு முகம, 77. < vasu. 

1. % பொன். தேவர் கோதனம் தூ” பொன்னும் வசு (பிங், 10 : 983). 

2. % இரத்தினம். புநீதி வசுமணி கோ தனம் தூ (உரி. நி. 214.
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வட்டக்குவளை vatta-k-kuvalai, n. 

வட்டமாகச் செய்யப்பட்டதும் குவளை மலர் வடிவிலானதும் கல்பதிக்கப்பட்டதுமான கடுக்கன்; 

An ear ring with inlaid gem. 

eu i_iyy vatta-p-pa, 7.< oes + bb. 

கால்விரலணி வகை; மரகதக் கடை செறி; &1௦௦-ம்றத. இவை மரகத நாயகமாகிய வட்டப்பூ 

(சிலப், 6:97, அரும்). 

suL_ Lieve) vatapalli, 77. 

தலைக்கோலத்தில் வலதுபுறம் வைத்து அணியப்படும் புல்லகம் என்னும் அணிகலன்? Woman’s 

ornament for the forehead, part of ta/ar-k-kolam, OSeH UES) ast_tiede] Glu GyjLS இவையும் 

(சிலப். 6: 107, அடியார்... 

@i__ip vatam, 92. < vara. 

1.ஈ மணிமாலை (திருவாலவா. க, வா. 20). 

2. கழுத்துச் சங்கிலியின் தடித்த Qin FQ; e7ib; Strands ofa garland; chains ofa necklace. Hr 

செயத் தரளவடம் தெறு நகரோய் (கல்லா. 53. 18). 

வடுகவஎளரி vatuka-vali,n. prob. w@ar +. 

வடுக நாட்டு மகளிர் அணிந்து கொள்ளும் முத்தாலான ஒருவகைக் காதணி; க் 1204 மரீ கரத 

€S.L1. a, 206). 

வண்டயம் vantayam, n.[T. pendivyamu, M. pendeya.]} 

* கழல்,!, வீரவண்டயம் அணிந்த திருவடிகள் (திவ். திருப்பா, 17 அரும், ப, 162. 

வண்டிக்கடுக்கண் எஸ் வியி, 7. 2௨ வண்டி +, 

பொன்னாலான. பெரிய வட்டவடிவான கடுக்கன் வகை: க large, circular, gold ear-ring (Loc.). 

வண்டு புய ர. 

பொன்னால் செய்யப்பட்ட கையணி வகை; கைவளை; 1$180914. சிரஞ் செய்துர பரமும் வண்டுஞ் 
ச/லம்பொடு (கம்பரா. 1,21,22: 2). 

SUSSiut_t_ ib vattira-pattam, ர, < vakira +. 

முன்நெற்றியில் அணியும் பொன்தகடு; நெற்றிப்பட்டம்: ரஷ வி plate worn on the forehead; 
1101 (யாழ். அகட, 

sumbSlenes vantikai,n.< bandhika. 

1. கைவந்தி. 

2. கையில் தோளின்கீழ் அணியப்படும் அணிவகை: காபின். பண்ணத்தோளன்... வயக்குறு 
வத்திகை (மதுரைக், 415). 

3. முன்றெற்றியில் அணியம் wenflaxemae: An ornament 011 00 152 ரீவி. வத்திகையே 
நுதவணியுஞ் சுணங்கும் (அக. நி, 309ஐ). 
4. அணிகலன். வந்திகை வந்திப் பட்ட மலடிப்பூண் பொதுச்சுணங்காம் (அரு. நி, 292)
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வயந்தகம் vayantakam, 7. perh. vasantaka. 

தலையிலிருந்து நெற்றியில் தொங்கும்படி அமைந்த, மகளிர் தலைக்கோலத்தின் தொங்கலுறுப்பு; 

Gp pms st; Pendant in front of a head-ornament, worn மு மானா. அணிநுதல் வகைபெறச் 

செர£இய வயந்தகம் போற் தோன்றும் (கவித், 79 : 5). 

வயிடபயபம் vayituyam, 7. 

உ வயிடூரியம். வயிட£யம் வெயிற் கோமேதகம் (திருவிளை. 17, 46: 3. 

வயிடரியம் vayituriyam, . < vaidurya. 

நவமணிகளுள் ஒன்றானதும் விலை மதிப்புடையதுமான வெளிர் நீலக்கல்; 4745-0௨, ௨ 

௦வ1/65௦20%௩ ஜாட, ௦௦ ௦ரீ ரசாக் வாலவாயம் வயிடுரியம் (பிங், 6: 110). 

வயிர உ ழுத்து vayira-uluttu, ர. “ வயிரம் +. 

வைரக்கல் பதிக்கப்பட்ட உழுத்து; கர வா௱௦ர்லாம் மாரகம் 561 with a ரேம். வயிர உழுத்து 

ஒன்றிற் கட்டின வயிரம் ஜஞ்சும் (5.1.1. 11, 93). 

