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கண்கண்ட தாரியனவ Gummy!





  
மாணபுமிகு தமிழக முதலமைச்சர் 

முத்தம்ழநீஞர் 
கலைஞர் மூ.கருணாந த: 

செம்மொழிச் செம்மல் கலைஞர் பெருந்தகையே 
செம்மாந்த செந்தமிழர் பாவாணர் நுண்ணோககில் 

சீர்கொள் அகரமுதலி வெளியிட்டுப் 
பேர்கொண்டீர் வாழ்க நெடிது !
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புலமை சான்ற தமிழர்கள் பல மடங்காக உயர்ந்த பின்னருங்கூட, தமிழக அரசின் 

ஆட்சிமொழியாகத் தமிழ் அறிவிக்கப்பட்டு, பெருமளவில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட 

பின்னருங்கூட, தமிழ்மக்களுடைய வாழ்விலும், நடைமுறையிலும், குடும்ப 

நிகழ்ச்சிகளிலும் வேற்றுமொழியான  வடமொழியே பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

செந்தமிழின் மேன்மையை, செம்மொழியாய்த் தமிழ் ஏற்கப்பட்டதற்கு ஏதுவான 

அதன் பற்பல சிறப்புகளை உய்த்து உணராதவர்களாகவும், தாய்மொழி தமிழைக் 

குறித்த தமது தாழ்வு மனப்பான்மையைக் கைவிடாதவர்களாகவும் உள்ள 

தமிழர்களின் கண் திறக்கவும், கருத்து விளக்கம் பெறவும், பேரளவில் வழிகோலும் 

தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது செந்தமிழ்ச் சொற்பியப்பியல் அகரமுதலி. 

அதன் மூலம் தமிழ்ச் சொற்களின் மூலவேர்கள் எதுவெனக் காணவும்; அந்த 

மூல வேர்கள் பழந்தமிழில் இடம் பெற்றிருந்தவாறே திராவிடக் குடும்ப மொழிகள் 

அனைத்திலும் இடம் பெற்றிருக்கும் நிலையையும்; தொன்னாளில் இந்தியாவின் 

வடபுலத்தில், பழந்தமிழே வழங்கிய நிலையில், பேச்சுவழக்கில் ஆரிய வடமொழிக் 

கலப்பின் பயனாகப் புதிய புதிய வட்டார மொழிகளாக (பிராகிருதங்கள்) வடிவு 

பெற்றிடினும், அம்மொழிச் சொற்களிலும் பழந்தமிழ் சொற்களின் மூலவேர்களே 
அடிப்படையாய் இலங்குவதையும் எவரும் தெளிந்திட ஏதுவாகும். 

இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து சிந்துவெளி 
அகழ்வாய்வுகளினால் கண்டறியப்பட்ட ஹரப்பா, மொகஞ்-தாரோ போன்ற 
மண்மேடிட்ட நகரங்களில் நிலவிய நாகரிகம் திராவிட நாகரிகமே எனவும், அங்குக் 
காணப்படும் சின்னங்கள், முத்திரைகள், 

தொல்தமிழுடன் உறவுடையவை எனவும் ஆய்வாளர்கள் பலர் தொடர்ந்து 
எண்பித்து வருவதன் விளைவாக, இந்தியாவின் வரலாறு தொன்னாளில் 

பெற்றிருந்த சூழல் விளங்கிடுமாறு, நிறைவுடையதாக வரையப்பட வேண்டின், அது 
கங்கை நதிக் கரையிலிருந்து எழுதப்படாமல், காவிரி-வைகை-பொருநை நதிக் 
கரைகளில் இருந்துதான் தொடங்கப்படவேண்டும் என்னும் கருத்து வலுப்பெற்ற 
நிலையில், 

வரைவுகள், எழுத்துகள் யாவும் 

அந்த வரலாறும் அக்கால மக்களின் நாகரிகப் பண்பாடு அடியாக 
வரையப்பட வேண்டுமெனில், தமிழ்மொழி இலக்கியங்களின் கருத்துகளை ஏற்று 
உரைப்பதாகத்தான் அமையலாகும்.. வங்கத்தின் மொழியியல் பேரறிஞர் சுனீத்குமார் 
சட்டர்ஜி கூறியுள்ளது போன்று, இந்திய மக்களின் நாகரிகப் பண்பாடுகளை 
ஆய்வுசெய்து பார்ப்பின் 75 விழுக்காடு, 
கொண்டதாகும் என்பது இதனை உறுதிசெய்யும். 

நம்முடைய வரலாற்றில், தாய்மொழி தமிழ் பெறலாகும் இடத்தினால் அது பெறும் சிறப்பைவிட,, தொன்மைச் சிறப்புடைய தமிழ்மொழியின் வரலாற்றில் நாம் 
பெறும் இடத்தினால் நாம் பெறும்பெருமையே மிகப்பெரியதாகும். 
அன்றோ தமிழரின் இனவரலாறு இன்றும் 
உணர்ந்ததாலன்றோ, தமிழின் எழுத்து வழக்கும், 
கலப்பால் திசைமாறிச் செல்வதால், தமிழ்மொழி 
பிறமொழிச் சொற்கள் விரவுதலால் தமிழ்நடை உருமாற 

திராவிட நாகரிக அடைப்படை 

தமிழ் வாழ்வதால் 

தொடர்கிறது! இதனை 
பேச்சு வழக்கும் வடசொற் 

வழக்கு நாளும் தேயவும், 
வும் இனியும் இடந்தரலாகாது
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என்று தீர்மானித்த மறைமலை அடிகளார், தனித்தமிழையே நமது பேச்சிலும், 

எழுத்திலும் கைக்கொண்டு, தமிழின் தனித்தன்மையைக் காப்போம் என்று 

அறிவித்து, அதை ஓர் இயக்கமாகவே வளர்த்திடுமாறு தமிழ் அன்பர்களை எல்லாம் 

வேண்டிக்கொண்டார். 

தமது வாழ்நாளில் பெரும்பகுதியும், தமிழே மூச்செனவும், மொழி இயல் 

ஆய்வே தம் உணவெனவும் கொண்டு வாழ்ந்ததுடன், தமிழ்ச் சொற்களின் 

வேர்களைக் குறித்து, விரிவான ஆய்வு நடத்தி 'ஒப்பியன் மொழி நூல்' இயற்றிய 

வித்தகரான மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர், 'தனித்தமிழ்' இயக்கத்தைப் 

பரப்புவதில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டார். அமைப்புகள் பல கண்டார்; ஆர்வலர் பலர் 

அவருடன் இணைந்து செயற்பட்டனர். சில பல எதிர்ப்புகள் தோன்றினாலும், 

அவை எடுபடவில்லை. நாளடைவில் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை விரும்பாத 

ஏடுகளிலும்கூட கலப்படத் தமிழ் மாறி நல்ல தமிழ் இடம்பெறலாயிற்று. 

மேலும், தமிழ்மொழி, திராவிடக் குடும்ப மொழிகளுள் மூத்தமொழி; 

திராவிடக் குடும்பத்தின் தாய்மொழி; இந்தியாவில் வழங்கும் பெரும்பான்மை 

மொழிகளும் தமிழுக்குப் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளன; குமரிக்கண்டத்தில் வாழ்ந்த 

முதல் மாந்தரினம் பேசிய மொழியே தமிழின் மூலவடிவம் ஆதலின், உலக 

மொழிகளுள் எல்லாம் முதல் மொழியும், அவற்றின் தாய்மொழியும் தமிழே! என்னும் 

ஆய்வு முடிவுகள் அடுத்தடுத்து வெளிவந்ததன் பயனாகத் தமிழைப் பயிலவும், 

ஆய்வு செய்யவும் முன்வந்தவர் பலராவர். 

தொல்லுலகில் நாகரிகம் வளர்ந்த நாடுகளில் விளங்கிய மொழிகளான 

கிரேக்கம், இலத்தீன், உரோமன், பார்சி, அரபு, ஜப்பான், கொரியா முதலானவற்றிலும் 

தொன்மக்களான தென்னாப்பிரிக்க கருப்பு நிற இனத்தாரின் மொழிகள் 

பலவற்றிலும், தமிழின் மூலவேர்ச் சொற்கள் தெளிவாகக் காணப்படுவதாக 

மொழிநூல் ஆய்வாளர் பலர் கூறுகின்றனர். 

"ஒன்றே குலம், ஒருவனே தேவன்" எனவும், 

"யாதும் ஊரே, யாவருங் கேளிர்" எனவும், 

"பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்" எனவும், 

"அனைத்துயிரும் ஒன்றென்று எண்ணி” எனவும், 
உலகோரை எல்லாம் ஓர் சமமாகக் கருதும் எண்ணம் தமிழில் அரும்பியதே, 

உலகோர் அனைவரின் மொழியும் தொல்தமிழுடன் கொண்டுள்ள ஆதிநாள் 

உறவின் விளைவாகலாம்! எனவே தமிழ்மொழி, உலகமொழிகளிடையே பரவலாகக் 

கொண்டுள்ள வேர்ச்சொல் உறவு பற்றி அறிய விரும்புவார் எவர்க்கும், 

சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி பெருந்துணையாகும். 

மொழிஞாயிறு பாவாணர் அந்தக் குறிக்கோளுடனேயே பல ஆண்டுகளாகப் 
பாடுபட்டவர் என்பதால், பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களால் மிகவும் பாராட்டிப் 
பெருமைப்படுத்தப்பட்டவர். அண்ணாவினைத் தொடர்ந்து, தமிழக முதல்வராகப் 

பொறுப்பேற்ற முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களும், பாவாணரின் மொழிநூல் 

ஆய்வுத் திறனையும், அவரது வேணவாவையும் அறிந்தவராதலின், அதை 
நிறைவேற்றுவதற்கென்று தமிழக அரசின் சார்பில், "செந்தமிழ்ச் சொற்பியப்பியல்



பேரகர முதலி" தயாரித்திடும் திட்டத்தை அறிவித்ததுடன், அதன் தலைபைப் 

பொறுப்பில் மொழிஞாயிறு பாவாணரையே நியமித்து அப்பணிக்கு வேண்டிய பிற 

அலுவலர்களையுங்கூட நியமனம் செய்தார். 

கலைஞரின் ஆட்சி மாறிய சூழலில், அந்த அமைப்பு செயற்படுவதில் சிலபல 

இடர்ப்பாடுகள் தோன்றி, அதன் தொடர் விளைவாக, கலைஞர் ஆட்சி நிலவாத பல 

ஆண்டுக்கால இடைவெளியில் அந்தப் பணி சீராகத் தொடரவியலாத நிலைக்கு 

ஆளாயிற்று. அதனாலும், பின்னர் மொழிஞாயிறு அவர்கள் மறைய நேரிட்டதாலும், 

ஏற்பட்டுவிட்ட திட்டப் பணி முடக்கத்தை மாற்றிச் செயற்படுத்தும் முயற்சி பின்னர் 

மேற்கொள்ளப்பட்டது. மொழிஞாயிறு அவர்களின் வேர்ச்சொல் ஆய்வு 

நெறிமுறையில் அவர் வகுத்த வழியில் தேர்ந்தவராயும், அவர் விட்டுச்சென்ற 

பெரும்பணியைத் தொய்வின்றியும், பழுதுரைக்க இடமின்றியும் 

நிறைவேற்றக்கூடியவராகவும் விளங்கிய முனைவர் இரா.மதிவாணன் அவர்களிடம் 

அப்பணி ஒப்படைக்கப்பட்டது. மொழிஞாயிறு திட்டமிட்டவாறு அகர முதலியின் 

அனைத்து மடலங்களும், அவற்றின் தொகுப்புகளும் கலைஞர் முதல்வராக உள்ள 

இந்த ஆட்சிக் காலத்திலேயே பதிப்பிக்கப்பட்டு வெளிவரச் செய்யவேண்டுமென்றும், 

மொழிஞாயிற்றின் வேணவாவை விரைந்து நிறைவேற்றுவதன் மூலம், அவருடைய 

நினைவைப் போற்றிப் பெருமைப்படுத்த வேண்டுமென்றும், முதல்வர் கலைஞரின் 
சார்பில் அகரமுதலிப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அனைவரையும் நான் 
கேட்டுக்கொண்டேன். அதன்படி இப்பொழுது வெளியிடப்படும் இந்த அகரமுதலி 
பலங்களை நான் வரவேற்கிறேன். அகரமுதலித் திட்டத்தை உருவாக்கி, 
சந்தமிழின் வளர்ச்சிக்கும் செம்மொழியின் உயர்ச்சிக்கும் புரவலராக அமைந்து, 
அகத் தமிழர்களின் ஒப்புயர்வற்ற தலைவராக விளங்கும் முத்தமிழ் அறிஞர் 
உலைஞர் அவர்களுக்கு அன்பு செறிந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 
அகரமுதலிப் பணி தொய்வின்றிச் செயற்பட உறுதுணையாய் நின்ற தமிழ் வளர்ச்சி, 
இந்து சமய அறநிலையம் (ஐ செய்தித் துறை அரசு செயலாளர் திரு க.முத்துசாமி 
அவர்களுக்கும், உயர்ந்த பயன்தரும் இந்த அருமையான கடமையைச் செம்மையாக 
நிறைவேற்றியுள்ள முனைவர் இரா.மதிவாணன் அவர்கட்கும், அவருக்குத் 
துணையாக இருந்து இந்தச் சீரிய பணியை ஆற்றியுள்ள அகரமுதலித்திட்டப் 
பணிக்குழு அலுவலர் அனைவர்க்கும் எனது உளமார்ந்த பாராட்டையும், 
நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

O6 ait ws beer 
(க. அன்பழகன்)
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அணிந்துரை 

மொழி மக்களுக்கு விழி போன்றது. கண்ணைக் காப்பது போல் பல்லாயிரம் 
ஆண்டுகளாகக் கன்னித் தமிழைக் கட்டிக்காத்த பண்டைய மன்னர்கள் புலவர்களுக்கு வாரி 

வழங்கிய... கொடைமழை, தொன்மரபு ..காக்கும் சங்க . இலக்கியங்களைச் செழிப்புற 

வளர்த்துள்ளது. அந்தச் செந்தமிழ்ப் பாங்கே தமிழுக்குச் செம்மொழித் தகுதி பெற 
அடிப்படையாயிற்று. 

செந்தமிழின் அடி முடி காணும் முயற்சியில் வேர்ச்சொற்களை ஆராய்ந்து 

சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி வெளியிடும் முயற்சி செம்பொழிக்குச் சீரும் சிறப்பும் சேர்ப்பதாகும். 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்களால் 1974இல் உருவாக்கப்பட்ட அகரமுதலித் திட்ட 

இயக்ககம் திட்டமிடப்பட்ட 314 தொகுதிகளில் 27 தொகுதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. 

இப்பொழுது 28ஆம் தொகுதியை வெளியிடுவது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அடுத்து 

வெளியிடவேண்டிய இறுதி மூன்று தொகுதிகளின் பணியும் விரைந்து நடைபெற்று வருகிறது. 

சொற்பொருள் காட்டுதல், வேர்ச்சொல்லும் இனச்சொற்களும் காட்டுதல், 

இன்றியமையாதவற்றுக்குப் படவிளக்கம் தருதல், பிறமொழிச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் 

சொல் தருதல் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகள் இந்த அகரமுதலியின் தனிச் சிறப்புகளாக 

விளங்குகின்றன. இம்முயற்சி பிறசொல் கலவாமல் தமிழை எழுதவும், பேசவும் பெரிதும் 

துணைபுரியும். . 

மொழி சிறந்தோங்குவது சொல் வளத்தால் தான். அந்தச் சொல்வளத்தை 

அகரவரிசைப்படுத்தி அகரமுதலி மடலங்களாக வெளியிடுவதில் எல்லா மொழியினரும் 

பெருமை கொள்கின்றனர். உலகத் தாய்மொழிகளில் தமிழ்த்தாய் பொன்றாவரம் பெற்று குன்றா , 

இளமை கொண்டவள். இதை உணர்ந்தே “தமிழுக்கு அமுதென்று பேர்” எனப் பாவேந்தர் 

பாடினார். அமுதத் தமிழின் இளநலத்தை இனிதாக விளக்கிக் காட்டும் அகரமுதலிப் பணி 

நீடித்த பயன் தரக் கூடியது. 

° தாய்மொழி, பல கிளைமொழிகளாகச் சிதைந்து விடாமல் காப்பது 

அகரமுதலியின் தலைமையான நோக்கமாகும். அதனால்தான், “01040ஈ௮0ு 6705 060016 

00567 10 8 ற ஏ$60% (90206 என்று கூறுகின்றனர். 

தாய்மொழியை அழியாமல் காத்துச் செழுமையாய் வளர்க்க அடிப்படையான - 

கருவி நூலாக விளங்கும் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலிப் பணியில் ஈடுபட்ட 

தமிழறிஞர்கள் அனைவருக்கும் என் பாராட்டு உரியது. 

தமிழ்மக்களும், தமிழ் கற்கும் பிறமொழியினரும் இத்தொகுதிகளைப் 

பயன்கொள்வாராக என வாழ்த்துகிறேன். 

b. ஜெயக்கிளி 

(௧. முத்துசாமி)
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பதிப்புக்குமு 

முனைவர் இரா, மதீவாணண், மதிப்புறு இயக்குநர் 

தலைவர்-பதிப்புக்குழு 

முனைவர் மூ.கண்ணாண், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் பாஒவற்றிச்சசல்வன், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் ௪. செந்தீலாண்டவண், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் இறா.கு.கடல்தூறை, சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

திரு.கா. இளமுருகு, சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

திரு.ச.கி. கணேசன், சிறப்பு நிலை ஒவியர் - முதனிலை 

திரு. மா. பூங்குன்றன், பதிப்பாசிரியர் 

திரு.க.கணேசன், பதிப்பாசிரியர் 

திரு.௬.வீரவேனு, பதிப்பாசிரியர் 

திருவாட்டி.வே.உமாராணரி, உதவிப் பதிப்பாசிரியர்



பதிப்புரை 

செம்மொழிச் செம்மல் தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு கலைஞர் 

அவர்களால் பீடுற உருவாக்கம் பெற்ற செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட 

இயக்ககம் திட்டமிட்ட வண்ணம் 12 மடலங்களில் வகைப்படுத்தப்பட்ட 31 தொகுதிகளில் 

10 ஆம் மடலமாகிய அயற்சொல் மடலத்தின் மூன்றாம் பகுதியை 28ஆம் தொகுதியாக 

வெளியிட்டு மகிழ்கிறது. அடுத்த மூன்று தொகுதிகள் விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளன. 

தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்களைத் தனியாகப் பிரித்து 10ஆம் 

மடலமாக மூன்று தொகுதிகளாக வெளியிட வேண்டும் என அகரமுதலித் திட்டத்தின் 

முதல் இயக்குநராகிய மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப்பாவாணர் வகைப்படுத்திய வண்ணம் 

இத்தொகுதி அயற்சொல் மடல இறுதித் தொகுதியாக வெளிவருகிறது. 

உலகில் பெரும்பான்மை மொழிகளில் தம்மொடு கலந்த பிறமொழிச் 

சொற்களைப் பிரித்துத் தனித் தொகுதியாக வெளியிடும் வழக்கமில்லை. ஏனெனில் 

அம்மொழிகளில் அயன் மொழிச் சொற்களைப் பிரித்துத் தம் தாய்மொழியிலேயே 

சொல்லாக்கங்களை உருவாக்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை. உலக மொழிகளில் ஞாலமுதன் 

மொழியாகும் தகுதிவாய்ந்த தமிழில் அயற்சொற்களை முற்றிலும் நீக்கித் தனித்தமிழில் 

சொல்லாக்கங்களைச் செய்து கொள்ள முடிகிறது. அதனால் தான் தமிழைச் செந்தமிழ் 

என்கிறோம். 

பிறமொழிச் சொற்களுக்கு அவ்வம் மொழிகளில் தரப்பட்டுள்ள சொன்மூலம் 

அல்லது வேர்மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு காட்டப்படாதனவற்றுக்கு வேர்மூலம் 

தெரியவில்லை எனக் குறிப்பிடுவதற்கு மாற்றாக வெறுமனே விடப்பட்டுள்ளன. திருந்திய 

மறுபதிப்பு வெளிவரும் போது அவற்றுக்கு வேர்மூலம் அல்லது சொன்மூலம் காட்டப்படும். 

3000 ஆண்டுகளாக வடமொழியின் தாக்கமும் 2000 ஆண்டுகளாகப் பாலி- 

பிராகிருத மொழிகளின் தாக்கமும், 1000 ஆண்டுகளாகத் துருக்கி, அரபி, பாரசிக 

மொழிகளின் தாக்கமும் 300 ஆண்டுகளாக ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, போர்த்துகீசிய 

மொழிகளின் தாக்கமும் தமிழின் மொழிநடையில் உட்கலந்தன. எனினும் தொல் வரலாறு 

தொல் இலக்கிய இலக்கணக் கட்டமைப்பு எனும் வலிய அரண் பாதுகாவலால் 

அயன்மொழித் தாக்கங்கள் தமிழின் தனித் தன்மையைச் சிதைக்க முடியவில்லை. இது 

உலக மொழிகளின் வரலாற்றில் வியப்புக்குரியதாகும். வலிய புகுத்தப்பட்ட பிறமொழிச் 

சொற்களை உதறித் தள்ளும் தனித் தன்மை தமிழுக்கு உண்டு என்பதையும் புதிய 

சொல்லாக்கங்களை மிகவும் எளிதாகப் படைத்திட்டுக் கொள்ளமுடியும் என்பதையும் 

காட்டுவதற்காகவே பிறமொழிச் சொற்கள் அயற்சொல் மடலத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன.



பல்லவர் காலமுதல் மருத்துவம், கணியம், வானநூல், கணக்கியல், ஏரணம், 

சமயம், மெய்யியல், ஒகம், வணிகம், கப்பற் கலை, கட்டடக்கலை, சிற்பக்கலை, இசை, 

நாடகம், இலக்கியம், இலக்கணம் போன்று அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட புலத் துறைகளில் 

தமிழில் எழுதப்பட்டிருந்த ஒலைச் சுவடிகள் வடமொழியில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டு 

தாய்மொழிக் கல்வி வளராத சூழல் ஏற்பட்டதால் வலியப் புகுத்தப்பட்ட வடமொழிச் 

சொல்லாட்சிகள் மிகுந்துள்ளன. அவற்றை மூன்று தொகுதிகளாக வெளியிட நேர்ந்தது. 
இவற்றுள் பெரும்பான்மையானவை மக்களின் அன்றாட வழக்கில் இடம் பெறாதவை. 
எனினும், பிற்கால நூலாட்சிகளில் இடம் பெற்றிருப்பதால் எடுத்துக்காட்ட 
வேண்டியதாயிற்று. 

தமிழ்மலையாம் மறைமலையடிகள், மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப் 
பாவாணர், பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் போன்ற பெருமக்கள் தனித்தமிழை 
மீட்டெடுத்தனர். இதன் விளைவாகப் பிறமொழிகளின் தாக்கத்திலிருந்து தமிழ் 
முழுமையாக விடுதலை பெற்றுள்ளது. அயற்சொல் விரவாத நல்ல தமிழ், நாளும் வளர 
இம்மடலம் துணைபுரியும். 

உலகில் செம்மொழியின் தனித்தன்மையை நிலைநிறுத்திக் காட்ட 
சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி வெளியிடுவது கட்டாய தேவையாகிறது. இதனைச் 
செயற்படுத்திக் காட்டும் வகையிலும் உலகச் செம்மொழிகளில் மூத்த செம்மொழியாகிய 
தமிழுக்கு அணி சேர்க்கும் வகையிலும் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் 
திட்டத்தை உருவாக்கித் தந்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்களுக்கு நன்றி 
செலுத்தத் தமிழுலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 28ஆம் தொகுதிக்குச் சீரிய 
அணிந்துரை வழங்கியருளிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்களுக்கு 
நெஞ்சுகந்த நன்றியை இனிய காணிக்கையாகப் படைக்கிறோம். 

அகரமுதலித் திட்டப்பணி சீராக நடைபெற அயராது ஊக்கம் தந்து ஆக்கம் 
சேர்த்து அரியதோர் அணிந்துரை நல்கிப் பெருமைப்படுத்திய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் பேராசிரியர் க. அன்பழகன் அவர்களுக்கு என்றென்றும் நன்றி செலுத்தக் 
கடமைப்பட்டுள்ளோம். 

அடுத்தடுத்த தொகுதிகள் வெளிவரத் துணைநின்ற தமிழ் வளர்ச்சி அறநிலையம் செய்தித்துறை அரசு செயலாளர் உயர்திரு. ௧. முத்துசாமி இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கும் அயராது உழைத்த அகர முதலித் திட்டப்பணியாளர்களுக்கும் விரைந்து அச்சிட்ட கணியச்சகத்தார்க்கும், உலக FALL த் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கும் அகரமுதலித் திட்டத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றி நவில்கிறேன். 

/ 
இரா. மதிவாணன் 

மதிப்புறு இயக்குநர்



ஆய்வு மூன்னுரை 
அயற்சொல் மடலம் 

மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப்பாவாணர் அவர்கள் தலைமையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 
செம்மொழிச் செம்மல் முத்தமிழ்க் காவலர் கலைஞர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககம் இதுவரை 25 பாகங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இப்போது 26ஆம் பாகமாக அயற்சொற் மடலத்தின் 
முதற்பாகம் வெளியிடுவதில் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் பெருமை கொள்கிறது. 

தமிழக அரசின் தளரா உதவியால் வளரும் பயிராகச் செழித்து வண்டபிழுக்கு வளம் சேர்த்துச் 
செம்மொழி எனும் தகவுபெற்ற தமிழுக்கு அணிகலன்களாக அகரமுதலி வெளியீடுகள் அமைந்துள்ளன எனில் 
அது மிகையாகாது. 

ஆங்கிலம் தமிழோடு முந்நூறு ஆண்டுகளாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஆனால், சமற்கிருதம் - 
தமிழோடு மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தொடர்பு கொண்டிருந்ததால் ஆங்கிலத்தைவிட அரபியம், பாரசீகம் 
போன்ற செமித்திய மொழிகளைவிட, சமற்கிருதச் சொல்லாட்சிகள் மிகுதியாகத் தமிழில் புகுந்துள்ளன. 

தமிழ் மலையாம் மறைமலையடிகள், மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர், பாவலரேறு 
பெருஞ்சித்திரனார் போன்ற பெருமக்கள் சமற்கிருதம் உள்ளிட்ட அனைத்து அயற்சொற்களையும் அறவே 
களைந்து என்றுமுள இனித்தமுடைய தனித்தமிழை மீட்டெடுத்தனர். அவர்கள் மீட்டெடுத்த முயற்சியை 

வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்ததே அயற்சொல் மடலம். 

சொல்வளம் 

“தமிழைப்போலச் சொல்வளமுள்ள மொழி உலகத்தில் வேறொன்றுமில்லை... தமிழ் பழைமையான 
மொழியாயும், சென்ற மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தளர்ச்சியடைந்து வருவதாயும், வழங்கும் நிலம் வரவரக்குறுகி 
வருவதாயும், குறுகிய தன்னாட்டிலும் பெருகிய பகையுள்ளதாயும், தன் மக்களாலும் தள்ளப்படுவதாயும் இக்கால 
நூல்கள் எழுதப்படாததாயும், அரசியன் மொழியல்லாததாயும், எத்துணையோ கலைகளும் நூல்களும் 
சொற்களும் இறந்துபட்டும் வழக்கற்றுமுள்ளதாயும், இது போதுள்ளனவும் வழக்கற்று வருவதாயும் உள்ளது. 

உலகிலுள்ள எம்மொழியிலும் அயற்சொல் கலவாத நிலை இல்லை என்றும் அயற்சொற்களை 

வழங்குவதனால் மொழி வளர்ச்சியடையும் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். இதற்கு வரையிகந்து அயற்சொற்களைக் 
கடன்பெற்ற ஆங்கில மொழியை எடுத்துக்காட்டுவர். ஒரு மொழியில் குறிப்பிட்ட பொருளையோ கருத்தையோ. 
தெரிவிக்க சொல் இல்லாத நிலையில் அதற்குரிய சொல்லாக்கம் உருப்பெறா நிலையில் அயற்சொல்லைக் கடன் 

வாங்குதல் ஒருவகை, ஆயின், வழக்கிலுள்ள சொற்களைக் கையாளாமல் அவற்றிற்கு இணையான பிறமொழிச் 
சொற்களைக் கையாள்வது எவ்வகையில் மொழி வளர்ச்சிக்கு உதவும்? உவகை, களிப்பு, மகிழ்ச்சி என 
இனிமையான சொற்களிருக்க அவற்றிற்கு மாற்றாக ஆனந்தம், சந்தோஷம், குஷி, ஜாலி என அயற்சொற்களைப் 

பயன்படுத்துவது எங்ஙனம் தமிழ் வளத்தைப் பெருக்கும்? இவ்வகையில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான 
அயற்சொற்கள், குறிப்பாகச் சமற்கிருதச் சொற்கள் ஒரு பொருட் பன்மொழிகளாகவே தமிழில் 

இடம்பெற்றுள்ளன. எ-டு: சொல்-வார்த்தை, நீர்-ஜலம், துப்புரவு-சுத்தம், விலங்கு-பிராணி, கூலம்-தானியம், 

விண்மீன்-நட்சத்திரம், சாறு-ரசம், கையூட்டு-லஞ்சம், அகவை-வயது, அறம்-தருமம், இரப்போன்- 

பிச்சைக்காரன், இழப்பு-நஷ்டம், நலம்-செளகரியம். 

வழக்கற்றசொல் 

வழக்கில் இடம்பெறாத பழைய சொல் எளிதாய்ப் பொருள் உணர்த்துவது இல்லை. ஆகையால் அதற்கு 

ஈடான பிறமொழிச் சொல்லைப் பயன்படுத்துவது எளிதாய் அமையும் என்று குறிப்பிடுவாரும் உளர். வழக்கற்ற 

சொல் எளிதில் பொருளுணர்த்தாமைக்குரிய கரணியம் அச்சொல்லின் குற்றமன்று. அதனைப் 
பயன்படுத்தாததொன்றே அது எளிதில் பொருளுணர்த்தா நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும். இதனை “நீண்ட 

காலமாக உறவாடாத மக்கள் அயலாராகத் தோன்றுவது போன்றே நீண்ட காலமாக வழங்காத சொற்களும் 
அருஞ் சொல்லாய்த் தோன்றுகின்றன” என்று எடுத்துக்காட்டி விளக்கினார் பாவாணர். 

1 பாவாணர், சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுமகள், தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2000 (முதற்பதிப்பு 1949), பக்.72.  



இந்திய மொழிகளில் பிறசொல் கலவாமல் எழுதவும் போவும் nial ஒரே மொழி — anal 

நிலை நாட்டும் உயரிய நோக்கத்தை மொழிஞாயிறு பாவாணர் தம் வாண இறிக்கோளாகக் காண்டிருந்தா 

இலக்கியம், இலக்கணம், வரலாறு, உலகியல், அறிவியல், கணிதம், கணியம் போன்ற. துறைகளில் sarin 
தமிழாக்கம் செய்யப்படாத சமற்கிருதச் சொற்களின் நிலைப்பு நீடித்தது. குறிப்பாகத் தமிழ் ட பகு i 

ஓரிலக்கம் பாடல்களுக்கு மேற்பட்டவை, சமற்கிருதத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பப்டபோ து மூலத் த ean ser 

உருவறிய முடியாமல் மறைந்து போயின. மருந்துகளின் பெயர்களும் மூலம் இழந்தன. அவற்றையும் a 

முயன்ற முயற்சியில் ஒரளவு துப்பு துலங்கியிருக்கிறது. அகரமுதலி திருந்திய மடலங்கள் வெ வரு! மாது 

சமற்கிருதமாக உருமாறிய தமிழ்ச் சொற்கள் முழுமையாக ம் ட்டெடுக்கப்படும். அதற்கான இடைக்கால ஏற் 

முற்றிலும் தமிழாக்கப்படாத மருத்துவச் சொற்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

சொற்கடன் 

“திராவிட மூலத்தினின்று முளைத்த சொற்கள் சமற்கிருதத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன என்பதைப் 
பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பே ஏற்றுக்கொண்டேன்... ஆங்கில பொழியில், பிரித்தானியச் சொற்கள் எந்த அளவு 
கலந்துள்ளனவோ அந்த அளவு திரவிடச் சொற்கள் சமற்கிருதத்தில் கலந்துள்ளன. ஆனால் இவ்வுண்மை 
நெடுங்காலமாக உணரப்படவில்லை. எங்கேனும் ஒரு சொல் சமற்கிருத மொழியிலும் தமிழ் மொழியிலும் 
இருந்தால் அதை உடனே சமற்கிருத மூலத்தினின்று உருவானது என்று கருதிவிடுகிள்றனர். பெரும் 
எண்ணிக்கையிலான சமற்கிருதச் சொற்கள் திரவிடமொழிகளில் வழக்கிலுள்ளன. இத்தகைய சொற்களைத் 
தமிழ், தெலுங்கு அகரமுதலித் தொகுப்பாளர்கள், சமற்கிருதச் சொற்களாகக் கருதி இயற் சொற்களான 
தம்மொழிச் சொற்களினின்று பிரித்து வழங்கி வந்திருக்கின்றனர். சில இடங்களில் தமிழ் சமற்கிருதத்தினின்று 
கடன் பெற்றதா, சமற்கிருதம் தமிழினின்று கடன் பெற்றதா என்னும் ஐயம் நிலவுகிறது. தமிழ்வாணர்களைப் 
போல் சமற்கிருதவாணர்கள் எப்போதும் பிரித்துக் காட்டவில்லை. யாரேனும் ஓர் ஆசிரியர் தாம் வாழும் உள்ளூர் 
அல்லது வட்டார மொழிச் சொற்களைப் பயன்படுத்திவிட்டால் (யாப்பமைதிக்காகவும் அல்லது வேறு 
கரணியங்களுக்காகவும் சமற்கிருதம் பேச்சு மொழி என்ற தகுதியை இழந்தபின் அவ்வாறானவை அருகிய 
வழக்காக இருப்பது இயல்பு), அவற்றைத் தவறாது சமற்கிருதச் சொற்கள் என்று குறிப்பிட்டு விடுகின்றனர் 1 

மொழிக் கடன்பெறுவது தேவை ௧ 
தமிழில் கடன் கொள்ளப்பட்ட வடசொற்க 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

ரதிப் பெறுவது பெருமை கருதிப் பெறுவது என இருவகைப்படும். 
ளுள் பெரும்பான்மையானவை பெருமை கருதிப் பெற்றவை என்பது 

இந்நிலையில் தமிழ் அகரமுதலிகள் பெரும் எண்ணிக்கையிலான சொற்களை வட சொற்கள் எனக் காட்டியுள்ளன. அவற்றுள் பெரும்பான்மையானவை மக்கள் வழக்கில் இடம்பெறாதன. இலக்கியங்களில் இடம்பெற்ற வடசொற்களல்லாமல் வழக்கில் உள்ளனவாகப் பல வடசொற்களை அகரமுதலிக அவற்றுள்ளும் பல பெரும்பான்மையோரால் கேள்விப்படாத சொ 
நூற்றாண்டில் விளைந்த தமிழுணர்வின் கரணியமாகத் தமிழில் 
வருகின்றன. எ-டு: அபேட்சகர்-வேட்பாளர். 

ள் காட்டுகின்றன. 
ற்கள். இவை போன்றனவல்லாமல் சென்ற 
கலந்த வடசொற்கள் பல வழக்கு வீழ்ந்து 

1 Ihave long felt persuaded that some words of Dravidian origin has found their way into Sanskrit vocabularies... There is probably almost large a proportion of Dravidian words in Sanskrit, as of British words in English; but this Probability has 
generally remained unnoticed: and wherever any word was found to be the common Property of the Sanskrit and Dravidian tongues, i 

i i 

; in a few cages only, some doubt exists 
i i Sanskrit. Sanskrit 

titer had happened . : longing to the vernacular of the district in which he resided (and 
it was natural that such words j showed occasionally be used, for variety of metre or some other cau @ a spoken tongue) every such word, provided only it were found written in with vocabularies as Sanskrit. - Caldwell, Robert, A Camparative Grammar of the Dravidian or 

anguages, AES 1987, (First Published 1913) P.566. 

was forthwith set down 
South Indian Family of L.



லர் 

“தமிழ்ச்சொல் வட பாடைக்கட் செல்லாமையாலும் வடசொல் எல்லாத் தேயத்திற்கும் 

பொதுவாகலானும், இவை வட சொல்லாக ஈண்டு வழங்கப்பட்டன வெனல் வேண்டும் (சேனாவரையர்) என்றாற் 

போன்று தமிழன்றி வடமொழி ஒரு போதும் கடன்பெறாது என்னும் பிழைக் கருத்து, பன்னூறு ஆண்டுகளாக 

நிலவி வந்துள்ளதன் விளைவாகப் பல தூய தென் சொற்கள் வடசொற்களாகக் கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன. 

தமிழில் திசைச்சொல் அயற்சொல் வேறுபாடுகள் 

வேற்று மொழித் தாக்கமில்லாத தாய்மொழியிலுள்ள மரபார்ந்த சொற்கள் இயற்சொற்கள் எனப்படும். 

இவற்றை மரபிலக்கணத்தார் பெயர் வினை இடை உரி என நால்வகைப்படுத்துவர். 

பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலுமுள்ள இயற்சொற்கள் பண்டுதொட்டே செய்யுள் வழக்கில் ஒரு 

பொருள் குறித்த பல சொல்லாகவும் பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல்லாகவும் திரிபுற்றவற்றைத் தனியாகப் 

பிரித்துத் திரிசொல் என்றும் நெடிய வரலாற்றுக் காலத்தில் மக்கள் வழக்கில் வட்டார வழக்காகத் 

திரிபுற்றனவற்றைத் திசைச்சொல் என்றும் வகைப்படுத்தினர். இவையல்லாமல் பிற குடும்ப மொழிச் சொற்களும் 

தாய்மொழியில் கலப்பதுண்டு. அவ்வகையில் தமிழ்நாட்டுக்கு முப்புறழும் கடல் எல்லையாக இருத்தலின் 

வடதிசை வாயிலாக மட்டும் பிற குடும்ப மொழிச் சொற்கள் தமிழில் புக வாய்ப்புண்டாதலின் தொல்காப்பியர் 

தமிழில் புகத்தக்க பிற குடும்ப மொழிச் சொற்களுக்கு வடசொல் எனப் பொதுவாகப் பெயரிட்டார். இயற்சொல், 

திரிசொல், திசைச் சொல், வடசொல் எனச் சொற்களை நால்வகைப்படுத்தினார். 

இக்காலத்தில் பிறமொழிச் சொற்கள் நிலவழியாகவும் கடல் வழியாகவும் எல்லாத் திசைகளிலிருந்தும் 

வருதலால் வடசொல் என்பதைத் தவிர்த்து இயற்சொல் என வகைப்படுத்த வேண்டியுள்ளதால் 

வடமொழியுள்ளிட்ட பிற மொழிக் கடன் சொற்கள் அடங்கிய இத்தொகுதிக்கு அயற்சொல் மடலம் எனப் பெயரிட 

நேர்ந்தது. 
தமிழின (திரவிட) மொழிகள் தமிழின் கிளை மொழிகளாகக் கிளைத்து வளர்ந்தவை. அச்சொற்கள் 

தமிழுக்குத் திசைச் சொற்களாக இருத்தலின் அவை தமிழ்ச் சொற்களாகவே கருதப்பட்டுத் தமிழ்ச் சொல் 

வளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் வழக்கிறந்து திராவிடமொழி வழக்கில் உள்ளதைத் தமிழ்ச்சொல்லென்று 

கொள்வதற்கு எவ்வகைத் தயக்கமும் இல்லை. 

வடதமிழ் எனும் பிராகிருதத்தில் வழங்கிய தமிழ்ச்சொற்களுள் பல ஒருசார் பிறழ்ந்த 

ஒலிப்புடையனவாயினும் பிறமொழி எழுத்தாலன்றித் தமிழ் எழுத்தால் எழுதிக் காட்டத்தக்கனவும் திசைச் 

சொல்லாகவே ஏற்று தமிழ்ச் சொல் வளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழிலிருந்து பிராகிருதத்தின் வாயிலாக வடமொழிக்குச் சென்று மீண்டும் பிராகிருதத்தின் 

வாயிலாகத் தமிழுக்கு வந்த சொற்களும், தமிழிலிருந்து வடமொழிக்குச் சென்று வடமொழி ஒலிப்பை 

ஏற்றுக்கொண்ட தமிழ்ச் சொற்களும் அயற்சொற்களாகவே கருதப்பட்டு அயற்சொன் மடலத்தில் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

பிராகிருதம் ஒரு காலத்தில் தமிழின் கிளைமொழியாக வடநாட்டில் பேசப்பட்டது. இதனை வடதமிழ் 

என்றனர். அக்காலத்திய சொல்லாட்சிகளில் தமிழ்மரபிலிருந்து திரிந்தனவற்றை மட்டும் திசைச்சொல்லாக 

ஏற்றுள்ளோம். பிராகிருதத்திலிருந்து பிறந்த வடநாட்டு மொழிகளில் சமற்கிருதக் கலப்பு மிகுந்த பிறகு 

உருமாறிய வடபுல மொழிச் சொற்களில் பன்மடிபுத் திரிபுற்ற வடதமிழ்ச் சொற்கள் அயற்சொற்களாக 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் எனும் மூன்று நிலைகளில் ஊடாடும் சொற்கள் மட்டும் தமிழ்ச் 

சொற்கள். திசைச் சொல் வரம்பைக் கடந்தன அனைத்தும் உலகப் பிறமொழிச் சொல் வகை சார்ந்த 

அயற்சொற்கள். இவை வேற்றுக்குடும்ப மொழிச் சொற்கள். இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் எனும் 

மூவகையும் தமிழுக்குத் தன் குடும்ப மொழிச் சொற்கள். வேற்றுக்குடும்ப அயற்சொற்களுக்குத் தேவை கருதி 

தமிழில் கலைச் சொல் படைத்துக் கொள்வது கடன் சொற்களின் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும். இவ்வகைக் 

கலைச் சொற்களும். அகரமுதலியில் இடம்பெற்றுள்ளன.



ie 
“இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல்லென்று 

அனைத்தே செய்யுள் ஈட்டச் சொல்லே” (தொல்.சொல்.397) என்று நான்கு வகைச் சொற்களைப் பற்றித் 
தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. 

“தொல்காப்பியர் காலத்தில் தமிழ்ச் சொற்கள் இலக்கண முறையிற் போன்றே சொற்பிறப்பியல் 
முறையில் நான்காக வகுக்கப்பட்டன. முதலாவது தன்சொல் அயற்சொல் என்கிற முறையில் தென்சொல் 
வடசொல் என்ற பாகுபாடும், பின்பு தன் சொற்குள் செந்தமிழ் கொடுந்தமிழ் என்கிற முறையில் நாட்டுச் சொல் 
திசைச் சொல் என்ற பாகுபாடும், பின்பு நாட்டுச் சொற்கள் இயல்பும் திரிபும் பற்றி இயற்சொல் திரிசொல் என்ற 
பாகுபாடும் தோன்ற இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் என நான்கமைந்தன. 

தெலுங்கு கன்னடம் முதலிய திராவிட மொழிகள் முற்காலத்தில் கொடுந்தமிழா யிருந்தமையின், 
அவற்றின் சொற்கள் திசைச்சொற்கள் எனப்பட்டன. இன்று அம்மொழிகள் ஆரியக் கலப்பால் வேற்றுமொழியாய் 
வழங்குகின்றமையான், வேற்றுமொழிச் சொற்களையெல்லாம் திசைச் சொல்லெனக் கூறுவது தவறாம். 
முற்காலத்தில் திசைச் சொல்லாகக் காட்டப்பட்ட கொடுந்தமிழ்ச் சொற்களே இன்றுந் திசைச் சொல்லாகும். 

வடமொழி யொன்றே முற்காலத்து வழங்கிய அயன்மொழி. அதனால், அதன் சொல் அம்மொழிப் 
பெயராலேயே வடசொல் லெனப்பட்டது. அதுபோல் இதுபோது தமிழில் வழங்கும் பிறமொழிச் சொற்களும் 
ஆங்கிலச் சொல் போர்த்துக்கீசியச் சொல் என அவ்வம் மொழிப் பெயராலேயே அழைக்கப்படல் வேண்டும். 
எழுத்துக்கடன் 

பொதுவாகப் பெயர்ச்சொற்களையே ஒரு மொழி கடனாகப் பெறும். இதை “வடசொல்லுள்ளும் 
பெயரல்லது செய்யுட் குரியவாய் வாரா” (சேனாவரையர்) என்று உரையாசிரியர் காலத்திலேயே 
குறிப்பிட்டுள்ளது கவனிக்கத் தக்கது. 

ஒருமொழி பிறமொழிகளிலிருந்து சொற்களைக் கடன்பெறலாம். ஆனால் பிறமொழிக்குரிய எழுத்துகள் 
அல்லது எழுத்தொலிப்புகளைக் கடன்பெற்ற மொழிகள் வேற்று மொழிகளாகத் திரிந்து விடுகின்றன. உலகில் 
மொழிகள் பலவாகப் பெருகுவதும் சி றுபான்மை மொழிகள் மறைவதும் பிறமொழி எழுத்தொலிப்புகளைக் கடன் 
வாங்கியபின் சின்னஞ்சிறு கிளைமொழிகளாகவும், வட்டார வழக்கு மொழிகளாகவும் தேய்ந்து போவதால்தான் 
எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ் உலகமுதல் செம்மொழி எனும் தகுதியுடன் இலக்கிய இலக்கண வளம் கொண்டது. பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளைக் கடந்தும் செம்மை இழவாத நிலை தன் எழுத்தொலிப்புகளைப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்புத் தாக்குதல்களிலிருந்து காத்துக் கொண்டதால்தான் என்பதை மொழியாராய்ச்சி அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்துவதற்கென்றே தொல்காப்பியம் வடதிசையிலிருந்து வரும் கடன் கற்கத் தமிழ் உள்வாங்கிக் கொண்டாலும் அவற்றைப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்பு நீக்கி முற்றிலும் 
தமிழ் எழுத்தொலிப்புகளிலேயே எழுதவேண்டும் என்கிறது 

“வடசொற் கிளவி வடவெழுத் தொரீஇ 
எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே” (தொல்.சொல்.401) 

தமிழில் பிறமொழி எழுத்துகள் புகலாகாது என்பதற்காகத் தமிழ் எழுத்துக் காப்புப் போராளிகள் பழந்தமிழர் வரலாறு நெடுக வாழ்ந்துள்ளனர் எனத் தெரிகிறது. 
வடமொழியில் தற்சமம்-தற்பவம் என்பன இலக்கண மரபு இகந்தவை 

ஒரு மொழியில் தன்சொல் என்றும் கடனாகப் பெ 
காணப்படும். இரண்டு மொழிகளுக்கும் பொதுவான செ 
சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சி இந்த உண்மையை வெளிப்படுத் 

றப்பட்ட அயற்சொல் என்றும் இரண்டு வகைப்பாடே 
£ல் என்று எதுவும் எக்காலத்திலும் இருந்ததில்லை. 

திக் காட்டிவிடும், 

  1 பா௭ாணர், தொல்காப்பியம் சொல்லிலக்கணம், சேனாவரையருளை, கழகம், நூற்பா அடிக்குறிப்பு,



- 
ஆதலின் வடபொழிக்கும் பிற இந்திய மொழிகளுக்கும் பொதுவான சொல் எனப் பொருள்படும் தற்சமம் 

என்னும் இலக்கண வகைப்பாடு மொழியியல் மற்றும் மரபிலக்கண நோக்கில் முற்றிலும் பொருளற்ற 
வறுஞ்சொல்லாகும். அதிலிருந்து பிறந்தது என வட மொழியாளர் கணிக்கும் தற்பவம் என்பதும் சொற்பிறப்பு 

மூலம் சரியாகக் கணிக்கப்பட்டது என்று சொல்ல முடியாது. இத்தகைய வகைப்பாடுகளை வடபொழிக்கென்றே 

இலக்கண நூல்கள் ஏற்படுத்தின. அவை இந்திய மொழிகளுக்குத் தேவையில்லை. தொல்காப்பியர் இத்தகைய 

இலக்கண வகைப்பாட்டைக் குறிப்பிடவில்லை. பிராகிருத பாலிமொழிகளில் பயிற்சி மிக்க உரையாசிரியர்கள் 

தேவையில்லாமல் நன்னூல் இலக்கணத்தில் இவற்றைப் புகுத்தினர். 

தற்சமம் என்பதற்கு நன்னூல் (146, உரை) உரையாசிரியர், “ஆரியத்திற்கும் தமிழிற்கும் 

பொதுவெழுத்தாலாகி விகாரமின்றித் தமிழில் வந்து வழங்கும் வடமொழிச்சொல்'” என விளக்கம் தந்துள்ளார். 

சொல்லின் வரலாறு என்பது பொருளின் வரலாறு. அது எழுத்தின் வரலாறு ஆகாது என்பது அவருக்குப் 

புலப்படவில்லை. கமலம், குங்குமம் என்பன நட்டாசியாவில் ஆரியரால் கண்டறியப் பட்டவை அல்ல. எனவே 

இவை சமற்கிருதம் எனும் வடமொழிக்கு உரியனவல்ல என அவரால் கணித்தறிய இயலவில்லை. இவை திரவிட 

மொழிக்குரிய சொற்கள். வடமொழி கடன் கொண்டதால் சில அடிப்படைத் திரிபுற்று அதே வடிவில் இந்திய 

மொழிகளிலும் வழக்கூன்றியுள்ளன. . 

மணி என்பதைத் தற்சமம் என உரையாசிரியர் குறித்தனர். ஆனால் மொழிஞாயிறு பாவாணர் அதன் 

வேர்ச்சொல்லை ஆராய்ந்து நால்வகை வேரடிப் பொருள்களில் அது விரிந்திருப்பதைப் பின்வருமாறு விளக்கிக் 

காட்டி மணி என்பது முற்றிலும் தமிழ் என்று நிறுவியிருக்கிறார். 

1. மணி - சிறியது எ-டு: மணிக்காடை, மனரிக்குடல் 

2. மனரி - வட்டமானது எ-டு: மணியோசை, நாழிமணி 

உருண்டது, குண்டு எ-டு: மணிவலை, குன்றிமணி 

உருண்டு திரண்டது எ-டு: நென்மணி, மணிச்சம்பா 

3. மணி : கரியது எ-டு: மணிமிடற்றோன் 

நீலமானது எ-டு: மணிவண்ணன், மணிமலர் 

4. மரி: ஒளிபெறக் கழுவியது எ-டு: மணிமாலை 

அழகானது எ-டு: மணிவாசல் 

தற்பவம் என்பதற்கு நன்னூல் உரையாசிரியர் “ஆரியத்திற்கேயுரிய சிறப்பெழுத்தாலும், பொதுவும் 

சிறப்புமாகிய ஈரெழுத்தாலும் முடிந்திருக்கிற ஆரிய மொழிகளாகத் திரிதல் முதலிய விகாரம் பெற்றுத் தமிழில் 

வந்து வழங்கும் போது பெறும் பெயர்” (நன்.146, உரை) எனக் குறித்திருக்கிறார். 

எ.டு புட்பம் எனும் சொல் தற்பவம் எனப்படுகிறது. தமிழ் பூ எனும் சொல் வட மொழியில் pushpa 

எனப்படும். இது மீண்டும் தமிழில் வந்து வழங்கும்போது புட்பம் எனத் திரிபடைகிறது. 

தமிழிலிருந்து பூ-புஷ்பம் எனத் திரிந்ததை வடமொழி இலக்கண ஆசிரியர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் 

விட்டுவிட்டது ஏன் என்று எவரும் வினாத் தொடுக்கவில்லை. வடமொழி பிறமொழிகளிடமிருந்து கடன்பெற்ற 

சொற்களை வெளியில் தெரியாமல் மறைத்துத் தன் சொற்களாகக் காட்டிக் கொள்வதற்குச் செய்த முயற்சியே 

தற்பவம் என்னும் செயற்கையான இலக்கண வகைப்பாடாக மாறியிருக்கிறது. ஒருசொல் எம்மொழிக்கு உரியது 

எனச் சரியாகக் கணிக்கும் சொற்பிறப்பு நெறிமுறை ([ 700168 04 8டா௦09)) ஆரியர்க்கும் குறிப்பாக பாணினி 

உள்ளிட்ட வடபொழியாளர்க்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இதனால் தோன்றிய தற்சமம் தற்பவம் என்னும்



வகைப்பாடுகள் பொய்யானவை. இலக்கண மரபுகளுக்கு மாறானவை. இவற்றைத் தமிழிலக்கண நூல்களில் 

ஆள வேண்டியதில்லை. 

இருமொழிகளுக்கும் பொதுவான சொல் என்றோ இருமொழி எழுத்துகளுக்கும் பொதுவான ஒலிப்பு 

என்றோ வகைப்படுத்துவது முறையன்று. அத்தகு சொற்கள் முறையாக எம்மொழிக்குரிய சொல் என்பதை 

சொற்பிறப்பு வாயிலாக அயற்சொன் மடலம் நிறுவிக் காட்டவல்லது. 

மேலும் அயற்சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் தருதல், பொருள்வரையறை, மரபார்ந்த 

விளக்கம் தருதல், பிற அகரமுதலித் தவறுகள் திருத்துதல் ஆகியனவும் இடம்பெறும். 

வடமொழிச் சொற்களும் பிறமொழிச் சொற்களுமாக அயன்மொழிச் சொற்கள் தமிழில் புகும்போது 

எத்தகைய எழுத்துத் திரிபு பெறும் என்பதைத் தமிழிலக்கணச் சான்றோர் வகைப்படுத்தியுள்ளனர். அவற்றை 

19ஆம் நூற்றாண்டில் மணிப்பவள நடைதோன்றும் வரை தமிழ்ப் புலவர்கள் மட்டுமன்றி கிறித்தவ முகமதியப் 

புலவர்களும் பின்பற்றியுள்ளனர். உரைநடையிலும் செய்யுளிலும் அயன்மொழிச் சொற்கள் தமிழாக்கப்படும் பாங்கு 

கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழில் திரியும் பாங்குகள் 

1. வடசொற்களின் இடையில் உள்ள “த், ஸ், ல்' என்பன தமிழ் வடிவம் பெறும் போது றகர மெய்யாகத் 
திரியும், 

உத்சவம்- உற்சவம் 

பஸ்பம் - பற்பம் 

கல்பம் - கற்பம் 

2. டகர' முதல் பிறமொழிச் சொற்கள் 'தகர' முதலாகிய தமிழ்ச் சொற்களாகத் திரியும். 
டமருகம் - தமருகம் 

டொப்பி - தொப்பி 

3. டகர' முதல் 'இகர' முன்னெழுத்து பெறும். 

டம்பம் - இடம்பம் 

4. ஆகார ஈற்றுப் பெயர் ஐகார ஈறாகும். 

பிக்ஷா - பிச்சை 

தீக்ஷா - தீட்சை 

5 ர, ல முன்னெழுத்துச் சொல்லுக்கு முன் இகர துணைமுன்னெழுத்து சேரும். 
ராமன் - இராமன் 

லாபம் - இலாபம் 

6. 'ஷ' - டகரமாகத் திரியும் (இடையில்) 

விபீஷணன் - விபீடணன் 

புஷ்பம். - புட்பம் 

ரீ. ஸ், ஷ மொழி முதலில் சகரமாகத் திரியும். 

ஸரஸ்வதி - சரசுவதி 

ஒங்கர் - சங்கர்



$,க்ஷ- மொழி முதலில் 'ச'வாகத் திரியும். “ 

க்ஷேமம் - சேமம் 

8. கர, ப்ர எனத் தொடங்கும் வடசொற்கள் முன்னெழுத்தோடு இகர உயிர்த்துணை பெறும். 
ப்ரகதி - பிருகதி 

க்ரந்தம் - கிரந்தம் 
10. வல்லின மெய்யீறுகள் உகரத் துணையீறு பெறும். 

தத் -தத்து 
சத் - சத்து 

11. 'ஐ'- சகரமாகும். 

ஜோதி - சோதி 

பங்களம் - பங்கசம் 

சரோஜா- சரோசா 

12. ஸ்வ எனும் கூட்டெழுத்து சு, சி, சொ எனவாகும். 

ஸ்வாமி - சுவாமி 

ஸ்நேகம் - சினேகம் 

ஸ்வதேசி - சுதேசி 

ஸ்வர்க்கம் - சொர்க்கம் 

ஈஸ்வர் - ஈசுரன் 

13. ஸ்த- த்த ஆகும் (தனிக்குறில் சார்ந்தவை). 

புஸ்தகம்- புத்தகம் 

14. ஸ் முன் ககரம் வருமாயின் “ஸ்' றகர மெய்யெழுத்தாகும். 

பாஸ்கரன் - பாற்கரன் 

15. ஹ வரிசையிலுள்ள மொழிமுதலான வடமொழிச் சொற்கள் மெய்கெட்டு அத்துடன் பொருந்திய 
உயிரெழுத்து மட்டும் ஒலிக்கும். 

ஹிமாலாயா - இமாலயம் 

ஹோமம் - ஓமம் 

ஹேது - ஏது 
16. வடசொற்களில் இடையில் வரும் 'ஹ' எழுத்து ககரமாகத் திரியும். ரகர லகரத்தில் தொடங்குவதாயின் 

இகர உகர முன் எழுத்துகளைப் பெறும். 

ரோஹிணி - உரோகிணி 

17. க்ஷ. மொழி முதலில் ௧, ச எனத் திரியும். 

க்ஷணம் - சணம், கணம் 

க்ஷேமம் - சேமம்
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18. 'க்ஷ' மொழி இடையிலும் ஈற்றிலும் க்க-ட்ச-ச்ச எனத் திரியும் 

லக்ஷ்மி - இலக்குமி 

தீக்ஷ - தீட்சை, தீக்கை 

பக்ஷணம் - பட்சணம் 

அக்ஷரம் - அச்சரம், அக்கரம் 

19. “க்த', 'ப்த' என வரும் கூட்டெழுத்துகள் உடனிலை மெய் மயக்கங்களாகும். 

சக்தி - சத்தி 

சப்தம் - சத்தம் 

20. “ப (02) - மொழி முதல் - ப் (98) மொழி முதலாக ஒலிக்கும். 

பாவன - பாவனை 

21. சொல்லிடையில் வரும் 'ப'- 'வ' ஆகும். 

பாபம் - பாவம் 

22. ந-ன ஆரும். 

ஐநகன் - சனகன் 

23. யகர முதலெழுத்துகள் ஒலித் துணை முன் உயிர் பெறும் அல்லது யகரமெய் கெடும். 

யந்திரம் - இயந்திரம் (எந்திரம்) 

யக்ஷன் - இயக்கன் 

யூகி -ஊகி 

யூகம் - ஊகம் 

யோகும் - ஓகம் 

24. குறில் கீழ் ஒற்றாகும் ரகர மெய்யெழுத்து இகர அல்லது உகரத் துணையெழுத்து பெற்று உயிர் 
மெய்யாகும். 

தர்மம் - தருமம் 

துர்யோதனன் - துரியோதனன் 

25. ர்ண', 'ர்ந என்ற கூட்டெழுத்து தமிழில் 'ன்' மெல்லின மெய் இரட்டிப்பாகும். 
கர்ணன் - கன்னன் 

துர்நிமித்தம்  - துன்னிமித்தம் 
26. ஈகார ஈற்றுப் பெயர் இகர ஈறாகக் குறுகும். 

Be -நதி 
27. ண்ய, க்வ, தம, வ்ய, ம்ச என்பவை மெய் இரட்டித்து முன்னெழுத்தோடு உயிர் எழுத்து இணைந்து 

ஒலிக்கும். 

பக்வம் - பக்குவம் 

புண்யம் - புண்ணியம் 

பத்மம் - பதுமம் 

காவ்ய - காவியம் 

வம்ச - வமிசம்
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28. உப எனும் வடமொழி முன்னொட்டு தமிழ்ச் சொல்லாகும் போது பகரம் வகரமாகி உயிர் முதலாகவே, 

வகரம் பெற்ற உயிர்மெய் முதலாகவோ மாறும். 

உபாத்தியாயன் - உவாத்தியாயன் - வாத்தியான் 

29. வடசொல்லிடையில் கன எனும் கூட்டெழுத்தில் ககரம் இரட்டிக்கும். 

அக்னி - அக்கினி 

30. வடசொல்லினிடையில் வரும் 'ஸ்வ' எனும் கூட்டெழுத்து சு அல்லது ச்சு எனத் திரியும். 

அஸ்வனி - அசுவினி 

அஸ்வினித்தேவர் - அச்சுவினித்தேவர் 

வடசொல், தமிழ்ச்சால் 

பொதுவாகப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்பு அல்லது பிற மொழிக்கே உரிய எழுத்துள்ள சொல்லை 
அயற்சொல் என்று எளிதில் கண்டுபிடித்து விடலாம். இருமொழிகளுக்கும் பொதுவான எழுத்துகளால் 
எழுதத்தக்க சொல் ஒலிப்பிலும் பொருளிலும் ஒத்திருந்தால் எம்மொழியிலிருந்து எம்மொழிக்குச் 

சென்றது எனக் கண்டுபிடித்தல் ஒரு புதிராகவே இருந்தது. கமலம் என்ற சொல் சமற்கிருதம் தமிழ் 

இரண்டிலும் ஒன்று போல் ஒலிக்கும் பொருள் கொண்டுள்ளது. இரு மொழியாளரும் தம்சொல் என 

உரிமை கொண்டாடும் சூழலுக்கு இது இடந்தருகிறது. 

1) இத்தகு சூழல்களில் சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சி ஒன்றே குறிப்பிட்ட சொல் எந்த மொழியில் இயல்பாகத் 

தோன்றியது என்பதையும் வேறெந்த மொழிகளில் கடன் சொல்லாக ஊடாடியது என்பதையும் அறிய 

உதவும். 

2) கடன் கொண்ட மொழி தான் பெற்ற சொல்லின் பாங்கைத் தன் மொழிப் பாங்குக்கு ஏற்ற 
சொற்கட்டமைப்பாக மாற்றிக் கொள்ளும். சொற் கட்டமைப்பு மாற்றத்தைக் கண்டறிவதன் வாயிலாக 
அச்சொல் எம்மொழியிலிருந்து எம்மொழிக்குச் சென்றது எனக் கண்டறிய முடியும். 

தமிழ். மாலை ? சமற். மாலா. 

ஐகார ஈற்றுத் தமிழ்ச் சொற்களைச் சமற்கிருதம் 'ஆ'கார ஈறாக மாற்றிக் கொள்வதாலும் பூவிட்டுப் 
பூசை செய்யும் வழக்கம் திரவிடருடையது என்பதாலும் மாலை என்னும் தமிழ்ச் சொல் மாலா என்னும் 

"வடிவில் சமற்கிருதத்தில் கடன் கொள்ளப்பட்டிருப்பது தெளிவாகிறது. 

3) தமிழ் வேரடியும் சமற்கிருத ஈறும் கொண்ட சொல் பிராகிருதப் பேச்சு மொழியில் இடம்பெற்று மீண்டும் 

தமிழுக்கு வரின் அது வேரளவில் தென் சொல்லாயினும் அந்த வடிவம் வடநாட்டில் திரிபுற்றதால் 

தமிழுக்குத் தன்சொல்லன்று என்றாலும் பிராகிருதம் வடதமிழ் எனப்பட்டதால் திசைச்சொல்லாகத் 

தமிழில் வழங்கத்தக்கதாயிற்று. ஆதி எனும் சொல் இதற்குத் தக்க சான்றாகும். 

வடசொல் தென்சால் வேறுபாடுகள் - கண்டறியும் முறை 

பழைய உரையாசிரியர்களும் . மொழியியல் நுட்பங்களை அறியாதவர்களும் வடமொழி 

தவமொழியாதலின் அதன்கண் பிறமொழிச் சொல் புகாததெனவும் வடமொழிச்சொற்கள் பிறமொழிக்குப் 

பொதுவாகலின் எம்மொழிக்கும் வடமொழிச்சொல் செல்லும் எனவும் தவறான கருத்து கொண்டிருந்தனர். 

இங்கிலாந்து நாட்டு வடமொழிப் பேராசிரியரும் திராவிட மொழியியல் வல்லுநருமாகிய பேராசிரியர் 
பரோ அவர்களும், கன்னட ஆங்கில அகரமுதலி தொகுத்த பேராசிரியர் கிட்டலும், ஒரு சொல் வட 
மொழிக்கே உரிய சொல்லா அல்லது வடமொழி பிற மொழிகளிடம் பெற்ற கடன் சொல்லா என்பதைக் 
கண்டறியும் வழிமுறைகளைத் தெளிவாக்கினர். அதன் விளைவாக வடமொழியில் கடன் கொள்ளப்பட்ட



சொற்களையும் இருக்கு வேதத்தில் உள்ள பழந்திரவிடம் எனும் தமிழ்ச் சொற்களையும் பட்டியலிட்டுக் 

காட்டினர். மொழிஞாயிறு பாவாணர் மேலும் பன்னூற்றுக்கணக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் வடமொழியில் கடன் 

கொள்ளப்பட்டிருப்பதைத் தம் ஆய்வுநூல்களில் வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய வடமொழி வரலாறு 

இதற்குத் தக்க சான்றாகும். 

பேராசிரியர் பரோ குறிப்பிட்ட அடிப்படை வேறுபாட்டுக் காரணங்கள் அனைவரும் நினைவிற் 

கொள்ளத்தக்கன. 

1. ஒருசொல் சமற்கிருதம் எனும் வடமொழிக்கே உரியதாயின் அச்சொல் அதன் இனமொழிகளாகிய 

செருமானியம், கிரேக்கம், இலத்தீனம் போன்ற மேலையாரிய மொழிகளில் இனச்சொல்லாகக் காணப்பட 

வேண்டும். இல்லையாயின் அது கடன் சொல்லாகக் கருதப்படும். 

2. ஒரு சொல்லின் வேர்ச்சொல்லும் அதன் எண்ணிறந்த தாய்மொழிச் சொல்லாட்சிகளும் அச்சொல் 

எம்மொழிக்குரியது எனக்காட்டும். வேர்ச்சொல் இல்லாது பரந்துபட்ட சொல்வளர் நிலைகளும் 

இல்லாமல் ஒரிரு இடங்களில் மட்டும் பயின்றிருந்தால் அது கடன் சொல்லாகக் கருதப்படும். 

3. அம்மண்ணுக்கே உரிய நிலைத்திணை இயங்குதிணைப் பொருள்களும், உயிரிபயிரிகளின் பெயர்களும் 

பண்பாட்டுக் குமுகாய வரலாற்றுப் பின்னணிச் சொற்களும் எந்தத்தாய் மொழிக்குரிய சொல் இது 

என்பதைக் காட்டிவிடும். 

எ-டு. முத்து, பவளம் போன்ற கடல்படுபொருள்கள் நட்டாசியாவிலிருந்து வந்த ஆரியர்க்குத் 

தெரியாதவை. எனவே இவற்றை வடமொழி முக்தா, ப்ரவள என உருமாற்றிக் கடன் கொண்டுள்ளது. 

பேராசிரியர் பரோ ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சொற்களையும் கிட்டல் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட 

சொற்களையும் குறிப்பிட்டு இவை திரவிட மொழிகளிலிருந்து சமற்கிருதத்துக்குச் சென்றுள்ளன என 

எடுத்துக் காட்டினர். மொழிஞாயிறு பாவாணர் வடமொழியில் 40% சொற்கள் தமிழிலிருந்து கடன் 

கொள்ளப்பட்டுள்ளன என எடுத்துக்காட்டினார். 

வேதமொழி பேச்சு மொழியாக இருந்தது. ஈரானிய ஆரியர் கி.மு.16ஆம் நூற்றாண்டிலும் இருக்குவேத 

ஆரியர் கி.மு. 13ஆம் நூற்றாண்டிலும் வடமேற்கு இந்தியாவில் திரவிட மக்களோடு கலந்தனர். கி.மு.19 ஆம் 
நூற்றாண்டில் இயற்கைச் சீற்றத்தால் அழிந்துபோன சிந்துவெளி தமிழர் நாகரிகக் காலத்துக்கும் 
ஆரியர்க்கும் எவ்வகைத் தொடர்பும் இல்லை. இருக்குவேதப் பாடல்கள் வேள்விக்குப் பயன்பட்ட கி.மு.1200 
முதல் கி.மு. 800 கால வரம்பில் வடமொழி மந்திரமொழியாக மட்டும் பயன்பட்டு பேச்சுவழக்கு இழந்ததால் 
உள்நாட்டுத் திரிபு மொழிகளாகிய பிராகிருத பாலி மொழிகளை ஆரியர் தம் பேச்சு மொழிகளாக்கிக் 
பண்பன் கி.மு.800க்குப்பின் வடபுலச் சமண பவுத்த நெறிகளால் தாக்குண்டு தென்னாட்டில் குடிபுகுந்த 

ஆரியக் கூட்டத்தினர் பல்வேறு புலத்துறைத் தமிழ் நூல்களை வடமொழியில் மொழி பெயர்த்ததால் 
பல்லாயிரக் கணக்கான தமிழ்ச் சொற்களை வடமொழியில் உருமாற்றிச் சேர்த்துக் கொண்டனர். அவற்றைத் 
தெளிவாக்குவதற்கு இந்த அயற்சொன் மடலம் தனியாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பேசப்படாத வமாழியில் கடன் சொற்களே மிகுதி 

“சமற்கிருதம் எப்பொழுதும் நாட்டின் எப்பகுதியிலும், அது வடநாடாக இரு 
on ய் - க்கட்டும் அல்லது 
தன்னாடாக இருக்கட்டும் ஒரு காலத்திலும் பேச்சு மொழியாக இருந்தது இல்லை”. ் 

  1. Sanskrit, though it was improbable that it ever was th 
, 

é vernacular language of any district 6 i or in the south j Caldwell, Robert, A Comparative Grammar of the Dravidian or Sait Indian F ர டட திர ரர் (First Published 1913), int. P.2. எவ்வ கபற நிலக்



பேசப்படாமல் வெறும் எழுத்து வடிவில் மட்டும் இருக்கும் மொழியில் வேற்று மொழியிலிருந்து 

மொழிபெயர்ப்பு வாயிலாகப் பல்லாயிரம் சொற்கள் புக வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. பேசப்படும் மொழியில் தேவை 

கருதி மக்கள் தாமாகவே புதுச் சொல் படைத்துக் கொள்கின்றனர். இது இயற்கை மொழியின் இயல்பு. 

கடன்சொற்களால் மட்டும் வாழும் மொழியைக் கலவை மொழியென்றும் செயற்கை மொழியென்றும் கூறுவர். 

சமற்கிருதம் எனும் மிகு கலவை செயற்கை மொழி பன்டடித் திரிபுச் சொற்களைத் தன் சொற்களாகக் காட்டிக் 

கொண்டாலும் மொழியகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் ( 810806 ,&70861091518) அவற்றை எளிதில் 

கண்டறிகின்றனர். 

பேசப்படாத வடமொழிச் சொற்களாகக் காட்டப்பட்டவற்றுள் தமிழில் மக்களின் அன்றாட வழக்கில் 

புகுந்துள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கை 1500 எனலாம். அதிலும் மருத்துவம், வானநூல், கணியம், சமயம், 

இசை, நாட்டியம், சிற்பம் போன்றவற்றில் புகுத்தப்பட்டவை மிகுதி. இக்காலத்தில் ஆங்கிலச் சொல்லாட்சிகள் 

அன்றாட வழக்கத்தில் சற்றொப்ப 2000 புகுந்துள்ளன எனலாம். இவையனைத்தையும் களைந்து தமிழை 

அதனியல்பில் வளர்க்கும் தாளாண்மையின் வெளிப்பாடாக அயற்சொன் மடலம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் திரிபுக்குத் திரிபாகப் பன்மடித் திரிபுற்ற சொற்களில் 

தமிழிலிருந்து திரிந்தன எவை? சமற்கிருதத்திலிருந்து திரிந்தன எவை? இது தமிழ்ச்சொல் இது 
சமற்கிருதச்சொல் என்று மிக நுட்பமாக வரையறுக்கும் எல்லைக்கோடு எது? எத்தகைய சொற்பிறப்பு 

நெறிமுறைகள் இவற்றை வரையறுக்கின்றன என்னும் வினாக்களுக்கு விடைகளாகச் சொற்பிறப்பு 

நெறிமுறைகள் எழுதுவதற்கு முன்பே பாவாணர் இயற்கையெய்திவிட்டார். அவரோடு ஆறாண்டுகளாக நீங்கா 

நிழலாய் இருந்த எனக்கு அவர் கற்பித்த நெறிமுறைகளே மேற்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளித்துள்ளன. 

அடுத்து வெளிவரும் தமிழ்ச் சொற்பிறப்பு நெறிமுறை மடலத்தில் அவை விரிவாக இடம் பெறும். 

1994இல் நான் ஓய்வுபெற்ற பின்னர் 14 ஆண்டுகளாக இயக்குநர் அமர்த்தப்படாத நிலையில் அரசு 

செயலாளர்களாக இருந்த இ.ஆ.ப., அதிகாரிகள் பொறுப்பு இயக்குநர்களாக இருந்த காலத்தில் தக்க 

மேற்பார்வைக்குரிய தமிழறிஞர்கள் இல்லாததால் வடசொல் எது தமிழ்ச் சொல் எது எனும் வரையறை 

முறையாகப் பின்பற்றப்படாத குறைகள் சில காணப்படுகின்றன. அவை திருந்திய பதிப்பில் சீராக்கப்படவுள்ளன. 

அயற்சொல் மடல வெளியீடு அயற்சொற்களை அறவே நீக்கி முற்றிலும் செந்தமிழ்ச் சொற்களை ஆள்வதற்குத் 

தக்க கருவி நூலாக அமையும். 

சொற்பயன்பாடு 

“மக்கள் வரவரக் கலைநாகரிக வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், அன்றன்று தோன்றும் புதுப் புதுக் 

கருத்துகட்கெல்லாம் உடனுடன் சொற்கள் அமையப் பெறல் வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் அது நடைபெற்று 

வருகின்றது. ஆனால் தமிழிலோ அஃதில்லை. அதோடு இருந்த சொற்களும் பல இறந்துவிட்டன. உலக 

வழக்கிறந்த சொற்கள் செய்யுள் அல்லது நூல் வழக்கிலும், நூல் வழக்கிறந்த சொற்கள் அகரமுதலியிலும் 

இடம்பெறுவதுண்டு. தமிழில் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு அகரமுதலியும், இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டிற்கு 
முன்பு விரிவான அகரமுதலியும் இருந்ததில்லை. ஆதலால் இதற்குமுன் வழக்கிழந்த சொற்களெல்லாம் மீளா 

இருளில் மூழ்கிவிட்டன. அவைபோக எஞ்சியவற்றுள்ளும் பல வழக்கிழந்துள்ளன. அவை வழக்கற்றமைக்குக் 

காரணம் அவற்றை வழங்காமையே”. ஆகையால் இங்கு அயற்சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்கள் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது தமிழின் வளமையை எடுத்துக்காட்டுவதோடு வழக்கிழந்த சொற்களை 

மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்கும் பெருந்துணை புரியும் என்பதில் ஐயம் இல்லை. 

  

1 பாவாணர், சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், தமிழ் மண் பதிப்பகம், 2000 (முதற்பதிப்பு 1949), பக்.73.



செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி 

அயற்சொல் மடலம் - மூன்றாம் பாகம் 

  

தக்கல் (2/௮! பெ.(1.) தத்கால் பார்க்க; 866 
tatkal. 

தக்கன் takkap, Gu.(n.) TO (gL)uor pres 
Garett) (iy); a divine serpent, one of 
asta-ma-nagam. 

[Skt. taksa >. séacir] 

sahaymucr fakkisarayan, Ou.(n.) ao susne 
நறுமணப் (வாசனை) பண்டம் (பொன்னம்பர்) 

(மூ.அ.); 8 (80 04 8ஊ௱0௨.. 

தக்கிணாக்கினி /2//7ச///07/ பெ.(ா.) யாகத் 
தீ மூன்றனுள் ஒன்று (திருமுரு. 181, உரை); 006 

of the three sacred fires of védic sacrifice. 

[Skt. daks-pagni> த. தக்கிணாக்கினி] 

seAum fakkiya, பெ.(ஈ.) முகமதிய சடங்கா 

சிரியர் (151//களின் இருப்பிடம்; residence for 

fakirs. (C.G.). 

[Persn. takya >. sé] 

HET taksir, Qu.(n.) om (C.G.); guilt, fault, 

offence, crime. 

[Ar. tagsir 2 த. 5&4] 

தக்சீர்நாமா taksir-nama,  பெ.(.) 
குற்றப்பத்திரிகை; charge-sheet (C.G.). 

[Ar. tagsir+U, nama > g. séeFinmor] 

தக்பீர் /2(ஐர், பெ.(ஈ.) அல்லாகு அக்பர் என்று 
முகமதியர் கூறும் வாழ்த்துச் சொல்; 
exclamation of praise (Muham). 

[Ar. takbir > 5. sé] 

தக்ரமானிசம் /௭௭௪௱2/2௪, பெ.(॥.) 
மோருடன் உண்ணும் வறுத்த இறைச்சி; 16௪1 

fried with ghee and eaten with buttermilk. 

(சா.அக.). 

[Skt. takramansa > g. séyurafei] 

தகசில்தார் /8ச3/2௮, பெ.(ஈ.) வட்டாட்சியர், 
மாவட்ட ஆட்சியருக்குக் கீழ் வட்டத்தில்   

அரசிறை தண்டும் அதிகாரி; & [2/61ப௨- 

officer incharge of a taluk under the district 

collector. 

த.வ. வட்டாட்சியர் 

[U. tahsildar > 5. gaébigmi] 

தகரீர் /29௮-ர், பெ.(1.) முற்காலத்தில் பராமரிப்பு 
மேற்பார்வையாளர்களுக்குக் கொடுத்து வந்த 

&T@; percentage or allowance given in 

former days to superintendents of public 

works. (C.G.). 

[Ar. taqhl > த. set] 

தகவல் fagaval Ou.(N.) aw நிகழ்வு அல்லது ஒரு 
பொருள் குறித்த உண்மைச் செய்தி அல்லது 
aMuiu@ds Orig; facts or knowledge 

provided or learned, information. 

த.வ. தரவல் 

[Ar. dhkhal > த. தகவல்] 

தகாதா /௮/௪௪ பெ.(£.) 1. குற்றம்; ஈவா. இனி 

நான் இருந்தாலும் இராவிட்டாலும் தகாதா 

யாதும் இல்லை (சென்.வ.). 2. வழக்கு (வின்); 

criminal proceeding, law suit. 

3. GEGeGens; troublesome importunity 
inurging the settlement of a claim or 

payment of a debt, dunning. 

த.வ. வழக்கீடு 

[Skt. 20222: த. தகாதார் 

தகீத்து /29/4//, பெ.அ.(80].) 1. சரியான; correct, 
true (C.G.). 2. Ggeafleurer; distinct, clear. 

[Ar. ௪74/9 2த. தகித்தர் 
தகீதாய் /௪ர/42, வி.அ.(800.) நம்பிக்கையாய்; 

reliably, as from personal knowledge. 

அவள் தகீதாய்ச் சொல்லுகிறான் (செ... 

[Ar. agida > g. s&ai+gpiti]



தச் 

தச! faa, Qu.(n) uss; ten. "எண்ணித் 
தசவெள் றிடுகென்றாள் "(. கலிநீ 9) 

[Skt 02222 த. தச] 

தச” (225) வி.(/.) (85 என்னும் வடசொல்லின் 
ஏவல் ஷடிவம்) 'கடி' என்னும் பொருள் கொண்ட 
95 suLGlsnev; a Sanskrit word meaning 
‘bite’, 

[Skt. dasa > 5. se] 

தசக்கீரிவன் 425௪-447௪ பெ.(ஈ.) பத்துத் 
தலையோன், இராவணன்: 88/25 86 (8 
6805. 'தசக் கிரீவுர் கிளையோற்கு "(திவ் 
பேரிபதி ச 6, 77) 

[Skt. dasagriva > 5. ssé&fasir] 

தசகண்டன் 125௪-42, பெ.(ஈ.) தசக் 
கீரிவன் பார்க்க (இலக். அ.); 966 /25௪-/6 
/ரீந்ரை 

[Skt. tasatge + கண்டன்] 

தசகம் fasagam, பெ.(ஈ.) பத்து செய்யுட் 
கொண்ட பனுவல் (பிரபந்தம்); 8 poem of ten 
Stanzas. 

த.வ. பதிகம் 

[Skt. dasaka >. தசகம்] 

தசகரம் /ச22௮௮௮, பெ.(ஈ.) 1. பகல் உறக்கம்; 
லெ 8662. 2. காமம்: lust, (சா.அக.) 

தசகாரியம் tasakariyam, பெ.(ஈ.) 7. மெய் 
யுருவம் (தத்துவரூபம்), மெய்க்காட்சி 
(தத்துவதரிசனம்), மெய்த்தூய்மை (தத்துவ 
சுத்தி), ஆதன் உருவம் (ஆன்மரூபம்), ஆதன் 
காட்சி (ஆன்ம தரிசனம்), ஆதன்தூய்மை 
(ஆன்மசுத்தி), சிவனுருவம் (சிவரூபம்), 
சிவக்காட்சி (சிவதரிசனம்), சிவயோகம், 
சிவநுகர்ச்சி (சிவயோகம்) என்ற ஆதன் 
பட்டறிவு (ஆன்மா நுபஷ) நிலைகள்; (Saiva), 
the ten spiritual experiences of the soul in 
its path towards final deliverance, viz, 
tattuva-rdpam, tattuva-tarisanam, lattuva- 
Sul &nméripam, an re nMa-dariganam, apma-sutti §/ vartjpam, §/ va-darisanam,   

தசதானம் 

Sivayogam, 242-022... 2. பண்டார சாத் 
திரத்துள் அம்பலவாண தேசிகர், தட்சிணா 
மூர்த்தி தேசிகர், சுவாமி நாத தேசிகர் என்ற 
மூவரால் இயற்றப்பட்ட மூன்று சைவக் 
கொண்முடிபு (சைவ சித்தாந்த) நூல்கள்: (௦ 
three saiva siddh€nta treatises by 
ambalavana-tésigar, fatcinamirti-tésigar 
and suvaminada-tésigar(q.v.). 3. சிதம்பர 
நாத தேசிகர் இயற்றிய சைவக்கொண்முடிவு 
(சைவ சித்தாந்த) நூல்; 3 Saiva siddhanta 
treatise by sidambaranada-tésigar. 
4. மாயாரூபம், மாயாதரிசனம், மாயாசுத்தி, 
சிவரூபம், சீவதரிசனம், சீவசுத்தி, பிரமரூபம், 
பிரமதரிசனம், தேக கைவல்லியம், விதேக 
கைவல்லியம் என்ற இதன் நுகர்வு 
ஆன்மாநுபவ நிலைகள் (வேதா. தச. கட்.); (6 
ten achievements of the self in its path 
towards realization, viz. maya-ropam, 
mayé-tarisanam, méaya-sutt, — siva- 
rupam, siva-tarisanam, si va-sutt] pirama- 
raipam, pirama-tarisanam,  tékakaj 
valliyam, vitékakaivalliyam, 

த.வ. பதின் கருமம் 

[5/4 2௪4௪: த. தச] 
தசகுணம் /௪ரபாரசா, பெ.(ஈ.) பதின்மடங்கு; 

(6 8௨5. (சா.அக.) 

[Skt. dasa > 5, தசஈகுணம்] 
தசசிலம் /25221௭, பெ.(ஈ.) புத்தத் துறவி 

களுக்கான பத்து வகையான ஒழுக்க நெறிகள். 
(மணிமே. 21, 57, உரை); (Buddh) the ten 
kinds of moral and austere- practices 
prescribed for Buddhist ascetics. 

[5/4 0222-22 5 த. தசசீலம்] 
தசதானம் /25௪22ரச௱, பெ.(ஈ.) பார்ப்பனர் 

(பிராமணர்)களுக்கு நன்னாட்களில் தருகின்ற 
மாடு (0௧), நிலம் (பூமி) எள், பொன், நெய்: 
ஆடை, வெல்லம், நெல், வெள்ளி, உப்பு என்ற 
பத்து வகைக் கொடைகள்: gifts to brahmins 
made on ceremonial occasions of ten



தசபந்தம் 

தசபந்தம் /2220௮72), பெ.(ஈ.) 1. செலுத்த 
வேண்டும் வரியிற் பத்திலொன்றை குளம் 
வெட்டல் முதலிய பொதுச் செயல் (தருமங்) 
களை நடத்தும் பொருட்டு நீக்குகை (44.6. 
deduction of 1/10 of the land-tax to 
compensate for some public work, as the 

construction of a tank. 2. seubseafermd 

பார்க்க; 866 fasabandavinam. 

[Skt. 8௪5௪2 த. தசம்] 

தசபந்தவினாம் (55௪௦௮22002, பெ.(1.) 
பொதுச் செயல் (தருமங்)கள் நடப்பதற்காகத் 
தீர்வை குறைத்து விடப்பட்ட மானியம் (௦.3; 
grant of land at a favourable assessment 
of grant of land-revenue given on account 
of some work of public utility rendered by 
the grantee. 

தசபலன் (௪5௪0௮0, பெ.(ஈ.) புத்தன் (மணிமே. 
29, 26, உரை); 2ப0018, 35 1௦1160 by fasa- 
baramidai. 

[Skt. 285௪ 2” த. தசம்] 
seurpiilens tasabdramidal Gu.(n.) புத்த 

பதவிக்குரிய தானம், குணம் (சீலம்), பொ றுமை 
(க்ஷமை), வீரியம், ஊழ்கம் (தியானம்), 
பிரஞ்ஞை, வழிவகை (உபாயம்), இரக்கம் 
(தயை), பயன் (பலம்), அறிவு (ஞானம்) ௭ ன்ற பத்துக் குணச் சிறப்பு (விசேடங்)கள் (மணிமே, 
26, 45, 9 en); the ten transcendental virtues 
necessary for buddhahood viz. tanam, 
cilam, ksamaj viriyam, tiyanam, Pirannaj 
upayam, tayay, palam, fianam. 

Heilererin tasabinnam, பெ.(.) தசாமிசம் 
uumité&&; (mod); see tasamisam. 

தசமச்சபாடாணம் taSamacca-padanam, 
Gu.(n.) கச்சால நஞ்சு; 8 140 ௦7 arsenic. 
(சா.அக.). 

தசமப்புள்ளி taSama-p-pulfi பெ.(ஈ.) முழு 
எண்ணை அடுத்து, மதிப்பில் ஒன்றைவிடக் 
குறைந்த எண்ணைப் பதின்ம (தசம)ப் 
பகுதிகளாகப் பிரித்துக் காட்ட இடப்படும் 
usiratl; decimal point. 

த.வ. பதின்புள்ளி 

[Skt. dasama >, sind + புள்ளி]   

தசமித்திரம் 

தசம் (௪5௪), பெ.(ஈ.) பத்து; 126. 'தசரான் 
கெய்திய பணை மரு ணோன்றாள் (நெடுநல், 
115) 

[Skt. dasa > 5. sei] 

தசமபாகம் /௪52120:27௮), பெ. (ஈ.) 1. பத்தில் 
ஒரு பங்கு; 1/10 018 57816, 2 நிச் 
GOMES HG IGS a portion of nadi 
astrology (சா.அக.). 

[Skt. dasama > த. தசமம்*பாகம்] 

தசமம் fasamam, Gu.(n.) பத்தவாது: tenth. 
'GFWME SLD "" 

[Skt. dasama > g. se.ii] 

தசமன் fasaman, Qu.(n.) 2 uit; soul. 
(சா.அக.). 

தசமா 1௪2௭2 பெ.(ஈ.) உறுதிப் படுத்தப்பட்ட 
மனித வாழ்நாள் (ஆயுள்) நூறு ஆண்டின் 
இறுதி பாகம்; (76 1000 and the last stage of 
the prescribed human life (from 91 to 100 
976918). (சா.அக.) 

[Skt. dasama > த, தருமா 

தசமாசியம் /25245ட௮, பெ.(ஈ.) பத்து 
மாதக் குழந்தை; 1ப1 1ஈ௱ foetus, 10 months 
foetus. (er. 946.) 

[Skt. dasa, maga > Ser Aun] 
தசமி /252௱/ பெ.(ஈ.) 1. பத்தாம் நாள் (திதி); (6 

tenth lunar day of the bright or dark 
fortnight. "உளம் விரம்புர் தசிணிஐஞுற்று 
மானால் ”(சேதபு தரா. 30), 2, பத்தாம் நாளி 
(தசமியில் உண்ணும் பணியாரம்; a kind of 
bread, eaten especially in tasami. 

[Skt. dasami > g. sel] 

தசமித்திரம் tasamittiram, @u.(n.) ussi 
வகைத் துணைச் சரக்குகள்: 16 (9 friendly 
drugs. 

1. GeustirQesmii—butter, 2. Qemamgib—borax. 
3. Gsirfl-jeweller's bead. 4. Glassvevis—jaggery. 
5. ஆமணக்கு-085(0 seed. 6. uipth~lime fruit. 7. Gasit—honey. 8, Sjef-sweet liquor. 
-fermented liquor, vine 
doves 0618. (சா.அ௧.) 

9. காடி 
99110. புறாவின் எச்சம் - 

[Skt. dasa+mitra > 8. SEES]



தசமுகநதி 

தசமுகநதி /௪22௱1ப9௮7௪௦[ பெ.(॥.) கங்கை 

(பிங்.); 176 087065. 

[Skt. daSan+ 5 mugatnat > 5. sep558)] 

தசமுகவுதயாக்கினி fasamugavuda- 

2/0] பெ.(ஈ.) காய்ச்சல் ஏற்படும் பொழுது 

கொடுக்கும் ஒர் ஆயுர்வேத மருந்து; கா 
ayurvedic medicine prescribed for fevers. 

(சா.அ௧.) 

தசமுகன் fasamugan, Gu(n.) ussis Hono 

Wieo_wisustr (Gipreucwresr); Ravanan. ‘ways 

(னெரிதா ஐன்று சண்டையான் (தேவா; 147 9], 

[Skt. dasa > த. தசாமுகள்] 

பிள்ளைப்பருவத்தில் இராவணன் கழுத்தில் 

அணிவித்த தொண் (நவ) மணி மாலையில் 

ஒவ்வொரு மணியிலும் அவன் முகம் தெரிந்ததால் 

மொத்தம் பத்து முகம் எனக் கருதியிட்ட பெயர் 

தகமுகன் என "பவுமசரிய" என்னும் சமண 

இராமாயண நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

தசமூலக்கசாயம் tasamila-k-kasayam, 

பெ.(.) 1. பத்து வகை மருந்து வேர்களைக் 

கொண்டு உருவாக்கும் கருக்கு; 0600011400 

prepared from the roots of ten plants. 

2. SFepaw umtss; see fasamilam. 

(சா.அக.) 

[Skt dasa>s. sarrrapairSkt kasa>s. semui] 

தசமூலம் /2227707௮/77, Gu.(n.) ser Wass, 

சிறு வழுதுணை, சிறுமல்லி, பெருமல்லி, 

நெருஞ்சி, வில்வம், பெருங்குமிழ், தழுதாழை, 

      
  
  

தசவந்தம் 

பாதிரி, வாகை என்ற பத்து மருந்து வேர்கள் 

(பதார்த்த. 498); 1௦ 120 medicinal roots viz. 

kantan-kattar, siruvafutunaj surumalti 

perumall, nerufyj vilvam, perunkumil, 

talutalal patiri vakal. 

[Skt. dasam > gs. seibtepea] 

தசமொழி /௪2௭௦/ பெ.(ஈ.) மோசே 

வரையறுத்த (விதித்த) பத்துக்கட்டளைகள்; 

the decalogue, ten commandments. 

(Chr.). 

[Skt. dasa > g. set + மொழி] 

தசரதன் tasaradap, Qu.(n.) gGurss 

Lossreereet; the king of Ayodhya. 

seayn fasara, Gu.(n.) காளி (துர்க்கை)யின் 

பொருட்டு மாளய காருவாவை (அமா 

வாசையை) அடுத்து நிகழ்த்தப்படும் பத்துநாட் 

Listirig mes; a festival of 10 days in honour 

of durga in the bright fortnight immediately 

after malaya amavasai. 

[Skt. dasa-ratra > g. sear] 

தசராத்திரஞாதி /22௪-72/4/2-//2ப] Ou.(n.) 

பத்துநாள் தீட்டுக் காத்தற்குரிய ஏழு 
தலைமுறைக்குட்பட்ட வழிக்கு உரிமைப் 

umererfl; agnatic relations within the 7th 

degree, as persons for whom pollution for 

10 days is ordained on occasions of birth 

and death. 

HeyusHsAlgio tasarattiram, Qu.(n.) uss நாள்; 

19 94. (சா.அக.) 

தசரிப்பு /சசோறறம, பெ.(ஈ.) இலவயம், 

அன்பளிப்பு (இனாம்) (வின்.); reward, 

present. 

[Ar. tashrif > gs. sethij] 

தசவந்தம் fasavandam, Qu.(n.) subs 

பார்க்க; see tasapandam. (5.1.1.॥॥, 161). 

'தசவுந்தங் காலவ கூலியும்!



தசவருக்கம் 

தசவருக்கம் 1/௪2௪/௪ய/6சரி), பெ.(ஈ.) பிறப்பு 
காலச் சக்கரத்தை ஒரை (இராசி), பிறப்போரை, 

திரேக்காணம், சத்தமாங்கிசம், நவாங்கிசம், 
தசாங்கிசம், துவாதசாங்கிசம், கலாங்கிசம், 

திரிசாங்கிசம், சட்டியாங்கிசம் எனப் பத்து 

வகையாகப்பிரிக்கும் பிரிவு ten fold division of 

horoscope. viz. asi Graf tirékkanam, 

catlamankisam, navari kisam, tas&rikisam, 

tuvala-sdnkisam, kaankisam, tirinsanikisam, 

saliyankisam. 

தசவவதாரன் (2520212022, பெ.(1.) (பத்து 

தோற்றரவு எடுத்தவன்) திருமால் (பிங்); Vignu. 
[Skt. dasa+avatarin > ௪. தசவவதாரண்] 

HFaMy fasavayu, Gu.(n.) uss sueme eueflesctr 

(பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன், 
சமானன், நாகன், கூர்மன், கிருகரன், 

தேவதத்தன், தனஞ்சயன்) (பிங்); (96 ten vital 
airs of the body viz. piranan, apanan, 
ufapan, viyanap, camanan, nakan, 
karman, kirukaran, tévatatian, 
tanaficayan. 

[Skt. dasatvayu >. seamu] 

HFamuyaeaer tasavayukkal Gu(n.) பத்து 
வளிகள் (தசவாயுக்கள்) கையின் ஐந்து 
விரல்களில் தங்கி நிற்கும் பத்து வகை வளி 
(ourn&eer; the ten vital airs found to 
prevail in the five fingers. (சா.அக.) 

[Skt. dasatvau 2 த. தசவாயு, ‘sei’ 
பன்மையீறார 

தசனப்பொடி (2222-20-2௦ 01 பெ.(ஈ.) கருநிறம் 
உள்ள பற்பொடி வகைகள் (வின்.); a black 
tooth powder which colours and 
Strengthens the teeth. 

[Skt. dagana > g. தசனம்] 

தசனம் tasanam, பெ.(ஈ.) 1. பல் (பிங்; (௦௦4. 
2. மலை முடி (யாழ்.அக.); 621 summit. 
3. கவசம் (பிங்); armour. 

[Skt. dagana > 5, seers]   

தசாங்கப்பத்து 

தசனவாசம் 22௪7212217), பெ.(1.) உதடு; |. 

தசனாஞ்சு /௪2சரசீ௫ுப, பெ.(ஈ.) பல்லை மூடிக் 

கொண்டிருக்கும் மினுமினுப்பான ஒரு பொருள்; 

80௭9 011001. (சா.அக.). 

த.வ. பற்காரை 

தசனோற்பவம் /25௪700௪௦௮71, பெ.(ஈ.) பல் 

(Yona sos (MUI. 264); dentition, 

teething. 

த.வ. முளைப்பு 

[Skt. dasan(a)+udbhava > s. கசனோற்பவர்] 

HET fas4, Qu.(n.) Garman (Ayasons)e 

பொறுத்த ஊழ்வினை (விதி)ப் பயன்; 1196 121௦ 
of man as depending on the position of 
planets. (சா.அ௧.). 

த.வ. கோளுறுவினைப்பயன் 

தசாக்கரி (252-64௪ பெ.(1.) பண்வகை (சிலப். 

18, 112, உரை); 8 ஈ௦1௦0. 

[5/6 25ப/௧௮72 த. தசாக்கரி] 

தசாகம் /௪௪௪ர௪௱, பெ.(ஈ.) இறந்தவர்க்குப் 
பத்தாம் நாட் செய்யுஞ் சடங்கு (8ாக6.); 
Ceremony on the tenth day after a person's 
death. 

த.வ பத்தாம்நாள் நடப்பு 
[Skt. dasaha > s. சாகம்] 

தசாங்கத்தயல் fas4niga-t-tayal, Qu.(n.) 
ஆசிரிய மண்டிலத்(விருத்)தால் அரசிய 

லுறுப்புகள் பத்தனையும் பாடும் பனுவல் 

(பிரபந்த) வகை (தொன். 283, உரை); 8 poem . 
in ASiriyam metre celebrating the ten 
constituents of a kingdom, one of 96 
pirabandam. 

த. ஆசிரியப்பதினம் 

[Skt. dasatarga > த. தசரங்கம் 4 இயல்] 

தசாங்கப்பத்து /254/72-2-0௪/1ப, பெ.(ஈ.) 
நேரிசை வெண்பாவால் அரசியலுறுப்புகள்



தசாங்கம்' 

பத்தனையும் பாடும் பனுவல் (பிரபந்த) வகை 

(இலக். வி. 840); 8 860116 poem in 
nérisai-venba celebrating the ten 
constituents of a kingdom one of 96 
pirabantam (q.v.). 

[Skt. dasatariga 2 த. தசாங்கம்-புத்துரி 

தசாங்கம்' /௪5சர92ர), பெ.(ஈ.) 1. பெயர், நாடு, 

ஊர், ஆறு, மலை, ஊர்தி, படை, முரசு, தார், 

கொடி (திருவாச.); யானை, நாடு, ஊர், ஆறு, 

மலை, குதிரை, தேர், முரசு, தார், கொடி (திவா 

&பிங்.); யானை, நாடு, ஊர், ஆறு, மலை, 

குதிரை, செங்கோல், முரசு, தார், கொடி 
(வெண்பாப்.); யானை, நாடு, ஊர், ஆறு, மலை, 

குதிரை, தானை, முரசு, தார், கொடி (சூடா.) 
என்று பலவகையாகக் கூறும் பத்து 
அரசியலுறுப்புகள்; 1176 12 constituents of a 
kingdom, viz. namam,nadu, dr, aru, malai 

Oral padaj murasu, tar, kodi, according to 
truvasagam, yanai kudiraj tér, instread of 

namam, ardj pagal, according to 
tvagaram and pingalantai yanaj kudiraj 

ceng6él, instead of namam, irdj padai 

according to venba-p-pattiyal yanaij 

kudira, (ana/instead of na mam Grail padai, 

according to ci¢amani. 2. uss! suemss 

நறுமணப் பொருள் (திரவியங்) களா லாகிய 

Glumtig; incense prepared from ten aromatic 

substances, used in worship. 

[Skt. dasénga > 5. series] 

தசாங்கம்” /252/19௮/77, பெ.(ஈ.) உடம்பின் பத்து 

உறுப்புகளினின்று பிறக்கும் மேகநோய்; 8 

kind of veneral disease emanating from 

the affection of ten organs in the human 

system. 

தசாங்கிசம் lasaigisam, Gu.(n.) 1. ஓரை 

(இராசி)யைப் பத்தாகப் பிரித்துக் கோள் 

(கிரகங்களின் நிலையைக் குறிக்குச் சக்கரம் 

(சோதிட. சிந். 123); 8 horoscopical chart 

wherein the position of each planet is 

determined by dividing its raci into ten   

தசாநாதன் 

parts, one of fasa-varukkam, 2. semPeib 

umTté&; see fasamisam. 

தசாசந்தி fasa-Sandj Qu.(n.) Gamer 
Slosaeafler eiAig junction of the regnal 

periods of two planets. 

[Skt. dasa > த. தசா] 

தசாட்சரி 252/7 பெ.(ஈ.) தசாக்கரி பார்க்க 

(சங்.அக.); 566 /252-/-/௮/7 

தசாண்டக்கூறு fasanda-k-kdru, Qu.(n.) 
ஐந்து வகைப் பறவைகளாகிய கருடன், கோழி, 

மயில், குருவி, காக்கை ஆகியவற்றின் முட்டை 

களும், ஊர்வனவாகிய உடும்பு, அளுங்கு, 

ஆமை, முதலை, பாம்பு ஆகியவற்றின் முட்டை 

களும் ஆக இருபது முட்டைகளைக் கொண்டு 

உருவாக்கும் எண்ணெய் (தைலம்) அல்லது 

Gloag@; a medicated oil or wax like 

preparation made from the eggs of five 

birds such as bramini kite, fowl, peacock, 
sparrow and crow and those of reptiles 

such as guana, biwalve fish, tortoise, 
alligator and snake. (e1..916.). 

[Skt. dasatanda > 5. sensi + & /] 

தசாண்டம் /௪222௪777, பெ.(.) மயில், கருடன், 

அடைக்கலங் குருவி, செம்போத்து, அளுங்கு, 

உடும்பு, முதலை முதலியவற்றின் பத்து வகை 

முட்டை; 116 eggs of ten different kind of 

birds and reptiles - peacock, bramani kite, 

Indian house sparrow, shall fish, guana, 

alligator ௭10. (சா.அக.). 

[5/7 72௦௪7 2 த. தசாண்டம்] 

தசாதரு (228-270, பெ.(.) குதிரைச் சுழிகள் 

USS! (jo 17); ten marks of horses. 

தசாநாதன் /25472௦௪ற, பெ.(1.) 1. திசைக்குத் 
தலைமை கொள்ளும் கோள்; (௨ reigning 

planet of a particular period. 2. mevev கோள் 

Aone (Setusuer); benign influence of a 

planet. 

[Skt. daSatnada > ௬. தசாநாதன்]



தசாப்தம் 

தசாப்தம் /254042), பெ.(ஈ.) (அ.வ.) பத்து 

ஆண்டுக் காலம்; 080806. இரண்டு 
தசாப்தங்களில் பல அரசியல் மாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டு விட்டன? 

[9/4 02227௪ம02 2 த. தசாப்தம்] 

தசாபலன் /௪54௦௪௪ பெ.(ஈ.) கோள் 
ஆட்சிக்காலத்தின் பலன்; 1ஈரிப6ா06 ௦4 8 

planet in its regnal period. 

[Skt. dasa > g. தசா] 

தசாம்சம் fasamsam, Gu.(n.) 1. பத்திலொரு 

ura; a tenth part. 

த.வ. பதின்மம் 

[$/ம் 022௮௭௮7122 2 த. தசாமிசம்] 

தசார் 7௪22 பெ. (ஈ.) அணியம் (யாழ்.அக.); 

ready. 

[Persn. tayar >. seni] 

தசாவதாரம் fasavadaram, Qu.(n.) Weer, 

ஆமை, பன்றி, மாந்த அரிமா (நரசிங்கம்), 

வாமனம், பரசுராமன், இராமன், பலராமன், 

கண்ணன் (கிருட்டிணன்), குதிரை (கல்கி) 

என்னும் திருமாலின் பத்துப் பிறப்புகள் (பிங்;); 

the ten avatars of Visnu viz. matsyam, 

karmam,  varagam, narasingam, 

vamanan, parasurdman, raman, 

balaraman, kiruttinan, kalki. 

த.வ. ஒன்பான் தோற்றரவு 

[Skt. dasantavatara > த. தசாவதாரம்] 

தசாவதானம் /222௪27௪), பெ.(8.) ஒரே 
நேரத்தில் நிகழும் (பத்து) செயல்களைக் 
கவனித்து நினைவில் இருத்தும் கலைத் 
திறமை; (86 skill of responding to (ten) 

tasks performed simultaneously. 

த.வ. பதின்திறன் 

தசாவதானி /222,௪28ர/பெ.(ஈ.) தசாவதானம் 
செய்பவர்; one who performs 
taSavadanam. 

த.வ. பதின்திறனாளர், பதின் கவனகர்   

தட்சண நட்சத்திரராசி 

தசானன் 1௪84௪, பெ.(1.) தசமுகன் பார்க்க 

(wimp..918.); see faSamugap. 

HAW fasiyu, Oui.(N.) 1. மண்ணின் மைந்தரான 

ஆரியரல்லாத இந்திய இனத்தார்; 8 ஈ௦- 

Aryan natives of India. 

[Skt. dasyu > 5. sé] 

தசிரதேவதை /25202/௪02 பெ.(ஈ.) இரட்டை 

(அசுவினி)த் தேவர் (யாழ்.அக.); &8ப1ர! 16 

twin-gods. 

sGegAMum  faséndiriyam, Gu.(n.) 

கன்மேந்திரியம் ஐந்தும் ஞானேந்திரி 

யமைந்துங் கூடிய பத்து புலன் (இந்திரியங்)கள் 
(யாழ்.அக.); (6 180 019815 ௦4 the human 
body consisting of the five Aanméntirivam 
and five fanéntiriyam. 

தசோபநிடதம் fasdbanidadam, Gu.(n.) re, 

கேனம், கடம், பிரசினம், முண்டகம், 

மாண்டுக்கியம், தைத்தீரியம், ஐத்திரேயம், 
சாந்தோக்கியம், பிருகதாரணியம் என்ற 

பத்துச் சிறப்புடைய உபநிடதங்கள்; 18 

important upanishads, viz. /Sam,kénam, 

katam, piracinam, muntakam, 

mantakkiyam, tattiriyam, aitaréyam, 

eantokkiyam, pirukataraniyam. 

தசோபநிசத்து tasdpa-nisattu, Qu.(n.) 
தசோபநிடதம் பார்க்க; see tasdba- 

Nigadam. 

தஞ்சகம் /௪௫27௪, பெ.(ஈ.) காய்ச்சலினால் 
உடம்பின் மேற்காணும் தழும்புகள்; 6£ப0105 
or purple spots which appear on the skin 

in malignant fevers. (er. gis.) 

தட்சணகெளளி (218௮1௮ பெ.(1.) 
மங்களமாக வலது பக்கத்தில் இருந்து 
பலுக்கும் பல்லி; 12310 chirping from the right 
side which is considered auspicious. 
(சா.அக.) 

தட்சணநட்சத்திரராசி tatcana-natcattira- 
725] பெ.(7.) ஓரை (இராசி) மண்டல விண்மீன்



தட்சணநீர் தட்சிணாமூர்த்திதேசிகர் 
  

(நட்சத்திரங்) களுக்குத் தென்பாலுள்ள 

விண்மீன் (நட்சத்திரத்) தொகுதி; (௦ 
southern constellations. 

தட்சணநீர் fatcananir, Qu(n.) Gs நாட்டு 
(பூமி) நீர், அதாவது erGoufl; water of the 
south i.e. the river cauvery. (சா.அக.) 

[Skt. fatsana>s. sean + நீரி] 

தட்சணப்புல் /2/2202-2-2ய/ பெ.(ஈ.) சாணப்புல்; 

060083 01855. (சா.அக.) 

[Skt. talsana> gs. 5 enna + 10] 

தட்சணபத்திரி /௪/௦27௪2-2௪//] பெ.(ஈ.) 

1. ஒட்டொட்டுப்புல், 81/0 01858. 2. சாணம்; 

deccany grass as distinguished from 
bengal grass. (#1...) 

தட்சணம் fatcanam, Gu.(n.) 1. 2. Gar; 

instantaneously. 2. aieluiéet; right side 

(சா.அக.) 

தட்சணாமூர்த்தி /2/22ா2-ஈ1௭1 பெ.(£.) 
தட்சிணாமூர்த்தி பார்க்க (சங்.அக.); 566 

1215/74770/017 

தட்சணை /௪/௦2௮/ பெ.(£.) தட்சிணை பார்க்க 

(@).ou.); see fafcinal. 

தட்சன் fatcan, Qu.(n.) 1. சேவல்; 0௦௦1. 

2. நெருப்பு; 16. 3. பரத்தைகளிடம் உறவு 

கொள்பவன்; 86608] attraction towards 

other woman. (#1. 918.) 

தட்சாயம் /௪/2ஆ:௪, பெ.(.) கருடன்; 
brahminury kite. (சா.அக.) 

SLAs fafcigam, பெ.(॥.) வலப்பக்கம்; [18/1 

8106. (சா.அக.) 

தட்சிணபூமி /௪/2/7௪ம2ண/ பெ.(.) நில 
வுருண்டையின் (பூகோளத்தின்) தென் குளிர் 

(சீதள) பாகம்; 3௮11800௦ 2016. (ஈ௦0.) 

தட்சிணம் tafcinam, Gu.(n.) 1. தெற்கு; 50016. 

2. வலப்பக்கம்; [ரீடர் 8106. 3. காளாமுகம் 
untté&s; see Ka/amukam (A412, 73 சிவாக்.).   

4. தாராளம் (யாழ். அக.); liberality. 5. oGeusth 
(wirip..948.); discrimination. 

[Skt. daksina > த. தட்சிணம்] 

Sit Aesroniéaia tafcina-markkam, u.(n.) 
காளாமுகம், மாநோன்பை (மாவிரதத்தை)ப் 
பெரும்பாலும் ஒத்த சிவனியத்தின் உட்பகுதி; 
one of the minor systems of saivaism 

closely allied to maviradam. 

தட்சிணாக்கினி tafcind-K-kioi Qu.(n.) 
தக்கிணாக்கினி பார்க்க; 566 /2872-/-/0 

SU eam ei tatcinatcam, Qu.(n.) நில 
வுருண்டையின் (பூகோளத்தின்) தென்பாகம்; 
south latitude (Mod.). 

தட்சிணாபந்தம் ftafcipabandam, Qu.(n.) 

மூன்று வகைப் பாகங்களில் ஒன்று; 06 ௦16 

three 1008 07 000௮06. (சா.௮க.). 

தட்சிணாமூர்த்தம் /2/272-77474217, பெ.(ஈ.) 
சிவன் தென்புறமாக அமர்ந்து நான்முக (பிரம) 

குழந்தைகளாகிய சனகர். முதலிய (சன 

காதியர்) நால்வருக்கும் அருளிய திருவுருவம்; 

the posture of Siva facing the south and 

instructing the four sons of Brahma. 

[Skt. datsina+mirta > s. து'சிணா மூர்த்தம்] 

தட்சிணாமூர்த்தி /௪/ண௪-ஈ பெ.(ஈ.) 

1. தென்முக மாயிருக்கும் சிவனுருவம் 

(திருவிளை. பாயி. 18); 8/8 facing the south. 

2. அகத்தியர் (வின்.); /%0851/2, 86 dwelling 

1 16 50ம். 3. நூற்றெட்டுபநிடதங்களுள் 

seer My; AN Upanisad, one of 108. 

தட்சிணாமூர்த்திதேசிகர் ftatcind-mértti- 
tésigar, Ghi.(n.) பண்டார நூல் (சாத்திரங்) 

களுள் இரண்டு நூல் செய்தவரும் திருவாவடு 

துறை மட (யாதீன)த்தைச் சார்ந்தவருமாகிய 

ஒரு சிவனியத் துறவி; 8 581/2 850610 of the 

tiru-vavadu-turai-y-atipam, author of two 

works in pandara-sattiram.



தட்சிணாயனம் 10 தத்துவசம்பிரதம் 
  

தட்சிணாயனம் /௪/07ஆ2௪1, பெ.(7.) கடகம் 

(ஆடி) முதல் ஞாயிறு (சூரியன்) தெற்கு 
முகமாகச் செல்லும் ஆறு மாத காலம்; period 
of the sun's southward passage 

extending for six months from adi. 

தட்சிணாவசரம் fafcinavasaram, Gu.(n.) 

குழந்தை கருப்பையில் வலது பக்கம் உலாவல்; 
moving in the right part of the womb as 

1091ப6. (சா.அக.) 

தட்சிணாவர்த்தம் (௪/2), பெ.(1.) 

1. வலம்புரிச் சங்கு; 0௦௦ 8861 having its 

spiral twisted forwards on the right side. 

2. Gusirenfler Glaminig; woman's naval. 

(சா.அக.). 

  

  

      

தட்சிணை /௪/0/7௮] பெ.(ஈ.) 1. குரு முதலிய 
பெரியோர்க்குக் கொடுக்கும் பொருள்; 016/0 
or fee to a guru, schoo! master, etc. 
2. தன்னக் கட்டுதல்; ௦706, 110ப௦௦௱லார், 
0560 1௩ ௦௦118. 3. தண்டனை (சிட்சை) 
(wimps); discipline, punishment. 

SLAuyresr  tatciyarasan, பெ.(ஈ.) 
பொன்னம்பர்; 0010 coloured amber. 
(சா.அக.) 

தண்டிலம் /சரற்சா, பெ.(ஈ.) 1. வேள்வி 
செய்வதற்குத் தெரிந்தெடுத்து(நியமித்து)க் 
கொண்ட இடம் (சீவக.2464,உரை); place 
designed for the sacrificial fire. 
2. சிவபூசைக்குத் தெரிந்தெடுத்து(நியமித்து)க்   

கொண்ட இடம்; place designed for 
worshipping Siva. "gsi chs cosy 
பகர்தரு மிலிங்க மூர்த்தியினும் (காஞ்சிப்பு. 
சனற்கு.20). 

[Skt. sthandila > த. தண்டிலம்] 

ZenQew fapduiam, Qu.(n.) gfA; rice. 
"தண்டுலம் விரித்துநற்றருப்பை சாத்தியே" 
(கம்பரா.கடிமண.85). 

[5/1 2ரரப/2 2 த. தண்டுலம்] 

தணிக்கை !சார்ரச பெ.(ஈ.) கண்காணிப்பு; 
audit, investigation. 

[Ar. tangiya > த. தணிக்கைர 

தத்கால் fatkal Gu.(n.) விரைந்த உடனடித் 
தேவை கருதி தரப்படும் முன்னுரிமை, 
முன்னுரிமைப் பயணச்சீட்டு; றாஎ1எ8106 0 
travel ticket given on the basis of 

immediate and urgent need. 

த.வ. உடனடி 

தத்தாங்காரம் tattaigdram, Gu.(n.) 

மாநரகங்களுள் ஒன்று (சி.போ.பா.2,3,பக். 203); 

a hell, one of manaragam. . 

தத்தாத்திரேயம் fattd-t-tiréyam, Qu.(n.) 

நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8 
upanisad one of 108. 

தத்தாபகாரம் 1௪/௦௮, பெ.(ஈ.) 
நன்கொடையைத் திரும்பப்பெறும் கரிசு 
(ures); the sin of taking back what was 
once given as gift. 

தத்தியோதனம் tattiy-odanam, Qu.(n.) 
தயிர்ச் சோறு (கொ.வ.); 8 061101௦005 
preparation of boiled rice mixed with 

curds. 

[Skt. dadhit ddana > 5. தத்திபோதனம்] 
தத்துப்புத்திரன் tattu-p-puttiran, Qu.(n.) 

ஏற்றுக்கொண்ட மகன் (சுவிகாரப் புத்திரன்); 
adopted son. 

த. ஏற்புமகன் 
[Skt. datta> g. தத்துஃபுத்திரன்] 

தத்துவசம்பிரதம் /௪/40,2-2சஈம்ர்ச2சா), 
பெ.(ஈ.) ஒரு பூதத்தில் வேறொரு பூதந்



தத்துவசுத்தி 

தோற்றுவிக்கும்” மகேந்திர சாலவித்தை 

(செளந்தரிய, ஆனந். 30, உரை); 1801௦ எர 0 

which one of the five elements is made to 

appear from another. 

தத்துவசுத்தி ௪10௪-50 பெ.(£.) முப்பத்து 

ஆறு மெய்ம்மை (தத்துவங்) கட்கும் (ஆன்மா) 

ஆதன் தொடர்பாக ஏற்படும் பட்டறிவு (அனுபவ) 

iflenev; spiritual experience of the soul not 

influenced by the thirty six constituent 

priciples of the body by knowing itself to 

be a different entity. (1. .946.) 

தத்துவஞானம் fattuvaianam, Gu.(n.) 

1. கடவுளை அறியும் அறிவு, 1 ௦1116006 07 (6 

deity. 2. மெய்ம்மை (தத்துவங்) களை அறியும் 

அறிவு (ஞானம்); 5ற॥1(ப௫! (0௦/2006 04 16 

constituent parts of the 0௦ம். (சா.அக.) 

HHFHRUSATwuia fattuvattirayam, Gu.(n.) 

1. மூவகை மெய்ம்மை (தத்துவங்)களாகிய 

ஆத்துமம், சிவம், வித்தியம்; 16 111726 085565 

01 190ப [465 0 000/௪. 2. மூவகை உண்மைப் 

Gut Gereér; the metaphysical triad viz; 

god, spirit and matter. (e1.9@.) 

55 gus Meera’ tattuvadarisanam, Gu.(n.) 

பதின்கருமத்தொன்று; 9 50/ரிபவ ௨௦10௦௦ 

of the soul, one of fasa-kariyam. 

HS SiUSsMeemn’ tattuvadarisanam, Gu.(n.) 

மூலப் பொருள்களாகிய முப்பத்து ஆறு மெய்ம்ம 

(தத்துவ)ங்களும் மாயையின் செயலால் 

தோன்றிய பருப்பொருள்கள் என்று ஆன்மா 

தன்னறிவிலே விளங்கக் காணும் பட்டறிவு 

hlenev; (Saiva.) a spiritual experience of the 

soul in which it realises that the 36 tattvas 

or real are the outcome of maya and are 

inert matter, one of the tasa-kariyam. 

HF sis Meer’ tattuvadarisanam, Ou.(n.) 

அறிவு (ஞான)க் காட்சி; [991 41610. (சா.அக.)   

தத்துவரூபம்” 

தத்துவபிரகாசவியாக்கினம் tattuva- 

pirakasaviyakkinam, Qu.(n.) சுந்தரா னந்த 

சித்தரால் கற்பிக்கப்பட்ட அறிவு (ஞான)ச் 

Geis); a treatise on spiritual wisdom by 

Sundaranda siddhar. (e7.9)6.) 

தத்துவபிரசாதம் fattuvapirasadam, Gu.(n.) 

ஒரு மறை மந்திரம்; 8 46010 mantram. 

(சா.அக.) 

தத்துவம் /௪//௮/77), பெ.(ஈ.) 1. இயல்பு; ஈ21ப6. 

2. இயற்கை; 111௦ 658605] or real nature of 

[ரா05. 3. பரம்பொருள்; 16 universal soul. 

4, உடம்பின் தொழில்கள்; 16 001195 80 

functions of the body. 5. முப்பிணியின் 

தொழில்கள் (வாதபித்த சிலேட்டும 

தத்துவங்கள்); 16 functions of three 

humours (vatha, pitha and kapha) wind, 

0116 ௮௭0 60. (சா.அக.). 6. 96 மெய்ம்மை 

(தத்துவங்)கள்; 6 96 121/85 0051ப1௪160 3 

the siddhar's school which are the 

constituent principles in nature. 

தத்துவமசி fattuvamas, Qu.(n.) "991" 

நீயாயிருக்கிறாய் என்னும் பொருள் கொண்ட 

மறைச் சொற்றொடர் (வேத வாக்கியம்); 1/6 

vedic quotation "that thou are”. 

தத்துவரூபம்' /௪///0/2:2௮/), பெ.(1.) உண்மை 

வடிவம்; ([ப6 110பா6. (சா.அ௧.) 

தத்துவரூபம்* /௪ரிபனபம்சா, Qu.(n.) 

மெய்ம்மை (தத்துவங்) களின் குணங்களை 

ஆன்மா காணும் ஓர் பட்டறிவு நிலை; a Spiritual 

experience of the soul in which it is 

cognizant of the operations of the 36 

121485. (சா.அக.) 

த.வ. மெய்ம்மப்பட்டறிவு 

[Skt. fatva > 5. 55ajani] 

உருவம் 290 0௪: த. ரூபம்



தத்துவலயசமாதி 12 

HsZOiousund fattuvalayasamaai Qu.(n.) 

ஆன்ம மெய்ம்மை (தத்துவங்) களையும் 

அவற்றின் செய்கைகளையும் அறிந்த அறிஞன். 
(&..916.); spiritual experienced mystic. 

SHH HiOms sion taftuvattuva, பெ.(ஈ.) ஆறு 

அத்துவாக்களுள் முப்பத்தாறு தத்துவங் 
களாகிய அத்துவா ome; tattuvas or reals 
as path to salvation, one of six attuva 
(9.4). 'தத்துவாத்துவா முதலான தெல்லாம்” 
[சி.சி5,6) மறைஞா.). 

தத்துவாதி (௪11141 பெ.(ஈ.) மாத்துவ 
அந்தணர் ; 8 sect of Brahmins who hold 
the doctrines of Madhvacarya. 

தத்துவாதீதன் tattuvadidap, @u.(n.) 
மெய்ம்மை (தத்துவங்) கடந்த பரம் பொருள் 
(சி.சி.2, 73, சிவாக்.); 000, 95 trascending all 
reals. 

தத்துவார்த்தம்  tattuvarttam, Qu.(n.) 
மெய்ப்பொருள் முறையான தன்மை; 
Philosophical nature. நீங்கள் கூறும் 
தீதீதுவார்த்தமான பொருளில் அவர் இந்தக் 
கவிதையை எழுதவில்லை” 

[Skt. tatvatartha > s. தத்துவாத்தம்] 

தத்துவான்்மா —tattuvanma பெ.(ஈ.) 
நுண்ணுடலை (சூக்குமதேகத்தை)ப் பற்றி 
நிற்கும் ஆன்மா (சி.போ.பா.6,2 புக், 317); state 
of the soul when it is associated with the 
subtle body. 

SSugia fatparam, Qu.(n.) ஒன்றில் முப்பது 
விநாடி; 1/30 of a second. (சா.அக.) 

[Skt. tatpara > த, தத்பரம்] 

தத்பூர்வம் /சஐருசா, பெ.(ஈ.) முதலில் 
ஏற்படுவது; happening for the first time. 
(சா.அக.) 

[Skt. tatpairva> த. ததீபூர்வம்] 
தத் போதம் 20022), பெ.(ஈ.) உண்மையறிவு; 

knowledge or Understanding of truth, 
(சா.அ௧)   

தந்தக்கட்டில் 

தத்ரூபம் சசர்ஸ்சா, பெ.(ஈ.) முழுதும் 
ஒற்றுமையான வடிவு; ஒருமையுறுத்தோற்றம் 
exact resemblance. காட்சி அதன் 
தத்ரூபாமாயிருக்கும் (கொ.ப/, 

[51 சர்ச 2 த. தத்ரூபம்] 

ததகாமேந்தினி ௪/௪ பெ.(ஈ.) 
தேற்றான் கொட்டை; 18/81 616ச1ஈ0 ஈப். 
(சா.தக.) 

SSuUdSHM fata-pattir] பெ.(ஈ.) வாழை (மலை); 
plantain, musa. 

ததாத்து (2/2, இடை.(((.) அங்ஙனமே ஆகுக 
எனப் பொருள்படும் ஒரு வடமொழி வாழ்த்துத் 
@gn_f (Brah.); a Sanskrit expression 
meaning ‘amen’, ‘so be it’. 

ததுமல் fadumal Gu.(n.) 1. தெளிவு இல்லாமல் 
குழம்பி இருக்கை; 1௭4 ஈர்/6் 15 confusion. 
2. கூட்டம்; 00. 

ததேகத்தியானம் /௪/6(2-/- 02௪, பெ.(1.) 
ஒன்றையே இடைவிடாது எண்ணுகை 
(451608) (Brah.); concentrated 
meditation on one and the same subject. 

SG5aHC mi'  tatéka-nittal @u.(n.) 
ததேகத்தியானம் (வின்) பார்க்க; 566 /2/212- 
t-tiyanam. 

565660 env? ladékanitta, Qu.(n.) 
1 அசைவற ஊழ்கத்தி (தியானத்தி)லிருத்தல்; 
being absorbed in contemplation or 
meditation without disturbance of mind. 
(சா.தக.) 

தந்தக்கட்டி /8709-/-/௪]0] பெ.(ஈ.) 1. தந்த 
சூலை (இ.வ.) பார்க்க; 8689 tanda-cilai 
2. பல்லில் உண்டாகும் கட்டி; an abcess on 
the gum of the teeth gumabcess, gum- 
boil. 

தந்தக்கட்டில் fanda-k-kattil, Qu.(n.) 11. யானை 
மருப்பினாலியன்ற Sie; ivory cot. 
2. உயர்ந்த கட்டில் (இ.வ; any fashionable 
cot.



தந்தக்கிருமி 

தந்தக்கிருமி tanda-k-kirum{ பெ.(£.) 
பற்களிடையே தோன்றும் நுண்ணுயிரி, 
பற்பூச்சி, /௦1௱ 1௦பா0 1 1610௦1. (சா.அக.) 

த.வ. பற்புழு 

தந்தக்குறி /௪7௦௪-/-/0ரர பெ.(॥.) புணர்ச்சி 

காலத்தில் பல்லால் உண்டான அடையாளம் 

(கொக்கோ); marks made by the teeth of 

the lover on the limbs of his beloved. 

த.வ. பற்குறி 

தந்தகபாலிகாநோய் tanda-kabaliga-noy, 

பெ.(ஈ.) பற்களின் முனைகள் தேய்ந்து 

வெடித்துப் பொடிப்பொடியாக உதிரும் நோய்; 9 
disease in which the edges of the teeth 
are softened cracked and sometimes 

crushed and dropped in pieces of 

particles. 

தந்தகரானநோய் /2729-(௪:27௪-727 Gu.(n.) 
பல்லீறுகள் தேய்ந்து பற்களை வெளியில் 
சாய்க்கும் ஒருவகைப் பல்நோய்; 3 01568565 
in which the gums are eaten away leaving 

the teeth exposed to its full length. 

[Skt. danda> த. தந்தகரானம் 4 நோய்] 

தந்தகரிசம் tandakarigam, @u.(n.) 
சுண்ணாம்பு; 6. (சா.அக.) 

தந்தகரிசனம் tanda-karisapam, Gu.(n.) 
சுண்ணாம்பு; 16, calcium carbonate. 

[Skt. ௭௪2 த. தந்தம் - கரிசனம்] 

தந்தகரிடநோய் /௮708-4௮/772-70) பெ.(ஈ.) 

பல்நோய் வகை; 8 0156856 0[ (6 (9௮ம். 

[Skt. danda> த.தந்தகரிடம் - நோய்] 

தந்தகரிநோய் fandakari-ndy, Gu.(n.) 

usvGnmiz a disease of the teeth. 

[Skt. danda> த.தந்தகரி 4 நோய்] 

தந்தச்சீப்பு 2722-௦2-௦0, பெ.(ஈ.) மருப்பு 

அல்லது கொம்பினாற் செய்த சீப்பு; 6௦ம் ௦1 

horn of ivory. 

[Skt. 4௮7052 த.தந்தம் - சிப்பரீ   

தந்தசூகம் 

தந்தசம் /௪72௪227, பெ.(7.) 1 பல்லீறு; யா ௦7 

1661. 2. யானைக் கொம்பு; 619021] 1ப51.. 

த.வ. தந்தச்சதை 

தந்தசருக்கராரோகம் tandasaru-k- 

kararogam, பெ.(1.) பற்களின் பின்புறத்தில் 

சுண்ணாம்பு அல்லது காரையைப் போல் கரடு 

கட்டியிருக்கும் செதில்கள்; 8 ச் [800156 
crust or a concretion which is sometimes 
formed behind the teeth; tartar on the 

teeth, the teeth become as rough as 

gravels. (சா.அக.) 

தந்தசருக்கரை /2702-5௮ப/4௮-௮/ பெ.(7.) பல் 

asm hong (Fouyi_.); tartar on the teeth. 

த.வ. பற்காறை 

[51 047022 த.தற்தம் - சருக்கரை] 

தந்தசருக்கரைநோய் /2702-22/ய/4௪2707 

பெ.(1.) பற்களின் பின்புறம் கரடு கூட்டிய 

செதில்கள் போன்ற காறை; 8 hard reddish 

crust, which is sometimes formed behind 

the teeth. 

[Skt. danda> த.தந்தம் - சரச்சரை * தோய்] 

தந்தசியாவகரோகம் tandasiyava- 
270577, பெ.(.) பற்களை நீலம் அல்லது 

கருப்பு நிறமாகச் செய்யுமோர் நோய்; 8 

disease in which the teeth are rendered 

01801 ௦7 6. (சா.அக.) 

தந்தசுடிகரோகம் flandasudiga-rogam, 

பெ.(1.) பல்லீறுகள் வீங்கிச் சிறு ஓட்டைகளை 

உண்டாக்கும் ஒரு வகை நோய், 3 015695 ௦7 
the teeth marked by swelling of the gums 

and small holes in the teeth. (e7..916.) 

HLHGHS) fandasutti Qu.(n.) usd விளக்குதல்; 

cleaning the teeth. (er..91:.) 

தந்தசூகம் 4709-80௪௮,  பெ.(ஈ.) 

1. பாம்பு(வின்) ; 812/6. 2. பாம்புகள் நிரம்பிய 

நிரையம் (நரகம்) (சேது 4. துனுக்கோ 4); 8 ௭1 

infested with serpents. 3. நச்சுயிர் (80116.



தந்தசூகன் 

தந்தசூகன் /4702-2பரச, பெ.(॥.) 1. கொடி 

யவன் (யாழ்.அக.); ஈ௮(ராகா( 06௭50. 

தந்தசூலை /2702-2874 பெ.(ஈ.) 1 பல்வலி (இங். 

spe. 369); tooth-ache, inflammation of the 

dental pulp, odontalgia. 2. usd mile 

உண்டாகும் குத்தல் நோய்; 8 16/005 நவா 

experienced in the gum of the teeth. 

(சா.அ௧) 
[Skt. danda> த. தந்தம் - குலை] 

HLSHSOSUAT ULC ell fandattaiyudirap 

panni Gu.(n.) Sevens toro; tiger's sparge. 

(சா.அக.) 

தந்ததி /௪72௪0பெ.(1.) மரபுவழி; 16806. இரவி 

சிரிகண்டன் தந்ததிப் (பிரகிருதியாய் 1.8.5. ॥ 

175). 

தந்தந்தண்ணீர் /சாசணசாரர், பெ.(ஈ.) 
எலும்பை நீர்மமாக்கவுதவும் கரைசல் 

(அஸ்திபேதி); 3 50871 60ப௦0 00065 10௦ 

liquid? (ar. 918.) 

[Skt. danda> த. தந்தம் - தண்ணிர் 

தந்தமூலம் tanda-milam, Qu.(n.) usGour; 

root of the tooth. 

[Skt. danda> த. தந்தம் * மூலம்] 

தந்தயோடதம் /2722-)-22202), பெ.(ஈ.)1 பல், 
உதடு போன்றவற்றின் தொடர்பு; relation to 

teeth and the lip-dentilabial. 

தந்தரூடி fanda-rid; Qu.(n.) பல்வேர் 
புண்ணாகித் தீநாற்றம் வீசும் நோய்; a disease 
of the teeth marked by ulceration at the 

root followed by a discharge of pus and 

blood with fetid smell-Pyorrhoea. 

தந்தவாயு /2௭2/2)ப, பெ.(.) 1 பல்வலி; 1௦௦14) 
pain. 2. பல்லின் நரம்பிற்குள் காணும் குத்தல் 
நோய்; 8 nervous plain experienced in the 
gum of the teeth. (சா.அக.) 

14 தந்தி" 

தந்தவித்திருதி ௮7020742/ப07/ பெ. (ஈ.) பல்லின் 

உட்புறம் அல்லது வெளிப்புறத்துச் சதையில் 

வீக்கமான கட்டிகளை உண்டாக்கும் ஒரு 

suena GEM; a disease of the teeth in which 

abcesses or boils are developed in the 

front or the rear side of the gum attended 

with much swelling. (e1.9)5.) 

SSMS TOUM fanda-vidaropam, Gu.(n.) 

பல்லாட்டம்; 3 disease which is consequent 

upon the friction of the gums marked by 

the appearance of violent swelling. 

தந்தவைத்தியம் /2702௪/0௮77, பெ.(£.) 

பல்லைப் பிடுங்குதல், பல் கட்டல், பல் தூய்மைப் 

படுத்தல் முதலியவற்றுடன் பற்களில் ஏற்படும் 

நோய்களுக்குச் செய்யும் மருத்துவம்; 16 ௮1 

of curing dental complaints along with the 

act of extracting the teeth, repairing or 

replacing them when decayed, cleaning 

610. (சா.அ௧.) 

தந்தவைத்தியன் /2722/௫௪0, Gu.(n.) 

பற்களின் நோய்க்கு மருத்துவம் செய்பவன்; 

one whose occupation is not only to treat 

tooth complaints but also to clean, extract 

repair and replace them when necessary. 

(சா.அக.). 

த.வ. பல்மருத்துவன் 

தந்தவைதர்ப்பம் /௮702-/௮92௦௦21, பெ.(7.) 

அழற்சியினாலேற்படும் பல்லாட்டம்; 1005611855 

of the teeth through external injury. 

SiH" fandj Ou.(n.) 1 ஆண் யானை, களிறு 
(Situ.); male elephant. "sei Mec ome 
தடங்க ணோக்கின (கம்பரா; சித்திரக் கூட : 
43). 2. பாம்பு (நச்சுப் பற்களையுடையது); 
snake, as having fangs. தந்தி தஞ்சுர் 
தலைக் கொளச் eriggoen" (கந்தபு. 
சயந்தன்கனவ 21,   [Skt. dantin > g. தந்தி]



தந்தி” 

தந்தி” கார் பெ.(ஈ.) 1. sod; wire. தரர் 

குந்திரிடையம் பின்னி” (தைலவ பாபரி, 22). 

2. யாழ் நரம்பு (வின்.); 0810ம், எரா of a 

musical instrument. 3. pyiwy; sinew, 

tendon. 4. தொலைவரி (மின் கம்பி வழி 

யனுப்புஞ் செய்தி); 16/68. 5. யாழ் (பிங்;); 

lute. 

த.வ. தொலைவரி 

[Skt. tantri> 5. 56] 

தந்தி” ணர் பெ.(1.) நரம்புக் கயிறு; 180௦. 

(சா.அக.) 

தந்திக்கம்பி tand-k-kambj Gu.(n.) 1. afenensr 

முதலியவற்றின் நரம்பு; 511470 07 8 [ப16. 

2. தொலைஉரி அல்லது தொலைபேசிக் கம்பி; 

telegraph or telephone wire. 

[5/1 22 த. தந்திரகம்] 

தந்திகொடு--த்தல் /௮7214௦3/-, செ.கு.வி.(11.) 

ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு 
விரைவாக) கம்பி வழியாகச் செய்தி 

அனுப்புதல்; 1௦ 5800 8 16/607௭௱, wire. 

மும்பை போய்ச் சோந்ததும் உடனே 

ுந்திக்கொடு: 

த.வ. தொலைவரி தருதல் 

[Skt. danai> 5.56) + கொடு-] 

தந்திபூட்டு--தல் /2721,2010-, 5 செ.கு.வி.(4:1.) 

வீணை, யாழ் முதலியவற்றிற்குக் கம்பி 

Wiens Sed (ailedr.); to fit up with strings, as 

ina lute. 

[Skt. dandi> 5.5681 + ucO-] 

தந்திபேசல் /௮7040287 தொ.பெ.(91.1.) 

நாடியடித்தல்; 06230 of the pulse. 

[8/4 22 த.தந்தி * பேசு - ௮ல் - ௮ல் - 

Glas. Gur gpl] 

தந்திபேசு-தல் fandipésu-, 5 Ge.6.0i.(v.i.) 

தந்தியடி'-த்தல் பார்க்க; 566 187014-2011-,   

தந்தியூசிவன்னச்சேலை 

தந்திபோல்தெரித்தல் /௪70420//27//௮] 

பெ.(8.) விட்டு விட்டுச் சுரீர் என நோதல்; 8 8014 

of pain experienced in hemicrania. 

தந்திமுறுக்கு-தல் tand-murukku-, 5 

செ.குன்றாவி.(4.1.) யாழ் நரம்பை இறுக்குதல்; 

to tighten the lute-string. 

SEAYMS GSO land-murukku, Gu.(n.) 
நரம்பிற்குச் சுறுசுறுப்பையுண்டாக்கல்; 

stimulating the nerves. 

[Skt. 8௮7015 த. தந்தி * முறுக்குதல்] 
தந்தியடி'-த்தல் /௪7௭4)/-சர் 4 செ.கு.வி.(11.) 

தொலைவரிச் செய்தியனுப்புதல்; 1௦ 880 8 

telegram, wire. 

[Skt. dandi > 5. 5651+ 2)-] 

HEA? -H5e fandi-y-ad-, 4 செ.கு.வி.(5/1.) 
வீணை, யாழ் முதலியவனவற்றில் மீட்டும் 

மெல்லிய கம்பியை மேலுங்கீழுமாக அசைப்பது 
போன்று ஆட்டுதல்; 1௦ ௦616. 

[Skt. dandi> 5.558 + அஃ] 

தந்தியடி”-த்தல் /270*)-௪77, 4 செ.கு.வி.(4:1.) 

நாடிபேசல்; 1௦ 0621 16 0ப/56. 

[544 027045 த.தற்தி - அடி-] 

தந்தியம்' /௮7ஸ்௪, பெ.(.) பல்லடுக்கு; 116 1 

the teeth. 

[54ம் சோர்: த.தந்தி 2 தந்தியம்] 

தந்தியம்? ஸாஞ்சா, பெ.(॥.) முலைப்பால்; 
woman's breast milk. 

தந்தியறுதல் /270%)/-௮10/04] பெ.(ஈ.) 1. நாடி 
விழல்; ௦001 ௦7 (6 pulse. 2. நரம்பு 

afipéél, nervous break down. 

[Skt. dandi> 5. 551+ அறுதல்] 

SiAumMA wo fandt-yarittam, @u.(n.) eps 
நோய்க்கான ஆயுள் வேத மருந்து; 8 

ayurvédic wine prescribed for piles. 

தந்தியூசிவன்னச்சேலை tandi-y-Ustv- 
vapna-c-célaj பெ.(1.) கம்பியூசி போலும்



தந்திரம் 

மெல்லிய கோடுகள் அமைக்கப் பெற்ற, 

புடைவை வகை (இ.வ.); 8 (40 04 5812௦6 ஈரம் 

needle-like stripes. 

தந்திரம் (ள்), Ou.(n.) wmp wroy (alssr.); 

wire or string of a lute. 

SHATWYSH' tandirayukti Gu.(n.) @Mus@; 

@ey2.6 em; technical terms, code word. 

(சா.அக.) 

தந்திரயுக்தி” ரணாரர்கய/ம் பெ.(ஈ.) மந்திர 
நூலின் அறிவினால் அமைக்கப்படும் பொருள்; 
anything or substance created or formed 

by secrets revealed by Tantric science. 

(சா.அக.) 

தந்திராகமம் /௭ா2222௱௭௱, பெ.(ஈ.) எந்திர 
மந்திரங்களைப் பற்றிச் சொல்லும் தோன் 
றியத்(ஆகமம்)தின் ஓர் பிரிவாகிய தந்திரம்; ௦06 
of the divisions of the Agama philosophy 
treating on rites, operation of diagrams etc. 
(சா.தக.) 

தந்திராணுசாரணை  tandiranusaranai 
பெ.(॥.) கல்வி (தந்திர) நூலைப் பின்பற்றி 
நடப்பது; following the authority of the 
Tantrams. (e1. 946.) 

தந்திரி /2௭ர/ பெ.(ஈ.) யாழ் நரம்பு; string of 
musical instruments. 

தந்திரியும் "(பிரமோழ். 2 6.2), 

SEHiMeld tandirigam, Qu.(n.) தந்திரிகரம் 
பார்க்க; 56௦6 tandiri-garam. 

தந்திரிகரம் tandir-garam, @u.(n.) 
செங்கோட்டியாழ் உறுப்புகளில் ஒன்று, 8 part 

"oS on evar & 

of sengdttiyal, "செங்கோட்டி யாழிற்றச் 
திரிகரத் தொடு "(சிலப் 79: 1077) 

தந்திரிகை tandirigal Glu.(n.) abi; wire. 
'தந்திரிகை சுற்றி (தைலவ. சல. 47), 

தந்திவன்னம் fandi-vanpam, பெ.(ஈ.) 
தந்தியூசிவன்னச்சேலை (இ.வ.) பார்க்க; 586 
landi-y-dsi-vanna-c-célaj 
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தப்சீல் 

தந்துபாவம் /௭7/ப/ம்.2/௮7, பெ.(1.) விலங்கு - 
நிலத்திணை ஆகியவற்றில் கட்டியாக 
உறையக்கூடிய கசிவு ஊனீர்; ரிமர்£. (சா.அக.) 

தந்துமாத்திரிகம் /௮72124/17௮௱, பெ.(ஈ.) 

நார்த்தசைகள் உருவாக்கக்கூடிய உயிரணு; 
11௦1001851. (சா.அக.) 

தந்துமேகம் /4701//7729௮/), பெ.(ஈ.) அடிவயிறு 
நொந்து, வீணா தண்டத்தின் அடியில் விம்மி 
விருவிருப்பை உண்டாக்கி ஆண்குறி 
வழியாய்ச் சளியைப் போல் ஒழுகும் ஒரு வகை 
Gori; a transparent mucous wiry 

discharge from the urethra. (e1..9)8.) 

Sw fanam, Gu.(n.) eset; saldal wood. 
(சா.அக.) 

5H) fanu, Ou.(n.) 2160; body. 

[Skt. tanu > gs. தந] 

தநுச்சாயை (27ப222௪' பெ.(ஈ.) உடம்பின் 

நிழல்; 878004 01 0085 0௦0. (சா.அக.) 

தநுத்துவசம் 8௭1ப/1ப/௪2௪௱, பெ.(.) சிறு 
நெல்லிச் செடி; Indian goose berry shrub. 

(சா.அக.) 

தநுத்துவசை danuttuvasai பெ.(£.) 
தநுத்துவசம் பார்க்க; 566 danuttuvasam. 

(சா.அக.) 

தநுபம் 8௮702௭, பெ.(ஈ.) வெண்ணெய்: 6ப1ஏ. 
(சா.அக.) 

தநுவாயு பஜ பெ.(ஈ.) தாள்கிட்டி; 100% 
jaw, (சா.அக.) 

தநாநபம் 274720, பெ.(ஈ.) நெய்; 066, 
clarified butter. (er. 9.) 

SHTGeh tandrubam, பெ.(.) மயிர்; ஈன். 

(சா.அக.) 
தப்சீல் 4257 பெ.(ஈ.) தப்சீல்வார் பார்க்க 

(C.G.); see tapsiivar. 

Ar. tatsil > g. sues]



தப்சீல்வார் தபளா 
  

தப்சீல்வார் /222%/௮7, பெ.(ஈ.) விளக்க (விவர)க் 

குறிப்பு (0.0.); 021110ப/85, 061415 ௦7 ௮ 

account and the like, schedule. 

தப்டர்தோட்டம் /82-2//௭7, பெ.(॥.) 

டப்டர்தோட்டம் பார்க்க(*.].); 896 /20/2- 

t6ftam. 

தப்தர் (2௦/2: பெ.(7.) 1. துணியிற் கட்டி வைக்கும் 

ஆவணம்; (60010, register, account, official 

statement, report, bundle of written 

documents tied together in a cloth. 

2. ஆவணங்களைப் பேணி வைக்கும் 

அலுவலகம்; 160010 011106. 

த.வ. பொதியாவணம் 

[Persn. daftar >. sug] 

தப்தர்பந்து /20/20௮700, பெ.(ஈ.) தப்தரங்கு 

மாத்தா பார்க்க (0.6.); 886 /80/௪/- 

gumaitta. 

தப்தரங்குமாத்தா /௪2/2/௮/4(177212, பெ.(ஈ.) 

ஆவணங்களைப் பாதுகாத்துப் பேணும் 

உதவியாளர்; [60010 (66061. 

[Persn. daflartgumasia> . sisrigumgsr] 

தப்தீல் (௮௦01 பெ.(1.) மாறுகை (0.0.); 819௦, 

alteration, substitution. 

தப்பீக் ftappik பெ.(ஈ.) ஊரில் பொது 

குடிகளுக்கேனும் மானியம் மிகுதியாகக் 

கொண்டவர்களுக்கேனும் அலுவலர்கள் இடும் 

eurfl (R.T.}; extra contribution imposed by 

the village officers on all the villagers or 

on those who hold a greater portion of the 

rent-free lands. 

தப்புதோத்திரம் /292ப-/2///௮, பெ.(॥.) 

முகமன் (முகத்துதி) (இ.வ.); 12116௬. 

sus taprik Qu(n.) சிற்றூர் அலுவலரால் 

சிற்றூருக்கு வரையறு (விதி)க்கப்படும் 

oygslaeuf; any extra contribution which the   

village officers, suomoto, used to impose 

on the villagers. 

தபசில் (20௪5 பெ.(1.) தப்சீல் பார்க்க; see 
tapsil. 

[Ar. tafsil > 5. suc] 

தபசுநாள்சுத்தபோசனம் /௪0௪20-72/-20/1௪- 
pdosanam, பெ.(॥.) தவசுநாளிற் கொள்ளும் 

நோன்பு (விரதம்); 211125. 

தபதி /82௪0/ பெ.(॥.) சிற்பி, கம்மியன் (பிங்.); 

sculptor, statuary. 'தபதியா' யாவரும் 

சரிபுநீதார் (பாரத. இர்திர. 12). 

[Skt. sthapati > ஸ்தபதி 2 த. தபுதி] 

தபநதநயை /2௦௮௪/௪௭௮/௮ பெ.(ஈ.) வன்னி 

மரம்; 16 பாக 1166. (சா.அக.) 

தபம்பண்ணல் fabampannal Gu.(n.) seub 
மேற்கொள்ளல் (தவசு பண்ணுதல்); (68010 2 

anstre life, to make penance. (e1. 9)6.) 

[509 > sans > Skt. tapas > g. sii] 

தபலா fabal/g, Ou.(n.) தபளா பார்க்க (இ.வ.); 

see fabala. 

துபலை 150௮௮ பெ.(ஈ.) ஏனவகை; 8 (ஈம் ௦7 

metal vessel. "sides யென்றுந் 

தவலையென்றும் (விறலிவிடு 747). 

[தவலை 2 தபலைர 

தபளா /௪5௮/௪ பெ.(1.) மத்தள வகை (இ.வ.); 8 

kind of tabret. 

(47. 20௮2 த. தபனார் 

  

  

     



தபனன் 18 தபோவனம் 
  

தபணன் (௪0௪௪, பெ.(ஈ.) 1. கொடுவேலி; 

plumbago. 2. நெருப்பு; 16. 3. கதிரவன்; 

$பஈ. (சா.௮௧. 

தபா 1௪25, பெ.(ஈ.) தடவை, 116, 000880, 

(பார. இரண்டுதபா வந்து போனான் (இவ). 

த.வ. தடவை 

[Ar. dafa > 5. தபா] 

தபாக்கினி fapa-k-kini Qu.(n.) scureAef 

(ailetr.) umt&éa; see fap0kkini. 

தபாகா (220845 பெ.(11.) அரிசி; topioca. 

(சா.அக.) 

தபாத்தியம் ௪22௮௭, பெ.(1.) மாரிகாலம்; 

[வாரு 86850. (சா.அக.) 

தபாது fabatu, பெ.(.) தபாவத்து பார்க்க 

(வின்.); 366 fabavattu. 2. தவறு (யாழ்.துக.); 

mistake. 

தபாய்-த்தல் /22%-, செ.கு.வி.(4.|.) 
1. ஏமாற்றுதல்; 1௦ 06081௨. 2. சதாய் பார்க்க 
(இ.வ.); 666 5202 

தபால் faba] Gu(n.) 1. அஞ்சல்; ற05(, ஈாவி, 

tapal. 2. Gaig; regular stopping-place in 
route, stage. 

[U. tappal > g. surei] 

SHurewnr() fabal-madu, Qu.(n.) wees 
வண்டிக்குரிய கெடிமாடு; [613 04 bullocks, 
as in journey by stage. 

[U. tappal> 5. suns 4 மாடு] 

தபால்வண்டி tabal-vand; பெ.(ஈ.) 
கெடிவைத்துச் செல்லும் பயண வண்டி (இ.வ.); 
stage-coach. 

த.வ. எல்லை அஞ்சல் வண்டி 

[U. tappal> g. sume + eustorig } 

தபாலதிபர் tabaladibar, Qu.(n.) (இலங்.) 
அஞ்சல் நிலைய அதிகாரி; 0081125167. 

(0. (22042 த. தபால் - அதிபர] 

தபாவத்து (202,௪10, பெ.(ஈ.) ஏமாற்றுகை; 
cheating, defrauding (C.G) 

தபாற்கட்டளை /252/-42//௮9 பெ.(£.) (இலங்) 
அஞ்சல் ஆணை; 00519! order. 

[U. tappal> s. sure + &t'_onsr] 

தபாற்காரன் சம்சார Gu.(n.) 
1. கடிதத்தை அஞ்சலிற் கொண்டு 
செல்லுவோன். 2. அஞ்சல் (தபாற்) கடிதங் 

கொடுப்போன்; postman. 

த.வ. அஞ்சலன் 

[U. tappal > 5. sursb+engetr] 

Hsurerrs&el  fapand-k-kinj Gu.(n.) 

செங்கொட்டை; marking nut. (#1. 946.) 

தபிலா சமரச பெ.(ஈ.) தபளா (இ.வ.) பார்க்க; 

see fapala. 

தபேதார் /225027, பெ.(ஈ.) தலைமை ஏவலாள்; 
head peon. 

த.வ. முதன்மை ஏவலர் 

[Persn. daftardar> த. தபேதார்] 

தபேலா சம்சிச, பெ.(ஈ.) விரல்களாலும் 

உள்ளங்கையாலும் தட்டி வாசிக்கப்படும் 
அரைக்கோள வடிவில் ஒன்றும் நீள் உருளை 
வடிவில் ஒன்றுமாக அமைந்த இசைக் கருவி; 
15018. தரிழ்த் திரைப்படங்களில் தபேலானவக் 
கொண்டு இசைக்கப்பட்ட பாடல்கள் இன்றும், 
என்றும் கேட்புதற்கு இணிமையாக இருக்கும்?” 

[Ar. tabal > 5. Cur] 

SGuT&AeA tabdkkinj Gu(n.) 1. sassired 
தோன்றும் கனல்; 16 07 austere penance. 
2. தவஞ் செய்தற்கு வளர்க்கும் தீ; ரி6 110160 
for doing penance. 

[Skt. tapdgni> த. தபோக்கினி] 
SCumusAund taboyakkiyam, பெ.(ஈ.) ஐவகை 

வேள்விகளுளொன்று (சிவதரு. ஐவகை, 1, 
உரை); 016 ௦74 pafija-yagam. 

தபோவனம் 19000207௪7, பெ.(॥.) தவம்   Gets e@; forest where ascetics



தம் 

perform penance. அம்முணிப் பெருங் 

கடவுளுந் தபோவன மடைந்தனன்” (பாரத. 
சும்; 20]. 

[த. தவ? 5ம். tapd-vana > த. தபோவனம்] 

தம் 2௭7, பெ.(1.) 1. மூச்சடக்குகை; 10101 116 

08210. 2. மூச்சு; 0ா6சரர். "அவன் தம் 

பிடிக்கிறான்". 

தம்பதி /2772௪௦1; பெ.(.) கணவனும் மனைவியும் 

(@ Lt.); Wedded couple, husband and 
wife. 

த.வ. இணையர் 

[Skt. சம் த. தம்பதி] 

தம்பவகம் 2770202747), பெ.(.) விலாமிச்சை 

வேர்; ரா€ 1166 001. (சா. அக.) 

தம்பனக்குளிகை" /2770:272-/-4ப/9௮] பெ.(7.) 

புணர்ச்சியின் போது உயிர்ப்புச் சத்துக் கூடவும் 

வீணாக விந்து ஒழுகுவதைத் தடுக்கவும் 

குங்குமப்பூ, அபினி, அரத்திப் பழம் (ஆப்பிள்) 

விதை ஆகியவற்றுடன் சாதிக்காயைச் 

சேர்த்து தேன் விட்டு அரைத்து மாலை 

ஆறுமணிக்குச் சாப்பிடக் கொடுக்கும் கடலை 

யளவு மாத்திரை; 8 Bengal gram size pill 
made of suffron, opium, seed of apple 
nutmug grind with honey and is given 
during being six 'o' clock to increase the 
vitality, consolidate the semen and prevent 
it from flowing out during intercourse. 

(சா.அக.) 

த.வ. கட்டு குளிகை 

[Skt. tambana> த. தம்பனம் - குளிகை] 

Sines Gallons” tambapa-k-kuligai, Gu.(n.) 

துமுக்கி (துப்பாக்கி) அல்லது குண்டடி கத்தி 

வெட்டுக் காயங்களுக்கும் உடம்பு இடங் 

கொடாது இருக்க வேண்டியும் வானத்தில் 

அசைவற நிறுத்தச் செய்யவும் பயன்படுத்தும் 

ஒரு வகை மாத்திரை; 8 (0 ௦4 ஈாச/0 ஈரி 
by which the body is made a proof fo gun 
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தமாசு 

shot wounds, to render impenetrable to 

kinfe cut etc., so as not to sustain any 

injury on the body and it also enables one 

to remain motionless in the region of the 
816. (சா.அக.) 

தம்பி-த்தல் /௯ரர2, செ.குன்றாவி.(3:1.) வளி 

(வாயு) அல்லது மூச்சை அடக்குதல்; 1௦ 

suppress breath or respiration. (e1.9)6.) 

தம்பிக்கச்செய்தல் fambikka-c-ceydal 
Gu.(n.) 1 gyneoimé Geiss; causing to 

become motion |655. 2. நிறுத்துதல்; 
causing to 510. 3. நெருப்பிற்கு ஒடாமற்படிச் 
செய்தல்; Causing a body not to evaporate 

061016 ரிா6. 4. வாயு நிறுத்தல்; 510010 16 
6524௦. (சா.அக.) 

[Skt. stambh > த. தம்பிக்கு - செய்தல்] 

siuGurel tambdl/, பெ.(ஈ.) வச்சிரப்படை 

(ஆயுதம்) (சங். அக.); thunderbolt. 

தம்மத்திகாயம் fammattikayam, Qu.(n.) 
ஐவகை (பஞ்சாத்திரம்) மறைப்பொருள்களுள் 
மீனுக்கு நீர்போல உயிரினது கமனத்துக்குச் 
சாதனமான (திரவியம்) பொருள்; (4811௮) 1௪1 
which helps the Jiva associated with 

pudgala or matter to progress, just as 
water helps on the movement of a fish, 

one of paficastikayam. 

தமனியமாக்கல் tamaniyamakkal, Qu.(n.) 

பொன்னாக்கல்; Making into gold. (er.9)6.) 

sum famam, Qu.(n.) முழுவதும் (வின்.); 

whole, entireness, completeness. 

[U. tamam > g. sums] 

தமான் famap, GQu.(n.) 1 amhelemc; 

longtrousers. 2. மூர் என்னுஞ் வகுப்பார் 

அணியும் அங்கி வகை (வின்.); 9 (470 07 01081 

worn by moors. 

[U. taman > g. s.nrsir] 

sume famasu, Gu.(n.) Frfiiieou supeusmipssev, 

நகைச்சுவை; humour, joke. அவன்



தமாசாவரி 

எப்போதும் தமாசாகப் பேசிக் 

கொண்டிருப்பான்? அவா் தமாசு செய்கிறார் 

புரியவில்லையா?” 2. சிரிப்பூட்டக்கூடிய 

வகையில் சுவாரசியமாக நிகழ்வது; வேடிக்கை; 

ரப, உபர். தமாசு பார்க்க வந்ததைப் 

போல கூட்டம் அவனைச் சுற்றி நின்றது? 

3. (-ஆன) விளையாட்டான போக்கியல் 

அமையும் தன்மை; 66110 playfull, being 

ரீயாரூ. பமகுவதைப் பார்த்துத் தமாசான நபார 
என்று நினைத்து ஏமாந்து விடாதே 

தமாசாவரி [2772-1௮ 

கேளிக்கைவரி; entertainment tax. 

பெ.(ஈ.) 

தமிசிரம் /2௱/£ர்சா, பெ.(ஈ.) 1. இருள்: 
கே. 2. குறைவு (யாழ்.அக.); டு, 

[Skt. tamisra > த. தமிசிரம்] 

தமோமணி /௪௱௯௭௱௪௱ பெ.(ஈ.) மின்மினிப் 

Lea, firefly. (ei. 218.) 

தமோமயம் tamomayam, பெ.(ஈ.) 
Geers weer; the mind enveloped 
with darkness. (a1. 918.) 

SGurailarga tamdovigaram, பெ.(ஈ.) நோய்; 
0156856. (சா.அக.) 

தயவு 79) ௪௩ய பெ.(ஈ.) 1. அருள்; 07௮௦௦, mercy, 
compassion. "sairgs தொடையான் 
தயவுடையான் " (சிவரக. மிசா, 47). 
2. gisry; love, passion. "gr மேல் 
மை தீதேன் தயவு நான்” (விரலிவிறி. 706). 
3. இறைப் பற்று; piety. "உயர 
தயவினினையுமவர்"  (திரு.ப்போ, சந். 
பேரியகட் 2:௮. 4. பிறர் கொடை யுள்ளத்துடன் 
நடப்பதால் கிடைக்கும் 4506; favour that 
one wins or receives. 2 de@penew 
தயனினால் இன்று நல்ல நிலையில் 
இருக்கிறேன் (௨.௮. 

த.வ. கனிவு, அருளிப்பு 

[5/௩ daya> த, suey 
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தயார் 

தயவுதாட்சண்யம் /4/௪10/-/2/220௨, 

பெ.(7.) ஈவிரக்கம்; 01நு 01 0௦0510724௦. 

[Skt daya+tatcanya > & தயவதாட்சண்மர்] 

Swefuus fayaniyam, Ou.(n.) Qris5 5555 
that which deserves one's pity. 
'தயணியக்கவிபாடுகோம் (தமிழ்நா; 227], 

[Skt. dayaniya> த. தயணிபம்] 

தயா 5 பெ.(ஈ.) அன்பு, அருள்; 104/6, grace. 
'தாயிர் தடாவடையதம்பெருமான் "(திரவாச. 
13.3). 

[Skt. dayd> த. தயாரி 

Swraeyjin fayagaram, Qu.(n.) yesh; pity. 

தயாகரன் 229௮2 பெ.(ஈ.) அருளுணர்வு 
மிக்கவன்; 8076 - 0056 ௦4 ரா. 

[Skt. day+akara> 5. sumareir] 

தயாதருமம் சர்ச,  பெ.(ஈ.) 
அருளாகிய spo; duty of love and mercy 
towards others. அவனுக்குத் 
தயாதருமத்தை உபதேசஞ் செய்து" (மணி, 
11: 70 உரை), 

தயாநிதி faya-nidi Qu.(n.) அருட்செல்வர்; 

benevolent, merciful. “@arerapar Get 
தயாநிதி "(திருவாலவா; 24.3). 

தயாபம் tayabam, @u.(n.) அருள் (புதுவை); 
grace, mercy. 

தயாபரன் /௮)/2-2௮-௪ பெ.(ஈ.) 1 கடவுள் (தயை 
மிக்கவன்); 000, as all merciful. 
'தானேயாகிய தயாபரனெம்ரிறை " (திராச. 
2:99) 2. தயாசீலன் பார்க்க; 566 taya-Silan. 

[Skt. dayapara > த. தயாபரன்] 

தயாபாரமிதை taya-baramidal பெ.(॥.) 
அருண் மிகுகையாகிய பாரமிதை (மணிமே. 26, 
455, 2 em); the transcendental virtue of 
universal love, one of taca-paraimitai. 

தயார் (ஐன்; பெ.(.) 1. அணியம், ஆயத்தம்; 
readiness, preparedness. 2. (ஒருவர்)



தயாரி-த்தல் 21 தயாவிருத்தி 
  

மனத்தளவில் அல்லது செயல் அளவில் 
உடனடியாக ஒன்றைச் செய்யத் தகுந்தவாறு 
இருக்கும் நிலை / (ஒன்று) உடனடியாகப் 
பயன்படுத்தக்கூடிப அளவில் இருக்கிற நிலை; 

(state of) preparedness / (kept in) 

readiness. சண்டையை மறந்து 
அமைதியாகச் செல்ல நான் தயரா, வெளியே 

புறப்படத் தமாராகிவிட்டாள்] மெழுகு 
வாரத்தியைத் தயாராக எடுத்து ௧௮, ஈத்த 
நேரத்திலும் மின்சாரம் போய் விடலாம். 

த.வ. அணியம் 

[U. talyar > g. sum] 

தயாரி-த்தல் /௬/அ, செ.குன்றாவி.(5.(.) 

1. பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் 

உருவாக்குதல், உண்டு பண்ணுதல்; to 

produce, manufacture (goods, articles). 

வண்டிகளுக்கான உதிரிப் பாகங்களை 

தயாரிக்கு.ீம் தொழிர்சாலை] காற்றாலை 
கைச் கொண்டு.மின்சாரம் தயாரிக்கலாம் ee 

2. (உணவு) சமைத்தல், குளம்பி(காப்பி), தேநீர் 

முதலியவை) போடுதல்; 1௦ 0001: (7000), 1216 

(coffee, 64௦.). பல ௮கை உணவுகள் நொடியில் 

தயாரிக்கப்பட்டு விட்டன: 3. (கட்டுரை, திட்டம் 
போன்றவற்றை) எழுதி அல்லது வரைந்து 

உருவாக்குதல்; 1௦ 147116 (8 161167, 610. draw 

up (a plan, etc.). sag கட்டுரை தயாரித்துச் 
கொண்டிருக்கிறேன் : 

[U. taiyar > த. தயார் 2 தயாரி] 

தயாரிப்பாளர் காற்று பெ.(ஈ.) 
1. பொருள்களை உருவாக்குபவர், உண்டு 

Licterssyyieut; Manufacturer, producer (of 

00008). திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் சங்கம். 
2. திரைப்படம், நாடகம் போன்றவற்றை 

உருவாக்குவதில் ஆளுவ (நிர்வாக)் 

பொறுப்பையும், பொருட் (நிதிச்) செலவையும் 

ஏற்பவர்; ற௦0ப௦௭ (012 11௱ 0 ல). இந்தப் 
படத்தினால் தயாரிப்பாளருக்குப் பெரும் 

இழப்பு: 
த.வ. ஆக்குநர் 
[U. taiyar > த. தயார் 5 தயாரிப்பு - ஆளா]   

தயாரிப்பு /2/27220) பெ.(£.) 1. பொருளை 

2 (hour&eev; the act of producing or 

௱சாப780பரார. இன்றியமையான மருந்தும் 
பொருள்களின் தயாரிப்புச் செலவு 

அதிகரித்தவிட்டது : 2. உருவாக்கப்பட்ட 
பொருள்; றா௦0ப௦(. எங்கள் நிறுவனத்தின் 
தயாரிப்புகளை நீங்கள் நம்பி வாங்கலரம் : 

3. (திரைப்படம், நாடகம் போன்றவற்றை) 

உருவாக்கும் செயல்; 000௦4௦ (௦7 8 ரி, 

6(0.). இந்தத் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பில் 
உதனிப அனைவருக்கும் நன்றி: 

த.வ. உருவாக்கம், ஆக்கம் 

U. faiyar > த. தயார 2 தயாரிப்பு ச த 

தயாவிருத்தி fayavirutt, Cu(n.) sG@enG 

புரியும் செயல்களுள் பிறர்க்குப் பொருள் 

வரவில் உவப்பு, பிறர் செல்வம் பொறுக்கை, 

பிறர்செயற் பாட்டிற்கு உடன்படல், தீமைக் 

கஞ்சல், பிறர் செயற்பாடு முடிக்கவிரைதல், 

பிறர் ஐயம் தீர்க்கை, நன்மை கடைப்பிடிக்கை, 

பிறர் துயர்க் கிரங்கல் என்ற எண்வகைச் 

செயல்கள் அல்லது உயிர்த்தொடர்பான ஏழும் 

உடம்புத் தொடர்பான ஏழுமான 14 செயல்கள் 

(களாபாடனம், வியதாகரம் நீர்க்கத தண்டனம், 

சந்தேக வாரணம், அன்னிய குணசகனம், 

பரதிருதூனயோகம், பரார்த்த தேவப் 

பிரார்த்திதம், அன்னம், பானம், அம்பரம், 

மந்திரம், தாசபாலனம், காராமயத்திரித 

மோசனம், சவச்சேமம்); 2015 01 02வி௦வா௦ 

eight in number viz. pirarkku-p-poruf 

varavi--uvappu, pirarselvam-porukkai 

piralkarumattirkudanpadal timai-k-kafjal 

plrar-karumam mudtkka-viraigaj pirar 

aiyantirkkaj nanmai-kagar-p-pigikkaj pirar 

tuyar-k-kirangal or 14 in number, seven 

relating to the soul and seven relating to 

body, viz. kalapadanan viyatagaram, 

nirkkadandanam, sandégavaranam, 

anniyagunasaganay, paratirutupaydgam, 

parartta dévappirarttidam, annam,
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papam, ambaram;- mandiram, dasa 
palanam, karaémayattiru dayamésanam, 

savaccémam. 

[Skt. daya-vridhi> g. sumagss] 

தயாளசிந்தை fayd/a-Sinda, பெ.(ஈ.) பரந்த 
மனப்பான்மை; large heartendness. 
கலைவாணர் மிகுந்த தயாளச்சிற்தை 
படைத்தவா (2.021) 

த.வ. இரக்ககுணம் 

தயாளம் ௪72௪௭), பெ.(ஈ.) 1. ஈகம், தாராளம்; 
liberal. அவர் மிகுந்த தயாளகுணம் 
உடையவர்” (௪.௮). 2. பெருந்தன்மை; 
9680610510. அவருடைய தயாளத்தைப் 
பாராட்டாதவாகளே இல்லை (உவ) 

த.வ. பெருந்தகைமை 

[Skt. tayalu > 5. தயாளம்] 

Swrerer fayaan, Gu.(n.) srpreré குணம் 
கொண்டவன்; 016 who has liberal mind. 

[Skt. dayalu > த. தமாளம்? தயாளன்] 
தயிலக்காப்பு fayila-k-kappu, பெ.(ஈ.) கடவுள் 

திருமேனிக்கு எண்ணெய் சாத்துகை 
(கோயிலொ. 8); smearing an idol with oil. 

[5/7 ௪2 த. தயிலம்*காம்ர 

தயிலகாதனம் /௪)/௪-72221௪௱) பெ.(1.) நஞ்ச 
Gimi; ghee prepared with aconite. 

தயிலகித்தம் (வர்ற. பெ.(ஈ.) 
பிண்ணாக்கு; ௦1-0215. 

தயிலச்சிக்கல் tayila-c-cikkal, @u.(n.) 
எண்ணெய் அடியில் தங்கும் கசடு; (7௦ deposit 
found in Stagnating oil. (சா.அக.) 

த.வ. எண்ணெணய்க்கசடு 

[Skt. taila > 5. தயிலம்/சிக்கல்] 
தயிலப்பீப்பிலிகை fayilappippiligai Qu.(n.) 

எண்ணெய்ப் பசையுள்ள எறும்பு; ௦1] வார். 
(சா.அக.) 

தயிலபீதம் (22-௦௪), பெ.(.) அத்திப் பிசின் 
(tos6v.); milk of the fig tree. 

[Skt. tai/a+pita > gy. துயிலபீதம்]   

தயிலமெடு-த்தல் 

தயிலம் (ஸரீசா, பெ.(ஈ.) 1.“ வத்த மருந் 
தெண்ணெய் (சூடா.); ointment, medicated 
oil, ௦வ௱. 2. எண்ணெய்; 0॥. 

த.வ. நெய்மம் 

[Skt. taila > த. தமிலம்] 

தயிலம்காய்ச்சு-தல் /ஸர்சா- (22௦0. 
செ.கு.வி. (1.1.) எண்ணெய் உருவாக்கல் 
(Swirls); to prepare medicated oil. 
(சா.அக.) 

[Skt. 4/௪ 52 த. தயிலம் - காய்ச்ச] 

தயிலம்தேய்-த்தல் (௮ர௪௭-க-, செ.கு.வி. 
(1.1.) நோய் கொண்ட இடத்தை மருந்து 
எண்ணெயால் உடம்பில் தேய்த்தல்; 1௦ rub 
medicated oil on the affected part of the 
body. (err. 916.) 

[Skt. taila > த, தமிலம் 4 தேப்-/ 

தயிலமாட்டு--தல் [21/277-200- 5 
செ.குன்றாவி (44) பிணத்தை எண்ணெயிட்டுக் 
கெடாமற் #6; to embalm preserve in 
medicated oil, as a corpse. 

தயிலமாடு-தல் fayilam-adu-, 5 Qe.@.08. 
(v.i.) 1. செக்காட்டி எண்ணெயெடுத்தல் 
(யாழ்.அக.); 1௦ extract oil from oil-seeds, in 
an oil-press. 2. எண்ணெய் தேய்த்துக் 
கொள்ளுதல்; 1௦ 06571687 00௦5 body with 
oil. 

[Skt. taila > த. தமிலம் - ஆடு-] 
தயிலமாலி /ஷர்சாரசர் பெ.(ஈ.) எண்ணெய்த் 

Sif; oil wick. (சா.அ௧.) 

தயிலமிறக்கு-தல் layilam-irakku-, 5 
செ.கு.வி.(1:.) பொருள்களினின்று நெய்மம் 
எடுத்தல்; 1௦ extract essence. 

[Skt. taila > 6. sufand + இறக்கு-] 
தயிலமெடு-த்தல் layllamedu-, செ.குன்றாவி 

(4:4.) நிலைத்திணை (தாவரம்) அல்லது தாது 
வகைகளினின்று எண்ணெய் சாறம் எடுத்தல்; 
extracting oil from oily substances 
whether of vegetable or mineral kingdom. 
(சா.இக.) 

[Skt. taila > 5 தயிலம் - எடு]
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தயிலமெரி-த்தல் /ஸர்௮77-௮, 4 செ.கு:வி. : 
(44.) சுடரெண்ணெய் இறக்குதல்; 10 020216 
8பரகொனவு. 2. மருந்தெண்ணெய் காய்ச் 

& 60; to heat and prepare medicated oil. 

[Skt. taila > 5. தயிலம் - சரி-] 

Sileaignsarin fayila-varunam, Gu.(n.) Gastr; 
honey. 

தயிலவாரிப்பிரசாதனம் tayilavari-p- 
,0445202௮/77, பெ.(.) தேற்றான் கொட்டை; 

water clearing nut. 

SMeaesrumers tayila-vinalyalao, 
பெ.(ஈ.) செக்கான் (சேக்கிழார் 4 : 36); ௦4- 

monger. 

[5ம் ௪ 2 த, தமிலம் - விளையாளன்] 

silernss) tayipattu, பெ.(ஈ.) 1. அமர்த்தம்; 
appointment. 2. serflunn; attendance. 

'ஓத்தாசைக்காரன் வீட்டில் தயினாத்துக்கு 
இரண்டு போ்” (தாசீல்தாரநா. 13). 

தர்க்கம் /274௮, பெ.(॥.) வினாவிடையாக 

நாடகவரங்கில் பாடும் பாடல்; பே€[, 809 | 

the form of a dialogue, sung alternated by 

two characters in a play. 

[த. தருக்கம் * 5/0. 242 - த. தாக்கம்] 

Sree tarkkam, Gu.(n.) 1. தருக்கம், 
வாக்குவாதம்; 0150058510 (in the nature of 

an argument), dispute. Gremsufled 
மனைவியோடு சின்ன தாக்கம், 'புதிய நாடக 
உததியைப் பற்றி அவர்களுக்கு இடையே 

தர்க்கம் நடந்தது'. 2. காரணகாரிய 
அடிப்படையில் படிப்படியாக தருக்கம் அமைத்து 

ஒன்றை நிறுவும் முறை; logic. 

த.வ. எதிராடல், நேராடல் 

[த. தருக்கம்? 51. tarka > த. தர்க்கம்] 

தர்க்கரீ தியில் காரச் வி.எ.(804.) 
காரணகாரிய அடிப்படையில்; logically. 

[Skt. tarkatriti> 5. siéefs] 

sréarsay tar-k-kattu, Qu(n.) நில முதலிய 
பெறற் பொருட்டு அரசாங்கத்தார்க்குச் செய்து 

கொள்ளும் வேண்டுகோள் (விண்ணப்பம்)   

(R.T.); tender, representation or petition, 
as for an assignment of land, for the 
cultivation of land, for farming any brach 
of the revenue, application, as for an 

appointment. 

த.வ. விழைவு மடல் 

[பீ. 2௪/74725/2 த. தாக்காத்தரீ 

STSErs Hani tar-k-kattudar, Qu.(n.) 
தர்க்காத்துப் பெற மனு கொடுப்போன்; one 
who applies to Government for 
assignment of lands, one who makes a 
darkhast, petitioner. 

[U. darkhast-dar > gs. தாகாத்துதார] 

தர்க்காத்துமணு /௪/4ச/பாசாப, பெ.(1.) 
பயன்படுத்தாத கரம்பு நிலத்தைத் தனக்குக் 
கொடுக்கும் படி கேட்கும் முறையீடு 
(விண்ணப்பம்); 96114௦ 10 899102 ௦7 

waste lands. 

[U. darkhast > த. தாகாத்தாமனார் 

தாகா /௯(94, பெ.(.) பள்ளிவாசல்; mosque, 
shrine of a muhammadan saint, place of 

religious resort and prayer. 

[U. dargali > 8. sitar] 

தர்க்கி-த்தல் ச், செ.குன்றாவி.(5.1.) 
2 emywWTL.6v; to argue, dispute, discuss. 

(த. தருக்கம்?” 6/4 ௪ த. தாக்க -தர்க்கி-] 

தர்கியகரம் /௮7ந்ண்௮, பெ.(.) உப்பு வாயு; 
(006. (சா.அக.) 

தர்கியசம் /ச7ந௪5௮/, பெ.(1.) நச்சு வளி; 8 085 
unfit for respiration formerly known as 

nitrogen. (er. 946.) 

தர்க்கியம் tarkkiyam, Qu.(n.) Qurtipeiiy; 

nitre. (e1..9)6.) 

தர்க்கியாமிலம் tarkkiyamilam, Qu.(n.) 
வெஷியுப்பு எரிநீர்; ஈர்ரர்௦ 8010. (சா.அக.) 

தர்க்கு /274ப, பெ.(1.) புலி; 198. (சா.அக.) 

5S Guwi farkkumayam, பெ.(ஈ.) நூல் 

திரிக்கும் ஊசியின் ஷிவம் 8 றர 11176 81806 

018 50016. (சா.௮௪.)



தர்ச்சனி 

தர்ச்சனி /௭1௦08ற)/ பெ.(ர.) சுட்டு விரல்; 1016- 

11192. "தர்ச்சஸி யாதிதனிர் செறிக்க ” 

(/சையச௪. பொ. 153). 

[Skt. tagani>g. sréeaf] 

தர்சசிராத்தம் farsasirattam, Qu.(n.) 

முன்னோரைக் குறித்து காருவாவில் செய்யுஞ் 

சடங்கு; (851.) sraddha performed on 

new-maoon day. 

[Skt. darsa+Sradha > 5. siedyng§eu) 

தர்சனம் farsanam, Gu.(n.) sifleemd, பார்க்க; 

see dariSanam. 

Hieetaonteue farsanavundiyal Qu.(n.) 

பார்த்தவுடன் தொகை செலுத்த வேண்டிய 

உண்டியல்; hundi payable at sight. 

தர்ணா' /272 பெ.(ஈ.) கடன் கொண்டவன், வரி 

பாக்கிதாரன் இவர்கள் வாயிலில் உட்கார்ந்து 

கொண்டு அவர் கொடுக்க வேண்டியதை 

நெருக்கிக் கேட்கை; 1000 payment as of 

a debt, by sitting at the door of a debtor's 
house. 

[U. darana > g. srsemn] 

தர்ணா” farnd, Ou.(n.) (g\gieed Sloot முன் 
அல்லது ஒரு பொது இடத்தில் கோரிக்கை 
களைத் தீர்க்குமாறு கோரி) வழி மறித்து 
முழக்கம் எழுப்பி நடத்தும் போராட்டம்; மறியல்; 
01040. தண்ணாீர்ச் சிக்கலைத் தீர்க்கக் 
கோரிச் சாலையில் உட்கர்ந்து பெண்கள் 
தர்ணா நடத்தினார்கள். 

த.வ. மறியல் 

தர்தூது 121080, பெ.(ஈ.) முயற்சி; 611௦, 
endeavour, contrivance. ‘ays Coverbripus 
தீரீதூது செய்யச் சொல்லியும்” (271... 1 80). 

STLUUAGIERM tarppakendj பெ.(ஈ.) தலைச்சூடு 
Geusrefl; an unknown drug said to be 
capable of binding mercury. (சா.அக.) 
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தராசம் 

தர்ப்பீத்து farppittu, Qu.(n.) 1. பயிற்சி; 

60ப04௦ஈ 0804௦6, ஈன்ற. 2. ஒழுக்கம்; 

conduct, character. "sti g) Gast _eucir™. 

[U. tarbiyat > த. தர்ப்பத்த/ 

தரளம் farajam, Gun.) 1. நடுக்கம் (உரி.நி); 

tremulousness. 2. (pss (im); pearl. 

"வாரித்தரள நகை செய்து (சிலப். 7, 28). 

3. உருட்சி (சூடா.); 0100 பிலரடு. 

[s. Sor > Skt. daydpara > ஐ. தயாபரன்] 

தரன் /22 பெ.(.) 1. தரிப்பவன் (கங்காதரன்); 

one who wears or supports, used as the 

second member of sanskrit compounds. 

2. எண்வசுக்களுள் ஒருவன் (பிங்.); a Vasu, 

one of a.sta-vacukkal. 

[$/ம் 2௮:22 த. தரன்] 

தரா! /௪க பெ.(ஈ.) எட்டுப்பாகம் செம்பும் ஐந்து 

பாகம் காரீயமுங் கலந்த ஒரு மாழை 
(உலோகம்); 2103 014 8 parts of copper to 5 
of tin, used for making metal vessels. 
'ப/சுழ்தராப் போக்கில்லை "(சினேந். 199) 

தரா* /சாத பெ.(ஈ.) திராய் (தைலவ.தைல.76); 
Indian chick weed. 

தரா” tard, Gu.(n.) yh (தராபதி); earth. 