வபபிரச்சங்கிஷி எஷூர்௨-௦-௦ெ்ிவிர், 77. “14. எ, 

கழுத்தில் அணியும் சரப்பணியென்னும் அணி; க [ஈம் ௦7 ௩2௦11௧௦௦. சங்கிலி வயிரச் சங்கிவி 

சாரும் (திவா. 7: 89). 

euully#muicolb vayira-cayalam, nm. < id. +. 

Garner \enflaione; A kind of anklet. வயிரசாயலம் ஒன்று பொன் நூற்று இருபத்து இருகழஞ் 

சேய் (கல், சொல், அக... 

euuflyip vayiram, n. < vajra. 

1. நவமணியுள் ஒன்றானதும், ஒளியைப் பல திசைகளில் பிரதிபலிப்பதுமான விலை உயர்ந்த 

Qarcit coflp eco; Diamond, one of nava-mani வயிரக் குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து 

(புறநா, 365 : 4, 
2. கிம்புரி, 1. கோட்டை வயிரஞ் செறிப்பினும் ... பன்றி செயிர்வேழ மாகுத ஸின்று 

(நாலடி. 358 : 3. 

3. வாளியென்னும் அணியின் தகடு; 716 நிகர் ரசர்வி ற15௦6 ௦7 ௨1ம் ௦7 ௦-2 (யாழ், ௮௧). 

வயிரமுடி நாரும்க-ராயரம், 7. - வயிரம் 

1. வயிரம் Menipss wEritb; Crown set with diamonds. 

2. வயிரம் முதலிய மணிகள் வைத்து இழைத்துச் செய்யப்பட்டுக் கடவுள் சிலைக்குச் சாத்தப்படும் 

Soawestl siens, Gemvunyi; Head ornament of an idol, set with diamonds and other precious 

stones. 

suullpeucvead) vayira-valli, n. < id. +. 

Role cicons; A kind of jewel. GsourmGis was aureflus aus cusadlusis SHG 
ஆக்கி! (அரிச், வெண். ௨. 22). 

cuutljyeumerfl vayira-vali, n. < id. +. 

மகளிர் காதணி வகை; & ௦110 855 ear-ornament (J.).
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- வரிமணி vari-mani, 7. < of) +, 

பரவமகளிர் அணிந்து கொள்ளும் கழுத்தணி: & 1௫௦1 ornament worn by parava women (Parayv.). 

வருண்சரம் varuna-caram, n. < varpa-sara. 

செம்மணிகளால் Ges sapsseonfl, Necklace of rubies or red gems. வருணற் SB OUGHT 

சரத்தையே (sbu7T, 6,7, 35: 4). 

cuseNeaeunm valli-k-kayiru, 2. - வல்லி +. 

உடைமேல் அணியும் அரைஞாண்: '9/8451-௦010 வா ளை 11௦ 01௦14. பட்டின்கண்ணே அழகுபடகீ 

கிடந்த வல்லிக்கயறு விளங்க (௪£வக. 2280 : 3, உரை), 

வல்விகை vallikai, 7. - வல்வி. 

1. குதிரைக் கழுத்தில் கட்டும் வடம்; 11வ112 ௦ரி௨௱௦15௦. த லமணிக் கடிகை ... வல்விகை (கவித், 

96 : 10). 

2. பொன் இழையால் பின்னப்பட்ட காதணி வகை; க ear-jewel woven with gold threads. 
கடிப்பிணை வல்லவிகை ... தோடும் (திவா. 7: 71. 

வலம்புரி valam-puri, 7. ௭ வலம் +. 

தெய்வ உத்திக்கு அடுத்து அணியப்படும் பொன்னாலான வலம்புரிச் சங்கு வடிவத் தலையணி; 

A head-ornament, shaped like va/ampuri-c-canku. 

suevibliifleueme)er valampuri-valai, n. < id. +. 

வலம்புரிச் சங்கினால் செய்யப்பட்ட கைவளையல்: கு தவிர் ஈழம் ம ௦ம். வலம்புரி 
வளையொடு கடிகைநால் யாத்து (நெடுநல், 142). 

வலயம் valayam, 7. < va/aya. 

1.% வாகுவலயம். தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் (பரிபா, 13 : 52. 
2. ஒரு வகைத் தலைக்கோலம்; 4 180௦ம் ௦1 12௨0-௦ வு எறி மகரவலயம் அணிதிகழ் நுதவியர் 
(பரிபா. 10 : 77). 
3. உருண்டையாகவோ தட்டையாகவோ இருக்கும் மூன்கை வளை: 13௨௦௨1௦. திரைதில 
மூழவலயங் களினலைய (பெரியபு.21,9 : 1). 

வலை valai,7.< aiov-, [T.M. vasa, K. 2௮/2) 

யாகபத்தினி நெற்றியில் அணிந்து கொள்ளும் சாலகம் என்னும் அணிவகை: Ornament worn 
on the forehead by the wife of the chief sacrificer. ADDY SES வலைளசூடி ... நிலை கோத்த 
நின்றுணைத் துணைவியர் (புறநா. 166: 14). 

வலையம் பகிர்வு, 7. 

* வாகுவலயம். வலையத் திணி தோள்மிசை மழவு ஏற்றி பதினொ. ஆளுடை. திருவந் 
81:19. 

suererfl valli. < vals. 

1. கைவளை. ஆம்பல் வள்ளித்தொடிக்கை (பூறதா. 63 : 12). 
2. அணிகலன். அணிகலம் இடணம் வள்ளி... ஆபரணம்மே (பிங். 6:65)
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வாளை விவ், ர. ௨ வளை... [6. 82/௨] 

1. மகளிர் கையில் அணியும் அணி; கைவளை; வாதி6; ாக௦௮1எ. கோடு ஈர் இலங்கு வளை 

ஜெகிழ (குறுந். 11: 1). 

2. தோள்வளை. திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் (தற். 136: 1. 

3. உ கங்கணம், 2. வளையும் தொடியும் கடகமும் கங்கணம் (பிங். 6 : 76. 

eucoor ears sLocwfl valai-k-kaccu-mani, n. < suener +. 

உ சங்குமணி (சிவரக, அபுத்தி!. 5). 

வளைமணிவடம் valai-mani-vatam, 7. < id. +. 

> அக்குவடம். திரூவரையிற் சாத்தின வளைமணிவடமானது (திவ். பெரியாமழ், 1, 7. 8, 

வ்யா.ப. 150). 

eiemerwitb valaiyam, 1. < valaya. 

1. காது, மூக்கு முதலியவற்றில் அணியும் வட்ட வடிவ அணிகலன்; Ring-shaped piece of 

jewellery. 

2» கைவளை. எல் வளையம் மென் தோனளேம் எங்கையா் (திணை. ஐம். 37 :3. 

3. மெட்டி வகை; க் 1ம் ௦7106 பீ௩ஜ. தலை விரல் சுற்றும் தாது அணி! வளையமும் (பெருங், 

2, 19: 180). 

osuememuico valaiyal, n. < suenerr-, 

முன்கையில் பெண்கள் அணியும் வகையில் உலோகம், கண்ணாடி முதலியவற்றால் செய்யப்பட்ட 

வளையம் போன்ற அணிகலன்; வாத; 0௨௦௮12. காறையும் நாணும் வளையலும் கண்டவர் 

(திருமத். 2894 : 2). 

வாளையபயபற்களவ்பு valaiyar-kappu, 1. < வளையல் +, 

> வளையல். 

ouemeruiies valaiyil, 7. 

Pr வளையல் (04.7. 

வண்ணசரம் vanna-caram, 7. < ayvesresrth +, 

உ இரத்தினமாலை. மண்மகடன் மார்பினணி! வன்னசரமென்ன கம்பரா. 1, 15, 13 : 3 

வை.மு.கோ ட. 

வாகுசுட்டி vaku-cutti,7.< bahu +. 

: தலைப்பாளை. 

வாசுபுரி நவில -றயார், ரர. < id. +. 

ஈ தோள்வளை. வாகுபுரி வயங்க காளத், உலா, 151). 

ouTgmcoueouitd vaku-valayam, சா. < id. + 

ஈ தோள் வலையம். மேகசலைகாஞ்சி, வாகுவலயம் பரிபா, 7 ; 47).
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ainflé@anenal vaci-k-k6vai, 1. < amg) +, - 

குதிரையின் கழுத்தில் அணிவிக்கப்படும் கிண்கிணிமாலை: .& garland of small bells round a 

horse’s neck. படலையே படர்தல் மாலை பதலையே வாசிக்கோவை (சூடா. 11 : 70). 

வாடாத்தாமரை 3218-1 கருவாகர், 2. - வாடு + neg. t. 

பண்டைக்கால அரசர்களால் பாணர்கள் தலையில் சூடிக்கொள்ளுவதற்காக அளிக்கப்பட்ட 

பொற்றாமரைப்பூ; 1./௦105 818060 ornament of gold, presented to bards by ancient kings. 

வாடாத்தாமரை சூட்டுவ னினக்கே (புறநா, 319 : 15. 

வாட௱ாமாலை vala-malai, vw. < id. + < id. + Lorene, 

பொன்னாலான மலர்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட கழுத்தணி வகை; பொன்னரி மாலை; 

Gold necktace, as ௦ ரக பஜ 1௦௦1 ஐவபிகாம் ௦ம். வாடாமாலை பாடினி யணிய (பூறதா. 