[Skt. dhara> த. தரார் 

தரா” /௪௪ பெ.(ஈ.) சங்கு (அக.நி.); ௦௦0. 

[Skt. 0222 த. தரார் 

தராங்கம் fardrigam, Gu.(n.) wens (wimp. 916); 
mountain. 

[Skt. dhara+arga > g. syne] 

தராசம் farasam, Qu.(n.) 1. வயிரக் 
குணங்களுள் ஒன்று; 8 quality in diamonds. 
இலகிய தாரையுள் சுத்தியுர் தராசமும்"' 

(சில.்.74,780, உரை]. 2. மாகதக் குற்றம் 
எட்டனுள் ஒன்று (சிலப்,14,184,உரை); ௮ றல 

IN emeralds, one of eight Marakata-k- 
kurram. 

[Skt. trasa > த. தராசம்]



தராசு 

தராசு /௪25ப) பெ.(.) 1 fleomGans; Balance. 

"தராசினிறுத்த பின்" (திருமந்.2918). 
2. எண்ணூறு பலவளவு; 8 Measure of 

4/0 - 800 வி. 3. துலாவிராசி; 1019 

in the zodiac. 4 தாழி (பரணி (கூடா. the 

second naksatra. 

[U. tarazu > g. sre] 

தராசுக்காசு flarasu-k-kasu, Qu.(n.) 

கிழக்கிந்தியா காலத்தில் மும்பை மாநிலத்தில் 
வழங்கி வந்த செப்பு காசு; 010 00006 ௦௦175 

with the figure of weighing - scales on one 

side, issued by the east Indian company 

for use in Bombay. 

தராசுக்குண்டு tarasu-k-kundu, Gu.(n.) Geom 
av; weight. 

[U. tarazu > 5. தராசாகுண்டு] 

தராசுக்கொடி  tarasu-k-kod, Qu.(n.) 

1. பெருமருந்து; Indian birthwort. 2. apsrsnsy; 

wild jasmine. 

தராசுக்கோல் /௪722ப-/-40/ 

துலாக்கோல்; 688 

[U. tarazu > த. தராசாகோல்] 

SITHHSLO tarasu-t-taffu, Qu(n.) girs 

5; scales of a balance. 

[U. tarazu > த. தராசாதட்டு] 

syrgyin' faradaram, பெ.(ஈ.) மலை; 
௱௦பார்வாா. 'கடதராதர நிகரா (இரகு.குலமு: 7, 

தராதரம்” /27202௪1), பெ.(ஈ.) ஏற்றத்தாழ்வு; 
distinction of rank, place, class or other 

0வார்௦ப1275. 'தராதரற்தெரிந்து (திருவிளை: 
திரமண;94]. 2 நிலைப்பாடு): 519105, 00511401. 

பெ.(॥.) 

த.வ. தகுதி 
தராப்பு /22020, பெ.(ஈ.) கப்பலின் வெளியே 

வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஏணி; accom- 

modation ladder. 

[Ar. ௪72 த. தராம்ப] 

தராப்புப்பண்ணு-தல் /௪72020-0௪ரரப-, 

செ.குன்றாவி.(1/.4.) வைப்பகத்தில் போட்டிருந்த 

வைப்புப் பொருளைத் திரும்ப வாங்கிக்   

தரிசனம் 

கொள்ளுதல் (௦16(11); (௦ draw from a bank 

as a deposit. 

[E. draw > 5. தராப்/ * பண்ணு] 

ays) fara-padi Gu.(n.) seen; king, ruler. 
"இவாகுலத் தராபதி காண்” (கம்பரா, 

குலமுறை, 7) 
[Skt. dhara-pati> ௪. கராபதி] 

தரி'-த்தல் /௪%, பெ.(ஈ.) 11 செ.கு.வி. (141. 
1. நிலைபெற்று நிற்றல்; (௦ 5100, 51870 51. 

தரியாதே ஓடா நின்றது (4.வெ.11. 

ஆண்பாற்.7,உரை). 2. இருப்புக் கொள்ளுதல்; 

1௦ 80106. "வணிகன் கண்டவன்தரித்து"' 
(கடம்ப.4.இலீலா.53). 3. ஊன்றி நிற்றல்; to 

$18001ா, ௦ 66ரிராஈ. வேர் தரித்திருக்கிறது. 

[8/ம 72 த. தரி] 

தரி”-த்தல் ச், 11 செ.கு.வி. (1/.4.) 1. அணிதல்; 
to invest, put on, as dress, flowers, etc. 

ஆபரணத் தரித்தாள் 2. தாங்குதல்; 10 660, 
support, carry. "உமையோர் பாகந் 

தரித்தானை (தேவா-4442,2). 3. பொறுத்தல்; 

to bear patiently, endur, "srraé@eusner 

கண்டு தரியா விவன் முகத்துக் கார்க்குவளை. 

(4.வெ.12.பெண்பாற்.11). 4. அடக்கிக் 
கொள்ளுதல்; 1௦ ௦௦1701. 'ருதரைத் தரியா 
தேத்துவார்” (தேவா..44774), 5. மறவாது 
உள்ளத்துக் கொள்ளுதல்; 1௦ [௦௱௦ஊ௱௰௭, 

bear in mind. கல்விகளையும் அவற்றின் 

பொருட் கேள்விகளையுங் கற்றுந் தரித்தும் 

(சிலப்.9,30,உரை). 6. தாம்பூலம் தின்னுதல்; 1௦ 

ரா, 860619. 'தாம்டூலந் தரிக்க வேண்டும். 

[Skt. 2 த. தறி] 

தரிசனம்! (27227௮, பெ.(1.) 1. பார்வை; 11618, 
auspicious sight, perception. 2. கண்; 64/6. 

3. தோற்றம்; 8006218106. 4. தெய்வம் அல்லது 
பெரியோர்களைக் காண்கை; 5810ம் 85 ௦04 8 
063( 0650, 8 ர். 'தரிசன முத் தீர்ந்து” 
(ரானா. மாவலி. 48), 5. கனவு முதலிய 
தோற்றம் (வின்.); dream, vision, trance, 

supernatural appearance. 6. ssirsearme; 

mirror, looking-glass. 7. மதக் கொள்கை;
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religious doctriné: sug தரிசனத்துக் 

கஷயப்பட் வாற்றால் தேறண்டலைப்பரிகரிக்க 

(சிலம் 10, 85, உரை/, 

த.வ. காட்சி 

[Skt. darSana > த. தரிசனம்] 

தரிசனம்” /27827௮, பெ.(1.) நூற்றெட்டுபநிட 

தங்களுள் ஒன்று 8 பரா௫80, 006 04 108. 

[Skt. jAbaladarsana > த. தரிசனம்] 

sileerGaid) farisana-védj @Qu.(n.) smpbs 

மாழை (உலோகங்)களை உயர்ந்த மாழை 

(உலோகங்)களாக மாற்றவல்ல பச்சிலை வகை; 

an alchemic drug. 

[Skt. darsana+ bhédin 2 த, தரிசனவேதி] 

தரிசனாவரணியம் farisapa-varaniyam, 

பெ.(ஈ.) எண் குற்றத்துள் உண்மைக் 

கொள்கையைக் காணவொட்டாமல் தடுக்கும் 

செயல் (சிலப். 10, 177, உரை); 116 karma which 
prevents the vision of the true faith, one 

of en-kurram. (q.v.). 

[Skt. darSanavaraniya >. sfiserr suysnfiui] 

தரிசனீயம் tarisaniyam, Gu.(n.) arLAé 
கினியது; that which is sight-worthy. 

[Skt. darsaniya > 5. தரிசனியம்] 

Sifleemer tarisanaj Gu(n.) 1. emé sight. 
2.அறிகை; understanding. "பாவனா 
தரிசனை கருதியுய்த்து"' (மாணி, 30, 259), 
3. கண்ணாடி; ஈரா. 

[Skt. darsana 2 த. தரிசனை] 

தரிசி'-த்தல் /275/ செ.குன்றாவி.(44.) கடவுளர், 
பெரியோர்கள், புண்ணிய விடத்தையுங் 
காணுதல்; 1௦ see behold, to obtain sight, 
as of an idol a great person a sacred 
place. 

[Skt. drs > த. தரிசி] 

தரிசில் (275 பெ.(ஈ.) 1. கதப்பைப் புல்லை 
எரித்ததினாலாகிய சாம்பல் 20u; a salt   

தரிம்விலா 

obtained by burning the bearded grass into 

8565. 2. உவருப்பு, இரலியுப்பு, இந்துப்பு 

என்று குழூஉக்குறி (பரிபாஷை)யாக உரோக 

முனிவன் 200 இல் பாடியுள்ளதும் மூன்று 

மாதத்தில் பிண்டத்தினின்று உருவாக்கியது 

மான ஒரு பிண்டமுப்பு, 8 mystic salt prepared 

from the foetus of three months by a 

secret process, it is known by different 

hidden names as codified in the treatise 

of Roma Rishi 200. 3. ums fuller's earth. 

4. eypsytiy the mystic three salts used in 

alchemy. (#1..918.) 

தரிசு /472ப, பெ.(ஈ.) வேளாண்மை செய்யப்படாத 

Bleu; land lying waste or follow. "gfe 

கிடந்த தரையை (ஈடு,2,7,4). 

த.வ. கராம்பு, 

[மூ 2 த. தரிசு] 

தரித்திரம் /சா//்2, பெ.(॥.) வறுமை (பிங்.); 
poerty, want, destitution. 

[5/7 0௮10௪2 த. தரித்திரம்] 

தரித்திரம்பிடி-த்தல் tarittiram-pidh-, 
செ.கு.வி.(1:1.) 1. வறுமையடைதல் (வின்.); (0 
06௦௦6 0௦01. 2. கறுமியாயிருத்தல் (இ.வ.); 
to be stingy. 

[Skt. daridra > த. தரித்திரம் * பீடி] 
தரிபீத்செய்-தல் /௯/4-22)-, செ.குன்றாவி. 

(9:1.) பழக்குதல்; (௦ 7ல் up, as a novice. 

[[Skt. taru > 5. 5g + eu] 
தரிம்விலா farimvila, ofl.g.(adv.) Qs 

தொடர்பாய் என்னும் பொருள்படும்படி கடிதத் 
திலெழுதும் வக்கணை (0.6,83); 1ஈ (4/5 
connection, afterwards subsequently, 
herinafter used in official correspondance 
to connect the substance of the 
communication with the salutation with 
which is usually opens. 

[U. darmiyam 2 த. தரிம்பிலா]



தரியாபத்து 

suns 3) tariydpattu, பெ.(.) 1 உசர்வல்; 
enquiry, investigation. 2. seir@) Mypéene; 
01500/0ரூ;, 0616000. 3. வழக்கு (திருநெல். 

sup); dispute. 
[U. daryaf > த. தரியாபத்தரீ 

தரியாமை fariyamaj பெ.(1.) கொள்ளாமை, 
கருப்பந்தாங்காமை; ॥01 0010614110 85 

pregnancy. (a1..9)&.) 

_ [Skt. dhr > g. தரி] ஆ tugs. 

தரீப்பு /சநதப, பெ.(£.) 1. தீர்மானம்; deter 
mination. 2. தீர்வைப்பட்டியல்; tariff, list or 
table of duties upon merchandise. 

(வின்.3.512). 

[பீ சார் த. தரீப்ப 

தரு! /௪7ப, பெ.(॥.) மரக்கலப்பாய் இறக்குகை; 
striking of sail. 

565" /2ய, பெ.(.) 1. மரம்; 166. "தருவனத்துள்" 

(கம்பரா.கையடைப்.10). 2. கற்பக மரம்; 16 12[- 

pakam tree of 8/2098. "தரு நிலை 

(மணி.5,114). 

[ம் சாய த. தர] 

56° faru, Gu.(n.) 1. இசைப்பாட்டு வகை 

(இராமநா.பாலகா); 8 stage - song ina 

peculiar metre and tune. 2. gq sumeé 

eign (alleir.); meaningless syllable sung 

to a tune as an interlude, formed of the 

letters. த்,ந்ன் combined with a long or 

short vowel. 

s@ennn faru-saram, Gu.(n.) sGuyso 

(சங்.அக.). (மரத்தின் சாரமாயுள்ளது); 

camphor, as the essence of a tree. 

[Skt. taru+sara > g. தருசாரம்] 

s@éeumures tarukka-panpasa, Ou.(n.) 

5S ulurms, umitée; see tarukka- 

paripacai 

5Gsaea tarukkal Gu.(n.) 1. ஒரு வகை 

நாகக்கல்; 21௦ 5021. 2. சூடாலைக் கல்; 20 

076. (சா..அக.)   

தருப்பணம்' 

தருசணி /சய5சரர பெ.(1.) விலைமகள்; 

0£௦511ப16. (சா.அக.) 

தருணதை /௯ப7202 பெ.(ா.) 1 கற்றாழை 210௦. 

2. மங்கை பருவமுள்ள பெண்; 9 941 02/28 

12 and 13 years of age. 3. பதினாறு அகவை 

(வயது) தொடங்கி முப்பது அகவை (வயது) 

வரையுள்ள பருவப்பெண்; 1085 age 16 

80 304685. 4. ஓர் செடி; 1088 9108. 

(சா.அக.) 

தருணம் /௪1பரச, பெ.(ஈ.) 1. இளமை; றர 
௦4 1176 4/0 பர்ரிரீபாச55. "தருண வஞ்சிக் 
கொம்பு" (கம்பரா.தைலமாட்டு), 2. ஏற்ற வேளை; 

right time, proper season. "Geug;eur 

தொடர்ந்த தத்தருணமாம் (சங்.அக.); 

3, நல்லெண்ணம்; 0000 1860. "தருணங் 

கெட்டவன் ". 4. பெருஞ்சீரகம் (மலை.); 

௦256 (56. 5. ஆமணக்கு (மூ.அ.); 025107. 

[8/ம் யச 2 த. தருணம்] 

தருணன் /2/0020), பெ.(.) இளைஞன்; $௦பா் 

ஈகா. 'அறவுந்தருண அறவும்விருத்தன் 
(ome ous 94 217. 16). 

7 

[Skt. taruna > g. sqenrsir] 

தருணி faruni Qu.(n.) 1. இளமைப் பருவ 

(peo_weust; young woman. 2. 16 முதல் 30 

ஆண்டு வரையுள்ள மகளிர் பருவம் (திவா.); the 

period from the 16th to the 30th year in 

the lifetime of a woman. 

தருப்பகசிலேட்டுமம் /௮1/00502-5/54ப7௮7) 

பெ.(॥.) உடம்பைக் காப்பாற்ற வேண்டி 

(அமைந்த) ஐந்து பிரிவாகிய கோழையில் 

(சிலேட்டுமத்தில்) தலையி (சிரசி)லுள்ள ஒரு 

Li@&i; one of the five phlegms. (#1..94&.) 

தருப்பணம்! /8ய22ரசர), பெ.(1.) 1. தேவர் 

களுக்கும், முனிவர்களுக்கும், முன்னோ 

ருக்கும் இறுக்கும் நீர்க்கடன்; libations of 

water to gods, munivars and manes.
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2. உணவு; 1௦௦0, ரள்ஷா௱ளா. 'தருப்ணம் 
மிண்டியும் (திவா. 77), 3. அவல்; 11460 ற800ு 
065060 810 0681௦0. “கருப்புக் கட்டியொடு 
தருப்பணங் கூட்டி" (பெருங். உஞ்சைக். 4, 

129). 

[8/4 றசாச 2 த. தருப்பணம்] 

தருப்பணம்” /ச௩/0௦21௮௭), பெ.(ஈ.) கண்ணாடி 
(Si); mirror. 

[Skt. darpana > த. தருப்ணம்] 

HSGuuTs&Ayi faru-p-pakkiram, Gu.(n.) 

தருப்பை நுனி; 5016 of darbha grass. 

“நெய்க்குள்ளே விடுகிற தருப்பாக்கிரத்தை 
(சீவக. 2465 உரை], 

[Skt. darbhagra த. தருப்பாக்கிரம்] 

தருமக்கட்டை faruma-k-katla, Qu(A.) aot 
தருமத்தால் வாழும் ஏதிலியர் (ஆதரவற்றோர்; 
orphan, as supported by charity. 
2. ஆவுிஞ்சு தறி; [ப00110 008110 cattle, set 
up as a charity. 

[Skt. dharma > 5. s@uitecin] 

5GWSaa taruma-k-kal, Qu.(n.) ஒருவன் 
செய்த அறச்செயல் பொறிக்கப்பட்ட 
கல்வெட்டு (இ.வ.); memorial siab inscribed 
with the charitable deeds of a person. 

த.வ. கொடைக்கல் 

[Skt. dharma> த. தருமம் - கல்] 

SGwsEe0e faruma-k-kural, Qu.(n.) இலவய 
உணவுக்காக விடுக்கப்படும் பொது அழைப்பு; 
general call or invitation, as in a free 
distribution food. 

த.வ. அறவிளி 

[Skt. dharma > த. தருமம் 4 குரல்] 

தருமக்கொள்ளி /௪பாரச-/6/ பெ.(ஈ.) 
அறநிலையத்தார் செய்யும் ஈமக்கடன்: 
cremation, in charity, of a person who dies 
homeless. 

த.வ. அறக்கொள்ளி 

[Skt. dharma > த. தருபார் - கொள்ளிரி   

தருமக்கோள் /சயச-/64ம] பெ.(ஈ.) 
மறைமுகமாகச் செய்த குற்றத்தைக் குறிப்பாக 

வெளிப்படுத்தல் (யாழ்ப்.); indirect information 

as to a secred crime. 

த.வ. அறக்கோள் 

[5/ம ரகாச? த. தருமம் - கோள்] 

5@GWsGgsen taruma-karutta, Qu.(n.) 
1. அறங்காவலர், திருக்கோயில் ஆட்சித் 

தலைவர்; Manager or trustee of a Hindu 

temple. 2. அற முரைப்பவர், நீதியரசர் (₹.7.) 

judge, arbitrator, magistrate. 

SH@wUsrifuin faruma-kariyam, Qu.(n.) 

அறச்செயல்; 801 ௦1 லாடு, 

[Skt. dharma > த. தருமம் * காரியம்] 

தருமச்சேட்டை /27ப7௪-௦-04(/அ] பெ. (ஈ.) 

நெற்களத்தில் ஏழைகட்குக் கொடுக்க வேண்டி 

முறத்தில் தனியே வைக்கப்பட்டுள்ள கூலம்; 
corn set apart in a winnowing fan at the 

threshing - floor to be given to the poor. 

[Skt. 1௭௪2 த. தருமம் * சேட்டை] 

HGwesayia taruma-cakkaram, Qu.(n.) 
&\peurtfi; Buddham and Jaina - the wheel 
of Dharmam. "squeéey apglparcir 
sug Geureir (மணிமே, 7. 26), 

[Skt. ச: த, தருமம்) * சக்கரம்] 
SGWsEwaria faruma-sarigadam, Gu.(n.) 

மாறுபட்ட இரண்டு கடமைகளுள், எதனை 
முடிப்பது என்று தெரியாத நிலைமை, அறத் 
SOuor sms; difficulty of discerning which of 
{wo contradictory duties is proper. 

5-8. இரண்டுங்கெட்டான் 

அறத்தடுமாற்றம் 

[Skt. 7௮7722 த. தருமம்) 4 சங்கடம்] 
தருமசத்திரம் /௪ப72-௦சர்ர்சா), பெ. (ா.) 

தருமசாலை பார்க்க; 866 taruma-salai. 
மறுவ. அன்ன சத்திரம் 

நிலை,



தருமசபை தருமநூல் 
  

தருமசபை /௮:ப72-8௪0௮) பெ.(॥.) முறை 

tnssrmin; Council of arbitrators, court of 
justice, tribunal. 

௬௮௮௨௮2 சை 

5/6. 0௮௪2 த. தருமம் - சனபு] 

தருமசாட்சி /2:47712-22/2/ பெ.(ஈ.) அறமன்றத் 

தாரால் அழைக்கப்பட்டுக் கேட்கப்படும் சான்று 

(@).0u.); king's evidence, court witness. 

2. அறமகளறியக் கூறுஞ்சாட்சி; (651௦77 

given in the name of the Goddess of 
virtue. 

தருமசாதனம் /௪/ப772-24220௮7, Qu.(n.) 

அறச் செயலைக் குறிக்குஞ் செப்புப் பட்டயம்; 
deed of endowment inscribed on a 
copper-plate. 

த.வ. அறப்பட்டயம் 

தருமசாலி /2077௪-22/4 பெ.(ர.) அறவோன்; 
charitable person. 

[Skt. dharma > த. தருமம்) * சாலி] 

தருமசாலை /௭ப/77௪-84/௮) பெ.(1.) வழிப் 

போக்கருக்கு இலவயமாக உணவு வழங்கும் 

சாவடி; rest-house for travellers with free 

provision for food. 

[Skt. dharma > 5. 5 Gui) + arene] 

5Gudiiens faruma-sinda, GQu(n.) gow 

புரியும் எண்ணம்; 0471க016 or virtuous 

disposition. 

த.வ. கொடையுள்ளம் 

[Skt. dharma > த. தருமரழ்] * சிந்தை] 

தருமசீலன் /27ப//7/௪-9720) பெ.(11.) தருமசாலி 

umia&e; see faruma-saii. 

தருமத்தியானம் taruma-t-tiyanam, Cu.(n.) 

ஆதனின் இயல்பு, அதன் இன்ப துன்ப 

உணர்வு; அது நல்வழியடைதலைத் தடுக்கும் 

தடைகள், அது முடிவில் நிலையாய இன்பத்தை 

எய்துகை ஆகிய மெய்ப் பொருளைப் பற்றிய 

2 sunttey; (Jaina.) knowledge of the nature   

of the soul. its experience of good and evil. 
the impediments in its progress and its 

final attainment of enternal bliss. 

S5GuUstwuw  faruma-dayam, Gu.(n.) 

அறத்திற்காக விடும் இறையிலி நிலம் 

(W.G.137}; inam granted for any charitable 

purpose; property or funds bequeathed 

and dedicated to pious uses. 

[Skt. dharma > gs. s@u + smut] 

தருமதானம் faruma-danpam, பெ.(.) சமய 
நடை முறைப்படி செய்யும் கொடை; ௦௮ 

according to prescribed texts. “sraiiGaireir 

முற்பவத்திற் புண்ணரியதிதையுந் தரும 
தானத்தையஞ் செப்தோ னாதலவின "(சிலம் 15 
220. உரை], 

[Skt. dharma > த. தருமம்] 

தருமதேவதை taruma-dévada, Qu.(n.) 
1. இயக்கி (சூடா.); Jaina Goddess of 

benevolence. 2. எமன்; "8௱௮. 'தனைம் 

பயந்த நற்றரு.ர தேவதை திரஉருளால் "(சரத 
நச்சுப் 477. 

[Skt. dharma > த. தருமம்) - தேவதை] 

தருமநீதி /௪பாச௪-7/01 பெ.(.) சட்ட நூல்களில் 
கூறப்படும் அறம்; justice as based on the 

legal codes. 

தவ. அறமுறை 

தருமநூல் /27177௪-/7/4) பெ.(ஈ.) மனு, அத்திரி, 

விண்டு, வாசிட்டம், யமம், ஆபத்தம்பம், 

யாஞ்ஞவற்கியம், பராசரம், ஆங்கிரசம், உசனம், 

காத்தியாயனம், சம்வர்த்தம், வியாசம், 

பிரகற்பதி, சங்கலிதம், சாதாதபம், கெளதமம், 

தக்கம் எனப்பதினெண் வகைப்பட்ட அறநூல் 

(பிங்); ancient text books on kind law in 

Sanskrit 18 in number viz. maou, attiri, 
vintu, vacittam, yamam, apattambam, 

yafinavargiyam, parasaram, angirasam, 

usanam, kattiyayanam, samvarttam, 
viyasam, piragarpati, sangalidam, 

sadadabam, gaudamam, takkam.



தருமநூற்பிரிவு 

த.வ. அறநூல் 
[Skt. dharma > த. தருமம்) * நூல்] 

SGugegrMiMey taruma-ndr-pirvu, Gu.(n.) 
ஆசாரம், விவகாரம், பிராயச்சித்தம் எனத் 

தரும சாத்திரம் கூறும் மூன்று பகுதிகள்; 

sections in the legal treatise, numbering 

three viz. acaram, vivakaram, 

pirayaccittam. 

[Skt. dharma> த. தருமம்) - நூல்-பிரிவர 

5 Gwlus Mell taruma-p-pattini Qu.(n.) 

கணவனோடு உடனிருந்து வைதீகச் செயல் 

களை நடத்துதற்குரிய இல்லறக்கிழத்தி; 
legitimate wife entitled to take part along 

with her husband in all rituals. 

H@uuNgy  taruma-p-pirabu, Qu.(n.) 
UGHurs go yANCeurst; benefactor 
benevolent lord. 

தருமப்பிள்ளை taruma-p-pillaj Gu.(n.) கழைக் 
கூத்தரின் வளர்ப்புப் பிள்ளை (வின்.); 00௦ 
brought up by public charity in the 
profession of pole-dancing. 

[Skt. dharma > த. தருமம் 4 நின்னை] 

தருமபீடிகை /௪ய௪-2//7 பெ.(ஈ.) புத்தரது 
இணையடி அமைந்த இருக்கை-மேடை: 
pedestal bearing Buddha's feet, 
worshipped in many places. "ten Gur 
ரேதீதுந் தரும பீடிகை தோன்றிபது (ரணிமே, 
8 : 63), 

[Skt. dharma> gs. தருமம்) 4 பீடிகை] 

தருமபுத்திரன் taruma-puttiran, பெ.(ஈ.) 
1. மாபாரதக் கதையில் பாண்டவர்களுள் 
மூத்தவன்; 16 610651 ௦4 16 Pandavas of 
Mahabaratham. 2. முறைப்படி மணந்து 
கொண்ட மனைவியின் wast; lawful son, 
son of legally wedded wife. 

[Skt. dharma> g. sau + புத்திரன்] 

30 

  

தருமராசன் 

தருமபுரம் faruma-puram, Qu.(n.) 
1 emis Bet; city of yaman. 2. தஞ்சை 
மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் 
இருக்கும் புகழ்மிக்க சிவமடமுள்ள ஒரு 

சோணாட்டு ஊர்; 8 84/2 shrine near 
Mayiladuturai, Thafjavor district, famous 

for Saiva mutt. 

[Skt. dharma > த. தரும + புரம்] 

தருமம் /2:ப7௪), பெ.(ஈ.) 1. நற்செயல் (பிங்); 

virtuous deed. 2. விதி (உரி.நி.); statute, 

ordinance law, sacred law. 3. squmyre 

(உரி.நி.) பார்க்க; see tarumanill. 4. papain 

(உரி.நி.); usage, practice, customary 

- observance or prescribed conduct. 

5. கடமை; பப. 6. நீதி; justice, 

righteousness. "பொருந்து மென்கை 

தருமமோ" (பாரத.சூதுபோர்.186). 7. தான 

முதலிய அறம்; charity, benevolence. 

SGwwerm faruma-manru, பெ.(1.) அற (நீதி) 
werd; Court of justice. 'ஓரடியிடாமற் 
தடுத்து வா தரும மன்றுள்” (திருவால; 47 

702 

த.வ. அறமன்றம் 
[Skt dharma > த.தரும 4 மன்றுரி 

SGUsS@aier faruma-mudalvag, Gu.(n.) 
HGSES SLogir, Arhat. “Asset usawir sop 
முதல்வன் (சிலம் 10 : 178). 

[34127௮71௮2 த.தரும 4 முதல்வன்] 

SEwep sh taruma-martti Qu.(n.) soCuw 
2.(haurssreusot; embodiment of dharma. 

'தந்தமாலவாய்த் தரும மூர்த்தி (திருவாலலா. 
20, 8). 

தருமராசன் /௮:ப௪-7222, பெ.(£.) 1. தருமன் 
(சூடா.) பார்க்க; 999 சபரக. 'விண்ணிடைத் 
தீருமராசன் விரும்பினால் விலக்குவாரார்"' 
(தேவா; 523: 2) 2. பாலை (Losmev.); silvery- 
leaved ape flower.



தருமவாகனன் 34 தலவகாரம் 
  

5 Gwanassrear faruma-vaganag, Qu.(n.) 
தரும வடிவான காளையை, ஊர்தியாகக் 

கொண்ட சிவன் (யாழ்.அக.); Sivan, as riding 

on bull which is Tarumam personified. 

தருமவாசனம் /21ப712-1-2529௮/77, பெ.(1.) 

முறை மன்றம்; ௦௦பார். 'தரும௨, சனத்திலேற " 

(திருவாலலா. 41 19). 

தருமவாடி /2:/772-2் பெ.(॥.) ஈகைக் கூடம்; 
place in which alms are given. 

[Skt. dharma > g. qu + ame] 

தருமவான் faruma-vap, Gu.(n.) அற 
Gpré@en_ Cure; charitable and virtuous 

man. 'தணிகைவாழ் தருமவானையே” 
(அருட்பா.5, பணித்திறர் சாலாமை, 7. 

தருமவினைஞர் faruma-vinaifar, Ou.(n.) 
அறப்புறங்களை மேற்பார்க்கும் அரசு 

அலுவலர்கள்; 011095 1 206 01 0/6. 

'தரும வினைகுருற் தந்திர வினைகுரும்” 
(சிலம் 26: 47], 

/ தருமி(ம்) - வினைஞர்] 
வினை 2 வினைஞர். 

தருமவுபாயம் /2/ப7௪-0-ப5ஆ௪௭), பெ.(ா.) 

கொடுத்த கடனை வாங்கும் பொருட்டுக் 

கடன்காரன் வீட்டு வாயிலிற் பழிகிடக்கும் 

முறைமை; ரோலாறா8 a mode of extorting 

payment or complainant or creditor sitting 

at the debetors door and there remaining 

without tasting food til! his demand shall 

be complied with (R.F.). 

த.வ. அறப்பாடு 

தருமவைத்தியசாலை taruma-vaittiya-salai 

பெ.(.) இலவய மருத்துவமனை, பணமின்றி 

மருத்துவம் செய்யுமிடம்; hospital of free 

dispensory. 

த.வ. அறமருத்துவச்சாலை 

[Skt. dharmatvaidya>s. squcemaggiu(i) 

7்சரலை] 

[s. eran > Skt.srar]   

தருமவைத்தியம் /2:ப772-/௮100/௮/7, பெ.(॥.) 

பணம் வாங்காது இலவயமாச் செய்யும் 

ugsgiam; free medical treatment. 

(சா.அக.). 

[Skt.dharma+vaidya>s. sqgumag gui] 

H@wer faruman, Gu.(n.)1. அறக் கடவுள்; 600 
of justice and righteousness. "@q@pusir 

இண்ணனிபரல் (சீவக. 180). 2. காலன் (எமன்) 

(பிங்); $/8ர8ற. 'தருமனு மடங்கலும்” (பாயா. 
2, 3. பாண்டவர்களுள் மூத்தவன்; elder 

brother of Pandavars. 'தருமணித்தனை 
'நாட்செப்த தருமமும் பொய்போ (பாரத. குது; 
797), 4. புத்தன் (பிங்.); பர்கா. 5. அருகன்; 
வ்ற்ல். தருமன் பொருளன் "(சிலம் 70: 775). 
6. திருக்குறளுரை காரருள் ஒருவர்; 006 04 (16 

commentators on kural. தருமர் 
மணக்குடவர் (கனிம. 

[5/ம் 27௮722 த. தரம] 

தருமாசனத்தார் faruma-Sanattar, Ou.(n.) 
நடுவர்கள்; 1ப00௦5. 'அறங்கூறுந் தருமா 
சனத்தார் உரைக்கும் நடுவு நிலைமை "(சிலம் 
5: 135, உரைச் 

த.வ. அறங்கூறு அவையத்தார் 

தருமாத்திகாயம் /சபாச/192௪௱, பெ.(ஈ.) 
அறவழி நடக்கத் தேவையான பொருள்; 

money required to live in the righteous 

பரு. 'தருமாததிகாயுர் தானெங்கு முளதாம்” 
(மணிமே 27 185. 

Hua farumi Gu.(n.) கொடையாளி, புரவலன்; 

munificence person. 

[Skt. dharmi(n) > g. தரம] 

gCyran fardk, Gu.(n.) Gumi; falsehood. 

த.வ. இரண்டகம் 

[ப. 20/2 த. தரோகா] 

தல்லால் /னிச பெ.(ஈ.) தரகுக்காரன்; 0061, 

intermediary. 

தலவகாரம் /௮௪242௭௭), பெ.(॥.) சாமவேத 

உட்பிரிவு (சாகை)களுள் ஒன்று; 8 125661510
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of the  sdnma-véda. 

சரணத்தார்க்கு " (1:4.5./.5, 3). 

'தலவகார 

தலாக் 424 பெ.(ஈ.) மனைவியை விலக்குகை 

(நிராகரிக்கை) (முகமதிய); 040106. 

[பீ. 42292 த. தலாக்] 

தலாசி /4௬/ பெ.(.) உசாவல் (விசாரணை) 

(C.G.); enquiry, detection. 

தலாயத்து taldyattu, Qu.(n.) வில்லைச் 
சேவகன்; liveried attendant, peon. 

Hane ald] Gu.(n.) spat (C.G.); broker. 

[U. dallal> 5. sere] 

தலாலி /௮5/ பெ.(ஈ.) தரகு; brokerage. 

[U. dallali> 5. gered] 

தவளம் favalam, Qu.(n.) 1. வெள்ளைக் கோடா 
@f; a virulent type of arsenic. 2. usp; 
081060 008041. 3. வெள்ளைக் கரு; white 
of the egg albumin. 4. emausd jAlmis; ash 
௦010ப. (சா.அ௧.) 

தளகர்த்தர் (௪/2 பெ.(ஈ.) தளபதி; 
general (of an army). "இராணுவத்தில் 
SUEIGET முக்கிய முடிவுகளை 

எடுப்பதுண்டு 

த.வ. படைத்தலைவர் 

தற்காலம் far-kdlam, Gu.(n.) 1 நிகழ்காலம்; 
present time. "shareums CrroGern". 
(தாயு.பரிபூரண.7). 2. குறித்த காலம்; exact or 
precise time of an action or occurrence. 

த.வ. இற்றைக்காலம் 

[Skt. tat-kala > த. தற்காலம்] 

தற்சமயம்! /27-2271௮)/௪௱, பெ.(ஈ.) 1. குறித்த 
வேளை (வின்.); particular juncture, exact 
moment required. 2. 2 thm Gausnar (சங்.அக.); 
best opportunity favourable juncture. 

த.வ. இற்றைப்பொழுது, இவ்வேளை 

தற்சமயம்? lar-Samayam, afl.st..(adv. ) 
இப்பொழுது; at present.   

தன்மிட்டன் 

தற்சனி (27-௦1 பெ.(.) சுட்டுவிரல்: fore finger. 
"சிறுவிர றன்னி னின்றுந் தற்சனியளவும்"' 

(காசிக.சிவச. அக்கினி 22). 

[5/6 சர? த. தர்சணி] 

தற்புருடம் /210பாய22), பெ.(॥.) சிவனைம் 
முகத்துள் கிழக்கு நோக்கியிருப்பது 

(சைவச.பொது.334); a face of Siva which is 

turned eastward, one of civan-ai-m- 

mukam. 

தன்மவாரியப்பெருமக்கள் /௪ற712-0அந்:2-0- 
perumakkal பெ.(॥.) அறநிலையங்களை 

மேற்பார்வைப் பார்க்கும் அவையோர் 

(5.1.1.14.10). 011௦65 ௦4 10806 ௦7 

charities. 

தன்மவிசேடவிபரீ தசாதனம் /201702-1722/9- 
vibarida-Sadanam, பெ.(1.) விருத்த 
வேதப்போலி நான்கனுள் கூறப்பட்ட ஏது, 
பக்கத்தின் விசேடத்தன்மையைக் குறிக்காது 
அதனை வியாபகப் பொருளென்று தவறி 
நினைக்குமாறு செய்வது (மணிமே. 29, 277); 3 
fallacious middle term which fails to 
denote the particular quality of the minor 
term so as to make it appear to belong to 
a Spicies of wider denotation, one of four 

Virutta-v-6tu-p-poii. 

தன்மிச்சொரூபவிபரீதசாதனம் /௪றர/2- 
cortiba-vibarida-S&danam, Qu.(n.) 
விருத்த வேதப்போலி நான்கனுள் கூறப்பட்ட 
ஏது, பக்கத்தில் ஒருபோதும் இல்லாமிருப்பது 
(ueweflGLo. 29, 278); a fallacious middle term 
which does not at all exist in the minor 
term, one of four Virutta-v-6ta-p-pdli. 

Serr tanmittan, பெ.(ஈ.)1. நன்னெறியில் 
Siousustr; virtuous person "தன்மிட்ட 
armusits wus" (2 dyson. Gasser.
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33), 2. கொடை மனமுள்ளவன் (கொ.வ.); 
charitable person. 

தன்மிவிசேடவிபரீ தசாதனம் /2371/-0/2௪2- 

vibarida-Sadanam, GQu.(n.) விருத்த 

வேதப்போலி நான்களுள் கூறப்பட்ட ஏது, 

பக்கத்தின் விசேடத்தன்மையைக் குறிக்காது 

அதனை வியாப்பியப் பொருளென்று தவறி 

நினைக்குமாறு செய்வது (மணிமே. 29, 279); 3 

fallacious middle term which fails to 

denote the particular quality of the minor 

term and restricts its denotation, one of 

four virutta-@du-p-paii. 

தன்யன் tanyan, Gu.(n.) ReeMencrumnersr, 

Gummmrersst; fortunate person. 

தன்யாசி /௪25/ பெ.(ஈ.) தன்னியாசி பார்க்க; 

see fanniyasi. 

searunrHanuin tagmaddikdyam, Qu.(n.) 

ஆன்மாவானது நல்வினை தீவினைக்கு 

ஏற்றாற் போல் மரணத்திற்குப் பிறகு தானே 

மாற்றிக் கொண்ட உடம்பு; 116 6௦0 assumed 

by the soul of its own accord suitable to 

the past karma the death of its previous 

000. (சா.அக.) 

தன்யம் ௪௫2, பெ.(॥.) பெண் முலை; 101௮16 

0ஐ35(. (சா.அக.) 

தன்வந்தரி /2ரணசசர் பெ.(ஈ.) தேவு 

udégieitt; the physician of the gods. 

"தன்வந்தரி பகவன் உருவமாகி நல் லமுதுறை 

கடத்தொடு முதித்தான்"" (பாகவத.மாயவ.30). 

Hera siflione fagvandari-mal Gu.(n.) 

மருத்துவமனை; hospital. "அரமனைத் 

தன்வந்தரிமால் வைத்தியருள்' (தஞ்.சர.14.88). 

தன்னியாசி /சஈரந்23/ பெ.(॥.) ஒரு வகை 
அராகம் (பரத.இராக.56); 8 506011௦ 19௦0 

type. 

[Skt. dhanasri> த. தன்னியாசி]   

தனசுதானம் /௪ர2-5ப22ர௪௱, Qu.(n.) 

பிறப்பியத்தின்படி பிறப்பு ஒரையிலிருந்து 

இரண்டாம் இடமாகிய செல்வத்தைக் 

குறிக்குமிடம்; 500110 1056 1௦ 16 

ascendant, as indicating wealth 

(Astrol.) 

[Skt. dhanatsth4na > த. தனசுதானம்..] 

தனதன் சன Gu. (n.) 1 @Gursr 

(செல்வந்தன்), (௦0௪ (திவா.). 2. ஈகையாளன்; 

liberal person (w.). 

[Skt. dhana-da > g. gorge] 

தனநிசேபம் tana-nisébam, Qu.(n.) seg 

செல்வங்களுள் ஒன்றை மண்ணுக்கடியில் 

புதைத்து வைத்தல்; 5101110 17688 பா6 

under earth, one of capfa-cantapem 

(q.v.). 

[Skt. chana-ni-ksépa > ௬. தனநிசேபம்,] 

தனபாரம் (சரசம்2:277, பெ.(.) கொங்கைச் 

ae; breast-weight, well-developed 

breast. *“அதிபார தனபார வதிரூப 

மலாமானை யனையாப்” (அறிச்.பு. விவாக... 

278). 

. Slanatbhara > த. சனயாரம், [Skt. st: ‘bh Si a] 

தனம்' fapam, Gu.(n.) 1 செல்வம் (வின்.); 

wealth, property, substance. 2. Qurreir 

(பிங்.); 9010. 3. முத்திரை; 568]. 4. உத்திரம்; 

beam across 001110. 5. கூட்டற்கணக்கு; 

addition. 

[Skt. stana > த. தனம்] 

seri” fapam, Gu.(n.) (pss; woman's 

06951. "அரும்பெருந் தனத்தை வேட்டாண் 

pet வளை "விற்பான் வந்தோன்" 

(திருவாலவா.23,15). 

[Skt. stana > த. தனம்]



தனரோகம் 

தனரோகம் 122-௭0௮, பெ.(॥.) பால் 

வழியும் துளைகள் அடைப்பட்டு அதனால் 

smuGiw Geri; a disease in which the 

milk carrying ducts remain closed in the 

breast of a multipara, a disease of the 

mammary gland (er. 9/&.). 

[Skt. stanatroga > த. தனரோகம்.] 

தனலட்சுமி /௪ர2-/௪/2ப7/ Qu.(n.) 

Gledeauréiu §; goddess of wealth. 

[Skt. dhanatlaksmi > g. gearaneh.] 

தனவான் /௪ாசசகர பெ.(.) செல்வன்: 
விட்று ரகா. "நெடிய தனவானாத லரிது 
(அறப்சத.) 

[Skt. dhana-van > 5. sarameir.] 

தனவிபாகம் ftanavibagam, பெ.(ஈ.) 
கீழ்வாய் இலக்கக் கூறுபாடு; ஈஊா/௦ 
analysis (சா.அக.). 

தனாதிபதி 1272010௪௭1 பெ.(ஈ.) தனவான் 
(வின்.) பார்க்க; 8686 27௪127, 

[Skt. dhanatadhi+pati> த. தனாதிபதி] 

தனாபியம் /சரசீம்சா, பெ. (ஈ.) 
GuG warmer; broad leaved premna- 
premna latifolia (சா.அக.). 

தனிகம் tagigam, Qu.(n.) தனிகா (மலை.) 
பார்க்க; 866 (29/7௪. 

[Skt. dhanika > g. தீனிகம்.] 

தனிகன் 12/42, பெ.(1.) செல்வன் (இ.வ.); 
rich man (colloq.), 

[Skt. dhanika > த. தனிகள்,] 

தனிகா /௪ர/௪, பெ.(ஈ.) கொத்தமல்லி 

[Skt. dhanika > s. தணிகா..] 

தனிட்டாபஞ்சமி tanitta-pafjamj GQu.(n.) 
தாம் நிலவொடு கூடியிருக்குங்கால் ஒரு 
வீட்டில் மரணம் நேர்ந்தால் பின்னர் அங்கு 
வாழ்வார்க்குத் தீங்கு விளைப்பனவாகக் 
கருதப்படும் அவிட்டம் முதலிய ஐந்து 
நாண்மீன் கள்; 1146 5185 commencing 
from avittam, believed to portend 
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தனுசுகோடி 

further evil to the occupants of a house, 
if death occurs when the moon is in 
conjunction with any one of them. 

[Skt.chanistha+pancami = 5த.தனிட்டா 

பஞ்சமி] 
தனுசநாசினி /202௪-23] பெ.(ஈ.) 

நஞ்சுக் கடியைக் குணப்படுத்தல்; ௦பாரார 
poisonous bite or sting. 2. ag wea; a 
kind of 11560 (சா.அக.). 

Sar fanusam, பெ.(ஈ.) 1. பாம்புக் 
கடிவாய்; 116 spot bitten by a snake. 
2. GerL Ou yea; stinging insect. 
3. ஆடுமாடுகளைக் கடிக்கும் ஈ; 0௨0 fly. 
4. உடம்பு மூட்டு; ]௦1ஈர of the body 

_ [சா.அக.). 

தனுசமூலம் fanusa-milam, Qu.(n.) 
1. காரவேர்; pungent root. 2. wpqrime 
மரம்; பற 810 766 (சா.அ௧.). 

தனுசன்" /2ரப5௪2ற, பெ.(.) மகன்; 50 (வின். 
[Skt. tanu-ja > 5. sayecir] 

தனுசன்* tanusap, பெ.(ஈ.) அசுரன் 
(தனுவினிடம் தோன்றியவன்); ,45பர௮, 85 
descended from Danu. 'சம்புவள் சம் 
மாலிமயெனும் பெயர்த்தனுசா் தும்ம” 
(பாரத.நிவாத...27), 

[Skt. dhanu-ja > த. தனுசன்.] 

தனுசு (௪ரப5ப, பெ.(ஈ.) தனு பார்க்க; see 
fanu. 

[Skt. dhanus > 5. sone] 

தனுசுகோடி tanusu-kddj பெ.(ஈ.) 
இராமேசுவர த்திற்குத் தென்கிழக்காக நீண்ட 
தரைமுனையிலுள்ள புகழ்பெற்ற தூயநீராடும் 
துறைகள்; 16 றா௦௱ார(௦௫ (௩ (06 50பர்- 
east of and the bay enclosed thereby, 
being one of the most sacred places in 
India. 

த.ல. கோடிக்கரை 

[5/4 0௮7055 த, தனுசு-கோர..]
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தனுசோணிதம் fagu-sdpidam, Gu.(n.) 
மருளூமத்தை; burrweed xanthium 

orientale (e1..9j&.). 

59h 5ow faputtira-tantam, @u.(n.) 

பன்றிக்கொம்பு; 095 101 (சா.அ௧.). 

தனுட்டிரம் /2/7ப1///72/77, பெ.(11.) பெரிய பல்; 

18106 1௦௦14 (சா.அக.). 

தனுட்டிரவிடம் /சரப//௪-0/7௪௭,  பெ.(1.) 
பல்லின் நஞ்சு; 48௭௦௱ ॥ஈ 16 19614 ௦1 8 

2870 (சா.அக.). 

HMHSFuGIT Hn  taguttambavadam, 

பெ. (ஈ.) உடம்பை வில்லைப் போல் 

வளைக்கும் ஓர் வகை ஊதை வலிப்பு, இது 

வளியினால் உடம்பை உள்ளாகவும் 

வெளிப்புறமாகவும் வளைக்கும், ஆகவே, இது 

பின்னிசிவு, முன்னிசிவு என இரு 

வகைப்படும்; 8 10௱ of tetanic spasm or 

spasmatic contraction in which the 

enraged vayu bends the body like a 

bow, it consists of two different types 

according to the bending of the body of 

the patient internally (forwards) or 

externally (backwards). If internally it is 

known as empros-thotomus and if 

externally opisthotomus (&1..9)&.). 

தனுப்பாடாணம் /200-2-02727௪), @u.(n.) 

வைப்பு நஞ்சு; 8 Mineral poison. 

[Skt.dhanus+pasananPs. seprem_neomi] 

seiitein tanu-p-pisam, பெ.(ஈ.) 

தம்பலப்பூச்சி (யாழ்.அக.); ௦00068 11560 

coccus cacti scarlet moth. 

[Skt. dhanus+bija > த. தனுப்பீசம்] 

தனுமத்தியம் ftanumattiyam, G@u.(n.) 

@Gicu; (body middle) waist (#r.9)6.). 

தனுமானசி tagumdanasi பெ.(ஈ.) 

இவ்வுலகப்பற்றுகளிலிருந்து அறுபட்டிருக்கும் 
மனநிலை (வேதா.சூ.147); 116 518(6 of non-   

attachment of the mind towards worldly 

pleasures. 

[Skt. tanu-manasa > 5. sqnorerAl] 

தனுர்மாசம் /27ப-7722௪௭, பெ.(ஈ.) சிலை 

(மார்கழி) org; month of Markal, 

(December-January). 

[Skt. dhanus+masa > த. தனு£மாசம்.] 

தனுவெலும்பு fanu-v-elumbu, Gu.(n.) 

நாவைத் தாங்கி, குரல் வளைக்கு மேலே 

முன் கழுத்தில் புடைப்பாகவும், வளைந்தும் 

ஒடுங்கிய சிறுவெலும்பு; 12 protuberance 

just above the larnyx and the root of the 

tongue on the fore-part of the throat - 

Adamisapple (a1. 9|6.). 

தாக்கல் /௪/4௮/ பெ.(1.) 1. கணக்கிற் பதிவு; 

வார ர கா 8000பார். 2. தரவு; 91/9 ௦14 8 

notice, reference. 3. ssirawtuGSs gens; 

taking possession, occupancy. 

[U. dakhila > gs. sréa0] 

gnéd&ay takkidu, Gu.(n.) (@@ Gewed usps 

முறைமன்றத்தின் அல்லது அரசின்) எழுத்து 
மூலமான sneer; SUMMONS, order. 

"நீதிமன்றத்தால் அனுப்பப்பட்ட தாக்கீதைம் 
பெற மறுப்பது குற்றமாகும். ஐ.ப்பந்தப் 

புள்ளிகள் கூலம்தாள் பாடப் புத்தகங்கள் 

அச்சடிக்க வேண்டுமென்று அரசு தாக்கீது 

பிரப்பித்துள்ளது” (இ.வ.. 

தாக்கீது” /2///00, பெ.(ஈ.) உத்தரவு; 
injunction, command, order (W.G.). 

[U. takid > s. 57é&g] 

தாகத்து /2/௪//ப, பெ.(ஈ.) ஆற்றல் (1.1.1. 
power, ability. 

[Ar. tagat > த. தாகத்து;] 

தாகீது (2/4, பெ.(ஈ.) தாக்கீது பார்க்க; 586 
takkidu. 

[U. takid > 5. sré5)]
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தாசநம்பி /25௪-ஈ௪-10/ பெ.(ஈ.) இறைவனுக் 

கருகில் நின்று தீவட்டிப்பந்தம் பிடிப்பவன்; 

(Vaisn); torch-bearer near the deity in 

procession. 

[Skt. dasa > 5. sre+pifl] 

STsureeo (asa-palanam, Gu.(n.) 

பதினான்கு அருள்புரியும் செயல்களுள் 

ஒன்றான அடிமைகளைக் காத்தல் (வின்.); 

protection of slaves and dependents; 

one of 14 faya-virutti. 

[Skt. 425௪7 5. sre+uraamii.] 

Steunireew tasmarkkam, பெ.(ஈ.) 
ஒழுக்கம்; 0000ப௦1, 9000 068/௦ பா. 

தாசன்” /சீ5௪ற, பெ.(ஈ.) 1. (சில தொடர்களில்) 
ஒரு கடவுளைத் தீவிரமாக வழிபடுபவன்; 

fervent devotee (of a deity). காளிதாசன், 

சக்திதாசன், கண்ணதாசன். 2. (வாழ்வியல் 
வழிகாட்டியாக கருதப்படும் ஒருவரின்) 
வழிநடப்பவர்; 81 101106 or admirer. 
தான் பாரதியின் தாசன் (க்ரியா.). 

Siren (44, @u.(n.) 1. yswes; that which 
is new or fresh. 2. yssiomtéal; 
enthusiasm, vivacity. 3. ஆற்றுகை; 
comfort. 4. ui; training. 

[U. taza > . sre] 

தாசாகலம் (as4-kalam, பெ.(ஈ.) மடல் 
முதலியவற்றில் கையெழுத்திட்டபின் 
சேர்க்கும் குறிப்பு (0.6); postscript. 

[Skt. taja > த. தாசாஃகலம்.] 

தாசாபண்ணு-தல் 1222-2கரரப-செ.கு.வி. 
(.1.) 1. பிறன் துன்பப்படுங் காலத்து 
2409158; to refresh; to comfort one in 
5004. 2. பயிற்சி செய்வித்தல்; 1௦ (£வ1ஈ. 
3. இன்சொற்களால் வயப்படுத்துதல் 
(கொ.வ.); 1௦ ௦௦, flatter; to appease, 
conciliate by kind words or deeds. 

[Skt. taja > த. தாசாஈபண்ணு-.]   

தாட்சண்யம் 

தாசாபிரதி /252-2//20ப0 

தெளிவானபடி (0.6.); 181100 3. 

[Skt. tajatprati> த. தாசாபிரதி] 

தாசாமசாலா (22௪-௪5௮ பெ.(ஈ.) 

ஊக்கமடையும் பொருட்டுக் குதிரைக்குக் 

கொடுக்கும் மருந்து வகை (அசுவசா.136); 3 

medicinal preparation to instil spirit in 

horses. 

பெ.(ஈ.) 

[U. taz4+masala த. தாசாமசாலா,] 

தாசியநாமம் tasiya-ndémam, பெ.(ஈ.) 

தூய்மைப்படுத்தும் சமயவைப்பின் (சடங்கு) 

போது சமய ஆசிரியர் தரும் பெயர்; (/௮5); 

name given to a devotee at the time of 

his religious initiation by his guru. 

[Skt. dasyatnamam > த. தாசிபதாமம்.] 

srAuis (asiyam, பெ.(£.) தாசத்துவம் 
umiée; see (asattuvam. 

[Skt. dasya > த. தாசியம்.] 

srAeosmnt ftasiidar, Qu.(n.) wre 
ஆட்சியரின் கீழுள்ள வட்ட அரசிறை 
வருவாய்த்துறை அதிகாரி; 8 76 ப6 
officer incharge of a taluk under the 
district collector. 

[U. tahsildar > த. தாசில்தார்] 

தாசீல் 25] பெ.(ஈ.) தாசில் பார்க்க; 866 
tasil. 

[U. tahsil > 6. தாசீல்,] 

தாசுயநாமம் /ச£ர௪-௪௭௪௱, Qu.(n.) 
குருவினால் சீடனுக்கு இடப்பட்ட அடிமைப் 
Quit; vaisn. a name given to a disciple 

by his guru. 

[Skt. dasya-nama > த. தாசுயுநாமம்.] 

தாட்சண்யம் tatsanyam, @u.(n.) 
உயிர்களுக்காகக் கொள்ளும் இரக்கம்; 
urmfley; consideration (for s.o. or sth.) 
முதியவர் என்பதற்காகக் கொஞ்சம் 
தாட்சண்யம் காட்டக் கூடாதா? (இ.வ.).



தாட்சணைச்சீட்டு 37 தாதமார்க்கம் 
  

தாட்சணைச்சீட்டு tétcanai-c-cittu, 
பெ.(ஈ.) தன்மேற் கடன் பொறுத்தற்கு 

ஏற்குங் குறிப்புச் சீட்டு (1௦00); 
accommodation bill. 

[Skt. datsana > த. தாட்சணைச்சிட்டு.] 

தாட்சாயணி /2/22)7௪ஈ/ பெ.(॥.) மலைமகள்; 

Parvadi, as daughter of Daksa. 

"தக்கன்றன் குமாரி தாட்சாயணி” 
(/சச்சபு.கவரிநாம. 17). 

[Skt. daksayani > த. தாட்சாயணி] 

art Aefluin  tatciniyam, பெ.(ஈ.) 
1. sewrGenrm ti; kindness, benignity, 

kind feelings. 2. @yée1; mercifulness, 

compassion. 3. amsene use; partiality. 

4. மதிப்புரஷ courtesy, politeness. 

[Skt. daksinya > த. தாட்சிணியம்/ 

தாட்டிகம் rattigam, பெ.(ஈ.) 1. மும்முரமாய்; 

vehemence, insolvence, pride. 

2. 9,fme; strength, power, authority. 

[Skt. dharstya 2 த. தாட்டிகம்] 

தாட்டிகன் (aftigan, Gu(n.) 1. கொடுமைக் 

காரன்; proud autocrat. “spalolusder 

முண்டாக்குற் தாஷ்டிகா ” (பணவிடி..274]. 
செல்வாக்குள்ளவன் (வின்.); 0014/217ப/, 

influential person. 

[Skt. dharstika > த. தாட்டிகள்.] 

தாட்டியம் faftiyam, Gu.(n.) swGlyer; black 

gingelly seed (#1. 9)6.). 

தாடிமபட்சணம் tatima-patcanam, 

பெ.(.) கிளி (யாழ்.௮க.); parrot, as fond 

of pomegranates. (urgimeru பழம் 

தின்பது). 
[Skt.dadima-thaksana >. smpias' semi] 

தாத்திரியாதிகசாயம் tattiriyati- 

kasdyam, Qu.(n.) நெல்லி வற்றலோடு 

மற்ற கடைச் சரக்குகளையும் சேர்த்து 

இறக்கும் வடிநீர்; decoction extracted 

from a mixture of dried indian   

gooseberry, with a few other bazaar 

ப$ (சா.அக.). 

த.வ. நெல்லிக்கருக்கு 

தாத்திரியாதிசூரணம் tattiriyati- 
Sdranam, பெ.(.) பித்தச் சூலைக்குக் 
கொடுக்கும். வாழ்நாள் மறைமருந்து. நெல்லி 

வற்றல் சூரணத்துடன் தேன் கலந்து அல்லது 

கடுக்காய் தோல் சூரணத்தில் வெல்லம் நெய் 

கலந்து சாப்பிடுவது; 81 ayurvedic 

medicine containing either gooseberry 

or galinut powder. The former is given 

with honey late with jaggery and ghee 

for rheumatic pain caused by heat 

(சா.அக.). 

த.வ. நெல்லித்தூளம் 

தாத்திரேயகி /சர்ஞுசர[ Gu.(n.) ured 
கொடுக்கும் பெண், முலைத்தாய்; a nurse 
engaged to suckle an infant-wet nurse 

(சா.அக.). 

தாத்து /௪//0, பெ.(ஈ.) 1. நியாயம்; 1ப51106. 
2. (penmuiG\; complaint, representation. 

[U. dad > g. 578g] 
தாத்பரியம் சற, பெ.(ஈ.) 

(ஒன்றினுடைய) நோக்கம் அல்லது பொருள்; 
0பாற௦86, ஈரா. “திருமணச் சடங்கின் 
தாதீபரியதீதைப் புரிந்துகொள்ள வில்லை ” 

(இவ. 
தாதச்சி /௪/௪௦௦/ பெ.(1.) துறவிப்பெண் 

(wirip..91&.); a female ascetic. 

[5/6 222௪ 2த. தாதச்சி] 

தாதமார்க்கம் /22௪-71246௪77, பெ.(ஈ.) 
1. ஒழுக்கம்; ௦௦0ப௦4, 0000 behaviour. 

2. சிவனை உருவவடிவமாகக் கோயிலில் 
வைத்து வழிபடுகை (சி.போ.பா.8, *, பக்.359); 

(Saiva.) first of the four-fold means of 

attaining salvation, which consists in 

worshipping God in form in a temple. 

3. Teens (m.); alms. 

[Skt. dasa+mdarga > ௧. தாதமார்ச்கம்.]



தாதர்த்தியேசதுர்த்தி 

தாதர்த்தியேசதுர்த்தி /22௮//072-௪/பார்] 

பெ.(ஈ.) பொருட்டுப் பொருளில் வரும் 
நான்காம் வேற்றுமை (பி.வி.16, உரை); 

(Gram.) fourth case denoting purpose. 

[Skt. tadarthyé-catutthi > s.srefééew 

சதாத்தி] 

தாதான்மியசக்தி (2282-௪௮41 பெ. 

(1.) சிவபெருமானை ஒருபோதும் விட்டு 

நீங்காத படைப்பாற்றல்; Inseparable Ariya 

Sakti of Siva. 

[Skt. tdanmnyatsakt’ g.grgneruorw 

சக்தி] 

தாதான்மியம் /2028ஈந்லா, பெ, (n.) 
RET HLA 1,608; identity, unity, sameness. 
'தாதான்மிய மொன்றுறூம் பரிசு" (ரபுலிய்வி 

பாலை ஏர 

த.வ. ஒன்றிப்பு 

[Skt. tadanmy > g. தாதான்மிபம்,] 

தாதானம் /௪72ர௪௮௱, Qu.(n.) கரிக்குருவி; 
4 004 (சங்.அக.). 

த.வ. காரி 

[Skt. tatana > த. தாதானம்.] 

தாதிராசகம் /24/-722272௱, @u.(n.) ஒளிநீர் 
(தாது); 8 (சா.அக.). 

தாதுகல்பம் (22-௮௪, பெ.(ஈ.) மாழை 
அல்லாதது; ஈர ௦4 (66௨ எள எள் 
are non metalic in the chemical sense 
(சா.அக.). 

தாபரம் (22௮௮௭, பெ) 1 மரப்பொது (சூடா; 
vegetable kingdom. 2. அசையாப்பொருள்; 
Category of the immovables. 'சங்கமந்தாடரங்கு 
டதீதங்கள் மத்துக்கிடா "(2.௮2 47. 3. இடம் 
(பிங்.); place, location, habitation. 4. நிலம் 
(946.151); 527. 5. மலை (948.(61.); Mountain. 
6. உடல் (சூடா.); 0௦0.7. கோயில் (அக.நி.3; 
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தாடீசம் 

1உ௱ர!6. 8. இலிங்கம் (Saiva.); Higa, as 

fixed and immovable. (femawrad 

பிரதிட்டிக்கப்படுவது) 'தாடர மணல் கூப்பி" 
(தேவா.192 3), 9. 2 ms) (&L1.); stability, 

5168011655. 10. பற்றுக் கோடு; shelter, 

support, றா. 'சருதார னென்றாம் பரமே" 

(சருதூரந்.50). 11. ஆதாரம்; 

foundation (wimp. 96.). 

basis, 

[Skt. sthavara > த. தாபரம்.] 

தாபிதா 7/௪ பெ.(£.) பட்டாடை (0.6); 

silk cloth. 

[U. tafid > 8. sgn] 

தாபே (46 பெ.(ஈ.) 1. சார்ந்தவன்; 

dependant, follower. 2, suet; charge, 

custody. 

[U. tabé > 5. 5r@u.] 

srGusmi tabéda, Gu.(n.) சார்ந்தவன் 
(C.G.); department, 

subordinate. 

follower, 

[U. (86௪-8௪7 > g. erCusmi.] 

gti fam, பெ.(ஈ.) விலை (C.G.); price. 

{U. dam > த. தாம்] 

STUFUSMHA & & th tamasa-padarttam, 
பெ.(ஈ.) செரியாமையை மிகுதிப்படுத்தும் 
உணவு பொருள்; stupefying food (சா.அக.). 

த.வ. செரியா உண்டி 

தாமசம் tamasam, பெ.(ஈ.) 1. சோம்பல் 
பண்பு; quality of being dull, 2. மனிதப் 
பண்புகள் மூன்றனுளொன்று; one of the 
three inherent qualities of man- 
Tamasic. 3. Wien; want of knowledge 
~ Nescience. 4. Gest towderd, இது 
தூக்கத்தை மூட்டும்; principle of illusion 
Sleeps sets in (சா.துக.).



தாமாசா' 30 தாராப்பூடு 
  

தாமாசா' (27௪2 பெ.(ஈ.) சரிக்குச்சரி 

(வின்.); average. 

[U. damasah > த. தாமாசா..] 

amore’ (4mas4, Gu(n.) 1. களிப்பு; 5104, 

pomp. 2. காட்சி; 8060129016, 5101. 

3. வேடிக்கை; 50, ரபா. 

[U. daémasah > த. தாமாசா.] 

தாமாசு /௪77420, பெ.(ஈ.) சரியாகப் பகிர்ந்து 

கொடுக்கை (1//.0.); 12/7 8ம் equitable 

distribution (R.F.). 

[U. damasahi > g. smure.] 

தாமான் famadp, Gu.(n.) sium er 

பக்கத்துக் கயிறு; (142பர்.) 106/4 0804 006 

of a dhoney sail, back clew line. 

தாயித்து (ayittu, பெ.(ஈ.) 1. மந்திரத்தகடு 

அடங்கிய அணி, 88! 0010 ௦ silver case 

worn on the person as amulet; 

cylindrical talisman. 2. அணி வகை 

(Q).su.); an ornament. 

[ப. ௪/2 த. தாயத்து] 

தார்சா farc& பெ.(ஈ.) மொட்டைமாடி; 

terraced roof. 

[E. terrace > 5. snienJ 

தார்சு /க£2ம, பெ.(ஈ.) தார்சா பார்க்க; 586 

tarca. 

தார்சுக்கட்டிடம் arcu-k-kaffidam, Qu.(n.) 

Gusengs of (Tj.); storied house. 

[E. tarcu + த. கட்டிடம்] 

தார்ட்டாந்திகம் (கசா, Gu.(n.) 

1. தாட்டாந்திகம் பார்க்க, see 

tattandigam. 2. 2 wGows; that which is 

illustrated by an example or simile. "5¢5 

IIGLLIBS முந்தாட்டாந்திகமும் " 
(சங்கற்ப. 7 அடி..22 

[Skt. darstantika > g. தாட்டாந்திகம்.]   

தார்த்தராட்டிரர் : (சர்ச் பெ.(£:) 

திருதராட்டரன் மகன்களாகிய துரிபோதனாதியர் 
kaurava princes, the sons 07 07௮௮௮. 

"QubuNgs Car sgri sorrel pon" 

(பாரததிரொ,92) 
[Skt. Dhartarastra > ». snigeom igri] 

griugw farmaram, பெ.(॥.) மரவகை 

(M.M.294); scotch pine, I.tr., pinus 

sylvestris. 

[E. tar> 6. srirroga] 

தார்மிகன் tarmigan, Gu.(n.) smé 

சிந்தனை உள்ளவன்; 0121118016 0௨௭50, 

generous man. "கில தாரமிகா் 
அவ்வளவிலேயே செல்றுகிறார்கள்” (தில். 

SUG. YULE. 16). 

த.வ. அறவோன் 

[Skt. dharmika > த. தார்மிகன்.] 

தாரணயோகம் /௪௪ர௪-/22௮, பெ.(1.) 

ஆழ்ந்த உள்ளொடுக்கம் (தியானம்); 0860 

08401௦ (சா.அக.). 

தாரணா /சாசாசு, Gu.(n.) மூச்சடக்கி 

மனத்தை ஒரு வழிப்படுத்தல்; 0000812110 
of mind joined with the retention or 

breath (e1..9)6.). 

sryennssH) tarana-Ssatt; Gu.(n.) 

1, குலிச சத்தி; power of amulet. 

2. தியானசத்தி; power of concentration 

தாரப்பிரம் /27222/௮77, பெ.(1.) கற்பூரம்; 

camphor (er. 9}&.). 

தாரா! /க£க பெ.(.) (விண்மீன்); 5147. 

தாரா-/சச- பெ.(ஈ.) ஒரு சமணப் பெண் 
தெய்வம் (நீலகேசி.236, உரை); 8 18179 

Goddess. 

[Skt. tara > 5. தாரா.] 

தாராப்பூடு /2:2-0-௦480, பெ.(1.) நாரத்தை; 
bitter orange-citrus பபெரார்ப௱ (சா.அக.).



தாரிசம் 

தாரிசம் (372௮, பெ.) 1 ஒப்பந்தம் ஊளளர், 
௦0196ர், பார். 'தாரிசம் பண்ணினான் 
2 செப்பமானது; 16850020167655, 85 04 0106. 

ரிகளய் விற் கிறான். 

தாரித்திரம் (கக, Qu.(n.) வறுமை 
(பிங்.); 0081௫, ஏகார, 0251/1ப11௦ஈ. 

[5/1 0201௪ 2 த. தாரித்திரம்.] 

தாரித்திரியம் /காறாட்சா, பெ.(ஈ.) 
தரித்திரம் பார்க்க; see farittiram. 

"தோயுற்ற தாரித்திய நன்றுகாண்" 
(குமரேச.சத.52). 

தாரிப்பு tarippu, பெ.(ஈ.) 1. மதிப்பு (வின்.); 
estimation, guess. 2. தாங்கிப் பேசுகை: 
recommendation, commendation. 
3. மேம்படச் செய்கை; 088110 (௦ excel; 
encouraging, as a pupil. "syasmarg 
தாரிப்புப் பண்ணினான்” (வின்), 

தாரிவியா திகியாழம் /௪ந்ந்:ச2//ட்௮/2௱, 
பெ.(ஈ.) மரமஞ்சள், சீந்தில் கொடி, 
கடுகுரோகினி, வசம்பு, மஞ்சிட்டி, 
வேப்பீர்க்கு, திரிபலை சம எடை கொண்டு 
கசாயம் வைத்து சகல குட்டத்திற்கும் குடிக்க 
கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து; 81 
ayurvedic decoction of tree turmeric 
moon creeper, black hellebore, sweet 
flag, Indian madder, mid rib or margosa 
leaf and the three ஈடா வகா (சா.அ௧.). 

தாரெண்ணெய் far-enney,  Qu.(n.) 
கெட்டியான நீர்வடிவ கரிநெய் (தார்) (உ.வ;3; 
liquid tar. 

த.வ. கருங்கசடு 

[E. tar> g. தார் எண்ணெய். 
தாரோகா சரச பெ.(.) காவற்காரர் 

தலைவன் (வின்); superintendent of 
peons. 

[U. darégha > 5. தாரோகா,] 
தாலகேதனன் tala-kédanan, @u.(n.) 

1. பலராமன்; 8௮௪, 2. வீடுமன் 
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தாலீபுலாகநியாயம் 

(பீசுமா்); பா (பனையின் உருவம் 
எழுதிய கொடியையுடையோன்); (4. ௨௦ 
has palmyra-banner. 

[Skt. tala+ketana> g. காலகேதனன்.] 

தாலகேது (௮௪-4௪/0, பெ.(ஈ.) தாலகேதனன் 
பார்க்க; $66 tala-kédanan. "தாள 
கேதுவையுஞ் சேர... கொண்டு நீ செல்க" 
(பாரத.வாச. 17). 

[Skt. talatkédu > த. தாலகேது,] 

Sravehurui a/a-pisa-niyayam, 
பெ.(.) விதையும் முளையும் போல எது 
முந்தியது என்று கூற முடியாத நிலை: (௦ 
nyaya of reasoning in a circle, as 
wheather seed comes from the plant or 
plant from the seed. 

[Skt. tala + த. பீசநியாயம்.] 

தாலம் (௪/8, பெ.(ஈ.) மூன்று பிடிகொண்ட 
நீட்டலளவு (சுக்கிரநீதி.197); 3 lineal 
measure of three hands. 

[Skt. tala > த. தாலம்] 

தாலிம்கானா /௪//77-2ரச பெ.(ஈ.) சிலம்பம் 
பயிலும் இடம் (தட்சிண.சிந்.சரித்திரம், 
16.224); fencing ground, 

[Skt. talim+kana > த. தாலிம்கானா..] 
தாலீபாகம் alibagam, பெ.(ஈ.) இந்து 

சமயச் சட்டங்களைக் கூறும் பழைய 
வடமொழி நூலாகிய சுமிருதியில் 
விதிக்கப்பட்டதும் இல்வாழ்வோர் காருவா 
முழுநிலா நடப்பு செய்யப்படுவதுமான 
(சடங்கு) வகை: ஈஒயு and full moon 
ceremonies enjoined by smrti to be 
Performed by a house holder. 
'தாலீபாகம் பண்ணவும் (௪.௪.௪ 3, மறை, 

[Skt. sthalipaka > ௪. தாலீபரகம்] 
தாலீபுலாகநியாயம் tal-pulaka-niyayam, 

பெ.(ஈ.) ஒரு பானைச் சோற்றிற்கு ஓர் 
அவிழைப் பதம் பார்ப்பது போல ஒன்றன் ஒரு 
புடைத்தன்மையிலிருந்து அதன் முழு 
நிலையையும் அறியும் நெறி (சிவசம.24); 176



தாலுக்கா தாவரத்தியலி 
  

nydya of boiled:rice in a cooking vessel, 

illustrating the principle that the 

condition of the whole may be inferred 

from that of a part. 

த.வ. பானைச் சோற்று நெறி 

[5/ம்௪42/ழமச/சாறுலுத.தாலி 

பலாச நியாயம்] 

தாலுக்கா /2///7/௪, பெ.(£.) தாலுகா! 
பார்க்க; 526 (2/2 (0.0). 

தாலுகா taluka, Ou.(n.) 1. உரிமை (0.6); 

connection dependence, possession, 

௦0801. 2. தீர்வை தண்டும் பொருட்டுப் 

பிரிக்கப்படும் சிறிய வட்டம்; 060808, 

revenue subdivision, convenient 

division of a district for purposes of 

revenue administration. 3. (.peomiossr mio 

(யாழ்.அக.); 00011 ௦4 justice. 

[U. ta-allu-ka > த. தாலுகா] 

தாவரஉண்ணி tavara-unp, GQu.(n.) 

நிலத்திணைகளை உணவாக உண்ணும் 

உயிரினம்; 714016 , 

தாவரஎண்ணெய் /2௦௪/௪-௪ரஐ பெ.(ஈ.) 

தேங்காய், கடலை, எள் முதலியவற்றில் 
இருந்து எடுக்கப்படும் நெய்மம்; ௦1 

extracted from coconut, groundnut, etc. 

vegetable oil. 

Srayemewlw favara-Saigamam, பெ. 

(n.) 1. இயங்குதிணை நிலைத்திணை வகை; 

the category of the movable and the 

immovable. "தாவர சங்கம மெள்னுந் 
தன்மைய" (கம்பரா.குக.]). 2. வீட்டுப் 

பண்டங்களான அசையும் பொருளும் நிலம் 

வீடு முதலிய அசையாப் பொருள்களும்; 

(Legal) movable and immovable 

property.3. Fanigrenrs திருமேனிகளாகக் 

கருதப்படும் இலிங்கமும் அடியார்களும் 

(ailetr.); lingam and devotees of Siva, as 

the fixed and movable forms sof Siva.   

த.வ. இயங்கு 

[5/6 ச022-4௪/174/7722:௧.தாஉரசங்கமம்] 

தாவரசங்கமவிடம் /2௦௪72-2212௮/12- 

vigam, Gu.(n.) 1. செடிமரங்கள், விலங்கு 

களின் நஞ்சு, இது ஊமத்தை வித்தினால் 

குணப்படும்; 460619016 8௭0 வ! 0180 

as opposed to mineral poison. 2. sig 

நஞ்சு இது ஊமத்தை வித்தினால் 
குணப்படும்; dhatura seed cures those 

001805 (சா.அக.). 

SragersAjio tdvara-sattiram, Gu.(n.) 

பூண்டுகளைப் பற்றிய நூல்; 501600௦ of 

018ஈ16 6௦(கார - 89/7௦/0097 (சா.அக.). 

தாவரசாத்திரி' tavara-sattiri பெ.(ஈ.) 

1. மரம், செடி, கொடி பற்றிய புலமை 

@ummeissr; one skilled in botany-botanist. 

2. மூலிகை அறிஞன்; 8 early botanist 

who used to collect, sell or administer 

plants of herbs - Herbalist (er. 9&.). 

தாவரசாம்பல் /2௦௪௪-227௦௮) Gu.(n.) 

1. பூண்டுகளை எரிப்பதனால் கிடைக்கும் 

சாம்பல்; 85 obtained by burning plants. 

2. amyéemious; ash containing potash or 

8008 0 6௦14 (சா.அக.). 

தாவரசாலம் tavara-salam, Qu.(n.) 

பூஞ்செடி முதலிய பிரிவுகளைப் பற்றிய நூல்; 

a work containing a descriptive 

enueration of plants or vegetable 

species of a particular place-Flora 

(சா.அக.). 

தாவரசாரம் tavara-saram, Qu.(n.) 

பூண்டுகளை எரித்தெடுத்த ஒர்வகைச் 

emji; vegetable alkali, obtained by 

burning plants (er. 9)4.). 

தாவரத்தியலி /8௪௪--/௮ Qu.(n.) 
பேராமுட்டி; 180181 08/௦118-78/௦1/௪ 

௦0௦75/8 (சா.அக.).
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Bray &S & S01 rw favaratattuva-nol, 
பெ.(ஈ.) பூண்டுகளின் தன்மை அமைப்பு, 

விளையு முறை, தொழில், வகுப்பு 

முதலியவைகளைப் பற்றிக் கூறும் நூல்; 116 

science which treats of the form, 

structure and tissues of plants, the 

laws which regulate their growth, 

functions and their classification etc. - 
botany (si.916.). 

தாவரதாதுவிடம் /௪௦2:௪/221/-0/22௱, பெ. 
(ஈ.) மாழைகளிலும், பயிர் வகைகளிலும் 
உள்ள நஞ்சுகள்; ஈ1ஈஊவ! 80 460௦61201௦ 

001505 (சா.அ௧.). 

தாவரநால் /௪/௭-ம பெ. (n.) 
நிலைத்திணைப் பற்றிப் பொதுவாகக் கூறும் 
girev; the science of vegetable kingdom 

in general (#1. 98.). 

[Skt. sthavara > த. தாடரம்-நூல்..] 

தாவரம் (௪௮௪, பெ. (ஈ.) 1. நிலைத்திணை: 
category of immovables, opp. to 
2௮/7௮/7௮17. "செல்லாஅநின்றவிசத் தாவர 
சங்கமத்துள் " (திருவாச. 1, 30), 2. வீடு 
போன்ற அசையாப் பொருள்; (Leg.) 
immovable Property, as house. 
3. மரப்பொது (சூடா.); 116 vegetable 
kingdom. 4. 9jetuiso_; basis, foundation. 
5. @ILib (et..918.); place, habitation. 
6. 216) (@Lm.); body, as the abode of 
16 50ப!. 7. இலிங்கம்; (Saiva.) lingam. 
"சங்க ella MOGE கூறிப்போந்த 
இயல்பில்லாத தாஉரரஷூனின்"(சி.யோ. சிர். 12, 
3 2 உரை] 8. உறுதி (வின்.); 51261, 
steadiness. 

[Skt. sthadvara > ». Sireugth,] 
Srayelue tavaraviyal பெ.(.) மரம், 

செடி, கொடிகளைப் பற்றி விவரிக்கும் 
அறிவியல் துறை: botany. 

த.வ. நிலைத்திணையியல் 

[Skt. sthavara > த. தாரம் இயல்]   

தானக்கோல் 

Srey Aw oy, we me Yavaravival-porgd, 
பெ.(1.) (அரிதாகக் காணப்படுபவை உட்பட) 
பல வகையான பயிரிகளைக் காட்சிக்காக 
வளர்க்கப்படும் தோட்டம்; 0௦131/௦௮| 
garden. 

தாவா favd, Gu.(n.) 1 (பிராது) முறையீடு 
(pseiluer; complaint, petition. 2. தடை; 

objection, obstruction. 

[U. davé > g. sam] 

தாவாதார் tavadar, பெ.(ஈ.) முறை 
யீட்டாளர் (வாதி); complaint, plaintiff 
(Loc.). 

[U. dava-dar > g. sramsmi] 

தாளா! (௪௪ பெ.(ஈ.) ஒப்பு (0.6); 
comparison. 

[0. 28/2 2 த. தாளா..] 

தாற்காலிகம் /சரச/சசா, பெ. (ஈ.) 
குறுங்காலம்; (கர வரர் 15 temporary, 
occassional. 

[Skt. tatkalika > த. தாற்காலிகம்,] 
தாற்பரியம்பண்ணு-தல் /சறசரந்சா- 

pannu-, செ. குன்றாவி.(௩.1) 1. விளக்கிச் 
சொல்லுதல் (wmp.a8.); to explain, 
600பா6. 2. புகழ்ந்து பேசுதல் (வின்.); 1௦ 
applaud, as performances; to magnify, 
as one's talents, 

[Skt. atparya 5: த.தாற்பரியம் +] 

தாற்பரியமானவன் [2022௮27௪0௪ 
பெ. (.) மதிப்புள்ளவன் (வின்.); 065௦ 
held in high esteem. 
[Skt. tatparya > 5 SMM ஆனவன்.] 

தாறு (அம) பெ.(£.) கிலெண்ணெய் (பாண் ip); 
tar. 

[E. tar > 5. தாறு] 

தானக்கோல் /87௪-/-45/ @u.(n.) யாழ் 
நரம்புகளைத் தெறிக்க பயன்படுத்துங் 
கருவி; instrument used in playing ya



தானசாசனம் 43 தானவண்ணம் 
  

"நரம்பு ஏழும்...தானக். கோலின் அகப்பட்டு” 

(கலித்.ச, உரை. 

[Skt. sthana > த. தானம்-கோல்.] 

Srereresrin (apa-sdsapam, Qu.(n.) 

கொடை கொடுத்ததற்குரிய ஆவணம்; 

instrument of gift. 

த.வ. கொடையாவணம் 

[Skt. dana+s&sana > த. தானசாசனம்] 

தானசீலம் tapa-siam, Gu.(n.) daros 

தன்மை (wirip..o4&.); liberality. 

[Skt. danat sila > 5. srarfoui.] 

grok act  tapa-silan, பெ.(ஈ.) 
ஈகையாளன்: (109121, charitable man. 

[Skt. danatsila 2 த. தானசீலன்.] 

தானசுத்தி tapa-sutt; பெ.(.) ஐவகைத் 

தூய்மைப்படுத்தலில்பூரசையிடத்தை 

மந்திரத்தால் தூய்மைப்படுத்தல் (சைவச.502, 

2 sn); (Saiva) purification of the place of 

worship, one of pafica-cutti. 

[Skt. sthana + Suddhi> g& sraregghi] 

தானசூரன் 272-002, பெ.(ஈ.) 

பெருங்கொடையாளன் (சிலப்.15, 181, உரை); 

one who is heroically charitable. 

[Skt. dana+sira > g. srarerair.] 

தானத்தார் /அரசரசி; பெர.) கோவிலதிகாரிகள் 

(.M.P.Cg.214}, temple trustees. 

[Skt. sthana > ». srargeni.] 

தானதருமம் fapa-farumam, @u.(N.) rene 

(வின்.); charity, charitableness. 

[Skt. danatdharma > gs. srargquni] 

தானதாய் (287௪-43; பெ.(£.) ஒலிக்கருவிகள்; 

(Mus.) leading instrument, as determining 

the pitch of other instruments. 

த.வ. ஒலிகாணி 

[Skt. tanatsthayin > g. தானதாய்.].   

தானப்பதி /272-2-022%- பெ.(॥.) கோயில் 

(paout (@).ou.); agent of a temple. 

[Skt. sthana> த. தானம் 4 புதி] 

தானப்பரீட்சை /8௪2-2சரக் Gu(n.) 

மருத்துவர்கள் ஆராய்ச்சிபினால்ஜேயாளிகளிடம் 
கவனிக்க வேண்டிய பல வகை குறிகள்; 

studying of various symptoms exhibited 

by patients - diagnosis (&1.9)&.). 

தானப்பெருக்கம் /27௪-2-220/4௭, பெ.) 

1. பத்து நூறு ஆயிரம் முதலிய எண்களாற் 

பெருக்குகை; ஈயிரற10214௦௱ 04 ஈயாமஸு டு 

ten and its multiples, as dist. fr. Au/Fp- 

perukkam. 2. usréGam eo கட்டுகை; idle 

imagining, building castles in the air. 

"என்ன, தானப் பெருக்கம் செய்கிறாய்?” 

(இவ) 
[Skt.sthana 2 த.தானம் 4 பெருக்கம்] 

தானபத்திரம் tapa-pattiram, Gu. (n.) 

கொடை கொடுத்தற்குரிய ஆவணம்; 

instrument of gift. 

த.வ. கொடையாவணம் 

[Skt. danatpattira > 5. தானப்பத்திரம்.] 

தானபந்தி (aja-pandj பெ.(ஈ.) விளைச்சல் 

மதிப்பீடு (சோதனை) (W.G.); estimated 

value of the standing crops in a field. 

[Skt. sthdna > 5. siramé+up hh] 

தானம்பாடு-தல் /27௮/77-228/-, செ.கு.வி. 
(ு.1.) ஒரு பண்ணை தாளத்திற்காகச் 

மிகுதியாக விரித்துப் பாடுதல்; 1௦ elaborate 

a tune rapidly to the accompaniment of 

ta/am. 

[Skt. Ana > த. தானம் 4 பாடிட்தவ்] 

தானவண்ணம் (272-27௭, பெ.(ா.) 

ஒருவகை இசைப்பாட்டு (வின்.); 8 (0 ௦7 

musical composition. 

[9/ம/27௪4 த. தானம் * வண்ணம்]



தானவிச்சை 44 திகளர் 
  

தானவிச்சை (2௪-0/004 பெ.(ஈ.) அறிவுக் 

கூறு; 106 sources of knowledge. 

"'பதினெட்டாகிய தானனிச்சையும்” 

(பெருங்வத்தவ$3 64) 

தானாதிகாரி /சரசரிர்சர பெ. (n.) 

QmsealLeen 2ysemfl, superintendent of 

charities, as of a royal household. 

[Skt. danatadhikarin > த. தானாதிகாரி] 

sireamus) (anadipad; Ou,(n.) 1 அமைச்சர், 
minister. “yslyspluj SH wooore.mulCeori sor 
றானாதிபதி யாகுவான்” (அறட்.சத.85). 

2. நடுநிலையானவன்; 11601௪10 (ட௦௦.). 

[Skt. sthanatadhipati > த. தானாபதி] 

தானாந்தராயம் ta@nandarayam, Gu.(n.) 
(48/08.) கொடையளித்தற்கு நேருந்தடை 

(€வக.308, உரை); | €0ொவார் ௦ 

obstacle to the making of gifts. 

[Skt. danatantaraya > த. தானாந்தராயம்] 

SreanusHMuw tapapattiyam, Gu.(n.) 
1. Sg) (ailer.); office of an ambassador. 

2. இணக்கம் உண்டுபண்ணுபவர் அலுவலகம் 

நடுநிலையானவன் (இ.வ.); office of 
mediator. 3. ஆசாரிய பதவி (இ.வ.); 041106 
of a priest. 

[Skt. sthana-patya > த. தானாபத்தியம்,] 

தானாபதி tapapadi பெ.(1.) 1. படைத் 
தலைவன்; ௦௦808. 'தானாபதிகளொடு 
சஈக்கிளையாத தளகாத்தரும்"(அரப்.சத.82) 
2. தூதன்; "விந்தைபுரி தானாபதி" 

(திருவேங் சத.89) (விள்,) 3. அரசர்க்கும் அவர் 
தேவியர்க்கும் இடைநின்று செய்தியறிவிக்கும் 
அந்தப்புரத்துத் தூதி (Rd.); woman who 
cares messages between the king and 
queen in a palace. 

[Skt. sthana-pati > த. தானாபதி/] 

தானியராசன் /சஈ௪-1222ற, பெ.(ஈ.) 
Gar gienw; wheat, a kind of grains 
(சா.அ௧.).   

தானு (சரப, பெ.(1.) காற்று; 81௦ (சா.௮௧.). 

தானுவனமூலி /2ரப/2ர௪-£(41 பெ.(ஈ.) 

ஊர்க்கள்ளி; a kind of spurge- 

sarcostemma intermedium (e1..946.). 

தானைப்புழு fapar-p-pulu, பெ. (ஈ.) 

மலவாயிலிருந்து கொண்டு அரிக்கும் ஓர் 

வகைப்புழு; 8 140 worm in the rectum 

(சா.அக.). 

திக்கம் tikkam, பெ.(॥.) இளயானை 

(யாழ்.அக.); young elephant. 

[5/0 07//422த. திக்கம்] 

திக்கயம் 444௯௪, பெ.(ஈ.) திசையானை; 

elephants of eight directions. "sear fu 

வெம்ையொடு திக்கயங்க ளசொெனவே” 

(சீ௦௧.7794). 

[5/6 472௮49 த. திக்கயம்.] 

திக்கரன் tikkarap, 

(யாழ்.அக.); 003. 

[5ம் 0144௮௪ 5 த. திக்கரன்.] 

திக்கரி'-த்தல் 4௪, 4 செ.கு.வி. (.1.) 

புறக்கணித்தல்; (௦ 17621 பர் ௦௦1௨] to 

shun. ”கினத்துப்பொற் பொருமை... 

திக்கரித்து ” (திரப்,.427), 

[5/0 40 2 த. திக்கரி-] 

Het tigar, Qu.st.(adj.) Geum; another, 
different. "Siar foveur " ().0). 

[U. digar > g. Sas] 

திகரடியாயிருத்தல் //சசாசஜ்ஆ்ப//4] 
பெ.(ஈ.) திணருதல்; 166௩0 71௦/௫ to 
breath freely being choked (சா.அக.). 

திகளர் 7௪/2, பெ.(ஈ.) கன்னடதேசத்தார் 
தமிழருக்கு வழங்கும் பெயர் (இ.வ.); (6 
appellation by which the Karndtakas 
Style the Tamilians. 

IK. tiguiar > gs. Sear] 

பெ.(॥.) இளைஞன்



திகாந்தம் 45 திட்டாந்தரம் 
  

திகாந்தம் 72227, Qu.(n.) அடிவானம் 
(M.Navi.53); horizon. 

[Skt. dig-anta > த. திகாந்தம்.] 

Hamouper tigambarap, பெ.(ஈ.) ஆடை 

களற்ற smal; naked mendicant (சா.அக.). 

திகிரிக்குள்கலந்தசிலை tigirikkul- 

kalanda-Sila, Glu.(n.) uri guafiréesv; red 

stone red ochre (en. 9).). 

AANS Gar hs Gus wos tigiri-k- 
kuladukkum-paccaj Qu.(n.) smutaweesfl 

பச்சை; 2௨௮/0 (சா.அக.). 

திகில் ர்ச் பெ.(.) பேரச்சம்; 11914, 121707, 

sudden fear, panic, alarm. 

௧. திகில் தெ. திகுறு; 

திகில்படு-தல் /7/-,2௪71/-, செ.கு.வி.(41.) 

பேரச்சங் கொள்ளுதல்; 1௦ 5181 யர்(ர் 

sudden fear; to be struck with fear. 

[K. digil > 5. Aéd+uG-] 

திகில்பிடித்தல் tigil-pid-ttal பெ.(ஈ.) 
பேரச்சம் கொள்ளுகை (இ.வ.); 06179 1862 

with sudden fright. 

[K. digil>g.ABb-rie-] 

திகிலடி tigilagd; பெ.(.) திகில் பார்க்க; 566 

tigil. 

திகேசம் gésam, 

குருந்து; (சா.அக.). 
திசனிதசாதி tisanida-S4qj பெ.(ா.) 

நால்வகை ஆண்குலத்திலொன்று; one of 

the four classes of men divided 

according to lust (er. 9)&.). 

திசா 42௪, பெ.(ர.) கால் நீண்ட பருந்து; (௦09 

“160960. 6௮916 - ,4ப//4 (251818 (சா.அக.). 

திசாரகம் saragam, Gu.(n.) gow; a 

bettlé of the ptérois genus (er. 9)4.). 

திசித்துவம் ' tisittuvami; ~~ @u.(n.) 

1. கருப்பத்தில் குழ்ந்தையைத்: 'தாங்கிக் 

பெ.(॥.) முல்லைக் 

  

கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் மென்படலப் பை. 

இது பேற்றிற்குப் பின் வெளிதள்ளும்; 8 

membrane of uterus in women and in 

certain animals produced during 

gestation and thrown offer parturition. 

2. கருப்பையில் சினையைத் தாங்கியுள்ள 

சவ்வு; 8 றவர் 0ர decidua which is 

raflected upon and surrounds the 

ovum- membrana deci (e1.9)6.). 

திசுவறிவிளக்கம் fSuvarivilakkam, Gu.(n.) 

1. உயிர் மரபு அல்லது நிலைத்திணை 

மரபுகளின் மூலத்தைப்பற்றி சொல்லும் நால்; 

the science relating to the tissues of 

animal or vegetable kingdom. 2. 2 uilrs 

தாதுவைப் பிரிவினைப் பாகமாகச் சொல்லும் 

grey; the science regarding the minute 

structure and composition of animal 

tissues - Histology (er. 98.). 

திட்சு titsu, Gu.(n.) se@loy; sugar (e1r..98.). 

திட்டகன் மம் titta-kanmam, Gun.) ger 

பகைவர் முதலியோரால் இப்பிறவியில் 

உண்டாகும் துன்பம் (சிவப்பிர.2, 19, பக்.213, 

2 omy); miseries experienced in this life 

from kings, enemies, etc. 

த.வ. பிறவியிலுறு துயர் 

[Skt. arsta +kanma 5 த. திட்டகன்மம்] 

திட்டத்துய்மன் fitta-t-tuyman, G@u.(n.) 
திரெளபதியின் உடன்பிறந்தவன்; ௦௦1416 of 

0௪௪07 (பாரத.முதற்போர்.15). 

[Skt. Dhrastadyumna > த. திட்டத்தய்மன்.] 

திட்டமாகச்சேர்த்தல் ////271272-0-021/௮] 
பெ.(ஈ.) செவ்வையாக அல்லது அளவுப்படி 

கூட்டுகை; mixing well and 

proportionately (er. 9je.). 

HLurksyin wtandaram, Qu. (n.); 
THs HSaTCO illustration, example.



திட்டாந்தவாபாசம் 46 திண்டிராட்சி 
  

"வகையமையடுச்களை போற்றிட்டாந்தம்” 

(மனா!2 57 

[Skt. arstantat > 5. S’crgsri] 

திட்டாந்தவாபாசம் tiffanda-v-apasam, 

பெ.(॥.) இயைபில்லாத எடுத்துக்காட்டு; 8 

fallacious illustration. véau Guraduy 

மேதுர் போலியுற் திட்டாந்தம் போலிரயுமாம் 

(பாணிமே.29, 3.26). 

[Skt. orstanta+vabasa > g. H_mgsem 

பாசம்.] 

Hes stouid fitt-t-tambam, Qu.(n.) 64 

கலைகளில் ஒன்றாகிய கண்கட்டுக் கலை 

வித்தை; (6 801 04 1850118140 1௨ 0௦5 

or suspending the sight which is 

regarded as one of the 64 of the ancient 

arts and science (ar. 9)6.). 

த.வ. கண்கட்டுக்கலை 

திட்டித்தோசம் /////-22௪௱, Qu.(n.) 
கண்ணேறு; 6! 8/5 (சா.அக.). 

திட்டிதோசக்கிராணி (///7622-/-/0/2ற1 

பெ.(ஈ.) கண்ணேறுவினால் உண்டாகும் 

வயிற்றுப்போக்கு; diarrhoea caused by 
evil 665 (சா.அ௧.). 

திடகாத்திரசாலி tidagattirasalj Qu.(n.) 
UMIO|OLwWeisT; a Man who is vitally 

Strong (#m.916.). 

திடகாத்திரதேகி tidagattiradégij @u.(n.) 
வனமையுடைய உடம்பை உடையவள்; 
person with strong body (சா.அக.). 

திடகாத்திரம் /ரசரசர்ர்ச, பெ.(ஈ.) 
வலுவுள்ள உடம்பு; body vitally strong 
(சா.அ௮௧.). 

த.வ. கட்டுடல்   

திடசரீரம் 725௮௪, Qu. (n.) 

ALars5ayh unites; see tdagattiram 

(சா.அக.). 

திடப்பிரஞ்ஞன் //72-2-2237௪, பெ.(ஈ.) 
உயிர்முத்தன் (யாழ்.அக.); 8 80! 16௮160 
while yet in this life. 

[Skt. drdha-praifia > 6. StaSgee5eir.] 

H.usH tida-patt; Gu.(n.) 2 mswrer 
பற்று (wirtp..9j&.); firm devotion, strong 
faith. 

திடபரம் 4720௪௫, பெ.(1.) மனத்தின் 
suevevsnin; Strength of mind (er. 9y4.). 

HLyGeer tiga-purusap, Qu.(n.) sme 
மிகுந்தவன் (கொ.வ.); 51100 well-built 

06180. ”தேகவலியுள்ளவள் தாண்டுபரி 
தூண்டு திடசாயீலலி" (தணிப்பா..., 362, 
100). 

[Skt. ரஜிச* றபாப52 2 த. திடபுருசன்.] 

திடமோகனம் tida-mdganam, Qu.(n.) 
முளரிப்பூ (ரோசாப்பூ); 1088 11௦/7 
(சா.அக.). 

திடர் சா பெ.(ஈ.) திண்மையான 
அடிப்படையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டவர்; 006 
whose existence is established by 
soundest of proofs. ”நினைவரியவர்... 
தின்றவெந்திடரே " (தில்.திருவம். ர 1 6), 

[Skt. drdha > த. திடர்] 

Hraffluid  tida-viriyam, பெ.(ஈ.) 
வட்டச்சாரணை; 8 |/ஈ௦் of trianthma 
(சா.அக.). 

திடனற்ற //ர2ரசரச, பெ.(ஈ.) வலிமையற்ற; 
84691 (சா.அ௧.). 

திண்டிபிராட்சம் //ரஜ்-2ர2/2௪௱, Qu.(n.) 
HeayrraAMsA uniéses; see tindira-vicci 
(சா.அ௧.), ; 

Deignnl A — tingiratei Qu.(n.) 
DemerraAlsA umidss; see tiggiravicci 
(சா.அக.).
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திண்டிராவிச்சி tinoiravicci பெ.(॥.) செப்பு 
சதுரக்கள்ளி; 8 பாரு ௦7 ஈர hedge- 
£ப0/ி01ம்/௪ 9௦105 (சா.அக.). 

  

  

    
  

திண்டேல் 7751) பெ.(ஈ.) கப்பலைக் 
Sar areofiueuer (Naut.) boatswain, 

mate. 

[U. tandel > த. திண்டேல்.] 

தித்தகர்ருட்டி ftittagaruft;  பெ.(ஈ.) 
சிறுவழுதலை; 1/0 Indian brinjal solanus 

indicum (typica) (em. 9)6.). 

தித்தசம் 44/௪௪, பெ. (ஈ.) பேய்ப்புடல்; 1/0 

snake gourd-Trichosanthes cucumerina 

(சா.அக.]. 

தித்ததாது 4//8/220, பெ.(॥.) உடம்பிலுள்ள 
கசப்பு பொருள்; bitter elementary 

(சா.அக.). 

தித்தபத்திரி 44/22/4477 பெ.(ஈ.) கசப்பிலை; 
01112 [287 (சா.அக.). 

தித்தபத்திரேதி 422௪247221 பெ.(ஈ.) 
சீரகம் (சாசி); ௦ப௱௱ா! 56860 (சா.அக.). 

தித்தபித்தரோகம் 41/22///27072, பெ.(ஈ.) 
வாய் கசந்து, இருமலுடன் நெஞ்சிற் கோழை. 

கண்சூழலல் முதலிய குறிகள் காட்டும் 

பித்தநோய்; 3 0156856 090580 0) vitiation 
of heat humour characterised by bitter 

taste inthe mouth, cough with phelgm 

in the throat, whirling eyes etc. (e..9)5.).   

NssguMem tittamarigam, Qu.(n.) 
தேற்றான் விதை; water clearing nut- 

Strychnos potatorum (ar. .9)6.). 

தித்தரோகணி tittardgani Qu. (n.) 
1. கொம்மட்டி;) a watermelon. 

2. giHLoHL,@; sneezewort-Arteniesia 

scermititoria (e1.248.). 

தித்தவல்லி 4/௪ Gu.(n.) w@er; 
hyacinth aloe Sansevira roxburghiana 
(சா.அக.). 

தித்தாமிர்தம் சரம, பெ. (£.) சீந்தில்; 
moon creeper - menispermum glabrum 

(சா.அக.). 

தித்து ////0, பெ.(ஈ.) சோமன்சோடு (0.); 5பர( 
of clothes. 

[U. dust > s. §5g7] 
தித 4௪, பெ.(.) 1. பீதரோகணி; 8 
பாண இலார். 2. வட்டத்திருப்பி; |ஈப/சா 
pareira-cissamplelos pareira (e1.96.). 

திதகம் 44௪7௮, பெ.(ஈ.) மலைவேம்பு; 1410 
neem - Melia 20௦1100518 (சா.அக.). 

திதசுதாபகம் fidasu-tabagam, Gu.(n.) 
தன்னிலைக்கு மீளுகை (வின்.); elasticity, 
tendency to return to a former position. 

[54ம் 547//27 520202 5 ௧. திதசுதாபகம்.] 

திதத்தாபகம் //௪//20௪7௮/7, பெ.(ஈ.) 
1. தன்னிலைக்கு மீளுந்தன்மை; (6 51916 
or returning to the form which it is bent, 

tendency of returning to former position 

when pulied, rebounding. 2. sdays 

serena; elasticity (er. 246.). 

திதன் 4227 பெ.(ஈ.) 1. மனவுறுதியுடையவன்; 
one who is firm in mind. "திதனாயெவரு 
மறியாத பொருளைத் தெரிந்து கொண்டு" 

(பகவற்கீதை, 3.31). 2. திடமானது; 191 

which is firm. 

Haro tidam, பெ.(॥.) பீதரோகணி, 
கண்ணுக்கிடுமோர் மூலி; 8 பா(ா௦ 

plant useful in eye disease (1. g16.).
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திதி! 8/8] பெ.(ஈ.) 1. நினைவு நாள்; 081651௮ 

day. 2. பிறைக்காலம்; |பாா வெ ௦74 

different lengths i.e. 15 days after new 

moon - phases of the moon (et. .9)&.). 

த.ல. பிறைநிலை, பிறை நாள் 

திதி£ 494 பெ.(ஈ.) 1. உவா நாள் (பிங்.); பாலா 

043. 2. இறந்த நாளில் முன்னோர்க்கு 

ஆண்டுதோறுஞ் செய்யும் நீத்தார்க் கடன்; 

ceremony performed in honour of a 

deceased person on the anniversary of 

his death. 

[Skt. tithi > 5. 68] 

திதி” 4/9 பெ.(ஈ.) 1. நிலைபேறு (பிங்); 
steadfastness, stability, permanence. 
'திதியுரச் சின்மொழி செனியிற் 
செப்பினான் ” (பாரத.இரா..94). 2, காப்பு: 
preservation. 3. aumiéél (918.16.); growth, 
ா06856. 'திதிவாய்மதி" (வெங்கைக். 62), 
4. நிலைமை (கொ.வ.); 81816, condition. 
5. செல்வவளம்; wealth; good circum- 
Stances. “அவனுக்கு நல்ல திதி 
மிருக்கிறது ” (வின்... 6. மதிப்பு (வின்.);: 
honour, dignity. 7, GiGi; existence. 
செனனதிதி மரணங்கள் (வின். 4. 

[Skt. sthiti > 5. ge] 
திதி-த்தல்* ஈர் 11 செ.குன்றாவி.(4.1.) 

1. காத்தல் (சூடா.); 1௦ preserve, sustain. 
'உல கெலாற் திதிக்கு மையன்" (உபதேசகா. 
சிவவிரத.375),. 2. கட்டுதல்; to construct, 
௦பரி0. 'திதித்தனில்” (தைலவ. தைல.], 

[Skt. sthiti > 5. 66] 
திதி” ர பெ.(ஈ.) காசியபன் மனைவியும் 

அசுரர் மருத்து இவர்களின் தாயுமாகியவள்: 
the wife of Kasyapaand mother of 
Asuras and Maruts. "DUOGE GOEL pf 
பென்பாள் ” (கம்பரா. சடாயு25). 

[Skt. diti > த. திதி]   

திதிகர்த்தா 4244௮/2, பெ.(£.) திருமால்; 
Visnu, as the preserver. (1&5) &_sysr). 

'திதிகாத்தாத்தானாய்” (பிரபோத, 45, 2), 

த.வ. காப்பிறை 

[Skt. sthititkartté > த. திதிகரத்தா,] 

திதிகாலம் //0/442/2௭, பெ.(.) வாழ்நாள் 
(ailetr.); life time. 

[திதி - காலம்] 

[5/4 540/2 த. திதி] 

திதிகேயம் 42௪௪௭, பெ.(॥.) மயில்; 
068000% 104/-1//2 ௮/21௪ (சா.அக.). 

திதிகொடு-த்தல் tidi-kOdu-, 
செ.குன்றாவி. (1/,1.) ஒருவர் இறந்த ஆண்டு 
முடிவில் அவருக்குப் படையல் செய்தல்; 1௦ 
perform the anniversary ceremony of a 

deceased person. 'தந்த தாய்க்குத் 
திதி கொடுத்தான் "(நன்..விருத்...292, உரை), 

[5/. 444/5 த. திதிஃகொடு] 

திதிகொள்(ஞு)-தல் 42/-4௦/, செ.கு.வி.(4.1.) 

சூரியமாதத்தில் ஒரே திதி இருமுறை 
வரும்போது ஒன்றனை நீத்தார் கடன் 
முதலியவற்றுக்குக் கொள்ளுதல் (வின்.); (௦ 
choose one of two similar titi occurring 
in a solar month for performing 
ceremonies, etc. 

AHew tidisar, Qu(n.) திதியின் மகனான 
{GIT (alletr.); Asuras, as sons of diti. 

[Skt. ditija > g. திசர] 

திதிசுதர் 4242௪௪ பெ.(1.) திதிசர் பார்க்க; 
see 00/௪ 

இம் 01522 2 த, Sides] 

HAc eu  tidi-t-sayam, பெ.(ஈ.) 
1. காருவா (வின்.); ஈரா moon day. 
2. திதியின் முழுக்காலமும் ஆத்தியந்த 

வியாபகம் அறுபது நாழிகைக்குக் குறைந் 
திருப்பது (பஞ்.); 76 0008510ஈ உ 106



திதிட்சை 

total duration of a titi is less than sixty 

naligal. 

[Skt. tithi+ksaya > த. திதிட்சயம்.]] 

திதிட்சை tidifcal Gu.(n.) sms Cecvand 
ஆறில் ஒன்றாகிய பொறுமை; £2116006, 

endurance, one of camdati-catka- 

camputtu (q.v.). 

த.வ. பொறுமை 

[Skt. titiksa > த. திதிட்சை.] 

AASArwuw fidi-t-tirayam, . Ou.(n.) epeor gy 

பிறை நாட்கள் ஒரு நாளிற் கூடுவது 

(விதான.குணாகுண.109); (6 solar day 

having three titi. 

[Skt. tithittraya > gs. ssssrui] 

AAS sian fidittuvam, பெ.(ஈ.) நோன்பு, 

வழிபாடு (விரதம் அனுட்டானம்) முதலிய 

வற்றைக் காட்டும் காலக் குறிப்பு (வின்.); 8 

calendar which marks the dates of all 

the prescribed fasts, religious 

observances, etc. 

[94ம் சர்ச 2 த. திதித்துவம்] 

AAS saw tidi-t-tuvayam,  பெ.(ஈ.) 

இரண்டு இறந்த நாட் கடன்கள் செய்தற் 

குரியதாகிய ஒரே நாள் (ug5.); the solar day 

having two titi in which the ceremonies 

of both are performed. 

[Skt. tithitdvaya 2 த. HAS gout] 

திதிநாடி 4/பசிஜி பெ.(.) கோள்மறைவு 

நாழிகைக் காலம் (வின்.); duration of an 

eclipse in nalikail. 

[5/4 449/2 த. திதி - நாரி...] 

திதிநிச்சயம் 44:/2௦ஸ ௪௪, பெ.(ா.) சடங்கு 

செய்தற்குரிய நாளைத் தீர்மானிக்கை 

(வின்.)).0219ரய்ரசபி0 ௦4 119 ௦50 84 

for any ceremony. . 
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திபதிச்சம் 

த.வ. பிறைக்கால வரையறை .. 

[5/6 9/47/2-2௮/௪ 2 த. திதிநிச்சயம்] 

திதிபண்ணு-தல் /0௦௪ரரப-, செ.கு.வி. 

(v.i.) திதிகொடு-த்தல் பார்க்க; 566 Ctr 

kod. 

[Skt. 44/2 த. திதி-பண்ணு-,] 

திதிபத்திரம் 400௪147௪77, பெ.(1.) ஐந்தியம் 

(பஞ்சாங்கம்) (இ.வ.); (11 10ப ௮௱2௨௦. 

த.வ. ஐந்தியம் . 

[Skt. tithi+patra>g.daussu] 

திதிபரன் 002௮௪, பெ.(.) திருமால் 

(காத்தற் கடவுள்); Visnu, as the preserver. 

[Skt. sthititpara > த. திதிபரன்.] 

AAysoaut tid-pudalvar, Gu.(n.) PHett 

பார்க்க; see ftiticar, "séslysioau” 

(திருவாலலா.கடவுள்வா; 12. 

[Skt. 01072 த. திதியுதல்கா்] 

திதீட்சை' //0//2௮] பெ.(.) திதிட்சை பார்க்க; 

see fititcal. 

[Skt. titiksa > த. திதீட்சை.] 

திதீட்சை* 40/2௮ பெ.(1.) உள்ளொடுக்கம் 
(GgeH sm); spiritual contemplation 

fixing the mind on one object-concent- 

[29௦ (சா.அக.). 

த.வ. ஊழ்கநிலை 

திப்பியவனிதம் (20௪௪௫௪, பெ.(1.) 

சிவப்பம்மான் பச்சரிசி; red spurge 

(சா.அக:). 

த.வ. செவ்வம்மான் பச்சரிசி 

திபதிசம் tipatisam, பெ.(ஈ.) வாலுளுவை; 

climbing staff plant, intellect tree- 

Celastrus paniculata (&1.9\&.). 

Husa tipaticcam, Qu.(n.) PuHew 

urité&; see tipatisam (சா.அக.).
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Huse ftipatisam, பெ.(ஈ.) திபதிசம் 

பார்க்க; 866 //0௮08217) (சா.அக.). 

திபனாசாதி ௦272-2201 @u.(n.) 
காமநுகர்வு அடிப்படையில் ஆண்களை 

நான்கு பகுப்பாகப் பிரித்தலில் ஒன்று; ௦16 

of the four classes of men divided 

according to lust (சா.அக.). 

Hiurse timmakku, Gu.(n.) Secor 
பெருமை (G).0.); conceit, arrogance, 

haughtiness. 

[ப. சரசர 2 த. திம்மாக்கு.] 

திமாகு timagu, Qu.(n.) திம்மாக்கு (இ.வ.) 

பார்க்க; 596 timmakku. 

[U. dimag > த. திமாகு.] 

Ail @ieis timila-kumilam, Qu.(n.) 

1. இரைச்சல்; 10156, stir, bustle. 
2.uélpedl; joy, mirth, joviality. 3. மிகுதி; 
80பா0206, டு. 4. மிகைச் செலவாளித் 

Seip, extravagance. 

HNwsAGiT tivakk-nir, Qu.(n.) 1. பனிக் 
GSI bit; amniotic fluid liquor amni. 
2. வழலை நாதம்; 1ப(1௦1'5 earth (சா.அக.). 

தியதி [ந்சர்[ பெ.(ஈ.) நாள்; date. "கற்கடக 

ஞாயிற்று அஞ்சாந்தியதியும்" (TAS. i, 
252). 

[Skt. 840/2 த. தியதி] 

தியந்தி சார் பெ.(ஈ.) திராய் (மலை.) 
பார்க்க; 566 27 

[Skt. trayanti > த. தியந்தி] 

Hurew tiyagam, Qu. (n.) 1. கைவிடுகை: 
abandonment, desertion. 2. கொடை 
(பிங்.); ௦1119, 017, donation, present. 

3. பிறர்பொருட்டுத் தன்னலமிழக்குந் 
Seren; spirit of self sacrifice. 

த.வ. ஈகம் 

[Skt. tyaga > த. தியாகம்]   

தியாகமுரசு 27ச-௱மச3ம, பெ.(ஈ.) 
அரசர்க்குரிய மும்முரசுகளுள் கொடை 

யளித்தலைக் குறித்தற்கு முழங்கும் முரசம்; 
trumpet sounded on occasions of royal 

bounty, one of mummurasam, இ” 

போலுந் தியாகமுரசு முழங்கப் பூண்களை 

வரையாமற் கொடுத்து” (சீவர,.2599, உரை), 

த.வ. கொடைமுரசு 

[Skt. tyaga+murasu 5 த. தியாகமுரக,] 

தியாகர் 2925 பெ.(॥.) தியாகராசர் 

பார்க்க; 566 tiyagarasar. 

தியாகராசர் நகரச-22௪ பெ.(ஈ.) 

திருவாரூர்ச் சிவபெருமான்; 8143, 85 

worshipped in Tiruvarar. 

[Skt. t/dga-raja > 5. தியாகராசர்] 

தியாகி! tiyagi பெ.(ஈ.) தன்னலம் 

&(sTseut; one who sacrifices (for a 

public cause). 

தியாகி” tiyagi பெ.(1.) 11. கொடையாளி 
(பிங்.); libéral giver, donor. 2. Mmit 

. பொருட்டுத் தன்னலந் துறப்போன்; 016 

who sacrfices his self-interest. 

[Skt. tyagin > 5. Sura] 

Hurmaswuit tiyagaiyar, Qu.(n.) தெலுங்கில் 
இசைப்பாடல்கள் இயற்றியவரும் திருவை 
யாற்றில் வாழ்ந்தவருமான ஓர் இசைவாணர்; 
a great musical composer in Telugu, 
native of Tiruvaiyar. 

HuwésAuis tiyacciyam, Qu.(n.) 1. விடத் 
5&&g); that which ought to be given up. 
2. ஒவ்வொரு விண்மீனிலும் நல்வினைக்குத் 
தகாததென்று கருதி விலக்கப்படும் 3 3/4 
நாழிகையளவுள்ள காலம்: ப௮(1௦ஈ ௦4 2 
hour and a half in an asterism which is 
deemed unsuited for auspicious deeds. 

[Skt. tyajya > g. தியாச்சியம்]



தியாத்துவம் தியானி' 
  

தியாத்துவம் tiyattuvam, Gu.(n.) உள் 
ளொடுக்கம் (தியானம்) (யாழ்.௮௧க.); 

contemplation, meditation. 

[Skt. dhya-tattva > g. Sumsgioni] 

தியாதன் சச, ' பெ.(॥.) நினைக்கப் 
பட்டவன்; ॥6 who is thought of or 
meditated upon. “saré@ gruel 
மையால் தியாத நாயகனாக மானதத்தாள் 

நோக்கி" (சிலப்.8, 24, உரை]. 

[Skt. dhyadta > g. Surgeir] 

.. தியாமம் tiyamam, பெ.(1.) 1. அறுகு (மலை.); 
harialligrass.,2. @\@,Geufl; cuscus grass, 

Anatherium muricatum. 

தி யானச்சுலோகம் tiyapa-c-culogam, 
பெ. (.) அகவழிபாடு (தியானஞ்) செய்யுந் 

தெய்வத்தின் வடிவம் முதலியவற்றைப் 
பற்றிக் கூறும் வடமொழி சொலவம்; 52057... 
verse describing the form, etc., of the 

deity contemplated in a mantra. 

[Skt.dhyanat$loka> 5. SumeréeCoure.] 

- தியானசமாதி tiyana-samadj பெ.(॥.) ஒக 

நிலையில் ஒன்று; 006 ௦4 106 postures in 

yoga practice, i.e. sitting in deep and 

silent contemplation (¢1.9)6.). 

த.வ. அடக்கநோன்பு 

தியானநானம் [/சரச-ஈசரச௱, பெ.(ஈ.) 

அமுதமாக ஒன்றித்து முழுகுகை; (தத்துவப். 
51); (Saiva.) bathing in water imagining 

it to be amirtam. 

தியானம் நரச, Gu.(n.) 1. மனத்தை 

அலைபாய விடாமல் ஒருமழுகப்படுத் துவது, 

ஊழ்கம், தவநிலை (\.); meditation. 

தியானம் உடலுக்கு நல்லது, முனிவர் 

தியானத்தில் இருக்கிறார். (இ.வ.). 2. எண் 

வகைத் தவ நிலையில் (அட்டாங்க யோகத்தில்) 

ஒன்றான இடையறாச் சிந்தனை (பிங்.); 

( Yéga) steady, uninterrupted contem- 

plation of an object, one of 

astangayokam. 

த.வ. ஊழ்கம், தவம் 

[Skt. dhyana > g. Susmemi.]   

HunsepsHcoy tiyaga-muttira; Gu.(n.) 
சிவஓக்த்தில் உட்கார்ந்து இருப்பதற்காக 
அமைத்துக் கொள்ளும் ஒரு வகை நிலைமை; 
a prescribed attitude or posture, when 
meditation upon deity, in yoga practice 

(சா.அக.). 
[Skt. dhyana > &. Suara + முத்திரை, J 
  

  

  

    
தியானயாகம் tiyapa-yagam, Gu.(n.) 

ஐவகை வேள்வியுள் வழிபாடு செய்தலாகிய 

வேள்வி (சிவதரு.ஐவகை.1, உரை); [611010ப5 

meditation, considered as a form of 

sacrifice, one of a-vaka/-yakam. 

[Skt. dhyanatyaga > த... தியானயாகம்,] 

தியானவான் 2ரசஈ2ற, பெ.(ஈ.) தியானி 

பார்க்க; 886 22 

[Skt. dhyan-avan 2 த. தியானகான்.] 

தியானவிந்து tyapa-vindu, Gu.(n.) 
நூற்றெட்டுப நிடதங்களுள் ஒன்று; 8ஈ 
upanisad, one of 108. 

[Skt. dhydna-bindu > த. தியானவிந்து:] 

தியானவேள்வி tiyana-vélvyi Gu.(n.) 
தியானயாகம் பார்க்க; 596 yapa-yagam 

(சி.சி.8, 23, சிவஞா.). 

[Skt. dhyana 2: த. தியானம்* வேள்வி] 

தியானி! சர! பெ.(ஈ.) விடாது இறை 
ஊழ்கம் செய்வோன்; 016 808060 
uninterrupted religious meditation. 

த.வ. ஊழ்கத்தன் 
[Skt. dhyanin > g.Suseaft]



தியானி-த்தல் 52 திரணக்கிரகி 
  

தியானி”-த்தல் ஸகீர், 4 செ.குன்றாவி. 
(v.t.) ஒன்றை விடாது ஊழ்கம் செய்தல்; to 

meditate, contemplate, to give 

undivided attention to a deity, an object, 

தியோதம் tiydtam, Gu.(n.) 1. gael; light 
(யாழ்.அக.). 2. Glau; sunshine. 

[Skt. dyéta > 5. Seung] 

HysAgain tirakkirasam, பெ. (1.) கண்வலி 
61௦. "அமுதலிங்கத்தைத் தியானித்து” (யாழ்.அக.); ௫6506. 
(திருவானைக்.வாங்.2. 

த.வ. ஊழ்கமொன்றல் 

[Skt. dhyana > 8. Surrefi-.] 

தியானித்தல் 2/2) Ggn.Gu.(vbl.n.) 

சிந்தித்தல்; ஈ€01121410 (சா.அக.). 

தியானிப்பு yapippu, Gu.(n.) ஊழ்கம் 

(தியானம்); ஈாஎ௦்(க(௦ (சா.அக.). 

த.வ. ஒன்றிப்பு, ஒன்றல் 

தியுகம் ரசா, பெ.(.) umeoeu; bird 

(சா.அக.). 

தியுகாரி tiyugari Qu.(n.) aréene; crow 
(சா.அக.). 

தியுதம் நப/2௱, பெ.(£.) தியுதி பார்க்க; 896 
fyuti (wimp. 9)8.). 

[Skt. dydta > 5. suid] 

தியுதி நய] பெ.(ஈ.) 1. ga; light (யாழ்.அக.). 
2. ஒளிக்கீற்று; 3] of light. 

[Skt. dyuti > 5. Suh] 

தியுமணி யகர] பெ.(ஈ.) ஞாயிறு; $பா 
(யாழ்.அக.). 

[Skt. dyu-mani > த. தியுமணிர] 

தியூசணாதிலோகம் tiyasanaai-logam, 
Glu.(n.) Gow குட்டத்திற்குக் கொடுக்கும் 
ஆயுள்வேத மருந்து; 8௱ ayurvedic 
medicine given for some skin affection 
(சா.அக.). 

Buys tiyddam, @u.(n.) சூதாட்டம் 
(சங்.அக.); 0106-13 gambling. 

[Skt. dyata > த. தியூதம்.] 

தியேசேயே tiyéséyé, Qu.(n.) மரமஞ்சள் 
(wensv.); tree turmeric. 

[Skt. tiraskrla > 5. Sradye..] 

திரகலாதிகம் tiragaddigam, GQu.(n.) 

arerréer, Mushroom-pungus (s1..94&.). 

திரசர் சச; பெ.(॥.) மருத்துவமனை 

மருத்துவருக்கு உதவி செய்யும் 

வேலைக்காரன் (இ.வ.); 085861. 

[E. dresser > த. திரசர்] 

AreCrosay  tirasarénu, @u.(n.) 

அணுத்தூசி; 16 ஈ௦16 01 84௦ moving in 

the sun beam considered as an ideal 

weight either of the fowest 

denomination or equal to three invisible 

8106 (சா.அக.). 

திரசாதிசூரன் tirasadisdrap, பெ. (ஈ.) 
வீரம் எனும் வேதியியல் பொருள்; ௦௦01105146 
sublimate - mercuric chloride (சா.அக.). 

திரசுகரி-த்தல் /ச2ப/சா், செ.குன்றாவி. 
(v.t.) 1. அவமதித்தல்; to despise. 
2. மறைத்தல்; to coneal, cover. 
3. விலக்குதல்; 1௦ 161601, set aside. 

த.வ. புறக்கணித்தல் 

[5/0 25/௮௪ 5 த. திரசுகரி-.] 
திரசுகாரம் (1௪5/௮, பெ.(1.) 1 அவமதிப்பு; 

contempt, disrepect. 2. மறைக்கை; 
concealment. 3. alaéeena; rejection. 

த.வ. புறக்கணிப்பு 

[97% ரத 5 &- திரசகாரம்] 

திரணகிருமி tirana-kirum{ பெ.(ஈ.) சன்ன 
உயிரி(கிருமி); (81 ௦ (சா.அக.). 

திரணக்கிரகி tirana-k-kiragi பெ.(ஈ.) 
கற்பூரமணி (அ) பொன்னம்பர்; அட 2- 
5ப0ய௱ (சா.அக.).  - ்  



திரணபூலிகம் 53 திரபு 
  

திரணபூலிகம் (2௪-2௪, பெ.(ஈ.) 
கருவழித்தல்; ரபா 80011௦ (சா.௮௧.). 

திரணம் tiranam, பெ.(ஈ.) ஒரு நோய்; 8 
0186956 (சா.அக.). 

திரணமண்டலி ௪௭72-7127 Gu.(n.) 

புல்விரியன் பாம்பு; 01885 ப1ற6ா, grass 

80047 (சா.அ௧.). 

  

  

      
திரணமிருதம் tirana-mirudam, Qu.(n.) 

asm; cataract of 6 806 (சா.அக.). 

த.வ. கண்புரை 

திரணாக்கியன் /ர்சரசிற்சற, பெ. (॥.) ஒரு 

சித்தன், குறத்திக்குப் பிறந்தவன்; 8 
Siddhar, son of Jamath agni born to 

பாள்! (சா.அக.). 

திரணாக்கினி சரசர பெ.(ஈ.) புல் 

நெருப்பு; 97855 176 (சா.அக.). 

திரணிக்கல் tiranikkal, Qu.(n.) காகச்சிலை, 

அதாவது காக்கைக் கல் இது உபரசச் 

சரக்கில் ஒன்று; black load stone- 

magnetic oxide of iron, it is one of the 

120 kinds of natural substances 

enumerated in Tamil medical science 

(சா.௮௧.). 

திரத்துவம் tirattuvam, Gu.(n.) நிலைப்பு; 

fixedness, stability, permanence. 

"திரத்துவமா நிறைந்தாள் ” (ஞான வா. 

5-50). 

[Skt. sthira-tva > g. Sas. grew. J]   

AyeesHgo tira-natcattiram, Qu.(n.) 
நற்செயல்கள் தொடங்குதற்குரிய உருள் 

(உரோகிணி), மானேறு (உத்திரம்), 

கடைக்குளம் (உத்திராடம்), பிற்கொழுங்கால் 

(உத்திரட்டாதி) நாள்கள் (விதான. 

பஞ்சாங்க.20, உரை); 116 1815811985, 

urokini uttiram, uttiradam and uttirattati, 

auspicious for works of long stading 

nature. 

[Skt.sthiratnaksatra> 5. Hyae es Hg] 

திரப்சம் trapsam, Gu.(n.) Gar@ew 

(Gan.o.); small quantity. 

[Skt. drapsa > 5. Siew] 

திரப்படு--தல் tira-p-pagu-, Gle.g@.ail.(v.i.) 

உறுதிப்படுதல்; 1௦ be fixed, firm, 

permanent, steady. 

[5/ம் உரச 2 த. திரப்படு-.] 

திரப்பியம் tirappiyam, பெ.(॥.) திரவியம் 

பார்க்க; 566 8ர௪ஸ்கா. 'மிம்நூதலாகுறீ 

ிரப்பியுத்தில் ” (விரசோ.தத்தி..4). 

[Skt. dravya > த. திரம்ரியம்.] 

திரப்புசம் 47௪2௦22௪77, பெ.(ஈ.) 1. கக்கரி 

் பார்க்க; 596 4௪4௪7 2. கத்திரி (மலை); 
brinjal. 

[Skt. 20022 2 த. திரப்புசம்.] 

திரபம் tirapam, பெ.(1.) நாணம் (யாழ்.அக.); 

shame, bashfulness. 

[Skt. trapa > த. திரபம்] 

திரபிபுவலி tirapipuval, Gu.(n.) வங்க 

_ ents; lead mixed with sand-leadore 

(சா.அக.). 

திரபு tirabu, பெ.(ஈ.) 1. தகரம்; (1ஈ. 

"திரபுத்தனை....  எடிக்குமிமுதையும் ” 

(கிவதரு.பாவ..24), 2. நிரய வகை; 161. 

"உழுத்ததசை திரபு வெளச் செப்பநவ)ம்” 

(கிவதரு.சுவா. 775). 

5/0 ம்ப 2 த. திரப]



திரபுட்பம் 

திரபுட்பம் //சறபற்சா, பெ, (1.) திரிபுலம் 

பார்க்க; 566 firjpulam. 

[Skt. trapusa > 5. Ary ui] 

Ayiyp_uens tirapufpavam, Qu.(n.) Amal® 

Gamer; a kind of gram (er. 9)6.). 

Hyyeaw ftrapulam, பெ.(॥.) துத்தநாகம் 

(யாழ்.அக.); 2110. 

[5/0 ரகம 2 த. திரபுலம்.] 

திரபொருள் 442-007ய/ பெ.(ஈ.) நிலையான 
Glut ae; fixed body (சா.அக.). 

திரம் சா, Qu.(n.) Hers (Glas. 918.); 
earth. 

[Skt. sthira > த. திரம்] 

Hypwi tiramam, Qu.(n.) பழைய கிரேக்க 

நாணய வகை (7.8.5. 30) ஸா கார்க் 

Greek coin, used in India. 

[G.K. drakme 5 த, திரமம்] 

திரமாதம் 472-ஈ7222, பெ.(ஈ.) நிலை நிற்க 
வேண்டும் செயல்களைத் தொடங்குவதற்கு 
ஏற்றனவாகக் கருதப்படும் ஞாயிறு 
இருக்கும் விடை (வைகாசி) மடங்கல் 
(ஆவணி) நளி (கார்த்திகை) கும்பம் (மாசி) 
ஆகிய மாதங்கள் (வின்.): (6 1௦பா months 
in which the sun is in tira-rasi viz., 
vaigaci Avani karttigal magi 

[Skt. sthira> g. Srrorgis.] 

திரமிடம் tiramidam, பெ.(.) திரமிளம் 
பார்க்க; 866 72/௪௨. 

[Skt. dramida > த. திரமிடம்..] 

திரமிளம் tiramilam, பெ.(ஈ.) 1. திராவிடம்; 
south India. 2. தமிழ் மொழி (பி.வி.2, உரை); 
Tamil language. 

[Skt. dramida > த. திரமிளம்.] 

திரயப்பிணிகடம் tiraya-p-pinikadam, 
பெ.(ஈ.) 1. பருத்தவுடம்பு; 181 body. 
2. பரு(தூல)வுடம்பு: corporeal or material   

திரராசி 

body as opposed to spiritual body 

(சா.அக.). 

திரயம் ௮௮, பெ.(॥.) மூன்று; 166 

(ஈஷ்ணாத்திரயம்). 

[Skt. traya 2: த. திரயம்ர] 

திரயம்பகன் firayambagap, Qu.(n.) 
சிவபெருமான் முக்கண்ணுள்ள; 814/2, 85 

three-eyed. 'தாதை பெனுற் திரயம்பகன் " 
(@EG.2.UCHELU.20). 

[Skt. tryambaka > 5. Sruniuessir.] 

திரயமுகம் tiraya-mugam, GQu.(n.) Gener 
முதலியவற்றின் குறுக்குப் பார்வை (விதான. 
பஞ்சாங்க.19); (&517௦1.) transverse 
aspect, as of planets. 

[Skt. tiryan-mukha > g. Sirwapei.] 

திரயாங்கநமசுகாரம் பரஸ/சரரச-7௮71௪2ப 
ரசா, பெ. (ஈ.) தலையிலே இரண்டு 
கைகளையும் குவித்து வணங்குகை 
(சிவாலயதரிசனவிதி, பக்.11); rendering 
obeisance by folding both hands over 
one's head. 

[Skt. tryaniga+namaskaram> AG ws 
தமசுகாரம்.] 

திரயாங்கம் 47௯௧07, பெ.(ஈ.) நாள், 
கிழமை விண்மீன்களைக் காட்டும் குறிப்பு 
(Qet.6u.); calendar showing the three 
elements, titi, varam and Natcattiram. 

[Skt. trayatanga > 9. Syumeivesi.] 
திரயோதசி //252௪4/ பெ.(॥.) கரும் 

வெண்பக்கங்களில் வரும் பதின்மூன்றாம் 
நாள்; 106 131 ப ௦4 (06 waxing or 
waning moon. "தங்க prunes a 
யாதிரையும் வரது செறிந்திடிம்"' (சிவர. 
அபுத்தி.23). 

[Skt. trayddagi > த. திரயோதகி] 

திரராசி tira-ragj பெ.(॥.) 'நிலைநிற்க 
வேண்டுஞ் செயல்களைத் தொடங்குதற்கு 
ஏற்றனவாகக் கருதப்படும் விடை (இடபம்), 
மடங்கல் (சிங்கம்), நளி (விருச்சிகம்), கும்பம்
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என்ற 'இரைகள் (விதான.மரபி.5, உரை); 

(Astrol.) the four signs of the zodiac, 

auspicious for works of lond-standing 

nature, viz., /dapam, cingam, viruccigam, 

Aumbam. 

[Skt. sthiratrasi > 5. Myo A] 

AyOlmaw tira-liigam, Qu.(n.) upmitss 

லிங்கம் (சங்.அக.); 8 [0 ௦4 /49௮. 

[Skt. sthiratlingam > த. திரலிங்கம்] 

திரவகம் ௪27௮7, பெ.(1.) நாசியிலிருந்து 

குருதி சிந்தல்; 166410 101 (6 ஈ௦517ய6, 

nosebleed-Epistaxis (e1.3&.). 

திரவகாரி tiravagaéi பெ. (ஈ.) உமிழ் 

நீரைப்பெருக்கும் மருந்து; ௱£01/016 

promoting the flow of saliva-salivant - 

5/௮/09007ப6 (சா.அக.). 

திரவகாரிகள் tirava-kariga, Gu.(n.) 

வாயில் உமிழ் நீரை மிகுதிப்படுத்தும் 

மருந்துகள் (பைஷஜ.13); 51810000ப65, 

agents to promote the flow of saliva. 

[Skt. dravakarin > g. Sracniiesir] 

Ayusss gi tirava-c-cattu, Gu.(n.) Spay; 

liquid extract, tincture (#.9j6.). 

ApaisGagin tirava-suvédam, Gu.(n.) 

வேதுபிடித்தல்; medicated bath (சா.அக௧.). 

திரவணம் tiravanam, பெ.(7.) வெப்பம்; heat 

(சா.அக.). 

திரவணாங்கம் tiravanaigam, Gu.(n.) 

2 & GUUS; melting point (சா.அ௧.). 

திரவத்திரவியம் lirava-t-tiraviyam, 

பெ.(ஈ.) நீர்மப்பொருள்கள்; 11010 5பட5$8ா06 

(சா.அக.). 

திரவத்துங்கம் tirava-t-turigam, பெ. (1.) 

1. ஒரு பொருள் இயற்கையாகவோ, 

செயற்கையாகவோ நீர்மத் தன்மையடையும் 

நிலைமை; 8 ஈ94பால| ௦ artificial fluid   

condition of a substance. 2. §15 

தன்மையும் கசிவும்; 11/00 வார் 641256 

(சா.அக.). 

திரவத்துவம் travattuvam, பெ.(£.) நீர்மப் 

பொருள்களின் நெகிழ்ச்சித் தன்மை; 

flowing property of liquids. "Sas aiare5 

AGareth" (ig Curg.42, 2). 

திரவந்திசம் tiravandisam, Gu.(n.) eG 

u@; a plant - Anthericum tuberosum 

(சா.அக.). 

திரவபதார்த்தம் tiravapadartiam, @u.(n.) 

திரவத்திரவியம் பார்க்க; 866 firava-t- 

tiraviyam (சா.அக.). 

திரவம்! /8222, பெ.(1.) 1. நீர் முதலிய 

வற்றின் ஒடுந் தன்மை (வின்.); 11௦810 

property of liquids. 2. a&lay (ailar.); 

oozing of liquids. 3. ergy (aflssr.); juice, 

essence. 4. நீர்மம்; |10ப14 (தைலவ. தைல.). 

[Skt. drava > g. Saud] 

திரவம்” firavam, பெ.(1.) 1 சாறம்; essence. 

2. புளிமநீர்; 8044. 3. கருப்பையிலிருந்து வடியும் 

குருதி; 1௦௦0 discharged from the womb 

(சா.அக.). 

திரவாதாரம் tiravadaram, பெ.(7.) நீர்மப் 

பொருளைக் கொள்ளும் ஏனம்; 114 holder 

(சா.அக.). 

திரவாதி tiravaoj பெ.(.) காட்டாமணக்கு 

(oilesr.); physic nut. 

திரவாரம் tiravaram, பெ.(ஈ.) காரிக்கிழமை 

(ug); saturday. ் 

[Skt. sthiravara > g. Sram] 

Ayal tirav; Qu.(n.) t erg; juice. 

2. @saflund (umsyein); Mercury (er. 946.). 

திரவிணம் 44௪117௮177, பெ.(ஈ.) வெப்பம்; ௦24 

(சா.அக.).! i



திரவித்தல் 

திரவித்தல் (4௪/1௮! பெ.(ஈ.) 1 நீர்பொசியப் 
பண்ணல்; ஈட புலரா to ooze out. 

2. நீர் வடித்தல்; கய out fluid from 

anything 85 85011/65 (பெருவயிறு) 

(சா.அக.). 

திரவித்தை ௪0/௮] பெ.(ஈ.) பொன்னாக்கல் 

aaa; the art of transmuting mercury 

into gold (er. 946.). 

Ay Au © aren s Hy w tiraviya-kuna 

sattiram, பெ.(॥.) கறியுணவுகளின் பண்பு 
களைக் கூறும் wre; that branch of 

medical science which treats of quality 

acttion etc. of drugs employed in 

medicine materia medica (er. 916.). 

Ay Awsinuss tiraviya-Sampattu, பெ. 
(n.) பேறு; 1௦085. 

[Skt. dravya+sampad > த. திரவிய 

சம்பத்து..] 

திரவியசுத்தி' tiraviya-sutt; 
1. கடவுளின் அருளால் சுத்தியுள் ஒன்றாய், 
தன்னை மறந்து முன்வினைப் பயனாகிய 
எல்லாச் செயல்களும் கடவுளின் அருளால் 
உண்டாவன என்று நோக்குகை 
(கட்டளைக்.228); ( 22/2.) 866110 things in 
the light of divine grace, suppressing 
one's self and interpreting all 
experiences which are fruit of karma as 
acts of divine grace, one of Pafica-cutti, 
9.4. 2. ஐந்தூய்மையுள் மந்திர நீரைத் 
தெளித்துப் பொருள்களை தூய்மை செய்வது 
(சைவச.502, உரை); (1௮1(18.) purification 
of articles which consists in sprinkling 
sanctified water on articles of worship, 
one of pafica-cutt) (சைவச.502, உரை). 

[Skt. dravya+Suddhi > த. திரவி௰சுத்தி] 

Ar Awash tiraviyasutt பெ.(ஈ.) ஐந்து 
வகை குற்ற நீங்கியியல்களுள் ஒன்று (பஞ்ச 
சுத்திமிலொன்று); 076 ௦4 (05 *பச methods 

56 

Qu. (n.) | 

திராட்சக்காடி 

of cleansing medicines or purifications 

of drugs this should not be confounded 

வார் (06 ஐந்தூய்மை (பஞ்ச சுத்த) 

(purification) practised among the 

sheivas (e1.918.). 

திரவியசுதானம் tiraviya-Sudadnam, 

பெ.(.) தனசுதானம் பிறப்பியத்தில் பிறப்பு 

ஓரையிலிருந்து இரண்டாம் வீடு; 880010 

house from the ascendant (Astrol.). 

[Skt. jdravya > 6. Spauagromi.] 

திரவியப்பட்டை tiraviya-p-pattai Qu.(n.) 

திரு மஞ்சனப் பட்டை (இ.வ.); 0811 ௦7 12 

lodhra tree, 

[5/ம் ௪௪ 2 த. திரவியம் - பட்டை] 

திரவியம் 21௫௪7, பெ.(ஈ.) 1. இயற்கை 

யாகவே கிடைக்கும் மூலப்பொருட்கள்; 

elementary substances that are obtained 

in nature. 2. Gumqer; substance. "Chifley 

மிகை நற் நிரவிபமே" (ஞானா. தே௨பூ.52). 

3. சொத்து; றா௦ரஎரு. "தேடுந் திரனியமும்" 
(தாயு;பராபர..233/. 4. பொன் (சூடா.); 0010. 

5. தருக்க நூல்களில் கூறப்படும் பிருதுவி, 
அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம், காலம், திக்கு, 

ஆன்மா, மனம் ஆகிய மூலப்பொருள்கள்; 
(Log.) elementary substances, 

numbering nine, viz., pirutuvi appu, téyu, 
vayu, akayam, kaélam, tikku, apma, 
manam. 

[Skt. dravya > த. திரவியம்] 

திராசிலை (42/௪7 பெ.(ஈ.) இயற்கையில் 
கிடைக்கும் பொருட்களுள் ஒன்று; 016 of the 
120 kinds of natural substances (சா.அக.). 

திராட்சக்காடி //2/2௮22 பெ.(ஈ.) 1 கொடி 
முந்திரியில் (திராட்சை) இருந்து வடிக்கும் 
yefluu; fermented juice from the fruit of   grape vine-grapes vinegar. 2. கொடி
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முந்திரி ogy; an intoxicated liquor obtained 

from the fermented juice of grapes-vine 
(சா.அக.). 

திராட்சசர்க்கரை //2/22-2௪௮௮ பெ.(£.) 

1. குருதியிலும் கருப்பு ஈரலிலும் சிறிதளவாய்க் 

காணப்படும் ஒரு வகை சருக்கரை; grape 

5ப021-01ப0056. 2. கொடிமுந்திரி சாற்றி 

னின்று வடித்தெடுக்கும் சருக்கரை; 8 பலா 

of sugar extracted from grape-Grape 

sugar, it is less sweet than sugarcane 

(சா.அக.). 

திராட்சாசவம் trafcasavam, Gu.(n.) 
1. உலர்ந்த கொடி முந்திரிப் பழத்தின் வடிநீர் 

எடுத்து வெல்லத்துடன் கலந்து கரைத்து, 

புளிக்க வைத்து பிறகு அதினின்று வடிக்கும் 

ஒரு வகையான மருந்து; 8 11701பா6 prepared 

from the decoction of raisins combined 

with jaggery by allowing it to ferment for 

a sufficient period (er. 9)6.). 

திராட்சாரிட்டம் 4/2/247௪7, பெ.(£.) இது 

தேன், சருக்கரை, கொடி முந்திரி வடிநீர் 

இவைகளுடன் சில நறுமண நீர்மங்கள் 

கலந்த ஒரு மதுவகை, இது நோயினால் 

இளைத்தவர் களுக்குச் சுறுசுறுப்பை 

உண்டாக்கும்; 8 ரொ 8ாச[09005 1௦ மரா5 

prepared with honey, sugar and decoction 

of raisin with the addition of a few 

aromatics. it is used as a stimulant in 

exhausting diseases (#1.9)&.). 

திராட்சாபாகம் 14202029௮7, Qu.(n.) 

கொடி முந்திரி சாறு போல துய்ப்பதற்கு 

எளிதான செய்யுள் நடை; (poet) transparant 

simplicity of style, as of a poem whose 

beauty can be drunk in as easily as the 

juice of grapes. 

அதினின்று இறக்கும்-காரவுப்பு; ௭ ர5141116 

salt deposited during fermentation of the 

juice of grapes-turtrate of potash - 

potassae turtrat, acid turtrate of potash- 

Acidum turtaricum (#1. 9)6.). 

திராட்சை ர்2/௦௮] பெ.(॥.) கொடிவகை; 

common grape vine, 1. cl., vitis vinifera. 

த.வ. கொடிருந்திரி 

[Skt. draksa > த. திராட்சை] 

  

  

    
  

திராட்சைசாராயம் tiratSar-Sarayam, 

பெ.(॥.) கொடி முந்திரி சாற்றினின்று வாலை 

யிலிட்டிறக்கி வடித்த காரமான மதுவகை, 

இதனால் ஊதை பித்த தீவினை. உடம் 

பழற்சிபோம், அரத்தம் பெருகும் காமத்தை 

யுண்டாக்கும்; an ardent spirit distilled from 

wine-brandy (sr. 3).). 

[Skt. oraksa > த. திராட்சை-சாராயம்,] 

திராட்சைரசம் fira{catrasam, Qu.(n.) 

Fenus smypmun; wine prepared from the 

fermented juice of 8066 (சா.அக.). 

Aor _@ trattu, Ou(n.) 1 குதிரை நடை வகை 

(இ.வ.); 1101. 2. நெருக்கடி நிலைமை (உ.வ.); 

difficult situation, 

/£. 8ம12 த. திராட்டு] 

[5/7 ளச/சசரறஅிறெ 2 த. திராட்சாயாகம்] | திராணம் tirapam, பெ.(ஈ.) உறை (யாழ்.அக.); 

திராட்சியுப்பு tratciyyppu, Gu.(n.) கொடி 

முந்திரிச்சாற்றைப் புளிக்க வைக்குங்கால்   \ 
ig sheath, cover. 

[Skt. trana > g. Syne]
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திராணியின்மை -அ்கீரந்ராாக் Qu.(n.) 

வலிமையற்றவன்; 14/62/1656 (சா.அ௧.). 

Ayub tirdbam, பெ.(॥.) 1. வானம்; 810. 
2. Gams mire. 3. மூடன்; idiot. 

[Skt. drdpa > த. திராயம்] 

திராபை 20௦௮ பெ.(1.) 1. பயனற்றவன்; 1௦0), 

good-for nothing fellow. 2. பயனற்றது; 

worthless stuff. தவன் வாங்கி வந்த 
பொருளர் சுத்தத் திராபை 

[Skt. drépa > 5 திராயை]] 

திராய் 2) பெ.(ஈ.) திராவி பார்க்க; 566 
பரசி 

[Port. trava > s&. symif_] 

Ayrwssinuid tiray-k-kambam, Qu.(n.) 
2.5570 (@).eu.); beam, as supporting 

joists. 

[Srmdr+retinna.] 

[Port. tava > த. திராய்] 

திராயந்தி ஜனம் பெ.(£.) கம்பந்திராய் ; 8 
kind of wild chickweed (iosnev.). 

திராயந்தி ரகம] @u.(n.) 1 கம்பந்திராய்; 
a species of indian chick weed- 
Phurmaceum genus. 2. பிரமிய வழுக்கை; 
thymeleaved gratiola - Gratiola monieri 
(சா.அக.). 

திராவகநீர் ரரசசரச-ரர். பெ.(ஈ.) 
திராவகரசம் (பாண்டி.) பார்க்க; see 
tifavaga-rasam. 

திராவகநீறு tiravaga-niru, பெ.(ஈ.) 
வெடியுப்புச் சுண்ணம் (aMletr.); precipitate of 
nitre or sulphur. 

[Skt. dravaka > இிறாவகம் + by] 
திராவகப்பிரியை tiravaga-p-piriyai பெ.(ஈ.) 

எரிநீரில் கொழுமையால் செழித்து வளரும் 
பூண்டு அல்லது பூச்சிகள்; any individual 
plant or micro or ganisms that grow well 
in the highly acid media-Acidophile 
(சா.அக..   

திராவகப்புளிப்பு //229-,0-20/000, பெ.(ஈ.) 
காரப் புளிப்பு ஒன்ளோ6 sourness causing 

iritation, sourness sharp or biting to the 
19516 (சா.அக.). 

[Skt. ரொ2/௪/௪ 2 த. திராவகம் - புளிப்பு 

திராவகம்" firaévagam, Gu.(n.) 1. wogsgie 
சரக்குகளினின்று இறக்கப்படும் சத்து நீர்; 
tincture, distilled spirit, strong liquor, 

ஈர்ளக| 8010. 2. காந்தக்கல்; 1080 stone. 
3. Gaeuwift; a medical liquid preparation. 

4. வாலையினின்றிறக்கிய தாதுப்புளிப்பு; 

distilled mineral 800 (சா.அக.). 

த.வ. எரிநீரம், நீர்மம் 

[Skt. dravaka > த. திராவகம்] 

Aroraaowsew  ravaga-mayakkam, 
பெ.(1.) உடம்பினில் புளிப்புச் சத்து அதிகமாக 
ஏற்படுவதனால் உண்டாகும் மயக்கம்; 
giddiness caused by excess of sourness 

in the system (s1.9)8.). 

[Skt. dravaka > 5. திராவகம் 4 மயக்கம்.] 

AMT eus10 G15 51 fravaga-marundu, @u.(n.) 
எரி நீரின் உதவியைக் கொண்டு செய்யப்படும் 
Luis; Medicine prepared with the aid of 
890105 (சா.அ௧.). 

[Skt. dravaka > த. திராவத[ம்] 4 

மருந்து] 
திராவகரசம் //2,272-722௪, பெ.(ஈ.) 

காயகற்ப மருந்து (பாண்டி); ஸம். 
[Skt. dravakatrasam > த. திராவகரசம்,.] 

திராவகரம் tiravagaram, பெ.(ஈ.) 1 ஒர் வகை 
வெண்காரம்; 3 kind of borax. 2. git உருக்கு 
மருந்து; 8 11ம 19 85515( (௨ *ப51௦ஈ ௦7 
metals. 3. வாய்நீர்; 5௮1 85 வள ரியர் 
(சா.அக.). 

திராவணஞ்செய்-தல் tiravanafi-jey-, 
Ge. Ese mrail.(v.t.) ஓட்டுதல்; to drive, 
remove. “gjwenrs திரா வணஞ்செய் 
பரிலகுகருணை ”(திரக்காளத்.4 5, 51). 

[Skt. dravana > ச. திராவணாம் - Geis]
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திராவம்புரி--தல் 2௮7-007, செ.குன்றாவி...!. 
(44.) உருக்குதல்; 1௦ 91. 'எவற்றினையுர் 

திரவம் புரியு் தொழிலாலும்" (திருக்காளத்.ப 
5, 50). 

[Skt. drava > த. Hyraustepf-s0,] 

திராவி firdvi Qu.(n.) seurss_oc; joist. 

[Port. trava > த. திராவிரி 

திராவிடப்பிரபந்தம் 4472/22-0-0720௮1027, 

பெ.(॥.) திவ்வியப்பிரபந்தம் பார்க்க; 866 

tvviyappirapandam, vaisnava sacred 

poems by the 4/vars. 

[Skt. dravida+pirapantam > 5. Slyrafti 

பிரபந்தம்] 

திராவிடப்பிராமணர் ravida-p-piramanar, 

பெ.(ஈ.) விந்திய மலைக்குத் தெற்கில் 

குடியேறிய தென்னிந்தியப் பார்ப்பனர்; 

Brahmins living south of the vindhya 

range, dist. fr. Kauta-p-piramanar. 

[Skt. dravidatpiramanar > த. திராவிடம் 

பிராமணா] 

விந்திய மலைக்கு வடக்கில் குடியேறி வாழ்வோரை 

கெள்ட பிராமணர் என்பதும் தெற்கில் குடியேறியவரைத் 

திராவிட பிராமணர் என்பதும் வழக்கம். 

திராவிடம் சரசா, G@u.(n.) 1. தமிழ், 

தமிழ்நாடு; 18௱ரி, 10௨ Tamil country. 

2. தமிழ்நாடு (திராவிடம்), ஆந்திரம், கன்னடம், 
மகாராட்டிரம், கூர்ச்சரம் என்று ஐந்து (பஞ்ச) 

திராவிட மாநிலங்கள்; south india, south of 

vindhya, including the five provinces, 

tirdvidam, antiram, kannadam, 

makarattiramand karecaram. 3. தமிழ் 

மொழி; 106 18ரரி /810ப806. 'திராவிடத்திலை 

வந்ததா விவகறிப்பேன் ” (தாயு.சித்தர். 70. 

4. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், 

துளு முதலிய தென் திராவிட மொழிகளும் 

மற்றும் வட திராவிட மொழிகளும்; /67180ப/8£ 

tongues of the inhabitants of S.India, 

Tamil, Telugu, Kanarese, Malayalam,   

Tulu, etc. and languages of Dravidian 

family spoken in central and North India. 

[s. siftph > Skt. dravida > g. Sirah] 

திராவிடவேதம் tiravida-vétam, Gu.(n.) 
தமிழ்வேதம் பார்க்க ; see tamilvédam. 

[Skt. dravidatvéda > த. திராவிட வேதம்] 

திரி 4 பெ.(.) பெண்; 11/௦௮ (யாழ்.அக.). 

[Skt. stri> த. திரி] 

திரிகம் ௮, பெ.(1.) 1. முதுகெலும்புக்குக் 
கீழுள்ள முச்சந்தி; 16 sacral region. 

2. இரண்டு காரை எலும்புகளும் மார்பு 

எலும்போடு கூடியது; (6 2௦0 of the two 

clavicles with the breast bone. 3. epeorm 

&lgwe; that which constitutes three 

(சா.அக.). 

திரிகர்த்தம் tirtkarttam, Ou.(n.) oussirms 
நாடுகளுள் வடக்கில் லூதியானா, பாதியாலா 

பகுதிகளையும், தெற்கில் பாலைவனப் 

பகுதியையும் கொண்டதும், சத்லட்சு சரசுவதி 

ஆறுகளுக்கு இடையிலுள்ளதுமான நாடு 

(ump s.@\re.51); An arid country between 

the sutlej and the sarasvati rivers, 

containing Ludhiana and Patiala on the 

north and some portion of the desert on 

the south, one of 56 fécam. 

[Skt. trigaria > த. திரிகாத்தம்] 

திரிகரணசுத்தி tirigarana-sutt; Gu.(n.) 

மனம், மொழி, மெய்த்தூய்மை; றபாஷு ௦ 

chasteness in thought, word and deed 

(சா.அக.). 

திரிகரணம் tir-karanam, பெ.(ஈ.) மனம், 

சொல், காயம் என்ற மூன்று கருவிகள்; (6 

three organs, viz., manam, vakku, kayam 

(குமர.பிர.கந்தர்.9). 

[Skt. trkarana > த. திரிகரணம்] 

Hflarsri tikandam, @u.(n.) Gents 

கணவர் செய்த மூன்று காண்ட மடங்கிய ஓர்
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ஊதை காவியம்; the three chapters on 

alchemy compiled by a great siddha 
named Koriganavar. (s1..9)6.). 

திரிகாலஞானம் tir-kala-hanam, Qu.(n.) 

முக்காலவுணர்ச்சி (சிலப்.10, 187, அரும்.); 

knowledge of the part, the present and 

the future. 

[Skt. tr-kala-hapam > த. திரிகாலஞானம்/] 

திரிகாலம் ரசிகா, பெ.(ஈ.) 1 காலை, உச்சி, 

மாலை என்று முப்பகுதி நாட்காலம்; 46 1186 

parts of the day, viz.., kalaj uccj malaj 

(5.1.1.1, 78). 2. இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்ற 

முக்காலங்கள் (ரோவ௱.); time, of three 

Kinds, viz., /rappu, nikalvu, etirvu. 

[Skt. tr- > 5. A + காலம்] 

திரிகாயம் சதக, Gu.(n.) Gucpeuemud, 

மிளகு, பூண்டு என மூன்று வகைக் காயப் 

பொருள்;06 (06௦ 8124௦5 றா5011060 

for parturition or child birth-asafoetida, 

black pepper and garlic (e1.9}8.). 

திரிகாரசிகம் tigdrasigam, Gu.(n.) perm 
துவர்ப்பு பொருள்கள், சுக்கு, அதிவிடயம், 
Careny; the three astrigent drugs-dry 
ginger, atee, and musta (ar.9s..). 

திரிகாரம் tiigaram, Gun.) மூன்று காரம், 
படிகாரம், வெண்காரம், சவர்க்காரம்; 116 117௦6 
karams viz., alum, borax and soap 
(சா.அ௧.). 

[9/% ர்/? த. திரி 4 காரம்] 

திரிகாலக்கியானம் tirikalakkiyanam, 
பெ.(ஈ.) முக்காலம் உணரும் அறிவு; 
knowledge of knowing the past, prest and 
ரப்பு (சாதக). 

திரிகிருதம் 444022, பெ.(8.) மூன்று வகை 

நெய்ச் சத்து, வெண்ணெய், எண்ணெய், 
கொழுப்பு; 196 (௫66 1860 ௦4 oleum- 
Clarified butter, gingelly oil and curd 
(சா.இ௧.).   

திரிகின io tirkinam, பெ.(1.) அரைப்பதமான 

புலாலை (மாமிசத்தை) உட்கொள்வதால் 

உடலில் உண்டாகும் நுண்ணுயிர் (கிருமி) 

suena; nematoid worm produced from 

eating meat insuffiencietly cooked,. 

Trichina Spiralis. 

[E. trichina > s. siféleni.] 

திரிகுணசல் tinqunasal Gu.(n.) தாளகம், 
செம்மஞ்சுள்ளி, கெந்தி ஆக மூன்று பொருள் 

களையும் கொண்டது. இது சத்திநாதப் 

பொருள்களைச் சேர்ந்த leon, a compound 

of three drugs viz., orpiment, red arsenic 

and sulphur (41.918). 

திரிகுணம் பரட்டமாசா, Gu.(n.) gry, 

வெகுளி, மயக்கம் (சத்துவம், இராசதம், 

தாமதம்) என்று மூவகைக் குணங்கள்; [6 

three fundamental qualities, viz., 

cattuvam, iracatam, tamatam. 

[Skt. tri> த. திரி * குணம்] 

திரிகூடம் 444/8, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு மலை; 8 
sacred ௱௦பா(எ்£. 'திரிகூடபென்னறுர் துங்க 
வெங்கிரியின் " (இரகு.திக்..2.24). 2, திருக் 
குற்றால மலை (மூன்று சிகரங்களை யுடையது) 

(குற்றால.தல.); 
[Skt. ti > த. Sf + கூடம்] 

திரிகோணம் சசரக, பெ.(ஈ.) 1. முக் 
கோணம்; (181016. 2. பெண்குறி; 1226 

961/௮! (சா.அ௧.). 

[Skt ti > 5. திரி - கோணாம்.] 

திரிகோணவுப்பு 4/7ஏ47௪-1/-பறம2ப, பெ.(£.) 

ஒரு வகை உப்பு (சத்தியுப்பு); 8 (40 ௦4 5814 
(சா.அக.). 

GAs Apwoih tiréc-ciramam, @u.(n.) sero 
aufiur(), daily prayer in the moming, noon 

and evening. 

[Skt. tritsrama > 5. seen] 

திரிசரம் 445௪௭௭, பெ.(.) மூன்று கொத்துக் 
களுடைய மாலை; (௭66 547060 1௦௦11206. 

திரிசரம் பஞ்சசரம் ஸப்சசரம் ஏன்றாப்போல
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சொல்றுகிற... முத்து வடங்களையும் 
(திவ் அமலனாதி.10, வ்யா.பக்.10). 

[Skt. trisara > த. திரிசரம்] 

திரிசரேணு 472௪80, பெ.(ஈ.) காணக்கூடிய 

நிறையளவில் மிக நுண்ணியதெனக் கருதப் 
படுவதும் சாளரவாசலில் சூரிய கிரணத் 
திற்றோன்றும் துகள் வடிவானதும் ஆகிய 
அணு (சிவதரு.கோபுரவி.3, உரை); 14016 ௦ 
dust moving in a sunbeam, considered 

as an ideal weight of the lowest 

denomination. 

[Skt. trasa-rénu > g. sifleGram] 

AflarausHgio tiisaga-pattiram, @u.(n.) 
வில்வம்; 11012 0261 (சங்.அக.). 

[Skt. trigakha-patra > g. Silereussini.] 

ANAA tiisigi Gu.(n.) ErHGorOuser 

Sms ERE eso mM, aN upanisad, one of 108. 

[Skt. t+Sikhi > &. SASL] 

திரிசிகை ti-sigal O(n.) Gd; trident. 

"திரிசிகையுங்கையும் வாளும்” (கிவதரு. 

கோடு; 777], 

[Skt. trisigai > த. திரிசிகை.] 

AAAgyy  firisira-puram, பெ.(ஈ.) 

திருச்சிராப் பள்ளி; 17200200௮4 

[9/ம் ர/கர்சரறபாலா 2 த. திரிசிரபுரம், J 

திரிசியம் 4789௪7, பெ.(£.) மாயாகாரியமான 

சடப்பொருள் (வேதா.சூ.25); matter, as an 

object of perception. 

[Skt. arsya > த. திரிசியம்] 

திரிசியை tirisiyal Ou.(n.) gw கணிதக்கோடு; 

(lit.) sine of three or 900 [90108 (சா.அக.). 

திரிசிரசாதி //7212-2௪௭7 பெ.(ஈ.) தாளத்துக் 

குரிய சாதி ஐந்தனுள் மூன்று அட்சர காலங் 

கொண்ட பிரிவு (பாரத.தாள.47, உரை); (Mus. 

a sub-division of time-measure consis- 

ting of three aksara-kalam, one of five 

cat, q.v. 

[Skt. tryasratcali > த. திரிசிரசாதி]   

திரிசூலம் 2427, பெ.) முத்தலைச்சூலம்; 

trident. 'தண்டாயுதமூற் திரிகுலமும் 

விழத்தாக்கி” (கந்தரல..25). 
[Skt tr-Sila > த. திரிகுலம்.] 

  

      
Aiewepsaeny fi/-Sila-muttira, பெ.(.) 

கைமுத்திரை வகை (சைவாநு.பி.20); ( 232.) 

a hand-pose. 

[Skt ri'sila+muttra> 5. Siew ips Seor] 

திரிசூலன் ர்ட்கிரி2, பெ.(ஈ.) எமன்; 89, 

85 ஈவர் ௨ ரர. (திரி்சூலஸமுடையவன்) 

"ஈருமைகடவு கழயகொழய திரிசூலன் ” 

(திரப, 778), 

[5/ம் ர்ட்சீரிச 2 த. திரிகூலன்..] 

திரிதகர்மம் 44௪-4௭௮, பெ.(॥.) கண்ணி 

லிருந்து நீர்வடியும் வரை நாசி நுனியைப் 

பார்த்துக் கொண்டிருக்கை (யோகஞானா.34)); 

( Y6ga) gazing at the tip of one’s nose till 

tears gather in the eyes. 

[Skt. dhrtatkarmam 2 த. திரிகற்மம்] 

திரிதடம் titadam, பெ.(.) உட்காதிலிருக்கும் 

வளைவுள்ள மூன்று குழல்கள்; 16 1786 

semi circular or ear vessels, the three 

long canals of the labrinth (e1..9).). 

திரிதண்டசன்னியாசி tir-tanda-sapniyast 

பெ.(ஈ.) முக்கோல் தாங்கும் வைணவத் துறவி;



திரிதண்டம் 62 திரிபதகை 
  

vaisnava ascetic who carries ௨ ரர் 

tantam. 

[Skt. tr-dandatsannyasi > g. Sirsatre. 

சன்னியாசி] 

திரிதண்டம் tir-tandam, பெ.(ர.) வைணவ 
சன்னியாசிகள் கையில் தாங்கும் முக்கோல்; 
trident staff carried by Vaisnava ascetics. 

[Skt. tri> த. திரிண்டம்] 

  

  

  

  

    

திரிதியை பரட் பெ.(ஈ.) கரும்பக்கம் 
வெண்பக்கங்களில் (கிருட்டிண சுக்கில 
பட்சங்களில்) வரும் மூன்றாம் பிறை நிலை; 
third titi in the bright or the dark fortnight. 

[Skt. tritiya > த. திரிதியை] 
திரிதீர்க்கம் tir-tirkkam, பெ.(ா.) திருமண 

(கலியாண)ப் பொருத்தம் பத்தனுள் 
மணமக்கள் நாண் மீன்களின் (நட்சத்திரங் 
களின்) பொருத்த வகை (விதான.கடிமண.9); 
a kind of agreement between the 
naksatras of the bridegroom and bride, 
one of ten kaliyana-p-poruttam. 

[Skt. str-dirgha 2 த. திரிதிரக்கம்] 
திரிதேகம் /4/57ச௱, பெ.(1.) பருவுடல், 

நுண்ணுடல் காரண உடல் எனும் மூவுடம்பு, 
(தூலம், சூக்குமம், காரணம்); 106 1776௦ 1௦10 
nature of the body viz., physical or 
material, subtle or abstract (sentient soul) 
and casual unmateria! soul (சா.அக.). 

திரிதோடசமனம் tirid6dasamapam, 
Glu.(n.) suit; curdied milk (சா.அக.).   

திரிதோடசமனி 4472222௪7௪] பெ.(ஈ.) 

ஊதை, பித்தம், கோழை ஆகிய குணங்களைச் 

சமன்படுத்தும் மூலிகைகள்; ப05 0808016 

of regulating the three humours in the 

system (&17. 98). 

திரிதோடசன்னி tiritdda-sanni Gu.(n.) 

ஊதை, மஞ்ச, கோழை ஆகிய குற்றத்தினால் 

உடம்புக்கு ஏற்படும் ஒரு வகை வலிப்பு; 8 (40 

of apoplexy attend with its due to the 

disorder of all the three humours of the 

௦௦09 (சா.அ௧.). 

திரிநாடி சபசீறி பெ.(.) மூன்று வகையான 

file; the three kinds of pulse to the three 

humours in the system (s1..946.). 

[Skt. trit > த. திரிரநாடி.] 

திரிபங்கம் tir-baigam, @u(n.) psHoure 

உடம்பை வளைத்து நிற்கும் நிழல் 

(பிம்பங்) களின் நிலை; 8 kind of graceful 

posture in images with three bendings. 

[Skt. tr-bhariga >. giftunisesh] 

திரிபங்கி tir-barigi பெ.(ஈ.) 1. ஒரு செய்யுளாய் 
நின்றே ஒரு பொருள் பயப்பதன்றி அதுவே 
மூன்று செய்யுளாய்ப் பிரிந்து முடிந்து 
வெவ்வேறு பொருள் பயக்கத் தக்கதாகவும் 
பாடும் சித்திர கவிவகை (தண்டி.95, உரை); 8 
Stanza curiously wrought so that it may 

be divided into three stanzas, each with 

a different mening, one of ciftira-kavi q.v. 
2. திரிபங்கம் பார்க்க; 596 tiribarigam 
"வெள்கிய திரிபங்கிபுடன்"(அழகாகலம். ந. 

திரிபதகை tiripadagai பெ.(॥.) கங்கை 
(திவா.); (6 921085. "இதழி திரிபுதசை 
தலைபொதி சடையர்" (திருவாலவா. 
கடவர், 12). 

[Skt. tripatha-ga > &. Musee]



திரிபதாகை 63 திரிபுரை 
  

திரிபதாகை 40௪42௮] பெ.(1.) அணிவிரலும் 

பெரு விரலுங் குஞ்சித்து நிற்ப ஏனை 
விரல்களை நிமிரநிறுத்தும் இணையாவினைக் 
கை வ்கை (சிலப்.3, 18, 2 my); gesture with 

one hand in which the thumb and the 
ring-finger are bent while the rest are held 

upright, one of 33 /paiva-vinat-k-kai. 

[Skt. tipataka > த, திரிபதாககை,] 

  

  

  

  
  

Afhugmits sin tiripadartiam, Gu.(n.) 

கடவுள், உயிர், பற்று (பதி, பசு, பாசம்) என்ற 

மூவகை நிலைப் பொருள்கள் (சி.சி.8, 27, 

ஞானப்.); (824/2) the three eternal verities 

in the universe, viz., pati pasu, pasam. 

[Skt. tripadartha > g. திரிபதாரத்தம்.] 

திரிபாத்விபூதிமகா நாராயணம் 141227 

vipati-maka-narayanam, @u.(n.) GIB 

றெட்டுபநிடதங்களுள் gest, an upanisad, 

one of 108. 

[Skt. tripad-vibhitimahanarayana > 

த. திரிபாத்விபூதிமகாநாராயணம். ] 

Hiflurgsia tirjpadam, பெ.(ஈ.) வாலுளுவை 

wif; intellect tree (e7..946.). 

AiflunH) tirjpazoi Gu.(n.) சிறுபுள்ளடி; ௦1105 

foot-Hedys arum (a.5)6-). 

HAM a tirjpidagam, பெ.(ஈ.) சூத்திர 

பிடகம், வினயபிடகம், அபிதர்மபிடகம் என்ற 

மூன்று வகைப்பட்ட புத்தத்தோன்றிய 

(பெளத்தாகம)த் தொகுதி (மணிமே.26, 66,   

அரும்.); (௦ 17726 collections of Buddhist 

sacred writings, viz., Cdattira-pitakam, 

vigaya-pitakam, apitarmapitakam. 

[Skt. tripitaka > ». Staub] 

திரிபுண்டரம் 20௭௮7, பெ.(.) சைவர் 

நெற்றியில் திருநீர் அணியும் மூவரி கொண்ட 

(605; Saivaite mark in three horizontal lines 

made on the forehead with holy ashes. 

[Skt. tripundtra > த. திரிபுண்டரம்] 

திரிபுரசுந்தரி tirjpura-Sunday GQu.(n.) 
பார்வதி; 22/௪7 (அபிரா.). 

[Skt. tipura > த. திரிபுரசுந்தரி] 

Afyysaerer tirjpura-tagapap, பெ.(.) 

சிவபெருமான் (திரிபுரத்தை எரித்தவன்); Siva, 

as the who burnt tiripuram. 

[Skt. ti pura+taganan > த. தி/ததசனன்.] 

திரிபுரம் றாக, பெ.(.) சிவனால் எரிக்கப் 
பட்டதாக தொன்மத்தில் (புராணத்தில்) கூறப் 
படும்,” வானில் உலவிய பொன், வெள்ளி, 

இரும்புக்கோட்டை நகரங்கள் ; 1/6 (76 86114] 
cities of gold, silver and iron burnt by 

51/2. திரி ர Guilgs altro .& &ayemes” 
(இறை.பா)) 

[Skt. tripura > த. திரிபுரம்] 

திரிபுராதாபினி sijpuradapip, Gu.(n.) 
நூற்றெட்டுபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8 
upanisad, one of 108. 

[Skt. tripura-tapana > 5. Sifiyraniah] 

ANyytAQes sryw Liipuratisenddram, 
Gu.(N.) 21 Loy &O குறைவு, செரியாமைக்குக் . 

கொடுக்கும் ஒரு Gebsmpis, a red coloured 
oxidised medicine given to cure 

indigestion, loss of appetite etc. (sr. 946.). 

திரிபுரை firtpural Gun.) 1. பார்வதி; Parvati, 

"திரிபுரை மிங்கு வந்திருந்தால்" (சிவர. 

கணபதி 12). 2. நூற்றெட்டுப நிடதங்களுள் 

ஒன்று; 8 பறகா(690, 016 ௦1 108. 

[Skt. tripura > g. Sifijeor.]



திரிபுவனசக்கரவர்த்தி 64 திரிலவங்கம் 
  

திரிபுவன சக்கரவர்த்தி tiribuvana- 

cakkaravartt] பெர.) வடமொழிச் செல்வக் 
கால் சோழர்களுக்கு இடைக்காலத்தில் 
இடப்பட்ட பட்டப்பெயர்; (1ஈ50.) 8 1106 

assumed by the Chola Kings as a result 

of sanskritisation. 

த.வ. மூவுலகக் கோவேந்தன் 

[Skt tibhuvana> த. திரி. வன சக்கரவாத்தி] 
திரிபுவனதிலகம் tiribuvana-tilagam, Gu(n.) 

ஒரு பழைய கணித நூல் (கணக்கதி.5, உரை); 
an ancient mathematical treatise. 

[Skt tibuvanattiagam > =» Sipe shui] 

திரிமதம் tirimadam, பெ.(ஈ.) மூன்று 
மயக்குமூலி, சடாமாஞ்சி, சித்திர மூலம், வாயு 
விலங்கம்; 16 19766 nalotics valerian root, 
plumbago, embelia 16 (சா.அக.). 

Hifi sige tirimaduram, பெ.(ஈ.) மூன்று 
வகை (வித) சுவை பொருட்கள்: தேன், 
இன்பண்டம் (சர்க்கரை), நெய்; (196 50/66 
substances - honey, sugar and ghee 
(சா.அக.). 

திரிமலம் 6௮2௭, பெ.(ா.) மும்மலம்; 16 
three impurities of souls. "gflowndies 

MGB" (AAL12, 1) 

[Skt. tritmalam 2 த. ிரிமலம்/] 

திரிமழுகம் 44௪/2, பெ.(1.) பால், நெய், 
Geer; milk, clarified butter and honey 
(சா.அக.). 

திரிமனம் 47727௮, பெ.(ஈ.) நினைவு, புத்தி, 
அறிவு; 10ப016, understanding and 
knowledge (air.ais,). 

திரிமாத்திரை tirtmattiral Qu.(n.) துணைத் 
தரண் ஐந்தனுள் ஒன்று (பரத.தாள.3); (14ப5.) 
4 variety of time-measure, one of five 
upa-talam, qv. 

[914 472 த. திரி, wom Soy] 

திரிமூர்த்தி ஈர்மார் பெர.) 1. இரும்பு 
(அயம்), காந்தம், ost Gm; iron, magnet and 
hydrated oxide of iron. 2 நான்முகன்,   

திருமால், சிவன் இம்மூன்று பெயரும் 

குறிக்கும் அன்றியும் முறையே காலம், நீர், 

நெருப்பு இவற்றையும் குறிக்கும்; 16 (07௨௨ 

names signify the three qualities. It is also 

said to refer time water and fire 

respectively (1..9)6.). 

திரிமூலம் பட்சி, பெ.(.) திப்பிலி, 

சித்திரம், கண்டு மூலம் என்ற மூவகை 

வேர்கள் (சங்.அக.); 16 1786 1406 ௦7 10015 

or plants, viz., 4opalj cittiram, kantu- 

milam. 

[Skt. 472 த. திரி * மூலம்] 

திரியங்முகம் ர்ந்து, பெ.(ா.) கோள் 

(கிரகங்)களின் குறுக்குப் பார்வை; (&8170].) 

transverse aspect, as of planets. 

[Skt. tiryari-mukha > g. Sifluniyypeui.] 

Aflubuaw  tiriyambagam, @u.(n.) 

சிவன்வில்; 542'5 0௦. 'கூடரக்கடவடன் 

பல்லிறத்தவள் வவிக்கமை திரிபம்பக பெறும் 

வில்” (கம்பரா-நட்டுக் 9) 

[Skt. tryambaka > த. திரியம்பகம்] 

Hflurasenw tiriyagadasuram, Gu.(n.) 

மூன்று நாளைக்கொரு முறை வரும் காய்ச்சல், 
முறைக் காய்ச்சல்; fever returning every 
third day, tertian fever (er.a)6.). 

திரியாயுடம் ஈீற்தபன், பெ.) வாணாளை 

நீடிக்கச் செய்யும் மந்திர வகை; 8 ராகார்8 

believed to grant long life. 'ரின்னருர் 
திரயாஜடந் திரியம்பக மனுவால்" (காஞ்சிப்பு, 
Gor. 15). 

[Skt. tryayusa > க. திரியாயுடம்.] 

திரிலவங்கம் lirfavarigam, பெ.(£.) சிறு 
நாகப்பூ, செண்பகப்பூ, கிராம்பு என்ற மூவகை 
மணப் பண்டம் (சங்.அக_); the three aromatic 

Spices, viz., cirunagappi, cenbagappd, 
kirambu. : 

[Skt. trislavarigam > த. திரிலவங்கம்/]



திரிலிங்கம் 65 திருட்டி 
  

திரிலிங்கம் 4739௮, பெ.(1.) சுண்டுவிரல் 

மோதிரவிரல் நடுவிரல்களை வளைத்துப் 
பெருவிரல் நுனியையும் கூட்டி மணிக்கட்டை 

வளைத்துக்_காட்டும் நளினமான கைவகைக் 

குறிப்பு (பரத.பாவ.36); (1/2) ॥கா0-0096 | 

which the tips of all the finger except the 

forefinger are bent and touch one another 

and the wrist is slightly bent, one of the 

23 kara-lafcanam, QV. 

[Skt. stri-liga > 5. SifeSriei.] 

திரிலோகக்கலவை —§ ftir-lOga-k-kalavaj 
பெ.(.) மூன்று வகையான மாழை (உலோகம்) 

பொன், வெள்ளி, செம்பு இவற்றின் கலப்பு; 8 

alloy of gold, silver and copper (e1..9)6.). 

ANMs Anus stinvikkiramap, Qu.(n.) 
1. ஒரு மருத்துவ நூலாசிரியன்; 9 medical 

author. 2. ஒரு மருந்துக் Seti, the name of 

a mixture (e17..9)&.). 

Aiflohdé Awe? tirivikkiramap, Qu.(n.) 
1. திருமால்; Visnu, as one who measured 
the world in three strides. (மூன்றடியால் 
உலகமளந்தவன்). ”திரினிக்கிரமன் 
செந்தாமரைக் காணம்மான் " (திவ்திருவாய்.2 
7, 7). 2. சூரியன் (பிங்.); 5. 

[5/4 ர்ப்ர்ரகாச ? த. திரிவிக்கிரமன்.] 

AMNAGSHA trivirutti பெ.(ஈ.) கடுக்காய் 

வகை (பதார்த்த.969); $060165 04 ரலய/6 

myrobalan. 

AfCacilsmiswih  finven-sangamam, 
@u.(N.) QvaruTsg அருகில் பிரயாகையில் 

கங்கை, யமுனை, சரசுவதி (அந்தர் 
வாகினியான) என்னும் மூன்று ஆறுகள் 

கூடுமிடம் (யாழ்.அக.); ௦௦ரிப2ா௦6 ௦4 16 

Ganges with the Jamna and the 

subterrancan Sarasvati near Allahabad. 

[Skt. tri-vénitcarikamam 2: த. திரிவேணி 

சங்கமம்] 

திரீலிங்கம் ப/74/ர7கர, பெ.(1.) பெண்பால்; 

feminine gender (Gram.). 'அண்பால்   

பெண்பால் அலிப்பால் என்னுறிம்நூன்றும் 
புல்லிங்கம், திரீலிங்கம், நபுஞ்சசலிங்கம் 

சனம்" (02.44) 

[Skt. stri-liiga > த. திரீலிங்கம்] 

AgAww tirusiyam, Ou.(n.) 1. seoramaes 

Garett mugs that which is visible anything 

perceived by the eye. 2. sem; eye 

(ச௬.அக.). 

திருட்டசன்மம் //ப//2-22௮71௮, பெ.(£.) 

@)semu; the present birth. திரண்ட தன்ம 
Guréeéluns" (AA.4, 40, Aasé.). 

[Skt. drsta-janman > த. திருட்டசன்மம்/ 

திருட்டபோக்கியம் tirutta-pokkiyam, 
பெ.(ஈ.) இம்மையிற்செய்த கருமங்களின் 
பலனைக் கொள்ளுகை (அனுபவிக்கை) 
(சி.சி.2, 39, ஞானப்); 2772015 ௦7 204௦75 ௦6 

in this birth. 

[Skt. மேரச * த. திரட்டபோக்கிபாம்] 

திருட்டாந்தம் “ruftandam, பெ.(1.) எடுத்துக் 
am_() (2 smyenra); example, illustration. 

[Skt. orst-anta > &. Hace rie] 

திருட்டி-த்தல் ரய, 11 செ.குன்றாவி.(4:(.) 

கண்ணுக்குப் புலனாதல்; 1௦ 060௦6 451016. 

'திரட்டித்த உ௱லமள் மதனொரு பாஙிருக்க ” 

(£56. 118). 

[Skt. orsti > த. திருட்ட-பீ 

திருட்டி சரய Gu(n.) 1 கண்; 6/6. 2. ௧௬ 
விழியின் நடுவேயுள்ள சிறிய புள்ளி (பிந்து) 

போன்ற பாகம், பாஷை, 16 80 எப 1ஈ 106 

  

  

     



திருட்டிக்கழி-த்தல் Ee 
middle of the iris, pupil. 3. siping intellect. 

4. umiy; snake. 5. unites; sight. 

6. கருவிழியின் மையத் திலுள்ள ஒளி பகுதி; 

the point of clearest vision at the centre 

of retina-macula lutea. 7. mesa; poison. 

8. கெட்டப் பார்வை; evil sight. 9. Quit 

யறிவால் பார்த்தல்; viewing with mental 

6/6. 10. தினை; ஈரி!6( (சா.௮௧.). 

திருட்டிக்கழி-த்தல் ப/பற/-/௪/, செ.கு.வி. 

(44) நீக்குவினையால் கண்ணூறு போக்குதல்; 

to dispel the supposed effects of the evil 

eye by ceremonial rites. 

த.வ. கண்ணேறு கழித்தல் 

[Skt. drsti > g. Soi'y + ayp-] 
AG Lg seiPiny tirufti-k-kalippu, பெ.(ஈ.) 

கெட்ட பார்வையால் நேர்ந்த தீவினையை 
நீக்குகை; (in magic) a ceremony for 
removing an ill or evil effect caused by evil 

695 (சா.௮௧.). 

திருட்டிசாத்திரம் //பர சர்ச, பெ.(ஈ.) 
கண்ணின் ஒளியையும் பார்வையையும் பற்றிக் 
கூறும் நூல்; (76 science that treats of lights 
and vision - optics (சா.அக.). 

திருட்டிசுற்று-தல் tiruttésurru-, செ.கு.வி. 
4/4.) கண்ணேறு கழித்தற் பொருட்டுச் சில 
பண்டங்களைச் சுற்றுதல் (இ.வ.); 1௦ புவ 
Specified articles round a person, to avert 
the evil eye. 

[Skt. arst> 5. திருட்டி * சுற்று-.] 
திருட்டிதோடம் truttttodam, Qu.(n.) Gat 

பார்வையாலேற்படும் குற்றம்; வரி! 97160(6 
caused by evil eyes (1. 918.). 

த.வ. கண்ணேறு துகடம் 

திருட்டிபரிகாரம் trutt-parigaram, பெ.(£.) 
கண்ணேறு பட்டதாலுண்டாந் தீங்கினை 
நீக்குகை (உவ); averting of the evil eye.   