364: 1). 

GuTuiewi_ib vay-vatam, 7. 

Bens cues: An ornament. Gorgeous Qresr@ib Beer Croed ound: at _w or ms 
தனி வடம் சவிநாலும் (கல், சொல், அக. 

வார்ப்பூ varppu. 7. < வார். 

* கைவளை. வார்ப்பென்பதுவே வளையெனலாகும் (அக. நி, 3141). 

eimeveumueib valavayacam, n. < vala-vaya-ja. 

* வைடூரியம். 

வாலவாயமஞ் valavayam, 7ர, 

* வாலவாயசம். வாலவாயம் வைடூரியமே (திவா. 6: 14, 

eurrerfl vali, 7. < vali. 

கம்பி வடிவமாகச் செய்யப்பட்ட aengenft aens; A kind of ear-stud or earring. மங்கல ஐம் 
படையும் தோள்வளையும் குழையும் மகரமும் வாளிகளும் சுட்டியும் ஒத்து இகை 
(திவ். பெரியாழ். 1, 5, 10:3., 

வாளிகை valikai.n.< vali-ka. 

உ வாளி. சுட்டிகையும் வாளிகையும் (ஆதியுலா. 68). 

வாளைப்பகசூவாய் மோதிரம் valai-p-pakuvay-mo6tiram, n. < euTenear +, 
* முடக்கு மோதிரம். வாளைப் பகுவாய் மோதிரம் - முடக்குமோதிரம் (சிலப். 6:95, அரும், 

வி 

விசயச்சந்தம் vicaya~c-cantam, n.< vijaya-c-chanda. 
எழுநூறு முத்துகள் கோக்கப்பட்ட smpeiio; A necklace of seven hundred pearls (யாழ். அக, 

விகிறிமுருசூ எரு று, *. - விசிறி 4. 
காதின் மேற்பகுதியில் அணியும் பொன்னாலான விசிறிவடிவக் காதணி வகை: Fan-shaped ear- Ting of gold, worn on the upper part of the ear (W.).
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விடங்கு ஈமப், 7. < alae. [T. K. Tu. bedangu.] 

அரைப்பட்டிகை முதலிய 'அணிகலன்களின் உறுப்பு; & part of girdle and other ornaments. 

திருப்பட்டிகை யொன்றில்... மொட்டு ஒன்றும் விடங்கு நாலும் (8.1.1. ii, 184). 

விடுகம்பபி vitu-kampi, 1. 4 விடு +. 

தேவையான அளவில் துண்டிக்கப்பட்டுக் காதுத் துளையில் அணிந்து கொள்ளப்படும் சன்னமான 

கம்பியாகிய அணிகலன்; க ராவ! நரக மர் 107௦ எரவ!! ற12005 கரம் ௦1௩ ௦ கோ 1௦௦௯. வேண்டும் - 

அளவும் வாய் நெகிழ்த்து விடு கம்பிகளாய்ப் புனைய”ரே குவிய. 512 :2. 

eanl@ene vitu-kacu, 7. ௩14. * T. gazu. 

> alGara aioeruad (W.). 

விடுகாசு வளையல் vitu-kacu-valaiyal, n.< விடுகாசு -, 

1. கண்ணாடி வளையல் வகை; & ஐ1855 காராசர் (97). 

2. இருதண்டைகளுக்கு இடையே ஐந்து வளையல்கள் அமையக் கைகளில் அணியப்படும் 

mohlaccr; A variety of Bangle (W. D.). 

விடுநாண் vitu-nan, 7.< af1G) + prevr, 

1. g1eny@5rear; Girdle, cord for the ஒவர். நாண் - விடுநாண் (7G, 2, 5, 5). 

2. கழுத்திலிருந்து இடைவரை தொங்கும் நீளச்சங்கிலி; 1,௦௩த 012410. திருக்கழுத்திற் சாத்தின 

விடுநாணானது திருவுந்தியளவும் தாழ (திவ். பெரியாழ், 2, 10, 2, வயா. ப. 488). 

வித்தம் 511௨00, 77. < vitia. 

உ பொன். செந்தாது வித்தம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

வித்துருமம் vitturumam, 7. < wdruma. 

உ பவளம். மரகத மாலை ஐம்பொன் மாலை வித்துருவ மாலை (திருவிளை, 5, 160: 1). 

விபூஷண ம் எர்றங்ககருவர, 72. < vi-bhusana. 

உ அணிகலன், 

வியாழஞசூண்டலம் viyala-kuntalam, n. < வியாழம் -, 

சுருண்ட பாம்பு அமைப்பிலான காதணி; கற ear ring resembling a snake. 

ai evcofl viral-ani, n.< alge + அணி, 

உ மோதிரம். விரலணி ஆழி வீகம் ... மோதிரம் (திவா. 7: 88). 

eailjeumis) viral-ali, nv. ஈ விரல் + sp). 