திருதம் 

த.வ. கண்ணேறு கழிப்பு 

[Skt. drsfi+pankaram > g. Hox uflemni] 

திருட்டிமாவிளக்கு ராச பக 

பெ.([.) பெண்ணுக்குக் கண்ணேறு நீக்க 

வினையாகுச் சல்லடையில் வைத்துச் சுற்றும் 

மாவிளக்கு (இ.வ.); 58௮] [சொற ௦7 flour - 

paste placed on a sieve and waved 

before a girl in the ceremony of her 

puberscence with a view to avert the evil 

eye. 

[Skt osfi> த திறப்? - மா அிளக்கு]] 

திருட்டிவிடம் சர்ப, பெ.(ஈ.) பார்வை 
யால் நஞ்சுமிழும் ஒரு பாம்பு (மணிமேகலை); 

snake causing poison by mere sight 

(சா.௮௧.). 'திருஷ்டனிஎம் போலை காணில் 

முடிவன் “(ஈடு 4, 9, 7), 
[Skt. arsti+visam > த. திருட்டிவிடம்ர] 

AGLyMAs@s  tirutti-vittal பெ.(ஈ.) 
கண்ணைப் பற்றிய நூல்; 501006 ௦74 ப151௦1- 
optics, 

திருணபஞ்சமூலம் — firuna-panjamilam, 
பெ.(ஈ.) ஐந்து வகை வேர்க்கூட்டு; நாணல், 
தர்ப்பை, பரும்பு, நெற்பயிர், வெள்ளறுகு; 8 
group of five roots, consisting that of 
koosa grass, sugarcane, paddy, white 
000 (ச.அ௧.). “ 

Aged’ tirunam, பெ.(ஈ.) 1. உலர்ந்த புல் 
(\Stu.); piece of straw. 2. aller (யாழ்.அக.); 
bow. 

[Skt. trna > g. திநணம்.] 

திருணம்” /ர்பாச௱, பெ.(ர.) தேள் (யாழ்.அக.); 
scorpion. 

[Skt. drdna > 5. Sagem] 

திருணம்" ரபாக, பெ.(ஈ.) தேனீ (யாழ்.அக.); ee. 
திருதம் tirutam, Gu.(n.) srersusne; a fast - 

moving time measure (Mus.). 
[Skt. druta > த. Seer]
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திருதி! சபர் பெ.(ஈ.) 1. 2. mgs; firmness, 
boldness. இத்தகைய யாவ தது வெள் 
ிருதிபாமால் ” (பிரபோத..27; 82), 2. துணை 

(சது.); 1610, 8581518106. 3. மனநோன்பி 
ருபத்தேழுனுள் ஒன்று (யோகம்); (&510ஈ.) 3 
division of time one of 27 ydgam. 

[Sk:. dhrti> த. திநதிர] 

திருதி ரபர் பெ.(ஈ.) 1. எரிநீர் (திராவகம்); 

tincture. 2. ஊட்டம், ஆற்றல் (சத்து); லர்2௦. 

[Skt. druti> g. Sus] 

திருதி” ரயி பெ.(ஈ.) விரைவு (இ.வ.); haste. 

[Skt. druta > 5. Hoe] 

திருதி* ரபர் பெ.(£.) 1. செய் மருந்தைப் 
பனியில் வைத்து, செயநீரைப் போல் 

செய்யுமோர் ஆயுள்வேத முறை, (1 160106) 

an ayurvedic process by which a 

prepared medicine is exposed to night's 

dew converting it to a pungent liquid. 

2. ஓர் மீன்; 8 (00 04 1154. 3. தோல்; skin 

(சா.அக.). 

திருதிமை (ரப! பெ.(£.) மனத்திட்பம்; 
boldness, courage, strength of will. 

"திருதியமையா ஸலைவரையுங் காவலேளி 
(தே௨ா.812 8, 

[Skt. dhrtitmai > த. திருதிமை.] 

திருதியை firutiyal Ou(n.) 1 மூன்றாம் நாள் 

(si); the third titi of the bright or dark 

fortnight. 2. மூன்றாம் வேற்றுமை (பி.வி.6); 

(Gram.) instrumental case. 

[Skt. ttiya > ஐ. திருதியை] 

AGuaA tirupt; பெ.(॥.) மனநிறைவு; 

satisfaction. 

த.வ. பொந்திகை, தணிவு, நிறைவு 

[Skt. trpti> த. திறப்தி] 

திருப்பரம் ரரபறமவச௱, பெ.(॥.) சோறு; 

000160 1106 (சா.அக.). “   

2 திரோதகம் 

திருப்பிரம் tiruppiram, Gu.(n.) Qgis clarified 

butter, ghee (er. 946.). 

திரேக்காணாதிபன் tirékkanadipap, 

பெ.(1.) குறித்த நாளுக்குரிய உடைமையான 

வான்கோள்; (குறித்த திரேக்காணத்தின் 

அதிபதியாகிய கிரகம்); (&51701.) 11௨ வாள் 

presiding over a particular tirékkanam. 

AGyaw tirégam, Qu.(n.) 1.21.6; body. 

2. மூன்று; 726 (சா.அ௧.). 

திரேதாக்கினி 472/௪] பெ.(£.) முத்தீ; 16 

triple at a sacrifice. 

[Skt. trétagni > த. திரேதாக்கினி] 

திரேதாயுகம் 44222-)072/7, பெ.(7.) நான்கு 

யுகங்களுள் 1296000 ஆண்டுகள் கொண்ட 

இரண்டாம் யுகம் (திவ்.திருநெடுந்.வ்யா.3); 

72/2 yuga or age, consisting of 

1,296,000 solar years, second of four 

yukam, g.v. 

[Skt. rétatyuga > த. திரேதாயுகம்] 

திரேதை 804 பெ.(1.) திரேதாயுகம் பார்க்க; 

see irétayugam.  'திரேதைக்கண் 

வளைய வாய்த் திகழ்ந்தான்” (தில். 

திருநெடுந்.3). 

திரைலோக்கியம் ௮௦/௫௮, பெ.(ஈ.) 

1. மூவுலகம்; the three worlds. 

'திரைலோக்கிய சுந்தரன்” (திரு.விசைப், 

கருஷாதத), 2. பேரழகுள்ளது; 121 பர்/௦ர் 15 

நறு ரிர6, 0446 0560 10/௦௮. “தவன் 

செய்த காரியம் திரைலோக்கியமா 

பிறக்கிறது (௨.௨௮ 

திரோதகம்' 420௪2௮), பெ.(ஈ.) 

மறைத்தலைச் செய்வது; (21 ஈர்/0ர் 0205௦5 

obscurity. ‘weerar ஞானதிரோதகமாப் 

Lops ge Glan Gsyijmeunrcir" (A Guar-tar.4, 2) 

[Skt. tir6dhaka > த. திரோதகம்] 

திரோதகம்” tirdtagam, பெ.(ஈ.) மறைத் 
தலைச் செய்வது; 11191 ஈஎர4௦ ௦80565
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obscurity. “அததான் ஞான திரோதமாய் 
மறைத்துச் கொடுநிற்ரலான் "(சி போ.பா.4, 2). 

[Skt. /மீ21௮1௪ 2 த. திரோதகம்] 
திரோதம் 72227, பெ.(ஈ.) 1. மறைக்கை; 

concealment, obscuration. "இருட்டி 
ரோதம் புரிந்தரங்கு " (திருப்போ; சந்.மாலை, 
597. 2. திரோதானசத்தி பார்க்க; 886 

(/01272-5௪11/(சிவப்பிர,.உண்மை.42). 
[Skt. tirddha 2: த. திரோதம்.] 

திரோபவம் /ர602/2௭, பெ.(ஈ.) 1. ஐந்து 
கிருத்தியங்களுள் ஒன்றாய் ஆவிஉரு தன் 
கன்மம் முடியும் வரையில் உலகானுபவங்களில் 
உழன்று மயங்கும்படி உண்மையை மறைத் 
தலைச் செய்யும் சிவபெருமானது அருட் 
Gews; (Saiva.) function of veiling or 
darkening, designed to keep the souis 
engrossed in the experiences of the 
world until their karma is completely 
worked out, one of pafica-kiruttiyam. 
2. uuenMens; vanishing, dis-appearance. 
"செவ்வருட் குறியி னீ சன்றிரோபவஞ் 
செய்தாள் "(சேசுபு, சங்கரபா. 102). 

[Skt. tird-bhava > s. திரோபம்.] 
திரெளபதி traupadi பெ.(ஈ.) பாண்டவர் 

ஐ௨ின் மனைவி (துருபதனுடைய மகள்); 1௦ 
wife of the five Pandava brothers, as 
daughter of Drupada, king of Pafcals 
country. 'தினளபதி மாலையிட்ட சருக்கம்” 
(பாரத... 

தில்பசந்து 4:0௪, பெ.(ஈ.) ஒருயர்ந்த 
ஒட்டு மாம்பழ வகை (:8ஈ.0.. i, 235); a 
kind of superior mango. 

[U. dilpasand > த. தில்பசந்து,.] 

திலகம் tilagam, பெ.(ஈ.) 1 நெற்றிப்பொட்டு; ௮ 
Small circular mark on forehead. 
'திலகர்தொடும்... திருநுதல்" (நற்.62) 
2. Ap&sg; that which is excellent,   

eminent. 

(சீவக.246). 
திலக நீண்முடித் தோடு" 

  

  

      

திலகை /௮) பெ.(ஈ.) எள்ளுப்போற் 
கருநிறமுள்ள மான்மத (கத்தூரி) வகை 
(பதார்த்த.1081); ஈப51, 0130] like sesame, 
one of five kinds of kasfari: 

[Skt. tilaka > 5. திலகை,] 
திலதக்கலித்துறை tilada-k-kalitturai @u.(n.) 

கட்டளைக் கலித்துறை வகை (தஞ்சைவா.., 
2 so); a kind of katta/at-k-kalittural verse. 

[Skt tlekearkalitura’> g Suscieso55, son] 
திலதண்டுலம் tia-tangulam, G@u.(n.) 

1. எள்ளுடன் கலந்த os; mixture of 
586816 810 106. 2. சுரத காலத்துப் புரியும் 
எண் வகையாலிங்கனத்துள் ஒன்று (கொக்கோ.5,43); ௨ mode of sexual 
embrace, one of en-vakat-y-Alinkanam. 

[Skt. tla+‘an{ulam 2 த, திறதண்டுலம்] 
திலதண்டுலகம் tWatandulagam, @u.(n.) அரிசியும் எள்ளும் கலந்தது போல் நாயகியும் நாயகனும் ஒருவரை ஒருவர் தழுவுதல்; 160 

embrace in which both man and woman 
lie face to face and embrace so closely 
like a mixture of rice and sesamum 
seeds tha the arms and thighs of one are encircled by those of the other (சா.அக.). 

திலதம் 24௪0௮), பெ.(ஈ.) திலகம் பார்க்க; 89௦ 447௮7. "தெரிமுத்தஞ் சோந்த திலகம்" 
(கலித்.92), 

[9/4 44௪ 5 த, திலதம்] 
திலதமிடல் tiladamigal பெ.(ஈ.) பொட்டிடல், 

சந்தனம் அல்லது மந்திர மை wearing dot
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between eye brows as sandal paste or 
801௦ ஐவர் (சா.அக.). 

திலதர்ப்பணம் tila-tarppanam, @u.(n.) 
மூதாதையர் பொருட்டு எள்ளுந் தண்ணீரும் 
கலந்திறைக்கும் நீர்க்கடன்; |1081/௦5 ௦7 
sesame and water offered to the manes. 

[Skt. tila+tarppanam > த. திலதர்ப்பணம்ர] 

திலதவசீகரம் tiata-vasikaram, Qu.(n.) 
மாயவித்தையால் விரும்பியவர்களை வசப் 
படுத்திக் கொள்ளுகை; 001/2 of fascinating 
persons by wearing a magic tilka on 

one's forehead (@mmr.Gm.116, 2.). 

[Skt. tlaka+tarppanam > ». dus afami] 

திலதைலம் fia-tailam, Qu.(n.) pw 
லெண்ணெய்,; 040௮14 ௦4. 

[Skt. சா) 2 த. திலதைலம்/] 

திலப்பொறி 4/௪-௦-௦௦/ பெ.(.) எள்ளிட் 
டாட்டும் செக்கு; ௦11 press. 'திலப்பொறி 
மிலிட்டனா் திரிப்பவம்”(யசோதா.5 33). 

[5/4 2௦77 2 த. திலப்பொறி] 

  

  

  

  
  

திலம் 4௪7, பெ.(.) எள்ளு (பிங்); 5658௱ப௱ 
indicum. 

_ - நீத துவ்ளண்டதில்2 5/7 ௪2 த. திலம்] 

திலுப்புலு = fi/u-p-pulu, பெ.(.) முப்பது 
என்றதனைக் குறிக்கும் குழுஉக்குறி; (9.) 

thrity, a slang term.. 

(SK. tritptpule> g- Saviigy], 

திலோதகம் ///29989சர; - பெ.(1.) எள்ளும், 

நீரும், இது நீர்ப்புடையலுக்காக: உதவுவது; 8   

symbolical combination of gingelly seed 

and water used in ceremony for the dead 

or of ones forefathers who are no more 

(சா.அக.). 

திவ்விய 4௩௫௪, வி.எ.(80].) இனிய; 51/66. 
"தேன்றரு மாரிபோன்று திவ்விய கிளவி 

கும்மால் "(சீ வக.5487ி. 

[SKt. tiviya > த. திவ்விய] 

AaMwuGsrefl tiviya-doni Gu.(n.) 
தேவர்கள் அருகக் கடவுள் முன்பு செய்யும் 
ஆரவாரத்தொனி (சீவக.3013, உரை); (131௨.) 
shouts of celestials in the presence of 
Arhat 

[Skt. divyattoni > த. திவ்வியுத்தொணிர] 

திவ்வியதேசம் ௩ந்2-/22௪௭, Gu.(n.) 
ஆழ்வார்களாற் பாடப்பட்ட திருப்பதிகள்; 
(Vaisn.) Visnu shrines sung by A/vars. 

[Skt. divyattécam 5 த. திவ்வியதேசம்.] 
திவ்வியநாமசங்கீர்த்தனம் சஈஞ்ச-74772- 

Sangirttanam, பெ...) பாடகர் பலர் 
விளக்கைச் சுற்றி நடனம் செய்து கடவுளின் 
திருப்பெயர்(நாமங்)களைச் சொல்லிப் புகழ்ந்து 
ures; praising and singing a god's 
name while dancing around a lamp 

placed in the middle of a hall. 

[Skt. diyatnamatcankinttanpam> த. 
slasumrueidéi sso] 

திவ்வியநானம் tvviya-napam, Qu.(n.) 
நீராடல் ஏழனுள் வெய்யில் காயும்பொழுது 
பெய்யும் மழையில் செய்யும் நீராடல் (வின்.); 

bathing in the rain during sunshine, one 

of seven snaénam. 

[Skt. dwyatsnagam > த. திய்விப எ்நானம்] 

திவ்வியப்பிரபந்தம் tWviya-p-pirapandam, 

Qu.(N.) ஆழ்வார் பன்னிருவரும் அருளிச் 

செய்ததும் நாலாயிரஞ் செய்யுள் கொண்டது 

மான தொகுதி, ௦௦11601101 ௦7 4000 9131285 

௦0௱00560 0 12 சச கே. 

த.வ. துய்யபெரும்பனுவல் 

[Skt. divya+p+pirapantam > 6. Sidiafuns 

மிரபுந்தம்]



திவ்வியம் - 70 

திவ்வியம் tiviyam, பெ.(ஈ.) 4. தெய்வத் 

தன்மையுள்ளது; divinity, anything celestial 

01 900-116. 2. மேலானது (உ.வ); (௭1 which 

is excellent, supreme. 3. சந்தனவகை 

(wmip..91&.); a kind of sandal. 

த.வ. துய்யம், தேவிகம் 

[Skt. 00௪2 த. திவ்வியம்] 

HAdaluwesl  wviya-mani பெ.(ஈ.) 

பேளகர்த்தாக்களுளொன்று (சங்.சந்.47); 

(Mus.) a primary raga. 

[5/% 00௪2 த. திவ்வியாமணி] 

திவ்வியமுத்திரை tivviya-muttira, Gu.(n.) 

கட்டை விரலும் மோதிரவிரலுஞ் சேர்ந்த 

முத்திரை (செந்.10, 426); 8 1108-0086 ॥ஈ 

  

  

  

    

which, the ring-finger and the thumb are 
joined. 

[Skt. diya > த, திவ்விபாமுத்திரை.] 
திவ்வியவராடி twiya-varadi | Qu.(n.) 

குறிஞ்சிப்பண் வகை (பிங்); 3 melody type of 
the kurifji class (Mus.). 

[Skt. divyatvarati > த, இிவ்வியவராடி..] 

திவ்வியவுணவு tvviyavunavu, @u.(n.) 
நேர்த்தியான 2 emey: delicious food 
(சா.அ௧.). 

த.வ. தூய உணவு 

[Skt. divya > த. திவ்வியம் 4 உணவு]   

திவாணம் 

திவ்வியாசுந்தம் tiviyagandam, பெ.(ஈ.) 
பேரேலம்; 3106 ௦8108௱௦௱ (சா.அக.). 

திவ்வியாசாரம் tvviyasaram, பெ.(ஈ.) 

குங்குலியம்; Indian dammer shorca 

robusta. 

திவ்வியாஞ்சனம் Wwviyaiyapam, G@u.(n.) 

நளிரி நீர் காய்ச்சல்களுக்கு ஆயுள்வேத 

முறையில் உருவாக்கிய கண்ணிற்கிடும் 

கலிங்கம்; 8ர 0/6 58146 றா6ர3ர60 as per 

ayurvedic process to be used in delirious 

19/௦ (சா.அக.). 

HJamMursHyw Wviyattiram, Gu.(n.) 

தெய்வப்படைக்கருவிகள்; weapons. 

"திவ்வியாத்திர மோட்டியே” (ஊரத.பாகவ, 

நாரசிங்க, 7577, 

[Skt. divyatyattiram > த. திவ்வியாத்திரம்] 

Aduruyesia tiviyabaranam, Qu.(n.) 

அரசர் முதலியோர் அணியும் சிறந்த 

அணிகலன் (வின்.); 5பற௦10£ ௦வான(6 

worn by a sacred or royal personage. 

[Skt. divyatparanam > ». Siinslwe 

பரணம்.] 

திவசம் ௫௪5௪௱, பெ.(ஈ.) 1. பகல்; day time 
(பிங்.). 2. நாள்; 083/. "இத்திவசத்தின் 
முடித்தும்” (கம்பரா.நாகபா, 171], 3. இறந்த 
BSL, anniversary commemorative of 

8 091505 09914. 'எத்திவசமும் புசித்தில் 
வலசை வஞ்சிக்குற் திருடர் ”(பிரபோத.7/ 5). 

[Skt. divasa > 5. திவசம்] 

Slain tvam, Gu.(n.) 4 பரமபதம்; ௦8. . 

'திவத்திலும் பசுநிரை மம்ப்புவத்தி' 
(தில்.திருவாய், 79, 3, 10). 2. வானம்; 816 
(யாழ்.அக.). 

[Skt. div > த. திவம்] 

திவாணம் நசரக, Qu(n.) 1. முகம்மதிய 
(verte; Muhammadan government. 
"காலர் திவாணமான தினாலே (திருப்பணி,
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மதுரைத்த, 79). 2. கோயில் வருவாயிலிருந்து 

செய்யப்படுஞ் செலவு; 8)%08001(பாச 100 
temple funds. <9 திவாணத்து உத்ஸவம்? 

[U. divani > g. Semen] 

திவாந்தகாலம் 62௦௪-4௪, பெ.(ஈ.) 

மாலை; 60. "தினகரன் Pures 

காலத்திற் சோத்திய வினவொளி" (இரகு. 

திக்கு. 
[Skt. சன 2 த. திவாந்தசகாலம்] 

திவாராத்திரி 62/44] பெ.(1.) பகலுமிரவும் 

(யாழ்.அக.); ஷே 8௭0 night. 

[Skt. diva+rattiri > g. Samm $s] 

திவால் tid), Gu.(n.) கடனிறுக்கச் ஆற்றலற்ற 

(சத்தியற்ற)ற நொடிவுநிலை; ௦87/47ப 103, 

insolvency. த.வ. நொடிவு 

[ப். ௮/௪: த. திவால்] 

திவாலர்சி 64/28] பெ.(1.) நொடிவாளர் மனு 

(Mod.} petition in bankruptcy, insolvency 

petition. 

[U. divala+arzi > த. திவாலாசி] 

திவாலா நதித் பெ.(1.) திவால் பார்க்க; 596 

twal. 

திவாலெடு-த்தல் 6௮-ம், செ.கு.வி.(1/1.) 

நொடிந்தவராதல் (0.0.); 1௦ 66008 a 

bankrupt; to seek the benefit of the 

insolvency act. 

[U. dvalat+ > g. Somer+er@-,] 

திவான் சர பெ.(ஈ.) 1. முதல் அமைச்சர்; 

Prime Minister, chief officer of a native 

கர946. 2. அுரசிறை யதிகாரி, 1680 0112 of 

the revenue or financial department 

(R.F.). 

-  [U, diwan > g. Slansir] 

திவான்பகதூர் twan-bagador, @u.(n.) 

அரசாங்கத்தார் வழங்கும் ஒரு பட்டப் பெயர்   

(@)é.eu.); dewan bahadur, a title conferred 

by Government. . 

[U. diwan + bahadur > g. Samaruageri.] 

திவானி &௪ர/ பெ.(ஈ.) முறை (நீதி)மன்றம் 

(நியாயஸ்தலம்) (வின்.); place of justice. 

Hail fj Cu.(n.) Ginsd 2 sveis; Indra's heaven. 

'தரையொடு தனவிதல நலிதரு "(தே.வா.585 2. 

[Skt. divi த. தினி] 

திவிகண்டம் (872227, பெ.(£.) ஓர் வகை 

செம் மஞ்சுள்ளி, இது சிறிது சிவப்பாகவும் 

பச்சையாகவும் கனமுள்ளதாகவும் இருக்கும்; 

impure trisulphate of arsenic little red and 

green in colour and லந (சா.அக.). 

திவிதிராட்சம் Witiratcam, Gu(n.) கொடி 

முந்திரிகை (மலை.); 0௦0 0806 176. 

[Skt. சர௪-4ள2(௪௪ 2 த. திவிதிராட்சம்] 

திற்றி ரர பெ.(ஈ.) இறைச்சி; 62! (சா.அ௧.). 

திறாங்கு ஈர்கிர்ரப, பெ.(ஈ.) கதவடை தாழ் 0.) 

bolt. 

[Fr. triangle > த. திறாங்கு,] 

Amma tram, Gu.(n.)1 sous! துளிகொண்ட 

ஒரு நீரளஷ ரிய/0 ர8௱ - 60 005. 2. ஒரு 

நிறுத்தலளவை; ரெ in apothecaries 

weight = 5/16 tola. 

[E. dram > s. Simi] 

திறாவல் tiraéval பெ.(.) கலிமி பாய் 

மரத்துக்குப் பிற்பக்கமாய்க் கோசுபறுவான் 

பூம் என்ற உத்திரத்தில் விரிக்கப்படும் பாய் 

(M.Navi.251); spanker. 

HAwsariseea tipa-k-kayccal, Qu.(n.) 

1. விடாத காய்ச்சல்; hectic fever occuring 

0. 2. அன்றாடம் வரும் காய்ச்சல்; 8 12/2 

whose paroxysms every day - Quotidian 

fever (e1..9)&.). 

த.வ. நாட்காய்ச்சல்



தினக்கிரமவலங்காரம் 

தினக்கிரமவலங்காரம் tina-k-kirama-v- 

alangaram, Gun.) Ggenqut GeiesGourit 

gig 05S Hie G60; a treatise in medicine 

in daily practice compiled by Teraiyar in 

ளார் (சா.௮க.). 

தினகரன் tiga-garap, பெ.(1.) சூரியன் (பிங்.) 

(பகலைச் செய்வோன்); 8பா, 85 maker of 

16 0ஸெ. 'தினகரனை யனைய” (கம்பரா. 

மூலபைல. 163). 

[Skt. dina-kara > g. தினகரன்.] 
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தினகவி tipa-kavi பெ.(ஈ.) 1. அரசன் 
திருவோலக்க மண்டபத்தில் உட்காரும் போதும் 
எழுந்திருக்கும் போதும் பாடும் பாட்டு; 0௦௭ 
in praise of a king at the beginning and 
Close of his durbar. 2. நாட்கவி பாடுவோன்: 
poet who composes fina-kavi. 

[8/4 ௪7/௯ 2 த. தினகவி], 

தினசரி /02-சசா/ பெ.(ஈ.) 1. நாட்செயல்: daily 
occupation, daily routine of business. 
2. நாட்குறிப்பு (வி.எ.); 3000பார் ௦ |௦பரஈலி ௦7 
the 0, பரு: 3. தினந்தோறும் பார்க்க; 596 
/0௮1057பா.. 'அவன் தினசரி வருகிறான்" 

[Skt. dinatcarya > த. தினசரி] 
தினசரிதக்காரன் tipa-Sarita-k-karap, 

பெ.(ஈ.) நாட்குறிப்பு எழுதுவோன் 
(பணவிடு.20); 012166. 

[Skt. dina+saritam+karan > த. தின 
சரிதச்காரன்.] 
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தினப்பிரமாணம் 

தினசரிபத்திரிகை tinaSar-pattingal Gu.(n.) 

arGarGy; daily newspaper. 

த.வ. நாளேடு 

[Skt. dinatcaryatpattirikai > g. Slaven 

ussite] 
HearCe io fipa-ségam, பெ.(ஈ.) ஆண்டு 

எச்சத்திற்கும் (சேசத்திற்கும்) கோள்சுற்றில் 

குறைந்த நாட்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு 

(aSletr.); (Astron.) difference between the 

varuta-césam and the next less number 

of days in Parivirutti tables. 

[Skt. dina+sésam > த. தினசேடம்] 

தினத்திரயம் //ர௪-/0/௯/௮7, பெ.(ஈ.) மூன்று 
விண்மீன்கள் வரும் நாள் (விதான. 
(Gsorm Ge00.109); day when three naksatras 
are in conjunction with the moon. 

[Skt. dinattraya > த. திளத்திரயம்] 

தினந்தோறும் tipanddrum, Qu.(n.) 
ஒவ்வொரு நாளும்; 014. 'தினந்தோறு 
முள்ளுருகிச் சீர்பாடு மன்பா்" (அருட்பா... 
நெஞ்சுறு; 19), 

த.வ. நாள்தோறும் 

[Skt. dinam > த. தினம்-தோறும்.] 

தினநாதன் tipa-nadap, Qu.(n.) ergs 
(சூரியன்); 5பா, 85 lord of the day. 

(HTGHEGS Honovoucst). Sergrseir moorwsr 
தீம்பால் "(பாரத.திரெள. 8) 

[Skt. dinatnatha> 5. Sarergetr.] 

தினப்படி tinappagd; Gu.(n.) 1. நாட்படித்தரம்; 
daily allowance. 2. ParkCamaus unida; 
see finantérum. 

[Skt. dina > த. தினம்/படி.] 

தினப்பிரமாணம் tina-p-piramanam, 
பெ.(ஈ.) கோளின் பணி தொடக்கத்திலிருந்து 
இறுதிவரையில் அளவிடும் நாட்பொழுது; 
(Astron.) time measured from the rising 
of a planet to its setting. 

[Skt. dina+piramanam > g. Sem’ Sparen]
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தினப்பிரளயம் tiga-p-pirafayam, Gu.(n.) 
நான்முகனது வாணாளில் ஒருநாளின் 

முடிவில் உண்டாகும் ஊழிக்காலம் (வின்.); 

cosmic dissolution at the close of each 

aeon, as ending one day of Brahma. 

[Skt. dinatpiralayam > த. தினப்பிரளயம்.] 

தினப்பொருத்தம் fina-p-porutiam, Gu.(n.) 

விண்மீன்கள் பொருத்தம் (விதான.கடிமண.5); 

(Astrol.) a correspondence between the 

naksatras of the prospective bride and 

bridegroom. 

[Skt. dinat > 5. dhomi + Changi] 

தினபலன் 7௪-2௮, பெ.(.) ஒரு நாளின் 

பிறை நிலை (திதி) வாரங்களின் சங்கியை 

களுடன் வாழ்நாள் விண்மீன் முதல் 

அந்நாளின் விண்மீன் வரை எண்ணி வந்த 

தொகையைக் கூட்டி வருந்தொகையை 

ஒன்பதால் வகுத்து வந்த மிச்சத்தால் அறியும் 
நற்பலன் (பெரிய வரு.204); (&547௦1.) [௦ 

advantage or disadvantage of a day toa 

person, deduced from the remainder got 

by dividing by ning the sum of its number 

counted from the first day of the week 

and that of its titi counted from the first 

titi and that of its naksatra counted from 

his cagma-natcattiram. 

[Skt. dinatpalan > g. Slarusstr] 

தினம் fipam, பெ.(ஈ.) 1.-நாள் (பிங்); ஷே ௦1 

24 hours. 2. பகல் (பிங்); ஷே 116, 

3. விண்மீன்: ௦05161811௦. "சித்திரைத் 

தினத்து ” (திருவாலவா:ர 33). 2. தினந் 

Ganga umiée; see tigandorum. "slarib 

வுந்து கொண்டிருந்தான் '. 

[Skt. dina > g. Semi]   

Horwesfl tina-manj Gu.(n.) @fwen; sun. 

தினமணி பெளப்படுிம்... செழு மணி” 

(சிவம்.மீர.பெரியுநா..]], 

[Skt. dina+mani> த. தினமணி 

தினமானம் /7௪-/7727௮7, பெ.(7.) 1. கலி 

ஆண்டு தொடங்கிக் கணித்த நாள் 

srsxoreofle&ene; (Astron.) number of days 

that elapsed from the beginning of the 

44/0௪. 2. தினந்தோறும் பார்க்க; 566 

dinantérum. 

[Skt. dina> த. தினம்-மானம்ர] 

தினமிருத்து சர்ப்ப, Gu.(n.) 9355 
அவிட்டங்களின் முதற்கால், விசாகம் 

திருவாதிரை களில் இரண்டாங்கால், 

ஆயிலியம் உத்திரட்டாதிகளின் மூன்றாங் 

கால், பரணி மூலங்களின் நாலாங்கால் என்ற 

கெடுங் கால வகை (விதான.குணாகுண.20); 

(Astrol.) first quarter of the period when 

the moon is in conjunction with attam and 

avittam, the second quarter of that when 

she is in conjunction with vicakam and 

firuvatira/, the third quarter of that when 

she is in conjunction with ayiiam and 

uttirattat, and the fourth quarter of that 

when she is in conjunction with parani 

and mé/am, considered in auspicious. 

[Skt. dinatmiruttu > த. தினமிருத்துப] 

தினிகை ௮ பெ.(£.) நாட்கூலி (யாழ்.அக.); 

daily wage. 

[Skt. dinitkai > 5. Safin] 

Heflis fipisu, Gu.(n.) பொருளின் தரம் 

(தைலவ.தைல.22); 10, 807, 07806. 

[U. jinis > ௪. திளிக/ 

தினுசு tinusu, Gu.(n.) Heflx uriés;, see 

tipisu. 

[U. jinis > gs. Saye]
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தீ. பெ.(ஈ.) சூழ்ச்சி (உபாயம்) வழி; (யாழ்.அ, 
way, means of escape. 

[Skt.dhi>g. ] 

தீக்கதி 64௪] பெ.(1.) 1 அளறு (mre); hell, 

as a world ௦7 644, "தினையேனும் 
தீக்கதிக்கட் செயலாளர்" (திவ்.இயற்.1,65). 

2. கொடிய விதி; ஒரி 1816. 

[Skt.dhi+kati >s. தீச்சதிர 

தீக்கை ௮1/2 பெ.(£.) தீட்சை பார்க்க; 866 

182௮ "இஃது இருவர் தீக்கையுங் கூறிற்று" 
(சீவக. 2634, உரை) 

த.வ. நோன்புறுதி 

[510/5 த, தீக்கை] 

தீட்சணம் titcanam Gu.(n.) 1. கடுமை 
(உக்கிரம்); 1161060658. "தீட்சணமான 
வெயில்" 2. உறைப்பு பார. 3. கூர்மை: 
sharpness, acuteness, as of the intellect. 
"தீட்சண புத்தியுள்ளவன். 4. ஆய்தம் (ஆயுதம்) 
(யாழ். அ௧.); 16800. 5. இரும்பு (யாழ். அக): 
iron 6. கொள்ளைநோய் (யாழ். அக.); 
801020. 7. சாவு (மரணம்) (யாழ்.அக.); 
death 8. கஞ்சாங்கோரை, 1, (மலை); புஸ்/(6 
basil 9. மிளகு (தைலவ.தைல); 0600௪. 

[9/ம04தரச 2 த. திட்சணம்] 

தீட்சாகுரு 4/0௪-ரபாப, பெ.(ஈ.) ஒருவனுக்கு 
நோன்புறுதி (தீட்சை செய்விக்கும்) 
செய்விக்கும் குரு; Guru who performs the 
initiation ceremony of titcai. 

[Skt.diksa> 5. தசா] 

SLerpmih  titcanamam, Glu.(n.) Gremetr 
புறுதி (தீட்சை) எடுத்துக் கொள்ளும்போது 
கொள்ளும் பெயர்; (58௮) ஈஸா given toa 
person on taking fitca/ dist. fr., pilla+t-tiru- 
namam. 

[Skt. diksd+naman> ». தீட்சாநாமம்] 
தீட்சி-த்தல் (0 11 செ.கு.லி. (/:4.) நோக்கம், 

உற்றறிவு அல்லது தொடுகை (பரிசம்),   

அறிவுரை அல்லது கற்பிப்பு (உபதேசம்) முதலிய 
வற்றால் அருள்புரிந்து குரு நோன்புறுதி 

(தீட்சை) செய்வித்தல் (வின்.); to impart 

spiritual illumination to a disciple by look, 

touch or teaching as in a religious initiation 

by a guru. 

[5/4 ஈத. திட்சி-த்தல்] 

தீட்சிதர் 4227 பெ.(.) 1 வேள்வி (யாகம்) 

செய்தோர்; 1056 64௦ have performed 

v&dic sacrifices.2. வேள்வி (யாகம்) 

பண்ணின பார்ப்பான் (பிராமணர்) அல்லது 

அவர் வழியினர் தாங்கும் பட்டப்பெயர்; 8 (16 

assumed by Brahmins who have 

performed _ védic sacrifices, or their 

descendants. 3. vara (சங்கற்பம்) 

கொண்டவர்; 1056 who have undertaken 

9 404. 4. தில்லை மூவாயிரவர்; இக்ரா 
temple - priests at Chidambaram. 

5. சமயநோன்பு (தீட்சை) பெற்றோர்; 061505 
who have received religious initiation. 

[Skt. diksita> gy. $C Asif] 

தீட்சை 24] பெ.(ஈ.) 1. உறுதியுரைப்பு (அ) 
நோன்பு (விரதம்); vow, solemn resolution. 
2. சமய தீட்சை, விசேடதீட்சை, நிருவாண 
தீட்சை என்ற முத்திறப்பட்ட சைவசமயச் 
சடங்குகள்; (5்௮)//(/2(௦ ௦4 a disciple 
into the mysteriesof the Saiva religion, of 
three stages, vz.,camaya-titcal, 3. நயன 
தீட்சை, பரிசதீட்சை, மானசதீட்சை, 
வாசகதீட்சை, சாத்திரதீட்சை, யோகதீட்சை, 
ஒளத்திரதீட்சை' என்ற எழுவகையான 
சைவசமயச் சடங்குகள். (சைவச. ஆசாரி 65, 
260m.); (Saiva)ways of religious initiation 
and purification of disciples by a guru, of 
seven kinds, viz., nayana-titcai, pariga- 

titcai, manasa-titcai, vacaka-titcai cattira- 
titcal, yOka-titcai auttir-titcal 4. @ des 
காலத்தின் முடிவு வரை மயிர்வளர்க்கை;
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__ allowing the. hair, to grow for a specified 
period, as after marriage, during wife's 
pregnancy, etc. 

த.வ. அருளிப்பு 
[59/%215௪-த. தீட்சை] 

தீட்சைக்குறை //2அ//4பரனிபெ.(ா.) சைவ 
சமயத்துக்குரித்தான நோன்பு (தீட்சை) 
செய்துகொள்ளுகை. (உ.வ;); (42400 11௦ 1௦ 

mysteries of Saiva religion 

[Skt.diksa> 5. SU me+gep] 

தீட்சைகேள்-தல் (தீட்சை கேட்டல்) tifcat 
கட் செ.கு.வி. (4.4) குருவினிட மிருந்து 
நோன்புறுதி (தீட்சை) பெறுதல் (வின்.) (௦ 

receive religious initiation from a guru. 

[5/0 2152: த. தீட்சை-கேள்] 

தீத்தானம் 444-20௮), பெ.(ர.) தலைவனது 

இயற்பெயரின் நான்கைந்தாம் எழுத்துகள் 

பனுவில் (பிரபந்த) முதலில் வரப்பாடுதலாகிய 

கேடு விளைவிக்குஞ் செய்யுட்டானம். (பிங்.) ; 

the use, as the initial letter in a eulogistic 

poem, of the fourth or the fifth letter of the 

name of its hero, considered 

inauspicious. 

தீப்தம் /ற/௪௱, பெ.(ஈ.) அராகவகையு 

(ராகம்)ளொன்று. (பரத.இராக.47.); (Mus.) a 

classs of ragas. 

[Skt.dipta>s. Sts] 

தீபகம் aibagarn, Gu.(n.) 1. aslers@; lamp, 

light 2. Sued" (secorg.38,2 67) பார்க்க; 596 

tévagam; 3. பார்வை விலங்கு; decoying bird 

0 6685(. "ஒரு தீபகம்போல் வருமண்ணல்" 

(திருவிளை.வாவூ.46) 

[Skt.dipaka>g. Susi] 

தீபகமருந்து tpagamarundu, பெ.(ஈ.) வலிமை 

உண்டாக்கும் மருந்து; 8) ய 0 medicine 

which tends to bone the system (47..2/4.). 

தீபகற்பூரம் dipa-garpparam@s.(N.) ஆரத்தி 

எரியணம் (வின்.); றா used as 

incense. 

[Skt.dipatkarpira> s. தீபகற்ப ரம்]   

தீபூசாலம் ௪2௮௪௭, பெ..(ா.) 1. ஒளிவிடும் 
மரம்; burning bush, luminous tree in the 
dark or during nights (1...) 

SuyLin dipa-pudam, Gu(n.) Assepeiiss 
மருந்தை மண்ணால் மூடி சோறு பதமாகும் 
நேரமளவு அடுப்பினுள் வைத்தெடுக்கும் புடம்; 
the process off calcination in which a 

medicine is covered with mud and heated 

in an oven for as long a time as it will take 

to preparee boiled rice. 

[5/4 20௮: த. திபம்-புடம்] 

தீபம் 275௪௱, பெ.(7.) 1. விளக்கு; lamp, light. 
'"தூபநற் நீபம் வைம்மின்" (திருவாச. 9,1) 
2. விளக்குத்தண்டு (பிங்.); lamp-stand. 

3. சோதிநாள் (பிங்.); 16 14122 ஈலஒண்க 

4, தீபமரம் பார்க்க; 566 008௭. 

"திந்தரந் திலகற் தீபம்" (இரகு.ஆற்று:1 
[s. Sind Skt.dipa>gs. Sui'] 

Supa oipa-maram, @u.(n.) spre மரம் 
(சோதிவிருட்சம்) (பெரியபு. கண்ணப்ப. 131); 

phosphorescent tree. 

[Skt.dipa> gs. Sinbropii] 

Sunes diba-malaj Gu.(n.) erase 
(5.1.1./,273); row of lights, as ina 

chandelier. 

[Skt dipa>g. Subturma] 
  

  

      
Susrin § aipapam, Gu(n.) 1 அதிகப்படுத் 

gisugy; stimulant, exciting 80௦. "இசையுங் 

கூத்தும் காமத்திற்குத் தீபனமாகலின் " 

(சீவக.2597, உரை) 2. பசி; பார "கூர்த்த
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தீபனங்கூடக் குறுகினர்க்கு " (சிவதரு.பாவ.79) 
3, உணவு (4); 65(80165 1000. 4. மஞ்சள் 

(wip. 9j&.); turmeric. 

[Skt.dipana> gs. Susi] 

தீபனியவர்க்கம் dibaniyavarkkam, @u.(n.) 
1. உணவு செரிமானம் அடைய வைக்கும் 
மருந்துகள் மிளகு, திப்பிலி, சிக்கிரமூலவேர், 
சுக்கு, ஹோள், பெருங்காயம், ஓமம்; ரேப0$ 11௪1 
induce appetite, e.g. black pepper, long 

pepper, root of plumbage, dried ginger, 
marking nut. (¢7.26.) 

தீபாக்கினி dibakkini பெ.(ஈ.) ஆயுர் 
வேதாக்கினி மூன்றனுள் இரண்டு விரல் 
கனமுள்ள ஒரு விறகால் எரிக்கும் எரிப்புத் 
திட்டம் (பைஷஜ.4.) ; fire lighted with a chip 

of fuel two fingers thick, one of three 
ayurvetakkini 

[Skt.dipatagni>s. Suré Hef] 

தீபாரதனை 0௮௪௦2௮ பெ.(ஈ.) சுடர் ஏற்றி 
தெய்வச்சிலை முன் சுழற்றிக் காட்டுதல்; 
waving lamps before an idol. 

[Skt.dipat4-radhana> 5. தீபாரதனை] 

தீபாவளி 0௪௪/4 பெ.(ஈ.) துலாம் (ஐப்பசி) 
திங்களிற் கரும்பக்கத்தில் (கிருட்டிணபட்சம் 
பதினான்காம்) நாள் வைகறையில் மங்கள 
நீராடிக் கொண்டாடப்படும் பெரும் பண்டிகை; 
a festive celebration on the night of the 
14th day of the dark fortnight at moon-rise 
in the month of Aippaéi, believed to be 
observed from Naicka period of Telugu 
Chieftains in Tamil nadu.. 

த.வ. விளக்கணி விழா 

[Skt dipaval> g. Suresh . ஆவனிரிசை] 
நாயக்க மன்னர் காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் 

அறிமுகமான மாலியப் (வைணவ) பண்டிகை. நளி 
(கார்த்திகை) மாதத்தில் ஒளி விளக்கு (கார்த்திகை 
தீபம்) ஏற்றுவது 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட, 
பண்டைத் தமிழ் மரபார்ந்த வழிபாட்டு விழா. 

தீபாவளி” dipavali பெ.(ஈ.) பண நொடிவு 
(திவால்); 115021.   

தீபிகை ரற்௭] பெ.(£.) விளக்கு (சங்.அக.); 
lamp. 

த.வ. விளக்கு 

[Skt.dipika>g. Siflma] 

FMeaahengei dibigaitiiam, Qu(n.) Guaia 
ஐம்மூல எண்ணெய்; காதிற்கு விடும் 

துளியெண்ணெய்; 691 005 01701 ௦1 115 
is generally prepared by taking 
panchamoolam. (e..96.) 

SisaesHgio  dirkka-Sattiram, Qu.(n.) 
பன்னிரண்டாண்டுகட்குமேல் நடைபெறும் 

Geuerrafl (wren); sacrifice extending over 

௦௪ 18 12 42815. "தீர்க்கசத்திரமாக 

நடத்தினர்" (சேதுபு,இலக்கும.7). 

த.வ. மீப்பன்னீராட்டை வேள்வி 

[Skt.dir-gha-satra>g. $iéasg gi] 

தீர்க்கசதுரம் 4742-221௮, பெ. (1.) 
கோணங்களொத்தும் பக்கங்கள் ஒவ்வாதது 

மான நாற்கோட்டுருவம்; rectangle, 

[Skt. ditgha> த. திர்கம்-சதரம்] 

தீர்க்கசந்தி //42-கோர பெ.(ஈ.) ஓர் உயிர் 

தன்னினத்துயிரோடு புணரும்போது 

அவ்விரண்டும் அவ்வினத்து நெட்டுயிராக 

மாறும். வடமொழிச்சந்தி; (ரோ௨௱.) 008/65- 
cence of two like vowels into a long vowel 
of the same class in Sanskrit. 

[Skt.dirghats. si] 

தீர்க்கசுமங்கலி  dirkka-Sumargal Qu(n.) 

நன்மங்கலையாய் (சுமங்கலை) நெடுங்காலம் 

aumijueusr, Woman blessed with along and 
happy married life, a term used in 
benediction. 

த.வ. வாழ்வரசி, முற்றிழையாள் 

[$/0.2717௪72ப-71௮19௮12த. தீர்க்ககமங்கலி] 
தீர்க்கதண்டன் dirkka-tandap G\u.(n.) 

நெடுஞ்சாண்கிடை வணக்கம் (சாட்டாங்க 
நிலை); a form of obeisance or homage



தீர்க்கதரிசி தீர்த்தக்காரர் 
  

which consists in prostrating at full length 

with the arms extended. 

தீர்க்கதரிசி 0449-0978] பெ.(.) முற்காண் 

பறிவுடையவன் (தீர்க்கதரிசன முடையவன்); 

seer, prophet. "தீர்க்கதரிசி யாமெவனா 

னீயில் வுறையுள் சேர்வுற்றாய்" (ஞானவா. 

பசுண்.42). 

[Skt dirghatdarsin த. திரீக்கதரிசி] 

தீர்க்கதிருட்டி — dirkka-dirutt; Qu.(n.) 

1. முற்காண்டல்; foresight. 2. காணி (ஞானி); 

sagacious person, wise man. 

த.வ. முன்னெடு நோக்கு, அறிவன் 

[5/0 ீர்ழர்27 2] 2:த. திர்க்கதிருப்ி 

தீர்க்கம் 2474௪௭) பெ.(£.) 1. நீட்சி; 291 

30806 0146. 2. நெட்டெழுத்து; 1௦0 vowl. 

கூறு மிரச்சுவந் தீர்க்கம்" (பி.வி.5). 3. உறுதி 

முடிவு (சூடா); decision, positiveness, 

certainty. 4. பெருமித (கம்பீரம்)த்தோற்றம்; 

majestic appearance. "Gioeg@ பிள்ளையார் 

போல யானிருந்த தீர்க்க மறியீரோ'" 

(விறலிவிடு.987). 5. அறிவுத்தெளிவும் 

ஈர்ப்புள்ள (வசீகரம்) தோற்றம்; intelligent and 

attractive expression, as of face. 6. பிறப்பு 

(சன்) ஒரைக்கு (லக்கினம்) 6,7-ஆம் ஓரைகள் 

(இராசி) (யாழ்-அ௧.); (astrol) the 6th and 7th 

houses from the ascendant. 7. நிறைவு 

(பூரணம்) (யாழ்.அக.); perfection, 

completeness. 8. துணிகரச் செயல்; daring 

௮௦. "தீர்க்கஞ்செய்ய அஞ்ச மாட்டான்" (நாஞ்;) 

9. தெளிவு (யாழ்.அக.); clearness. 

[Skt.dirga>s. Sréau] 

தீர்க்கம்போடு-தல் dirkkam podu-, 

Qe.G.ai. (v.intr.) நெட்டெழுத்தின் நீட்சிக் குறி 

sausage; to write the mark of length of a 

long vowel. 

[Skt.dirgha>g. Siéau+Curd, ]   

தீர்க்கரேகை tirkkarégaiGu.(n.) (HopOs 

கோட்டிலிருந்து தொலைவைக் கணக்கிடும் 

முறையில்) நிலவுருண்டை மேற்பரப்பில் 

வடக்கிலிருந்து தெற்கில் செல்வதாக 

வரைந்துள்ள கோடு; (476 01100/1ப06. (தீய) 

த.வ. நெடுவரை 

தீர்க்கரோகி tikkarogiGu.(n.) 1. wave 

சோந்தி; உப்பை வைரமாக்கிக் காட்டும் செடி; 

an unknown plant capable of consolidating 

common salt. (er..96.) 

தீர்க்கவசனம் dirkka-vasanam,@u.(n.) 

1 உறுதிமொழி (யாழ்.அக.); definite promise. 

[Skt.dirgha */20௭7௪: த. திர்க்ககசனம்] 

தீர்க்காயுசு 24/42 ய3)பெ.(.) 1 தீர்க்காயுள் 

பார்க்க; 596 சிபு. 2. காக்கை (யாழ்.அக.); 

௭௦4. 3. என்றும் பதினாறன் (மார்க்கண்டன்) 

(யாழ்.அக.); 1487420120. 

[Skt dirghayus>g. siéemye] 

தீர்க்காயுள் து ப/(பெ.(ா.) நீண்ட ஆயுள்; 

long life. 

த.வ. நீடுவாழ்வு 

[Skt. dirghayus>g. siéeruysi] 

தீர்க்காலாசனை dirkkaloSanaj Qu.(n.) 

ஆழ்ந்த சிந்தனை; 0860 counsel. 

த.வ. நீள் நினைவு, நெட்டோர்ப்பு 

[5/6 சர்ரர்சர 0/௪: த. திர்க்காலோசனைர] 

தீர்த்தக்கரை ॥ர்//2-4-/சா௮பெ.(ஈ.) தூய 

நீர்த்துறை; 580760 bathing ghat. 

[9/0 670௪2 த. திர்த்தம்-கரை] 

தீர்த்தக்காரர் 477௪-42௪1 பெ.(0.) கோயில் 

பூசைக்குப் பின் கடவுளின் (சுவாமி) பெயரால் 

வழங்கப்படும் நன்னீர் (தீர்த்தம்) முன்னர்ப் 

பெறும் உரிமையாளர் (1/8); 65005 

having the right to receive tirttam first after 

worship of an idol in a temple. 

[9/1 0141௪:த. திர்த்தம்-காரரி



தீர்த்தகட்டம் 

தீர்த்தகட்டம் titta-kaftam,Gu(n.) somo 

கட்டம் (ஸ்நாநகட்டம்); 021/0 020. 

[Skt tirtha-ghatta> s. $1556] 

Sigset  ftirttakar,Qu.(n.) sisseqt 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; See tirttakarar. 

தீர்த்தகரர் titta-karar,Qu(n.)1 sissmeqt 
uimtées; see tirttankarar. "Slqj@hom fusca emi 

தீர்த்தகரர்களே துயர்கடீர்ப்பார்" (பசோதா. 

149). 2. தூய்மையானவர் (பரிசுத்தர்); ௦ 

0650. "பேதைகாள் தீர்த்தகர ராமின் 

திரிந்து" (தில்.இயற்.2,14). 

[5/0 070௪-௮. தீர்த்தகரா] 

தீர்த்தகவி ///2-/20/பெ.(ஈ.) திருமண் 

அணிந்து (தரித்து) கொள்ளும்போது நீர் 

வைத்துக்கொள்ள உதவும் தேங்காயோட்டுக் 

ae. (Vaisn); cup made of coconut shell 

used by Vaisnavaites to hold water for 
preparing paste for their caste - marks. 

[Skt. tirthatkavi-g. Sréea05] 

தீர்த்தங்கரர் ர்சர்ரசான, பெ.) சைனருள் 
அருகபதவியடைந்த விருசபர், அசிதர், சம்பவர், 
அபிநந்தனர், சுமதி, பத்மபிரபர், சுபார்சுவர், 
சந்திரபிரபர், புட்(ஷ்)பதந்தர் அல்லது சுவிதி, 
சீதளர், சிரேயாஞ்சர், வாசுபூச்சியர், விமலர், 

அநந்தர், தர்மர், சாந்தி, கிரந்து அல்லது குந்து, 
அரர், மல்லி, முனிசுவ்விரதர், நமி, நேமி, 
பார்சுவர், வர்த்தமானர் என்ற இருபத்து 
நால்வர். (திருக்கலம். காப்பு, உரை): Jaina 
Arhats, 24 in number, viz., Virusapar, 
Acitar, Campavar, Apinantanar, Cumati, 
Patmapirapar, Cuparcuvar, Cantira- 
pirapar, Puspatantar or Cuviti, Citalar, 
Ciréyafjar, V&cupiicciyar, Vimatar, 
Anantar, Tarmar, Canti, Kirantu or Kuntu, 
Arar, Malli, Muni: Cuv-viratar, Nami, Némi, 
Parcuvar, Varttamanar. 

த.வ. தூய நீரவர் 

[Skt. tithakara> g. Sigsmegi] 

78 தீர்த்தம் 

தீர்த்தங்கொடு-த்தல் ரர்சர்-/00- 4 
செ.கு.வி.(.1.) கோயிலில் கடவுளின் பெயரால் 

அளிக்கப்படும் துய்யநீர் அளித்தல்; 1௦ 

distribute water with which the chief idol 

of a temple has been bathed. 2. Sapnmer 

முடிவில் அடியார்கள் நீராடும்படி கடவுள் 

நீர்த்துறையில் நீராடும்படிச் செய்தல்; (௦ 19106 

bath, as an idol, at sacred waters at the 

close of a festival, the devotees bathing 

there immediately. 

[5/0 0707௪3 த. தீர்த்தம்-கொடு-,] 

தீர்த்தநீர் பர்கர், பெ.(ா.) புண்ணிய நீர்; 
880160 /2197, "தீர்த்த நீர் பூவோடு பெய்து" 

(பு.வெ6,27.) 

[5/% 47072: த. திர்த்தம்-நீரி] 

தீர்த்தம் ரசா), பெ.(ஈ.) 1. முழுத்தூய்மை; 

06160/வ/ நயாடு. "தீர்த்த முக்கண் 

முதல்வனை" (தேவா.584,9.) 2. நீர் (சூடா); 

49212, ரொர்றொரு - புகர். "பாததீர்த்தம் 

பருகினான்" (காஞ்சிப்பு, திருமண.59). 

3. புண்ணிய நீர்த்துறை; 580060 608ய/0 - 

9௪(. "குமரித் தீர்த்த மரீஇய வேட்கையின்" 

(பெருங்.உஞ்சைக். 36,236) 4. அடியார்கட்கு 

வழங்கப்படும் வழிபாட்டு நீர்; water used in 

worshipping an idol and distributed to 

080166. 5. திருப்பாதநீர் (தீர்த்தம்); water 

used in washing the feet of great men as 

gurus. 7. Sgailpr. (em); temple festival. 

8. சமண மதத் தோன்றிய pire; (Jaina.) 

$80760 0௦015. 9. தீர்த்தவாரி பார்க்க; 526 
பர்வச்... "தீர்த்தத்தினன் நிராத் 
திருமாலையைப்பாடி"' (ஈ.டு.5,10,6). 10. தீ 
(யாழ்.௮க.); 1௨. 11. வேள்வி (யாகம்) 

(யாழ்.அ௧.); 58011406. 12. பிறப்பு (யாழ்.அக.) 
birth. 13. பெண்குறி (யாழ்.அக.); female 
organ.   [5/4 8741௪5. தீர்த்தம்]



தீர்த்தயாத்திரை 

தீர்த்தயாத்திரை tirta-yattiral Qu(n.) wi 

நீர்த்துறைகளில் நீராடச் செல்லும் செலவு 

(பிரயாணஞ் செல்லுகை) (குறள், 586, உரை.); 

pilgrimage to sacred bathing ghats. (s.r) 

கங்கை, காவிரி போன்ற ஆறுகளுக்குத் தீர்த்த 

யாத்திரை செல்லல். 

த.வ. நீராடற் செலவு 

[Skt tithatyatra>g. Sisauns Sons] 

தீர்த்தவாரி 474௪-27 பெ.(ர.) 1. திருவிழா 
முதலில் இறைவனுக்கு நடைபெறும் நீராட்டு 

கொண்டாட்டம் (நீராட்டுற்சவம்); 080470 018 

idol in a river or tank at the close of a 

151/2. 2. தீர்த்தவேதி. 2. (இ.வ.) பார்க்க; 568 

tirttavédi 

[Skt titthatwar>g. Siggomt] 

தீர்த்தவேதி tirtta-ved; பெ.(ஈ.) 1 திருமுழுக்கு 

மேடை: 8 5684௦ which an idol is kept and 

02160. 2. இறைவனின் திருமுழுக்கு நீர் 

விழும்படி வைக்கப்படும் ஏனம் (பாத்திரம்.); 

receptacle for the water with which an idol 

has been 02160. "தீர்த்த வேதி வெண்சங்கு 

தர்ப்பணம்" (பிரபோத.11,52). 

[Skt. titha+ véde-g. Sib 5008] 

தீர்த்தன் tirtan Gu(n.) pws smbsouuesr; 

௦] 0950. "புலவன் தீர்த்தன் புண்ணியன் 

புராணன்" (மணி.5,98). 2. கடவுள்; 000. 

"தீர்த்தனற்றில்லை"' (திருவாச.7,12), "தீர்த்த 
னுலகளந்த சேஷி மேல்" (திவ். திருவய்.2,8,6). 

3. தகைஞன் (அருகன்) (சூடா.); வள். 4.குரு 

(பிங்); பாப. 

[Skt titha> gs. Sigesir] 

தீரசங்கராபரணம் tiragankarabaranam, 

Qu.(n.) மேளகர்த்தாக்களுள் ஒன்றான 

அரும்பாலை (சங்கராபரணம்) (பரத.ராக. 104); 

(Mus) cankaraparanam,a primary raga. 

[Skt. dhirat Sankarabharana> த. 

தீரசங்கராபரணம்]   

தீவகம் 

தீரம்! firam, Gu.(n.) 1. துணிவு (தைரியம்); 

௦0௦ப806, 481/0பா. "தீரத்தினாற்றுறவு 

சேராமல்" (தாயு.பராபர.271). 2. வலி (சூடா); 

strength, vigour, power. 3. அறிவு 

(wmp..9)8.); intelligence. 

த.வ. திறன் 

[5/4 0/௪: த. தீரம்] 

Sm” firam, Gu(n.) 1. sem; shore, bank. 

"தீரமும் வையையுஞ் சேர்கின்ற கண்கவின்"' 

(பரிபா 22,35). 2. செய்வரம்பு (பிங்.); dyke, as 

ofa paddy field. 3. அம்பு (யாழ்.அக.); 8௦௮. 

[8/0 0/௪: த. தீரம்] 

தீரவாசம் tira-vasam, Gu.(n.) ayom (நதி) 

umbéeayerer Bu; tract adjoining a river. 

அவனுக்குத் தீரவாசத்தில் நாலுகோட்டை 

நிலமுண்டு". 

_ [Skt tira-vasa>g. Srameri] 

தீவகச்சாந்தி ///௪72-0-0701 Gu.(n.) 
பண்டைக்காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டிணத்தில் 

நடைபெற்று வந்த இந்திர afipr; an ancient 

festival celebrated to propitiate Indra at 

kaviri-p-pim-pattinam. "Suséerps) 

செய்தரு நன்னாள்" (மணி.1,35.). 

[Skt. dvipakatSnti> 5. தியகச்சாந்தி] 

Saain' tivagam, Gu.(n.) 1 aleré@; lighted 
lamp, flame. 2. @pgeflnas Sousio, 

இடைநிலைத் தீவகம், கடைநிலைத் தீவகம் 

என மூவகைப்பட்டு ஒரு சொல் ஓஒரிடத் 

தினின்று. பலவிடத்துஞ் சென்று பொருள் 

விளக்கும் அணி (தண்டி.38.); (511௪1.) ரிபொ6 
of speech in which a word is constructed 

with other words preceding or succeeding 

of three varieties, viz., mutapila-t-tivakam, 

itainillatt-tivakam, — katainilai-t-tivakam. 
3. பார்வை விலங்கு; 0600)-0170,0600)/ 06981. 

"தீவகமா மென வருவாய் வந்து" 

(சிவப்பிர.பாயி.8). 

[81.20.௮௪25 த. தீவகம்]



தீவகம்” 60 துக்கக்கேடு 
  

தீவகம்” சரசா), பெ.(7.) தீவு 15810. "தீவகச் 

சாந்தி" (மணி 2,3). 
[3/டல்ற் தை. தீவகம்] 

தீவம் /ந்௪ா, பெ.(ஈ.) விளக்கு; lamp. "Geib 

பொற் றீவங்க ஞூமலிதர" (கோயிற்பு. 

திருவிழா.30). 

[Skt.dipa>s. Saui'] 

தீவரம் vam, Gu.(n.) Sag island. "Glories 

தீவத்து" (மணி.28,107.) 

[Skt.dvipa>s. Sani] 

தீவி! //// பெ.(ஈ.) புலி (உநி.நி.); tiger. 

[Skt.avipin>s. Sa] 

  

  

      

தீவி” /6/ பெ(.) பறவை (பட்சி) வகை (சங்.அக.); 
a bird. 

Sails tiviga; Gu(n.) விளக்கு; |8௱ர. "மீன் 
குழாத்தி னெங்குந் தீவிகை" (சீ வக.2325). 

(5/1. 410/2-த. திரிகை] 

தீவிரச்சிகிச்சைப் பிரிவு tiviracckiccaipirivu, 
பெ.(ஈ.) மருத்துவமனையில் சிக்கலா 
(ஆபத்தா)ன நிலையில் உள்ள நோயாளி 
களுக்கு இடை விடாத கவனிப்பும் பண்டுவழும் 

(சிகிச்சை) வழங்கும் பிரிஷ ஈச 091௨ unit 
(in a hospital) (க்ரியா..] 

த.வ. கடுங்கவன மருத்துவப் பிரிவு 
Sepia — tiviram, பெ.(ஈ.) 1 விரைவு (உ.வ); 

speed, celerity, 2 பெருங்கோபம் (சூடா.);   

ர்பரு, 180. 3. கதிரவன் பற்றுகை (சூரிய 

கிரணம்) (பிங்.); sun's ray. 4. Gan@enu; 

intensity, severity. "Gaul aly 

மாயிருக்கிறது"'. 5. உறைப்பு; பாரா, 
8/810௱658. குழம்பு தீவிரமாயிருக்கிறது"'. 
6. ஒரு அளறு (நரகம்). 8 61. "அறக்கொடிய 
தீவிரமே" (சிவதரு.சுவர்க்க.126). 

[Skt tiva> gs. Sofi] 

தீவிரவாதம் 6௪22௪7, பெ.(1.) (சட்டப் 
படியான வழிகளைப் பின்பற்றாமல்) சிக்கல் 
களுக்குத் தீர்வு காண வன்முறையை 
மேற்கொள்ளும் போக்கு; ஒர்ஊா/8௱. 

த.வ. கொடும்போக்கு, வன்முறை 

தீவிரவாதி ௪௦201 பெ.(1.) தீவிரப்போக்கை 
(வாதத்தை)க் கடைப்பிடிப்பவர்; ஜர்கா(5ா. 
(கீரிபா] 

த.வ. வன்முறையாளன் 

தீவிளி 6 பெ.(ஈ.) தீபாவளி பார்க்க; 596 
tipavali. 

[Skt.dipavali >. Safefi] 
தீனதயாளு  tina-dayalu, Gu.(n.) sraflur 

ரிடத்தும் அருளுள்ளவன்; 06 8/௦ 18 
compassionate to the poor. : 

த.வ. எளியார்க்கருளி 

[Skt.dina-dayalu>s. தீனதயாளு] 

தீனபந்து tina-bandu, Qu.(n.) 1 sraflumité 
Serust; a friend of the poor. invalid. 
2. Leys; god. 

[Skt.dina-bandhure. சீனபுந்துர] 
Herb  tipam, Qu.(n.) நட்பு (யாழ்.அக.).; 

friendship. 

[Skt.adhina>g. Sari] 
துக்கக்காரன் tukkakkrap, Glu.(n.) இழவு 

வீட்டுக்காரன் (வின்); mourner. 
[9/4 47௪2. துக்கம் 4 காரன்] 

துக்கக்கேடு 44௮௪, பெ.(ஈ.) துக்கம், 1 
பார்க்க; 996 (ப//4௱,1. "சொன்னால் 
வெட்கக்கேடு, அழுதால் துக்கக்கேடு"'. 

[Skt. dubkha> த. துக்கம்-தேடு]
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துக்கங்கேள்-தல் (துக்கங்கேட்டல்) 

tukkankél, செ.குன்றா.வி. (5.1.) இழவு 

கேட்டல்; to comfort mourners, condole 

with. 

[Skt duhkha> 5. gé61b+Caar-] 

geaeeoon dukka-c-call4, Qu(n.) suit 

(துக்கம்) அடையாளமாகக் கட்டிக்கொள்ளும் 

கறுப்புத்துணி (பாண்டி); 0606. 

[5/ம.00///௪70௮ த. துக்கச்சல்லா] 

துக்கசாகரம் ///4௪-7ச7௮௪), பெ. (ஈ.) 

பெருந்துயர் (துயர்க்கடல்);) 042ய/ வரா 

grief, as an ocean of grief. 

[Skt. duhkha> 5. துக்கசாகரம்] 

gieaayin fukkasuram, Gu. (n.) 1 Wssbms, 

அழுதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஒரு 

வகைக் காய்ச்சல்; 9 (00 011/2 attended 

with the sympony of raving crying. (7...) 

துக்கநாடகம் Cukkanadagam, Ou. (ஈ.) துன்ப 

(துக்க) மான முடிவையடையும் நாடக வகை 

(பாண்டி); 118060: 

த.வ. துன்பியல் நாடகம் 

[Skt. duhkha> g. துக்கம்-நாடகம்] 

துக்கநிவர்த்தி 4///சார்லார் பெ. (.) துக்க 

நிவாரணம் பார்க்க; see tukkanivaranam. 

[Skt. duhkhatnivrtte g. துக்கநிவர்த்தி/ 

துக்கநிவாரணம் tukka-nivaranam, Glu. (n.) 

1. gistru Bee; deliverance from all ills. 

2. வாய்மை நான்கனுள் அவாவற்று நிற்கும் 

நிலையே துயரநீக்கமாகிய வீடு என்ற 

அறிவமதக் (பெளத்தம்) கொள்கை. 

(மணிமே.2,65, உரை.); (Buddh.) the doctrine 

that the extinction of desire is the sure 

means of deliverance and cessation of 

pain, one of four vaymai,q.v. 

த.வ. துயர் துடைப்பு, துயர் தணிப்பு 

[Skt duhkhatni-varana g. துக்கநிவாரணம்]   

துக்கநிவாரணமார்க்கம் tukka - 

nivaranamarkkam, Gu. (n.) suriiienw 

நான்கனுள் பற்றறுவதே துயர் நிலை - 
வீட்டுக்குரிய (துக்க நிவாரணம்) வழியென்ற 

அறிவ மதத்தின் (பெளத்த மதம்) கொள்கை. 

(மணிமே.2,66--7,உரை.); (8ப00.) 16 

doctrine that the path that leads to the 

extinction of desire and thereby of pain, 

one of four vaymai,q.v. 

[Skt.duhkhat+ nivarna marga> g.- 

துக்கநிவாரண மார்ச்கம்] 

துக்கம்! tukkam, பெ. (ஈ.) 1. துன்பம்-(சூடா.); 
sorrrow, distress, affliction. "gees 

தொடர்ச்சியென்றே (கம்பரா. கும்பகருண.142.) 

: 2, அளறு (நரகம்.) (வின்.) 161. 3. நோய் 

(யாழ்.அக.); 066856; 4. வாய்மை நான்கனுள் 

உலகப் பிறப்பே துக்கமென்று கூறும் 

அறிவமதக் (பெளத்த மதம்) கொள்கை. 

(மணிமே. 2,64,உரை.); (8ப00.) 16 0௦௦ 

that existence is painful, one of four 

vaymai,q.v. 

[Skt.duhkha>g. géeui'] 

துக்கம்” 444௪௭), பெ. (ஈ.) வானம் (ஆகாசம்); 

814. "நிலந்துக்க நீர்வளி தீயானான்" 
(தேவா.844,3). 

[$/மஞ்ய*/0/௪:த. துக்கம்] 

துக்கர் பரக்௪ பெ. (£.) எலும்புருக்கி 
Curueor_wet; consumptive patients. 

'"துக்கர் துருநாமர்"' (சிறுபஞ்.76.) 

[Skt.dupkha> gs. தக்கா] 

giéeyin tukkaram, Ou. (n.) daisnefugy; 
that which is difficult to be made or done. 

"துக்கரமான கொன்றைத் தொடையலால் 

வளைத்தவாறும்" (பாரத.பதின் மூ.161.) 

[Skt.qus-kara>g. gees] 

geaegraein  fukka-ragam, Gu. (n.) 
1Quyys Stu ueior (wirip.9j.); mournful 

(பா£. 2. பாலையாழ்த்திறவகை (மிங்.); (146. )
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ancient secondary melody type of 

palaiclass. 

[Skt. dubkhat1aga>. géerreii] 

[த. ராகம் 2911 127௮] 

துக்கவீடு 44௪-720; பெ. (ஈ.) இழவு 
Qarstor_r(@i af); house of mourning. 

[Skt.duhkha> த. துக்கம் - வீடு] 

துக்கவுன்மத்தம் /ப4/சபரரசா2), பெ. (1.) 
துயரம் மிகுதியானால் ஏற்படும் மனநோய்; 
depression of spirits induced by grief. It 

takes the form of an insanity marked by 

abnormal inhibitation of mental and bodily 

activity. (e796) 

[Skt.duhkhatunmath>s. géenyinggia] 

துக்காதீதம் 4420௪7, பெ. (1.) மனமகிழ்வு, 
வளமை, செழுமை (சுகம்.) (யாழ்.அக.); 
pleasure, happiness. 

த.வ. இன்பநுகர்வு, நற்பேறு 

[Skt.dubkhatatita>g. sari] 

Hearn tukkaga, Qu. (n.) 1. AggisinG 
(இ.வ); 0606, 01. 2. உணவிற்குரிய பச்சடி 
முதலிய தீனி வகை (இ.வ.); 8௫ ரல. 

[H.tukra> 5. seers] 

துக்கடா” tukkaga, பெ.எ. (20].) இழிவான 
(அற்பம்); 1". "துக்கடா வேலை". 

[5/1 1/422:த. துக்கடா] 

துக்காணி!' ////8/ பெ.(ஈ.) இரண்டு அல்லது 
நான்கு சல்லி (தம்படி) மதிப்பு கொண்ட சிறு 
செப்புக்காசு (நாணயம்); 9 small copper coin 
“201 40185. "துக்காணிப் பொட்டுமிட்டு"' 
(திருக்கூட்டச் சத. 1455.) 

[U.duggan> g. துக்காணி] 

துக்காணி* tukkanj Qu.(n.) கடைக்குரியது 
(@.a1); that which pertains to a shop. 

[பி.ங்4சார்த. துக்கானி] 

துக்கி'-த்தல் 10/44, செ.கு.வி. (4.1.) மனம் 
வருந்துதல்; 1௦ 80700, mourn, to be in 
distress, 

த.வ. துயருறுதல் 
[5/1 0/௬. தக்கி-, ]   

துக்கி /ப/44 பெ. (n.) HéAl5cr umtds; see 

111102. "துகியாயிருக்கிறதும் துக்கியா 

யிருக்கிறதும்... சுபாவங்காணும்"' (சி.சி.2,5, 

மறைஞா.) 

[5/ம ப்ரத. துக்கி] 

துக்கிரி 4/0 பெ. (ர.) (வ.வ;) 1 (மனத் துயரம் 

விளைவிக்கும் வகையில்) விரும்பத் தகாதது 
அல்லது கெடுதல் நிகழலாம் என்று 
உணர்த்தும் வகையான (விதமான) 
அன்மங்கலத் (அமங்கலம்) தன்மை; 
1ஈ8ப501010050658. "திடீரென்று நான் 
இறந்துவிட்டால் என்ன செய்வாய்? என்று 
கேட்டதற்கு எதற்கு இந்தத் துக்கிரிப்பேச்சு 
என்று கடிந்து கொண்டாள்." 
2. கெடுதல் விளைவதற்குக் காரணமாகக் 
கருதப்படும் ஆள் (ur); one who is thought 
to bring bad luck. "@ias Heaif 
பிறந்ததிலிருந்து வியாபாரத்தில் பயங்கர 
நட்டம்". (இ.வ.). 

81608 tukkaj Qu. (n.) srafl; Durga. 

"'துக்கைபட்டி பிடாரிபட்ட"' (8.|.1.1,91). 

[Skt.durga>s. தக்கை] 

துக்கோற்பத்தி /0///0௪/4 பெ. (ஈ.) வாய்மை 
நான்கனுள் அவாவே துயரத்திற்குக் காரண 
மென்று கூறும் அறிவமதக் (பெளத்தம்) 
கொள்கை (மணி.); (8ப00.) (6 0௦0416 
that desire is the cause of pain, one of 
four vaymai. 

[Skt.du.hkhatut-patt>s. géCaniusdl] 

துச்சனம் //20சரச௱, பெ. (ஈ..) தீயகுணம் 
(துட்டத்தனம்) நெல்லை; 4101081655, 
mischievous disposition. 

த.வ. அரமீபத்தனம், துடுக்கு 
[Skt.dur-jana> த. துச்சனம்] 

துச்சாரி //22/7 பெ. (1.) தியநடத்தையோன்; 
licentious person, profligate. "'துச்சாரி 
நீகண்ட வின்ப மெனக்கெனைத்தாற் கூறு 
(நாலடி.84). 

[Skt.dus-carin> gs. அச்சாரி]



துச்சோதனன் துட்டை 
  

துச்சோதனன் fuccddapap, Qu. (n.) 

giiGursercr untée; see turiyOdanan. 

"சுழலைபெரிதுடைத்துச்சோதனனை " 

(திவ்.பெரியாழ்.18,5). 

[Skt.Dur-y6-dhana>g. giéCengarcr] 

துசாரோகணம் /ப/5சா6ரசரசா), பெ. (ஈ.) 

கோவிலின் கொடியேற்றம்; ceremonial 

hoisting of the flag in a temple, at the 
commencement of the annual festival. 

"காணுந் துசாரோகணஞ் செய்து" (கடம்ப. 

உலா,52). 

[Skt.dhvaja-4-roéhana>s. gierCrrasoms] 

துசாவந்தி //28னம் பெ. (ஈ.) ஒரு வகை 

அராகம் (இராகம்.) (இ.வ.); (14ப5.) 8 raga. 

[Skt.dhvajavanti>s. துசாவந்தி/ 

துட்டக்கிளவி /0/(/2-/-/0/௪1/ பெ. (7.) தீச்சொல்; 

bad 8005. "துட்டக்கிளவி பெட்டவை 

பயிற்றி" (பெருங்.உஞ்சைக்.40,82). 

[8/0 05/22 த. தட்டம்-கிளவி] 

துட்டகண்டகன் /புர2-/௪ரண்ட2ற, பெ. (1.) 

1. HlaéGampweusr; hard-heartedman. 

2. பிறரைக் கசக்கி வேலை வாங்குவோன்; 

sweater. 

[Skt. dusta-kaptaka> g. துட்டகண்டகன்] 

துட்டகம் fuffagam, பெ. (.) பொல்லாங்கு 

(wimip..91.); wickedness. 

[Skt.dusta>s. gis aii] 

ILL seer  fuffa-t-tanam, பெ. (n.) 

தீக்குணம்; mischievous disposition. 

[Skt. dus{a> . துட்டம்தனம்] 

துட்டதேவதை tuffa-tévadaj Gu. (n.) wre 

காட்டேரி முதலிய கொடுந் தெய்வங்கள்; 

malignant deity. "Ud@arGSGasr sit 

துட்டதேவதைகளில்லை"' (தாயு.கருணாகர.8). 

[Skt.dusta-dévalé> த. துட்டதேவதை]   

துட்டநிக்கிரகம் /ப2-ர6ர்ைச), பெ. (.) 

தீயோரையழிக்கை; 06517ப0110 ௦7 14௦ 

wicked. "துட்ட நிக்கரகஞ் செய்யத் 
தோன்றலார் தோன்றாநிற்பர்” (குற்றா.தல. 

தக்கன் வேள்விச்.128). 

[Skt. dusta+nigraha> த. தட் நிக்கிரகம்] 

துட்டம்' (27, பெ. (1.)1. தீமை; ஊரி. 2. பச்சைக் 
கல் (மரகத) குற்றங்களுள் ஒன்று; ரி௮ in 

emeralds. "a LG தோடமூர்ச் சிதமே"' 
(திருவிளை. மாணிக்.68). 3. இகழத்தக்கத்து 

(நிந்தித்தல்) (நீலகேசி, 530. உரை); [24 /ர்/0் 

is censurable. 

[Skt.dusfa> &. gnc] 

துட்டன் fuffan பெ. (1.) 1. தீயோன்; 140160, 

mischievous fellow. "gr ismers gOS 
தீர்த்து" (தேவா.1194,10). 2. தேள் (சூடா) ; 
scorpion. 

[Skt.dusta> த. தட்டன்] 

துட்டி' tuft) Qu. (n.) 1. சாத்துன்பம்; 02917 

2. இழவு வருத்தம் (துக்கம்) வினாவுதல் 
(விசாரித்தல்); 0௦11001206. 

த.வ. சாவழித்துயர் 

[Skt.dust> g. g's] 

Silly” tufti Gu. (n.) 1. er§@; pollution from 
death. 2. ergqui; calamity from death. 

[Skt.aust> த, தட்டி3ி 

துட்டி” பபறி/ பெ. (ஈ.) கெட்டவள்; 110660 

mischievous woman. "“srué@Gyren 

விளைத்திடு துட்டிகள்" (திருப்பு.451). 

துட்டு' /ப///0, பெ. (ஈ.) மாழைக்காசு; metal coin. 

துட்டு tuftu, Qu. (n.) Seow; wickedness, 

ஈன "துட்டனைத் துட்டுத் தீர்த்து" 

(தேவா.1194,10). 

[Skt.dusta> த. தட்டு] 

துட்டை /ப/௮ பெ. (1.) 1 கற்பில்லாதவள் (சூடா.); 

profligate, unchaste woman.
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2. a Géarmengaxir, termagant, turbulent 

woman. 

[Skt.dusta> த. தட்டை] 

துட்பதம் tufpadam, பெ. (ஈ.) பாசாங்கு; 

099810. "துட்பதத்துட எழுதிடுஞ் 

சுயோதனன்" (பாரத.வாரணா.13). 

த.வ. போலி நடிப்பு 

[8/ம205-0202- த. துட்புதம்] 

gicuiflet dutparisam, Qu. (n.) Amare 

Garo (sm cv6u.0ns60.76); Small climbing 

nettle. 

[Skt.dus-sparase 6. sy ufeu] 

giSyéenqa fufpiraccaram, Gu. (n.) (246) 

தவறான கருத்துகளை ஏற்படுத்த பொய்யான 

செய்திகளைப் பரப்பிச் செய்யப்படும் செய்திப் 

uyuue; false propaganda, slander, 

றவ. "தன்னைப் பற்றி நடந்து வரும் 

துஷ்பிரச்சாரத்தைப் பற்றிக் கவலைப் 
படவில்லை என்றார் கல்லூரி முதல்வர். 
முறையாகத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவரைப் 
பற்றி துஷ்பிரச்சாரம் செய்கிறார்களே?. (இ... 

துடிதலோகம் //879௪-/67௪7, பெ. (ஈ.) அறிவமத 
(பெளத்தம்) நூல் கூறும் தேவருலகத்தில் 
(தேவலோகம்) ஒன்று; (Buddh.) a celestial 
8010. "துடித லோகத்து மிக்கோன் பாதம்" 
(மணிமே.12,73). 

[Skt. tusita+loka> 5. குடிதலோகம்] 

துணியா /பரந்சு பெ. (ஈ.) நாடு (வின்.); ௦௦ப௱(ரு, 
district. 

[ப.ரீபாற் ௪ த. தணியா] 

துணிவினந்தரம் tunivin-andaram, Gu. (n.) 
முன்சொன்ன நற்பொருளை யொழித்துப் 

பிறிதொரு பொருளை மொழிகை (த.நி.போ. 
சங்கற்ப.2.); Stating a theory different from 
one's own former theory.   

துதி“-த்தல் 

துத்தபாடாணம் ////202720௮௱), பெ. (ஈ.) 

வைப்பு நஞ்சு (பிறவிப்பாடாணம்) வகை (வின்.); 

a mineral poison. 

[Skt tutthatpasara> ». giéeur_remii] 

5158) /பரிப, பெ. (1.) அணிகலன் (ஆபரணம்); 

ornament. "துஸ்துதினுசுகள் வாரியாகத் 
தந்த" (கனம் கிருஷ்ணையர். கீரத்.51). 

துதசிரம் 4//2-5/2/77, பெ. (ஈ.) பேய்பிடித்தவர் 

போலத் தலையை ஆட்டும் நளிநய வகை; (பரத 

பாவ.72.); (Natya)the act of moving the 

head round in imitation of one who is 

possessed. 

[Skt.dhutatSiras> த. துதகிரம்] 

HS pain tuta-mugam, Qu. (n.) முகநளிநயம் 

(அபிநயம்) பதினான்௧னுள் வேண்டாமை 

குறித்தற்கு இடம் வலமாகத் தலையை 

யாட்டுகை. (சது.); (1180/2)80௮/4710 one's 

head in refusal, one of 14 muka-v- 

apinayam. 

[Skt.ahuta> த. gisui+upaui] 

துதாங்கனம் பர்சரரசாசா௱, பெ. (n.) 
தூயவொழுக்கம்; 9000 20118. துன்ப 
வர்க்குத் துதாங்கனத் தொன்றுமே"' (நீலகேசி, 
316), 

துதாங்கு /ப(சர்சம, பெ. (.) துதாங்கனம் 
பார்க்க; 566 (பரகர்ரளா. "துதாங்கென் 
றாத்தர் சொன்னவ" (நீலகேசி, 356). 

BIH" tual Qu. (n.)4 வழிபாட்டுப்பா (தோத்திரம்.) 
(சூடா.); 078166, 601004. "துதிவாய் தொறுங் 
கொளும்... வெங்கை" (வெங்கைக்கோ.62) 

2. புகழ்; 486. "துதியறு பிறவி" (கம்பரா. 
சடாயு-வுயிர் 193). 

[Skt.stuti> த, துதி] 

துதி“-த்தல் பச, 11 செ.குன்றாவி. (9.4.) 
1 புகழ்தல் (சூடா.); (௦ றாக156, eulogise, to 

"௭19. "விண்ணோடு மண்ணுந் துதித்தாலும்"



துதிகை 

(திருவாச.7,10) 2. தொழுதல். (உரி.நி.); 1௦ 

worship 3. நினைத்தல்; 1௦ (8/6 "கனவிலும் 

அதைத் துதிக்கமாட்டேன்" (வின்.) 

/3/ம2ங்மி? த. ததி-.] 

துதிகை //019௮ பெ. (.) துதியை 1பார்க்க; 866 

[பட் ல் 1. "'துதிகைப் பிறைபோலுந் தோற்றச் 
சேய் தன்னை" (இரகு.இந்து.62). 

[Skt.dvitiva> 5. gids] 

துதிநிந்தை fud-nindaj Qu. (n.) Qeyr 
Maps (wimp..9[&.); censure or ridicule 

under the garb of praise. 

[Skt. stutitnind& த. துதிநிர்தை] 

துதிபாடி /ப/ஜி்றசீற் பெ. (ஈ.) (ஒருவரை) 
yepurGuemt; sycophant, flatterer. 

"அமைச்சர்கள் துதிபாடிகளுக்கு இடம் 
கொடுக்கக்கூடாது". (கரியா) 

த.வ. புகழ்பாடி 

துதிபாடு-தல் //222%, செ.குன்றாவி. (5:1.) 
(தான் பயன் அடைவதற்காகப் பதவியில் 

இருப்ப வர்களை அல்லது செல்வம் படைத்த 

வர்களை) புகழ்ந்து பேசுதல்; 1௦ 5/9 16 

praises of, flatter (the powerful and the 

rich to gain advantage)."senusutacoars 

துதிபாடவே தொண்டர்களுக்கு நேரம் 

இல்லை!/ தனி நபருக்குத் துதிபாடும் வழக்கம் 

ஒழிய வேண்டும்". (இவ) 

[Skt.stut? 5. gdrurG] 

துதியரிசி 6/27-௮78/ பெ. (7.) வழிபாட்டுக்குரிய 

செஞ்சாந்து (குங்குமம்) கலந்த அரிசி 
(சோபனாட்சதை) (தைலவ. தைல.); Saffron - 

stained rice, used in benediction. 

த.வ. மங்கல அரிசி 

[Skt.stuti> த. துதிஃறிசி] 

துதியை பரந்த பெ. (ா.) 1. வெண்பக்கம் 

(சுக்கிலம்) அல்லது கரும்பக்கம் (கிருட்டிண 

பட்சங்களில்) இரண்டாம் பிறை நிலை (திதி); 
second day of the bright or dark 

fortnight."gsleows Hest கண்டென " 

(இரசு.தேனுவ.122) 2. இரண்டாம் வேற்றுமை   

துப்பாக்கி 

(வி.வி.6); (ோ௮ா.) 820000 0856. 

[Skt.dvitiya> 5. genus] 

துதிவாதம் //07-02827, பெ. (ஈ.) புகழுரை; 
panegyric, 8400 ௦4 நா21656. "அர்த்தவாத 

துதிவாதங்களுக்கும் அப்பொருள் கூடாமை 
யால்" (சிவசம.35). 

[Skt.stut-vada> த. துதிவாதம்] 

துந்தரோகம் fundardgam, Gu. (n.} Geri 
மானமின்மையால் (அசீரணம்) உண்டாகும் 

குழந்தை நோய் வகை. (சீவரட்.23.); 8 0156256 

of children caused by indigestion. 

[Skt tundatréga> g. துந்தரோகம்ர] 

துந்திரோகம் tundi-régam, Qu. (n.) 
பெருவயிறு நோய் (மகோதரம்) (தைலவ.தைல 

97.); a disease of the abdomen, dropsy. 

[Skt tundi+réga> த. துந்திரோசம்/] 

SIG OASSto fur-nimittam, Gu. (n.) Sse 
(அபசகுணம்); 651/ ௦௱2.. "இவனைக் 

கண்டாலுந் துந்நிமிதித்தம் என்பார்" 

(சிலப்.16,112, உரை). 

[அம் போறாள் த. துற்றியித்தம்/ 

துந்நெறி பாகா Gu. (n.) தீயவழி 
(துன்மார்க்கம்); 64 ௦௦0௦. "துந்நெறிப் 

பாவப்பயன் "' (திருக்காளத்.4.29,28), 

[Skt.dur> த. துள்ஃநெறிர 

துப்பட்டா /ப00௪//2, பெ. (.) 1. துப்பட்டி (வின்.) 
பார்க்க; 506 1பழ021(. 2. மேலுக்கு அணியும் 

விலையுயர்ந்த நல்லாடை (கொ.வ.); 8146 ௦1௦1 

worn by men over their shoulders. 

த.வ. நல்லாடை 

ய்1.00-2௪ப்௪/ த. துட்ட்டார் 

துப்பாக்கி /ப௦22/4/ பெ. (1.) ௩ குறி நோக்கிச் 
சுடுங் கருவி; றப, பா. 2. கதிர்த் 

தலையைக் கத்தரித்து வீழ்த்தும் நெற்பயிர் 

Gpmit. (Lex); blight affecting paddy, making 

its ears fall as if cut off. 

த.வ. துமுக்கி 

{Turk. tupak> 5. gurééil]



துபாசி 86 துர்க்குணம் 
  

துபாசி (பம பெ. (ஈ.) 1 இடைநின்று மொழி 

பெயர்த்துச் சொல்லுவோன்; 116௨19. 

2. ஐரோப்பியரின் வணிகத்தில் (வியாபாரம்) 

இடைநின்று பேசும் இந்தியத் தரகன்; 108 
agent attached to an European mercantile 

firm, acting as broker. 

[U.dobhashiya> gs. gud] 

துபாரா (பற, பெ. (॥.) இரு முறை (0.6); 

twice, double. 

[U.dubarsa> 5. snoirgr] 

தும்சம் fumsam, Gu. (n.) auflag destruction. 
[Skt.dhvamsa> த. தும்சம்] 

தும்பாலா (பார£மஅி/௪, பெ. (.) அரசுவரி நீக்கிய 
ஆணை (உத்தரவு) (R.T.); an order giving 

up the government share of produce. 

[U.dumbaP g. தும்பாலா] 

துமாலா 1௫, பெ. (1.) வெள்ளி அல்லது 

பொன் ஒள்ளிழைக்கரை (சரிகை) இழுக்குந் 
தொழிலின் கடைசிச் செயல் (வின்.); 8 final 
process in lengthening gold or silver 
threads. 

துயோதகம் (60222௭, பெ. (ஈ.) ஒரு 
சொல்லின் ஆற்றலால் வெளிப்படத்தோன்றும் 
பொருளின்றி அதன் இயைபுபட்ட பொருள் 
சிறப்புக் குறிப்பிற் தோன்றுகை (தொல்.சொல். 
@Hiu.ué.240.); (Gram.) hinting ata meaning 
other than the natural meaning of a word. 

[Skt.dydtaka> gs. துயோதகம்] 

துர் /பா இடை. (௦௨ா.) தீமைப் பொருளைக் 
குறிக்கும் ஒரு வடமொழி பெயர் வினை 
முன்னொட்டு (உபசருக்கம்); 5819-7 prefix 
signifying evil, bad. 

[Skt.dur> த. தா] 

துர்க்கடம் பரச, பெ, (॥.) இடர்ப்பாடு: 
untoward circumstances, troubles. 
"'துர்க்கடத்தில் மாட்டிக்கொண்டேன்". (நாஞ்) 

[Skt.dur-ghata> த. தூர்க்கடம்]   

துர்க்கதன் /0/%௪020, பெ. (1.) வறியவன்; 

0001, 025॥(ப16 085௦. "இரந்து ஜீவிக்கும்படி 

துர்க்கதராவர்கள்" (ஈடு,4,%1) 

[Skt.dur-gata> 5. தூாரக்கதன்] 

துர்க்கதி /ப4-/சீபர் பெ. (.) 1 கெட்ட நிலைமை; 

evil life, bad conduct. 2. sumsmu; poverty. 

3. gyam my (reid); hell. 

[Skt.dur-gat> த. தாரக்கதி] 

துர்க்கந்தம் 40-4௪), பெ. (ஈ.) கெட்ட 

நாற்றம் (தீவிர); 080 81௪], 54%. 

[Skt.dur-gan-cha> த. தாக்கந்தம்] 

துர்க்கம் பார்ர்சா, பெ. (ஈ.) அரண் (உரி.நி3; 

fortress, hill-fort, stronghold. "பலமான 

துர்க்கமும்" ( அறப்.சத.82). 

[Skt. durga> 8. airéac] 

துர்க்கருமம் tur-kK-karumam, Qu. (n.) 
தீச்செயல்; evil action. 

[Skt.dus-karman> த. தார்க்கருமம்] 

துர்க்காதேவி /ப4/2-7௪ பெ. (ஈ.) காளி; 
0 பா92. "பேய்மிக்க படையினையுமுடைய 

துர்க்காதேவி" (பு.வெ.120,உரை.) 

[Skt.Durga> த. தார்க்காரதேவி] 

துர்க்காபூசை பெ. (ஈ.) 

தொள்ளிரா (நவராத்திரி) காலத்து மூன்று 

நாள் துர்க்காதேவியின் பொருட்டு நடத்தப் 

பெறும் வழிபாடு (ஆராதனை); 8/05([ ௦4 
Durga for three days during navarattiri 
festival. 

turkka-pisaj 

[Skt.Durga> g. siiéarty me] 
துர்க்கிரகம் 2/9, பெ, (ஈ.) 1 நோயை 

2 eT TS Elo Cul; a demon causing 
illness. 2. வலிப்பு; 5088௱. 3. குரக்கை; 
௭. ௮௧) 

Suit @earta tur-k-kunam, பெ, (1.) தீக்குணம்; 
evil 018208514௦. "துர்க்குணக் கடற்



துர்க்குறி 

சோங்கள்ன 

பொன்னை.6). 

பாவியேற்கு" (தாயு. 

[8/6 2-௪ த. தார்குணம்] 

SITS OGM tur-A-kurj பெ. (ஈ.) 1. தீபுள்குறி 

(61510); evil omen; bad sign. 2. கேட்டைக் 

GMsqtb Qorwrer; unfavourable 

ுூாா010௱. 3. சென்றவிடங்களில் தீமை 

விளைவிக்கக் கூடிய போகூழ் கொண்டவன்; 

person of such ill - luck as to bring 

misfortune wherever he goes. 

[8/2 த. தார்குறி] 

துர்க்கை! (பார பெ. (1.) 1 சிவன் தேவியும் 

பாலை நிலத்தெய்வமுமாகிய பெண் தெய்வம் 

(பிங்.); Durga, goddess of the desert tract, 

001801 ௦4 81/8. "துர்க்கை மரக்காலின் 

மேனின் றாடினாள்"' (சிலப்.6,58,அரும்.) 

2. கணை நாள் (பூரநாள்) (Sour); the 11th 

naksatra. 

த.வ. கொற்றவை 

[Skt Durga> g. griéme] 

துர்க்கை” furkkaj Qu. (ஈ.) புகழானி (மகமதியர்) 

கல்லறையிடம் (சமாதி;) (வின்.); tomb or shrine 

of a Muhammadan saint. 

[Persn.dargah+> த. துர்கை] 

துர்ச்சனன் /47-0-02720) பெ. (1.) தீயோன்; 

wicked person. "துர்ச்சனருக் கங்க முழுதும் 

விடமே யாம்" (நீதிவெண்.18). 

[Skt.dur-jana> த. தூர்ச்சனன்] 

துர்ச்செய்கை 17-௦2-022௮] பெ. (.) தீச்செயல்; 

evil action. 

[Skt.dur> த. தூர்-செய்கை] 

துர்ச்சொப்பனம் /07-2-00204/277) பெ. (ஈ.) 

தீக்கனா; evil ominous dream. 

[Skt.dur+svapna> த தூர்ச்சொப்பனம்] 

துர்த்தசை ந்ரடட்சதத பெ. (1.) கெட்ட காலம்; 

evil times. 

[Skt.durdasa> த. துரஈதசைர   

துர்ப்புத்தி 

துர்த்தமன் /ப/22ற, பெ. (7.) கொடுமையன் 

(தூர்த்தன்) (யாழ்.அக.); 8 015501ப12 02150. 

[5/67ப702௪) த. தாரத்தமன்] 

துர்த்தானம் tur-t-tanam, Ou. (n.) Gupiag) 

கரிசு என்று கருதப்படுங்கொடை. (பகவத் 

கீதை.மானமி.11.); 8 917 //056 8006018706 

is sinful. 

[Skt.dur+sthana> s. தூரத்தானம்] 

துர்த்தினம் /ப-/-நீரகர), பெ. (ஈ.) 1. தீயநாள்; 

inauspicious, unlucky day. “a@élw 

விருந்துடனுண்ணாத தனியுணவு, காணு 

மதுவே தூர்த்தினம்"" (திருவேங்.சத.39). 

2. கதிரவன் பற்றுகையன்றி (சூரிய கிரகணம்) 

முகில் மூட்டமுள்ள (மேகமூட்டம்) நாள்; dark, 

cloudy day. 

[Skt.dur-dina> த. தாத்தினம்] 

துர்நாற்றம் /பஈதர௭ர) பெ. (ஈ.) பொறுத்துக் 

கொள்ள முடியாத நாற்றம், வீச்சம்; 10ப! smell, 

stink. (é/u) 

[Skt.dur> s. தா்நாற்றம்] 

girHiSg sts tur-nimittam, Ou. (n.) grep 

umtée; see durkkuri. 

[Skt.dur+nimitia>s. துர்நிமித்தம்] 

துர்நீர் ௩ா-ஈர், பெ. (.) உடலிலுள்ள கெட்ட நீர், 

serous fluid. 

[Skt.dur> த. gut+Gi] 

துர்ப்பலம் (100௮21), பெ. (ஈ.) 1. வ்லிவின்மை; 

14/65/1655, 1௦601௦7௦55. 2. தாழ்நிலை (வின்.); 

reduced circumstances. 

[Skt.dur-bala> g. gifiusi] 

girdurééAwis fur-p-pakkiyam, பெ. (ஈ.) 

போகூழ் (துரதிர்ட்டம்); misfortune, ill-luck. 

த.வ. தீயபேறு 

[Skt.dur-bhagya> த. தாப்பாக்கியம்] 

துர்ப்புத்தி /பற பார பெ. (ஈ.) 1. கெடுமதி; ஓரி 

mind. 2. தீயகொள்கை; 81 0௦௦01116.



துர்ப்போதனை 88 துரகமேதம் 
  

"பாதகர் வஞ்சித் துலகிற் பற்பலர்க்கத் 

துர்ப்புத்தி பயிற்றல் செய்தார்" (பிரபோத.13,20). 

3. கெடுமதியுடையவ-ன்-ள்; வேரி - ஈர060 

Person. துர்ப்போதனை (உ.வ.) பார்க்க; 566 

durppddanai 

[Skt.dur-buddhi> g. gniinyg] 

துர்ப்போதனை 1பா-2-008௪7௮ பெ. (1.) தீய 

அறிவுரை (உபதேசம்); 680 0௦0156), வரி 

80/4௦, 1ஈ51981௦. "ஓவி றுர்ப்போதனை 

யெனும் வேல்" (பிரபோத.34.11) 

[Skt.dur-bédhana> த. தர்ப்போதனை] 

துர்மணம் fur-manam, Gu. (n.) Qe நாற்றம்; 
bad smell. 

[85/40/0072 த. துர்-மணம்] 

SiH tur-madi பெ. (£.)1. துர்ப்புத்தி, 2 பார்க்க; 

566 பேறபர். 2. ஆண்டு (வருடம்) அறுபதனுள் 

ஐம்பத்தைந்தாவது; (6 550 468 ௦7 (06 
jupiter cycle. 

[Skt.dur-mati> த. தூர்மதி] 

துர்மந்திரி பாகான் பெ. (ஈ.) (கெட்ட 
அமைச்சன்) தீய தூண்டுகை (துர்போதனை) 
GlewGeursst; one who gives evil counsel, 
as a bad minister. 

[Skt.dur-mantrin> த. துரீமந்திரி] 

துர்மரணம் fur-maranam, Qu. (n.) நோயி 
னாலன்றித் தற்கொலை முதலிய வற்றால் 
நேரும் சாவு (Loysseria); unnatural death, as 
by drowning or hanging oneself, murder, 
610. "பழித்த துர்மரண மாவார்"' (குமரேச. 
௪த.62). 

த.வ. தீய இறப்பு 

[Skt.dur-marana> s. துர்மரணம்] 

Hiren furmalam, Qu. (n.) 4. மும்மலம்; 
ஆணவம்; மாயை, காமியம்; 15 three evil 
passions inherent in man egoism, dilusion 
and lost. 2. மலம்: 46065. (சா.௮௧.)   

துர்லபம் /ரசம்சா, பெ. (.) பெறுதற் . 

கருமையானது; £கர]டு, that which is difficult 

to obtain. 

[Skt.dur-labha> த. துரீலபம்] 

துர்வர்ணம் /0ர௮:௮), பெ. (1.) 1 வெள்ளி; 

81427. 2. நோய்களின் கெட்ட குறிகளைக் 

காட்டும் பலவிதமான நிறங்கள்; presetation 

of different colours in the body by the 
patient according to the nature of disease 
which is considered as a bad symptom. 
(சா... 

துர்வாசன் (4௪2௪ பெ. (ஈ.) எளிதிற் சினம் 

(கோபங்)கொள்பவரென்று பேர் பெற்ற ஒரு 
(yeofleut; a Rsi known for his irascibility. 

[Skt.durvasa> 5. தூர்வாசன்] 

Siteurgsin fur-vadam, Gu. (ஈ.) நேர்மையற்ற 
THSHeoT LY (surged); vain disputation, 

unreasonable argument. 

[Skt.durtvada> 5. தார்வாதம்] 

Sitemwsin turvayagam, பெ. (ஈ.) வசவு: 
8ட்ப51/6 18100806. "பிராமணரைத் துர் 
வாயகம் பறைகில்" (1.&.5./,195). 

[Skt.dur-vacaka> த, தர்வாயகம்] 

துரகம் ௭௭௪7௭௭, பெ. (ஈ.) 1. குதிரை: 11056. 
"துரகவாய் கீண்டதுழாய் முடியாய்" 
(திவ்.இயற்.3,47) 2. குதிரைபற் பாடாணம் 
(பாஷாணம்) (யாழ்.அக.); a mineral poison. 
3. @Sle7 5515; a wooden contrivance for 
Closing a breach in an embankment. 

"தட்டுவார் துரகங்கொடு தாங்குவார்" 
(அரிச்.4.நாட்டுச்.30). 

[Skt. tura-ga> த. கரகம்] 

துரகமேதம் turagamédam, Gu. (n.) 
பரிவேள்வி (அசுவமேதம்): ௮ 4601052௦71106. 
"சுத்தனானது தான் பண்ணுந் துரகமே 
தத்தாலென்றான்" (உத்தரரா.அசுவ.8). 

[Skt. turaga-médha> ௪: தரகமேத.ம்]



துரங்கவதனன் துராத்துமா 
  

துரங்கவதனன் turagavadanap, பெ. (ஈ.) 

(குதிரை முகத்தோன்) கின்னரன்; 8 (2129, 

celestial musician, as horse - faced. 

[5/4 /ப12/172-027௮7௪2 த. தரங்கவதனன்] 

துரங்கவேள்வி /ப௪/72-1க4 பெ. (ஈ.) 

பரிவேள்வி ( அசுவமேதம்); 8 46010 580/1706. 

'"இராசசூயமுந் துரங்கவேள்வியும் பேல்வன 

அரசர்க்குரிய வேள்வியாம்"' (தொல்.பொ.75, 

உரை, பக்.249). 

[Skt. tura-ga> த. தரங்கம்- வேள்வி] 

SAGO furatiruttam, Qu. (n.) SuGug 

(துர்ப்பாக்கியம்); ill-luck, misfortune. 

[5/ம20-௪2015/22 த. தரதிருட்டம்] 

துரந்தரி பாணா பெ. (ஈ.) பொறுப்பு 

கொண்டுள்ளவள் (வகிப்பவள்); woman who 

assumes a responsibility. "Qluows 

துரைராச துரந்தரி தன்றிருமுன் " (சிவரக. 

நந்திகண.8). 

[Skt.dhuran-chaa> த. துரந்த] 

துரந்தரிகன் /ப7௮722:2 பெ. (7.) துரந்தரன்; 

see turandaran"@ir Her ginbsfledr" 

(கொண்டல்விடு..320). 

[9/0 7 ப௮72௮:22 த. தரந்தரிகன்] 

gin uonerin § fur-abimapam, Gu. (N.) 

1. முறையற்ற அன்பு (தகாதவிடத்து வைக்கப் 

பட்ட பிரியம்); unworthy love. 2. afer 

Ge@jé@; vanity, false prides. "நுமது 

துரபிமானத்தின் பெருமை வியக்கற் பாலது" 

(சித்.மரபுகண்.21). 3. வெறுப்பு (இ.வ.); hatred. 

[Skt.dur-abhimana-> g. தரபிமானம்] 

துராக்கிரகம் fur-akkiragam, பெ. (ஈ.) 

1. தேவையற்ற பற்று (வீணபிமானம்) (இ.வ.); 

false pride, vanity. 2. வீண் பகை (Madr. ); 

unreasonable, groundless hatred. 3. 9516 

ஆசை (இ.வ.); 001/510051655. 

[Skt.dur-Agraha> g. greed]   

Syren furakadam, Qu. (n.) துராகிருதம் 

see turakirudam. "9, eral 

துராகதம் புரிவார் கன்னியர்கள்” (தனிப்பா; 

1,366,110). 

பார்க்க; 

துராகிருதம் /பாச/ப2௪), பெ. (7.) 1. கெட்ட 

நடத்தை; ௱/50010ப௦1, ௱/50ா680௦பா, 

misbehavious. 2. agmaéelimwé (ues 

%5) smuifiiy; ravishing, outrage. 

"அவளைத் துராகிருதம் பண்ணினான்" 

3. துன்புறுத்தல் (நிந்தை); 8086. 4. உரிமை 

யில்லாவிடத்து வலிய நிகழ்த்துஞ் செயல்; 8 

deed done by force in violation of a right. 

[Skt.dur-d-krta> த. தராகிருதம்/ 

துராசர் பாச்ச, பெ. (ஈ.) கெட்ட ஆசை 

யுடையவர்; ற6[505 having evil desire. 

"'துராசரன்பிலர்"' (பாரத.சஞ்சய.9.) 

[Skt.dur-484> 5. aren] 

துராசாரம் பாச்சா, பெ. (n.) 

1. §Qurwyéeu, depravity, vicious life, evil 

wayS. 2. ogiinfetremin ( sjeutoifiuirenss) (ailesr.) 

3. ஒழுக்கக்கேடு (ஆசாரக்கேடு); 101210 ௦7 

the rules of religion, of caste or of country. 

[Skt.dur-acdra> 5. granu] 

துராசை /பாச2௮] பெ. (.) பொருந்தாகாமம் 

(தகாத இச்சை); evil desire, lust, 

௦04640 ப51855. "துராசையெனும் பால்பருகி" 

(ஞானவா. உத்தால),11). 

[Skt.dur-asa> த. தராசை] 

துராத்தியம் /பாசிீந்கா, பெ. (॥.) ஏழைமை 

(யாழ்.அக.); 00813. 

[Skt.dur-aghya> 5. gg Suu] 

துராத்துமா turattuma, Gu. (n.) தீயோன்; 6/! 

- mined person, scoundrel, villain. 

[Skt.dur-atma> த. தராத்தமா]
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துராதுரை turatural Qu. (n.) துரைகளுக் 

கெல்லாம் தலைவன் (அதிபதி); 041070, [010 

௦4 10105. "துராதுரைக் கிணையுண்டோடி" 

(கனம் கிருட்டிணயர், கீர்த்.50). 

துராய் /பாஆ;, பெ. (.) முத்து முதலியவற்றால் 

அமைக்கப்பட்ட தலையணி வகை; an 
ornament for the head made of pearls, 

(0. "சொருக்கழகு முத்துத் துராயழகும்"" 

(விறலிவிடு.) 

[பூய த. தராம்] 

துராரம்பம் /ப2:2772௪77, பெ. (1.) தீச்செயல்; 

பேர்! 0860. "துராரம்பங்க டீக்குணங்கள்" 

(ஞானவா.பசுண்.79). 

[Skt.dur-drambha> த. துராரம்பம்] 

துராலோசனை /ப-அ/55௪7௮/ பெ. (ஈ.) தீய 

சிந்தனை (யோசனை); bad counsel, evil 

advice. 

[5/7207-2-/002725 த. தராலோசனை] 

துரிதம்' பார்க, பெ. (1.) 1. வேகம்; 50660, 

quickness, 61601௦. "துரிதமான் நேரிற் 

போனான்" (கம்பரா.தைல.54). 2 ஆடல் 

பாடல்களில் தாள விரைவு; 8 0ப/௦% 
movement in singing or dancing. 
"துரிதமாக்கள் விளம்பித நெறிவழாமைக் 
கந்தர்ப்ப மகளிராடும்"' (கம்பரா.ஊர்தேடு. 106). 
3. தாளத்தின் கால மாறுபாட்டில் (பேதம்) 8192 
கணங்கொண்டது. (பரத.தாள.27.); (Mus.) 
one of the ten varieties of kalam, Which 
consists of 8192 kanam. 4. தாளத்தின் 
உறுப்பு (அங்கம்) வகையுள் இரண்டு 
அசரகாலங் கொண்டது. (பரத.தாள.35.); 
(Mus.) a variety of arikam, which consists 
of two  aksara-kaalam.s. விரைந்த 

செலவினதாகிய இலய வகை (பரத.தாள.51); 
(Mus.).a variety of ilayai, having a quick 
pace. 

[Skt.cruta> த. துரிதம்]   

துரிதம்” /பஈ£சர), பெ. (ர.) 1. கரிச, அறங்கடை 

(பாவம்) (சூடா.); 1106, 18/10601255, 8, 

tarpitude. 2. aude (சூடா.); 8011814௦ ௦4 

mind, perturbation, confussion. 3. Ga@ 

(afler.); destruction, ruin, annihilation. 

[Skt.durita> த. துரிதம்] 

துரிதம்போடு-தல் /ப/722/71-25 செ.கு.வி. 

(v.i.) 1. காலவிரைவுபட நடித்தல்; to dance 

with a quick 6162. 2. தேவையற்ற (தகாத) 

ஒன்றை அடிக்கடி கேட்டு வற்புறுத்துதல்; (4.); 
to persist in an improper request. 

[$/ 0/2 த. துறிதம்-போடு-] 

துரிதமடித்தல் fturidamadittal பெ. (ஈ.) 

காலவிரைவுபட மத்தளமடித்தல் (வின்.); 1௦ 

beat drums to the quickest movement. 

[Skt.crufa> 5. snflgib+9 5500] 

துரியச்சந்தி /பந்2-2-0௮701 பெ. (॥.) இரவிற் 

செய்யும்படி விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்கம் 

(அனுட்டானம்); ($௮.) [101005 rites 

ordained to be performed after nightfall. 

"முடித்துநற் றுரியச் சந்தி" (தசகா.குருபூ.5). 
துரியசிவன் /பந்ச-ந௪ு, பெ. (n.) 

மும்மூர்த்திகட்கும் கடந்த நிலையான (அதீதம்) 

சிவபெருமான். (இ.வ.); (5௮.) 5/௮, 85 116 

supreme lord. 

[Skt turya> த. தறியம்-சிவன்] 

Sifluwssmeri turiya--t-tapam, Qu. (n.) 

ஆதன் (ஆன்மா) துரிய நிலையில் அடங்கு 

தற்குரிய உந்திப் பேரிடம் (பிரதேசம்); 3 ஈரூ546௦ 

region near the navel into which the soul 

retires in its turiyam stage. "gyfusgdesreorih 

எனப்படும் உந்தியில்" (சி.போ.சிற்.4,3,பக்.99). 

[5/1 //ற௭72(ரகா௪: த.. துரியுத்தானம்] 

துரியபாகம் /பர்,௮௦27௮௭, டெ. (ஈ.) கால்பங்கு; 
one fourth portion.
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gifum Agu furiyasiramam, Qu. (n.) 
நாலாவது தவமனை (ஆசிரமம்), துறவுநிலை 

(சன்னியாசம்); 88061, 85 16 1௦ 
stage. 

[Skt. turyatSrama> g. gfe] 

துரியாதீதத்தானம் /பர்2/7-/-/2ரசர, பெ. 

(ஈ.) ஆதன் (ஆன்மா) துரியாதீத முறையில் 

ஒழுங்குதற்குரிய அடிப்படை (மூலாதாரம்) நிலை 
அல்லது இடம் (ஸ்தானம்) சி.கோ.சிற்.4,3,பக். 

99); the milataram intowhichthesoul 

retiresinitsturiyatitamstage. 

[Skt.turyatitatsthana> 5. துரியா 

தீதத்தானம்] 
துரியாதீதநிலை /பஸ்சீர்/சார்க! பெ. (ஈ.) 

ஆன்மாவின் தூய்மை flee; the highest 

state of purity of the soul. (¢7..44.) 

துரியாதீதம் turiyddidam, Qu. (n.) 

1. அடிப்படையில் (மூலாதாரம்) ஆதன் (ஆன்மா) 

தங்கி அவிச்சை மாத்திரையை நுகரும் 

(விசய்கரிக்கும்) ஐந்தாம் ஆதன் (ஆன்மா) 

நிலை, (சி.போ.பா.4,3,பக்.278,புதுப்.); (5௨.) 

the transcendent fifth state of the soul in 

which it is in the malataram,and is 

cognizant of aviccai alone. 2. grb@nc 

மறைமங்களுள் (உபநிடதம்)ஒன்று; 8 

upanisad, one of 108. 

[Skt turyatita> g. gifungeui] 

துருக்கன் turukkap, பெ. (1.) 1. துருக்கி 

தேசத்தான்; 1214௨ of பா. "துருக்கர்தர 

வந்த... வயப்பரிகள்” (கம்பரா.வரைக்.13). 

2. முகமதியன் (அக.நி); 1ரிர்வா௱ 

[Skt.turuska> g. gees] 

துருக்கி பாய் பெ. (ஈ.) 1. ஒரு நாடு; 116 

country of Turkey. 2. துருக்கிதேயத்துக் 

குதிரை (வின்.); 8 8106 Turkish horse. 

[Skt.turuska> த. தருக்கி]   

துருவ மண்டலம் 

துருச்செய்-தல் /0ப-0-02-, செ.குன்றாவி. 

(94.) ஓரந் தைத்தல் (இ.வ.); 10 060881 (ஈ 

sewing. 

[E.through> g. தரு*செய்-] 

துருச்சொல்லு-தல் turu-c-collu-, 

செ.குன்றா.வி. (1/:1.) ஒரு வகை முறையில் மறை 

(வேதம்) ஓதுதல்; 1௦ recite a védic text ina 

particular mode. "@ sss சூத்திரா 

ரணத்திலுந் துருச்சொல்லி"' (1.&.5.1,8). 

துருத்தி மாயம் பெ. (ஈ.) தீய (துட்டப்) 

பெண்(சூடா); 680 woman. 

[Skt.charta> ». sigés7] 

SIGs turudam, Gu. (n.) gyrflgto' (aMesr.); 

quickness. 

[Skt oruta> த. தருதம்/ 

துருப்பு' furuppu, Gu. (n.) uso (Gasner); troop, 

army. "துருப்புக்குஞ் சரியேறி" (தனிப்பா.!, 

381,28). 

[5/0 0002 த. தரும்] 

துருப்பு” /பபற௦ப, பெ. (ஈ.) அட்டையாட்டத்துக் 

குறிப்புத்தாள் (சீட்டுத்துருப்பு) (இக்.வ); trump 
in card game. 

[8 ம்பா? த. தரும்// 

துருபதன் /ப70/0௪௦27) பெ. (1.) திரெளபதியின் 

தந்தையாகிய பாஞ்சாலதேசத்தரசன்; 8 10 

of pafcala, father of Draupadi. "gymiesGou 

றுருபதன்றான் சூழ்ந்தது சொல்லலுற்றாம்"" 
(பாரத.திரெளபதி மா.]). 

[Skt Drupada> த. துருபுதன்ரி 

துருவ மண்டலம் turuva-mangalam, @u. (n.) 

ஏழு (சப்த) மண்டலங்களுள் ஒன்றாகிய 

துருவப்பகுதி; [6010 of the pole-star, one 
of capta-mantalam. 

[Skt.dhruva> g. துருவம்-மண்டலம்]
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துருவாசம் &40//22௭௭, பெ. (1.) துணைத் 

தொன்மம் (உபபுராணம்) பதினெட்டனுள் ஒன்று 

(பிங்); a seondary purana,oneof18 

upapuranam. 

[Skt.Durvasa> gs. giggosesi] 

துருவாட்சரம் furuvatsaram, Qu. (n.) 

மேழவோரையிலிருந்து (மேஷம்) கோள்களுக் 

குள்ள (கிரகம்) தொலைவு (தூர)வளவு (வின்.); 

the longitudinal distance of the sun or a 

planet from the first point of aries, at the 

end of synodic periods. 

துருவை /பாபாக! பெ. (1.) 1 இசைப்பாட்டு (கீதம்) 

உறுப்பு நான்கனுள் ஒன்று. (சிலப்.3,150, உரை.); 

(Mus.) a particular piece in a musical 

composition, one of four kita-v-uruppu. 

2. மலைமகள் (பார்வதி); Parvadi. "Mala, 
கிதுருவையேகை" (கூர்மபு.திருக்.20). 

[Skt.dhruva> s. gigjenal] 

துரோகம் பரச, பெ. (ஈ.) % தீங்கு; ஈன, 
எரி. 2. பெருங்கேடு (பாதகம்); ௦16, ஈள்1௦ப5 
90௦, நா, 81. 3. இராசத்துரோகம், 

சுவாமித்துரோகம், குருத்துரோகம், இனத் 
துரோகம், பிதிர்த்துரோகம் என்ற ஐவகை 
நன்றியில் செய்கை; ற8ர்(0ு, 16950, 

treachery, ingratitude, of which there are 
five kinds, viz., iraSa-t-turogam,cuvami 
tHturdgam, kuru-t-turdgam, ina-t-turégam, 
pitir-t-turdégam. 4. ஏமாற்றுகை (இ.வ.); 
cheating, deceiving. 

5.01. இரண்டகம் 

[Skt.drdha> த. துரோகம்] 

துரோகி மாமர] பெ. (.) 1. நம்பிக்கை 
இரண்டகம் (துரோகம்) செய்பவன்: betrayer, 
treacherous person, traitor. 2. கொடும்பாவி 
(wimip..94&.); sinner. 3. ஏமாற்றுவோன் (இ.வ;); 
cheat. 4. இரக்கமற்றவன் (ailesr.); merciless, 
crruel, hard-hearted person.   

த.வ. இரண்டகன் 

[5/ம070//12 த. துரோகி] 

துரோணம்' /பா2௪-7, பெ. (ஈ.) 1. பதக்கு (பிங்); 

a measure off capacity = 2 marakkal. 

"துரோணந் தேனெய்" (சேதுபு.சங்கர.75). 

2. எழுவான் முகிலில் (சத்தமேகம்) மண் 

செறியும் முகில் (மேகம்) (திவா.); 8 ஈரூரி/04] 

cloud which rains sand, one of catta- 

mégam.3. காக்கை (Sm); Crow, raven. 

4. சரபப்புள் {dleur.); a fabulous eight - legged 

பாப். 5. தும்பை வகை (பிங்.); 3 kind of white 

0980 16116. "துன்னிய துரோண வெண் 

மலரைச் சூட்டுவார்'' (செவ்வந்தி,4.இந்திரச். 

20). 6. தேக்கு (அக.நி.); 1981. 7. கிணற் 

றருகிலுள்ள நீர்நிலை (வின்.); 962017 ॥௦௨ 

914/61. 8. தொன்னை (இ.வ.); ௦பற. 

[50௦7௪2 த. துரோணம்!] 

துரோணம்” /ப2ரச), பெ. (ஈ.) 1. வில் (திவா; 

௦௦1. 2. வில் ஒரை (தனுராசி.) (சூடா.); 

sagittarius in the 200182. 

[9/0 7122 த. துரோணம்]] 

துரோணாசாரியன் /பாமரசசசஞ்சர, பெ. (ஈ.) 

குருகுலத்தரசரின் வில்லாசிரியர்; 8 பலா! 

who taught archery to Pandavasand 

போப. "துகளறு கேள்வித் துரோண 
வாசிரியன்"' (பாரத.பதினொ.2). 

[5/272722 த. துரோணன்] 

துரெளபதி /பாசபம்சம் பெ. (ஈ.) பாண்டவர் 

மனைவி; Draupadi, wife of the five 
Pandava princes. 

[Skt Draupaoi> த. துரெளபுதி] 

துலாகாவரிசுநானம் tu/a-kKavar-sunapam, 

பெ. (.) துலை திங்களின் (ஐப்பசி மாதம்) 

சிறப்பு நாளில் காவிரியிற் செய்யப்படும் 

நீராட்டம்; சர in the Kavéri duringthe 
monthofAippaci, considered meritorious.
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துலாதானம் /ப/2-/சர௪௱, பெ. (ஈ.) துலா 

UGLsremh umtée; see tulapurudatanam. 

"சாற்றருந் துலாதானம்"' (சிவரக.தேவர் 
முறை.19). 

[Skt.tula+sthana> த. தலாதானம்] 

துலாந்திரம் /ப//காரர்சா, பெ. (ஈ.) நீர் 

முதலியவற்றை ஏனத்தில் (பாத்திரம்) இட்டு 
கயிற்றால் அந்த ஏனம் (பாத்திரம்) 
தீயிற்படும்படி செய்து காய்ச்சும் ஒரு கருவி. 
(aSlssr.); a contrivance for boiling things. 

[Skt.déla+yantra> 5. gampgini] 

துலாப்பாயசம் fu/a-p-payasam, Gu. (n.) 

கோயில் படையலமுது (நைவேத்தியம்) வகை. 

(நாஞ்சி); 8 (00 ௦7 706-0ா60218101 0176160 

in temples. 

[Skt. tulatpayasa> த. தலாப்ரயசம்] 

துலாபாரம் fula-baram, பெ. (n.) 

1. பார்ப்பானுக்குத் (பிராமணன்) தானம் 

செய்யும் பொருட்டு அரசன் போன்றோர் ஒரு 

தட்டில் பொன்னும் ஒரு தட்டிற் றாமுமாக 

இருந்து பொன்னிறுக்குஞ் சடங்கு; ஊறு 

of weighing a great person like a king 

against gold, which is then offered as a 

gift to Brahmins. "gyeoriy5LLoedor_Lits tips 

துலாபாரந் தூக்கி" (கோயிலொ.12). 

(1.4.8 7].412). 2. துலா புருடதானம் பார்க்க; 

see tulapurudatapam. sjsuetr துலாபாரம் 

வாங்கினான். 

[Skt.tula+bhara> த. துலாபாரம்] 

gierumpanh tu/abaravar Gu. (n.) வரிவகை 

(S.1.1.vii,403); a tax. 

[Skt.tulabhara> த.துலாபாரம்-வரி/ 

Hieorygeesrenn ula puruga-tapam, Glu. 

(ஈ.) ஒருவன் தனது நிறையுள்ள பொன்னைப் 

பார்ப்பானுக்குக் கொடுக்கும் கொடை 

(GaruNGeor.); ceremonial gift of Brahmins 

of gold equal to a person's weight. 

[Skt.tulatpurusa> த. துலாபுரடன் தானம்]   

துலாபுருடம் tulla-purudam, Gu. {n.) 

துலாபுருடதானம் பார்க்க; see tula 

purudatanam. "epsHaym ww Soot Compl 

துலாபுருடமென்பார்"' (கூர்மபு,தான.19). 

[Skt. tula+purusa> த. துலாபுரடம்/ 

துலாபுருடமண்டபம் ///2-௦ப1ப/02-/7௪7- 

080/7), பெ. (1.) துலைபாரம் ஏறும் மண்டபம்; 

a hall where tulabdram, isconducted. 

[Skt (/2*2 பா த. தலாபுரடன் மண்டபம்] 

துலாவிசுவம் ///2-975பாசர), பெ. (.) துலாம் 

ஓரையில் (ராசி) கதிரவன் புகுங்காலம்; 

autumnal equinoctial point whence the 

apparent course of the sun turns from 

north to south; the first point of libra. 

[Skt. tula+visuva> &. geurefisani] 

துலுக்கச்செவ்வந்தி ////42-0-02/௩/௮௮7 பெ. 

(n.) Gag eusns (aflesr.); African marigold. 

[5/6 1/௪: த. துறுக்கம்-செய்வுந்தி/ 

துலுக்கன் ப///௪ற, பெ. (ஈ.) துருக்கி 
நாட்டினன்; Mussalman, 7பா%, "டில்லீ 

சுவரனான துலுக்கன்" (கோயிலொ.2]). 

[Skt.turuska> த. தலுக்கள்ரி 

துலுக்காணம் /ப//சாச, பெ. (n.) 

1. துருக்கித்(ஸ்) தானம் என்ற நாடு; 

Turkestan, as the original home of the 

யாடி. "மக்க மராடந் துலுக்காண மெச்சி" 

(குற்றா.குற.60;1); 2. துருக்க அரசாண்மை 

(ராஜ்யம்) (வின்.); Muhammadan dominion. 

5. கட்டரங்கு (சதுரங்கம்) விளையாட்டு வகை 

(வின்.); 8 986 01 04685. 4. துருக்கத் 

தொடர்பானது (வின்.); anything Turkish. 

[Skt.turuska> g. séenenrii] 

துலுக்காணியம் /ப/ப/ரசீரற்கா, பெ. (.) 

துலுக்காவணம் பார்க்க; 566 tulukkavanam. 

"இப்படித் துலுக்காணியமாக இருக்கும் 

நாளையில்" (மதுரைத்தல.பக்.2).
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துலுக்காவணம் fulukka-v-anam, Qu. (n.) 

துருக்க அரசாட்சி; Muhammadan rule. 

"துலுக்காவணத்திலே அக்கினி பாதையால் 

சேதமாகையாலே"' (கோயிலொ.138). 

துவக்கு னப, பெ. (1.) துழுக்கி (துப்பாக்கி) 
(யாழ்ம்); gun, firelock, musket. 

(Turk. tupak> 5. sae] 

HMFHe_O-He tuvasar-kattu-, Qe.6.a. 
(/4.) 1. வெற்றி முதலியன குறிப்பதற்குக் 
கொடியேற்றுதல்; to hoist a flag, erect a 
banner, as a challenge or as a sign of 
victory. 2. qnusirm Almev; to set about a 
thing with the utmost zeal and energy, 
especially in a bad cause. 3. எதிராளியாய் 
நிற்றல் (உ.வ.); 1௦ 06 defiant. 

[5/4 20/22 த. துவசும்-கட்டு.] 

HaieEsF sou tuvasa-t-tambam, Qu. (n.) 
கோயிற் Qempseibud; flag - staff in a 
temple, pillar or columnerected before a 
temple having a vertical wooden frame at 
the top to represent a flag. 

[Skt.dhvaja+tamba> g. துவசத்தம்பம்] 
துவசம் tuvasam, Qu. (.) 1 கொடி (பிங்; 

banner, flag. '"துவசமார் தொல்லமருள்"' 
(கம்பரா.சரபங்கர்.26.) 2. அடையாளம்; 8. 
3. ஆண்குறி; virile membrum. 4, மரவுரி 
(இலக்.அக.); bark, used, as dress. 
5. கள்ளுக்கடை முதலியவற்றில் அவ்வவ் 
வாணிபம் (வியாபாரம்) குறிக்க சமைக்கும் குறி; 
the sign of any trade, especially of a tavern. 

[Skt.dhvaja> த. துவசம்] 

துவசாரோகணம் tuvasSaréganam, Qu. (n.) 
1. கோயில் திருவிழாத் தொடக்கத்தில் நிகழும் 
கொடியேற்றம். 2. தொடக்கம் (ஆரம்பம்) (261); beginning. 

[Skt.dh vajat &rOhana> ௧: தவசாரோகணரம்] 
துவசாவரோகணம் tuvas&varoganam, பெ. 

(1.) கோயில் திருவிழா இறுதியில் நிகழும்   

கொடியிறக்கம்; 062௦1௮ 0/9 ௦77௮0 
in a temple at the commencement of the 
annual festival. 

[Skt dhvajatavarohana> & gmenoGmasmi] 

துவட்டா /பாசர்சி பெ. (ஈ.) தெய்வத்தச் 
சனாகிய விசுவகருமன்; ViSvakarma,the 
architect 04 (6 9085. "துவட்டா வீன்ற 
தனயன்" (திருவிளை.இந்திரன்--பழி.8). 

[Skt. Tvas(a> த. தட்டார் 

துவந்தன் 0௭௭௪ பெ. (ஈ.) துவந்துவ 
துக்கத்திற்கு இடமாயிருப்பவன்; ற6£80 
Subject to tuvantuva - tukkam. 
"ஐயா துவந்தனை நாயேனை" (அஷ்டப். 
திருவேங்கடத்தந்.14). 

[Skt.dvandva> த. தவுந்தன்] 

துவந்தனை 2227௭ பெ. (ஈ.) 4 பந்தம்; 
bondage. "துவந்தனைப் பிறப்பையு 
பிறப்பையும்" (பாரத. கிருட்.77). 2. தடை; 
ரரள்கா06 "எத்துவந்தனைகளு நீக்கி" 
(அருட்பா, ர/சற்குருமணி 8). 3. வேதனை 
(வின்.); vexation 

[Skt.dvandva> த. துவந்தனை] 

துவந்தி-த்தல் ௩2. 4 செ.குன்றா.வி. (௩ர.) 
தொடர்புறுதல்; (௦ 99 0௦பா0 பழ ௦ attached 
"அவிரோதமாக ஒன்றை யொன்று 
துவந்தித்துத் தோன்றுமென்று சொன்னது" 
(சி.சி.2,65,சிவக்.). 

[Skt. dvandva> த. gas] 

துவந்துவசமாசம் tuvanduva-Samasam, 

பெ. (ஈ.) உம்மைத்தொகை (வீரசோ.தொகை. 
2 உரை); 8 00001௮114௦ compound. 

[Skt ovandvatsamasa> ». smnigmemra] 
துவந்துவதுக்கம் tuvanduvadukkam, Guu. (n.) 

நலதுன்பம் (சுகதுக்கம்) பருவகால மாறுதல் 
(சீதோஷ்ணம்) என்பன போன்று தம்முன் 
மாறுபட்ட இரு வகை நிலைகளாலுண்டாகும் 
Sierub; distress from pairs of opposite
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conditions or qualities, such as 

cukatukkam, c/tdsnam. 

[Skt.dvandvatduhkha> g. துவந்துவம்- 

துக்கம்] 

துவந்துவம் ///௫721௮17, பெ. (1.)1. இரட்டை; 
two, pair, couple, as male and female, 
brace. 2. தம்முன் மாறுபட்ட இரு வகை நிலை; 
pair of opposites, as cold and heat, profit 

80 1085, 10 810 800௦8. "துவந்துவங்க 
டூய்மை செய்து" (திருவாச. 40,3). 3. துவந்துவ 
சமாசம் (வீரசோ. தொகை.2) பார்க்க: see 
tuvanduva SamaSam. 4. நோய்களின் 
M“enesriiy; | complication, as ofdisease. 

"வியாதி துவந்துவப் பட்டுக் காண்கிறது". 
5. ¢ om om; fight,duel; 9) u 9 & @ w 

இவனுக்கும் துவந்துவம்". 6. ஐயம் (சந்தேகம்); 

0௦004. "தாரிய முடிவு துவந்துவமாயி 

ருக்கிறது" 7. தொடர்பூ பார, ௦0060040௩ 

"அவனுக்கு அவளோடு துவந்துவழுண்டு. 

8. பழவினைத் தொடர்பு. (இ.வ.); 68௭. 

[5/ம ஸ்லாம் த. துவுந்துவம்] 

துவம் 00௪௭), பெ. (ஈ.) அசையாநிலை; 

fixedness, immutability, stability, 

permanence. "giaiile முனிவரோடு" 

(பாரத.பதினெட்டாம்.126). 

[Skt.dhruva> த. துவம்] 

துவம்£ (௮-7, பெ. (.) இரண்டு (தைலவதைல.); 

two. 

[Skt.dvi> த. தவம்] 

துவம்” 0௪௭), பெ. (ஈ.) பண்புணர்த்தும் ஒரு 

வடமொழி ஈறு (ales); a Sanskrit suffix in 

abstract nouns. "e&issgiubGur 

லெனச்சாற் றிடுதல்" (மணி.29,273). 

[Skt.tva> s. துவம்] 

giannein fuvamsam, Gu. (N.) (91%) அழிவு, 

mire; destruction (utter) ruin. "ur@ 

வயலில் புகுந்து பயிர்களைத் துவம்சம் 

செய்தது / விமானங்கள் குண்டு வீசி நகரம் 

இருந்ததே தெரியாதபடி துவம்சம் செய்து 

விட்டன". (க்ரியா)   

துவயம் ஆக), பெ. (1.) 1. இரண்டு; 140. 

"மாதத்துவயம்" 2. இரண்டு சொற்றொடரிய 
(வாக்கிய)மாய் திருமாலைப் பற்றி அமைந்த 

மந்திர சிறப்பு (விசேடம்); (1/887)8 காச ௦04 

two sentences. 

[Skt.dvaya> த. துவம்] 

துவரிதம் (0௮7427, பெ. (ஈ.) விரைவு (உ.வ); 
rapidity, quickness. 

[$/ம 6௮1122 த. துவரிதம்] 

துவரிதன் fuvaritap, Gu. (n.) alors 
தொழிலியற்றுவோன்; 01௦, 801446 061501. 

"துவரிதனுடைய பராஸக்தியில்" (திவ். 
திருவாய்.6,%பன்னீ.ப்ர.). 

[Skt. tvarita> 5. gianfiger] 

துவா (பா பெ. (ஈ.) தொழுகை (இ.வ.); "73௪. 

(47022 த. துவார 

துவாசந்தி //1ச2௮701 Qu. (n.) ஒரு வகை 

arte; (Mus.) a kind of tune. 

[Skt. dhruvasanahi> . gone] 

துவாட்சரி /பாச/௦௮7 Gu. (n.) இரண்டு 

இனவெழுத்துக்களால் (வர்க்கம்) இயன்ற 

செய்யுள் வகை (யாழ்.அக.); 8 51828 1060 
only of two series of vowel-consonants. 

[Skt dvyaksari> த. துவாட்சரி] 

giartigh fuvatfaram, பெ. (n.) 

1. ஒன்றுக்கும் உதவாதவ-ன்-ள்; ப561656, 

good - for - nothing person. 2. அருவருக் 

கத்தக்க பொருள்; பற] 0150ப50419 thing. 

துவாட்டிரம் /பாசீரீர்சா, பெ. (ஈ.) இரவு 15 

முழுத்தத்துள் (முகூர்த்தம்) பதினான்காவது 
(விதான.குணாகுண.73,உரை), [6 14ம் 0115 

divisions of night. 

[Skt. wastra> த. துலாட்ீரம்] 

துவாதசாந்தம் tuvadasandam, Au. (n.) 

1. உச்சிக்கு மேல் பன்னிரண்டு விரலகலம் 

(அங்குலம்) உள்ளதாகக் கருதப்படும் ஓகவிடம் 

(யோகஸ்தானம்.); (Ydga)a mystic centre 

which is believed to be 12 in above the
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0௦4. "துவாதசாந்தப் பெருவெளி" (குமர. 

பிடி.மீனாட்.பிள்ளை.42.) 2. ஓகத்தில் (யோகம்) 

பன்னிரண்டாமவத்தை (வின்.); (/698.)476 
12th and last stage of experience of the 

soul in ydga practice. 

[Skt.cvada-Santla> 5. ganserggta] 

துவாதசி (22௪5) பெ. (.) பன்னிரண்டாம் 

நாள் (திதி.); (06 121 day of the lunar 

fortnight. "மான்மகிழுந் துவாதசியில்" 
(சேதுபு.துராசா. 33). 

[Skt.dvadasi> த. துவாதசி] 

துவாபரயுகம் fuvaparayugam, Qu. (n.) 
8,64,000 ஆண்டுகள் (வருடம்) கொண்ட 

மூன்றாம் ஊழி (யுகம்.); 016 (640 07 176 10 பா 
yugas, consisting of 8,64,000 years. 

[Skt.dvaparatyuga> 6. துவாபரம்*யுகம்] 

துவாய் (4/2), பெ. (£.) (இலங்) (துடைக்கும்) 
துண்டு, துணித்துண்டு (துவாலை); (௦8௮. 

"துவாயால் முகத்தைத் துடைத்துக் 

கொண்டான்". (க்ரியா 

[E. towal> த. துவாய்] 

துவாரகாபுரி tuvarakapurij Gu. (n.) துவாரகை 
பார்க்க; 566 (பதாக 

(துவாரகை-புரி] 

இவாரகை ௭74 பெ. (ஈ.) 1. குசராத்தில் 
இருங்கோவேள் பாண்டிய மரபினரால் 49 

தலைமுறைகளாக ஆளப்பட்டதும் கி.மு.ஏழாம் 
நூற்றாண்டு வரை தமிழர் வாழிடமாக 
இருந்ததுமாகிய செம்புருக்கி வார்த்த 
கோட்டை சூழ்ந்த துவரை மாநகர்; Tuwarai 
Capital of Irunkdvel Pandyas before 700 
B.C. in Gujarat. 2. ஆரியர் வரவுக்குப் பின் 

சத்தபுரியு ளொன்றாயதும் கடலாற் கொள்ளப் 
பட்டதென்று கருதப்படுவதும் கண்ண 
பெருமான் (பிரான்) அரசு புரிந்ததாகக்   

கருதப்படுவதுமான நகரம்; (76 capital of 

Krsna onthe western side of Gujarat, 

supposed to have been submerged by the 

sea, one of catta-puri, q.v. 

[Skt. dvaraka> த. துவாரகை] 

துவாரசமுத்திரம் tuvaraSamugttiram, 

பெ. (1.) தற்காலம் அளெபீடு என வழங்கும் 

தலைநகர் (1ஈ5௦,); 

Dorasamudra, capital of the Hoysala 

Ballalas, founded in the 12th century, 

modernHalebidinMysore. 

வல்லாளவரசர் 

துவாரசாகை (௪௪527௮ பெ. (1.) மடக்குக் 

கதவு (யாழ்.அக.); 10/00 0௦௦. 

[Skt.ovarat+Sakha> 6. giamparas] 

துவாரபாலகர் tuvara-balagar, Qu. (n.) 
1. வாயில் amiGuni; door keepers, 

warderns. 2. கோயிலின் வாயில் காவற் 
றெய்வங்கள்; 0(1655 guarding the inner 
Shrine of a Hindu temple. “gieunguraeit 
எழுவராவார்" (சைவச.பொது.498,உரை). 

துவாரபாலர் tuvara-balar Qu. (n.) 

SIUTTUTVET LNTée; See tuvarabalagar. 

"தண்டலி றுவாரபாலர் சயனொரு விசயனென் 
பார்க்கு" (மச்சபு,உத்த.110). 

துவாரபிண்டி (0/2-2-2ர்ஜிபெ. (ஈ.) வாசற்படி 
(யாழ்.அ௧.); 000 - 816. 

துவாரம் அ௮௱ பெ. (ஈ.) 4 துளை (திவா.); 
hole, opening, slit, perforation. 2. மனை 
வாயில் (மிங்); gateway, main entrance. 
3. ouifl; passage, avenue, outlet. 4. மூலம்; 
instrumentality, means. 

[Skt. ovara> த. துரம்] 

துவாரமண்டபம் (02௮௭௪2௪26௮, பெ. (n.) 
கோயிலின் உள்மண்டபம் (M.M.); inner porch 
of a temple.
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(துவரம் மண்டபம்) 

[Skt.dvara> s. gam] 

துவாரா /பான்கு வி.எ. (804.) மூலமாய்; 

through, by றக ௦4. "ஞானேந்திரியத் 
துவாரா வஸ்துக்களை யறிவது" (சி.சி.1, 

அளவை.சிவாக்.). 

[5/0 0௮௮2 த. துவாரார் 

துவாரை 40/22 பெ. (॥.) துவாரகை பார்க்க; 

586 (பமகாகல் "ஆயனும் புறகிட 
வவன் றுவாரையும்"' (சிவதரு.செனன.55). 

[Skt dvarak> g. giameny] 

துவிகு tuviku, Gu. (n.) stein QerLip Swe 

பண்புத்தொகை (பி.வி.20.); 8 kind of 

panbuttogai in which the first member is 

a numeral. 

[Skt dvigu> ஐ. gale] 

துவிச்சக்கரவண்டி tuvi-c-cakkara-vandi, 

பெ. (ஈ.) மிதிவண்டி, ஈருருளி; 010019. 

[5/மஸ்25 த. துவி-சக்கரவண்டி/ 

  

      
   

  

   

   

    

ag 

PS       
துவிதம்' tuvidam, Gu. (ஈ.) இருமை; 

doubleness, quality. "giailsGur 

சிற்றறிவது"" (தாயு.மெளனகுரு.10). 

[5/4 24/12: த. துனிதம்] 

துவிதம்* 60/0௪) பெ. (.) துவைதம் பார்க்க; 

see tuvaidam. 

[Skt. dvaita> த. தனிதம்]   

துவிதா 1414௪, வி.எ. (80%.) இரு வகையாக; 1 

(4௦ யல)5. "துவிதா சத்திருபாதத்தாற் 
கழிப்பன் மலம்" (சி.சி.8,2). 

[Skt.dvédha> த. தவிதா] 

துவிதியை fuvitiya/ Qu. (n.) 1. இரண்டாந்திதி 

(Quifluisugs.); the second day of a bright or 

dark fortnight. 2. இரண்டாம் வேற்றுமை; 

(Gram.) second ௦856. 3. கோஆமணகம் 

(ரோசனை) (தைலவ.தைல.); 0620௮. 

[Skt.dvitiya> த. துவிதியை] 

துவிபதை /படட்௦2௦௮/ பெ. (1.) இசைப்பலகை; 

a kind of musical composition. "sem 

துவிபதை திரிபதை தண்டகம் முதலியன" 

(கோபாலகிருஷ்ணபாரதி.86). 

[Skt. dvipada> த. துவிபதை] 

துவிபாசிகன் /01/22892, பெ. (ஈ.) 1. இடை 

நின்று மொழி பெயர்த்துச் சொல்லுவோன்; 

ர்ளறால்எ. 2. ஐரோப்பியரின் வாணிகத்தில் 

(வியாபாரம்) இடை நின்றுதவும் இந்தியத் 

syect; Indian agent attached to a 

European mercantile firm, acting as 

broker. 

[Skt.dvibhasika> த. துவிபாசிகள்] 

துவிவேசரை (.௩ற்28௮/௮) பெ. (1.) இரண்டு 

கோவேறு கழுதைகளால் இழுக்கப்படும் வண்டி 

வகை (யாழ்.அக.); & (080 014 கோ*௮06 ரேவா 

by two mules. 

[Skt.dvi-vésara> g. giaflCausenr] 

giGaigib fuvésam, Glu. (ஈ.) 1. பகை; ௧760, 

_ enmity. 2. Geigy’, aversion, dislike. 

[Skt.dvésa> go. g/Goisui] 

துவேசி'-த்தல் (7285, 11செ.குன்றா.வி. (1/1.) 

1. பகைத்தல்; (௦ 1816. 2. வெறுத்தல்; 1௦ 

dislike, to be averse to. 

[Skt dvésa> g. giCa?-]
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துவேசி? tuvési, Gu. (n.) 1 usmecustr; enemy. 

2. வெறுப்பவன்; 016 8/௦ abhors. 

[Skt.avésin> த. துவேசி] 

துவைதம்! ///௮௪௪௱, பெ. (ஈ.) மத்துவா 

சாரியரால் பரப்புரை(பிரச்சாரம்) செய்யப் 

பெற்றதும் சிற்றுயிரும் (சீவான்மா) பரமான் 

மாவும் வேறு வேறெனக் கொள்ளப்படுவது 

மாகிய சமயம்; பேல, 16 0௦0476 that the 

supreme soul is essentially different from 

the human soul and from the materia! 

world, expounded by Madhvacarya, opp. 

to attuvaidam. 

[5/4 2௮122 த. துவைதம்] 

துவைதம்” (௮0௭7, பெ. (ஈ.) துவை தீபாவம், 

2 untée; see tuvaitipavam,2. "s_ sda, 

மன்னவர் தம்மின் மாறு கொண் டிடப்பொது 

விருத்தலே துவைதமென்பரால்" (இரகு. 

திக்குவி.22). 

[$/ம 410722 த. துவைதம்] 

துவைதி (௮07 பெ. (1.) இருமைக் (துவைதம்) 

கொள்கையைப் பின்பற்றுபவன்; 1௦1104/87 ௦7 

the doctrine of Sri Madhvacarya. 

[Skt.dvati> த. துவைதி] 

துவைதீபாவம் fuvaitipavam, Gu. (n.) 
1. தனக்கு மேம்பட்ட பகைவரின் படைகளைப் 
பலவிடங்களிலிருந்து தாக்குமாறு தன் 
படைகளை (சேனை) கூட்டங்கூட்டமாகப் 

பிரித்துவைக்கை. (சுக்கிர நீதி, 334); dividing 
one's army into small groups for 
encountering a superior enemy at 
different points. 2. பகைவரிருவரைத் தம்முட் 
பொருமாறு செய்து இருவருக்கும் நட்பாக 

நடித்துத்தான் பொதுப்பட விருக்கை; (8800 
apparently friendly relationship with two of 
one's enemies who are with two of one's 
enemies who are fighting with each other. 

[Skt.dvai-bhibhava> த. துைதீபாவம்] 
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துன்முகி 

துன்மதி //ர-ரசமி, பெ. (ஈ.) 1. மூடம்; 1011. 
"கண்டுகொள்ளார் தொண்டர் துன்மதியால்"' 

(தேவா.414,6). 2. கெடுமதி; ॥1-ஈ21076, 

wickedness. 3. SGwirer; wicked person. 

"சுடுதியைத் துகிலிடைப் பொதிந்த துன்மதி" 

(கம்பரா.விபீடண.47). 4. வடமொழியாளர் 

ஆண்டு (வருடம்) அறுபதனுள் ஐம்பத்தைந் 
தாவது; 16 554369 of the jupiter cycle. 

[9/1 மோச த. துன்மதி] 

துன்மரணம் = fug-maranam, Gu. (n.) 

நோயினாலன்றித் தற்கொலை முதலிய வற்றால் 

நேரும் சாவு (மரணம்); பாாகர்பாக! death. 

"துன்மரணம் புக்கிறந்தோர்"" (குற்றா. 

நல.வடவருவி.46). 

[Skt.dur+marana> &. துன்மரணம்/ 

துன்மார்க்கம் (8-௧), பெ. (1.) தீநெறி; 

evil life, vicious course of conduct, vice, 

immorality. “suri: ure Qe) uGibsi 

கின்ற துன்மார்க்கத்தை" (அருட்பா, 

அவலத்தமுங்கல்,2). 

த.வ. தீவழி 

[Skt.dur+marga> த. துன்மார்க்கம்] 

துன்மார்க்கன் tup-markkan, Qu. (n.) 

HSOpMGurer; vicious man. "ssrumtae 

நெறியிலாத் துன்மார்க்கனேனையும்"' (தாயு. 

சின்மயா.26). 

[Skt.dur+marga> 5. g)siriéectr] 

துன்முகன் //8ஈ1ப_9க, பெ. (ஈ.) 1. குதிரை; 
0156. 2. சிங்கம்; |1௦£. 

[Skt.dur-mukha> g. sysirapactr] 

துன்முகி (பரப! பெ. (ஈ.) 1. தீய முகத் 
தோற்றமுள்ளவன்; 41060 - 1௦௦141 085௦௭. 
2. வடமொழியாளர் ஆண்டு (வருடம்) 

அறுபதனுள் முப்பதாவது; 16 30/62 ௦7176 
jupiter cycle. 

[Skt.dur+mukhin> த. துன்முகி]



துன்னிமித்தம் 

துன்னிமித்தம் //0ஈர௭//௪௱, பெ. (௩.) தீக்குறி 

(அபசகுனம்); || ௦௱ள."துன்னிமித்தங்க 

ளெங்கணும் வரத் தொடர்வ" (கம்பரா.யுத்த 
மந்திரப்.95). 

[Skt.dur+nimitta> g. துள்னிடித்தம்] 

துன்னீதி //ர௱0) பெ. (ஈ.) துன்னெறி 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; 866 1பரா6ர. 

[Skt durtniti> த. துள்ளீதி] 

தூசணம்!' /88சரசா, பெ. (ஈ.) 1. இகழ்ச்சி 

(நிந்தை); 80ப86, ௦வ/ப௱ாரூ, ௦௦ர்பாஷு, 
1ஈ5பிர். 2. வசைச் சொல் (நிந்தைச்சொல்); 

80ப516 180806. 3. அவையல்கிளவி 

(அசப்பியம்) சொல். (வின்.); obscenity, 

ribaldry, vulgarity. 4. Ogilieugens Blaqpssd 

(Gseugrosemri) (chr.); blasphemy. 

5. கண்டனம்; ௦7/௦5, blame. 

[Skt disana> த. தூசணம்] 

தூசணம்” (2202, பெ. (ஈ.) இராவணன் தம்பி 

முறையான அரக்கன்; 3 ௩8/6858, 8 0008 

of Ravana. 

[Skt.Disana> த. தூசணன்] 

தூசணன்” /ரரசற, பெ. (ஈ.) பிறரைப் 

பழிப்போன் (நிந்தித்தல்); [ுரி61, ௦0௨ who 

abuses another. "gresnret சண்டாளன்" 

(நீதிசாரம்,98). 

[5/ம 20௮7௪2 த. தாசணன்/] 

தூசனம் (282௪7, பெ. (1.) வசைச் (நிந்தை) 

Gers; abusive language. "gree 

சொல்லுந் தொழுத்தைமாரும்" (திவ். 
பெரியாழ்.2,9,8.) 

[Skt.dasana> த. தூசனம்] 

தூசி-த்தல் /85/, 4 செ.குன்றாவி. (v.t.) 
1. பழித்தல்; 1௦ ரஓுரி'6, ௦/ப௱ா/௪(6, slander. 

2. இறைவனைப் பழித்தல் (கிறித்து); 1௦ 
blaspheme,vilify sacred things. 

[584142 த. தாசி-த்தல்]   

தூபம் 

தூசியாதி /884/20; பெ. (ஈ.) கந்தகம் கலந்த 

ஒரு வகை நஞ்சு (அஞ்சனபாஷாணம்.); 9 

poisonous compound of sulphate of 

antimony. (¢m.94) 

தூடணம் idanam, Qu. (n.) agg, Gm; 

061601, சய. "அவ்வியாத்தி அதிவியாத்தி 

அசம்பவம் என்னும் தூடணங்களும்"' 
(இலக்.வி.897,உரை). 

[$/ம 716222 த. தரடணம்] 

தூடணன் 822௪1 பெ. (॥.) இராவணன் தம்பி 

முறையான அரக்கன்; 8 *4(ஒ859. 

"தூடணன் நிரிசிராத் தோன்ற லாதியர்" 
(கம்பரா.கரன்.51). / 

[Skt disana> த. தூாடணன்] 

தூடிதம் /827227, பெ. (ஈ.) கெடுக்கப்பட்டது; 
that which is spoiled or made dirty. 

"மலத்தாற் றூடிதமென் மூத்திரத்துவம்"' 
(சிவதரு.பரிகார.6). 

[5௪௪ 7௧/௪2 த. தூடிதம்]/ 

தூபக்கால் Giba-k-k4/, பெ. (7.) நறும்புகைக் 

காட்டுங் (தூபம்) கருவி; censer - stand. 

"பெருந்தகைய நீபக்கால்"' 
(திருவிளை.மூர்த்திவி.28). 

[Skt dhdpa> த. தூபம்-காவி] 

தூபங்காட்டு-தல் 422௮/1420-, செ.கு.வி. 
(4/.) 1. கடவுள் முதலியோர்க்கு நறும்புகை 

காட்டுதல்; 10 01767 1௦6186, 85 6901௨ 8 

10௦1. 2. படையலமுது (நிவேதனம்) செய்தல் 

(@).01.); to make an offering. 

[Skt.dhdpa> த. தூபம்-காட்டு] 

தூபம் 242௮-7, பெ. (1.) 1. நறும்புகை; 1106156, 
fragrant smoke, aromatic vapour. 

""சலம்பூவோடு தூபமறந்தறியேன்" (தேவா. 

946,6). 2. புகை; 5015, பாச. "தூபமுற்றிய 

காரிருள்" (கம்பரா.கைகேசி சூழ்.61). 
3. நெருப்பு; 1116. "அழலுந் தூபமின்றி" 

தூபக்கா



தூபம் போடு-தல் 

(இரகு.திக்குவி.139). 4. நிமிர்ந்த நடுவிரலும் 
சுட்டுவிரலும் பாதிப்பட வளைய நிற்கும் 

இணையாவினைக்கை வகை. (சிலப்.3,18, 

உரை.); (1180/3) 3 065(பா6 ஈரம் ௦0௨ 20 

which the fore finger and the middle finger 

are united and half bent. 5. கடம்பு (பிங்); 

common 080௨௦௧. 6. வெள்ளைக் 

குந்துருக்கம் (ட); piny மலா். 7. நீண்ட மர 

suse (L); white piny varnish, vatica 

£லல்பாற/காக. 8. கருங்குங்குலியம்; black, 

[Skt.dhdpa> த. தரபம்] 

தூபம் போடு-தல் /8ம௮-25-, செ.கு.வி. 
(4/4.) சினப் பரப்பரப்பு (ஆவேசம்) வருவதற்கு 

நறும்புகை (தூபம்) விடுதல் (உ.வ.3; 1௦ burn 
incense invoking a spirit to possess a 
person or reveal itss presence in him. 

2. முகமன் (இச்சகம்) பேசுதல்; 1௦ 1916 in 
flattering terms. 3. srreiorigal ged (2.01); to 
incite, stirup. 

[Skt.dhdpa> த. தூபம்-போடு... ] 

தூபயோகம் (ஸ்௪-மரச௱, பெ. (ஈ.) 
செவ்வாயின் மீத்தலைவனுக்கும் (மிசாதிபதி), 
திங்கள் பிறப்போரையின் தலைவனுக்கும் 
(சநதிரலக்கினாதிபதி) ஐந்து ஒன்பதிற் 
வெள்ளிக்கோளிருக்கப் (சுக்கிரன்) பத்தா 
மிடத்தில் காரிக்கோள் (சனி) உச்சமா 
யிருந்தலால் உண்டாம் நல்ஓகம் (சுபயோகம்) 
(சங்.அக.சோதிடக்கடல்); (Astrol.) an 
ausicious yoga, in which the house 
occupied by venus is the fifth house from 
that occupied by the lord of Mars' 
Navama,and ninth from that occupied by 
the Moon in the Ragi diagram with saturn 
in exaltation in the tenth house from the 
ascendant. 2. ஓரையின் அதிபதி (இலக் 
கினாதிபதி) நின்ற அங்கிசத்தின் தலைவன் 
(அதிபதி) ஐந்தா மிடத்திலிருக்க அதனை 
வெள்ளிக்கோள் (சுக்கிரன்.) பார்க்கில் வரும் 
ஓகம் (யோகம்); (Astrol.) an auspicious Yoga 

100 தூமம் 

inwhichthelordofthe NavamSa occupied 
by the lord of the ascendant stands in the 
fifth house from the ascendant, with venus 
aspecting it. 

தூபவருக்கம் fobavarukkam, Qu. (n.) gan 

புகையுண்டாக்குதற்கு உரிய பண்டத்தொகுதி 

(ailer.); articles of incense. 

[Skt.dhdpatvarga> ௪. தூபவருக்கம்] 

தூபாரத்தி /8மஅசர் பெ. (ஈ.) 1. நறும்புகை 

(தூபம்) காட்டுகை; offering of incense. 

2. தூபக்கால் பார்க்க; 566 000௮41. 

[Skt.dhdpataratrika> ஐ. தூபாரத்தி] 

தூபி /8ம/ பெ. (ஈ.) 1. கோபுரத்தின் உயரம் 

(விமான Aequb.); Pinnacle, as of a tower, 

temple, palace, etc., finial. 2. கோபுரம்; 

tower. "sre Sueur sr" (mene. 
பொது.127). 3. மலைமுகடு (மலைச்சிகரம்); 

mountain 0681. "தூபிச் செம்பொன் வியன் 
மணி-கஞலும் வேரம்" (கந்தபு.நகரழி.5.) 
4. உச்சி (யாழ்.அக.); top, roof, as of a house. 

[Skt.stdpa > த. தாபி] 

தூபிகை /6(௫; பெ. (.) தூபி பார்க்க; see 
0 "தூபிகைச் சூளிகை பலபல தொட்டு 
வீசினான்". (கந்தபு.நகரழி.22). 

[5/1 20042 த. grins] 

தூம்பிரரோகம் tambira-régam, Qu. (n.) 
கண்களிற் புகைகம்மியதுபோலச் செய்யும் 
நோய் வகை. (சீவரட்.257); ௨௭ /6-0156896. - 

[Skt. ahamratroga> த. துரம்பிரரோகம்] 

தூமம் /88௪௱, பெ. (ஈ.) 1 one; smoke. 
"தூமவே லரக்கர்'" (கம்பரா.வேள்வி.49). 

2. நறும் புகை மணம்; 0ஊரீபா?6. "தூமங்கமழ் 
பூந்துகில்" (சீவக.1070). 3. நறும்புகை (தூபம்) 
கலசம்; 080587, "பொங்கு தூமக் கொழு மென் 
புகை" (சீவக.2592). 4, தூமபுடம் பார்க்க; 866 
போப. "வெங்கதிர்மே ணான்கிராசி   பன்மூன்று விளங்குபாகந் தங்கிடத் தூமம்"



தூர்ச்சடி 

(விதான.குணாகுண.54). 5. மட்கலஞ்சுடுஞ் 

சூளை (யாழ்.அக.); 001497 kiln. 6. தூமகேது 
பார்க்க; see timakédu. "தூமந் 
தோன்றினும்" (புறநா.117). 7. இறந்தவர்கள் 
வாழும் உலகத்துக்கு (பிதிர்லோகம்) போகும் 

வழியில் முதலிற் சந்திக்கும் ஒரு கடவுள் 

(Gaa1eng); a deity first met with on the way 
to the world of the manes. gurd) 

மார்க்கம். 8. மரவகை (பைஷஜஐ); 616 1680௨0 

tree of heaven. 9. Gamg aime (L.); bristy 

trifoliate vine. 

[Skt.dhima > த. தாமம்] 

தூர்ச்சடி tirccaos, பெ. (n.) urpurer சடை 

5flé5 seit; Sva, as wearing heavy 

(160 1௦01. "யூதிகாத்துவாரப் பதிவயிற் 

றூர்ச்சடியெனவும்"' (காஞ்சிப்பு,இருபத்.106). 

[8/0 ர்ச் 2 த. தரர்ச்ச்ர] 

தூர்ணகம் fdrpagam, பெ. (.) காசுமீர 

தேசத்து நெல்; 8 8260168 01 paddy grown 

in Kashmir. (e734) 

தூர்த்தன் (08742, Gu. (n.) 1. காமவெறியன் 

(Sleurr.); debauchee, libertine. 2. ups ssn 

GlaretrGl_mipeCeurssr; a dissolute man 

fond 04 றா௦54(ப165. "விடருந் தூர்த்தரும்" 

(மணிமே.14,61). 3. கொடியோன்; 110160 

person. "தூர்த்தர் மூவெயிலெய்து" 

(தேவா.828,3). 
[Skt.dharta > த. தார்த்தன்] 

தூரதிருட்டிக்கண்ணாடி ர்சர்/ப/- 

kannadi, பெ. (ஈ.) தூரத்துப் பொருளை 

அண்மையில் (சமீபம்) காட்டுங் கருவி. (இக்.வ;); 

telescope. 

த.வ. தொலைநோக்காடி 

[Skt.ddratarsti > த. தாரதிரட்டி/ 

தூலகன்மம் /9/2/சறரகா, பெ. (ஈ.) மனம் 

மொழி மெய்களாற் (மனோவாக் காயம்) 

செய்யப்படும் கருமம் (கன்மம்) (சி.சி.2,13, 
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தூலபஞ்சாக்கரம் 

Losmpest.); acts perforrmed through the 

mind. speech and body. 

[Skt.sthdlatkarman > 5. தூலகள்மம்] 

தூலசகளத்துவம் //232-/2240-277, பெ. (£.) 

தூய்மைத்(சுத்தாசுத்தம்) தத்துவம் ஏழனுள் 
ஆதனுக்குப் (ஆன்மா) பகுத்தறிவைத் 

தருந்தத்துவம் (சி.சி.*165,ஞானப்..); (5்2.) 8 
category. 

sreesfyin  fila-Sariram, Qu. (n.) 
1. நுண்மையான (சூட்சுமம்) உடலைப் (சரீரம்) 

போர்த்திருக்கும் ஐந்து (பஞ்ச) பூத 
திரிபாக்கத்தால் (பரிணாமம்) உண்டான உடல் 

(afro) (emeeuni.7.); gross material body 

with which the subtle body is invested. 

2. பருத்தவுடல்; 51001 0௦0. 

த.வ. மெய்யுடல், பருவுடல் 

[Skt. sthdla+Ssarira 2 த. தாலசரீரம்] 

தூலசித்து 142-௦40) பெ. (ஈ.) சிற்றுயிர் 

(€eurssriot); individual soul. "oe wr 

தூலசித்தாதலின்"' (சி.சி.7,3,சிவஞா.). 

[Skt.sthilatcit> 5. graééa/] 

தூலதேகம் //4௪227௮77, பெ. (ஈ.) தூல சரீரம் 

பார்க்க; 866 (பி௮ 5௭. "தூலதேகமே 

யன்றிவண் சூக்கும வுடலும்"' (திருவானைக். 

திருமால்.7). 

த.வ. பருவுடல் 

[Skt sthilat+déha> 8. sjucget] 

STOugEAGs Hui (/a-parja-kiruttivam, 

Gu. (n.) இறைவன் புடவிகளிடம் (சராசரம்) 

ஐங்கடவுள்களைக் கொண்டு (பஞ்சமூர்த்தி) 

செய்விக்கும் ஐந்தொழில்கள் (சி.சி.1,65. 

emer); the five acts of Sivaperformed 

through the agency of his five manifest 

*௦௱$.1/2. ஐந்தொழில்கள்: சிருட்டி, திதி, 

சங்காரம், திரோபவம், அனுக்கிரகம். 

தூலபஞ்சாக்கரம் /82,2௪௫௮4௮௮௱) பெ. (1.) 

தூலபஞ்சாட்சரம் பார்க்க; 566 (49-



தூலபஞ்சாட்சரம் 

pafjatsaram. சூக்கும பஞ்சாக்கரமே 

தூலபஞ்சாக்கரரூபமாக நிற்பன" (சி.போ.பா. 

441 பக்.258). 

[Skt sthila+pancaksara> த. தூவஞ்சாக்கரம்] 

தூலபஞ்சாட்சரம் //2-02/2/2௮:௮, பெ. (॥.) 

சிவபெருமானை அதிதெய்வமாகக் கொண் 

டதும் "நமசிவாய, என்ற ஐந்து எழுத்து 

களாலானதுமான மந்திரம்"; (58) (66 
sacred mantra of Siva. 

[Skt sthilatpancaksara> த. தூஈபஞ்சாட்சரம்] 

Snes tla-bidam, Gu. (n.) scram et 

புலனாகும் ஐந்து (பஞ்ச) பூதங்கள்; the gross 

ஒன (6. "தூலமான வைம்பூதமுந் தோற்று 

வித்து" (திருக்காளத்.பு.உலகின்றோ.8). 

[Skt. sthdla> த. தரலம்-பூதம்] 

தூலபோதம் /4௪-௦௦௦௪௭, பெ. (n.) 

கண்ணுக்குப் புலப்படும் வடிவு; (6 151016 

0௦0. '"தூலபோதம் வருந்து பரமந்திரமாம்"' 

(தத்துவப்.பாயி.2). 

[Skt.sthdla+perh.bddha> த. தூலபோதம்] 

தூலம் /8௪), பெ. (ஈ.) 1. பருமை; 0௭௦0587655, 

(8ாழு16//டு. "'தூலமா முருவினுக்குச் சூக்கும 

முதல்" (சி.சி.2,50). 2. கண்ணுக்குப் 

yuotmeugd; gross, tangible materials, 
palpable essence, opp. to citcumam. 

"சூக்கமொடு தூலத்துச் சூறை மாருதத்து"' 
(திருவாச.3,10). 3. பொதுமை; 448006 
generality, outline. "greoote விடைகூறி'' 
(சி.போ.சிற்.) 4. உத்திரம்; ௦௱ ௦4 9 0056. 
"தூலத்தின் பேரில் அல்லது இறப்பில்" 
(சினேந்.170,உரை). 5. நெற்போரடிக்குங் கோல்; 
threshing instrument, flail. 6. வானம் 
(ஆகாயம்.) (யாழ்.அக.); 51. 

[Skt.sthdla> த. தாலம்] 

தூலலிங்கம் (04-9௮, பெ, (ஈ.) 1. கோபுரம்: 
temple tower, as a huge form of lingam. 
"'தூலலிங்கமாந் தூபி" (சைவச.பொது.127), 
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2. Aleureswin; temple.of Siva shrine. 

"தூலலிங்கமாகிய ஆலயமெனவே சூக்கும 
மாகிய சிவலிங்கம் எனப்பெறும்” (சி.சி.12,1, 

மறைஞா.). 

[$/ம 50/25/17௪2 த. தூலவிங்கம்] 

தூலாருந்ததி நியாயம் talaruntat-niyayam, 

பெ. (ஈ.) நுண்மையான அருந்ததி விண் 

மீனைக்காட்ட (நட்சத்திரம், அதன் 
அருகிலுள்ள பெரிய விண்மீன் (நட்சத்திரம்) 

களைக் கொண்டு குறிப்பிடுதல் போல 

நுண்பொருளை விளக்குதற்கு அதன் 

சம்பந்தமான பருப்பொருளைக் கொண்டு 

குறிப்பிட்டுணர்த்தும் நெறி; nyaya in 

illustration of indicating that which is 

obscure by reference to a plain fact 

closely allied to it, as the star Arundhati is 

pointed out by a reference to the bigger 

8181 62 (. "சுபக்கத்தைச் சிறப்பு வகையான் 

அறியலுறுவார்க்குத் தூலாருந்ததி நியாயம் 
பற்றி அதனைச் சிறந்தெடுத்தோதுதல்"" 
(சி.போ.பா.6,2,பக்.318). 

தூலி-த்தல் 087, 4 செ.கு.வி. (1.1). 1. பருத்தல்; 
to grow stout, bulky or corpulent. gjausbr 

தேகம் தூலித்து விட்டது. 2. பெருகுதல்; to 

increase, 80௦பா0. "தூலிக்கும் வினைகள்" 
(ஞான வா.தாம.15). 

[5/1.5/74/22 த. தரலி-த்தல்] 

தெரிசம் ferigam, Qu. 
(அமாவாசை); ஈய ௱௦௦ஈ. "இரட்டிய 
தெரிசஞ் சேர்ந்த மலமதியொழித்து"' 
(திருவிளை.இந்திரன்முடி?, 

[Skt.darsa> த. தெரிசம்[] 

தெரிசனம் ferisanam, Gu. (ஈ.) 1 பார்வை 
auspicious sight, perception, view. 2. கண் 

(குருபரம்.); 96. 3. தோற்றம்; 80082810௦6. 

"சுவாமிதரிசனம்  அழகாயிருந்தது". 
4. தெய்வம் அல்லது பெரியோர்களைக் 

காண்கை; sight as of a great person, a 
deity. "eile cor api தீர்ந்து" (ஞானவா. 

(ஈ.) காருவா
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மாவலி.48). 5. கனவு (சொப்பனம்) முதலிய 
தோற்றம் (வின்.); 0௦8, 41810, 11806, 
supermatural appearance. 6. sstrenrmy; 
mirror, looking - glass. 7. மதக் கொள்கை; 
religious 0௦0416. "நமது தரிசனத்துக் 
கடியப்பட்ட வாற்றால் தேனுண் டலைப் 
பரிகரிக்க"' (சிலப்.10,85, உரை). 

[Skt.darsana> த. தெரிசனம்] 

தெரிசனவேதி /278221:207, பெ. (1.) தாழ்ந்த 

மாழை (உலோகங்)களை உயர்ந்த மாழை 

(உலோகங்)களாக மாற்றவல்ல பச்சிலை வகை; 

an alchemic agent. "தெரிசனவேதி கண்ட 

சீருணம்போல" (சேதுபு,வேதாள.71). 

[Skt.darsana+bhédin> g. GsfiscrCagi] 

தெரிசனை /௮2சரசி; பெ. (ஈ.) 1. காட்சி (உ.வ); 

auspicious sight. 2. தர்சன வுண்டியல்; 

(Mercant.); hundi payable at sight. 

[Skt.dargana> த. தெரிசனைர் 

தெரிசி-த்தல் /2724, 4 செ.குன்றாவி. (v.t.) 

கடவுளர் பெரியோர்களையும் நல்வினைப்பயன் 

அளிக்கும் இடத்தையும் (புண்ணியதலம்) 

காணுதல்; 1௦ 566, ௦௦0, ௦ obtain sight, 

as of an idol, a great person, a sacred 

place. 

[Skt.drs> g. 518 2 தெரிசி..] 

தேக்சா /5(2௪ பெ. (7.) ஒரு வகைக் கிடாரம்; 8 

cauldron. 

[U.taksd> த. தேச்சா] 

தேகக்கட்டளை fagakkaffala, பெ. (7.) 

1 உடம்பின் ஒழுங்கு அதாவது உடம்பையடுத்த 
ஊதை பித்தங் கோழையா(வாதபித்த 

சிலேட்டுமமா)கிய முக்குணங்களின் பண்பு 

(கிரமம்); 176 characteristics of the three 

humours in the human system. 2. உடம்பின் 

தத்துவக் கட்டளை; the philosophical 

conceptions on the structure of human 

body.   

தேகக்கட்டு (592-4௪1, பெ. (n.) 12 Liner 

iw; the robustness of the body. 

2. Sorta 2tsvenutiy; strong - built 

constitution. 

[Skt.déha> த. தேகம்/கட்டு] 

Cease alia fégakkaftuvidal Ou. (n.) 

உடம்பின் திடம் கெடுதல் (அ) குறைதல்; 

decaying of the build or robustness of the 
body. 

[5/0.72/௪2 த. தேகம்*கட்டுவிடல்] 

தேகசம்பந்தம் (272-82/7702728), பெ. (ஈ.) 

1. 2m; blood relationship. இனி 

நம்மிருவர்க்கும் தேகசம்பந்த மொழிய 

அர்த்தசம்பந்தமில்லை. 2. புணர்ச்சி (உ.வ.); 

copulation. 

தேகநாளம் fégandiam, Gu. (n.) ef 

ரத்தத்தை உடம்பின் பல பகுதிகளினின்று 

இருதயத்தின் வலது பக்கத்திற்கு திருப்பி 
விடும் ஓர் குழல்; 016 07 11086 01000 465565 

which return impure blood to the right side 

of the heart. 

தேகநிதானம் /சரனார்சரச, பெ. (n.) 

1. நோயின் பூர்வரூபம்; றா2ா௦ா/100]/ 

symptoms of the 0166856. 2. நோய்களின் 

குணங்களை விவரிக்கும் ஒர் வடமொழி நூல்; 

an Ayurvedic science determining the 

quality of diseases. 

தேகப்பயிற்சி téga-p-payirci, @u. (Nn.) 

உடம்பின் வலுவிற்கும் (ஆரோக்கியத்திற்கும்) 

பலப்படுத்தவும் வேண்டி, தினப்படி பயிலுதல்; 

the art or practice of taking exercise for 

health and strength callesthenic 

performances. 

த.வ. உடற்பயிற்சி 

தேகபரிவர்த்தம் /29௪027௮4௪, பெ. (£.) 

இருதயத்தினின்று கண்டரை வழியாய்ப் 

பிரிந்து உடம்பு முழுவதும் செவ்விரத்தமாய்ப் 

பரவி மறுபடியும் நாளங்கள் வழியாய்
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காரிரத்தமாக இருதயத்திற்கு செல்லும் 

சுற்றோட்டம்; the circulation of the blood 

from the heart through aorta and other 

arteries throughout the body and back 

through the veins. 

Gaauienn [éga-palam, Gu. (n.) 1216) aseSlenun; 

strength of the body. 2. @qail; Indian 

sparrow, so called from its giving strength 

and vigour to the system when consumed. 

3. wepeer; turmeric. 

தேகபலவீனம் téga-palavinam, Gu. (n.) 
உடம்பின் வலிமைக் குறைபாடு; 6௦017 
weakness, physical debility. 

தேகம் (57௮) பெ. (1.) உடம்பு (சூடா); 0௦7. 

[Skt.déha> த. தேகம்] 

தேகமூறல் fégamaral, Qu. (n.) உடம்பு 
வளமாதல்; growing stout through 
nourishment. 

தேகமெலிவு ftégamelivu, பெ. (ஈ.) 
2Lunilsmertiy general or physical debility 
general weakness. 

தேகவமைப்புநூல் f€ga-v-amaippu-nii, Qu. 
(ஈ.) 1. உடம்பின் கட்டுப்பாட்டை கூறும் நூல்; 
that branch of science dealing with the 
physiological structure of the body- 
physiology. 

தேகளிதீபநியாயம் tégaj-tipa-niyayam, 
பெ. (ஈ.) இடைகழியில் வைத்த விளக்கு 
இருபுறமும் ஒளிவீசுவது போல ஒரு பொருள் 
இடை யினின்று இரண்டிடத்தும் பயின்று வரும் 
Gp; nyaya of the ‘lamp at (சர், 
illustrating how one abject serves 
simultaneously a two-fold purpose as the 
lamp at téka/ lights the portions on either 
side. 

தேகாத்துமவாதம் tégattuma-vatam, Qu. 
(ஈ.) உடலே ஆதன் (ஆன்மா) என்று கூறும்   

er@jeursiogio, materialism that identifies 
the soul with the body. 

[Skt. déha+atmatvdta> g. Gsarggponrgui] 

தேகாதனம் /2ர2227௮, பெ. (1.) கையின் 
மேற் கை மலரவிரியவும் கண்கள் நுனி 

மூக்கைப் பார்க்கவும் அமையும் ஓக இருக்கை 

(யோகாசன) வகை. (தத்துவப்.107,உரை); 

cyogal sitting posture with the back of one 
hand placed against the palm of the other 
the eyes being fixed at the tip of the nose. 

[5/1 42/725௪7௪2 த. தேகாதனம்] 

தேகாப்பியாசம் /கர2௦௦4:22௮, பெ, (n.) 
1. உடம்பின் பயிற்சி; bodily or physical 
60610156. 2. அடயோகத்திற்கு உடம்பின் 
உழைப்பு; 0001/ ௨60166 1101808ஈ91016 or 
Hutha yoga. 

த.வ. உடற்பயிற்சி 

தேகாரோக்கியம் tegardkkiyam, Qu. (n.) 
உடம்பின் நலநிலைமை; 16௮1(ரூ condition of 
the body. 

தேகான்மவாதி féganma-vadi பெ. (n.) 
தேகாத்தும ஊதை (வாத)க் கொள்கையினன் 
(சி.போ. பா.பக்.36.புதுப்.); a follower of the 
doctrine of tékattumavadam 

[Skt. déhatatma> த. தேகான்மாவாதி] 
தேகி' /2/ பெ. (ஈ.) 1, ஆதன்; 50ப!. "தேகமுந் 

தேகியும் (திருமந்.1785). 2. புல்லுருவி (மலை); 
joneysuckle mistletoe, loranthus. 

[Skt. déhin> s. தேகி] 

தேகி: (௪7; பெ. (1.) 1 உடம்பை உடையவன்; 8 
person embodied. 2. yada; parasitic 
plant. 3. FonSsuor; individual soul or life. 

[Skt.d@hin> . 6565] 
தேகியெனல் [890-௪0௮ பெ. (ஈ.] ஈ என 
BS5) Gu; expr. signifying one's 
request for alms. "ஐயந் தேகியெனச் 

செப்பி" (சைவச.பொது.366).
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தேசசு (25௪30, பெ. (ஈ.) 1. ஒளி; 50167000. 

2. கண் விளக்கம்; 068655 of the eyes. 

3. உடம்பின் வனப்பு; (16 168110 80 

strengthening faculty of the human frame 

seated in the bile. 4. விந்து, 5௭ virile. 

5. உயிர் (பிராண) வலிவு; 14௮! power. 

தேசத்துரோகி (௪5௪-070 Gu. (n.) 

நாட்டைக் காட்டிக் கொடுப்பவன், நாட்டுக்குத் 

தீமை செய்பவன்; 112101. 

த.வ. தாயகக்கயவன் 

தேசப்படம் /22௪-,0-,0௮72/77, பெ. (ஈ.) நாட்டின் 

அரசியல், நில அமைப்பைக் காட்டும் uLib; map 

(of a country). 

த.வ. நாட்டுப்படம் 

தேசபக்தன் (222022, பெ. (1.) நாட்டின் மீது 

அதிகப் பற்றுடையவன்; 811101. விடுதலைப் 

போராட்ட காலத்தில் தேசபக்தர்கள் (நாட்டுப் 

பற்றுடையவர்கள்) நாடு கடத்தப்பட்டார்கள். 

தேசபக்தி /2580௮4 பெ. (.) நாட்டுப்பற்று; 

patriotism, love for one’s country. 

தேசம் (28௮), பெ. (1.) 1. நாடு; ௦0பார்ரு. அவர் 

வாழ்நாள் முழுவதும் தேசத்திற்குத் தொண்டு 

செய்தார். 2. (நாட்டின்) பகுதி; பிரிவு; 

principality, land, region. சங்களுக்கு 

OL CHF. 

தேசமுகி (௪5௪-717 பெ. (1.) அரசிறையதிகாரி 

(யாழ்.அக.); head of the revenue 

department. 

[Skt. désa+mukhya> 5. Gey 

Caan 1652, Gu. (1.) ஒரு பண் (வின்); 8 melody- 

type. 

[Skt.desakhya> g. 657] 

Gserengin tésasaram, பெ. (ஈ.) நாட்டு 

வழக்கம்; 0ப51005, usages and manners 

of a country. 

[Skt.desacara> த. தேசாசாரம்]   

தேசாந்தரம் /22௮702721), பெ. (.) 1 அயல் 

நாடு; 10௮10 ௦௦பாரு. 2. நிலநடுக்கோட்டின் 

Ggrenevny (Astron.) terrestrial longitude, 

distance of any two meridians on the face 

௦4 (ர 981. 3. நிலநடுக்கோட்டின் 

தொலைவை கணிப்புச் செய்ய உதவும் 

கணனபாகம் (வின்.); (&54௦ஈ.) allowance 

for a planet's proper motion while passing 

from the first meridian to that of a given 

place; allowance for longitude. 

CaanierGyene t6Sandara-régai, Gu. (n.) 

ஒருத்தியின் மங்கள நாண் (தாலி) 

வலிமையைக் குறிப்பதாகக் கருதப்படும் 

உள்ளங்கை வரி (இரேகை) வகை. 

(திருவாரூ.குற.); 8 distinctive mark in the 

palm of a woman, believed to denote a 

long period of married life. 

தேசாந்திரம் tégandiram, Gu. (n.) GEréeib 

எதுவுமின்றி நாட்டின் பல இடங்களுக்கும் தன் 

விருப்பப்படி செல்லும் பயணம்; moving about 

places free from responsibilities. 

தேசாந்திரம் போகிறேன் சன்று கிழவர் 

கிளம்பிவிட்டார். (இ.வ.) 

தேசாபிமானம் /சீக்சசர்ரசிரசர, பெ. (7.) தாய் 

(நாட்டுப்) பற்று; 1006 of one's country. 

[Skt désatabhimana> த. Germ ftoreoris] 

தேசிகப்பிரபந்தம் téSiga-p-pirapandam, பெ. 

(ஈ.) வேதாந்த தேசிகர் தமிழில் இயற்றிய 

பனுவல் (பிரபந்தம்) தொகுதி; 18॥௱ரி 0௦65 

composed by vadanda-désikar. 

[Skt désikatpra-banah & Cpe Spiga] 

தேசிகம்' /2292/77 பெ. (ஈ.) * அவ்வந்நாட்டுச் 

Gere; provincialism, local idiom, word 

peculiar to a province. 2. susp Os 

Gena; foreign terms introduced into a 

language. “esdiad சொல்லோடு 

செறிவட மொழியினை * (பி.வி.2,உரை). 

3. இயற்சொல், திரிசொல், திசைச்சொல்,



தேசிகம்” 

வடசொல் என இசைப்பஈடல்களில் வரும் 

சொற்பயன்பாடு (சிலப்.3:47, உரை.); (71ப5) 6 

use of iyarcol,tiricol, ticaiccolandvatacol. 

4. கூத்துவகை (அக.நி.); 8 00 01 08706. 5. 

சிந்தகம் (இந்துத்தானி) போன்ற அயல் 
நாட்டுப்பண்; 106100 melody-type as 

Hindustani. 

[Skt.désika> 5. Gseesi] 

தேசிகம்” (639௪), பெ. (1.) 1 gat; light, lustre, 
brightness. "பல்லினைத் தேசிகம் 
படத்துடைத்து "(சீவக.1480). 2. பொன் (பிங்); 
9010. 3. அழகு (பிங்.); 0௦8படு. 

[Skt.téjas> த. தேசிகம்'] 

தேசிகன் f6sigan, Qu. (n.) 1. GG (பிங்.): 

spiritual teacher preceptor. ‘warartg 
தேசிகாப் பிழைத்து "(கம்பரா.மிதிலை.109). 2. 
சிவணிய (சிவ)ச் சமய (சைவம்) குருக்கள் 

வகுப்பினருள் ஒரு சாரான்; 1116 07 ௮ 8904௦8 
of Non-Brahmin briestly caste. 
'வாம்மைதரு தியாகராச தேசிகனே" 
(இலைக்.பிபதிகம்), 2. மடாதிபுதிக்கு எழூங்கும் 
பட்டர் பெய 116 ௦111௨ head of a mutt. 
அம்பலவாண ததேகிகன்" (மீனாட்.பிர, 
ஸ்ரீஅம்.பிள்.1). 4. தந்ைத (பிதா.); 124. 
"தேசிகன் உரங்குறை படுித்திடா "(காஞ்சிப்பு. 
இரேணு.13) 5. மனம் போன போக்கில் சுற்றித் 
திரிபவன் (தேசாந்தரி) (பிங்.); traveller, 
wanderer, foreigner. 6. sussofleer (பிங்); 
80881. 7. வேதாந்த தேசிகர்: a 
VaisnavaAcarya. 8. ஆசிரியன் (உபாத்தி 
யாயன்); 1880௭. 'ஏங்கள் தேசிகனடப்பான் 
(பெரியபு திருமுறைகண்டபு 5). 

[Skt. désika> 5. தேசிகன்] 

தேசூரஞ்சு /ச5ர௪/, பெ. (£.) 1 வேட்டியின் 
ஓரத்தில் அமைக்குங் குரைவகை: 3 (80 ௦74 
straight broder of red colour about one or 
more inches in breadth, woven along the 
selvedge of men’s cloths. 

106 தேனு” 

தேசூரான் வேட்டி (2227-0280. பெ. (ஈ.) 

காஞ்சீபுரம் பட்டுக்கரை வேட்டி; 0௦16 ரர் 

crushed - strawberry-coloured silk broder. 
we 

தேசோமயம் (52௮/௪), பெ. (ஈ.) 1 பேரொளி: 

splendour, light, brilliance.  தறிவான 

தெய்வமே தேசோமயானந்த06ம" (தாயு. 

தேசோ,]. 2. அழகு (யாழ்.அக.); பபற. 

[Skt té/o-maya> ஐ. தேசோமமயம்] 

தேதி ரசம்; பெ. (1.) மாதத்தின் ஒரு பகுதியாகிய 

pret; date, day of the month. "மாசித் 

திங்களில் முதற்றேதிபில் "(சீவக..49:3.உரை), 

த.வ. பக்கல் 

[Skt tithi> த. தேதி] 

தேதிமழை /௪0171௪/2 பெ. (1.) ஐந்திய நூலில் 

(பஞ்சாங்கம்) குறிப்பிட்டுள்ள நாளிற் பெய்யும் 

மழை (உ.வ.); ரவா மல் *வி6 ௦ (6 0916 

specified in the calendar. 

த.வ. பக்கல்மழை 

[Skt. fithi > 6. C58 + wong] 

தேனு' /8ரப, பெ. (ஈ.) 1. ஆன்: ௦௦14. 2. எருமை; 
0ப11810. 3. குதிரை; 10186. 4. கறவை ஆன்; 
milch cow. 

  

  

        

தேனு” /8ரப, பெ. (ஈ.) sera, (@Lm.); theft, 
robbery.   [Skt.sténa> 5. 65a]



தைத்தியர் 

தைத்தியர்.. ௮10௪7 பெ. (ஈ.) திதி என்பவளின் 

பிள்ளைகளும் பதினெண்கணத்துள் ஒரு 

வகையினருமான அரக்கர் (பிங்); ,க5பா85, as 
sons of Diti, one of patinenkanam. 

[Skt daitya> gs. msgs] 

தைத்தியன் 141/2, பெ. (ஈ.) உடம்பு அல்லது 
உடலுறுப்பு ( அவயவம்) பருத்தவன்; ஈ3 with 
a body of great size giant. 

தைத்திரியன் taittiriyan, Qu. (n.) sar 
வேதத்தில் தைத்திரிய சாகையைச் 
சேர்ந்தவன்; 8 1௦110/67 07 16 1 விபட க 
recension of the yajur-véda. “ase 
ஸலோம்பு வதத்திரிபள் "(இல் பெரியதி, 5.5.9), 

[Skt taittiriya> த. தைத்திரியன்] 

தைத்திரீயசம்மிதை taittiriyasammidai, பெ. 
(ஈ.) தைத்திரேயே முனிவரால் (ரிஷி) 
செய்யப்பட்ட ஓர் ஆயுள் வேத நூல்; 81 
Ayurvedic science compiled by Thithreya 

sage. 

sosiMunn tairiyam, Qu. (n.) wens geofley; 
courage, self-confidence? 

[8/0 சர்ச த. தைரியம்] 

sosein tailam, Gu. (N.) 1. நல்லெண்ணெய் 

(சூடா.); 56521௦ oil. 2. ஆமணக்கெண்ணெய் 

(மூ.அ.); ௦8540 ௦14. 3. எண்ணெய்; oil, 

படப். 4. மண(வாசனை)ப் பண்டங்களு 

ளொன்று (சிலப்.14,108,உரை.); 180121! oil. 

5. கூட் டெண்ணெய் (வின்); 95961144 

vegetable oil, balsam, medicinal oil. 

6. மரச்சத்து (astr.); sap of a tree or plant. 

[ig (orm) Bibi தியம் 2 5/2 த. ngexi] 

தைலமாட்டு-தல் /24277-2142 5 செ.கு.வி. 

(54.) 1 எண்ணெய்க்காப்பிடுதல்; 1௦ 80௦41146 

head or body. 2. 2Lene எண்ணெய்யால் 

சேமித்து வைத்தல்; 1௦ 085616 8 corpse by 

immérsing it in oil, embalm. "தைலமாட்டு 

படலம்" (கம்பரா.). 

தைவிகம் tavigam, Gu. (n.) 1 கடவுள 

gersowousirargy; the supernatural; thet 

which relates to (0௪ 0௦05. ுத்தகமிங்கு 
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தோசம் 

நண்ணும் புதுமை தைவிகமாம்"' (திருவாத. 

பு.திருவடி.17). 2. ஆதிதைவிகம் பார்க்க; 56௦ 

ஸ்வா. 'ஐசனிச மாதிய தூள்றில் £ 

(சிவதரு.கோபு.62). 3. தைவிகலிங்கம் பார்க்க; 

899 (24/௭. "சயம்புவுந் தைவிகமும்"' 

(சைவச.பொது.431). 

தைனாத்து /27௪/ப, பெ. (ஈ.) 1 பணியமர்த்தம்; 

appointment. 2. வேலையாள்; ற60, 

personal attendant. 

[U. taindt> 5. msennggy] 

தைனாத்துச்சேவகன் tainattu-c-cévagan, 

பெ. (ஈ.) தொழில் கற்றுக்கொள்ளும் 

பொருட்டுச் சம்பளமில்லாமல் வேலை பார்க்குஞ் 

சேவகன் (வின்.); 8 /01பார்2ா 06௦. 

தைனியம் /ஏற்சா], பெ. (1.) 1. எளிமை; 

poverty, affliction, depression. 2. Sipen 

(வின்.); 2௨௦55. 3. இவறன்மை (உலோபம்) 

(வின்.); 0096108658. 

[Skt.dainya> g. வதனியம்/ 

தோகம்' /57௮7, பெ. (1.) குழந்தை; 0110. 

[Skt.toka> த. தோகம்/ 

தோகம்” /22௮-7, பெ. (ஈ.) சிறுமை (சூடா.); 

smallness, minuteness, trifle. 

[Skt.stoka> த. தோகம்/ 

தோகம்” (22௮7, பெ. (ஈ.) வருத்தம் (துக்கம்); 

grief. "தோக மொருமிக்கத் தந்தீர்” 

(இராமநா.உயுத்.60). 

[Perh. droha> g. Gsreui] 

Csreis® fOgam, Gu. (n.) urev; milk. 

[Skt.ddha> g. Csreti] 

தோசம் 128௪௭), பெ. (.) 1. குற்றம்; 18ப1. 

2. பாவம்; sir, guilt. 3. @emm; defect, lack. 

4. நாடிக்கொதிப்பு; 05070௮1 of the humours 

௦71196 6௦. 5. கண்ணேறு முதலானவற்றால்



தோட்டா 

வருந்தீங்கு; 111855 0218/60 1௦ 06 06 (௦ 
the evil eye. 

[34180௪ த. தோசம்] 

தோட்டா 422, பெ. (£.) ஷெடருந்துச் சுருள்; 
cartridge, wadding. 

[U. tota> த. தோட்டா] 

தோடம் (5, பெ. (ஈ.) தோசம் பார்க்க; 566 
586 (68. ஐம் ுதத்தாலே யலக்கழிந்த 
தோடமற (தாயு.எந்நாட்.தத்துவ.1), 

Com_epréAgih (Oda-marccidam, Gu, (n.) 
பசுமைநிறங் காட்டும் மரகதக் குற்ற வகை 
(திருவிளை.மாணிக்.68); a flaw in emerald 
giving the colour of grass. 

தோடலேசம் /585-/௪5௪௭௱. பெ. (ஈ.) தாமரை 
யிலை நிறங் காட்டும் மரகதக் குற்றவகை 
(திருவிளை.மாணிக்.68); a flaw in emerald 
Giving the colour of lotus leaf. 

[Skt.désa+léga> ஐ. தோடலேசம்] 
தோத்திரம் (சரக, பெ. (1.) 1. புகழ்ச்சி; 

Praise, laudation, eulogy, panegyric. 
2. வணக்கமொழி, வழிபாடு; 80105 of 
Salutation. "இதக்கொறி தோத்திர 
wuna Sear" (திருவாச.20.4). 3. தோத்திரப் 
பாட்டு பார்க்க: 565 (60/௮0 சரப. 

[Skt.statra> த. தோத்திரம்] 
தோத்திரி-த்தல் 19/447 4 செ.குன்றாவி (v.t.) புகழ்தல்; to praise, extol, belaud. "“sraflu, 

ரேந்துயருமிறுத் தருளென்று தோத்திர்த்தரர்” (விநாயகபு75,336). 

[Skt stotra> 5. தோத்தாரி] 
தோப்பறா fOppara, Qu. (n.) 1 குதிரைக்குக் கொள்ளுவைக்கும் பை leather bag used in feeding horses. 2. நீரிறைக்கும், தோலான கருவி வகை; 16817 600151 for drawing water, 

[U.tobra> 5. தோஸ்த் 
தோயசம் tOyasam, பெ. (ஈ.) தாமரை (சங் ர் lotus. ° ரகு) 

இ lOyaja> ௧. தோசம்] 
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தெளவாரிகன் 

தெளட்டியம் /சய/௭2ா, பெ. (1.) தீச்செயல் 
(2.6u.); mischievousness. 

[Skt daustya> ». மதெள்டியம்] 

G55 Mui" tauttiyam, Qu. (n.) 4 தூது; 
message, mission. 2. ஒருத்தியைக் 
கூட்டிவிடுகை; ௱றா0 pandering. 

[Skt.dautya> த. தெளத்தியம்] 
தெளத்தியம்* fauttivam, Qu, (1.) போற்றி, புகழ் 

(யாழ்.அக.); 08156. 

[Skt stautya> g. Clams Suna] 
GgserHew fautigam, Qu. (n.) முத்து (மூ.அ.); 

pearls. 

[Skt. tautika> த. தெளதிகம்] 
தெளமியன் taumiyan, Au. (ஈ.) பாண்டவர் 

கரணக் குரு (புரோகிதன்); (76 priest of the 
0ி2002025. "தெளமியமுணியைக் கண்டு” 
(பாரத.திரெளபதி.9). 

[Skt. dhaumya> s. தெளமியன்] 
தெளர்ப்பல்லியம் laurppalliyam, Qu. (n.) 

sugpiailsstsnio; weakness of mind or body. 
[Skt. daurbalya> த. தெள௱்ப்பல்விபம்] 

தெளலேயம் fauléyam, Qu. (n.) ஆமை (மூ.அ;); 
turtle. 

  

  

      

தெளவாரிகன் fauvarikap, Qu. (n.) esruMe 
காப்போன் (சங்.அ௧.); doorkeeper. 

[Skt dauvarika> த. தெளவாரிகள்]



நக்சா 

  

நக்சா 7௮2௪ பெ.(£.) படம் (0.0. 57) 9006, 

plan, map. 

[Ar. naqsha > 5. éen] 

Bo HewWT STE Nakt-Samakarsu Gu.(N.) 
கருவூலக் GMIIGUG (C.G); account of cash 
receipts and disbursements. 

[Ar. naqdi-jama+karsu >  . 
தக்த்சமாகாச[] 

நக்தி Nakti Qu.(n.) கருவூலம் (0.0.145); 

treasury. 

[Ar. nagqdi > த. நகத்தி] 

RSAGurasgn naktikumasuta@u.(n.) 
கருவூலக்கணக்கர் (0.0.145)) treasury 

clerk, cash - keeper. 

BeAAloun nakt-sitta, Gu.(n.) கருவூலத்தில் 

வருமானத்தைப் பதிவு செய்யும் பதிவேடு (0.0. 

145); account showing cash receipts ina 

treasury. 

[Ar. nagartcitta> த நக்திகிட்டா] 

meds nakat, பெ. (ஈ.) கைப்பணம் (ரொக்கம்); 

ready money, cash. 

[Ar. nagad > 5. 568] 

நகத்துசாமீன் nakattu-Samin, Gu. (n.) 

பிணையத் தொகை; cash security. 

[Ar.nagad +jamin>s. நகத்துசாமின்ர 

Basumy Nakat-papu, Au. (n.) மீன் பிடித்தல், 

வேளாளர்களல்லாதார் குடியிருப்பு தென்னை 

மாபுளி முதலியவுள்ள தோட்டம் இவற்றுக்கு 

வாங்கப்படும் வரி (ஈ.7); & 1240 tank 

fishery, on the houses of those not 

engaged in agriculture and on coconut, 

mango and tamarind topes. 

[Ar.naqad +babrs. agumil] 

நகதா nakata, Gu. (N.) காக்காய்ச்சரிகை நூல் 

(Q\.ou); Imitation lace-thread. 

Ge) nakali Qu. (n.) 1 பணக்காரன்; Person 

having ready money. 2-பொறகடடி 

முதலியன; bullion, gold or silver in the   

நட்சத்திர ஆபீசு 

Mass. 3. பணமாகச் செலுத்தும் நிலத்தீர்வை 
(R.T); land revenue in money. 4. 5&8 
(C.G) unra&a; see nakti. 

[U. naqai > g. peg] 
நகரோபாந்தம் Nnakardpandam, Gu. (n.) 

நகரெல்லை (யாழ். அக.); outskirts of a 

city. 

[Skt. nagardpanta > 5. naCrmm pg] 

நகரெளடதி nakar-autad) Qu. (n.) suremp 
(சங். அக.); plantain tree. 

நகல் 7௮1௮! பெ. (ஈ.) படி (உவ); duplicate, copy. 

த.வ. நிகரி 

[(/. 729/5 த. நகல்] 

Reser nakusap, Gu. (N.) 100 குதிரைவேள்வி 

செய்ததற்குப் பயனாக இந்திரப்பட்டம் பெற்றுச் 

சிவிகையேறிச் செல்லுகையில் அச்சிவிகை 

காவுவோருள் ஒருவரான அகத்தியரால் சாவிக் 

கப்பட்டுப் பாம்புருவமடைந்த (நிலவு) சந்திர 

msereer; a king of the lunar race who ் 

obtained possession of Indra’s throne | 

as a reward for having performed 100 

horse - sacrifices, offended Agastya, one 

of his palanguin - bearers, and was 

cursed by him and turned into a serpent. 

[Skt. Nahusa > த. குசன்] 

நசிந்தா nasinaa, Ou. (n.) கணக்கர் (0.6;); 

accountant, clerk. 

[U. nawrsindah 2 த. நசிந்தா] 

நசீப் nrasip, Qu. (n.) % ஊழ்; 1916, destiny 

2. 948.19; good luck, fortune. 

[U. nasib > g. sé] 

நட்சத்திர ஆபீசு natsattira-apisu, Qu. (n.) 

வான்மண்டலத்தைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் 

தலம் (இக்.வ.); 0059/200ர. 

த. வ. வானாய்வுக் கூடம் 

[Skt.naksatratE. office>s. paddy ஆபீசு]
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நட்சத்திரக்குறி ஈச/2சர்ரச-/6/பரர பெ. (£.) 

அச்சுப்பதிப்பில் விண்மீன் வடிவமைந்த 

குறிப்படையாளம்; 88161191. 

த. வ. விண்மீன்குறி 

நட்சத்திரகன் nafsattirakap, Qu. (n.) 
நட்சத்திரையன் பார்க்க; 596 72/2௪/27௮௮. 

நட்சத்திரசக்கரம் Natsattira-sakkaram, Gu. 
(ஈ.) 1 விண்மீன் மண்டலம்(யாழ். அக.); 519187 

50816. 2. நிலவு மண்டலத்திற்குரிய 

உடுக்குழு (நட்சத்திரங்கள்) (வின்); (484701) 

group of lunar asterisms forming the lunar 

zodiac. 3. கலப்பைச் சக்கரம் முதலியன 

போலக் கணிய (சோதிட) கணனத்துக்குரிய 

சக்கர வகை; (,&54701) diagrams for 

astrological calculations, as kalappai-c- 

cakkaram etc. 

[Skt.nakatra > த. நட்சத்திரம்-சக்கரம்] 

நட்சத்திரசாலை natsattira-salai Qu. (n.) 
வானத்திற்செல்லும் கதிரவன் நாண்மீன்கள் 
முதலியவற்றைப் பார்த்துக் கணிக்குங்களம்; 
observatory. 

த. வ. உடுக்கணிப்புக் களம் 

[நட்சத்திரம் - சாலை] 

[Skt.naksatra 2 த. நட்சத்திரசாலை] 

நட்சத்திரசீரகம் 7௪(821172-5/2727, பெ. (1.) 
பெருஞ்சீரகம் (மூ.அ); ௦௱ஈ௱௦௱ 81/56. 

நட்சத்திரதீபம் ௪/52/1/௪-(62௭7, பெ. (.) ஒரு 
வகை விளக்கு (வின்.); 8 100 of lamp. 

த. வ. உடுவிளக்கு 

[Skt.naksatratdipa>gs. நட்சத்திரதீபம்] 

நட்சத்திரநேமி natsattira-némi Qu. (n.) 
ர. நிலவு; moon. 2. திருமால்; Visnu. 
3. துருவவிண்மீன்; (6 pole star. 

[Skt.nasata +némi> த. நட்சத்திரநேப] 
BLeSAn tush natsattira-p-pani Gu. (n.) 

ஒருவகை மேற் (விதான)கட்டு: 8 140 ௦4 
ornamentation in a canopy. 

நட்சத்திரப்பப்பளி natSattira-p-pappali 
பெ. (ஈ.) புடைவை வகை: 8140 ௦7 saree. 

[Skt naksatra+ pappali> g. தட்சத்திரப்பப்பாரி 

நட்சத்திரப்பிரமாணம் natSattira-p- 

piramanam, Qu. (n.) aeiorufsofler (es 

திரத்தின்) அளவு (வின்); (6 ரொ! 078 
star. 

[Skt. naksatra+ piramapam>  s. 

தட்சத்திரப்பிரமாணம் ] 

நட்சத்திரப்பொருத்தம் natsattira-p- 
20/ப/17277, பெ. (.) பத்துவகைக் கலியாணப் 

பொருத்தங்களுள் மணமக்களின் பிறப்பு 
ஓரைகளின் (வதூவரர்களின் சென்ம நட்சத் 
திரங்களின்) இசைவு (சோதிட. சிந். 195); 

(Astrol.)a correspondence or affinity 
between the asterisms of nativity of the 
prospective bride and bridegroom one of 

ten kaliyana-p-porutiam. 

த. வ. நாள்மீன் பொருத்தம் 

[Skt. naksatra > த. நட்சத்திரம்] 

நட்சத்திரபதம் Nafsattira-padam, Qu. (n.) 
விண்மீன் (நட்சத்திர) பதவி; (௦ 12010 of the 
81815. “சந்திரபதத்துக்கு மேலே நூறாயிரக் 
காதமாறு உண்டிறே நட்சத்திரபதம்” (திவ். 

திருநெடுந். 5. வியா.) 

த. வ. விண்மீன் பதவி 

[Skt. naksatra > த. நட்சத்திரம்] 

நட்சத்திரபதவி nafsattira-padavi Qu. (n.) 

1. விண்மீன் வானம்; 518௫ 814. 2. அறம் 

புரிந்தோரில் ஒரு வகையினர் தம் மரணத்தின் 
பின் அடையும் விண்மீன் மண்டலம்; 120101 of 

Stars, as the abode of those who have 

done certain deeds of religious merit. 

3. அறத்தின் பயனாக மறுமையில் விண்மீனாய் 

விளங்குபவர்களின் நிலை; 81816 ௦7 16 50! 

becoming a star as a result of certain 

deeds of religious merit. 

த. வ. உடுமண்டலப்பதவி 

[Skt. naksatra> 5. peg sya] 

நட்சத்திரம் 7௪/22/14௮1, பெ. (ஈ.) 1. விண்மீன் 
கூட்டம் வானமண்டலத்தில் தோன்றும்   eursoruistr; star (in astronemy) a special
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form of constellation called aferism in the 

moon’s path; star in general. 2. (g)aallsdfi, 

பரணி, கார்த்திகை, உரோகிணி, மிருகசீரிடம், 

திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூரம், ஆயிலியம், 
மகம், பூரம், உத்திரம், அஸ்தம், சித்திரை, 

சுவாதி, விசாகம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம், 

பூராடம், உத்திராடம், திருவோணம், அவிட்டம், 

சதையம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, இரேவதி 

என்னும், இருபத்தேழு நாண்மீன்; (45170) 

Lunar consellation 27 in number. viz., 

acuvini, - parani, karttikai, -urdkini, 

mirukaciritam, tiruvatirai, puparpicam, 

piicam, ayiliyam, makam, pram, ittiram, 
astam, cittirai, cuvati, vicakam, anusam, 

kéttai, milam, piratam, uttiratam, 

tiruvGnam, acittam, cataiyam, piattati, 

uttirattati irévati 3. திங்கள், நாண்மீனில் 

தங்கிச்செல்லுங் காலம்; period during 

which the moon is passing through 

an asterism. 

த. வ. நாண்மீன், உடு. 

3/ம்.7௮சசர்22த. நட்சத்திரம்/ 

நட்சத்திரமண்டலம் natSattiramandalam, 

பெ. (ஈ.) விண்மீன் வட்டம் (வின்); 176 818] 

heavens. 

த. வ. உடுமண்டலம் 

[Skt.naksatra > த. நட்சத்திரம்] 

நட்சத்திரமாதம் nafsattira-matam, Ou. (n.) 

அசுவினி முதல் இருபத்தேழு நட்சத்திரங் 
களைக் கொண்டு களிக்கப்படும் மாதம் 

(விதான. குணாகுண. 80 உரை); sidereal 
month. 

[Skt. naksatra> gp. நட்சத்திரம்] 

நட்சத்திரமாலை _ச/5சரிர்சரா22, பெ. (n.) 
1. விண்மீன் கூட்டம்; constellation, star 

group. 2. நிலவுக்குரித்தான 27 விண் மீன்கள் 

(வின்); [பான 200120. 3. நட் சத்திர வீதி 

பார்க்க; 566 natcattiraviti. 4. விண்மீன் 

களைப்பற்றிக் கூறும் ஒரு கணிய நூல் (வின்); 

a treatise on the lunar constellations. 

ந. இருபத்தேழு பாடல் கொண்ட சிற்றிலக்கிய 
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suns; a poem of twenty seven stanzas. 

த. வ. உடுமாலை 

BLES Aguier natcattiramin, Qu.(n.) eG 
வகைக் கடல் மீன்: 8 [0 01 56856 - star 

fist. 

த. வ. உடுபின் 

நட்சத்திரவாணம் nafcattira-vanam, Gu. (n.) 
வானஷெஷீப்பு (ஆகாசவாண) வகை; 8 (470 ௦4 

rocket. 

த. வ. உடுவாணம் 

[Skt. naksatrat+bana 2த. நட்சத்திரவாணம்] 

நட்சத்திரவீதி natSattira-vidj Gu. (n.) 

1. Plovay 2 vray surssreunf; moons’s path in 

the zodiac. 2. விண்மீன்கள் செறிந்து 

தோன்றும் பால்வீதி மண்டலம்; 16 ஈரி விஷு. 

நட்சத்திரையன் natcattirayan, Gu. (n.) 

1. விசுவாமித்திர்கடனைக் கொடுக்கும்படி 

அரிச்சந்திரனை வருத்தியவனான பார்ப் 

uersr; the Brahmin who harassed 

Hari$candra to pay his dues to 

Visvamitra. 2. கடன்மீட்டுவதிற் கொடியோன் 

(2..6u.); a cruel oppressor, dun 

த. வ. கொடுங்கேடன் 

நட்டசந்திரன் naffacandirap, Gu. (N.) 

Gguluenm; (C.G.); waning moon. 

[Skt.nasta 5 த. நட்புன்றி 

நட்டப்படுத்து-தல் natla-p-paduttu-, 

5. செ.கு.வி. (4.1.) அழிவு உண்டாக்குதல் 

(வின்); 10 09056 08806, involve in toss. 

[Skt.nastam 2 த. நட்டம்] 

நட்டம் 7ச[2/7), பெ. (n.) 1 @uptiy loss, damage 

2. அழிவு (வின்); [பரர, destruction. 

[Skt. nasta 2 த. தட்டம்] 

நட்டமிறு-த்தல் 12//27-40-, 4 செ.கு.வி. (3.1) 

1. சேதத்திற்கு ஈடு கொடுத்தல்; (௦ make 

good a loss, indemnify. 

த. வ. ஈடுதரல் 

[Skt. nastam> த. நட்டம்]



நட்டவாளி 

நட்டவாளி naffa-v-af பெ. (ஈ.) 1. நட்டப் 

பட்டவன்; ௦ who sustains loss, loser. 

த. வ. இழப்பாளி 

நட்டை சரச பெ. (ா.) 1. புலக்குறும்பு, குறும்பு; 
mischief. 2. கண்டனம்; 045, 065 பா€. 

[Skt. nasfai > 5. நட்டை] 

நதி Nadi Gu.(n.) 91m) (Glas); river. 

[Skt. nadi > 5. 52] 

நதிக்குதிரை 724-07௮ பெ.(.) நீர்யானை: 
hippopotamus. 

[ ததி - குதிரை] 
நதிகேள்வன் 720-4௪2, பெ.(1.) ஆறுகளின் 

நாயகனான வருணன் (பிங்.); Varuna, as 

Lord of the Rivers. 

[.ததி- கேள்வன்] 

நதிசரம் 7௪01-2௪:௮௭), பெ.(0.) ஆற்றுச்சார்பாகப் 
பிறந்த யானை (திவா.); 619021 6௦1 ர் 
bred up on the banks of a river. 

[நதி * சரம்] 

நதிதீரம் ஈச௦-//2௭, பெ.(0.) ஆற்றங்கரை; 0816 
of a river. 

[நதி 4 தீரம்] 
நதிமூலம் 7௪0-710), பெ.(.) ஆறு தோன்றும் 

Glo; source of river. 

[நதி * மூலம்] 
நதீமாதுருகம் nad-madurugam, பெ.(ஈ.) 

ஆற்றுப் பாய்ச்சலுள்ள நிலம்; (80 irrigated by 
a river. "s#urgigeu Oyrer@ ழீ 
கைகைமாலே (ஈடி 7: 7: i gf). 

[584 1௪01-7212 2 த. தீதிமாதுருகம்] 
pSau_th nadivagam, Qu(n.) கருப்பு ஆலமரம் 

(மூ.அ.); black banyan tree. 
Bula nabam, Qu(n.) 4. asemts (சூடா.); sky. 

'நபமுகில்” (பாரத. சடா. 8). 2. மடங்கல் 
(ஆவணி) மாதம்; 196 ௦ கவர் - August 
- September. 3. amtamrenh (இலக். அ௧;); 
rainy season, 

[Skt. nabhas > த. தபம்] 
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நபா 

நபர்" சம்சா; பெ.(1.) மாந்தன், ஆள்; 0650, 

individual. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரைத் 
துறையினா் தேடி வருகிறார்கள்; இந்தக் 

525555 கொண்டுவரும் நபரிடம் 

பணத்தைக் கொடுக்கவும்: (இவ. 

த.வ. ஆள் 

[U. nafar> g. sur] 

Bute) nabar-kad] G.0i.sr.(adv.) geile cy 

68; individually. 

த.வ. ஆள்வாரி 

[U. nafar+ gatti > 5. sursg] 

நபர்கதிபைசல் nabar-kadipaisal Qu.(n.) 
ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக செய்யும் 

முடிவு (0.0); individual settlement. 

[தபாகதி - பைசல்] 

நபர்சாமின் nabar-samin பெ.(ஈ.) ஆட் 
பிணை (0.0.);067504! security. 

[Skt. nafartzamin 2 தறயாசமின்] 

நபனம் nabagam, Ghu.(n.)1 rm; bathing. 
'விதிபின்மை நபனமாடி (சிவம் மிரபுந் இட்ட 
அபி. 9), 2. திருமுழுக்காட்டுப் (அபிடேகப்) 
பொருளைத் தூய்மை செய்யுஞ் சடங்கு; 
ceremony of purifying articles used in 
bathing an idol. 'சம்புரோக்கணநபனம்” 
(திருவானைக். கோச்சிங், 40], 

[Skt. 5720௮௪ 2 த, நயனம்] 

நபனமண்டபம் nabapa-mandabam, பெ.(ஈ.) 
கருவறைக்கு (கர்ப்ப கிருகத்துக்கு) முன்னே 
யுள்ள திருமஞ்சன மண்டபம்(105.); (24 
portion of a temple in front of the inner 
sanctuary, where the napanam ceremony, 
is performed. 

[Skt. snapana> த. நபனமண்டபம்] 

நபா சம், பெ.(ஈ.) ஊதியம் (இலாபம்)(0.0.) 
profit, gain, advantage. 

[U. nafa > g. pun]



நபாபு 113 நமசுகரி-த்தல் 
  

நபாபு ஈ௪மஸமப பெ.(ஈ.) மொகலாய வரசரின் 

கீழமைந்த ஆளுநர் (இராசப் பிரதிநிதி) 
முதலானோர்; 119000, 14 பர்கா 80 

official or governor under the great Mogul. 

2. முகமதியர்க்கு அரசாங்கத்தாரால் வழங்கப் 

படும் பட்டங்களிலொன்று; 8 |/0/6 ௦௦823 

on Muhammadan gentlemen of 

distinction. 

[ U. nawab > த. நபாபு] 

BN Nabj Gu.(N.) agegieoriviout (STsssiHE)) 

(wirip..9j%.); prophet. 2. முகம்மது; 

Muhammad, as the Prophet. 

த.வ. கணியர் 

[U. nabi> g. நமி] 

நபிலம் Nabilam, Gi.(N.) கொள்; horse gram - 

Dolichos biflorus. (சா.அக.) 

நபுஞ்சகம் ,7௪0ப9/22௮77, பெ.(॥.) 1 நபுஞ்சகன் 

(யாழ்.அக.) பார்க்க; see nabufyagan. 

2. ஆண்டன்மையின் மை; impotency. 

3. நபுஞ்சகலிங்கம் umt&e; see nabuijaga- 

liigam. 

[Skt. na-pumsaka > &- தபுஞ்சகம்] 

நபுஞ்சகலிங்கம் 77௪5ப௫272-//727, பெ.(ஈ.) 

அலிப்பால் (பி.வி.44, உரை); neuter gender. 

[Skt napunsakatlinga > 6. BUGF® விக்கம்] 

நபுஞ்சகவேதம் naburyaga-vedam, @u.{N.) 

ஓர் அலி மற்றோர் அலியின் நட்பை 

விரும்புவதான குற்றம்; 1116 fault which 

consists in the desire of a neuter for the 

companionship of another neuter. 

[Skt. napumsaka-véda > g. BUGS தமி] 

நபுஞ்சகன் nabuiyjagan, Ou.(N.) ஆண்தன்மை 

இழந்தவன்; man who is impotent. 

2. _165\(.Sis);hermaphrodite. 

[Skt. na-pumsaka > g- தபுஞ்சகள்.] 

நபுரி ஈசச்பரி பெ.(ர.) ஒருவகைக் கஞ்சக்கருவி 

(தாளம்) (அபி.சிந்); cymbals. 

[U. nafiri த தறி   

நபுரு 7௪ம்பாய, பெ.(1.) நபர் பார்க்க; 886 202. 

[U. nafar த. நர] 

நபோமணி சம்சஈசர/ பெ.(ஈ.) விண்ணின் 

மணியாகிய கதிரவன் (யாழ்.அக.); 116 5பா, 85 

the gem of the sky. 

[Skt. nabhd-mapi > த. நபோயணி] 

நபோரேணு சம்சாகரப, பெ.(॥.) அணு 

(யாழ்.அக.); 8100. 

[Skt. சம்/0-7சரப 2.த. நபோரரேஹாரி 

நம் ரச௱, பெ.(1.) வணக்கம்; 8௦1510, 

reverential bow. 

[Skt. nam > g. pid] 

நம்தா ஈச௱!2, பெ.(.) சேணத்தின் அடி 

பெத்தை; Belt or wollen saddle-cloth. 

[U. namdé > த. நம்தார 

piaumt nambar, பெ.(ஈ.)1.எண்; ஈபாம் எ. 

2. வழக்கு; 0150ப19. கோர்ட்டில் எனக்கு நம்பர் 

இருக்கிறது. 
[E. number > g. நம்பர்] 

நம்பர்பண்ணு-தல் Nambar-pamu-, 5 

செ.கு.வி.(1/1) வழக்கிடுதல்; to file a suit. 

[நம்பர் * பண்ணுதல்] 

நம்பர் போடு-தல் nambar-podu-, 20 

செ.கு.வி.(41) நம்பர் பண்ணு-தல் பார்க்க; 596 

nambar pamu-. 

[நம்பர் * போடு-தல்] 

நமசுகரி--த்தல் Namasukarr, 4 செ.கு.வி.(1:1.) 

கைகூப்பி அல்லது காலில் விழுந்து 

வணங்குதல்; 11006 04 506/0 respect with 

folded hands or by prostrating. 

தம்பதிகளைப் பார்த்து தாத்தாவை 

வணங்குங்கள்" என்று கூற அவர்கள் அவா் 

காலைத் தொடக் குணிந்தனா: 

[Skt. namaskara > நமஸ்கரி த. நமசுகரி- 

2நமசுகரடத்தல்]



நமசுகாரபாகுடம் 

RUSSTPUTGLW namasukdra-pagugam, 

பெ. (1. சமண வழிபாட்டு நூல்; 00016 01 38/8 

hymns. 

[நமசுகாரம் * பாகுடம்] 

நமசுகாரம் ரச௱சச்பர்சுக, @u.(n.) 

aie & ein; reverential bow, worship, 

adoration by bowing or prostration. 

[Skt. namas > g. suse] 

நமசுகாரமண்டபம் namasukéra- 

mandabam, Qu.(n.) aisréein Gees 

காக அமைத்த vostro (T.A.S.vi. 63); a 

mandabam in front of the central shrine 
of a temple, for devotees to perform 

namaskaram. 

[நமசுகாரம் * மண்டபம்] 

நமாசு 727720, பெ.(1.) முகமதியர் தொழுகை; 

prayer in a mosque. 

[U. namas > 5. gure] 

நமூது Namddu, Glu.(n.) 1. மெய்ப்பிப்பு, சான்று, 

if; proof, evidence. 2. Qurgumrefl; 

responsible person. "இந்தச் செயலுக்கு 
HUT SIT Reps’: 3. நமோது பார்க்க; 866 
nam du. 

[U. nami > 5. nepal] 

நமோது namdau, Gun.) Mer s5s eH 
that which is particularised, entered as in 
an account. 

[U. namid > g. 5Corg] 

நயச்சென்னை naya-c-cennal Qu.(n.) 
செந்தினை; 160 ஈரி!6(. (சா.அக.) 

நயனக்கத்தி nayapa-k-katt, பெ.(ஈ.) 
கண்ணிற்குள் அறுவை செய்தவற்காக பயன் 
கொள்ளும் கத்தி; 8 surgical knife or other 
instrument used in the operation of the 
67/65. (சா.அக.) 

[நயனம் 4 கத்தி ] 

நயனக்குறி 12)/20௪-/64ய  பெ.(ஈ.) 
1. கண்ணோயினால் ஏற்படும் குறிகள்: 

114 

  

நயனத்தரிப்புகண் 

symptoms occuring in diseases of the 

eye. 2, கண்ணினால் காட்டும் சைகைகள்; 

gestures of the eye as in love. 3. Gpiuil 

னால் கண்ணில் தோன்றும் குறிகள்; 116 

symptoms that appear in the eye due to 

the disease eg. yellow eyes in jaundice, 

pale eyes in anemia. (#1.9|6.) 

[நயனம் - குறி]' 
நயனகத்தூரி 7௮)272-4௪1147 பெ.(ர.) 1. ஒரு 

வகைக் கண் மருந்து; 8/6-59146, ொர்றார் 

for the eye. 2. இன்பமானது; 148( கர்ப் 18 

refreshing, soft and pleasant, as medicine 

for the eye. 

[Skt. nayana +kastiri > த. நயனகத்தாரி] 

நயன காசப்படலம் Nayapakasa-p-pagdalam, 

பெ.(.) கண் மேலேற்படும் படல நோய்; 81॥௱ 

048 (6 ரூ65. (சா.அக.) 

நயனகாசம் nayana-kasam, Glu.(n.) seco 

GiomuLiteeng; film over the eye. 

[Skt. nayana-kasa > gs. pwerereti] 

Busreé,Fal  nayana-Safjivi Gu.(n.) 
தூதுவளை; 166 lobed night shade - 

Solanum trilobatum. 2. கண்ணிற்குப் 

பயன்படும் (சஞ்சீவியைப் போன்ற) சிறந்த 

Logi; a reputed application for the eyes. 

(சா.அக.) 

[நயனம் * சஞ்சீவி] 

BwWeTererin Nnayana-Sanam, Qu.(n.) 

நயகுஞ்சனம்; Ointment for the eye. (a1r..945.) 

[நயனம் * சாணம்] 

நயனசூலை /74)/202-5079 பெ.(ஈ.) கண்குத்தல் 
நோய்; 818001ஈ0 pain in the eyes. 
(சா.அக.)நயக்கன் 7௯,௮42, பெ.(1.) நாய்; 
000. (சா.அக.) 

நயனத்தரிப்புகண் nayana-t-tarippu-kan, 
பெ.(ஈ.) கண் நமைச்சல்; 1ஈ!(21௦ ௦716 065. 
(சா.அக.)



நயனத்தாபிதம் 115 நரகாவச்தை 
  

நயனத்தாபிதம் nayana-t-tapidam, Gu.(n.) 

கண்ணிற்கேற்படும் அழற்சி; inflammation of 

the eye ophthalmitis. (சா.அக.) 

நயனப்பத்திரி nayana-p-pattir| பெ.(ஈ.) 

வட்டசாரணை, இதன் இலைகள், கண் 
மருத்துவத்திற்குப் பயன்படுவதால் பெற்ற 
பெயர்: rounded mucronate - leaved 
trianthemaorgia trianthemodes. It is so 

called because of its usefulness in 

ophthalmia and other diseases of the eye. 

(சா.அக.) 

Rwertunearyin  nayapa-p-parigaram, 

பெ.(1.) கண் வைத்தியன்; 016 54/60 1 6௦ 

treatment of eye diseases - Oclist. 

(FT. 916.) 

நயனப்பிரபந்தம் nayapa-p-pirabandam, 

பெ.(1.) கடைக்கண்; ௦ப19£ comer of the eye. 

(சா.அக.) 

நயநட்டம் Nayanatam, Ou.(n.) வருவாய் 

@uptuy profit and loss. 

[நயம் - நட்டம்] 

நயமாலி nayamalj Gu.(n.) wGemrn Fens, இது 

விளைவு பாடாணம்; arsenicum 

bisulphuretum. (#1..9|&-) 

நயனகாசம் nayana-kasam, பெ.(.) கண்மேற் 

படர்சதை; 1॥௱ 01/௮ 16 6/6. 

[Skt. nayana-kasa > &. தயனகாசப்] 

நயன காசப்படலம் nayanakasa-p-padalam, 

பெ.(॥.) கண் மேலேற்படும் படல Gomis a film 

over the eyes. (e1..|&.) 

நயனசஞ்சீவி nayana-satyivi பெ.(7.) 

தூதுவளை; 166 lobed night shade - 

solanum trilobatum. 2. கண்ணிற்குப் 

பயன்படும் சஞ்சீவியைப் போன்ற சிறந்த 

மருந்து; 8 £6ப460 application for eyes. 

(சா.அக.) 

நயனம் 722௪, பெ.(ஈ.) 1. கண்; 3/6 ॥ 

general. 2. கண்மணி; pupil of the eye. 

(சா.அக.)   

நயனமாலை /74)272-/71அ௮4/ பெ(ஈ.) அக்கமணி 

(உருத்திராட்ச)மாலை; garlands of 
elaeocarpus bead. “amarsg@ swe 
மாஜை” (பிரமோத். 12, 6). 

[Skt. néyanam > g. gwerarene] 
  

  

      
நயன மோக்கம் nayana-mokkam, @u.(n.) 

சிற்பி, சிலைகள் முதலியவற்றிற்குக் 

கண்ணைத் திறந்து விடுதல்; ௦156 ௦ 

forming the eye. 

[Skt. nayapa-métsam > g. puerGiuréexi] 

நயனரோகம் ,74)202-709௮/77, பெ.(ஈ.) 1 கண் 

நோய், a disease of the eye - ophthalmia. 

2. கண்ணில் அரத்தால் அறுப்பது போல் 

வலிகாணும் ஓர் நோய்; 8 ௫6 0186856 

characterised by sawing pain in the eyes. 

(சா.௮௧.) 

[Skt. nayana > த. நயனரோகம்] 

நயனவிதி nayana-vidj G.(n.) ssior G5 sie 

நூல்; treatise dealing with eye-diseases. 

[Skt. nayana > g. நயனம் 4 விதி] 

நரகம் naragam, Gu.(n.) 1. கொடுமையும் 

துன்பங்களும் நிறைந்த உலகம்; hell. 

இதனால் ஏனக்கு நரகம் கிடை க்கும் என்றால் 

நான் போவேன். 2. துன்பமயமானது; 

unbearable misery hell.  தப்படைத் 

தேவைக்கும் (அவுதீதை/ தொல்லைப்படுகிற 

நரக வாழ்க்கை 

நரகாவத்தை ஈ2472-1௪/847 பெ.(1.) நிரயத் 

துன்பம் (நரகலோகம்); hellish torture. 

[Skt. naraka > g. premaieng]



நவ 116 நவகிரகக்கிசம் 
  

நவ Nava, Gu.g). (80].) பழமையிலிருந்து 

விடுபட்டுப் புதுமையை நோக்கிய (புதிய); 

௦. தவ பாரதம் நவ நாகரிகம் 

நவக்கிரகசெபம் Nava-k-kiraga-Sebam, 
பெ.(ஈ.) மனிதர்க்கு உண்டாகும் தீமைகளை 

விலக்குவதற்காக (சூரியாதி) ஒன்பது கோள் 

மீன்களையும் (கிரகங்களையும்) மந்திர 

பூர்வமாக உருவேற்றி (செபித்து) வேண்டிக் 

கொள்ளுதல்; propitiating the nine planets 

by mantras, with a view to avert their evil 

effects. 

[Skt navatgrahatfapa>s. mussyaciusl 

மேற்குறிப்பிட்ட ஒன்பது கோள்மீன்களின் 

&lenacsit; nine deities presiding over the 

nine planets (placed in different directions 

on a base in Saiva temples). 

[Skt. navan > 5. நவக்கிரகம்] 

நவக்கிரகவாதி ,7௪2-/-/0௮92-0:207 பெ.) 

ஒன்பான்கோள் மீன்களே படைப்பு முதலிய 

முத்தொழிற்கும் மூலகாரணமென கூறும் 

சமயத்தினன் (த.நி.போ. 285); ௦1௦/௪ ௦7 176 
doctrine that the creation, preservation 
and destruction of universe are caused 

by nava-k-kiragam. 

நவக்கிரகத்தும்பை Nava-k-kiraga-t-tumbai [நவக்கிரகம் 4 வாதி] 
பெ.(ஈ.) தன்னுடைய உருவை அடிக்கடி | நவகண்டம் nava-kandam, பெ.(7.) கீழ்பால் 
மாற்றக்கூடிய தும்பை; 8 (170 0716ப085 plant விதேகம், மேல் பால் விதேகம், வட பால் 
capable of changing its form விதேகம், தென்பால் விதேகம், வடபாலி 
frequently.(er.9\6.) ரேபதம், தென்பாலிரேபதம், வடபாற்பரதம், 

நவக்கிரகதோசம் nava-k-kiragadosam, தென்பாற் பரதம், மத்திம கண்டம் என 
பெ.(ஈ.) 1. குழந்தைகளுக்கு ஒன்பான் கோள் நிலவுலகப் பிரிவாயமைந்துள்ள ஒன்பது 
மீன்கள் கோளாறினாலேற்படும் ஒன்பது வகை S600 MEST (Siri); the nine continents of the 
Gnmissr, the nine kinds of diseases of ம். 'தவகண்டழமிம் பரப்பை" (தாயு, 
infants life which are attributed to the சின்மயா; 17] 
influences of the nine malignant stars or [தவ - கண்டம்] 
demons. 2. ஒன்பது கோள்மீன்கள். [5/4 72/27 * த. கண்டம்] 
கதிரவன், நிலா, செவ்வாய், அறிவன், 
வியாழன், வெள்ளி, காரி, கரும்பாம்பு, 
செம்பாம்பு; (6 6 வா 1௪. Sun, Moon, 
Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, 

நவகதிர் navakadir, Qu.(n.) ஆசிவகரது 
சமயநூல் (மணிமே. 27, 112, உரை); scriptures 

of the Ajivaka sect. 

Rahu and Kéthu. (சா.அக.) (4 னை உத வன்ஃகதிரி 
நவக்கிரகம்' nava-k-kiragam, பெ.(ஈ.] | நீவீகருமம் ஈசசாயாக௱, பெ.(ஈ.) புதுப் sirstec; orpiment, (சா.௮௧.) பிக்கும் வேலை: renovation, repairs. 
நவக்கிரகம்? nava-k-kiragam, Qu.( ஈ.) [Skt nava > p. நவஃகருமம்] 1 கதிரவன், திங்கள், செவ்வாய், அறிவன், | நவகம் navagam, பெ.(ஈ.) ஒன்பது; nine. வியாழன், வெள்ளி, காரி, கரும்பாம்பு, (சா.௮௧.) செம்பாம்பு ஆகிய ஒன்பது கோள்மீன்கள்; 

nine planets (supposed to govern one's 
085115). 2. சிவக் கோவில்களில் ஒரே 
பீடத்தில் ஒன்றை ஒன்று பார்க்காமல் நிற்கும், 

நவகிரகக்கிசம் nava-k-kiraga-k-kisam, 
O.(N.) ஒன்பது கோள்மீன்களைப் பற்றிய ஒரு 
மந்திர வினை நூல். (சா.அக.); 3 magic 
Science book on the nine planets,  



நவகிருத்தியம் 

நவகிருத்தியம் nava-kiruttiyam, Qu.(n.) 

புதிதாய்க் கண்டது; 01500/6று. 

[நவ * கிருத்தியம்] 

நவகெந்தி ஈசனார் பெ.(॥.) ஒன்பான் 

கெந்திக் கல்; ரா 81006. (சா.அக.) 

நவகோசாதிபதி 7202465220] பெ.(ஈ.) 
கட்டளை இடம் (ஆக்கினை); 016 0116 51% 

mystic centres in the cerebral region. 

(சா.அக.) 

நவகோடிசித்தபுரம் ஈச௦௪-/2்222012, 
பெ.(.) திருவாவடுதுறையென்னும் ஊர் 

(emu. g)6.); Tiruvavadudural. 

[8/ம் 7௪1 2 த. நவ*கோடிசித்தபுரம்] 

நவகோடிசித்தர் ஈலள்ம்ற் 2/2 பெ.(ஈ.) 

ஒன்பது வகைச் சித்தர் கூட்டம்; (76 855007 

of nine classes of Siddhars who were 

skilful in medicine. 

[5/4 72௪ த. நவ*கோழசித்தா] 

நவகோணத்தாள் nava-konattal, பெ.(ஈ.) 

மலைமகள்; Parvati.  'நவகோணத் 

தாட்கிறையை (கிரக. தேவர்ழூனியா 1. 

நவச்சங்கு nava-c-cargu, Ou.(N.) முள்சங்கு; 

a kind a conch with thorn like elevations 

on its surface. (#7.9)&.) 

நவச்சாரஆக்கிராணம் nava-C-Cara- 

அதர்காசா, பெ.(॥.) மூக்கினால் முகரும் 

காரவுப்பு; smelling salt of 90௮116. (சா.அக.) 

நவச்சாரக்கட்டு nava-c-cara-k-kattu, 

பெ.(ஈ.) இறுகச் செய்த எவட்சாரம்; 

concentrated sal ammoniac. 

[Skt. navaccaram + g. &LG > S- 

நவச்சாரக்கட்டு] 

நவச்சாரக்கிராணம் nava-c-cara-k- 

kirdnam, Gun.) Gursep@tlu sreu_emy 

eying volatile sal-ammoniac. 

[நவச்சாரம் 4 கிராணம்] 

[Skt. navaccaram > 5. நவச்சாரம்] 

நவச்சாரச்சுண்ணம் nava-C-Cara-C- 

cupnam, @u.(n.) ஆங்கிலேய முறைப்படி 
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செய்த ஒரு வகை எவட்சாரவுப்பு; carbonate 

of ammonia (2NH.z-OZCo2). “Gag 
செரிச்சல், வயிற்றுவலி சுரம் சொறி பக்க வலி 

(பாரிச வாயு) நீரிழிவு முதவிப நோய்களுக்குப் 

பயன்படும். போலும் வெந்நீர் குளிபலில் இதைச் 
சேோ்க்கலாம். இதன் ஆவியை மூச்சுத் 

திணறலுக்கும் மூர்ச்சைக்கும் பயன் 

படுத்தலாம். (சா. அக.) 

நவச்சாரத்தண்ணீர் nava-c-cara-t-tannir, 

பெ.(ஈ.) எவட்சாரங் கரைத்த தண்ணீர், water 

of ராரா0/8-&0ப8 80/80. (சா.அக.) 

நவச்சாரப்பதங்கம் nava-C-Cafa-p- 

padarigam, Qu.(n.) ஒரு வகை எவட் 

(நவச்)சாரப் புளிப்பூ 5$/8ர௱ா௭௦ turned 

into a sublimate. (etr.9)6.). 

நவச்சாரப்பற்று ச212-0-24/2-0- 0௮ம் 

பெ.(ஈ.) எவட்சாரத்தினால் மாழைகள் 

ஒன்றுடனொன்று பொருந்துமாறு செய்யும் 

uma; a solder, metallic cement. 

[நவச்சாரம் - புற்றார் 

நவச்சாரம் Nava-c-caram, @u.(n.) Ler 

பளப்பான வெள்ளை நிறமும் காரத் தன்மையும் 

உடைய உப்பு; ஊொ௱௦ிப௱ ௦0106. 

நவச்சாரமெழுகு nava-c-cara-melugu, 

பெ.(1.) பொன் மணல்; 0010 016. (சா.அக.) 

நவச்சாரவாயு Nava-c-cara-vayu, u.(n.) 

நீலச்சாயச் சாலையிலும், தோல் பதப்படுத்து 

மிடத்திலும் உண்டாகிற காற்று (வாயு); 8 

product of the purification of animal matter 

or the gas, evolved in indigo factories and 

tanneries Ammonia gas. (&1..9|&.) 

நவச்சி 7220௦7 பெ.(ஈ.) எவட்சாரம்; nitre- 

141416 01 00185. (சா..அக.) 

நவசக்தி nava-sakt, Gu.(n.) ஒன்பது 

வலிமைகள் (சத்திகள்); the personified 

female energies or faculties. (#1..9j6.)



நவசாரத்தான் 

Lumines, eneray of Brahma. 2. கார்த்திகை; 

eneray of Subramania. 3. @&iAlnmeanf; eneray of 

Indira. 4, uemenasr, eneray of Shiva, the great 

Lord. 5. myo; eneray of the first originent. 

&, Qyers Sif; eneray of Rudra. 7. aura; eneray 

of Vishnu in the form of boar, 8. eneussrail; eneray 
of Vishnu. 

நவசாரத்தான் nava-sra-t-tap, Qu.(n.) 
பொன்மணல்; 0010 016. (சா.அக.). 

நவசாரம் 72௦௪-5௮௮7, பெ.(ஈ.) ஒன்பது நீரின் 
éryio, Salammoniac turned into wax or 
prepared to form 16 ல (சா.அக.) 

நவசாரவுப்பு Navasara-v-uppu, Qu.(n.) 
நவசாரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உப்பு; 
carbonate of ammonia. 

[Skt. navaksaram > g. Bosna] 

நவசித்தர் 7௪0௪-௧821 பெ.(ஈ.) காய சித்தி 
யடைந்த ஒன்பது சித்தர்கள்; 16 ஈர16 1௮005 
‘Siddhars' exempted from infirmities of old 
age. (சா.அக.). 

நவசிந்தாமணிலேகியம் nava-sindamani- 
/égiyam, Qu.(n.) தாம்பூர செந்தூரத்துடன் 
துணைப் பருகமாக (அனுபானமாக)க் 
கொள்ளும் அகத்தியர் 300-ல் சொல்லியுள்ள 
ஓர் வகை இளகியம்; 3 1/ஈம 64 electuary 
taken as a vehicle along with calcined red 
oxide of copper as contemplated in 
Aasthiyas wook 300. (சா.அக.) 

நவசுரேபாங்குசரசம் navasuréparigu- 
Safasam, Qu.(n.) சுரத்தைப் போக்கி 
வியர்வையையுண்டாக்கும் ஒரு ஆயுர் வேத 
GS; an Ayurvedic medicine which 
Causes more sweating and cures fever. 
(சா.அக.) 

நவசூதிகை 1௪௦௪-5007 பெ.(ஈ.) ஈன்றணி 
மையுள்ளவள்; 8 ௦ recently delivered 
of a child, 

[Skt. nava+ satika > த. நவகுதிகை] 
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நவத்தம் navattam, Gu.(n.) e_mung Ae; 
Indian spikenard - Cyprus stoloniferus. 
(சா.அக.) 

நவத்தாழை ஈ20௪1/4 பெ.(ஈ.) நத்தைக் கூடு: 
snail shell. (e1.9)6.) 

நவத்துவாரம் nava-ttuvaram, Qu.(n.) 
தொண்டொளை (கண்கள், மூக்குத் 
தொளைகள், காதுகள், வாய், மலவாய்த் 
தொளை, குறித்தொளை என்னும் ஒன்பது 
உடல் வாயில்களாம் தொளைகள் (வின்.); (௦ 
nine apertures of the body viz. two eyes, 
two nostrils, two ears, mouth, anus and 
meatus urinarius. 

[நவம் - துவாரம்] 

தொண்டு - ஒன்பது. தொண் * தொளை 5 
தொண்டொளை, 

நவதளம் nava-tajam, @u.(n.) தாமரைத்தளிர் 
(சங்.அக.); tender lotus-leaf. 

[Skt. nava >. maid) + தளம்] 

நவதா 7௭௭௪௭௧ பெ.(॥.) யானையின் மேல் 
அமைக்கப்படும் இருக்கை (தவிசு) (யாழ்.அக.); 
howdah on an elephant. 

[Skt. navada > த. நவுதா] 

நவதானியம் ஈ௪௪-௭சஈட்௭, G@u.(n.) 
தொண்தவசம் (அவரை, உளுந்து, எள், கடலை, 
கொள்ளு, கோதுமை, துவரை, நெல், 
பாசிப்பயறு ஆகிய ஒன்பது வகை தவசங்கள்; 
nine kinds of grains, viz. beans, 
blackgram, sesame, bengalgram, 
horsegram, wheat, red gram, paddy, 
green gram. 

[வ 4 தரணியம்] 

நவதாரணை nava-laranaj Qu.(n.) 
1. தொண்கவனவூழ்கம். (நாமதாரணை, 
அக்கரதாரணை, செய்யுட்டாரணை, சதுரங்க 
தாரணை, சித்திரத்தாரணை, வயிரத்தாரணை, 
வாயுத்தாரணை, நிறைவுகுறைவாகிய வெண் பொருட்டாரணை, வத்துத்தாரணை யென்னும் 
ஒன்பது அவதான வகைகள்) (யாப்.வி.96. பக்.



நவதாலி 

516) (திவா.); the nine modes in the art of 
concentrated meditation. 2. pasda 
ஒன்பது வகைப்பட்ட மனோதாரணை,; 116 1106 
kinds of meditation practised by yogins. 

[Skt. nava-dhdrana > g. நவதாரணைரி 

நவதாலி 7௪0௪-12 பெ.(ஈ.) தொண்கோள் 
சாந்தியாக விளக்கிடு கல்யாணத்தில் 
சிறுமிக்குக் கட்டும் ஒரு வகைத் தாலி (இ.வ;); 
the tali tied round the neck of girls, on the 
occasion of vilakku-kalyanam in 

propitiation of nava-k-kirakam. 

[நவம் - தாலி] 

[Skt. navante. தாலி? த. நவதாவி] 

நவதாளம் /7202-/௧௪:7, பெ.(ஈ.) தொண்டாளம். 
(அரிதாளம், அருமதாளம், சமதாளம், சயதாளம், 
சித்திரதாளம், துருதாளம், நிவிர்த்ததாளம், 
படிமதாளம், விடதாளம் என்ற ஒன்பது வகைத் 
தாளம்" (பரத. தாள. 6); 112406 01176- 
measure, viz. aritalam, arumatalam, 

S$amatalam, Sayatalam, — Sittiratalam, 

turuvatalam, nivirttatalam, patimatalam, 

vitatalam. 

[நவ் - தாளம்] 

[Skt. 7௪2 2 த. நவம் 4 த. தாளம்] 

நவதாளகம் ,7202-/2/2௮7, பெ.(1.) இனிப்புப் 

புளி; sweet tamarind. (a7.2)6.). 

[நவம் - நாகம்] 

நவதி! 720௪0] பெ.(.) பொடுதலை; creeping 

vervain - Lippia nodiflora alias verbina 

nodiflera. (a1..9)&-) 

நவதி? ஈசசம் பெ.(ா.) தொண்ணூறு 

(யாழ்.அக.); ஈ16டு. 

[8/4 1௪/௪௦/2.த. நவுதி] 

நவதிகை 7௪௪௦7௮ பெ.(.) தூரியக்கோல் 

(யாழ்.அக.); brush. 

[Skt. navadika > த. நவுதிகை] 

நவதீர்த்தம் nava-tirttam,  @u.(n.) 

தொண்ணீர்க்குளம், கங்கை, யமுனை, 
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சரசுவதி, நருமதை, சிந்து, காவேரி, கோதாவரி, 

சோனை, துங்கபத்திரை என்னும் ஒன்பது 

நற்பேறு தரும் நீர், நீர்த்தம்; 176 nine sacred 
rivers of the Hindus. கங்கை ததியாதி 

தவுதீர்த்தக் கரை நாட்டுள் (சைவச, ஆ சார, 
2 

[5/7 7௪1/௮: த. நவாதிர்த்தம்] 

நவதை 72௪௦9 பெ.(ஈ.) புதுமை (யாழ்.அக.); 
newness, freshness. - 

[Skt. nava > 5. gasung] 

நவநாகம்' 77௪2-7277, பெ.(7.) ஓமம் (மலை.); 

bishop's weed. 

[நலம் - நாகம்] 

நவநாகம்” 7௪02-7297, பெ.(ஈ.) அட்ட (எட்டு) 

மாநாகழும் ஆதி (முதல்)சேடனும் ஆகிய 
ஒன்பது மகா நாகங்கள் (வின்.); 116 ஈரா€ 
serpents of the nether world comprising 
asta-ma-nagam and &dicégan. 

[Skt navan> gs. நரகம்] 

நவநாணயம் சாசாசிரஷனா, பெ.(£.) 
புதுவழக்கம் (யாழ்.அக.); ஈய றா801106, 
innovation. 

[Skt. navatnanaka > g. marsromruni] 

BAIETZASSW Nava-nada-sittar, Ou.(n.) 
சத்தியநாதர், சதோகநாதர், ஆதிநாதர், 
அனாதிநாதர், வகுளிநாதர், மதங்கநாதர், 
மச்சேந்திரநாதர், கடேந்திரநாதர், கோரக்க 
நாதர் ஆகிய முதன்மைச் சித்தர் ஒன்பதின்மர்; 
the nine principal Sittars, viz. cattiyanatar, 

Satokanatar, Atin&Star, Anatinatar, 

vakulinatar, matankanatar, maccentira- 
natar, katentiranatar, korakkanatar. 
"நவநாத கித்தா்களுமுன்னட் பினை 

விரும்புவார் (தாயு. மெளன. 77. 

[5/4 ரசு 2 -த. நவதாதசித்தாி 

நவநாதசித்தத்தைலம் ,7202-222-214/2-/- 

82/௮7), பெ.(1.) கையாந்தகரை, ஆடாதோடை, 

நொச்சி, ஊமத்தை, சதுரக்கள்ளி, கண்டங் 

கத்திரி, ஆமணக்கு, தழுதாழை, எருக்கு ஆக



நவநாதரசம் 

ஒன்பது சரக்குகளைக் கொண்டு சம எடை 

கொண்டு மற்றும் சில கடைச் சரக்குகளையும் 

சேர்த்து நல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், 

வேப்பெண்ணையும் கூட்டிக் காய்ச்சிய நெய்மம் 

(தைலம்), இது தலை முழுகவும், ஊதை 
வலிக்குத் தேய்க் கவும் உதவும்; 8 081710 80 
smearing oil for vadha diseases prepared 

with the juices of nine herbs, and three 
oils as mentioned above along with some 

bazaar drugs. (&1r..91&.) 

நவநாதரசம் Nava-nddarasam, Qu.(n.) 

எலும்பைப் பற்றிய காய்ச்சலுக்கு கொடுக்கப் 

படும் ஒர் ஆயுள் Cougs was; an Ayurvedic 
medicine given for fevers affecting the 

0௦165. (சா.அக.) 

நவநிதி ஈ௪/2-1/0/ பெ.(ஈ.) தொண்ணிதி; பதுமம், 
மாபதுமம், சங்கம், மகரம், கச்சபம், முகுந்தம், 
நந்தம், நீலம், கர்வம் ஆகிய ஒன்பது 
வகைப்பட்ட பெருஞ்செல்வம்; (6 nine 
treasures ௦1 (ய. 'ரிங்ககன்றானருள் 
பெருக நவநிதிபும் "(சேது தராசா. 20) (பிங்) 

[5/1. 7௮/47/0272 த. நவநிதி] 

நவந்தகம் ஈ202-7/0௪7௪), பெ.(ஈ.) 1. நெய்: 
ghee, melted butter. 2. ஒரு வகை கந்தகம்; 
sulphur of a particular kind, (சா.அக.) 

நவநீதசெயநீர் ஈ2/௮7/0௪-5ஐனர்; பெ.(ஈ.) 
தலைப்பிண்டச் செயநீர்; a strong pungent 

' liquid extracted from the first born foetus. 
(சா.அ௧.) 

நவநீதசோரன் nava-nida-sdran, Gu.(n.) 
கண்ணபிரான் (யாழ்.அக_; Krishna as butter 
- Stealer. 

[sand + 651 + சோர்] 

நவந்தநீர் ஈசர், பெ.(ஈ.) தூய நீர்; 
nutritional fluid. (சா.அக.) 

நவநீதப்பூடு ஈ22-7/0௪-௦-2 ரங், பெ.(ஈ.) 
மூளையின் மாங்கிசம்: brain tissue - 
எஸ்ரா. (சா.அக.) 
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நவநீதரசம் 

நவநீதம்! nava-nidam, Qu.(n.) 1. ys 
வெண்ணெய்; 185 பர். 2. ஆவின் 

GlusietGenri: butter collected from cow's 

milk. 3. புத்துருக்கு நெய்; freshly melted 

066. 4. தண்ணீரின் அடியில் நிற்கும் 

வண்டல்; 16 56011 2 16 0௦14௦௱ of 

1/9187. (சா.அக.) 

நவநீதம்” navanidam, Gu.(n.) Ginn 

கர்த்தாக்களுளொன்று (சங்.சந். 47); 9 

primary raga. 

[நவம் * நீதம்] 

நவநீதபாகம் Navanidabagam, @u.(n.) 

எளிதிற் பொருளுணர்தற்குரிய செய்யுணடை 

(wrip..91&.); transparent simplicity of style. 

[நவம் * நீதம் * பாகம்] 

நவநீதபாகு ச௪-ஈ/சேம்சீரம பெ.(.) 
மூளையின் பாகைப் போன்ற நீர்; 9 ஷாபற 1/௨ 
liquid derived from the brain. 

நவநீதம்பண்ணல் nava-nidam-pannal, 
பெ.(ஈ.) வெண்ணெயைப் போல் செய்தல்; 
making as fine as butter, making an 

emulsion. (617..9)&.) 

நவநீதமருவிப்பாய்தல் nava-nida-maruvi-p- 
2805) பெ.(ஈ.) வெண்ணெயைப் போலாதல்; 
becoming an oily mass like butter - 
Emulsion. (ar..a18.) 

நவநீதரசம் nava-nidarasam, Qu.(n.) 
1. இதளியத்தோடு சாரம், வீரம், சிப்பி நீர், 
சேங்கொட்டை இட்டு உருக்கும் வெண்ணெய்; 
a glutinous mercury. 2, இதளிய 
(சுத்தரச)த்தினின்று செய்யும் 10 வகை 
இதளியச் சத்துக்களிலொன்று; 076 07106 10 
kinds of mercury preparations as 
contemplated in sidha medicine. it is 
capable of transmating inferier metals into 
gold and rejuvenating the human body. 
(சா.அக.)



நவநீதி 

நவநீதி 7212-/0/ பெ.(ஈ.) வெண்ணெய், 0011௭, 
(சா.அக.) 

நவப்பிரமர் 7௪௪-2-2ர௮77௭7 பெ.(1.) மரீசி, 

பிருகு, அங்கிரா, கிரது, புலகன், புலத்தியன், 
தக்கன், வசிட்டன், அத்தரி என்ற ஒன்பது 

படைப்பு கடவுள்; 1176 nine creators. viz. 

marisi pirugu, angira, kiratu, pulakan, 

pulattiyan, takkan, vasittan, attir’ 

[நவம் - பிரமா] 

நவப்பிரமவுயிர் 7௪,2-0-27௮712-1-0ர் பெ.(1.) 

தூயநீர் (சுத்தசலம்); க௱௱(011௦ fluid 

Liquoramni. (e1.9|&.) 

நவப்பிரேதம் Nava-p-pirédam, Gu.(n.) 

எண்டிக்கும் மேலிடமுமாகிய ஒன்பது திசை 

களையும் காவல் புரியும் பூதங்கள் (வின்.); 116 

nine demons who are believed to protect 

the eight cardinal points, and the zenith. 

நவப்பீரிதி nava-p-piriaj Gu.(n.) Geugusciny 

(சங்.அக.); 5811 026. 

[தவம் - பரிதி] 

நவபண்டம் 7202-,02/02/7, பெ.(1.) கோதுமை, 

நெல், துவரை, பயறு, கடலை, அவரை, எள், 

உளுந்து, கொள் ஆகிய ஒன்பது வகைத் 

தவசங்கள் (வின்.); 11௦ nine kinds of grain. 

[Skt. navan > g. gaxwinsi] 

நவபதார்த்தம் 721/2-,0௮/2711217) பெ.(1.) சீவம், 

அசீவம், புண்ணியம், பாவம், ஆசிரவம், 

சம்வரை, நீர்ச்சரை, பந்தம், மோட்சம் எள 

ஒன்பது வகைப்பட்ட சைன மத தத்துவங்கள் 

(சீவக. 2814, உரை); the nine categories or 

fundamental realities. civam, acivam, 

punniyam, povam, aciravam, camurai, 

niraccarai, pantam, motcam. 

[Skt. navan > g. gar + புதாரத்தம்] 

நவபந்தனம் 7202527222) பெ.(ஈ.) உடம்பி 

லுள்ள ஒன்பது வாயில்களையும் அடக்குதல்; 

suppressing the action of the nine 

appertures in the body. (சா.௮௧.) 
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நவபேதமூர்த்தம் 

நவபல்லவம் nava-pallavam, Gu.(n.) 1. தளிர்; 

tender leaf. 2. @lenuumucmré@; a kind of 

castor plant. (eT..9j6.) 

நவபாண்டம் nava-pandam, u.(n.) 

புதுப்பானை (இ.வ.); 198 0018. 

[5/%் 72/௪2 த. நவ - பாண்டம்] 
axa 

நவபாசாணம் Navapasanam, Gu.(n.) 

தெண்ணச்சு; கடற்கரை நீரில் அமைக்கப் 

பெற்ற நவக்கிரகச் சீலைகளை உடையதும் 

இராமநாதபுரத்தையடுத்துள்ளதும் யாத் 

திரைக்குரிய தலமுமான தேவிபட்டணம் என்ற 

eat; Devipattanam a place of pilgrimage 
near Ramnad, having nine large stones 

representing the nine planets, fixed in 

shallow water along the seashore. 

[Skt. navan > த. நவ 4 பாசாணம்] 

நவபாடாணம் nava-paganam, @u.(N.) 

கடையில் விற்கப்படும் ஒன்பது வகைப் 

urLrentmieest; the nine kinds poisons 

generally sold in bazars. (#1..9)6.) 

Raijear solwin nava-punpiyam, Gu.(N.) 

எதிர்கொளல், பணிதல், இருக்கையீதல், 

கால்கழுவல், அருச்சித்தல், நறுமண புகை 

ஊட்டல் (தூபங் கொடுத்தல்), தீபங்காட்டல், 

புகழ்தல், உண்டியீதல் என ஒன்பது வகைப்பட்ட 

விருந்தோம்பல் செயல்கள் (யாழ்.அக.); 16 

nine acts of hospitality shown to an 

honoured guest. 

[Skt. nava > த. தவ + புண்ணியம்] 

நவபூசாவந்தம் nava-pdsavandam, @u.(n.) 

ஒன்பது முகமுடைய கடுக்கன் வகை (வின்.); 

nine-faced ear ring. 

[Skt. navan > த. நவ 4 பூசாவுந்தும்] 

நவபேதமூர்த்தம் 7௪௦௪0202-௱14௭) 

பெ.(1.) சிவம், சத்தி, நாதம், விந்து, சதாசிவம், 

ஈசன், உருத்திரன், மால், அயன் என்ற ஒன்பது 

வகையான சிவபேதம் (சி.சி.2, 74); the nine



நவம்! 122 நவமுகில் 
  

manifestations of siva (viz., ciwvam, cats 
natam, vintu, cacivam, ican uruttiran, mal 

௪0. 

[96 ரசா 2 த. நவ * பேதமூர்த்தம்] 

நவம்! ஈசச௱, பெ.(.) 1. புதுமை (பிங்.); 

freshness, novelty. மாய செஞ்சுடர் 

நல்குதலும்(திருவாச. 77 4). 2. நட்பு (திவா); 

friendship, affection. 3. நிலம் (அந.நி;); 

earth. 

[Skt. nava > 5. நவம்] 

நவம்” navam, Gu.(n.) 1. umby; snake. 
2. சாரணை; 016 51160 112 - லா 
thema monogyna. 3. மாரிக்காலம்; rainy 
season. 4. ygieni; novelty. (en.916.) 

நவம்” ஈ௪/௪௭, பெ.(ஈ.) ஒன்பது (பிங்.; (06 
number nine. 

[Skt. navan > 5. mani] 

நவம்” 7௪2), பெ.(ஈ.) கார்காலம் (பிங்.); winter. 

[Skt. nabhas> g. ani] 

நவமணி navamani Gu.(n.) தொண்மணி. 
கோமேதகம், நீலம், பவளம், மரகதம், 
மாணிக்கம், முத்து, புருடராகம், வைடூரியம், 
வயிரம் ஆகிய ஒன்பது வகை அரத்தனங்கள் 
(திவா.); 176 nine gems or precious stones. 
viz.,  kémétagakam, nilam, pavalam, 
maragatam, manikkam, Mutt, 
purutarakam, vaidiriyam, vairam. 

[Skt. navan > த. நவம் - மணி] 

நவமணிச்சிந்தூரம் nava-mani-c-cindiram, 
பெ.(1.) வீரம், பூரம், இலிங்கம், கந்தகம், 
படிகாரம், வெண்காரம், எவட் (நவா)ச் சாரம், 
வெடியுப்பு, அயம் ஆகிய இவ்வொன்பது சரக்கு 
களைப் புடமிட்ட சிந்தூரம்: (60 60/0௦ obtained 
by calcining the following nine drugs 
corresive sublimate, sub chloride of 
mercury, vermillion, sulphur, alum, borax, 
salammoniac, nitre and 701. (சா.அக.).   

நவமணிமாலை navaman-malaj பெ.(1.) 
%ழ தொண்மணி மாலை; 8 ॥6011806 ௦14 (76 
ரச 025. “அணிகிளா் மாடவீதி நச்சரவுச் 
சிமாட்கு ந௨யணிமாலைமானும் "(குற்றா. தல. 
நீகரச்சருக், 79), 2. ஒன்பது பாவகையால் ஈறு 
தொடக்கி(அந்தாதி)யாக இயற்றப்படும் ஒரு 
பிரபந்தம் (இலக். வி. 837); 8 00௦௭௱ of nine 
verses of various metres in antadi. 

[se.nocmf + carmel] 

Reuse navamall பெ.(ஈ.) சித்தினி இன 
(சாதி)ப்பெண்; 016 07 (6 four classes of 
woman divided according to lust. (e7.9)8.) 

நவமாதம் Navamaddam, Gu.(n.) gsrug) 
மாதம்; ஈ6 ஈர். (சா.அ௧.) 

Baiwnrel navamal, பெ.(ஈ.) மனோசிலை 

(சங்.அக.); (68102. 

[Skt. navamali> த. ந௨மாலி] 

நவமாலிகம் /7௪௦௪-/112/7௪௱), பெ.(1.) இரட்டை 
மல்லிகை; [/85௱[ஈப௱ 83௱6௨௦ (double 
flowered). (er. 918.) 

meus’ navami Gu.(n.) 2 em ஒன்பது; 116 எரர் 
lunar day after the new or full moon. 

peu? navam{ Gu.(n.) காருவா (அமாவாசை) 
அல்லது வெள்ளுவா (பெளர்ணமி) கழிந்த 
ஒன்பதாவது நாள்; 16 வாம் 1பாக day after 
the new moon and after the full moon. 
'நவசிதனி விழைத்திடுமேல்கு (சேதுபு. தரா. 
29% 

[Skt. navami> ௪. நவமி] 

Bawpae nava-mukil Qu.(n.) சம்வர்த்தம், 
ஆவர்த்தம், புட்கலம், துரோணம், காளம், நீலம், 
வாருணம், வயுவம், தமம் ஆகிய ஒன்பது வகை 
மேகங்கள் (வின்.); (16 ஈ॥ஈ6 14705 ௦4 00105 
viz. camvarttam, avartiam, putkalam, 
turonam, kaam, nilam,  varunam, 
vayuvam, tamam,. 

[Skt. navan > த. நவழுகில்]



நவமூர்த்திமெழுகு 

Kap sAQuqe Nava-martt-mefugu, 

பெ.(1.) எவட் (நவாச்)சாரம், வீரம், பூரம், 

கெளரி, தாரம், இலிங்கம், வெள்ளை, வெடியுப்பு, 

கறிப்பு ஆகிய இவ்வொன்பதையும் 

ஒவ்வொன்றாக நாதத்தினால் 9 நாள் 

மெழுகைப் போல் அரைத்துத் திரட்டி வைத்துக் 
கொள்ளும் ஒரு aime Los; a wax like 

preparation or medicine obtained by 

grinding for nine days the following nine 

drugs first separately and then all to gether 

with Natham a _ prepared fluid- 

salammoniac, corrosive sublimate 

subchloride of mercury golden arsenic, 

yellow orpiment vermillion white arsenic, 

nitre, common salt they must be grinded 

till they obtain the wax like consistency. 

(சா.அக.) 

நவமூலம் navamiiam, பெ.(1.) மூளை மூலம், 

இரத்தமூலம், சீழ்மூலம், உள்மூலம் முதலிய 

ஒன்பது வகை நோய்கள்; (6 ஈ!ா6 வாலி 

010165. (சா. அக.) 

நவமை Navamaj Gu.(n.) Gps; defect, fault. 

“ronson iris தற்றவன் (கம்பரா. அகத். 3]. 

நவர் 7௪1௮; பெ.(ர.) ஆள் (இ.வ.); 96500. 

[U. nafar > gs. நவி] 

நவர்சிட்டா navar-sitta, Qu.(n.) பேர்வாரி 

வரிக்கணக்கு (சிட்டா); 18/201ப6 2000பா॥ of 

holdings with assessment arranged under 

the names of the holders. 

[ப் ஈசா த. நவாசிட்டா] 

நவரங்கப்பணி navarariga-p-par Gu.(n.) 

கோயில் மேற்கூரை (விதானம்) வேலைகளில் 

ஒரு வகை (நாஞ்.); 81/0 ௦1 ornamentation 

in a canopy. 

[U. navatranga > g. pasmiecienfl] 

நவரங்கப்பளி navarangapa-p-pah Gu.(n.) 

புடைவை வகை; 8 0 04 58166. 

[Skt. navatranga > §- நவரங்கபப்பளி] 
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நவவரிகை 

நவரசம் ஈ௪/௮௪2௪௭, பெ.(ர.) 1 தொண்சுவை, 
ஒன்பது வகைச் சுவை; [6 ஈர்£6 1805 ௦7 

juices or essences. 2. வாலை உப்பு; 

quintessence of 521. (சா.அக.) 

நவரசம்” 7௪1௪-7222), பெ.(ஈ.) (தொண்சுவை) 
ஒப்பனை (சிங்காரம்), ஆசியம், கருணை, 

சினம், வீரம், பயம், அருவருப்பு, அற்புதம், 

சாந்தம் (அமைதி) ஆகிய ஒன்பது வகை 

Erhassuser (Heur.); the nine sentiments 

or emotions prevailing in a literary work, 

chiefly poetry or drama viz. sinkaram, 

4siyam, karpaj irauttiram, viram, bayam, 

/ப2௮/௮0ப021_, 847021. (வடமொழியில் 

குறிப்பிடப்படும் ஒன்பது வகையான 

மெய்ப்பாடுகள்). 

[Skt. navan+(Rhet.) > த. நவரசம்] 

[நவ - ரசம்] 

நவரசமெழுகு Navarasa-melugu, பெ.(ஈ.) 

இராசபிளவை போக்கும் மருந்து; 8 பலவு 

medicine that cures diabetic carbuncle. 

(சா.அக.) 

நவரங்கம் 7௪௦௪-/௮/9கற), பெ.(1.) 1. நாடக 

சாலை (பிங்; (16206. 2. கோயில் நடுஷங்கம் 

கோயிலிலுள்ள முதன்மை மண்டபம் (இ.வ.); 

central hall of a temple. 

[5/ம் 7௪/24/௮17௪ 2 த. நவரங்கம்] 

Rays Pearemery  Nava-rattipa-varppu, 

பெ.(ஈ.) ஒன்பது வகை அரத்தினங்களைச் 

செய்யும் வைப்பு முறையைப் பற்றிச் சொல்லும் 

மருத்துவ நூல்; 8 192156 ௦0 601016 

compiled by siddha named Sattaimuni 

dealing with the artificial process of 

making the nine gems synthetically 

together with their qualities and uses in 

medicine. (&17..5).) 

நவவரிகை nava-varigaj பெ.(8.) புதுமணப் 

பெண் (யாழ்.அக.); 8 14/௦8 6081 

married. 

[Skt. navavarika > g. pounstione]



நவவாயில் 

Raamule navavdyi, Gu.(n.) gerugl 
(நவத்துளை வாரம்); (46 ஈர6 08196 07 
openings in the human system. (a1. 9)&.) 

[நவம் * வாயில்] 

நவவானோர்கள் nava-vanorgal பெ.(1 ) 

கிறித்தவ மதத்தில் வழங்கும் ஒன்பது 
வகைப்பட்ட தேவகணங்கள் (வின்.); [46 
choirs of celestial spirits. 

[Skt. nava> &. jar + வானோர்கள்] 

நவவியாகரணம் /72௦9-0]/29௪12727, பெ.(1.) 
இந்தியாவில் இருந்த ஒன்பது இலக்கண 
நூல்கள்; 16 nine ancient treatises on 

Indian grammar. 

[5/% 72/2 த. நவ* வியாகரணம்] 

இவற்றுள் முதலாவதும் காலத்தால் மிகுந்த 

தொன்மையுடையதும் ஐந்திரத் தமிழிலக்கணம் என 

நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நவவியூகம் nava-viyogam, Qu.(n.) ere 

வியூகம், குல வியூகம், நாமவியூகம், ஞான 

வியூகம், சித்த வியூகம், நாதவியூகம், விந்து 
வியூகம், கலா வியூகம், சிவவியூகம் என்ற 
ஒன்பது வகைப் பொருட்டொதொகுதிகள் 
(செளந்த. 1, உரை); 116 nine categories of 

things. 

[Skt. navan > த. நவாவியூகம்] 

நவராசிகம் navarasigam, Gu.(n.) கணக்கு 
வகை (வின்.); £ப|6 ௦4 ஈராா6. 

[Skt. navan+(math) > 5. pomnéeti] 

நவராத்திரி ஈ20/௪-7214/] பெ.(ஈ.) தொள்ளிரா 
(புரட்டாசி மாதம் வளர்பிறையின் முதல் 
நாளிலிருந்து ஒன்பது இரவுகள் கொண்டா 
டப்படும் பண்டிகை); 8 16514௮ 1௦ (96 
0000658855 Durga. Lakshmi. 
Saraswathi. celebrated for nine days. 
"நவராத்திரிக்குக் கொலு வைக்கப் 
போகிறீர்களா?" (இ.வ). 

[Skt. nava(n)+ratri> 6. வராத்திர] 
நவரோசு navardsu, Gu(n.) ஓர் இசை, பண், 

இராகம் (வின்.): 3 1470 611பா௨ 

[U. nauréz(mus.) > த. தவரோசு[ 
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நவலோகபூபதி 

நவரோதயம் navarddayam, பெ.(ஈ.) சீனிக் 
கற்கண்டு (சர்க்கரை கற்கண்டு); ஈர்/6 50027 
௦81]. (சா.அ௧.) 

நவலோகம் navalogam, Gu.(n.) பொன், 
இரும்பு, செம்பு, ஈயம், வெள்ளி, பித்தளை, தரா, 

துத்தநாதம், வெண்கலம் ஆகிய ஒன்பது 
மாழைகள் (பிங்.); (6 nine kinds of metal, 
viz. pon, irumpu, Sempu, lyam, vel pittalaj 
tara, tuttanagam, venkalam. 

[5/ம 7௮2 த, நவம் * உலோகம்] 

நவலோகக்களங்கு Navaldga-k-ka/arigu, 
பெ.(ஈ.) ஒன்பது உலோகங்களையும் இதளிய 
(இரச)த்தையும் சேர்த்துச் செய்யும் உருண்டை; 
alloy prepared with nine metals along with 
mercury. (41. 9)&.) 

நவலோகக்களிம்புபோக்கு 72//27௪-/6 
kalimbu-pokku, Gu.{n.) Causrah svg 
பேய்ப்பீர்க்கு; 578106 /uffa-Luffaechinata. 

(சா.௮௧.) 

[நவ் - உலோகம் - களிம்பு - போக்கி] 

நவலோகக்குப்பி navaloga-k-kuppi பெ.(ஈ.) 

சுதை மண் (யாழ்.அக.); பாண. 

[5/1 7௪122 த. தவம் * உலாகக்குப்பி] 

RaiGereresa) nava-/dga-c-cattu, Gu.(n.) 

ஒன்பது மாழை (லோக) வகைகளைச் சேர்த்துப் 

புடமிட்டு எடுத்த சத்து; 116 6658706 0௮1160 
by subjecting the nine metals to violent 
heat or calcination - Calx of nine metals. 

(சா.அக.) 

[நவம் - உலோசும் 4 சத்தரி 

நவலோகத்தகடு navaldga-t-tagadu, Gu.(N.) 

ஒன்பது மாழை (லோகங்)களையும் ஒன்று 

சேர்த்து உருக்கித் திரட்டித் தட்டிய தகடு; 116 
foil or plate of an alloy of nine metals. 

(சா.அக.) 

[தவம் * உலோகம் 4 556] 

நவலோகபூபதி nava-loga-popadi, பெ.(£.) 
ஒரு வகைக் கூட்டு மருந்து; 8 medicinal 
compound, 

[நவலோகம் - பூபுதி]
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நவலோகபூபதிமாத்திரை /720/272-20௪௦ 

772/8] பெ.(1.) ஒன்பது மாழை (லோகங்) 

களையும் சேர்த்துச் செய்த காய்ச்சல், இசிவு 

முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் கூட்டு 

மருந்துக் குளிகை; 9 reputed pill prepared 
as per process of Tamil medicine from a 

mixture of nine metals. (ei. 946.) 

[நவம் - உலோகம் * பூபதி - மாத்திரை] 

நவலோகபேதி 72௪6740201 Gu.(n.) 

1. கெந்தி பாடாணம்; a poisonous 

compound of sulphur in its native state, a 

mineral poison. 2. geirusy worenip (Gaur ast) 

களையும் பேதிக்கச் செய்யும் மருந்து; கோர 
substance capable of acting chemically 

on nine metals. (e1..9)5.) 

[pans + 2 Corres + Cus] 

BaiGerain nava/ogam, Gu.(N.) spsirugy asm 

மாழை (உலோகங்)களான, பொன், வெள்ளி, 

செம்பு, இரும்பு, ஈயம், வங்கம், நாகம், 

குருத்துவம், குடவன் (௮) பித்தளை; 0010, 

silver, copper, iron, tin, lead, zinc, platinum 

20 60955. (சா.அக.) 

[gous + 2 Gorreti] 

நவலோகமேமமாக்கி navaldgaméma 
maki, Gu.(N.) 1. Qlevsucoor Luresreoerta; a kind 

of prepared arsenic. 2. குங்கும பாடாணம்; 

one of the 32 kinds of prepared arsenic. 

(சா.அக.) 

நவலோகவக்கினிகுமாரன் navaloga-v- 

.அப்பாரகிறை பெ.(ா.) உடம்பினிலுள்ள 

நோய்களை நெருப்பைப் போல் எரிக்கக் கூடிய 
ஒன்பது மாழை (லோகங்) களைக் கொண்டு 

செய்யப்பட்ட ஒர் மருந்து; 8 [$பர60 ௦ 8௮1 

known remedy for curing or reducing to 

nothing like fire, all oilments in the system 

radically, prepared with the aid of nine 

metals. (e1..9)6.) 

[நவம் - உலோகம் * வக்கினி * குமாரன்]   

நவலோகவங்குசம் navaldga-v-arigusam, 

Gu.(n.) aris; load stone magnet. 

(சா.அக.) 

[நவம் - உமலரகம் * வங்குசும்] 

நவலோகவேதிச்சி /720/272-120122/ பெ.(.) 
கருநெல்லி; 91801 Indian gooseberry - 

Phyllanthus emblica. (et. 9)6.) 

[நவம் * உலரகம் - வேதிச்சி] 

நவலோகாங்கம்' navaldgarigam, Gu.(n.) 
காந்தம்; 10800 51006, magnet. (e1..9/6.). 

நவலோகாங்கம்* navalogdigam, பெ.(ஈ.) 

காந்தம் (மூ.அ.); ஈகா. 

[Skt. nava-lékam > &. நவலோகாங்கபம்] 

நவாக்கரி Nava-A-kar7, Qu.(n.) GsrerGerips ai 

மந்திரம், ஒன்பது எழுத்துகளுள்ள மந்திர 
eusnas; a sacred mantra of nine letters. 

"நவாக்கரி சக்கர நானுரை செய்யின்” 
(நிறமுந். 7319). 

[Skt. nava(n)t+aksar/> g. saméef] 

Barésyea_Q  nava-c-cdra-k-kattu, 

பெ.(॥.) நெருப்புக்கு ஒடாதபடி கட்டிய 

(நவாச்சாரம்); 000201102160 5௮11 8௱௱௦௱/20௦ 

which resists fire. (17. 9\&.) 

நவாச்சாரக்காரம் Nava-c-cara-k-karam, 
பெ.(॥.) 1. நவாச்சாரநீர்; 811009 solution of 
ammonia - Liquor ammoniac. 2. நவாச் 
சாரவுப்பு; carbonate of ammonia - 
Ammoniac carbonas. 3. peuréeny Gewfir; 
a liquid with a very pungent odour and 
strong alkaline reaction obtained by 
exposing salammoniac with other 
ingredients in the night's dew. (er. 914.) 

நவாச்சாரக்கிராணம் /7௪2-0-0௮௪-/- 
/ாசரசார) பெ.(1.) ஒன்பது (நவாச்)சாரத்தோடு 

கூட இரண்டு பங்கு சீமைச் சுண்ணாம்பும் 
நன்றாகக் காய வைத்துக் கலந்து பதங்கமாக 
வெரித்த ஓர் வகை ஒடுஞ் சரக்கு; 8௱ளிரார 

salt volatile salt ammoniac. ami, Qupn, 
மூர்ச்சை, குதகசன்ணி Of SM CME GAS



நவாச்சாரம் 

மூக்கில் முகருவதற்காக உபயோகம் 
படுத்தப்படும் மருந்து. (சா.அக.) 

நவாச்சாரம் Nava-c-caram, Glu.(n.) sureeneor 

யற்ற, பளபளப்பான நாரிழை போன்ற ஓர் 

வெண்மையான பொருள்; 8 001/0ப1[685, ॥ஈ 

odourous and translucent fibrous mass 
known as salammoniac - Ammonis 

ahlaridum. (si1..9)5.) 

Ramessnyeiriy Navd-c-cara-vayu, Gu.(n.) 

நவச்சாரத்தினின்று கிளம்பும் நச்சுக்காற்று 
gas ammonia (NH3). It is a poisonous gas 

found in sal ammoniac. wee afleir 

மூத்திரதீதிலும், அழுகி நாற்றமுசர்ள உயிரி 
(சீ௨ராசிகளிலும் பொருந்திபுள்ளது. (சா.அக.) 

நவாச்சாரவாயுசெயநீர் nava-c-cara-vayu- 

Seyanir, Gu.(n.) தாம்பூரபற்பம்; செந்தூரத் 

திலுள்ள குற்றங்களை நீக்கும் தன்மை 
Leow; SOlution of ammonia. it is capable 
of removing the defects in calcined oxides 
of copper either red or white. (சா.அக.) 

் நவாட்டுச்சருக்கரை navaltu-c-carukkarai 
.. பெ.(1.) பூராச்சருக்கரை (இவ); 1௪, பர்ரி 

can-sugar. 

[நவாது - சருக்கரை] 

நவாடா 72225 பெ.(ஈ.) தோணி (வின்.); 6௦24, 
dhoney. 

[Skt. nava] 

நவாத்து Navattu, Qu.(n.) மணற் சர்க்கரை: 
8518 5பர2. (சா.அக.) 

நவாது 77௭௭௪0) பெ.(ஈ.) வெண்மையான 
சருக்கரைவகை (வெண் சருக்கரை) (இ.வ.); 3 
kind of white sugar. 

[T. navatu > a. வாத் 

நவாமிசம் ஈ௪௦27/52௱7, பெ.(ஈ.) தொண்பகிர்வு, 
ஓரை(இராசி)யை ஒன்பதாகப் பகிர்கை 
(சோதிட. சந். 123); 0451௦௩ of a sign of the 
Zodiac into nine equal parts. 

[Skt. navan > தீ. நவாமிசம்] 
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நாகபஞ்சமி 

நவார்ப்பட்டை Navar-p-pattal @u.(n.) us 

நிறமான பட்டை (௩.) ஈாயிர்-௦௦1௦பா60 180௦. 

[Skt. nawar > த. samt + ue] 

நவனாகம் navanagam, Qu.(n.) ஓமம்; 

bishop's weed-carum ajwaun; sison - 

81800 ஊர். (சா.அக.) 

நவிசிந்தா 1௪322, பெ.(.) உதவியாளர் 
(C.G); accountant, clerk. 

[U. nawi-sindah > g. paiéign] 

நவிசு navisu, Qu.(n.) 2 sewurent (C.G); 

writer, scribe. 

[U. nawis > 5. pate] 

Baler navina, Gust. (adj.) 1. ysuy modern. 
2. sharasSiw; pertaining to the present 
16. 3. வியப்புக்குரிய கதை; 1098]. (சா.அக.) 

நவீனநூலாராய்ச்சி navina-nilaraycc) 
Glu.(n.) ysl areoriins modern scientific 

656910. (சா.அக.) 

நவீனம் navinam, Gu.(n.) 1. புதுமை (உரி.நி3; 
newness, novelty. 2. புதிய முறையில் 

எழுதப்பட்ட கதை; 10181. 

[Skt. navina > த. நவீனம்] 

BCansANgsi navottiridam, Qu.(n.) 
வெண்ணெய் (சங்.அக.); 6ப(1. 

[Skt. navodhrta> த. நவோத்திரிதம்] 

நாக்குச்சதம்பனம் nakku-c-cadambanam, 
பெ.(॥.) நாக்கு இழுப்பு நோய் (பைஷஜா.); 0௮18)/ 
of the tongue. 

[Skt. nakkuruti > த. தாக்கு * சதம்பனம்] 

நாச்சநார் ஈச2௦௮12 பெ.(ஈ.) நஞ்சா; 50பார2 
laurel. (a1. 944.) 

நாகபஞ்சமி 1aga-pafyami @lu.(n.) ured Lm 
முதலியவற்றை நாகத்துக்கு இட்டு அதனை 
வணங்கும் நாளாகிய சிராவண சுக்கில பஞ்சமி 
(G).a); the fifth lunar day of the bright for 
night in the month of srava na in which the



நாகபசுமம் 

Nagas or serpent - gods are worshipped 

with offerings of milk, grain, etc. 

[8/4 72922 த. நாகபஞ்சமி] 

நாகபசுமம் 29௪-ம்ச2பாசா) Gu.(n.) 

வெள்ளடத்தை (துத்தநாகத்தை) நீற்றி 
யெடுத்த மருந்து (இங்.வை.); 00406 of zinc, 

Zinci oxidum. 

[Skt. naga+bhasman > g. preueui] 

நாகப்பிரதிட்டை naga-p-piraditta, Gu.(n.) 

பாம்பைக் கொன்ற தீவினையைப் போக்கு 

வதற்குச் சிலை முதலியவற்றில் நாகத்தை 

நிலைகோள் செய்தல்; 068௦0 of setting 

up a serpentidol under a pipal tree to 

expiate the sin of having killed a cobra. 

[நாகம் * பிரதிட்டை] 

நாகபூசணன் 727௮-ம0227௪ பெ.(7.) சிவன், 

பாம்பணி பூண்டவன்; Siva, as wearing 

serpent-omaments. 

[Skt. naga+bhashana > த. நாகயசணன்] 

நாகபாடாணம் .7279-02720௮) பெ.(1.) 

சூதம், இலிங்கம், கருவங்கம், பச்சை, பொன் 

அரிதாரம், காரம் இவைகளைப் பொடித்துக் 

குகையில் வைத்து மேல்மூடிச் சீல் மண் செய்து 

கசப்புடத்தில் போட்டு முதிர அனல் மூட்டிப் 

பிறகு ஆறியபின் உடைத்துப் பார்க்க மருந்து 

உருகி ஈயம் போல் வலிந்து இறுகிக் கட்டி 

யாயிருக்கும் இதுவே நாக பாடாணம் 

மாழையில் (உலோகத்தில்) பழுத்திடும்; 8 140 

of prepared arsenic an alchemical 

compound of zinc. (&1..9{&.) 

நாகமோடிவேட்டி naga-mdd-vett Qu.(n.) 

நாகக்கோடு இட்ட வேட்டி வகை (வின்.); 8 0 

of cloth with serpent - like stripes. 

[நாகம் 4 gig + வேட்டு 

Breamh ndsakar பெ.(ஈ.) நோய்களைக் 

கண்டிக்கும் மருந்து; 21) |ஈரீவி1201௦ remedy. 

(சா.அ௧.) 

நாசகாரிவாயு ndsakar-vayu, பெ.(1.) 

நைட்ரசன்; ॥/1100௦1. (சா.அக.) 
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நாசவேலை 

நாசகேரளம் nasakéralam, பெ.(ர.) சிவதை 
வேர்; India rhubarb, Indian jalap - lpomaea 
turpethum. (e1.9)6.) 

நாசவக்கணை Nasava-k-kana,, Gu.(n.) 
sre gs; kanjilals mottled ebony - 
Diospyros kanjiali. (e1.9}&.) 

நாசாக்கிரம் nasa-k-kiram, Gu.(n.) pag 
நுனி; 1 ௦7176 1056. (சா.அக௧.) 

நாசாகிராவம் _ச£கிர்சச௱, பெ.(.) 

மூக்கிலொழுகும் அரத்தவொழுக்கு; 016600 

from the nose - Epistaxiz. (சா.அக.) 

நாசாதக்கணம் Ndsada-k-kanam, Gu.(n.) 
sung! miré right nostrill. (e1. 916.) 

நாசாபாக்கரோகம் Nnasdpakka-rogam, 

பெ.(1.) மூக்கு நோய்; 8 ॥056 0156856. 

(சா.௮௧.) 

நாசப்பழக்கம் na§a-p-palakkam, பெ.(.) 

கெட்ட பழக்கம்; 0௦/00ப 18015. (சா.அக.) 

 நாசாபுடம் ரசச்சசபதற, பெ.(ஈ.) மூக்குத் 

துளை; ॥08॥ர7॥. (சா.அக.) 

நாசம் nasam, Gu(n.) 1. பேரழிவு, பெருத்த 

ose; destruction, (heavy) loss or 

02806. "தொடர்ந்து பெய்த sol Losmguired 

அறுவடைக்கு அணியமாக இருந்த பயிர்கள் 

நாசம் "கலகக் காராகள் கடைகளை 

யெல்லாம் அடித்து நொறுக்கி நாசம் 

செய்தனா'' 2. சீரழிவு; ruin, wreck. ‘Bleed 

குடும்பத்தின் நாசத்திற்கு அவருடைய 
குடிப்பழக்கம் தான் காரணம்": 

நாசமாய்ப்போ-தல் Nasamay-p-po, 8 

செ.கு.வி.(4.1.) உருப்படாமல் போதல்; 0௦ 1௦ 

rack வாய். கடத்தச் குடித்து நாசமாய்ப் 

பாய் விட்டான் "நீ. நாசமாய்ப் போ” 

நாசாரிசம் nasarisam, பெ.(ஈ.) மூக்கில் 

வளரும் சதை; pOlypus of the nose. (சா.அக.) 

நாசாவாமம் nasavamam, பெ.(॥.) இடது 

மூக்கு; 1056. (சா.அக.) 

நாசவேலை 2522௮) பெ.(ஈ.) கழுக்கமாய்ச் 

செய்யும் கெட்ட நோக்கமுடைய செயல்;



நாசனி 

890001806. 'ரயில் விபத்துக்கு நாச வேலை 
தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. 

சமாதான ஐப்.ந்தத்தைக் கெடுப்பதற்கென்றே 
இந்த நாச வேலைகள் நடைபெற்றுள்ளன” 

(Glau). 

நாசனி 25௪) பெ.(॥.) அழிக்கக் கூடியது; 

anything capable of destructing. (e1..9)6.} 

நாவான்னம் 72272, பெ.(.) வெஞ்சோறு, 

சுடுசோறு; 01 ௦௦0160 (106. (சா.அக.) 

நவான்னபானம் 772/40ர௪-ம2ர௭, பெ.(ஈ.) 

புது அரிசியைச் சமைத்த சோறு, புது மது 

umresria; cooked new rice and new wines. 
(old rices old wines are always beneficial). 

(ச.அ௧.) 

நாசி ஈ௯]/ பெ.(ஈ.) 1. மூக்கு; 1056. 2. வஞ்சி; 

rattan of S.iIndia - calamus rotang. 
3. மூக்குத் துளை; 1௦57. (சா.௮௧.) 

நாசி 725) பெ.(ஈ.) மூக்கு; 1056. 

நாசிஉக்கிரமம் nas-ukkiramam, பெ.(ஈ.) 
மூக்கு நோய்; 0156296 07 (76 1086. (சா.அக.) 

[நாசி 4 உக்கிரம்] 

நாசிஉதிரம்! ஈச5:பள்க௱, பெ.(ஈ.) மூக்கு 
நோய்; 01868$6 04 (6 ௩௦56. 

[நாசி - உதிரம்] 

நாசிஉதிரம்* ஈசீச:பரிசர, பெ.(.) மூக்கில் 
அரத்தம் வடிதல்; bleeding from the nose - 
Epistaxis. (சா.அக.) 

BrAs ult nasiuyir, Qu(n.) ஓகப்பயிற்சிக்கு 
உதவும் இயல்புள்ள நீர்மம் (சுக்கிலம்); 8 
which is considered important for 
Suppressing the breath in the yoga 
practice and hence the name. (சா.அக.) 

நாசிக்கனைப்பு nast-k-kapajpu, பெ.) சளி 
முதலியவற்றால் மூக்கு வீங்கியிருக்கை (வின்.); 
inflammation of the nose from cold or 
mucus. / 

[Skt. naci> . pre + கனைப்புரி 

128 

  

நாசிச்சளி 

நாசிகாக்கிரம் 75/2௭, பெ.(ா.) 
நுனிமூக்கு; (1) 074 166 1056. "ஸிழித் 
துணைகணாசி காக்கிரத்திறுற " (ிரபோத, 
44, 14) 

[Skt. nastkatagra > த. நாசிகாக்கிரம்] 

Br Asay iH Nasik-kiranol, Gu.(n.) epéeng, 

wife Gib Gioacijesor; a kind of syphilitic ulcer 
eating away or otherwise affecting the 

056. (சா.அக.) 

grAaginn nasigadamam, Qu.(n.) epa@e 
சிந்தல்; blowing 116 1056. (சா.அக.) 

நாசிகமலம் ,7௪5/-/௪77௮2), பெ.(£.) 1. மூக்குப் 
பீ; 1096 01. 2. மூக்குச் சளி; ராப௦௦ப8 110௱ 

the nose snot. (சா.அக.) 

நாசிகாசிராவம் nasiga-siravam, Qu.(n.) 
மூக்கினின்று அதிகமாய் நீர் வடியும் ஒர்வகைப் 
உளைச்சளி (பீனசம்); 0919) ௦7 the nose. 
(௭.அ௧.) 

நாசிகாசூரணம் ஈச572-22க௱3 பெ.(.) 
1. நாசிவழியாக ஏற்றும் அல்லது இழுக்கும் 
மருந்துப் பொடி; 8 ஈசி! 0010௪ sniffed. 

2. மூக்குத் siren; snuff. (சா.அ௧.) 

நாசிகாபீடம் ஈச்ச, Qu.(n.) 
மூக்கிற்குள் சதை வளரும் நோய்; ௦05 ௦4 

16 1086. (சா.அக.) 

நாசிகாபீடை ஈச5/2-2/2௪ பெ.(ஈ.) 1. மூக் 
கழுக்கு; ர. 2. மூக்குச் சளி; ஈப௦௦ப5 
from the nose snot. (er..9)6.) 

நாசிகாபூசணி nasika-plsani, Qu.(n.) 
மேளகர்த்தாக்களுளொன்று (சங்.சந். 47); ௪ 
primary raga. 

[நாசிகா 4 பூசணி] 

நாசிகாரோகம் nasika-rogam, பெ.(.) 
பொதுவாக மூக்கில் வரும் நோய்கள்; 
diseases in general of the nose. (சா.அக.) 

நாசிச்சவி nasi-c-caf, Qu.(n.) மூக்குச்சளி; 
mucous from the nose. (சா.அக.)



நாசிசிந்தல் 

நாசிசிந்தல் /745/5/722) பெ.(ஈ.) மூக்குச் 

சிந்தல்; ௦1௦௨7 16 1056. (சா.அக.) 

நாசித்தாரு 725///21) பெ.(ஈ.) மேல் வாய் 
உதடு; பறற (105. (சா.அக.) 

நாசித்தாரை ஈச54/௮௮ பெ.(1.) மூக்குத் 

துளை வழி; ழ888806 ௦1 16 ॥056. (சா.அக.) 

நாசித்துவாரம் nasét-tuvaram, பெ.(ஈ.) 
மூக்குத்துளை; 10817. (சா.அக.) 

[நாசி - துவாரம்] 

நாசித்தூள் 7கிக//-/9] பெ.(ஈ.) மூக்குப்பொடி; 

snuff. "மிளகும் பொடி நாசித்தூளாய் " 

(சரணா; பணவிநி, 723). . 

[நாசி - தூள்] 

BrAGG TLL nas-niroftam, Gu.(n.) 

மூக்கின் வழியாய் நீர் வழிதல்; செ்ரோர், 04 116 
௦56. (சா.அக.) 

நாசிநீர்ப்பாய்ச்சல் ஈசீ5ட்ரர்-2-0௮/00௮ 

பெ.(11.) மூக்கினின்று நீர் வழிதல்; ௦12௭1 of 

6 1056. (சா.அக.) 

ErAG Tats Mehl nasénir-varttio, Ou.(n.) 

மூக்கில் நீர் வழிந்து தும்மலையுண்டாக்கும் 

நோய்; errhinc. (&1.9|&.) 

[நாசி - தீர்வாத்தினி] 

நாசிப்பரிசோசம் as-p-parisdsam, @u.(n.) 

மூக்கடைப்பு; 01711௦ப1 of respiration. 

'நூக்கின் வறுட்சிளால் சாரி திரண்டு மூச்சு ட். 

முடியாத படி நூக்கையடைத்துக் கொள்ளும் " 

(சா.அக.) 

BrAGuAsAgrann ndsip-paric-ciravam, 

Glu.(n.) ep&e Gumi; a disease of nose. 

இரவு காலங்களில் மூக்கினின்று சதா சரி, நீர் 

கறரியச் செய்யம் * (சா.அக.) 

நாசிப்பிணி nasip-pini, Qu.(n.) Leaf; 

various diseases of the nose. (&1..9)5-) 

நாசிப்பிரதிநாகம் nasip-pirad-nagam, 

பெ.(1.) மூக்கடைப்பு, தலையில் நிற்கும் உதான 
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நாசிரோகம் 

வளி, கோளாறடைந்து சளியோடு கூடி 
மூக்கின் துளையை அடைக்கும்; 16 0௦104௦ 
under which the upcoursing udana vayu 
of the region of the head is deranged in 
its passaged by a sur charge of kapha 

stuff the nasal passages. (e1..9|&.) 

நாசிப்புண் Nasip-pun, Gu.(n.) நாசியில் 

Garsir Min Lysor; Ulcer in the nose. (s1..9|5.) 

நாசிப்பீனிசம் nasip-pipisam, Gu.(n.) 
மூக்கின் சளி சவ்வு வீக்கம் (தாபிதங்) கண்டு 
அதனால் மூக்கின் வழியாய் நீர்ச் சளியாய் 
வடிதல்; 8 0௪12 affection of the nasal 
mucous membrance attended with a ropy 

discharge from the nostrils coryza. 

(சா.அக.) 

நாசிப்பொடி 7௪52-2௦, பெ.(ஈ.) 1. மூக்குத் 

தூள்; 3॥பரி. 2. மூக்குச் சூரணம்; 0010௮7 107 

யி. (சா.அக.) 

நாசிபங்கம் nasiparigam, Gu(n.) epseifley; 

decaying or destruction of the nose. 

(சா.அ௧.) 

நாசிபாகம் 72502௮, பெ.(ஈ.) மூக்கி 

லுண்டாகும் அழற்சி; inflammation of the 

1௦56. (சா.அக.) 

[நாகி + பாகம்] 

நாசிம்வேதனை ௪547-022௮) பெ.(1.) 

பாகல்; bitter cucumber - momordiea 

charantia. (1..9)&.) 

pr sup HIS G10 NAsiyiratta-pittar, O(n.) 

மூக்கினின்று அரத்தம் வடிதல்; 166019 101 

16 1086 - £0/51845. (சா.௮க.) 

நாசியெலும்பு nasiyelumbu, Gu.(n.) 

மூக்கெலும்பு; 185௮] 6௦16. (சா.அக.) 

gréy Ay Nasirandiram, @u.(n.) மூக்குத் 

துளை; nostril nose - 80611ப76. (சா.௮௧.) 

நாசிரோகம் ஈசீ5/07க) பெ.(ஈ.) மூக்கு நோய் 

வகை (தைலவ. தைல. 53); 01502106 ௦7 1௦ 

fetid matter from the nostrils. oxena. 

[நாசி - ரோகம்]



நாசிவால் 

நாசிவால் ஈகி! பெ.(ஈ.) மணத்தக்காளி; 

black berried solanum - solanum nigrum. 

(சா.அக.) 

நாசிவிடம் 722 0/8௮7 பெ.(.) நோய்வகை; 8 

056956. 'எரிகுணா நாசினிடமே" (திருப்ப. 

260, புகப் 

[நாசி * விடம்] 

நாசினி! ஈச பெ.(ஈ.) அழிக்கக் கூடியது. 

Gamésvedl; used in compound formation. 

"கிருமி நாசினி" 

நாசினி” ஈச பெ.(ஈ.) திப்பலி மூலம்; 100( ௦7 

long ௦6008. (சா.அக.) 

நாசுகாதீதம் ஈ22ப/2/4௪௱), பெ.(ஈ.) 1. பீர்க்கு; 

gourd plant, strainer vine - cucurbita 

acutangularis. 2. atifl, arog) Slaps); 

chilli ruited capper - Cadaba indica alias 

stromeria tetrandra. (Rox). (et...) 

நாசுடம் ,7ச5பரச௱, பெ.(ஈ.) கட்டு மருந்து; 8 
quack patent or secret remedy - Nostrum. 

இது நாட்டு மருத்துவா் பயன்படுத்தும் 

மருந்து (சா.அ௧.) 

Eragr nasuda, பெ.(ஈ.) சிற்றுண்டி; |பா௦். 
(சா.இக.) 

நாசித்துளை Nasi-t-tula, பெ.(ா.) நாசித் 
sanyo untss; see nasit-tuvadram. 

நாணயசுதன் 720௮)/௪222 பெ.(ஈ.) நேர்மை 
யானவர்; honest man. 

நாத்தி ஈசி] Qu.(n.) gfe; destruction, 
annihilation. (err. 94s.) 

நாத்தியோசம் nattiyosam, Guin.) வரகு; 8 
kind of black millet - Paspalum 
frumentaceum. (சா.அக.) 

நாதசுவரம் 722251/1௮௪, Gu.(n.) மரத்தால் 
நீண்ட குழல் வடிவில் செய்து சீவாளி 
பொருத்தி மங்கல நிகழ்ச்சிகளில் இசைக்கப் 
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நாபிகந்தம் 

படும் இசைக்கருவி (ஓலகம்); ரா0 instrument 

with a long pipe. 

த.வ. ஒலகம் 

நாதவசுது 7722௪0௪200) பெ.(ஈ.) நாதச் 

சினைக்குள்ளிருக்கும் அணுவிற்கணுவான 

Glum ape; a Microscopic matter in which life 
is manifested and as such forms the 
essential material of all plants and animal 
celis. It is usually viscid holding fine 
granules in suspension - protoplasm. 

(சா.தக.) 

நாபிக்கட்டி ஈம்//6/௪] பெ.(ஈ.) கொப்பூழில் 
எழும்பும் ஒர் வித்திரதிக்கட்டி; 8 0660 568160 

local abscess in the ஈ 3௮6 60101. (சா.அக.) 

நாபிக்கமலம் Nabik-kamalam, Gu.(n.) 

1. Gari; lotus like navel. 2. 2 t&lenwé 

சுற்றிலுமுள்ள இடுக்குகள்; 116 1ஈர்ச£51106 

space about the umbilicus. (er. 96.) 

நாபிக்கமலவிரணம் nabi-k-kamala- 

viranam, Qu.(n.) 1. நாபியழற்சி; |ாரிக௱- 

mation of the navel omphalitis. 2. நாபியைச் 

சுற்றிலும் கானும் கொப்புளங்கள்; 00115 81௦ய10 
the navel in the navel region - omphalel 

00816. 3. நாபியின் கீழ்க் கொண்ட விரணம்; 
suppurative lessions of the umbilical 

region or navel ill - omphalophlebitis. 

(சா.அக.) 

நாபிக்கழலை Nbi-k-kalalai  பெ.(ஈ.) நாபிக் 

கமலத்தில் காணும் கழலைக் கட்டி; (ப௱௦ய ௦7 

the umbilicus ophaloma. (a1..918.) 

நாபிக்கிழங்கு ஈச5//-//அர9ப) பெ.(ஈ.) பச்சை 

நாவிக் கிழங்கு; ரா88ஈ 800116 root 
Aconitum ferox (root of.). (e1..918.) 

Bree. hei nab-k-korigam, GQu.(n.) 
நேர்வாளக் கொட்டை; 010101 56605 - physic 
ஈய. (சா.அக.) 

நாபிகந்தம் ஈச்ச, பெ.(ஈ.) கத்தூரி 
நறுமணம்; ஈப6( 800 பா. (சா.அக.)



நாபிகை 131 நாபிசூத்திரம் 
  

நாபிகை 7299௪) பெ.(ஈ.) 1 உந்தியைப் போன்ற 

@if;, a navel ॥16 கரடு; 2. ஒரு பூண்டு; 8 

4. (சா.அக.) 

நாபிக்கொடி ஈசம்-/6/0] @u.(n.) தொப்புட் 
Gay. (@)\tu.eneu.); uMbilical card. 

[orf + கொரி] 

நாபிக்கொடி” ஈ25/4642ஜீ. பெ.(ர.) கொடிவகை; 
malabar glory - lily - Gloriosa superba. 

[gmf + Garg] 

நாபிக்கொடி NAbEk-kods, Gu.(n.) 1 கொப்பூழ்க் 
கொடி; navel or umbilical cord. 2. காந்தள்; 

country aconite - Gloriosa superba. 
(சா.அக.) 

நாபிச்சக்கரம் 7ஈசம்/-0-0௮44௪7௪), பெ.(॥.) 

தொப்புள் வளையம்; 186! 06. (சா.அக.) 

நாபிச்சுற்று 729/௦-2ய70, பெ.(.) நாபிக் 

கமலம் utités; see Nabrk-kamalam. 

Eis @& SA Nabi-c-cuttiram, Qu.(n.) 

நாபிக்கொடி பார்க்க; 566 /725//4-42 ர. 

நாபிச்சூரை 725/-0-207௮/ பெ.(.) நாபிச்சூலை 

பார்க்க; 866 726௦-207௮: 

நாபிச்சூலை 720௦-௦௮] பெ.(ர.) தொப்பு 

களிலும், கீழி வயிற்றிலும், நடுக்கல் வாந்தி, 

ஆண் குறியிலும் வலி முதலிய குணங்களைக் 

காட்டும் ஓர் வாத நோய்; 8 140 of disease of 

the navel region marked by cruciating pain 

in the navel abdomen s stomach, 

vomiting, trembling pain the anus and 

genital. (e1..9&.) 

நாபித்தாரி nabét-tari, Qu.(n.) வசம்பு; 84261 

flag - Acoruscalamus. (617..94&.) 

நாபித்தானம் 725/4/27௮) பெ.(7.) சூழ்வகம் 

(உத்திரப்பிரதேசம்); 120101 ௦1 (6 1௮9. 

[Skt. nabhitsthdna > g. நாபித்தானம்] 

நாபிப்பாலாமிர்தம் Nabip-palamiraam, 

பெ.(.) சாராயம்; 8301. (சா.௮௧.) 

நாபம் ரகச), பெ.(ஈ.) நாபி; country aconite. 

(சா.அக.)   

நாபகம் 7௪527௮), பெ.(ஈ.) கடுக்காய்; 11014 

gall nut - Terminalia chebula. (சா.௮௧.) 

நாபாஞ்சம் ஈசம்சீடிகர, பெ.(1.) பற்பாடகம்; 

18/௮ 0181. (சா.அக.) 

நாபாரிசம் nabarisam, Qu.(n.) 1. நாக்குப் 
பக்கம்; 51095 ௦1 the tongue. 2. numa; part 

adjointing the tongue, ligual region. 

(சா.௮௧.) 

நாபி] ரகம் பெ.(ஈ.) 1. Gemini; navel. 
2. கத்தூரி; ஈப5. 3. நாபித்தானம்; பா௱ம்!1108] 

region. 4. eipeudsreoria; principal seat in the 

human system. 5. @@lG@uspby; pelvis. 

6. குருவண்டு., (சா.அ௧.) 

நாபி£ ரகம பெ.(.) 1. கொப்பூழ் (பிங்.); ஈ௮/௮ி. 
2. மான்மணத்தி (கஸ்தூரி) (தைலவ. தைல); 

musk. 

[Skt. nabhi> த. தாபி] 

BM? Nj Cu.(N.) அந்தண நாபி, சத்திரிய நாபி, 

வைசிய நாபி, சூத்திர நாபி என்று நால் 

வகைப்பட்ட வச்சநாபி முறிவு (வின்.); ௮1400௦25 
to aconite, being four in number viz, 

antana-napi cattiriya-napi vaiciya-napj 

cittira-napl. 

[Skt. vatsa-nabha > த. நாயி] 

நாபிசன் nabisan, Gu.(n.) Mywossr (wirip..9}6.); 

Brahma, as born of visnu's navel. 

"திருமாலின் உந்திபிர் பிறந்தோன் '. 

[Skt. nabhija > g. sriIesir] 

நாபிசாருவாதம் nabisaruvadam, Gu.(n.) 

தொப்புளைப் பற்றி வலிப்பு நோய்; 8 kind of 

monoplegia about the navel region. 

(சா.அக.) 

[தாபி - சாரு வாதம்] 

நாபிசூத்திரம் nabrsittiram, Gu.(n.) 

கொப்பூழ்க் கொடி, தொப்புட் கொடி (வின்.); 

umblical cord. 

[Skt. nabhitsdtra > த. நாபிகுத்திரம்]



நாபிநாடி 432 நாமகீர்த்தனம் 
  

நாபிநாடி 7சமடசிஜி பெ.(ஈ.) 1. உந்திக் கொடி; 

பாம் !!1081! ௦00. 2. உந்தியின் இரத்தக் 

Gime, cateries of the navel region - 

navel artery. (&1..9)&.) 

நாபிநாளம் nabénajam, Gu.(n.) 1. நஞ்சுக் 

கொடி; பாம்ப௦81 0810. 2. நஞ்சினின்று 

பிண்டத்திற்குப் போகும் இரத்தக்குழல்; 8 

vessel which conveys back the blood after 
its purification from the placenta to the 

foetus - Umbilical எள். (சா.௮க.) 

BrigrGamsuin nabinalodayam, Gu.(n.) 
பிள்ளைப் பேற்றில் நஞ்சுக் கொடி வெளிக் 
காணல்; presentation of navel cord or 

umblical ளோ. (சா.அக.) 

Brilugyiet nabipadumam, பெ.(1.) 1. மணி 
பூரகம்; ற. 2. தாமரைப் போன்ற உந்தி; ஈ8/௮] 
lotus and the power to destroy and create 
5 06060. (சா.அ௧.) 

நாபிரம் nabiram, Qu,(n.) விந்து (சங்.அக.); 
semen. 

[Skt. nabhila> த. தாமிரம்] 

நாபியம் ஈசசநக) பெ.(ஈ.) வெள்ளூமத்தை; 
white flowered dhatura - Datura fastuosa. 
(சா.௮௧.) 

நாபியுருக்காந்தம் nabiyuru-k-kantam, 
பெ.(9.) ஊசிக்காந்தம்; magnet attracting 
needles. (er. 918.) 

நாபிரசம் nabirasam, Qu.( 
(சா.அக.) 

நாபிலம் nabilam, பெ.(ஈ.) கொப்பூழ்க்குழி; 
Cavity of the navel. (சா.அக.) ச 

நாபிவத்திகம் nabwattigam, பெ.(ஈ.) 
கொப்பூழில் சிறு கொப்புளம்: umbilical 
465106. (சா.அக.) 

£.) விந்து; 8௦. 

நாபிவர்த்தனம் nabwarttanam, பெ. (ஈ.) 
1. நாபியின் பிதுக்கம்; பராட்!10௧] hernia. 
2. தடித்தவுடம்பு; Corpulency. (er. 93.)   

Briiameruin nabévalaiyam, Qu.(n.) 
தொப்புள் வளையம்; ப௱ா!/0௮! ring - Annulus 

umbilicus. (#1.9)&.) 

நாபிவிரேசனம் nab-virésapam, Gu.(n.) 

மருந்தை தொப்புளில் தடவ பேதியாதல்; 
causing euacuation from the bowels by 
an external application of medicine on the 

naval region. (e1..9)&.) 

நாபீலம் nabilam, Gu.(n.) 1. கடிதடம் (யாழ். அக); 
pudendum muliebre. 2. கொப்பூழ்க் கொடி 

(uf); the cavity of the navel. 

[Skt. nabhila > த. நாபீலம்] 

நாம்பன் Ndmbap, Ou.(n.) Glemb ememar ior); 
young bull. 

BME Ie N4ma-k-katti, Ou.(n.) நாமம் போடப் 
பயன்படுத்தும் வெள்ளைக் களிமண் கட்டி; 
pipe clay. 

[தாமம் * கட்டி] 

நாமத்தராசு ஈ2௪-//21220, பெ.(ஈ.) தராசு 
668 (.eu.); the common balance. 

[நாமம் - தராசு] 

நாமகரணம் ஈகரச-/சசரகா, பெ.(.) 
பெயரீட்டுக் கரணம் சோடச சம்சகாரத்துள் 
பிறந்த குழந்தைக்குப் பதினொராம் நாளிற் 
பெயரிடுவதான சடங்கு; ௦6ரஉஊ௱௦ஈடு ௦74 
naming a child on the 11th day at two birth, 
one of Ofaca-camskaram. "argafleer G 
தாமகரணம் பண்ணுகவோமென்று" (சிலம் 72, 
25, உரை) (திருவானைக், கோச்செங் 14). 

[Skt. nama + ௧. கரணம் 5 த. நாமகரணம்] 
நாமகரணம் ஈ2௭7௪-/அச௪௱, பெ.(ஈ.) பெயர் 

சூட்டல்; christening. 

நாமகீர்த்தனம் nama-kirttagam, Qu.(n.) 
திருப்பெயர் ஏத்தற்பா, கடவுள் திருப்பெயர் 
ஒதுகை; singing Gad's names. 

[தாமழ்) 4 கீர்த்தனம்] 

[544 ஈச௱ண? த, தாம்்]]



நாமதேயம் 

நாமதேயம் nama-déyam, Ou.(n:) wre 

களுக்குப் பெயரிடும் வேத வாக்கியவகை 

(விவேக சிந். பக், 5); 76 4601௦ 02588065 

which give the names of sacrifices etc. 
[Skt. namadhéya > த. நாமதேயம்] 

Bruges Agla nama-natitiram, Qu.(n.) 

ஒருவனுடைய பெயரின் முதலெழுத்திலிருந்து 
விதிப்படி கொள்ளப்படும் அவனது நட்சத்திரம் 
(ug5.); the natal star of a person dedued 

by set rules, from the initial letter of his 

name. 

[நாமம் * நட்சத்திரம்] 

நாமம் ரகீராசா) பெ.(॥.) நேர்க்குத்தான 
மெல்லிய கோடு அல்லது கோடுகள்; 116 

religious mark on the forehead of the 

vaishnavities. 

நாரக்கரந்தை 742-/-(௪:272) பெ.(7.) நாட்டு 
முள்ளங்கி; 4/41| ர80154. பழைய சுவரின் 

சந்துகளிலும் சுடுகாட்டிலு.ம் விளையும் 
இதையே சுவர் முள்ளங்கி என்று கூறலாம் 

(சா.௮க.) 

நாரங்கசீகம் 7௮02572777, பெ.(1.) சித்தா 

(pL; yellow stick mallow - paonia 

zeylanica alias p. glechomifolia. (e1.9)&.) 

BIpein ndragam, Gu.(n.) 1 Heed; sweet 

orange - Aurantium nobilis. 2. காட்டுக் 

கொழுஞ்சி; 64/0 lime - Atlantia racemosa. 

(சா.அக.) 

நாரங்கி ஈகுசர்ர/ பெ.(ஈ.) ஒர் வகைக் கிச்சலி; 

_ mandarian orange. (a1..9)&-) 

Brpmad ain ndvarigasigam, Ou.(n.) &ssr 
(pp; yellow stickmaliow - pavonia 

zeylanica. (e1..9\&.) 

BrgAthupei nsrasimmarasam, Gu.(n.) 

சரகரால் சொல்லப்பட்ட புராண சுரத்தை 

ஒட்டும் ஒர் ஆயுள் வேத மருந்து; 2 Ayurvedic 

preparation prescribed for chronic fever, 

named Narasimharasam. (at.9)&.) 
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நிகமம் 

நாராயணாட்திரம் '7அஆசரசற்்சர, பெ.(.) 

திருமாலை அதிதேவதையாகவுடைய அம்பு; 8 

powerful arrow whose presiding dlity is 

ப. 

[Skt. narayanag > த. நாராயணாட்திரம்] 

நாரீ தூசணம் nar-tisanam, Qu.(n.) urh) 
விரத்தியத்தைக் கெடுப்பது (யாழ்.அக.); 1141 

which makes a woman loss her honour. 

[Skt. nari+tusnan > g. prf green] 

நால்சாதிவிசக்கல் a/sad-visakkal, Gu.(n.) 
நான்கு வகைச் சாதிப் பெண்களின் கருப் 
பிண்டம்; 12 1061ப568 ௦074 1௦பா [005 ௦4 

women divided according to their lust as 

referred to in the Tamil Erotic Science. 

(a1. 9/6.) 

நாலிகம் 7௪௪27), பெ.(ஈ.) 1. எருமை buffalo. 

2. தாமரை; |01ப5. 3. காக்கை; ௦104. (சா..அக.) 

நாயச்சுரம் 7௮:2-0-0ப727, பெ.(ஈ.) மூக்கில் 

வருமோர் நோய்; 8 disease of the nose. 

(சா.அக.) 

நிகண்டு 17௪22; பெ.(.) 1 பொதுவாக ஒரு 
சொல்லுக்குள்ள பலபொருள்களைச் செய்யுள் 
ஷீிவாக விளக்கும் Te; any book containing 
words arranged in order with their several 

meanings explained breifly in verses - 
poetic 40080ப12ர: 2. வைத்திய நிகண்டு; 3 
word book which communicates 
information in an entire subject or branch 
of a subject in medicine arranged in 
verses, a medical vocabulary of plants 

and drugs complied in intelligible verse. 

(சா...) 

நிகமம் (727727, பெ.(ர.) ஒர் வடமொழி நூல், 

இது 4 வேதங்களின் தொகுதியைக் குறிக்கும். 

வேதாந்தத்தைப் போலவே சித்தாந்தம் என்பது 

சைவநெறிகளைக் கூறும்; /20101ல0 Pit is a 

collective name for the four vedas and is 

of opposed to Agamam referring shaving 

regligous rites. (சா.அக.)



நிகரணம் 

Hayes nigaranam, Gu.(n.) 1. மிடறு; 
pharynx. 2. Ggmrstsren_; larynx, throat. 
3. ailupmiessv; Swallowing. (s1..9&.) 

HaNeonramens Nigarillavasan, Qu.(n.) 
ஞானக்கண்; 66 04 ௩150௦0. (சா.அக.) 

HaGorsuin  nigarddayam, பெ.(ஈ.) 

சிற்றரத்தை; lesser glangal - Alpinio galanga 
(minor). (e1.94&.) 

acm nigalam, Qu.(n.) 1. Sse water 
cadamba tree - Naucliaparuiflora. 2. மலம்; 
ரம். (னா.அக.) 

Hamu nigarpam, பெ.(1.) பத்து இலட்ச கோடி 
(பிங்); ten kalpas. 

[Skt. nikalpa> த. நிகற்பம்] 

நிகன்னம் ஈசாரசா, பெ.(.) கொலை; 
௱பா0௪. (சா.அக.) 

நிகா ஈசக பெ.(ஈ.) 1 குறிப்பு (ailesr.); mark, aim, 
idea, notion. 2. எச்சரிக்கை; ௦2816, 
carefulness. 3, கொழுப்பு; 10பவொ0௨. 
"உனக்கு உடம்பில் நிகா ஏறிவிட்ட gi)" (Madr). 

[U. niga<nikaya > த. நிகா] 

Parser nigddan, பெ.(ஈ.) வஞ்சகன் (பிங்); 
deceiver crafty man. 

நிகாரம் ஈழத, பெ.(ஈ.) 1. பனி; 8௨1. 
2. உறைந்த பனித்தூள்; ॥/11(௦ Particles of 
frozen dew, hear frest. (சா.அக.) 

Hamu nigayam, பெ.(1.) 4. கூட்டம் (சூடா.); 
assembly, multitude, company. 2. இடம் 
(பிங்); 91806, 8116. 3. வீடு; habitation, 
dwelling. 4. நகரம் (பிங்); (08, நர, 

[Skt. nikaya > ௧. திகாயம்] 

நிகாயன் ஈ/9ஆ௮ பெ.(ஈ.) கடவுள் (யாழ்.அக.): 
God, as formless. (காயமற்றவன்]). 

[Skt. Nikaya> ௪. நிகாயன்] 

நிகாரணன் nigaranap, Qu.(n.) கொலைஞன் 
(wiih. 918.); murderer. 

[Skt. nikarana > த. நிகாரணன்] 
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நிகுட்டம் 

Mampi ‘nigdram, பெ.(ஈ.) பனி (வின்.); 844. 

[Skt. nihara> த. நிகாரம்] 

Harpe? nigéram, Qu.(n.) 1. அவமரியாதை 
(யாழ்.அக.); 01801௦ பா. 2. தவறு; 6௦7, 
3. தூற்றுகை; 81810810. 4. விழுங்குகை; 
swallowing. 

[Skt. nihdra> s. fami] 

நிகிதம் ஈச), பெ.(.) 1. படை (வின்.); army, 

110005. 2. பொருத்தப்பாடின்மை; பா5ப((8- 

01/0. “வெந்துயர் குதவுமவ ணிகித குரு” 
(வேதா, சூ, 75) உரை) 

[5/4 ஈர த. நிதிதம்] 

நிகிர்தம் (7422, பெ.(ஈ.) பிசி (இலக். வி. 904, 
2); @ verse which has an inner 
significance. 

[5/ம் ஈச த, நிகிர்தம்] 

நிகிருட்டம் nigiruttam, பெ.(ஈ.) இழிவு 
(சங்.அக.);: 0888௭655. 

[5/ம் 5/2: த. நிகிருட்டம்] 

HAGA nigirudi, Gu.(n.) i. வறுமை (யாழ்.அக.); 
௦6௩. 2. பொல்லாங்கு; பெரி, 4/100:௨0658. 
3. பழிப்பு; [20080 

[Skt. niksti> 5. நிகிருதி] 

நிகிலம் nigilam, Qu.(n.) எல்லாம்; entireness, 
whole. “Ligier Cores PAu" 

[Skt. nikhila > த. நிகிலம்] 

நிகீனன் ஈ£ற்2த பெ.(7.) கீழ்மகன் (யாழ்.அக.); 
base person. 

[Skt. nihina > s. நிசீனன்] 

நிகுஞ்சம் niguijam, பெ.(1.)1. புதர் வீடு (வின்.); 
bower, place Overgrown with creepers. 
2. குகை (பிங்.); cavern. 3, சிற்றில் (யாழ்.அக.). 

[Skt. nikurja > ௧, நிகுஞ்சம்] 
நிகுட்டம் niguttam, Gu.(n.) இரைச்சல் 

(யாழ்.அக.); 1௦186, 50பா0. 
[Skt. nighusta > த. நிகுட்டம்]



நிகுத்தை 135 நிச்சுவாசம் 
    

நிகுத்தை 7/7ப//4/ பெ.(1.) கதவு (பிங்.); 800. 

[07 ஈட்ரபு2? த. நிகுத்தை] 
நிகுதி /7ப2 பெ.(.) 1 Geis axpéein; method, 

பெ. 2. வரி; 1௦௦, tribute (C.G.). 

[Skt. niyati> ௪. நிகுதி] 

நிகும்பம் சயரசிகு, பெ.(ஈ.) நேர்வாளம் 

(Losmev.); purging croton. 

[Skt. ஈர்யாம்ரச2 த. நிகும்பம்] 

நிகும்பன் 7717477252) பெ.(1.) கும்பகருணன் 

மகனாகிய ஓர் அரக்கன் (கம்பரா.); a giant, 

son of kumbhakarna. 

[Skt. nikumbha > த. நிகும்பன்] 

Haein Nigddam, Gu.(N.) 1. மறைவு (யாழ்.௮௧.); 

concealment. 2. ஆழம்; 0646. 

[Skt. nikddha> த. நிகூடம்] 

ACags era nigédanam, Gu.(n.) 1. sO 

(அக.நி.); house, habitation. 'நிதி 

'நிகேதனங்களெங்கும் "(பெரிய திருநாட் 24, 

2. கோவில்; 160016. "இந்திகேதன மேகுதி 

தீயென்றான்" (குந்த திரவி. 749). 3. நகரம் 

(பிங்.); 108, ந. 

[Skt. nikétana > த. நிகேதனம்] 

நிகோதம் nikddam, Gu(n.) 1. Gempu spr 

நரகவகை (சீவக. 2793, உரைக் குறிப்பு); 8 hell. 

2. eflevrislerih; animal kingdom. "seems 

moins" (e,erm. gn. 118). 

[Skt. nigoda> s. நிகோதம்] 

நிச்சலம்" niccalam, Gu.(n.) 1. அசைவின்மை 

(யாழ்.அக.); immobility, fixedness, 

steadfastness. 2. இலக்கு (நால்வகையுள் 

அசைவற்றிருப்பது) (பாரத. வாரண. 56); fixed 

target, one of four ilakku. q.V. 3. நித்தி 

யத்துவம் (wirip..s4&.); eternity. 

[Skt. ni8-cala > 5. நிச்சலம்] 

eee? niccalam, Gu.(n.) Sqepsrsurn 

திருக்கும் முழுப் பட்டினி (இ.வ.); complete 

fasting in which even water is forbiden. 

[Skt. nir-jala > 5. HFeeni]   

நிச்சலம்” ஈ/சசசிசாஈ. பெ.(ஈ.) பட்டினி; 
5197181101. 2. அசைவின்மை; 5181௦ of being 

without motion or movement, state of 

being still. (e7..948.) 

நிச்சத்தம் 7222௪7, பெ.(॥.) சத்தமின்மை 
(@\.0.); absence of noise, silence. 

[Skt. 1/8௪202 2 த... நிச்சத்தம்] 

நிச்சாரகம் ஈ/022:27277, பெ.(7.) காற்று 840. 
(சா.அக.) 

நிச்சலன் ஈ/2௦௮2, பெ.(ஈ.) 1. அசைவற்றவன்; 
steadfast, immovable person. 2. seer; 

God. 

[Skt. ni§-cala > த. நிக்சலன்] 

நிச்சித்தம் ஈ/22/427) பெ.(1.) 1. விருப்பழிவு 

(afisir.); extinction of the will; cessation of 

40111௦. 2. கவலையின்மை (சங்.அக.); 

absence of anxiety. 

[Skt. nig-citta > 5. HeAgsuil 

நிச்சிந்தன் Niccindap, பெ.(.) 1. கவலை 

யற்றவன்; 016 ஏுர்௦ 18 1766 100 0816. 

2. நிசிந்தன்; (300, 85 1196 10 2! 0858005. 

3. அருகன் (பிங்); கீரர்௪. 

[Skt. nig-cinta > 5. நிச்சிந்தன்] 

நிச்சிந்தை Niccinda, Gu.(N.) seumevuilssreno 

(ailesr.); freedom from care or anxiety, 

unconcern peace of mind, entire repose. 

[5/4 ஈ/௪-ண்/22 த. நிச்சிர்தை] 

நிச்சரேணி பெ.(ஈ.) ஏணி 

(யாழ்.அக.); 8004. 

[Skt. niSréni> gs. நிச்சர்ணி 

HeACwatd nicciréyasam, Gu.(n.) wss 

வீடுபேறு (யாழ்.அக.); 58148110௦0. 

[Skt. nis-Sré > த. நிச்சிரேயசம்] 

நிச்சுவசனம் niccu-vasagam, Gu(n.) 1 பெரு 

epee; sigh. 2. கோபம்; 81967. (சா.அக.) 

நிச்சுவாசம் 17/20/125௪), பெ.(ஈ.) 1. மூச்சு 

வெளிவிடுகை (தக்கயாகப். 674, உரை); 

/7/202720/



நிச்சேட்டை 

expiration. 2. pea; breath. 3. மூச்சடக்குகை 

(சி.சி. 4, 8, @5reerli); suspension of breath. 

4. சிவாகமம் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று 
(meous. Gling). 333, 2 ey); an ancient saiva 

scripture in sanskrit, one of 

[Skt. n-Svdsa > த. நிச்சுவாசம்] 

MéCelLe@r niccéfta, Qu.(n.) செயலற் 
றிருக்கை (சி.சி. 4, 8, சிவாக்.); 18000, 

[Skt. /2-24/22 த. நிச்சேட்டை] 

நிச்சேடம் 7/222ர௪8௱, பெ.(ஈ.) மிச்சமின்மை 

(சி.சி.2, 56, சிவாக்.) (சங்.அக.); 089 without 

remainder. 

[Skt. /௪2௯௪ 2: த, நிச்சேடம்] 

நிசங்கம் 7/82/17௮7, பெ.(ஈ.) 1. அம்புக் கூடு 
(wimp. 94¢5.); Quiver of arrows. 2. இணக்கம்; 

acquiescence. 

[Skt. nisariga> 5. நிசங்கபர்] 

Hes nisadam, sf.cr.(adv.) நாள்தோறும்; 
daily without fail. "agp ae விளக்கிறுக்கு 
திசதம் உழக்கு நெய்”(8...../ 742). 

[Skt. niyata > த. நிசதம்] 

நிசசதன் nisa-sadan, பெ.(1.) நிசவான் (வின்; 
honest man. 

[நிசம் 2 நிசசதன்] 

நிசப்தம் ஈ/2௮022-, பெ.(॥.) எந்தவிதச் 
சத்தமும் இல்லாத நிலை, அமைதி; 815106. 
Stillness. "நிசப்தமான இரவ, கூட்டத்தினர் 
இடையே சமசைலப்பு ஐய்ந்து நிசப்தம் 
நிலவியது” (இ.வ.) 

Deis nisaptam, பெ.(.) ஒலியின்மை: 
silence, stillness. 

[Skt. nis-Sabda > த. நிசப்தம்] 
HetiuedA niga-p-pasi பெ.(ஈ.) உண்மையாக 

அலலது சாதாரணமாகவுண்டாகும் பசி: true 
hunger Occuring in the usual course as 
opposed to, false hunger. (பொய்ப்பசி), 
(சா.அக.) 
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நிசாசதா 

நிசர்மசேபம் ஈ/5௮௭17௪280௮77, பெ.(॥.) தோலுட் 
புகட்டல் (111) inserting through the skin intro 
dermal. (#1. 9)6.). 

நிசம் ஈசா), பெ.(ஈ.) 1. நிச்சயம்; (வடு, 
assurance, ascertainment. 2. sus; 
truth, veracity. "சோர மங்கையாகணிச 
முரையார்கள் "(குமரே: சத. 36). 3. இயல்பாக 
syifluigy; that which is proper or one's own. 
'ஏன்னிச ஊிவினையாண் காண" (கைய, 
ஞ், 64). 

[எர். ஈர ரைய/0 Tu.njaM. njam]] 

நிசவலி 7/5௪1௮1; பெ.(1.) உடம்பில் நோயினால் 
உண்டாகும் வலி; ற. (சா.அக.) 

நிசவான் ஈ/2202 பெ.(ஈ.) உண்மையுள்ளவன் 
(ailstr.); true, sincere, upright, honest man. 

[நிசம் 2 நிசான்] 

[நிசம் - வான்] 

நிசவிரணம் 7/52-0727௮77, பெ.(.) திரிதோசங் 
களினாலும், தொந்தத்தினாலும் ஏற்படும் 
ailjenrib; Sores caused in the body either 
constitutionally or by infection. It is 
opposed to inflicted wounds or injuries. 
(சா.அ௧.) 

Hears nisanam, Gu.(n.) தனிமை (உரி.நி.); 
loneliness, solitude. 

[Skt. nir-jana > த. நிசனம்] 

Han" nisa, Gu(n.) Gitens; intoxication. 2. 6p 
wuss; giddiness due to drunkenes. 
(சா.அக.) 

[Skt. ns4> த. நிசா] 

நிசா” ஈ/8க பெ.(ஈ.) இரவு (Siu.); night. 
[Skt. niga > த, நிசா] 

நிசாகரி nisdkar; பெ.(1.) கூகை; ௦14/. (சா.அக.) 
நிசாகரன் nisagaran, @.(n.) 1. திங்கள் (பிங்.); 

MOON. 2. சேவல் (சங்.அக.); COCK. 
[Skt. nisa+g. sear > த: நிசாகரன்] 

நிசாசதா 52௪௪௦௪ பெ.(॥.) கோதுமைச்சத்து; 
malt prepared from wheat. (சா.அக.)



நிசாசரம் 

நிசாசரம்.1/6:25௪7௮7, பெ.(ஈ.) 1. ஆந்தை; 6. 

2. பாம்பு; 802166. ட் 

[Skt. niSa-cara > த. நிசாசரம்] 

Heraner nisasaran, பெ.(7.) 1. அசுரன்; 85018 

(Gira HiflGeursir) night-rover. 'திசாசரா் 
மேர் பேராழி கொண்ட பிரான் "(தில், இயுர். ர 
83). 2. அரக்கன்; [38/6858. “sere 
ஹருப்புணா் நெருப்பு நீர்மையான் " (கம்பரா. 

யுத்த. மந்திரம் 42), 3. திங்கள்; moon. 

இப்பெண் சிறைச் சீரதீத நிசாசரனுஞ் 

செய்யுமோ "(திருவாரூ. 299). 

[Skt. niSa > த. நிசாசரன்ர 

நிசாசரி nisasari Ou(n.) 1. séé; Raksasi. 
"ஓர் நிசாசறி தான் வநீதாளை" (இல். இயர். 
சிறியம, 39), 2. கூகை (பிங்.); 04/1. 3. பரத்தை 

(யாழ்.அக.); 1016. 

[Skt. ni§a-cari> g. Hered] 

நிசாசலம் ஈ/22-2௮2), பெ.(1.) பனி (யாழ்.அக.); 

dew. 

[Skt. niga + g. end > 5. Harel 

Denia n/S4dam, பெ.(॥.) ஆந்தை (யாழ்.அக.); 
owl. 

[Skt. nigafa > த. நிசாடம்] 

நிசாடு nisadu, Gu.(n.) மஞ்சள் (மலை.); 

turmeric. 

[Skt. nigahva> g. fler6] 

Hanger nisadan, Qu(n.) வஞ்சகன் (சூடா.); 

deceiver. 2. Eipuossebr (wirip..91&.); low, mean 
person. 

[Skt. nisada > த. Benger] 

Her nisadi Qu.(n.) ures Gar gal 

(wimip..94&.); evening twilight. 

[Skt. nisadi> த. நிசாதி] 

நிசாதைலம் ஈ/6ச(௭7௧7 பெ.(1.) பவுத்திரத்தின் 
மேல் பூசும் ஒரு தைல மருந்து; 8 ointment 

used in fistula. (1. )&.) 

[Skt. nisatailam > 5. நிசாதைலம்] 
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நிசாமனம் 

நிசாந்தம்! ஈ/சதாச, பெ.(ஈ.) வைகறை; 

விடியற்காலம் (வின்.); 02 002௮1, 25 (6 80 

of the night. 

[Skt. niSanta > 5. Aengsuil 

நிசாந்தம்£ nisdndam, பெ.(1.) விடியற்காலம்; 
day break dawn. (&I..9j5.) 

Henud nisapadi Gu.(n.) eiyrin; camphor. 

(சா.அக.) 

நிசாபதி 7/22-2௪௦1 பெ.(ஈ.) 1. திங்கள் (Wr); 

moon, as Lord of the night. 2. கருப்பூரம் 

(எரியணம்) (சங்.அக.); 0200௦. 

[9/ம் 1/222 த. நிசாபதி] 

நிசாபுட்பம் ஈ/5க௦பற்கா), பெ.(ஈ.) 1. இரவில் 

மலரும் வெள்ளாம்பல்; பர/16 1 water-lily, 

as opening its petals at night. 

2 செவ்வாம்பல் (மலை.); [20 104 ௩௮1௮-14: 

3. உறைபனி (யாழ்.அக.); 106. 

[Skt. nisa+puspa> த. நிசாடட்பம்] 

நிசாபுட்பம் /ச/622ப027), பெ.(.) 1. உறைபனி) 

100260 024, 8004. (சா.அக.) 

Hemisafi' nisaman;, பெ.(ர.) மின்மினி; 9101 

woom, fire fly. (gi. 9)&.) 

நிசாமணி? ஈ62-ஈ௪) பெ.(ஈ.) 1. திங்கள் 

(வின்.); 100, as the gem of night. 

2. மின்மினி (யாழ்.அக.); firefly, glow-worm. 

[Skt. nisa-mani > g. Semosnfl] 

நிசாமனம் nsamapam, பெ.(ஈ.) 1.கேள்வி 

(wmb..9).); listening to words of wisdom. 

2 பார்வை; ஒரம். 3. நிழல்; 81806. 

[Skt. niSamana > த. நிசாமனம்] 

நிசாமனம் சத௱சாகா, பெ.(.) உடம்பின் 

உள்ளுறுப்புகளைக் கருவியால் சோதித்துத் 

திட்டமாக்கல்; 8 [0 07 018010௦815 07 

determining the disease by examination 

of the internal organs of the body through



நிசாமனி 

instruments such as stesthoscope used 

for chest auscultation. (e1..9)8.) 

நிசாமனி ஈ,5௮77௪] பெ.(.) இருதயத் துடிப்பு 

முதலிய உள்ளுறுப்புகளின் நிலைமையைக் 

Hero Muyo & Gai; an instrument used for 
determining or distinguishing the state of 
the internal organs of the body - 

stethoscope. (#7..9)8.) 

நிசாமானம் nisamanam, Ou.(n.) Gye, கால 

suse (ailest.); night time, duration. 

[Skt. nisa+mana > 5. Asmara] 

நிசர் ஈ/527 பெ.(.) 1. இராத்திரி; night. 2. 5a 

ராத்திரி; ஈ॥ night. (er. 96.) 

Denn nisar, Ou.(n.) நீண்ட காற்சட்டை; 1010 
drawers or 11005615. 'தங்கரேச் கென்னத் 
தயங்கு நிசார் தொட்டிறுக்கி ”(கூளப்ப, 42), 

[U. nzar> த. நிசார்] 

நிசாரணம் 1௪2௮௪, பெ.(1.) கொலை; 

பா. (சா.அக.) 

நிசாரணன் ஈ/$சரசற, பெ.(ஈ.) கொலைஞன் 
(wirtp..948.); executioner, murderer. 

[Skt. nigarana > த. நிசாரணன்] 

lengua nisaram, Qu.(n.) 1. சாரமற்றது 
(wirip..916.); that which is insipid, dry or 

uninteresting. 2. uggssub (ailer.); trouble, 
vexation. 

[Skt. nis-Sara > g. Pema] 
நிசாரம் nisdram, பெ.(£.) 1 Loggers; turmeric- 

circumalonga. 2. பயனற்றது; (8௭0 மர்்ள் 15 
Worthless. 3. ஒரு வகைக் கழிச்சல்; 8 140 ௦4 
diarrhoea. 4. euremip; 
that which sapless. (சா.அ௧.) 

நிசாரி ஈ/£தா பெ.(1.) கதிரவன்; 5பர, 95 
enemy of the night. “நிசாறி புதல்வள் 
(பாரத. அணி 20). 

[Skt. nisa+ari> த, Bem] 
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plantain. 5. சாறமற்றது; |.   

நிசிச்சுரம் 

Herm n/saru, Ou.(n.) Gem கால் சட்டை: 

(105675. "தேயத்தாற் பொற்பூ நிசாறு 
தந்தான் (விறலிவிடு. 1120). 

[U. nzar> 5. Peng] 

Heret sap, Gu.(n.) Gem; flag, banner. 

"நாடு நகரு நிசா ஏட்டிய பாளயமும்” (தாய: 
LIMLIT&. 232). 

(பீ. ஈக த. நிசான்] 

நிசாவர்த்தி ஈசா பெ.(॥.) மஞ்சள், 
இந்துப்பு, கடுகு, குங்கிலியம் இவைகளைத் 

தேனில் அரைத்துத் துணிக்குத் தடவி 
வத்தியாகச் செய்து நாடி விரணம், பவுத்திரம் 
முதலியவைகளுக்கு இடுமோர் மருந்து; 8 

medicinal gauze or wick used for 

introducing into a simusulcer or fistula : 

the gauze or wick is smeared with the 

paste prepared with turmeric mustard, 

conkany resin, rocksalt and honey. 
(சா.துக.) 

நிசார்த்தம் nisartiam, Qu.(n.) Hsrissio 
பார்க்க (wWITip..91&.); see Nidarttam. 

நிசி! ஈ/5/ பெ.(ஈ.) 1. நடு இராத்திரி; ஈசர் 
2. பொன்; 9010. 3. மஞ்சள்; 1பாரா2ா16௦. 

4. கத்தூரி; ஈப5%. (சா.௮க.) 

HA? nisi, Qu.(n.) 1. இரவு (பிங்); ஈ(ரரர். 
'நிசியேளை நித்திரை" (திருவாச, 4, 28). 

2. நள்ளிரவு; ஈர். 'திசிசில் கதவைத் 
தட்டினான் 3. இருள் (திவா.); 08117655, 
4. மஞ்சள் (பிங்,); turmeric. 

[Skt. nisi> 5. Be] 
நிசி” ஈ18/ பெ.(ஈ.) பொன் (பிங்); 010. (சா.அக.) 

[Skt. nis(ka) > 5. நிதி] 

நிசிசரன் nisisaran, Gun.) இரவில் திரிவோன்; 
910. 'நிசிசரன்முடியுடைதர " (தேவா. 
675, 8). 

[Skt. nisi-cara > த. நிசிசரன்] 

நிசிச்சுரம் nisic-curam, பெ.(ஈ.) நடு 
இராத்திரியில் வரும் சுரம்; ஈர்ரொர்ரரர் [வள 
(சா.அ௧.)



நிசித்தம் 139 நிசேகம் 
  

நிசித்தம் (244௪), பெ.(ஈ.) நெறிமுரண்; 92% 
which is contrary to the rule or 

objectionable. ”விதி திசித்தமெல்லாம் 
((சைவ௫௪.. பொது; 224]. 2. இகழ்ச்சி (இ.வ.); 
meanness, vileness, ignominy. 

[51ம் 40017௪ 2 த. நிசித்தம்] 
HAs’ nisidam, Gu.(n.) 1. seiteow; sharp- 

1688. (861655. 'நிசித பாணங்களால்” 
(பாரதவெணண். 801 உரநடை/, 2. இரும்பு 

(யாழ்.அக.); 10. 

[Skt. ni-sita > த. நிசிதம்] 

நிசிதம்” ஈ/202-, பெ.(ஈ.) இகழ்ச்சி (யாழ்.அக.); 

meanness, vileness, ignoring. 

[Skt. nisiddha > த. நிசிதம்] 

நிசிதாவி nisitavi, Qu.(n.) GemiGamrerener; red 
cassia - Cassia marginata. (e1.9)6.) 

நிசிந்தன் nisindan, Gu.(n.) Fest; God, as 
free from all passions. பலன் 
மேணியிணிகிந்தன் விடுமம்பு ” (தக்கயாகம் 
710). 

[Skt. nis-cinta > த. நிகிந்தள்] 

HAs nisintd பெ.(ஈ.) உதவியாளர்; (6.0) 
clerk, accountant. 2. Garulhscmrdactr; 
temple accountant. "Carus நிகிந்தா 

கடுமுூடிக்காயிருக்கிறார்'. 

[U. nawisindah > 5. HAs] 

நிசீத்தியை nisittiva, Oui.(n.) இரவு (யாழ்.அக.); 
night. 

[Skt. nisithya > த. நிசீத்தினயர் 

EF si’ nisidam, Qu.(n.) 1. @iray; night. 

2. நள்ளிரவு; ஈச. 

[Skt. nisitha > 5. MF sui 

நிசீதம்“ ஈ/5௪௱), பெ.(ஈ.) கூர்மை (யாழ்.௮க.); 
sharpness. 

[Skt. nisita> த. நிசீதம்] 

OF 5? nisidam, Qu.(n.) Ape, sou 
(யாழ்.அக.); trifling.   [Skt. nésiddha > . Asx] 

நிசீதிகை ஈ/208௮) பெ.(ஈ.) உண்ணா நோன்பால் 
2_uft alGlene; death by fasting, a custom 
among jains. “சந்திரதநீதி யாசிரிகா் 
BE Sens "(T.A.S.1. 1, 231). 

[Skt. ni-sddika > த. நிசீதிகை] 

aibuin nisumbam, Qu.(n.) Garena 

(wimp..9\8.); murder, slaughter. 

[Skt. ni-Sumbha > த. நிசும்பம்] 

நிசும்பன் ஈ/2பரம்ச, பெ.(॥.) கொலைஞன்; 

murderer. 'நிசம்பரன்னதோர் Caren" 

(கந்து வச்சிர 24). 

[Skt. ni-Sumbha > த. நிசும்பன்] 

நிசும்பனம் nisumbanam, Gu.(n.) Garena; 

murder. 

[Skt. n-Sum-bhana > த. நிகம்பனம்] 

நிசுலகம் nisulagam, Gu.(N.) மார்புக் கவசம் 

(யாழ்.அக.); 0081 of mail. 

[Skt. niculaka > த. நிசுலகம்] 

நிசுவாசம் nisuvasam, பெ.(॥.) (நிச்சுவாசம் 

(பிங்) மூச்சு வெளிவிடுகை; expiration. 

[Skt. ni-svasa > த. நிசுவாசம்] 

Paar n/sujam, Gu(n.) brée_woy; water 

cadamba. 

[Skt. nicula > த. நிசளம்/ 

DaormyA nisu/apur, Gu.(n.) Gemypr 

தலைநகராகிய உறையூர் (குருபரம்); பரஷ்பா, 

the chola capital. 

[Skt. nicula-purl> த. Baormyfi] 

நிசூதனம் nisidapam, பெ.(1.) அழிக்கை 

(யாழ்.அக.); destroying, killing. 

[Skt. nisddana > த. நிகுதனம்] 

நிசேகம் niségam, Gu.(n.) sqsshgsss; 

௦௦10௦6014௦. (சா.அக.) 

[Skt. nségam > g. நிசேகம்/



நிசேடம் 

நிசேடம் nisédam, பெ.(.) 

entireness, completeness. 

[Skt. ni§-8é5a > த. நிசேடம்] 

நிசை risa; Gu.(n.) Gag night. "தெவ்டரா 

நிசையழிந்து வெளியாக "(பாரத. இராச, 45), 

[Skt. 7/222 5. ene] 

நிட்கம்! ஈர்சகா, பெ.(ஈ.) 1. வராகனெடை 

(தைலவ. தைல.); வரம ௦7 2 9010 pagoda. 

2. நாணயவகை; 8 ௦௦18. 3. பொன்; 0010. 

நிட்கம்” ஈ/172௭, பெ.(ஈ.) பறை வகை (யாழ்.அக.); 

a kind of drum. 

Hie? nifgam, Qu.(n.) 1. பலம்; 006 pallam 

weight. 2. Gumresr; gold. 3. ஒரு வாகனெடை; 

a pagoda weight. (&m..9\4.) 

[Skt. n&kam> g. sti] 

முழுமை; 

நிட்கண்டகம் nitkandagam, Gu.(n.) 1 தீமை 
யின்மை; 11660௦ 1107 0810௭ 07 (0பம்6. 
2. இரக்கமின்மை; ஈ6£019581685, |90% ௦74 
consideration. “sear ac செய்து 
வாழ்வேன் (தேவா. 743 5). 

[Skt. nis-kantaka > த. நிட்கண்டகம்] 

நிட்கண்டகன் nitkantagan, Qu.(n.) சிவ 
பெருமான் (பகையற்றவன்); Siva as having 
no enemies. 'தக்கள் றன்பெருவேள்வி 
நிரந்தரஞ் செய்த நிட்கண்டக (தேவா. 10.49 
9) 

[Skt. nis-kantaka > த. திட்கண்டகள்] 

Leen nitkalam, @u.(n.) பெண்குறி; 1௨௮16 
genitals. (சா.அ௧.) 

Or wel nitkal; Gu.(n.) மாதவிடாய் நின்ற பெண்: 
a woman whose menstruration has 
Stopped (i.e.) a woman of 40 or 45 years 
old. (சா.அக.) 

நிட்கலை 14௮௮) பெ.) பூப்பு நின்று போனவள் 
(யாழ்.அக.); woman past menstruation. 

[Skt. nis-kala > த. நிட்கலை] 
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நிட்காமியம்” 

-நிட்களங்கம் 7///௪/2941, பெ.(1.) மாசின்மை; 

immaculateness, purity. 

[Skt. ni-kalarika > g. ft’ serrata] 

நிட்களசிவம் 7ஈ//62/8-2%௮77, பெ.(ஈ.) அருவ 

மான சிவம் (சதாசிவ. 3, உரை); (6 10௱!655 

aspect of Siva. 

[Skt. nis-kalat (saiva) > த. நிட்களசிவம்] 

PLen&ae nitkalakkal Qu.(n.) Farms 

பாடாணம்; 8 ஈர! 00150. (சா.அக.) 

நிட்களம் 6௪/2, பெ.(.) உருவமின்மை; 

formlessness. "“# aera கட்காண்டகுதி 

நீரிடை (ஞானா, 87 3), 

[Skt. nis-kala > &. A sori] 

நிட்களர் ஈ/4௪/2 பெ.(ஈ.) அருவடிவாகிய 

loupe; formless Siva. 

[Skt. nis-kala > 5. tori] 

நிட்காபட்டியம் ஈ//சசற்ற்கா, பெ.(ஈ.) 
Seoulperemw; guilelessness, sincerity 

simplicity. 

[Skt. n&-kapatya > 5. Auemn yun] 

PCasmAuna’ nit-kamiyam, Gu.(n.) uwenser 

விரும்பாது செய்யுஞ் செயல்; 0660 001௦ 

without expectation of any reward. 

[Skt. n&-kamya > g. Geminid] 

HramBuin? nitkamiyam, Gu.(n.) 9,06 
யின்மை; 116600 170௱ 028116. (சா.அக.) 

நிட்காமியம்” ஈ//ச௱ந்சா; பெ.(ஈ.) 1. முற்றுந் 
துறத்தல்; |88ர0 ௦ 808ஈ௦௦10 ௦௫8 

house. casting off the house holders 

mode of life for adoption of sanyasam or 

life renuniciation. 2. a@tufereu; 
freedom from selfish desire as in the 
proper performance duties. (சா.அக.) 

[Skt. nskamiyam > g. நிட்காமியம்]



நிட்காமியகருமம் 441 நிட்டை 
  

நிட்காமியகருமம் nitkamiya-karumam, 

பெ.(ஈ.) பயனை விரும்பாது செய்யுஞ் செயல்; 

deed done without expectation of any 

reward. 

நிட்காரணம் கான, பெ...) காரண 

மின்மை; ௦0 without cause or reason. 

[Skt. nis-karana > g. pc smrenriil 

நிட்க ருடபத்திரிகை nitkaruga-pattirigal 

பெ.(1.) 1. உறுதிப்பத்திரம்; 8 0811110216 ௦7 

ஏுூலாளார். 2. விடுதலைப் பத்திரம்; 8 0660 04 

renuniation. 

நிட்கருடம் nitkarugam, Qu.(n.) நிச்சயம்; 

certainty, assurance, finality. 

[Skt. ரக்-/௪௪2 த. நிட்கருடம்] 

நிட்கருடை ஈசு] பெ.(ஈ.) நிச்சயம்; 

assurance,-certainly, finality. 

A Agios nitkiramam, Gu.(N.) se sHieusms 

(wimip..9)&.); a kind of dance. 

[Skt. nis-krama > த. நிட்கிராமம்] 

ACL Afunn nitkiriyam, Gu.(n.) தொழிற் 

செய்யாதது (வேதாந். சா. 85); 1௭1 ஈர்/ர் (5 

inactive. 

[Skt. nskriya> த. நிட்கிரியம்/ 

நிட்க்கிரமப்பிரசவம் nitkkirama-p- 

pirasavam, Qu.(n.) gamit Ay rou; 

abnormal labour. (#1..9}&-) 

[Skt. niskkirama-p-pirasavam > த- 

நிட்க்கிரமப்பிரசவம்[ 

OC Anrinemis nitkiramanam, @u.(n.) 

காரணமின்மை; being without cause or 

6850. ஆயுளும் வளர வம்மழனவினுக்கு 

நிட்கிறாமணந்தானாற்றுதல் வேண்டும்” 

(திரவானைக். கோச்செங். 84). 

[8/ ஈ*-௭ணசாச? த. நிட்கிராமணமி]   

நிட்குடி nitkugi, பெ.(ஈ.) மணாகம் (ஏலம்); 

cardomum - Elleteria cardamomum. 

(சா.அக.). 

[Skt. n&kuti> 5. A Gig] 

நிட்சணம் /7//2227, பெ.(.) முத்தம் கொடுப்பு 

(யாழ்.அக.); 085110. 

[Skt. ரர்கசாச 2 த, நிட்சணம்] 

நிட்சேபம் ஈர்சீசம்சா, பெ.(ஈ.) புகட்டல்; 

|ா]6014௦. (சா.அக.) 

நிட்சேபம் ஈ542௮, பெ.(ஈ.) எண் வகைத் 

துய்ப்பு (போகப்) பொருள்களில் ஒன்றாகிய 

புதை பொருள்; 11685ப6- trove, one of asfa- 

pokam. 

Hissin gogo Nifsaimaturudam, Guu.(n.) 

Amt sens; lesser glangal - Alpinia 

galanga. (a1. 346.) 

நிட்டுரதரன் nifturatarao, பெ.(ஈ.) கடு 

நெஞ்சன் (கடுஞ்சித்தமுள்ளவன்); .11810- 

hearted person. "கடிஞ்சித்தமுள்ளவள் 

திட்டுதரரநினைவுழிபவம் (சியுதரு. சுவா: 423. 
[Skt. nisthura-tara> த. திட்டிரதரன்] 

நிட்டூரம் ஈசா, பெ.(॥.) கொடுமை; 

harshness, severity. "இத்த நிட்டூர 

மென்னோ (பாரத. நச், 40, 

[Skt. nisttura > 6. 6 Gra] 

நிட்டூரி niffar, Ou.(n.) கொடியவள் (வின்.); [1210 

hearted woman. 

[Skt. nistharim > த. நிட்டிரி] 

நிட்டூரம் ஈசா, பெ.(ஈ.) கொடுமை; 

harshness, in humanity. (e17..94&-) 

நிட்டீவனம் ரிக்சா) பெ.(ஈ.) கக்கல் வாந்தி; 

vomitting. (e1..9}&.) 

நிட்டை 74/௮) பெ.(ஈ.) (தியானம்) ஊழ்கம்; 

observance of religious duties and vows. 

"விரதானுட்டானம்'; 'நிட்டையிலேயிருந்து!



  

நிட்பாவம் 142 நித்திராபங்கம் 

முனத்துறவடைந்த பெரியோர்க்கும் களையுண்டாக்கும் ஓர் வகை ஈளை நோய்: 9 

(soofhiar.). kind of phlegmatic disease marked by 

[Skt. n&tha > ». Aco] 

Mcurana nitpavam, Gu.(n.); vigna catjany. 

(சா.இக.) 

நிடதம் ஈ//20217) பெ.(1.) 1. எட்டு மலைகளில் 

ஒன்று (திவா.) (இரகு. குலமு.); 8 ரா௦பார்கஈ, 

one of asfa-kula-parvatam. {Q.V.). 2. ஒரு 

தேசம் (நைடத. நாட். 25); 8 ௦௦பார்று in the 

N.E. of india. 

[Skt. nsédha(Natya) > த. நிடதம்] 

நிடதன் 7/7௪/20) பெ.(1.) நிடத நாட்டரசனான் 
நளன்; 11819, the king of Nisadha. 

Hew nidaam, Gu.(n.) Gm; fore head. 
(சா.அக.) 

[Skt. nitala > த. நிடலம்] 

நிடலாட்சன் nitalatsan, Gu.(n.) Aeustr; Siva, 
as having an eye in his forehead. "நெற்றிக் 
கண்ணையுடையவள் " 

[Skt. nitalaksa > த. நிடலாட்சன்] 

நிடாடம் nidadam, Qu.(n.) IMs; Owl. 

(சா.அக.) 

நிடூதனம் ஈ/சரிசகாக௱, பெ.(ஈ.) கொலை 
(யாழ்.அக.); Slaughter murder. 

[514 700௭7௪ 5 த. நிடுதனம்] 

நிடுதனன் niddtanap, @u.(n.) கொலைஞன் 
(#}.); Murderer. 

[Skt. nisddana > த. திடுதனன்] 

நித்தத்துவம் nittattuvam, Qu.(n.) என்று 
முளதாந்தன்மை; 8(8ராரட. "நிரராமயமான 

நிதீதத்துவம்"(உத்தாரா. திக்குவி. 249), 
[Skt. nitya-tva > s. தித்தத்துவம்] 

[த. நித்தம்) * (06) 5 த. நித்தத்துவம்] 
நித்தியசிலேட்டுமரோகம் nittiyasiléttuma- 

rogam, பெ.(ஈ.) 1. சதா ஓக்காளம்) 
எப்பொழுதும் இருமல், சுரம் முதலிய குணங்   

constant straining to vomit, fever, cough 

etc. 2. ஈளைநோய்; 858. (சா.அக.) 

நித்தியசீவி nittiyasivi Gu.(n.) 1. எக்காலும் 

வாழ்ந்து Cus; that which exists for a 

long time - Everlasting. 2. a flalseuré 

சீவன்; 6167௮] 5றார். 3. என்றும் நீடுவாழி 

(சிரஞ்சீவி); eternal being. (e1.946.) 

நித்தம்" 74/47), பெ.(ஈ.)1. என்றும் அழியாதுள்ள 

நிலை; 61611௫. "நேரினித் தழு மொட்டின 

ஊாகுமே "(பேருமர் 652) 2. ஓமகுண்டம் (பிங்); 

5801170| 1. 3. நீர்முள்ளி (மலை.); 212 

thorn. 

[Skt. nitya> 5. Ags] 

நித்தம்” ஈ///2ஈ), பெ.(ஈ.) 1. நடனம்; dancing. 

'நித்தற் திகழு நேரம முன்கையார் (பரிபா. 

12, 43). 

[Skt. nrtta> 5. fseui] 

55 fw%s nitta-nimandam, Qu.(n.) 

கோயில் நித்தியக் கட்டளை; daily offerings 

ர 81606. 'மஹாதேவர்க்கு நித்த நிமந்தஞ் 

செலுத்துகைக்கு ”(5...../, 392). 

[5/4 ஈட்ச2 த. நித்தநிமந்தம்] 
நித்தியானம் nittiyanam, பெ.(ஈ.) பார்க்கை 

(யாழ்.அக.); seeing, sight. 

[Skt. nidhyana > g. is Sumer] 

AS Hur. remrin nittivanuttanam, பெ...) 
நாட் (தினசரிக்) கருமம் (வின்.); செரி religious 

duties. 

[Skt. nityat+anu-sthana > த. நித்தியா 

BILL rem] 

நித்திராபங்கம் nittirapargam, Gu.(n.) 
தூக்கமின்மை; 8166016587655. (சா.அக.)



நித்திராலு 

நித்திராலு ஈர) பெ.(ஈ.) தூங்குபவன்; 

sleepy, drowsy 0650. 'நித்திராலுவை 

மீளவுங் கொல்றுவாள் (பாரத. வாரணா, 8), 

[Skt. nidralu > த. நித்திராலரீ 

Hs Heo’ nittira, Gu.(n.) 2 més; sleep, 

repose. “#AlCamea நித்திரையாத்திரை 

Mempa gua" (Hopoure. 4, 29). 

[Skt. nidré > . Hs Sor] 

நித்திரை” nittira, Gu.(n.) 1. உணவினாலே 
Lowi&sela; drowsiness arising from taking 

1௦௦0. “உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கு 

முண்டு 2. ஆழ்ந்த தூக்கம்; 0660 sleep. 

3. 8p} entire insensibility in deep sleep. 

4. யோக நித்திரை; 8 0071501005 81660. 

5. தூக்கம்; 166. (சா.அக.) 

நித்திரைக்கலிதம் 77/14/4௮7௪, பெ.(£.) 

1. தூங்கும் போது விந்து கழலுதல்; [8116% 

emission of semen during sleep - 

Nocturnal emission uet - dream. 

2. தூக்கத்தில் தன்னை அறியாமலே அடிக்கடி 

விந்து கழலும் ஒர் நோய்; 8 /01பா(கர, 1௦௦ 

frequent and excessive discharge of 

semen without copulation - 

Spermatorrheca. (s17..9).) 

AsSAayema-—HHea nittira-kular, 4 

Qe .@sirpral.(v.t.) 1. தூக்கத்தைக் கலைத்தல், 

5166801655. 2, பித்தியத்தினால் தூக்கம் 

பிடியாமை; entire absence of the capacity 

to sleep as in sanity -Ahypnosis. (#1..3/6-) 

நித்திரைகொள்ளு-தல் 722740 3 செ. 

குன்றாவி.(3.1.] தூங்குதல்; 516801]9. 

(சா.அக.) 

நித்திரைசோபம் nittiratsobam, பெ.(1.) 

Lowes eta; drewsiness. (e7.9|&-) 

நித்திரைதெளி-தல் nittira-tef, 3 Ge. 

குன்றாவி. (3.(.) 1. தூக்கந் தெளிதல்; 

recovering from drowsiness oF sleep. 
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நித்திராகாரிலேகியம் 

2. தூக்கத்தினின்று எழுதல்; [18110 1௦0 

$1860. (சா.அக.) 

நித்திரைப்பரிகாரம் nittira-p-parigaram, 

பெ.(ஈ.)1. தூக்கம் வராதிருக்கும் படிச் செய்யும் 

முயற்சி; preventive measures taken for 

doing away with sleep. 2. நான்கு வகை 

பரிகாரத்திலொன்று; 068 ௦4 (6 1௦பா 
prescribed remedies (i.e.) preventing 

51660. (சா.அக.) 

நித்திரைமயக்கம் nittira-mayakkam, Ou.(n.) 

தூக்கக் கலக்கம்; 5166019688, 0043- 

1655. (சா.அக.) 

நித்திரைமருந்து 7/7/அ71௮யாம0) பெ.(ா.) 

தூக்கத்தைத் தரும் மருந்து; 8 00 0 
medicine that has the quality of inducing 

profound sleep - Soparific. (சா.அக.) 

நித்திரைவரு-தல் nittirarvaru, 8 Os.G.ail. 

(4/.) தூக்கம் பிடித்தல்; 06௦௦40 51960), 1௦ 

06 5166. (சா..அக.) 

நித்திரைவருவி-த்தல் ஈர்க்கும், 4 

செ.கு.வி. (44.) தூக்கம் வரும்படிச் செய்தல்; 

inducing sleep 5 or 7 grains of veronal 

taken mixing in water before bed time is 

enough. படிப்பதற்கு முன் இதற்கு 

விரோணல் 25-77 தறி தண்ணிீரிம் கலந்து 

குடிக்கத் தூக்கம் ஒரும்”(சா.அக.) 

நித்திரைவெறி சர்க்க! பெ.(.) தூக்கத் 

திலாவது தூக்கத்தினின்று எழுந்தாவது 

திடீரென முறை பிசகான காரியத்தைச் 

செய்தல்; 8 condition of incomplete sleep 

in which some of the faculities are excited 

when the person becomes violent - sleep 

drungness - Somnolentia. (#17. 9)&.) 

நித்திராகாரிலேகியம் nittirakarr-légiyam, 

பெ.(1.) தூக்கத்தைத் தரும் மருந்து; 81௦06 

confection or electuary. (¢1..9)&.)



நிதர்சனம் 

நிதர்சனம் nidarsanam, Qu.(n.) Qeueflu 

படையானது, தெளிவானது, கண்கூடு; 

௦பர்௦ப5, வரர். இந்த நிதாசனமான 

உண்மையை உன்னால் ஏன் ஏற்க 

முடியவில்லை? உள் வாதம் பொய் என்பது 

இப்போது நிதாசனம் அகிவிட்டது': (இ.ல;). 

நிதனம் nidanam, Gu.(n.) 1. era; death. 
2. அழிவு; 1088. (சா.அ௧.) 

நிதாகம் ஈ/22ரசா), பெ.(ஈ.) 1. முதிர்வேனிற் 

காலம்; severe summer days. 

2. 2 entiene; internal heat. 3. ofuitensy; 

sweat, perspiration. (e7. 91.) 

நிதாகம் nidagam, Qu.(n.)1 முதுவேனிற் காலம்; 

summer. 2. வெப்பம்; heat, warmth. 

3. aihueneu; sweat. 

[Skt. nidagha> த. நிதாகம்] 

நிதாககரன் 4272-9௮20 பெ.(ஈ.) கதிரவன் 

(யாழ்.அக.); 5பா. 

[Skt. nidagha-kara > த. நிதாககரன்] 

நிதானக்காரன் nidapa-k-karan, Qu.(n.) 
கருத்துள்ளவன் 

careful person. 

(யோசனையுள்ளவன்): 

[Skt. nidhana+ g. காரன்: நிதானக்காரன்] 

Hs5rerareir_in nidana-kandam, பெ.(॥.) 
பலவித நோய்களைக் குறித்துச் சொல்லும் ஒரு 
ஆயுள் வேத நூல்; (6 branch of medicine 
in ayurveda which treats of the essential 
nature of diseases - their structural and 
functional changes, their causes and 
sysmptoms. (சா.அக.) 

[நிதான - கண்டம் 

நிதானம்! nidapam, பெ.(ஈ.) 1. முதல் காரணம்: 
first cause, origin. "igs நிதானஞ் சங்கற்ப 
மன்றோ” (ஞானா. மானுவே 8), 2. நோய்க் 
காரணம்; 08196 ௦18 (156896. "வாத முதலிய 
பிணிகட்கு நிதான மாயினவன்றி 
மாறாயனவியல் மினையுடையனவாம் (கு௱ள், 
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7102 உரை], 3. சார்பு (மணிமே. 24. 105, உரை); 

cause of misery. 

[Skt. nidana > த. நிதானம்] 

நிதானம்” ஈ/227௪ஈ), பெ.(ஈ.) 1. முதற் காரணம்; 

primary cause, the disease and which 

gives clue to diagnosis. 2. Quireit; gold. 

3. இரத்தினப் பொது; 960 [ஈ ௦௦௱௱௦ஈ. 

(சா.அக.) . 

நிதானம்” ஈ/2சாச௱, பெ.(ஈ.) நோயின் 
காரணங்கள்; 11056 0858 90/௦ ॥0ப௦௦ 

01868565. (சா.அக.) 

நிதானம்” nidanam, Qu.(n.) 1. மணி 
(இரத்தினம்) (சூடா.); 99. 2. பொன் (உரி.நி;); 
9010. “கவிபாட நிதான நல்கப் பற்றி 
தையினா்” (தேவா. 418, 6), 3. படை (திவா.); 

8௱டு. 4. தீர்மானம்; ascertainment, 
assurance, decision. "நிதான மொரு... 
கூறன்மினென்பரும் (பெருங், வுத்தச். 77 822. 
55. மதிப்பீடு (உத்சேம்); 00685, 6511216, 

conjecture. "நிதானமாய்சொல் 
6. நோக்கம்; ௦14/6, 0016௦(. "உள் நிதானம் 
sreren” (afer). 7. Gremio; uprightness, 

rectitude. 8. நிதானமுள்ளவன்; 02161ப11256, 

discrimination. "சாவதானம் நிதானமாய் 
Gueélmouct " 9. eb; equality, sameness. 
10. ‘Ajuorssria; standard, criterion rule. 

[Skt. nidhdna> 5. நிதானம்] 

நிதானன் niddpan, Gu.(n.) soyst (asletr.); 
deity, as the first cause. 

[நிதானம் 2 நிதானன்] 

நிதானநூல் nidapa-nd, பெ.(ஈ.) மாதவ 

நிதானம் என்னும் ஆயுள் வேத நூல்; 8 
ayurvedic book called madavanidanam. 
(சா.அக.) 

நிதானவித்தை ஈ/22௪-0/11௮) பெ.(.) நோயின் 

காரணத்தையும் குறியையும் தெரிந்து 
கொள்ளும் வித்தை; 115 0212ம் of 
disease. its causes any symptoms - 
(800௦55. (சா.அக.)
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நிதானி-த்தல் ஈசர், 4 செ.கு.வி.(9.1.) 

1. உறுதி செய்தல் (நிச்சயித்தல்); 1௦ 35081144£, 

determine, resolve. 2. மதிப்பீடுதல் (உத்தே 

#5560); to estimate, judge. 3. அளவு திட்டப் 

படுத்துதல் (வின்.); (௦ 1 8 ௱€86பா௪ ௦ 

818[10210. 4. (அனுமானித்தல்) உன்னித்தல்; 1௦ 

inferdeduce. 

[நிதானம் நிதானரித்தல்] 
நிதானி ndani, Gu.(n.) 1. வேண்டிய கவனம் 

மேற்கொள்ளுதல்; 0356, 610166 08பர்௦ா 

ஷு 0ப6 811804௦ஈ. 2. உறுதிப்படுத்துதல்; 
make sure, determine. “smuéer 
உடனயாக பதில் சொல்லாமல் சற்று 

நிதானித்தார் 'குரல் எந்தச் திசையிலிருந்து 
வருகிறது ஏன்பதை அவரால் நிதானிக்க 

புரியவில்லை ? (இ.வ.). 