> மோதிரம். விரவாஹழிக்கண் பல்விதக் கண்கள் சேர்த்து (திருவாலவா. 22, 13:13. 

விரற்செறி virar-ceri, n. << aged + செறி, 

உ நெளி. விரற்செறியினைத் திருத்தலும் (தொல். பொ. 22, நச்சர்). 

விரற்பூண் virar-pun, 7. ௭ விரல் +. 

* மோதிரம். வ£கம் விரற்பூணாழி மோதிரம் (நாமத”ப, 435). 

alfleAleng viriccikai, n. 

௩ விரிசிகை. விரிச்சிகைதானே அரைப்படியாகும் (அக. நி. 32029.
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ainfiflienas viricikai, 7. 

முப்பத்திரண்டு மணிக்கோவைகளை உடைய மகளிர் இடையணி; &॥ வார] ஒகர்த1-ட வாம் ௦7 

32 strings, worn by ௭௦. சகண்கொள் பருமம் பதினான்கு முப்பத்திரண்டு விரிசிகை 

(திருமுரு. 16, உரை). 

வில்லை 311121, 7. க 17, மு. 

1. வில்லைமுருகு (8) 

2. ஒருவகைத் HZonawenfl; A kind of head-ornament, 

வில்லைமுருகு villai-muruku. 77. < வில்லை - முருகு, 

காதணி வகை; & [0௦ உர சகா-மாறவாாகார் (1/3. 

வில்வமாலை vilva-malai, ச. ௭ வில்வம் - மாலை. 

பொன் அல்லது வெள்ளியினால் வில்வ இலையின் உருக்களாகச் செய்து சிவபெருமானுக்கு 
அணிவிக்கப்படும் மாலை: & 72௦1 ornament for Siva consisting of silver or gold beal leaves 
(யாழ், அக. 

விளக்கம் vilakkam, 2. < alerave-. (K. belahu.] 

* மோதிரம். செவ்விரற் கொளீஇய செங்கேழ் விளக்கத்து (நெடுநல், 144). 

வீ 

eafaeib vikam, n. 

* மோதிரம். விரலணி ஆழி வீ£கம் .... மோதிரம் (திவா. 7; 88). 

ely &éerueeortb vira-k-kahkanam, n.< via +. 
> afvataw (W.). 

efy&e rab vira-k-katakam, n. <id. +. 
வீரர்கள் அணிந்து கொள்ளும் வீரவளை: "9/வார்மா”5 bracelet. 

வீரக்கண்டாமணி vira-k-kanta-mani, n. < id. +. 
வீரக்குறியாக அணியும் மணிகட்டிய கழல்; Ring with little bells, worn o n the leg, as a mark of heroisin. 

aly és cioremt_ vira-k-kantai, n. < id. +. (K. vwiragante.] 
* வீரக்கழல். 

விரக்கவசம் vira-k-kavacam, Ha. < id. +. 
வீரர்கள் அணியும் கவசம்: /ார்டா”உ வாபா 

வீரக்கழல் ஏம 11௨1. ஏ. ௭ 104. 
வெற்றிக்கும் ஆண்மைக்கும் அடையாளமாக வீரர் அணியும் ஒலிக்கும் Sievenflawer; String of little bells worn on the leg, as a sign of heroism. 

வீரக்கேயூரம் Vira-k-kéyaram, ர. < id. +. 
வீரர் அணிவதற்கு உரியதும் இரும்பினால் ஆனதுமான தோள்வளை: "%/ஊா1மர 5 armlet of iron.
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afyamiaesrtd vira-kankanam, n. < id. +. 

உ வீரகடகம். 

வீரகடகம் vira-katakam, 1. <id.+. 

உ வீரக்கடகம் (74... 

வீரகண்டாமணி vira-kanta-mani, 7. < id. +. 

உ வீரக்கண்டாமணி. வீ ரகண்டாமணி விருது காவிட்டு (கொண்டலவ்விடு. 494). 

afyscremt_ vira-kantai, n. < id. +. [K. viragante.] 

* வீரக்கழல் (4... 

வீரகேயூரம் மும்க-16நோபரவாம, 7ர. “10. *, 

உ வீரக்கேயூரம் (யாழ், அக), 

வீரச்சங்கிலி vira-c-cankili, 2. <id. +. 

LafvsHdG Qeo_winerorss mauled genfluyb Gumer yeh; Gold chain worn as an armlet, 

as a sign ௦7121௦181௩. வீரசங்கிவி கேயூரம் (பிரபுவிங். பிர. 9). 

2. மகளிர் கழுத்தணி வகை: க ௫௦௱வா£5 0௦0101௧௦௦ (சிலப், 6 : 99, அடியார். 