நிதானி niddpi, பெ.(॥.) முன் எச்சரிக்கை 
உள்ளவன் (யோசனையுள்ளவன்); 08767ப! 

person. 

[Skt. nitani> த. நிதானி] 

நிதி! ௬/9 பெ.(ஈ.) 1. குவை, பொருட்டிரள்; 
treasure-hoard. ”பெருதல நிதி தலை 
சிறந்தது (சக. 327. 2. பொன் (சூடா.); 9010. 

3. ஒன்றிய ஐக்கிய நாணயச் சங்கம்; joint- 

stock company. 

[Skt. nidhi> s. fs] 

DH? nidi, Gu.(n.) 1 செல்வம், பணம்; wealth, 

money. 2. Quirg) euqpeumis; finance, fund. 

"நிதி அமைச்சர் வெள்ள நிவாரண நிதி" 

"நிதியம் மதியும் இருந்தால் எதையும் 

அடையலாம்  (இ.வ.). 

நிதிஅறிக்கை nid-arikka, Gu.(n.) sua 
செலவுத் திட்டம்; 6ப09௦(. 'கீகளவையில் 

நிதி அறிக்கை படைக்கப்பட்டது 

த.வ. பாதீடு 

DAs, e@ nidi-Andu, Gu.(n.) வரவு செலவுத் 

திட்டம் செயலாக்கப்படும் மாதத்திலிருந்து   

அடுத்த வரவு செலவுத் திட்டம் வரையிலான 

reo; financial year. 

த.வ. திட்ட ஆண்டு, பாதீட்டு ஆண்டு 

HAsAypardr  nidik-kilavan, u.(n.) 

தலைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர் ; 8 0061 of the 

ரிர5( 88ர௱. 'நிதிபின் கிழவன்” (இறை. 
கள. 1, உரை, பக்.4ி] ் 

நிதிசாத்திரம் nid-sattiram, Qu.(n.) yonsucd 

கண்டுபிடிக்கும் நூல்; 1168511856 ௦ the 

discovery of treasure-troves. 

[Skt nidi> 5 Aélergéiya] 

நிதித்தியாசனம் nid-t-tiyasapam, Gu.(n.) 

இடைவிடா ஊழ்கம் (தியானம்); பா- 

interrupted meditation. "நிதித்தியா 

சனத்திள் மன்றுவாய் '(மிரபுவிய் கதலி. 15). 

[Skt. nididhyasana > த. நிதித்தியாசனம்] 

நிதித்துறை Nid-t-tura, Gu.(n.) அரசின் 

Glesioud sien; finance department of the 

Government. 

த.வ. செல்வத்துறை 

நிதிநிசேபம் nid-nisébam, Giu.(n.) Blevssletr 

(பூமியின்) கீழுள்ள புதையல்; 11625ப[6 hidden 

underground, a documentary term. (R.F.) 

[Skt. nidhi+Sébam > ». msbiceuril 

AAgte nidind, Qu.(n.) yosuonve 

கண்டறியும் செய்தி பற்றிக் கூறும் நூல்; 2 

system of metallurgy burried. treasures. 

(சா.அக.) 

நிதிப்பலகை nidtp-palagal, பெ.(॥.) பொற் 

பலகை: 001061 568(. 'தண்ணிதிர் பலகைச் 
சந்தனச் சார்பணை "(பெருங் இலாஉாண; 18. 

4)) 
[Skt. nidi+gs. uve > த. நிதிபலகை] 

நிதிப்பொதி ஈ/242-000) பெ.(ஈ.) பொற்கிழி 
(ailetr.); a purse of gold. 

[நிதி - பொதி]
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நிதியம்! nidiyam, Gu.(n.) Hs; a celestial. 
'நிலந்தினச் கிடந்த நிதியபொடு ” (பாலைபறு), 
575), 'நிதிய மலைமிசைத் ORE LE LH 

றொள்றிளை முறித்து....... சழுத ” (சேதபு, 

அகத், Ip 

[Skt 1/0 த. நிதியம்] 

நிதியம்“ ஈ/ஷ்சா), பெ.(ர.) பெரும் தொகையை 
நிருவகிக்கும் அமைப்பு; 8014! 
consortium. 

HAweuset nid-y-amaccar, Gu.(n.) 
செல்வத்துறையின் oenuéei; minister for 

finance. 

த.வ. செல்வ அமைச்சர் 

நிதுவனம் ஈ/பெசாக௱, பெ.(ஈ.) 1. கலப்பு; 
mixing. 2. புணர்ச்சி; 86)0ப5] பார. 
3. மகிழ்ச்சி; 03. 4. விளையாட்டு; 800. 

[Skt. nidhvana > த. நிதுவனம்] 

நிதேசம் ஈ/2௪2௪௱, பெ.(ஈ.) 1. கட்டளை; 
command. 2. சொல்; 400. 3. அருகில். 
Histor soi (uit); proximity. 

[Skt. nieléSa> 5. நிதேசம்[] 

நிந்தக்காணி ninda-k-kani, — @u.(n.) 
SGUMSCS 2 fleoownes Fei; land which 
is the exclusive property of a single 
proprietor. 

நிந்தகன் nindagan, Qu.(n .) இழிவுரைஞன் 
(இழிவாக பேசுவோன்); who despises, 
scoffes. "Cus Aisa Cor புன்மை 
விடாக்குணும் புலையவனாவான் (சில 1 
தருசுவாக், 6௪... 377) 

[Skt. nindagap > த. நிந்தகள்] Vi 
Sid nindam, Qu(n.) sof உரிமை; one's ” 

own exclusive right. 

[Skt. nija> த, Be] 

Hisener nindanai Gku.(n.) GlaipeA; censure, 
scorn. 

[Skt. nindana> தீ. நிந்தனை]   

நிந்தாட்சணை ஈரச/சாச பெ.(ா.) இரக்க 
மின்மை; mercilessness, implacable 

nature, severity. 

நிந்தாசுதுதி nindasutud;, Gu.(n.) srerafi 

யேத்தல் (இகழ்தல் போலப் புகழ்கை); [5156 
in the apparent from of abuse. 

[Skt. ninda+cutud/ > த. நிந்தாசுதுதி] 

நிந்தி-த்தல் 71704, 3 செ.கு.வி.(1:1.) 1. இகழ்தல்; 
to vilify, abuse, slander. 2. gle. 

பண்ணுதல் (பொருட்படுத்தா திருத்தல்); 1௦ 
neglect, disregard. 

[5/6 ஈர724 (த்தல் 2 த, நிந்தித்தல்] 
NHbAS0 nindiaam, பெ.(ஈ.) 1. இகழப்பட்டது; 

which is abused or despised. 2. uflamat 

(எள்ளல்) (யாழ்.அக.); றா௦ம் ௦. 

[5/4 ஈ/£2122 த. நிந்திதம்] 

நிந்து ஈச்ச, பெ.(ா.] இறந்த மக வீன்றாள் 
(wmp..94&.); woman delivered of a still-born 

child. 

[Skt. nintu> 5. Sis] 

நிந்தை ninda, Gu.(n.) Gaps; reproach, 
blasphemy, abuse. 

[Skt. ninda> த. நிந்தை] 

நிந்தைவுவமை nindai-y-uvamai, Qu.(n.) 
| உவமேயத்தை உயர்த்தி உவமானத்தை 

. இகழ்ந்து சொல்லும் உவமையணி வகை 
(தண்டி. 30, உரை); 19பா6 of speech in which 
the object chosen for comparison is 
belittled. 

[நிந்தை - உவமை] 

: Huuyis nipparam, பெ.(ஈ.) 1. பாரமின்மை 
- (சுமையின்மை); |9/17௦55. 2. அசைவின்மை; 
firmness. 

[Skt. nir-bhara > g. Bem] 

நிபச்சொல் niba-c-co/ பெ.(ஈ.) பழிச்சொல் 
(allstr.); slandex backbiting, calumny. 

[Skt. nibha > g. நிப்ச்சொல்]



நிபடிதம் 

நிபடிதம் ஈ.சி) பெ.(1.) (படித்தல்) படிக்கை 

(wimip..916.); studying. 

[Skt. nipathita > ௪. நிதம்] 

நிபத்தியை nibattiya, Gu.(n.) Gumissarh 
(wimip..94&.); battle-field. 

[Skt. nipatya > த. நிபத்தியைர் 

நிபதனம் nibatagam, Gu.(n.) 1. விழுகை 

(wirtp..91&.); falling down. 2. Sp இறக்குகை; 

throwing down, letting down; dropping. 

[Skt. nipatana> g. fuser] 

நிபந்தம் 75௮704, பெ.(ஈ.) 1. தாவரப் பொருள்; 

immoveable property. 2. தவணையாகச் 

Gegdssioug; that which has been 

qromised or is deliverable in instalments. 

(௩1). 3. கோவில்களுக்கு விடப்பட்ட சொத்து, 

endowment of property for temple 

workship. "dues வகுப்பு நாதன் 
வுத்தபணியென "(கோயிற்பு: திருவிழா. 19). 
4. கடமை (வின்.); 0019321401, பெட். 5. அணை 

(யாழ்.அக.); ௱. 6. யாப்பு (யாழ்.அக.); 006. 

[Skt. n-bhandha > த. நிபுந்தம்] 

AubsersAy ew nibandana-k-kirandam, 

பெ.(.) பல நூல்களிலிருந்து திரட்டிய 

மறைநூல் (வின்.); 8 168156 ௦0160 10 

various smrtis. 

[Skt. nibandhanatkiranta > g. Buigsere 

கிரந்தம்] 
நிபந்தனம் nibantanam, Gu.(n.) Osr@uy 

(ailssr.); collection, compendium. 

[Skt. nibandhana > த. நிபுந்தனம்] 

நிபந்தனை nibandapai Gu.(n.) 1. a Guu; 

agreement, compact, condition. 2. Gurg) 

alg; canon, regulation, general rule. 

3. ஏற்பாடு (இ.வ.); arrangement. 

4. தண்டணை (வின்.); punishment, penalty. 

[Skt. nibandhand > த. நிபுந்தனைர] 

Pura’ nibam, Gu.(n.) 1. e-ersmn (ailsir.); 

comparison, likeness, resemblance. 
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2. காரணம்; ௦856, 1௪850, றா61ல0. 
"வெய்யள் வரநிபமென்னன கொலெள 
(கம்பரா: பரசு. 75). 3. வஞ்சகன், கரவடம், ஏய்ப்பு 

(வின்.); 1200, 4. கோள் (வின்.); 200ப5214௦, 

slander, calumny. "திருவல்லிக் கணி 
பருுசொல்லித் கண் முத்தங்கள் சிந்துங் 
கண்டாய் (கணிப்பா; ii. 183, 447). 

[Skt. nibho> த, நியமி] 

நிபாகம் nibagam, பெ.(॥.) சமைக்கை 
(யாழ்.அக.); 0௦௦100. 

[Skt. n-baga > g. fureti] 

நிபாதம் nibadam, Ou.(n.) 1 Beene: (ailetr.); 
falling, descending. 2. QewGarifleoe 
(ailetr.); cessation of activity, prostration. 

3. இறப்பு (யாழ்.௮க.); 02814. 4. உடம்பொடு 
புணர்த்தல் (பி.பி.50, உரை); 8 01௦௨ | 

literary art. 

[Skt. nipata > த. நிபாதம்] 

Purser nibadanam, Gu.(n.) Garson 

(wimip..94&.); destroying, killing. 

[Skt. nipatana > த. நிபாதனம்] 

7 

ures nibaépam, Gu.(n.) 1. கிணறு 

(wimp. .946.); well. 2. நீர்த் தொட்டி; reservoir 

of water trough for watering cattle. 3. பாற் 

seven; milk pail. 

[Skt. nipana > த. நிபானம்] 

HiLtGeen nibidarutsd, @u.(n.) கருப்புக் 

கடலை: 0180 0௨10௮ 81. (சா.அக.) 

நிபிடீகரம் ibidigaram, Qu.(n.) 1. நெருக்கம்; 
closeness, thickness, as of men, of 

leaves. 2. a(hlenu; sevenity as of disease, 

urgency, pressure. 

[Skt. nibidikara > 5. Gilet] 

நிபீடனம் nibidanam, @u.(n.) whGCuni 

(as&lr 6H). 215); wrestling. 

[Skt. nipidana > g. pis emi] 

AiSipsin nibididam, Gu.(n.) 1. Denese; 
squeezing. 2. sages; embracing. (e7..9)6.)



நிபுணத்துவம்" 

Hue s sar’ nibupattuvam, Gu.(n.) 1. 

Histor Alpe (eruorsslwis); Skill, cleverness. 

2. Almtiur@; excellence, superiority. 

'வாசிட்டமா நிபுண ஞான நூல்" (ரானவா, 

சரா: 767. 

[5/4 nipu-na-tva > த. நிபுணத்துவம்] 

நிபுணத்துவம்? nibunattuvam, Qu.(n.) 
Gatéél; expertise, professionalism. 

நிபுணர் ஈ.மபர௫; பெ.(ஈ.) தேர்ச்சியும், திறமையும் 
பெற்றவர்; 60611, 5806018181. சருத்துவ 
நிபுணர்! வேறு ஏதில் அவா் நிபுண்ரோ 
சாக்குத் தெரியாது, ஆனால் பொம் 
சொல்வதில் நிபுணர்: (இ.வ). 

த.வ. திறவோன் 

நிபுணன் ஈம்பாசற பெ.(£.) 1. நுண் திறத்தன், 
மிக வல்லோன் (திவா.); 8/ப4ப 3, expert. 

2. கலைவல்லோன் (பிங்.); learned man. 
3. அறிவன் (புதன்) (allsir.); mercury. 

[Skt. nipuna > g. நிணன்] 

நிமிடம் nimidam, Gu.(n.) 1. 60 விநாடி கொண்ட 
காலம் (நிமையம்); 9 061100 ௦4 60 ஈ௱ப(௦ 
1.8.) 8 ஈள்ப(6. 2. சிமிட்டுக் கண் (இமைப் 
Gums); continous winking - Blepharism. 
(41. 948.) 

Hs Seid nimittagam, Gu.(n.) முத்தமிடல் 
(யாழ்.அக.); (169170. 

[5/ம் ஈர்? த, நிரித்தகம்] 

நிமிதகம் nimidagam, பெ.(ஈ.) கொக்கோக 
நூலின்படி ஒர் வகை முத்தமிடல்: 8 ௦06 ௦4 
kissing, limited or normal kiss in which the 
girl merely touches the lips or her lover 
with her own but not operate or take any 
other active part. (sr. 916.) 

நிமித்தக்காரன் nimitta-k-karap, Qu.(n.) 
கோள் நிலையை நோக்கி வருங் காரியஞ் 

சொல்வேன் (ailstr.); Astrologer, soothsayer, 
[Skt. nimitta > த. நிமித்தக்காரன்] 
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நிமித்தம் 

நிமித்தகாரணம்! nimitta-karanam, Gu.(n.) 
eyasmyenrin; primary cause. (eT.9)8.) 

நிமித்தகாரணம்” ஈ///௪-(௧2ர௧௭, பெ.(.) 
காரணம் மூன்றனுள் குடத்துக்குக் குயவன் 

போலக் காரியத்தோடு அனுவிருத்தியில்லாத 

கரணியம்; ஏரகம் 08056, 95 16 potter for 

a pot one of three karanam. அதற்கு 
இமித்த காரணங்கேவலப் பொருளென் 
பதூஉம்" (குறள், 352) உரை] (தருக்க. 
சங்.புகி...24), 

[நிமித்தம் - காரணம்] 

[Skt. nimitia > த. நிமித்தகாரணம்] 

Otis aemrsiwb nimirccuvasam, Qu.(n.) 
நிமிர்ந்தபடி இருந்தாலொழிய மூச்சுவிட 
முடியாமை; 118011௫71௦ 0௦௨0௨ ௨6011ஈ கா 
படார்! ௦௮10௦ - ௦0௦7. (சா.அக.) 

நிமித்தசுரம் 47144௪20௪1, பெ.(ஈ.) வேண்டு 
மென்று உண்டாக்கிய சுரம்; 18௪ (1௭ர is 
wantenly brought about ~ indued fever. 
(சா.அ௧.) 

N55 GL mines nimitta-sodamani Gu.(n.) 
ஒரு புட்குறிநூல் (சகுனநூல்) (யாழ்.அக.); 8 
treatise on omens. 

[Skt. nimitta > g. i556 moon] 

நிமித்தத்துவம் nimittattuvam, பெ.(ஈ.) 
ஏதுத்தன்மை (சங். அ௧.); 020586. 

[5/6 ஈர்ரச-த. தத்தவம்? த. நிரித்தத்துவர்] 

UNS Ha nimittam, பெ.(1.) 1. காரணம்; 08056, 
10146, 000850. 'ணாதும் புணாதனி 
மித்தமும்” (தொல்.பொ:19, உரை], 2. குறி 
சொல்லுதல்; 06. "நெரிமினல்கின புள்ளு 
இிரிமிதீதமும்" (சிவக, 2168). 3, அடையாளம் 
(ailer.); mark, sign, 5001, (௦11. 4. சபிண்டீ 

கரணத்தில் இறந்தோர்க்கு நிகராளியாய் 

(பிரதிநிதி) விக்கப் பெற்றவர்க்குரிய இடம்; 11௦ 
office of a Brahmin representing



நிமித்ததானம் 
deceased on the 12th day ceremony. 

5.பொருட்டு; 101 116 5816 of, on account of. 

'அதனிமித்தம் வந்தேன் (வின். 
[Skt. némitta > த. நிமித்தம்] 

நிமித்ததானம் nimitta-dapam, Qu.(n.) 
பிணத்திற்கு உருக்கமாகச் செய்யும் கொடை 

(வின்.) (பிரேதப் பிரீதியாகச் செய்யுந் தானம்); 
gifts or offerings made for the benefit of 
the soul of a deceased person before he 
is included among manes. 

[Skt. nimittats. srami> 5. Silgserari] 

Diener nimijai, பெ.(.) இது ஓர் வகைத் தாது; 

15 81/0 ௦2! 'தமித்வைத்திய நாலில் 

இதை றர உபரசச்சரக்காக எடிக்கம் 

ut porary" (சா.அக.) 

நிமிலனம் _ஈ//77727௪7, பெ.(.) 1 கண்ணிமைப்பு; 

ர்வ ௦ ர வ/6. 2. மரணம்; 02800. 

(சா.அக.) 

நிமேசகம் ,ஈ//7729௪7௮7, பெ.(1.) மின்மினிப் 

Léa); firefly, 104-401. (சா.அக.) 

நிமேடா ஈர்ரசீரத பெ.(1.) அடிக்கடி கண் 

சிமிட்டல்: winking very often. (e1..9}&-) 

HCoLatrssum  niméga-varttamam, 

பெ.(ஈ.) கண்ணின் இமைச்சந்தில் வாயு நிற்கும் 

போது, ஓயாது இமைகளைக் கொட்டி ஒரு 

வேளை மூடவும், திறக்கவும் செய்யுமோர் 

வகைக் கண்ணோய்; 8 8/6 0156858 

characterised by constent winking of the 

eyelids owing to the incarceration of the 

deranged vayu within the nerves or veins 

controlling their winking. (1..9|@-) 

AwsA niyakki Gu.(n.) worsér (wiryp..245-); deer. 

[Skt. nyariku த. நியக்கி] 

நியக்கரணம் niya-k-karanam, @u.(N.) 

அவமதிப்பு (யாழ்.அக.); degradation, 

disrespect. 

[Skt. nyakkarana > g. suréesronrti] 
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நியதி-த்தல்” 

நியக்குரோதம் ஈந்2-/-4ப2௦௪7, பெ.(7.) 

ஆலமரம் (wsmev.); banyan tree. 

[Skt. nya-grodha > த. நியக்குரோதம்] 

Hume Ayargu, Gu.(n.) Gurer; gold. 

(சா.அக.) 

நியசி-த்தல் ஈற்சம், செ.குன்றாவி.(5.4.) 

வைத்தல்; 1௦ 01806, to 100816. 2. பதித்தல்; 1௦ 

insert. 

[8/ம 252 த. நியசித்தல்] 

Hugin’ ஈந்சசர, பெ.(ஈ.) 1. அடக்கம் 
(யாழ்.அக.); restraint, self-control. 

2. suGuT@pgi; always, invariablity. 

"நியதமு மத்தாணிச் சேவகமும்" (தி், 

திருப்பல், 27. 

[Skt. niyata > த. நியதம்] 

நியதம் niyadam, Gu.(n.) page; regularity. 

[Skt. niyata > த. நியதம்] 

நியதி! ஈச Gu.(n.) 1. செய்கடன்; [911010ப5 
or moral duty, obligation. ‘(years GhesrrsvorG) 

நியதிகள் முத்து” (கோயிற்பு, பதஞ். 47. 

2. ஒழுக்க நெறி; 0ப5101, ப5806, 16, £ப16. 

” தருதிபுதிநாடிய சன்னியாசப் பெருற். த௨தத 

ஊாயினான்' (இராகு. 8], 4. verip; destiny. 

(குறள், அதி] 25, Qo). 6. வரையறை முறைமை 

(இ.வ.); ஈா௫1௦0. 5. வரையறை; [951010. 

"இன்னனிடத்து என்னும் நியுதிபின்றி” நன். 

393 மாலை 

[Skt. nivati> g. sug] 

நியதி niyat; Gu.(n.) 1. Simos; fixed order of 

things. 2. 209; destiny, fate. 3. செய்கடன்; 

religious or moral duty. 4. தத்துவம்; ௦06 ௦4 

the thirty six principles in mystic 

philosophy. 

நியதி-த்தல்? niyad-, செ.கு.வி.(4.1.) 
உறுப்புகளை (அங்கங்களை) மந்திரத்தால் 

தெய்வங்கட்கு உரிய வாக்குதல் (வின்.); 1௦



நியதிதத்துவம் 

appropriate, assign parts of the body toa 

deity in incantations. 

[9/4 ர௪௪2 த. நியுதி-த்தல்] 

நியதிதத்துவம் Niyadi-tattuvam, Qu.(n.) 
சுத்தாசுத்ததத்துவத்துள் ஒவ்வோர் ஆன்மாவும் 

தன் கருமபலனை நுகரச் செய்வது (சி.கோ. 

u.2.2.16.150); category of desting which 

makes each soul experience the fruits of 

its own karma, one of seven cuttacutta- 

lattu-vam. qv. 

[Skt. niyati> த. நியதி * தத்துவம்] 
HudoQuut  niyadip-peyar, Qu.(n.) 

ஏற்புடைய மொழி (வின்.); 8001007816 010 

or epithet. 

[Skt. நச? த. நியதிர்டெயா] 

நியதிபண்ணுதல் ந்௪/,0277ப-, செ.குன்றாவி. 
(4.1.) நீக்குதல் (சங்கற்ப. 3 வரி 187, உரை); (௦ 
remove. 

[Skt. niyati> g. நியதி - பண்ணுதல்] 

Huse niyadisam, Gun.) சுனைப்புன்கு; 
rusty soap nut Eriogpssum adule. 
(சா.அக.) 

நியது-தல் niyadu-, செ.குன்றாவி.(41.) விடுதல் 
(சது.); (0 6846, 16400, 616266. 

[5/6 ற௪52 த. நியதுதல்] 

நியதேந்திரியன் niyadéndiriyan, Qu.(n.) 
இந்திரியங்களை அடக்குபவன்; 006௨ who 
Suppresses the five senses one 
restraining his passions. (சா.௮௧.) 

நியதேந்திரியன் niyaténdiriyap, Qu.(n.) 
புலனடக்கி (இந்திரியங்களை அடக்கினவன்) 
(யாழ்.அக.); One who has subdued his 
senes. 

[Skt. niyaténariva > த. நியதேந்திரியன்] 
நியந்தா niyanda, பெ.(.)1 கட்டளையிடுவோன்: 

one who guides, controls. 2. கடவுள்: 0௦0. 
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நியமஞ்செய்-தல் 

அசடமொடுசட நியந்தா வின்மிக்கோர்" 

(வாயுசங் ஞானதி 5). 
[5/ம் ஈற்னா!22 த. நியுந்தாரி 

நியமக்காரன் niyama-k-karan, பெ.(ஈ.) 

1. ofl stp Ly ear eusit; one who has taken a 
[619106 404. 2. (ஆசாரமுள்ளவன்) ஒழுக்க 
முள்ளவன்; he who strictly observes 
religious ordinances. 

[நியமம் 2 காரணன்] 

நியமக்கிரிகை niyama-k-kirgal, Gu.(n.) 
சாத்திரம் (கலை, நூல்) வகுத்த ( அனுட்டானம்) 
நடைமுறை; 0ப185 80/௦1/71௨0 0 895185. 
'நீர்க்கட னாற்றிய நியமக் கிரிகையள் 
(பெருங் உஞ்சைக், 53 92) 

[நிமாம் * கிரிகை] 

நியமங்கெட்டவன்  niyamar-kettavan, 
பெ.(1.) ஒழுக்கந் தவறியவன்; ஈவா ௦7 
unrighteous habits. 

[தியமம் - கெட்டவன்] 

நியமச்சிலேடை niyama-c-cilédai பெ.(ஈ.) பல 
பொருளுக்கு இயையுமாறு ஒன்றுக்கு நிய 
மிக்கும் சிலேடையணி (தண்டி. 755) (சிலேடை 
- இரட்டுறமொழிதல்); a figure of speech 
wherein an expression capable of many 
applications is restricted to only one object 
by suitable devices. 

[நியமம் - சிலேடை] 

நியமச்சூத்திரம் niyama-c-cittiram, @i.(n.) 
ஓரிடத்திற் பலவிதிகள் நிகழும் நிலையில் 
குறித்த ஒன்றை வரையறுக்குஞ் சூத்திரம் 
(யாப். வி. 1. பக். 11); 9 5015 directing the 
application of a particular rule when along 
with others, it is merely optional. 

[நியமம் - சூத்திரம்] 
நியமஞ்செய்-தல் niyamafrjey-, 1 Qe. 

குன்றாவி. (41.) 1. DUDS Hse; to make an 
engage- ment, form a purpose.



நியமநிட்டை 

2. வேலையில் அமர்த்துதல்; 1௦ 800௦41 (௦ 8 

office. 

[நியமம் - செய்தல்] 

நியமநிட்டை niyama-nifa, Gu.(n.) our 

னுட்டானம், சமய நடைமுறைகள்; 16101005, 

duties. 

[நியமம் + திட்டை] 

நியமம்" ஈழ்2ுக௱, பெ.(1.) 1 செய்கடன் (திவா.); 

moral or religious பட். 'நித்தலுந் திமாஞ் 
செய்து (தேவா. 39, 1). 2. அட்டாங்க யோகத் 

துள் தவம், தூய்மை, தத்துவமோர்தல், மழை 

வந்திருத்தல், தெய்வ வழிபாடு என்ற விதிமுறை 
களில் வழுவாதொழுகல் (திவா.); (098) 

disciplinary observances, such as 

practice of contentment, bodily morti- 

fication, investigation of religious truths 

and worship of God. 3. alg; ordinance, 

injunction. 4. 2 mid) (Wm.); certainty, 

assurance. 5. alps@ (ailer.); usage, 

practice. 6. வரையறுக்கை; defining, 

delimiting. 

[Skt. niyama > g;. திமமஞம்/ 

நியமம் ஈட்சாச௱, பெ.(ா.) 1. முடிஷ 01058, 670, 

finish. 2. நகரம் (பிங்.); 1௦8, நெ. "நெடுநீர்ச் 

கழனிகுழ் நியமஞ் Cords" (Fas. 2601) 

3. Carle; temple. "“2acmé Coa 

aun gs Ger soflunocspes" (evil. 14, 8). 4. கடைத் 

தெரு; bazaar street. “saya கண்டன்ன 

விருபெரு தியமத்து "(மதரைக், 385). 5. தெரு 

(பிங்.); street. 6. iw (ir.); location. 

7. மண்டபம்: ௮ ரலி]. ட்ட தியமம்” (பெருங் 
USE, 2, 73). 

[Skt. nigama > g. நியமம்] 

நியமம் ஈட்காச௱, பெ.(ஈ.) 1. நீர் qpsirafi, water 

thistle - Barleria longifolia. 2. @1us place, 
1௦௦௪110ஈ. 8. ஒவ்வொருவரும் அனுசரிக்க 

வேண்டிய கடமைகள்; certain minor duties 

to be observed by every man. 4. (psmipsm.0; 
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established course rite or ceremony. 

5. செய்கடன்; moral obligation or duty. 
6. எட்டு வகை ஓகத்தில் ஒன்று; 006 of the 

eight stages of yoga. 7. மதக் கொள்கை; 

religious observances, a rule or precept 

laying down or specifying something 

otherwise optional. 8. மனவடக்கம்; restraint 

௦4 (16 ஈரம். 9. ஓகப் பயிற்சியில் (ஓகாப் 

பியாசத்தில்) இயமம் என்பதைத் தவிர்த்து மற்ற 

முறைகளை அனுசரிப்பது; any act of 

voluntary enance or meritorious piety in 

yoga practice other than yamam restraint 

of appetite especially a lesser vow or 

minor dependent on external condition, not 

so obligatory as. 10. உலோகங்களில் 

அவைகளில் முதன்மையாக இரச முறையில் 

அனுசரிக்க வேண்டிய கோட்பாடு; 8 000885 

applied to minerals especially to quick 

silver. (சா.அக்.) 

[Skt. nigma > 5. Sunni] 

நியமவிஞ்சனம் niyama-viryanam, பெ.(ஈ.) 

இன்றியமையாத துணைப் பொருள்கள்; 

necessary 80065801165. "மங்கலக் 

கருவிக்கு நிமமவித்சன மமைமின் ” (பெருங். 

2 67008. 34, 171-2). 

[Skt. n-yamatuyafjana > g. luni + 

வித்சனம்] 

நியமவிலக்குச்சிலேடை niyama-vilakku-c- 

cilédai, Gu.(n.) நியமஞ் செய்து கூறிய 

சிலேடையை வேறொன்றற்குங் கூறி அந் 

நியமத்தை விலக்கும் சிலேடையணி (தண்டி. 

76, 2 ny); a figure of speech in which an 

expression capable of many applications 

is restricted to one of them in the first 

instance and then extended to another. 

[நியமம் ர விலக்குச்சி * சிலேடை] 

நியமவுவமை niyama-v-uvamai, Qu.(n.) 

உவமானமாகக் கூறத்தக்கன பலவற்றுள்



நியமனம்' 

சிறந்ததொன்றனையே தேற்றே காரத்தால் 

நிச்சயித்துக் கூறும் உவமை வகை (தண்டி. 30, 

உரை, 9); simile in which only one object, 

among many, is expressly taken as 

uvamanam. 

[நியமம் - உவமை] 

நியமனம்" ஈந்சாச72௱, பெ.(ஈ.) 1. கட்டளை: 

060601, ரய/6, ௦06. "நியமனமிருந்த 

பழ்யே...... அவ்விக்ரறத்தை முடித்துக் 

கொடுக்க ” (குருபரம். 773). 2. அமர்த்தம்; 

appointment to an ௦4௦6. 3. உத்தரவு; 

permission, vasn. 4. amatu@éma; 

Classification. "உணர்வினிய மனஞ் 
செய்வனெவன் "(கூர்மபு பிரகிருதி 2). 

[Skt. niyamana > த. நியமனம்] 

நியமனம்” ஈந்காசாச௱, பெ.(1.) 1. அதிகார 
நிலையில் ஏற்படுத்தும் பணி அமர்த்தம்; 
appointment. "ss genres SL gpm) 
பாளர்களாக இருநூறு போ் நியமனம் 
செய்யப்பட்டுள்ளன. "மின் வாரியத் 
தலைவராக நியமனம் பெற்றுள்ளவா் யரா? 
வேலைக்கான நியமனக் கடிதம் வந்துள்ளது” 
2. நேரடியாக ஒரு பொறுப்புக்கு ஒருவரை 
அல்லது தனக்கு மாற்றாக செயற்பட ஒருவரை 
QUOT SSD (pen; nomination. "நியமன 
உறுப்பினர் . வருடாந்திரக் கூட்டத்தில் 
உங்களுக்கு புதில் மற்றொருவரை நியமனம் 
செய்யலாம்? (இ.வ.). 

த.வ. அமர்த்தம் 

Hue ger niyamasadan, பெ.(ஈ.) 1 அமர்த்தம் 
பெற்ற அலுவலன்: 8800 appointed to an 
office or duty. 2. நடைமுறைகளை பின்பற்று 
ususet; regular observer of religious duties. 

[Skt. niyamatg, sgeir * த. தியமசதன்] 
நியமி-த்தல் niyamé, 4 செ.குன்றாவி. ப 

1 வேலை முதலியவற்றில் பணி அமர்த்துதல்; 
'o appoint, designate, ordian, institute, 
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assign, appropriate. 2. தீர்மானித்தல்; (௦ 

resolve, determine. 'இடமுங்காலமும் 

இிபமித்து” (தொல், பொ. 3 உ]. 3. உறுதி 
Glewigsv; to consecrate, dedicate, devote. 
4. ஒரிடத்திற் பல நெறி (விதி)கள் நிகழ் 
நிலையில் ஒன்று அல்லது சிலவே வரும் என்று 
வரையறுத்தல். (தொல். 87, சேனா.); (ோ௭ா.) 

to make a rule imperative when, along 

- with other rules, it is merely optional. 
5. பிறப்பித்தல் (@L.) to produce, originate, 

௦9 1௦ பன்ற. 6. கட்டளையிடுதல்; (20) 

to order, command. 7. வகைப்படுத்துதல். to 

08581. எவ்வாறு நியமிக்கப்படும் (கூர்மபு, 

பிரகிருதி.2); 

[Skt. niyama > த. நியமி] 

நியமித்தல் niyamitta/Ou.(n.) Mmiisss; 
causing to originate, bringing into being. 

Munihsin niyamidam, @u.(n); 1.அமர்த்தம் 
Gimme (aflsir.);that which is prescribed, 
appointed, fixed, regulated, determined. 

2.2 MiPSuureor gy (wip. 918); determination. 

[Skt. ni-yamita > 5. Blunts] 

Quirtiysin niyarppudam, பெ.(); பதினா 
wWlpaGemp (iMn.); a hundred thousand 

millions. 

த.வ. பத்தாயிரம் குவளை 

[Skt. nyarbuda > . இியர்ப்புதம்] 

நியாக்கியம் ஈற்சட்சா, பெ.(.); பொரி 
யரிசி. (யாழ். அ௧.); 1160 106. 

[Skt. nyakya. > s. இிமாக்கியம்] 

நியாக்குரோதம் niyakkurodam, G@u.(n.); 

நியக்குரோதம் unitée;; see niyakkurodam. 
(சா.அக.). 

[Skt. nyakurrodam > S- நியாக்குரோதம்]



நியாசசுவரம்' 

நியாசசுவரம்' niyasa-Suvaram, Gu.(n.) usier 
முடிவில் அமையும் இசைச் சுரம்; (011௦ ௨( (06 

conclusion of a piece. 

[Skt. nyasat (Mus.) > த, நியாசசுவரம்] 

நியாசசுவரம்” niyasa-suvaram GQu.(n.) 
பண்ணைக் காட்டி முடித்தற்குரிய siya (Mus. 

of Ind. 39.); (mus.) proper final note of a 

raga. 

[Skt. nyasatswara > த. நியாஸஸ்வரம்] 

HureH niyasadi பெ.(ஈ.) அனிச்சை; 

snake jasmine. (e1.9)8.). 

நியாசம்! ஈறி, பெ.(ஈ.) 1. வைக்கை; 
putting down; placing; inserting; 

2. கடவுளே புகலென்று அவரிடம் மனச் 

சுமையை வைத்தல். 80 016'6 burden on 

God, as one's final refuge. "maafl_r 

நன்ணியாசத் தருநியதி" (இரகு. இரகுக. 18). 
3. மந்திர எழுத்துகளைப் பலுக்கித் தேவதை 

களை உறுப்புகளில் வைக்கும் சடங்கு; 

assignment of the various parts of the 

body to different deities with appropriate 

mantras. "நியாசமுர் தியானமுமாற்றி” 
(காஞ்சிப்பு. சனற். 13). 4. ஈடுவைத்த 
பொருள்.(வின்) 060051, 016096, ஈ1௦110806. 

[Skt. nyasa. > த. நியாசம்] 

Hunrein? niyasam, Gu.(n.) Gasby (wensv.); 
margosa. 

நியாசம்” niyasam,  பெ.(ஈ.) 1.முணு 

முணுத்தல்; பகர் words with a low voice 

and compressed lips - muttering. 

2. May, renouncement (#1..3}6.)- 

நியாசிசம் niyasisam, Gu.(n.) equ uG; a 

painless circulor eruption of dark colour. 

(சா.அக.). 

நியாதம்! ஈந்சீசக௱, பெ.(ஈ.) நியாசம்' பார்க்க; 
896 ஈடூக5௨௱1. "பண்ணி நியாதம் பரம 

சிவன்பாத முண்ணினைக." (சைவச. பொது. 

328). 

[Skt. nyasa. > g. fume] 
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நியாதம்” ஈத, பெ.(£.) நியாசம்: (மூ.அ;) 
பார்க்க; 596 niyasam?. 

[Skt. nyasa > 5. hung] 

Hummes niyamagam, பெ.(.) கட்டுப் 
us gs1e18); that which binds or sanctions. 
"நியாமதம் என்னையென்பீராயின்”' (சிவசம. 
51). 

[Skt. nivaémaka. > த. நியாமகம்] 

Hurnser niyamagan, Gu.(n.); 1. இயக்கு 
பவன், ஆள்பவன் (நியமிப்பவன்); ONE who 
rules; 01120001. "உமிர்க்குமிராகி நியா 
மகனாம்” (அஷ்டப். திருவரங்கத். மா. 4). 
2. தேரோட்டி (யாழ். அக.); ௦8110162. 
3. கப்பலைச் செலுத்துவோன் (யாழ். அக); 
sailor. 

[Skt. niyamaka > 5. Swmuseir] 

நியாயக்கேடு niyaya-k-kédu, Gu.(n.) 
Bums s5oy umtée; seeniyayattapu. 

[Skt. nyaya > 6. PumuéCaQ] 

நியாயங்களிலார் niyayankalitor, Gu.(n.) 
ஒருசார் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் (1.8.5. 1, 
122.); members of an association. 

[Skt. nikaya > த. நியாயங்களிலார] 

நியாயங்காட்டு-தல் niydyar-kalfu, 5 

செ.கு.வி. (4.1.) காரணங்கூறுதல்; 10 800ப06 
argument, account for. 

[Skt. nikaya > g. Sumuai+ar“@-] 

நியாயங்கேள்-தல் Niyayar-kéel 2 செ.கு.வி. 
(4/.) வழக்கு உசாவுதல் (வின்.) 1௦ hear a 

complaint, try a case. 

[Skt. niyaya> g. நியாயம்-கேள்-] 

நியாயசபை niyaya-Sabaj, பெ.(ஈ.) முறை 
மன்றம்; ௦௦. 

[51ம் ஈற்று 2 த. நியாயசபை] 

நியாயசாத்திரம் niyaya-Sattiram, Glu.(n.) 

நியாயநூல், 1,2. பார்க்க; 8566 niyayand! 1,2. 

[Skt niyayasastra > த. நியாயசாத்திரம்/ 

நியாயத்தப்பு niyaya-t-tappu, @u.(n.) 

முறைகேடு (நீதிக்கேடு); unfairness, 

injustice. 

[5/ம ஈற்று த. தியாயம்-தப்ப]



நியாயத்தார் 

நியாயத்தார் niyayatta, Gu.(n.) seu, 

நீதிபதிகள் (1.&.5. 19, 122.); 10025. 

[Skt. niyayat> &. நியாயத்தார] 

Hurugssieoy riyaya-t-tirppu, Gu.(n.) 

வழக்கில் நடுவர் (நீதிபதி) கொடுக்குந் தீர்ப்பு 

(வின்.); judgement. 

[Skt. niyaya 5 த. நிரயம்சதிர்ப்ப] 
நியாயத்தீர்ப்புநாள் niyaya-t-tiruppu-nal, 

பெ.(ஈ.) உலக முடிவில் இயேசுநாதர் தீர்ப்பு 

கொடுக்கும் grat (41h); the day of 

judgement. 

[Skt. ஈற்சிலுச 2 த. நியாயம்-திற்ம் நாள்] 

நியாயதுரந்தரன் ஏற்துச- பாகா 
பெ.(ஈ.) 1 வழக்குரைஞர்; 8லா/61௪, 800026, 
proctor, 680௭, டவரு௪௭. 2. நீதியுள்ளவன்; 
just person, one who maintains justice. 
யாழ். அக.). 

நியாயநிட்டூரம் ஈநஆச-ஈ//மசா, பெ.(.) 
முறைகேடு; 1ஈ]ப51106, பரா€25020180௦55. 

[Skt. றுது௪ 2 த, நியாயநிட்டூரம்] 

நியாயநூல் niyaya-nd, G@u.(n.) 1.5665 
gre.logic, dialecticals. flwmw நூலா 
ராய்ச்சி யென்க. (தொல்.பொ.514, உரை); 
2. சட்ட நூல். (யாழ். அ௧.); 0006 ௦4 laws. 
3. @W5S Ged (allstr.): ethical treatise. 

[Skt. nyaya > த. இியாயம்-நூல்,] 

நியாயநெட்டூரம் niyaya-netturam, Qu.(n.) 
நியாயநிட்டூரம் (யாழ். ௮௧.) பார்க்க; 566 
nlyayanittdram. 

[Skt. nyaya > . நியாயநெட்டூரம்.] 

நியாயப்பிரமாணம் niyaya-p-piramanam 
பெ.(ஈ.) முறைமைச்சட்டம்; 19, பெடி or 
human. 

[Skt. nyaya > s. நியரயப்பிரமாணம்/] 

நியாயப்பிரமாணி nlyaya - p - piramani 
பெ.( £.) 1. ஒழுக்கமுள்ளவன்: upright man. 
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2. முறை தவறாது நடப்பவன் (வின்.); 00௦ 
who conforms to laws. 

[Skt. nyaya 2 த. நியாயப்ரிரமாணி] 

நியாயப்பிரமாணிக்கன் niydya-p-pira- 

[ரகார்க்சற, பெ...) நியாயப்பிரமாணி பார்க்க: 

see niyaya-pramani. (@).ou.) 

[Skt. nyaya > 9. நியாயப்பிரமரணிக்கள்,] 

நியாயபத்திரம் niydya-pattiram, Qu.(n.) 

uyses Stuy (l.nsc); judgement or 
decree. 

[Skt. nyayatpatra 2 த. நியாமபத்திரம்] 

நியாயபரிபாலனம் niyaya-paripalanam, 

பெ.(ஈ.) அறநெறியாட்சி; 80 ॥/9141௦ ௦7 

justice. 

[Skt.nyayatpanbaana > s Sumusfrwema] 

நியாயபோதனை niyaya-podanai Gu.(n.) 

1. நன்னெறியுணர்த்துகை; 11001௦911௦ ௦7 

ரபாக] ஈர்ர்ப65. 2. அறமொழிகள் (வின்.); 

precept. 

[Skt.nyayatbothana > த. நியாயபோதனை,] 

நியாயம்' ஈற்தகா, பெ.(£.) 1 முறை (நீதி); 
propriety, fairness, equity, justice, right. 

2. வாய்மை (iM); truth, honesty. 

3. நன்னனெறி; morality, natural virtues 

'தியாயமத்தனைக்கு மோர் நிலய மாயினாள்' 
(கம்பரா. கிளை. 55). 4. சட்டம்: 120, £ப6, 

precept. 5. காரணம்; 08ப56, reason, 

ground of action. 6. தருக்கம் (வாக்குவாதம்). 

( wirip. 948.); argument, debate. 7. Qaergut 

Usb ui sGsemre. (phil.) the niyaya 
System of philosophy, founded by 
Gautama. "நியாய வைசேஷிகங்களை 
(தக்கயாகப் 246 , உரை); 8. நியாயவை 
சேஷிகங்களாகிய தருக்கநூல்; 12/ஆ:௪ 
vaiSésika systems. 9. ecg resemblance. 
'நீலக்கரு நிறமேத நிபாயுற்கு ".. 10. உலக 
வியலாகவும் நூலியலாகவும் வழங்கும்



நியாயம்” 

tHSsgHeer_O) Gps; illustrative maxims. 

11, போக்கு(வின்.) plea, excuse. 12. வழக்கு 

(யாழ். அக); ப5906. 13. கட்டுப்பாடு (வின்.); 

constitution. 

[த. நயன் 2 5/7, 12/௪. 5 த. நியாயம்] 

நியாயம்” niyayam பெ.(£.) 1. இடம் (சது;); 

place. 2. ஒரு நோக்கத்துடன் அமைந்த 

கூட்டம்; 0011801100, body, group or 

association of persons having the same 

duties or interests. "aysiu? plumunis 

களுக்குதீ தக்கவரில் ... யோக்கியராம் 

இருப்ராரை ஆளிட்டு "(5,1,, ॥ 261). 

நியாயம்” ஈந்து பெ.(.) 1. ஏரணம் 

(தருக்கம்); 100108] 0௦00105801. 2. நையாயிகம் 

என்னும் மெய்யியல் (தத்துவம்); 10/98 

philosophy one of the six schools of 

philosophy. 2.exfurim@o ஆன்மத்தின் 

தெய்வத் தன்மையையும்; மூலகாரணத்தையும், 

உலக நடப்பில் மாயையின் தொடர்பும் அதன் 
கோட் பாடுகளும், கடைசியாக அதினின்று 

விலகி இறைவனோடு ஒன்றுபடும் 

என்பதையும் உணார்த்தும் மெய்யியல் 

(தத்துவம்); 116 54பரே ௦4 றர்ரி௦5௦0ர ஈரான் 

teaches man the devine nature and origin 

of his immaterial with unreality of 

corporeal enjoyments of worldly forms 

and which separating him during life from 

terrestrial objects secures him after 

death a final emancipation from existense 

and reunion with the universal spirit. 

(சா. அக.) 

நியாயம்பேசு-தல் niyayam - pésu-, 

5 செ.குன்றாவி. (1) 1 வழக்கை விளக்குதல் 

(sleuflése); to discuss a lawsuit. 

2. வழக்கில் தீர்ப்புக் கொடுத்தல்; 1௦ 91/8 
judgment, as a friend between 
contending parties. 

[Skt. nikaya > g. நியாயம்-பேச-]   
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நியாயமலைவு niyaya-malavu, Qu.(n.) 

1. ஏரண (தருக்க) நூல் கருத்துக்கு எதிரான 

கூற்று. (தண்டி. 120.); illogical statement. 

[Skt. niyaya > 5. Bumunstomesy] 

நியாயமுத்தரி - த்தல் 4 செ.கு.வி.(1.1.) 

Myayam-utiarn, 1. நியாயங்காட்டுதல்; 1௦ 

state arguments, give reasons. 2. எதிர் 

UPS GE Clemevraysev; to reply in agrument. 

[Skt. niyaya > த. நியாயமூத்தரி - த்தல்] 

Humwepys  niyaya-muracu, Gu.(n.) 

மும்முரசுகளுள் அரசன் முறை புரிவதற்கு 
அறிகுறியாக முழங்கும் முரசு. (கலித். 192, 

2 y)); drum proclaiming the adminis- 

tration of justice by a king, one of 

mummuracu. 

[Skt. niyaya > s. Bumud+pre.] 

நியாயர் niydyar, Ou. (n.) sper (5s) Gir 

வல்லோர். persons versed in syaya 

philosophy. 

[Skt. niyaya > g. pumur] 

Qurwemh  niyaya-vad; Qu. (n.) 

1. வழக்கறிஞர், pleader, advocate, lawyer. 

2. முறை தவறாது சொல்வோன் 06 who 

utters nothing but what is just, justice - 

loving person. 

[Skt. niyaya > gs. நியாயலாதி] 

Aumwenet niydyavan பெ. (ஈ.) 1 நேர்மை 

யாளன் (நீதிமான்); just man. 2. நியாயவாதி 

untae; see Niyayavathi. 3. §umwrslug); 

judge. 

[Skt. nyayavap.> த. ,நியாயவான்] 

நியாய விசாரணை  Niyayavisaéranal 

பெ. (1. வழக்கு உசாவல்; ]ப0(018॥ ([ஈ॥், 

enquiry or, examination. 

[Skt. nyaya> த தியாயனிசாரணை]



நியாயவிதாயகன் 

Hwurmealsmuaer niyayavidayakan, Gu. (n.) 

சட்டம் உருவாக்குபவன் (நிருமானஞ் 
QaiiGeurstr); law - giver, legislator. 

[Skt. niyaya+vidhayal> &. flumunigmussir] 

நியாயவிரோதம் niyaya-virddam, Gu.(n.) 
முறைமைத்தவறு; 140(811௦ 07 1ப51406. 

[Skt. nyayatvirédha > PumunhCyrg.] 

நியாயத்தலம் niyaya-ttalam, Gu.(n.) 
முறைமன்றம் உசாவல் செய்யுமிடம்; ௦௦பார் ௦7 

justice, tribunal, 

[Skt. nyayat sthala > 5. Sumurssani] 

நியாயாசனம் niydyasanam, Gu. (n.) 

முறை (நீதி) வழங்குவோர் அமரும் அற (தரும) 
இருக்கை (oiler.); Judgement seat, 
tribunal. 

[Skt. nyayat asana 2 த. நியாயாசனம்] 

நியாயாசாரன் niyayasarap, Qu. (n.) 

ஒழுக்கமுள்ளோன் (யாழ். o1); a man of 
righteous conduct. 

[Skt. nyaya+ saran+ > 5. Surumenreir] 

நியாயாதிபதி niyayadipad) Gu.(n.) cant, 
நீதிவழங்குபவன்; 1ப006; 

[Skt. nyaya+ tatipati > த, நியாயாதிபுதி] 

Hureria niydiam, Gu. (n.) gq வகைப் பாறை 
8 1/0 ௦04 யா. "இடக்கை யுடுக்கை 
நன்னியாளம்" (திருவாலவா. 39.18); 

[Skt. nicdlam > g. Suremil 

Hurerin niyanam, Qu.(n.) 1. பொதுவான 
5a, knowledge in general, 2 மெய்யறிவு 
(அ) மெய்யியல் அறிவு knowledge of a 
Specific and religious kind derived from 
meditation and study of philosophy. 

3. ஆண் அல்லது பெண்ணின் பெயர்: ஈ8௱௦ 
of male or female especially among 
christians. 

Buyssid niyuttam, Gu(n.) opGumt (wimp. 946.) 
boxing. 

[Skt. niyuddha > த. நியுத்தம்] 
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நியோககுற்றம் 

நியுத்தன் niyuttap, Ou.(n.) 1. மனங்கவிந்தவன். 
(வின்.); 006 engrossed in any matter. 

2. ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் செய்தற்கு அமர்த்தப் 
பெற்றவன். (யாழ். அக.) ; ௦06 603060 107 9 
specific purpose. 

[Skt. ni-yukia.> த. நியுத்தன்ரி 

நியுதம் niyatam, பெ.(॥.) பத்து இலக்கம் 
(s&é&ly 8), 106.); a million = 10,00,000. 

[s. Opuiee > Skt. ni-yuta.> த. நியுதம்] 

நெய்தல் என்பது பழந்தமிழில் (10,00,000) 

பத்திலக்கத்தைக் குறித்த எண்ணுப் பெயர். குவளை 

கோடியைக் குறித்த சொல். பத்து நெய்தல் 

கொண்டது ஒரு குவளை. நெய்தல் ஒரியா 

மொழியில் நியுத்த எனவும், வடமொழியில் நியுத 

எனவும் கடன் கொள்ளப்பட்டுள்ளது 

நியுப்பிசம் ஈந்பற/52), பெ.(ஈ.) 1. நோய்; 

0156956. 2. பருமன் இல்லாத தன்மை, ஒல்லி; 

not stout but thin கார் 518000. 

3. ofSauilssromun; a absence of swelling. 

(சா. அக). 

நியூனம் ஈற்ரரசா, பெ.(ஈ.) 1. குறைவு. 0819௦, 
061101603. "நியூனாதிகங்களுமிம்சையு 
மசுசியும்"' (சி.சி.2,28,சிவாக்). 2. தோல்வித்தான 

வகை. (சி.சி, அளவை,14. நிரம்ப); a weak 

position in disputation 

[Skt. nydna.> த. நியூனம்] 

நியோக்கியம் niyokkiyam, Qu.(n.) s@H- 
(wimip. 948.); fitness. 

[Skt. niysdgya> s. நியபோக்கியம்] 

நியோககுற்றம் niydga-kurram, Qu.(n.) 

ஏரண (தருக்க)த்தில் எதிரியின் தோல்வி 

அல்லது அறியாமைத்தன்மை; (070181௦6 ௦4 
opponent's weakness or defeat in 
disputation. "எதிரிதன் றோல்வித்தன 
மறியாமையிசைப்பரு நியோக குற்றந்தான்'' 
(த.நி.போ.304); 

[Skt. niyokam> 5. mCure(i) repo]



நியோகதர்மம் 

அல்லது அறியாமைத்தன்மை; 197018106 04 

opponent's weakness or defeat in 

0150 பர்211௦0. "எதிரிதன் றோல்வித்தன 
மறியாமையிசைப்பரு நியோக குற்றந்தான்" 
(த.நி.போ.304); 

[Skt. niyokam.> 9. siCure(i)+@ ims] 

நியோகதர்மம் iyOka-tarmam, Ou(n.) ஆரிய 
மரபின் வண்ணம் மகப்பேறில்லாதவனுடைய 
மனையாள் மகப்பெறுதற்கு உறவினரு 
ளொருவனை (ஞாதியொருவனை) அமர்த்தும் 

(peng; the Aryan system of appointing a 

kinsman to raise up seed to a childless 

person by consorting with his wife (R.F). 

[Skt. niyOkam+aharma > s. நியோகதர்மர்] 

நியோகம் niydkkam, Glu.(n.) 1. & soon. 
(S.L.LVi, 13.); command, order, authority. 

2. அமர்த்தப்பட்ட தொழில். (யாழ். ௮௧.); 

appointed task, commission, charge. 

3. உறுதி; (யாழ். 1&.); certainty. 4. முயற்சி 

(யாழ். அக.); ஒஞாரி0ர. 5. நியோக தர்மம் 

பார்க்க; see niyogatarmam. 

[9/4 ஈட 07௪2 ௬. நியோகம்] 

நியோகி ஈந்த! பெ.(ஈ.) பெரியோன்; 8806, 

18௦ றாக. "போந்திடு நியோகியர்கள் 

வார்த்தையுசிந்தான் பொருந்தவே வாது 

வெல்வார்" (திருவேங். சத. 19). 

[Skt. niydgin > gs. Aeurel] 

NCunA'-s5a niydgi 4 Gs.esmprai. (v.t.) 
கட்டளையிடுதல்; 1௦ ௦௦௱௱கா0, 01087, 

direct. 

[Skt. ni-yoga. > த. நியோகி - தீதல்] 

நியோகி niyokgi பெ. (ஈ.) நியோகிப் 

பிராமணன் பார்க்க; see iniyOkrp- 

றர்சாசாசர. "பிரசண்ட நியோகிகளும்" 

(விறலிவிடு.) 

[Skt. Perh. niydgin > த. நியோகி” ] 

HCurAcnipriesrar niyogi-p-piramanan, 

பெ. (ஈ.) ஒரு தெலுங்குப் பார்ப்பன் வகுப்பு; 8 

157 

  

நிர்க்கிரந்தம் 

class of secular Andhra Brahmins, as 
distinguished from Vaidika Brahmins. 

[5/ம் ஈட்டா : த. நியோகிப்பிராமணன்] 

நியோசனம் ஈந்222௮), பெ. (ஈ.) 1 கட்டளை; 

Order, Command. 2. இசைவு; fastening, 

joining. 

[Skt. niydjana. > 5. நியோசனம்] 

நியோதூற்றி niyotdrri @u. (ஈ.) 1. கடம்பு; 

cadamba free. (er. 96.) 

நிர்க்கததண்டனம் _ர்//202/20ர௮), பெ. 

(ஈ.) தயாவிருத்தி பதினான்௧னுள் தண்டனை 

யினின்று பிறனை விடுவிக்கை. (வின்.); 

releasing or saving one from punishment, 

one of 14 fayavirutt. 

[Skt. nirgata-dandana.> g. hiiéegeim_anil 

நிர்க்கதி ஈர்/ச்சமி] பெ. (॥.) கதியின்மை; 

complete absence of refuge, utter 

hetplessness. 

த.வ. காப்பிலி 

[Skt. nir-gatidana. > த. நிர்க்கதி] 

நிர்க்கந்தவாதி _ர்442702-0201 Cu. (n.) 

சைனரில் பிரிவினராகிய நிகண்டவாதி. 

(மணி/27.157, / மே அடிக்குறிப்பு); 2 ]725௦0. 

[9/4 ஈ/-னார்/௪.? த. நிர்ச்கந்தவாதி] 

நிர்க்கந்தன் nirkkandag பெ. (ஈ.) அருகக் 

கடவுள்; ௭. 

[Skt. ni-grantha> g. piéaggar] 

Aissiouin  Nirkadambam, பெ.(ஈ.) 

நெஞ்சாங்குலையின் உட்புறத்து சவ்விற்குக் 

காணும் அழற்சி, இது ஊதைச்சூலை, மிகு 

காய்ச்சல்: முதலிய நோய்களிற் காணும்; 

inflammation of the epithecial lining of the 

heart (endocardium) - Endocarditis. It is 

generally associated with acute rhemtism 

nad febrile diseases (#1..9|8.). 

நிர்க்கிரந்தம் ஈர்44/௮427) பெ. (n.) ந1தங்கு 

தடையில்லாமை; 1186 from all ties and



நிர்க்குண்டி' 

ஈரரரொலா௦65. 2. உலகத்தை வெறுத்து 

துறவறம் பூண்டு அம்மணமாய்த் திரியும் துறவி 

a saint who has withdrawn from the 

world, living as a hermit or religious 

mendicant and wandering about naked. 

(சா.அக.) 

நிர்க்குண்டி' ஈர்/ரற் பெ. (ஈ.) நொச்சி 
(Sleur.). a species of chaste tree. 

[Skt nirgundi > 5. Hré@airg] 

Pra @erls? nirkknoi Qu. (n.) 1. Geustor 

Gleorréél; white ஈ௦101/. 2. தாமரைக் கிழங்கு; 

lotus root. 3. கருநொச்சி; black variety of 

11/6 168460 08516 1166. (சா.௮௧.). 

Magearemeanun nirkkunasavam, Qu. (n.) 
சைவம் பதினாறனுள் சிவனைக் குணமற்ற 
வனாக எண்ணி ஊழ்கம் செய்ய (தியானம்) 
வேண்டும் என்று கூறும் சமயம்; 3 ஆப 8௦0 
which holds that siva should be 
contemplated as the attributeless being, 
one of 16 saivam, i.v.); releasing or 
saving one from punishment, one of 14 
tayavirutti iv. 

[Skt. nir-guna> s. இிர்க்குணசவம்] 

நிர்க்குணம் ஈசா, பெ. (ஈ.) 1. குண 
மில்லாமை. "சுத்த நிர்க்குணமான பர 
தெய்வமே" (தாயு. சுகவாரி. 1); being devoid 
of qualities, attributes, etc. 2. இழிகுண 
Lileveurren; being devoid of evil qualities. 

[Skt. nir-guna> த. திர்க்குணம்] 

நிர்க்குணன் 47/0௪, பெ. (N.) *௩(குண 
மற்றவன்) &Lat; god, as without 
attributes. 2. Gens eyso_uicustr (சி. போ. 
பா. 9, 2, U8. 195.); one who is beyond all 
attributes. 

[Skt. nir-guna > த. நிர்க்குணன்] 
நிர்க்குணி ஈர! பெ. (ஈ.) மணமகள் 

(பார்வதி) (கூர்மபு. திருக்கலியாண. 23); 
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திகம் 2. குணமிகவுடையவன் (சி. போ. பா. 9, 
2, U&. 195.); one who is beyond ௮] 
attributes. 

[Skt. nir-guna> s. Hise] 

HrsCars Agia nirkkottiram, Qu. (n.) 
கோத்திரமின்மை. (சிலப், 10, 188, உரை.) (6 

state of belonging to no family. 

[Skt. nir-gotra. > த. நிர்ச்கோத்திரார்] 

நிர்கூடம் ரர்தபர2, பெ.(ஈ.) 

hallow of a tree. 

நிர்ச்சரம் 200௮௮, பெ.(ஈ.)சுடுபாறையிற் 

கிடத்தல், தலைமயிர் பறித்தல், முதலிய சமண 

சமய நோன்பு (சி. போ. பா. அவைய,. 12.); 

(Jaina.) a kind of penance which consists 
in lying down on a hot rock, uprooting the 
hair on the head, etc. 

[Skt. nir-jara> g. Biiéeysi] 

நிர்ச்சரை/7/202:௮ பெ.(॥.) நவபதார்த்தத்து 

ளொன்றும் சஞ்சித கர்மத்தை அழிக்க 

வல்லதுமான சமணதத்துவம். (சீவக, 2814, 
2_snmj.); (jaina) the principle which reduces 
or destroys accumulated karma, one of 

nava - patarttam. 

[Skt. nir-jara> g. Piéemr] 

நிர்ச்சலம்'7/40௦௮2௱, பெ.(ஈ.) 1. நீரின்மை. 
"நிர்ச்சலமான பிரதேசம்; 610 ௩௨(௦1655. 

2.நீருமுண்ணாப்பட்டினி; 185110 without 

even drinking water, as in 6kafasi (2.mi). 

[Skt. nir-jala.> த. நீர்ச்சலம்] 

நிர்ச்சலம்£ஈர20௮2, பெ.(ர.)அசைவின்மை. 
State of rest or inactivity. "நிர்ச்சல 
நிஸ்தரங்க போதப்பிராவக சமாதியிலும் " 
(சி.சி. 8, 22, ஞானப்.). 

[81% ஈ/2-௦௮25 த, நிர்ச்சலம்?] 
நிர்ச்சலதேசம் ஈர்ம௦௮222௦௮௱, பெ. (ஈ.) 

நீர் வறட்சியுள்ள நாடு; dry or barren country. 
(சா.அக.) ் 

மரப் பொந்து;



நிர்ச்சலயோகி 

நிர்சசலயோகி nirccala-yOK, Qu. (n.) 
கருமங்களை விடுத்துச் சலனமற்ற சமாதி 
நிலையிலுள்ள துறவி (சங். ௮௧); 8௭ 85061௦ 
in deep meditation, forsaking all karma; 

[Skt. nis-calatyégin> ௬. நிர்ச்சலமயோகி] 

reece nirccala பெ.(॥.) அசைவமற்ற சிவை 
abe (Fleueds}); calm or undisturbed 
எ ௦4 ன. "நிர்ச்சலைகளாயிருக்கின்ற 
ஈசான்னியாதி மூர்த்தியந்த பஞ்சசத்தி'' (சி.சி. 

1,47, ஞானப்.) 

[Skt. nis-cata.> த. நீர்ச்சலை] 

நிர்ச்சீவனா - தல் ஈர்ம2ம்௪ரச,, 6 செ.கு.வி. 
(4/.) முற்றும் சத்தியற்றுப் போதல்; 1௦ 06௦016 

lifeless, utterly devoid of vitality or 

strength. 

[Skt. nir-jiva> த. நீர்ச்சீவளா - தல்] 

நிர்ணயம் 77௮)/௮/77, பெ.(1) நிருணயம் பார்க்க; 

see determination, 

[Skt. nir-naya.> த. நிர்ணயம்] 

நிர்ணயி - த்தல் ஈர்ரஷச், 4 செ. குன்றாவி 
(ம.ர.) முடிவுபடுத்துதல்; 1௦ determine, 

resolve. 

[Skt. nir-naya.> த. நிர்ணயி-] 

Otexnusin  nirnayagam, Gu. (.) 

நிருணயிக்க உதவுவது; 181 மர்ரே 09105 10 

லால: வொர்க். "இவ்வர்த்தத்திற்கு 

நிர்ணாயகம் இசையாயிற்று'' (ஈடு, 6,%6). 

[Skt. nimnayaka.> g. நிர்ணாயகம்] 

நிர்த்தகனம் nitakanam, Gu(n.) 1. சேரான் 

, கொட்டை; marking nut. 2. புதைத்தல்; 
_ ட்பரூர்ர, ௦ டயா (சா.அக.). 

நிர்த்தத்துவன் எர்ர்ச்பாசர பெ. (1.) 

(தத்துவாதீதன்) கடவுள் (சங்கற்ப. 3); od, as 
beyond tattuvam. 

[Skt. nistattva.> த. நிர்த்தத்துவன்] 

நிர்த்தம் ஈரா, பெ. (ா.) 1. நிருத்தம்' பார்க்க; 

586 ஈர்பர(க௱, "ஆனந்த நிர்த்தமிடு 
கருணாகரக்கடவுளே"' (தாயு. கருணாகர.) 
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2.வரிக்கூத்துவகை; 8 0 ௦4 masquerade 

0806. "தக்கபிடார் நிர்த்தந் தளிப்பாட்டு" 
(சிலப். 3, பக். 88, உரை) 

[Skt. nrtta. > த. நிர்த்தம்] 

நிர்த்தமாராயன் nirttamarayan, Qu. (n.) 

BUQet soos; dancing master. 

"மும்முடிச் சோழ நிர்த்தமாராயனுக்குப் பங்கு 
இரண்டும்" (5.1.1.॥. 274) 

[$/ம் ஈறு. 2 த. நிர்த்தமாராயன்ர 

நிர்த்தனம் nirtanam, பெ. (n.) 
Hiss’ (2.01) urités; see niruttam, 
(சா.அக) 

நிர்த்தனன் nirttanan, O(n.) 1சொத்துரிமை 
யற்றவன்; 650 0150பவ]ர60 1௦ hold 

property, as a slave, an idiot (R.f). 

2. எளியவன்; poor man. 

[Skt. nir-dhana. > த. நிர்த்தனன்] 

HrsésreAeouw nirttatciniyam, Gu. (n.) 
இரக்கமின்மை; பா!0655, merciless- 

ness, pitilessness, sternness. 

[Skt. nni-daksinya.> gs rises Abort ii] 

நிர்த்தாரணம் nirttarapam, Gu. (n.) 1. நிலை 

யிடுகை; setting ascertainment, 

establishing. 

[Skt. nir-dhdrana. > . sé grremni] 

Hi sZ ASS nirtitiam, Cu.(n.) sein HssSIM 

என்னும் முட்செடி வகை; yellow berried night 

8806 (சா. ௮௧). 

நிர்த்துகம்ரர்4/72), பெ.(1.) வடிநீர். (தைலவ. 

தைல.); 06000101 

[Skt. nirydsa. > gs. நிர்த்துகம்] 

Dis sie nirttugam, பெ. (ஈ.) வடிநீர் (கசாயம்); 

decoction (em. 9|&). 

நிர்த்தூள் nir-t-ti, பெ.(ா.) சிறுதுகள்; 

௮(௦௱."பொருப்பை நிர்த்தூளா£க்கி"' (சந்திர 

கலாமாலை, 15) 

[Prob. nis+chall > g- திர்த்தாள்]
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நிர்த்தூளி ஈர்ரீபர் பெ. (ஈ.) முழுச்சேதம்; பனா 

098/ப04௦ "ஆசை நிகளத்தினை நிர்த்தூளி 
படவுதறி"' நிர்த்தமிடு கருணாகரக் கடவுளே" 

(தாயு.மெளனகுரு.]). 

[Skt. nir-chdli > 5. நிர்த்தாளிர 

நிர்த்தேசம் ஈர்ச5ச௱, பெ, (ஈ.) கட்டளை; 
order, command 2. குறித்துக் காட்டுகை 

painting ௦பர்... "வத்து நிர்த்தேசமென " (வேதா. 

சூ.8) 3. சூத்திர பீடத்தின் ஒரு பகுதி. (மணி 
மே.26.66 உரை); 3 8604௦0 ௦1 2041//22/-42. 

[5/4 nir-déSa. > த. நிர்த்தேசம்] 

நிர்த்தேசி-த்தல் ர்1125/ 4 செ.குன்றாவி(.) 
குறித்துக்காட்டுதல்; 1௦ 0௦11 ௦பர். 0௪, 
௦௦௱௱ர். "நிர்த்தேசித்த வஸ்து" (வேதா. 
சூ.8, உரை). 

[Skt. nir-désa. > த, நிர்த்தேசி-த்-தல்] 

நிர்த்தேசியம் nirttésiyam, Gu. (n.) கட்டளை; 
0091, ௦௦௱௱௮॥. 2. குறித்துக் காட்டுகை: 
pointing out - emphasised; point. 

[Skt. nirdésya. > 5. piseséuud] 

OrsQs5riisw nirttondam, au. (n.) 
1. ussletremun; absence of connection or 
21800௦. 2. தொந்ததுக்கமின்மை: 
indifference to the opposite pairs of 
feelings, as pleasure and pain; stoicison. 
"நிர்த்தொந்தமாய்க்குவிதலுடன் விரிதலற்று'" 
(காயு சின்மய.8). 

[Skt. nir-dvandva > த. நிர்த்தொந்தம்] 
HisCSrew nirttosam, Au. (॥.) குற்ற 

மின்மை; faultlessness, innocence. 
[Skt. nir-ddsa, > 5. இிர்த்தோசம்] 

நிர்நா சம் ஈஈச22௱,பெ.(ஈ.) 1.அழியாமை; 
indestructibility, imperishableness. 
2. முழுச்சேதாரம்; பர destruction 

[Skt. nir-naga, > த. நிரீநாசம்] 
நிர்நாமம் ஈரஈசாக௱, பெ.(ஈ.) பெயரின்மை 

(சிலப் 10, 188, உரை.); Namelessness. 
[Skt. nir-nama, > தீ. நிர்நாமம்]   

நிர்நாமன் ஈரானை பெ. (1.) (பெயரற்றவர்) 
கடவுள் 000, 95 ஈ8௱ 61656. 

[5/4 nir-ndma. > த. நிர்நாமன்] 

நிர்நிமித்தம் nirinimittam, Gu. (n.) காரண 
மின்மை; 8058௭௦6 04 0956 01 reason. 

[Skt. nir-nimitta. > த. நிற்நிமித்தம்] 

நிர்நிமித்தியம் ninimittiyam, Qu. (n.) 
நிர்நிமித்தம். (வின்) பார்க்க; 566 ஈர. 

MirousHuin  nirpattiyam, Gu, (n); 
பத்தியமின்மை; ஈ௦ [85110110ஈ in diet; non - 

0141 (சா.௮௧.). 

Druwsw nirbandam, Gu,(n) 1. வலக்காரம், 
AMUSO, aipiarsis; restraint, compul- 
SiON. 2. துன்புறுத்துதல்; (௦ affict. 

[Skt. nir-bandha. > த. நிர்பந்தம்] 

HiupA — $80 nirbandi 4 Qs. esr 
(4.1.) 1. கட்டாயப்படுத்துதல்; 1௦ 10106, 
0௦௨. 2. துன்புறுத்துதல்; (௦ எரி. 

[Skt. nirbandh, > த. நிர்வுந்தி - தீதல்] 

Hiur&Aund nirbakkiyam, Qu. (n.) போகூழ்; 
unluckiness, misfortune. 

[Skt. nir- bhagya> த. நிர்பாக்கியம்] 

நிர்ப்பீசம் ஈர்ற௦.5௪௱, பெ.(1.) நிர்ப்பீசதீட்சை 
பார்க்க; 566 nirppicatitcal "@tcufeb 
பீசமெனவிரண்டாய் நிகழும்" (சி. சி. 8,3). 

[Skt. nirbja. > த. நிற்ப்பசம்] 

நிர்ப்பீசதீட்சை nirppisatitcal பெ. (n.) 
சமயானுட்டானங்கள் செய்ய முடியாதவர் 
களுக்குத் அவற்றைச் செய்வதற்கு மாற்றாகச் 
செய்யும் ஒளத்திரி தீட்சைவகை. (சைவச. 
ஆசாரி. 62. உரை); (5௬௮/8 way of initiation 
in which the guru absolves his disciple 
from the performance or routine religious 
duties if he is not able to do them, a kind 
Of auttir’-titcai 

[Skt. nir-bija. > த, திர்ப்/சதீட்சை]



நிர்ப்பீசை 

நிர்ப்பீசை .ஈர்றரினே! பெ.(.) நிர்ப்பீச தீட்சை. 

(சங். அக) பார்க்க; see nirppisatitcai. 

[Skt. nirbija.> த. நிர்ம்ர்சை] 

நிர்ப்புதம் ஈர்பற2ப/கர), பெ. (.) நியர்ப்புதம். 
(allcr) urirée see niyarppudam. 

நிர்மதி nirmaty பெ. (1.) மனக்கவலையின்மை; 

tranquility, absence of anxiety. 

[5ம் ரர்-ரசம்2 த. நிம்மதி] 

நிர்மலத்துவம் nirmalduvam, Qu. (Nn.) 

தூய்மையாயிருத்தல்; 16 state of being 

ய6. (சா.அக). 

நிர்மலதை Nirmalata Qu. (N.) மலமற்றிருக்குந் 

geen. the state of being spotless or 

றபா£. "ஸமலநிர்மலதையினாலே"' (சி.சி.2,1, 

சிவாக்.) 

[Skt. nirmala-ta. > த. நிங்மலதை] 

Hite’ nirmalam, Qu. (N.) Sg&Assrenws; 

free from dirt, freedom from impurity. 

2. தூய்மை; தெளிவு; பா. 3. வெந்தயச் செடி; 

horse shoe - fenugreek. (g1.3)&.). 

நிர்மலம்” nirmalam, Qu. (n.) 1. wMrélscrsmw; 

immaculateness, purity. "Aiueedéls 

நிஷ்ப்ரபஞ்சப் பொருள்" (தாயு. திருவருள்வி.3) 

2. நிர்மதி (மதுரா)பார்க்க; 566 nirmadi. 

[Skt. nir-mala. > 5. Minn] 

நிர்மலன் nirmaln, Qu. (n.); wrepmeisorr sor 

கடவுள்: the supreme being, as 

immaculate. 

[Skt. nir-mala. > &. நிர்மலன்] 

AiwGuraieria nirmalipavanam, Gu. (N.) 

தேற்றாங் கொட்டை; (/2197 0290 ஈம். 

(சா.தக.) 

நிர்மாணம்! 42727௮), பெ. (ஈ.) 1. இயற்றுகை; 

ற£௦பபலின, ஈளபரீசபபட. 2. ஏற்பாடு (வின்); 

institution, ordiance. 3. & smu; 

construction. 

[Skt. nir-mana. > த, நிம்மாணம்] 
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நிர்மிதம் 

நிர்மாணம்” ஈரகிரச௱, பெ. (ஈ.) நிர்வாணம், 

9 (உ.வ) பார்க்க; 866 nirvanam. 

Hiuordws fle erin nirmaliyadarisa pam, 

பெ. (ஈ.) முந்தைய நாள் பூவோப்பனைகளைக் 

களைதற்குமுன் காலையிற் செய்யும் இறை 
வழிபாடு (நாஞ்சில்); ஈா௦ராளா0 ௫௦8110 ௦4 8 

deity before the removal of the decoration 

done on the previous day. 

[Skt. nir malya +taricana> த. நிர்மாலிய 
தரிசனம்] 

நிர்மாலியம் nirmadliyam, Gu. (n.) Prue; 
which see. (e1.96.) 

நிர்மாலியம் nirmajiyam, பெ. (£.) பூசித்துக் 
கழித்த பொருள்; 16 remains of an offering 

80௦ 10 5 04௫. "அர்ச்சித்து வைத்த சிர 

புட்பமான நிர்மானிய புட்பம் எடுத்துப்போக 

வந்த" (தக்கயாகப் 51, உரை). 

[Skt. nirmalya > த. நிர்மாவிபம்/ 

நிர்மாலினியம் nirmaliniyam, பெ. (n.) 

கண்தூய்மை அல்லது துலக்கம்; 0981 /65. 

(am. 245) 

நிர்மானுசியம் nirmapusam, Gu. (N.) ws 

BLinTLLifetrenu, State of being uninhabited 

or unfrequented by men. 

[Skt. nir-malnusa. > த. நிர்மானுஷ்யம்] 

Oi — S50 Nirm/-, 4 Be. குன்றாவி. (1:1.) 

1. இயற்றுதல், அமைத்தல்; (௦ 0ா௦பே௦ by art, 

construct, form. 2. Amys (al slssov) 

(வின்); 1௦ 008/௬, to constitute. 

[Skt. nirma.> த. நிர்மாலியம்] 

Higa nirmiaam, Gl. (n.) * உண்டாக்கப் 

ultgi. that which is created. "ஈச்சர 

நிர்மிதமான ஏகாரமும்" (த.நி.போ. பக். 115). 

2. படைக்கை; 0168110, ௦௦547ப0110, 

production. 3. புனைந்து கூறுகை (கற்பிதம்) 

(இ.வ); fabrication. 4. அமர்த்துகை 

(விதிக்கை) (வின்); destiny; appointment, 

allotment. 

[Skt. nir-mita. > §. நிர்ரிதம்]



நிர்மூடன் 

நிர்மூடன் nirmadan Gu. (n.) wweprar; 
absolute fool, blockhead. "Gewfl Ssencoré 

கண்டாணவமான நிர்மூடனை" (திருப்பு. 44), 
[Skt. nir-madh. > த. நிர்தூடன்] 

Direiple nirmadi@u. (n.) 1. ep_liGuete; stupid 

woman "வாழும் மனைக்கு வங்காய் வந்தாயே 

நிர்மூடி" (ஆதியூரவதானி. 9). 
[Skt. nir-mdgha. > த. நிர்தடூரீ 

நிர்மூலம் ஈரமா, பெ. (n.) 1. காரண 
மற்றது; (வின்) 1884 பர்/௦4 is baseless. 
2. umiprsoe; extirpation, utter destruction. 

[Skt. nir-miia. > த. திர்நூலம்] 

நிர்மூலி ஈரம் பெ. (ஈ.) ஒரு பூடு: 80918 
minutiflora. (g1.9)5) 

நிர்யாணம் ஈர/சாச௱, பெ. (ஈ.) நிரியாணம் 
பார்க்க; 866 ஈர்ந்சீரசா. appointment, 
allotment. 

[Skt. niryana> s. Bhiumenni] 

நிர்லோகம் nirlogam, Qu. (n.) Geustenarts 
போளம் என்னும் கடைச்சரக்கு ஈரா. 
(சா.துக.). 

Hitaiscwtta nirvakanam, Ou. (॥.) துய்த்தல் 
பார்க்க: 86௦ Catastrophe of a drama. 

[Skt. nir-vahana> s. நிர்வகணம்] 

Hieid—s ae nirvaki-, 4 செ, குன்றாவி. (ம; 
* ஆளுதல், காரியம் நடப்பித்தல்; ௦ manage, 
carry on one's affairs successfully; to 
maintain, perform, fulful. "எப்படி 
நிர்வகிப்பேன்" (இராமநா. அயோத். 10). 
2. பொறுத்தல் (வின்); (௦ bear, endure, 
$ப518/.உறுதிப்படுத்துதல் (வின்); 1௦ make 
Certain. cittirapitakaam. 

[Skt. nirvah. > g. திர்வகி-த்தல்] 
நிர்வசனீயம் nirvacagiyam, Qu. (n.) 

நிர்வசனம்', பார்க்க: 596 nitvagsanam. 
[Skt. nir-vaca-niya > த. நிர்வசணியம்] 
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நிர்வாகன் 

நிர்வபனம் ஈர்/222ரச, பெ. (ஈ.) சமனப் 
படுத்தல்; 5004//70. (சா.அக). 

நிர்வமிசியம் ஈ*27/8ந௭௭), பெ. (ஈ.) முதுகுத் 
தண்டின்மை; absence of spine, absence 
of back bone or verebral column; having 
a body consisting of single cavity 
enclosing all their vital organs as 
sponges, corals, startish, worm, 
centipede, spider, insect etc., It is 
0000560 1௦ வமிசியம். (17.918). 

நிர்வாகம் ஈர/2ர2௱, பெ. (ஈ.) 1. ஆளுவம்; 
ர்ச். 2. புணர்ச்சியில் ஏற்படும் 
நீண்ட நேர இன்பம்; றா௦101060 1116700ப756 
(சா. ௮௧.). 

த.வ. ஆளுவம் 

நிர்வாகம் பண்ணு-தல் nirvagam-pan-nu- 
5 செ. குன்றாவி (:1.) 1 மேலாண்மை செய்தல் 
(aller); to economise. 2. நிர்வாகி 1,2,3. 
umiée; see nirvagi. 3. apes செய்தல் 
(ails); to acquit one self creditably. 
4. மெச்சும்படி யொன்றைச் செய்து காட்டுதல்; 
to settle, conclude. 

[Skt. nir-véha > த. நிர்பாகம்ண்ணு - தல்] 
நிர்வாகமா-தல் ஈர*ு2ர2௱-௪- 6 செ.கு.வி. 

(4-1.) நேர்மையாய் நடத்தப்படுதல். (வின்); 1௦ 
be managed properly. 2. இளம் 
பெண்ணிற்கு முறைப்படி திருமணம் செய் 
வித்தல்; to be married regularly, as a girl. 
"குமாரி நிர்வாகமானதா?" (இ.வ.). 

[Skt. nir-vaha. > த. நிர்வாகமா 5] 

நிர்வாகவிலக்கை nirvaga-v-ilakkaj Qu. (n.) 
ஆளுவப் பணிக்காக (நிருவாகத்திற்கு) 
தரப்படும் சம்பளம். (8.1.].1/, 504.): *% 19 
management. 

[Skt. nirvagam. > g. Mianscivéee] 
நிர்வாகன் nirvagap, பெ. (॥.) நிர்வாகி, 

பார்க்க; see nirvaki."eenor நிர்வாக 
ரென்றபேரும்"' (தாயு. பரிபூ.) 

[Skt. nir vahaka, > த. நிர்வாகன்]



நிர்வாகி 163 நிர்வாணி! 

நிர்வாகி ஈச்ச! பெ. (ஈ.) 1. திறமைசாலி; 8. உறுதி (வின்) 061121, 888பாலா௦6. 
person ௦4 ஒடு, 2. வாய்மையானவன் (வின்); 9. flmacmiu (aller); condition, state, 
one faithful to his world; honest man. circumstances. 

3. Guosurarssr (afler); manager. 4. Gurmt 

பாளி; ௦6 who is responsible. 
[Skt. nir-vaha. > த. நிர்வாகம்] 

நிர்வாசம் ஈர்:22௪௭, பெ. (ஈ.) குடியற்றது. 
கட எனம. 2௭ அதுதககில் (sfein); that which is uninhabited. 

Praukew irvamisam, Qu. (n.) கொடி 

வழியின்மை; 08110 611௦55. 

த.வ. பூண்டறுதல் 

[Skt. nir-vamSa. > த. நிர்வமீசம்] 

[Skt. nir vasa. > த. நிர்காசம்] 

நிர்வாணதீட்சை nirvanatitcal Qu. (n.) 

தீட்சையில் மூன்றாவதும் செய்து கொண்ட 

வரின் முன் செய்த வினைகளைப் போக்க 

நிர்வர்த்தியம் ஈன்ற, பெ. (n.) வல்லதுமான தீட்சை. (சைவச. ஆசாரி. 20, 

மூவகைச் செயப்படு பொருள்களுள் ஒன்றான | ey. (Sava) third or last state in initiation 
B\ummtuGeig; (Gram) that which is which enables the discilpe to free himself 
newly formed or made, one of three kinds from the bonds of existence and attain 
of ceyappatu porul. emanacipation, one of three fifca/ 

[Skt. nir-vartya. > g. Pirats Sud] [Skt nirvana > த. நிர்வாண திட்சை] 

நிர்வாக சபை nirvagasaba Qu. (n.) 

oe ணத்ண் அகடம் ணர் (Buddh. Jaina.) absolute extinction or 

annihilation of all desires and passions 
த.வ. செயற்குழு and attainment of perfect beatitude;.- 

[Skt. nirvaha. > த, நிர்வாகசபை] nirvana. 2. «f@GumsBleiruis highest bliss or 
நிர்வாகப்படு--தல் nirvaga-p-padu-, 20 0 6ீ811(ப06 "நித்தமிப் படி செய்தக்கானிர் 

செ.கு.வி.(3.1.); நிலைப்படுதல்; (௦ 06௦௦௨ வாணம் பெறுவாய்" (கைவல். தத். 92) 

settled, established. "sinc குடும்பம் 3. oy beni. (2.01); nakedness, nudity. 

நிர்வாகப்பட்டது"'. (இ.வ) [Skt. nirvana > த. நிர்வாணம்] 

[Skt. nir-v&ha. > த. நிர்வாகப்படி-] நிர்வாணமார்க்கம் nirvanamarkkam, Gu. 

(n.) புத்த சைன Weiser; buddhism or 

Jainism. "Gugurtés முதலாகிய மகா 

மார்க்கங்களைத் தவிர்ந்து நிர்வாண 

மார்க்கமாகிய மிக்க குற்றமேறின . . . 

அமணர் " (தக்கயாகப். 7, உரை). 

[ீ$/ம் ரர்ரகரச * த. நிர்வாண மார்க்கம்] 

நிர்வாணி' ஈர] பெ. (7.) தான் நிற்குந் 
திக்கை நோக்கிப் பயணஞ் செய்வதற்காகாத 

படி கிழமைதோறும் இடம்மாறி நிற்குந் 

தேவதை. (பஞ்.); 8 deity in a particular 

நிர்வாணம் nirvapam,Qu. (n.) 1. meer 

பெளத்தர்களின் முத்தி நிலை. (சூடா.) 

நிர்வாகம் ஈருசிரகா, பெ. (ஈ.) 1. நடப்பிக்கை; 

managing, maintaining, supporting. 

2. பொறுப்பு. (வின்); burden, care, 

responsibility. 3. பேணுதல், பராமரிப்பு. (வின்); 

husbandry; economy. 4. Guurirencu; 

supervision, management. 5. Gurgiéens 

(afer) endurance,tolerance. 6. Gumq@st 

கொள்ளுமுறை; 61௦0 ௦4 interpretation. 

"இது பட்டர் நிர்வாகம்" (ஈடு) 7. முடிவு (வின்); 

settlement, establishment,conclusion.  



நிர்வாணி் 

direction each day of the week, when it 
is inauspicious to start on a journey in 

that direction. 

[Skt. nirvani > த. நிர்வாணி] 

நிர்வாணி் nirvapi பெ. (ஈ.) 1. உடை 
யில்லாதவன்; 12/60 0௭௩0. 2. அருகன்; எர. 

[Skt. nirvanin> s. Aiamenf] 

நிர்விக்கினம் ஈக, பெ. (n.) 

இடையூறின்மை; 808806 of obstruction 
or impediment. 

[Skt. nirvighna. > g. miniéheama] 

Aralahuéam_A nirvigarpa-k-katci பெ. 
(1.) பொருளின் உண்மை மாத்திரம் உணரும் 

உணர்வு (சி.சி. அளவை, 3. மறை.); (log.) 
indefinite knowledge in which only the 
bare existence of a thing is apprehended. 

[51ம் ரர் ஈச 2 த, நிர்விகற்பக் காட்சி] 

நிர்விகற்பசமாதி ௩9௮025௭201 பெ. (ஈ.] 
தான்வேறு கடவுள்வேறென்ற வேறுபாட்டு 
உணர்வற்ற ஓக (யோக) நிலை. (சி.சி.10, 
4,q@neru.); (yOga.) highest state of 
concentration, in which the soul loses all 
conciousness of its being different from 
the universal soul. 

[Skt. nirvikalpa > 5. நிர்விதற்பம்- சமாதி] 

Hiralsmul nirvigarpam, Qu. (ஈ.) 1. வேறு 
uiigssrsmin; absence of differentiation or 
change. 2. swiflssrenwo; absence of doubt. 

[Skt. nir-vikalpa. > gs. Bi ahlesriuna] 

நிர்விகாரம் nirvigaram, Qu. (॥.) 1. விகார 
மின்மை: unchangeableness, immutability. 
2. நிர்விகாரி பார்க்க; see nirvigari 
"சுத்தமான இிர்னிகாரத்தை "£ (sry. 
திருவருள்வி3) 

[Skt. nirvikara, 5 த, திர்னிகாரம்] 

Drala nirvikari பெ.(ஈ.) கடவுள்; (6 
Supreme being, as immutable. 

[Skt. nirvikarin > த. நிர்விகாரி] 
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நிர்விடயம் 

Hialergin nirvisaram, பெ.(॥.) 1. கவலை 
uflesremin; Carelessness, recklessness. 

2. RiSeLilssrooww; tranquillity, freedom from 
anxiety. 

[Skt. nirvicara > 5. Arafensi] 

நிர்வியாசம் nirviyasam, பெ.(1.) காரணமாகச் 

சொல்லக்கூடியது யாதுமில் rss; that 

which has no apparent reason or excuse. 

[Skt. nir-vyaja 2 த. நிர்வியாசம்] 

OiralarsGurainnirviradabogam, பெ.(ஈ.) 

வில்லங்கமற்ற துய்ப்பு உரிமை (அனுபவ 

பாத்தியம்); undisturbed or undisputed 

possession as the basis of, or as 
confering a title to, property (R.F.). 

[Skt. nirvivadatbhoga > த. நிர்வியாத போகம்] 

நிர்விவாதம் nirviatam, Qu.(n.) «Agr 
டலுக்கு இடமில்லாதது; 197 முர்ர௦் 15 

undisputed or indisputable. 

[540 ஈர்-ுற்202 2 த, நிர்விவாதம்] 

நிர்விசம் nir-visam, Gu.(n.) 1. நஞ்சற்றது; 12( 
which is poisonless or innocuous. 
2. Uutlaimes (ailsr.); a plant, curcuma 
26008118. 3. கத்தூரி மஞ்சள்; 290081. 
4. அழிப்பன், கொடியவன் (துன்மார்க்கன்) 
(ailetr.); a wicked person. 

[Skt. nir-visa > த. நிர்விசம்.] 

Hirai nirvidam, Gu(n.) நஞ்சை நீக்கும் 
wGssr antidote for poison. “நிர்விடமு 
விடமுமொருமுதலாய் நின்றும்” (சிவநெறிம். 
65). 

[Skt. nir-visa > த. நிர்விடம்] 

Oral uns nirvidayam, பெ.(ஈ.) இல்பொருள்; 
that which is non-existent. ரயத்தின 
பூர்வகமாய் நிர்விடயம் பண்ணவேண்டும் 
(வேதாந்தசா.42). 

[Skt. nir-visaya > த, நிர்விடயம்]



நிர்விசயம் 

Aielewt nirvisayam, பெ.(1.) புலனறிவு 

&Lih5g); that which is beyond sense - 

perception. ”நிர்விசய சுத்தமான 

திர்னிகாரத்தை ” (தாய.திரு௨ரர்வி.3). 

[Skt. nir-visaya > த. நிர்விஒயம்] 

நிர்விசக்கிழங்கு nirvisa-K-kilarigu, @u.(n.) 

சதாவேரிக் கிழங்கு; 42167 1001 (சா.அ௧.). 

[Skt nirvisha > த. நிர்விசம்- கிழங்கு] 

நிர்விசம் ஈ42க, பெ.(ஈ.) 1. நஞ்சில் லாதது; 

101-0018070ப5. 2. நஞ்சில்லாத பாம்பு; ॥௦- 
லா0ற௦ப5 81966. 3. மான்மணத்தி மஞ்சள்; 

[0பா0 2000313/. 4. நஞ்சற்ற ஒருவகைக் 

கிழங்கு; ॥௦-0018000ப5 800/16 [00 

(சா்.அக.). 

[Skt. nirvishaya> த. நிர்விகம்.] 

Praiebadsds) nirvisam-sutti @u.(n.) 
நிருவிடம் (நிர்விஷம்) என்னும் கிழங்கைத் 

துண்டு துண்டாக நறுக்கி எருமைச் சாணியும், 

எருமை மூத்திரமும் கலந்து அதிலிட்டு 
எரித்துக் கழுவி உலர்த்தி யெடுப்பது 

ஒருவகைத் தூய்மை முறை; cleaning 

process of non poisonous aconite root. In 

this the root drug is sliced and soaked in 

buffalo dung and urine mixture and 

boiled. The product is then taken out, 

washed and dried (சா.அக.]. 

Hialemyia nirvivaram, Giu.(n.) Guedoreschesr 

முலைகள் நெருங்கவிருத்தல்; ௦௦119 ப005- 

ness as ௦74 1௨7௮1௦ 0௪9516 (சா.அக.). 

நிர்வீரியம் ஈரர்ற்கா, பெ.(ா.) 1. ஆண் 
தன்மையில்லாமை; 100110). 2. சோர்வு, 
exhaustion (&1.9|&.). 

[60 + வீரியம்] 

Ore nirakkam, பெ.(ா.) சுட்டறிவின்மை 
absence of consciousness OF sense- 

perception, as in ecstasy. ‘sa 

பெருகியிரக்க மலிவுற்ற '(கோயிர்புநட.46) 

[Skt. nir-aksa > 5. நிரக்கம்] 

165 - 

  

நிரங்குசன் 

HysaerGan nirakkara-kukki Gu.(n.) 

நிரட்சரகுட்சி பார்க்க; 896 nirafca-kutci. 

"பிரரெலா நிந்தை - செய்யு நிரக்கர 
குக்கியான் "(குற்றா.தல.மந்தமா..92). 

[Skt.niraksaratkuksi > த. நிரக்கரகுக்கி] 

ree nirakku, Gu.(n.) 1 salma (C.G.); 
price, rate, tariff, especially as 

established by authority, price-current. 

2. Griten; Correctness, precision. “தாவு 

நிரக்கா யிருந்தது (௨.௨0). 
த.வ. நறுக்கு 
[U. nirkh > s. trae] 

நிரக்குநாமா nirakku-ndmaé, பெ.(1.) நடப்பு 
விலைப்பட்டி; போ! 0106 0 ரான் ௭16. 

[U. nirkh+nama > த. நிரக்குநாமா.] 

நிரகங்காரம் niragankaram, @u(n.) GeGs 
&lsstent; absence of egotism or pride, 

humility. 

[Skt. nir-ahakara > த. நிரங்காரம்.] 

நிரகங்கிருதி niragangirud, பெ.(ஈ.) புற 

விவகாரம் (வேதா.சூ.148, உரை); (ஈ॥1.) 

objective activity. 

[Skt. nirahani-krti > த. நிரகங்கிருதி] 

நிரகுள்ளி niragui; Gu.(n.) நொச்சி; 1146 

152460 042516 1166 (சா.அ௧.). 

நிரங்கிருதி ஈர்சநர்ப/சி பெ.(0.) நிரகங்கிருதி 

பார்க்க; 566 ஈரசரசர்ர்பர் 'அகங்கிருதி 

நிரங்கிருதி யுறாமல் "(கேதா.கு.1452 

[9ம் ஈர்சர்சர்ப் 2 த. நிரங்கிருதி!] 

நிரங்குசம் nirangusam, G@u.(n.) 6c@u 

படாமை (வின்.); 51819 of being self-willed or 

uncontrollable. 

[Skt. nir-arikusa > g. திரங்குசம்/] 

நிரங்குசன் nirangusap, பெ.([.) கட்டுப் 

படாதவன் (யாழ்.அக.); uncontrollable 

person, self-willed person. 

[Skt. nir-anikusa > த. நிரங்குசன்..]



நிரசசாத்திரம் 

நிரசசாத்திரம் ஈர்ச22-௪2/ர௭௭, Qu.(n.) 
கனிமங்களை (தாதுவஷைபப் பற்றிக் கூறும் நூல்; 
the science which treats of the properties 

of mineral substances and their classi- 

fications (e1..9\6.). 

நிரசநூல் nirasa-ni, Gu.(n.) Pyeens Hin 

Luintée; See Nirasa-saltiram (1.916). 

நிரசம் ஈர்சசசா, பெ.(ஈ.) 1. சாரமின்மை 

(யாழ்.அக.); 180% ௦4 ]ப1௦6. 2. சுவையின்மை: 

tastelessness. 

[Skt. nirasa > 5. fre] 

Hyeanéew nirasavarkkam, Gun.) தாது 
m@,aeto; mineral kingdom (சா.அ௧.). 

[Skt. ni-rasatvarkka 5) த, நிரசவரக்கம்] 

நிரசவசுது ஈ/228-/22ப/0, பெ.(ஈ.) 1 சுவை 
யற்ற பொருள் (யாழ்.அ௧.); tasteless things. 
2. இரும்பு முதலிய கனிப்பொருள் (வின்.); 
mineral substance. 

[Skt. ni-rasa > த. நிரசவஸ்து;] 

நிரசவுப்பு ஈ/252/1/020, பெ.(ஈ.) கனிம 
(தாது)வுப்பு; ஈர! 5௮1 (சா.அக.. 

[Boob + உப்பு] 

நிரசனம்' nirasanam, பெ.(ஈ.) 1. அழிக்கை 
(யாழ்.அக.); 08817ப0110ஈ. 2. எதிரிடை; 
Opposition. 3. Heroes; rejection. 
4. 6&6; vomiting. 

[Skt. nir-asana > த. நிரசனம்.] 
நிரசனம்? nirasanam, பெ.(ஈ.) பட்டினி; 

fasting. 

[Skt. nir-agana > S. நிரசனம்,] 
நிரசி-த்தல் nir-asi, 4 Gle.@er mre. (v.t.) 1 

அழித்தல்; (௦ destroy. 'பாண்டவரையும் 
Byes பிராப்தமாயிருக்க "' (ரீவசன...2]), 
2. தோல்வியுறச் செய்தல்; (௦ 9762, 85 ௩ ஸு argument. 

[Skt. nir-as-, > த. நிரசி-த்தல்] 
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நிரட்சரகுட்சி 

நிரஞ்சத்திமூலி nirafjattimal Gun.) Hes, 
துளசி; 000பா0 025॥ (சா.அக.). 

நிரஞ்சனம்' nirafyapam, பெ.(ஈ.) 1. குற்ற 
மில்லாதது; 121 which is spotless, pure. 

நிரஞ்சன திராமபரித்தை "(தாயு திருவருள்வி 
94 2. வெளி (பிங்.); 0061 50806. 8. நிறைவு 
(பிங்); 1ப1ர255. 4. வீடுபேறு (பிங்); ரிசி bliss, 
5. இரசகருப்பூரம் (சங்.அக.); 0210௮. 

[Skt. nir-afjana > த. நிரஞ்சனம்.] 

Oy eheer” nirafjanam, Gu.(n.) 4 அறிவுக் 
கண்; eye of wisdom. 2. உணவு 
கொள்ளாமை; 9081211109 from food 
(சா.அக.). 

நிரஞ்சனன் ஈர்ச௦சாசற, பெ.(ஈ.) 4. அழுக் 
கற்ற தூய வடிவினனான கடவுள்; 196 
Supreme being, as immaculate. 

நிரஞ்சன நிருத்தானந்த " (திருவிளை. 
தீரீத்தனி. 7), 2, அருகன் (சூடா.); Arhat. 
5. சிவன் (நாமதீப.16); 542. 

[Skt. nir-afyana > gs. நீர்ஞ்சனன்.] 

நிரஞ்சனி niratjani பெ.(ஈ.) பார்வதி 
(யாழ்.அக.); Parvati 

[Skt. rnir-afjana > ». préseaf] 
Dycigen nirattiké, பெர.) கண்டங்கத்தரி; 

yellow berried night shade (சா.அக.). 
நிரட்சதேசம் niratcadésam, பெ.(ஈ.) 1. வெப்ப 

Br) (wirt.918.); equatorial region. 
2. இராப்பகல் நாழிகை சரியாயுள்ள நாடு; 
region where days and nights are of 
equal duration. 

[Skt. niraksa-> g. ிராட்ச*தேசம்.] 
நிரட்சம் ஈர்ச/௦2௱, பெ.(ஈ.) நிலநடுக்கோடு 

(பூமத்திய Crome) (ailstr.); terrestrial equator. 
[Skt. niraksa > த. நிரட்சம்] 

நிரட்சரகுட்சி niratcara-kufci  பெ.(ஈ.) 
T WSS Mloumeustr; illiterate person. 

[Skt.nirak-sara+kuksi> த. திரட்சரகுட்சி]



நிரட்சரேகை 167 நிரந்தரசுரம் 
  

நிரட்சரேகை ஈர்ச0௪-7சர௮] பெ.(ஈ.) நிரட்சம்" 

(வின்.) பார்க்க; 596 Niratcam. 

[Skt niraksa > த. நிரட்சரேகை.] 

நிரத்தகம் nirattakam, O(n.) wweoflsreon 
(wrip.21.); fruitlessness, futility. 

[Skt nir-arthaka > த. நிரத்தகம்] 

நிரத்திடாலி nirattimal, பெ.(1.) சிவபிரான் 
(யாழ்.அக.); அற்௪. 

[Skt. niratimalin > த. நிரத்திமாலி] 

நிரத்தியயம் nirattiyayam, GQu.(n.) eon 
மின்மை (யாழ்.அக.); 1ப112580௦55. 

[Skt. nir-atya-ya > த. நிரத்தியயம்] 

Ar SHimuin nirattiriyam, Gu.(n.) 1. பேடித் 
தனம்; [ஈற018ஈ03: 2. ஆண்மை இல்லாமை; 

destitude of manly power (sr..948.). 

Hysin niradam, Gu.(n.) erh@umepss; ever, 

9/5. 'நிரதங் கொடுத்திளைத்த தாதா” 

(குப்ப... 92 73. 

[Skt. nirantara > த. நிரம்] 

நிரதன் ஈர௪2௪, பெ.(ஈ.) மிக்க பற்றுடையவன்; 
a man of excessive attachment. “g7w 

நிரதராமினா' சிலா" (மீரபோதசந்..5 373. 

[Skt. ஈரச் 2 த. நிரதள்..] 

நிரதி niradj பெ.(ஈ.) பற்று (யாழ்.அக.); 
attachment, connection. 

[Skt. nirati > ». v8] 

நிரதிகரணதீட்சை — niradikarana-titcal 
பெ.(ஈ.) சைவதீக்கை வகை; (521/8) 8 way of 

initiation. "சத்திசங்கற்ப மாத்திரமா 
யிருக்கின்ற நிதிகரண தீக்ையினாலே ” 

(சிசிபாயி3 ஞானய்) 

[Skt. niradhikaranat > g. Drdisvem Soews] 

நிரதிகாரதீக்கை niradikara-tikka, @u.(N.) 
நிர்ப்பீசதீட்சை பார்க்க (சைவச.ஆசாரி.62, 

2 sn); (Saiva.) see nirpp/Satitcal 

[Skt.niradhikara+> த. நிரதிகார தீக்கை]   

OoAarger niradikérap, GQu.(n.) ஒன்றற் 
குரிய அதிகாரமற்றவன்; 11௦070௦184 ௦ 
unqualified person; an unauthorised 
person. 

[Skt. niradhi-kara > த. நிரதிகாரன்.] 

HoHemA niradikar; பெ.(ஈ.) நிரதிகாரன் 

Luint&&; see Airatikaran. 

Do Sareoy niradikaral Gu.(n.) AcPary 

தீக்கை பார்க்க; 896 niratikara-tikkal. 
'தானுமொழி ஸிரதி காரரை பெனதின்று" 
(AAB, 4). 

[Skt. nir-achikara > த. நிரதிகாரை.] 

நிரதிசயம் niratisayam, Gu.(n.) 2 witeim 

உயர்ந்த நிலைமை (இலக்.அக.); 116 51216 ௦4 
being unsurpassed. 

[Skt. nir-atisaya > த. நிரதிசயம்/ 

நிரதிசயவின்பம் firadicaya-v-inpam, 

பெ.(ஈ.) (தன்னின் மேம்பட்ட இன்பமில்லாதது) 

வீடுபேறு; 5814/8100, 85 பா5பாற85560 0155. 

நர்திசயவரிள்பத்துக்குரிபே நீ... இண்ணையாகும் 

தகாது (குறள், 1403) உரை), 

[Skt. nir-atisaya > த. நிரதிசயவின்பம்] 

Orbs’ nirandam, Glu.(n.) (pysuhmss that 
which is endless. 

த.வ. நிலைப்பு 

[Skt. nir-anta > g. gpg] 

Anew’ nirantam, பெ.(£.) 1. நிரந்தரம், 5 

பார்க்க; 896 ரர்காளாசா.. 'அன்னிரந்த 

வினங்களங்க ஊாடைர் திராமனை"' (சேத; 

கனிதிர்.4] (நாமதிப..225]. 2. நெருக்கிடை 

(வின்.); 6110 closely pressed, as by a 

pursuing enemy. 

[Skt. nir-antara > த. நிரந்தரம்] 

நிரந்தரசுரம் nirantara-suram, G@lu.(n.) 

விடாக்காய்ச்சல் (14.1. unintermittent fever. 

[Skt. nir-antara > த. நிரந்தரசரம், J



நிரந்தரம் 

நிரந்தரம் ஈர்னாளகா, Qu.(n.) 1. இடை 

alten; continuity. "Marys வார்கழர் 

கன்பெனக்கு நிரந்தரமா யருளாய்"(திரவாச. 

5, 6). 2. முடிவற்று எப்போதுமிருக்கை; eternity, 

6016581655. 3. நெருக்கம்; 00860688, 

௫கா£655. 'நிரந்தரர் தோன்றி நின்றார்" 

(க.ம்பரா.இந்திரகித்,22). 4. அழிவு; பா. 

'தக்கன்றன் பெருவேள்வி நிரந்தரஞ் செய்த 
இிட்கண்டகளை ” (தே.வா;1049, 9), 5. குரங்கு 
(திவா.); monkey. 6. s7reffi; average. 

நிரந்தரம் தேங்காயொன்றுக்கு முக்காலணா 

தருகிறேன் "நாஞ்சில், 

[Skt. nir-antara > g. prism] 

நிரந்தரன் Nirandarap, பெ.(ஈ.) 1. எப்போது 
முள்ளவனான கடவுள் (இலக்.அக.); (6 
Supreme being, as eternal. 2. Aeietr 
(நாமதீப.16); 56/௪. 

[Skt. nir-antara > த. நிரந்தரன்.] 

ows nirantar 
(யாழ்.அக.); 22௩௪7 

பெ.(1.) மலைமகள் 

[Skt. nir-antara > த. நிரந்தர] 

நிரந்தரி“-த்தல் ஈனக் 1 செ.கு.வி.(3.|.) 
எப்போதுமிருத்தல்; 1௦ 146 ௦ exist for ever. 
'எருமைகணிரந்தரித்தன * (விராயகபு, 
திருதாட்76). 

[Skt. nirantara > 5. ிரந்தறி-..] 
நிரநுயோச்சியாநுயோகம் niranuy Gcciya- 

nuyogam, Qu.(n.) தோல்வித்தானத்து 
ளொன்று (செந். பக்.13); (ட௦0.) 8 fallacy in 
argument. 

[Skt. nif-anu-yojya > த. திரதுயோச்சியா 
துயோகம்] 

நிரப்பலா nirappala, பெ.(ஈ.) ஆசினிப்பாலா; 
the bread fruit tree (சா.அக.). 

நிரபம் nirabam, பெ.(ஈ.) 4. நீரற்றது; 8801655- 
ness. 2. சாறற்றது; 0௦/00 of juice (சா.அக.). 
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.. நிரயபாலர் 

நிரபராதி niraparati பெ.(ஈ.) குற்றமற்றவன் 

(மணிமே.26, 28, உரை); 11ஈ௦௦6ர், பரி 
person. 

[Skt. nir-aparadhin > த. நிரபராதி] 

நிரபி nirabj பெ.(ஈ.) 1. மரமஞ்சள்: 19௦ 
turmeric. 2. weet; turmeric (er. 2s.). 

Hy Gurerts  nirabimapam, பெ.(ஈ.) 
1. பற்றின்மை (யாழ்.அக.); 805606 ௦7 bias or 
attachment. 2. 9) ée1h; self-restriant. 

[Skt. nir-abhimana > g. நிரமிமானம்] 

நிரபேட்சம்- nirabéfcam, பெ.(ஈ.) ஒன்றைச் 
சார்ந்து இல்லாமை; 191 பர/௦0 15 ஈ௦/ 
0680610211. “இர்திரியாத்தக்கரண 
திரபேட்சம் ”(சி.சி.௮அளை 1 சிவாக்,பக். 179) 

[Skt. nir-apéksa > த. நிரபேட்சம்] 

நிரபேட்சை nirabéfca; பெ.(ஈ.) விருப்ப 
Uilssremio (witp.2465.); absence of attachment 
or desire, unconcernedness, opp. to 
capétcai 

[Skt. nir-apéksa > த. நிரபேட்சை.] 

owe nir-amcam, பெ.(ஈ.) பகுக்கத் 
தகாதது; 184 which is indivisible. 
'ஏகபிரதேதியாகலின் இிரம்சமாகிய 
பரமாணுவினுக்கு " (நீலகேசி.9977 உரை], 

[Skt. nir-amSa > g. Pie, J 

நிரம்பியமரம் nirambiya-maram, @u.(n.) 
1. ouremip tomb; platain tree. 2. தென்னை 
மரம்; 00008ஈபர் 166. 5. S,euioyin; banyan 
1166 (சா.அக.). 

நிரயப்பாலர் niraya-p-palar, @u.(n.) gw 
பாலர் பார்க்க; see niraya-palar. 
அணங்கெள்பன பேயும்... நிரயப்பாலரும்” 
(தொஃ்பொ.256 அரை.) 

[Skt. nirayatpalar > த, ிரயப்பாலா்.] 
நிரயபாலர் Niraya-palar, பெ.(ஈ.) நரகத் 

திலுள்ள தலைவர்; ௦41975 ௦4 (09 internal
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£901075. 'நிரயபாலர் பலரும்" (ச௮க..2777 

உறை] 

[Skt. nirayatpala > த. நிரயபாலர்] 

நிரயம் ராஜச, பெ.(ஈ.) நரகம்; வ. 

'நிரயங் கொள்பவரொ பொன்றாது” (றநா. 

[Skt. nir-aya > ஐ. நிரயம்] 

நிரயவட்டம் nirayavatiam, Qu.(n.) GuG 

களற்று வட்டம், மணல் வட்டம், எரிபரல் வட்டம், 

அரிபடை வட்டம், புகை வட்டம், இருள் வட்டம், 

பெருங்கீழ் வட்டமாகிய ஏழு நரகங்கள் (பிங்.); 

the seven internal regions, viz., 

perkalarruvattam,manalvattam, 

eriparalvattam, aripadai-vattam, pugai 

vattam, irulvattam, perunkilvattam. 

[Skt. nir-aya > 5. Orwerri] 

நிரயனம் nirayanam, பெ.(ஈ.) மேட ராசியின் 

தொடக்க இடத்திருந்து கணிக்கப்படும் 
வான்கதி தொலைவு (செற்.ப/ரி1, 67); 06165114ஜ 

longitudinal difference measured from the 
zero point of the fixed Hindu zodiac. 

[Skt. nirayanam > g. Pywemi.] 

OpurAdurea nirayasip-pal u.(n.) 
நிரியாசப்பால் பார்க்க; see niriyasa-p-pal 

(சா.அக.). 

Horse nirarttagam, பெ.(£.) நிரர்த்தம் 

பார்க்க (வின்.); 566 7ர்2///௮/77. 

[Skt. nir-arthaka > த. நிரரத்தகம்] 

Horse nirarttam, Gu.(n.) பயனற்றது; that 
which is meaningless, worthless, 

useless, 

[Skt. nir-artha > 5. pyigau] 

நிரவ்வியயம் niravviyayam, பெ.(ா.) நீண்ட 
Sirah euripsusvarg; that which is eternal 

(யாழ்.அக.). 

[Skt. nir-avyaya > த. நிரவ்வியயம்] 

நிரவகாசவிதி niravakacaviti Gu(n.) 6555 
இடந்தவிர வேறு இடத்திற் செல்லக் கூடாத 

als) (Fleusweur.us.65); a rule or precept   

applicable only to the point in question, 
Opp. to cavakaca-viti 

[Skt. niravakaéa > த. நிரவகாசவிதி] 

HrusrSlene niravakaligal Cu(n.) Amis 
வெளி (யாழ்.அக.); 0081 80806. 

[Skt, Perh. nir-avahalika > & PheusreSiene.] 

நிரவதிகம் ஈர்சசரச௱, Qu.(n.) Hyud 
பார்க்க; 566 ஈர்சாசர். 'நிரவதிக தேஜோ 
மமமாம் "(குருபரம்,) 

[Skt. nir-avayava > த. நிரவுதிகம்] 

நிரவயம் ஈர்சஐசா, பெ.) உறுப்பற்றது (ரன் 

which is without limbs or parts. 

'நிரவாயமாயுள்ள வரண்மாை" (மாளி.29, 
299) 

[Skt. nir-avayava > 5. Prana) 

நிரவயன் ஈரச1௮)௪ பெ.) கடவுள் (அழிவில் 
லாதவன்) (சங்.அக.); 000, 85 பாஷா. 

[Skt. nir-avyaya > &. Pranusir.] 

நிரா ira, பெ.(ஈ.) பழம் முதலியவற்றின் 
கன்றின நிலை (யாழ்.அக.); hardness in fruit 
through blight or injury. 

[Skt. nara > த. Bra] 

நிராகம் niraégam, பெ.(ஈ.) உடலின்மை 

(ailscr.); incorporeality. 

[Skt. nirtaugam > த. நிராகம்] 

நிராகரணம் niragaranam, Gh.(n.) 1 womens 

refutation, confutation, repudiation. "rere 

நிராகரணம் பண்ணுமவன்” (தக்கயாகம் 185) 

உர]. 2. மதிப்பளிக்காமை; disregard. 

[51ம் ரர்சி/வளாச 2 த. நிராகரணம் 

நிராகரன் ஈர்சீரசாசற பெ.(ஈ.) உருவமற்ற 

கடவுள் (யாழ்.அக.); 900, as formless. 

[Skt. nir-kara > &. நிராகரன்.] 

நிராகரி-த்தல் niragaré, Qu.(n.) 3. மறுத்தல்; 

to refute, reject, as the terms of an 

appointment. 2. மதிப்புக் குறைவு செய்தல்; 1௦ 

disregard, treat with disrespect 

[Skt. nir-&kr > g. நிராகரி. J



நிராகாரநிலை 

நிரர்காரநிலை niragara-nilai Gu.(n.) 
உண்ணாமலே நிற்கும் ஒக நிலை; 8 81806 ௦7 
yoga in which the practising yogi remains 
abstaining from food and drink (a1.946..). 

நிராகாரம்' ஈர்272:277, பெ.(ஈ.) [நிராகரணம் 
பார்க்க (வின்.); see niragaranam. 
2. உருவின்மை; 8180616581655, 10ா/655- 
0655. 'நிராகார ஷூவேயோ" (திருப்பு.970) 
3. விண் (யாழ்.அக.); 81, உள, 85 100656. 
4. வீடுபேறு (யாழ்.அக.); 66811ப0௨. 

[59/6 ஈரச் 2 த. நிராகாரம்] 

நிராகாரம்” nirdgdram, பெ.(ஈ.) உண 
வின்மை; 185470; lack of food. 'நிராகாரத் 
தொடுிவைகி "(விநாயகபு.29, 4), 

[Skt. nir-ahara > த. திராகாரம்£] 
நிராகாரம்” ஈர்சசகசா, பெ.(॥.) 1. உண 

வின்மை; ஏலார் ௦7 food. 2. உணவு 
வேண்டாமை; 1௦ 806416 17 15௦0 (சா.௮௧.). 

நிராகாரன் சர்ச பெ.(॥.) 1. சிவ 
பெருமான் (பிரான்): Siva, 2. திருமால்; 1// ப 
(யாழ்.அக.). 

[Skt. nir-akara > த, இிராகாரன்,] 
நிராகிருதம் nirakirudam, பெ.(ஈ.) 

1. தள்ளுண்டது; that which is refuted or 
rejected. 2. உருவமற்றது (யாழ்.இக.); 
formless thing, 

[Skt. nir-a-krta > ௧. நிராகிருதம்] 
நிராகிருதி ஈர்சிர்பர் பெ.(1.) 1. வடிவின்மை 

(uimp..946.); formlessness, 2. நிராகரணம் 
பார்க்க (இலக்.அக.): see nirékaranam. 

[Skt. nir-akrti > த. நிராகிருதி] 
நிராகுலம் nirakulam, பெ (n.) கலக்கமின்மை; absence of anguish. 

[Skt. nir-akula > தீ. நிராகுலம்.] 
நிராசனர் niracanar, பெ.(ஈ.) கடவுளர்; 0005, " ட் திராசனர் வருக வென்றான்" (கம்பரா. மிதிலைக், 1/4), 

[Skt. nir-agang > தீ. நிராசனா.] 
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நிராதாரம்£ 

நிராசர்ரம் ஈர்ச22௮, பெ.(.) தூய்மை 
யின்மை (யாழ்.அக.); புகா ௦7 ceremonial 
purity, impurity. 

[Skt. nir-&cara > g. pynempi] 

Oyrsprana nirasiravam, பெ.(ஈ.) மாத 
விடாய் அரத்தம் படாமை; 308680௦௨ ௦4 
discharge ௦7 01௦௦0 (சா.அ௧.). 

நிராசை nirgésaj Gun.) 4. ஆசையின்மை; 
freedom from or absence of desire or 
911800. 'வருபோகங்களினிராசை " 
(கை௨வ்தத்.௪4) 2. நம்பிக்கையறுகை; 0550௯. 
hopelessness (Loc.). 

[Skt. nir-464 > த, நிராசை] 

Hort Ceusmer niratcéoanai பெ.(ஈ.) தடை 
யின்மை; 69 பா௦01௦௦0௦12016. 

[Skt.nir-aksépana > s. இிராட்சேபணை..] 

நிராடகோலம் 202௪,  பெ.(ஈ.) 
வேங்கைப்புலி; ஈ௮ா-697௮ (சா.அக.). 

நிராடங்கம் niradarigam, பெ.(॥.) தடை 
யின்மை அற்றது; aN UNObjectionale thing. 

[5/௩ nir+T. 2dankamu > த. திராடங்கம்] 
நிராடபதி niradapati பெ.(॥.) உடும்பின் 

கொழுப்பு; 191 ௦7 பேக. (சா.அக.). 

நிராதபகை /2(20274] பெ.(ஈ.) இரவு 
(யாழ்.அக.); ஈரா 

[Skt. nir-atapa > s. திராதபகை.] 

Horsman nirataram, பெ.(ஈ.) 1. ஆதார 
மின்மை; 808670 07 1901: 64 foundation or 
Support. 2. eniry வேண்டாமை; 106- 
pendance, not needing extraneous 
Support, as an attribute of deity. 
3. நிராதாரயோகம் பார்க்க: 866 சர்2/3௪- 
79௮. இிராதாரத்தே சென்று திருவுந்தி.8) 

[Skt. nir-adhara > த. நிராதாரம்] 
நிராதாரம்* nirataram, பெ.(ஈ.) ஆறாதாரங் 

களுள் ஒன்றான சுவாதிட்டானம்: டர்/்6் 509.



நிராதாரயோகம் 

one of the six regions of the body situated 
in genitals. c.f. ஆறாதாரம் (சா.அக.). 

நிராதாரயோகம் ஈ242:2-/27௭௭, பெ.(ஈ.) 

ஆதன் (ஆத்மா) தன்னறிவிழந்து அறிவுரு 
வாகிய (ஞானசொரூபமாகிய) சிவனை 

யடைந்து பற்றற நிற்கும் நிலை: 16 state of 

the soul in which it loses all self- 

consciousness, attains Swahood and 

remains without any attachment. 

"ory Cure திராதாரயோகமென " 

(திருக்களிற்றாம்.22 உரை), 

[Skt. ஈர்-227௮௪ 2 த. நிராதாரமோகம்] 

நிராதாரன் niratarap, பெ.(£.) பற்றுக் 
© கோடற்றவன் ஆகிய கடவுள் (யாழ்.அக.); 000, 

as independent. 

[Skt. nir-adhara 2 த. நிராதாரன்..] 

நிராதேசம் niratécam, Gu.(n.) 1. sal 

Hisens, (wimp. 918.); compulsory payment. 

2. சார்பின்மை, ஆதாரமின்மை; want of 

support. 3. இழப்பு; 1௦55. 

நிராதேவி nira-dévi பெ.(1.) வட்டத்திருப்பி; 
Sickle [654 (சா.அக.). 

நிராபாதை ஈர்2௦228] பெ.(ஈ.) துன்பம் அல்லது 

வலியற்றது; 101 ௦8ப8] ற வரு injury or pain 

(௬.அக.). 

நிராமயசெயநீர் niramasayanir, Gu.(n.) 

அண்டச் செயநீர்; ௮ றபாரசார் /0ப1/0 extracted 

from a fowl's egg or from the foetus 

(சா.௮௧.). 

[திராமயம் * செயுறிர்]] 

[Skt. nir-Amaya > த. நிராமயம்/] 

நிராமயதி niramayadi Qu.(n.) கலவியின் 

பந்தருகை; 91-41 pleasure by sexual union 

(சா.அக.). 

நிராமயம் ஏர்தாதச௱, பெ.(ஈ.) 
1. நோயின்மை; 10560௦ 110 disease or 
ailment, as an attribute of deity. 
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நிராயுதன் 

2. Crrummgy; that which is free from 
ailment. “நிரஞ்சன திராமயத்தை " (Sry. 

திருவருர்னி3) 
[9/7 ஈர்-கரச 2: த. நிரரமயம்] 

Gymru? niramayam, @u(n.) பன்றி; 00 
(சா.அ௧.). 

நிராமயன்” ஈர்7722, பெ.(ஈ.) கடவுள்: 16 
Supreme 829. 'நிராமய பராபரடராதன 
(தேவா, 148, 6). 

[Skt. nir-Amaya > த. நிராமயன்.] 

Oominwer? niramayap, @u(n.) 1. நோயற் 
றவன்; 06 who is free from illness, 

வர ஈகா. 2. மூச்சுக் காற்றை நிறுத்தும் 
amecumGarcr; One who suppresses 

respiration. 3. முனிவர்; 2 400! (சா.அக.). 

நிராமலம் ஈர்கரஅச7, பெ.(.) விளா; wood 
80016 1166 (சா.அக.). 

நிராமாதிசாரம் niramatisaram, Gu.(n.) 
வெப்பக் கழிச்சல்; 018௦௨௮ from 

excessive heat of the body. 2. @afiré 

கழிச்சல்; ௫ூ58(6ரு (சா.௮க.). 

நிராமாலு சரசா) பெ.(ஈ.) விளாமரம்; vi/a- 

[72/27 (சா.அக.). 

Armen nirémilam, Gu.(n.) எரிமச் 
#55 D0Hs, NON acid (s1..916.). 

நிராயுசியம் irayusyam, Gu.(n.) gene 

யின்மைத் தன்மை (சிலப்.10, 188, அரும்.); 

agelessness. 

[Skt. nir-dyusya > &. BrowFur] 
நிராயுதபாணி nirayuta-pan, — lu. (n.) 

நிராயுதன், 1 பார்க்கு; 589 nirayutan. 

[Skt.nir-ayudha-pani > த. Bgmygurenfi] 

நிராயுதன் Arayutan, பெ.(ஈ.) 1 படைக்கல 

Uldsorseussr; unarmed person. ‘isemmbgy 

நிராயுசன் மார்பினெய்யவோ * (கம்பரா. 

உரிய 90), 2. அருகன் (சூடா.); எர்2(. 

[Skt. nir-€yudha > g. Brmuygar. J]



நிராலம்பம் 

நிராலம்பம் ஈரசிகாம்சா, பெ.(£.) 1. பற்றுக் 
கோடின்மை; 80586006 of support, 
[ா06060௨06. 'நிராலம்ப ஊரலம்ப சாநதபுத 
வியோபநிலையை " (தாயு. திருவருள்௨ி.3). 
2. திறந்தவெளி; 0080 50806. "திரயமிசை 
நிராலம்புத் துச்சிரிசை ” (சிவதரு.கோபர. 18). 
3. நூற்றெட்டு துணைத் தொன்மங்களுள் 
germ, an upanisad one of 108. 

[Skt. nir-lamba > த, நிராலம்பம்] 

நிராலம்பயோகம் nitalamba-yégam, 
பெ.(ஈ.) நிட்களத்தைப் பற்றிச் செய்யும் ஒகம் 
(சி.போ.8, 1); a kind of ydga in which the 
formiess God is contemplated. 

[Skt. ni-lambatyoga > g. நிராலம் போகும்] 

நிராலம்பன் niralamban, பெ.(ஈ.) (பற்றுக் 
கோடற்றவன்) கடவுள்; 176 $பழாஊா௦ being, 
as independent. 

[Skt. nir-4lamba > த, நிராலம்பன்.] 

நிரிகதாபனரோகம் nirikatabapa-régam, 
பெ.(1.) முட்டையின் வெள்ளை போன்ற நீர்மம் 
பிறப்புறுப்பிலிருந்து வெளிப்படும் ஒரு நோய்; 8 
whitish viscid discharge like the white of 
an egg from the vagina and uterine cavity 
(சா.அக.). 

நிரிகம் ஈச, Qu.(n.) தாமரைக் காயின் 
அல்லது நெஞ்சாங்குலையின் உட்புறத்துச் 
&suey the membrane lining the interior of 
the heart-Endocardium (சா.அக.). 

நிரியசம் niriyasam, பெ.(ஈ.) வேம்பு; 80053 
or neem tree (சா.அக.). 

நிரியம் niriyam, Giu.(n.) Sener; Italian millet 
(சா.௮௧.). 

நிரியாசப்பால்! niriyasa-p-pal பெ.(ஈ.) 
நிரியாசம், 1 பார்க்க; 586 niriyasam. 

[Skt. niryasa > த. நிரியாசப்பால்,] 
நிரியாசப்பால்? nirlyasa-p-pal பெ.(ஈ.) 

எரிகாசு; 3/8 51013. 2. நெரியாசிப்பால் 
பார்க்க; 896 neryasi-p-pal (சா.அக.). 
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நிரியாணம்? 
வகை 

நிரியாசம்' ஈ/ந்2220, பெ.(ஈ.) 1 புகை வகை 
(தூபவர்க்கம்) ஆறனுள் ஒன்று, ஒருவகைப் 
பிசின் (சிலப்.5, 14); 8 80 of resin used as 
incense, one of six ‘Goa-varkkam, 
2. வேம்பு; 166. 

[Skt. niryadsa > த. நிரியாசம்] 

நிரியாசம்” niriyasam, பெ.(ஈ.) 1. மராமரம்: 
Indian dammar, black dammar. 2. aq 
வகைப் பிசின்; 9பரா ௦ resin. 3. மரத்தின்பால்; 
exudation 170௱ 1166, 85 சால நிரியாசம், 
அசுவகரண நிரியாசம், பர்/௦் means shorea 
resin. 4. பூண்டின் பால் அல்லது சாறு; /ப/௦6 
of plants resin, milk any thick fluid 
substance from றிக(5, நெரியாசிப்பால் 
Luinté&a; see neriyasippal (சா.அக.). 

நிரியாணசக்கரம்  niriyana-cakkaram, 
பெ.(ஈ.) ஒருவன் இறப்புக் காலத்தைக் 
கணக்கிட உதவும் சக்கர வடிவம் (வின்); 
(Astrol.) diagram by which the time of 
one's death is calculated. 

[Skt. nir-yanat > த. நிரியாணசக்கரம்] 

Oflu cnr sene niriyana-tasaj Glu.(n.) 
இறப்பைக் குறிக்குங் கோள்நிலை (வின்.); 
influence of the planet that forebodes 
death. 

[Skt. nir-yana+ > 5. நிரியாணதசை,] 

நிரியாணதிசை niriyana-tisal @u.(n.) 
இறக்குங் காலம்; 0611௦0 of death (சா.அக.). 

நிரியாணம்! niriyanam, பெ.(.) 1] யானை 
யின் கடைக்கண் (பிங்); ௦பஎ ௦௭ of an 
ஒஜரகா($ 6. 2. இறப்பு (பிங்); சகர. 
3. வீடுபேறு (வின்.); emancipation from 
births, final beatitude. 

[Skt. nir-yana > த. திரியாணம்ர] 
நிரியாணம்£ niriyanam, பெ.(ஈ.) 1. இறப்பு; 

death. 2. பிறவி Griveseh; freedom from birth 
(சா.அக.).



நிரியானக்குறி 173 நிரீட்சிதம் 
  

நிரியானக்குறி Niriyapa-k-kuri பெ. (ஈ.) 

இறப்புக்குறி; 80105 ௦4 06௭4 (சா.அக.). 

த.வ. சாக்குறி 

நிரீக்கணம் nirikkapam, Gu.(N.) 1 umtenay 

sight. 2. இடக்கண்ணிலே அமுதங்கொண்டு 

நனைத்துத் தூய்மை செய்வதாகப் பாவிக்குஞ் 

செய்கை (சைவச.பொது.354); (524/8.) 8 
ritual in daily ablutions by which 
purification is effected by the imagined 
flow of nectar from one's left eye. 

[Skt. nir-iksama 2 த. நிரீக்கணம்.] 

நிரீ ச்சுரசாங்கியன் ர்/02யசசசர்ற்சற, 

பெ.(1.) நீர்ச்சுவாசாங்கியன் பார்க்க 

(Ss gieut.176); see nirccuvara-sangiyan. 

[Skt. nir-isvarat > 5. Oféarenmecdlucir.] 

நீரீச்சுரம் niriccuram, @u.(n.) s_eyeaflsvsns 
Gust) gms tog; atheism, atheistic 

doctrine. 

[Skt. nir-iSvara > த. நீரீச்சுரம்] 

நீரீச்சுரவாதி niriccura-vadj பெ.(ஈ.) 
நிரீச்சுவாதி பார்க்க; 566 7470020207. 

[Skt. nir-ivarat > த. நீரீச்சரவாதி] 

நீரீச்சுவரசாங்கி niriccuvara-cangi@u.({n.) 
நிரீச்சுவரசாங்கியன் பார்க்க; see 

niriccuvarasangiyan. "fésaenidl 
புகல்வது தானறியாத பிரகிருதியாவும்” 
(கத்தவப் 774), 

[Skt. nir-isuvaratsankhya> g.pféeor 
சாங்கி] 

நிரீச்சுவரசாங்கியம் niriccuvarasangiyam, 
பெ.(ஈ.) கடவுளின்மையைக் கூறும் சாங்கிய 

மதம் (தக்கயாகப்.246, உரை); 8118110 

school of the Safkhya system of 
philosophy. 

[Skt. nir-iSvaratsankya > g- fiéeos 
சாங்கியம்] 

நிரீச்சுவரசாங்கியன் niriccuvara- 

Saigivam, பெ.(ஈ.) நிரீச்சுவரசாங்கியக்   

கொள்கையைக் கொண்டவன் (சங்.அக.); 01௦ 

who follows the doctrines of 
hitisvarasankhya. 

[Skt. nir-isvaratsankya > த. நிரீச்சுவர 
சாங்கியன்.] 

நிரீச்சுவரவாதம் niriccuvara-vatam, 
பெ.(॥.) நிரீச்சுவரசாங்கியம் பார்க்க 

(st,.918.); See Niriccuvara-sangiyam. 

[Skt. ni-iSuvaratvada > & நிரீச்சுவர வாதும்] 

நிரீச்சுவரவாதி ninccuvara-vat; Gu.(n.) 
கடவுளில்லையென்போன் (சி.சி.1, 1, சிவாக்;); 

atheist. 

[Skt.nir/Svaravadin > த. நிரீச்சவரவாதி] 

நிரீட்சணசுத்தி niritcana-sutt, Qu.(n.) 
கண்ணேறு கழிக்கை (சங்.அக.); purification 

to prevent the evil eye. 

[Skt. niriksanat > த. நிரீட்சணகத்தி] 

நிரீட்சணம் niritcanam, Gu(n.) 1. umisme 
(சங்.அக.); 519. 2. எதிர்பார்த்திருக்கை; 
expectation. 8. மதிப்பு; [0௦பா. 

4. நிர்க்கணம், 2 பார்க்க, see nirkkanam. 
5. பார்வையின்மை; 8056106 04 81001. 

[Skt. nir-iksana > g. pif esnmi.] 

நிரீட்சமாணம் niritcamapam, G@u.(n.) 
1. நம்பிக்கை; faith. 2. untéene; seeing. 

[Skt. nir-iksamana > g. pifLewreani.] 

நிரீட்சணமுத்திரை niritcana-muttiral 

பெ.(ஈ.) கண்முத்திரை என்னும் நாட்டிய குறி; 

a hand pose. 

[Skt. niriksanat த. முத்திரை..] 

நிரீட்சி-த்தல் ஈர்ர்ச், 4 செ.குன்றாவி. (vt) 

1. urisse; to cast a look. 2. unisna 

பார்த்தல்; 10 போ௦ 8 056296 by incantation. 

3. எதிர்பார்த்தல்; 1௦ expect. 

[Skt. nir-iks > g. நிர. சி-த்தல்] 

நிரீட்சிதம் niritcitam, பெ. (.) பார்க்கப்பட்டது 

(சங்.அக.); 11௮1 which is seen. 

[Skt. nir-iksila > த நிரீட்கிதம்.]



  

நிருக்கிட்டுக்கொடுத்தல் 174 நிருத்தக்கை 
நிருக்கிட்டுக்கொடுத்தல் ஈ/0/4//-ஈ | நிருணயக்கணக்கு nirnaya-k-kanakku, 

kodutfa, QMgr.Gu.(vbI.n.) ogibens 960 
ALO GarGssev; giving medicine in 

pro.portionate 00565 (சா.அ௧.). 

நிருக்கிரம் ஈர்ப/சர்கா, பெ.(ா.) 1. கொடுமை 
uilssrenuo; absence of violence, non-violent. 
2. 2 &e.omms!, non-malignant as in fever, 

tumour etc. (a1..9)&.). 

[நிர் - உக்கிரம்] 

நிருகம் nirugam, Guin.) மானிடருக்கடுத்த 
Gpmis; diseases peculiar to human beings 
(சா.அக.). 

நிருகேசரி ஈர்ப/ச2சர பெ.(ஈ.) நிருசிங்கம் 
(யாழ்.௮௧.) பார்க்க; 866 nirusiigam. 

[Skt. nir-késarin > 5. நிர கேசரி] 
நிருச்சத்தன் ஈர்ப22சர2ற, Gu.(n.) அரக்கன் 

(இராக்கதன்) (யாழ்.அக.); 72/225௪. 

[Skt. nrsamsa > த. நிருச்சத்தள்.] 

நிருச்சுவாசம்' niruccuvacam, பெ.(1.) மூச்சு 
விடாதிருக்கை (சிவதரு.சுவர்க்கநரக. 147); 
breathlessness. 

[Skt. nir-ucchvasa > த. நிறச்சுவாசம்] 
நிருச்சுவாசம்£ niruccuvasam, பெ.(ஈ.) 

1. epéAetremw; absence of breath. 
2. மூச்சடக்கம்; 5பர0ா€8510ஈ of breath. 
3. மூச்சொடுக்கம்; Suspension of breath 
(சா.அ௧.). 

நிருச்சுவாசவுச்சுவாசம் niruccuvasa-v- 
uccuvasam, பெ.(ஈ.) அரச நிரயம் எட்டனுள் 
ஒன்று (சி.போ.பா.2, 3 பக்.204); 8 hell, one of 
eight arasa-nirayam. 

[Skt. nir-ucchvasa > த. திருச்சவாசவுச் 
சுவாசம்] 

நிருசிம்மதாபினி nirucimmatabini பெ.(ஈ.) 
நூற்றெட்டு துணைத் தொன்மங்களுள் 
படம்) ஒன்று; 8 upanisad, one of 

[Skt nrsmha-tapini > கீருசிம்ம தாமினி]   

பெ.(7.) குறிக்கணக்கு (பீசகணிதம்); algebra 
(Pond.). 

[Skt. nirnaya > த, திருணயம்-கணக்கு,] 

நிருணயம் nirunayam, பெ.(ஈ.) 1, உறுதி 
(wirip..98.); determination, resolution, 
2. ஆராய்வு (சங்.அக.); 890971. 

[Skt. nir-naya > த. நிருணயம்ர] 

Ngeaul-556 nirunayé, 4 Ae.germred. 
(v.t.) 2 mig) Geiigsa; to determine. 

[Skt. nir-naya > 5. Sgamd-.] 

HE@ernmer nirupdmap, Qu(n.) 1 பெயரில் 
லாதவனாகிய கடவுள் (சங்.அக.); 000, 95 
nameless, 2. அருகன்; காம் 

த.வ. பெயரிலி 

[Skt. nir-nama > s. நிருணாமன்.] 

நிருணி-த்தல் சர்வர், 4 செ.குன்றாவி. (1(.) 
நிருணமி- (வின்.) பார்க்க: 89௦ nirunayé 

நிருத்தக்கண்டம் nirutta-k-kandam, @u.(n.) 
1 epéaot (pps; having the breath 
obstructed; suffocated. 2. தொண்டை 
WisoLiiy; Obstruction in the throat (iT. 9|&.). 

நிருத்தக்கை ஈர்பர2/4௮ பெ.(ஈ.) சதுரச்சிரம், 
உத்துவீதம், தலமுகம், சுவத்திகம், விப்பிர 
கீர்ணம், அருத்தரேசிதம், அராளகடகாமுகம், 
ஆவித்தவத்திரம், சூசீமுகம், கிரேசிதம், 
உத்தானவஞ்சிதம், பல்லவம், நிதம்பம், 
கசதந்தம், இலதை, கரிக்கை, பக்கவஞ்சிதம், 
பக்கப்பிரதியோகம், கருடபக்கம், தண்ட 
பக்கம், ஊர்த்துவமண்டலி, பக்கமண்டலி, 
முட்டிச்சுவத்திகம், நளினீபதுமகோசம், 
அலபதுமம், உற்பணம், இலளிதை, வலிதை 
என்னும் முப்பது வகைப்பட்ட அவிநயக்கை 
(சிலப்.3, 13, உரை, பக்.81); (//2௮ 1௧10-0056 
of 30 kinds, viz., catura-c-ciram, 
uttuvitam, falamukam,  cuvattikam, 
vippirakirnam, aruttarésitam, aralakada- 
kamugam, 4vittavattiram, Sasimugam,



நிருத்தகீதவாத்தியம் 

kirésitam, uttanavafyitam, pallavam, 
hitambam, kaSatantam, iladaj karikkaj 

pakkavafyitam, pakka-p-piratiyOgam, 
karuda-pakkam, tanda-pakkam, orttuva- 
mandal, — pakka-mandalj mutti-c- 
cuvattigam, Nalini-patuma-k6éSam, 

alapadumam, urpanam, ilalidaj validai 

[Skt. nrtat+ > த. நிருத்தக்கை.] 

Ags sésamHHund nirutta-kita-vattivam, 

பெ.(.) கூத்தும் பாட்டுங் கொட்டும் (வின்.); 

dancing, singing and instrumental music. 

[Skt. nrtta-gita-vadya > த. நிருத்தகீத 
வாத்தியம்] 

0G5565 nirutlakuiam, பெ.(॥.) ௭௬ 

வாய்ச் சுருக்கம்; 0௦15010140 07 16 8ப6 

stricture of the rectum; constraction or 

obstruction the anus. In this cathetars 

should be used or inserted in the same 

way as in case of urethra (e1..9)6.). 

நிருத்தசபை Nirutta-Sabaj Gu.(n.) 1. சிவன் 

கோயிலில் ஆடல் வல்லானின் நாட்டிய அவை 

dancing hall of nafaraja in Siva temples. 

2. SSI Heaps snd B\_ta; dancing-hall. 

த.வ. ஆடரங்கு 
[Skt. nrtta > த. நிருத்தசபைப் 

நிருத்தப்பிரகாசம் nirutta-p-pirakasam, 

பெ.(ஈ.) 1. வாயுவினால் இலிங்க மணிக்கு 

மேலாக இழுத்த முன் தோல் அம்மலரில் 

வலுவாக பிடித்து அதனால் கீழுக்குத் தள்ள 

முடியாமலும்; மூத்திரத்தாரையை நீர் 
வெளிவராது அழுத்தியும் வலியையுண்டாக்கித் 

துன்பத்தைக் கொடுக்கும் ஒர் நோய்; (46 

prepuce affected by deranged vayu when 

once drawn quite behind the glans penis 

cannot be drawn-down to its original 

position owing to its contraction by which 

the passage of the urethra is obstructed 

and the emission of urine is completely 

stopped-paraphimosis. நிருதிமொய்த்தல் 
பார்க்க. 2. மேக சம்பந்தத்தினால் மூத்திரத் 

175 

நிருத்தப்பிரசவம் 

  

நிருத்தம்” 

தாரை அடைப்பட்டு, அதனால் சிறுநீர் 

வெளிவராது வருத்தத்தையும் வலியையும் 

உண்டாக்கும் ஒரு நோய்; 00517ப011௦1 1௦ (46 

free passage of urine due to the 

abnormal narrowing of the urethra either 

from contraction or from deposit of 

abnormal tissue. This condition is 
attributed to venereal or syphilitic causes 

(சா.௮௧.). 

nirutta-p-pirasavam, 

பெ.(ஈ.) பெண்ணின் யோனித் தாரையில் 

கழலையாகத் தடுத்தும் அல்லது மேற்படி 

தாரைச் சுருக்கம் அடைந்தும் இருப்பதால் 

கருப்பிண்டம் வெளிவர முடியாது துன்பப்படும் 

பிள்ளைப்பேறு; ௦4 birth which is attended 
by some mechanical hindrance as from 

a tumour or a contracted parturient cannal 

(சா.அக.). 

நிருத்தம்" nirutiam, Quin.) எந்த தாது நீறாக 

(பற்பமாக)ச் செய்யப்படுகிறதோ அந்தத் 

தாதுவை எவ்வகை வழியினாலும் அந் 

நீறினின்று பிரித்தெடுக்கக் கூடாமை; 116 
impossibility of eliminating by any 

contrivance or means, the element from 

the calcined compound of which it formed 

a component part (e1..9)&.). 

HeEsSsw niruttam, Gu(n.) {Huss wg 

Sema ener QerMrSi fL.cms; dancing, one 

of arupattunalu-kala. "urn நிருத்த 

நோக்கி Chowiny rps)” (Foue.682). 

[8/ம ராச 2 த. நிருத்தம்] 

நிருத்தம்” niruttam, பெ.(1.) வேதாங்கம் 

ஆறனுள் வேதங்களிலுள்ள சொற்களை 

ஆராயும் நூல்; 0855 ௦4 401 containing 

etymological explanation of difficult vedic 

words, one of six vétdafi-kam. 

'தெற்ரெனிருத்தஞ் செனி "(மண॥.22 107. 
[Skt. nir-ukla > த. நிருத்தம்£]



நிருத்தம்” 

நிருத்தம்” ஈர்பரகா, பெ.(ஈ.) பற்றின்மை; 

absence of attachment. "நிருத்த 
சுகசிற்கனத்து HenougmasH” (Aus. 

சனானமர, 95). 

[Skt. néruddha > த. நிருத்தம்'] 

நிருத்தமண்டபம் nirutta-mandabam, 

பெ.(ஈ.) நிருத்தசபை (.ஈ.ர.॥, 1226, 128) 

பார்க்க; 866 nirutta-Sabal 

த.வ. நாட்டியமண்டபம், ஆடரங்கு 

[Skt nrtta > &. நிருத்தமண்டபம்] 

நிருத்தமாது niruttamatu, Qu(n.) pres 
கணிகை (சூடா.); 0200-07. 

[Skt. nrtta > த. நிருத்தஈமாதுப] 

நிருத்தன் ஈர் பகர, பெ.(1.) நடனமாடுவோன் 

(பிங்.); 0800௦1. "உமையொடு மொருபாக 

மதுவாய நிருத்தன் (தேவா. 194, 5). 

[5/4 ஈரிச 2 த. நிருத்தள்.] 
நிருத்தாங்கம் ஈர்பர்சரரசா, Gun.) hoes 

தத்துக்கு வாசிக்கும் மத்தளந் தாளம் 
முதலியன (சிலப்.3, 14, உரை); ஈப5104] 
instruments accompanying dancing. 

த.வ. ஆடல் இன்னியம் 

[Skt. nrttatariga > 5. நிருத்தாங்கம்.] 

நிருத்தாசனம் niruttasanam, Gu.(n.) 
தெளிவு (நாமதீப.647); 068656, கொடு ௦7 
vision. 

[Skt. nirdharana > த. நிருத்தாசனம்.] 

நிருத்தாட்சிணியம் niruttatciniyam, Qu. (n.) 
கண்ணோட்டமின்மை (யாழ்.அக.); 
impartiality. 

[Skt.nir-daksinyarg. திருத்தாட்சிணியம்,] 

நிருத்தாதனம் niruttadanam, பெ.(॥.) 
ஒருகாலைத் தூக்கிநிற்கும் நிலை வகை 
(யாழ்.அக.); 8 80 051076 18 எள் 
one of the legs is held aloft. 

[Skt. nrtta-sana > த. திருத்தாதனம்] 
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நிருதிதா 

நிருத்தானுகம் niruttapugam, Qu.(n.) 

நிருத்தாங்கம் (சிலப்.3, 14, அரும்.) பார்க்க; 
see niruttangam. 

[Skt. nrttatanu-ga > த. நிருத்தானுசம்.] 

நிருத்தி சர்ப பெ.(ஈ.) சொற்கு உறுப்புப் 

பொருள் கூறுகை; 9/0100108! interpre- 

tation of a word. 

[Skt. nir-ukti> த. நிருத்தி] 

AGSsAuemaryi  niruttiyalarigdram, 

பெ.(1.) பிரிநிலை நவிற்சியணி (சங்.அக.); 8 

figure of speech. 

[Skt. nir-uktitalam-kéra > ». fash 

யலங்காரம்.] 

நிருதர் ஈர்பச பெ.(.) பதினெண்கணத்துள் 

ஒருவராகிய அரக்கர்; 726௪5௪௪9, 0௦06 ௦1 

ிி௮//02ர/சாசா. "நிருதாதியர் 

(கம்பரா.சடாயுவு79). 

வேரற" 

[Skt. nairria > த, நிருதர்] 

நிருதி! ஈர்பர் GQu.(n.) 1. எட்டுத் திக்குப் 

பாலகருள் தென்மேற்றிசைக்காவலன் (சூடா.); 

regent of the south-west, one of asta- 

tikku-p-palakar. "suf வாயுத்திப்பிய 

சாந்தனாகி” (தேவா.663, 6). 2. முதல் 

வள்ளல்கள் எழுவருள் ஒருவன் (சூடா.); 8 

liberal chief, one of seven mudalvallalkal 

3. used 15 முழுத்தத்துள் (முகூர்த்தத்துள்) 
பன்னிரண்டாவது (விதான.குணாகுண.73, 

2_ey); the 12th of 15 divisions of day-time. 

[Skt. nirrti > த. நிருதி] 

நிருதி” ஈர்பர் பெ.(ஈ.) அரக்கி; [816858 

றா. "நிருதி கூறும்” (கம்பரா. 

ஞாப்பணகை, 199), 

[Skt. nirrti > த. நிருதி] 

நிருதிதா ஈர்பர/ச பெ.(ஈ.) கோடாசூரி என்னும் 
செய்ந்நஞ்சு; 8 ஈர்பிகார் ஈரி! poision 
(சா.அக.).
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நிருதிரம் சய), பெ.) குரத்தம் அதாவது 

அரத்தமின்மை; 6100௦01655 ness-anemia 

(சா.அக.). 

[Skt. nir-rudhira > த. நிருதிரம்] 

நிருதூளி niruta; பெ.(ா.) தூசி (யாழ்.௮௧.); 

dust. 

[Skt. nir > த. நிருர்தூளி] 

நிருதிதிசை nirutitisal பெ.(7.) (நிருதியின் 

திசை) GlecorGuomeflene; the s.w.quarter, as 

that of niruti. 

[5/ம ஈர்? த. நிருதிரதிசை.] 

நிருதிபாசம் niruttpasam, Gu.(n.) ecihurél 

(wensv.); Seaweed. 

நிருநாசம் ஈர்பாசி2கா, பெ.(ஈ.) அழிவின்மை 

(wimip..9)6.); indestructibility. 

[Skt. nir-naga > த. நிருநாசம்] 

நிருநாசன் ஈர்பாசிசர பெ.(1.) (அழிவற்றவன்) 

கடவுள் (யாழ்.அக.); 00, as indestructible. 

[Skt. nir-nasa > 5. நிருநாசன்,] 

நிருநாமன் Niru-namap, Qu.(n.) scaysr 

(wirip.9j.); the supreme being, as 

nameless. 

[Skt. nir-naman > த. நிருநாமன்.] 

நிருபச்சம்படம் nirupa-c-campagam, 

பெ.(ஈ.) அரசர் ஆணைகளைக் கொண்டு 

வருவோனுக்குரிய கூலி (॥/.₹.*.1921-22, 

P.109); pay of the messenger carrying 

royal orders. 

[Skt. nirgpam > த. நிருபாசம்படம்/ 

AGuefisia nirupasaridam, @u.(n.) wail 

புரவாக (உபசாரமாக) ஏற்றிக் கூறப்படாதது; 
that which is not complimentary, 

secondary or figurative. ‘és sal Gu 

மிரிப்ரில்லாவுந்தரங்கவா தந்தியம் இயற்கை 

யாகம் நிருபசரிதமாயும் (சி.சி] 88, ரான. i). 

[Skt. nir-upacarita > த. நிநபசரிதம்]   

HGusHArend nirupattiravam, Qu.(n.) 

தொல்லையில்லாத தன்மை (யாழ்.௮௧.); 
freedom from trouble, calamity or danger. 

[Skt. nir-upodrava > த. நிரபுத்திரவம்] 

நிருபத்திரன் ஈர்பம்சர்ர்சர, பெ.(ஈ.] நுண்ணு 
டம்புடன் (சூக்கும சரீரத்துடன்) இருக்கும் 
ஆதன் (ஆன்மா) (யாழ்.அக.); 50ப ஸர 8 
subtle body. 

[Skt. nir-upadrava > 8. Paussger.] 

நிருபதி nirupat; பெ.(ஈ.) 1. அரசன் (வின்.); 
109, 804281. 2. குபேரன் (யாழ்.அக.); 
Kubéra. 

[$5/ம் ஈசர் 2 த. திருபதி] 

நிருபதுங்கராகம் ஈர்பறசர்பர்க்சசிரசா) 
பெ.(॥.) பெரும்பண் வகை (பிங்.); (ஈாப5.) 8 
primary melody-type. 

[Skt. npa-turga-raga > g. Govgries grat] 
நிருபம் ஈர்புறசா, பெ.(1.) 1. எழுதியனுப்புங் 

கட்டளை; |61(67 of authority; epistle from a 

king or other superior; mandate; order. 

"நாயனார் கோயில் தானத்தார்க்கு நிருபம்” 

(5.1.1. 120, 123). 2. மடல் (யாழ்.அக.); 106, 

101. 3. தீர்மானம் (வின்.); 060166. 

[Skt.. nirtpa > த., ம. நிறபம்] 

நிருபமம் ஈச்ச, Gu.(n.) ஒப்பின்மை; 

state of being unequalled, incompara- 

bleness. 

[Skt. nir-upama > த. நிருபம்] 

நிருபமன் nirupamap, Gu.(n.) guuTGW 

மிக்காரும் இல்லாதவன்; ஒப்பில்லாதவன்; 016 

who has no equal. 

[Skt. nir-upama > gs. நிருபமன். ] 

நிருபவல்லவை nirupavallaval Gu.(n.) a7é 

(wimp. 248); queen. 

[Skt.nrpatvalabha > ௪. நிருபவல்லவை] 

நிருபர் nirubar, பெ.(ா.) நாளிதழ்களுக்குச் 

செய்திக் குறிப்பு எழுதுவோன்; 00165- 

pondent (mod.).



நிருபன் 

த.வ. செய்தியாளர் 

[Skt. nirgpa > த. நிருபர்] 

நிருபன் niruban, Qu(n.) 1. அரசன் (திவா;); 

king, sovereign. 2. ஒர் இலக்கத்திற்கு மேல் 

மூன்று இலக்கம் வரை வருமானமுடைய 

அரசன் (சுக்கிரநீதி.25); a king whose 

revenue is above one lakh and below 3 
lakhs. 

[Skt. nr-pa > த. நிருபன்,] 

நிருபாதானம் nirupadanam, Qu.(n.) 

முதற்காரணமின்மை; 805606 04 9 material 

08056. “சகத்து நிருபாதானமோ. சி.சி. 
(வரலாறு; பக்.2) "(சங் 246.) 

[Skt. nir-upadana > த. நிருபாதானம்.] 

நிருபாதானவாதி nirupadanavad| Gu(n.) 
முதற்காரணத்தினின் றும் இவ்வுலகம் 
(பிரபஞ்சம்) தோன்றவில்லை யென்ற கொள்கை 
யுடையோன்; 006 1/௦ ௦105 121 106 
phenomenal world has no material 
cause. 

[Skt. niupadéna-vadires. punerer ans] 
நிருபாதி' ஈர்புதச21 பெ.(ஈ.) வருத்தம் அல்லது 

வலியின்மை,; 808606 04 றவு or suffering 
(சா.அக.). 

Heung’ nirupadi பெ.(ஈ.) 1. தொல்லை 
(உபாதி)யின்மை; 16600 or liberation from 
passions, from pain. 2. காரண மின்மை; 
being without a Cause, absolute. 3. gem 
யின்மை (யாழ்.௮௧க.); freedom from 
limitations or abstacles. 

[Skt. nir-upadhi > த. திருபாதி] 

நிருபாதிகம் ஈரப222192, பெ.(ஈ.) துன்பம், 
தொல்லை (உபாதி)யில்லாமை; 1960௦௫ from 
secularities (er. 916,). 

AGursew nirupaaikam, பெ.(ஈ.) 1 காரண 
மற்றது (சங்,.அக.); that which is without 
99056. 2. தடையற்றது; [௭ வில் 16 6 
from limitations. 

[Skt. mir-upadhika > த. நிருபாதிகம்] 
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நிருபி-த்தல் ஈர்பற், 4 செ.குன்றாவி.(4.1.) 
நிரூபி பார்க்க; 566 சர்ம 

நிருமதம் ஈர்பாரச2௪, பெ.(ஈ.) 1. யானை 
(பிங்,); 6160 கா(. 2. மதமொழிந்த யானை 
(சது.); rutless elephant 

[Skt. nir-mada > த. Bejing] 

HGuasmerin nirumala-tagam, Qu.(n.) 
அறிவாளர் (ஞானி)கட்கு உதவுங் கொடை; 
gifts to the wise. 

[Skt. nirmala > த. நிருமலதானம்.] 

நிருமலம்' nirumalam, Gu.(n.) ured gids; 
white vitriol (#17..9)&.). 

aus? nirumalam, பெ.(ஈ.) மாசின்மை: 
spotlessness. "#65 நிரூ.மல சகித" 

(தாயு. திரு௨ருள்னி3). 
[Skt. nir-mala > த. நிருமலம்/] 

Hewes nirumaap, Gun.) 1. குற்ற 
Lommeustt; spotless person, blameless one. 

"நெறிமிலை சாதலலாதெனக் கேட்ட நிருமல 
ணிரங்கி” (திருவாலவா.39, 74). 2. கடவுள்: (6 
supreme being, as immaculate. 

[Skt. nir-mala > த. நிருமலன்.] 

நிருமலி nirumali Gu.(n.) wensunacr;, Parvati 
as immaculate... “‘retremnretre, psifleuraun 
திருமலி வளாத்தனள் வருங்கால் "(காஞ்சிப் 
கழுா.277. 

[Skt. nir-mala > s. gue] 

HG@ureSuia' nirumalyam, Qu.(n.) @urflw 
LorasieSliuesto (L.); sacred lingam tree. 

நிருமாலியம்* nirumaliyam, Gu(n.) goers; 
garlic 06௧ (சா.அக.). 

நிருமாலியம்” சர்பகற்கா, பெ.(ஈ.) 
1 இறைக்குப் படைத்து எடுத்தது (நிர்மாலியம்); 
offering made to an idol and removed. 
'மதுகேச னருமாறிய மதேற்று" (பிரபுவிங், 
மாறையூசை.557, 2. வில்வம்; 590760 0886]. 

[Skt. nir-malya > க. நிருமாலியம்]



நிருமி-த்தல் 

நிருமி--த்தல் Nirumr, 4 செ.குன்றாவி,(4.) 

1. படைத்தல்; 10 016816, 900006 நு வார், 

form. "amGornt நிருமித்தன பறை" 
(கம்பரா.இராவணன்வதை.47), 2. உறுதி 

Glaretense; to determine. “தசுரார்களை 

தீறாகும்டியாக நிருமித்து "(திவ்திரவாம் ப. 
7]. 3. ஏற்படுத்துதல்; 1௦ 01018, ௦௦ஈ51((பர்௨. 

4. ஆராய்தல் (பிங்.); to examine, investigate. 

5. பொய்யாகக் கற்பித்தல்; (௦ 12010816, 

concoct. 

[Skt. nirma > த. நிருமி-.] 

Hele nirumidam, பெ.(ஈ.) 1. உண்டாக் 
&Liu_t_gy that which is created or formed. 

"நினைத்திருர் திபற்றிய நிருமித மகனிவன்" 
(சீ௨௧.702. 2. பொய்யாகக் கற்பித்தது; 121 
which is fabricated. 

[Skt. nir-mita > த. நிருமிதம்] 

நிருமிதி! ர்வ 

॥௮60655 (சா.அக.). 

Hews? nirumiaj Qu.(n.) படைப்பு; 02210. 

"இலதுகாத்தல் நிரு.மிதி heme செய்தி 

ீழனட மாகுபன்றே " (கோயிற்பு.புதஞு்.92). 

[Skt. nir-mita > த. நிருமிதி]/ 

HG iw nirumidam, Gu.(n.) wuss 

அறிவின்மை; ப(16£ 100206. 

பெ.(.) அம்மணம்; 

[Skt. nir-madha > த. நிருநூடம்] 

நிருமூடன் niru-mddap, பெ.(£.) முழுதும் 

அறிவற்றவன்: ஈ8ஈ ௦4 utter ignorance. 

[Skt. nir-magha > த. நிருநூடன்..] 

நிருமூடி ஈர்ப௱ரறி  பெ.(ஈ.) 1. முழுதும் 

S\Meuhmeusir; an utterly ignorant woman. 

2. உதவுங் குணமில்லாதவன் (இ.வ.); miserly 

woman. 

[Skt. nir-magha > த. Buses] 

நிருமூலம் ஈச்ச, பெ.(ா.) நிர்மூலம் 

(யாழ்.இக.) பார்க்க; 586 nirmilam. 
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நிருமூலி ஈர்பறபி! பெ.(ஈ.) நிர்மூலி பார்க்க; 
see nirmilli (சா.அ௧.). 

HGepall nirumai பெ.(ஈ.) நிருமூடி, 2 
பார்க்க; 566 ஈர்பாாரிர் ் 

நிருவகம் ஈர்பாச2ா, பெ.(£.) நிருவாகம் 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; 886 ஈ//யப272, 

நிருவகி-த்தல் ஈர்பாகர4், 4 செ.குன்றாவி, 
(41) நிர்வகி- (வின்.) பார்க்க; 566 nirvagi 

நிருவசனம் niruvasanam, Gu(n.) PesH 
(:91.041.50, 2 ony) umtée; see nirutti, 

[Skt. nir-vacana > த. நிருவசனம்,] 

DGearsasr niruvagagan, Gu.(n.) HiemA 

பார்க்க; 866 NiVaki. 

[Skt. nir-vahaka > §. Sujanaecir.] 

நிருவாகசபை niruvaga-Sabaj Qu.(n.) 
நிர்வாகசபை பார்க்க; 866 7427௪52௪௦௮ 

[Skt. nir-vahaka > த. நிருகாகம்-சபைப] 

நிருவாகம் niruvagam, பெ.(£.) நிர்வாகம் 
பார்க்க (வின்.); 526 nirvagam. 

நிருவாகன் ஈர்பாசரக, பெ.(ஈ.) நிர்வாகி 
பார்க்க; 589 8291 

[Skt. nir-vahaka > த. games] 

நிருவாகி ஈர்பாகற பெ.(0.) நிர்வாகி (வின்.) 
பார்க்க; 566 84287 

நிருவாசம் niruvasam, பெ.(1.) குடியின்மை 

(யாழ்.அக.); 116 51416 07 ௦/9 uninhabited. 

[Skt. nir-vasa > g. Boanci] 

நிருவாணதீட்சை niruvana-titcai @u.(n.) 

சிவதீக்கை மூன்றில் ஒன்று; 176 1851 01 three 

introducing rites & ceremony of initiation 

by a spiritual Guru according to Saiva 

5180) (சா.அக.). 

நிருவாணதீக்கை niruvana-tikka, பெ.(£.) 

நிருவாணதீட்சை (சி.போ.பா.சிறப்.) பார்க்க; 

see nirvana-titcal. 

[Skt. nirvvanatdiksa > gs. Siranearfeene.]



நிருவாணம் 

நிருவாணம் _ர்பாசீரசா), பெ.(ஈ.) 

1. நிர்வாணம், 1 பார்க்க; 566 ஈரச். 

"நித்திரை தெளியமாபோல நிருவாண 

நிலைமெய்பாமே” (கைவல்.தத்வ.28). 

2. நிர்வாணதீட்சை பார்க்க; 866 nirvana- 

ச! 'தரித்துச்சமய விசேட நிருவாணம்" 

(சவச.மாணாக்.29], 3, நூற்றெட்டு துணைத் 

தொன்மங்களுளொன்று; 8 பறலா(890, 006 
of 108. 

[Skt. nirvana > 5. Bgamami.] 

நிருவாணி ஈச்பாசிற! பெ.(ஈ.) 1. ஆற்றல் (சக்தி); 
the universal energy represented in the 
form of a naked woman. 2. பெண் தெய்வ 

பத்து ஆற்றல்களுளொன்று (தேவிதச வித்தை 
களிலொன்று); 006 07 196 18" 80146 000௦7 
of the female energy or deity (சா.அக.). 

AGMamusursH'  niruvigarpasamadi 
பெ.(.) நிர்விகற்பசமாதி பார்க்க; 566 
nirvigarpa-Samati 

AGalamusursH?  niruvigarpasamadi 
பெ.(ஈ.) சவ்விகற்ப சமாதி முற்றி அருளம்மை 
யால் அறிவிக்கப்பட்ட அருளாளன் ஆகிய 
அப்பனை அறிந்த ஞான்றே சிவதத்துவங் 
களும் அவற்றின் செயற்கைகளும் நன்கு 
விளங்கப் பெற்று. அந்தப் பரம்பொருளைக் 
கூடி நின்று விட்டுப் பிரியாது மகிழ்வது; 3 
State of ecstacy which one obtains 
wisdom by the grace of the diety and 
enjoys the bliss by the union with the 
almighty (சா.அ௧.). 

AGale dusruon ds niruvigarpasamadi 
GIL.(N.) sebrensor wots தூக்கமுறும், மயக்கம் 
போல பிறர் சத்தம் காதிற் கேளாது ஐம்புலனும் 
ஒடுங்கி, சித்தமானது பூரணத்தில் இலயித் 
திருக்கும் ஒர் ஓக நிலை, விவகாரத்தாலே 
உலகமே பொய்யென்று உணர்ந்து உலக 
பாசத்தைத் தள்ளி நிற்பதினால் அடையும் 
மெய்யுணர்வு (சைதன்ய) நிலை; (54 51216 67 
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perfect and spiritual ecstacy experienced 
by a sitting yogi, in which he remains in 
audible to the surrounding disturbances 
being absorbed in eternal bliss. 
Saitanyam is a stage where nothing 
exists but the transformation of mental 
consciousness in the form of Atman 
(soul). It is an abstract meditation 
(சா.அக.). 

HaaileAenh niruvikkinam, Gu.(n.) இடையூ 

நின்மை; 805606 01 0098180125. 

[Skt. nir-vighna > த. நிருவிக்கினம்.] 

Aoalemug er niruvigarpa-nittal Quin.) 

நிர்விகற்பசமாதி பார்க்க; 866 ஈர117௮௪- 

521720: 'நிருவிகற்ப நிட்டை நிலையென்று 

௨௫மோ உறிய "(தாய,உடல்பொய்.32). 

நிருவிகற்பம் ஈர்பா(சாறச, பெ. (ஈ.) 

1. நிர்விகற்பக்காட்சி (சி.சி.11 சிவாக்.) பார்க்க; 

see nirvigarpa-k-katci. 2. நிர்விகற்ப சமாதி 

UTé&; See Nirvigarpasamati "விரைந்தே 
திருவிகற்ப மெய்த " (தாயு. உடல்பொய்.99), 

[Skt. nir-vikarpa > த. நிருவிகற்பம்] 

நிருவிகற்பமாதல் niruvigarpamadal, 
பெ.(ஈ.) விவகாரத்தாலே உலகமே பொய் 
யென்று தனக்குள் நினைத்து உலக 
பாசத்தைத் தள்ளி மெய்யுணர்வு (சைதன்ய) 
நிலையை அடைதல்; (94 126 of 
insensibility to one's own surroundings, 
arrived at by a practising yogi. by 
renunciation being appraised of the 
supreme knowledge that the material 
world is false. This stage can only be 
acquired by those who attain super 
natural illumination without the aid of 
physical or mental organs (சா.அக.). 

நிருவிகற்பவாழ்க்கை niruvigarpa-valkkaj 
Glu.(n.) Guede; to remain silent 
(சா.அ௧.).



நிருவிசாரம் 

நிருவிசாரம் niruvisaram, பெ.(ஈ.) கவலை 
uflesremin, absence of anxiety. 

[Skt. nir-vicdra > த. நிருவிசாரம்,] 

Ageia niruvidam, பெ.(ஈ.) மருந்துவகை 
(யாழ்.அக.); 8 kind of medicine. 

[Skt. nir-visa > 8. Aafia] 

நிருவிடயானந்தம்  niruvidaydnantam, 
பெ.(4.) புலனுணர்ச்சிக்கு எட்டாத களிப்பு; 
supreme bliss, not enjoyed by the sense. 
'கூடார். நிருவிடயானந்தசக நீங்காத 

நோக்கும் (ஜரிவி.அவத்தை.39) 
[Skt. nir-visayatd-nanda > த. நிருவிட 

யானந்தம்,] 

நிருவேதுகம் niruvédugam, பெ.(ஈ.) 
நிரேதுகம் (சி.சி.8, 2, சிவாக்.); 566 77209௮. 

[Skt. nit-hétuka > த. நிருவேதுகம்/ 

Dena’ nirdgam, Qu.(n.) weve: sPushere, 
குதவாயில் உள்ளே வைக்கப்படும் ஒரு பொறி; 

a purging clyster, an enema not of an oil 

100 (சா.அக.). 

நிரூகம்? nirtgam, Gu.(n.) 1. உறுதி 
(யாழ்.அக.); கோலார், 2. சொற்போர்; 10916, 
disputation. 3. வெளிப்படைச் சொல்; explicit- 

term. 

[Skt. nir-dha > த. நிருகம்] 

நிரூகணம் nirdganam, பெ.(ஈ.) எருவாய் 

வழியாக வழலை நீர் ஏற்றி மலங்கழிக்கும்படிச் 

செய்தல்; 08ப8]19 1௦ றபாட6 with the aid of 

8 614 (சா.அக௧.). 

நிரூகவத்தி ஈர்ஷச-ஈச/ர பெ.(ஈ.) வடிநீர் 

முதலியவற்றை எருவாய் வழியாய் உள்ளுக்குச் 

செலுத்திக் குடலைக் கழுவல்; 8 liquid form of 

medicine as decoction etc. thrown into the 

rectum by a clyster (e1.9)&-). 

Deg ueuibsibniradapasubandam, Gu.(n.) 

வேள்வி வகையுளொன்று (வின்.); 8 [470 ௦7 

sacrifice. 

[Skt.niradha-pasu-bandha > த. நிரடபச 

பந்தம். 

181 

  

நிரேசுவரசாங்கியம் 

நிரூடி ஈர்பீர் - பெ.(ஈ.) 1. நெட்டுரு; 1016. 
2. Ggefiey, clearness, certainty. 

[Skt. nirdhi > 5. Bes.) 

நிரூபணம்! nirdbanam, பெ.(ஈ.) இசைப்பாட்டு 
வகையான வரலாற்று நூலின் முதலில் அவ் 
வரலாற்றைச் சுருக்கிக்கூறும் பகுதி (கோபால 
கிருஷ்ண பாரதி, 39); 56040 ௦௦1219 (1௦ 
argument of a story, in musical 

composition. 

[Skt. nirdpana > &. Aeuenmi.] 

Pemuswrin’ nirdbanam, Gu.(n.) Gunite ssv, 

(0 0016 (சா.அக.). 

நிரூபணம்” nirdbanam, @u.(n.) 1. sypmiés 

investigation. 2. செயல்முறை விளக்கம்; 

demonstration. 'சிவாபாவரா நிருபணம்” 
(கிகி.5 7 சிவாச்..), 

[Skt. né-rdpana > ௪. நிருபணம், 

நிரூபம் nirdbam, பெ.(ஈ.) உருவில்லாமை; 

shapelessness (é1..9\&.). 

நிரூபன் nirdban, பெ.(ஈ.) (உருவமற்றவன்) 

கடவுள் (யாழ்.அக.); 900, 85 101655. 

[Skt. nirdpa > த. நிருபன், 

நிரூபாவர்த்தம் ஈர022/௪௭, பெ.(ஈ.) உயர் 

மணி வகை (யாழ்.அக.); a kind of gem. 

நிரூபி-த்தல் ஈர, 4 செ.குன்றாவி.(1:1.) 

1. Guise; to prove, demonstrate. 

2. ஆராய்தல் (வின்.); to examine, 

investigate, search. 

[Skt. né-rap > த. நிரூமி-.] 

நிரூபிதம் ஈர்ப்ற/சச), பெ.(1.) உறுதிப்படுத்தப் 

பட்டது; 121 which has been ascertained 

or proved. "நிரூபிதமான UTI F/O 

நானறிந்தேன் "(AFL 5, சியாக. 

[Skt. nérapita > த. நிரபிதம்.] 

நிரேசுவரசாங்கியம் niréguvarasangiyam, 

Giu.(n.) நிரீச்சுவரசாங்கியம் (யாழ்.அக.); 566 

niriccuvarasangiyam.



நிரே துகம் 

நிரேதுகம் ஈச்ச, பெ.(.) ஏதுவற்றது; 

that which is causless. “mesa 

நிேதுகமென்றது தள்ளப்பட்டது (AA 7 

Flour. ). 

[Skt. nir-hétuka > g. Aer gyeui.] 

நிரோகி ஈர்] பெ.(ஈ.) நோயில்லாதவன்; ௦6 

free from disease, healthy man (சா.அக3). 

Hegrensio nirdsddam, பெ.(£.) நிரோதி 
பார்க்க; 566 ஈர்201. 'ஜிரற்புசை நிரோசாதம்" 
(தத்துவப் 140) 

[Skt. nirédhana > த. நிரோசாதம்,] 

நிரோட்டகம் nirdtagam, Gu(n.) இதழி 
யைந்து பிறவா எழுத்துகளால் ஆகிய செய்யுள் 
- திருச்செந்தில் நிரோட்டகயமக வந்தாதி; 8 
kind of verse without labial or labiodentals. 

த.வ. இதழகல்பா 

[Skt. nir-Osthyaka > 5. நிரோட்டகம்.] 

HCym ww nirdttam, @u.(n.) நிரோட்டகம் 
பார்க்க; 566 nirdtfagam. 

[Skt. nir-Osdhya > த. நிரோட்டம் J 

நிரோட்டி nirdtti பெ.(ஈ.) நிரோட்டகம் 
(யாப்.வி.510) (0௦8.); poem composed 
without using the labials, 

[Skt. nir-dscha > த. நிரோட்ட.] 
நிரோட்டியம் ராசர்௪ா, பெ.) நிரோட்டகம் 

பார்க்க; see  nirdttagam. "இதழ் 
குவிந்தியையா தியல்வது இிரோட்டியம்” 
(சாறனலங்..274), 

[Skt. nir-dsdhya > . Grn puns] 
நிரோட்டியவோட்டியம் nirOttiva-v-Ottivam, 

Glu.(n.) செய்யுளின் முற்பாதி நிரோட்டியம் 
பிற்பாதி ஒட்டியமுமாகப் பாடும் பா (கவி) 
(மாறனலங்.276, உரை; 9 88722 which the 
first half is niréttivamand the second half 
னா, 

[Skt. nir-Osahya > gs Gm pu வோட்ஹம்] 
நிரோதகரணி Nir 6dakarani Glu.(n.) மின்சார 

சத்தியைத் தடுக்கும் பொருள்; 9 $ப05(8706 
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நிலிகாவியங்கம் 

which does not transmit elgctricity 
(சா.அக.). 

OCorsi' nirddam, பெ.(ஈ.) 1. தடை: 
impediment, pediment, hindrance. 

2. அடக்கம்; restraint, control. 

[Skt. nirédha > த. நிரோதம்] 

நிரோதம்* nirddam, Gu.(n.) agéet; 
$1101பா6 (சா.அக.). 

நிரோதனை 0820௪ பெ.(ஈ.) புலனடக்கம்; 
(Jaina.) control over the passions. 
'வீரனிரோதனை யம்பிர் கொன்றான்" 
(#0u65.3080). 

[Skt. nérédhana > த. நிரோதனை.] 

நிரோதானமுத்திரை nirodapa-muttiraj 

பெ.(ஈ.) சிறுவிரலை நீக்கி ஏனைய விரல்களை 
நுனிகள் பொருந்தச் சேர்த்துக் குவிக்கும் 

முத்திரை வகை (சைவாநுட்.வி.17); ( 22௭௮) 8 
handpose which consists in bringing the 
thumb and the fingers other than the little 

finger together. 

[Skt. nirddna > g. நிரோதானாஈமுத்திரை,] 

நிரோதி Airdoj பெ.(ஈ.) உடம்பிலுள்ள 16 
வகையான மந்திர நிலைகளுள் (சோட 
கலையுள்) ஒன்று; (58148.) 06 ௦4 6௨ 16 
mystic centres in the body in which Sakti 
manifests herself.  "சந்திரன்மேல் 
Hiern sere" (let, 9, 248), 

[Skt. nérédhin 2 த. நிரோதி/] 

'நிரோதினி ஈர்] Guin.) நிரோதி பார்க்க 
(தத்துவப்.130, உரை); 666 ஈரம்! 

[Skt. né-réahini > த, ,நிரோதினி] 

நிலிகாவியங்கம் nilikaviyangam, G@u.(n.) 
முகத்திற்காணும் ஒருவகைப் பரு; 8 ச்ஸ் ௦7 
௦6 (ச.அக.).



நிலிஞ்சிகை 

நிலிஞ்சிகை ன பெ.(ா.) ayer; cow 

(சா.அக.). 

நிலிநாதியம் nilinadiyam, பெ...) பாண்டு 

நோய்க்குக் கொடுக்கும் ஒருவகை மருந்துப் 

Gur; medicinal powder for dropsy 

(சா.அக.). 

நிவகம் nivagam, பெ.(ஈ.) கூட்டம் (உரி.நி.); 

company, multitude, assembly, flock. 

[Skt. névaha > த. நியகம்] 

asd nivasati பெ.(ஈ.) வீடு (சங்.அக.); 

house, abode. 

[Skt. né-vasati > த. நிவசதி] 

Dah’ nivasati பெ.(ஈ.) ஒருவகைப் பூண்டு; 

an unknown plant (சா.அக.). 

நிவசனம்'! nivasSanam, 

(சங்.அக.); 0015. 

பெ.(ஈ.) ஆடை 

[Skt. nivasana > g. Pacem] 

Maserin? nivasanam, @u.(n.) 1 Fens; cloth. 

2. சீலைத்துண்டு; piece of cloth (er. 916.). 

நிவசி-த்தல் nivash, 4 Ge.qsrmrel.(v.t.) 

குடியிருத்தல் (ஜீவப்பிரம்மைக்ய. பக்.640); 1௦ 

dwell. 

[Skt. nivas > த. நிவசி-] 

நிவந்தக்காரர் nivanda-k-karar, @u.(n.) 

கோயில்தொண்டு செய்வோர்; 19216 
ச ௪ ௪௪ oft Servants. “ueuent) hapgGaargraG9 

(S.LL(iti), 137). 

(நிவந்தம் - காரா] 

[Skt. nibandha > 5. நிவுந்தம்-காரா்.] 

Hasta nivandam, பெ.(7.) 1. கட்டுப்பாடு 

(Susener); condition, agreement. 

2. வேலைத்திட்டம்; 810160 பெ, 85 of 

Servants. "பலபணி நிவந்தக்காரர்ச்கு 
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நிவர்த்தி” 

திவத்தஞ் செய்த” (8... (1/), 137). 
3. கோயிற்செலவு; (81101௦ 601865. 'சஹா 

தே௨ாக்கு வேண்டும் நிவுந்தங்களுக்கு (8... 
(11, 25). 4. கோயிற்றொண்டு நிவந்தக்காரர்; 

temple service. 5. கடவுளை வழிபடும் இடம்; 

place of worship. ப/ைமணி நிவுந்தம் ” 

(உபதேசகா.திஉபிரத.,223), 6. தொகுப்பு நூல்; 

compilation, compendium. 

[Skt. ni-bandha > த. நிவந்தம்] 

Hors srera nvarttalam, பெ.(ஈ.) ஒன்பான் 

தாளத்தொன்று (பரத.தாள.6) (14ப5.); 8 

variety of time-measure, one of nava- 

tdlam. 

[Skt. nivartiat > 5. Part+groni.] 

Hors sent  nivarttanam, Qu.(n.) 

1. S@byems; returning, turning back. 

2. Gurdé@emne; removing curing. 3. 25 

கோலேனும் 100 அல்லது 125 முழமேனும் 

கொண்டதோரளவு (சுக்கிரநீதி, 28); 8 102௮! 

measure of 25 kKd/, 100 or 125 cubits. 

[Skt. nivart-tana > த. நிவர்த்தனம்] 

நிவர்த்தி! ஈச்சம்! பெ.(ா.) நிவிர்த்தி பார்க்க; 

596 1141 

[Skt. nivetti > த. நியரத்தி] 

நிவர்த்தி ஈரச்] பெ.(ஈ.) 1. விடுதலை; 

(61௦856. 'புந்தத்தினின்றும் நினிர்த்திபெற்ற 
ஆன்மாக்கள்” (சி. போ.பா.பகி.743, புதம். 

2. நிவாரணம், 3 பார்க்க; 566 nvaranam. 

3, gypsy (\Shi.); renunciation of the world, 

opp. to piravirtti. "பரிபக்குவர் நிட்டை 

நிவர்த்திபினில் * (திரப்,,510. 4. நிவர்த்திக் 

கலை பார்க்க; 566 [க்அரி//-4௮௪(சி.சி.2, 74, 

ஞானப்.). 5. போக்கு; [260]. அப்படிசி 

செய்யாமல் வேறு நிவாத்தி இல்லை. 

[Skt né-vrtti > த. Basie gt]



நிவர்த்திகலை 

நிவர்த்திகலை nivarttikalal Gu(n.) ஐந்து 

(பஞ்ச) கலையுள் ஆதன்களைப் பாசத் 

தினின்றும் விடுவிப்பதாகிய கலை (சி.போ. 

um.2, 2, u&.143, ysl); (Sava.) sphere of 

action for the energy of Svan which 

emancipates the soul from bondage, one 

of pafica-kalal. 

[Skt. névrtt > த. நிவர்த்திரகலை,]] 

Hamrse nvartal Gu.(n.) pmueseo; growing 

high (e1..916.). 

நிவரை நனக] பெ.(ஈ.) கன்னி (யாழ்.அக.); 8 

maiden. 

[Skt. ni-vard > &. Mawny.] 

Meron nivaiam, பெ.(ஈ.) அவுபல பாடாணம் 
என்னும் ஒருவகைச் செய்ந்நஞ்சு; (16 32 

kinds of native arsenic (சா.அக.). 

நிவாசம் nvasam, Gu(n.) தெய்வம் அல்லது 
பெரியோர்கள் வாழிடம் (வின்.); abode, 
habitation, as a deity or a great person. 

[Skt. névdsa > த, நியாசம்] 

நிவாபம் nivabam, 

தார்க்குச் 

Gu.(n.) தென்புலத் 

(பிதிர்க்களுக்குச்) செய்யுந் 
தருப்பணம் (யாழ்.அக.); 00௮15110ஈ of water to 
the manes. 

[Skt. n-vapa > த. Sama] 

நிவாரணம் ஈந்னசாச௱, பெ.) 1 தடுக்கை; 
வோடு சரோ. 2. தடை: prohibition; 
impediment. 3. gift abolition: removal; 
expiation; termination; extinction. 
4. (அதிட்ட நிவாரணம், உரோகநிவாரணம், 
கன்மநிவாரணம், சனிம நிவாரணம், பாவ 
நிவாரணம், கடனிவாரணம் என்ற) 
அறுவகைப்பட்ட துன்ப நீக்கம்; extinction of 
evil, of six kinds, viz., arista-nivaranam, 
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நிவிருத்தப்பிரசவம் 

urOka-nivaranam, 

canma-nivdranam, 

kadanvaranam. 

kanma-nivaranam, 

pava-nivdranam, 

த.வ. தணிப்பு, நீக்கம் 

[Skt. ni-varana > த. நிவாரணம்] 

நிவாரணி nvarani Gu.(n.) Garemws 

SGeorlLiuGS so oss; Curative agents or 

medicines (e1..916.). 

Damp’ nvaram, Qu.(n.) sem (w.); 

impediment. 

[Skt. ni-véra > த. Hampi] 

Heuryin” nivaram, O(n.) sm.@One; wild 

0800 (சா.அக.). 

நிவாரி naj Gu(n.) 1. நிவாரணி பார்க்க; 
see ற்௪௪/. 2. காட்டுநெல்; 110 0300. 

3. காட்டரிசி; ஈரி 106. 4. மலைநெல்; 

mountain paddy (சா.அக.). 

HalAwsr nivisinta, பெ.(ஈ.) கணக்கு 

முதலியன பார்க்கும் கணக்காளர் (0.6.); 

accountant, clerk. 

[U. nawisindah > த. நிவிசிந்தா.] 

நிவிர்த்தன் nivittan, Gu(n.) 2s s0n8 
களை-ஆசைத் தளைகளை அறுத்தவனாகிய 

gmail; ascetic free from bondage of life 

(சா.அக.). 

நிவிர்த்தி ஈந்ரீரர் @u.(n.) 1 simag renuni- 
0814௦. 3. அசையாநிலை; 6658811௦00 ௦7 
action or motion (சா.அ௧.). 

HANGS H50ApeFand nivirutta-p-pirasavam, 
பெ.(ஈ.) மகப்பேற்றிற்குப் பிறகு ஐந்து 
ஆண்டிற்கு மேலாகும் வரையில் மகப்பேறு 

இல்லாதிருத்தல்; a woman in whom 
conception does not occur for a period
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more than five years after a previous child 

birth (சா.அக.). 

நிவிருத்தி mmMvirutt, பெ.(ஈ.) 1. பிறப்பறல்; 

release from transmigration. 2. ஆதன் 
(9,60) &! Clumsy; final emancipation of 

16 80ப॥. 3. குணமாதல்; போ6. 4. ஒழிவு; 

extinction or cessation. 5. ஒன்றுதல்; 

dissolution. (e1.9&.). 

AMGgSsAurissiwo  nwvirutt-markkam, 

பெ.(ஈ.) துறவுநெறி; the path of renunciation. 

[Skt nivrtti > த. நிவிருத்திமாக்கம்] 

நிவேசம் nvésam, Gu.(n.) 1. உடம்பில் 

ஊசியேற்றல், என்னும் நேர்த்திக் கடன் (1 

Religion) hook swing in satisfaction of a 

404. 2. நோய்க் குணமாக வேண்டி உடம்பில் 

மருந்தை ஊசியால் குத்திச் செலுத்துதல்; 16 

act of throwing of a liquid medicine into 

the body through a needle injection. 

3, 21 ible ser Alemie Clergy sissy, insertion 

of a needle into the body for any purpose 

inoculation (en. 9)&.). 

நிவேசனம் nvesapam, GQu.(n.) 1. BLU; 

place; site. 2. வீடு (தைலவ.தைல.); house, 

dwelling. 3. ser (@Lu.); town, city. 4. 2400 

சதுர அடி கொண்ட மனையளவு (வின்.); 8 
ground, a piece of land measuring 2,400 

sq.ft. 

கு.வ. மனை 

[Skt. n-vésana > g. Meacani] 

Has Hund nivettiyam, Gu.(n.) PGaserd 
பார்க்க (பிங்,); 896 nivétanam. 

[5/4 ஈண்சர்ச 3 த. நிவேத்தியம்] 

Masa GgQei—sa  nivédapai-cey- 
பெ.(.) நிவேதி uniée; see nivéthi, 

[Skt.nivédanarg. DCaseareeeu-ge] 
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நின்மலசுழுத்தி 

Naseriuramea nivédapa-p-pavadai 
பெ.(ஈ.) கடவுளுக்கு இடும் பெரும்படையல்; 
food-offerings on a large scale, made to 
a deity, (Loc.). 

[Skt. nivétagam > gs. /fGassemb+ uresron_] 

OGaseris nivédanpam, Gu.(n.) 1. ஒப்பு 

allée; offerings, dedicating. 2. ss, 

ளுக்குப் படைக்கும் அமுது; Offering of rice, 

etc, made to a deity. "ACaugares 

செய்தாள் "(சேதுபு, சங்கர; ௪2) 

[Skt. nivédana > 8. fCusemi.] 

நிவேதி-த்தல் nivédl, 4 செ.குன்றாவி.(.1.) 

படையல் படைத்தல்; 1௦ dedicate, offer to a 

deity, as food. 

[Skt. ni-vid > த. நிவேதி-த்தல்,] 

ninmala-Sakkiram, 

பெ.(ஈ.) சிவபெருமானது அருளால் சத்தாதி 

விசயங்களைச் சிவாகாரமாகவும், விசயசுகங் 

களைச் சிவானந்தமாகவும் அனுபவிக்கும் 

சுத்தாவத்தைவகை (சி.சி.4, 34, சிவாக்.); 

(Saiva) a condition of the soul in its uplifted 

state when it realises, with the help of the 

divine grace, Siva's manifestations in all 

external objects and Siva’s Bliss in all the 

pleasures he enjoys, one of five 

cuttavattal 

[94ம் ஈர 2 த. நின்மலசாச்கிரம். ] 

நின்மலசுழுத்தி niomala-sufutt, @u.(n.) 

ஆன்மா ஞாதுரு, ஞானம், ஞேயம் என்ற வேறு 

பட்ட அறிவுடன் அருண்மயமாகிச் சுகத்தை 

யனுபவிக்கும் சுத்தாவத்தை வகை (சி.சி.பு.34, 

சிவாக்); (5௮.) 8 condition of the soul in 

its uplifted state when it becomes one with 

the divine grace, and is concious of the 

distinction of natura, flapamand néyam, 

one of five cuttavattatq.v. 

[Skt. nir-maia > g- நின்பலசமுத்தி!]



நின்மலசொப்பனம் 

நின்மலசொப்பனம் ninmala-Soppanam, 

பெ.(1.) ஆதன் (ஆன்மா) அருளிடத்தே நின்று 
அதனையுணரும் சுத்தாவத்தை வகை 

(சி.சி.பு.34, சிவாக்.) (82௪.7, 8 ௦0011௦ ௦7 

the sould in its uplifted state when it gets 

a vision of the Divine Grace, one of five 

cultavattal, q.v. 

[Skt. nir-mala > த. நின்மலசொப்பனம்,] 

Herne siflus nigmala-turiyam, Qu.(n.) 

ஆதனின் (ஆன்மாவின்) மலங்கழல அதற்கு 

ஆனந்தவொளி தோன்றுதலாகிய சுத்தா 

வத்தை வகை (சி.சி.பு.34, சிவாக்.); (Saiva.ja 

condition of the soul in its uplifted state 

when its impurities are all gone and there 

is the appearance of the "Light of Bliss”, 

one of five Suttavattai 

[Skt. nir-mala > த. நின்மலதுரியம்.] 

Herne siflurs sin ninmalaturiyatitam, 
பெ.(1.) பொருள் - பொருள் நாட்டம் (ஞாதுரு 

ஜேயம்) என்ற வேறுபாடற்று (ஆன்மா) ஆதன் 

ஆனந்த மயமாகி விளங்கும் சுத்தாவத்தை 

வகை (சி.சி.பு.34, சிவாக்.); (8௪.) 8 
condition of the soul in its uplifted state 

when it is steeped in bliss and when the 

subject - object relationship vanishes 

completely, one of five Sutfavatta’ 

[Skt. nir-mala > த. தநின்மலதுரிபாதீதம்.] 

நின்மலம் nigmalam, Glu.(n.) மாசின்மை: 
purity. 

[Skt. nir-mala > த. தின்மலம்] 

நின்மலரசம் ஈ/ர௮2-1222, பெ.(ஈ.) பத்து 
வகை சாற்றுச் சத்துக்களில் ஒன்று (இது 
சாரணைக்குதவும். இதை 201 தரம் சாரணைத் 
தீர்த்தால் (ககனம்) வான்வழியே பாயலாம் 
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நின்மலி 

ட எனக் கருதப்படுவது; (1 காரு) 06 ௦ 

the ten kinds by which mercury is 

animated. if this process is continued to 

201 times. it will enable one to travel in 

the aerial regions and round the planets 

(சா.அக.). 

(நின்மலம் - ரசம்] 

நின்மலன் ninmalan, பெ.(ஈ.) 1. அழுக்கற்ற 

வனாகிய கடவுள்; 600, 88 ௭8௦216, 

"நின்மலா போற்றி போற்றி" (திருவாச.5, 87], 

2. அருகன் (சூடா.); எச். 

[Skt. nir-mala > த. நின்மலன்,] 

Hearnearaseangs nigmalavattal Gu.(n.) 

சாக்கிர முதலாயுள்ள ஐந்து வகையான உயிர் 

நிலைத் தொல்லைகளை நீக்குவதற்காக 

அடையும் Henewaer; (in philosophy) the 

physical and intellectual state attained by 

a practising yogi in each of the five 

stages when reaching the respective five 

stations of the soul with a view to seek 

deliverance from malam. They are five 

fold viz. 2. Hecrneverselpin; soul coming to 

a full vision. 3. நின்மலசொற்பனம்; sould 

being affected by dream. 3. Plirama padi 

insensibility to sinful disires. 4. நின்மல 

துரியம்; reaching the regions of happiness. 

5. Betton gifs; enjoying transcen- 

dental bliss which is the highest state of 

the soul free from all 

entanglements (#1. 94). 

corporal 

(நின்மலம் - அவஸ்தை, 

நின்மலி ஈர! பெ.(ஈ.) வில்வம் (நாமதீப.289); 

sacred bael. 

[Perh, nir-mala > த. நின்மலிரி
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நின்மாலியம் ..ஈுரகற்சா, பெ.(ஈ.) 

நிர்மாலியம் பார்க்க; 886 nirmaliyam. 

"எந்தை நின்மாலியங் கவரதந்தனள் 

(ei Als. Alou. anru).F8). 

[Skt. nir-malya > த. நின்மாலியம்] 

நின்மிதம் ஈசா, பெ.(.) நிருமிதம் 

(நாமதீப.691) பார்க்க; 566 nirumidam. 

Hemi nipmidi பெ.(ஈ.) 1. உண்டாக்குகை; 

formation, creation, making. 2. தொடக்கம்; 

beginning. “Pair? weir) usiiuurigsir ay” 

(.oseofiGin.30, 37). 

[5/ம் ஈரா 2 த. நின்மிதி] 

நின்மூடன் ஈச, பெ.(£.) முழுமூடன்; 

absolute fool. 'நிலமத்தனை பொன்னை 

நின்ஞூடாக் கீந்தால் " (திருமந்.207. 

[5/6 ஈர-௱பறச 2 த. நின்மூடன்..] 

நின்னாமன் ஈர, பெ.(£.) 1. பெயரில் 

லாதவன், அருகன் (சூடா.); arhat, as 

nameless. 2. சிவன் (நாமதீப.16); 562. 

[Skt. nir-namam > த. நின்னாமன்.] 

Herrsia nipadam, Gu.(n.) gene (silgr.); 

sound, noise. 

[Skt. ntndda > த. நினாதம்.] 

நீகாசம் ஈ/425௮௱, பெ.(ஈ.) உறுதி (நாநார்த்த.); 

certainty. 

[Skt. nikasa > g. fares] 

நீசக்கிரகம் nisa-k-kiragam, Gu.(n.) 

1. நட்பு நிலையில் இல்லாதகோள் (நீசத் 

தானத்திலிருக்கும் கிரகம்); (Astrol.) planet 

situated in nica-tépam. 2. fips Garner 

களான ராகு கேதுகள்; 10085 ௦4 (6 moon 

(யாழ்.அக.). 

[9/4 ஈச 2 த. நீசக்கிரகம்] 

நீசத்தானம் 152-022, பெ.(.) கோளின் 

உச்சத்திற்கு ஏழாவதான இடம்; (Astrol.)   

position of the plangts in the seventh 

house from the uccam, considered weak. 

[$/ம் ஈசா 2 த, நீசத்தானம்/] 

நீசதை ஈ/௪௪2௮ பெ.(.) நீசம்', 1 பார்க்க; 866 
7/2... என்னீசதைக்கு (திய். இராமானுச. 

48). 
[Skt. nicata 2: த. நீசதை] 

நீசப்படு--தல் ஈ/22-0-௦௪்/-, 20 செ.கு.வி. 

(v.i.) 1. ஈனப்படுதல்; 1௦ 06௦௦16 0886, !ரி6 

or degraded, as by mean or improper 

900015. 2. நீசத்தானழறுதல்; (45170!.) (௦ 66 

situated in nica-t-fam, as a planet 

[Skt. nica > 5. நீசம் படுி-] 

நீசபங்கசசயோகம் -5௪-ம௪/72-/292- 
yogam, பெ.(ஈ.) கணிய ஓகவகையுள் 

(சோதிட யோகவகையுள்) நன்மை பயப்ப 

தொன்று (பெரியவரு.144); (&940.) 8 140௦7 

auspicious yoga. 

[Skt. nicatbhangarasatyoga > g. be 

பங்கராயோகம்] 

fei’ nisam, Gu(n.) 1 Gyfiag meanness, 

vileness. "Se wpuifam Garéanieor” 

(ஞான௨ா.தே௨பூ.52), 2. பள்ளம்; depression. 

3. தாழ்ச்சி; 104858. "வடாஅதுதிசை 

மேனாள் நீசமுற" (கம்பரா.அகத்.40). 4. கிரக 

நிலை ஐந்தனுள் அது வலியிழந்து நிற்கும் 
iflenev; (Astrol.) debility of a planet, one of 

five kiraka-nilai, 5. கொடுமை (வின்.); ரேஷ், 

barbarity, savageness. 6. பொருத்த 

மில்லாத ஆண் பெண்களின் புணர்ச்சி; 5008] 

union between ill-matched person. 

"gman நீசமென் நிரண்டுமாகுமே” 

(கொக்கோ.3, 6. 

[Skt. nica > த. நீசம்] 

நீசம்” ஈசா, பெ.(ா.) மஞ்சள் (சங்.௮௧.); 

turmeric. 

[Skt. nisa > த. நீசம்]
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நீதன்" 7/2, பெ.(1.) நீதிமான் பார்க்க: 566 

ரற்றாகா. "நீதன்... துன்மேத ஜார்புரக்க 

COUGH" (CFLS MEST). 

[Skt. nita > த. நீதன்!] 

நீதன்” nidap, Gu.(n.) Gest; low, vile person. 
'நீதரல்லரா' தொழுமாமருகல் "(தேவா 650) 10). 

[Skt. nica > த. நீதன்*] 

நீதாசனம் ஈ/222௪௭௱, பெ.(1.) வழக்குமன்றம் 
(யாழ்.அக.); 6௦பா% ௦4 ]ப5106. 

நீசராசி ஈ்சச8] பெ.(ஈ.) நீசத்தானம் 

பார்க்க; (0.6.) see nisa-t-tanam. 

[Skt. nicatrasi > s. gerré] 

நீசவாகனம் n/Sa-vaganam, @u.(n.) sues 

(வின்.); 385, AS a Mean Conveyance. 

[Skt. nica+ vahana > த. நீசலாகனம்.] 

நீசன் ஈ/52ஈ, பெ.(ஈ.) 1. இழிந்தோன்; 1௦8, 416 

person. "நீசர் வெகுளி கெடுங்கால மின்றிப் 

பரக்கும்” (நால), 68) 2. நீசக்கிரகம், 1 பார்க்க; 

(Astrol.) see nicakkiragam. [Skt. nidam > த. நீதாசனம்.] 
[Skt. nica > 5. eer] EA niof Qu(n.) 1 swe, Gumus; equity, 

நீதப்பிழை ஈர்ச22/க. பெ.) நீதிக்கேடு க்கிக்" இதா ந 22 முறைமை 

பார்க்கு க அன்ரன். discipline. "தட்டமை நீதிதன்மேர் 
[Skt. nita+ > த. நீதப்ரிழை] காப்பமைந்து " (சீவக. 7745), 3. ஒழுக்கநெறி; 

நீதபரிமளம் ஈ/*ச-2ச௮/28, பெ.(1.)சீதாங்க right 00100, ஈாகர்டு. 'தீதிமா 
பாடாணம் என்னும் ஒருவகைச் செய்ந்நஞ்சு லவர்கடம்மைப் ewe” (பெரிய. 

தடுத்தாட்.797). 4. மெய் (பிங்.); truth. 
5. உலகத்தோடு பொருந்துவகை (குறள்.97, 

உரை); conformity with the ways of the 

world. 6. இயல்பு; ஈ௭1பா6. 'ஊர்திரிர் சேறு 

(wimtp..91&.); a mineral poison. 

நீதம் ஈ/௪௱, பெ.(ஈ.) 1. தகுதியானது; 121 
which 15 8பர்(க016, றான. "அருளாய் 
இிர்கும்நிலை கற்பதுவே நீதம்" (தாயுபராபர, 
953), 2. முறைமை (நீதி); propriety, justice. 

"பொல்லாத சேயெனில் தாய்தள்ளனீதமோ" 
(தாடு.சுகவாரி.3]. 3. தவசம் (தானியம்) 

(யாழ்.அக.); grain. 4. நற்பேறு (பாக்கியம்) 
(யாழ்.அக.); 0௦506. 

[Skt. nita > த. நீதம்] 

நீதம்பாதம் nidam-padam, @u(n.) முறைமை 
(16); justice (Loc.). 

[Skt. nita+Perh, pata > த. நீதம்பாதம்.] 
நீதவான் nidavan, பெ.(ஈ.) 1. நீதிமான் 

பார்க்க; 566 ஈ/4727(00/101.. 2. நியாயாதி 
பதி (வின்.); 1096. 

[Skt. nita > g. நீதவான்.]   
நீதியாகும்" (நம்ரிபகம்82). 7. தருமசாத்திரம்; 
(84. 'உணரந்தாய் மறைநான்கு மோதினாம் 

நீதி” (தில்.இயற்.2, 48). 8. நடத்துவது 
(சி.போ.பா. பக்.20, சுவாமிநா.); 1191 பர்ர்ள் 

901065. 9. வழிவகை (உபாயம்); means, 

௦ப்ஙிகா௦௨. "உறகமெல்லா மாண்டிட 

ஊிளைக்கு நீதி" (சீவ. 755), 10. பார்வதி 

(கூர்மபு.திருக்.21); Parvati 

த.வ. முறை, முறைமை 

[Skt. niti > 5. £9] 

நீதிக்கேடு nid-k-kéqu, @u(n.) 1. நியாயத் 
Sums injustice, illegality. 2, ausad sous 
immorality. 

5.0). முறைகேடு 

[5/௩ 1/0 2 த, நீதிக்கேடு]]



நீதிகர்த்தா 

நீதிகர்த்தா ஈ444212, பெ.(£.) முறை மன்றத் 

தலைவர்; 1ப006 (0010. ). 

[5/6 ஈ/4* 2 த. நீதிகர்த்தா,] 

நீதிகர்மம் ஈ/௦்/சாக, Qu.(n.) us 
னோரங்குல நீளமுள்ள நூலை நாசியிற் 

செலுத்தி வாய் வழியாக வாங்குகை 

(யோகஞான.பக்.33); inserting a thread 11 

inches long through the nostril and 

drawing it out of the mouth. 

[Skt. nitit > த. நீதிகமமம்] 

நீதிகெட்டவன் nidi-kettavan, 
(Yeomonn Fouweustr; unjust man. 

[Skt. niti > த. நீதி-கெட்டவன்.] 

நீதிகேள்-தல்(நீதிகேட்டல்) mid-ké-, 12 
CF.6.091.(v.i.) ups se விசாரித்தல் (வின்.); 1௦ 

hear or try a case. 

@u.(n.) 

த.வ. வழக்கு நேர் கேட்டல் 

[9/4 ஈ/42 த. நீதிரகேள்-] 

நீதிச்செல்வம் ஈ/240-௦2/௮௭, பெ.(ர.) தலை 

மழிப்பு (செளளம்); 108பாச 0672௦௫ 01 8 

child. "தலைகுன்றா நீதிச்செல்வம் 

பேன்மேனிந்தி (Fouscs.366). 

[8/ம் ஈம் த. நீதிரசெல்வம்.] 

நீதிசாத்திரம் ஈ/042ச///௪௱, பெ.(ா.) அறு 

பத்து நாலு கலைகளுள் அரசியல் பற்றிய 

சாத்திரம் (வின்.); 508706 04 0010, 016 ௦4 

arupattu-nalu-kala 

[Skt. niti+Sastra > த. நீதிசாத்திரம்] 

நீதிசாரம் nid-saram, Ou.(n.) 5H grvastley 

ஒன்று (யாழ்.அக.); 8 0௮04௦ 1701. 

[Skt. niti+ Sara > g. SBrenri] 

நீதித்தொழில் nidi-t-tolil Qu.(N.) eG Umee 

உரிய Gaeiiens (ailer.); one's proper or 

professional duty. 

[9/4 ஈம்: த. நீதிரதொழில்.] 
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நீதியதிபதி 

CAAwrwu nideniydyam, பெ.(ஈ.) 1. நீதி 

முறை; ]ப51406 80 168800. 2. சட்ட 

Himes; law, legislative enactments. 

3. முறைமன்ற ஒழுங்கு; (801106 ௦ 

procedure in the courts of law. 

த.வ. முறைமை ஒழுங்கு 
[Skt. nitit > த. நீதிரியாயம்] 

EAGTa nid-nd, பெ.(£.) 1. அறப் பொருள் 

களைப் பற்றிக் GMD Bre; science of polity 

and ethics. 

தொகுத்துப் 
கூறிபலாறு (குறள், 682) உரை], 2. சட்ட நூல் 

(வின்.); 1608! (762186. 

த.வ. முறைநூல், அறநூல் 

[5/4 ஈம் த. நீதிநூல்] 

EAgrect nid-ndlan, பெ.(£.) 1. நியாயப் 

பிரமாணிகள் (வின்.); 1601518101. 2. அருகன் 

(சது.); கள. 

[5/4 ஈரி த. நீதிரநாலன்.] 

நீதிநெறி ஈ/௮] பெ.(ஈ.) நல்லொழுக்கம் 

(aMler.); morality, moral conduct. 

“ofumipoeusrafiaa get 

பன்ணீதி நரலுடையார் 

த.வ. நன்னெறி 

[5/4 ஈரி த. நீதிநெறி] 

நீதிமதி ஈரச் பெ.(ா.) மேள கர்த்தாக்களுள் 

ஒன்று (சங்.சந்.); (ராப5.) a primary சரச. 

நீதிமான் ஈசு பெ.(ஈ.) நன்னெறி 

HGureir; just righteous man. nom. masc. 

sing. of nitémat. 

[Skt. nitimap > g. SStareir] 

நீதியதிபதி ஈ/00)/-ச2றசம பெ.) முறைமன்ற 
நடுவர்; ]ப396. "நீதியுதிபுதி நாமுணர்வீர்” 

(வேதநாயகம்) 

[Skt. nitit > த. நீதி-திபுதி]



நீதியறிந்தோன் 

நீதியறிந்தோன் nidi-y-arintép, பெ.(ஈ.) 

House (ailer.); minister of state. 

[Skt. niti > த, நீதி. றிர்தோன்.] 

நீதியொழுங்கு nidi-y-ofurigu, 
நீதிநெறி பார்க்க; $66 7/4/747 

[Skt. niti > த. நீதிரஒழுங்கு..] 

நீதிராசா ஈ/0்72௪௪, பெ.(£.) நீதியதிபதி 

பார்க்க (1. see nitivatipati 

பெ.(ஈ.) 

[Skt. ஈற்ரகிச 2 த. நீதிராசா.] 

நீதிவழு ஈ/902/0, பெ.(ஈ.) முறைமைத் தவறு; 

injustice. 

த.வ. முறைகேடு 

[Skt. niti> த. நீதிரவழு.] 

நீதிவான் ஈ/92, பெ.(ஈ.) 1 நீதிமான் பார்க்க; 

566 717727. 2. நீதியதிபதி (இ.வ.) பார்க்க; 

see nitiyatipati 

[Skt. nitimap > த. நீதியான்.] 

EHailorsain nidivilakkam, @u.(n.) முறை 
மன்றத்தில் செய்யும் முறை, நேர்கேட்பு 
(விசாரணை) (யாழ்.அக.); 10/௫ or trial of a 

suit or case. 

[Skt. niti > 5. தீதிஃவிளக்கம்] 

நீதிவிளங்கு-தல் ஈரி£்ரர்சர்சப-, 5 செ.கு.வி. 
(1/1.) நீதிகேள் (யாழ்.அக.) பார்க்க: 565 
nidiké! 

[Skt. niti > 5. நீதி-விளங்கு-..] 

EBeaA nidipi பெ.(ஈ.) முறைமை தவறாதவள் 
(நன்.146, மயிலை): 5116 who is just. 

[Skt. niti> 5. beef] 

Buin’ nibam, Qu(n.) 4 நீர்க்கடம்பு (ru) 
பார்க்க; see nirkkadambu. 2.வெண்கடம்பு 
(losmev.); common Indian oak. 3. செங் கடம்பூ 
Small ஈ௦கா 081. 4. மரவகை. 5. பிற் 
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நூபுரம் 

கொழுங்கால் என்னும் விண்மீன் (உத்திரட் 
டாதி) (பிங்.); 176 260 ஈட் ௨ 

[Skt. nipa > ». sini] 

Burn? nipam, Gu.(n.) காரணம் (பிங்); 02055, 
reason. 

[Skt. nibha > த. fini? ] 

நூதனக்காரன் ஈசாக், Qu.(n.) 
நூதனன், 3 (வின்.) பார்க்க; 886 7427௪, 

[57ம் ரரிசரச 2 த. நாதனக்காரன்.] 

நூதனம் ஈர21௮7, பெ.(ஈ.) 1 புதுமை (திவா.; 

newness, novelty, ௨7௭108௭855. 2. புதியது; 

anything new, uncommon or extra- 

பகு. “தொய்யம் பஃறுகி ஜரதனஞ் 
சாத்தினார்" (கந்தபு தேவகிரி.29), 

[5/6 1847௪ 5 த. நூதனம்] 

நூதனம்விடு-த்தல் ஈளசரசா-/0்-, 20 
செ.கு.வி. (v.i.) ஆர்வமான கதைகள் கூறி 
மகிழ்வித்தல் (j.); to amuse with curious 

stories. 

[Skt. ndtana > g. sreani+aig-.] 

Brserer ndtanan, பெ.(.) 1. புதியவன்; 9ய/- 
௦04. 2. புதியனவற்றில் விருப்பமுடையவன்; 
person fond of curiosities. 3. yglw 

செய்திகளை உண்டாக்குபவன்; 101810. 

[5/0 1/௪ 2 த. நாதனன்..] 

Bisel ndtapi பெ.(ஈ.) 1. புதிய ayer; new 
comer, stranger, male or female. 

2. நூதனன், 3 பார்க்க; see nitanan. 

[Skt. ndtana > த. நாதணி] 

நூபம்' nGpam, Gis(n.) ogi (அக.நி.; ம்பி, 
bullock. 

[Skt. andpa > g. நூயம்] 

நூபுரம் ஈஜ்பாகா, பெ.(ஈ.) 1. பாதகிண்கிணி 
(Sleur.); anklets formed of little bells.



நூனதை 

2. சிலம்பு (சூடா.); 11/10 81/௨5. 
'ஆடுவார் பொருவி வாபுரத்தை " (கம்பரா. 

தகர:522, 

[Skt. ndpura > . gry] 

நூனதை 907514) பெ.(ஈ.) குறைவு; 0௪1607. 
"சிவனுக்கு... நானதை ஆ ரோமித்தலின் 
சுவாமித் துரோகிகளாய் "(கிவசபவா.பக்.32), 

[Skt. nydna-ta > 5. grarms.] 

நூனம்' ர௪௭௱, பெ.(ஈ.) உறுதி (சூடா.); 
certainty. 

[Skt. ndgam] 

நூனம்” ஈச, பெ.(ஈ.) குறைபாடு (சூடா.); 

defect, fault, blemish. 

[Skt. nydna > s. gram] 

நூனாதிக்கம் ஈசி, பெ.(ஈ.) 
நூனாதிகம் (யாழ்.க.) பார்க்க; 866 
ndnatigam. 

நூனாதிகம் ஈஸசீரசசா, பெ.(ஈ.) குறை 

சொல்லுங் குணம் (வின்.); 11/௦௮] ஊரி. 

[Skt. nydnaahika > த. நூனாதிகம்.] 

நூனாயம் 787, பெ.(£.) சூது (வின்.); 

trick. 

நேத்திர அபிசியந்தம் Néttiraabisiyantam, 
பெ.(ஈ.) ஒரு கண்ணோய், இதற்கு கற்பூர 

சிலாசத்து, கடுக்காய், மரமஞ்சள், காவிக்கல், 

இந்துப்பு, சமனெடையாகத் தண்ணீரில் 
கண்களுக்குப் பற்றுப்போட அபிசியந்தம் 
குணப்படும்; an eye disease. It is cured by 

applying of a paste of the drugs 

mentioned above with water (e1.9)6:.). 

[நேத்திரம் - அபிசியுந்தம்] 

நேத்திரஉபத்திரவாதம் néttira- 

upatiravadam, பெ.(7.) கண்மயக்கு வாதம் 

பார்க்க; 566 சாது 1-2? (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - உபுத்திரலாதம்/] 
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நேத்திரகண்டு 

நேத்திரக்கடுப்பு 7211127௪02 பெ.(ஈ.) 
seo; irritation of the eyes (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - கடுப்ப 
[Skt. nétra > த. நேத்திரம்] 

CEsSOosaqghit néttira-K-kalunir, பெரா.) 
கண்ணோயில் கண்ணைக் கழுவ பயன் 
படுத்தும் ஒரு மருந்து நீர்; 1௦4௦ஈ 1௦1 சக்ர 
the 01669860 865 (சா.அக.). 

நேத்திரக்காப்பு 75//2-/-/2௦2௦ பெ.(£.) 
கோயில் மூர்த்திக்கு ஒப்பனை செய்கை: 
adoring an idol in the temple. 

[Skt. nétra > த. நேத்திரம் 4 காப்பு] 

நேத்திரக்காப்புச்சாத்து Néettira-k-kSppu-c- 
2240, பெ.(1.) சிலைக்கு அழகு (மூர்த்திக்கு 
அலங்கார) செய்யும் பொருட்டுக் கோயிலினுட் 
கதவை அடைக்கை (இ.வ.); 00849 (6௨ எள 
of a temple at certain times, as for 
adorning the deity (Loc.). 

[நேத்திரம்-காப்பாசாத்துப] 

[Skt. nétra > த. நேத்திரம்] 

CES HMTEGSHSO Nettira-kK-kuttal Qu.(n.) 
BOUT HHH, penetrating or pin prick pain 
in the eye (er. 9/8.). 

[நேத்திரம் - குத்தல்,] 

நேத்திரக்குழுதம் ஈ5//2-/-(பாரப22-, 
பெ.(॥.) கண்ணின் கருவிழியில் சதை 

susmtéél; morbid growth of flesh over the 

pupil or in the black of 6 6 (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - குமுதம்] 
நேத்திரங்காட்டி ஈ௮௪/-(210 பெ.(ஈ.) 

நேத்திரநாயகம் பார்க்க; 566 néttira- 

774/29௮777 (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - காட்...] 

நேத்திரகண்டு néettiragandu, Qu.(n.) 
கண்தினவு, [001/0 ௦7 116 06 (சா.அக.). 

[நேத்திரம் * கண்டு]



நேத்திரகமலி 

நேத்திரகமலி néttirakamal Qu.(n.) 

1. நேத்திரஞ்சிமிட்டி; 8 ர் ௦7 plant. 

2. கண்சிமிட்டிப்பூடு பார்க்க; 566 4270/77/4 

2-2 00/(சா.அக.). 

நேத்திரகாசம் ஈ2/4௪425௪, பெ.(ஈ.) 1. கண் 

புரை (கண்காசம்); 0818180(. 2. கண்ழூ; 

opacity of the cornea. 3. கண்காசம் 

பார்க்க; 866 484222 (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - காசம்] 

நேத்திரச்சதம் ஈ2/2-௦-22227, Gu.(n.) 

கண்மடல் (யாழ்.அக.); 9/௦-[10. 

[Skt. nétratcata > த. நேத்திரச்சதம்.] 

நேத்திரரசம் néttira-rasam,  Qu.(n.) 
கண்ணீர்; (6815 (சா.அக.). 

[நேத்திரம் * ரசம்.] 

நேத்திரசிராவம் ஈச/௪-2ரச/௮௱, Qu.(n.) 
கண்ணினின்று நீரும் பீளையும் வடிந்து 
கொண்டிருக்கும் ஒருவகைக் கண்நோய்; an 
eye disease marked by slimy secretion 

and mucopurulent discharge from the 
86/85 (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - சிராவம்.] 

நேத்திரசுக்கிலம் ஈ5/1/2-5ப///௪7, பெ.(ஈ.) 
கண்ணினின்று விந்துவைப்போல் வெண்மை 
யான பிசுபிசுப்புள்ள நீர் வடியும் கண்ணோய்: 
an eye disease attended with white slimy 
secretion from the 665 (சா.அக.). 

[நேத்திரம் * சுக்கிலம்] 

CESOvsart néttira-c-cudar பெ.(ஈ.) 
கற்பூரம், சோர (சா.அக.). 

[நேத்திரம் + os] 

நேத்திரசூலை néttira-sdlal பெ.(.) கண்ணி 
லுண்டாகும் குத்தல் வலி; 80ப16 ஐவ 1ஈ 196 
665 (சா.இக.). 

[நேத்திரம் - குலை] 
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நேத்திரத்தர்ப்பணம் 

நேத்திரத்தம்பம் 724/2-/-/2ஈ1௪௭, Qu(n.) 
வாதத்தினால் கண்விழி உணர்ச்சியறல்; 
08[81/515 01 16 ௫6 (சா.௮௧.). 

[நேத்திரம் 4 தம்பம்] 

நேத்திரத்தம்பவாதம்" néttira-t- 
fambavatam, பெ.(1.) கண்களைக் கையால் 
தடவிப் பார்க்கில் ஒட்டாங் கிளிஞ்சலைப் போல் 
தோற்றும்படி தம்பிக்கும் ஒருவகைக் 
scirGertmis a disease in which the eye 

ball is so hardered that when touched, it 
makes one feel as if it is a brivalve shell. It 
is said to be due to windly humour of the 

system (e1..9)6.). 

[நேத்திரம் - தம்பம் - வாதம்.] 

நேத்திரத்தம்பவாதம்? néttira-t-tamba 
2௮, பெ.(ஈ.) வடமொழியில் திர்க்குத்தம்ப 
வாதம் எனக் குறிப்பிடும் உணவு நடைமுதலிய 
குற்றங்களினால் விழிகளின் மூலத்தில் வாயு 
மிகுந்து, கண், புருவம், இமையாகிய இடங் 
களில் உணர்ச்சியற்று, கண்களைத் தம்பிக்கச் 
செய்யும் ஒரு வகை ஊதை (வாத) நோய்; ; 8 
eye disease marked by loss of sensation 

in the eye brows, eye lids and pupil. It is 

a kind of paralysis of the muscles of the 

eyes said to be due derangement of 

windy humour of the system arising from 
the errors in diet and defects of physical 

functions (er.96.). 

[நேத்திரம் - தம்பம் - வாதம்.] 
நேத்திரத்தர்ப்பணம் néttirattarppanam, 

பெ.(ஈ.) காற்றோட்டம், தும்பு, தூசு இவை 
களில்லாவிடத்தில் நோயாளியை படுக்க 
வைத்து உளுத்த மாவை தண்ணீரில் பிசைந்து 
இரண்டு கண்களைச் சுற்றிலும் பற்றுப்போட்டு, 
கண்களை மூடிக்கொண்டு இளஞ்சூடுள்ள 
நெய்யை இரப்பை அமிழும்வரை ஊற்றியபின்



நேத்திரத்திமிர் 

  

கண்களை மெள்ள பெள்ளத் திறந்துவிடச் 

செய்யுமோர் ஆயுர்வேத பண்டுவமுறை; ; 8 

treatment given in general to the diseases 

of the eye according to the process of 

Ayurveda. It is as follows. The patient is 

made to be down in a dustiess room 

where there is no breeze. The flour of 

black gram mixed water is applied around 

the eyes and a lukeworm cow's ghee is 

poured on the eyes till the eye lids get 

completely immersed or covered with 

ghee. Then, the eyes are opened 

frequently so as to allow the ghee enter 

into the eyes (em. 9)&.). 

[நேத்திரம் * தர்ப்பணம்] 

CosSn suai néttira-t-timir, Gu.(n.) sede 

Anfipa; loss of vision or blindness due to 

the affection or loss of sensation in the 

optic nerve (e1.9|&.). 

[நேத்திரம் - திமிர்] 

நேத்திரத்துலக்கம் néttira-t-tulakkam, 

பெ.(ஈ.) கண்விளக்கம்; 0687655 01 480 

(சா.அக.). 

[நேத்திரம் - துலக்கம்] 

நேத்திரத்தோசம்! néettira-t-tosam, பெ.(£.) 

1. கண்ணுக்குரிய அல்லது வேறு காரணங் 

களினால் ஏற்படும் குற்றங்கள்; ஈ௭1பாஅ! 0 

langenital predisposition to diseases of 

06 66. 2, பார்வை தோஷம்; ரி! 617606 ௦7 

௱விராகார் ல (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - தோஷம்] 

நேத்திரதோசம்” néttira-tosam,  பெ.(7.) 

பார்வை மங்கல்; dimness of vision, 

defective sight. 

[நேத்திரம் - தோஷம்] 

[Skt.nétratkasam > த. நேத்திரதோசம்.] 
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நேத்திரப்பிடி 

நேத்திரதாரகா ஈசரச்ச/சனசு Qu.(n.) 

மண்டலம்; கருவிழி; black of the eye 
(சா.அக.). 

[நேத்திரம் * தாரகா.] 

நேத்திரநாயகம் néltirandyagam, G@u.(n.) 

கண்கட்டிப்பூடு; 8 plant used in the 
abscess of the eye lids (en. 9)&.). 

CpsArAGured) néttiranirumal Gu.(n.) 

சிறு சண்பகம்; சோ2ா09 10/87 1186 

(சா.அக.). 

நேத்திரநோக்கம் néttirandkkam, G@u.(n.) 

கண் பார்வை 8/6 81007, vision (சா.அக.). 

[நேத்திரம் * நோக்கம்] 

நேத்திரநோய் néttirandy,  பெ.(ா.) 

1. கண்ணோய்; 0/56886 of the eye in 

general. 2. ssmeuel; pain in the eye 

(சா.அக.). 

[நேத்திரம் - நோய். 

நேத்திரப்பச்சை [72///2-0-0௪0௦௮] பெ.(7.) 

ssHitiuéme, a fragrant plant used in 

perfumes (&17..9&-). 

[நேத்திரம் * பச்சை] 

நேத்திரப்படலம் néttira-p-padalam, பெ.(7.) 

வெள்விழியில் மாசுபடரும் ஒரு வகைக் 

san Commi; coats or films over the 

sclerotic ௦1 1௦ 6/6 (சா.அக;). 

[நேத்திரம் * படலம்] 

நேத்திரப்பால் néttira-p-pa,  பெ.(ா.) 

பனங்கள்; வாரா (௦0ஸெ (சா.அக.). 

[நேத்திரம் * பாவ்] 

நேத்திரப்பிடி néttira-p-pidh Gu(n.) கோயில் 

மூர்த்தியின் கண்மடல்களிற்சாத்தும் உயாந்த 

வாசனைச் சந்தனத்தாலாகிய காப்டி 16 well- 

ground perfumed sandal paste used in 

adorning the eyes of an idol (Loc.).



நேத்திரப்பிண்டம் 

[நேத்திரம் * மி] 
[Skt. nétra > த. நேத்திரம்] 

CESHy Mein néttira-p-pindam, பெ.) 

கண்விழி; 8/6 08॥ (சா.அ௧.). 

[நேத்திரம் - பிண்டம்.] 

நேத்திரப்புகை ஈ5//2-2-2ப7௮/ பெ.(॥.) கண் 

yoaeee; smoky affection of the eye 
(சா.அ௧.). 

[நேத்திரம் - புகை] 

நேத்திரபிரியந்தம் néttira-piriyandam, 

பெ.(ஈ.) கடைக்கண்; ௦07868 ௦7 (06 6 
(சா.அக.). 

நேத்திரபடலரோகம் néttira-padala-régam, 

பெ.(ஈ.) கண்ணோய் வகை (14.1. 0242120. 

[நேத்திரம் - படலம் - ரோகம்] 

[Skt. nétra > த. நேத்திரம்.] 

[5/0 0௪5 த. ரோகம், ] 

CesHMyum_anh néttira-padavam, Glu.(n.) 
கண்ணின் பார்வைத் திறன்: (68 eyesight, 
strong power of vision. 

[Skt. nétra > த. நேத்திரபாடவம்] 

நேத்திரபிண்டம் ஈச்ச, பெ.(ஈ.) 
1. கண்விழி (யாழ்.அக.); 66-0௮]. 2. பூனை; 
cat 

[Skt. nétra > த. நேத்திரஃபிண்டம்.] 

நேத்திரபிந்து' néttira-pindu, — Qu.(n.) 
கண்ணுக்கு விடும் மருந்து (இக்.வ.); 
medicinal solution for the eye. 

[Skt. nétra > த. தேத்திரபிந்து. ] 
நேத்திரபிந்து£ néttira-pindu, @.(n.) sein 

laulu; inflammation of the 8/6 (சா.அக.) 

[நேத்திரம் * பிந்து] 
ChSMrylye — néttira-putti பெ.(ஈ.) 

செங்கத்தாரி; [2156 Peacock's foot tree 
(சா.அக.). 

194 

  

நேத்திரமாலி 

நேத்திரபூளை 7௪7௪-0797 பெ.(ஈ.) கண் 
பீளைச் செடி; 1000 leaved trumpet plant 
(சா.அக.). 

[நேத்திரம் - பூளை] 

நேத்திரம்! ஈச௮௱, பெ.(ஈ.) 1 கண் (திவா;); 
8/6. 2. மயிற்பீலிக்கண்; 0680001-0ூ6. 
'சருள்பங்கி நேத்திரத்தா லணிந்து" (திவ், 
பெரியாழ்3 4, 5). 3. பட்டாடை (திவா.); silk 
cloth. காம்பினொடு நேத்திரங்கள் 
பணித்தருள வேண்டும்” (ே.வா..876, 2), 
4. நேத்திரமுத்திரை (சதாசிவ.130, உரை) 
umié&e; see néttira-muttirai(Saiva). 

[Skt. சர்ச 5 த. நேத்திரம்] 

நேத்திரம்“ ஈசா, பெ.(ஈ.) 1. கண்வேர்; 
nerves and blood vessels of the eye. 
2. மருந்துகளை ஆசன வழியாய் உள்ளே 
புகட்டுவதற்காக அமைத்த ஒர் கருவி; 8 
apparatus for introducing or throwing 
liquid into the rectum (சா.அக.). 

நேத்திரமங்களம் néttira-marigalam, 
பெ.(.) சிலை முதலியவற்றிற்குக் கண் திறந்து 
விடுகை (நயன மோட்சம்); 10ஈ॥ர 0௨ 
of an image or picture. 

[நேத்திரம் - மங்கலம்,] 

[Skt. nétra > த. நேத்திரம்] 

நேத்திரமஞ்சம் néttira-mafyam, Qu.(n.) 
islaflemm; an unknown plant (சா.௮௧.). 

CESAywGs sian néettira-maruttuvam, 
பெ.(ஈ.) கண் மருத்துவம் (வைத்தியம்); 
ophthalmic treatment (சா.அக.). 

நேத்திரமலம் néttiramalam, @u.(n.) ester 
Wiener; gummy secretions from the eye- 
muco parulence (ar1.916.). 

நேத்திரமாலி néttiramalj Qu.(n.) Am 
சண்பகம்; Cananga flower tree (சா.அக.).



நேத்திரமுத்திரை 

நேத்திரமுத்திரை Néttira-muttiral Qu.(n.) 

சுண்டு விரலையும் பெருவிரலையுங் கூட்டி 

நடுவணுள்ள மூன்று விரலையும் உயர 

நிமிர்த்திக் கண்ணுக்கு எதிரிற்காட்டும் 

முத்திரை வகை (செந்.)6 424); (8) 8 

hand-pose in which the thumb and the 
little finger are linked together and the 
other three fingers are held erect in front 

of the eyes, 

[Skt. nétra > & நேத்திராமுத்திரை.] 

நேத்திரபேதி 75///2-ம601 பெ.(ஈ.) கண்களில் 

நிற்கும் மாசுநீர் கழலும்படி கண்ணுக்குத் 

தடவுமருந்து; 8 001நார்பாரா to the eyes for 

purpose of bring out the collection of 

morbid fluid (er.9)6.). 

நேத்திரராசி néttiraras{ Qu.(n.) இருவாட்சி; 

a kind of jasmine (e1.9).). 

நேத்திரரோகம் Néitira-rogam, Gu.(n.) 

soir Conti; disease around the eye 
(colloq.). 

[$/ம் கரச 2 த. நேத்திரரோகம்,] 

நேத்திரவர்த்தமம் néttiravarttamam, 

பெ.(ஈ.) 1. கண்ணிமை; 86 laid. 

2. கண்ணிமை நோய் (ரோகம்); 01568885 ௦7 

the eye ॥14. 3. கண்ணின் துளை (துவாரம்) 

அல்லது புரை; (6 0௦பா5€ of a sinus or 
cavity occuring in the region of the eyes 

(சா.அக௧.). 

நேத்திரவலி ஈச/௪1௮1 பெ.(ஈ.) 1. கண்வலி; 

eye pain. 2. கண்வலிப்பூஞ்செடி; 8 1௦8670 

plant used in eye disease. 3. கண் 

சிவத்தல்; inflammation ௦4 16 66 (சா.அக.). 

நேத்திரவாயு' néttira-vayu, பெ.(ஈ.) 

1. கண்ணரம்புவலி; ஈ௦ப௮/018 810பா0 the 

eyes. 2. கண்ணோய் வகை (வின்.); 

ophthalmia. 

[Skt. nétratvayu > gs. நேத்திரவாயுபி 
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நேத்திரவைத்தியன் 

நேத்திரவாயு* néttiravayu, பெ. (ஈ.) வாயுக் 

கோளாறினாலேற்படும் கண்ணோய்; 8 

disease of the eye due to the 
derangement of vayu in the system 

inflammation of the eyes (ei. 248.). 

நேத்திரவாழை néttira-valaj பெ.(£.) 

மேற்றிசைக் கடற்கரைத் தேசங்களில் 

(மலையாளத்தில்) விளைவதும், நோயணு 

காதிருக்க வேண்டி சுட்டுக் கறிசமைப்பதுமான 

வாழையிற் கடைப்பட்ட வகை (சாதி); வா 
inferior special of plantain tree grown in 
the western coast (Malabar). It is baked 
and used in curries as a preventive for 

diseases. Chips prepared out of it are 

very tasty, ripe fruits are also eaten 

(சா.அக.). 

நேத்திரவிதி 7247௪-04 பெ.(.) கண்ணோய் 

களைப் பற்றிய நூல் (யாழ்.அக.); 8 058066 ௦ 

diseases of the eye. 

[Skt. nétra+vidhi > த. நேத்திரவிதி] 

நேத்திரவிரணம் néttiraviranam, Qu.(n.) 

கண்ணின் விரணம்; ப1067214௦ ௦7 1௨ ஞூ௨ீ 

(சா.அக.). 

நேத்திரவிரணம்போக்கி néttiraviranam- 

22/44  பெ.(.) சதகுப்பை சக்களத்தி 

எனப்படும் காட்டுச் சதகுப்பை; 8 81 to 

௦௦ 01 (சா.அக.). 

Gas Ar qusAyansw néttiravupattira 

22௮7, பெ.(॥.) கண்மயக்குவாதம் பார்க்க; 

see kKanmayakku-vadam (#1. 9}&.). 

நேத்திரவைத்தியம் néttira-vaittiyam, 

பெ.(॥.) கண் மருத்துவம்; ௦018/௱/௦ 

treatment (er.9j6.). 

நேத்திரவைத்தியன் ஏசி ட்ச பெ. 

(ஈ.) கண் மருத்துவன் (வின்.); 8/6-000107. 

த.வ. கண் மருத்துவன் 

[5/ம் ரன்ன ற்? க. நேத்திரவைத்திபன்.]



நேத்திராஞ்சனம்' 

நேத்திராஞ்சனம்! néttirafyanam, Qu.(n.) 

கண்மருந்து வகை (யாழ்.அக.); 8 medicine 

for the eye. 

[Skt.n&tratafjana > த. நேத்திராஞ்சனம்,] 

நேத்திராஞ்சனம்” ஈசா, பெ.(ஈ.) 

1. கண்மருந்து; 00ட/ரிபா for the eye salve. 

2. இமையைப் பற்றிய ஒருவகைக் கண்ணோய்; 

8 0156956 04 17௨ 6 (10. 3. கண்ணிலிடும் 

ஒரு மந்திரீக மை; 8 magic paint used for 

finding hidden treasured by applying it to 

the eye (சா.அக.). 

CES Agr epson’? néttirdAjanam, Gu.(n.) 

கருடப் பார்வைக்கு (திருட்டிக்க)ச் சமானமான 

பார்வை கிடைப்பதாகக் கருதப்படும் நாக 

சிந்தூரம், இரசகற்பூரம், 
சவ்வீராஞ்சனம், படிகாரம், தாம்பூர பற்பம், அய 
சிந்தூரம், பச்சைக் கற்பூரம், கடுகுரோகிணி, 

தேத்தாங்கொட்டை, இந்துப்பு, பால்துத்தம், 
திரிகடுகு, திரிபலம், அதிமதுரம் சமயிடை 
கொண்டு புங்கம் பட்டைச் சாற்றிலரைத்து 
மாத்திரை செய்து கண்ணிற்கிடும் கலிங்கம்; ௭ 
pill rubbed with water and applied to the 
eyes to improve its vision. It is prepared 
with various drugs as mentioned in the 
text above (e.a18,). 

நேத்திராதி ஈச்ச பெ.(ஈ.) நோக்கு 
நோக்கிச் செடி; 8 பரா plant probably 
used to improve the vision (சா.அக.), 

[நேத்திர - ஆதி] 
நேத்திரராம்பு néttirarambu, 

கண்ணீர்; (685 (சா.அக.). 

வெண் காரம், 

பெ.(ஈ.) 

நேத்திராமயம் néttiramayam, பெ.(ஈ.) கண் 
முழுவதும் பற்றிய நோய்: 8 disease affecting 
the whole eye (சா.அக.). 

[Skt. nétra+ ama-ya > த. நேத்திராமயம்/] 
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நேதி் 

நேத்திராமியம் ஈச்ணற்கா, பெ.(ஈ.) 

நேத்திராமயம்; which see (e1..916.). 

[Caso + gp iund] 

CEsAomh' néttirary பெ.(ஈ.) கள்ளி (L.); 
spurge. 

[5/ம் ரசாக்? த. நேத்திராறி] 

நேத்திராரி” ஈசரிர்கிர பெ.(ா.) கள்ளி மரம்; காடு 
spurge tree (e1.9)6.). 

CEdéApray sin néttiravudadam, பெ.(£.) 
கண் மருந்து (நேத்திராவுடதம்); medicines 
(சா.அக.). 

[நேத்திரம் - அவுடதம்] 
[Skt. nétratausadha > g. 65g Sgralt git] 

CES Morer isn néttiranandam, Gu(n.) 
நேத்திரோற்சவம் பார்க்க; see 
néttirOrsavam. 

[Skt.nétra+a-nanda>s. GrgSynenigu.] 

CEsAConsand néttirorsavam, Gu(n.) 
கண்ணுக்கு விருப்பமான காட்சி (யாழ்.அக.); 
sight pleasing to the eyes. 

[Skt.nétatut-sava 5 த. நேத்திரம் - உற்சவம்] 
நேத்திரெளசதம் néttirougadam, @u.(n.) 

Cr SSiyraj_s15; medicines applicable to 
the diseases of the eye (சா.அக.). 

[நேத்திரம் - அவுஷதம்] 
நேதா ஈச Glu.(n.) Senevsustr; ruler, master, 

070. 'நினைந்தளித் தயீரளிக்கு நேதாவாகி” 
(வேதாரணிபிரவா.6), 

[Skt.néta.nom.sing. of nétr > த. நேதா..] 
நேதி' ஈசர் பெ.(ஈ.) முறை; [௦பர1ர௨ பஸ். 

"தேதிமதகலை யார வார" (ிரும்/294), 
[5/6 ஈற்சரி 5 த. நேது] 

நேதி” ஈசர் பெ.(ஈ.) “இன்னபடியன்று' எனப் 
பொருள்படும் வடமொழித்தொடர் (சங்,அக.); 8 
Sanskrit phrase meaning ‘not like this’. 

[Skt. néti > த. நேதி]



நேந்தாடுபாவை 

நேந்தாடுபாவை néndadu-pavaj Qu.(n.) 

சேந்தாடுபாவை; 8 unknown plant 

(சா.அக.). 

[தேந்தாடு - பாறைப் 

நேந்திரம் ஈச்ச, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 

வாழை, 8 0 ௦01 088818 (சா.அக.). 

நேபத்தியம் ஈச்ச, பெ.(£.) 1. அலங் 

காரம் (இலக்.அக.); 0600181401. 2. (வேடம் 

(இலக்.அக.); 0156, 855. 3. நாடகவரங்கில் 

வேடம்பூணும் மறைவிடம் (இலக்.அக.); 01806 

behind the stage, tiring-house. 4. நாடக 

மேடை (இக்.வ.); 81806. 

[Skt. népathya > த. நேபுத்தியம்/] 

நேபம் nébam, பெ.(ஈ.) 1. கண்ணீர்; (685. 

2. தண்ணீர்; ௦0கரு பல்ள (சா.அக.). 

நேபாலிகை! ஈக௦கி/ரக் பெ.(.) செய்ந்நஞ்சு 

வகை (மூ.அ.); 8 (0 of poison. 

[௦ ஈலச//௪ 2 த. -நேபாலிகை] 

நேபாலிகை” ஈ4௦2/9௪/ பெ.(£.) ஒரு வகைச் 

செய்ந்நஞ்சு; a kind of poison perhaps 

arsenic found in Nepal (e1.9)&.). 

Crumariie gio Népafari-karumbu, Gun.) 

நேப்பாள தேசத்தில் விளையும் கரும்பு; 

sugarcane grown in Nepal (சா.அக.). 

[தேபாளம்-கரும்பு] 

நேபாளங்கொட்டைக02௪ர-40//4 பெ.(£.) 

நேர்வாளங்கொட்டை; 0010 seed or nut. 

(en. 98). 

[நேபாளம் * கொட்டை] 

நேபாளசம் népdalasam, Qu.(n.) 

நேப்பாளத்தில் கிடைக்கும் ஒருவகைக் 

களிம்பேறிய செம்பு, 8 kind of impure copper 

probably found in Nepal (&17..216-)- 
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நேமம்' 

நேபாளவேம்பு népd/a-vémbu, Gu.(n.) 

நேப்பாளத்தில் விளையும் வேப்பமரம்; 

margosa tree of Nepal (er. 9)6.). 

நேபாளம் 4 Canin] 

நேபாளம்! 729227, Gu.(n.) தேசம் ஐம்பத் 

தாறனுள் ஒன்று (வின்.); 1116 (90௦ ௦7 

1[608|, 06 01 56 (22௮777. 

[Skt. népala > த. நேோோளம்:] 

நேபாளம்£ ஈலக௪௭, பெ.(ஈ.) 1. நேர்வாளம்; 

purgative plant. 2. சீமையாமணக்கு; 1160௮] 

௦50] 21 (சா.அக.). 

நேபாளி ஈகறசர் பெ.(ஈ.) நேத்திரராசி பார்க்க; 

566 /76/042/22/(சா.அக.). 

நேமகம்' ஈச௱௪ரச௱, பெ.(ஈ.) 1 அமர்த்தம்; 

8௦ ள். 2. தீர்மானம் (வின்.); 06161- 

ஈராக். 3. திருமண உறுதி (வின்.); 

betrothal. 4. காணிக்கை நேர்ந்துவைக்கை 

(இ.வ.); 06010௪1௦01 1௦ 8 09]. 5. ஒழுங்கு; 

0097111655. "நேமகஞு சோர் முத்துப்பவளம்" 

(கொண்டல்விழி.405). 

[Skt. niyamaka > g. Cpt] 

நேமகம்” ஈகரசரசா, பெ.(7.) இருப்பிடம்; ௮], 

19509706. "நீதானெழுந்தருளு நேரகத்தின் " 

(கொண்டல்விடு.597. 

[Skt. nigama > 8. gue] 

நேமநாற்சுகம் némanar-Ssugam, Gu.(n.) 

கருப்பு அகரம்; 8 082881 ரப (சா.அ௧.). 

Crue. némanitta, பெ.(ஈ.) நோன்புகளை 

(விரதங்களை) உறுதியோடு செய்கை; [1910 

observance of prescribed rites. 

[Skt. niyama-nisaha > g. நேமநிட்டை] 

நேமம்! ஈச௱சா; பெ.(ஈ.) 1. பணியமர்த்தம்; 

ெற௦்ர்றளர். 2. நாட்கருமங்களும் கடைப்பிடி 

(நியமங்)களும்; daily rites and obser- 

vances. 3. aldlapenmeou;regulation. 

7 

7



நேமம்” 

"தேமக்கலை மகளும்" (கொண்டல்விடி,8/. 

4. ஊழ் (வின்.); destiny, fate. 

[Skt. niyama > த. நேமம்] 

நேமம்” némam, Qu.(n.) 4 Ces (wimp. 246.); 

6. 2. சாயுங்காலம்; வாரா. 3. பங்கு; 

5026. 4. பிளப்பு; fissure. 5. Gant; root. 

6. GusSl_ib; upper part. 7. Geuedl; hedge, 

fence. 8. sommmiena; cheating. 

[81% 12௪ 5 த. நேமம்] 

நேமம்” ஈக௱௪௱, Gu.(n.) 1. காலம்; 061100. 

2. பாதி; ஈவர் (சா.அக.). 

நேமன் némap, பெ.(ஈ.) சீரிய ஒழுக்க 

(parereusit; person of exemplary conduct. 

”செயமொடு கோசலம் வாழு நேமன்" 
(இரொமநா.பாலகா..]]. 

[Skt. néma > த. நேமன்..] 

நேமனம் NEmanam, Ou.(n.) நியமனம் (இ.வ) 

பார்க்க; 896 niyamanam. 

த.வ. அமர்த்தம் 

[Skt. ntyamana 5 த, நேமனம்/] 

நேமி-த்தல் ஈனா, 4 செ.கு.வி.(4..) 
1 அமர்த்துதல் (நியமி); ௦ 8றற௦்ர். “நேமிபாத 
பாங்கிபர்” (குணிப்பா./ 322 26). 2. சிந்தித்தல்; 
19 00006146. 'நற்கணி நேமித்தெழுதாச் 
சித்திர கட௨ர்தோள் " (திரப்,:292), 

த.வ. அமர்த்தல் 

[Skt. niyama > த, நியமித்தல். 
நியமித்தம்2 நியமித்தல்] 

நேமி” ஈசர் பெ.(1.) 1. வட்டம் (திவா.); ௦016. 
2. தேருருளை; ஏர66| of a chariot. 
"தோழுடிக... விளங்கு சுடரநேமி" (குறும் 189). 

3. சக்கராயுதம்; 016016. 'திண்பூஞ் சடரநதி 
நேமியஞ் செல்வா" (திய்.இயற்.திருவிருத்.9), 
4. ஆளுமைச்சக்கரம்; ஓ] of sovereignty. 
"தேமியுய்த்த நேள நெஞ்சின்" (பறதா..3). 
5. சக்கரவாளம் பார்க்க; $66 ௪௮4௮7௪. 
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நேமிசந்தனா 

2௮17. "நேமி முதல்... நெடுங்குன்றம்” 
(பாரபா:5 4). 6. பூமி (திவ); ஜோர். 7. மோதிரம் 

(பிங்.); 10. 8. சக்கரவாகம், 1 பார்க்க; 866 

sakkaravagam. "பொலஞ்சூட்டு நேமி 
வாண்முகந் துமிப்ப” (குறுந்..2.27), 
9. சக்கரப்படையையுடைய திருமால்; '418ஈப, 

as wielding the discus. ”தேமியோ 
குலிசியோ நெடுங் கணிச்சியோ ” (கம்பரா, 
பிரிவி, 70). 10. தீர்த்தங்கரர் இருபத்து 
நால்வருள் ஒருவர்; 8 காரகர், ௦௨ ௦4 24 
tirttankarar. நிகரி னேமிதன்ணகா (சீவக. 
912) ட 

நேமி” ஈக பெ.(ஈ.) 1. கடல்: 0௦68. 

2. உணவுக் கட்டுப்பாடு பத்தியம்; 014. 

3. நிலவுலகு; 68/0. 4. மூங்கில்; bamboo. 

5, e&ayareuyer; the ruddy goose. 

6. எலிச்செவிப்பூடு; ரகர்'5 68 நிகர். 

7. சந்தனம்; sandal wood. 8. வேங்கை: East 

[ரர (4௦. 9. பழமுண்ணிப் பாலை; edible 

palay (சா.அக.). 

நேமி” ஈசர் பெ.(ஈ.) தேர்மரம், தேர்கட்ட 
பயன்படுவதால் இப்பெயர், இதினின்று சிவப்பு 
துவர்ப்புப் பிசின் எடுக்கப்படும். இதன் பட்டை 

குடல் நோய் தீர்க்கும். மரத்திலிருந்து ஒரு 
வகை அயச்சத்து எடுக்கப்படும்; ௦௦1 112௦ 

- Dalbergia oojeinesis so called from its 
usefulness for making chariots. Gives 
astringent red gum, bark is useful in 
bowel complaints. A crystalline substance 
like magnesia is sometimes found in the 

000 (சா.அ௧.). 

நேமிகாதகம் ஈகு/:௪02ஏ௪௱, பெ.(ஈ.) நிரய 
வகை (சிவதரு.சுவர்க்கநரக.114); 8 hell. 

நேமிச்சந்திரன் ஈக74௦-2௭/2, பெ.(£.) 
நேமி, 11 (த.நி.போ.13) பார்க்க; 566 721 

[Skt. némi > த. நேமி*சந்திரன்.] 

நேமிசந்தனா némi-sandana, 
வேங்கை (மலை;); |ஈ01௮ஈ 1000. 

[நேமி * சந்தனா.] 

பெ.(ஈ.)



நேமிசாரம் 

நேமிசாரம் ரகர/௪௮:௪, பெ.(1.) சக்திசாரம்; 

which 566 (சா.அக.). 

[Caf + erp] 

நேமிநாதம் néménatam, Gu(n.) @soraiy 
பண்டிதர் இயற்றிய ஒரு தமிழிலக்கண நூல்; 8 
treatise on Tamil grammar by kuna-vira- 
panditar. 

[நேமி - நாதம்] 
நேமிநாதன் némi-nddan, பெ.(ஈ.) அருகக் 

கடவுள் (சூடா.); வர்ல. 

[Skt. némi > த. நேமிநாதன்.] 

CeikGyer’ némép-pu, பெ.(ஈ.) நேமி, 9 
(திவா.) பார்க்க; 866 74477/ 

[8/ம் ஈகா/ 2 த. நேமிஃபுள்..] 

நேமிப்புள்? ஈகஈட்2-2பழ பெ.(ஈ.) சக்கிர 

auretiysv; the ruddy 01855 (சா.அக.). 

நேமியங்கனி ஈகஈந்சசற] Gu.(n.) Gemg 

முந்திரி (திராட்சை); 918065 (சா.அக.). 

[நேமியம் - கனி] 

நேமியஞ்செல்வன் /1471:2/7-0௪%௪, பெ.(.) 

பேரரசன் சக்கரவர்த்தி; emperor. 

"ய நின்னடி நிழலின் வைகி நே.மியற் 

செல்வளாகி” (சீயக..2417 

[8/௩ சகர 2 த. நேமியஞ்செல்வள்.] 

நேமியம் némiyam, Gu.(n.) Bleotiusmesr; 

ground palm (சா.அக.). 

நேமியான் ஈக௱ந்ச பெ.(ஈ.) (சக்கராயுதன்) 

திருமால்; 472270, 85 wielding the discus. 

"வள்ள ணேமியான் வாய்வைத்த 

susmarGuirev" (e615. 105). 

[5ம் ஈகா/2 த. நேமியான்.] 

நேமிவலவன் némivaavap,  பெ.(ஈ.) 

1. கடவுள் (வின்.); 900. 2. திருமால்; 14/90. 

"திருநேமிவலவா " (தில்.திருவாய்.5, 70, 49. 

3. அரசன் (வின்.); 409. 

[Skt. némit > g. நேமிவலவன்.] 
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நைசர்க்கிகம் 

நேமுகம் némugam, பெ.(ா.) பணியமர்த்தம் 

(நியமனம்) (இ.வ.); 800௦1. 

[Skt. niyamaka 2 த. நேமுகம்] 

நேமுகன் némugap, பெ.(ஈ.) அலுவலன்; 

Officer. "நிசச்கட்டாகக் கொழிக்கும் 

ரேமுகாபோல்” (சரவண. பணவிடி. 99). 

நைகமேசக்கிரகம் naigamésakkiragam, 

பெ.(॥.) குழந்தைகளைத் தாக்கும் ஒரு கிரக 

நோய், இதனால் வாந்தியில் நுரை தள்ளல், 

முதுகு வளைதல், மிரண்ட பார்வை, இளைப்பு, 

மூர்ச்சை முதலிய குணங்களுண்டாகும்; 8 
disease in children due to the evil 
influence of a star. It is characterised by 
frothy vomits, bending the middie of the 
trunk, anxious look, constant eructations 

and unconciousness (#1. 9)&.). 

நைச்சிகம் naiccigam, பெ.(ஈ.) நைச்சியம் 

(இ.வ.) பார்க்க; 596 naicclyam. 

நைச்சியம் ஈ௪்சந்சா, பெ.(ஈ.) 1. தாழ்மை; 

humility. “செய்கின்ற ைச்சியதீதைச் 

சிந்தித்து (திருவாய். நூற். 16). 2. இழிவு (நீச)த் 
தன்மை; 10855, meanness, baseness. 

3. தன்வயப்படுத்துகை (கொ.வ.); winning 
over to one's side. 

[Skt. naicya > gs. அறைச்சியம்] 

நைச்சியம்பண்ணு-தல் naicciyam- 

இற, 5 செ.குன்றாவி.(.1.) தன் வயப் 

படுத்துதல் (கொ.வ.); (௦ 8/8 over to one's 
$106. 

[Skt. naicya > த. ைச்சியம்-பண்ணு-] 

நைச்சியானுசந்தானம் naicciyanu- 

candapam, பெ.(.) தன்னைத் தாழ்த்திக் 

SMe (ailesr.); profession of humility. 

[Skt. 

நைச்சியானுசந்தானம்.] 

naicyatanu-sandhana > 6. 

நைசர்க்கிகம் naisarkkikam, Qu.(n.) 

1. இயற்கையாகத் தோன்றியது, that which is



நைசிகம் 

natural or ளர். 'சாக்கிக பலன்கள்” 

(மங்களை;பக்.40), 2. இயல்பு; ஈ21பா6 (சா.அக.). 

[5/4 naisargika 5: த. நைசர்க்கிகம்.] 

நைசிகம் ர௪௦ஊ௮, பெ.(ஈ.) 1. நாசியிற் 

புகட்டும் மருந்து; கர medicinal powder 

taken by nose. 2, காக்கை: ௦104. 
3. காக்கைக் கொல்லி; crow 14/6 (சா.அக.). 

e@RAayGanny naicigara-vémbu, பெ.(ஈ.) 

சூரத்து GlevGouoy; surat chiretta (சா.அக.). 

நைசியம்' 7௮5$2, பெ.(£.) நாசியிற் புகுத்தும் 
மருந்து (சங்.அக.); ஈஸ் inhaled by the 
nose. 

[8/0 ஈச 2 த. நைசியம்!] 

நைசியம்” ஈ௪8டசு, பெ.(ஈ.) 1. நைசியம் 
பார்க்க; See 7௮2௮7. 2. களைக்கொட்டு: 3 
(௭0 01 9/2( (0 1௦0( 85 கொட்டிக் கிழங்கு. 

நைசிரவம் naisiravam, பெ.(ஈ.) துவரை; red 
gram. 

நைசுபண்ணு-தல் ஈ௮5சஈஈப-, 5 செ.கு.வி. 
(41.) புகழ்ச்சியாகப் பேசி இணங்கச் செய்தல்; 
08016. தீ என்னதான் ை்பண்டரினாறும் 
நாள் பணம் தரப்போவதில்லை? 

த.வ. சரிக்கட்டல், இனிப்பு காட்டல் 

[£. ஈ/0௪2 த, நைச-பண்ணுரி 

நைட்டிகதீட்சை naittiga-titcal பெ.(ஈ.) 
சிவதருமணி (சைவச.ஆ சாரி.62.உரை); (8-௪) 
a way of initiation. 

[Skt. na‘-sahikatdilsa > த, OMB ip 5ST" sens] 
நைட்டிகப்பிரமசாரி naittika-p-pirama-carj 

Gu.(n.) Grout (gq srifurt)s etd பெற்றோ 
ருக்கும் பணிவிடை செய்து கொண்டு 
வாழ்நாள் இறுதி வரை மாணியம் (பிரமசரியம்) 
பூண்டிருப்பவன் (சிவதரு.பரிகா.2, உரை); 
religious audent who serves his 
preceptor and parents in life-long celibacy. 

[Skt. nal-sdhika+brahma+carin > த. 
நைட்டகப்பிரமசாரி] 
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நைட்டிகம்! ஈஅரரசச௱, பெ.(ஈ.) வாழ்நாள் 
முழுவதும் மாணியம் (பிரமசரியம்) பூண் 
டொழுகும் நிலை (சி.சி.8, 32, Fleuré.); state of 

being a life-long celibate religious student. 

[Skt. naisthika 2 த. நைட்டகம்/] 

நைட்டிகம்* ஈச்ச,  பெ.(ஈ.) நிட்டை 
அதாவது மனம் அசைவற்றிருத்தல்; 160௦55 

of mind (er.96.). 

நைட்டிகன் Naittigan, Gu.(n.) நைட்டிகப் 

பிரமசாரி (கூர்மபு.வருணா.36) பார்க்க; 866 

Nattiga-p-piramasafi 

[Skt. naisthika > 5. mpupecir] 

நைட்டிகாசிரியன் naittigasiriyan, பெ.(£.) 
வேள்வித்தீ போன்ற செயற்பாடுகள் எதுவு 
மின்றி (அக்கினிகாரியாதி கருமங்களாலின்றி) 

யாவையும் ஞானத்தாலே பண்ணும் ஆசிரியன் 

(சி.சி.8, 5, Heuré.); priest who performs 
initiatory rites mentally. 

[Skt. naisthika > த. நைட்டிகாசிரிபன்.] 

நைட்டூரியம் naitiriyam, பெ.(ஈ.) கொடுமை 
(யாழ்.அக.); Cruelty, inhumanity. 

[Skt. naisthurya > த. நைட்டுரியம்] 

நைடதம் naidadam, Gu.(n.) வடமொழி 
நைடதத்தை மூலமாகக் கொண்டு அதிவீரராம 
பாண்டியன் இயற்றிய தமிழ்க் காப்பியம்; 8 
poem in Tamil நூ கஸ்ர்சாகாசகாஞ்ச, 
adopted from sr/Harsha's naisadha. 

[Skt. naisadha > த. நைடதம்] 

நைத்திகம் Naittigam, பெ.(ஈ.) நைத்தியம் 
(யாழ்.அ௧.) பார்க்க; see naittivam. 

OBS Awin naittiyam, பெ.(ஈ.) நீடுநிலை 
(நித்தியத்துவம்) (wmp.9i6.); perpetuity, 
eternity. 

[Skt. naitya > 5. ampgéuui]



நைதிகை 201 நைர்மல்லியம் 
  

நைதிகை ௪4-77 பெ.(ஈ.) 1. ஊசிமல்லிகை 

(பிங்); 68180 ]85ஈர்6. 2. முல்லைக்கொடி; 

smooth 1886 (ளா.அக.). 

[cf. yithikd > ந. வைதிக] 

OBO AGN Najppidigam, பெ.) சூலி மரம்; 

1௦௦ 1166 (சா.அக.). 

நைப்பூலிகம் naippiligam, பெ.(ஈ.) காரை; 

thorny பனக (சா.அக.). 

நைபத்தியம் ,7அறசஈட்சா, பெ.(1.) நடிப்பவன் 

கொள்ளும் புனைவு (வேடம்) (இலக்.அ௧.); 

costume of an actor. 

[Skt. naipathya > 5. mmugsuni] 

நைபாரிசம் ஈ-27227, பெ.(£.) செங்கரும்பு; 

[60 5ப02108௮6 (சா.அக.). 

நைபாலி' napa பெ.(ஈ.) அடுக்குமல்லிகை 

{wenev.); double jasmine. 

[Skt. naipali > த. நையாவி] 

நைபாலி” ர்க பெ.(ஈ.) 1 சிவந்த பாடாணம்; 

a prepared poison. 2. Sen; 01ப6 (சா.அக.). 

நைபாலிகம்! .7கற்4/9௮7, பெ.(ா.) * செம்பு; 

000081. 2. பித்தளை (யாழ்.அக.); 00255. 

[Skt. najpalika > 5. அதபாலிகம்] 

somuTelein? napdiigam, பெ.(ஈ.) 1 நைபாலி 

பார்க்க; 596 722/4 2. தாமிரம்; 000087 

(சா.அக.). 

நைபானி!' ரகச பெ.(7.) நைபாலி (சங்.அக.) 

பார்க்க; 866 7௮07 

நைபானி” ஈ௪றச பெ.(7.) அடுக்கு மல்லிகை; 

double jasmine (a..9/6.). 

spies naimigam, Qu.(n.) wml 
சாரணியம், நைமிசப்படலம் பார்க்க; 568 

naimisaraniyam, naimisa-ppaqalam. 

[Skt. naimiga > த. நைமிகம்] 

நைமிசாரணியம் 7௮1/2), @u.(n.) 

1. புகழ் பெற்ற pay seuserene; a forest in   

India famous as the resort of 

88061105. 'நைமிசாரணியத்தருள்கூர் சூத 

முணியடைந்தான்” (கூரமபு.இந்திர..2/. 

2. நைமிசாரணியத்துள்ள திருமால் திருப்பதி; ௪ 

visnu shrine in Naimisaranya. "தமி 

சாரணியதீது Claris” (lei, Ghuflusc§l 16, t) 

[Skt. namisataragya > க. som ements] 

OBS 5a Muon Naimitta-karumam, Gu.(n.) 

நைமித்திகம் (பிரபோத.39, 13) பார்க்க; 566 

naimittigam. 

[Skt. namittka+karmang > s. நைமித்தகருாம்/ 

நைமித்திகசிராத்தம் Naimittiga-sirattam, 

Qu.(n.) நாள்தோறும் செய்தலன்றித் தென் 

புலத்தார்க்குச் செய்யும் சிறப்பு வழிபாடு 

(சேது.மங்கலதீர்த்.43); 07ரசா௩05 (0 the 

manes on special occassions. 

[Skt naimittika+ Sraddha > s. somigSe+ 

சிராத்தம்] 

நைமித்திகப்பிரளயம் naimittiga-p- 
தச்ச, பெ.(£.) நான்முகனது (பிரமனது) 

பகற்காலம் நீங்கியதும் தோன்றும் ஊழி முடிவு 

(பிரளயம்) (சங்.அக.); 061ப96 5810 1௦ 600பா 

at the close of a Brahmas day. 

[Skt.naimittika+pra-laya > ௪. நைமித்திகம் 

பிரளயம்] 

நைமித்திகம் 7௮17744௪௪7, பெ.(ஈ.) சிறப்பான 

காலங்களில் நிகழ்வது; (கர் பர்(௦ர் is 

occassional or periodical, as rite, 

ceremoney, festival, etc. “madlgdlag 

தொடு! கூடிய நித்தியம் ” (குறள், 19 உறை, 

[Skt. naimittika > ௬. mesa) 

onms Hui  naimittiyam, Glu.(n.) 
நைமித்திகம் (யாழ்.அக.) பார்க்க; 586 

naimitigam. 

நைர்மல்லியம் ஈசர்ர௮/0/77, பெ.(ஈ.) 

1. தூய்மை (#580); cleanliness; purity.
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2. மாசின்மை; 1766 1000 stain or flaw; free 

from all 067606 (சா.அக.). 

நைராசியம் சர்ச்ச, பெ.(ஈ.) நம்பிக்கை 

யின்மை; hopelessness. 

[Skt. nairasya > த. மநைராசியம்] 

நைராத்மியதர்சனம் nairatmiya-dar-sanam, 

GLi.(N.) 95607 (OL ser.) இல்லை என்ற வாதம் 

(fGe,528, 2 m7); the doctrine of the 

non-existence of the soul. 

[Skt.nis+atmya+darsana> த. நைராத்மிய 
தர்சனம்] 

நைருதம் Narutam, Gu.(n.) பகலின் 12ஆம் 

முழுத்தம் (முகூர்த்தம்) (சங்.அக.); 16 121 

mugaGrtlam of the day-time. 

[Skt. nairrta > ஐ. magi] 

நைருதி சரபர்! பெ.(ஈ.) தென்மேற்கு (சங்.அக.); 
the south west quarter. 

[Skt. nairrti > 5. ma@g] 

நைவேத்தியம் naivéttiyam, Qu.(n.) sey 

ளுக்குப் படைக்கும் உணவு; 017௨40 made to 

8 0௮. ஏன்னாவி நைவேத்தியம்" (தைலவ 

தைல. பாய! 7, 

[5/4 7சட்பசஞ்ச2 த. நைவேத்தியம்] 

mo ECaseria navedanam, Gu.(n.) 1. ஒப்ப 
டைக்கை; 060108(10. 2. நைவேத்தியம் 
பார்க்க; 866 74421௪. 'மதுவாக்கபொடே 

கனித்தொகை மண மிகுந்த தைவேதனம் 
(சி௨ரக. சுகழுனி .24), 

[Skt. nai-védana > த. நைவேதனம்] 

நைவேதி-த்தல் ஈச 4 செ.குன்றாவி.(1:1.) 
கடவுளுக்கு உணவு முதலியன படைத்தல்; 1௦ 
offer to a deity, as food. "பொற்கிண்ணத் 
தூற்றளவிறையேதித்து (தைலவ. தைல, 197), 

நொசுட்டு ஈஃபராப, பெ.(ஈ.) குறை கூறுகை; 
criticism, fault-finding. 

[Skt. niskhura> 5. Gere] 

202 நெளகாதானம் 

நொத்தாரிசு /7௦//4780) பெ.(ஈ.) ஆவணம் 

எழுதிப் பதிவு செய்பவன்; 10180 public officer 

authorized to attest documents. 

நொந்தாவிகம் 7727௦27௮7, Gu.(n.) 

சினாசிகா (சூழ்ப்பிராய்); demon tree. 

(சா.அக.) 

நோட்டீசு ஈ௦//5, பெ.(ஈ.) அறிவிப்புச்சீட்டு; 
notice. 

த.வ. அறிக்கை 

[E. notice > &. நோட்டீசு] 

Gahr_Q@ nétfu, Gu.(n.) 1. உறுதிச்சீட்டு; 

promisory note. 2. gi7e gla; king's 

written announcement. 3. girenmadaired 

Geushul@uo uewrsarer; currency note. 

ஐந்து உருவா நோட்டுக் கொடுத்தான்? 

4. எழுதுவதற்குரிய குறிப்பேடு; note book. 

5. ஆங்கிலப் பண்வகை; 8 5ஈ9/5/ 1பா6. 

[8 72/22 த. நோட்டு] 

நோதாங்குசம் nddaigusam, Gu.(n.) 

தருப்பைப் புல்; 380114௦118 0255. (சா.அக.) 

நெளகர் ஈ௪ப/௪௮; பெ.(ஈ.) வேலைக்காரன்; 

servant. 

[U. naukar> s. Gasren] 

நெளகரி naukari Qu.(n.) Goienev; service. 

(C.G). 

[U. naukari> 5. Qrarefl] 

Qnerethorefunh naukar-maniyam, @u.(n.) 

ஊழியத்திற்காக விடப்படும் மானியம்; 58௩10௦ 

inam, 

நெளகாதானம் 202-22௮), பெ.(1.) இறந்த 
பதினொன்றாம் நாள் இறந்தவர் பொருட்டு 
கரும்பால் படகு வடிவமாகச் செய்து 
பார்ப்பனர்க்குக் கொடுக்கும் தானம்; 0951 
of a boat made of sugar-canes given to a 
brahmin on behalf of a deceased person   on the eleventh dan after his death.
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பக்கோடா ,௦௮%225 பெ.(1.) கடலை மாவில் நீர் 
ஊற்றிப் பிசைந்து வெங்காயம், பச்சை 
மிளகாய், கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லித்தழை 
முதலியவற்றைச் சேர்த்து சிறு சிறு 
உருண்டைகளாக எண்ணெயில் போட்டு 
எடுக்கும் ஒரு வகைத் தின்பண்டம்; 8 (0 ௦7 
spicy savoury prepared from chickpea 
paste and fried in oil. 

த.வ. முறுவடம் 

[0,422 > 5. பக்கோடார் 

பக்தவத்சலன் pakta-vatcalap, Ou.(n.) 
அடியவர்களுக்கு அன்பனான கடவுள் (உ.வ). 

God, as fond of His devotees. 

த.வ. அடியார்க்கருளி 

[Skt. bhakta-vatsala > த. பத்தவத்சவள்ர் 

பக்தன் ௦௮/72, பெ.(॥.) இறையுணர்வாளன், 
கடவுள் பற்று உள்ளவன்; pious; godly man. 

த.வ. பத்தன் 

[Skt. bhakta> gs. uéssir] 
பக்தாதாயம் paktadayam, Gu.(n.) Cpe 

axteumils (S.1.1.1,81.); revenue in paddy. 

[Skt. bhaktatad4ya>g. பக்தாதாயம்] 

பக்தி pakti Gu.(n.) 1. கடவுள் GG 

முதலியோரிடத்தில் காட்டும் அன்பு; piety; 

faith; devotion, as to a deity, guru, etc. 

2. வழிபாடு (வின்.); 361106, worship. 

த.வ. பத்திமை, இறையன்பு 

[த. புத்தி : 5/4 60/௮2. பக்தி] 

பக்திச்சுவாலகர் pakt-c-cuvalagar, Ou.(N.) 

இறைத் (தேவ) தூதர் வகையினர்; ச order 

of angels. 

பக்திநூல் சம்ம பெ.(.) கடவுளிடத் 

துண்டான அன்பு, போற்றல், இரக்கம் (தயை), 

இறையுணர்வு, பத்தி, ஊழ்கம் (தியானம்) 

முதலியவற்றால் ஆதன் கரிசி (பாவத்தி)னின்று 

விடுதலைப் பெற்றுத் தூய (பரிசுத்த) நிலையில் 

வீடுபேறு (விதேக முத்தி) அடைவதைப்பற்றிக்   

கூறும் நூல் (சா.அக.); 0௦01 01 502106 80 
Philosophy of piety that liberates the soul 
from sins and reveals the truths of 
perfection through devotion, prayer, piety, 
reverence and meditation. 

த.வ. தெய்வப்பனுவல் 

[த. புத்தி * Skt. bhakti>g. végi] 

பக்திமான் ௦௪720, பெ.(॥.) இறைப்பற்று 
(கடவுள் பத்தி) நிறைந்தவர்; 021/018௦. அவர் 
பெரிய பக்திமான்” (இ.வ.). 

த.வ. இறைப்பற்றாளன் 

[த. பத்தி 5/0 0/7௮2-த. பக்தி] 

பக்தியோகம் ,௦௮144)/22௪7, பெ.(ஈ.) பயன் 
கருதாது கடவுளை வழிபடுதலால் விண்ணுலக 
வாழ்வை அடைவதற்குரிய வழிவகை; 
(அட்டாதச. அர்த்தபஞ்.31); ஸ் 0 0/0140 
without the expectation of any reward, as 

a means of salvation. 

[9/ 04௮42. பக்தி] 

பக்து ௦௪2100, பெ.(ஈ.) கு.வி.எ. (80].) மாத்திரம்; 
only, merely, simply. 

[U. faqt>g. ues] 

பக்தை றன பெ.(.) இறைப்பற்றுள்ளவள் 
(தென்.இந்.சேடத்.பக்.313); ௦8 60166. 

[Skt bhakta>s. uémg] 

ud s pakrit, Gu.(n.) g@ pedbuguet 
uisiingsn&; a Muhammadan festival. 

[Skt. bagrid>g. ues] 

பக்ரு pakru, Ou.(n.) eGee; pride. 

[Ar. fakhr>g. veg] 

பகரு ,227௮/0, பெ.(1.) பணிப்பெருமிதம் (இ.வ.); 

prestige of power. 

[E. power>g. vse] 

usages  pagavat-kidaj Gu.(n.) 
அருச்சுனன் பொருட்டுக் கண்ணன் 
மொழிந்ததும் பதினெட்டுப் பகுதியுடையதும் 
மகாபாரதத்தில் அடங்கியதுமான வடமொழி
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girs; a section of 18 chapters in the 

Mahabarata, containing the sacred 
instruction of Krsna to Arjuna. 

[Skt. Bhagavat-git4> த. பகவத்கிதை] 

uaasaenuin pagavat-visayam, பெ.(ஈ.) 

கடவுள் தொடர்பான திருவாய் மொழி 

விளக்கவுரை; 16 commentary of 

Tiruvaymoli, as consisting of discourses 

relating to the Supreme Being. 

[Skt.bhagavat-visaya> 8. uecugaflemual 

பகவதி pagavads Gu.(n.) 1 அறக்கடவுள் (பிங்.); 

the Goddess of Virtue. 2. gité&ene (திவா.); 

()பா08.3. மலைமகள்; Parvadi. 4. தாமிரபரணி 

ஆறு (நாமதீப.526); the river Tamiraparani. 

[Skt.Bhagavati> 5. uaa] 

பகவதிநாள் ,௦2720224774/ பெ.) கணை (பூர) 

sirert (Sour); the 11" naksatra. 

[5/7 2௪8௪02 த. பகவுதிஈநாள்] 

பகவந்தன் pagavandan, Gu(n.) இறைவன்; 

Lord. "மூவருள் முதலான பகவ 

வந்தனீயென்று கண்டும்" (நூற்றெட்டுத். 
திருப்பு,97). 

[பகு 2 844. 0/4. பகவன்: 5/1 0௪9௮௭, 

020௭25 2 த. பகவந்தன்] 

பகாங்குரம் ௦27242, பெ.(£.) 1 பெண்குறி 

அரத்தம், 25g) wTsail_mi; menstrual 

blood. 2. பெண்குறி (நோனி)யின் முனை; 
0110116.3. பெண்குறி மயிர்; pubic hair. 
(FT. 915.) 

[பகு-அங்குரம் - பகாங்குரம்] 

பகாசுரன் ௦௪9252, பெ.(ஈ.) 1. வீமனால் 
கொல்லப்பட்ட ஒர் அசுரன்; 8 01கா( 8 பு 
க். 2. பெருந்தீனிக்காரன் (இ.வ.); 8 
glutton. 3. செய்த வேலைக்குக் கூலி 
அதிகமாகக் கேட்பவன் (இ.வ.); ௦6 ௭௦ 15 
extravagant in his demand. 

[Skt. Bakasura> த. பகாசரன்]   

பகாப்பிடுகு ,22920/2/2ப, பெ.(1.) பல்லவரது 

பட்டப் பெயர்களுள் ஒன்று; 16 1146 ௦1 the 
Pallava kings. 

பகாய்பாக்கி ,2௪74-2244/ பெ.(॥.) பழைய 

நிலுவை (0.0. 010 688006, 86815. 

[U.baqaya-bagqi> த. பகாய்பாக்கி] 

பகாரிசம் ,௪௮7278௪, பெ.(॥.) பெண்களின் 

உடம்பில் கோளாறடைந்த காற்றானது 

(வாயுவானது) பெண்குறி (நோனி)ப் பாதையில் 

தங்கி அவ்விடத்தில் சதை வளர்ந்து 

காளானைப் போல் பருத்துத் தீய (தூர்) நீர் 

வழிவதால் தீய நாற்றத்தை வீசும் ஒரு நோய் ; 

a disease of the vagina in which the 
deranged (vayu) wind humour etc., of the 
body is lodged in the vaginal region giving 
rise to crops of soft polypus in the 
passage which after sometime assumes 

the shape of a mushroom secreting foul 

$௱ 0 ரிப40 ௦.4. இலிங்காரிசம். (சா.அக.) 

பகிசங்கை ,௦29/52/79௮ பெ.(ஈ.) மலங்கழிக்கை; 

evacuation of the bowels, dist.fr. 

arpacankai 

[Skt. bahis-Sarika> த. பகிசங்கை] 

பகிசுகரி-த்தல் pagiskari-, 4 

செ.குன்றாவி.(1.1.) விலக்குதல்; to expel 

excommunicate, boycott. 

[Skt bahis-kr-,> த, பகிசுகரி-] 

uaesrpin pagisu-karam, Qu.(n.) 
alle eens; expulsion, excommunication 
ostracism, boycott. 

[Skt. bahiskara> த. பகிசகாரம்] 

பகிரங்கம் ௦௪ரர்2/77277, பெ.(ஈ.) வெளிப்படை; 
publicity, openness. 

[5/4 0ரர்சரரச2 த. பகிரங்கம்] 

பகிரண்டம் 0௮97-௪122), பெ.(ஈ.) வெளிப் 

புடவி (அண்டம்); 16 018 502085 ௦7 146 

பார்656.  "மல்லாண்ட தடக்கையாற் 

பகிரண்டமகப்படுத்த காலத்து" (திவ்பெரியதி. 
116:2).



பகிரதன் 

த.வ.பேரண்டம் 

[Skt 0221222 த. பகிரண்டம்] 

பகிரதன் ௦2௪02, பெ.(1.) பகீரதன் பார்க்க; 
566 ற8017௮080. "'பகிரத னெனும் பார்த்திபன் 
வந்தனன் பரிவால்" (கம்பரா.அகலி.43). 

பகிரந்தரசத்தி ,2௪ம௮722/௪2௪ர/[ Qu.(n.) 
1. தாமரை வளையம்; lotus stalk. 

2. உண்டாக்கும், காக்கும், அழிக்கும் ஆற்றல் 
(சத்தி) (சா.அக.); 116 000/௪ ௦74 0220, 
acting and destroying. 

பகீரதப்பிரயத்தனம் pagirada-p- 
pirayattanam, Q@u.(n.) கங்கையைக் 
கொண்டு வருதற்குப் பகீரதன் செய்த முயற்சி, 
பெரு (pus; super human effort, as that 
of Bagiratan in bringing down the sacred 

Ganga. 

[Skt. 

பியத்திளமி 

பகீரதம் ,ச-2420277, பெ.(1.) பனைச் சருக்கரை; 
03 ஈடா2 5ப027 (சா.அக.) 

uds ser pagiradan, @u.(n.) சாம்பலாய்ப் போன 

வரும் தன் மூதாதையருமான சகரர்கள் 

நற்கதியடைதற் பொருட்டு வானத்தினின்று 
கங்கையை நிலத்திற்குக் கொணர்ந்து 

பாதாளத்துச் செலுத்தியதாகச் சொல்லப்படும் 

ஞாயிற்று (சூரிய)க் குலத்து அரசன்; 8 

ancient king of the solar race who is 

believed to have brought down the sacred 

Ganga from the heaven to the earth and 

conducted her to the nether world in order 

to purify the ashy remains of his 

ancestors. 

[த. பகிரதம் 2 5/6.2 பகீரதன்] 

தென்புலத்தார் வழிபாடு தமிழ் மரபு. பகுப்புண்ட 

மடல் கொண்ட பனையின் பெயர் பகிரம் - பகிரதம். 

பகிரதன் எனும் சொல் பனையன் எனப் பொருள்படும். 

பனையன் என்னும் பெயர் பகிரதன் - பகீரதம் என 

வடமொழியில் திரிந்தது எனலாம். 

பகீரதி pagiradi Gu.(n.) பகீரதனால் கொண்டு 

வரப்பட்ட ஆறு, கங்கை; 16 sacred Ganga, 

as brought down by Bagiratap. "vé&rgl 

bhagiratha-prayaina> gue gl) 
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பகுபித்தம் 

மணங்கொளச் சடை வைத்த மறையவன் " 

(தேவா.497,0). 

[Skt Bhagirathi> த. பகீரதி] 

பகுசா paguss கு.வி.எ.(௮01.) பெரும் 

பான்மையாய் (அனேகமாய்); very likely, for 

the most part. 

த.வ.பெரும்பகுதி 

[Skt.bahusas> த. பகுசா] 

பகுசுருதியாகமம் ,0௪7ப-2ப70/07)/-2921௮1), 
பெ.(॥.) சைனாகமம் மூன்றனுள் ஒன்று 

(சீவக.213,உரை); ௦16 of the three 
Sainakamam. 

[Skt bahu-srut+yagamas. ugacrgitureiai] 

UGseamew pagusuvasam, Gu.(n.) Giosd 

மூச்சு (சா.அக.); [1810 06214) heavy 

breathing. 

பகுத்திரரோகசமனி ,027ப1172-/29.42211௪11 

பெ.(ஈ.) திருநாமப் பாலை (சா.அக௧.); 1440 

sarsaparilla. 

ugsrab pagudagam, Gu.(n.) she bit 

Care (e1.9\%.); indefatigable thirst, 

unquenchable thirst 

[Skt bahu> . ug] 

பகுதூக்கம் pagutikkam, Gu.(n.) AGES 

தூக்கம் (சா.இக.); 802551/6 51222. 

(ப்கு*தூக்கம்] 

[Skt. bahu> த. பகு] 

UGsErusih  pagundyagam, Gu.(n.) 

செல்வராட்சி (வெகுநாயகம்); 01ப1௦01803. 

"பகுநாயகம் ஐகத்து என்கிறதைத் தவிர்த்துக் 
குறுகவிட்டு வைத்தார்களிறே சில 

வேதாந்திகள்" (திவ்.திருநெடுந்.2,வ்யா.பக்.19). 

[Skt. bahunayaka> த. பகுநாயகம்] 

பகுபித்தம் ,22742//422, பெ. (1. ) அதிக பித்தம்; 

excessive bile. (சா.அக.) 

[Skt.bahu> g. ue]



பகுமதி 

பகுமதி 92201 பெ.(1.) பகுமானம் பார்க்க; 
see pagumanam. "பகுமதி நிமித்தமாகப் 
போர்த்தே னென்னில்" (நீலகேசி,272,உரை]. 

[Skt.bahumati> த. பகுமதி] 

பகுமானம் ,௦27ப1727௮1, பெ.(ஈ.) பெரு மதிப்பு; 
high esteem, great respect; honour, 
dignity. "பாட்டொன்றோ வென்ன பகுமானம்"' 
(பஞ்ச.திருமுக.924). 

[Skt.bahu> த. பகு] 

பகுமூத்திரம் ,௦22ப-77214/21, பெ.(1.) நீரிழிவு; 
diabetes. 

[Skt.bahu> த. பகு] 

மோள்ஃதிரம் - (மோட்டிரம்) 2 மோத்திரம் 2 
மூத்திரம் த. மூத்திரம் 29/1 ஈரரிர௪ 

பகுவசனம் pagu-vasanam, பெ.(ஈ.) பன்மை 
(வீரசோ.வேற்.4,உரை); ிபா௮! number. 

[Skt. bahu+vasana> த. பகு௨சனம்] 

UGAuGem  paguva-pafjam, Glu.(n.) 
நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8௮ 
Upanisad, one of 108. 

[Skt.bahva-pafica> 5. UG MULE La] 

பகூதகம் pagudagam, பெ.(.) துறவு 
(சன்னியாசம்) நான்கனுள் ஏழு வீடுகளில் 
மட்டும் இரந்துண்டு (பிச்சை - எடுத்து) 
மரபொழுக்கப் (நியம)படியொழுகும் துறவு 
(சன்னியாச) வகை (கைவல்.சந்தே.158); 2 kind 
of asceticism in which the ascetic lives 
on alms from seven houses, one of four 
Sanniyasam. 

த.வ.ஏழக இரப்புத்துறவு 

[5/4 0௪0022 த, Ue SELB] 
பகூதகன் 02700272, பெ.(ஈ.) துறவி 

(சன்னியாசி)கள் நால்வருள் ஏழு வீடுகளில் 
பிச்சையெடுத்துண்டு மரபொழுக்கப் 
(நியம)ப்படி யொழுகும் துறவி (சூதசங். 
ஞானயோக 6:3); 88061௦ ௫௦ lives on the 
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பங்கத்தி சூலை 

alms from seven houses, one of four 
Sanniyasi. 

த.வ.ஏழுக இரப்புத்துறவன் 
[Skt. bahadaka> த. பகூ.தகன்] 

பகேடா ௦௮54, பெ.(1.) 1. சண்டை, தொந்தரவு; 
wrangling, dispute, quarrel. 2. ashy 
செய்பவ-ன்-ள்; quarreisome person. 
'அவள் பெரிய பகேடா' (இ.வ).' 

த.வ.வம்பாளன், வம்பாடி 

[U. bakhéra> த. பகீேடா] 

UGSL Came  pakéda-viilaj பெ.(ஈ.) 
சிக்கலான Caine; troublesome or 
vexatious business. 

[U. bakéra> த. பகேடர] 

UmEteEys pagair-sarat, 6.0M.s.(adv.) 
SLOCUT® Maru; without any 
condition, unconditionally. 

[U. baghair+shart> த. பகாசரத்] 

பகோடா 0௪605 பெ.(1.) பக்கோடா பார்க்க; 
$66 081605. 

த.வ. முறுவடம் 

[Skt pagora> g. பகோடா] 

UmeeEmissid  parigasarttam, பெ.(ஈ.) 
இவறன்மை (உலோபத்தனம்) (யாழ்.அக.); 
miserlines. 

பங்கசூரணம் ௮/172-80720௮7, பெ.(ஈ.) 
1. தாமரை வேர்ச் சூரணம்; ற04/0ள ௦7 1௦1ப5 
root. 2. தாமரை வேர்; |04ப£ 0௦0. (eT. 918.) 

/ப்ங்கம்-சூரணம்] 

பங்கணம் ௦2/172ா௪௱, பெ.(ஈ.) தாழ்த்தப்பட்ட 
வராகக் கருதப்படுவோர் வாழும் இடம் 
(wiryp..946.); the quarters of the outcastes. 

[Skt.pakkana> ௧. பங்கணம்] 

பங்கத்தி சூலை Pargatt:-Silai Gu.(n.) leur 
பக்கத்தில் ஏற்படும் குத்தல் Grmis; pin prick 
or shooting pain felt on the side. (சா.அக.).



பங்கதாளம் 

பங்கதாளம் ,94/172-14/9/77, பெ.(ஈ.) தாள வகை 
(பரத.தாள.4,உரை); a variety of time 
measure. 

[Skt. bhanga> த. பங்க] 

தாள் - கால், அடி. தாள் 2 தாளம் - ஆடுபவர் 

காலால் தட்டும் காலக் கணிப்பு, ஆட்டத்திற்கும் 

பாட்டிற்கும் உரிய காலக் கணிப்பு, காலக் 

கணிப்பிற்குத் தக்க இசைக் கருவி. த. தாளம் 2 51. 

tala. 

பங்கப்பிரபை pariga-p-pirabaj Ou.(n.) sy 

நிரய (நரக)த் தொன்று (சீவக.2817,உரை); 8 
heil, one of elu-naragam. 

[Skt.parikatpirapa> த. பங்கப்பிரபை] 

பங்கயச்செல்வி ,௦௮/17௮):2-0-02/7 பெ.(1.) 
தாமரையிலுள்ள திருமகள் (இலக்குமி); 
| வ/௫௱!, 88 869160 01 ௨ 101ப5. "பங்கயச் 
செல்வி பாண்டிமா தேவி" (தேவா.868,1). 

[Skt parikaya> த. பங்கயம்] 

பங்கயப்படு ,ர௮/192-2-2-, பெ.(ஈ.) தாமரை 

மடு; 101ப5 1. "பங்கயப்படு வொத்துளை 
பாவாய்" (சீவக. 898). 

Skt. pankaya> த. பங்கயம் 

பங்கயப்பீடிகை ,௦2/72/2-0-0/294/ பெ.(7.) 

புத்தரது பாதங்கள் அமைந்த தாமரைப் (பதும) 

பீடம்; 1௦105 - 878060 0௦0251 of Buddha's 

196(. "அறவோன் பங்கயப் பீடிகை" (மணிமே, 
28:21). 

[Skt.parikaya> g. பங்கயம்] 

பங்கயம் தகர்ரஸுகா, பெ.(ஈ.) 1. சேற்றில் 

தோன்றும், தாமரை; (.௦1ப5, 85 ராப -0௦8. 

"பங்கயங் காடு கொண் டலர்ந்த பாங்கெலாம்"' 

(சூளா.நாட்டு.2) 2. தாமரை வடிவினதாகிய ஒரு 

ad,a; a lotus - shaped weapon. 

"மணிமலர்ப் பங்கயந் தண்டம்" (கந்தபு. 

விடைபெறு.37). 3. நாரை (இலக்.அக.); heron. 

[Skt parika-ja> த. பங்கயம்] 

வடமொழியில் ற2ர்:8)8 என்னும் சொல்லிற்குச் 

சேற்றில் பிறந்தது என்று பொருள். மாலையில் 

குவியும் மலரினையுடைய ஒரு வகைத் தாமரை 

போன்ற பயிர் வகைகள் உள்ளன. இது மண், சேறு, 

சகதி, களிமண் போன்ற பொருள்களுள்ள panka 
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பங்கா 

என்னும் சொல்லிலிருந்து வளர்ந்தது. தமிழில் 

தாமரை போன்ற பொருள்களுள்ள பங்கயமும், சேறு 
போன்ற பொருள்களுள்ள பங்கயமும் வழக்கில் 

இருக்கின்றன. ஆயினும், பங்கயன், பங்கயம் என்பன 

போல வருவன வடசொல் ரவரிசவிலிருந்து 

வளர்ந்தனவாக இருக்கின்றன. பங்கம் என்னும் 

சொல்லிலிருந்து நேரடியாக இவ்வாறான சொற்கள் 

வளருவதற்கு இடமுண்டு. அவ்வகையைத் தவிர்த்து 

ற3ரி:5]௪ விலிருந்து சொற்கள் வளர்ந்து 

வந்துள்ளமை நகரி) என்னும் சொல்லின் 

பெருவழக்கைக் காட்டுகிறது. 

பங்கயன் ௦௪72-2, பெ.(1.) 1. தாமரையில் 
தோன்றிய நான்முகன்; Brahma,as lotus- 
0௦1௩ 2. பகலவன்; 5பா, 88 010 01116 10105. 

[Skt parikaya> s. பங்கயன்] 'ன்' ஆ.பா. ஈறு 

பங்கலா ௦௪/17௫௪ பெ.(॥.) பங்களா பார்க்க; 566 
pangala. 

[பீ.௦௮70/22 த... பங்கலா] 

பங்கவாசம் ,0௮/192-42227, பெ.(1.) சேற்றில் 
வாழும், நண்டு (யாழ்.அக.); 02ல், 95 living in 

mud. 

[Skt. Parika-vasd> த. பங்கலாசம்/ 

uA > ad} = SG. us வஸ்? வாஸ் 

(வ.வ.2.83). வாஸ்” வாஸ 2 த. வாசம். 

பங்களா 0௪/72/2 பெ.(.) தோட்ட வீடு, 
வளமனை; 0பா9௮104. 

[U.bangld> த. பங்களா] 

பங்கா சர்ர் பெ.(ஈ.) ஆட்டுதற்குரிய தூங்கு 
விசிறி வகை (வின்.); punkan, a large 

swinging fan. 

[U.pankha> g. ure] 
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பங்காரு 

பங்காரு ,௦௮79அப, பெ.(ஈ.) பொன் (இ.வ.); 9010. 

பங்காளசம்பா ,02/172௪-2௪7704, பெ.(॥.) ஒரு 

வகை நெல்; a kind of paddy. 

[பங்காளம்*சம்பா] 

பங்காளபாத்து ,727175/202/7ப, பெ.(1.) தயிரில் 

செய்த உணவு வகை; rice mixed with curds 

and seasoned. 

பங்காளம் ,௦௮/492/2/77, பெ.(॥.)1. வங்காள நாடு; 

Bengal. 2. ஒரு பண் (இராகம்) (பரத. 

@\r&.56.); a specific melody - type. 

[Skt.variga> த. பங்காளம்] 

பங்காளமுத்து Parigd/a-muttu, Qu.(n.) Gurl 

(pS); false or imitation pearl, as from 

Bengal. 

[பங்காளம்-முத்து] 

முள் 5 முட்டு முத்து 
வடிவாயிருக்கும் சிறு பொருள், தொண் (நவ) 

மஎரிகளுள் ஒன்று. 

உருண்டை 

பங்காளா” pargdd, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு வகை 

வாழை; 8 1/0 of plantain. 2. uster sisnas; a 

kind of melody - type. 

[பங்ககாளம் 2 பங்காளா] 

பங்கியிலை parigivilaj Qu.(n.) sgseruienso; 

leaf of cannabis sativa. (e7.9)6.) 

பங்கில்லம் சசர்ரர/௪௱, பெ.(ஈ.) நத்தைச் சுண்டி; 
bristly button weed; shaggy button weed. 
(சா.அக.) 

த.வ.குழிமீட்டான் 

பங்கிவித்து தசர்ரந்//ப, பெ.(ஈ.) கஞ்சாவிதை; 
seed of cannabis sativa. (சா.அக.) 

பங்குவாதம் ௦2770122௪௭, பெ.(.) இடுப்பில் 
இடைநின்ற காற்று விரைப்பு அடைவதினால் 
இரண்டு தொடைகளின் நரம்புகளை இழுத்து 
முட்மாக்கும் ஒர் ஊதை (வாத) நோய்; 8 470 
of rheumatic affection in which the nerve 
trunks of both the legs are drawn up owing 
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பங்கேருகம் 

to the deranged vayu lying about the 

region of the waist, thus rendering the 

patient completely lame. 2. உடம்பின் 

கீழ்ப்பாகத்தையாவது இடுப்பினின்று கால் 

வரை வளியினால் உணர்ச்சி (சுவர்ணை) 

யற்றதாகவும் அசைக்க முடியாததாகவும் 

செய்யுமோர் ஊதை நோய்; 02781/516 ௦1 0௦4 

the legs and lower part of the body with 

loss of both sensation and movement. 

பங்குனன் றசர்ரமாகர, பெ.(॥.) மானேறு 

(உத்தர) நாளிற் பிறந்த அருச்சுனன்; ,&]யாச, 

as having been born in the uttara-phalguni 

॥ ௮620௭. "வென்றிப் பங்குனனென்னு நாமம் 

பகுதியாற் படைத்திட்டானே'' (பாரத. 

சம்பவ.83). 

[5/7 2-ஸ்பாலரி/ம0 ஸபா. பங்குனன்] 

பங்குனி pariguni Qu(n.) மீன மாதம், 

பன்னிரண்டாம் மாதம்; (6 124 ஈண் of the 

solar year, March - April. "QeuiiGuiretr... 

பங்குனிப் பருவஞ் செய்தான்" (சீவக.851). 

[Skt. phalguni > Pkt. phaguni> g. ues] 

LEG ahésHir pariguntk-kadir, Qu.(n.) Wer 

(பங்குனி) மாதத்தில் உழமண் தரையில் 

கதிர்போல் வளரும் பூநீறு; 8 010 like growth 

of effloresent, salt said to be found on the 
soil of fuller's earth in the month of March. 

(சா.௮௧.) 

[Skt phalguni > Pkt.phaguni> க. பங்குனி] 

பங்குனியுத்தரம் சசர்சபரட்_--பரீசாசா, பெ.(£.) 

மீன (பங்குனி) மாத வெள்ளுவாவும் மானேறு 

விண்மீனும் (உத்தரமும்) கூடிய ஒரு சிறப்பு 
நாள் (இறை.கள.17,உரை); 806018] festival 

day when the moon is in conjunction with 

the 12th naksatra. 

[uucixgofi+e. S575] 
பங்கேருகம் parigérugam, Gu.(n.) Game 

தோன்றும் தாமரை; |01ப5, 85 ஈாபம் - 6௦.



பச்சக்கம் 

"இராமநாதன் பாதபங்கேருகங்கள்"' (சேதுபு. 

தோத்.40.) 

[Skt panké-ruha> த. பங்கேருகம்] 

பச்சக்கம் 200௮1௮), பெ.(1.) நேர்ச்சான்று 
(பிரத்தியட்சப் பிரமாணம்); 601 proof. 

perception. "மற்ற பச்சக்கமாகும்" 
(மேருமந்.1320). 

[Skt pratyasa>Phkt paccakka> & useéexi] 

பச்சகானாம் paccakapam, Gu.(n.) 

1. கூத்தாடிப் பையன்; கோர 6. 2. சிறு 

துணி; 53! ௦040, 85 046 1௦ 0௦6. 

[பீ..0.2002/:4725- த. பச்சகானார] 

பச்சம் paccam, பெ.(1.) பட்சம் பார்க்க; 866 
patcam "பச்சம் முடை யடிகடிருப் பாதம்" 

(தேவா.166,2). 

[Skt paksa > த. பச்சம்] 

பச்சவாதம் ,௦-229-4242/71, பெ.(ஈ.) உடலின் 

ஒரு பக்கத்தை உணர்ச்சியறச் செய்யும் நோய் 

வகை. (பைஷஜ.302); 0812(/௦ ௪1120 00 006 

side of the body, Hemiplegia. 

[Skt paksa-vata >> g. uéenmgui] 

ugésaimuy  paccavayu, @u.(n.) sel 

(வாயு)யினால் உடம்பின் ஒரு பக்கத்தில் 

உணர்ச்சி இல்லாமல் போகை; 1088 07 

sensation on either side of the body due 

to the deranged condition of vayu 

prevailing on that side. (சா.௮௧.) 

த.வ.பக்கஊதை 

[த. பக்கம் 2 5ம் paksa>g. ule > ப்ச்சம்] 

பச்சாத்தாபம் 02௦௦212௦௪௬, பெ.(7.) 

1. கழிவிரக்கம் கொள்ளுகை; repentance, 

regret, contrition 2. @iré&au; compassion, 

pity. 

[Skt pascat-tapa> g. uéenggmui] 

பச்சாது ,ர௪22220, கு. பெ.எ. (௮03.) பின்பு 

(யாழ்.அக.); afterwards. 

[Skt pascat> த. பச்சாத/ 
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பசலி 

பச்சி ,௦௪2௦/ பெ.(ர.) ஒரு வகை மாப்பண்டம்; 8 

kind of cake. 

த.வ.மாவேய்ச்சி, வேய்ச்சி 

[0.0௫ பத்ஜி 2 த. பச்சி] 

பச்சிமதோகரன் ,௦௪0௦4772/04௮:20, பெ.(1.) 

1. தட்டான்; 00/8ஈர்ர். 2. கள்வன்; (4/௪. 

[Skt pasyatd-hara> 5. védlocgrazar] 

uFAwGearwMsaette pacciya-kupma-k-kaffi 

Gu.(N.) uGss GeTUGSL; matured and 

enlarged abdominal tumour (a1r..936.). 

lush கு.ள்மம்ரகட்டி/ 

பச்சியமானகுன்மம் pacciyamana- 

Kunmam, Qu.(N.) uF FUG sor oS ly. uTrees 

(e1..9}&.); See pacciya-kunma-k-katti 

பச்சிராசன் ௪2272, பெ.(॥.) கருடன்; 

Brahmini kite (e1.2j6.). 

Skt pakshi+ raja] 

usAefl paccin{ Qu.(n.) 1. ussrio மாதம்; tenth 

௱௦௱ம். 2. பத்து மாதம் நிறைந்த கருப்பவதி; 8 
woman of full term pregnancy i.e., ten 

months pregnant woman, (é1. 9/6.) 

பசலி ௪5௮0 பெ.(.) நிலவரி வாங்கும் 
தொடராண்டாக கி.பி.1555 முதல் அக்பரால் 
அறிவிக்கப்பட்ட வருவாய்த்துறை ஆண்டு; 9 
revenue year meant for tax collection 
introduced by the emperor Akbar from 
1555 A.D. 

த.வ. நிலவரி ஆண்டு 

[Ar. Pers. fasil - separating > U. fasal> 

௬. பசலி] 

அரபி மொழியில் அறுவடையையும் அறுவடைக் 

காலத்தையும் குறித்த சொல் நாளடைவில் அறுவடைக் 

காலத்தில் வாங்கும் வரியையும் நிலவரி ஆண்டையும் 

குறிப்பதாயிற்று. கி.பி.1-7-591 முதல் வழக்கூன்றிய 

இச்சொல்லாட்சி அரபி பாரசீக மொழிகளின் வாயிலாக 

உருதுமொழியில் இடம் பெற்றுள்ளது எனவும், கி.பி.1555 

முதல் இந்தியாவில் பேரரசர் அக்பரால் இது நிலவரி வாங்கும் 
தொடராண்டாக மாறியது எனவும் கூறுவர்.



பசனம் 

அக்பருக்கு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் 

மூவேந்தர் காலத்தில் நிலவரித் திட்டம் தமிழகத்தில் நடப்பில் 

இருந்தது. பசலி என்னும் சொல்லை ஆள்வதால் அக்பர் 

காலத்திலிருந்துதான் நிலவரி முறை இந்தியாவில் அறிமுக 

மாயிற்று என்னும் தவறான வரலாற்றுக் குறிப்பு இடம் பெற 

வழி வகுத்துவிடும். ஆதலின் பசலி என்பதை ஆள வேண்டிய 

நிலை இருப்பின் நிலவரி ஆண்டு என்பது பொருந்தும். 

பசனம் 2௪2227, பெ.(॥.) சமையல்; 000140. 

[Skt. pacana > த. பசனம்] 

பசனை ,022௪௮ பெ.(.) கடவுளைப் போற்றிப் 

பாடுகை: chanting devotional songs. 

[Skt. bhajana > த. பசனை] 

பசாசம்' 0௪8௪5௮, பெ.(ஈ.) பெருவிரலுஞ் 

சுட்டுவிரலும் நீங்க ஒழிந்த மூன்று விரலுந் 
தம்மிற் பொலிந்து நிற்கும் இணையா 
வினைக்கை வகை (சிலப்.3,18,உரை); (148/2. 

a gesture with one hand in which the 

fingers other than the thumb and the 

forefinger are joined together and held 

upright. 

[Skt. piSaca > த. பசாசம்] 

பசாசம் ௦௪589௮), பெ.(ஈ.) இரும்பு; iron. 
"காந்தங்கண்ட பசாசத் தவையே" (சி.போ.த5). 

[Skt pacana > த. பசனம்] 

பசாசரதம் ,02225௪-௪/217, பெ.(ஈ.) பேய்த்தேர்; 
mirage, as a goblin’s 08. "ஒத்தன 
பசாசரதமே" (அரிச்.பு.விவாக.107). 

[Skt. pacana > த. பசனம்] 

பசாசு pasdasu, Gu.(n.) Gui; devil, vampire, 
goblin, demon, fiend. mfusrGeern 
(திருவாலவா.28,64). 

பசாடு pasadu, Ou.(n.) wire (wip); film, as 
in the eye; speck, as in a gem; scum, as 
on the surface of water. 

usnOii-s5e0 pasdduri, As.6.08, (v.i.) 
விழியின் தோட்டை உரித்தல் (யாழ்ப்); 1௦ 
remove film from the eye. 

பஞ்சகசாயம் pansa-kaSayam, Qu.(n.) 

1. ஐந்து வகைச் சரக்குகளான தேன், நெய், 
பால், வாழை, சருக்கரை, இவைகளைக் 
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பஞ்சகற்பமாத்திரை 

கொண்டு ஆயுள்வேத முறையில் வடிக்கும் ஒரு 

குடிநீர்; 8 060004௦ 6)780160 by boiling a 
mixture of substances viz, honey, ghee, 

milk, plantain and sugar. 2. நெல்லி, தும்பை, 
கடுக்காய், வெள்ளி லோத்திரம், மஞ்சிட்டி 

ஆகிய இவ்வைந்து சரக்குகளையும் கொண்டு 

தமிழ் முறைப்படி இறக்கும் கருக்கு நீர் 
(சா.அக.); 8 0 07 06000140 extracted 
from five drugs viz. goose berry leucas 
flower, gall nut, wood apple fruit shell, 
Indian madder. 3. ஐந்து வகை மருந்துகள்; 
five varieties of decoction ‘seperately or 

as a whole. 

(பஞ்சம்-கசாயம்] 

பஞ்சகவ்வியம் 7௪௫௪-4212), பெ.(ஈ.) 
ஆவினின்று கிடைக்கும் பால், தயிர், நெய், 
மூத்திரம், சாணம் என்ற ஐந்து பொருள் 
களைக் கொண்டு மந்திரப்படிச் சேர்க்கப் 
படுவது; 16 14/6 products of the cow mixed 

together while reciting mantras, viz., milk, 

போ, 9066, பர6 800 போ. "பஞ்சகவ்வியம் 
கொள்ளவோர் பசுவருளென்றான்'' (உத்தரரா. 
அசுவ.129). 

[Skt.paficantgavya> த. பஞ்சகவ்வியம்] 

பஞ்சகற்பம் ௦22-௮0௮, பெ.(.) கத்தூரி 
மஞ்சள், மிளகு, வேப்பங் கொட்டை, 

கடுக்காய்த் தோல், நெல்லிப் பருப்பு என்ற 

ஐவகைப் பண்டங்களாலாகியதும் தலையிற் 
பூசப்படுவதுமான மருந்துப் பூச்சு வகை 
(திருமந்.849); ஈ௦௦/வ! 27௦ ௦ head, 
made of five ingredients,  viz., 
kastirimafijal, milagu, vépangottai, 
kadukkay-t-tdl, nelli-p-paruppu. 

/பஞ்சாகற்பம்] 

[Skt.pafican> த. பஞ்ச] 

பஞ்சகற்பமாத்திரை parija-karpamattiral 

பெ.(1.) சந்தனம், மஞ்சள், கடுக்காய், நெல்லி, 

தான்றிக்காய் இவைகளை சமனெடை 

கொண்டு, ஆடாதோடைச் சாற்றினா 

லரைத்துத் திரட்டி உலர்த்திய மாத்திரை. 

இதனால் மலச்சிக்கல், வெள்ளை, அரத்தக்



பஞ்சகாயம் 

கொதிப்பு, தாதுத் தளர்ச்சி போகும்; ற1॥ ௦ 
tablet containing sandal, turmeric and the 
three myrobalans. It is said to cure 
constipation. White discharge, blood 
pressure and weakness. 

[ப்ஞ்சம்-கற்பம்-மாத்திரை] 

பஞ்சகாயம் pafica-kayam @u.(n.) Hiflusns, 
வெங்காயம், காயம் என்ற ஐவகை மருந்துச் 
#7&@; the five medicinal substances, viz., 

tiripalai, vengayam,kayam, etc., 

[பஞ்சம்ஈகாயம்] 

பஞ்சகாரகம் ,௦௮42-4௮2727), பெ.(ர.) காயம், 

வெள்ளுள்ளி, வெங்காயம், கடுகு, வெந்தயம் 

என்ற ஐவகைச் சரக்கு (சங்.அக.); 116 five 

pungent substances, viz., kayam,vel-+ 

ull, vengayam, kadugu, vendayam. 

[Skt.paficantksaraka> g. ugsemretil 

பஞ்சகாரம் pafja-karam, Qu.(n.) gs 

வகையான காரச் சரக்குகள்; 14/6 [005 ௦7 

8/121116. 'சீனக்காரம் அல்லது படிகாரம், 
வெண்காரம், பூங்காரம், காடிக்காரம், 

சவர்காரம்(சா.௮க.). 

பஞ்சகாலம்' ௦2௪-4௮௮, பெ.(ஈ.) காலை, 

முற்பகல், நண்பகல், பிற்பகல், மாலை (பிராதக் 

காலம், சங்கவகாலம், மத்தியான்ன காலம், 

அபரான்னகாலம், சாயங்காலம்) என முறையே 

காலை முதல் அவ்வாறு நாழிகை கொண்ட 

ஐந்து பகற்பகுதிகள்; (16 five divisions of 

day-time, ViZ., piratakkalam, 

Sangavagélam, mattiyannakalam, 

aparannakalam, Sayankalam. "பஞ்ச 

கால முறைமை... அனுஷ்டித்து வருகிற... கூரத் 

தாழ்வான்" (பட்டர்வைபவம், பக்.1). 

/பஞ்சம்-காலம்] 

[Skt.pafican> த. பஞ்சம்] 

பஞ்சகாலம்” ௮7௦௪-4427, பெ.(ஈ.) வறுமைக் 

காலம்; அகவிலை குறைந்த காலம்; 06 ௦4 

famine. “amt தட்டிய பஞ்ச காலத்திலே" 

(கனிப்பா.,236:4). 

(பஞ்சம்-காலம்] 
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பஞ்சகுத்தம் 

பஞ்சகாவியம் 0292-42௫௮, பெ.(.) 

சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவக சிந்தா 

மணி, வளையாபதி, குண்டலகேசி என்ற 

ஐம்பெரும் வனப்புகள் (காவியங்கள்); the five 
great epics in Tamil, viz., Silappadikaram, 
Manimégalai, SvagaSindamaai, Valaiya- 

padi Kundalakési. 

த.வ.ஐம்பெருங்காப்பியம் 

[Skt pafican> த. பஞ்ச] 

பஞ்சகிருத்தியம்' ௪௪2-672, பெ.(£.) 
ஆதன் மும்மலங்களை ஒழித்து வீடு பெறு 

வதற்குத் துணையாய் இருக்கும் படைக்கை, 
நிலைபேறு, அழிக்கை, மறைக்கை, அருளுகை 

(சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபாவம், 

அனுக்கிரகம்) என்ற கடவுளின் ஐந்தொழில் 

(f.41.1,36); the five functions of God, 

designed by Divine Grace for the 
deliverance of the souls, viz., Sirutti titi 

Sangaram, tir6pavam, anukkiragam 

2. படைக்கலத்தாற் பொரும்பொழுது வீரன் 

செய்ததற்குரிய தொடை, விலக்கு, செலவு 
சேமம், தவிர்த்துவினை செயல் என்ற 

ஐந்தொழில் (சீவக.1676, உரை.); 116 11/6 acts 
of a warrior in a fight with weapons, Vviz., 

todai vilakku, Selavu, Semam. 

த.வ. ஐந்தொழில் 

[Skt.paficantkirutiya> g. useing suai] 

ugFAGs Hun’ pafjakirutiyam, Gu.(n.) 

உழுது பயிர் செய்தல், பொருள்களை நிறுத்து 

விற்றல், நூல் நூற்றல், எழுதுதல், படை 
கொண்டு காரியம் பயிலுதல் ஆகிய ஐந்து 

Ggmplsvacr; the five occupations, viz., 

agriculture, trade, weaving, writing and 
fighting. 

[ப்ஞ்சம்/கிருத்தியம்/ 

பஞ்சகுத்தம் ,௦௪2-/ய/௮7, பெ.(ஈ.) ஐந்துறுப்பு 

களையும் அடக்கும் ஆமை (யாழ்.அக.); 
tortoise, as hiding its five limbs. 

[Skt pafica+gupta> த. பஞ்சகுத்தம்]



பஞ்சகோசம் 

பஞ்சகோசம் pafja-kosam, Gu.(n.) 

அன்னமய கோசம், பிராணமயகோசம், 

மனோமயகோசம், விஞ்ஞான மயகோசம், 
ஆனந்தமயகோசம் என ஆன்மாவை மூடிக் 
கொண்டுள்ள ஐவகைக் கோசங்கள் 
(சி.சி.ப்ர.மாயா.8.); 1௦ ரி/6 4651பா65 07 (௦ 
soul, viz., annamaya-kosSam, piranamaya 

- kosam, mano-may6-kdSam, 

viffianamaya -koSam, anandamaya - 

kosam. 

[Skt pafijantkdsa> த. பஞ்சகோசம்] 

ugECaremi pafica-konham, Gu.(n.) ss 
நேர்க் கோடுகளாற் சூழப்பட்ட வடிவம் (வின்.); 
pentagon. 

[Skt.pafican> த. பஞ்சம்] 

பஞ்சகோலகிருதம் paljakdlakirudam, 
பெ.(.) குன்மம், பச்சை நோய், மண்ணீரல், 
விருத்தி, இருமல், காய்ச்சல் இவைகளைப் 
போக்க வேதிமுறைப்படி செய்து கொடுக்கும் 
Hh WSs an ayurvedic medicinal ghee 
phlegm, dyspepsia, chlorosis, enlarged 

spleen, cough and fevers (gtr. 948.) 

/பஞ்சம்-கோலம்-கிருதம்] 

பஞ்சகோலம் pafja-kd/am, Gu.(n.) 6, 
திப்பிலி, திப்பிலிமூலம், செவ்வியம், சித்திர 
மூலம் என்ற ஐவகைப் பண்டங்களின் கூட்டு; 
mixture of the five drugs, Sukku, tippali, 

tippali-milam, cevviyam, cittira-milam. 

[Skt.paficantkdla> 5. usseCarani] 

பஞ்சகெளடம் pafica-kaudam, Qu.(n.) 
சுத்தகெளடம், கானகுப்சம், சாரசுவதம், 
உற்கலம், மிதிலை என்ற ஐம்பகுதி கொண்ட 
பழைய கெளடப் பகுதி (சது.); 1௬6௨ ancient 
province of gaur, comprising the five 
districts, Sutta-kaudam, kanakupcam. 
s4raSuvadam, urkalam, mitilai 

[Skt.paficagauda> த. பஞ்சகெளடம்] 

பஞ்சகெளவியம் ,227௦2-/சமஞ்சா, பெ.(.) 
பார்க்க பஞ்சகவ்வியம்; 586 pafica- 
kaviyam. "பாங்கினாற் பஞ்ச கெளவிய 
மஞ்செனு மமிர்தம்"' (சிவரக.நாரத.4). 
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பஞ்சசரம் 

L@FEHHN palica-catti பெ.(1.) பராசக்தி, 

திரோதானசத்தி அல்லது ஆதிசக்தி, இச்சா 

சத்தி, ஞானசத்தி, கிரியா சத்தி என்ற 

ஐவகைச் சிவ சத்திகள் (சதாசிவ.); 16 1146 

energies of Swa,viz., paracatti, tirotana- 

catti or  Adicatti, iccacatti, Aancatti, 

kiriy acatti 

UGE pafyja-samidj Gu.(n.) 2 sways 

தூய்மை, நிறைவு, நோன்பு, ஓதல், இறைப்பற்று 

என்ற ஐந்து ஒழுக்கங்கள் (மேருமந்.145,உரை.); 

the five kind of discipline, viz., Agaracutti, 

tirupti tavam, attiya-yanam, deyva-patti 

பஞ்சசயனம் 2௦௪௪-2௪௪௪, பெ.(॥.) 

1. அன்னத்தூவி, பூ, இலவம் பஞ்சு, கோரை, 

மயிர் இவற்றால் அமைந்த ஐவகைப் படுக்கை 

(Sleur.); the five kinds of bed stuffed 

variously with swan-feathers, flowers, silk~ 

cotton, sedge and hair. 2. 9196, @afiteal, 

மெதுத் தன்மை, மிகுமணம், வெண்மை என்ற 

ஐவகைத் தன்மை கொண்ட படுக்கை; 0௦0௦0 

bed having the five qualities of being 

beautiful, cool, soft, fragrant and white; 

"மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மீதேறி" 
(திவ்.திருப்பா.19,வ்யா.). 

[Skt. pafcantSayana> ஐ. பஞ்சசயனம்] 

பஞ்சசரக்கு ,0௪/70௪-2௮0ய) பெ.(7.) வீரம், 

சவுரி, இலிங்கம், அரிதாரம், பூரம் ஆகிய 

இவ்வைந்து வகைச் சரக்குகள்; 16 146 (005 

of minerals, corrosive sublimate, yellow 

arsenic, vermilion, orpiment and 

subchloride of mercury (g1r..94.). 

[Skt.pafican> s. பஞ்ச] 

பஞ்சசரம் ௦௪௫௪-2௮, பெ.(ஈ.) ஐந்து 
சரடுடைய தாழ்வடம்; 8 16011806 of five 

Strings. "த்ரிஸரம் பஞ்சஸரம் ஸப்தஸரம் 

என்றற் போலே சொல்லுகிற முத்து வடங் 

களையும்" (திவ்.அமலனாதி.10,வ்யா. பக்.104). 

[Skt.paficantsara> ». ugseerii]



பஞ்சசரன் 

பஞ்சசரன் ,௦௪௪5௪௪ு பெ.(.) காமன் 

(மன்மதன்); 16 000 ௦1 1046. "கன்னல் விற் 

பஞ்சசரனாதியோர்'" (சிவக்.பிரபந்.பக்.247). 

[Skt.paficantsara> த. பஞ்சசரன்ர] 

பஞ்சசரி ,௦2ர௪-5௪//பெ.(.) ஐந்து சங்கொண்ட 

அணி வகை ($.1.1.1,181.% ஊண் 07746 

strings. 

ugsEGéacny parja-Sarukkara Qu.{n.) 

சீந்தில் துண்டு, நீர்வள்ளிக்கிழங்கு, 

நிலப்பனைக் கிழங்கு, நிலக்குமிழ் வேர், 

கற்கோவைத் தண்டு; இவைகள் ஒவ்வொன் 

நிலும் இருந்து காய்ச்சி தனித்தனியே வங்கிய 

ஐந்து வகைச் சருக்கரை. இதை வங்க 

பற்பத்தில் கலந்து கொடுக்க நீரழிவு போகும் 

(ar..9\6.); calcified tin given with the five 

salts extracted from each of the above 

drugs separately. 

பஞ்சசன்மவாதனம் parjasapma-vadanam, 

பெ.(ஈ.) ஓக sume; a yogic posture. 

"பஞ்சசன்ம வாதனத்திடைப் பண்பொடு 

மிருந்து" (விநாயகபு.80,716). 

பஞ்சசனன் ,௦௪/௪5சாசர, பெ.(1.) கிருட்டிண 

னால் கொல்லப்பட்ட ஓர் அசுரன்; 8॥ 88பர8 

slain ர ரரர௨. "பஞ்சசனனுடலில் வளர்ந்து 

போய்" (திவ்.நாய்ச்.7,2). 

[Skt.paficajana> த. பஞ்சசனன்] 

பஞ்சசாதனம் ,0௪௫2-22220௮0, பெ.(ஈ.) 

ஓகிகளுக்குரிய இருக்கை, ஓகக் கச்சை, 

கோல், கமண்டலம், மந்திரமாலை ஆகிய 

துறவிக்குரிய ஐங்கருவிகள் (சி.சி.ப்ர.மாயா.15); 

the five requisites of a yosin,vZ.,acanam, 

yoga-pattam, tandam, kamandalam, 

cepamalai. 

[பஞ்ச*சாதனம்] 

[5/1 0௨7௦௮2 த. பஞ்சர் 

பஞ்சசாதாக்கியம் 0-/௪-222அ//0/௮7, 

பெ.(ஈ.) சிவசாதாக்கியம், அமுர்த்தி 
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பஞ்சசிலேத்துமம் 

சாதாக்கியம், மூர்த்திசாதாக்கியம், கர்த்திரு 

சாதாக்கியம், கன்ம சாதாக் கியமென்ற 

ஐவகைச் சிவபேதங்கள் (தத்துவப்.191உரை.); 

the five manifestations of Siva, vi.,Siva- 

sadakkiyam, amartti- Sadakkiyam, mort 

Sadakkiyam, karttiru, Sadakkiyam- 

kanma-Sadakkiyam. 

[Skt paricantsadakhya> g. usssorgréciei] 

பஞ்சசாரம் ௦௪2-22௮, பெ.(ஈ.) 1. ஐந்து 

வகை சாரங்கள் - நவச்சாரம், சத்திசாரம், 

சிவசாரம், எவட்சாரம், கதலிச்சாரம்; the five 

kinds of acid salts viz., salt petre or nitrate 

of potash, salammonial, sakthi, salt, siva 

salt and plantin salt 2. ஐந்து வகை சத்துகள்; 

அவையாவன, காய்ச்சியப் பால், சருக்கரை, 

தேன், திப்பிலி, நெய் ஆகிய வைகளை 

நன்றாகக் கலக்கி பயன்படுத்தும் ஒரு ஆயுள் 

Gas wisi. an ayurvedic compound 

consisting of boiled milk, sugar, honey, 

piper longum and clarified butter well 

stirred up (aT. 9/&.). 

பஞ்சசிகை pafja-siga Gu.(n.) wyluy 

பண்ணத்தகாத உச்சி, புருவங்கள், 

மங்கைகள் என்ற ஐந்திடங்கள் (சங்.௮க.); 

the five parts of the body that must not be 

shaved, viz., crown of the head, brows 

and fore-arms. 

[Skt paficantsika’> 5. ugsedine] 

ugeAssi pafjasittar, Gu.(n.) gbs 

சித்தர்கள், அசுவினி தேவர், அகத்தியர், 

புலத்தியர், இராமதேவர், யூகிமுனி (சா.அக;); 

the five well siddhars viz., Asavin kumar, 

Agastyar, Pulastyar, Rama devar or Yacob 

and Uginumi. 

ugeFAwi pafjasiyam, Gu.(n.) (ges 

முகமுடையது) அரிமா (சிங்கம்) (யாழ்.அக.); 

lion, as broad-faced. 

[Skt paficasya> g. ugse fui] 

பஞ்சசிலேத்துமம் ,022-4/2/277௮௭, பெ.(7.) 

ஐந்து சிலேத்தும வகைகள், அவலம்பகம், 

கிலேதம், போதகம், தற்பககம், சந்திகம், (6
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five phlegms humours _ viz., stanacutti, mantiracutti, tiraviyacutti, 
avalampagam, kiletham, pothagam, dévacutti 

tharpagam and santhigam(er.9/4.). 

பஞ்சசீதம் ,௦-௪௮௪௭, பெ.(ஈ.) பொன்னாங் 

காணி, சிறுகீரை, ஆவாரை, வல்லாரை, சீந்தில் 

எனும் ஐந்தின் பொதுப் பெயர்; ரி/6ீ றக ௦ 

herbs that cause cold. (சா.௮௧.). 

பஞ்சசீலம் ௦௮2-24௪, பெ.(ஈ.) காமம், 

கொலை, கள், பொய், களவு என்னும் 

ஐந்தனையும் முற்றத் துறத்தலாகிய பெளத்த 
ரொழுக்கம் (மணிமே.21:57,உரை.); 16 146 
rules of conduct, viz., abstinence from 
passion, killing, toddy-drinking, lying and 
stealing. 

[Skt.pafican-séla> g. usseFani] 

பஞ்சசுண்ணக்குகை Paljasupna-k-kugai 

பெ.(ஈ.) ஐந்து சுண்ணாம்பினால் செய்த மூசை; 

crucible made out of the five calciums 

(சா.அ௧.). 

பஞ்சசுண்ணம் ,9௪9௪-2ப8ர௪௱), பெ.(ஈ.) ஐந்து 

வகைச் சுண்ணம், குக்கிடத்தின் சுண்ணம், 
காரக் கிளிஞ்சில் சுண்ணம், வெள்ளைக்கல் 
சுண்ணம், கடல் நுரைச் சுண்ணம், வலம்புரிச் 
சங்கின் சுண்ணம்: 16 ரி calciums or 

slaked limes viz. fowls excreta, bivale 

shell calcium, lime stone calcium, cutle 

fish calcium and right tuisted conch shell 

calcium (t..9j6.). 

பஞ்சசுத்தி! pafja-sutti Qu.(n.) 1. wer 
வழிபாட்டில் அன்றாட கரிசு தூய்மை, ஆதன் 

தூய்மை, மந்திர நீராற் தூய்மை, மந்திரத் 
தூய்மை என்ற ஐவகைத் தூய நடப்பு 
(சி.சி.8,20,நிரம்ப.); 176 1௨ (00 of 
purification in mental worship, viz., 
pOdacutti,  Anmacutti, tiraviyacutti, 
mantiracuttiilingacutti 2. பூசைக்கு இன்றி 

பமையாத ஆத்மசுத்தி, தானசுத்தி, மந்திர 
சுத்தி, திரவியசுத்தி, தேவசுத்தி என்ற ஐவகைச் 
சுத்திக்கிரியை; (76 16 10005 ௦7 purification 
indispensable for worship, viz., atmacutti,   

UGsFasH’ pafica-Sutti Qu.(n.) 1. slip 
மருத்துவத்தில் சொல்லியுள்ள ஐந்து வகை 
சுத்தி முறைகள்; 176 11/6 [0005 ௦4 சகர 

or purifying process adopted inTamil 

medicine. 

1. மண்ணிற்குள் புதைத்து வைத்தல் 

2. தண்ணீ”, கடுக்கு நீர், எரிநீர், செயநீர், புளித்தசாறு 

முதலியவைகளால் கழுவுதல் 3. அவித்தல், புடமிடல், 

எரித்தல் முதலியவை 4. காற்றில் உலர வைத்தல் 

5. கதிரவன் ஒளியில் இடல்'. 

2. சைவ சமயத்தைத் தழுவியவர்கள் 

கைக்கொள்ளும் தூய்மைப்படுத்தும் முறைகள்; (6 

five kinds of purification practised among saivites. 

1. குளியல் 2. உள்ளொடுக்கம் 3. ஏனத்தூய்மை 
4. இலிங்க தூய்மை, இலிங்க வழிபாடு 5. மந்திர 

உச்சரிப்பு, ஐந்தெழுத்து ஓதுதல், வணக்கம், ஐவகைத் 

தூய்மை, ஆதன் தூய்மை, இலிங்கத்தூய்மை, திரவிய 

தூய்மை, பூதத்தூய்மை, மந்திரத்தூய்மை' (சா.அக.). 

பஞ்சசூனை ,,௪௩௪-587௮] பெ.(ஈ.) வீட்டில் 

உயிர்கட்குத் தற்செயலாய்க் கேடு விளைக்கக் 

கூடிய அடுப்பு, அம்மி, துடைப்பம், உரலுலக்கை, 

நீர்க்குடம் என்ற ஐவகைப் பண்டங்கள் 
(wirip..916.); the five household articles, 

capable of causing harm to animal life, 

viz., oven, grinding stone, broom, pestle 
and mortar, and water-pot. 

[Skt paficasina> 5. usse@enar] 

UGsFem roy pafjadaippu, Qu.(n.) seer 
பஞ்சடைந்த நிலை; (6 54546 பூலா 1ஈ 076 

eye looks grim, dim and dark losing its 

reflex action (er. 9)6.). 

மறுவ.பூஞ்சகன் 

பஞ்சணகுலம் paljanakulam, GQu.(n.) 
பெருந்திருக்கம்மியன் (விசுவகர்ம குலம்) 

(மங்களே.சிறப்புப்;; the caste of 

viSuakarmas. 

[Skt pafican> த. பஞ்சண]



பஞ்சணிப்படலம் 

பஞ்சணிப்படலம் ,௦292/2-2௮22௪7, பெ.(£.) 

பீளை சேர்ந்து பார்வை புகைச்சலும் கண் 

உறுத்தலும் ஒரு புறப் பார்வையும் உண்டாக்கும் 

கண்ணோய் வகை. (சா.அக.); 81 6/6 056856 

characterised by irritation, discharge from 

the eye squint eye etc. (சா.அக.). 

பஞ்சத்துரோகம் pafja-t-turogam, Ou.(n.) 

பார்க்க பஞ்சமாபாதகம்; 566 pafica-ma- 

padagam. 

பஞ்சதசப்பிரகரணம் pafica-daSa-p- 

pirakaranam, Giu.(N.) pit SHOU BIT; 

a treatise on advaita. 

பஞ்சதசி pafja-das; Qu.(n.) sr@ear 

(அமாவாசை) அல்லது வெள்ளுவா 

(பெளர்ணமி) (சைவச.பொது.12.); 16 ஈஏய 

moon or the fullmoon. 

பஞ்சதந்திரம் ,02/722-02724௪ற, பெ.(.) 

மித்திரபேதம், சுகிர்லாபம், சந்திவிக்கிரகம், 

அர்த்தநாசம், அசம்பிரேட்சியதுரித்துவம் என 

ஐம்பகுதியுடையதாய்த் தமிழில் மொழி 

பெயர்க்கப்பட்ட நூல்; 106 Tamil version of 

pafica-tantra consisting of five books, vi., 

mittira-pédam,  Sugir-lapam, — candi- 

vikkiragam, artta-nasam, aSampirétciyar- 

karittuvam. 

[Skt. pafican+tantira> த. பஞ்சதந்திரம்] 

பஞ்சதம் ,22/72222-), Gu.(n.) (பஞ்சபூதங்களும் 

பிரிந்து தனியாகை) சாவு (யாழ்.௮௧.); death, 

as being the dissolution of the five 

elements. 

[Skt pafica-ta> த. பஞ்சதம்] 

ugesmeny’ paiya-taraj Ou.(N.) விக்கிதம், 

வற்சிதம், உபகண்டம், சவம், உபசவம் அல்லது 

மாசவம் என்ற ஐவகைக் குதிரை நடை; "the 

five paces of a horse, viz., vikkidam, 

varkidam, upakandam, 5ங or 

macavam. "புக்குள பஞ்சதாரையோடு 

(திருவாலவா,28,47), (பு.வெ.ஒழிபு,வென்றிப். 

13,உரை.) 

[Skt.paficantahara> த. பஞ்சதாரை] 
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பஞ்சதிரவியம்” 

பஞ்சதாரை” 0௮92-2௮) பெ.(1.) சருக்கரை; 

pure cane-sugar, refined sugar. 

"வீழ்சுவையினும் விரும்பத்தக்கதெனும் 

பஞ்சதாரையினில்"' (மாறனங்.235,உரை.). 

க.ம.பஞ்சதாரா 

[841 0230௮1-0112725 த. பஞ்சதானர] 

பஞ்சதாளப்பிரபந்தம் 0௪/2-12/9-0- 

pirapantam, Qu.(n.) ஐந்து தாளத்தால் 

அமைந்தது (சிலப்.3:154,உரை.); that which is 

composed of the five talam. 

பஞ்சதாளம் pafja-tajlam, Qu.(n.) éa 

பெருமானது ஐந்து முகத்தினின்றும் பிறந்த 
தாகச் சொல்லப்படும் கச்சற்புடம், சாசற்புடம், 

சட்பிதாபுத்திரகம், சம்பத்து வேட்டம், உற்கடிதம் 

என்ற ஐந்து தாளங்கள் (பரத.தாள.2.); 416- 

measures, viz., Saccarpudam, 

SaSarpudam, Satpida -puttirakam, 

Sampattu véttam, unkadidam said to 

have originated from thefivefaces of 

Siva. 

[Skt.pafican+tala> த. பஞ்சதாளம்] 

பஞ்சதிரவியம்" ,௦௪9௪-//௮ந்2ா, பெ.(1.) 

மலைபடு பொருள், காடுபடு பொருள், நாடுபடு 

பொருள், நகர்படுபொருள், கடல்படு பொருள் 

என்ற ஐவகைப் பொருள்கள்; (46 10/6 (05 

of products, viz., malaipadu-tiraviyam, 

kadupadutiraviyam nadupadu-tiraviyam, 

nagarpadu-tiraviyam, kadalpadu- 

tiraviyam. 

[Skt.pafican> த. பஞ்ச] 

பஞ்சதிரவியம்* paryjatiraviyam, Qu.{n.) 

மஞ்சள், மா, நெல்லி முள்ளி, திரவியப் பட்டை 

முதலிய முழுக்காட்டுப் பொருள்கள் 

(S.1.1.V,86.); the five articles used in 

bathing an idol, viz., mafical,ma,nellimull 

diraviiya-patta, etc. 

[Skt.pafican> s. use]



பஞ்சதீக்கிகம் 

பஞ்சதீக்கிகம் paijadikkikam, Gu.(n.) aug, 

கண், கை, மார்பு மூக்கு, ஆகிய உடம்பின் ஐந்து 

உறுப்புகள்; 116 08115 ௦4 6 0௦0 4/2 - 

abdomen, eye, arms, chest and nose 

(சா.௮௧. 

uGgesrsuras Aah parjadipakkini, Qu.(n.) 

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், ஏலம் ஆகிய 

பசியை எழுப்பும் ஐந்து வகை சரக்குகள்; 16 

five drugs that stimulate hunger, fire in the 

stomach viz - dried ginger, black pepper, 

long pepper, cumin seeds and cardomum 

(சா.இக.). 

பஞ்சதீர்க்கம் ௪2-7௪, பெ.(ஈ.) உடல் 

இலக்கணப்படி நீண்டிருக்க வேண்டிய புயம், 

கண், வயிறு, மூக்கு, மார்பு என்ற ஐவகை 

உடலுறுப்புகள்; 16 11/6 0815 of the body 
which ought to be long according to the 

ideal of personal beauty, viz, the arms, 

eyes, abdomen, nose and breast. 

[Skt.pafican+térkka> த. பஞ்சதீர்க்கம்] 

பஞ்சதீர்த்தம் 2௪௫2-ரர/௭௱, பெ.(ஈ.) தேவர், 
முன்னோர், இருடிகள், பூதம், மாந்தர் என்ற 
ஐவர்க்குமாக உள்ளங்கையின் பல பக்கங் 
களினின்று வெளிவிடப்படும் நீர் (சைவச. 
பொது.66,உரை.); water poured from the 

palm of the hand to propitiateDévas, 

pitrs, rsis, biitasandhuman beings. 

[Skt.pafican+tértia> 5. ugediég:i] 

பஞ்சதுட்டன் pafya-tuttan, Qu.(n.) 
பஞ்சமாபாதகன் பார்க்க; 566 pafjama- 
0808981. "பஞ்ச துட்டனைச் சாதுவேயென்று" 
(தேவா.648,5.. 

[Skt.pafican+titia> த. பஞ்சதுட்டன்] 

பஞ்சதூபம் ௦௪௫2-20௦௮, பெ.(.) அகில், 
சாம்பிராணி, குந்துருக்கம், குக்குலு, சூடன் 
என்ற ஐவகையான புகைத்தற்குரிய நறுமணப் 
பொருட்கள் (சங்.அக.); 176 1146 14705 644 
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incense, viz, 80], 

kundurukkam, kukkulu, Sdan. 

[Skt paficar-tapa> 5. ugsegnuil 

UGhEBEM pafyja-nadam, Ou.(n.) seerayi 

மாவட்டத்திலுள்ள திருவையாறு என்னும் இடம்; 

Tiruvaiy aru in tanjourdistrict. 

Sampirani, 

UGERWKsryi  pa/ja-namasukadram, 

பெ.(॥.)அருகர்,சித்தர்,சமயத்தலைவர், 

ஆசிரியர், சாதுக்கள் என்ற ஐவரையும் 

முறையே வணங்குதற்குறியாகச் சைன 

மதத்தில் வழங்கும் அ,சி,ஆ,௨,சா என்ற 

ஐந்தெழுத்துக்களாலாகிய மந்திரம் (சீவக. 

951,2.s7.); a mantra of five letters, viz., 

a,ci,a,u,ca being the initial letters 

respectively of arukar, cittar, acariyar, 

upattiy dyan, catukkal. 

[Skt paficar-namaskara] 

பஞ்சநாடி ,92௫௮2ர பெ.(ஈ.) 1 பஞ்சேந்திரியம்; 

the five senses of the body. 2. உடம்பிலுள்ள 

ஐந்து வகை நாடிகள்; 16 16 1406 ௦7 

0015210175 1ஈ 1௨ 6௦ஞ். “அவைகள், வாத நாடி, 

பித்த நாடி, ஐய நாடி, பூதநாடி, குருநாடி" 
(சா.அக.) . 

[பஞ்ச-தாடி] 
பஞ்சநாதம் pajanadam, Qu.(n.) gis 

வகையான இசைக் கருவிகள் (பஞ்சுமாசத்தம்) 

(பெரியபு.அதிபத்.19.); (6 11/௨ 1405 ௦7 
musical Instruments. 

[Skt.pafican+nadha> த. பஞ்சநாதம்] 

பஞ்சநீராஞ்சனம் சநசர்சாசசரசா, 
பெ.(1.) விளக்கு, தாமரை, சீலை, தளிர் 

இவற்றைத் தெய்வத்துக்கு முன் சுழற்றியும் 
அதற்கு முன் தண்டனிட்டும் புரியும் ஐவகைப் 

பூசனைச் செயல் (யாழ்.அக.); ௦8/10 ௦7 8 
idol in five ways, viz., waving of lamp, 
lotus, cloth and leaf and then falling 
prostrate before it.



பஞ்சப்பிரமம் 

த.வ.எம்பூசனை 

[Skt. pafican> 5. ue] 

uUGgGEeFuMApuw paija-p-piramam, Qu.(n.) 

1. நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8 

upanisad, one of 108. 2. ஈசானம், தற்புருடம், 

அகோரம், வாமதேவம், சத்தியோசாதம் என்ற 

சிவனைம் முகங்கள் (அபி.சிந்.); 16 11/6 13085 

of 89, viz., icanam, tarpurudam, 

809008, vamadévam, cattiyOcadam 

3.சிவபெரு மானது ஐந்து திருமுகம் பற்றிய 

மந்திரங்கள்; 16 ஈாவார்85 [240 ௦ 1/6 146 

12065 07 514/௮ "அடைவுறு பஞ்சப் பிரம 

மந்திரத்தால்" (காஞ்சிப்பு,சனற்.14). 

த.வ.ஐம்பரம் 

[Skt. pafica-brahma> த. பஞ்சப்பிரமம்] 

பஞ்சபட்சிக்காதல் ,௦௪௫௪-0௮/20/-42029) 

பெ.(॥.) ஐவகைப்பட்சிகளின் ஒலியைக் 
கொண்டு குறி சொல்லும் நூல்; 168156 ௦ 

sooth saying from the notes of pafija- 

patci 

(பஞ்சம) -பட்சிரகாதவ்/ 

பஞ்சபட்சிசாத்திரம் ,722-,0௮/0/2211/௮7, 

பெ.(ஈ.) வல்லூறு, ஆந்தை, காகம், கோழி, மயில் 

ஆகிய பறவைகள் எழுப்பும் ஒலிகளை வைத்துப் 

பலன் சொல்லும் கணரிய முறை; 8508 off 

divination from the call of certain birds. 

[Skt. paficarpatci+sastra > த. 

பஞ்சபட்சிசாத்திரம்] 

பஞ்சபட்சிபாடாணம் ,024204/0/,2:278021) 

பெ.(1.) வைப்பு நஞ்சு வகை (வினி.); 8 

prepared arsenic. 

[Skt. paficantpaksintpatana> g. uge 

பட்சிபாடாணம்] 

மச்சமுனி 800-இல் சொல்லியபடி பூரசம், அப்பு 

ரசம், மகாரசம், பச்சை, வெள்ளை, மனோசிலை, 

வீரம், இலிங்கம் இவைகளைப் பொடித்து குப்பியில் 

அடைத்து சீலைமண் ஏழு செய்து தாழியில் 

மணலிட்டு வைத்து குறுகத்தீயிட்டு ஆறு சாமம் 

எரிந்து தணல் ஆறிய பின் குப்பியை உடைத்துப் 

பார்க்க நஞ்சாகும்' (சா.அக.). 
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பஞ்சபர்வம் 

பஞ்சபட்சிவேளை ,௦9-0௮/௦/59] பெ.(ஈ.) 
1. ஐவகைப்புட்களால் குறியறியும் நேரம்; 
auspicious hour ascertained by augury. 
2. காருவா, வெள்ளுவாக்களின் (அமாவாசை 
பூர்ணிமைகளின்) இடையே ஐவகைப் புட்களின் 

உண்டி, துயில், நடை, அரசு, சாவுகளினின்று 
அறியும் குறி; 8ப9 பர ரா௦௱ (6 6210, 
sleeping, walking, ruling and dying of 
pafija-patcibetween the full and the new 
moon. 

[Skt. pafican-patci> த. பஞ்சபட்சி-மவனைர 

பஞ்சபடலம் panjapadalam, பெ.(ஈ.) 
கருவிழியில் ஏற்படும் தசை, நீர், அரத்தம், வரி, 

வெண்சதை' என்னும் ஐந்து வகைப் படலங்கள்; 
in the black of the eye which is divided 

into five varieties. (e1..9)&.). 

பஞ்சபத்திரகசாயம் ,௦29202/142-4222/௮/, 

பெ.(.) பற்பாடகம், கோரைக் கிழங்கு, சீந்தில் 

கொடி, அதிவிடயம், நிலவேம்பு, இவைகள் 

சேர்ந்த கருக்கு நீர்; 080004௦1 prepared out 
of fever plant root of Indian papryus, stem 
moon creeper, Indian atees and ground 

neem (ei. 9)5.). 

ugeus Ag’  pafjapattiram, Qu.(n.) 

கடவுளுக்குப் படைத்தற்குரிய படையலமுது 

வகை (நைவேத்திய வகை) (5.!..1.16141.) 

offering of food stuffs, made along with 
cooked rice, to a deity. 

[Skt pafican+bhadha> g. ugjeusehyib] 

ugseUsAyin’ pafjapattiram, @u.(n.) sos 

வகை இலைகள்; ஆடாதோடை, கரிசலை, 

நொச்சி, அழவணை, கண்டங்கத்திரி; (0௦ 
herbacous leaves of Malabar winter 
cherry, eclipse plant, five leaved notchy 

and nail dye (ei. 3/&.). 

பஞ்சபர்வம் ,௦௮/42-௦2௩௮7, Ou.(n. ) ஒவ்வொரு 
மாதத்திலும் வரும் சங்கரமணம் என்னும் ஐந்து 
நோன்பு நாள்கள்; அவை கரும்பக்கத்தின் 
எட்டாவது பதினான்காவது அல்லது 
பதினோராவது பிறை நிலை (திதியும் 
தெய்வத்துக்குரிய நாண்மீனும் வெள்ளுவா



பஞ்சபரமேட்டிகள் 

காருவா நாள்களும் என ஐந்தாகும். (இ.வ); 1௦ 
five ceremonial days in a month, viz., 
cafigiramanam, eighthand the fourteenth 
titi of thedark half or the 11th titi and the 
day of a deity, the newmcon and the 

fullmoon 2. ஒவ்வொரு பக்க (பட்ச)த்திலும் 

வரும் ஐந்து நோன்பு நாள்கள் (வின்.); 116 18 

ceremonial days in each lunar fortnight. 

[Skt. paficantparvam> 5. ueseuians] 

பஞ்சபரமேட்டிகள் pafya-paraméttikal 

Gu.(n.) அருகர், சித்தர், ஆசாரியர், ஆசிரியர், 

துறவி என்ற ஐவகை சைன சமயப் பெரியார் 

(சிலப்.10,18,உரை.); 142 ௦்/ளீ ௦/5, 412., 

arugar. Sittar, ASariyar, aSiriyar, Sadukkal. 

[Skt. pafican+paramésthin> த. 
ப்ர்சபரமேடடிகள்] 

பஞ்சபரிவர்த்தனம் parya-parivart-tanam, 
பெ.(1.) உயிர் செயற்பாட்டுக்குரிய பொருள் 
(திரவியம்), இடம் (க்ஷேத்திரம்), காலம், பவம், 
கரிசு (பாவம்) ஆகிய ஐவகைப்பட்ட 
நிலைமைகள் (நீலகேசி,1,உரை.); ([16 146 
conditions of one's activities, viz.., 

diraviyam, (க்கா, வி, றவ, 
pavam. 

[Skt. paficantparwvarttana> த. பஞ்ச 
பரிவாத்தனம்] 

பஞ்சபரிவர்த்தனனை pafja-parivartanaj 
பெ.(ஈ.) கருமம், அவிச்சை, மணம், சுவை, 
மாயைத் தொடர்பு (வாசனை,உருசி, மாயா 
சம்பந்தம்) என ஐவகையாய் மாறி வரும் 
செய்திகள் (மேருமந்.71,உரை.); (66 11/6 
conditions that come in rotation, viz., 
karumam, aviccai, vaSanail, urusi, 
mayaSampandam. 

[Skt. paficantparivarttagai> த. பஞ்ச 
பரிவாத்தனன்] 

பஞ்சபல்லவம் parja-pallavam, பெ.(ஈ.) 
பூசனைக்குரிய ஆத்தி, மா, முட்கிளுவை, 
முலலை, வில்வம் என்ற ஐந்தன் தளிர்கள் 
(wimtp..918.); springs off atti ma, mut-kiluvai, 
mullai vilvam used for worship. 

[Skt.paficantpaliavam> த. பஞ்சபல்லலவும்]   
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பஞ்சபலோதகம் pafyja-palddagam, Gu.(n.) 

எலுமிச்சை, நாரத்தை, தமரத்தை, கொழுஞ்சி, 

மாதுளை என்ற ஐவகைப் பழங்களிலிருந்து 

எடுக்கும் சாறு (தத்துவப்.65,உரை.); 1ப1௦6 

extracted from  elumiccai, narattai 

tamarattail, kolufji and madulai fruits. 

[Skt. paficantpholatutaka> த. பஞ்ச 

பலோதகம்] 

பஞ்சபாடாணம் ௦௪222227௮1), Qu.(n.) 

ஐந்து வகை நஞ்சுகள் (சா.அக.); 1446 1005 ௦7 

poisonous drugs; 1. தாளகம்; 46100 

orpiment, 2. கெளரி; yellow oxide of 

975600, 3. இலிங்கம்; சொக்க 4. வெள்ளை; 

white arsenic, 5. aria; corrosive sublimate 

பஞ்சபாண்ட செந்தாரம் pafjapanda 

sendiram, பெ.(ஈ.) பிரமமுனி மருத்துவ 

நூலிற் சொல்லியுள்ளள ஒரு வகைச் 

செந்தூரம்; 8 160 0106 றா60கா60 by 

process of calcination according to the 

principles laid down in Brahmamuni work 

in medicine (a1. 946.). 

LUGFuree Law pafja-pandavar, Gu.(n.) 

பாண்டுவின் புதல்வர்களான தருமன், வீமன், 

அருச்சுனன், நகுலன், சகதேவன் என்ற ஐவர்; 

the five Pandavabrothers, sonsofking 

Pandu, vz., Taruman, Vimap, Aruccunan, 

Nagulan, Sagadévan. "பஞ்சபாண்ட 

[Skt paficantpantavar> a புஞ்சபாண்டவி 

பஞ்சபாண்டவர்கள் படுக்கை palija- 

Pandavargal-padukkaj பெ.(ஈ.) மலைக் 

குகையிலுள்ளள கற்படுக்கை; 9106-0605 11 

6 08/88 ௦7 உ௱ர!. "பஞ்சபாண்டவர்கள் 

படுக்கை பொற்றைக்குக் கிழக்கு" 
(T.A.S.i.262.). 

[Skt. paficar pandava> gs. useumrain asi]



பஞ்சபாணம் 

பஞ்சபாணம் ௦௪௫2-037௭), பெ.(ஈ.) தாமரை 

மலர், அசோக மலர், மாமலர், முல்லை மலர், 

கருங்குவளை மலர் என்ற ஐவகை காமனுடைய 

மலரம்புகள் (பாணங்கள்); (6 116 ௦1/6 ௦17 

Kama, viz., tamarai-malar, acoka-malar, 

ma-malar, mullai-malar, karun-kuvalai- 

malar. 

[Skt. paficant+papa> த. பஞ்சபாணம்] 

பஞ்சபாணன் ,2௪௪-220௪, பெ.(1.) காமன் 

(ஐங்கணையோன்) (திவா.); Kama,as 

armedwith five arrows. 

[Skt pafica-bana> g. ueseurenrstr] 

பஞ்சபாணாவத்தை  parja-panavattal 

பெ.(.) காமநோயால் உண்டாகும் (சுப்பிர 

யோகம், விப்பிரயோகம், சோகம், மோகம் 

மரணம் என்ற) ஐவகைத் துன்பநிலை (சூடா.); 

the five states of love-stricken persons, 

viz., Suppiraydgam, vippirayogam, 

§dgam, mogam, maranam. 

[Skt. pafjantbaénavasiai>  g. பஞ்ச 

பாணாவுத்ததர 

பஞ்சபாணி ,௪௪௪-221/ பெ.(ஈ.) மலைமகள்; 
Parvadi "பஞ்சபாணி தந்த முருகோனே" 

(திருப்பு,682). 

[Skt.paficantpani> த. பஞ்சயாணி] 

பஞ்சபாத்திரம்! ,௪௪9௪-04/4/2, பெ.(£.) 
வழிபாட்டில் (அர்க்கியம், பாத்தியம், 

ஆசமனீயம், ஸ்நாநீயம், சுத்தோதகம் 
என்பவைகளுக்கு) பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து 

நீர்வட்டில்கள் (வின்.); 11௦ 146 005 ப560 | 

worship to hold water for arkkiyam, 

pattiyam, aSamaniyam, காடு, 

Suttodagam. 

[Skt pafcantpattiram> g. useing sini) 

பஞ்சபாத்திரம்” pafya-pattiram, Qu.(n.) 

அகன்ற வாயுள்ள தண்ணீர் ஏனம் (இ.வ;); 
water-vessel with a wide mouth. 

[Skt paficatpattiram> ௪. பஞ்சபாத்திரம்] 

219 

  

பஞ்சபுலன் 

பஞ்சபாதகம் pasja-padagam, Qu.(n.) 

பஞ்சமாபாதககம் பார்க்க (திவா.); 566 0212- 

ma-padagam. 

[Skt paficantpadaga> த. பஞ்சபாதகம்] 

பஞ்சபாதகன் palya-padakap, Qu.(n.) 

பஞ்சமாபாதகன் பார்க்க; See pafja-ma- 

080௧08. "பாய வெண்டிரை நிலத்துழல் 

பஞ்சபாதகரே"' (உபதேசகா.உருத்திராக்.53). 

[Skt paficantpadakan> த. பஞ்சயாதகள்] 

ug@esFurp Swi parjaparaciyam, Qu.(n.) 

நாரத முனிவர் இயற்றியதாகக் கருதப்படும் ஓர் 

இசைத்தமிழ் நூல் (சிலப். உரைப்பா.); 8 18 

musical work attributed to the sage 

Narada. 

பஞ்சபிராணாவத்தை Palja-piranavattaj 

பெ.(7.) மாந்தருக்குக் காமத்தினால் ஏற்படும் 

ஐந்து வகைத் துன்பங்கள் அவை; 611605 ௦7 

love on men and women. 1. நேசிப்பவரைப் 

பற்றி எப்பொழுதும் நினைப்பதும், பேசுவதும். 

2. பெரு மூச்செறிதலும் அழுதலும், 
3. அருவருத்தல் 4. அனத்துதல். 5. ஓலமிட்டு 

அலறல் (சா.அக.) 

பஞ்சபீசம் ,2௮429/5௪௭), பெ.(1.) மாழைகளின் 

தன்மையைப் போக்கித் தங்கச் செம்பாக 

மாற்றிப் பொன்னின் குணத்தை உண்டாக்கும் 

ஐந்து வகை செம்புப்பொடி; (6 ௦/0! 
substance known as philosopher's 

powder used for converting the following 

metals into alchemical copper before they 

are transmuted into gold viz., 1 smae 

செம்பூ 0010 00006, 2. வெள்ளிச் செம்பு எசா 

copper, 3. அப்பிரகச்செம்பூ ஈ!03 0000௭, 

4. காந்தச் செம்பூ magnetic 000087, 5.அயச் 

செம்பூ *ா0௦ப 0000௭. (சா..அக.). 

பஞ்சபுலன் ,2௪420ப/௪ர, பெ.(ஈ.) ஐம்புலன்கள்; 

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி; (16 five sense 

organs viz, skin, mouth (tongue), eye, 

11086 810 ௦ (சா.அ௧.).



பஞ்சபூசாவந்தம் 

பஞ்சபூசாவந்தம் ௪/2-2482/௪௭௦௪1, 

பெ.(ஈ.) கொடிறு விண்மீனைப் (பூச 

நட்சத்திரத்தைப்) போல றந்து உருக்களைக் 

கொண்ட காதணி வகை; 2-0 having 

small pieces of stones arranged like the 
five stars of paSamasterism. 

[Skt. paficantpdsavandam> த... பஞ்ச 

பூ சாவுந்தம்] 
பஞ்சபூடணதைலம் palija-pidana-tailam 

பெ.(॥.) அதிமதுரம், இலவங்கம் பட்டை, 

நன்னாரி, கருஞ்சீரகம், முத்தக்காசு ஆகிய 

இவ்வைந்தும் சேர்த்துச் செய்யும் ஒரு தலை 

முழுக்கெண்ணெய்; 8 bathing medicated oil 
prepared with the following drugs. 

liquorice root or root of honey creeper, 

cinnamon bark, sarsaparilla, black cumin 

seeds and coray root (er. 3/6.). 

[பஞ்சம்-பூடணம்-தைலம்] 

பஞ்சபூதக்குகை ௦22000209௮] பெ.(£.) 

கடல் நுரை, கற்சுண்ணம்,சாரம், கல்லுப்பு, சீனம் 

ஆகிய ஐந்து சரக்கினால் செய்த மூசை; 8 
crucible made out of the following five 
drugs viz., cutile fish (see a froth) time 
stone, salammoniac, sea salt and alum. 
This is used for alchemic purpose 
(சா.அக.). 

பஞ்சபூதக்கூறு ,௦௪92002௪-/-/107ய, பெ.(ஈ.) 

உடம்பினுள் அமைந்துள்ள ஐம்பூதத்தின் 

ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பொருந்திய ஐந்து 
வகைப் பொருள் வகுப்புகள், ஆகவே 
இவ்வகுப்புகள் முழுவதும் 5 x 5 அல்லது 25 
பிரிவுகள் ஆகும்; 25 constitutional parts of 
the human body which are proportioned 
as five substances to each of the five 
lements composing the body viz;- 1. நில 
(பிருதிவி) வகுப்பு - 5 மயிர், எலும்பு, தோல், 
சதை, நரம்பு; 8110-84, 6௦௬6, skin, flesh 
and 16046. 2. அப்பு வகுப்பு - 5 நீர், இரத்தம், 
மச்சை, வெண்ணீர், கொழுப்பு; water - 
lymph, blood, marrow, semon and fat. 
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9. தீ (தேயு) வகுப்பு - 5, உணவு, துஞ்சல், 
அச்சம், சோம்பல், போகம்; fires - food, sleep, 

fear, laziness and sexuality. 4. காற்று (வாயு) 

வகுப்பு - 5, உடலோடு கிடத்தல், இருக்கை, 

நடத்தல், இருத்தல், நிற்றல்; 217 - 9/0, 8௱றந, 
remaining, walking, sitting and standing. 

5. வான் (ஆகாய) வகுப்பு - 5, காமம், பகை 

(குரோதம்), சினம் (கோபம்), மதம், மாச்சரியம்; 
sky - evil passions lust, anger, desire 

infatuations and envy (er.946.). 

UGFLSFE7&@G palja-plda-c-carakku, 

Qiu.(n.) தாளகம், வீரம், கெளரி, வெள்ளை, 

லிங்கம் என்ற ஐவகை மருந்துச் சரக்குகள் 

(st..91&.); the five medicinal substances 

talagam, viram, kauri, vellai lingam. 

[ப்ஞ்சம்-பூதம்சசரக்கு] 

[5/04.08/7021-0002- ஐ. பஞ்சபூதம்] 

பஞ்சபூததாதுப் பொருள்கள் 2௦-22 00௪- 
1200/-,0-007ப௪/ பெ.(ஈ.) சட்டை முனி 

நிகண்டில் சொல்லிய ஐந்து பூதங்களையும் 

குறிக்கும் தாது சரக்குகள்; 1146 minerals 

referring the five elements. They are yellow 

orpiments, corrosive sublimate, yellow 

arsenic and vermilion. (e1.9)6.). 

பஞ்சபூதநாடி Pa/japtdandaj Gu(n.) enemgs 
(வாத) நாடி, பித்த நாடி, சிலேட்டும நாடி, குரு 
நாடி, பூத நாடி; vatha pulse; pitha pulse, 
kapha pulse, guru pulse and bhutha 

pulse. (gi..946.). 

lugeysuirpmre] 
UGeya mlb pafjapada-niram, Qu.(n.) 

ஐம்பூதங்களின் வண்ணம்; 0௦10பர ௦4 196 1/6 
elements. 1. Bleth (gla), aster (earth) - 
Guuretrefma; golden colour. 2. ey uy (s6tr) 
water- பளிங்கு நிறம்; 0௫50௪1 ௦௦10. 3. தீ 
(தேயு), நெருப்பு; ரிா5 - செம்பு Alms copper 
colour. 4. வளி (வாயு), காற்று எம் - கருப்பு
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நிறம்; 6150% 001007. 5, விண் (ஆகாயம்), 

வானம் 5816 -புகை நிறம்; 510106 ௦010பா. 

பஞ்சபூதம் ,2௪௫௪-2402, பெ.(ஈ.) ஐந்து 

பூதங்கள் - மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண்; 
the five elements viz., earth, water, fire, 

air and sky (61. 9)&.). 

[Skt.pafican> த. பஞ்சம்-பூதம்] 

UGFLSepeal parjapida-mal, Gu.(n.) 

ஐம்பூதங்களையும் குறிக்கும் மருந்து 
மூலிகைகள், வெள்ளெருக்கு, மாவிலிங்கம், 

கொடிவேலி, புனல் முருங்கை, பீர்க்கு; 11௦ 1/2 

kinds of medicinal plants referring to the 

five elements viz., white madar, lingam 

tree, Ceylon lead wort, wild morunga and 

luffa (ribbed ground) (a1..9)6.). 

/பஞ்சம்-பூதம்ஈநூலி] 

பஞ்சபூதவெழுத்து ,2௪*22402-0-௪//48) 

பெ.(1.) ஐம்பூத வகுப்பின்படி பிரித்த மந்திர 

எழுத்துகள்; (116 five kinds of substances 

divided according the mantra words. 

1. மண் (பிருதிவி), அ- & ந- 149 ஐயும், முப. 

2.அப்பு, இ- 1] மா 148 கிலியும், நய 3. தீ 

(தேயு, உ- ப சி- ஏ சவ்வும், 0ய/ப 4.வளி 

(வாயு), ௭- 5 வ- 45 றீயும், ree 5. விண் 

(ஆகாயம்), ஒ- ௦ ய-)8 ஸ்ரீயும், ௭8௦ (சா.அக.) 

பஞ்சம் ,௪௪ ௫௪௭, பெ.(ஈ.) ஐந்து (சூடா.); 146. 

[Skt.pafican> த. பஞ்சம்] 

ug ews pa/ja-magar, Gu.(n.) SLLTHEG 

(சதுரங்கம்) ஆட்டத்தில் இரு பக்கங்களின் 

காய்களும் சேர்ந்து ஜந்தாவதால் விளையாட்டு 

முடிவுறுகை; 8 ஷு ௦4 800/0 ௨ 988 in 

chess, when the total of pieces on both 

sidess is five. 

[Skt paficantmuhra> 5- பஞ்சமகா] 

பஞ்சமகா பாவங்கள் ,௪௪-௭1292- 

pavarigal, Gu.(n.) Gerens, S610}, காமம், 

கள்ளுண்டல், Gumi; the five capital vices 

viz., murder, theft, lust, intoxicating drink 

and lie (சா.அக.). 

(ப்ஞ்சம்-மகரஈயாவற்கள்] 
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பஞ்சமகாவிரதம் pa/ya-maga-viradam, 
பெ.(1.) அகிம்சை, சத்தியம், அத்தேயம், 
பிரம்மசரியம், அபரிக்கிரகம் என்ற துறவி 
களுக்குரிய ஐம்பெரும் நோன்புகள் (மேருமந், 
முக.9.);  agimSai, Sattiyam, attéyam, 
piramma Sariyam, aparikkiragam (non 

killing, truth speaking, nor-stealing, 
celibacy and not taking gifts.) 

த.வ. ஐம்பான் நோன்பு 

[Skt. paficantmahda-vrata> த. பஞ்ச 
மதாவிரதம்] 

பஞ்சமசுருதி pafja-Surud; Gu.(n.) siplene 
களுள் ஒன்று (பரத); 1744) note of the gamut. 

[Skt paficamatsruti> த. பஞ்சமசருதி] 

ugewesrih pafja-mapam, Gu.(n.) 96s) 
வகையான இன்சுவை பொருள்கள் (பஞ்ச 

வாசம்) (பொதி.நி.30.); (6 five aromatics. 

[Skt pafican> 8. use] 

ugeuin pafjamam, Gu.(n.) 1 ஐந்தாவது; the 
ரர் "பஞ்சமத்தையமைக்க"' (சிவதரு.சிவ.69). 
2. ஏழிசைகளுள் ஐந்தாவது; ரீம் note of the 

gamut, one of SaptaSuram. "பஞ்சமத்தி 

யற்றும் வீணை" (பிரமோத்.3,44). 3. குறிஞ்சி 
அல்லது பாலைப் பண் வகை (பிங்.); 8 

secondary melody - type of the kurifji or 
palai class.4. 91@ (wmp.96.); beauty. 

5. திறமை; வல்லமை (சாமர்த்தியம்) (யாழ்.அக.); 

cleverness, skill. 

[Skt paficama> த. பஞ்சமம்] 

பஞ்சமர் 92௮௭௪7 பெ.(1.) ஆரியர் வரவுக்குப் 

பின் புகுத்தப்பட்ட நால்வருணப் பிரிவை 

ஏற்றுக்கொள்ளாத ஐந்தாம் பிரிவினர்; ॥0- 
caste Hindus outside the four - fold caste 
system introduced after the advent of 
Aryans. 

[Skt paficama> த. udu] 

பஞ்சமலம் ,௦௪2-71௮2௱), பெ.(ஈ.) ஆணவம், 

கன்மம், மாயை, மாயேயம், திரோதானம் என்ற 

ஐவகை மலங்கள் (பிங்); 16 1/6 றபர் 
bringing the soul into bondage, viz.,
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பி பபப பப்ப ப்பி 

tirSdanam. 

[Skt.paficant+malam> த, பஞ்சமலம்] 

பஞ்சமவேதம் ௪272-22௮7, பெ.(॥.) 
ஐந்தாம் மறையாகக் கருதப்படும் மகாபாரதம்; 

the Mahabharata, consideredasthefifth 

4608. "பஞ்சவேதமான மகாபாரதத்தில் 
எழுதக்கூடாதிறே" (திவ்.பெரியதி.1,1,வ்யா. 
பக்.48). 

[Skt paficamatvéta> த. பஞ்சவேதம்] 

பஞ்சமாசத்தக்கருவி ௦22-112-2௪/12-/6 
4௮/ப/1ர, பெ.(ஈ.) தோற் கருவி, துளைக்கருவி, 
நரப்புக் கருவி, கஞ்சக் கருவி, மிடற்றுக் கருவி 

என்ற ஐவகை இசைக் கருவிகள் (திவா.); 116 
five kinds of musical instrument, viz., tor- 

karuvi, tulai-k-karuvi, narappu-k-karuvi, 

kafja-k-karuvi, midarru-k-karuvi 

[Skt paficantmatcatta> 5. பஞ்சமாசத்தம்] 

UGEFMTUTsSo pafja-ma-padagam, 
பெ.(ஈ.) கொலை, பொய், களவு, கள்ளூண், 
ஆசிரியரைப் பழித்தல் என்ற ஐவகைக் 
கொடுஞ்செயல் (வின்); (16 five heinous sins 
of killing, lying, stealing, drinking and 
abusing one's guru. 

த.வ. பாழ்வினை 

[Skt.pa/ican+ma+padagam> த. பஞ்சமா 
பாதகம்] 

பஞ்சமாபாதகன் — pafija-ma-padagan, 
பெ.(ஈ.) கொடுஞ்செயல் செய்தோன்; ௦16 
guilty of heinous sins. "பஞ்சமாபாதக 
ரெனினும்"' (உபதேசகா.விபூதி.12). 

த.வ. பாழ்வினையாளன் 

[Skt. pafican+ma+padagan> க. பஞ்சமா 
பாதகன்] 

பஞ்சமி ,9௪௫2ஈ/ பெ.(ஈ.) 1 ஐந்தாம் நாள் (திதி); 
ர்ர்ம் பாள வே. "பஞ்சமிப் பெயர் படைத்துள 
திதி" (கம்பரா.மீட்சிப்140) 2. இருபத்து ஏழு 
விண்மீன்களுள் கடைசி sibgy; the last five 
of the 27 naksatras. 3. ஐந்தாம் வேற்றுமை;   

(6 ரிரிம் ௦896. "பஞ்சமியாகிய இன் ஐந்தாம் 

வேற்றுமையாம்"' (பி.வி.6,உரை.) 4. மலைமகள் 

(நாமதீப.23.); [87/௮0 

த.வ. ஐம்மி 

[5/1 087௦௮ த. பஞ்சமி] 

பஞ்சமித்திரம் த௪சா/ரர்கா, பெ.(£.) 