ஷவீரச்சலங்கை ர8-0-௦விஎர்பிகர், 7. “1ம். *, 

வீரர் அணியும் சிறு மணிகள் கொண்ட ambssmiens; String of little bells, worn on the legs by 

heroes (Loc.). 

ali é@ilg.ene vira-c-cutikai, 7. < id. + cudika. 

மூன் நெற்றியில் வீரர் அணியும் அணிவகை: க ornament for the forehead worn by warriors. 

aly @lq.eme vira-culikai, 7. <id. +. 

உ வீரச்சூடிகை. வீர சூடிகை தெற்றிய! னயவிட்டு விசித்தார் கும்பரா. 5, 9, 18:4). 

aly 55 ciorcmt_ vira-t-tantai, 2, “14. * தண்டை, 

* வீரக்கழல். 

ary Sovorent_ vira-tantai, n. < id. +. 

> வீரக்கழல் (யாழ். ௮௧), 

afer uitiiib vira-p-pattam, 7. < id. + wees, 

1. வீரப்பட்டிகை. 

2. தெய்வ மூர்த்தங்கட்கு அணிவிக்கப்படும் நெற்றியணி வகை; பொற்றகடு; & 681 on the 
forehead of deities. 

afin: tub vira-p-pattayam, n. 2 வீரம் 4, 

* வீரப்பட்டிகை (யாழ், ௮௧). 

வீரப்பட்டிகை vira-p-pattikai, 7. < id. +. 

வீரர் வெற்றிக்குறியாக நெற்றியில் அணியும் பொற்றகடு; 170111௦4 ௦7 gold worn on the forehead 

of a warrior, as a sign of victory.
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efipuiitiib vira-patlam, 2. < vira + பட்டம், 

* வீரப்பட்டிகை. வீர பட்டத்தொடு திலக மின்னவே கும்பரா. 1, 22, 53 : 3-4). 

உ வீரப்பட்டம், 2. 

வீரபட்டிகை vira-pattikai, n. <id. +. 

* வீரப்பட்டிகை. நுதவணி யோடையிற் பிறழும் வீரபட்டிகை (கம்பரா, 3, 6, 159 : 3). 

வீரு vira-muti, ». < id. +. 

வீரர்கள் அணியும் we_ib; Wartior’s crown. 

வீரமுத்திரிகை vira-muttirikai, n. <id. +. 

காலின் நடுவிரலில் அணியும் Gursiy esene; A ring worn on the middie toe (W.). 

eafyeuemer vira-valai,n.< of 716 + cuener, 
வீரர்கள் கையில் அணிந்து கொள்ளும் கடகம்: ர் armlet. af garenarcow உடைய 
தோளாகிய துடுப்பால் (புறதா. 25 : 10, உறை), 

afip vil, 7. வீழ். (4. சர்கம்] 

திருமணத்தின் அடையாளமாக அணிவிக்கப்படும் மங்கலநாண்; மொப் ௦ ஒர்ர்ஷ் ஜக marriage 
badge is strung. syeurt மூலையாகத்து ... நெடு வீழ் தாழ (நடுநல். 137). 

வெ 

வெண்க௭குழை ஏர. (1ம். ர. 

சங்கினாலான காதணி; 1? பரத made up of conch. கையது வெண் குை மி காதது சூலம் (தேவார. 
1,117, 11:10), 

வெண்கோவை ven-kévai, n. 
* முத்தாரம். கொடி இடைத் தரள வெண்கோவை சூழ்வன (கம்பரா... 1, 3, 37: 3). 

வெண்டு எனப, ச. perh. QevesirG-. 

மூறுக்கிய அமைப்பிலான காது வலயம்: 394591 08 வா சக்ர (யாழ், அக, 
வெண்டையம் ventaiyam, 77. [7 pendiyamu.| 

1. வீரர்களது eneenflacecr; Warrior’s anklet. தண்டையணி Claresiron 
சதங்கையும் (திருப்பு, 748 : 15. 
2. குதிரை அல்லது யானையின் காற் சதங்கை; 11௦11௭ rin 

L.wiih 8 oss 8 osaf) 

g with pebbles inside, ties to the feet of horses or elephants. Qeuestroot_wints கவடி (ரிச், பு. வேடட்டஞ். 43). 
3. கட்டைவிரல் மோதிரம்: Thumb-ring (W.). 

வெண்பஈகி Ven-paci, », < Qeuetrcmio 4 பாசி. 
பாசிமணி வகை: க் kind of white 68௧03. வெண்பாசி பூண்டு (திருவாலவா.. 52,3:2 

வெண்மயொன் ven-pon, 1. < Gleuewir-anipn +. 
* வெள்ளி, வெண்பொத் கட்டின்மேல் (வக. 2421 : 3).
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வெள்ளி எல், 7. - வெண்-மை, [1 ஈன் 6. கவத 14. எம] 

அணிகலன்கள் மூதவியன செய்யப் பயன்படும் விலை உயர்ந்த பளபளப்பான வெண்ணிற 

உலோகம்; 811௦, 4௪௪/7... வெள்ளி உருக்குறு கொள்கலன் கடுப்ப (நற். 124 : 6-7). 

வெள்ளி அரணை ஈலவிம-காண£, 7. - வெள்ளி -, 

வெள்ளியாலான sjenyepmtemr; A silver waist-cord (W. D.). 

Geoucrefls semen velli-t-talai,n. <id.+. 

Qeidraflé amy; A foot ring made up of silver. QeinNerener இணைக் காவில் வெள்ளித் 

தனை நின்று இலங்கும் (திவ். பெரியாழ். 1, 2,3 :3). 

வெள்ளி வள்ளரி velli-valli, 72. 

மகளிர் அணியும் வெள்ளியாலான தோள்வளை; க 10ம் ௦7 silver armlet, worn by women. 

வெள்ளி வள்ளியின் விளங்கு தோணலார் (௪£வக, 420 : 3). 

வெற்றித்தண்டை verri-t-tantai, 7. < GQlaumn) + தண்டை. 

வெற்றியின் அடையாளமாக வீரர்கள் காலில் அணியும் கழல்; Anklet worn on the leg, as a sign 

of victory (யாழ், அக.), 

GQeupmlencot: Lyoesfl verrilai-p-pumani, n.< வெற்றிலை 4 பூ -. 

மகளிர் அணியும் அணிவகை; க் 1100 of jewel worn by women யாழ். அ௮க.). 

வெறுக்கை ஏஎப126க71, 7. - வெறு. 

உ பொன். வெறுக்கைச் செல்வம் வீசுதல் ஆற்றாது (பெருங், 3, 7: 15). 

Gal 

வேங்கை véenkai, n. cf. maicns, [T. végi, M. venna.] 

* பொன். வேங்கை சம்பூதைம் ... பொன் எனப்படுமே (திவா. 6: 1). 

Geut_eib vétakam, n. prob. védhaka. 

காதணி வகை: கர வாரவர். வல்விகை வேடகம் ... தோடும் ஆகும் என்ப (திவா, 7: 71). 

வேடம் ரகா, n. 

* வல்லிகை (அபிதா. மாலை... 

Geufeunefl vérvali, n. 

காதணி வகை: கூர காலார ளம். (5.1.1. நாரம் 58). 

வேலங்காய்க்கொனுசு vélan-kay-k-kolucu, 72. வேல் “காய் +, 

வேலங்காய் போலும் வெள்ளியாலான குண்டுகளை உடைய கால் அணிகலன்வகை; & 51427 

anklet with beads resembling babul fruit. 

Geiageid vésakam, n. < vésaka. 

ஈ வேடகம் யாழ், அக. 

வேஷம் ஏவா, 7. 

argenfl aiens; An ear ornament (wip. 4&.).
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வை 

வைடுர்யம் vaitiryam, n. < vaidurya. 

உ வைடூரியம். 

வைடூரியம் vaituriyam, 7. < id. 

உ வயிடீரியம். வைடுரியம் நிணம் கோமேதகம் வாள் நகை முத்தம் (திருவாலவா, 25, 

10:3.. 

enous éa(ebseos vaira-k-katukkan, n.< வைரம் +. 

வைரமணிகள் பதித்த காதணி வகை: 11௧௦0 கோராத. 

வைரம் வாகா, 77. < vajra. 

> culls. HOS THANE GINS SOS) cough தோன்றா (சீவக. 2925 : 1). 

EO GUIT CLP & GH HH] vaira-mikkutti, 7.< meus +, 

வைரம் பதித்த மூக்கணி வகை: & நூலார் 07 0௦56 stud inlaid with diamond. 

62 

ஜடைக்குச்சு 1க1க1-1-1வ௦0. 7. ௨ ஜடை - குச்சு, 

> FLASHES. 

ஜடைசிங்காரம் jatai-cinkaram. 77. < id. +. 

மகளிர் தலைப் பின்னல் மீது அணியும் அணிவகை: க் 18ம் 98 ஐ௦104 ornamental pendants, used 
in plaited tresses by women. 

ஜடை. நாகம் jalai-nakam, n. < id. +. 

* சடைநாகம். 

ஜடைபில்லை 7881-01. 7. “4. -, 

* சடைவில்லை. 

ஜம்பு வரும, 7. நட. ந. 

அரடாவை இணைக்கும் மகுட உறுப்பு; 1172 ௦ம் of the crown that holds 116 வசம், 

sQLpLjeo jampul, i. 

அணிவகை: க 1௪6] தோசல்தார்நா. ப. 40). 

es) 
eghdle ) jimikki..< Hind. jhumkr. 