1. நல்லெண்ணெய், தேங்காய்ப் பால், 

இலுப்பைப் பூச்சாறு, ஆவின் நெய், தேன் 

ஆகிய இவ்வைந்துங் கலந்த கூட்டு; 8 ஈற்ஸ்பாக 

of five liquid substances viz., gingelly oil, 

cocoanut milk, juice of mowah flower, 

cow's ghee and honey. 2. மாழை 
(உலோகங்)களை உருக்கும்பொழுது அதைப் 

வேதிக்கச் செய்யும்படி சேர்க்கும் ஐந்து வகை 

நட்புச் (மித்துரு) சரக்குகள்; (அவை குன்றி, 
நெய், வெல்லம், காரம், தேன்); 116 14/6 friendly 

drugs capable of effecting a change in 

metals viz., jew - eller's bead, ghee, 

jaggery, alkaline substance like borax, 

honey. 3. owitks Geby Aedes Cousiorig 

இச்சரக்குகளை இட்டு உருக்க பயன்படும்; 1௦ 

obtain superior or high class copper these 

are used when melting it (7. 9)8.). 

பஞ்சமுகச் செப்புச் சலாகை pafjanmuga 

-¢-ceppu-c-calagai @u.(n.) அறுவை 

(சத்திர)க் கருவி இருபத்து ஆறில் ஒன்றான; 
five faced copper probe, this is one of the 

26 surgical instrument. (ar..98.). 

பஞ்சமுகம்" pafja-mugam, Qu.(n.) அறுவை 
மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தும் கருவி வகை 

(5 @.7.ii1,40.); a kind of surgical 

instrument. 

[Skt.paficam> த. பஞ்சம்-முகம்] 

UGEYSGSHMM paja-muga-ruttin Quin.) 

காட்டாமணக்கு; ஈரி0 0850 01811 (சா..அ௧.). 

பஞ்சமுகவாசம் ,0242-ஈ1பர2-/25௪௱), Gu.(n.) 
பஞ்சவாசம் பார்க்க; see pafja-vasam



பஞ்சமுகன்" 

"அமிழ்தனைய பஞ்சமுக வாசமமைத்து" 

(சீவக.2026). 

[பஞ்சமுகம்-வாசம்] 

பஞ்சமுகன்! 0௯௩௪-1921, பெ.(ஈ.) சிவன் 

(சூடா.); Siva. 

[Skt.pafican> த. பஞ்சம்] 

பஞ்சமுகன்” ,௦2/722-777ப72, பெ.(ஈ.) அரிமா 

(சிங்கம்) (யாழ்.அக.); 1௦8. 

[Skt.pafican> 8. uée] 

பஞ்சமுகாத்திரம் ,7௪/722-71ப4௪44277, பெ.(.) 

ஐம்முகங்கொண்ட கருவி வகை; 8 14/6 

pointed weapon. 

[Skt. pafica-mukhatttiram> த. பஞ்ச 

முகாத்திரம்] 

பஞ்சமுட்டிக்கஞ்சி ௦௪௫௮௭1444௪ பெ.(£.) 

துவரை, கடலை, உளுந்து, சிறு பயறு, பச்சரிசி 

இவ்வைந்தும் வகைக்கு ஒரு பிடி எடுத்து, 

தனித்தனியே மெல்லிய சீலைகளில் முடிந்து 

ஒரு ஏனத்தில் போட்டு அதில் ஆற்று நீர் ஊற்றி 
எட்டில் ஒரு பங்காய்க் காய்ச்சும் கஞ்சி; 8 (400 

of conjee -porridge prepared with the 

following five substances viz., red gram, 

black gram, green gram and raw rice. It 

is useful for emaciated patients. It cures 

biliousness, phlegm and wind humours. 

Tie each substance in a musiin cloth and. 

put them in a vessel containing river water 

which is boiled down to one eight. (a1..9)&.). 

இக்கஞ்சி நோயாளிக்குக் கொடுப்பது. 

இதனால் பித்தம், இளைப்பு, கபம், காற்று தீரும். 

[5410௧7௦௮02 த. பஞ்சாமுட்டர்கஞ்சி] 

பஞ்சமுத்திரை' ,௦௪ர2-௱யர்ர்க] பெ.(ா.) 

1. பாதங்களில் காணப்படும் (பதுமம், சங்கம், 

மகாரம், சக்கரம், தண்டம் என்ற) ஐந்து 

அடையாளங்கள்; the five marks on a 

person's foot, viz., padumam, Sangam, 

magaram, Sakkaram, dandam 

"'திருவடியிற் றிருப்பஞ்ச முத்திரையுந் திகழ்ந் 
திலங்க" (பெரியபு.மானக்.24) 2. திருநீறு, 
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உருத்திராக்கம், பூணூல், உத்தரீயம், 

உட்டிணீடம் என்று ஆசாரியர்க்கு உரியன 

வாகச் சொல்லப்படும் ஐந்து அடையாளங்கள் 

(சைவசா.ஆசாரிய.45,உரை.); the five 

sacerdotal signs of an acarya,vz., 

tiruniru, uruttirakkam, pind, uttiriyam, 
uttinidam. 

(பஞ்சம்-முத்திரை] 
[$/00௨/0௮72 த. பஞ்சம்] 

பஞ்சமுத்திரை” ,௦௪௫௪-77ப/14௮] பெ.(ஈ.) ஐந்து 
கருவி வடிவங்களாகச் செய்து சேர்த்த 

காலணிகலன் (சீகாழிக்.411); ௨ ornament 

worn on the foot, consisting of pieces 

shaped like the five weapons of Visnu. 

(பஞ்சம்-முத்திரை] 
[Skt.pafican> s. nese] 

ug Msheny’ pafjamuttira, Ou.(n.) 1. Aes 
தவத்தோருக்குரிய அடையாளங்கள் அல்லது 
சின்னங்கள்; உருத்திராக்கம், கமண்டலம், 

காவி வேட்டி, சடைமுடி, ஒகதண்டு; the five 

distinguishing marks of the Siva 

mendicants viz - holy beads, dried shell 

of battle gouard reddish brown cloth, 

tursted tuft of hairs of the head and yoga 

rod or stick 2. pa சாதனைக்காக ஏற்பட்ட 

ஐந்து வகை ஓகவிருக்கை; 16 1146 பலகார 

0081ப165 01 ௨ றாக௦(89 400. (சா.அக.) 

(ஞ்சம்-முரத்திரை] 
பஞ்சமூலிகை parjamiliga Qu.(n.) emus 

திற்கு உதவும் ஐந்து வகை மூலிகைகளாள: 

ஏலம், பத்திரி, தக்கோலம், சாதிக்காய், 

கோலவித்து (திருமூ.600); 16 14/6 ரப05 

useful in rejuvenation viz., cardamon, 

mace, cubeb pepper, nutmeg and root of 

long 06006: (சா.அக.). 

[பஞ்சம்-மூலிகை] 

பஞ்சமேளம் ௦௮௫௪-71௧௮, பெ.(1.) சாவில் 

வழங்கும் சங்கு, சாலர், தவுல், மத்தளம், பம்பை 

என்ற ஐவகை இசைக் கருவிகள் (நெல்லை);



பஞ்சயாகம் 

the five kinds of drum, used at funerals, 

viz., Sangu, Salar, tavul,mattalam, pampai. 

[Skt.pafican> 5. ugeti] 

பஞ்சயாகம் pafica-yagam, Gu.(n.) 
1. பஞ்சமகாயாகம் (பிங்.) பார்க்க; 566 0212- 

800. 2. கன்மயாகம், செபயாகம், 

ஞானயாகம், தவயாகம், ஊழ் (தியான) யாகம் 

என்ற ஐவகை வழிபாட்டு முறை (சிவதரு. 
ஐவகை1,உரை.); 1146 406 04 ௦51], 572., 

kanma-yagam, Sepa-yagam, fiana- 

yagam, tapd-yagam, diyana-yagam. 

[Skt.paficantyadga> s. ucseuret] 

பஞ்சர் ,2௮92௮7 பெ.(1.) தரிசு நிலம்; 88816 0 
fallow land. 

[Vandhya>U. ba/fja> த. பஞ்சா] 

பஞ்சரத்தினம் parja-rattinam, Qu.(n.) 
1 செம்மணி, முத்து அல்லது வயிடூரியம், வயிரம், 
பச்சை, நீலம் என்ற ஐவகை மணிகள்; (6 five 
kinds of precious stones, viz., cemmani, 

muttu or vayidiriyam, vayiram, paccai, 

nilam. 2. obs Gein Cereir mre 
(பிரபந்தம்); 8 008௱ of five stanzas. 

[Skt.paficantrattina> த. பஞ்சரத்திம்] 

பஞ்சலட்சணம் ௦௪9-/௪/2௪7௪௱, பெ.(ஈ.) 
எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்ற 
ஐவகைத் தமிழ் இலக்கணம்; (16 1/6 8600௦5 
of Tamil grammar, viz., elluttu, Sol, porul, 
yappu, ani. 

[Skt paficantlatcanam> த. பஞ்சலட்சணமி] 

பஞ்சலத்தார் ௦௪௫௮௪/௪, பெ.(ஈ.) பஞ்ச 
கம்மாளர் (1.14..0.692.); (76 five artisan 
communities. 

[Perh.pafcan> த. பஞ்சலத்தார்] 

பஞ்சலவணபற்பம் ,௪ஈ௫௮/2/2௪௦௮௪௱, 
பெ.(ஈ.) ஐந்து வகை உப்புகளைக் கொண்டு 
செய்யும் உப்புப் பற்பம். இது செரியாமைக்குக் 
கொடுக்கப்படும் Gis; the calcified 
powder prepared out of the five salts. 
which is given for indigestion (சா.அக.). 

Ug@sFwaewa paricanimbam, Gu.(n.) ஐந்து 
வகை உப்புகள் - இந்துப்பு, கல்லுப்பு, கறியுப்பு, 
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வளையவலுப்பு, வெடியுப்பு, 800 5514, rock salt, 

௦௦௱௱௦ 58(, 01855 0வ॥ 80 (6 (சா.அக.). 

பஞ்சலாங்கலதானம் ,௦299-/2/19௮௪-127௮27, 

பெ.(ஈ.) ஐந்து ஏர்களை நிலத்துடன் 
அந்தணர்க்கு உதவுந்தானம்; 8 9111 ௦7 1146 
ploughs with lands to Brahmins. 
"பஞ்சலாங்கலதானத்தின் பகுதியை" (கூர்மபு. 
தானமுரை.64). 

[5//02/7௮22 த. புஞ்சயாங்கல தானம்] 

பஞ்சலிங்கம் ௦2/44/9277, பெ.(1.) சிவனைக் 
குறிக்கும் ஐந்து வகை இலிங்கங்கள்: நில 
(பிருதிவி)லிங்கம், அப்புலிங்கம், நெருப்பு 
(தேயு)லிங்கம், காற்று (வாயுலிங்கம், விண் 
(ஆகாய) லிங்கம். ஆகவே, ஐம்பூதங்களையும் 
கொண்ட இந்த லிங்கங்கள் ஐந்து இடங்களில் 

நிறுவப்பட்டி ருக்கின்றன; (116 746 [8005 ௦7 
lingam (phallus) referring to emblem of 
Siva and they are: Prithivi lingam, appu 

lingam, theyu lingam, vayu lingam, aukasa 

lingam. Representing the five elements 

the following are the five places in South 
India where they’ establised. 
1. காஞ்சிபுரம் - [வாண where there 

is the Prithivi lingam made of each. 
2. சம்புகேசுவரம்- Jambukeswaram 

(Thiruvanaikaval) near Trichy where 

Appulingam is established water 

excides perpetually under it. 

3. திருவண்ணாமலை- Thiruvannamalai 
where the Tejolingam sparkles with light. 

4. காளத்தி - Kallathi where Vayu lingam 
is established a lamp near the lingam 
constantly flickers showing that the win 
and or air is blowing. The other lamps 
(26 0௦ ஈ௦4 11108. 5. சிதம்பரம் - 
Chidambaram where Akasa lingam or 

etheral lingam is kept in the temple. 

(சிதம்பர ரகசியம்) (சா.அக.). 

[Skt.paficantlingam> g. ussectiie.i] 

ug@seCarsARangis pafjaldgasindoram, 
பெ.(॥.) பொன், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, 

காந்தம் என்னும் ஐந்து வகை மாழைகளைக்



பஞ்சலோகப்புரவி 225 பஞ்சவில்வம் 
  

கொண்டு செய்த சிவப்புப் பொடி; [60 00406 

by calcining the five metals viz-gold, silver, 
copper, iron, magnet (e..9)8.). 

பஞ்சலோகப்புரவி pafyalOga-p-puravi 
@u.(n ) ஐந்து வகை மாழைகளைக் கொண்டு 
சீன நாட்டவரால் உண்டாக்கியதாகக் 

கருதப்படும் ஒரு வான ஊர்தி; 8 (80 ௦4 

aeroplane in the shape of horse 
constructed by the ancient Chinese out 
of five metals (சா.அக.). 

பஞ்சலோகம் pafja-/dgam, Gu.(Nn.) 1. பொன், 
இரும்பு, செம்பு, ஈயம், வெள்ளி என்னும் 
ஐவகைத் தாதுக்கள் (பிங்.); 16 1446 1005 ௦4 
metal, pon, irumbu, cembu, iyam, velli 
2. ஐவகை மாழை (உலோக)க் கலப்பு; 
amalgam of the five metals. 

[Skt paficantldga> த. பஞ்சலோகம்] . 

பஞ்சவர் ௪2021 பெ.(ஈ.) பஞ்சபாண்டவர் 
பார்க்க; see pafija-pandavar. "பஞ்ச 
வர்க்குத் தூது நடந்தானை.' (சிலப்.17). 

ugGEéawset pafjavarkkam, Ou.(N.) 94%, 

அரசு, அத்தி, நாவல், இத்தி எனும் ஐந்து வகை 
துவர்ப்புச் சுவையுள்ள மரங்களின் பட்டை; five 

peepal tree, fig tree, jamoon tree and 

rhomboid leaved fig tree (et..96.). 

/ப்ஞ்சம்- வாக்கம்] 

பஞ்சவர்ணக்கிளி pafya-varna-k-kili Qu.(n.) 
OS! Eoupenru Flefl ame, macaw, a 
species of parrot, Trichoglossus, as 

having five colours. "கிள்ளையும் 
பஞ்சவர்ணக்கிளிக் கூட்டமும்" (குற்றா.குற. 

87,3). 

(ப்ஞ்சம்-பாணம்-கினி] 

பஞ்சவர்ணப்பூ pafyavarnappu, பெ.(ஈ.) 

பச்சை, மஞ்சள், சிவப்பு, கருப்பு, வெள்ளை 

ஆகிய ஐந்து நிறமுடைய பூ; 10/67 மர்ம five 

௦01௦ப15. 2. பஞ்சவர்ணம் பார்க்க (சா.அக.); 

see pafjavarnam. 

[$/ம் பஞ்சவர்ண] 

பஞ்சவர்ணம் ,2242-/2/7௮), பெ.(॥.) 

வெள்ளை, கறுப்பு, சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை 

என்ற ஐவகை நிறம்; (96 1146 0௦1௦05, white, 

black, red, yeliow, green.   

[Skt.pafican> த. பஞ்சம்] 

[த. வண்ணம் 2 5/ம.வாணம்] 

பஞ்சவர்ணவுப்பு ௦க௫2௪7௪0/ப00ப, பெ.(ஈ.) 

கட்டியவுப்புக்கு ஐந்து வண்ணம் ஏற்றி 

மணியாகச் செய்து தாழ்வடமாய்க் கோத்து 

ஓதுகைக்குப் பயன்படுத்தும் உப்பு; 

consolidated salt to which five colours are 

imparted and beads made. These beads 

if used in worship (#1. 9)6.). 

[பஞ்சவாரணம்-*உ௰்ப] 

ugeFamaew pafjavarkalam, u.(n.) 955), 
அரசு, ஆல், பூவரசு, வேல் என்பவற்றின் பட்டை 

(மலை.); 0811 011௦ 11/6 1186 5814, 8930, 

al, plivaraSu, vél. 

[Skt.paficantvarka> s. useaupaoii] 

பஞ்சவறிவு ௦௪/௪௮, பெ.((.) பகுத்தறிவு, 

மெய்யறிவு, பேரறிவு ஆதன் அறிவு, தத்துவ 
அறிவு; reasoning power, senses of the 

body, wisdom, knowledge of soul and 

philosophy (e1..9/8.). 

பஞ்சவாசம் ,௦௮/2-0:22277, பெ.(1.) இலவங்கம், 

ஏலம், கருப்பூரம், சாதிக்காய், தக்கோலம் என்ற 

ஐந்து வகை நறுமணப் பொருட்கள் (சிலப். 

5,26,2.my.); the five aromatics, viz., 

ilavangam, élam, karppiram, sadikkay, 

takkdlam. 

[Skt.paficantvasam> த. பஞ்சவாசம்] 

பஞ்சவிருத்தி pafja-virutt) Qu.(n.) மாபூதம் 
5, தன்மாத்திரை 5, கருமவுறுப்புகள் 

(கன்மேந்திரியம்) 5, உணர்தற்குரிய பொறிகள் 

(ஞானேந்திரியம்) 5, மனம், அகங்காரம், மகத்து, 

மூலப்பகுதி, ஆதன் ஆகிய இருபத்தைந்து 
மூலப் பொருள்கள் (குறள்,27,உரை.); (6215, 25 
in number, viz., 5 makapidam, 

5 fanéndiriyam, manam, akankaram, 
makattu, mGlappirakirudi, agma. 

[Skt pafican+vrddhi> 5. useaigg.si] 

பஞ்சவில்வம் ௦௪௫21/%௮1, பெ.(ஈ.) 1. வில்வம், 

நொச்சி, மாவிலங்கை, முட்கிளுவை, விளா



பஞ்சவேம்பு 

ஆகிய ஐந்து வகை மரங்கள்; 1496 1/6 (0005 

of trees viz., bael, notchy, lingam tree, 
thorny balsam and wood apple. "alleveu 
நொச்சி மாவிலங்கை முட்கிஞுவை வெள்ளில் 
பஞ்ச வில்வமென்பார்'' (சிவராத்.பு. சிவமான். 
97). 2. சில நூல்களின்படி வில்வம், ஆத்தி, மா, 
முட்கிஞுவை, முல்லை; 8000101110 10 500௨ 
literature bael, common mountain ebony, 
lingam tree, thorny balsam and wood 

80016 (சா.அக.). 

[5/0 72௮7-0125 த. பஞ்சவில்வம்] 

பஞ்சவேம்பு ,௦௮2௧770ப, பெ.(ஈ.) ஐந்து வகை 
வேம்பு - நல்வேம்பு, மலைவேம்பு, நிலவேம்பு, 
கறிவேம்பு, சிவனார் வேம்பு; 16 146 (05 07 
neem-margosa,common bead tree, 
ground neem, curry leaf neem, Shiva's 
169. (சா.அக.) 

பஞ்சணாவமிர்தம் patjana-v-amirdam, 
பெ.(1.) புனல் முருங்கை; 11166 |68/௨0 indigo. 
(சா.அக.) 

பஞ்சா ௦-2) பெ.(ஈ.) 1. கைப்பிடி; 01ப௦், grasp 
of the hand. 2. § gw aft sme; hand with 
the five fingers extended. 3 Gtoresma ahprés 
காலங்களில் சியா முகமதியர் எடுத்துச் 
செல்லும் கைக்குறி விருது; 119பா6 ௦4 (௨ 20 
carried as an emblem by Shiah Mustims 
in Moharrum festivals. 

[U.pafya> த. பஞ்சா] 

பஞ்சாக்கரப் பஃறொடை paiyakkara-p- 
2௮/09 பெ.(ஈ.) பண்டார சாத்திரத்துள் பின் 
வேலப்பதேசிகர் இயற்றிய நூல்; 8 Sava 
Siddhanta, treatise by Pipvélappa- 
téSigar, one of Pandara-cattiram. 

/பஞ்சாக்கரம்-ப.ஃறொடை] 

பஞ்சாக்கரம் pafiakkaram, Glu.(n.) 
UGETL Fo urirdés; see pafjatcaram. 
"எந்தைபிரான் பஞ்சாக்கரம் 
(திருவாலவா.திருநகரச்.3). 

[Skt.pafjaaksara> த. பஞ்சாக்கரம்] 

பஞ்சாக்கினி ௦௪௦௧-1] பெ.(ஈ.)1.தவஞ் 
செய்வோன் தன்னைச் சுற்றி நான்கு திசை 

போல்" 
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பஞ்சாக்கினி வித்தை 

களிலும் மூட்டிய நான்கு தீ (அக்கினி)யும் மேலே 
காய்கிற கதிரவனும் (சூரியனும்) ஆகிய 

Houmas 5 (ssélefl); the five fires amidst 
which an ascetic practises self- 

mortification, four fires at the four points 

of the compass the fifth being the Sun. 

"பஞ்சாக்கினி முதலியவற்றினின்று அரிய 

தவசுகளைச் செய்தும்" (சி.சி.8,11,மறைஞா.) 

2. அராகம், வெகுளி, காமம், சடம், தீபனம் என்ற 

ஐவகைத் தேகாக்கினி (பிங்.); 116 1௨ ஈற5॥௦ 
fires of the body, viz., iragam,veguli, 

kamam, cadam, dipanam 3. (உதராக்கினி), 
சூரியதாபாக்கினி, (தவாக்கினி), நிதாக 

காலாக்கினி, இரவிகாந்தக்கினி என்ற 
ஐவகைத் தீ (சங்.அக.); (6 14/6 (6005 07125, 
viz., utarakkini, SGriya-tap akkini, tavakkini, 
nitaka-kalakkiniirav-kandakkini, 4. a6, 
திப்பிலி, மிளகு, சீரகம், ஏலம் என வயிற்றுத் 
தீயைக் கிளரச் செய்யும் ஐவகை மருந்துச் 
சரக்கு (தைலவ.தைல.16.); the five kinds of 
stomachics, viz., cukku, tippali, milagu, 

Siragam, élam. 

[Skt.paficagni> த. பஞ்சாக்கிணிர 

பஞ்சாக்கினிக்கொடி pajakkini-k-kodi 
பெ.(ஈ.) வேலிப் பருத்தி, காட்டுக் கருணை, 
மரல், புளி நறளை, நறளைக்கிழங்கு என்ற 
ஐவகைக் கொடிகள் (சங்.அக.); 1௨ 1116 
creepers, viz., véli-p-parutti, kattu-k- 
karunai, maral, puli-naralai, naralai-k- 
kilangu. 

[Skt paficagni> s. பஞ்சாக்கிணி] 

பஞ்சாக்கினி வித்தை ,௦௪௫2//14//4 பெ.(ா.) 
ஆதன் வானுலகத்தினின்று பிறந்ததற்காக 
முறையே செல்லுதற்குரிய துறக்கம், மேக 
மண்டலம், நிலம், தந்தை, தாய் என்னும் 
ஐந்திடத்தையும் தீயாகவும் தன்னை 
ஆகுதியாகவும் வைத்துப் புரியும் ஊழ்கம் 
(தியானம்) (சி.போ.பா.பக்.200.): ஈ௨01௮1௦ஈ 10 
which the five regions, heaven, clouds, 
earth, father and mother, travelled by a



பஞ்சாகசூரணி-த்தல் 

soul from heaven to earth are considered 

as five fires and the self as an offering 

made in it. 

[Skt paficagnitvitta> 5. ucarécdafeigeng] 

பஞ்சாகசூரணி-த்தல் ௦௪௫2/௪2ம்௮ரட், 4 
செ.கு.வி.(4:1.) மெதுவாகும்படி பொடி செய்தல்; 

pulversing so as to become soft (a1..9)6.). 

பஞ்சாங்கக்காரன் ௪2௪-422, 

பெ.(॥.) 1. கணியன்; ௦16 றா௦ரி018( | 

preparing almanac, astrologer. 

2. பார்ப்பனர் அல்லாதவரின் போற்றாளி 

(புரோகிதன்); a class of Brahmins who 

officiate as priests to certain castes of 

non-Brahmins. 

த.வ. ஐந்தியன் 
[பஞ்சாங்கம்-காரன்] 

பஞ்சாங்கவணக்கம் ,௦௪ர2172-020௮4௮, 

பெ.(ஈ.) முழங்கால்கள், கைகள், தலையாகிய 

ஐந்து உறுப்புக்கள் நிலந்தோய வணங்குகை; 

prostration with the knees, hands and 

head touching the earth. "91° Lmtueqp_eor 

பஞ்சாங்க முடனாதல்... பணிவோர்" 

(திருவிளை.மூர்த்தி.30). 

[9/ம்.02/7241722 த. பஞ்சாங்கம் வணக்கம்] 

பஞ்சாங்கப்புடம் ,௦௪9௮/172000/௪7, பெ.(ஈ.) 

ஐந்து வகை அங்கமும் பொருந்திய புடம்; 

calcination satisfying the five conditions 

required (சா.அக.. 

[பஞ்சாங்கம்-புடம்] 

பஞ்சாங்கபலன் panjariga-palap, பெ.(॥.) 

அந்தந்த ஆண்டுக்கு ஐந்தியம் (பஞ்சாங்கம்) 
கூறும் பலன்; astrological forecasts for the 

year as given in the almanac. 

த.வ.ஐயுறுப்புப் பலன் 

[Skt.paficanga> த. பஞ்சாங்கம்-பலன்] 

பஞ்சாங்கம்! ,2ச௪௫27௪௮7, பெ.(॥.) 1. நாள், 

கிழமை, விண்மீ ன், ஓகம், கரணம் (திதி, வாரம், 

நட்சத்திரம், யோகம், கரணம்) என்ற ஐந்து 

உறுப்புகளுடைய கலைக் குறிப்பு (பிங்.); 
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பஞ்சாசது 

almanac, as comprising five parts, viz., 

titi, varam, natcattiram, yogam, karapam 

2. பிறப்பியம் (சாதகம்) (இ.வ.); horoscope 

3. சடங்காளனுக்கு (புரோகிதத்துக்கு) 

விடப்படும் நல்கை (மானியம்); 118 07 9121 

of land held on favourable terms by the 

village priest for his service. 

4. சடங்காண்மை (புரோகிதத் தொழில்); 011106 

of the ceremonial priest of certain non- 

Brahmin ௦85165. 5. குதிரை (யாழ்.அக.); 

௦156 6. ஆமை (யாழ்.அக.); 1௦110156. 

த.வ.ஐந்தியம் 

[Skt.paficanga> த. பஞ்சாங்கம்] 

பஞ்சாங்கமவிழ்-த்தல் pafyaigam-avil, 4 
செ.கு.வி.(4.|.) 1. வீண் கதைப் பேசுதல்; 1௦ ௦9 

in irrelevant matters. 2. Qumlé sme 

Lenest 60; to fabricate false stories. 

த.வ. கட்டுக்கதை பேசுதல் 

[Skt.paficanga> த. பஞ்சாங்கம்] 

பஞ்சாங்கி pafyaig) Gu.(n.) முறிவு 
மருத்துவத்தில் ஒரு வகைக் கட்டு; 8 1/0 ௦4 

bandage in surgery. (&1..9)&.) 

ug@eréefwin parjaccariyam, Gu.(n.) 
அருகக் கடவுள் பொருட்டு நிகழும் 
பொன்பொழிவு (கன கவர்ஷம்), மலர்ப்பொழிவு 
(புஷ்பவர்ஷம்), ஆலவட்டம் (மந்தமாருதம்), 

மங்கலவாழ்த்து (சுபகோஷம்), தேவமுரசம் 

(தேவதுந்துபி) என்ற ஐந்து வியப்புக்குரிய 
நிகழ்ச்சிகள் (நரிவிருத்.); 106 114/6 ॥6வனாடு 

wonders, viz., kanaka-varsam, puspa- 

varsam, manda-marudam, Supa-késam, 

déva-tundupi 

த.வ.ஐஞ்சடங்கு 

[Skt.parican+accariya> g. ugenéetiund] 

ugaered pafjasat பெ.(ஈ.) ஐம்பது; fifty 

"பஞ்சாசத்கோடி"' (சிவதரு.கோபுர.77.). 

[941020௪2௪2 த. பஞ்சாசத்] 

பஞ்சாசது சரிச£சஸ், பெ.(॥.) பஞ்சாசத் 

(சங்.அக.) பார்க்க; 566 021/85௪(.



பஞ்சாசாரியர் 

பஞ்சாசாரியர் ௦2௫22௮, பெ.(ா.) கோயில் 

weet (S.1.1.ii,111.); temple priests. 

[Skt.paficatcariya> த. பஞ்சாசாரியா] 

பஞ்சாட்சரக்காவடி pahjatcara-k-kavad) 

பெ.(1.) திருநீறு (விபூதி)க் காவடி (நாஞ்); 8 
k avadi in which the main offering is the 

sacred ash. 

த.வ. திருநீற்றுக்காவடி 

[Skt paficdk-sara> ». ugjem eri] 

uUgerLepsCarule pafyjatcara-k-koyil 

பெ.(7.) திருநீற்று (விபூதி)ப்பை (நாஞ்சி); 080 
containing sacred ashes. 

த.வ. நீற்றுப்பை 

[Skt. paficadk-sara> த. பஞ்சாட்சரம்] 

பஞ்சாட்சரப்படி ,9௮2/222-0-020] பெ.(.) 
சிதம்பரம் கோயிலுள் சிற்சபையில் ஏறுதற் 
கமைந்த ஐந்துபடிகள்; (96 142 steps leading 
to SitSapaiin Chidambarm temple. 

த.வ. ஐந்தெழுத்துப்படி 
[Skt. paficaksara> ». ugsen emia] 

பஞ்சாட்சரம் pafjatcaram, Gun.) 1. சிவனை 
அதி தெய்வமாகக் கொண்டதும் 'நமசிவாய் 
என்று ஐந்து எழுத்துகளாலானதுமான 
மந்திரம்; (6 five lettered mantra whose 
presiding deity is Siva,viz.,namaci vaya 
2. திருநீறு (இ.வ.); 890160 981165. 

[Skt paficaksara> g. ugsem eri] 

பஞ்சாட்சரவருணி paijatcaravaruni பெ.(ஈ.) 
நெல்லிக்காய் ; 1ஈ0187 00056 எரு, (சா.அக.) 

பஞ்சாணுவிரதம் paAjaqu-viradam, பெ.(ஈ.) 
சமணருள் இல்வாழ்வான் மேற்கொள்ளும் 
ஐந்து நோன்புகள் (மேருமந்.கதை.247); (1௦ ரப 
Vows practised by laymen. 

பஞ்சாதி paryadj Qu.(n.) 4. தனித்தனி 
பெரும்பாலும் ஐம்பது சொற்கள் கொண்ட 
எசுர்(வேத)ப் பகுதி; 5604௦5 ௦4 Yajur-Véda 
eachcontainingaboutfiftywords 2. வேதப் 
UGS! a VEdic passage. 

[Skt. paficagat> S. users] 
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பஞ்சாமியம் payamiyam, Gu.(n.) இலந்தை; 

ர்ய்பம்6 (சா.அக.). 

பஞ்சாமிர்தம் சச்சார், பெ.(ஈ.) 
வாழைப்பழம், தேன், சருக்கரை, நெய், 
திராட்சை என்ற இனிய பண்டங்களால் 
செய்வதும் இறை முழுக்காட்டிற்குப் பயன்ப 
டுத்துவதுமான பண்டம் (1.4.5.1.,268.); 8 
mixture of five delicious substances, 
usually, plantain, honey, sugar, ghee, 
grape used for anointing idols. 

த.வ.ஐயமுது, ஐந்தமுதம் 
[Skt paficantamrta> த. பஞ்சாமிர்தம்] 

பஞ்சாமிலம் ௦௪2/௭), பெ.(॥.) இலந்தை, 
மாதுளை, புளியாரை, நெல்லி, எலுமிச்சை 
என்ற புளிப்புச் சுவையுள்ள ஐவகை மரங்கள் 

(சங்.அக.); 176 1146 800-0ா௦0பொ0 216, 

viz., Wandai, madulai, puliyarai, nelli, 

elumiccai, 

த.வ.ஐம்புளிகம் 

[Skt.paficatamla> த. பஞ்சாமிலம்] 

பஞ்சாய் ,9/722); பெ.(ஈ.) புகை காட்டும் கருவி 
(தூபக்கால்) (வின்.); 0658. 

[00௨572 த. பஞ்சாய்] 

  

  

    
  

பஞ்சாயத்தார் 2௪௫௯௪/௮ பெ.(ஈ.) வழக்குத் 
Situurent; arbitrators, mediators; 
assessors, jurors. 

த.வ. உர வையார் 

[U.pancayat> த. பஞ்சாயத்தர
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பஞ்சாயத்து pafjayattu, Qu.(n.) 

_ 1 பெரும்பாலும் தீர்ப்பாளர் ஐவர் கூடி வழக்கை 
ஆராயும் ஊர்மன்றம் (சபை); 8 600 0௦7 

persons sitting as a court of arbitration, 

usually five in number. 2. apa@s 
தீர்ப்பாளரால் செய்யப்படும் வழக்கு ஆராய்வு, 

arbitration by disinterested persons 

chosen by the contending parties. 

த.வ. ஊரவை, ஐந்தாயம், பேராயம் 

[U.paficayat> த. பஞ்சாயத்து] 

பஞ்சாயத்து நாமா 2௪4௯2/ப-22 பெ.(1.) 
பொது நல முறைமடல் (மனு); 9801௮ ஈரல் 

inquest; report. 

[U.pafjayattnama> த. பஞ்சாயுத்தநாமா] 

பஞ்சாயத்துயூனியன் ௦௪௪4-0௪ 
பெ.(7.) ஊராட்சி ஒன்றியம்; panchayat union. 

த.வ. ஊராட்சி ஒன்றியம் 

[Skt.paficdyat+ E.Union> 5. பஞ்சாயத்து 

யூனியன்] 

பஞ்சாயுதபாணி pafijayuda-papi Qu.(n.) 

ஐம்படைக்கையினன், திருமால்; /790ப, 85 

holding five weapons in his hand. 

[Skt.pafica(n)> த. பஞ்சம்-ஆயுதம்-பாணி] 

பஞ்சாயுதம் ,௦ச௫ஆய2௪) பெ.(.) 1 சங்கம், 

சக்கரம், தண்டு (கதை), வில் (சார்ங்கம்), வாள் 

(கட்கம்) என்ற திருமாலின் ஐவகைக் 

கருவிகள்; 16 146 weapons of Visnu,Vvz., 

Sangam, Sakkaram, kadai, Sarngam, 

katkam2. sins se mod allem oor.smorbgsit-1); 

a gold ornament worn by women and 

children. 

த.ல.ஐம்படை 

[5/0 0210௮: த. பஞ்சம்-ஆயுதம்] 

பஞ்சாயுதமணி pafjayuda-many, Gu.(n.) 

ஐவகை வுருக்களாலான சிறுவர் கழுத்தணி 

வகை (யாழ்ப்.); 8 160806 of gold beads 

with pafjayudam as pendant, worn by 

children. 

த.வ.ஐம்படைத்தாலி 

[5/0 080௮72 த. பஞ்சம்*ஆய்தம்-மணரி]   

பஞ்சார்க்கம் சசிக), பெ.(ஈ.) தூமம், 
விதிபாதம், இந்திரதனு, பரிவேடம், கேது என்ற 
ஐந்து கரந்துறை கோள்கள் (விதான. 
குணாகுண.55.); the five celestial 
phenomena of daily occurrence regarded 
as exerting evil influence, viz., ddmam, 

vidipadam, indiradanu, parvédam, kédu. 

[Skt pafican+arkka> த. பஞ்சார்க்கம்] 

பஞ்சாரங்கட்டி ,7கடி/௮௮7-9௪10/ Gu.(n.) ugsemy 
மாலையணியும் மகளிரைக் கொண்ட இடையர் 

ou@uiy; a sub-division of the idaiyarcaste, 

so named from the paficdram necklace 

worn by their women. 

[பஞ்ச*ஆரம்/கட்டி 

பஞ்சாரூடபத்திரம் pa/yjarida-pattiram, 
பெ.(ஈ.) கொடுத்தவன், வாங்கியவன், 

சான்றாளர்களிருவர், எழுதியவன் ஆகிய 

இவ்வைவரும் கையொப்பமிட்ட ஆவணம் 

(சங்.அக.); 8 000ய௱சார் ஈவர்ற 16 

signature of the executant, executee, two 

witnesses and the scribe. 

[Skt.paficaridha-patra> த. பஞ்சாருட 

புத்திரம் ] 

பஞ்சாவயவம் ,7௪/4/2/௪):20277, பெ.(ஈ.) தருக்க 

நூலில் (சாத்திரத்தில்) வரும் மேற்கோள், ஏது, 

எடுத்துக்காட்டு, உபநயம், நிகமம் என்பன 

(சி.சி.அளவை,ரிசிவாக்.); the five elements 

in a logical statement, viz., mérkGl, édu, 

eduttukkattu, upanayam,nigamam. 

[Skt.paficdvayava> த. பஞ்சாவயவம்] 

பஞ்சாவரணம் 0௮ /2௮:௪0௪7, பெ.(ஈ.) தளம், 

தளாக்கிரம், பீடத்தின் கண்டம், கீழ்ப்பீடம், 

ஆதார சிலை என்னும் இலிங்கபீடத்தின் 

ஐவகை உறுப்பு (சைவச.பொது.59.); the five 

sections of the pedestal of a linga. 

[Skt parican+avarana> g. ugssraxeuril 

ugenassuit  pafyaattar Gu.(n.) 

பஞ்சகம்மாளர் பார்க்க; 566 வில 4௭. 

தெ.பஞ்சாணுலு



பஞ்சாத்திகாயம் 

ugensMamuw pa/jattikayam, Qu.(n.) 

சீவாத்திகாயம், தர்மாத்திகாயம், அதர்மாத்தி 

காயம், ஆகாசாத்திகாயம், புற்காலாத்திகாயம் 

அல்லது அசீவாத்திகாயம் என்ற ஐந்து சைன 
மத தத்துவங்கள் (திருநூற்.23,உரை.); the five 
ontological categories under which reals 
are distributed, viz., jivastikayam, 
darmastikayam, adarmastikayam, 
agasastikayam, purkalastikayam or 
ajivastikayam. 

[Skt paficastikaya> 5. ugensPenund] 

பஞ்சீகரணம் pafyikaranam, பெ.(ஈ.) 
நுண்ணுடற் கூறு கொண்ட (சூக்கும) பூதங்கள் 
ஒவ்வொன்றையும் இரண்டு சம பாகமாகப் 
பிரித்து ஒரு பாகத்தைத் தன் பருவுடல் (ஸ்தூல) 
பூதத்திலும் மற்றொரு பாகத்தை நான்கு 
சமபாகமாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு சிறு 
பாகத்தையும் மற்ற நான்கு பருவுடல் (ஸ்தூல) 
பூதங்களிலும் சேர்க்கை (கைவல்.தத்.10.); (6 
process of dividing each of the five subtler 
elements into two equal parts and 
apportioning one part to its corresponding 
grosser element and one-fourth of the 
other part to each of the other grosser 
elements. 

[Skt.paficakarana> த. பஞ்சீகரணம்] 
பஞ்சேந்திரியம் 2௮/ள்ந்சா, பெ.(.) மெய், 

வாய், கண், மூக்கு, செவி என்ற ஐம்பொறிகள் 
(Situ.); the five organs of sense, viz., mey, 
vay, kan,mikku, cevi 

[Skt paficéndriya> த. பஞ்சேந்திரியம்] 
பட்சசுரம் patcasuram, பெ.(1.) பதினைந்து 

நாளைக்கு ஒரு முறை வரும் காய்ச்சல்; 8 (400 
of fever occuring once in fifteen day. 
(சா.௮௧.) 

[பட்ச(ம)-சுரம்] 

பட்சணம் pafcanam, பெ.(.) 1. உண்கை: 
eating, devouring, consuming. 
2. விலங்கின் உணவு (வின்.); 10௦0 04 069516 
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90 606; ாஷ. 3. சிற்றுண்டி: 08165, 80/9௦ 
- meats. 

[Skt. bhaksana> த. பட்சணம்] 

பட்சணம்பண்ணு-தல் Pafcanam-pannu, 5 
செ.குன்றாவி.(9:1.) 1. உண்ணுதல்; 1௦ 69(: ௦ 
621 ப, (௦ 000516, 1௦ 98/௦பா 2. கவர்தல்; 
to misappropriate. 

த.வ. உண்ணுதல், தின்னுதல் 

[Skt. bhaksana> த. பட்சணம்] 

பட்சணி ,02/௦2/ பெ.(ஈ.) 1. உண்போன்: 00௦ 
//௦ 686 "சருகுசல பட்சணிக ளொரு கோடி" 
(தாயுமெளனகுரு.8). 2. பெருந்தீனி தின்போன்; 
one who indulges to excess in eating. 

3: அகத்தியர் செய்த ஒரு தமிழ் மருத்துவ நூல்; 
a Tamil treatise on medicine compiled by 
Sage Agastiyar. 4. ஓக அறிவைப் பற்றி, 
குறியீடாக 132 செய்யுட்களால் பாடிய ஒரு நூல்: 
a secret science of yoga practice and 
philosophy compiled in 132 poems or 
46565 (சா.அக.). 

[Skt. bhaksanm> g. பட்சி] 

பட்சணியம் patcaniyam, பெ.(ஈ.) உண்ணத் 
SGbS Guna; substance fit or suitable 
to eat. (ei. 96.) 

ULESHO patcatti! Geo. (Part.) 2 uSletr; 
case that, granting that. ‘yer agus 
பட்சத்தில் நான் போவேன்” 

[Skt paksa> த. பட்சத்தில்] 

பட்சதாபம் ,௦௪/௦௪7126௪௱. பெ.(ஈ.) இரக்கம் 
(வின்.); sympathy, compassion. 

[Skt pascattapa> s,. பட்சதாபம்/ 

uLeliGurel patca-p-polj பெ.(1.) தருக்கத்தில் 
பக்கத்தின் போலி (ஆபாசம்) (மணிமே.29:145.); 
fallacious minor term. 

[Skt. paksa> s. பட்சம்-போலி] 

பட்சபாதகவாதம் Patca-padaga-vadam, 
Glu.(n.) பட்சபாதவாதம் பார்க்க (சா.அக.); 566 
patca-pada-vadam.
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uiLeumsio' patca-padam, Gu.(n.) ஒரு தலைச் 

eniy; partisanship partiality. 

[Skt.paksatpata> g. u“eurei] 

பட்சபாதம்”,22/22-022௧, பெ.(1.) இரக்கம் 

(ailesr.); sympathy, compassion. 

[Skt.paksatvata> g. ueurgiil 

LIL Fura aio palca-pada-vadam, Giu.(N.) 

ஊதையும், கோழையுங் கூடி அதனால் நோய் 

கண்டு நாக்கு, கை, கால் இழுத்து அசந்து 

போகச் செய்யும் ஒரு வகை ஊதை நோய்; 8 

kind of paralysis marked by loss of 

sensation and function of the tongue, face 

and the limbs due to the concerted action 

of wind and phlegm humours (61. 3)6.). 

பட்சபாதி,2௪/22-0 421 பெ.(ஈ.) ஒருதலைச் 

srtumrereisr; biased person, partisan, 

schismatic. 

[Skt paksa-patin> g. uceursi] 

ut_gin' patcam, @u.(n.) 1. aa; side, party. 

2. g\sitt; kindness, affection, friendship. 

"பட்சமுற வைத்தார் பதி" (தனிப்பா. 

363,101). 3. சிறகு; ஈர 4. 15 நாள் (திதி) 

கொண்ட காலம்; |பாகா 10ர்£10ம் 5. நூல்; 

treatise 6. Gamt_ur@; theory; opinion 

7. மீனம்பர் (யாழ்.அக.); ௭015. 

[Skt.paksa> s. ue] 

பட்சம்£,22/2௮/71, பெ.(7.) சார்பு (சைவப்பிரகாசன. 

16.); leaning. 

[Skt.paksa> g. ue] 

பட்சம்போடு-தல் patcam-podu-, 20 

செ.கு.வி.(9.1.) பதினைந்து நாள் வரை 

வெயிலில் காய வைத்தல்; ரர9 70 ரிரி28ா 

days under (6 5பா (சா.௮௧.). 

பட்சம்வை-த்தல் ,௦2/0௪777-, 4 செ.கு.வி.(4.1.) 

பதினைந்து நாள் வைத்திருத்தல்; 1௦ (96 for 

ரா 0ஷ5. (சா.அக.) 

பட்சமமண்டலம் pafca-mamandalam, 

பெ.(ஈ.) கண்ணிமை வட்டம்; circles of the 

eye lashes. (சா.அக.) 

[Skt.paksa> g. ued]   

பட்சிதோடம் 

பட்சமூலி சச/ச௱ப பெ.(.) சித்தர்கள் 

பசியெடுக்காதிருக்க பதினைந்து நாளைக் 

கொரு தரம் உட்கொள்ளும் ஒரு மூலிகை; 8 

unknown drug taken by Sidhhars once in 

a fortnight to keep them off from hunger 

so that they may not be disturbed in their 

9008 080106. (சா.அக.) 

/பட்சம்சமூலி] 

பட்சாந்தரம் ,25/24702/2, பெ.(1.) கொள்ளப் 

பட்ட கொள்கையில் இருந்து மாறுபட்ட 

Garena; alternative, another side or view 

of an argument. 

[Skt. paksantara> த. பட்சாந்தரம்] 

uLerune patcapasam, பெ.(ஈ.) பக்கப் 

Gurred); a fallacious argument. 

[Skt. paksata-bhasa> த. பட்சபாசம்] 

பட்சி'-த்தல் ,9௪/௦4, 4 செ.குன்றாவி.(1.1.) 

1. 2. ter ¢51560; to eat, devour, gobble, glut. 

"தசைகள் பட்சித்து"' (திருப்பு,507) 2. கவர்தல்; 

(௦ ஈ/5300100216. அவன் சொத்தை எல்லாம் 

பட்சித்துவிட்டான் (இ.வ) ) 3. அழித்தல்; to mar, 

0500).) 'இரட்சித்தாலும் சரி பட்சித்தாலும் சரி. 
[5/6 0௮52 த. பட்சி-த்தல்] 

பட்சி? ௪/2] பெ.(ஈ.) 1 umsmes bird, winged 

0681பா6. "கின்னர மிதுன பட்சிகள் 

(தக்கயாகப்.610,உரை.) 2. குதிரை (அக.நி.); 

horse. 

[Skt. paksin> த. பட்சி] 

பட்சிக்கப்பு ,7௪/244202ப, பெ.(॥.) சங்கு; 

௦௦௦. (சா.அக.) 

பட்சிக்கல் 04/24/64௮1 பெ.(ஈ.) கருடக்கல் ; 8 

ர்ர(டீ ௭௦6. (சா.அக.) 

பட்சிசாத்திரம் சச/சட்ச்சரசா, பெ.(॥.) 

பஞ்சபட்சி சாத்திரம் பார்க்க; 569 09ரீ/2-0810- 

$attiram. 

[ப்ட்கிசசாத்திரம்] 

பட்சிதோடம் ,௦௮/0022ர௪௭, பெ.(ஈ.) மாலையில் 

பறவை நிழல்படுதலால் உண்டாவதாகக் 

கருதப்படும் குழந்தை நோய் வகை; 9 056856



பட்சியிராசன் 

of children, believed to be caused by the 
shadow of a bird falling on it in the evening. 

[Skt. bhaks+tdsa> 5. uw’ AG 5m_1i] 

uLAulgmecr  patciyirasap, Gu.(n.) 

1. SGLtuémssae; beryl 2. பால் கருடக் 

&6v; a white stone or concretion supposed 

to be derived from the eye or head of 

Brahmini_ kite (e1.96.). 

ur Aul@eréein pafciyin-eccam, Gu.(n.) 

பொன்னம்பர் (யாழ்.இக.); [68170ப5 ௨௱௭. 

பட்சிராசன் ௪/2ர்ச2௪, பெ.(॥.) மூவுப்பு, 
மூவகையுப்பு; 16 ப்ரம் 2666006 5211 0௮11௦0 
from the effloresence found on the fuller’s 
earth (a1. 9)8.). 

பட்டாசாரி 0௪2-288 பெ.(ஈ.) 1. புலவன்: 
learned man, scholar 2. கோயில் பூசகன்: 
Brahmin priest of a temple. 

[Skt. bhattatcari> த. பட்டாசாரி] 
uULLrsnfwen  paffa-sariyan, பெ.(ஈ.) 

1. பட்டாசாரி பார்க்க; see pattasari 
2. மிமாஞ்ச மதத்தினுள் ஒரு பகுதிக்கு 
ஆசிரியன் (சி.போ.பா.பக்.44.); 10பா0௦7 04 8 
sub-sect of Mimamsakas. 

[Skt. bhatfa+cariya> த. பாட்டாசாரி] 

'அன்' உடைமைப் பொருள் ஈறு 

பட்டாசுகாய் சரச பெ.(॥.) சிலந்தி 
நாயகம் (சா.அக.); ulcer plant. 

பட்டாணி! 9௪//௪ர/ பெ.(ஈ.) 1. கடலைக் கொடி 
வகை; 081061 068 2. கொடி வகை; grey or 
ரி0 0683. கொண்டலாத்தி; 100006. 

ம.புட்டானா, ம. பட்டாணி 

K.,Tu. bataéni:M.ucc reef 

[Mhr. putana> gs. பட்டாணி] 
ULL enh? pattanj Gu.(n.) உருது மொழி பேசும் 

முகம்மதிய வகையினர்: Indian 
Muhammadan whose mother tongue is 
Urdu. ' 

[U. pathani> த. பட்டாணி]. 

பட்டாணிக்கடலை Pattani-k-kadalaj பெ.(ஈ.) 
கடலை வகை; 8660 ௦4 16 091091 - pea. 
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பட்மாசு 

பட்டாணித்தைலம் patfan-t-tailam, Gu.(n.) 

ஒரு சிரங்கெண்ணெய்; 9 ஈ60108160 01 ப560 
for itch and sores (a1. 9)6.). 

பட்டாணிப்பயறு pattan-p-payaru, Gu.(n.) 

பட்டாணி விதை; 563 5660. (சா.அக.) 

பட்டாரிகை ,9௪//879௮/ பெ.(॥.) கொற்றவை 

(S.LLiii, 136,n.); Durga. 

[Skt. bhaftarika> gs. in:c mtn] 
பட்டாவியம் ௦௪/௫௭, பெ.(ஈ.) பட்டாவியா 

(ஜாவா) நாட்டில் பயிராகும் ஆரஞ்சு அல்லது 
&léélel; orange grown in Batavia (Java) 
(சா.அக.). 

பட்டாளம்' patfajam, Gu.(n.) 500 முதல் 1000 
வரை காலாட்கள் கொண்ட படை வகை: 
regiment, body of foot soldiers of 500 to 
1000 men. 

த.வ.காலாட்படை 

[E. battalion> த. பட்டாளம்] 

பட்டாளம்” ,௦௮//227, பெ.(ஈ.) கூட்டம்; 8 large 
gang (of persons mentioned) “மாணவர் 

பட்டாளம்', சிறுவர் பட்டாளம்' (உ.வ.). 

[E. battalion> s. wires] 

பட்டுவாடா patfu-vada, Qu.(n.) ஊதியம், 
மடல் (கடிதம்) பொருள் போன்றவற்றை 
உரியவர்களுக்கு வழங்குதல், உரியவர்களிடம் 
கொண்டு சேர்த்தல்; distribution, 
disbursement of salary; delivery of letters 
etc.. 'உரிய காலத்தில் ஊதியத்தைப் பட்டு 
வாடா செய்தால்தான் பணியாளர்களுக்கு 
மகிழ்ச்சி ஏற்படும்'. 'தபால்காரர் கடிதங்களைப் 
பட்டுவாடா செய்யக் கிளம்பிவிட்டார்'. (இ.வ.] 

த.வ. வழங்கல் 

[பி.எஸ்சி த, பட்டுவாடா] 

பட்மாசு patmdasu, பெ.(ஈ.) 
(அயோக்கியன்) (வின்.): (2508. 

- [0.6ப0/ச52 த. பட்மாசு] 

கயவன்



பட்வாரி 

பட்வாரி ௦2/27 பெ.(1.) பதிவு செய்யும் 

udleurenit; registrar. 

[Mhr.patwdri> g. u‘oumfl] 

படவா ௦௪௪௪ பெ.(1.) 1. போக்கிரி; [850வ, 
base scoundrel 2. கூட்டிக் கொடுப்போன் 

(இ.வ.); pimp. ower of creating, acting and 

௨5/00 3. விலை மகள் (கூத்தி) (இ.வ.); 

prostitute. 4. ஒருவரைத் திட்டவும், பாசத் 

துடன் அழைக்கவும் பயன்படுத்தும் சொல்; 

ue; a term of abuse as well as 

endearment; chap. ‘Gd ucaurésser’, 

"படவா! நீ தான் என் பேனாவை எடுத்து 

ஒளித்து வைத்தாயா?' (இ.வ.) 

[U.bharw a> த. படவார் 

uLm pada, Gur. (adj.) Guifiu; large, great. 

[U.bara> த. டார் 

பண்டாபீசு றசரர22/2ப, பெ.(॥.) கூட்டுறவு 

நிலை வைப்பகம் (ஐக்கிய நாணய நிதிச்சாலை) 

(இக்.வ.); office of a permanent fund; co- 

operative. 

[E.fundoffice< g. veir_mfe] 

பண்டிதசாத்திரம் ,021202-22/472/7, பெ.(1.) 

மருத்துவ (வைத்திய) நூல் (வின்.); 506106 of 

medicine. 

[Skt pangita+cattira> த. பண்டிதசாத்திரம்] 

பண்டிதம்பண்ணு-ல் pandidampannu-, 12 

செ.கு.வி. (3...) 1. மருத்துவம் செய்தல்; 

according treatment. applying remedies, 

cure diseases, practising medicine, 

application of remedies on a patient or a 

0156856. 2. இயற்பியல் (பெளதிக) முடித்தல் 

(சா.அக.); 3ப0]6௦49 1௦ 16 chemical action 

of a substance. 

Lstrigs fads ecarin pangidar-ilakkanam, 

Qu.(n.) நல்ல மருத்துவரின் குணம் முதலிய 

இலக்கணங்கள் (அ) செப்பம்; 106 qualities of 

a good physician. ‘1. ugsgie நூல் கற்றல், 

அதில் பழக்கமுறல், 2. பொருளாசை அற்று 

நிற்றல், 3. சரக்கு மூலிகை நிறை குணமறிதல், 
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பத்திரகம் 

4. சினம் கொள்ளாது அடக்கமுறல், 5. மருந்து 

செய்யும் திறத்தை அறிதல், 6. கடவுளை 

வழிபடல், 7. அறமியற்றல், 8. குருவையடுத்து 

முறையைக் கற்றல், 9. நெடுநாள் பழக்கமுறல், 

10. கைபாகம் செய்பாகத்தில் தெளிவுறல் 

11. இலக்கண இலக்கியம் கல்வித்திறம் கற்றல், 

12. பிறர் உயிரைத் தன்னுயிரைப் போல் 

எண்ணால், 13. அனுபான வேறுபாடு அறிதல், 

14. நோய், குறி குணங்கள் அறிதல், 15. சரக்குத் 

தூய்மையில் தேர்தல், 16. நண்பன் பகைவன் 

வேறுபாடு அறிதல், 17. மாழைகளைத் துகள் 

செந்தூரமாக்கும் முறையில் தெளிதல், 18. நாடி 

நடையறிதல், அதாவது நாடி ஆய்வு, 
19. பஞ்சபூத நிலையும் முப்பிணிக்கூறு 

குற்றமுமறிதல் (சா.அக.). 
பத்தாந்து ,௦112720) பெ.(ஈ.) தான் நுட்பமாக 

உண்டாக்கிய பொருளைப் போல் பிறர் 

செய்யாமல் தடுத்து, தானே செய்து பயன் 

பெறுதற்கு அரசு அளிக்கும் உரிமை (இ.வ); 

patent. 
த.வ. தன்னுரிமை 

பத்திரக்கடன்காரன் ,9௪172-/-42020-492 

பெ.(ஈ.) ஆவணத்தின் மேல் கடன் 

கொடுத்தவன் (வின்.); 0௦00-01601107. 

[Skt.patra> s. ussma] 

பத்திரக்காரன் pattira-k-karap, Qu.(n.) 

ஆவணம் பதிவு செய்வோன் (இ.வ.); 1018 

public. 

த.வ. சான்றுறுதியாளன் 

[Skt.bhadra> த. பத்திரம்] 

[ காரன்' உடைமைப் பொருள் ஈறு.] 

பத்திரகடம் ,௦௪14/2-4௪22௭), பெ.(7.) நற்காரியங் 

களுக்காக மாவிலை முதலியவற்றை வைத்துக் 

கட்டி அழகு செய்து நீர் நிறைக்கப்பட்ட குடம் 

(பூரணகும்பம்); (1.&.5./.162.); pot filled with 
water and sanctified by rites. 

[Skt.bhadratghafa> s. ugéirec i] 

பத்திரகம் ,௦௪:4/27௮777, பெ.(ஈ.) 1. இலை; leaf, 

2. சந்தனம்; 58104, 3. Sime; feather,



பத்திரகாளி 

4. விழுதி; .8 நிலா, 5. நீர்முள்ளி; a thorny 
கார். (சா.௮௧.). 

பத்திரகாளி pattirakal பெ.(ர.) கொற்றவை 
(சிலப்.20:38,உரை.); [பா98. 

[Skt.Bhadra-kali> த. பத்திரகாளி] 

பத்திரதீபம் ௪442-210௮), பெ.(ஈ.) கோயில் 
களில் நடைபெறும் விளக்கேற்றும் விழா வகை; 

an illumination ceremony conducted in 
temples. 

[Skt. bhadra-dipa> த. புத்திரதீபம்] 

பத்திரபாலா ௪22/5 பெ.(ஈ.) வலிமை 
கொடுக்கும் மூலிகை; 8 (010 ௦4 rejuvanate 

60106 (சா.அ௧.). 

பத்திரம்! சசர்ர்சா, பெ.(ஈ.) 1. Glens; leaf. 
பத்திரங்கொண் டருச்சித்தே (வெங்கைக்கோ. 
120); 2. புத்தகத்தினேடு எதிர்போயேறும் 
பத்திரம் வென்றதாக. றவ 1684 ௦4 3 0001. 
(திருவாலவா.38,24); 3. இலை போன்ற தகடு; 
86 1 1௬6 10 ௦16௧4. பைம்பொற் பத்திரம் 
(பெருங்.மகத.5,51); 4. ஒர் அணிகலன், வெண் 
கலப் பத்திரங்கட்டி விளையாடி (திவ்.பெரியாழ். 
1,9,5); a leaf - like ornament. 5. ஆவணம்; 
written document, bond, deed, order. 
6. HGysu. letter, epistle, usPyw 
கொடுத்தொதுங்கிப் பத்திரன் பணிந்து 
நின்றான் (திருவாலவா.55,19): note, ola. 
7. பூவிதழ் (வின்); ரி ற6(ச]. 8. இறகு 
(பிங்); wing, feather, plumage. 
9. அம்பு (பிங்); 80. துன்று பத்திரமாயிரம் 
வாசவன் றுரப்ப (குற்ற.தல.14,39); 8௦. 
10. சிறுவாள் (பிங்) 50௮! sword, பத்திரம் புரை 
நாட்டம் (கம்பரா. ஊர்தே.170). 

பத்திரம்” pattiram, Gu.(n.) 1. அழகு (பிங்); 
beauty, grace. 2. அழகிய உருவம். 
பத்திரமணிந்த சித்திரக்கதவின் (பெருங், 
Qleor cures .2,66); beautiful figures, as 
08060 01 8 000௩. 3. கவனம். சாமான்களைப் 
பத்திரமாய்ப் பார்த்துக்கொள்; ௦8ப141௦0, 
carefulness, circumspection. 4. நன்மை 
(சூடா.) பத்திரக்கடிப்பு (சீவக.2276); 
goodness. 5. பாதுகாப்பு, பத்திரச் சிறைகளை 
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விரிக்கும் பண்பினான் (சும்பரா.சடாயுவுயிர். 91; 
safety, security. 6. நலம். ஊரில் எல்லாரும் 
uss? good state of health, welfare. 
7. யானை வகை. பத்திரப் பெயர்ப் பருத்தகைச் 
சிறுத்தகட் பாய்மதப் பரூஉப் பக டனையான் 
(பாரத.பதினெட்டாம்.31); 3 [870 ௦4 ஒஒறாகாட். 
8. மலை (பிங்.). பத்திரத் தலையென (கம்பரா. 
கரன்.80); ॥ி1, ஈஈ௦பார்சரா. 9. பீடத்திலுள்ள 
எழுதகவகை. நடுவு பத்திரம் உடைத்தாய் 
நின்ற பீடம் ஒன்று; (5.1..॥,222). 10. ஒன்பான் 
ஆண்டுகளில் ஒன்றாகிய பத்திர ஆண்டு. 
(சிவதரு.கோபுர.53). 11. ஒக இருக்கை வகை. 

ஆதன நூற்றெட்டவை பதுமம் பத்திரம் 
(தத்துவப்.107). 12. பத்திரலிங்கம் என்னும் 
பெயர் பெறும் சைவாலதுபத்துப் பலிபீடம். 
(சைவச.பொது.127). 13. குதிரைப் பந்தி 
(அக.நி.); ॥0156-512016. 

பத்திரம்? ௦௪4/2, பெ.(ஈ.) 1. சொத்தின் 
விளக்கமும் அதற்கு உரியவரின் பெயரும் 
எழுதி அரசிடம் பதிவு செய்யப்பட்ட முத்திரைத் 
ser; registered document of property, 
610. பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட் டிருப்பவரின் 
பிறங்கடைக்கே இந்தச் சொத்தின் மேல் 
உரிமை உண்டு, 2. முத்திரைத்தாள்; stamp 
paper for writing legal 6௦ப௱ள(6. "ஆயிரம் 
ரூபாய் பத்திரம் இரண்டு கொடுங்கள். 
3. முதலீடாக. சேமிப்பாக அல்லது கடனாகக் 
கொடுத்த பணத்துக்குத் தரும் அச்சடிக்கப் 
பட்ட அல்லது எழுதப்பட்ட சான்று; 0௦௭0 107 
investment, savings 07 1௦2. ஐந்தாண்டு 
காலச் சிறுசேமிப்பு ஆவணங்கள் 4. ஒரு 
விழாவில் ஒருவரை, பாராட்டும் வகையில் 
அளிக்கப்படும் பாராட்டுச் சொற்கள் அடங்கிய 
sre; citation read in honour of some one 

at a formal occasion. ‘aflipraile 
அமைச்சருக்குப் பாராட்டுப் பத்திரம் வாசித்து 
அளிக்கப்பட்டது'. (உவ) 

[Skt.bhadra> g. ugsmi] 
பத்திரலிங்கம் pattira-liigam, Gu.(n.) 

சிவாலயத்துப் பலிபீடம் (சைவச.பொது. 
127,உரை.); altar of sacrifice, 

[5/-6/௭0724/718- த. பத்திரவிங்கம்]



பத்திரவீரியகம் 

usApeifusin pattira-viriyakam, Qu.(n.) 
1. மூங்கில் வகை; 8 (00 04 08ாம்௦௦ 2. பிரம்பு; 

rattan. 

[Skt.patra+ viryaka> த. புத்திரனீரியகம்] 

பத்திரன் இசெய்/21, பெ.(.) 1. வீரபத்திரன்; 

20007௮. "மீண்ட பத்திரன் விண்ணுலக 
டைந்தனன்" (உபதேசகா.விபூதி.31). 2. சிவ 
பிரான் (வின்.); 54/2.3. பாணபத்திரன்; 8 
0/0166. 'சிறந்தானங்கட் பத்திர னென்றோர் 
பாணன்" (திருவாலவா.54,1). 

[Skt bhadra> 5. uséiger] 

usHoranyer pattirakarap, Gu.(n.) அழகிய 
eulg ales est; well built handsome man. 
'"என்பத்திராகாரன் புறம்புல்குவான்" (திவ். 
பெரியாழ்.1.10:6). 

[5/6 சள்ச4 2/௮ த. புத்திராகாரன்] 

பத்திராசனர் pattirasanar, Qu.(n.) eG 
வகைத் தேவ கணத்தார்; 8 0885 01 806155 

or heavenly inhabitants. 

பத்திராஞ்சனம் ,9௪/77227207, பெ.(ஈ.) மை; 

collyrium, black paint (e17..946.). 

பத்திராட்சி pattiratc] Ou.(n.) spSoBbsreoy 
அல்லது அந்தி மல்லிகை; 949/0 486, 

four o' clock plant. (e1.946.) 

பத்திராட்சிமணி pattiratcimani Qu.(n.) 

உருத்திராக்கம் போல அணிதற்குரிய 

கொட்டை மணி வகை: 10பா ௦' 0004 seeds 

worn by religious mendicants. 

[9/0 ம//௪௦12/5௪2 த. புத்திராட்சி] 

பத்திராதி சசர்ர்சீம் பெ.(ா.) ஆகாய கருடன்; 

sky root. 

பத்திராதிபர் ,சசர்ரசீ20௪ பெ.(॥.) செய்தித் 

தாள் நடத்தும் தலைவர் (இக்.வ.); editor 018 

journal. 

த.வ. இதழாசிரியர் 

[Skt. patratadhipa> g. புத்திராதிபா] 

பத்திராலாபனம் ,0௪/(/2/2227277, பெ.(£.) 

நலம் கூறுகை (சீவக.2180,உரை.); telling a 

person of one's welfare. 

[Skt. bhadralapana> §. புத்திராலாபனம்] 
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பத்திரி! ௪௪1447 பெ.(ஈ.) 1. அம்பு. (திவா.); ௦5. 
2. பறவை (பிங்.); 010. 3. குதிரை (சூடா.); 
0156. 4, சாதிபத்திரி (உ.வ.); mace. 
5. am_@éergs; Malabar nutmeg. 

[Skt. patrin> த. பத்திரி] 

UsHA? patti; Qu.(n.) lens; leaf. "Glusns, 
வல்லிகளினுள்ளாலிருந்த பத்திரிகள்" 
(மேருமந்.1163). 

[Skt. patra> 5. usaf] 

பத்திரி” தசரர்/ பெ.(ஈ.) காளி (பிங்.); Kali, 
consort of Siva. 

[Skt bhadra> த. பத்திரி] 

பத்திரிகம் சசரக, பெ.(1.) சீரகம்; போர் 
5960 (சா.அக.). 

பத்திரிகா சச, பெ.(ஈ.) 1. வெள்ளை 
நாகணம்; 1/ள்॥(6 ௦7௦101 இர். 2. இருள் விடு 
Gléig; an unknown plant. 

usAilens pattirikal Qu.(n.) 1. weed (sip git); 
letter, ola. 2. இலை; 162. 3. அச்சடித்த தாள்; 
printed paper; news paper; journal; 

pamphlet. 4. a,exsmri; document, deed, 

5. aller aur gustor(); notice, advertisement. 

[Skt.patrika> த. பத்திரிகை] 

பத்திரிகையாளர் pattirikalyalar, Cu.(n.) 
செய்தித்தாளுக்குச் செய்தி திரட்டுபவர் 
அல்லது செய்தித்தாள் தொடர்பான பணி 
யிலிருப்பவர்; /0பாவ((5(. 

த.வ. செய்தியாளர், தாளிகையாளர் 

பத்திரிகைவை-த்தல் சரிக்க, 4 

செ.குன்றாவி. (1.(.) குடும்பச் சடங்கு 

களுக்கான அழைப்பிதழை நேரில் கொடுத்து 

நிகழ்ச்சிக்கு வருமாறு அழைத்தல்; invite 

formally in person. 

[பத்திரிகை ஈவைடத்தல்,] 

பத்மகம் ,7௪௦177௪7௮, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை மரம்; 

810470௦71126. (சா.அக.). 

பத்மகெந்தஞ்சம் ,2271௮:270௪,0௮, பெ.(£.) 
தாமரைக் கிழங்கு; 0105 (001. (சா.அக.). 

பத்மம் 2௪௦1௮, பெ.(1.) பதுமம் (5.1.1.॥,395) 

urté&; see padumam.



பத்மயோனி 

பத்மயோனி ,9௪04712-)/20/ பெ.(1.) நான்முகன்; 
பாவ்ா க. "மாமுனிகணத்தர் தம்மொடுங் கூடி 
நின்றனன் பத்மயோனியே" (தக்கயாகப்.472). 

[5/1.0௮07727/07/ த. புத்மமோனி] 

பத்மராகம் ,7௪2177௮/294-7, பெ.(1.) மாணிக்கம்; 
சிவப்புக் கல்; 8 806025 07 ruby. 

பத்மவரி ௪௭௪-1௮7 பெ.(॥.) தாமரைத் 
தளங்களையொத்து அமைக்கப்பட்ட 
கோயிலின் அடிப்பகுதி; 16 1௦/௦1 1௭ ௦ 
a temple shaped in the form of the petals 
of a lotus flower. 

[Skt padma> த. புத்மம்-கரி] 

usureerin padmasanam, Gun.) ஓர் ஓக 
நிலை; 9 0091பா6 |॥ yoga practice (சா.அக.). 

பத்மாட்சம் ,௦2021774/2௮77, பெ.(ஈ.) தாமரை பணி 
(eir..248.); lotus beads or seeds. 

பத்மினிகண்டகம் padminikandagam, 
பெ.(॥.) தாமரைச் செடியின் முட்களைப் போல் 
உடம்பின் தோலைப் பற்றி உண்டாகும் ஒரு 
நோய்; தவளைச் சொறி; a skin disease 
marked by thickening and keratinisation 
of the skin. Follicular and popular 
eruptions and degeneration of sebaceous 
and sweet glands toad skin (er..96.). 

பத்மினிசாதிப்பெண் paaminisadippen, 
பெ.(ஈ.) நால்வகை இனப் பெண்களில் முதல் 
வகை; Ppadmini is the first of the four 
classes of women classified according to 
their lust (er.98.). 

usMef Geuisit padmipiseyanir @u.(n.) 
ஒன்பது அல்லது பத்து மாதக் கருப்பிண்டக் 
கருவினின்று செய்யும் செயநீர்: 8 pungent 
liquid extracted from a foetus of nine or 
ten months old (சா.அக.). 

பத்ரகாளி padrakal பெ.(ஈ.) கொற்றவை: 
பார. "பத்ரகாளி படை கண்டு" 
(தக்கயாகப்.592). 

(பத்திரகாளி 2 பத்ரகாளி] 
பத்வா எஸ்:8, பெ.(ஈ.) முகம்மதியச் சட்டப்படிக் 

Spin sry; judicial sentence or 
judgement by a Mufti. 

[U. fatwa> g. use] 
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பதகதார் ,௦௪0௮:௪-04 பெ.(ஈ.) சிற்றூர் 
தொகுதியாகிய பதகத்தின் தலைவர் 
(G.Tj.D.1.170.); head of a Patakam. 

[Skt.pata-ga> 5. ussgmi] 

uséenfeu  pada-c-cériya; Qu.(n.) 
ஒரெழுத்துக்கு மேற்பட்ட எழுத்துகளாலாகிய 
amfenu (ailsr.); augment consisting of 
more than one letter, as இன், வற்று. 

த.வ.எழுத்துச்சாரியை 

[Skt.pada> த. புதம்] 

பதச்சேதம்  pada-c-cédam, Gu.(n.) 
1. சொற்றொடரைத் தனித் தனிச் சொல்லாகப் 
பிரிக்கை (வின்.); 501149 11௦ ௦௦0௦ 
parts, as a sentence. 2. éi; metrical foot. 
"சீரைப் பதச் சேதமென்றும் usiiont" 
(யாப்.வி.22,பக்.97). 

த.வ. சொற்பிரிப்பு 

[Skt.pada+céla> 5. usé@eeii] 

பதசகம் ,2202227௮/7, பெ.(ஈ.) அத்தினி இனப் 
பெண்கள் நால் வகைகளுள் ஒரு பிரிவினரன;- 
one of the four classes of women divided 
according to their tust (er.9\6.). 

பதசாரம் pada-séram, பெ.(ஈ.) பதப் 
பிரயோசனம் பார்க்க; see pada-p- 
piraydSanam. 

[Skt.padatcara> g. users] 

பதஞ்சலி Padarjal Gu.(n.) வடமொழியில் ஒக 
சூத்திரமும் வியாகரண மகாபாடியமும் 
மருத்துவ நூலொன்றும் இயற்றியவரும் ஆதி 
சேடனவதாரமாகக் கருதப்படுபவருமான ஒரு 
முனிவர்; & 8806, author of the yoga 
Siitraas, Mahabhasya and a treatise on 
medicine in Sanskrit, considered an 
incarnationof Adigésa. 

[Skt.pat-afyjali> த. புதஞ்சலி] 

பதப்பிரயோசனம் pada-p-pirayosanam, 
பெ.(॥.) சொல்லின் பொருணயம்; 16 
significance of a word. 

[Skt pada+pirayocena> s. ug S}Gureemi]



பதப்புணர்ச்சி 

பதப்புணர்ச்சி ,7202-0-2ப72700/ பெ.(1.) நிலை 

மொழியும் வருமொழியும் ஒன்றுபடுகை 
(petr.242,0ufleneu.); sandhi, combination of 
one word with another. 

[Skt.pada> த. பதம்] 

பதபாடம் 9௪22-2288), பெ.(ஈ.) மறையின் 
(வேதத்தின்) சொற்றொடர்களைப் பதம்பதமாக 
எடுத்தோது முறை; method of reciting Veda 

word byword. 

[Skt.pada> த. புதம்] 

பதர்பேணி ,2202-2 2/1 பெ.(.) கோ துமையாற் 
செய்யப்படும் ஒரு வகைப் பணிகாரம் 

(இந்துபாக.); 8 1470 ௦7 08/6 602௭60 10 

wheat. 

[U.padar+phéni> 5. ustGuef] 

ugsMarAguin padarikasiramam, Ou.(n.) 

இமயச் சாரலில் உள்ளதும், நர நாராயணர் 

தவம் புரிந்ததும், திருமாலுக்குச் சிறந்ததுமான, 

தலம் (வின்.); 8 580160 place on the 

Himalayas said to be the hermitage of 
Naraand Narayana, sacred to Visnu. 

[Skt badarikasrama> த. புதரிகாசிரமம்] 

பதரிரீட்சம் ௦௪227712௮7, பெ.(1.) ஒட்டை பரம்; 
கோவ ௭6௦ (சா.அக.). 

பதனகேந்திரம் padaga-kéndiram, Qu.(n.) 

கிடைக்கோட்டின் (அட்சரேகையின்) விம்ப 
நிலை (வின்.); argument of the latitude of 

planets. 

[Skt.patanatkéntira> s. புதனகேந்திரம்] 

பதாகினி'! ௦௪2/9 பெ.(ஈ.) தானை (திவா.); 

சாரு. "கடாங்கதழ் பதாகினி (ஞானா.26,18). 

[Skt.patakini> த. புதாகினி] 

பதாகினி” padakin{ பெ.(ஈ.) கொடிப்படை; 

army carrying banners. . "6. Thies 

பதாகினி" (ஞானா.26,8). "நாயகி 

பதாகினிகளே" (தக்கயாகப். 433). 

[Skt patakini> த. பதாகினி] 

பதாத்துவா 2௪2௪0௪, பெ.(1.) அறுவகை 

அத்து வாக்களுள் பத உருவமானது (சி.சி.8;6- 
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9, மறைஞா.); (6 path of words, one of six 

attuva. 

[Skt.padatadhva> த. புதாத்துவார் 

பதார்த்தம் 2202,  பெ.(ஈ.) 

1. சொற்பொருள்; றா! 07 8 070. 

2. Qurraser; thing, substance matter, article, 

commodity, drug; being form of existence, 

whether spiritual or material. 

"ஐம்பொறிக்குந் தொடர்பாய் நிற்குமான்ற 

பதார்த்தங்களெலாம்"" (ஞானவா.உற்பத்.68). 
3. சோறு ஒழிந்த கறி முதலிய உணவுப் 

பொருள் (உ.௨); பேரு, 8௫/1000-51பரீ ௨00201 

rice. 4. Gerés (aller); wealth; movable 

property. 5. udgs) கருடம் கொண்ட நிறை 

(aA 65),105.); weight of ten karsa. 

6. செல்வம் (திரவியம்), குணம், கருமம், 

சாமானியம், விசேடம், சமவாயம், அபாவம் என 

நியாய சாத்திரத்தில் வழங்கும் ஏழுவகைப் 

பொருள்கள்; 081890; 0060102016, 0175௨8 

kinds, viz., diraviyam, kunam,karumam, 

Samaniyam, vicésam, Samavayam, 

80 3ப/2௱ 7. சிவ சமயத்துக் கூறப்படும் பதி, 

பசு, பாசம் என்ற மூவகை மூலப் பொருள்கள்; 

eternal, uncreated things in the universe, 

three in number, viz., padi, paSu,pasam. 

8. சித்து, அசித்து, ஈசுவரன் என்ற மூவகை 

மூலப் பொருள்கள்; 616102! பா062160 

things, viz.,8ittu,aSittu, iSuvaran 9. etoseor 

சமயத்துக் கூறப்படும் சீவன், அசீவன் என்ற 

இரு வகை மூலப்பொருள்கள்; 61டு, 01 64௦ 
kind, viz., Sivan, Svan. 

[Skt padartha> த. பதார்த்தம்] 

பதார்த்தம்” ௪௪2௧௪௭, பெ.(ஈ.) 1. சாறப் 

பொருளினால் செய்யப்பட்ட பொருள்; 81 
substances made up of matter, material 
substances that which underlies all 

phenomena. 2. கண்களால் பார்க்கக்கூடிய 

Gum per; any visible thing. 3. உடம்பு அல்லது 

உடல் உறுப்பிற்கு அடிப்படை அல்லது



பதிகிருத்தியம் 

காரணமான பொருள்; (1 ஈக) (06 

material of which an organ or body is 

made up. 4. கடவுள் ஆற்றல் பொருந்தியுள்ள 

Qumqér; (in theology) that in which the 

divine attributes inhere or exist. 

5. தின்பண்டம்; 68180165. 6. மூலிகை; drug. 

7. காய் கறி; 4606189016. 8. உணவுப் பொருள்; 

1000 8(பரீ$. 9. சாறப் பொருள்; 5ப05181095. 

9, மூவகை மூலப்பொருள்கள்; 16 1௨௦ 

elementary substances. 11. 2 s1Gan® 

&_lgW Glumdjer; accompainments for relish 

011000 (சா.அக.). 

udAGs Aun pad-kiruttiyam, Gun.) sow 
சொற்பொருள் (பதார்த்தம்) எட்டனுள் 

ஒன்றான கடவுள் செயல் (சைவப்,67.); 16 8065 

of the Supreme Being, one of eight 
Samaya-padarttam. 

[Skt patikriya> த. பதிகிருத்தியம்] 

பதிசேவை ,9௪4-52௮ பெ.(ஈ.) கணவனுக்குத் 

தொண்டு புரிதல்; 56௩106 of a woman to her 
husband. 

[Skt padi+Séva> த. usleseal] 

பதிஞானம் pad-fiaénam,  பெ.(ஈ.) 
1. இறைவனைப்பற்றிய அறிவு (சி.சி.9,2,மறை)); 

knowledge of the Supreme Being. 

2. Hail; hermit. 

[Skt.paditfaga> g. ustesrari] 

பதிஞானவாழ்வு padi-jiana-valvu, பெ.(ஈ.) 
பரம் பொருளொடு இரண்டறக் கலத்தலாகிய 
நுகர்வு (அனுபவம்) (திருப்பு,888.); 1௨ கறரரிபவி 
experience in which the individual soul 
becomes merged in the Supreme Being. 

பதிஞை padifiai Qu.(n.) ஆய்வுப் பொருள்; 
தெரிவு; 0000081401. "பதிஞை யிடமலை வெவ் 
வழலுடைத்தென்பது"' (வேதா.சூ.21). 

[Skt.pratéjfia > . uStanes] 

பதிட்டி-த்தல் சர்ட் 4 செ.குன்றாவி. (ர. 
நிறுவுதல்; நிலைநாட்டுதல்; (௦ establish, set 
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up. "பாசம தகற்றி லிங்கம் பதிட்டியும்" 

(சீகாளத்.புகன்னி.149). 

[Skt prati-stha> த. பதிட்டி-த்தல்] 

பதிட்டிதம் ,சசச4/2௪௱, பெ.(ஈ.) நிலையாக 

&,S6.Ug) that which is made certain. 

"பதிட்டிதம் பிறந்ததின்று" (பாரத. 
பன்னிரண்.39). 

[Skt prati-.sthita> த. புதிட்டதம்] 

பதிட்டை சர்ச பெ.(ஈ.) நிறுவுதல்; 

establishment. "பரனையானாப் பரிவினாற் 
பதிட்டை செய்து" (திருவிளை.இர ௪.29). 

[Skt. pratistha> Pkt. patittha> த. 

பதிட்டை/ 

பதிதபாவனன் ,0௪௦172-02௪7௪, Qu.(n.) 

ஒழுக்கம் தவறியவரைப் புனிதராக்குபவன் 

கடவுள்; 600, 35 (6 redeemer of sinners. 

[Skt patita-pavana> த. பதிதயாவனன்] 

பதிதரிராப்போசனம் padidarira-p- 

205821௮7, பெ.(ஈ.) இயேசுவின் கடைசி இரவு 

உணவு, 16 ட௦ாரி'5 5பழ0௪. 

/புதிதன்-இராஈபோசனம்] 

பதிதன்  padidap, Gu.(n.) 

வாழ்வொழுக்க அறம் (வருணாசிரம தருமம்) 
தவறியவன் (சீவக.2783,உரை.); 006 18/7௦ has 

lost caste or religion, apostate. 

[Skt patita> த. புதிதன்] 

uSMeewuin  padéniccayam, Qu.(n.) 

கடவுளுண்மை தெளிகை (alleir.); 
ascertainment of the existence of God. 

[Skt.patitnis-caya> த. புதிநிச்சயம்] 

usMsreria  padi-nidapam, Gu.(n.) 

பதிநிச்சயம் (வின்.) பார்க்க; see padi- 

niccayam. 

வருண 

[5/1.0கர*/202: த. புதிநிதானம்] 

பதிநிர்ணயம் ௦௪24௮௪, பெ.(.) பதி 
நிச்சயம் (வின்.) பார்க்க; 896 0204-11௦௦. 

[Skt patitnirpaya> g. udifiiaerunt]
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பதிநூல் ௦௪2744 பெ.(ஈ.) பரம் பொருளைப் 

பற்றிக் கூறும் நூல்; 1168156 098110 800பர் 

the Supreme Being. 

[Skt.pati> 5. ug] 

பதிப்பிரஞ்ஞன் ,2௪4-2-2/௪882, பெ.(ஈ.) 

வழியறிந்தவன் (வின்.); 016 14/1௦ 1046 1௦ 

ways and means. 

[Skt pathiprajfia> த. புதிப்பீரஞ்சுன்] 

பதிபுண்ணியம் ,0௪042பரரந்கு, பெ.(1.) 

சிவபிரானுக்குச் செய்யும் திருப்பணி (சி.சி. 

2,24); service to Siva. 

[Skt.patitpunniya> த. புதிபுண்ணியம்] 

பதிபோதம் ,2௪௦4222௯௭, பெ.(.) பரம் 

பொருளைப் பற்றிய அறிவு (ஞானம்); 

knowledge and experience of the 

Supreme Being. 

த.வ. இறையறிவு 
[Skt 0௪440320௮2 த. பதியோதம்] 

பதியிலார் ௪௪24), பெ.(ஈ.) கணிகையர்; 

சொண்டு 418. "உருத்திர கணிகைமாராம் 

பதியிலார் குலத்திற் றோன்றி" (பெரியபு. 

தடுத்தாட்.132). 

பதில் ௪4 பெ.(ஈ.) 1. மாற்றீடு; exchange; 

substituion. 2. மாற்றம், விடை; [200. 

[பீ.6௪02 த. புதில்] 

பதிலாமை ,௦௪24/2௭௮ பெ.(1.) குற்றச்சாட்டு 

(இ.வ.); 800ப5940ஈ, 08106. 

[U.badnami> த. புதியாமை] 

பதிலாள் ,9201/-/2/ பெ.(ஈ.) மாற்றாக நியமிக்கும் 

oar; substitute, deputy, representative, 

proxy. 

மறுவ. நிகராளி, நிகராளர், மாற்றாள் 

[U.badl> த. பதில்-ஆள்] 

uderef padil-aij Qu.(n.) பதிலாள் (வின்.) 

பார்க்க; SEC padil-al. 

த.வ. மாற்றாள்   

பதிலி ,௦௪௦1/ பெ.(.) மாற்றாக நியமிக்கும் ஆள் 

அல்லது பொருள்; substitute; person or 

thing substituted for some other person 

or thing. 

[U. badli> 5. ued] 

usAMAoius Ago padilip-pattiram, Qu.(n.) 

gislany usSiro (G\s.o1); writ of authority 
or proxy. 

[U. badli+Skt. pattira>s. usidus Sit] 

பதிவதம் padivadam, Gu.(n.) usfeily sia 

umiée; see padi-viradam. "ugdlugs ure 

பரத்தையர்" (பரிபா.10,23). 

usailioui padivimbam, Gu.(n.) tHhGG; 

reflection, reflected image. "giflu ait 

பதிவிம்பம்"' (வேதா.சூ.106). 

மறுவ. எதிர் வடிவு 

[Skt. prat-bimba>Pkt.pad-bimba > g. 

புதிவிம்பம்] 

பதிவிரதம் ,222/-0/72227, பெ.(1.) பதிவிரதா 

தர்மம் (தக்கயாகப்.119, உரை.) பார்க்க; 586 

padvirada-tarmam. 

[Skt pativrata> 5. udiaiiyg.a] 

பதிவிரதமுல்லை ,0215:7209-77ப/7௮] பெ.(ஈ.) 

கற்புக்கு அறிகுறியாக அணியும் முல்லை; 

(தக்கயாகப்.119,உரை.); பரவ flower worn 

by a woman to indicate her chastity. 

[Skt.patiratd> த. பதிவிரதம்/ 

பதிவிரதாதர்மம் 2242-0211), 

பெ.(7.) கற்பு நெறி; 16 1ல9 of chastity. 

[Skt patirata+tarma> த. புதினிரதாதாமம்] 

பதிவிரதாபுண்ணியம் ,2௪௦%:/௪௦4-2 பரந், 

பெ.(1.) பதிவிரதாதர்மம் (வின்.) பார்க்க; 566 

padivirada-darmam. 

[Skt. patiraté+punniya> த. பதிவிரதா 

புண்ணியம்]



பதிவிரதை 

பதிவிரதை 0௪0௪௦௮] பெ.(ஈ.) கற்புடை 
ioenesrasl; chaste and virtuous wife. " gjsry 

கூறும் பதிவிரதை" (திருப்பு.126). 

த.வ. கற்புக்கரசி 

[Skt.pat-vrata> த. பதிவிரதை] 

பதுமகாட்டம் 0227௭429௪௭, பெ.(.) 

தென்னிந்தியா மாளவம் முதலிய இடங்களில் 

கிடைக்கின்ற தூணி மரத்தைப் போன்ற ஒரு 

நறுமணக் கட்டை; & 18081 4௦0௦0 

resembling toon grown in South India and 

14218 (சா.அக.). 

பதுமகுல்கந்து ,2௪2112-7ய/4௭700, பெ.(ஈ.) 
வெண்டாமரைப் பூவினிதழ் உலர்ந்ததைக் 

கொண்டு தயாரிக்கும் ஒரு சேணியச் (யுனானி) 

சருக்கரைப் பாகு மருந்து; 8 ௦8604௦ ௦7 

dried white lotus petals prepared in sugar 

or honey, candied white lotus prepared by 

Unani physicians (e1..9)8.). 

Us|... paduma-kidam, Gu.(n.) 154 

கோபுரங்களையும் 19 மேனிலைக் கட்டினை 

யுழுடைய கோயில் (சுக்கிரநீதி,230.); (ஊ௱ற!6 
with 154 towers 19 storeys. 

த.வ. தாமரைக்கூடம் 

[Skt.patuma> 5. ugumi] 

பதுமகேசரம் ௦20௪-2௫௪௭, பெ.(ஈ.) 

புன்னை (சங்.அக.); Mastwood. 

[Skt. padma-ké@Sara> த. புதமகேசரம்] 

பதுமகோசம் ,9௪0077௪-(05௪௱, பெ.(ஈ.) 301 
கோபுரங்களையும், 36 மேனிலைக் கட்டினையு 

முடைய கோயில் (சுக்கிரநீதி,230); (ர) ஈரம் 
301 towers and 36 storeys. 

uUguGarAaw paduma-kosigam, Glu.(n.) 
தாமரைக்காய் உருவமாகக் கை குவித்து ஐந்து 
விரலையும் அகல விரித்துக் காட்டும் 
இணையாவிணைக்கை வகை (சிலப்.3:18, 
2sHJ.); a gesture with one hand in which 
the fingers are so held as to appear like 
the calyx of a lotus. 

[Skt.padma+kausika> த. புதுமகோசிகம்] 
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பதுமசாரிணி ,௦220/12-22/ பெ.(ா.) 1 ஒரு 
வகைத் தாமரை; 8 (பம் of lotus. 

2. வெளித்தாமரை; sky 10108 (சா.அக.). 

பதுமதந்து ,222ப7௪-௮720), பெ.(ஈ.) தாமரை 
நாளம்; (06 hallow stalk of lotus plant 
(சா.அக.). 

பதுமநாபன் paduma-nadpan, Gu.(n.) உந்தித் 
தாமரையோன், திருமால்; 4/80ப, 98 |01ப5- 

navelled. 

[Skt padma-nabha> த. புதுமநாபன்] 

பதுமநாளம் paduma-nalam, Gu.(n.) 
1. தாமரைக்கொடி; 101ப5 01660௭. 2. தாமரைத் 
தண்டு அல்லது தாமரை வளையம் (சா.அக.); 
lotus stalk. 

ugh’ paduma-nidj Gu.(n.) குபேரனது 
ஒன்பான் செல்வங்களு(நவநிதியி)லொன் று; 
one of the nine treasures of Kub6ra. 

"சங்கநிதி பதுமநிதி யிரண்டுந்தந்து" 
(தேவா.1230,10). 

[Skt. padmatniti> 5. ugnofsl] 

பதுமநிதி” ,௦௪207௪-ஈ/௭ பெ.(ஈ.) தாமரை 
யுருவாய்க் கிடக்கும் பொன் கனிமம்; 0010 0185 
1௦ய011 02! 88566 (சா.அக.). 

பதுமபீடத்தன் ,௦2207௪-௦/௪௪/1௪ பெ.(॥.) 
நான்முகன்; இரவாக. "பதுமபீடத்தன்ன 

கரும்'' (கம்பரா.கையடைப்.7). 

[Skt.padma+pitatta> த. பதமபீடத்தன்] 

ugnoitin paduma-pidam, Qu.(n.) smosor 

வடிவாகச் செய்யப்பட்ட பீடம் (மணிமே.3:66, 

2\(5.); seat in the shape of a lotus. 

[Skt.padmatpita> த. பதமபீடம்] 

USMY; Teen paduma-purdnam, Qu.(n.) 

பதினெண் தொன்மத்தொன்று; 006 ௦4 padin- 
en-puranam. 

[Skt.padma-purapa> g. uguorenmi] 

ugnon' padumam, Gu.(n.) 1. soso; lotus, 

"அறுவர் மற்றையோரும்.... பயந்தோ ரென்ப 

பதுமத்துப் பாயல்" (பரிபா 5: 49) 2. பதுமரேகை 

(சங்.அக.) பார்க்க; see paduma-régai.
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3. பதுமபுராணம் பார்க்க; -866 ற90்பா2- 
பாரே. "பதுமேலவன் புராணமாம் பிரமமே 
பதுமம்" (கந்தபு,பாயி.54). 4. பதுமபீடம் பார்க்க 
866 ற80பொ2-010ச. "இவர் எழுந்தருளி 
நின்ற... பதுமம் நன்று" (8.1.1.॥/-135). 
5. பதுமாசனம் பார்க்க; see paduma 

58ரகர௱. "ஆதன நூற்றெட்டவை பதுமம்" 

(தத்துவப்.107). 6. முடியுறுப்பு ஐந்தனுள் தாமரை 
வடிவமானது (பிங்.); 101ப5 - 818060 860101 

of a crown, one of five mudi-y-uruppu; 

7. நளிநயத்துக்குரிய ஆண் கைகளுளொன்று 

(சிலப்.பக்.92, கீழ்க்குறிப்பு); 8 80 - 0056 

8. கோடா Gam. (iin) ; ten million crores. 

"கொடிப்படைப் பதுமத்தின் தலைவன் " 
(கம்பரா.இலங்கை கேள்வி.45) 9, பதுமநிதி 

பார்க்க; 866 உயரம். 10. பதுமராகம் 

umiée; see paduma - ragam. "ugnoqp 

நீலமும் விந்தமும் படிதமும்"' (சிலப்.14:186) 

11. பதினைந்தாம் விண்மீனாகிய விளக்கு 

(சுவாதி) விண்மீன்; the 15th naksatra. 

12. நிரய வகை (சி.போ. பா.2,3,பக். 203); 8 hell. 

13. குதிரையின் இரண்டு முன் கால் சப்பைப் 

பக்கங்களிலும் காணப்படும் சுழி வகை 

(சுக்கிரநீதி,314); 0ப]5 04 லா ௦ 16 

shoulders of a horse. 

[Skt.padma> த. பதுமம்] 

பதுமம்” ,2221/77௮/7, பெ.(ர.) 1. ஈயம்; 1880 2. ஒரு 

குளிகை; 1௦405 றரி। 3. ஒரு வகை மாளிக்கம்; 

9 40 ௦ரீ ஈபற்டி 4. கண்ணிமை நோயின் ஒரு 

வகை மாறுபாடு; 88 9/6 0156856 of eye tid 

5. ஒரு வகை ஒக நிலை, (114008 philosophy) 

a posture in the practice of yoga (#1..9).). 

ugnonesf paduma-man, Gu.(n.) usa வீசம் 

(சங்.அக.) பார்க்க; 566 றப -visam. 

[Skt.padma> g. ugasir+.osnfl] 

பதுமமூலம் padurma-milam, Glu.(n.) 

தாமரைக் கிழங்கு; 0ப100ப5 ₹001 of lotus 

(சா.அ௮க.). 

[ugno(is) repens] 
[Skt.padma> த. பதும்]   

பதுமர் தச்ச பெ.(॥.) பழைய புத்தருள் 
ஒருவர் (மணிமே.பக்.369); 076 of the Buddhas 

that preceded Gautama Buddha. 

[Skt. padma> த. பதமா] 

பதுமரசாதி padumara-§adj Qu.(n.) er 

வகைப்பாட்டில் நான்காம்பிரிவு (அத்தினி) 

மகளிர் நால் வகைகளில் ஒன்றான; ௦16 01 (6 
four class i.e. last class of women divided 

according to their (ப5( (சா.அ௧.). 

பதுமராகம் ௪2ப7௪-/22௮/77, Qu.(n.) 

மாணிக்க வகை (திவா.) (திருவாலவா.25,12.); 

jacinth, a species of ruby, hyacinth. 

[Skt padma-raga> த. பதுமராகம்] 

பதுமரேகை ,0௪20472-127௮ பெ.(11.) ஒருவனது 

நல்வாய்ப்பை (அதிட்டத்தை)க் குறிப்பதாகக் 

கருதப்படும் தாமரை வடிவமான கைவரிகை; 
lotus - mark on the paim of the hand, 
believed to indicate one's good fortune. 

[Skt.padmatréga> g. பதமரோகை] 

பதுமரோகம் paduma-rogam, Qu.(n.) 

கண்ணிமையில் செஞ்சதை வளர்ந்திருக்கும் 

நோய் வகை (சங்.அக.); red fieshy 
excrescence with in the eyelid causing 
redness of the eye. 

[Skt. padmatrdka> த. பதமரோகம்] 

பதுமவியூகம் paduma-viydgam, Gu.(n.) 

தாமரை வடிவமாக வகுக்கப்பட்ட படையணி 

(சீவக.2311,உரை.); 00067 0781 army in the 

form of a lotus. 

[Skt padmatviydka> g. ugyoaiyse.ai] 

ugiureserin  padumaSapam, Gu.(n.) 

இருக்கை (ஆசனம்) ஒன்பதனுள் இடக்காலை 

வலத்தொடையிலும் வலக்காலை இடத் 

தொடையிலும் வைத்து உட்கார்ந்து வலக் 

கையால் வலது பெரு விரலையும், இடக்கையால் 

இடது பெருவிரலையும் முதுகில் கை மாற்றிப் 

பிடித்துக் கொண்டு மோவாய்க் கட்டையை 

மார்பின் மேலூன்றி நாசி நுனியில் நாட்டம்
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வைத்திருக்கும் இருக்கை (ஆசன) வகை 

(சீவக.656,உரை.); lotus - 0054பா6, 8 460/6 

posturewhichconsistsinplacingtheright 

foot ontheleftthigh andthe left foot onthe 

right thigh and grasping the toes with the 

hands crossed over the back, whilethe 

chin presses on the chest and the gaze 

is fxed on the tip of the nose, one of nine 

asanam. 

[Skt.padmda-sana> 5. ugnorecerta] 

பதுமாசனன்  padumasanap, Gu.(n.) 

தாமரையில் வீற்றிருப்பவன், பிரமன்; 88, 

85 868160 0 8 101ப5. "'பழியாது மில்லாத 

பதுமாசனற்கும்'' (பிரபோத.3:6). 

[Skt.padmasana> த. பதுமாசனன்] 

பதுமாசனி ௦௪2பச2௪ர/ பெ.(ஈ.) தாமரையில் 

வீற்றிருப்பவள், திருமகள்; |_518௱(, 85 868460 
on a lotus. 

[Skt.padmasana> த. புதுமாசனி] 

பதுமாஞ்சலி ௦௪௦/௪ பெ.(ஈ.) இரு 

கையையும் பதும் கோசிகமாகக் கூட்டும் 

இணைக்கை வகை (சிலப்.3,18,உரை.); 8 
gesture with both hands in which they are 
joined in paduma - kdsigam pose. 

[5/1 0817124௮01 த. புதமாஞ்சலி] 

பதுமாதனம் padumadapam, பெ.(ஈ.) 
பதுமாசனம் (தத்துவப்.108, உரை.) பார்க்க; 506 
padumaSanam. 

பதுமாதீதம் ச்சி, Qu.(n.) 
மூன்றெழுத்தில் ஒன்றாகிய சவ்வு; one of the 
three mystic letters ‘cawvic’ (en.9)s:.). 

பதுமாந்தரம் padumandaram, Qu.(n.) 
தாமரையிதழ்; 061915 of lotus flower 
(சா.அக.). 

பதுமாலயம் 2௪20-7௮௮௪), பெ.(£.) 1. சீதேவி 
செங்கழுநீர்; பாழ6ரி620816 2. பொன்னாங் 
Semen; sessile plane (சா.௮௧.). 
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பந்தனம் 

பதுமினி 2௪௦/8! பெ.(॥.) நால்வகைப் 

பெண்டிருள் மேன்மைமிக்க இலக்கண 

(yso_weusit; woman of the superior order, 

one of four pen. 

[Skt.padmini> s. uguflerfl] 

பதுமுகம் ,922477/921), பெ.(1.) 1. பதுமாசனம் 

(சிலப்,8,26, உரை.) பார்க்க; see 

padumaSanam 2. ஓமாலிகை முப்பத்திரண் 

டனுள் மஞ்சன நீரிற் கலக்கும் நறும் பண்ட 

வகை (சிலப்.6,77,உரை.); 3 180121 

substance used in bathing, one of 32 
Sméaligai 

uGselh padésam, Gu.(n.) er@; country. 

"நரகமேழும் நிகோதமும் 

(மேருமந்.110). 

பதேசமும்" 

[Skt.pra-déSa> 5. uGseti] 

ubs pandh, பெ.(.) (கட்சி, சங்கம் போன்ற 

அமைப்பு ஒரு கோரிக்கைக்காக அல்லது 
ஒன்றிற்கு எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கும் வகையில்) 

போக்குவரத்து, தொழில் போன்றவற்றை 

நடைபெறாவிடாமல் தடுத்தல்; முழு அடைப்பு; 
total stoppase (of business activities in a 

town, etc., (in India) வார். 'பொது மக்கள் 

பாதிக்காத வகையில் பந்த் நடத்த வேண்டும்' 
(உ.வ.). 

த.வ. அடைப்பு 

[0.0௭௦2 த. புத்தி] 

பந்தர் ௦௭௭௪ பெ.(ஈ.) முற்பிறப்பில் செய்த 

தீவினையால் அறிவு பெறாது பாசத்துக்கு 
உள்ளானவர் (வின்.); 065015 50ம்)6௦( 1௦ 116 
influence of karma and not yet eligible for 
divine illumination. 

[Skt.bandha> ». uss] 
பந்தனம் pandapam, Gu.(n.) 1. #@; tie. 

2. தடை; 0051001100. 3. மறியல்; 
suppression as urine or 8000. 4. விசி; 
(198116. 5. வளையக்கூடிய இழுவற்ற 
தடிப்பான சவ்வுக் கயிறு; எடு ரிலஸ்!6ீ | 
elastic tough ரி0ா௦ப5 6310. 6. எலும்புகளை



பந்தனாலயம் 243 பப்பளிமா சு” 
  

பிணைக்கும் கடினமான கயிறு போன்ற 

Gude; a strong compact substance 
serving to bind one bone to another. 
7. Sor ensir; waist string. 8. கட்டு; 

fastening binding. 9. AemmiuGs gine; 
restricting or rest raining the actions or 

movements as of devils spirits, dieties 

etc. 10. திணை; ௱॥ி!6( (சா.அ௧.). 

[Skt bandhana> த. புந்தனம்] 

பந்தனாலயம் ௦௮72272272), பெ.(ஈ.) சிறைச் 
சாலை (யாழ்.அக.); ார்50. 

[Skt bandhanatlaya> த. புந்தனாலயம்] 

பந்தனை ,௦௮72௪௭/ பெ.(ஈ.) 1. பந்தனம், 1,2 
பார்க்க; 596 ளலா. "ஐம்புலப் பந்தனை 
வாளர விரிய" (திருவாச.3,70) 2. பற்று; 
சிகள். "பந்தனையிலா தான்" (பாரத. 
வாசுதேவனைப்.8) 3. ஆணவாதி குற்றங்கள் 
(சி.சி.9,12); 0௦0806 ௦7 80. 4. குழந்தைக் 

கான நோய்; 086886 04 0ரிர்2ா. "பந்தனை 
தீரப் பல்லாண்டு... பாடுதுமே" (திவ்.திருப்பல்.6). 
5. மகள் (பிங்.); daughter. 

[Skt.bandhana> s. uggener] 

பந்தா 9௮௪௪ பெ.(॥.) தன் பதவி, மேனிலை 
முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தக் கூடிய 
மிடுக்கு; ல bearing attitude. அவர் தான் 
ஒரு பெரிய நடிகர் என்ற பந்தாவே இல்லாமல் 
எல்லோரிடமும் இயல்பாகப் பழகுவார்'. 

த.வ. மிடுக்கு 

[Skt.Panthah> த. புந்தா] 

பந்தாதிகாரி pandadikar, = Qu.(n.) 
சிறைச்சாலையின் அதிகாரி (திருவாலவா. 
\G0.); superintendent of a jail. 

த.வ. சிறைச்சாலை மபேற்காணி 

[5/0 கப்சா? த. புந்தாதி/ 

பந்துரம் Panduram, Gu.(N.) அழகு (வின்.); line 

of beauty, beauty. 

[Skt.bandhura> s. uigyrii] 

ubGganearn pandékand Qu.(n.) Ammés 

கூடம்; prison, jail. _ 

[U.bandekhana> g. us@serarr]   

பந்தோக்கு ,9௮௭25/40, பெ.(ஈ.) கூட்டம் (இ.வ); 
gang. 

[U. bandéq> த. புந்தோக்கு] 

பந்தோபத்து Panddpattu, Gun.) 1. Aiud 
படுத்தப்பட்ட ஒழுங்கு; agreement, 
settlement, bargain, adjustment, 
arrangement, any system or mode of 

regulation, revenue settlement.2. erase; 

0816, 58760; 5276 ௦ப5100ூ. முதலமைச்சரின் 
வருகையை முன்னிட்டுப் பலத்த பந்தோபத்து 
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

த.வ. முறைக்காவல், பாதுகாவல் 

[U.bandébast> த. புந்தோபுத்தரீ 

பப்பரப்பெண்டு ,௦௮0௦0௮72-0-2274) பெ.(1.) 
வரிக் கூத்து வகை (சிலப்.3,13,உரை,பக்.88); 3 
kind of masquerade dance. 

[edu Quem@] 

uougis papparam, Qu.(n.) siaudssrm 
நாடுகளுள் ஒன்று (திருவேங்.சத.96.); 8 
ancient country of India, one of 56 

déSam. 2. பதினெண்மொழிகளுள் ஒன்று 
(Slour.); a language, one of 18. 

[Skt.barbara> த. பப்பரம்] 

பப்பரர் ௪௪௦௦௮௮ பெ.(॥.) பப்பர (குச்சர) 

primi; people of Papparam. “udu 
ரெயினர் சீனகர்"' (கம்பரா.மிதிலை,99), 

பப்பளி! 7௮0,227 பெ.(1.) பப்பாளி (வின்.) பார்க்க; 
see pappali 

ubuefl? pappall Qu.(n.) Hee sume; 
pomelo, the largest of the orange species. 

பப்பளிச்சேலை pappali-c-célaj Gu.(n.) 
சேலைவகை (இ.வ.); 3 100௦1 52126. 

(பப்பளி சேலை] 

[K.pappali> த. பப்ளி] 
பப்பளிமாசு" ,7௮02௮/477.22ப, பெ.(ஈ.) பப்பளி? 

Limté&&; see pappali 

uinefire? papalimasu, Gu.(n.) Que 

நாரத்தை; 0௮18478 018106 (சா.அக.). 

[டச்சு 2 0சாறற௪/70252.த. பப்பளிமாக]



பப்பாயி 

பப்பாயி ரச பெ.(1.) பப்பாளி பார்க்க; 566 

pappall 

பப்பாளி papal Gu.(n.) ஒரு வகைச் சிறுமாம்; 

Papaya Papaw. 

[Malay. Papaya >s. பப்ளி] 

பப்பாளிப்பால் ,௦௪0௦2/0௦4/ பெ.(ஈ.) பப்பாளி 

பார்க்க; 826 03028] (சா.அக.). 

பப்புருவாகனன் ,0802ப7ப-/24802, பெ.(ஈ.) 

மணலுூர்ப் புரத்துப் பாண்டி பன் மகளான 

சித்திராங்கதையிடம் அருச்சுனற்குப் பிறந்த 

மகன் (பாரத.); 500 of Arjuna by he Pandya 

princess Citrangata of manaliirpuram. 

[Skt. Babhruvahana > 5. பப்புருவாகனன்] 

பப்பரம் எனப்படும் குச்சர நாட்டின் ஒரு 

பகுதியில் மணலூரைத் தலைநகராகக் கொண்டு 

ஆண்டு வந்த பாண்டியக் கிளை மரபினரைக் குறித்த 

கதையாகலாம். 

பம் ௦௮, பெ.(ஈ.) விண்மீன் (பிங்.); 514. 

[Skt.bha> s. ua] 

பம்பாய் 9272, பெ.(ஈ.) இந்தியாவின் மேல் 

கடற்றுறைமுகமான ஒரு பெரு நகரம்; 

Bombay. 

[Port.bombain> த. பம்பாய்] 

தற்போது மும்பை என வழங்கப்படுகிறது. 

பம்மகத்தி தசா பெ.(॥.) பார்ப்பனக் 

கொலை (பிரமகத்தி); the sin of killing a 

Brahmin. “srmewis ளெல்லா மடிந்த 

பம்மகத்தி வரலும்"'. (திருக்காள.உலா,19). 

[Pkt.bammahatti> த. பம்மகத்தி] 

பம்மன் ௦௧12, பெ.(ஈ.) 1. சமணமாணி (சைன 
பிரமசாரி) (அருங்கலச்.168.); 48 bachelor, 

2. பார்ப்பான் (இ.வ.); ோக௱ர்ஈ. 

[Skt. brahman< g. tniuostr] 

பமம் pamam, Gu.(n.) uuorgin umt&e; see 
உரக. "பமத்தினைப் பறித்தெறிந் 
திட்டான்'" (மேருமந்.192). 
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பயங்கரவாதி 

பமரம் 2௪12௮7), பெ.(.) வண்டு; 066. "பமர 

மடுப்பக் கடா மெடுத்து" (குமா.பிர.மீனாட். 

பிள்.4). 

[Skt.bhramara>Pkt.bhamara > த. பரம்] 

பமாதம் 0௪22௪, பெ.(॥.) விழிப்பின்மை, 
எச்சரிக்கையின்மை; 1 01 0876; 

negligence. "Luorg சரிதம்" ( அருங்கலச்.93). 

[Skt. pra-mada>Pkt. pamGda>g. :uargii] 

பயகம்பனம் paya-kampanam, Gu.(n.) 

அச்சத்தால் நடுங்குகை; 116௱014£0 ௦ 
account of 16815. "பயகம்பனாதி மருவுதல் 

போல்" (வேதா.சூ.160). 

[பயம்-கம்பனம்] 

பயகர்ப்பதம் ,92)2-(௮/,0020277, பெ.(1.) ஒரு 

கருத்தரிப்பின் மேல் மற்றொரு கருதரிக்கை; 8 

pregnant lady concewing again super 

imposed pregnancy (em. 9|&.). 

Lintesgln Payarigaram, Gu.(n.) 1. sels; fear, 

terror. 2. அச்சந்தருவது; 1௪1 ஈர் 020585 
fright or terror; alarming thing. 

"கமலத்தவளைப் பயங்கரமாக நின்றாண்ட 

வவயத்தின்"' (திருக்கோ.33). 

[Skt bhayatkara> o. umm.) 

பயங்கரவாதம் payargara-vadam, பெ.(1.) 

அரசியல் நோக்கத்திற்காக மக்களிடையே 

அச்சத்தைக் கிளப்பும் வகையில் வன் 

முறையை மேற்கொள்ளும் போக்கு; (8௦15. 

பயங்கரவாதத்தை அறவே ஒழிக்க எல்லோரும் 

முன் வர வேண்டும். 

த.வ. வன்கொடுமை 

[பயங்கரம்-லாதம்] 

பயங்கரவாதி ,9௮)௪/77212-020/ பெ.(1.) பேரச்ச 
முறைகளை மேற்கொண்டவர்; terrorist. 

பயங்கரவாதிகளை அரசு ஒடுக்க வேண்டும் 

அல்லது அவர்களாகவே திருந்த முற்பட 

வேண்டும். 

த.வ. வன்கொடியன்



பயங்காட்டு'-தல் 

பயங்காட்டு'-தல் payari-gattu, 5 

செ.கு.வி.(4.1.) அச்சமடையத்தக்க தோற்றங் 
ar_@eu; to assume a threatening 
appearance. 

[Skt. bhaya> s. uni] 

பயங்காட்டு”-தல்,02)2/7-92/0-, செ.குன்றாவி. 
(ம...) அச்சமுறச் செய்தல்; 1௦ ரர்ரார2ா, 
threaten, menace. 

(பயம்-காட்டு-] 

[Skt.bhaya > த. பயம்] 

பயங்காளி ,௪௪7௮/1ஏ2[ பெ.(.) பயங்கொள்ளி 

பார்க்க: 566 03௮0-00]. "இந்தப் பயங்காளிப் 

பயல்" (அருட்பா. 41, வேண்டுகோள், 5, பக்.748). 

[்யம்-கொள்ளிகாளி] 

பயங்கொள்ளி ிஸ/௮ரர0/1  பெ.(ஈ.) 

அச்சமுள்ளோன் (இ.வ.); 004910. 

[பயம்-கொள்ளி] 

பயச்சுரம் ,2௪)2-0-00//2/77, பெ.(ஈ.) நடுக்கம் 

முதலிய அச்சக் குறிகளை உண்டாக்கும் 

காய்ச்சல் நோய் (சீவரட்.); 12/9 ர ஈர்/ன் 166 

patient shows symptoms of fear. 

[Skt.bhaya> த. பயம்] 

பயசம் ,௪௪7:௪5௮/77, பெ.(ஈ.) 1. திருநாமப் பாலை; 

wild sarsa-parilla. 2. secsrensPt; water. 3பால்; 

றர! 4. முலைப் பால்; 9851 ஈரி. 5. அச்சம்; 

fright (e1..9)6.). 

Lees FETE Ft payana-uttaravu-c- 

சர்ப, பெ.(ா.) கப்பல் துறைமுகத்தை விட்டு 

போகும் முன் கொடுக்கப்படும் அனுமதிச் சீட்டு; 

port clearance. 

fummmi+e s57oy+-CB] 

பயணங்கட்டு-தல் லுசரசர்ர்ச 5 

செ.கு.வி. (94.) பயணத்திற்கு ஆயத்தமாதல்; 1௦ 

prepare for a journey. 

[Skt. pra-yana> Pkt payanas. பயணம்] 

பயணச்சீட்டு payana-c-ciffu-, Qu. (n.) 

பொதுப்போக்குவரத்து ஊர்திகளில் செல்வதற் 
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பயணப்படுத்து--தல் 

காகத் தரப்படும் கட்டண நறுக்குச் சீட்டு; 8 
piece of paper or card giving the holder a 
right to admission to travel on public 

transport. 

[பயணம்சிட்டு] 

[ Skt. Pra-yana> Pkt. payana>gs- uwenr} 

பயணச்சீட்டுப்பரிசோதகர் payana-c-cittu- 

p-parigddagar, Gu. (n.) Gugigi, இரயில் 
முதலியவற்றில் செல்பவர்களின் செலவுச்சீட்டு, 
சுமைக்கான கட்டணச் சீட்டு முதலியவற்றைக் 

கேட்டு வாங்கிச் சரி பார்க்கும் பணியைச் 

Gatlueut; ticket examiner (in a bus, \train, 

etc., while travelling). 

த.வ. நோட்டகர் 

பயணசன்னாகம் ,02)27௪-2௪72௪, பெ. (ஈ.) 

பயண அணியம்; preparation for a journey. 

பயணநூல் payana-ndl Gu. (N.) ஒருவர் தான் 
சென்று வந்த நாட்டைப் பற்றியும் சந்தித்த 

மக்களைப் பற்றியும் எழுதும் நூல்; !91௮1பா௦ of 

17846]. 'ஒரு நாட்டின் பண்பாடு, அவர்களின் 

பழக்கவழக்கங்களைப் பயண நூலில் அறிந்து 

கொள்ளலாம். 

/பயணம்-*நால்] 

[Skt.pra-yana> Pkt. payana> g. uermé] 

பயணப்படி ,72):2/72-2-22/ பெ. (ஈ.) அலுவலக 

வேலையின் பொருட்டு வெளி இடங்களுக்குச் 

செல்பவர்களின் செலவை எஈடுகட்டக் 

குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டில் வழங்கப்படும் 

Garena; travelling allowance (T.A.). 

த.வ. ஏகல் செலவு 

[Skt pra-yana> Skt.payana>s. usm] 

பயணப்படு-தல் 23/272-0-0200/-, 20 

செ.கு.வி. (4:1.) பயணங்கட்டு--தல் பார்க்க; 566 

payanarrgattu-, 

[பயணம்*படு-தவ்] 

பயணப்படுத்து-தல் Payana-p-paguttu-, 5 

Ge.g@ermrol. (v.t.) 1. செலவுக்கு ஆயத்தப்



பயணம் 

us 51560; to prepare one for a journey. 

2. செலவுக்கு (பயணத்திற்கு) அழைத்துச் 

செல்லுதல் (வின்.); 1௦ 1216 016 ௦0 8[௦ப௱ ஷு. 

3, சிதறுவித்தல்; (௦ 50ப210௦7, put out of the 

வஸு. "உள்ளதையெல்லாம் பயணப் படுத்தி 

விட்டான்" (வின்.). 

[பமணம்-படுத்து-தல்,] 

பயணம் 9௪,27௪), பெ. (1.) 1. செலவு (பயணம்); 

journey, travel, voyage. “Luweserap.str... 

ஆரூர்தொழுது" (பெரியபு.சேரமான்.129), 

2. இறப்பு (மரணம்) (உ.வ.); 06217, 85 9 

journey. 

[Skt pra-ydéna>Pkt payana>g. பயணாம்/ 

பயணம் வைத்தல் Nayanam-vaittal Gu. (n.) 
சாதல்; 0684 (சா.அக.). 

[பயணம்-வைத்தல்] 

பயணவிரோதி ,927/2௪70௦0 பெ. (ஈ.) பூனை; 

செ! (சா.அக.). 

பயணி'-த்தல் ௦௭28, 4 செ.கு.வி. (4./.) 
பயணப்படு-தல் பார்க்க: see payana-p- 
paadu-, 

Lines’ payani Gu. (n.) செலவு மேற்கொள்பவர்; 
செலவு செல்பவர்: 00௨ ௩௦ undertakes a 
journey; traveller; passenger. ‘uwenflassir 
தங்கும் இடம்”, வெளிநாட்டுப் பயணிகள் 
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களைக் 

..... கண்டுகளித்தனர்' (உ.வ). 
பயதத்தம் 222-௪௭௭, பெ. (1.) அச்சத்தால் 

அரசன் முதலியோர்க்குக் கொடுக்கும் 
பொருள் (சுக்கிரநீதி,145.): 9141 made to the 
king, etc., through fear. 

[Skt bhayatdatta > த. பயத்த] 
பயந்தாரி 2௯27 பெ. (.) பயங்கொள்ளி 

(திருநெல்.) பார்க்க; see payan-kolfi, 
[uans+507-~] 

[Skt bhaya > த. பயந்தாறி] 
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பயானகக்கண் 

பயந்தான்கொள்ளி ,௦௮)/4702-40/4 பெ. (ஈ.) 
துணிவு இல்லாதவர்; (பயங்கொள்ளி) (இ.வ;); 
coward. 

(பயந்தான்-கொள்ளி] 

பயப்படல் ,௮)/200௪29/ பெ. (ஈ.) 1. அஞ்சுகை; 

fearing, being afraid. 2. பயன்படல் (சா.அக.); 
useful. 

பயப்படு--தல் paya-p-padu-, 18 செ.கு.வி. (vi.) 
தீங்கு, துன்பம் முதலியவை வந்துவிடுமோ 
என்று எண்ணி அச்சம் கொள்ளுதல்; அஞ்சி 
நிற்றல்; 06 afraid ௦7. 'தவறு செய்கிறவர் 
பயப்பட வேண்டும், தவறு செய்யாதவர்கள் 
எதைக் கண்டும் பயப்படத் தேவையில்லை' 
(2.611). 

[umnir+u@-.] 

uwuaes paya-pakti Gu. (n.) அச்சத்தோடு 
கூடிய பணிவு அல்லது மதிப்புரவு (மரியாதை); 
reverential attitude. புத்தகத்தை பய 
பக்தியோடு அவர் கையில் கொடுத்தான்” 
(உ.வ.). 

பயம்காட்டு-தல் Payam-kattu-, 5 செ.கு.வி. 
(V.i.) பயமுறுத்து-தல் பார்க்க; see 
றலுறபரபர(ப- பூதம், பேய் என்று சொல்லிக் 
குழந்தையைப் பயம் காட்டுதல் கூடாது', 

[பயம்-காட்டு-] 

பயமுறுத்து-தல் payam-uruttu-, 5 
செ.குன்றாவி. (4:1.) 1. அச்சமுண்டாக்குதல்; 1௦ 
threaten, intimidate, frighten. 2. ssimpdsed 
(ailesr.); to upbraid, rebuke. 

பயா 2௮ பெ. (ஈ.) தக்கா என்னும் முழவு 
(கலைமகள், 61, 402.); a kind of drum. 

பயாம்வார் சகச பெ, (.) விளக்கக் 
குறிப்பு; 0614]. 

[U.bayanwar> s,. பயம்வாரரி 

பயானகக்கண் Paydnaka-k-kan Qu. (n.) 

அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரு வகைக்



பயானகம் 

கண்ணவிநயம் (பரத.பாவ.69.); & 018706 ௦7 
the eyes intended to convey fear. 

ப யானகம்*கணரி 

பயானகம் ,9௪):27274/77, பெ. (.)1 அச்சச் சுவை 

sentiment of terror, one of nava-rasam, 

Q.V.,2. நிரய வகை (சிவதரு.சுவர்க்க நரக.107); 
a hell. 

[Skt. bhay&naka> g. பயானகம் 

பயிண்டு' தரல், பெ. (ஈ.) சுமார் 2 1/2 

ஆழாக்களவு (இ.வ.); about 2 1/2 alakku. 

[E.pint=1/2 quant < g. uuierG] 

பயிண்டு” தர், பெ. (ஈ.) புத்தகக் கட்டடம்; 

binding, as of books. 

த.வ. கட்டாப்பு 

[E.bind> த. பமிண்டு] 

பயித்தியக்கரப்பான் ,92)2112)2-4-42/2022 

பெ. (1.) பித்தத்தை உண்டாக்கும் ஒரு வகைக் 

கரப்பான்: 8 எஸ் 079107 யற் 0சப50 

in sanity or unsoundness of mind 

(சா.அக.). 

LUIS Awusaryer payittiya-k-karap, Cu. (n.) 

1. பித்துப் பிடித்தவன் (சிவசமவா.58.); 

madman; lunatic. 2. eip._ssi; foolish person. 

் Skt paitya> g. wig sui] 

"தாரன்" உடைமைப் பெயர் ஈறு 

    

Gomi; asthma causing depression of 

mental faculties (#7.9|&-). 

(பயித்தியம்சகாசம்] 

Luis AuGsreis payittiya-dosam, Glu. (n.) J 

EIT SOGOU BT gf YLT தூய்மையான நீர் 

குடிப்பதால் நீங்கும் நோய்; 8 disease which 

is cured by taking pure water as soon as 

getting from well (e1..9|6-). 
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  [பயித்தியம்-தோசமி] 

பார்க்கா 

பயித்தியம் ,ஆ///ட௪௭, பெ. (ஈ.)1. பித்து; 
80௪58, ராகவா. " பமித்தியங் 

கொண்டலை கிறாய்" (இராமநா.உயுத்.31.) 

2. 081G8Q); folly, foolishness, absurdity, 

stupidity. 3. SyrGura; infatuation. 

'பணப்பயித்தியம்'. 4. பயித்தியக்காரன் பார்க்க; 

see payittiva-k-karan. 

' [Skt.paitya> த. பயித்தியம்] 

Lugs HuhGedrenss payittiyam-kollal, Gu. 
(ஈ.) பித்துப் பிடித்தல்; growing mad, 

becoming insanc (a1. 9)&.). 

பயிரபதிசாதி ,9௮-/௪-0௪05407 பெ. (1.) ஆண் 

இனம் நால் வகைகளில் ஒன்று 06 ௦1 16 போ 

classes of men divided according to their 

[ப5* (சா.அக.). 

பயிராகி ,சஆச்சீர[ பெ. (1.) பிச்சை எடுத்து 

செலவு மேற்கொள்ளும் வடநாட்டார்; 61010ப5 

mendicant from norh india. 

[U.bairagi> த. பமிராகி] 

பயில்வான் தர்ர, பெ. (ஈ.) மற்போர் 

புரிவோன்; 8௦5190, 6௦, 'பயில்வான்கள் 

இருவரும் மேடைக்கு வந்தார்கள்” (உ.வ.). 

த.வ. மல்லன் 

[பரக்க த. பயில்வான்] 

பர்க்கன் parkkan, Gu.(n.) 1 கதிரவன் (மிங்.); (76 

பா. 2. சிவன் (பிங்); 51/2. 3. நான்முகன் 

(யாழ்.அக.); பாசக 4. திருமால் (யாழ்.அக.); 

Visnu.— 

[Skt. bharga(paf)) >g. uiéesir] 

uit&em parkka, பெ.(ஈ.) விதையிற் பாதியையும் 

வரியையும் நிலக்கிழார் கொடுக்க 

குடிவாரத்துக் குரியவன் நிலக்கிழாருக்கு 

விளைவிற் பாதியைக் கொடுப்பதாகச் 

செய்துகொள்ளும் உடன் படிக்கை (௩.1); 
agreement by which a cultivator engages 

to pay his landlord half the produce, the



பர்க்காசுது 

latter providing half the seed and paying 

the whole revenue. 

[U. barga> த. பாக்கா] 

பர்க்காசுது parkkasudu, Qu.(n.) 1. Gene 

நிகழ்ச்சி முதலியன வேலை முடிந்து கலைகை; 

closing or rising of a court, an office or a 

business (R.F.). 2. AI@od embed 

Garerene; withdrawal. 3. udlapse ules 
(C.G); raising an attachment. 

[U.barkhast> த. பர்ச்காசுது] 

பர்கத்து Parkattu, பெ.(.) செழிப்பு; றா௦5ர 6, 

thriving. ‘@lis வீடு பர்கத்து இல்லை' (0.6). 

[U.barakaf> த. பாகத்து] 

பர்காணா சர்சிரசி, பெ.(ஈ.) மாவட்டப் பகுதி; 

sub-division of a district (0.0). 

[0.0 ௮1922” த. பர்காணார] 

பர்காவணி ௦௫௪/௪) பெ.(ஈ.) காசாய்வு; 
shrroffing, assaying money. 

[U.parkhaoni> 5. பர்காவணரி] 

பர்ச்சனியன் ,22௦சரற்சா, பெ.(ஈ.) 
விண்ணுலக தலைவன் (இந்திரன்); 1109. 
(திவ்.திருப்பா.4,வ்யா.). 2. பன்னிரு இனத்தி 
ளொருவர்; 8 09] representing the Sun, 
one of tuvatacatittar(q.v.). 

[Skt. parjanya> a. பாச்சணியன்] 

பர்ணசாலை parna-salaj பெ.(ஈ.) 1. இலை 
Cais Gee; leafy hut, hermitage. 
2. (aout Ges; abode or hermits. 

[Skt.parna> 5. ure] 

Litera parnam, பெ.(ஈ.) இலை; 1691. 

[Skt.parna> த. பாணம்] 

பர்த்தா 2௮. பெ.(ஈ.) கணவன்: husband. 
[Skt.bharta> த. பாத்தா] 

பர்த்தி 2௭114 பெ.(ஈ.) 1, Lig. (17H); substitute: 
return. 2. பணக்குறை நிரப்புகை; 
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பர்ப்பயூன் 

£உர௱ பாகா. 'எடுத்த பணத்துக்குப் 
பர்த்தி செய்ய வேண்டும்' (6.0.). 

[U.bharti> த. பார்த்தி] 

பர்த்துருதத்தம் ௦௪10-27, பெ.(ஈ.) 

1. மனைவிக்குச் சொந்தமாகக் கணவனாற் 

கொடுக்கப்பட்ட பரிசப் (சீதனப்) பொருள் 
(W.G.) property bequeathed to a woman 
by her husband which becomes her 
separate property, a variety of stri-dhana. 

[Skt.bhartr+datta> த. பாத்தருதத்தம்] 

பர்தா சகச, பெ.(ஈ.) பிற ஆடவர் தம்மை 
பார்க்காத வகையில் இசுலாமியப் பெண்கள் 

தங்கள் உடலையும் முகத்தையும் மறைத்துக் 

கொள்ள அணியும் மேல் அங்கி; purdah. 

த.வ. மேலங்கி 

[U.bartar> த. பாரதா] 

UTUUL eh ein Parppattirasam, Qu.(n.) 
இதளியம், கெந்தி முதலியவைகளை 

மந்தாக்கினியில் வேகவைத்து, சாணி மீது 
வாழையிலையை மூடி சாணியிட்டு ஆறிய பின் 

எடுத்த இரசம் அல்லது கெந்தி, இது ஆயுள் 
வேத மருந்து (சா.அக.); வா &ூபாம601௦ 

preparation of containing mercury, sulphur 

etc., in which the said drugs are heated 

in moderate heat and then thrown on a 

plantain leaf spread for the purpose over 

the surface of cowdung then it is covered 

with another plantain leaf and preserved 
till the heat sulsides. 

பர்ப்பயூன் 2௪௦௮0, பெ. (ஈ.) கொத்துக் 
கொத்தாய் இலைகளுடன் முட்களும் நிறைந்த 
ஒரு வகைச் செடியில் சுரக்கக்கூடியதும்; 
உறைவதும் சாம்பல் நிறத்தோடு விறுவிறுக்கும் 
காரமுள்ளதும் பொதுவாக, திருகுகள்ளிப் 
பாலுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தக்கூடியது 
மான பால். (சா.அக.); ஈ॥!6 extracted from a 
thorny shrub filled with bunches of leaves.
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It is grey in colour title acrid to taste and 

pungent. It is generally substituted for milk 
of fursted spurge. 

பர்பி 2௮ற/ பெ.(.) கோதுமைக் குறுணை, 

(சருக்கரை) தேங்காய் முதலியன சேர்த்துச் 

செய்யப்படும் பணியார வகை (உ.வ.); 8 (080 

of sweet prepared with wheat-flour, 
sugar,coconut, etc., 

த.வ. இனிப்பம் 

[U.bar-fi> த. பர்பி] 

பர்லாங்கு 0௮2410, பெ.(ஈ.) 220 படைச்சால் 

LLsvetsmeu; 220 yards, furlong. 

த.வ.படைச்சால் 

[E. ££பாமார2 த. பர்லாங்கு] 

பர்வதம் ,227௪/௮77, Qu.(n.) ise; mountain. 

[Skt parvata> g. uriarsui] 

பர்வானா ஐசுசரசி, பெ.(ஈ.) 1 ஆணையிடல்; 

order, written ௦௦௱௱கார். 2. இலவயம் 

(இனாம்); 9௮॥1(. 

[U.farmana> g. uiamarr] 

uyé@ parakku, Gun.) 1. ஆய்கை; 

examination. 2. aremine; assaying of 

coins. 

[U.parkhal> த. பரக்கு/ 

பரகாயசரிதர் ,௪12-2/2-0௮71௪7 பெ.(.) 

கூடுவிட்டுக் கூடு பாயும் வல்லமையுள்ளோர் 

(பரகாயப் பிரவேசம் செய்பவர்); (056 who are 

adept in parakaya-p-piravécam. 

'தகவுடைய பாண்டவரும்... பரகாய சரிதர் 

போல  (பாரத.நிரைமீட்சி.141). 

[Skt.parakayatcaritar> g. பரதரயசரிதா] 

பரகாயப்பிரவேசம் ,0212-42/2-2-272/22௪௭7, 

பெ.(ஈ.) உடலை விட்டு வேறு உடல் புகும் 

aflésng; &ihmaut; art of leaving one's own 

body and entering another body at 

pleasure, metempsychosis. 

/ [Skt. parakayatpravésa> 5- LI eI LILY 

மிரவேசம்]   

பரகிதம் த௮௮/௪௱, பெ.(.). 1. பிறர்க்கு 
நன்மையானது; 18% பர்ர் 15 0000 10 

others. 2. பண்டைக் கணியவகை; (5110].) 8 

kind of calculation in the ancient Hindu 

astronomy. 

[Skt. para-hita> த. பரகிதம்/ 

பரகிதமூலச்சா ,௦2/21/௪-742-0-02, பெ.(7.) 

கணிதவாய்பாடு வகை (வின்.); (45801. (8016 

of sines in the parakitam mode of 

astronomical caiculation. 

[Skt pare-hita+mila-c-ca> g. urélaepoéer] 

uyGaeil para-kéSari Gu.(n.) 1. பகைவர்க்கு 

oyflor Gumssrmeusr; one who is a lion to 

his enemies. 2. சோழரிற் சிலர்க்கு வழங்கிய 

பட்டப் பெயரா; 1406 04 certain cola kings- 

"மதுரை கொண்ட கோப்பர கேசரி வன்மர்க்கு் 

(S.1.1.V,214). 

[Skt. para-késarin> த. பரகேசறி] 

uyGasihaéae para-kéSari-k-kal Qu.(n.) 

பொன் நிறுத்தற்குச் சோழர் காலத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்ட எடைக்கல் வகை. 

(S.1.1.V.85); a kind of weight used in the 

days of cdla kings for weighing gold. 

[Skt. para-késarin> த. பரகேசரி- 

பகைவர்க்கு அரிமாபோன்றவள்] 

பரசமயகோளரி ,௦௮/2-5௪12)2-427 பெ.(.) 

திருஞான சம்பந்தருக்குரிய ஒரு பட்டப்பெயர் 

(புறச்சமயிகளுக்குச் சிங்கம் போன்றவர்); 8 

title of Tirufiana-Sampandar, meaning a 

lion to heretice. ‘uysw Caremfée Benn 

(பதினொ.ஆளுடை.திருவந்.54). 

[5/1. 0௮12-௮௭-௪0 த. பரசமய 

கோளரி] 

uyeupin parasuparam, பெ.(ஈ.) (வி.அ.) 80. 

ஒருவர்க்கொருவர் (அல்லது) ஒன்றுக் கொன்று; 
mutually, reciprocally. 

[Skt. paras-param> g. ure]



பரதநாட்டியம் 

பரதநாட்டியம் parata-nattivam, Qu.(n.) 

தென்னகப் பழந்தமிழர் நடனம்; 93100 810 

acting according to ancient Tamil works. 

த.வ. அவிநயம் 

[Skt. bharata+ndattiyam> த. பரதநாட்டியம்] 

பரதம்' 02௭௪௦௮, பெ.(ஈ.) கடல் சூழ்ந்த 
Agere Hus ues; Southern India 
surrounded by sea. 

(க. பரவை பரதம் 2 569௮௭0 த, பரதம்] 

பரதம்் ,௪2:22௪7, பெ.(ஈ.) 1. கூத்து; (16 வர் ௦7 
௨௦0 8௭0 90400. 'பாவமொடராகந் 
தாளமிம் மூன்றும் பகர்வதாற் பாத 
மென்றுரைப்பர். (பரத.பாவ.14). 2, ஒரு 
நாடகத்தமிழ் நூல் (சிலப்.உரைப்பா.); ௮ 
treatise on dancing and acting. 
3. பரதகண்டம் பார்க்க; 8996 0௮2௮௨. 
'பரதத் தோங்கிய கோடாச் செங்கோற் 
சோழர்தங் குலக்கொடி' (மணிமே.பதி.22). 

/க. upemns > urge > Skt bharata> த. பரதர்] 

பரதன் ௦௭௭௦91, பெ.(ஈ.) 1. சகுந்தலைக்கும் 
துசியந்தனுக்கும் பிறந்தவனும், பரதகண்டம் 
என்று இந்திய நாட்டுக்குப் பெயர் வழங்கு 
தற்குக் காரணமானவனெனக் கூறப்படும் ஒர் 
Ser; € sovereign, son of Dusyanta 
and Sakuntala, after whom Indiais called 
Bharata-khanda. 2. இராமன் தம்பியருள் 
ஒருவனான கைகேயி மகன்: 3 younger 
brother of Rama and son of Kaikeyi. 

[Skt. Bharata> த. பரதன்] 

பரதாரம் ,7௪/2-(௫௪௱, பெ.(ஈ.) பிறன் மனைவி; 
another's wife. 

[Skt. para-dara> த. பரதாரம்] 
பரதேசி paratési பெ.(ஈ.) 1. அயல் நாட்டான்: 

foreigner, stranger. (சிலப்.5,11,உரை). 
2. அயல்நாடு செல்வோன்: (ailest.); sojourner, 
Pilgrim, traveller. 3, ஆண்டி; 06002, 
religious mendicant. 4. கதியற்றவன்:   
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miserable, 09514ப19 ற6780ஈ. பரதேசி 
காவலர்' (திருவிளை.அங்கம்.27). 

த.வ. இரவலன், நாடோடி 

[Skt. para-déSin> g. ures] 

பரந்தபன் ,9௪:21/80௪, பெ.(ஈ.) பகைவரை 
வருத்துவோன்; he who distresses his 
enemy. 

[Skt. pararntapa> s. urigusir] 

பரந்தாமம் parantamam, Qu.(n.) மேலுலகம்; 
heaven, as resplendent ‘iy smu மென்னுந் 

திவந்தரும்' (திவ்.இராமாநுச.94). 
[Skt paran-dhaman> த. பரந்தாமன்] 

பரந்தாமன் 2௪/22, பெ.(ஈ.) திருமால்; 
Visnu, as Lord heaven. 

[Skt paran-dhaman> த. பரந்தாமன்] 

பரப்பைபதம் ,௦௭௪௦௦௪0௦௮/௮7 பெ.(7.) 
வடமொழிச் செய்வினைச் சொற்களுள் 
Elaauifler rms; terminations of certain 
99105 ஈ 80114௪ 40106. பன்னிய போதறி 
லாதேச மென்னும் பரப்பைபதம்' (பி.வி.36). 

[Skt. parasmaipada> த. பரப்பைபதம்] 

பரம் param, @u.(n.) 1. sen (rk); burden, 
weight, heaviness. ‘Meetup Caretrirgy 
(புறநா.30). 2. உடல்; 6௦09, “இப்பரந் 
துடைத்தவர்” (கம்பரா,கடிமண.69). 3. கவசம் 
(@ m.); armour for the body. 4. Gare 

வகை; 9 (00 08 81/10. “புளகத்தோற்பரம்' 
(சீவக.2218). 5. குதிரைக் கலனை (பிங்); 
saddle of a horse. 

[Skt. bhara> த. பரம்] 

upia? param, Gu.(n.) urGea; mendrcant. ‘'f 
கிருத்கிகை தோறும் பத்துப் பரங்கட்குத் 
தவறாது அன்னம் போட்டுவா" (மதி.க.1,180). 

[Skt. para> த. பரம்] 

பரம்பரம் ,௦௮/௪7122-௮, பெ.(ஈ.) 1. வழிவழியாக 
வருகின்ற மரபுரிமை (afer.); hereditary



பரம்பரை 

succession. 2. குலமுறை (வமிசம்); lineage, 

[806. 3. பரம்பரை பார்க்க; 566 றால். 

4, முத்தி; 113] 01185. "பத்தி செய் யடியரைப் 

பரம்பரத்துய்ப்பவன்” (திருவாச,2,119). 
5. பரம்பரன் பார்க்க; 566 param-paran, 

"நீயாதி பரம்பரமும்' (கம்பரா.விராதன்.4), 

6. ஒன்றுக்கொன்று மேலானது; that which 
goes higher and higher. ‘Gesrm சென்று 
பரம்பரமாய்' (திவ்.திருவாய்8,8,5). 

[Skt. parampara> த. பரம்பரம்] 

பரம்பரை ,௦272710௮௮) பெ.(ஈ.) 1. இடையறாத் 

Ggsmiy; uninterrupted series or 

succession, as of waves. 2. senaipenms 

தொடர்பு; 61608௫ 5ப065810 proceeding 

from father to son, from guru to disciple, 

from generation to generation. 

'பயில்யோகம் பரம்பரையின் விரும்பினார்'. 

(பெரியபு. தடுத்தாட்.181). 

[Skt. parampara> த. பரம்பரை] 

பரமகாரணன் ௮௮2-27௪ பெ.(£.) 

கடவுள்; 000, 85 1௨ 151 cause. 

(ஆதிகாரணமானவன்). 'பரமகாரணன்றிரு 

வருள தனால்' (திருக்கோ.1, அகவல்). 

[Skt paramatkaranan> த. பரமகாரணன்/ 

பரமகுரு parama-kuru, Qu.(n.) 1. Apes 

ஆசான்; 919814 பாம. “பரமகுருவாய்ப் 

போதிக்கு முக்கணிறை' (தாயு.சுகவாரி.9). 

2. பரமாசாரியன்,1. பார்க்க; see 

paramasariyan. 

[Skt. parama-kuru> த. பரமகுரு] 

பரதசண்டாளன் parama-sanda/an, Cu.(n.) 

@amr@\ourai; highly wicked person. 

[Skt parama-santabo> s. unuseimsarsir] 

பரமசிவன் ,7௮௮772-2%2, பெ.(1.) சிவபிரான்; 

Siva. 

[Skt. paramat$ivan> g. பரமசிவன்] 
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பரமஅம்சன் 

பரமநாழிகை ,௦௮:௮712-72/9௮ பெ.(ஈ.) பிறை 

நிலை (திதி) கிழமை (வாரம்), ஒகம், கரணம், 

நாண்மீன் ஆகியவற்றின் முழு நாழிகை; 1ப!! 

duration, as of a titi, varam, yGkam, 

karanamornatcattiram. 

[Skt. parama-naligai> 5. புராரநாழினக] 

uywussh parama-patt) பெ.(ஈ.) பரம் 
பொருளை விட்டுப் பிரிதற்கு ஆற்றாத 

பத்தியின் முதிர்ந்த நிலை; (6 14/70 ௮௭0 

highest stage of devotion in which a 

devotee does not brook the slightest 

separation from the supreme being. 

“நனியாம் பரமபத்தியானைந்து' (திவ். 
இராமாநுச.100). 

[Skt paramatbhakti> த. பரமபுத்தி] 

பரமபதவாசல் ,02/2/72-02/2-1/22௮] Gu.{n.) 

விண்ணுலக வாயில்; 8 08168 in a Visnu 

temple. 

[Skt. paramapada-vaSal> த. பரபயதவரசவ்] 

upuilan parama-pita, u.(n.) கடவுள் (சோ); 
god, as the father of all beings. 

[Skt parama-pita> s. carta] 

பரமரகசியம் 9௮271272௪௮, பெ.(ஈ.) 
மிகை மறைபொருள்; 01010 பா0 560164, 022 

ரகர. 2. மறைவான தத்துவக் கொள்கை; 

secret doctrine. 

[Skt.paramatrakasiyam> . upayefusd] 

uywGems parama-ldpj Qu.(n.) Blumer, 

ஈயாதவன்; 01681 ஈ190810. 'பரமலோபி 

கண்டாய், (திருவேங்.சத.45). 

த.வ. ஈயாமாரி 

[54ம் 0௮:27147/00/ த. பரபலோபர] 

பரமஅம்சன் ௦௮௮2-௮12௪ பெ.(ஈ.) 

துறவிகள் நால்வகையினரில் கடவுள் நிலை 

யிலுள்ளவன்; 350110 01 (6 191851 00௮7, 

one of four sanniyaci. 

த.வ. இறைமையன் 

[Skt parama-hansan> g. ui gpiesir]



பாமேசுவரன் 

பரமேசுவரன் paramésuvarap, Qu.(n.) 

1. கடவுள்; God. 2. சிவபிரான்; 54/9. 

[Skt paramatisvara> த. பரமேசுஉரன்] 

பரமேசுவரி paraméSsuvari பெ.(ா.) 

1 மலைமகள்; 3ங23 (5.1.1.॥,170,24). 

பரர் ரகாச பெ.(1.) 1. பகைஞர் (சூடா.); 1065, 

2. mit; others, strangers. 

[Skt.para> த. பரா] 

பரராசசிங்கம் 2௮72-1224-5/7௮2/, பெ.(.) 

1. பகையரசர்க்கு அரிமா (சிங்கம்) போல்வான்; 

one who is a lion to his foes. 2. get 

சிலருடைய பட்டப்பெயர்; 1106 ௦1 ௦8124 kings. 

'பரராசசிங்கம் பொற்பந்த மின்றளித்தபோது' 

(தமிழ்நா.243). 

[Skt paratrajantsirgam> த. பரராசதிங்கம்] 

பரராசசேகரன் ,9௮/2-/252-28927௮7 பெ.(ஈ.) 

தமிழை ஆதரித்த யாழ்ப்பாணத்தரசருள் 

sa(eusor; a Jaffna king, patron of Tamil 

literature. 'பரராசசேகர மன்னனின்ப 

மனங்கொள' (இரகு.பாயி.9). 

uyaisin paravasam, பெ.(.) 1. பிறனுக்கு 

வயப்படல்; subjection to another. 

2. beat; ecstacy, transport of joy, 

rapture. 3. sermeuilip&ene; loss of the 

senses, unconsciousness. ‘twGeer 

மொழிந்து பரவசமாங் காலம்' (சிவப்.பிரபந் 

சிவஞா.கலம்.26). 4. நெறி (வின்.); 0474. 

5. uyT&@; inattention. heedlessness. 

"பரவசத்தை விட்டு... 

(திருவாலவா.8,7. 

கேண்மினோ” 

[5/4.0௮244252- த, பரவசம்] 

பரவசமாதல் paravasamadal பெ.(ஈ.) கடந்த 
நிலையடைதல், அதாவது ஆறாம் துன்ப 
நிலையை உயிர் கடந்து செல்லுதல்; (in 
Vedantha philosophy) a state in which the 
soul rapt in vain seemed to have passed 
out of the body. 
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பராங்குசன் 

பரவா 0௪௪௭௪ பெ.(॥.) 1. கவலை; Care, 

0௦8௦6. 2. குற்றம்; ஈக. (பரவா இல்லை). 

த.வ. பரவாயில்லை, தாழ்வில்லை, தேவலாம் 

[U.parwa> g. uram] 

பராக் ௦௮24 இ.சொ.(அ.வ.); அரசர் போன்றோர் 

வருவதை அறிவித்துக் கவனமாக இருக்கும் 

படி வேண்டும் சொல்; 8 (6 ப560 in the 

sense of ‘attention’ when announcing 

[உ சொங்கி! ௦4 10 616. ராஜாதிராஜ 
வீரமார்த்தாண்டர் வருகிறார் பராக், பராக்” 

(நாடக.). 

[Skt. parak> த. பராக்] 

பராக்கிரம பாண்டியன் கசி 

இிசாஞ்-2ந பெ.(.) வடமொழிச் செல்வாக்கால் 

பாண்டியவரசர் சிலர் கொண்ட பெயர் (1150.); 

name of certain later Pandiya kings. 

[Skt.parakramatpandiyan> த. பராக்கிரம 

பாண்டியன்] 

பராக்கிரமம் ௪௪22௭1௪௱, பெ.(ஈ.) 1. வீரம்; 
valour, bravery, prowess, martial courage. 

2. susvevenio; Vigour, strength, power, might, 

force, as of a wild beast. 

[5/60௮2-//2௪2 த. பராக்கிரமம்] 

பராக்கிரமி-த்தல் parakkirame, 4 Ge.G.all. 

(1. 44.) வீரச்செயல் காட்டுதல்; 1௦ 015013 

[26ரு. பல்லாயிர வண்டமும் பயமெய்தப் 

பராக்கிர மித்து' ( அருட்பா,ர், திருவருள்.8). 

[Skt paraékrama> த. பராச்கிரமித்தில்] 

பராகம் paragam, பெ.(ஈ.) பன்னிரண்டு நாள் 

இரவும் பகலும் உண்ணாதிருக்கும் நோன்பு 

வகை. (பிரபோத.39,17.); 2 [219105 125110 
twelve days and nights. 

[Skt paraka > s. umreta] 

பராங்குசன் parafikusap, பெ...) 

1. எதிரிகளாகிய யானைகளை அடக்கும் 

அங்குசம் போன்றவன் (இறை.கள.10,77.); ௦18



பராசத்தி 

who is like an elephant's goad to his 
enemies. 2. miaumipeumit; Nammalvar. 
'வகுளத் தொங்கற் பராங்குசன்” (அஷ்டப். 
அழகரந்.காப்பு,. 

[Skt paran-kuSa> த. பராங்குசன்ரி 

பராசத்தி ,ச௮௪-சச் பெ.(ா.) 1. மெய்யுணர்வு 

வடிவான உமையம்மை (ஞானமயமான 

சிவசத்தி) (சி.சி.1,61சிவஞா.); (821/2.) 54/2'8 

supreme energy which is. all 

(692006. 2. பஞ்சசத்திகளுள் இரத்தை, 

சுக்கிலை, அசிதை, கிருட்ணை என்ற 

நாற்பிரிவுள்ள சிவசத்தி (சைவச.பொது.74, 

2 ny.); (Sava.) Siva's supreme energy 

which manifests itself in four forms, viz., 

irattai, cakkilai, acitai, kirasnai, oneof 

paficacatti 

[Skt para+satti> 5. usreg gil] 

uptegulem parasara-pattar, Qu.(n.) 

இராமானுசாசாரியர்க்குப் பின் வைண 

வாசாரியத்தலைமை வகித்த பெரியார் 

(@@uTd); a Vaisnava Acarya, successor 

of Ramanuja. 

[Skt pard-sare-bhatia> த, பராசரட்டா] 

பராசரன் parasarap, Quin.) sureties 
தந்தையும் பராசரசுமிருதியாசிரியருமான 
முனிவர்; 8 Resi, author of a smrti and 

father of Vyasa. 'பராசரன் குலமாயினும்' 
(பாரத.சஞ்சயன் றூ.9). 

[Skt.parasara> த. பராசரன்] 

பராதீனம் பண்ணு-தல் paratipam-panntr, 

11 செ.கு.வி. (ம,4.) தன் சொத்தைப் பிறர் 

வயப்படுத்துதல்; to alienate one’s property. 

[Skt paradhina>. பரர்தீனம்-பண்ணுதல்] 

பராபர் ௪௪8௦௫ பெ.எ. (30].) சரியான; 0௦1601 

ஓ, ஜ்வரம் 10/2, ரப. ' அவன் பராபர் 
ஆள்" (0.6).   
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த.வ. பொருத்தமான 

[U.barabar> த. பராபர] 

பராபரம் 2௮2௦௫௮, பெ.(.) பராபரன் 

(தாயு.பராபரக்.1.) பார்க்க; 566 வாற. 

பராபவம் ,௦23௦௪௪4, பெ.(ஈ.) 1. தோல்வி; 

015000ரி1பா6, 067284 'பராபவத் தீச்சுட் 
(குமர.பிர.மீனாட்.பிள்ளைத்.5). 2. ஒவ்வாத 

செயல்; 015165060(. 

[Skt.pard-bhava> g. urmuani] 

பராமரி-த்தல் ,சககர1௪, 14 செ.கு.வி. (41.) 
கலந்தாய்தல் (அலோசித்தல்); to inquire, 

examine, investigate, consider. சிந்தை 
பராமரியாத் தென்றிருவாரூர்புக்கு” (தேவா. 
7447). 

[8/0 ரால் த. பராமரி-த்தல்] 

பிராமுகம் ,2472-77பர217, பெ.(1.) புறக்கணிப்பு 

(giv lum); neglect, disregard, as 

purposely turning the face away. ‘Umrpait 
தவிர்தி' (கந்தபு,வள்ளியம்.72). 

[Skt.parari-mukha> g. uprupeui] 

பரார்த்தம் pararttam, Gu.(n.) Gor 
Glum(@jlLirerg, that which is intended for 

the benefit of ௦1879. 'தன்னைப் 
பரார்த்தமாக்கி' (திவ்.திருக்குறுந்.3,வ்யா. 
பக்.15). 

[Skt parartha> . urmigeui] 

பரார்த்தம்“ ௪௮௭, பெ.(ஈ.) 1. பேரெண் 
(பிங்.); 8 18106 ஈபாம்ள - 100,000 64/௦. 

2. பிரமகற்பத்திற் பாதி (காஞ்சிப்பு,வீராட்.2); 176 
number of human days corresponding to 

50 years of Brahma's life. 

[Skt parardha(afistr.) > 5. urmigeu’] 

பரிக்கிரயம் parikkirayam, Qu.(n.) alums; 

sale. 'ஒற்றிப் பரிக்கிரயத்துக்கு உரித்தாவ 
தாகக் கொடுத்தோம்' (5.|.1.1,105). 

[Skt.parikraya> g. uflébyuni] 

பரிகரி'-த்தல் ௪24௮1, 4 செ.கு.வி. (11'v.i.) 

f£&@s0; to do away with, remove, expel,



பரிகரி'-த்தல் 

0150௨1. 'தலைவிக்கு வந்த வருத்தத்தைப் 

பரிகரித்தல் தனக்குக் கடனாதலின்” (தொல். 
பொருள்.239,உரை.). 2. நோயைக் குண 

uT&Gseu; to remedy, redress. 3. pst 

கூறியதை மறுத்தல்; 1௦ 8/010, [91801 recant, 

amend or correct one's erroneous 

Statement, revoke. 4. நீக்கம் செய்தல்; to 

254 பரிசனம் 
— 

வாழ்த்து (சீவக.264,உரை.); 6616010110 
uttered with the intention of averting evil. 

7. வழுவமைதி; deviations from 
grammatical rules, sanctioned by usage. 

இன்னும் இப்பரிகாரத் தாலே கோழியை 
வாரண மென்றலும் வெருகினை விடை 

யென்றலும் போல்வன பலவுங்கொள்க'் 
(தொல்.பொருள்.624,உரை.). 8. விலக்கு; 

exemption, immunity (S.1.1.ii,98,51.). 

[8/1 0௮0௮22 த. பரிகாரம்] 

பரிகாரம்” parikaram, Gu.(n.) 1 பொருள்; 51016, 

provisions. “நடைப்பரிகார முட்டாது 

கொடுத்த' (சிறுபாண்.104.). 2. கப்பம் (1750.); 
tribute. 

expiate, atone for. 5. 94 & 56; to control, 

5பழறா855. 'சித்தந்தன்னைப் பரிகரியாது. 
விட்டால்' (ஞானவா.வைராக்.128). 6. கஞ்சத் 

தனம் செய்தல்; 1௦ hold back with a miserly 

spirit, stint. 'வறியவர்க்குப் பரிகரியாராய்க் 

கொடுப்பின்' (பு.வெ.10,1). 7. கடத்தல்; 1௦ 03855 
beyond, cross over 

[Skt. parihr> g. ufant-éee] 

பரிகரி“-த்தல் ரசாக் 4 செ.கு.வி. (44.) 1, 
போற்றுதல் (பு.வெ.8,20, உரை.); 1௦ 85780 ப2ஈ॥, 
(846 0816 ௦4. 2. பத்திய முதலியன உதவி 
நோயாளியைக் கவனித்தல்; 1௦ ஈபா56, (20, 
as a sick person, a lying - in - woman. 

[Skt. parikr> த. பரிகறி-த்தல்] 

பரிகாசம் parikasam, Gu.(n.) 1. ut; jest, joke, 
burlesque. 2. இகழ்ச்சி; mockery, raillery, 
jeer, derision, ridicule. 3. alenerum_@; 
sport, play. 

[Skt.par-kdra> 5. uflengii?] 

uiamfA parkari Gu.(n.) 1. மருத்துவன்; 0௦0107, 

medical practitioner. ‘Geren weet! 
பரிகாரி வந்தால்” (தனிப்பா.!,253,1). 

2. முடிமழிப்பாளன் (கொ.வ.); 680௨, 85 

being also a physician. 

[Skt par-harin> த. பரிகாரி] 

uihéGesin’ pariccédam, Gu.(n.) 1. துண்டிப்பு 

cutting off, dissection, division. 2. srsvenev; 

றர, 0௦0080. 3. அளவுக்குட்படுகை; 
ய்௱ர்விள. 'காலபரிச்சேதம், தேசபரிச்சேதம், 

வசுத்துபரிச்சேதம்'. 4. பிரிவு ( அத்தியாயம்) 
(பிங்,); 580110, ௦8016. 5. பகுத்தறிவு; 
discrimination, positive ascertainment. 
6. (pepemw (ailsr.); entireness, absolute- 

ness. 'பரிச்சேதம் அப்படிச் சொல்லவில்லை. 

[Skt.par-c-chéda> த. பரிச்சேதம்] 

பரிச்சேதம்* ,2277228/2௱, பெ.(ஈ.) சிறு பகுதி 
(poud); small portion, part. 

[Skt.paricchéda> த. பரிச்சேதம்] 

பரிசம் parisam, Gu(n.) 1. தொடு உணர்ச்சி; 
58156 ௦4 1௦௦. 2. உணர்ச்சி (சா.அக.); 
feeling. 

[Skt.parthasa> த. பரிகாசம்] 

பரிகார நூல் றசாரசிகரமி! பெ.(.) மருத்துவ 
gs; a book on treatment of diseases 
(சா.அக.). 

பரிகாரம்' ௦௪௮௪௭, பெ.(ஈ.) 1. நீக்குகை; 
entire destraction, abolition, cancelling 
removal. 2. &geumis; expiation, atonement. 
“மனு முதலான நூல் கற்றுச் செய் 
பரிகாரங்களின்றியே' (சேதுபு.தனுக்.66). 
3. மாற்று வழிவகை; remedy, antidote. 
'என்னாற்றாமைக்குப் பரிகாரமாவ தியாதுஞ் 
சிந்தியாது' (திருக்கோ.189,உரை). 4. மருத் 
Sleuth; art of healing, போரு. 5. பராமரிப்பு (j), பரிசனம் parisanam, Qu.(n.) 1. சேனைகள் 
nursing, rending. 6. Ga@ நீங்கக் கூறும் (பரிவாரம்); train, retinue. ‘Gerald seneoruph  
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பரிசனங்கள்' (பெரியபு.சேரமான்.84). 2. ஏவல் 

GleiiGeunit (Slaur.); dependants, servants. 

'பரிசனர் கணங்கள் யாரும்' (கந்தபு. 

திருக்கல்.80). 3. சுற்றம் (சூடா.); 19181௦, 

affinity. 

[Skt.parijana> த. பரிசனம்] 

பரிசாரகன் 94172௮2920, பெ.(1.) பணியாள்; 

servant. 2. சமையற்காரன்; 0001. 

[5/1 0௮104௪14௪2 த. பரிசாரகன்] 

பரிசீலனை parisilanal Qu.(n.) ஆய்தல் 

(சோதனை); 68421௦, investigation, 

enquiry. 

த.வ. நோட்டம் 

[Skt.pariSilana> த. பரிசீலனை] 

பரிசுத்தம் ,22772ப/7௪), பெ.(॥.) 1. தூய்மை; 

holiness, sanctity, purity, immaculate- 

1689. 2. துப்புரவு; cleanliness, as of dress, 

clearness, as of water. 

[Skt.part-Sudaha> த. பரிசுத்தம்] 

பரிசோதி-த்தல் ,2௪75/4, 4 செ.கு.வி. (v.i.) 

நன்கு ஆராய்தல்; 1௦ 686 carefully, test 

thoroughly. 

த.வ. நிறை நோட்டம் செய்தல் 

[Skt.par-Sodhi> g. பரிசோதி-த்தல்] 

பரிணாமம் parinamam, பெ.(॥.) ஒன்று 

பிறிதொன்றாக மாறுகை; transformation, 

evolution, modification, as the turning of 

milk into போம். “அவன் பரிணாமத்தோடு 

சிவணும்' (ஞானா.11,30). 

த.வ.படிமுறை வளர்ச்சி 

[Skt pari-nama> g. பரிணாமம்] 

பரித்தியாகம் parittiyagam, பெ.(1.) முற்றும் 

துறக்கை; 0101616 renunciation. 

[Skt.paritydga> s. பரித்தியாகம்] 

uilgmum pantapam, Gu.(n.) 1 guia; pain, 

anguish, sorrow. 2. கழிவிரக்கம்; ற[ட,   

sympathy, solicitude. 3. srar Gels 

6@NnsHs6 Qrug@ems; repentance. 

4. பெருந்தாகம்; burning thirst. நடந் 

திளைத்து முன்னையினும் பரிதாபமுதிர்ந்து, 

(பாரத. வசந்த.) 

[Skt.pari-tapa> த. பரிதாபம்] 

uifipiteuresrin’ parinirvanam, Gu.(N.) ssl 

வகை நற்பேறுகளுள் ஒன்று (சீவக.3116.உரை.); 

(Jaina.) absolute extinction or annihilation 

of individual extinction one of 

paficakalyanam. 

[Skt.par-nirvana> s. ufiGiianeami] 

ulus @enn paripakkuvam, Gu.(n.) 

1. செம்பாகம், ohey (péired; maturity of 

wisdom. 2. 5@3t fitness. 

[Skt.pari-pakva> 6. ufuégauil 

பரிபவம் paripavam, Gu.(n.) 1. மானக்கேடு, 

அவமானம்; ௦௦(9௱]ழர், scorn. 'பாலனென்று 

பரிபவஞ் செய்யேல்” (திவ்.பெரியாழ்.1,4,7). 

2. எளிமை (சூடா.); 0601809140. 

[Skt.pari-bhava> g. ufluani] 

uifumene paripasaj Ou.(n.) 1 wenmesreor Glerev; 

code word. 2. mirm@emey; scientific word. 

3. தொழிற்சொல் (er.9\8.); technical or 

code word Nomenclature. It is used in 

medical literature to avoid long names. 

பரிபாலனம் ௦21௮27௮), பெ.(ஈ.) பாதுகாவல்; 

protection, preservation; fostering. 

'வரங்கொடுத்துப் பரிபாலனங்கள் செய்தாய்' 

(சிவரக.கணபதியு.4). 

[Skt.pari-palana> g. ufurwani] 

பரிபாலி-த்தல் 2௪௮4, 4 செ.கு.வி. (11.) 

1. urgyersse; to protect maintain in 

prosperity. 2. அருள்புரிதல் (கடாட்சித்தல்) 

(ailesr.); to show benign compassion. 

[Skt.pari-pai> த. பரிபாலி]
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பரிமளம் parima/am, பெ.(.) 1. நறுமணம்; 
fragrance, perfume. ‘urflioarm sworpeuser 
பாராய்' (கம்பரா.சித்தி.25). 

[Skt. pari-mala> த. பரிமளம்] 

பரிமாணம் ௦௮47727277, பெ.(॥.) அளவு (சூடா.); 
size, measure, dimension. 

[Skt par-mana> gs. usftorsami] 

பரியந்தம் ஐ௪ஞ்னாசசா, பெ.(॥.) (அ.வ.) 
(முடிவான) எல்லை; (680) (/ஈம்(. “ஆயுள் 

வரையில் இந்தக் (பரியந்தம்) கொடுமை 
தீராதோ! (உ.வ3. 

பரியாசம் ௦க/௪2௪1, பெ.(£.) பரிகாசம் பார்க்க: 

see parikasam. ‘umt Gerand uflwreGw’ 
(குமர.பிர.மீனாட்.குறம்.8). 

[Skt.pari-hasa> த. பரியாசம்] 

uiflurun Guu pariyaya-p-peyar, Qu.(n.) 
ஒரு பொருட் பல் பெயர் (சூடா.); 8௦௩௦05 
noun.  “ஆணையென்னும் பரியாயப் 
பெயருடைய: (சி.போ.பா.2,பக்.54). 

[பரியாயம்-பெயா] 

பரியாயம் pariyayam, Gu.(n.) 1. Gar 
சொற்பொருள்; 8/ஈ௦ர/ற. 2. பன்னோக்கு 
(நானாவிதம்) (தி.வா.); diverse methods or 
4/5. 3. பொருளை வெளிப்படையாய்க் 
கூறாது குறிப்பாற் கூறும் அணி (குண்டி.71); 
(Rhet.) a figure of speech in which one's 
idea is not expressed in words, but is 
cleverly suggested. 4, படிமுறைத் திரிவு 
(Luflerermioin); transformation, change. "பால் 
தயிர் முதலாயின புற்கலத்தினது பரியாய 
மென்பேன்” (நீல). 5. தடவை; turn, times. 
பலபரியாயம் வந்தேன். 

[Skt.paryaya> த. பரியாயம்] 

பரிவத்தனம் ௦௮%௮(/127௮ பெ.(ஈ.) 1 சுற்றுகை; 
circumambulation, going around. 
'வலமிடம் பரிவத்தனம் செய்து' (திருவாலவா. 
28,34). 2. பரிவருத்தனை, 1 பார்க்க; 566 
parivaruttanai. 

[Skt. pari-variana> ௪. பரிவத்தனம்] 

2௦6 

  

பல்டிஅடி-த்தல் 

பரீட்சி-த்தல். தகாத! 4 செ.கு.வி. (9...) 
1 நோட்டம் செய்தல், சோதித்தல்; 1௦ 616, 

1௦ (ர; ௦ மள்ளர். 2. ஆராய்தல்; to 

search, investigate. 

[Skt.pariks> த. பரீட்சி] 

பருசை ,௦௮705௮/ பெ.(.) ஊர் அவை; 95860 

௦4 ஈரி180௨15. “பெரும் பற்றப் புலியூர் மூல 
பருஷையாநில்' (85.1.1.4,214). 

[Skt pari-sad> 5. uggemas] 

ugea1sb paruvadam, @u.(n.) 1 wenev; hill, 

mountain. ‘uraugesiie ளெல்லாம்” 

(சிவரக.அபுத்திபூருவ.4). 2. மீன் வகை 

(சங்.அக.); 3 (400 ௦7115. 

[Skt parvata> . பருவதம்] 

பரோட்டா ௦௪2/2, பெ.(ஈ.) மைதாமாவில் 

செய்யப்படும் ஒரு வகை அடை வகை; 

unleavened bread of maize flour, thick in 

size and round in shape. 

த.வ. சூட்டடை 

பரோபகாரம் ,92:522:2௮7), பெ.(1.) பிறர்க்குச் 

Gleiupo 2 ga; philanthropy. 

[Skt.pard-pakara> &. u@gmuenmi] 

uGyrm eAGGYy pard/-vituppu, Qu.(n.) 

தண்டனைக் காலத்தில் நன்னடத்தை .கருதி 
குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வெளியில் செல்ல் 

வழங்கப்படும் இசைவு; 081016. 

பல்டி ,2௪4/ பெ.(ஈ.) தலை குப்புற எம்பிக் குதித்தல்; 
உடற்பயிற்சியில் ஒரு வகை; 9 gymnastic 
feat. ; 

த.வ. கவிழ்ந்தடி 
[U.palti> த. Libby] ட 

பல்டி அடி-த்தல் 2௮1௪ செ.கு.வி; (v.i.) 
1. குட்டிக்கரணம் CurG@sed; -somersault. ! 
2. ஒப்புக்கொண்டஸ்தச் செய்யாமல் பின் : 
வாங்குதல்; Make a retreat; go ‘back ort: 
one's word. 3. Gammafluem_ae;~fail. 
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பல்லவம் 

இந்தத் தடவையும் தேர்வில் 
அடித்துவிட்டாயா?' (உவ). 

பல்டி 

பல்லவம் pallavam, Gu.(n.) 1. safit; sprout, 

5001. பல்லவ சயனங்கள் பாராய்' (கம்பரா. 

சித்தி.23). 2. பல்லவதேயம் (யாழ்.அக.); பார்க்க; 

see pallava-téyam. 

[Skt.pallava> 6. usisvani] 

பலசாலி ௦௪௪-224 பெ.(1.) உடல்வலியுள்ளோன்; 

strong person. 

த.வ. மல்லன் 

[Skt.bala-Salin> த. பலசாலி] 

பலசித்தி ௦௮௪-540 பெ.(ா.) பயனடைகை; 

reaching fruition; achieving success. 

[Skt. phalatsitti> த. பலசித்தி] 

uaGsaicr' palatévan, Gu.(n.) uesmiusr 

unté&&; see palaraman. 

[Skt.bala-d éva> 5. uvsascir] 

பலராமன் 2௮9-௧72, பெ.(ஈ.) கண்ணனுக்கு 

மூத்தவன் (பிங்.); elder brother of Krsna, 

one of tacavataram. 

[Skt.Bala-rama> த. பலராமன்] 

பலவந்தப் புணர்ச்சி ௦௮2௮/௪-0-0ப021207 

பெ.(1.) கட்டாயப்படுத்தி ஒரு பெண்ணைப் 

புணர்கை; 1206. 

[Skt.bala-vant > g. uveungt] 

umeBsiD palavandam, Gu(N.) வலக்காரம், 

கட்டாயப் படுத்தல்; 10106, 4914018006, 

compulsion. 

[Skt.bala-vat> g. ues] 

பலவான் ௦௯௪௦2, பெ.(ஈ.) வலிமையானவன்; 

(2_.6u.); strong, powerful man. 

த.வ. மல்லன், வல்லாளன் 

[Skt.bala-van>bala-vat> த. பலவந்தம்] 
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பலானவன் 

பலவீரம் ௦௪௮, பெ.(.) சவ்வீரம்; 9 

sublimated compound of mercury, 

sulphur, alum and sal ammonia (er. .9)8:.). 

பலவீனம் ,2௮9---/௪/77, பெ.(ஈ.) 1. வலியின்மை 

(உ.வ.); 11/68/6858. 2. அசதிநோய் (இ.வ.); 

debility, neurasthenia. 

த.வ. நலிவு 

[Skt.balathina > g. uvefeari] 

பலாங் ,௪௮௪ர் பெ.(1.) கப்பற் சதுரப்பாய்ககளைச் 

சுருட்டும்பொழுது அவற்றின் கீழ் முலைகளைப் 

பறுவானுக்கு இழுக்க உதவுங் கயிறு; 

(M.Navi); clew-garnets. 

பலாஞ்சீப்பு palai-sippu, Gu.(n.) கப்பலின் 

பலாஞ்சீப்பூம் என்ற உத்தரத்தில் விரிக்கப்படும் 

uml! (M.Navi.) sail tied to the flying-jib. 

[E.flying + E.jib>s. uemeséiy] 

பலாத்காரம் ,2௮2/42௮, பெ.(ஈ.) கட்டாயப் 

படுத்துதல் (இ.வ.); 10108, 1/101806, 

compulsion. 

த.வ. வலக்காரம் 

[940 0௪/2/42/௪2 த. பலாத்காரம்] 

பலாபலம் palapalam, Qu.(n.) இலாபநட்டம்; 

profit and loss. 

த.வ. ஆகுபோகு 

[Skt.phalata-phala> g. usmusui] 

பலான் 2௮5, பெ.(ஈ.) அப்பேர்ப்பட்டவன் (0.0:); 

such a one. 

[U. fafan> த. பலான] 

பலானது 2௮௪௪௦0, பெ.(.) குறிப்பிட்டது; the 

particular. 

arenas: palanavan, Gu.(n.) Bsr sorts; 

certain or such and such a person. ‘gisustr 

பலானவனென்று தெரியுமா?'. 

[U. fulan> g. வானவன்]



பலி'-த்தல் 

பலி'-த்தல் ,௦௮/ 4 செ.கு.வி. (94.) 1. நேர்தல்; ௦ 

௩8002, 'அசனியேற்றின் வீழ்வெனப் 

பலித்தது பாவியேற்கென்க' (இரகு.சீதைவ. 

116). 2. பயன் விளைத்தல்; 1௦ 136 671601, 41610 

65118, 0ா௦0ப௦6 0000 07 ஊரி. 'வயலிடுந் 

தழையும்... பின்பலிக்குமாபோல்' (சி.சி.2,17). 
3. செழித்தல்; 1௦ 18146, 86 8 010. 

'பலிப்பறிந்து... வித்தினார்' (அரிச்.பு.நாட்டுப். 

38). 4. மிகுதல்; 1௦ 11076886, 80/61. "நீர்பலிப்ப 

வான்றிரை யெறிந்து' (இரகு.நாட்டுப்.38.) 
5. கொடுத்தல். 10 give “பூசையின் 
பலத்தினைப் பலிப்பாய்' (செவ்வந்திப்பு. 
அகத்தியச்.4]). 

[Skt.phala> s. usi-.] 

ued? palj Gu.(n.) 1. நிறைவேறல்; that which 
takes effect (mu). 2. காய்கனிகளுள்ள மரம் 

(wirip..948.); tree laden with fruit. 

[Skt.phalin> த. பலி] 

பலி” ,7௮/ பெ.(1.) 1. தீக் குண்டத்தில் (யாகத்தில்) 
தேவர், முன்னோர் ஆகியோர்க்கு இடும் 

உணவுப்பொருள்; Offering given to gods, 

ancestors, etc., in sacrifice. 'பலிகண் 
மாறிய பாழ்படு பொதியில்” (புறநா.52). 
2. பலியிடுவதற்குரிய விலங்குகள் முதலியன; 
sacrificial animal or offering. 3. sréene 
முதலிய பறவைக்கு உண்ண இடுஞ்சோறு; 
boiled rice thrown as an offering to crows. 
'காக்கையது பலியே' (குறுந்.210). 4. பிச்சை: 
boiled rice given to mendicants, alms. 
'பலிகொண்டுண்பவர்' (தேவா.47,5). 5. சோ றூ 
rice (திவா.). 6. பூசைக்கு வைக்கப்படும் பூ 
முதலியன; 017811௩0 ௦74 flowers, etc., in 
808010. 'மலர்சில கொண்டு... தேம்பலி 
செய்த வீர்நறுங் கையள்' (ஐங்குறு.259). 
7, சாம்பல் (சூடா.); 88/95. 8. திருநீறு (அக.நி.); 
590760 85165. 9. கப்பம் (யாழ்.அக.); (16பர௨. 
10. சிற்றூர்களில் தேவதைகளுக்குப் 

பலியிடுவதன் பொருட்டு விடப்பெற்ற மானியம் 
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பலிபீடம் 

(R.T.); inam granted for the service of 

making sacrifices to village deities. 11. uso) 

FHEETOM HS) UMTS; See pali-Sakkaravartti 

[Skt.bali> 6. ubl] 

பலிகொடு-த்தல் றக44௦ஸ்-, செ.கு.வி. (94.) 
1. தெய்வத்திற்குப் பலியிடுதல்; 1௦ sacrifice a 

victim; to present. offerings to a deity. 

வளநகர் சிலம்பப் பாடிப் பலிகொடுத்து” 
(அகநா.22). 2. கொல்லுதல் (உ.வ.); 1௦ (44. 

க.வ. காவு கொடுத்தல் 

[Skt. bali> 5. vail] 

பலிசை ,9௪18௪/ பெ.(ஈ.) 1. ஆதாயம் (இலாபம்); 

௦11. 'பலிசையாற் பண்டம் பகர்வான்” 

(பு.வெ.12,வென்றிப்.2). 2. வட்டி; 1467651. 
“இப்பொன் பதினெண் கழஞ்சே மூன்று 

மஞ்சாடி குன்றிக்கும் பலிசையாற் 

சந்திராதித்தவல்... அட்டுவோமானோம்' 

(S.1.1.1,116). 

[Skt. phala> த. பலம்] 

பலிதேர்-தல் ௦௪/7/க-, 3 செ.கு.வி. (4.॥.) 

பிச்சையெடுத்தல்; 1௦ 0௨0 ௮15. 'வற்றலோடு 

கலனாப்பலி தேர்த்து' (தேவா.61,2). 

த.வ. இரத்தல் 

[9/8 0௮15 த. பலி-] 

பலிப்பு 2௪102ப, பெ.(ஈ.) 1. Ass; success. 

2. uussir; fruit, 951. 'செய்தவப் பலிப்பை 

நோக்கி' (இரகு.யாகப்.2). 3. நன்றாய் விளையுந் 
Sereno; productivity. “பெரும்பூமி பலிப் 

பெய்தும்' (குற்றா.தல.நூற்ப.13). 4. வினைப் 

uur; result of karma. 

[Skt bali> த. பலிம்பரீ 

பலிபீடம் ,2௮/-௦/4௮௭), பெ.(1.) பலியிடும் இடம்; 
altar. “Bair பலி பீடத்தி லறுத்துவைத்த 
சிரத்தை' (கலிங்.98). 

த.வ. காவு முற்றம் 

[Skt. bali> 5. usd]



பலிபீடிகை 259 பனியன் 
  

பலிபீடிகை ,௦௮1-௦/44௮/ பெ.(.) பலிபீடம் பார்க்க; 

see pali-pitam. “விலைப்பலி யுண்ணு 

மலர்ப்பலி பீடிகை' (சிலப்.12,43). 

[5/0 6௮72த. பலி] 

பலிவாங்கு-தல் ,9௮/௧/440-, 9 செ.கு.வி. (v.i.) 

1. தொந்தரவு செய்தல்; (௦ tormant. 2. நீரில் 

அடிக்கடி மூழ்க வைத்து இறக்கச் செய்தல்; 1௦ 

make victims of, as by drowning 

1760ப(டு. “குளம் பலி வாங்கும்'. 

[5/1 0௮15 த. பவி] 

பலிவெட்டு ௪௪/0, பெ.(॥.) பூசை 

முதலியவற்றின் பொருட்டுக் கோயிலுக்கு 

விடப்பட்ட சிற்றூர்; பரி/306 given to a temple 

to meet the expenses of worship and 

festivals. 

[Skt.bali> த. பவி] 

பலே ௦௫5 பெ.(ஈ.) 'நன்று' என்ற பொருளைக் 

@Hlé@GEG@ers; a term of approbation 

denoting ‘excellent’. 

த.வ.. வல்லே, வலே 

[0.6௮ ச. பலே] 

பவ'-த்தல் ற௪௦௪-, 2 செ.கு.வி. (:1.) 

தோன்றுதல்; (௦ ௮00687; (௦ 06 6௦1. ஊழியூழி 

பவந் திட்ட பரமனார்' (தேவா.952,2). 

[Skt. bhava உத. பவ] 

பவகாரணி ௪௦௪-6௪2 பெ.([.) அழகர் 

மலையில் உள்ள ஒரு பழம் பொய்கை; 28 

ancient pool in Alakar-malai. புண்ணிய 

சரவணம் பவகாரணியொடு' (சிலப்.1%94). 

[Skt bhava+karani> த. பவகாரணரி 

பவந்தா-தல் (பவந்தருதல்) 2௪௮42, 1 
செ.கு.வி. (1/1.) தோன்றுதல்; 1௦ 2008௭. 

'நன்றினொன்றாய்ப் பவந்தரும்' (சி.சி.2,74). 

[Skt.bhava> . ual]   

பவம்! pavam, @u.(n.) 1 Smig birth, origin 

(பிங்.); 'பவத்திற மறுகெனப் பாவை நோற்ற 

காதை' (மணிமே.30). 2. உலக வாழ்க்கை; 

earthly 1176. “சரியாப் பிறவிப் பவந்தரும்' 

(திவ்.இராமாநுச.94). 3. உலகம்; 40110. 

'பேரின்ப வீட்டுப்பவம்' (சிவப்.பிர.வெங்கைக்க. 

75). 4. கரணம் பதினொன்றனுள் ஒன்று; 
(Astrol.) a division of time, one of eleven 

karanam,q.v. 5. 2 enremu; existence. 

'கொள்பவத்தின் வீடென்” (சி.போ.8,2, 
வெண்பா.2.). 

[Skt.bhava> g. unail 

பவித்திரம் ,220:44427, பெ.(ஈ.) மிகு தூய்மை; 

sacredness, purity. 

[Skt.pavitra > g. vaflg srt] 

Liayssr()' pavuntu, பெ.(॥.) பதினாறு அவுன்சு 

அளவு கொண்ட ஒரு நிறை; a standard 
weight = 16 ounces a voirdupois. 

[Lat.pond> g. uaa] 

uaysir(h? pavuntu, Gu.(n.) Gereirig gs Gesmep; 
enclosure for detention of stray cattle. 

[E.pound > த. பவுண்டு] 

பவுத்தர் ,ச௪1ய/4௮ பெ.(ஈ.) புத்தமதத்தோர்; 

இப00/515. “அயர்த்தார் பவுத்தர்' (திவ்.இயற். 