உ சிஸ்ரிக்கி, 

ஸ்ரீசந்தம் Sri-cantam, 4. < s+. 

Hasan; A kind of jewel (S.1.1. ii, 32). 

ஸப்ரீயாதஹுவலயம் Sri-patahu-valayam, n. < id. +. 
தெய்வத் திருமேனிகளின் காலணிகலன் suena; Foot ornament 

" 
of idols. பாதஹ” வலயம் ஒன்றித் தடவிக் க. we டின பளிங்கு மூன்றும் (கல். சொல். AG),
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ஸ்ரீபயாஹுவலயம் Sri-pahu-valayam, n. < id. +. 

உ வாகுவலயம். ஸ்ரீபாஹ” வலயம் ஒன்றித் தடவிக் கட்டின பளிங்கு மூன்றும் (5.1.1. 11, 39). 

ஸ்ரீ முடி Sri-muti, n. < id. +. 

உ மகுடம், 1. ஸ்ரீமுடி ஒன்றிற் கோத்த முத்து வட்டமும் ($.1.1. 11, 39). 

ஸ்ரீவாகசுவலையம் Sri-vakuvalaiyam, n. < id. +. 

* வாகுவலயம். 

ஹ் 

ஹர் ஷூகம் பவாகவிவமா, 77. 

ஆண்களின் கழுத்தணி வகை; 4 110 ௦7 ற௨011௨௦௨ 10 தாரே (அணி. ஓப். ப. 715. 

ஹஸ்தகட கம் hasta-katakam, n.< Aastat. 

உ கைவளை. 

ஹஸ்த UL_emt_sanrenm hasta-pattai-k-karai, n. < id. +. 

கை அணி வகை: 4 14ம் ௦7 ornament for hands. ames uL'omisaronp Q)7 e071) நாலும் 

தாவி இரண்டும் தாலும் (5.1.1. vi, 33). 

encvs wusoid hasta-patram, n. < id. +. 

weft aftsoeenfl ais: A kind of rings worn by females (அணி, ஒப். ப. 71. 

Sup IT 

ஹாரம் haram, 7. < பிக. 

* ஆரம். 

ஹாராவளி haravali, 7. < id. + ava/i. 

ue BDepacwcar 2 et_w e7ib; A chain with many strings. 

on 

ஸப்தஸரம் sapta-saram, n. < sapian+. 

> susefl. த்ரிஸரம் பஞ்சஸரம் ஸப்தஸரம் என்றாப் போலே (திவ். அமலனாதி. 10, வியா, 

ப, 104. 

ஸம்படிகா sampatika, vn. 

மகளிர் கூந்தலில் மாட்டிக் கன்னப்புறங்களில் தொங்கவிடும் பதக்கம் போன்ற அணிகலன்; & 

pendant hung from the tresses of women near their ears (Loc.). 

ஸாரப்பணி sara-p-pani, 7. [T.K. sarapami.] 

உ சரப்பணி. 

ewrycivierfl sara-p-pali, 7. 

 சரப்பளி. 

எடும் saram, 7. < sara. 

8 சரம்.
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இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர் பேராசிரியர் வ. ஜெயதேவன் 

1) இல்வினாய்சு பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் லாடிஸ்லாவ் சுகூுஸ்தா 

! அவர்களிடம் நேரிடையாக அகராதியியலில் பயிற்கி பெற்றவர்; 

தமிழ் அகராதியியல் வளர்ச்சி வரலாறு குறித்து ஆராய்ந்து 

முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்; சென்னைப் பல்கலைக்கழகப் 

பதிப்புத்துறையின் முதல் இயக்குநர்; தமிழ் மொழித்துறையின் 
முன்னைத் தலைவர்; தமிழ் இலக்கியத்துறையின் தகைசால் 

பேராசிரியர்; தமிழ்ப் பேரகராதித் திருத்தப்பணித் இட்டத்தின் 

தலைமைப் பதிப்பாசிரியர்; இந்திய அகராதியியல் கழகத்தின் 

பொதுச் செயலாளர்; ஆசிய அகராதியியல் கழகத்தின் தலைவர்; 

அகராதிகள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள், ஆய்வுநூல்கள், பதிப்புக்கள் பலவற்றின் 

ஆசிரியர்; இவர் மேற்பார்வையில் 28 பேர் முனைவர் பட்டமும் 100 பேர் ஆய்வியல் 

நிறைஞர் பட்டமும் பெற்றுள்ளனர்.   
  

  டப் 
ml 

= 

இலக்கியங்களிலும், கல்வெட்டுகளிலும், 

பேச்சு வழக்கிலும் வழங்கிவரும் 

அணிவகைகளைத் தொகுத்து அவற்றைத் 

தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் விளக்கும் 

அகராதியாக இந்நூல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது 
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