நான்முகன்.6). 

[5/102ப0011௪ 2 த. ப௮த்தா] 

பவுதிகீதீட்சை ,0௪0ப///2-//08௪/ பெ.(ஈ.) குரு 

அருளிப்பு (தீட்சை) வகை; (சி.சி.8,4,ஞானப்.); 

a religious initiation. 

[Skt bhautikittiksa] 

பவுன் ௦௪0/௬ பெ.(ஈ.) 1 இங்கிலாந்து நாட்டுப் 

பொன்னாணயம்: pound, — sterling, 

sovereign. 

பனியன் papiyap, Gu.(n.) gp, sirasfler 

Guoirurtny, 2 érGemm te; vest; undershirt. (in 

India) banian. 

த.வ.உள்ளொட்டி



பாக்கி 260 பாகீரதி 
  

பாக்கி 22/04 பெ.(ா.) 1. நிலுவை; 0வ/8006, 

outstandings, arrears. 2. Ween; 

remainder. amd, uréAll usmrsnge 

செலுத்துவோருக்கு மூன்று மாதம் 

காலக்கெடு விதித்துள்ளது. (உ.வ.). 

[0.0 277 த. பாக்கி] 

பாக்கிகைபீது 5௮/00-4அ/ப, பெ.(ஈ.) நிலுவைக் 

கணக்கு; statement or account of 

outstanding balances (R.F.). 

[U.baq/-kaifiyat> 5. unébmatgy] 

பாக்கிசாக்கி 564220 பெ.(ா.) 1. பாக்கி 

பார்க்க; 886 pakki. 2. குறைவு (கொசுறு) 

(இ.வ.); extra quantity obtained into the 

bargain. 

த.வ.பிச்சமிதி 

[U.baqi+Sakki > த, பாக்கிசாக்கி] 

பாக்கிதார் ௦4/42/2) பெ.(ா.) வரி முதலியன 

Geiser §Guusustt; revenue defaulter: 
one who is in arrears. 

[U.baqi> த. பாக்கி 5பக்திதார்] 

பாகதச்சிதைவு ,247௪/2-௦-௦0-4ப @u.(n.) 

பிராகிருத மொழியிலிருந்து தமிழிற் சிதைந்து 
வழங்கிய சொல். (திருக்கோ.53,உரை); 587 
words used in Tamil in a modified 
form. 

[பாகதம்-கசிதைவரி 

uTé& slo PAgadam, பெ.(ஈ.) பிராகிருதம் பார்க்க; 
see prakrt. 

[Skt.Prakrta> Pkt pakata> க. பாகவதர்] 

பாகவத நடனம் pagavada -Nadanam, 
பெ.(ஈ.) மாலியமத அடியார்கள் ஆடும் நடனம் 

(வின்.); a religious dance performed by 
Vaisnavadevotees. 

த.வ.ஆழ்வார் ஆட்டம் 

[Skt. bhagavata> த. பாகவதம் *த. நடனம்] 
பாகவதபுராணம் bagavada-puranam, 

பெ.(ஈ.) 1. வடமொழியிலுள்ள பதினெட்டு   

தொன்மங்களுள் தலையாயது; a chief 

Purana in Sanskrit. one of patinen - 

puranam. 2. செவ்வைச் சூடுவாரால் தமிழ்ச் 

செய்யுளில் இயற்றப்பட்ட மொழி பெயர்ப்பு நூல்; 

a metrical translation of sanskrit 
Bhagavata in Tamil by Sevvai - c- 

ciduvar. 3. கி.பி.1543ல் நெல்லிநகர் வரதராச 

ஐயங்கார் வடமொழி யினின்று தமிழ்மொழியிற் 

செய்யுளாக இயற்றிய நூல்; 9 1-0 
of the Sanskrit Bhagavatam by 

Varadaraja Aiyangar of Nellinagar, 1543 

A.D. 

[Skt bhagavatatpurapa> த. பாகவுதடராணம்] 

பாகவதர் 547௪0௪௦2௮7 பெ.(ஈ.) 1. திருமாலை 

முதற்கடவுளாகக் கொண்டு வழிபடுஞ் 

சமயத்தோர் (பிங்.); Vaisnavas, worshippers 

௦4 /9ரப. "பாகவதப் பிரமசாரி'' (திருவாலவா. 
31,2). 2. இசைப்பாட்டுடன் சமயச் சார்பான 
பழங்கால வரலாறுகளை எடுத்துரைப்போர்; 
those who expound religious stories to the 

accompaniment of music. 3. பாடகர் (இ.வ:); 

masters of music, music teachers. 

த.வ.மாலியர் 

[ Skt. bhagavata> த. ாகவதா] 

பாகியம் pagivam, Gu.(n.) 1 புறம்பானது; 1421 
which is external. "Lene wird மாப்பியந் 
தரமென விரண்டாகும்" (சூதசங்.சிவமா.5,2). 
2. மலங்கழிக்கை (இ.வ.); 94901௦. 

த.வ.வெளிப்புறம் 

[Skt.bahya> g. பாகியம்] 

பாகியாங்கம் சசரந்சீர்சகா, பெ.(ஈ.) புறவழி; 
the outer path. "'பிரமத்தை யடைகிறதற்கு 
பாகியாங்க மென்றும் அந்தராங்கமென்று 
மிரண்டங்கங்களுண்டு"' (வேதாந்தசா.26). 

த.வ.வெளிப்பாதை 

[இசா த. பாகியாங்கம்] 

பாகீரதி pakirati பெ.(ஈ.) கங்கை: (6 
Ganges, the daughter of Bhagiratha.
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"பாகீரதி கிருபா சமுத்திர" (திருப்பு.மூன்றாம் 

பாகம், 996). 

[Skt. bhagirathi> த. பாகீரதி] 

பாகு 9270, பெ.(ஈ.) தலைப்பாகை; 1பாமகா. 

"பத்துவராகன் பெறவோர் பாகீந்தான்" 

(விறலிவிடு.1008. 

[U.paga> 5. ure] 

uT@L&eal paguda-k-kavji Qu.(n.) 

காணிக்கையாகக் கொடுக்கும் பாட்டு 

(செந்.11,335); 06010௪4௦0௫ 0௦௭. 

[Skt prabhrta> Pkt pahuda> a பாகுடக்கவி] 

பாகுபதம் ,7271/-,2௪2277, பெ.(1.) பாகுபக்குவம் 

(சா.அக.); பார 518165; 8 51806 07 1/10% 

consistence. 

பாங்கா paiga, Gu.(n.) anwar srerm 

ஊதுகொம்பு (அபி.சிந்.); 8 kind of bugle-horn. 

[U.banka> த. பாங்கா] 

பாசண்டச்சாத்தன் basanda-c-cattan, 

பெ.(ஈ.) சமய நூல்களில் வல்லவரான ஐயனார். 

(சிலப்.9,15.); Aiyanar, adeity versedin 

treatises on heretical religions. 

த.வ. ஜயனார் 

[Skt.Pasanda> 5. பாசண்டம்-சாத்தன்] 

பாசண்டம் 2252௪௭, பெ.(ஈ.) 1. புறச்சமயக் 

Gascitena; heresy, non-conformity to the 

orthodox doctrines of religion. 

2. தொண்ணூற்றாறு வகைச் சமய நூற் 

கோவை. (சிலப்.9,15.); 8௦௦447௦5 (9200 ௦ 96 

heretic sects. 

[Skt pasanda> g. urecimti] 

UTeemrLepLia pasanda-migam, @u.(N.) 

பாசண்டிமூடம் (வின்.) பார்க்க; 566 0858004- 
midam. 

[Skt pasanda> த. பாசண்டம்] 

urEsirLer pasandap, Gu.(n.) 1. yoserouil; 

ரர. "பாசண்டர் நவிற்று வாக்கியத்தில்"   

(விநாயகபு.83,77). 2. சமய ஒழுக்கங்களைக் 

கெடுப்பவன் (G).01.); person of heterodox 

conduct 

[Skt pasanda> s. uresimsi] 

பாசண்டி PSSaNO/ பெ.(ஈ.) பாசண்டன் பார்க்க; 

08581081. "பழுதாகும் பாசண்டியார்க்கு 

(அறநெறி.17). 
[Skt pasanda> த. பாசண்டம்] 

பாசண்டிமூடம் ௦22௪22), பெ. (.) 

புறச்சமயத்தினரைப் போற்றும் மடமை; (௮18) 

folly of reverencing heretical teachers. 

"பாசண்டி மூடமாய்... நாட்டப்படும்" 

(அறநெறி.16). 
[Skt.pasanda> த. பாசண்டி/ 

பாசந்தி ,2௪2௭ர் பெ.(ஈ.) சுண்டக் காய்ச்சிய 

பாலில் படியும் பாலாடையுடன், சருக்கரை 
சேர்த்துக் குளிரவைத்து உண்ணும் இனிப்பு 
வகை; thick cream of milk with sugar 

(served cold). 

த.வ.பாலாடை இனிகம் 

பாசனம் ௪4327௪, பெ.(.) ஏனம்; vessel. 

"தந்திவர்ம மகாராசர் கொடுத்த பொன் 

பாசனம் ஒன்றினால் (5.5.1.!,8). 

த.வ.கலம் 

[Skt. bhdjana> g. ureari] 

urenemaéean pasana-k-kal Gu.(n.)1. urinys 

கல்: 87816 51006. 2. நஞ்சை முறிக்கும் கல் 

suena; a kind of stone applied to poison - 

bites as antidote. 

[Skt. pasana>s. ureamiree] 

பாசாந்தரப்படுத்து-தல் pasantara-p- 

_padut, 5 செ.குன்றாவி. (1.1(.) மொழி 

பெயர்த்தல்; 1௦ translate. 

[Skt bhadniara > த. பாளந்தரம்-படுத்தட தலி] 

பாசாந்தரம் ,22547/27௮1), பெ.(7.) அயல்மொழி; 

foreign language.
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த.வ.வேற்றுமொழி 

[Skt bhasantara > g. urersgrii] 

பாசி-த்தல் Pasi, 4 செ.குன்றாவி. (3.1.) 
பேசுதல்; 1௦ speak "பாசிக்கத்தகாது" 
(திருப்பு,1068). 

[Skt bhas> s. uré] 

பாசிசம் தச, பெ.(ஈ.) அனைத்து 
முதன்மைத் தொழில்களையும் தன் முழுமை 
யான கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டு, 
அரசியல் எதிர்ப்பே எழாத வகையில் அடக்கு 

முறையைப் பயன்படுத்தி நடத்தும் ஆட்சி 

முறை; 1850180. 

பாசிபாப்பு 92522௦20, பெ.(ஈ.) சில்லறை வரி 

வகை (014.4.0.॥,278); miscellaneous 

items of revenue derivedd from small 
farms, license, etc. 

[U. baj-bab> த. பாசிபாப்பரீ 

urAwanryt pasiya-karar, பெ.(॥.) பிரம்ம 

சூத்திரத்திற்கு விரிவுரை (பாஷ்யம்) இயற்றிய 
இராமானுசாசாரியர்: Ramanuja, a 
commer+tator on Brahma sitras. 

[Skt bhasya> த. பாசியகாரரி] 

பாசியம் 625ட௮ஈ), பெ.(1.) ஒரு வகை விரிவுரை: 
an elaborate commentary. 

த.வ.விளக்கவுரை 

[Skt. bhasya> த. பாசியம்] 

பாசு ௦50) பெ.(ஈ.) 1. தேர்வு முதலியவற்றில் 
தேர்ச்சி (பிரதாப.விலா.19.); success, as in 
examinations pass. 2. வெளியில் அல்லது 
உள்ளே செல்வதற்கோ பொருட்களைக் 
கொண்டு போவதற்கோ கொடுக்கும் 
நுழைவுச் சீட்டு (இ.வ.); gate-pass, permit. 
destroying. 

த.வ. இசைவுச்சீட்டு 

[Skt.pass > g. ure] 

பாசுகுத்திருநாள் pasukittirunal, Qu.(n.) 
கிறித்துவப் பண்டிகை: (35147 festival. 

[F.paques. பாசுகு-திருநாள்] 

ஒரு   

பாசுதிகருமம் ,7௪3:/0/24771௮/77, பெ.(ஈ.) சிறுநீர் 

விடுமுன் மலங்கழிக்கை (யோகஞானா.33); 

passing stools before passing urine. 

பாசுபதம் ,2௪5/2௪௦௮7, பெ.(ஈ.) ஆணவ மலம் 

இல்லையென்றும் இறைவன் (ஈசன்) பக்குவ 

மடைந்த ஆதன்களிடம் தன் பண்புகளைப் 

பற்றுவித்துத் தான் அதிகாரத்தினொழிவு 
பெற்றிருப்பனென்று கூறும் அகப்புறச் சமய 

வகை (சி.போ.பா.அவை.); 3 5242 560118710௦ 

does not recognise the existence of 

anavamala and holds that Sivan entrusts 

the perfected soul with His function, one 

ofaka-p-pura-c-camayam. 2. நூற்றெட்டு 

மறைநூல்களில் ஒன்று; 8 (றச/தக0, 06 

௦1 108. 3. பாசுபதாத்திரம் பார்க்க; 566 

pasupadattiram. "பாசுபதம் பார்த்தர்க் 
களித்தார் போலும்" (தேவா.720,2). 4. சிவமல்லி 
(நாநார்த்த.152); 1802 - pointed mountain 
ebony. 

[Skt pasupata> த. பாசுபதம்] 

பாசுபதன் ௦25ப2272, பெ.(ஈ.)1 சிவபெருமான்: 

Svan. "பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த 
பாசுபதன்" (தேவா.389,6). 2. பாசுபத முறையை 
மேற்கொள்ளும் சிவனியர்; (திவா.); 1௦1௦௩௭ 07 
the system of pasupadam among the 
Savvaites. 3. Aaumer வழிபடுவோன் (சூடா.); 
worshipper of Sivan. 

[Skt pasupata> த. பாசபுதன்] 

பாசுபதாத்திரம் pasupadattiram, Gu.(n.) 
சிவபெருமானையே தெய்வமாகக் கொண்ட 
அம்பு; 8ொ௦ மர்ர௦ர் ௧5 842 ௨5 15 
presiding deity. 

[Skt pasupatarastra> த. பாசுபுதாத்திரம்] 

ursudgw pasupatirasam, @u.(n.) 
செரியானத்திற்காகத் தன்வந்திரி முறைப்படி 
அணியம் செய்த ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து 
(சா.௮௧.); an Ayurvedic medicine



பாசை 

prepared for indigestion according to the 

process laid by Danvantari. 

த.வ.செரிமருந்து 

பாசை 2228 பெ.(ஈ.) 1. மொழி; 18॥10ப806, 

speech. 2. குழூஉக்குறி (உ.வ.); 560161 

language, expressive signs or signals, 

serving as a mode of communicating 

10695. 3. சூளுறவு (இ.வ.); 8 4௦6/1 which a 

person binds himself by oath to wreak 
vengeance on his foe. 

[Skt.bhasa> த. பாசை] 

பாசைக்கருத்து 2ச2௪//6/சயப் பெ.(ா.) 

சொல்லின் உட்பொருள் (தாதுமாலை, பக்.132); 

implied meaning of a word. 

[Skt.bhasa> gs. urns+eg gai] 

பாசைபங்கம்  basa-barigam, Gu.(n.) 

பழிவாங்குவதாகச் சூளுரைத்து 

அச்சுறுத்துகை (வின்.); (1291 0146006806 

by oath. 

த.வ.சூளுறவு, வெகுண்டுரை 

[9/102௪௪- த. பாசைபங்கம்] 

பாஞ்சத்திகம் pafja-Sattigam, Gu.(n.) 

இசைக் கருவி பொது. (யாழ்.அக.); 110508 

instrument. 

[Skt.pafica-sabdika> g. பாஞ்சசத்திகம்] 

பாஞ்சசன்னியம் 2௫2-222, பெ.(1.) 
1. திருமாலின் சங்கு; ௦01௦0 of Visnu. 

"மதுசூதன் வாயமுதம் பன்னாளு முண்கின்றாய் 

பாஞ்ச சன்னியமே" (திவ்.நாயச்.7,5). 2.8 

(நாநார்த்த.179); 16. 3. நாணல் (நாநார்த்த. 

179); reed. 

[Skt pafcajanya> த. பாஞ்சசன்னியம்] 

பாஞ்சராத்திரம் ,2ச92-72/4௪7, பெ. (7.) 

மாலியத் தோன்றியங்களுள் ஒன்று 

(சி.போ.பா.); 3 Vaisnava Agama. 

[Skt. paficaratra> த. பாஞ்சராத்திரம்] 

பாஞ்சராத்திரி ,ச௪௫2-7ச4414 பெ.(ா.) மாலிய 

சமயத்திற் பாஞ்சராத்திரத்தை பின் பற்றுபவன் 
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பாஞ்சாலி 

- (சி.போ.பா.அவை.4,சாமிநா.); a follower of 

pafijarattiram. = 

[Skt. pafcaratrin> த. பாஞ்சராத்திறி/ 

பாஞ்சராத்திரிகன் ,7472-7214/19௮) பெ.(ா.) 

பாஞ்சராத்திரி (வின்.) பார்க்க; 866 pafija- 

rattiri 

[Skt. pafica-ratrika> த. பாளுசராத்திரிகள்] 

பாஞ்சலம் ௦2௫௮௪), பெ.(ஈ.) 1. காற்று; 40. 

2. கனல்; 16. 3. மிகு (இலாபம்) ஆதாயம்; 984. 

[Skt.pacala> த. பாஞ்சலம்] 

பாஞ்சாலம்! 9௫௪, பெ.(1.) 1. நாடுகள் 

ஐம்பத்தாறனுள் ஒன்று; 8 80161( country, 

one of 56 (658. "துளங்கில் பாஞால 

மிக்கன வட்டம்" (திருவிளை.நரிபரி.104). 

2. எழில் (யாழ்.அக.); beauty, noble 

appearance. 

[Skt.paficala> த. பாஞ்சாலம்] 

பாஞ்சாலம்” 72௫2௮7, பெ.(7.) இலக்கிய நடை 

மூன்றனுள்ள கெளடத்திற்கும் வைதருப்பத 

திற்கும் இடைப்பட்ட நடை. 016 ௦1 the three 

literary styles, midway between kautam 

and vaitaruppam. 

[Skt paficala> g. urgerani] 

பாஞ்சாலமட்டியம் ,72029-71௪/2/277, பெ.(ஈ.) 

தாள வகை (யாழ்.அக.); 8 special mode of 

marking time. 

[Skt. paficala+madhya> த. பாஞ்சாலம்* 

ope putt] 

பாஞ்சாலன் 24/௮2, பெ.(ஈ.) 1. பாஞ்சால 

நாட்டினன் (யாழ்.௮௧.); inhabitant of 

Pafjalan. 2. பாஞ்சால நாட்டரசன்; King of 

Parjdlan. 3. அழகிய தோற்றமுள்ளவன்; 8 

person of noble appearance. 

[Skt. paficala> த. பாஞ்சாலன்] 

பாஞ்சாலி (துரோபதை); Draupadi, the 

princess of Pafjalan. "ubsmi allreureir



பாஞ்சாலிகம் 

பாஞ்சாலி கூந்தன் முடிக்க" (திவ்.பெரியதி. 

6,7,8) 2. மரப்பாவை, மரப்பொம்மை (உ.வ.); 
wooden doll. 

[Skt Paficali> ௬. பாஞ்சாவி] 

பாஞ்சாலிகம் ,72/2/7௮), பெ.(ஈ.) மரப்பாவை 

விளையாட்டு; 13 மரி ௦௦08 0011. 

"பாஞ்சாலிக முன்னான நல்ல விளையாட்டின்" 

(திருவாலவா.62,26). 

த.வ.பொம்மை விளையாட்டு 

[Skt. paficdlika> த. பாஞ்சாலிகம்] 

பாட்கா 2௪/62, பெ.(ஈ.) கூட்டிக் கொடுப்போன்: 
pimp, go-between. 

[U. bhadwa> த. பாட்கா] 

uTLen pafca, Gu.(n.) முகம்மதிய அரசன் 

(silstr.); Muhammadan king or governor. 

[U. badshah> த. பாட்சா] 

பாட்சிகன் patcigan, Gu.(n.) unser Mp tiiustr 
(ailetr.); bird catcher, fowler. 

த.வ.குருவிக்காரன், குறவன் 

[Skt. paksika> 5. பாட்சிகன்] 

பாட்டலாக்குக்கம்மல் pattalakku-k- 
kammmal, Qu.(n.) மாட்டியணிதற்குரிய 
கம்மல் வகை; 0818 ear - ornament, 
resembling a padlock, fastened behind 
the ear-lobe with a screw. 

த.வ. திருகுக்கம்மல் 

[E.padiock> த. பாட்டலாக்கு-கம்மல்] 
பாட்டியமி ௪/௪) Glu.(n.) வெள்ளுவா, 

காருவாவிற்கு தடுத்து வரும் நாள் (பிரதமை 
815); the day after the full or new moon. 

மறுவ. முதலுவா 

[Skt prathama> Te. Padyami> & um susf] 
பாட்டில்' 24184 பெ. (ா.) ஒரு வகைக் கையணி 

(ailer.); a kind of flat bracelet, worn by women or children. 
த.வ. தட்டை வளையல் 
[Mhr. patali> த. பாட்டில்] 
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பாடாணம் 

பாட்டில்” ,9௪/8// பெ.(1.) குப்பி (இக்.வ.); 0௦111௨ 

[E. bottle> த. பாட்தல்] 

பாட்லாக்கு patfakku, Gu.(n.) wl@, 
தாழ்ப்பாள், சங்கிலி இவை மாட்டவுதவும் 
கதவின் நிலையுறுப்பு; 85 01 8 00%, 518016, 
clincher of a chain. 

த.வ.கொண்டி 

[E. padiock> 5. பாட்லாக்கு] 

பாடாணக்கட்டு ௦227௪0, Qu.(n.) 
வெள்ளை நஞ்சு (வின்.); 8*/(6 858/6. 

[Skt. pasana> 6. பாடாணம்* கட்டு] 

பாடாணக்கல் ,௦227௮//47 பெ.(£.) 1. பாம்புக் 
கல்; 57516-51006. 2. நஞ்சை மாற்றுங் கல் 
suse; a kind of stone applied to poison- 
bites as antidote. 

த.வ.நஞ்சுமுறிக்கல் 

[Skt. pasana> gs. பாடாணம்-கல்] 

பாடாணச்செடி Padana-c-ced; Qu.(n.) 
திருநீற்றுப் பச்சை; 54661 085]. 

[9/,02௪௭௪2-த. பாடாணம்-செடி] 

பாடணத்தாபனம் 287௪-626௪, 
பெ.(ஈ.) இறந்தவர்களுக்கு நினைவுக்கல் 
(நடுகல்) நடும் விழா (உ.வ.); 11௨ 16 ௦7 setting 
Up a stone to represent the deceased in 
a funeral ceremony. 

த.வ.நடுகல்விழா 

[Skt. pasanatsthapana> த. பாடாணத் 
தாபனம்] 

பாடாணம் ௦2227௭, பெ.(.) 1 கல்: stone. 
2- பிறவி நஞ்சு, வைப்பு நஞ்சு என்ற மருந்து 
சரக்குகள்: ஈன] poison, especially 
arsenic, of which there are two kinds, viz., 
piravi-p-pasanam, vaippu-p-pas anam. 
3. எண் வகைத் துய்ப்புகளுள் பாறை நிலமும் 
அவற்றிலுண்டாகும் பொருள்களும் (0.0.); 
rocky soil and its products, one of asta- 
pOkam. 

த.வ. நச்சுக்கல் 

[Skt. pasana> 5. பாடாணம்]



பாடாணமாரி 265 பாணிவாதன் 

பாடாணமாரி ,௦4827௪-௬௮7 பெ.(1.) கல்மழை 2. பாணினீயத்தின் பேருரையாளரான 
(e1..94&.); hail stone rain. பதஞ்சலி (பி.வி.1,உரை.); 281811, 16 

த.வ.ஆலங்கட்டி மழை commentator on the Grammar of Panini 

umLmesrepds" padana-mutti Gu(n.) ys | > STM YSafer sriuralye sfifeysor 
கற்போலக் கிடப்பதாகக் கருதப்படும் முத்தி | LTH) இயற்றிய இராமானுசாச்சாரியர்; தத OS Ramanuja,a commentator on Brahma iflensu; the state of salvation in which the sttras. 
soul is supposed to lie still like a piece of 
stone. 

[Skt. pasAna+Pkt. mukti. 2பாஜாணமுத்தி? 
த. பாடாணமுத்தி ] 

பாடாணமுத்தி* ௦சரசாச-ஈய/் பெ.(ா.) 

உடலும், ஆதனும் அழியும் பெளத்தர்களின் 

த.வ.உரையாசிரியா் 

[Skt. bhasya-kara> 5. umpwempi] 

பாடியம் சசீஜீ2ர, பெ.(ஈ.) பேருரை (வின்.); an 
elaborate commentary on sitras. 

த.வ.விளக்கவுரை 

வீடுபேறு (சா.அக.); க௱ரிபிகரி௦ of the body [Skt bhasya> த. பாராம 

and soul by Buddhists. பாடை padaj Gu.(n.) 1. Guomifl; language. 
[Skt. pasdna+Pkt. mukti>urasramups i> "பரந்தொருங் கீண்டிய பாடை மாக்களும்" 

த. பாடாணமுத்தி] (மணிமே.116). 
பாடாணோத்துவாசனம் padanottu- [Skt. bhasa>g. urea] 

2527௮7, பெ.(1.) சாச்சடங்கில் இறந்தவர் பாடைபேசு-தல் ௦சஜ்ட்ரசஃ-, 5 செ.கு.வி. 
பொருட்டு நாட்டிய கல்லை நீரிலிடுஞ் செய்கை 

(2.0); the rite of removing the stone 
representing the deceased and casting it 
into water at the close of a funeral 
ceremony. 

த.வ.சுல் நீராட்டு 

[Skt. pasanatud-vasana > த, 
பாடாணோத்து - வாசனம்] 

பாடி-த்தல் 2௪24, 4 செ.குன்றாவி (1(.); 
1. Guage; to speak. "காழிவேந்தர்... 
சமணரோடும் பாடித்த தோடந் தீர" 
(திருவாலவா.38,67). 2. பலுக்குதல்; 1௦ 
Pronounce, utter, as mantra. "Amuamaq 

மூலத்தைப் பாடித்தே"' (சைவச.பொது.295). 

[5/5 6252௧. பாடித்தல்] 

பாடிதம் 2222௭, பெ.(ஈ.) பலுக்கப்படுவது; 
Speech, anything pronounced. "umigs 
வசன மென்றா" (சிவதரு.சிவஞானயோ.81). 

[5/0 ம/25//௪-த... பாரதம்] 

பாடியகாரர் ௦சீஞ்ச-/அனா பெ.(£.) 1 பேருரை 
snp; author of an elaborate commentary.   

(v.i.) வேற்றுமொழி பேசுதல்; 1௦ speak a 

foreign [8100806. 2. ஆங்கிலம் பேசுதல்; 1௦ 

$0981 8015. 3. வெகுண்டுரைத்தல்; 1௦ 

bind oneself with oath. 

uNsiorLirenyia pandakaram, Ou.(n.) 1. wes 

சாலை (யாழ்.அக.); 5101210056. 2. கருவூலச் 

சாலை (மேருமந்.56, உரை.); 17885 பரு. 

த.வ.இருப்புக் கிடங்கு 

[Skt. bhap-dagara> 5. urate] 

பாண்டாகாரி ,ச4778/897 பெ.(ஈ.) கருவூலக் 

காரன்; 11285ப[2. 

[Skt bhandagarin> த. பாண்டாகாறி] 

பாணக்கல் panakkal Gu.(n.) ஒன்பான் 

மணிகளுள் ஒன்றான விடரியம் (வைடூரியம்). 

(சா.அக.); 0116 07146 ஈ/16 gems-Cat's eye. 

பாணிவாதன் ,98%:22௮) பெ.(.) வாணிகன் 

(wimip..24&.); merchant. 

[Skt. panya-vat> த. பாணிவாதன்]



பாணினீயம் 266 பாதகம்' 

பாணினீயம் ஐசிரரந்சா.,. பெ.(ஈ.) பாணினி பாத்திரபாகம் சர்கரை Gu.(n.) 
இயற்றிய வடமொழி இலக்கணம் (வியாகரணம்) 

Panini's Sanskrit grammar. 

[Skt. paniniya> த. பாணினயம்] 

பாத்தம் 2௪/42, பெ.(ா.) 1. செய்தி (விஷயம்); 

subject or matter dealt with. "eG 

சொல்லுக்குப் பாத்தமில்லாத ஐசுவரியமுமாய்" 

(ஈடு,3,9,2). 2. தரம்; 117௦55. "சங்கல்பத்துக்கும் 

பாத்தம் போராத பூமிக்காக" (ஈடு,9,2). 

[Skt. patra> &. பாத்தம்] 

பாத்தியன் மச்சு, பெ.(ஈ.) கடவுளின் 

அடியான்; 58/4 06/0160 10 12166 ௦4 000. 

"பகையறு பாத்தியன் பாதம் பணிந்து" 

(மணிமே.10:35). "திருவாதவூர்ச் சிவ 

பாத்தியன்"" (பதினொ.கோயிற்றிருப்பண்.58). 

த.வ.தொண்டன், இறையடியார் 

[Skt. padya> த. பாத்தியன்] 

பாத்தியா சசி பெ.(ா.) முகம்மதிய மதத்தார் 

திருமணம் அல்லது இறப்பு (மரண) காலத்தில் 

குரான் ஒதுகை. (உ.வ;); 116 rite of reading 

the first chapter of the Quran, at a 
Muhammadan wedding or funeral. 
பாத்தியா ஒதினான். 

[U. fatiha> gs. ug Sun] 

பாத்திரப்பிரவேசம் pattira-p-piravésam, 

Gu.(N.) நடிகர் மேடையில் தோன்றும் முதற் 
காட்சி (@\s.01.); entrance of actors on the 
stage. 

[Skt. patratpra-vésa>g. பாத்திரப் ர வேசம்] 

பாத்திரபதம் றசீரீர்சறசண்ா, Qu.(n.) 
*% ஆறாவது நிலா மாதம் (வின்); 80 [பாள 
௦ம். 2. முற்கொழுங்கால் (பூரட்டாதி) 
பிற்கொழுங்கால் (உத்திரட்டாதி) எனும் 
aSleorufsracir; the name common to 25th 
and 26th naksatra. 3. தொழுபஃறி (இரேவதி); 
the 27th naksatra. 

[Skt. bhddra-pada> த. பாத்திரபுதம்]   

ஏனத்தில் (பாத்திரம்) எண்ணெய் கெடாதபடி 
யிருக்க இடும் மணப்பொருள் (நாஞ்.); 
preservative used to prevent oil from 

becoming rancid. 

த.வ.கசடுநீக்கி 

[51ம் 020௪2 த. பாத்திரஃபாகம்] 

பாத்திரம் ௦447௭௭), பெ.(ஈ.) 1 கொள்கலம் (பிங்.); 

46859], பர்ரவி. 2. இரப்போர் கலம் (சூடா.); 
mendicant's bowl. 3.பாத்திரன் பார்க்க; 566 

௦5௭. "பாத்திரஞ் சிவமென்று பணிதிரேல்" 
(தேவா.1070.3). 4. நாடகத்தில் அரிதாரம் பூசி 
Bigluei—sor~et; (Drama) character in a 

ஸு; 8010. "'நட்டுவக்குறையோ... பாத்திரக் 
குறையோ" (மதுரைப்.பதிற்றுப்.25). 5. இலை 
(யாழ்.அக.); 658. 6. உடல் (யாழ்.அக.); 0௦. 

7. எட்டுச் சேர் கொண்ட ஒர் அளவு (யாழ்.அக.); 

a standard of measure equal to eight Sér. 
8. SLLenem (wirip..94.); Mould. 9. அமைச்சர் 

(யாழ்.அக.); counsellor. 10. aimee 

(wimip..918.); Canal. 

[Skt. patra> g. urg Sgt] 

பாத்திரவேதிகை pattira-védigajl பெ.(ஈ.) 
வழிபாட்டு ஏனங்கள் முதலியன வைக்கும் 

மேடை (பீடம்) (இ.வ.); 8 platform or support 
for the utensils and cups used in divine 
worship. 

[Skt. patra+bhédika> 5. பாத்திரவேதிகை] 
பாத்திரன் pattiran, Qu.(n.) தக்கோன்; 

competent, worthy person. "உயர்ந்த 

பாத்திரன்"' (சேதுபு.சேதுபல.67). 

த.வ.தகுதியானவன், உயர்ந்தவன் 

[5/4.22ர௪5 த. பாத்திரன்] 
பாத்திலார் றசஈ/, பெ.(॥.) விலைமகள்; 

Prostitutes. “urs Hart smbalenpuyd 
நாடகஞ் சாராமை" (ஏலாதி,25). 

த.வ.பரத்தை, கணிகையர் 

பாதகம்" ,௦2௦29௮௱), பெ.(ஈ.) பெருந்தீமை, 
Giugrusifle; grievous sin, heinous crime



பாதகம்” 

"நாரினிற் பாலன் செய்த பாதக நன்மை 
யாய்த்தே"' (சி.சி.2,29). ் 

த.வ.வங்கொடுமை, பெருங்கொடுமை 

[Skt.pataka> த. பாதகம்] 

பாதகம்” ,720292/77, பெ.(ஈ.) தடை; (101200, 
௦0/6௦4௦1. "அதனாற் பாதகமில்லை " (உ.வ;). 

த.வ.முட்டுக்கட்டை, இடையூறு 

[Skt badhaka> g. ur5eu] 

பாதகன் padagan, Gu.(n.) GuGmEnnG 
செய்தோன்; Man guilty of a heinous crime. 
"ஐம்பெரும் பாதகர்காள்" (திவ்.நாய்ச்.9,4). 

த.வ.கயவன் 

[Skt pataka> த. பாதகன்] 

பாதகி! ௦2099/ பெ.(॥.) பெருங்கொடுமை 
Gelsaist; woman guilty of a heinous 
ரா. "பாரியா யிருந்து கொன்ற பாதகி 
பெற்ற பேற்றால்"' (உபதேசகா.சிவபுண்.202). 

த.வ.கொடுமைக்காரி 

[பாதகன் பாதகி] 

பாதகி” சச! பெ.(ர.) பெருங்கேடன் 
(பாதகன்); ௦1௱1ஈவ!. "பக்திமான்களும் 
பாதகிகளும் ஒக்கவாழ்ந்து போய்த்து" 
(திவ்.அமலனாதி.2, வியா.பக்.33). 

த.வ.கொலைகாரன், கயவன் 

[Skt patakin> ௧. பாதகி] 

பாதங்கம் 7௪02247௮71, பெ.(ஈ.) பொடி; ash. 
"பாதங்க நீறேற்றார்'' (தேவா.225,1. 

த.வ.தூள், துகள், சாம்பல் 

usp 2 பதி 2 பதிகம் 2 பதகம் * பதங்கம் 2 

5/4 2217-0௮ த. பரதங்கம்] 

பாதர் 2௪227 பெ.(.) பகதூர்; 88௮007. "பாதர் 

வெள்ளை யென்று கூப்பிடுவேன்" (கட்ட 

பொம்மு.பக்.26). 

[Persn.bahadur> g. பாதர்] 

ursrew pddarasam, Gu.(n.) Qsefwid; 

mercury, quicksilver. "urged! isos! 
சஞ்சலப்படுமலால்"' (தாயு.பரிபூரண.6). 

[Skt parada-rasa >a. பாதரசம்] 

பாதராயணன் padarayanan, பெ.(1.) பிரம்ம 
நூல், மகாபாரதம் முதலியவற்றின் ஆசிரிய 
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ராகிய வியாசமுனிவர் (ailer.); the sage 
Vyasa, author of Brhama__ sitras, 

Mahabharata, etc. 

[Skt.Bada-rayana> s. urermusmsir] 

urgain' padavam, Qu.(n.) wy; tree. 
"பாதவக் கண்ணிழல்"' (ஞானா.19,11). 2. தோப்பு 
(பிங்.); 021091, 91016. 

த.வ. பூங்கா 

[$/1/2202-0௪2 த. பாதம்] 

பாதவம் ௦20௪௦௮), பெ.(.) மலை (பிங்.); hill, 
mountain. 

[Skt.parvata > 5. ureani] 

பாதன் 22௪, பெ.(ஈ.) 1. கதிரவன் (சா.அக.); 
16 8பா. 2. நெருப்பு; ரி16. 

த.வ. எரிகதிர், ஞாயிறு 

பாதனம்' ,ரசர2௮, பெ.(ஈ.) 1. வணக்கம்; 
homage, reverence, prostration in 

௦5/0. "பாதனஞ் செய்தார்" (பாரத. 

சூது.139). 2. கீழ்முகமாகச் செய்கை; 080510 

to turn downwards. "பாதனமாகப் பரிந்தது 
பார்த்தே" (திருமந்.1041). 

[Skt patana> 5. urgeri] 

பாதனம்” 2௮/௪0, பெ.(॥.) குத்தியெடுக்கை 
அல்லது கத்தியால் பிளக்கை (சா.அக.); 

opening by, lancet or incison. 

பாதாங்கொட்டை padargot{a, பெ.(॥.) 

வாதாங்கொட்டை (இ.வ.); ௮௦00. 

த.வ. முற்பழக் கொட்டை 

[0022௭2 த. பாதாம்-கொட்டை 

பாதாமல்வா 2272471௮12 பெ.(1.) பாதுமல்வா 

(இ.வ.) பார்க்க; 568 badumalva. 

urgradssmiol padalattamb; பெ.(ஈ.) 

நிலக்காளான் (தைலவ.தைல.); ஈாப5௦0, 

fungi. 

பாதாலம் ௦4/22, பெ.(ஈ.)1. பாதாளம் பார்க்க; 

see batdlam. 2. esnus 8; submarine 

8. "மொய்கொள் பாதால முத்தீ" (சீவக. 

2462). 
த.வ... கீழுலகம் 

[Skt patdla> ௪. பாதாலம்]



பாதாளக்கரண்டி 

UTS Ter sey ere PAtala-k-karang; Qu.(n.) 
கிணற்றில் விழுந்த பொருளை எடுக்குங் 
கருவி (2.01); grapnel, hook to lift things 
fallen into a well. 

த.வ. முள்குறடு 

[Skt.patala> 5. பாதாளக் கரண்டி] 
LTGiteramiena  padala-kangal @u.(n.) 

நிலத்தின் கீழ் ஒடும் நீரோட்டம் (வின்.); 
subterranean stream. 

த.வ.நிலத்தடி நீர் 
[Skt.patdla> த. பாதாளம்-கங்கை 

பாதாளகிரகணம் 92/௪௪-(/27272), பெ.(£.) 
1. கண்ணுக்குப் புலப்படாத கோள்பற்று 
(கிரகணம்) (0.6.); 601086 6௫01 16 
horizon. 2. அரைகுறையாய்ப் புலப்படும் கோள் 
பற்றுகை; 6011086 which is only partly 
visible. 

[Skt patala+grahana> த. பாதாளகிரகணம்] 

பாதாளகொலுசு pata/a-kolusu, Qu.(n.) 
பாதாளக்கரண்டி பார்க்க; 866 batala-k- 
karandi. 

[Skt pata/a> Te.golusu> 5. பாதாளகொலுசு/ 

பாதாளத்தார் ௦௪/௪௪ பெ.(ஈ.) பாதாள 
வாசிகள் பார்க்க; see patala-vasikal. 
"பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார்"' 
(திருவாச.8,2). 

[5/4.0௪/௪22 த. பரதாளத்தார்] 

பாதாளம் ,௦2/227, பெ.(ஈ.) 1. கீழுலகம் ஏழனுள் 
அடியில் உள்ளது; the lowest subterranean 
region, one of kil-€-ulakam. 2. கீழுலகம்; 
any of the nether worlds. "urgrer மேழினுங் 
கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்" (திருவாச, 7,10). 
3. குகை, பள்ளம் (வின்); deep cavern, pit, 
chasm, gulf, abyss, cleft. 4, அளறு (நரகம்.) 
(சூடா. 86]. 5. கணியத்தில் கதிரவனுக்கு 
நானகாமிடம் (ailsr.); (Astrol.) the fourth 
house from that of the sun. 6. மறைவிடம் 
(வின்.); secret place. 

[Skt.pdtala> க. பாதாளம்] 

பாதாளயோகம் patala-yégam, பெ.(ஈ.) 
கணிய நால் வகையுளொன்று (சங்.அக.3; 
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(Astrol.) a kind of yokam. 

[Skt patalatyoga> 8. urgrerCureti] 

பாதாளலிங்கம் pataja-lingam, Qu.(n.) 
நிலத்தில் ஆழப்பதிந்த சிவலிங்கம் (உ.வ.); 
Siva-lingam, which is deeply rooted in the 
earth. 

[Skt patala+linga> s. ursrereSrisei] 

பாதாளலோகம் pala/a-logam, Qu.(n.) 
பாதாளம், 1, 2 (வின்.) பார்க்க; 566 ற2(518௱, 
1,2. 

[Skt patala+loka> த. பாதாளமலோகம்] 

Luisterawiy eer patzla-vayiravan, Qu.(n.) 
1. கிணறு வெட்டவும் புதைபொருளை வெளி 

யிடவும் காணிக்கை கொள்ளும் வைரவக் 
SLoeyet (ailstr.); Bhairava of the nether 
world, to whom sacrifice is offered when 

digging wells or discovering treasure 

hidden under ground. 

[Skt patalatbhatrava> ». urgrerandygeusir] 

பாதாளாஞ்சனம் 2//29௪ரசா, பெ.(.) 

கருநிற மை முதலிய மூன்றனுள் மறை 
பொருளைக் காண உதவுவதும் eo; Magical 
black pigment or collyrium used in 
discovering treasures buried 
underground, one of the three afijanam. 

[Skt patalatanjana> s. ursrerréseenrti] 
பாதாளி ௦௪/௧4 பெ.(ஈ.) 1. மிகச் சிக்கலானது; 

anything very difficult to unravel. "இழவும் 
பாதாளியுமாகவிருக்கிறது' (தஞ்) 2. தொல்லை 
Gletiuieusir ().eu.); a worrying or trouble- 
some woman. 

த.வ.நச்சரிப்பவள் 

[Skt patala> &. uiTgrefl] 

பாதி-த்தல் 2௪8-, 4 செ.குன்றாவி. (4.1) 
1. வருந்துதல்; 1௦ 1₹0ப616, ப54பாட். 2. தடை 
செய்தல்; 1௦ [4067 obstruct. 

[Skt.badh> g. und) >uns-s50i] 

uTAS Huis patittiyam, Gu.(n.) தரக்குறைவு 
(பதிதத்தன்மை) (யாழ்.அக.); apostasy, 
degradation. 

[Skt.patitya> 5. பாதித்தியம்]
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பாதிரியார் சற்ற; பெ.(॥.) கிறித்தவத் 

தேவாலயத்தில் வழிபாடு நடத்திவைப்பவர்; 

(Christian) clergyman, priest, pastor. 

[E.Father > 5. urgifuuri] 

urAealys Aus pativirattiyam, Qu.(n.) 
கற்பொழுக்கம்; 01185௫, fidelity, conjugal 
virtues. 

த.வ.இல்லற ஒழுக்கம் 

[Skt pativratya> க. பாதிவிரத்தியம்] 

பாதுகாகாரன் paduka-karap, Qu.(n.) 
மிதியடி, செருப்பு செய்பவர் (யாழ்.அக.); 

cobbler, shoe-maker. 

த.வ.தோல்வினைஞன் 

[$/ம் 0202-௪2 த. பாதுகாகாரன்] 

பாதுசா! ,9401/2௪, பெ.(7.) முகம்மதிய அரசன்; 
sultan, Muhammadan ruler. 

[U.badshah> த. பாதுசார] 

பாதுசா” ௦20/2௪, பெ.(ஈ.) இனிப்புப் பணியார 
வகை (இ.வ.); 8 (0 ௦7 8/66( 0916. 

பாதுமல்வா ,௦421/77௮1/2, பெ.(ஈ.) கற்பழவிதை 

(வாதாம்)யாலான இன்களி (அல்வா); 9 kind of 

confection prepared with almond. 

"'பாதுமல்வா நெய்யுருண்டை" (பஞ்ச.திருமுக. 

1837). 

[Persn.badam+ Ar. halwa>6. பாதமல்வா] 

பாதூனசந்திரன் ,2௪27௪-54707௪0, பெ.(£.) 
நிலவுக்கும் கருங்கோள் செங் கோளுக்கும் 

இடையே உள்ள தொலைவு (வின்.); (45170ஈ.) 

nodal distance of the moon. 

[Skt padina+candra> த. பாதரனசந்திரன்ரி 

பாதேயம் ,௦௪/ஆ/௮77, பெ.(ஈ.) கட்டுச்சோறு; 1000 
Carried for use on a journey, viaticum. 

"பரலோக பாதேயம்" (வின்.). 

த.வ.கட்டுணவு 

[Skt.pathéya> த. பாதேயம்] 

பாதோசம் 2௪/24, பெ.(ஈ.) தாமரை (மலை.); 

lotus, as water-born.   

த.வ.கமலம் 

[Skt pathd-ja> த. பாரதோசம்[] 

பாநியாமலகம் 22ஈந:27௮27௪௱), பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகை நெல்லி (நீர் வேட்கையைத் தடுப்பது); 8 
kind of gooseberry. which prevents and 
arrests thirst (e7.916.). 

பாப்பரி ௦௪௦௦௪ பெ.(ஈ.) 1. செந்நாகம்; 160 
cobra. 2. நாகம்; 0௦018. (சா.அக.) 

த.வ.நல்லபாம்பு, அரச நாகம் 

பாப்பாச்சி 402௪2௦] பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 
மிதியடி; 5100௪5. 

த.வ.செருப்பு, காலணி 

[U.papdsh> த. பாப்பாச்சி] 

பாப்பு 74௦20, பெ.(॥.) ரோமன் கத்தோலிக 

சமயத்தாருடைய தலைமைத் தலைவர் 

(கிறித்து); 1௦06, head of the Roman 
Catholic church. 

[L.papa> s. unt] 

பாப்பை 22௦2௮] பெ.(ஈ.) களியிட்டுக்கட்டல்; 

bandaging after applying poultice. (#1..9)6.) 

த.வ.மாவுகட்டு 

பாபக்கிரகம் ,229--/-4/272/7), பெ.(॥.) நன்மை 
செய்யாக்கோள் (விதான.மரபி.2,உரை.); 
unfavourable or malevolent planet. 

த.வ.தீயகோள் 

[5/6 020௮791௮7௪ 2 த. பாபக்கிரகம்] 

பாபக்கினம் pabakkipam, Gu.(n.) ster 
(சங்.அக.); 585816. 

[5/0ம,0202-0/07௪2 த. பாபக்கினம்] 

பாபசங்கீர்த்தனம் paba-Sa/i-girttanam, 
பெ.(॥.) பாழ்வினை அல்லது கரிசு நீங்க 
அவற்றைச் சமயக் குருவிடம் தெரிவிக்கை 

(கிறித்து.); confession of sin. 

த.வ.குற்றம் ஏற்பு 
[51/0 அசார் ல: த. பாபசங்கித்தனம்] 

பாபசமனம் ,௮02-8271272/77, பெ.(.) கரிசுக் 

கழுவாய், [20018 0 6121-1401 ௦7 எற. 

[Skt. Papat+Samana> g. urueueri]



பாபத்தி 

பாபத்தி 20௮/4 பெ.(ஈ.) வேட்டை (சூடா.); 

hunting, fishing. 

[Skt. Papar-ddhi> 5. uruggéi] 

பாபத்து Papattu, Gu.(n.) 1. Geis; item, 

article, matter, business, affair. 2. soma; 

account, head in 8000 பா(5. “அவன் 
பாபத்திலே செல்லும் ரூபாய் obs. (G\.eu). 

[U. babat> த. பாயுத்தரி 

பாபதண்டி 240௪-/8ரஜர் பெ.(.) கரிசுக்காகத் 
தண்டனைக்கு உரியவன் (தக்கயாகப், 505); 
sinner who deserves punishment. 

[Skt. papa-dandin> த. பாபுதண்டி]] 

பாபதத்தம் PApa-tattam, Gu.(n.) 4 தீவினை 
களிற் செலவழிக்கப்படும் பொருள்; றா௦ளறு! 
or money lost in evil purseuts. 2. கள்வர் 
YSAlGuTT SoupluGis Gunes; property 
lost in theft. 

[Skt. papa+datta> . பாபதத்தம்] 

பாபது 920௪00, பெ.(ஈ.) பாபத்து பார்க்க; see 
papattu. 

பாபம் papam, @u.(n.) தீவினைப் பயன்: 
accumulated result of sinful action. 

[Skt. papa> த. பாபம்] 

uTuept 8 papa-martt பெ.(ஈ.) வேடன் 
(யாழ்.அக.); ஈயார். 

[Skt. papa+murti> த, பாபமூர்த்தி] 
பாபவிக்கியானம் Papa-vikkiyanam, @u.(n.) 

பாபசங்கீர்த்தனம் பார்க்க; see papa 
Sangirttanam. 

[Skt papa+vightapana> ௧: பாபவிக்கிபானம்] 
பாபவிமோசனம் baba-vimosSanam, @u.(n.) 

பாழ்வினை (குற்றம்) அல்லது கரிக நீங்குகை: 
liberation from sins. ‘f செய்த இந்தக் 
கொடுஞ்செயலுக்கு 
உண்டா?' (இ.வ). 

த.வ.தீவினைக்கழுவாய் 

பாபவிமோசனம் 

[Skt papatvimocana >» பாயவிளோசனம்] 
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பாபிட்டன் 20/47 பெ.(ஈ.) தீச்செயல் 

புரிந்தவன்; sinful man. 

[Skt papistha> 5. umf“ ar] 

பாபிட்டை papittal Gu.(n.) Qar@isonn 

Gewigeua; sinful woman. 

[Skt. papistha> த. பாமிட்டை] 

umy' papu, பெ.(ஈ.) முதலாளி; 00, master. 

[H. babu> g. ury] 

பாபு* 92) பெ.(£.) 1 கதவு; door; 2. பகுதி; 
560101. 3. கணக்கின் தலைப்பு; (௪, head 
of accounts. 

[U. pab> த. பாயு] 

பாபுவார் ௪௪௦0௦௪; பெ.(ஈ.) கரணியங் கூறி 
பிரித்தெழுதிய கணக்கு; [1680 07 1(சஈ£5 ௦7 
account, arranged or classified. 

[U. babwar> த. பாபுவார] 

umintn’ pamam, @u.(n.) 1. Aug; itch, 
80262. 2. புண்; 8016. "பாமக்குருதிப் 
படிகின்ற... சேடகம்"' (கம்பரா.மூலபல.203). 

[5/4 paman> gs. ummi] 

பாமம்” சச௱ச௱, பெ.(ஈ.) 1. சினம் (யாழ்.அக.); 
anger. 2. gafl; brilliance. "umuor sis 
கிடங்களாக"' (கம்பரா. அரசி.7). 

[Skt. bhama> த. பாமம்] 

பாமரம் Pamaram, Gu.(n.) t முட்டாள்தனம்; 
ignorance, 51ப/01. "பாமரத் திமிரபானு" 
(பிரபோத.8,20) 2. மூடன்; 0ப!210. "பாமரமே 
யுனக்கென்ன" (இராமநா.அயோத்தி 5). 

[Skt. pamara> த, பரமரம்] 

பாமரன் 2௪௪௭௧ பெ.(ஈ.) 1. அறிவிலான்: 
ignorant, stupid person. "பாமரரெனக் 
காண்பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார்". (கை 
வல். தத்து.96) 2. இழிந்தோன்: vile, low, base 
௦61801. 3. அரசற்குத் துணைவன் (யாழ்.அக.); king's companion. . 

[Skt. pamara> gs. umoreir]



பாமன் 

பாமன் 22௭௪, பெ.(ஈ.) 1. ஞாயிறு; 8யா. 
2. உடன் பிறந்தாள் கணவன்; sister's 
husband. 

[Skt. bhama> த. பரமன்] 

umm pamar Gu.(n.) aigath (en. 918.); 
sulphur. 

[Skt pamari> s. umorfl] 

uruorGyreia pamd-rogam, பெ.(ஈ.) பேய்ச் 
சொறி (பைஷஜ.); 5020165, (106. 

[5/4,02772-109௮712 த. பாமாரோகம்] 

பாமினி paming பெ.(ஈ.) பெண் (சங்.௮க.); 
woman. 

[Skt.bhamini> த. பாமினி] 
பாமை! றகர பெ.(1.) சிரங்கு (தைலவ.தைல. 

140); itch. 

[Skt pama> த. பாமை] 

ute? pamajl பெ.(ஈ.) கண்ணனுக்குகந்த 
தேவியருள் ஒருத்தி (பாகவத.10,25,1); 8 
favourite wife of Krsna. 

[Skt.Bhama> த. பாமை] 

பாயகாரி ௪22-427 பெ.(.) குறிப்பிட்ட காலம் 
வரை குடிவாரத்துக்கு உழுபவன்; 19001807/ 
cultivator, one who cultivates the land of 
another for a stipulated term, obtaining a 

certain share of the crop. 

[U. pa-a-kari> த. பாரயகாரி] 

umnwein' payasam, Gu.({n.) ume, sid, 
சர்க்கரை அல்லது வெல்லம் முதலியவற்றோடு 

சேர்த்துச் செய்யும் நெகிழ்ச்சியான 
இன்னமுது; 8 59௱॥-10ப10 1௦௦0 ௨02160 out 
of milk, rice, sago, etc mixed with sugar 

or jaggery. 

பாயசம்” payasam, Gu.(n.) umm Garis, eas 
Qeip. cusns; a plant, Ruellia secunda. 

[Skt. payasa> த. பாயசம்] 

uirwarerin payatanam, Gu.(n.) umpGer ms 

rice boiled in milk. "பொற்புறு பாயதானம் 

புளிப்புறு ததியின் போனம்" (சிவதரு.பரம.37). 

[Skt. payasanna> த. பாதானம்] 

பாயுரு 2, பெ.(ஈ.) எருவாய் (குதம்); 2105, 

fundament. 

[Skt. payu> த. பாயுரு] 
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பார்சுவம் 

பார்க்கவம் ௪24௪௯௭), பெ.(.) துணைத் 
தொன்மங்கள் பதினெட்டனுள் ஒன்று; 8 
secondary Purana one of 18 upa- 
puranam. ் 

[Skt. bhargava> s. unféacua] 

uTTéeal' par-k-kavi Gu.(n.) Hawai; 
Lakshmi. "urréasofluyo wiritéélay Cured 
வாய்க்குமென்"' (மனோன்.3,சிவகாமி.49). 
2. மலைமகள் (யாழ்.அக.); Parvati. 
3. Guster; small chiretta. 

[Skt. Bhargavi> த. பார்க்கி] 

பார்க்கவி” ௪௮4௪1 பெ.(ஈ.) தேக்கு மரவகை 
(மலை.); beetie killer. 

[Skt. bhargi> g. பரரக்களி] 

UTTseaaugsguin parkkavasupattiyam, 
பெ.(ஈ.) இரவின் 15 முழுத்தங்களுள் 
பதினொன்றாவது (விதான்.குணாகுண.73, 
உரை); 6௦ 1144 ௦71476 15 0075 ௦ night. 

[$/ம0.௮250-ற்௪2- த. பார்ச்சவசபுத்தியம்] 

பார்க்குச்சு றகரம், Qu.(n.) காவல் 
படையினர் குடியிருக்கக் கட்டிய சிறு வீட்டு 
eulflne; barracks a line of houses built for 

soldiers. 

[8௮௪252 த. பார்க்குச்சு] 

பார்சி சகதி! பெ.(ஈ.) 1. பாரசிக இனத்தான்; 

௮1666. 2. பாரசீகப்பண்; 8 [98 1பா௪. 

3. பாரசிக நாடு (வின்.); "61518. 

[U.parsi> த. பார்சி] 

பார்சிக்கஞ்சாங்கோரை parst-k- 
kafjangoraj Qu.(n.) Get sine; Persian 

tulsi. 

[பரரசிர்கஞ்சாங்கோரை] 

urfaaayasri  parsuva-girakanam, 

பெ.(.) குறை கோள்பற்று (பஞ்.); 0814] 

eclipse. 

[Skt parsvartgrahana> gs. பார்வ கிர்கணமி 

umraeann parsuvam, Gu.(n.) 1 விலாப்பக்கம்; 

(யாழ்.அக.); 5106 ௦16 6௦]: 2. பக்கம்; 5106. 

5, உதவி; 50001 4. வட்டம்; 0016. 

[88ம0 கச த. பார்சுவம்]
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பார்சுவர் ௦220௪ பெ.(ஈ.) 1 சமணத்துறவியர் 

இருபத்து நால்வருள் ஒருவர் (திருக்கலம், 

sri, 2sop.); a Jaina Arhat, one of 24 

tirttangarar. 

[Skt. Parsva> 5. uniéeani] 

பார்சுவவாயு parsuva-vayu, Gu(n.) us 

ஊதை நோய்; 0878017518. 

[Skt.parsvatvayu> த. பர்சுவவாயு] 

பார்த்தசாரதி 21/௪-2ன்௪௭ பெ.(ஈ.) 

கண்ணபெருமான்; Krsna, Arjuna's 

charioteer. 

[Skt.Partha-sarathi> த. பார்த்தசாரதி] 

பார்த்தன் ௦272, பெ.(ஈ.) அருச்சுனன் (பாரத. 

அருச்சுனன்றீர்.44); Arjuna. 

[Skt.Partha> 5. unrégsar] 

uli séHust parttiban, Qu.(n.) sires, king. 

"பார்த்திபகுமரன் சேர்ந்தான் (சீவக.1683). 

[Skt.parthiva> த. பார்த்திபன்] 

பார்த்திவ parttva, பெ.(ஈ.) ஆண்டு 

அறுபதனுள் பத்தொன்பாவது; 16 19௩3 

of the jupiter cycle. 

[Skt parthiva> 5. unigégial] 

umisHeud parttivam, Gu.(n.) 1. Heosyoas 
Ggm_iuren sy; that which pertains to the 
92ம். 2. நிலங்களிலிருந்து பெறும் ஊதியம் 
(சுக்கிரநீதி,97); 11௦0016 ௮1/60 ௦ 18705. 
3. நிலம் (சூடா.); ஊர. 

[Skt parthiva> த. பார்த்திவம்] 
பார்த்திவலிங்கம் சச%௪-/17௪), பெ.(£.) 

ஈரமண்ணாலான சிவலிங்கம் (சங்.அக.); 81௦- 
lingam made of wet earth. 

[Skt parthivat 5. gavin 2த. பார்த்தியலிங்கர்] 

பார்ப்பதி தகர் பெ.(ஈ.) பார்வதி பார்க்க: 
see Parvati. 

[Skt parvati> a. பார்வதி 5 பார்ப்பதி]   

பார்ப்பதிகொழுநன் parppati-kolunan, 

பெ.(ஈ.) சிவபெருமான் (பிங்.); Sivan the 

consort of Parvadi. 

[Skt.parvatit த. கொழுநன்] 

பார்ப்பதிபுதல்வன் ,2200௪44 2௪0௪), 

பெ.(1.) பிள்ளையார் (பிங்.); Ganésan son of 

Parvadi. 

[Skt parvati+ 5. yssiarir] 

பார்வணசிராத்தம் parvanasirattam, 

பெ.(ஈ.) 1. பருவ காலங்களில் முன்னோர்க்குச் 

செய்யுஞ் சடங்கு; 0679௱௦௫) 0௨10௦0 1 

honour of the manes at the paruvam. 

2. காலை மாலை நேரங்களில் இல்லறத்தான், 

முன்னோர்களுக்கு (வேள்வித் தீ வளர்த்து) 

BLSsi0 emf; ceremony to the manes 
accompanied with oblation in 

aupasanagni. 

[Skt parvanatsraddha> த. uriasmréymg gui] 

பார்வணவோமம் parvana-v-dmam, @u.(n.) 

ஈமக்கடனுக்காகச் செய்யும் வேள்வித் தீ 
(சேதுபு.சேதுபல.98); 1176 001814௦ஈ 1ஈ (66 

ceremonies to the manes. 

[Skt paravana> த. பார்வனம் மம்] 

பார்வதி சச7/௪௦/ பெ.(ஈ.) 1 உமை (திவா.); மலை 

அரசி, ர், கெபரர்ள ௦489 - rasan. 
2. திரெளபதி (யாழ்.அக.); Draupadi. 
3. இடைச்சி (யாழ்.அக.); 8160௦10655. 
4. காவி மண் (யாழ்.அக.); 60 ochre. 
5. ஆனை நெருஞ்சில் (சங்.அக.); 8 58௮ 
plant. 

[Skt.parvati> g. unis] 

uriadGereerib  parvadi-/ogapam, 
பெ.(ஈ.) 16 மாத்திரைகள் கொண்ட துணைத் 
தாள வகை (பரத.தாள.3.); 8 ௨ ௦4 16- 

measure consisting of 16 mattirai, one of 
five upa-talam. 

[Skt.p 4rvati-locana> த. பாரவுதிலோசனம்] 

பாரகன்" ௦௪272, பெ.(.) சுமப்போன்;: சோள, 
௦௨8௭61.  "பாரகர்பரிக்க (சி.சி.2,95).



பாரகன்” 

2. தாங்குபவன்; 8000116[, sustainer. 

"பாரகன் றனையும் (சிவதரு.பாவ.8). 

[Skt. bhdrika> த. பாரகன்] 

பாரகன்” 24292, பெ.(॥.) கல்வித்துறையில் 

கரை கண்டவன்; 9 18160 person, one 

who has reached the further shore or 

utmost limit of an art. 

[Skt.p4ra-ga> 5. urgasir] 

urpareluin para-kaviyam, Gu.(n.) 

பெருங்காப்பியம்; 621 6010. "பார 

காவியமெலா மீரிரு தினத்தினிற் பகர" 

(தமிழ்நா.221). 

[Skt bh4ratkavya> g. பாரகாவியம்] 

பாரங்கதன் ௦2௪97௪௦2, பெ.(ஈ.) கல்வித் 

துறையிற் கரை கண்டவன்; 8 learned person, 

one who has reached the further shore 

or utmost limit of an art. 

[Skt.p4ran-gata> ss. unrmiaser] 

uIghG paraigu, Qu.(n.) 1. சிறுதேக்கு 

(சங்.அக.); 666116 (8112. 2. காட்டிலவு 

(smu..916.); false tragacanth. 3. நரி வாழை 

(Losmev.); tube flower. 

[Skt.bhararigi> ». பாரங்கு] 

பாரசி ௪௪5 பெ.(£.) 1. பன்னிரண்டாம் நாள் 

பிறைநிலா (துவாதசி); 116 124 ஷே of the 

lunar fortnight. "eur. sedrenrmit ump élpret 

பைம்பூந் தொடையலோடேந்திய தூபம் 

(திவ்.இயற்.1:82). 

[Skt.dvadasi>Pkt. barasi>g. பாரகி] 

unypfetn parasigam, Gu.(n.) pay TG; Persia 

one of 56 tesam. "பாரசீகத்திற் புக்கான் 

(இரகு.திக்கு.226). 

[Skt padrasika> த. பாரசீகம்] 

பாரணம்! ற௦அசாசா, பெ.(ஈ.) 1. உண்ணுகை; 

629, (40 1000. "தேவர் பாரணம் பண்ண 
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விட்ட பைம்பொன் வேதிகையில் (பாரத. 

இராசசூ.90). 2. நோன்பு இருந்து உண்ணுகை; 
062/0 8 185(. "வந்தமாதவர்களோடும் 
பாரண மகிழ்ந்து செய்தான் (கந்தபு.கந்தவி. 

14). 3. நிறைவு (யாழ்.அக.); 5811818010. 

[Skt.parana> த. பாரணம்] 

பாரணை ௦௮௪7௮ பெ.(.) பாரணம்' 2 பார்க்க; 
56608௭௮' 2."துவாதசிப் பாரணையருந்த 
(வரத.பாகவத.அம்பரீட8) 

[Skt.parapa> 5. urgenenr] 

usps siairein pdrattuvasam, பெ.(ஈ.) 
1. கரிக்குருவி (திவ.); (09 01014. 2. காடை; 
சரி. 3. வாழ்நாளை நீடிக்கச் செய்யும் மருந்து 

பற்றிக் கூறும் ஒரு நூல் (தொல்.பொருள். 
75.92.67); a treatise on kalpa. 4. srayay; 

bone. 

[Skt. bharad-vaja> g. urrggyauresi] 

பாரத்துவாசன் parattuvasan, Gu.(n.) 
1. துரோணாச்சாரியன் : (பிங்.); Drona. : 

2. அகத்திய முனிவர் (யாழ்.அக.); 5806 
Agastya. 3. aq gimail; a Rsi believed to 

be nursed by a bird. 

[Skt.bharad-vaja> 5. பாரத்துவாசன்] 

uIT seein parada-kandam, Gu.(Nn.) 
இந்திய நாடு; 11018. இமயகிரிக்கும் தென் 

கடற்குமிடைப் பாகம் பாரதமே (சிவதரு. 

கோபுர.51), 

[Skt.bharada> த. பாரதம்-கண்டம்] 

பாரதப்போர் ,22/202-,2-,22, பெ.(ஈ.) பாண்டவ 

கெளரவப்போர் (திவ்.பெரியதி.4,6,6); 16 

Mahabarata war. 2. Qu@@seréeras a big 

fight or quarrel. 

[Skt.bhdratat a. Gumi] 

urs paradam,@u.(n.) 1 urpsuGumt; the 

great war of Kuruks@tra "Sweirph 

மாபாரதமகற்ற மற்றார் கொல் வல்லாரே 
(பாரத.கிருட்டிண.34). 2. மாபாரதம்; (06 

Mahabharata. 

[Skt. bharata> gs. பாரதம்] 

௩
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பாரதாயன் ௦222௪, பெ.(ர.) பாரத்துவாச 

குலத்தைச் சேர்ந்தவன்; ௦02 080109 ௦ 

Bharadvaja gotra. “urges Caron" 

(S.1.Lii, 150, 1). 

[Skt. bharad-vaja> த. urgsmusir] 

பாரதாரிகம் paradarigam, Gu.(n.) பிறர்மனை 

ailemipone (wimip..2j.); sexual intercourse 

with the wife of another, adultery. 

[Skt. pa&adarya> த. பாரதாரிகம்] 

பாரதி parady Qu.(n.) 1. கலைமகள் (பிங்); 

Sarasvati. 2, smurail; goddess Bhairavi. 

"பாரதியாடிய பாரதி யரங்கத்து (சிலப்.6,39). 
3, புலமையாளன்; 16860 06180. 4. சொல் 

(யாழ்.அக.); word, 

[Skt. bharati> த. பாரதி] 

பாரதிகொழுநன் ௦௪ல், பெ.(.) 
நான்முகன் (பிங்); Brahma, the consort of 
Sarasvati. 

[Skt. bharati> 5. ung Ganggeetr] 

ung Huwlermin paradi-y-inam, பெ.) 
கோயில்களில் பாரதம் படித்தற்கு ஏற்படுத்தப் 
பட்ட மானியம்; 800861 [07 reading the 
Mahabharadam in temples. 

[Skt.bharatatinam> », பாரதிமினாம்] 
பாரபட்சம் தசாசாச/சா, பெ.(ஈ.) ஒரு 

பாற்கோடல்; partiality bias. 

[Skt.para-paksa> த. பாரபட்சம்] 

பாரபத்தியக்காரன் Parapattiya-k-karan, 
பெ.(ஈ.)1. மேல் உசாவல் (விசாரணை) செய்யும் 
அதிகாரி; 006868. 2 வரி ஈட்டும் (வசூல்) 
அதிகாரி முதலியோர் (யாழ்.அக.); 6௮1/4, 
collector of village revenue. 3. அலுவலன் 
(உத்தியோகத்தன்) (யாழ்.அக.); Officer. 
4. பொறுப்பான வேலையுள்ளவன் (நெல்லை.); 
4 Person saddled with responsible duties. 

[பாரபத்திபம்-காரன் - பாரபுத்திபக்காரன்] 

uTTUsHusia parapattiyam, பெ.(ஈ.) 1. மேல் 
உசாவல் (விசாரணை) (ailetr.); inspection:   

stewardship. 2. sureoLowrersoflesr (s6usrusn) 

ஆளுமை (வின்.); judicial cognisance. 

3. பொறுப்புமிக்க வேலை (@)ou.); a work of 

great responsibiliy. 4. கொடுக்கல் வாங்கல் 

(வின்.); money - dealings. 

த.வ.முறை உசாவல், நயன் உசாவல், நேர் 

கேட்பு 

[76.02 த. பராரபத்தியம்] 

பாரம்பரம் 22௮7102127, பெ.(ஈ.) பாரம்பரியம் 

(யாப்.வி.பாயி.பக்.5.) 
parampariyam. 

[Skt.param-para> த. பாரம்பரம்] 

பார்க்க: 866 

uiTpiouifi Gumus parampariya-niyayam, 

பெ.(1.) மரபாக (பரம்பரையாக) வரும் வழக்கம் 

(வின்.); 791715 07 usages handed down from 

generation to generation. 

த.வ.குலவழக்கம், குடும்ப மரபு 

[Skt.paéramparyatnyaya> த. பாரம்பரிய 
நியாயம்] 

பாரம்பரியம் ஐசச௱தசர்சா, பெ.(1.) 1. மரபு 
(பரம்பரை.); 591165, பாடா௦18ா 8000658100, 

hereditary (10௪. "பாரம்பரிய மதிமந்திரி'' 
(இராமநா.உயுத்.1.). 2. முறைமை (சூடா.); 
regular 07081. 3. உலக முறை (ஐதிகம்) 
(வின்.); tradition. 

த.வ.தலைமுறை, கால்மரபு, குலவழக்கம் 

[Skt.paamparya> g. பாரம்பரியம்] 

umpmumwGyreia parampariya-rogam, 
பெ.(ஈ.) குல (வம்சம்) வழியாய் வரும் நோய் 
(M.L.); hereditary disease. 

த.வ.குடும்பநோய், தலைமுறை தோய் 

[9/0 சீகாட2ர 240722: த. பாரம்பரிபறேகம்] 

பாரமார்த்திகம் 2௫௮௭, பெ.(ஈ.) 
1. முடிவில் 2 stor soLOWITET EF ultimate reality. 
2. மெய் அறிவிற் (ஞானத்து)குரியது; [௪1 
which relates to highest truth or spiritual 
knowledge, Opp. to viyavakarikam.



பாரமிதை 

3. ஏய்க்கும் எண்ணம் இல்லா தன்மை (இ.வ; 
9000 18/4; 9ப1512551855. 4. ஈடுபாடு 
(C.G.); devotedness, loyaity. 

[Skt paramarthika> g5. பாரமார்த்திகம்] 

unpiiiens; paramia, Gu.(n.) used uses 
குரிய பத்து நன்னடத்தைகள் (விசேடம்); 
(Buddh.) the ten transcendental virtues 

necessary for Buddhahood. "guertiiqptn 

பாரமிதை பளவின்று நிறைத்து" (மணிமே.26, 
457) 

[Skt.p&am-ita> த. பாரமிதை]] 

பாரமேட்டி 2௫௮7௪] பெ.(.) ஒரு வகைத் 
துறவி (சந்நியாசி); 8 8பற6101 01067 ௦7 
95061108. "சந்நியாசிரியரிற் பாரமேட்டி 
யோகியென விருவருளர்" (கூர்மபு,வரு.40). 

[Skt pdramésthin> த. பாரபேட்டி] 

பாரவதம் ௦௮:௪௦௪௭௭௱, பெ.(॥.) பாராவதம்' 
1. (சூடா.) பார்க்க; 866 ௦2:2/௪2௮77,1. 

[Skt. p2ravata> த. பரராவுதம்/] 

பாரவம் 02:௪௦, பெ.(ஈ.) வில்லின் நாண் 
(யாழ்.அக.); 60௦4-8410. 

த.ல.வில்நரம்பு 

[Skt.bhdrava> த. பாரவம்] 

பாரவிருதம் paravirudam, Gu.(n.) 1. உதவி 
(உபகாரம்); 1௮10, பளி. 2. வேள்வி முதலிய 
வற்றில் தேவர், முன்னோர் முதலியோரை 
எண்ணி இடும் உணவுப்பொருள்; காடுமாராரு 
offered in sacrifice. 

த.வ.கைம்மாறு, உயிர்க்காணிக்கை 

பாரா! ௪24 பெ.(ஈ.) இதளியம் (பாதரசம்) (இ.வ;); 
mercury, quick-silver. 

ug? para, Gu.(n.) 1. seus; watch, custody. 
2. LITGTEENT OT UTt&a; See PAla-k-karap. 

[U. pahra> g. ungr"] 

பாரா” paré, Gu.(n.) scram lg§sia 

எட்டினையும், பன்னிரண்டினையும் குறிக்குந் 

தாய வகை; ௦௦பா( 018 or 12 in the game of 
* draught. 

[U. bara > gs. ungr’] 
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பாராவபாத் 

பாரா“ ௫ பெ.(ஈ.) பகுதி (இ.வ.); 611, 
fragment. 

த.வ.துண்டு 

[U.paa> த. பாரா*] 

பாரா” ௪௬௧ பெ.(ஈ.) பத்தகம் முதலியவற்றிற் 

பிரிவு பிரிவாகக் காட்டி எழுதப்படும், கட்டுரைப் 

பகுதி; 220120. 

த.வ.பத்தி 
[E.para> த. பாரா] 

பாராக்காரன் ௦௮2-/6/அ பெ.(1.) காவலாள் 

(2_.0.); guard, sentry. 

[U.patra> gs. ungrtrarpear] 

பாராசாரி தனசிசகர பெ.(ஈ.) பெரும் உடல் 

கொண்ட குதிரை (வின்.); big-sized horse. 

[U. bharisawari> ௧. பாராசாரி] 

பாராபசலி ,24:2-0௪2324  பெ.(ஈ,) 

ஆங்கிலேயரிடம் கருநாடக மாநிலம் முடிவாக 

ஒப்புவிக்கப்பட்ட கி.பி.1801 ஆகிய 1212ஆம் 

பசலியாண்டு (₹.7.); 1851 1212 ௦12/2 
1801 when the Carnatic country was 
finally ceded to the English. 

[U.baa> த. பாராஈபசனி] 

பாராவதம்' pardvadam, Gi.(n.) 1. yr (Gleur.); 

0056, 019601. 2. கரும்புறா (பிங்.); 0106 00% 

pigeon, Columba intermedia. 3. @TmiKS 

(wirtp..2j6.); monkey. 4. மலை (யாழ்.அக.); 

mountain. 

[Skt pa avata> த. பாராவுதம்] 

பாராவதம்” ௦22௦௪௦), பெ.(1.) கருங்காலி 

மரம் (மூ.அ.); 20௦7 

பாராவபாத் ,947:2௦202% பெ.(ஈ.) முகமது நபி 

இறந்த (மரண) நாளைக் (தினம்) 

கொண்டாடுந் திருவிழா (14/.0.); the day of 

Muhammad's death, observed by the 
Muhammadans as a religious festival. 

[U.b&ah-warat> g. urpraurg]



பாராவளையம் 

பாராவளையம் 2அ௪௪்கா, பெ.(ஈ.) 

வளைதடி (பிங்.); 8 (80 ௦4 6௦௦௱௨80. 

சதங்கை மாலையைப் பாராவளையமாக 

எறிந்தும் (சீவக.2656, உரை). 

பாரி! தகர பெ.(ஈ.) 1. பூந்தாது; ற0116ஈ. 
2. கட்பாத்திரம்; 10ப0 ப. 3. யானை கட்டுங் 
கயிறு; 1006 107 tying an elephant. 
4, Ammiens Git; handful of water. 

த.வ.1. 

3. கையளவு நீர் 

[Skt.pai> த. பாரி] 

மலர்த்துகள் 2. மதுகலயம் 

பாரி” 24 பெ.(ஈ.) கடல் (சூடா.); 569, 00680. 

த.வ.முந்நீர் 

[Skt. varisa> த. பாறி] 

பாரி? தசிர் பெ.(ஈ.) மனைவி; 1/416. "பொற்பூ 

மடந்தை நற்பாரி"' (மாறனலங்.664). 

த.வ.இல்லாள், வாழ்க்கைத்துணை 

[Skt. bharya> த. பாறி] 

பாரி” சர பெ.(ஈ.) அரிமா (சிங்கம்) (யாழ்.அக;); 
lion. 

[Skt. bhari> த. பாரி] 

பாரி” 2௪7 பெ.(ர.) கள் (பிங்); 1௦0. 

த.வ.தேறல் 
[Skt. varupi> 5. umf] 

பாரி” தக Gu(n.) 1. ugsésgs that which is 
heavy or big. 2. apssstron.owmesr gy; that which 
5 ॥ஈ0ா(கார் "பாரிவிசயம்". 3. குழுகாய 
செல்வாக்கு உடையவன், மதிப்பிற்குரியவன்; 
man of consequence, weight or 
importance. 

[U.bhai> த. பாரி] 

பாரி” 224 பெ.(ஈ.) 1. கொட்டு முழக்குடன் புரியும் 
@itT&ar sue; night-watch with the beat of 
ரபா. "விளம்பும் பாரியு மடங்கின து" 
(கம்பரா.ஊர்தே.158). 2, இராக்காவலாளர் 
பாடல்; (ராம் - watchman's 8000. சங்கீதப் 
பாரி, பாறைப்பாரி, மணிப்பாரி (இ.வ.). 
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பாரிசம்விழு-தல் 

த.வ.இராப்பாடகன், இராப்பாடி 

[U. pahra> த. பாரி] 

பாரிகத்து ,ச474௪7ப, பெ.(ர.) நுண்மை (இ.வ;); 
minuteness. 

[U. faragat> த. பாரிகத்தர் 

பாரிகன் 72772, பெ.(ஈ.) தோட்சுமைக்காரன். 

(யாழ்.அக.); சோ, ௦௭. 

த.வ.சுமைதூக்கி 

[Skt. bharika> &. பாறிகள்] 

urfamhasr par-karigan, Qu.(n.) wrens 

தொடுப்போன் (யாழ்.அக.); 006 ௦ makes 
garlands. 

[Skt. partharika> 5. urflemfasir] 

umfemfunn par-kariyam, Gu.(n.) (pasion 

யான Liswofl (wumTtp..948.); important business. 

[U.bhai> த. பாரிரகாரியம்] 

பாரிசச்சூலை ௦472-0௦-29] பெ.(ஈ.) பக்க 

ஊதை (இராசவைத்.160.); paralytic attack on 

one side of the body. 

த.வ.கை கால் விழுதல் 

[Skt. pa Sva+S0la> gs. பாரிசச்சூலை] 

பாரிசஞ்செய்-தல் ,சக72௪டிஞ-, 1செ.குன்றாவி. 

(v.t.) பொறுப்பாக்குதல்; to entrust. 
"திருவாவடுதுறை மடத்துப் பாரிசஞ் 
செய்திருப்பதால்" (7.&.5.1,150). 

[5//.0ன௪2 த. பாரிசம்-செய்டதல்] 

பாரிசம் தக75௮௱, பெ.(ஈ.) 1. பக்கம்; 5106. 
"காவிரிக்கு வடபாரிசத்தில்"' (திருப்பு.183). 
2. உடலின் ஒரு பக்கம்; 805 ௦73 0௦௫, "இரு 
பாரிசத்திலும் பணிசெயுந் தொழிலாளர் போல்" 
(தாயு,சித்தர்கணம்.2). 3. வயம் (உ.வ.); care, 
Custody. 4. Slene (afletr.); quarter, region. 

[Skt pa-Sva> த. பாரிசம்] 

பாரிசம்விழு-தல் ௦க722௱-ப/ப) 3 செ.கு.வி. 
(V.i.) 1 பக்க வலிப்பு (பக்கவாதம்) அடைதல்;



பாரிசவாதம் 

1௦ 060016 ற8181660. 2. சாதல் (மரித்தல்); 

to die, said of a benefactor. 

[8/ம0௮௬௭2 த. பாரிசம்- விழுதல்] 

பாரிசவாதம் parisa-vadam, பெ.(ஈ.) 
1. உடலின் ஒரு பக்கத்தை உணர்ச்சியறச் 
செய்யும் நோய் வகை (பைஷஜ.302); paralytic 
attack on one side of the body, Hemiplegia. 
2. குடலிறக்கம் (இ.வ.); hernia. 

த.வ.கை கால் விழுதல், பக்கவலிப்பு 

[Skt. parsvatvata> த. பாரிசவாதம்] 

பாரிசவாயு 2272௪-/ஆ, பெ.(ஈ.) பாரிசவாதம் 
பார்க்க (உ.வ.);: 566 ,04782-0:202/71. 

[Skt. pa Sva+vayu> த. unflzany] 

பாரிசாதம் ,24220௦277, பெ.(.) ஐவகை (பஞ்ச) 
மரங் (தரு)களுள் ஒன்று; 8 1186 04 8/2199, 
016 ௦7 ற£8ர/9-181ப. "பாரிசாத நேர்பூக்கவி 

னிமிர்புயம்"' (இரகு.திருவவ.9). 2. முண்டுருக்கு 

(மலை.); night - flowering jasmine. 3. ueuer 

மல்லிகை மர வகை (மலை.); 110187 001௮ 16௦. 

[Skt. paijata> த. பாரிசாதம்] 

ume parisu, Gu.(n.) wen (R.T.); rain. 

[௪௪42 த. பாரிச] 

பாரிசுபட்டி 2272-0௮18] பெ.(ர.) மழை பெய்த 

அளவைக்குறிக்கும் கணக்கு; 8000பா( of 

rainfali. 

[umflerucy] 

பாரிசேடப்பிரமாணம் 0272209-0- 

piramanam, Qu.(n.) எஞ்சுவதைக் 

கொள்ளுகை ஆகிய ஆணை (பிரமாணம்) 

(சி.போ.பா.110,புதுப்); (ட௦9.) |814 ௦7 

elimination. 

[Skt. paisésatpra-mana> g. umfite.w 

பிரமாணம்] 

பாரிசேடம் parisédam, Qu.(n.) umfiGers 

பிரமாணம் பார்க்க; see pariséda-p- 

piraménam, “umfiGe wusefin பரனுக்கு"" 

(ஞானா.5.). 

[Skt. parisésa> g. பாறிசேடம்] 
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பாலக்கிரகாரிட்டம் 

பாரியாத்திரம் pariyattiram, Qu.(n.) 449 

கோபுரங்களையும் (சிகரம்) 57 மேனிலைக் 

கட்டுகளையுமுடைய கோயில் (சுக்கிரநீதி, 

230); temple having 449 towers and 57 

storeys. 

[5/0 சறூ:சர்22 த. பாரியாத்திரம்] 

பாரியாள்! par-y-4/ பெ.(॥.) பெருத்தவன் 

(ailetr.); stout, robust man. 

த.வ.எருத்தன், கொழுத்தவன் 

[U.bh&i> த. பாரிஸ்] 

பாரியாள்” pariyal Gu.(n.) பாரியை பார்க்க; 

see pdariyal. 

த.வ. அகமுடையாள், வாழ்வரசி 

[Skt.bharya> த. பாரிஃஆள்] 

பாரியை 2௮ பெ.(1.) மனைவி; 1ப/76. 

த.வ. இல்லாள், வாழ்க்கைத்துணை, 

மனையாள், அகமுடையாள் 

18/60/1௯௮2 த. பாரியை] 

பாரீகத்து ச்சர, பெ.(ஈ.) 1. விடுதலை 
ஆவணம் (பத்திரம்) (வின்.); release deed. 

2. பிரிவினை: 0811௦1, division 3. பிரிவினை 
ஆவணம் (பத்திரம்); 081144௦ 0960. 

[U.farighkhatti> த. பாரீகத்தரி 

பாலக்கண்ணாடி 2௪-6-சரரசீர் பெ.(7.) 

சிறுவர்க்கு அமைந்த மூக்குக் கண்ணாடி 

(வின்.); 8060190185 808160 1௦ young 

eyes. 

[Skt bala> த. பாலன்* கண்ணாடி 2 பாலச் 

கண்ணா] 

பாலக்கிரகாரிட்டம் ba/a-k-kirakaritfam, 

பெ.(॥.) 1. கோள்களின் தீய பார்வையால் 
குழந்தைகட்கு உண்டாகும் பீடை (சீவக.306, 
aeoy.); frequent sickness of children 

believed to be due to the malign influence 

௦1 92௦. 2. குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் 

வயிற்றுப்போக்கு .(இ.வ.); inflammatory 

diarrhoea of infants.



பாலக்கிராணி 

த.வ.கோள் குற்றக் கழிச்சல் 

[Skt balatgrahatarsa> a. ureuéyesnt i] 

பாலக்கிராணி 529-721 பெ.(ா.) நோய் 

வகை (இராசவைத்.159); 8 470 01 0156856. 

[Skt.pala-k-grahani> த. பாலக்கிராணரி] 

பாலகரை 2௮௪-6௪௮] பெ.(॥.) குழந்தையிசிவு 

(M.L.); infantile convulsions. 

த.வ.குழந்தை இழுப்பு 
[Skt.balathara> த. பாலகரை] 

பாலகன்' 2அ/29௪, பெ.(ஈ.) காப்போன் (வின்); 
protector, guardian. 

[Skt.balaka> 5. ursvecir’] 

பாலகன்” 5௪/2௪, பெ.(ஈ.) 1. e1pheng; infant. 
"பாலகனென்று பரிபவஞ் செய்யேல்" (திவ். 
பெரியாழ்.15,7). 2. புதல்வன் (புத்திரன்); son. 
"இந்தப் பாலக னிறந்தானென்னா"' (அரிச். 
பு.மயான.8). 

[Skt.bdlaka> 5. unwacir] 

பாலசிட்சை ba/a-sitsaj பெ.(ஈ.) 1. குழந்தை 
களுக்குக் கற்பித்தல் (உ.வ.); teaching of 
children. 2. Agia@,éarer (Qsm_sati 
LITLH) Use; a primer for infants. 

[Skt.bdla+siksa> 5. பாலசிட்சைர 

பாலம்' ௪௫௮௭, பெ.(ஈ.) நெற்றி (பிங்); 8௦16 0௦௦0. 
"'தீவிழிப் பாலமும்" (விநாயகபு.11,11). 

த.வ.நுதல் 
[Skt.bhadla> த. பாலம்] 

பாலம்” 2௧2௭, பெ.(.) மழு (திவா.); 3 468001. 

த.வ.கோடரி 

[Skt. bhing+pala> த. பாலம்] 

பாலமை ௦௮8௮ பெ.(ஈ.) அறியாமை; எரிிஸ் 
INNOCENCE. "பாலமை யுடையராகிப் படருறப் 
படுவதென்னே "(உபதேசகா.சிவபுண்ணிய;339), 

த.வ.சிறுபிள்ளைத்தனம், வெகுளித்தனம் 

[Skt.bdla> 5. பாலமை] 
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பாலனைக்காத்தான் 

பாலலீலை /௪-/7௪/ பெ.(ஈ.) 1. குழந்தை 

விளையாட்டு; play of children. 

2. இளைஞரின் இன்ப விளையாட்டு; youthful 

8001. "பொய்யொன்றுண் மெய்யிற் புகும்பால 
லீலைதனை'"' (அருட்பா, 1, நெஞ்சறி.533). 

[8/70௦2/௪-/7௪2 5. பாலலிலை] 

பாலலோசனன் 22௪-/58௪2ர2ற, பெ.(ஈ.) 

நெற்றிக்கண்ணுடைய Feuer; Siva, having 

aneyeonHis forehead. "பாலலோசனற் 
கெனத் திருவிழாவுறப் பணிப்பார்" 
(உபதேசகா. சிவபுண்ணி.5). 

த.வ.நெற்றிக்கண்ணோன், முக்கண்ணன் 

[5/0.0௮/௪7/00௮1௪2 த. பாலலோசனன்ரி 

பாலவிலோசனன் ௦29-ட759௪௭7௪, பெ.(ஈ.) 

பாலலோசனன் பார்க்க; 566 ற51௮-168௮18. 

"பால விலோசனர் பாதம்" (உபதேசகா. 
சிவநாம்.133). 

[Skt. bhala+vildcana> sg. பால 
aANGereca cir] 

பாலன்" 59௮௪௭, பெ.(ஈ.) பாலகன்” பார்க்க: see 
balagan’. 

(தேவா.8,10). 

[5/46௮௪- த. பாலன்] 

பாலன்” 6௮2, பெ.(ஈ.) காப்போன்: protector, 
guardian, used in compounds. "yuirevssr, 
கோபாலன்". 

"பாலனாய் விருத்தனாகி"' 

த.ல. பேணுபவன் 

[Skt pdla> த. பாலன்] 

பாலனம் 5௪௪௭௪௭, பெ.(ஈ.) பாதுகாப்பு; 
0௦604௦, 0672106. "என் பாலனத்துக்குன் 
பாலனம் வேண்டுங்காண்" (தனிப்பா.!, 
344,61), 

[Skt pdlana> த. பாலனம்] 

பாலனைக்காத்தான் balanai-k-kattan, 
பெ.(ஈ.) மணத்தக்காளி (மூ.அ.) (பதார்த்த.690); 
black nightshade, 

[Skt.bala> த. ureustr+sg+ er sen cir]



பாலாசிரியன் 279 பாவச்சுமை 
  

பாலாசிரியன் baélasiriyap, Qu.(n.) 

சிறுவர்க்குக் (பாலர்) கற்பிக்கும் ஆசிரியன்; 

1808 04 ரரி. "மதுரைப் பாலாசிரியர் 

நற்றாமனார்"' (அகநா.92). (5.1.1.1/,154,26). 

/5/0%0௪௪2 த. பாலன்-ஆ.கிரியன்] 

பாலாலயம் 24/௮2)27, பெ.(॥.) கருவறையைப் 

பழுதுபார்த்துப் புதுப்பிக்குங் காலத்தில் சிறிது 

காலம் கடவுளை வேறிடத்தில் எழுந்தருளச் 

செய்திருக்குஞ் சிறிய ஆலயம்; (6ர£00ாகரு/ 
structure to accommodate a deity when 

its inner shrine is under repair. 

த.வ.மாற்றுஆலயம், பிள்ளைக்கோயில் 

[Skt.balalaya> த. பாலாலயம்] 

பாலிசம் 524527, பெ.(ஈ.) அறியாமை (ஈடு, 6.2:6, 

s§); ignorance. 
த.வ. மடமை 

[Skt baliga> த. பாறிசம்] 

பாலிசன் 54/22, பெ.(॥.) மூடன் (ஈடு, 6,2,6, ஜீ); 

ignorant person. 

த.வ. முட்டாள், மடையன், அறிவிலி 

[Skt baliSa> g. ursSeci] 

பாலியம் சசந்சா, பெ.(ஈ.) 1. இளமை; youth. 

2. குழந்தைப் பருவம்; ௦40௦௦0. 

த.வ. 1. விடலை, 2. மழலைப்பருவம் 

[Skt.balya> த. பாவியம்] 

பாலியன் 2ி்2ர, Gu.(n.) 1. இளைஞன்; 90, 

00, 3௦பரர. 2. ஆண் குழந்தை (வின்.) ௮16 
infant. 

த.வ. விடலை 

[$/%62ட௪- த. பாலியன்] 

பாலை கி பெ.(॥.) 1. பெண்; 01. 2. குழந்தை 
(வின்); child. 3. பதினாறாண்டுக்குட்பட்ட 
Guster; a young woman under 16 years of 

909. 4. ஒன்று முதல் பதினாறு ஆண்டு 

வரையுள்ள மகளிர் பருவம் (கொக்கோ.4,2)) 

the period up to the 16th year in the life of   

a woman, one of m@nru-paruvam.5. 

Sluessi, Siva-sakti 

த.வ.1. மகளிர், 2. மடந்தை 

[Skt.bdla> த. பாலை] 

பாவகம்" ௦௪௪727, பெ.(ஈ.) 1. கருத்து; 

meaning, purpose, intention. “ures 
மின்னதென்று தெரிகிலர்" (கம்பரா.கும்ப.9). 
2. ஊழ்கம்; contemplation, meditation. 
"பாவகமாயிருந்து"' (திருப்பு,608). 3. இயல்பு 
(aietr.); natural state, innate propensity 
or disposition, nature. 4. உருவம்; 
appearance, 101. "வேடனாம் பாவகங் 
கொடு நின்றது" (தேவா.533,1). 5. காதலை 
வெளியிடும் குறிப்பு (வின்.);) external 

expression of amaiory feelings. 6. migtiy; 

றாஊ6௦6. "பாவகம் பலவுஞ் செய்து" 

(பெரியபு.திருநீலகண்ட.26). 

[Skt bhavaka> த. பாவகம்] 

பாவகம்” ௪4௪2௮7, பெ.(ஈ.) 1. தீ;ரிா6. "பாவகப் 
பகுவாய் நாகம் (திருவாலவா.36,5). 
2. சேங்கொட்டை (யாழ்.அக.); ஈரா ஈப். 

[Skt.pavaka> த. பாவகம்] 

பாவகாரி ௪22-274 பெ.(.) கரிசு (பாவம்) 
செய்தவன்; sinner. "பாவகாரிகள் 
பார்ப்பரிதென்பரால் தேவதேவன் சிவன் 
பெருந்தன்மையே (தேவா.1218,5). 

[Skt.papa-karin > த. பாவகாரி] 

பாவச்சடம் pava-c-cadam, பெ.(ஈ.) 

பழவினைக்கீடாக எடுத்த உடல் (வின்.); 
bodies assumed by a soul as the effect 

of its former deeds. 

த.வ.முன்னினை பிறப்பு 

[Skt papatjaga> ». uraéersi] 

பாவச்சுமை ,242-2-2:4774] பெ.(1.) துய்த்துக் 

கழித்தற்குரிய அறங்கடை (வின்.); burden of 
sin, accumulated evil, to be expiated by 

suffering. 

த.வ. கழுவாய்த் துன்பம் 

[Skt pdpa> த. பாவம்-சுமை/



பாவசங்கீர்த்தனம் 

பாவசங்கீர்த்தனம் pava-Sarigirttapam, 

பெ.(ஈ.) தன் அறங்கடைகளைக் குருவிடத்தில் 
சொல்லுகை (கிறித்து) (வின்.); 0017858900 ௦1 

sin. 

த.வ.கூற்றம் ஒப்புவித்தல் 
[Skt papatsari-kirtena> 5 uresnicsiiggsomi] 

பாவசன்மம் ௦௪2௪௭௮,  பெ.(ஈ.) 

அறங்கடையுள்ள பிறவி (வின்.); ரப! 01. 

த.வ.முன்வினை பிறப்பு 

[Skt.pdpatjanman> த. பாவசன்மம்] 

பாவசுத்தி' 7௪௪-208] பெ.(ஈ.) அறங்கடை 
rages; removal of sin. 

த.வ.குற்ற நீக்கம் 

[Skt.papatsuddhi> த. பாவசுத்தி!] 

பாவசுத்தி” ௦2௦௪-அப4/ பெ.(ஈ.) மனத்தூய்மை 
(கோயிலொ.44); பாடு of heart. 

த.வ.தூய உள்ளம் 

[Skt bhava+suddhi> த. ured] 

uraiGeLin pavasédam, Gu.(n.) 1 தூய்மை 
யான (பரிசுத்தம்) ஆடவனிடத்து (புருசன்) 
THAWING EH Sailor; remains of sin 
attaching to holy persons. 2. துய்த்துக் 
கழிக்க வேண்டிய கரும பலன்; 811 ௦7 
soul remaining at the close of a term of 
existence to be exhausted in future births. 

[Skt.paparsésa> a. பாரவசேடம்] 

பாவதி 5௭௪௦ பெ.(£.) பற்றுச்சீட்டு (ரசீது) 
(C.G.); receipt for money paid, 
acknowledgment. 

[U.pdoti> a. பாவதி] 

பாவநாசம் 220௪-7262, பெ.(ஈ.) 1. அறங் 
SOLMu FEMS; removal of sin, 
80501ப110ஈ. "பாவநாச மாக்கிய பரிசும்" 
(திருவாச.2,57). 2. அறங்கடை (பாவம்) போக்கும் 
இடம் அல்லது நீர் (தீர்த்தம்) (சேதுபு,பாவ.9.); 
sacred place or water which removes or absolves from sin. 

[Skt.papa+naga> 5. பாவநாசம்] 
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பாவம்! 

பாவப்படு-தல் ,722-௦-0௪3/-, 20 செ.கு.வி. 

(4./.) இரக்கம் காட்டுதல்; 1816 நிரு on; 

ரா சர்/26. அவனுக்குப் பாவப்பட்டு உதவி 

செய்தேன் (உ.வ.). புயலில் பெற்றோரைப் பறி 

கொடுத்த பாவப்பட்ட குழந்தைகள். (உ.வ.). 

த.வ.கரிசனம் காட்டுதல், அருள்கொள்ளல் 

[Sktpdpa> த. பாவம்-படுி-தல்] 

பாவப்பிரகாசம் ,௦2/2-2-௦/29:22௪௭, பெ.(ஈ.) 

ஒரு வடமொழி ஆயுள்வேத நூல்; 8 88/7 

Ayurvédic 0௦0% (சா.அக.). 

[Skt pdpatpra-kaga> த. பாவப்பிரகாசம்] 

பாவபரிகாரம் 2௪௪-௦௪௮, பெ.(ஈ.) 

கழுவாய் (பிராயச்சித்தம்); 60181௦ of sin. 

[Skt papatpari-hara> g. unauimesmi] 

பாவபாணம் pava-baénam, Qu.(n.) 

இச்சையைத் தூண்டி, மனதை மெய் மறக்கச் 

செய்யும், காமனின் வில்லிலிருந்து வரும் 
அம்புகள் (சீவக.706, உரை): excited state of 
mind, considered as Cupid's arrows 
inducing sexual love, dist.fr.tiraviya 

panam. 

த.வ.காதல் தம்பு 

[5/1.0/௪/௪7ம்சா25 த. பாவபாணம்] 

பாவபுண்ணியம் ௦௪௪-௦பற்2ஈ, பெ.(ஈ.) 
நல்வினை தீவினைகள்; 086115 ௨0 
merits. 

த.வ.நன்மை தீமைகள் 

[Skt.p 4pa+punya> த. பாஉடண்ணியம்] 

பாவம்' ௦௪/௮, பெ.(ஈ.) 1. தீவினைப் பயன்; 
accumulated result of sinful actions. 
"பகைபாவ மச்சம் பழி" (குறள்,146). 2. தீச் 
Gewed (@Lm.); sinful act, crime. 3. அளறு 
(பிங்.); hell. 

தவ. 1. அறங்கடைத்துன்பம் 2. குற்றச் 
செயல் 3. நிரயம் 

[59/40 2022 த. பாவம்]



பாவம்” 

பாவம்” ௪4/௮7, இடை (1ா(.) இரக்கக்குறிப்பு; 8 

ஓ(0/8॥21௦ஈ 04 டு. அவள் மிக ஏழை. பாவம். 

[Skt papa> த. பாவர்] 

பாவம்” ௪௪௪௭, பெ.(ஈ.) 1. ஊழ்கம் (தியானம்) 
(@L1.); contemplation, meditations. 

2. எண்ணம் (யாழ்.அக.); 1968, ௦1௦, 

௦௦10201401. 3. உளதாந்தன்மை (பிரபஞ்சவி. 

156); state or condition of existence. 

4. உணர்வு மெய்ப்பாட்டு நளிநயம் (அபிநயம்); 

(Natya.) gesture expressive of 

௦1௦6. "பாவமோடராகம்" (திருவிளை. 

கான்மா.8). 5. முறைமை (பிங்.); 65140115௦0 

01027 6. விளையாட்டு (இலக்.அக.); 5001. 

த.வ.1. உள்ளொடுக்கம் 2. கருத்து 

3. இருக்கும் நிலை 4. நடனக் குறிப்புச் செய்கை 

5. நிலையான முறை 

[Skt.bhava> த. பாவம்] 

பாவம்* 2௪/௮, பெ.(ஈ.) மனம், மெய், வாக்கு 

இவற்றின் நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் 

ஆதனின் நிலை (நீலகேசி,427,உரை.); (Jaina) 

the change in the soul, due to the activities 

of the mind, body and speech. 

[Skt.bhava> g. uirani] 

பாவம்பழி - pavam-pali @u.(n.) Garp 

தீச்செயல்; heinous sin. 

த.வ.கொடுங்குற்றம் 

[5/0 40௪: த. பாவம்-புழி] 

பாவமன்னிப்பு ௦2௪-77சரஈற0ம, பெ.(1.) 

அறங்கடையைப் (பாவம்) பொறுத்து 

மன்னித்தல் (கிறித்து.); 1௦101/80658 01 8175. 

த.வ.குற்ற மன்னிப்பு 

[Skt.papa> த. பாவம்சமன்னிப்பு] 

பாவமூர்க்கத்தனம் ,2/2-774744௪-/-/202/71 

பெ.(ஈ.) தான் செய்த அறங்கடைக்கு (பாவம்) 

இரங்காமை (கிறித்து); 10௦0112005. 

[Skt. bhdva+markhattva > g- 

மூர்க்கத்தனம்] 
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பாவனை 

பாவர் ௪௪௪ பெ.(॥.) தீவினையாளர்; 81615. 

"பாவர் சென்றல்கு நரகம்" (திருக்கோ.337). 

த.வ.அறங்கடையாளர் 

[Skt.papa> த. பாவர்] 

பாவரசம் ,72,2-722277, பெ.(ா.) 1. கருத்து நயம் 
06 ௦7 8 10௦8. 2. மெய்ப்பாட்டுச் சுவை 

(பணவிடு.187); (Natya) aesthetic 

excellence of gestures. 

[Skt.bhévatrasa> s. uraseti] 

பாவலா ௦௪௪5 பெ.(£.) சுற்றித்திரிகை (இ.வ;); 

loitering. 

த.வ.சோம்பித்திரிகை 

[U. 4wara> த. பாகர் 

பாவனசம் ,0:427௪8௪), பெ.(॥.) உள்ளிழுத்த 

மூச்சை வயிற்றில் நிறுத்தும் மூச்சுப் 

பயிற்சிக்கலை (பிராணாயாம வகை); 

suppresion of breath retention of vital air 

which is breathed in. (¢1..9)&) 

பாவனத்துவனி pavana-l-tuvapi Gu.(N.) 
சங்கு (சிந்தாமணி நிகண்டு, 102); ௦௦௦. 

[Skt pavana-dhvani> g. unaxeg gif] 

uralerar pavanap, Gu.(n.) 1. தூய்மை 

செய்பவன்; one who purifies. 

2. 94 65@Grbui; Hanumap, the son of Wind- 

0௦0. 3. வீமன் (பாரத.பத்தாம்.142); 81௪ 
the son of Wind God. 

[Skt.pa4vana> g. urea] 

uraerngsin bavapatidam, Gu.(n.) 

stair sms metiug, that which transcends 

thought. 

த.வ.கருதத்தக்கது 

[Skt.bhavapatatita> g. பாவனாதீதம்] 

பாவனை றச் பெ.(.) 1. நினைப்பு 

(மணிமே,30:258); imagination, fancy. 

2. தெளிகை (நன்.விருத்.பாயிரவுரை); 0627 

பாச்ொர்சாளி்0. 3. உருவம், வேதனை, குறிப்பு 

பாவனை, உண்மையறிவு எனும் ஐவகை மன
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வெளிப்பாடுகளுள் ஒன்று (மணிமே.30:189); 

(Buddh.) a kind of mental effort 

or reflecton, one of pafija-kandam. 

4, omipesih (Swish); religious meditation. 

"எம்பாவனை தீர்த்த" (திருநூற்.88). 
5, ஊழ்கிக்கப்படுவது (தியானம்) (வின்.); 

subject of contemplation. 6. git likeness, 
$ர்௱ரரம06. பிள்ளை பாவனையாகச் 
செய்தான். 7. அடையாளம் (வின்.); repr - 
59ர்க140, ௦. 8. போலி (வின்.); 
dissimulation, 9. BL&ms; manners, 
deportment, carriage. வடிவழகும் 
பாவனையும் (இ.வ.). 10. நூற்றெட்டு துணை 
மறைமங்களுள் (உபநிடதம்) ஒன்று; 8 
Upanisad, one of 108. 

[Skt.bhdvana> த. பாவனை] 

LITA ETE L-HHO Pavanaikku-nada-, 
3 Oe.G.0i(V.i.) Bietye ar Osea (wmps.); 
to keep up appearances. 

[Skt.bhavand> 5. 

நடத்தல்] 
uTassran_Q@—-sa pavanatkattu-, 5 

செ.குன்றாவி. (4.1.) 1. போலச் செய்தல்; 
imitate. 2. மெய்ப்பாடு, நயநெளிவு காட்டுதல் 
(அபிநயம்); (Natya)to express by 

gesturess in dancing or acting. 3. ummm, 

கொள்ளுதல்; 1௦ 8588பா௱€ 8 80068௭8106, 

to counterfeit, dissemble. 4. ssmTihai 
காட்டுதல்; 1௦ 8108 ரிரபாக 00 01802௦, 

to portray. 

பாவைக்கு 

[Skt. bhdvana> த. பாவளை-காட்டு-தல்] 

urairurealin  pavaoavam, பெ.(.) 

உண்மையும் இன்மையும்; Existence and non- 

existence. 

த.வ.உளவும் இலவும் 

[Skt. bhava-bhava> ». uramurans] 

பாவி'-த்தல் 2௪%, & செ.குன்றாவி, (4..) 
1. எண்ணுதல்; (௦ 14%, ௦0106146. 
2. ஆழ்ந்து எண்ணுதல்; 1௦ ௦௦ஈ49ற।216, 
18014816. "பாவியேனுன்னையல்லால்" 
(திவ்.திருமாலை,35). 3. அழகுறு ஒப்பனை 
Glenisgsso; to imagine fancy. "தானுமதுவாகப் 
பாவித்து" (வாக்குண்.14).   

த.வ.1. கருதுதல் 2. உள்ளொடுக்கம் 

3. மினுக்குதல் 

[$/ம0/27: த. பாவி-த்தல்] 

பாவி? ரச பெ.(॥.) தீமையாளன்; 81௭. 
"அழுக்கா றெனவொரு பாவி" (குறள், 168). 

த.வ. கொடுமைக்காரன் 

[Skt.p4pin> 5. uraff] 

ural? pa4vi Gu.(n.) வரக்கூடியது; 1௯ மர்டர் 
must happen. "பாவியை வெல்லும் 
பரிசில்லை"' (திருக்கோ.349). 

த.வ.எதிர் வரல் 

[022 த. பானி] 

பாவி” 2௪/4 பெ.(ஈ.) 1. கெடுதல் செய்யாதவன், 
அமைதியானவன்; (1011875146, ஈவா! 655, 

good- natured person. 2. Gusns; person : 

of weak intellect. 

த.வ. கள்ளமிலாதவன் 

பாவிகம் ௦2௦9௮7, பெ.(ஈ.) தொடக்கம் முதல் 

முடிவு வரை அழகுடையதாக அமையும் பாவியப் 

(காவியம்) பண்பு (தண்டி.89); (ஈ௭.) 10௦ 

basic idea running through a poem. 

த.வ.பாவிய நடை 

[Skt.bhavika> s. பாவிகம்] 

ureter pavittan, Gu.(n.) Gar@psoow 
செய்தவன்; 81ரீப! ஈகா. "பாவிட்டன் மேலோர் 
கோபம் பணித்திலா மணத்தினார்"' (மேருமந். 
745). 

[Skt.papistha> த. பாபிட்டன்] 

பாவேப்பிரயோகம் pavé-p-pirayogam, 
பெ.(ஈ.) "மக்களாற் (சனம்) இன்பப்படுதல் 
என்பது போன்ற வடமொழி வினைவழக்கு 

(பி.வி.36,உரை.); 10650௮! 4௦106 1 

sanskrit, as janéna gamyaté. 

[Skt.bhavé-praydga> & ur@ausSyGiureti] 

பாற்கரன் அளக, பெ.(ஈ.) ஞாயிறு; 5யா. 

த.வ.எரிகதிர் 

[Skt. bhas-kara> த. பாற்கரன்] 

பாற்கரியம் 22௪௫2, பெர.) முழுமுதற் 
பொருளில் இருந்து உலகம் தோன்றிற்று 
என்னும் மதம் (சி.சி.பர.பாற்கரி.,உரை.); 176



பாற்குனம் 

doctrine which holds that the world is 

evolved from the supreme Being. 

[Skt.Bhaskariya> s. urges] 

urmg@erin parkupam, பெ.(ஈ.) மீனம் 

(பங்குனி); 106 month of the Tamil year, 

March-April. 

[Skt. phaguna> த. பாற்குனம்] 

பாற்குனி சய பெ.(ஈ.) 1 பன்னிரண்டாம் 

விண்மீனாகிய மானேறு (சூடா.); 116 120 

912178. 2. பாற்குனம், 1 (யாழ்.அக.) பார்க்க; 

see parkunam, 1. 

[Skt. bhaguni> த. பாற்குளி] 

பானகம் panagam, Gu.(n.) 1 sr&asoy ஏலம் 

முதலியன கலந்த குடிநீர்; 84661 பொ, 

especially prepared with jaggery and 

spices. "முப்பழம் பானகம்" (சேதுபு.சேதுபல. 

137). 2. நீர்மோர் (யாழ்.அக.); 3 றாஜரவ12010 
of butter - milk. 3. UGE குடிப்பு, அருந்துதல் 
(பிங்.); drinking. 

த.வ. பருகம் 

[Skt.panaka> த. பானகம்! 

பானம் ௦௧7௮77, Glu.(n.) 1. Gipéene; drinking 
சலபானங்கூட இல்லை. 2. அருளொடு செய்யும் 

செயல்கள் பதினான்கனுள் குடித்தற்கு 

நீரளிக்கை (நீர்க்கத் தண்டனம்); 914100 

drinking water, one of 14 taya-virutt. 3. மது 

அல்லது புளித்த பிற நீரகங்கள்; 1௦0ஞு 07 ௦0௦1 

fermented liquor. "பானந்தனையொத்து" 

(அரிச். பு.நாட்.4). 4. பருகுமுணவு (பிங்); 
luquid food. 

த.வ. பானம் 

[Skt.pana> g. urarii] 

பானீயம் 2சீரந்சா, பெ.(1.) 1. நீர் (பிங்); 4219. 
"பானீயத்துக் கைவரு மெய்பதையா நிற்பர்" 

(பாரத.நச்சுப்.27). 2. பருகுமுணவஷரோ!:. 'பானிய 

நிவேதனம்" (திருவிளை. இந்திரன் முடி. 16) 
த.வ.அருந்துணவு 
[Skt paniya> த. பானியம்' 
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பிக்காசு 

பானு ௦280, பெ.(ஈ.) 1. கதிரவன் (பிங்); $பா. 

2. ஒளி (பிங்); மாரரரர௦85 3. அழகு (யாழ்.அக.); 
068படு, 4. சிற்ப நூல் வகை (இருசமய. 
fmuers.2); a treatise on architecture. 

5. தலைவன் (யாழ்.அக.); 18618 6. அரசன் 
(யாழ்.அக.); 1000. 

த.வ. எரியோன் 

[Skt. bhanu> s. uray] 

Lirayelouer paqu-kamban, Gu.(n.) Feissflu 
கூட்டத்தாருள் ஒருவன் (கோயிற்பு.நடராச.6.); 
a member of Swva's hosts. 

[Skt. Bhanu-kampa> த. பாறுகம்பன்] 

பானுகோபன் papu-goban, Gu.(n.) 
சூரபதுமன் மகன் (கந்தபு.புதல்வ.15.); an 
Asura, son of Sirapadman. 

[Skt.Bhanu-kdpa> த. பானுகோபன்] 

பானுவாரம் ,ர2ரப-ஈஅ௮௭7, பெ.(1.) ஞாயிற்றுக் 
கிழமை; 5பா0ஷ. 

[Skt.bhanu+vara> s. urgyeurgial 

பிக்கலம் தர, பெ.(॥.) இன்னாரால் 

எழுதப்பட்டது என்று பொருள்படுவதும் 

ஆவணம் எழுதினோன் கைபெழுத்துக்கு முன் 

வரையப்படுவதுமான சொல்; 18௱ 801/0 

‘written by' and prefixed to the signature 

of the writer of a document. 

[U.baqalami> g. Heat] 

பிக்காசு 9/44௪2, பெ.(1.) குந்தாலி, pick-axe. 

த.வ.கொத்துகுறடு 

[82௮22 த. மிக்காசு] 

  

  

     



பிக்காரி 

பிக்காரி தரர் பெ.(ஈ.) வறியவன்; poor, 

miserable, wretched fellow. "GQuiflu 

குடி பெயர்ந்து பிக்காரி யானேனே" 

(ஆதியூரவதானி,9). 

த.வ.ஏழை, ஏதிலி 
[U. bhikari> 5 Meni] 

பிங்கலிகை pirgalikal Qu.(n.) geirumesr 

செல்வங்களுள் ஒன்று (சீவசம். 148); 06 ௦7 
the nine treasures. 

[Skt. pirigalika > த. பிங்கலிகை] 

பிங்கலை pingala; Gu.(N.) 1 பத்து வகை நாடித் 
துடிப்புகளுள் ஒன்று (சிலப்.3,26.உரை); 9 

principal tubular vessel of the human 

௦௦0. 2. வலது மூக்கு வழியாக வரும் மூச்சு 
(wmip.24s.); breath through the right nostril. 
3. ஆந்தை வகை (சூடா.); a kind of owl. 
4. எண் திசைகளுள் தென்றிசையிலுள்ள 

Gluster wirensor: the female elephant mate 

of Vamanam guarding the Southern 
directions. 5. மலைமகள்; Parvathi. 

[Skt. pifgala> த. பிங்கலை] 

பிங்கான் 2/1, பெ.(ஈ.) உணவு உண்பதற்கு 
உரிய தட்டு; 516. அலுமினியப் பிங்கான்/ 
பிங்கானில் சாப்பாடு வை! 

[Persn. pingan> த. பீங்கான் 2பிங்கான்] 

பிங்கி தர] பெ.(ஈ.) ஒரு முனிவன்; 8 8806, 
"தண்டி குண்டோதரன் பிங்கிருடி" (தேவா. 
12257). 

[Skt. bhrrigin> த. பிங்கி] 

Neen piccadam, பெ.(ஈ.) 1. ஈயம்: 1680. 
2. துத்தநாகம்; 210௦, 3. ஒரு வகைக் 
கண்ணோய்; 31 8/6 disease. (சா.அக.) 

பிச்சல் ௪௦௧] பெ.(ஈ.) கப்பலின் பின்னணியம் 
(M.Navi); back-part of a ship. 

[Skt. piccha> gs. மிச்சல்] 
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பிஞ்சானம் 

பிச்சாணா ,9/2027ஃ, பெ.(ஈ.) படுக்கை (உ.வ; 
bed. 

[U. bichana> த. மிச்சாணார 

பிச்சுவா piccuvd, பெ.(ஈ.) 1. கையீட்டி (வின்.); 
089091. 2. நுனியிற் கூருடைய கத்தி (உ.வ.); 8 
kind of knife. 

த.வ. குத்தீட்டி 
[U. bichwa> த. பிச்சுவா] 

— மட மை 

  

      

பிசாத்து ௦/2, பெ.(ஈ.) சிறுமை, இழிவு, 
நொய்மம்; 1776. அதென்ன பிசாத்து (0.0). 

[U. bisat> gs. Menge] 

பிசாகாரம் ஐ/2௪/௭௪௭, பெ.(ஈ.) பிச்சையுணவு 
(aftetr.}; alms. 

[Skt. bhiks4+ahara > ௧. மிசரகாரம்] 
பிசுக்கோத்து /5/42/ப, பெ.(ஈ.) கோதுமை 

முதலியவற்றின் மாவிற் செய்த ஈரட்டி (இக்.வ.); 
a kind of biscuit. 

த.வ. ஈரட்டி. 

IE. biscuit> 5. RséGarggy] 
பிஞ்சரம்' 9௮௮, பெ.(£.) பூச்சுப் பொன்துகள் 

(அரிதாரம்); 6108 0. (சா.அக.) 
[Skt pifjara> த. மித்சரம்] 

பிஞ்சரம்* ௬/௪, பெ.(ஈ.) தருப்பை; 
Sacrificial grass. 

[Skt. pifjala> ss. மிஞ்சலம்:பிஞ்சரம்] 
பிஞ்சரம்” 2192-௮௭, பெ,(.) நெஞ்சறை; (௬௦ல: 

(சா.௮௧.). 

பிஞ்சானம் (௫2௪, பெ.(ஈ.) பொன்; 9010. 
(சா.அ௧.) 

[Skt. pifjara > த. மிஞ்சரம் 2பிஞ்சானம்]



பிட்டன் 

பிட்டன் 4௪, பெ.(ஈ.) 1. மதத்துக்குப் 

புறம்பானவன்; 6%00௱பா/08160 person, 
௦10. "பிட்டரீதம் மறவுரை"' (தேவா.266,10). 
2. புழுக்கொல்லிப்பூடு (மலை.); 1/0-10116. 

த.வ.நம்பாமதத்தோன் 

[Skt. bhrasta> த. பிட்டன்] 

NAGuibs Pidiru-bandu, பெ.(ஈ.) தந்தை வழி 
நெருங்கிய உறவு; 61056 relative of the 
father. 

[Skt. pitr+bandhu> g. Aiguigi] 

Hel pidvji Qu.(n.) ssflussr (C.G.); slave, 

servant, used in official correspondence. 

த.வ. பணியாள் 

[U.fidwi> g. haf] 

பிதூரி ௦/4 பெ.(ஈ.) சூழ்ச்சி (C.G.); intrigue, 

plot, conspiracy. 

த.வ. ஏய்ப்பு 

[U. fitari> த. பிதாரி] 

பிந்து 2௯, பெ.(ஈ.) 1. துளி; drop of water. 

2. விந்து; 862. 9. ஆற்றல் மெய்ம்மை 
(#1.41.2,50,fleuré.); sakti the embodiment 

of energy. 4. புள்ளி (வின்.); dot over a 

letter, speck, spot, mark. 

த.வ. உயிரணு 

[Skt. bindu> &. gsi] 

பிந்துசாரம் ,௦/720/-2௫௮௭, பெ.(॥.) நஞ்சு 

மருத்துவத் தொடர்பான வடமொழி நூல்; 8 
Sanskrit treatise regarding poisons 

(சா.அ௧.). 

பிபாசை தற்சகஷ் பெ.(ஈ.) Gauss; thirst. 
"கஷாத்பிபாசைகளாலே நலிவுபட்டவன்" 

(அட்டதச.அர்த்தபஞ்பக்.26). 
'த.வ.வேட்கை 

| [Skt pipasa> g arene] 
பிபீலிகாசந்தானம் pipilika-sandgoam, 

Gu.(n.) எறும்புகள் தொடர்ந்தூர்வது போன்ற 

265 

  

பிர்க்கா! 

தொடர்ச்சி (மணிமே.30,38,கீழ்க்குறிப்பு); 
continuity, as of a line of ants. 

[Skt pipiika+santana> g. UUeSsretgramil 

பிபீலிகை தரிசன! பெ.(ஈ.) எறும்பு (சூடா.); சார், 
emmet, pismire. 

[Skt. pipilika> த. பிரலிகை] 

பிம்பப்பிரதிபிம்பபா வம் pimba-p-piraal- 

pimba-pavam, பெ.(॥.) உருவமும் நிழலுருவ 

முமாய் அமைந்திருக்குந் தன்மை; 16 
condition of original and its counterfeit. 

[Skt. bimba-prat-bimba-bhava> . மிம்பப் 
மிரதிபிம்பபாவம்] 

பிம்பம் ,24772௮72, பெ.(1.) 1, உருவம்; 10, 

shape, image. 2. நிழலுருவிற்கு (பிரதிபிம்பம்) 

மூலப்பொருள்; ௦10/2. 3. படிமை (பிரதிமை); 

5191ப௨. 4. கொடிவகை; Common creeper 

of the hedges. 

த.வ. வடிவம் 

[Skt. bimba> த. பிம்பம்] 

பிம்பமுத்திரை ,2/72௪-1ப/௪] பெ.(ஈ.) 

வழிபாட்டு முத்திரை வகை (சைவா.வி.19); 9 
hand-pose in worship. 

த.வ. வணக்க மெய்ப்பாடு 

[Skt. bimba> த. மிம்பம்-முத்திரைர] 

பியாக்கு சந:2440, பெ.(ஈ.) பண் வகை (14ப5.); 

a musical mode. 

ரப். /42ர5 த. பிமாக்கு] 

பியாகடம் piyakadam, Qu.(n.) usir aime 

(பரத.ராக.பக்.102.); 8 50207௦ ஈ 9௦ல் - 06. 

[U. 627202: த. பியாகடம்] 

பியானா  piyana, Qu.(n.) ஐரோப்பிய 

G\sneée (500, a musical instrument, piano. 

[8.௦௦ த. பீயானா] 

பிர்க்கா! 444௧, பெ.(ா.) வட்டாட்சியர் பகுதி; 

division, portion of a taluk, group of villages 

in charge of a revenue inspector. 

JU. ரீரச க. பிர்க்காரி 
ச்



பிர்க்கா் 

பிர்க்கா் தர்442 பெ.(ஈ.)1. உடம்பு முழுவதையும் 

மறைக்கும் நெட்டுடை (அங்கி.); 8 1/௦ 07/௮௮ 

௦014940 16 ஊர6 0௦0. 2. வண்டி முதலிய 

ஊர்திகளின் உறை (இ.வ.); 00467 for 

vehicles. 

த.வ.மூடாப்பு 

/பீ.0ப[94/2 ௪. பிர்ச்கா] 

GrésAwmser pirakkiyadan, Qu.(n.) Cutt 

பெற்றவன், புகழ் பெற்றவன் (சர்வசமய.பக்.39); 

one who is well-known or famous. 

[Skt. prakhyata> த. பிரக்கியாதன்ர] 

பிரக்கியாதி 2௮0௬௪2 பெ.(ஈ.) 1. பரப்புரை 

(பிரசித்தம்) (வின்.); publicity. 2. yep; fame, 
celebrity. 

[Skt. pra-khyati> 5. Sys sl] 

பிரக்கினை ,௦42/474] பெ.(ா.) உணர்ச்சி (உவ); 
consciousness. 

த.வ.நினைவோட்டம் 

[5/4 0௮௪: த. பிரக்கினை] 

பிரகச்சாதகம் piraga-c-cddagam, Glu.(n.) 
வராகமிகிரர் வடமொழியில் இயற்றிய ஒரு 
கணிய (சோதிடம்) நூல்; an astrological 
work in Sanskrit by Varahamihira. 

[Skt. brhattjataka> a. பிரகச்சாதகம்] 
பிரகசனன் piragasanam, Qu.(n.) 1. சிரிப்பு 

(யாழ்.அக.); 18ப9ஈ(. 2. நையாண்டி 
(யாழ்.அக.); 8211௨, 3. உருவகங்கள் 
(ரூபகங்கள்) பத்தனுள் ஒன்று; 18706, 076 ௦4 
ten rpakam. 

[Skt. pra-hasana> த. பீரகசனம்] 
பிரகசுபதி piragasupadj பெ.(ஈ.) 1 வியாழன்; 

the planet Jupiter, 2. Cs; priest of the 
0008. 3. நடப்புக் (சடங்கு) காரியங்கள் 
செய்யும் சமய ஆசிரியன். (புரோகிதன்) (இவ); 
priest. 

[Skt. Brha-s-pati> த. பிரகசுபதி] 
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பிரகதாரணியம் 

பிரகசுபதிசக்கரம் piragasupad: Sakkaram, 

பெ.(ஈ.) சக ஆண்டின் (கி.பி.78)போது 
தோன்றிய வியாழவட்டமான அறுபது 
ஆண்டுகள் (வின்.); 16 பழ! cycle of 60 

years. 

[Skt. Brha-s-pati> த. மிரககுபுதி-சக்கரபம்] 

பிரகசுபதிசம்பாவனை ர்௮7௪3ப/0௪0 
sambavanaj பெ.(1.) நடப்புக் காரியங்கள் 
(சடங்கு) செய்யும் சமய மறையோது 

வோனுக்குக் கொடுக்கும் பரிசில் (சம்மானம்); 
gift made at the end of a ceremony to the 
priest who conducts the rites. 

[Skt. Brha-s-patitsam-bhavana> த. 
மிரகசுபுதி சம்பாவளை] 

பிரகசுபதிமதம் தர்27221/0௪௦-71௭0௭, 
பெ.(ஈ.) உலகிய மதம் (சார்வாகமதம்) 
(தக்கயாகப்.183,உரை.); 58௩52 504௦௦1 ௦7 
philosophy. 

[Skt. Brha-s-pati>g. Sysaudi+ugi] 

பிரகண்டம் ௦72727 பெ.(ஈ.) தோட்பட்டை 

எலும்பின் (புயம்) முற்பகுதி (யாழ்.அக.); பன 
arm. 2. தோள் பட்டை எலும்பு (வின்.); 6௦16 ௦4 
the upper arm. 

[Skt. praganda> த. பீரகண்டம்] 

பிரகத்தம் piragatiam, Qu.(n.) விரிந்த கை 
(wimp..948.); the open hand with the fingers 
extended. 

[Skt. pra-hasta> gs. மிரகத்தம்] 

பிரகத்வாதம் 2722௪12027, பெ.(.) 
வயிற்றுப் பொருமலால் உண்டாகும் நோய் 
(ailstr.); a disease caused by flatulence. 

த.வ.வயிற்றுப்புசம் 

[Skt. brhat+vata> த. பிரகத்வாதம்] 

பிரகதாரணிமயம் piragataraniyam, Qu.(n.) 
பத்து மெய்ம்மறை நூல்களுள் (உபநிடதம்) 
ஒன்று 8 08150, 006 04/௪ S6panisattu. 

[Skt. Brhad-aranya > த. பிரகதாரணியம்]



பிரகதி 

பிரகதி தர்கரசம் பெ.(ஈ.) தும்புருவினுடைய 
afoncoor (Liys.sp.flil.15); a stringed musical 

instrument of Tumpuru. 

[Skt. brhati> த. பிரகதி] 

My eibueris pirakambanam, Qu.(n.)1. emmy; 

air. 2. நிரய (நரகம்) வகை; 8 hell. 

[Skt. pra-kampana> 5. Syeuiuani] 

பிரகரணம் piragaranam, Qu.(n.) t ew; 

opportunity, occasion. 2. grime 

(அத்தியாயம்); 08012, 560110. 3. வாய்ப்பு 

(இ.வ.); context. 4. பத்துவகை நாடகங்களுள் 

(ரூபகம்) ஒன்று (சிலப்.3,13,உரை,பக்,84, 

கீழ்க்குறிப்பு.) ; 3 species of love-drama, one 

of ten rfpakam. 5. அறம், பொருள் இவற்றைப் 

பொருளாகக் கொண்ட நாடக வகை. 

(சிலப்,3,13, உரை.); a drama dealing with 

aram and porul. 

[Skt. pra-karana> த. பிரகரணம்] 

பிரகரம் piragaram, Qu.(n.) 1. அடி; blow; 
062119. "பிரகரத் துயர்தீர"' (திருப்பு.310). 
2. மாணிக்கக் குற்றத்துள் ஒன்று. (5.!.1.1/78); 
a flaw in gem. 

[Skt. pra-Hara> த. பீரகரம்] 

பிரகலாதன் piragaladan, Qu(n.) great 

கசிபுவின் மகன்; 8 0௮1/2 07 9௦21 20), 500 

of Hiranyakagipu. "Graurserme et 

தழைந்தவன் '' (பாகவத.7, இரணிய.29). 

[Skt. Prahlada > த. பிரகலாதன்] 

பிரகலை pirakalal பெ.(.) இசைவுறுப்புகள் 

நான்கனுள் ஒன்று (சிலப்.3,150,உரை.); 8 

component of a musical piece, one of four 

kita-v-uruppu. 

[Skt. pra-kala> 5. பிரக] 

பிரகன்னளை  pirakanpala, பெ.(ஈ.) 

அருச்சுனன் கரந்துறைவு (அஞ்ஞாதவாசம்) 

காலத்தில் பேடியுருக்கொண்டு விராட 

நகரத்தில் வாழ்ந்து வந்தபோது புனைந்து 

கொண்ட பெயர் (பாரத.நாடுக.19.); 746 
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பிரகிருதம் 

assumed by Arjuna while he lived 
incognito as a hermaphrodite in Virata 
city. 

[Skt Brhannala> 5. Sirasirarenar] 

“paren pirakésam, Qu.(n.) 1. ஒளி; 
brightness, splendour, radiance, reflected 
19/1, 1ப51௪. "எங்கும் பிரகாசமாய்" 
(தாயு.திருவருள்விலா.1.). 2. வெயில் (வின்.); 
sunshine. 3. yep (வின்.); 11 ப511/௦ப80955, 
conspicuousness. 4. Lissery (aflesr.); nature, 

characteristic. 

த.வ.வெளிச்சம் 

் [Skt pra-kaSa> 5. பிரகாசம்] 

பிரகாசன் pirakdsan, Gu.(n.) 1. gefl (or5H) 

யுடையோன்; one full of light, mental or 

spiritual, illustrious person. 2. கடவுளோடு 

SUS (psstser; soul, liberated from 
births, illumined by and identified with the 

Supreme Being. 

[Skt pra-kasa> g. dares] 

பிரகாசனம் pirakasanam, பெ.(ஈ.) 

1. மிரகாசம்,7 பார்க்க: 566 pirakasam,1. 

2. விரித்து விளக்குகை; 66005114௦1. சைவப் 

பிரகாசனம். 3. வெளிப்படுத்துகை (சங்.அக.); 

publishing. 

[Skt. pra-kaSana> த. மீரகாசனம்] 

பிரகாரணம் pirakéranam, GQu.(n.) 

நன்கொடை (யாழ்.அக.); 911. 

[Skt. pra-hdrana> ». மீரகாரணம்] 

Myanyw pirakaram, Qu.(n.) 1. aflame; 

manner, mode, way, means. 2. gig like- 

ness, similarity. 3. வகுப்பு (ailer.); kind, 

species, sort. 4. sssrenio (ailsir.); quality, 

property, nature, essence. 

[Skt pra-kara> 5. பிரகாரம்] 

AGS pirakirudam, Qu.(N.) 1. sherman; 

present time. 2. amid (சந்தர்ப்பம்); 

occasion.



பிரகிருதி 

த.வ.நிகழ்காலம் 

ர$/ம றா௪-(7௪2 த. மீரகிருதம்] 

MAGA pirakirud| பெ.(ஈ.) 1. மூலம்; cause, 

original source. 2. மூலப்பகுதி; ௦/௮] 

producer or passive creativepower of the 

material ௪010. "பிரகிருதிக்குக் குணத்தை 

நல்கியதார்" (தாயு.பராபர.166). 3. பண்பு 

(aura); nature, character. "2 weer 

பிரகிருதிக்குச் சேர்ந்தோ" (ஈடு,5,9,2). 4. பகுதி 

(metr.133,08(6%.); root or uninflected part of 

8 14/00. 5. குடி (யாழ்.அக.); 8ப0)௨௦(. 

[5/6 றாக ரி? த. பிரகிருதி] 

பிரகிருதிகள் Pirakirudiga/, Glu.(n.) 

அரசனிடத்து ஊதியம் (வேதனம்) பெற்று 

அரசியல்தொழில் செய்வோருள் தலைவர் 
(சுக்கிரநீதி,64.); சென் ௦4740௫15 ௦4 க 140; 
ministers. 

[Skt. pra-krti> த. பிரகிருதிகள்] 

WAGASS HaersAgio pirakirutita-t- 
tuva-sattiram, Qu.(n.) இயற்கைப் 
பொருணூல், இயற்பியல். (இக்.வ.); physics. 

[Skt. pra-krti +tattva+ 
பிரகிருதிதத்துவசாத்திரம்] 

பிரகிருதிநியாயப்பிரமாணம் ஐர்கிர்பட் 
niyaya-p-piramanam, Qu.(n.) இயற்கையா 
யமைந்த நெறி (வின்.); 116 [44 of nature. 

[Skt. pra-krti+nyaya+pramana> த. 
பிரகிருதி நியாயப்பிரமாணம்] 

Np Sq seri pirakiranam, பெ.(ஈ.) கரிசு (பாவம்) 
வகை (வேதாரணி.சேதுசி.10.); asin. 

த.வ, கரிக, பாழ்வினை 

Sastra > த. 

[Skt. pra-kirna > sy. பிரகீரணம்] 

WGHew — pirakurjam, பெ.(ஈ.) ஒரு 
பலங்கொண்ட நிறுத்தவளவை வகை (நாமதீப. 
805); a measure of weight = 1 palam. 

[Skt. pra-kufica > த. பிரகுஞ்சம்] 
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பிரசங்கம் 

பிரகுத்தம் 4௮1௮7), பெ.(ஈ.) மான் கொம்பு 
(சங்.அக.); 5180'5 ௦. 

பிரகேலிகை 2௭4/௪ பெ.(ஈ.) பிதிர்ச் 

செய்யுள் (இலக்.அ௧.); 518128 1ஈ (௦ 1௦ஈ௱ of 
a riddle. 

த.வ.பிசி 

[5/0 0௪-75/22 த. பிரகேனிகைர/ 

பிரகோவம் pirakovam, Gu.(n.) sQenu; 
vehemence, severity. g)beou Oy 
கோவமாயிருக்கிறது. (இ.வ.). 

த.வ.தீவிரம் 

[5/4 0௪-/0022 த. மிரகோலம்] 

பிரச்சாரகர் ,௦/2-0-௦227௮; பெ.(1.) பரப்புரை 
(பிரச்சாரம்) செய்பவர்; றா௦08021015(. மதப் 

பிரச்சாரகர் / குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுப் 
பிரச்சாரகர். (உ.வ.). 

த.வ. பரப்புரையாளர் 

[Skt. pra-cara> த. பிரச்சாரகர்] 

பிரச்சாரம் ,௦42-௦-222௭, பெ.(.) ஆதரவு தேடி 
அல்லது மனமாற்றம் ஏற்படுத்த ஒரு கருத்தை 
அல்லது கொள்கையைப் பரப்புகை; 
propaganda, campaign, (religious) 
preaching. "@@ubué கட்டுப்பாட்டுப் 
பிரச்சாரம்/தேர்தல் நாள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் 
கட்சிகள் முழுமூச்சாகப் பிரச்சாரத்தில் 
இறங்கின/மதப் பிரச்சாரம்", 

த.வ. பரப்புரை 

[Skt. pra-cara > த. பிரச்சாரம்] 

பிரசக்தி pirasakt பெ.(ஈ.) உரிய நேரம்; 
occasion, opportunity. 

த.வ.நல்வாய்ப்பு 

[Skt. pra-sakti> த, பிரசத்தி] 
பிரசங்கம் pirasangam, Qu.(n.) 1. Geni 

பொழிவு (உபநியாசம்); 0165000186, 19௦(ப76, 
$06601, 0௮11௦, $ஊ௱௦ா. 2. வெளிப் 
படுத்துகை (பகிரங்கம்) (வின்.); proclamation, 
public declaration. 

த.வ.1. விளக்கவுரை, 2. அறிவுறுத்துகை, 
9. பரப்புரை



பிரசங்கமேடை 

பிரசங்கமேடை pirasariga-méda Qu.(n.) 
சொற்பொழிவு (உபநியாசம்) செய்தற்கு 

அமைந்த உயர்ந்த இடம் (இக்,வ.); platform for 
speakers. 

[Skt. pra-sariga> த. பிரசங்கம்-பேடை] 

பிரசங்கயானம் தர௪2௪172-)/20௪7, பெ.(ஈ.) 
செல்லுமிடம் பிறர்க்குத் தெரியாதபடி இடம் 

மாறுதலாகக் குறிப்பிட்டு அரசன் செய்யும் 

செலவு (யாத்திரை) (சுக்கிரநீதி,337); (6 

march of a king who misleads others 

about his destination. 

த.வ.மறை செலவு, தெரியாப் பயணம் 

[Skt. pra-Sariga> த. பிரசங்க] 

emda’ -s5e plrasang:, 4 செ.குன்றாவி. 
(v.t.) 1. சமய அறிவுரை; 1௦ 01500ப[56, 

ஐ100பா0, றா680. 2. விளம்பரப்படுத்துதல் 

(aiisr.); to publish, proclaim. 

[5/60௨-2௮1௮ த. பர்சங்கம் 2 பிரசங்கி -த்தவி] 
பிரசங்கி”-த்தல் ,2/௪2௪ரரட், 4 செ.குன்றாவி. 

(v.t.) குறிப்பிட்டுச் சொல்லுதல் (சிவநெறிப். 

நூல்வர.பக்.2.); 1௦ [2௮ 10. 

[5/4 05-2௮77௪ தப ரசங்கம்ஃபிரசங்கிட்த்தல் ] 

பிரசங்கி pirasarigi பெ.(ர.) சொற்பொழி 
வாற்றுபவன் (உபநியாசகன்); 06806, 

lecture. 

த.வ. சொற்பொழிவாளர் 

[Skt. pra-Sanga> த. பிரசங்கம் 2 பிரசங்கி] 

பிரசண்டம் தரசு, பெ.(1.) கடுமை, 
வலிமை; violence, force, strength. 
"பிரசண்டகோதண்டமும்" (இராமநா.உயுத்.8). 

[Skt pra-canda> g. Srecini] 

பிரசண்டமாருதம் pirasanda- maruoam, 
பெ.(7.) வலுத்த காற்று; 8 dreadful tempest. 

(சா.௮க.) 

த.வ.சூறைக்காற்று, புயற்காற்று 
[Skt pra-canda+maruta> 6. பரசண்டபாருதமி' 

பிரசண்டன் pirasangan, Gu.(n.) sGenu 
wirssteussr; powerful, formidable man. 

289 

  

பிரசவசன்னி 

த.வ. முரடன் 

[Skt. pra-canda> த. பிரசண்டன்] 

பிரசத்தி! ,ச/௪2௪/பெ.(1.) தக்க சமயம்; 5ப112616 
opportunity. 

த.வ.நல்வாய்ப்பு, தக்க வேளை 

[Skt pra-Sakti> த. பீரசத்தி] 

பிரசத்தி” ஐர௪2சர்/ பெ.(ர.) ஆவணம் (சாசனம்) 
(T.A.S.iv,46.); publication. 

[Skt. prasiddhi> த. பிரசத்தி] 

பிரசம்சை ,௦/222772௮ பெ.(1.) புகழ்ச்சி; 1276, 

praise. 

த.வ.பாராட்டு, புகழுரை 

[Skt 0ாச-5௮௭542 த. மிரசம்சை] 

பிரசயம் தர்ச2ஆா பெ.(॥.) நலிவொலியை 
(சுவரிதம்) அடுத்து எடுத்தலோசையைச் 

(அநுத்தாத்தம்) சேர்த்துக் கூறும்போது உள்ள 

இசை (ஸ்வரம்.) (பி.வி.40,உரை.); 116 one 

occurring in a series of unaccented 

syllables following a svarita. 

[Skt pra-caya> g. பீரசயம்/ 

பிரசரணம் ,௦/222122/7, பெ.(1.) 1 கொள்ளை 

யிடுகை; 080010. 2. பகைவரைச் சூழ்ந்து 

கொள்ளுகை; 5பா௦பாப0 6 உளர. 

த.வ.முற்றுகை 

[Skt. pra-sarana> g. பீரசரணம்] 

பிரசலை ர்2-2௮௮ பெ.(.) மனக்கலக்கம் 

(சீவக.3076,உரை.); agitation, excitement, 

mental disturbance. 

த.வ.அறிவுப்பிறழ்வு 
[9/0 002-0௮2 த. மிரசலை] 

பிரசவகாரி pirasava-kari = @u.(n.) 

ஈற்றுளையைப் (பிரசவவேதனை) பெருக்கிக் 

குழந்தையை (சிசு) விரைவில் வெளிப்படுத்தும் 

மருந்து (பைஷஜ.13.); நவர்பார2௦௦1. 

ய்ரீரசவம்-காரி] 

பிரசவசன்னி pirasava-Sapn பெ.(.) 

மகப்பேற்றிற்குப் (பிரசவம்) பின் வரும் 

நளிர்நோய் (சன்னி.) (பைஷஜ.); puerperal



பிரசவசுரம் 

convulsions, eclampsia. 2. ஈன்றபிறகு 

ஆவுக்கு உண்டாகும் நோய் வகை (இ.வ.); 

dropping after calving. 

த.வ. இழுப்பு நோய் 

[Skt. pra-savatsanni> த. பிரசவசன்னி] 

பிரசவசுரம் ர௪2௪௪-8ச, பெ.(ஈ.) 

மகப்பேற்றுக்குப் (பிரசவம்) பின்னர் உண்டாகும் 
காய்ச்சல் (இங்.வை.); puerperal fever. 

[Skt. pra-savatjuara> த. பிரசவசுரம்] 

பிரசவப்பெரும்பாடு ,௦/௪5௪2-0-021ப71220, 
பெ.(1.) மகப்பேற்றிற்குப் (பிரசவம்) பின்னர் 

குருதிப்பெருக்கு (சூதகம்.) மிகுதியாய் 
வெளிப்படுகை (இங்.வை.); uterine 

haemorrhage after parturition. 

[ிரசவம்- பெரும்பாடு] 

பிரசவப்பைத்தியம் ௪222-0௪02, 

பெ.(ஈ.) மகப்பேற்றிற்குப் (பிரசவம்) பின்னர் 

உண்டாகும் மனத்தடுமாற்றம் (இங்,வை.): 
puerperal mania. 

த.வ.பேறுகால வருத்தம் 

[Skt pra-savatpaitiva> 6. பிரசவபைத்திபும்] 

“geann pirasavam, Gu.(n.) மகப்பேறு; child 
birth, parturition. 

த.வ. பாயம், பயப்பு, ஈனல் 

[Skt. pra-sava> gs. பிரசவம்] 

பிரசவவிடுதி pirasava-vidudj @u.(n.) 
தாய்சேய் நலவிடுதி; maternity hospital, 

த.வ.மகப்பேற்று இல்லம், குழந்தை நலக் 
காப்பகம் 

பிரசவவேதனை piraSava-vétanaj Glu.(n.) 
மகப்பேறு (பிரசவம்) நிகழ்வதற்காக 
உண்டாகும் நோவு (உ.வ; pains of childbirth, 
labour, labour pain. 

த.வ. பேறுகாலத்துன்பம் 

[Skt pra-sava+védana> & Ubencogsner] 
பிரசவவைராக்கியம் pitasava-vairakkiyam, 

பெ.(ஈ.) வெறுப்பு (வைராக்கியம்) மூன்றனுள் 
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பிரசன்னமுத்திரை 
மகப்பேற்றுத் துன்பப் (பிரரவவேதனை) 

படுபவள் அத்துன்பத்தால் பின்னர்க் காம 
நுகர்ச்சியை வெறுத்துவிடுவதாக அப்போது 

SHS steerer; determination of a 
woman at the time of confinement to 
abstain in future from intercourse, one of 

the three kinds of vairakkiyam. 

த.வ.பேறுகால உறுதி 

[Skt. pra-sava tvairagya> த. மிரசவ 
smegma] 

பிரசவி-த்தல் ௦௪2௪1, 4 செ.குன்றாவி.( 4.4.) 

ஈனுதல்; 1௦ 691017, 85 8 child. 

த.வ. பிள்ளைபெறுதல், பயத்தல், ஈனுதல் 

[Skt. pra-sava> த. மிரசனி-த்தல்] 

பிரசவீகம் ஐர௪2௪௮௭, பெ.(1.) மகப்பேறு 

மருத்துவம்; ஈய. (சா.அக.) 

பிரசன்னம் pirasannam, Gu(n.) 1. தெளிவு; 
clearness, மார்ரா ௦5. "முகம் பிரசன்னமாக 
இருக்கின்றது" (வின்.). 2. கடவுள் பெரியோர் 

முதலியோரின் காட்சி; 07801௦ப5 8006281810௦௦ 

or presence of a deity or sacred person. 

த.வ.அருட்காட்சி, கலக்கமின்மை 

[5/6 0௭-௪2 த. பீரசன்னம்] 

pirasannam-a, 6 

செ.கு.வி.(:1.) காட்சி தருதல்; 1௦ ஏசா 
graciously, to become visible, as a deity 

Or sacred person. 

[Skt. pra-sanna > த. Uestromi+93-56] 

pe crerapsin pirasanna-mugam, @u.(n.) 

மலர்ந்த முகம் (வின்.); ஊ௱ரி1ஈ0 countenance, 
benign or gracious look. 

த.வ.சிரித்த முகம் 

[Skt. pra-sanna> த. பிரசன்னம்ஈமுகம்] 

பிரசன்னமுத் Hey —pirasanna-muttiral 

Gu.(n.) முத்திரை வகை (சைவாநு.வி.17.); 3 
hand-pose in worship.



பிரசன்னன் 

த.வ.வணக்க மெய்ப்பாடு 

[Skt.prasanna> த. பிரசன்னம்-முத்திரை] 

பிரசன்னன் pirasannan, பெ.(ஈ.) காட்சி 

யருளுபவன் (aflesr.); one manifesting himself 

as an act of grace or kindness. 

[Skt. pra-sanna > த. பீரசன்னன்] 

பிரசாதஞ்செய்-தல் 2௪5௪௦௧7/-, 1 

செ.குன்றாவி. (3.1.) அருள் செய்தல்; to 

065100, கார், 85 8 ர8௦பா. "ஸ்ரீமுகம் 
பிரசாதஞ்செய் தருளி (5..1.11,157,7). 

த.வ.இரக்கங்காட்டல் 

[Skt. pra-sada > த. மிரசாதம்-செப்-தல்] 

Qperguu@—-Hw pirasada-p-pagu-, 18 

Ge.@ermraf. (v.t.) 1. 2 siorsmse0; to eat. 

'"ஊரடங்கலும் பிரசாதப்பட்டு மகிழலாயிற்று" 
(குருபரம்.513). 2. திருவாணையேற்றல்; (௦ 

receive the favour or order, as of a king. 

"முகம்... தலைமேற்கொண்டு பிரசாதப்பட்டு"' 
(5.1.1.1॥,157,7). 

த.வ. 1.சாப்பிடுதல், 2. அரசாணை ஏற்றல் 

[Skt. pra-s4da > த. மிரசாதம்-படு-தல்] 

பிரசாதபத்திரம் ,2722222-,0-,02147௮/77, Ou.(n.) 

வீரச்செயல் முதலியவற்றிற்கு மகிழ்ந்து 

அரசன் கொடுக்கும் நிலம் முதலியவற்றைக் 

குறிக்கும் ஆவணம். (சுக்கிரநீதி,93); royal 

grant of land, etc., in appreciation of one’s 

bravery. 

த.வ.வீரக்கொடை ஆவணம் 

[Skt prasddatpatra > த. பிரசாதபுத்திரம்] 
பிரசாதம்" 4௮2202, பெ.(1.) 1. தெளிவு; 

01881ஈ௨58. "தெளிவு பிரசாதமென்ன'"' 

(வாயுசங்.ஞானயோ.57). 2. அருள், இரக்கச் 

செயல்: favour, kindness, grace. 

3. கடவுளுக்கு ஒப்புவிக்கும் சோறு முதலிய 

படையல் ($.1.1.14,248,4.); boiled rice, etc., 

offered to an idol. 4. Germs boiled rice. 

[Skt. pra-sada > 5. பிரசாதம்] 

291 

  

பிரசாபத்தியம் 

பிரசாதம்” ,சர௪22227, பெ.(.) 1. கருப்ப 

முண்டாக்கு மருந்து; ௱௱€0/06 70 

conception. 2. பிள்ளைப் பேறு delivery of the 

child. (e1.9)6.) 

த.வ. 2. மகப்பேறு, குழந்தைப்பேறு 

பிரசாதருமம் தர௪2-02பாசா, Qu.(n.) 
1. GysSLcouser (G).0.); rules regulating 

the conduct of citizens. 2. மகவின் கடமை 

(யாழ்.அக.); duty of a son or daughter. 

[Skt. prajatdharma > த. பீரசாதருமம்/ 

பிரசாதலிங்கம் ,௦/25202-//1727, பெ.(ஈ.) ஆறு 

வகை இலங்கங்களுளொன்று. (சித்.சிகா.201); 

a lifga, oneof saivita-lingam. 2. சிவ 

பெருமானுக்குப் படையிலிடப்பட்ட பண்டம் 

(ailssr.); offerings that which is dedicated 

1௦ 54/2. 

த.வ.சிவபடையலமுது 

[Skt. prasadatlinga> த. பிரசாதலிங்கம்] 

பிரசாதனம் ,04225202௮/7, பெ.(1.) 1. வெள்ளி 

(யாழ்.அக.); Silver. 2. கொக்கு (சங்.அக.); 

crane. 

[Skt. praja-dana > த. பிரசாதனம்' 

yen HusHuis pirasdolpattivam, Qu.(n.) 

மக்கள் ஆட்சி (இக்.வ.); 08001903. 

த.வ.குடியாட்சி 

[Skt. prajachipatya > த. பிரசாதிபத்தியம்] 

பிரசாந்தி pirasand, Qu.(n.) உள்ளும் 

புறமுமுள்ள அறியாமையை ஒழிக்கை (வாயுசங். 

ஞானயோ.57); 1£௱௦ரா9 190018106, both 

internal and external. 

[Skt prasandi> த. பிரசாந்தி] 

yprrusgAwi pirasabattiyam, Gu.(n.) 
1. மணப்பெண்ணிற்குப் பணம் பெறாது 

மகட்கொடை நேரும் மணவகை; 8 10 of 

marriage which consists in the gift of a 

girl by her father to the bridegroom without
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receiving bride price from him. 2. பகல் 15 

முழுத்தத்துள் ஒன்பதாவதும், இரவு 15 
முழுத்தத்துள் எட்டாவதும் ஆன காலம். 
(விதான.குணாகுண.73,உரை.); 116 ninth of 
the 15 divisions of day, and eighth of those 

of night. 

[Skt. prajapatya > த. பிரசாதபுத்தியம்] 

பிரசாபதி' pirasapadi Gu.(n.) 1. நான்முகன் 
(பிங்); கரா 5. 2. துணை நான்முகன்; ப09- 

Brahma as Daksa. etc., 3. gies; king. 
4. ஆண்டு அறுபதனுள் ஐந்தாவது; (86 fifth 
year of the Jupiter cycle. 6. waar 
பெருக்கம்; 016856 01 000 ப/84௦ஈ. 

த.வ. படைப்புக் கடவுள் 

[Skt. praja-pati > த. பிரசாபதி] 

பிரசாபதி” pirasdpaaj Gu.(n.) 1. ஆண் குறி; 
066. 2. நெருப்பு; 16. 3. தந்தை (பிதா); 
1210௭. (சா.அ.). 

பிரசாமம் pirasémam, Qu.(n.) wersicons 
(et. 91&.); tranquillity of mind. 

த.வ.உள்ளத்தெளிவு 

[Skt pra-Sama> த. பிரசாமம்] 

பிரசாரம் pirasaram, Qu.(n.) 1. upayns; 
extension. 2. upsué Geiiisne; promulgation, 
propaganda. 

த.வ. பரப்புரை 

[Skt. pra-céra > த. மிரசாரம்] 

Apr GeA pirasa-virutti Qu(n.) t mde. 
பெருக்கம்; 11016856 ௦4 population. 
2. கால்வழி பெருக்கம்; 11016256 of progeny. 

[Skt. praja-vrddhi> த. பிரசாவிருத்தி] 

பிரசிசியன் தச பெ.(ஈ.] மாணாக் 
கனுக்கு மாணாக்கன்; pupil's pupil. 
'இவ்வுடையார் சிஷ்யரும் பிரசிஷ்யருமாய்"" 
(S.1.1.41,107). 

[Skt. pra-Sisya> 5. fy Adusir] 
ASS eOsnA pirasitta-kadudas/Qu(n.) 
அறிக்கை ஆவணம், 80/15, notice, 
notification proclamation. 

[Skt. pra-siddha > த. பிரசித்தம்-கடுதாசி]   

பிர சித்தப்படுத்து--தல் Pirasitta-p-paduttu-, 

18 செ.குன்றாவி. (3.1.) 1 வெளியாக்குதல்; to 
றபம்ர்த, 8ப/96. 2. விளம்பரஞ் செய்தல்; to 

promulgate, advertise, proclaim. 3. yaip 

முதலியவற்றைப் பரப்புதல்; (௦ spread, as 

one's fame. 

[Skt. pra-siddha> த. பிரசித்தம்-படித்து- 

தல்] 
பிரசித்தபத்திரம் ௦/23//2-22172177, Ou.(n.) 

மிரசித்தகடுதாகி பார்க்க (வின்.); 866 
pirasitta-kadudasi. 

[Skt. pra-siddhatpatra> s. ubeAlggugsyia] 

AZ, 5usHiflens pirasitta-pattirikai, Cu(n.) 

பிரசித்த கடுதாசி பார்க்க; 886 pirasitta 
kadudasi. 

த.வ.விளம்பரம், வெளிப்படுத்துகை 

[5/40௩-900/)௪10 ர: த. பர்சித்தபுத்திர்கை] 

பிரசித்தம் 4௪5427, பெ.(ஈ.) 1. வெளிப்படை; 
publicity. 2. giflaiiy; promulgation, 
proclamation, publication, announcement, 

advertisement. 3. ysip (ailer.); fame, 
விலட; 4. நன்கு அறியப்பட்ட நிலை; 51816 
of being well known. "lug MpAss 
மாகியும்"' (பி.வி.18,உரை.. 

த.வ.பெயர் பெற்றது, பெயர் போனது, புகழ் 

பெற்றது, பெருமையுடையது 

[Skt. pra-siddha> 5. Assia] 

ly ASA pirasitta, Qu.(n.) புகழ் (கொ.வ.); 

fame. 

[Skt. pra-siddhi> ». பிரசித்தி] 

பிரசினம் ௦42317௪௱, Gu.(n.) 1 afer; question, 
€௦யரு 2. பத்து வகையயான மெய்ம்மறை 

நூல்களுள் ஒன்று; 8 பறகா[590, 006 of 
taSdpanisattu. 

[Skt. pra-Sna> g. பிரசினம்] 

பிரசுரம்! தர்சசபாகா, பெ.(ஈ.) 1. அறிவிப்பு; 
publishing, notification. 2. mrev Geunful@; 
publication, edition. 

[5/8 008-0௭௭: த. engi]



பிரசுரம்” 

பிரசுரம்” pirasuram, Ou.(N.) MEH (Qevs..216.); 
immonseness; plenty. 

[Skt. pra-cura> த. பிரசுரம்] 

பிரசுரன்! 24௪520, பெ.(1.) வெள்ளிக்கோள் 
(e1g§e415.7.); the planet Venus. 

த.வ.விடிவெள்ளி, விடி மீன் 

yaper? pirasuran, பெ.(1.) மிக்கவன்; ௦6 
௦ 600915. "திணிசுடர்ப் பிரசுர னிராசி 
சேர்வுற (அரிசமய.குலசே.32. 

[8/0 002-0௪2 த. பிரசுரம்] 

rayrew pirasuralayam, பெ.([.) புத்தக 

வெளியீட்டு நிறுவனம்; றபம்1817 house. 

த.வ. பதிப்பகம், வெளியீட்டகம் 

[9/0 012-0௭௭2 த. பிரசராஆலயம்] 

பிரசுரி ௦4234 பெ.(ஈ.) செய்தித்தாள் போன்ற 

வற்றில் கட்டுரை, கதை முதலியவற்றை வெளி 

யிடுகை, புத்தகம் போன்றவை வெளியிடுகை, 

usituiléene; publish (an article, a book, 

610... "பிரசுரிக்கத் தகுதி இல்லை எனக் 

கதையைத் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்'' (உ.வ.). 

[Skt. pra-caa> த. பிரசரி] 

பிரசூதிகா வாயு pirasidikavayy, பெ.(ஈ.) 

கருவளி (கர்ப்பவாயு); 8 811௮1 air which 

assists in parturition. 

[Skt. pra-sdtikatvayu> 5. பிரகுதிகாலாயர] 

பிரசூதிகை றர௪20019௮] பெ.(ஈ.) மகப்பேற்று 

அறையிலிருப்பவள் (வின்.); 8/0 recently 

confined. 

[Skt prasitika> த. பிரகுதிகை] 

பிரசூதி வைராக்கியம் தர்ச£ரச் 
ரஅர்சற்சா.. மகப்பேற்று வேதனையால் 

பின்னர் இச்சையை வெறுத்து விடுவதாக 

அப்போது கருதும் எண்ணம், உறுதி; 

determination of a woman at the time of 

confinement to attain in future from 

intercourse, one of the three kinds of 

vairakkiyam. 

[Skt. pra-savatvairagya> த. மிரசவ 

வைராக்கியம்] 
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பிரஞ்ஞை 

பிரசூனம் ௦/22/727, பெ.(1.) பூ (நாமதீப.367.); 

flower. 

த.வ.மலர் 

[Skt. pra-sGna> g. மீரகுனம்] 

Nyene pirasaj Gu.(n.) 1 Gg; citizen, subject. 

2, வழித்தோன்றல்; ௦110, 0௦௦61). "உத்தரப் 

பிரசைப் பலத்தோடு" (சிவதரு.கோபு.162). 

த.வ. 1. மக்கள், 2. கால்வழி, மரபு வழி 

[9/4 0௧/22 த. பீரசை]] 

பிரஞ்சாணி நரச அர] பெ.(ஈ.) ஆணி வகை; 

french nail, wire nail. 

[E. French > த. பிரஞ்சு அணி] 

பிரஞ்சிலாகா pirafy-ilaka, பெ.(£.) 

பிரஞ்சுக்காரர் ஆட்சிக்குட்பட்ட இந்திய 
நாட்டுப் பகுதி; (“12௦ 1ஊர0ரு. 

[Skt French+Arab. ilaga>s. SrexAanen] 

பிரஞ்ஞன் piraffian, Gu.(n.) spleen; 

intelligent, wiseman. 

த.வ.புலமையாளன் 

[81ம் றாவுர22 த. பீரஞ்குன்] 

பிரஞ்ஞாபங்கம் piraniabangam, Gu.(n.) 

ahaa), unconsciousness. 

த.வ.நினைவு தவறல், நினைவிழப்பு 

[9/0 றாதச*ம/சரர22 த. பிரஞ்ஞாபங்கம்] 

பிரஞ்ஞாபனபத்திரம் ,0/௪772027202/1721), 

பெ.(ஈ.) ஆசிரியர் முதலான பெரியோர்க்கு 

வணக்கத்தோடு வரையப்படும் மடல் 

(சுக்கிரநீதி,93); letter submitted respect - 

fully to a greatman, such as one's guru. 

த.வ.திருமடல் 

[Sktprajfapanatpate 5. Srcxerem gin] 

பிரஞ்ஞாபாரமிதை pirahnabaramidal 

பெ.(1.) மீரஞ்னு, 2பார்க்க; 566 ௦7௮/77௪ 2 

[Skt prajfa+pararr-ita> த. மிரஞ்ஞாயாரமிதை] 

Nene, ர்க்க] பெ.(ஈ.) 1. அறிவு; 

consciousness, knowledge, intelligence.



பிரட்சாளனம் 

2. முழு மெய் ayshlay (Buddh.) perfection 

in wisdom, one of taca-paramitai. 
3. முன்னிகழ்ந்ததை யறிவுமறிவு (சி.சி.4,26, 
மறைஞா.); 11௦1160106 04 851 ௪௦6. 

த.வ. உள்ளுணர்வு 

[Skt.prajfia> த. பீரஞ்மை] 

பிரட்சாளனம் 2௪/2௪/7௮17, பெ.(7.) நீராற் 
கழுவுகை; washing, cleaning or 
ceremonially purifying with water, 
ablution. 

த.வ.தூயநீராட்டு 

[Skt praksdlana> த. பிரட்சாளனம்] 

பிரணயம் ௦42722), பெ.(ஈ.) அன்பு (ஈடு); 10/6. 

த.வ.காதல் 

[Skt.pra-naya> த. பிரணயம்] 

பிரணயரோசம் piranayardsam, பெ.(ஈ.) 
ஊடல்; $ப!65, 00006116. 

[Skt. pra-nayatrasa > 5. பிரணயரோசம்] 

பிரணவம் 24௪7௪/௪௭, பெ.(ஈ.) ஒங்கார மந்திரம்; 
6m, the principal mantra of Hindus. 

த.வ. ஓம், ஒங்காரம் 

[5/1 012-022 த. பிரணவம்] 

  

  

  

    

பிரணவரூபி piranavarabi Qu.(n.) ஒங்கார 
வடிவாயுள்ள @lenmsuetr; the supreme being, 
the embodiment of dm. 

[Skt pia-navatrdp(a) > a. பிரணவரூமி] 
பிரணாமம் pirandmam, Gu.(n.) கடவுள் 

அல்லது பெரியோர் முன்பு செய்யும் வணக்கம்; 
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prostration or respedtful salutation before 
a deity or superior. 

த.வ.கும்பிடல், வணக்கம் 

[Skt. pra-ndma > த. பிரணாமம்] 

பிரணீதபாத்திரம் piranida-pattiram, Gu.(n.) 
வேள்வி போன்ற நடப்புக் காரியத்திற்கு உரிய 

ஏனம் (சீவக.2463, உரை.); 8 ௦பழ ப560 1ஈ 
sacrifical ceremonies. 

[Skt. pranitatpatra > த. பிரணீதபாத்திரம்] 

பிரத்தாரம் pirattaram, Qu.(n.) 1. s_Lener 
யடியிற் பல்வேறு வகையாக வரக்கூடும் 
அசைகளையெல்லாம் மொத்தக் கணக் 
கிடுகை. (யாப்.வி.பக்.471); ஊாபாள2ி0 of all 
the possible combinations of metrical 

syllables in a given versemode. 2. தாளக் 
கூறுகளுள் ஒன்று; (1சீப5.) ௨ஈ ளார் ௦7 
time-measure, one of ten tala-p-piranam. 

[Skt. pra-stara> த. பிரத்தாரபர்] 

ys Swain pirattiyakkam, Gu.(n.) 
பிரத்திபட்சும் பார்க்க; 866 pirattiyatsam. 
"சுட்டுணர்வைப் பிரத்தியக்க மெனச்சொலி" 
(மணிமே.29:49). 

Ss Musso ssia pirattiyakkaviruttam, 
பெ.(ஈ.) காட்சிக்கு uur mu La that which is 
contrary to direct perception. 
"பிரத்தியக்கவிருத்தங் கண்ணிய காட்சி 
மாறுகொளலாகும்"' (மணிமே.29:156). 

[Skt pratyalsa+vitia> 5. ys Susaasnseii] 
பிரத்தியகான்மா pirattivakanma, Glu.(n.) 

auitrset; individual soul. "பிரத்திய 
கான்மாவின் சோதியாம்'' (வேதா.சூ.106). 

[Skt. pratyag-atma> g. iyéSwensiron] 

பிரத்தியட்சக்கிரகணம் pirattiyatsa- 
Kiraganam, பெ.(ஈ.) கண்ணுக்குப் புலப்படும் 
கோள் பற்றுகை: 419016 eclipse. 

[Skt. pratyaksa+grahana> த. பர்த்திபட்சச் 
கிரகணம்]
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பிரத்தியட்சதரிசனம் ,2/21:2122/47827௪), 

பெ.(ஈ.) கண்களாற்கண்ட காட்சி (வின்.); 

ocular vision. 

[Skt. pratyaksatdarsana> g. issn es 
தரிசனம்] 

பிர த்தியட்சப்பிரமாணம் தர்சழு/2/2௪-2- 

தர்காசரச, பெ.(॥.) அளவை (பிரமாணம்) 

கள் ஆறனுள் காண்டலளவை. 

[Skt. pratyaksatpra-mdna 5. gue 
மிரமரணம்] 

பிரத்தியட்சம் ,ச/௮/74/2/22/77, பெ.(॥.) 1. காட்சி; 

0610601401. 2. அளவை (பிரமாணம்) ஆறனுள் 

காண்டலளவை; (09.) 06106040, 85 8 

mode of proof, one of six Piramanam. 

[Skt. prat-yaksa > த. பிரத்திபட்சம்] 

பிரத்தியபகாரம் pirattyapagaram, Qu.(n.) 
தீமைக்கு மாறாக செய்யுந் தீமை (சங்.அக.); 

retaliation. 

க.வ.பழிக்குப் பழி 

[Skt. pratyapakara> த. பிரத்திடபகாரம்] 

Ars Awe Chr erin pirattiyapiinanam, 

பெ.(॥.) வேற்றுமையின்மை ஒப்பு (சாதிருசியம்) 

முதலியவை பற்றிப் பிறக்கும் மீட்டுணர்ச்சி 

(நீலகேசி,119,உரை.); 16009114௦1 ௦11௪ or 

similarity. 

[Skt pratyabhiiigna> g. Srssbufeyeprams] 

பிரத்தியம் தர்சர்2ர, பெ.(ஈ.) பிரத்தியட்சம் 2 
பார்க்க; 866 2௪/௪7/2271. "மெய்ப்பிரத்திய 
மனுமானஷ் சாத்தம்'' (மணிமே.27:83). 

Mrs Huu pirattiyayam, Ou.(n.) ray (ales!) 

YSOU Goo_éGaers; affix or suffix. 
"மன்னும் பிரத்தியயமே தத்திதாந்தம்" 
(பி.வி.29). 

[Skt. pratyaya> 8. Ups Sunna] 

Nes Aw GsHw pirattiyaruttam, Gu.(n.) 
1. எதிருரை; 1910110௪. 2. மறுமொழி; 879487. 

த.வ.1. எதிர்விளக்கம், 2. விடைமொழி 

[Skt. pratyartha > த. பிரத்தியருத்தம்/   

பிரத்தியவற்கந்தனம் ௦2/12/447௮), 
பெ.(ஈ.) எடுத்துரைப்போனால் எழுதிக் கொடுக் 

கப்பட்ட செய்திகளை முற்றும் ஒப்புக்கொண்டு 
வழக்கெதிராளி கூறும் உடன்பாடு (சுக்கிரநீதி, 

270.); statement by a defendant explaining 

his position after admitting the plaintiff's 

allegations. 

[Skt. pratyava-skandana > த. பிரத்தியவுர் 
தந்தனம்] 

பிரத்தியவாயம் pirattiyavayam, Gu.(n.) em 

(யாழ்.அக.); ஈன. 

[Skt. pratyavaya> 5. மிரத்தியலாயம்/ 

Nps Awol saivmanyin  pirattiyanika 

(௮29௮27, பெ.(॥.) வெல்லக்கூடாத 

உவமேயத்தையொத்த பிறிதொரு பொருள் 

மேல் உவமைப் பொருள் ரகைமை சாதிப்ப 

தாகக் கூறும் அணி வகை (மாறன.135); 8 

figure of speech in which one is described 
as trying to injure a person or thing 
resembling one’s enemy when the enemy 

himself cann't be injured. 

[Skt. pratyanikatalam-kara > த, 
பிரத்திபனிகவலங்காரம்] 

ys Muragw pirattiyakatam, Qu.(n.) 

உள்ளாளம் (கமகம்) பத்தனுள் ஒன்று 

(பரத.இராக.24.); (1/4ப5.) 8 5000658810 ௦7 

staccato notes, one of ten Kamakam. 

[Skt. pratyé-hata> த. பிரத்தியாகதம்] 

பிரத்தியாகாரம் ௦127424௮27, பெ. (.) எண் 
வகை ஒகத்துள் புலனுறுப்புகளை வெளி 

Hapysohle Gis! Supuiysos; withdrawal of 

the senses from external objects, one of 

astanka-yOkam. 2. வடமொழி நூல்களின் 

முதல் கடைகளில் நின்றவெழுத்துகளைக் 

கூட்டி இடை நின்றவெழுத்துகளை நீக்கி 

அனைத்தையுமுணர்த்துங் குறியீடாக 

வமைக்கை (பி.வி.4.); comprehension of a 

series of letters of a siitra in one syllable 
by combining its first letter with the last



பிரத்தியாப்திகம் 

and omitting the intermediate letters, as 

ac in sanskrit grammar. 

[Skt. pratya-hara> 5. MyéSunenmi] 

Ais Auriga pirattyapdigam, Qu.(n.) 

இறந்தவர் பொருட்டு அவர் இறந்த இரண்டாம் 

ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கும் 
நீர்பிண்டப் படையல்; annual ceremany other 

than the first, for the manes. 

த.வ.ஆண்டு ஈமக்கடன் 

[Skt. pratyabaika> த. பிரத்தியாப்திகம்] 

ApS HMursS id pirattiyalidam, Qu.(n.) 
1. வில்லோர் நிலை நான்கனுள் இடக்கால் 
முந்துற வலக்கால் பின்னுற வைக்கும் நிலை 
(பிங்); 81) ௮111ப06 11 570040 1 which the 
left foot is advanced and the right is drawn 
back, one of villor-nilai. 2. பன்னிரண்டு 
விரலகத்துக்குள்ளே இரண்டு காலும் அடங்க 
நிற்கை (தத்துவப்.109,உரை.); 8 standing 
posture in which the two legs are within 
12 inches of each other. 

[Skt. pratya-lidha> s. பிரத்தியாலீடடம்] 
பிரத்தியும்னன் pirattiyumnan, Glu.(n.) 

1. கண்ணபெருமானுக்கும் உருக்குமினிக்கும் 
பிறந்த மகன்; 801 of Krsna and Rukmini. 
2. திருமாலின் நிலை ஐந்தனுள் சங்கருடணன், 

பிரத்தியும்னன், அதிருத்தன் என்ற மூவகை 
யாகவும், வாசுதேவனைச் சேர்த்து நால்வகை 
யாகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டவருள் ஒருவர் 
(பரிபா.3,82,உரை-); 9 manifestation of Visnu, 
one of four viyikam. 

[Skt. Pradyumna> த. பிரத்திடும்னன்] 
பிரத்தியேகம் சரசர கரகர, பெ.(ஈ.) 1 தனிமை: 

separateness; singleness. 2. சிறப்பியல்பு; 
peculiarity, singularity. 

த.வ.தனித்தன்மை 

[Skt. pratyéka > த. பிரத்தியேகம்] 
பிரத் துவஞ்சாபாவம் pirattuvaryabavam, 

GL.(N.) Susser g1.5Sledene0 யென்னும் 
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நிலை (அபாவம்) (சி.சி.அளவை,1.மறைஞா.); 
non-existence caused by destruction. 

[Skt. pradhvamsabhava> g. pégiucser 
பாலம்] ் 

பிரதட்சிணம் piratatsinam, Qu.(n.) வலம் 
eugene; Circumambulation from left to 
right. 

த.ல. வலச்சுற்று, வலனேர்பு 

[Skt. pradaksina> த. மிரத'சிணம்] 

பிரதம் piradam, Qu.(n.) கொடுப்பது; 127 
which gives, used at the end of 
compounds. epreort பிரதமான நூல். (உ.வ.. 

த.வ.தருவது, அளிக்கும் 

[5/4 072-052 த. பிரதம்] 

Nt swsreiw piradama-kalam, பெ.(ஈ.) 
விடியற்காலம் (யாழ்.அக.); ஈ௦ஈார. 

த.வ. புலர்காலை 

[Skt. prathama> . Uguna+ereni] 
பிரதமசாகர் Plradama-sagar, Gu.(n.) 

முதலில் சுக்கில யசூர் (யஜூர்) மறையைப்' 
படித்து மனனம் செய்ய உரிமைப் பெற்ற 
பார்ப்பன வகையினர்: 8 0995 ௦7 இரண 
who are enjoined to Study the Sukla-yajur- 
véda first. 

[Skt. prathama > த. பிரதமம்-சாகா] 
பிரதமசிருட்டி piradamasirutt பெ.(ஈ.) 

1. முதலில் நிகழ்ந்த படைப்பு; ரிர54 ௦௪24௦. 
2. தொடக்கத்திற் படைக்கப்பட்ட பொருள் 
(ailer.); that which is first created. 

[Skt. prathamatsrsti> த. பிரதமசிருட்டி] 
பிரதமபுருடன் Piradama-purudan, Qu.(n.) 

படர்க்கை (பி.வி.44,உரை.); (6/0 person. 

த.வ.அயலிடம், வேறிடம் 

[Skt pirathama+punsa> ௧ பிரத. ௬டன்ரி 
பிரதமம் piradamam, பெ.(ஈ.) 1. முதன்மை; 

Priority. 2, தொடக்கம்; beginning, 
commencement,



பிரதமமந்திரி 

த.வ. முன்னுரிமை 

[Skt. prathama> g. Asuna] 

பிரதமமந்திரி oiradama-mantir; Qu(n.) eG 

நாட்டை ஆளும் அமைச்சரவையில் முதன்மைப் 

பொறுப்பு வகிப்பவர்; Prime Minister, premier. 

த.வ. முதன்மை அமைச்சர் 

[Skt. prathamatmantrin> த. பிரதமமந்திர] 

பிரதமர் ,27222/77௮/; பெ.(1.) பிரதம மந்திரி 

unitéa; see piratama-mandiri. 

த.வ. முதன்மை அமைச்சர் 

[Skt. prathamatmantrin> g. Syston] 

பிரதமவாக்கியம் ௦/221772-02//0௮/77, பெ.(7.) 

கருதலளவை உறுப்புகளுளொன்று; major 

premise. 

[Skt prathamatvakya> g. gumésui] 

பிரதமவிசாரணை piradamavisdranal 

பெ.(ஈ.) தொடக்கத்திற் செய்யும் உசாவுகை; 

preliminary investigation or enquiry. 

த.வ. முதல் உசாவல் 

[Skt. prathamatvicaérana> g. dirs 

aienrenser] 

பிரதமன் piradamap, Qu.(n.) பாற்கன்னல் 

suena; a kind of sweet milk-porridge. 

[M. prathaman > g. Sys.) 

ty sneer? piradaman, Gu.(n.) senevsustr; head, 

சள. "மூடர்க்கெலாம் பிரதமன்" (பாடு.92,8). 

[5/4 prathama > த. பிரதமன்] 

NrsoreiGursin  piradamapuyogam, 

பெ.(1.) சமணர்களுக்குரிய நான்கு மறைகளில் 

முதலாவது (நீலகேசி, உரை,பக்.9); the first of 

the four Védas of the Jains. 

[Skt prathamatanuy 092s. Ursuneneures] 

Wy gWait piradamikar, Qu.(n.) Gsugnst 
aime (R.C.); archangels. 
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த.வ.இறைத்தூதர் 

[Skt. prathamika> g. Sefer] 

பிரதமை piradamaj Gu.(n.) 1. arqeuralmeu 

பின்னும், வெள்ளுவாவிற்குப் பின்னும் வரும் 

முதல் நாள் (நிலாமான நாள்) (முதல்திதி); 151 

titi after new moon or full moon in a lunar 

fortnight. 2. e@aemi (ailer.); chebulic 

myrobalan, being the first of tiripalai. 

த.வ.ஒஓரி 

[Skt. prathama> த. பிரதமை] 

பிரதரம் 2௪0227, பெ.(.) பெரும்பாடு 
(soLingsp.); Menorrhagia. 

[Skt. pra-dara> த. பிரதரம்] 

பிரதரிசிப்பி-த்தல் piradaricippr, 4 

செ.குன்றாவி. (1/.1.) விளக்குதல் (சங்.அக.); 1௦ 

explain, illuminate. 

[Skt. pra-darsi> த. பிரதரிசிம்-த்தல்] 

“Ayser piradan, GQu.(n.) Ceren_wmen sar; 

bestower, giver, used at the end of 

compounds, munificent. "suytuilpssor". 

த.வ.வள்ளல் 

[5/ம் 2௪-02 த. பீரதன்ர 

பிரதனை piradana; Cu.(n.) 243 தேரும், 243 

யானையும், 729 குதிரையும், 1215 காலாளுங் 

கொண்ட ஒரு படைவகுப்பு (வின்.); 01/45107 ௦7 

an army, consisting of 243 chariots, 243 

elephants, 729 horses and 1215 foot. 

[Skt. prthand> த. பீரதனைர] 

Mp sri piradabam, Glu.(n.) 1. ai; bravery, 

heroism. "காமற்றெறு பிரதாபமும்" (சிவப்.பிர. 

சிவஞா.கலம்.39). 2. பெருமை; 9168917655, 

magnificence. 3. yap; fame, glory, 

celebrity. 4. efi; splendour. 

த.வ.1. மறம் 2. செருக்கு 3. பெயர் பெற்ற 

4. மிகுவெளிச்சம் 

[9/ 0/2-/20௪2 த. பிரதாபம்]



பிரதாபலங்கேச்சுரம் 

Ay sruemGssayia piradabalarigéccuram, 

பெ.(ஈ.) இதளியம், கந்தகம் முதலியவற்றாற் 

செய்த கூட்டு மருந்து வகை (பதார்த்த,1224.) 

(smL10269.153); a medicine, compounded of 

mercury, sulphur and other ingredients. 

[Skt. pra-tapatlankés-vara > g. Ser 
பலங்கேச்சரம்] 

பிரதாபி--த்தல் ௦20267, 4 செ.கு.வி.(..) 
பெருமைப்படுதல் (வின்.); 1௦ 060016 
glorious, famous or exalted. 

த.வ.புகழடைதல், சிறப்படைதல் 

[Skt. pratépa> த. பிரதாமி-த்தல்] 

பிரதானகோயில் ௦42022: பெ.(ஈ.)1 மூல 
தெய்வம் உள்ள கோயில்; 116 8/6 ௦4 106 
8/௪ கீ ர 81206. 2. கிறித்தவர்களின் 
தலைமைக்கோயில் (கட்டட,நாமா.4,); 
cathedral. 

த.வ.1. கருவறைக்கோயில் 2. தேவாலயம் 

[Skt. pradhana> த. மிரதானம்-தோயில்] 

பிரதான நீதிக்காரன் piradana-nidi-k-karan 
பெ.(.) தலைமை நடுவர்: (நீதிபதி) (பாண்டி); 
chief judge. 

[Skt. pradhama> த. Menor tb Asery cir] 
பிரதானபுருடச்சுரி piradana-purudaccurj 

Glu.(N.) மலைமகள் (கூர்மபு.திருக்கலியாண, 
23); the Goddess Parvati. 

த.வ.உமையாள் 

[Skt. pradhana-puruségvari> &. Serer 
புருடேச்சுரி] 

பிரதானபுருடன் pitadana-purudap, பெ.(ஈ.) 
முதன்மையானவன்: ரர ௦4 prominent 
person. 

த.வ.தலைவன், சிறந்தவன் 

[Skt Pradhana+purisa> g. பீர்தானபு௬டன்] 
பிரதானபூதம் piradana-badam, Glu.(n.) 

முதன்மையானது; 194 மார்ஸ் is chief or 
important. 

(Skt. pra-dana> S. Wgsremity 515] 
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பிரதானிசோடி 

பிரதானம் ௦/2220௮/71, பெ.(.) 1. இயற்கையின் 
உட்பொருள்; படைப்பின் மெய்ம்மை; 21௮11௪] 
cause of creation, matter. "இரும்பிரதானத் 
தெழுமன தத்துவம்" (ஞான.64,1). 2. மிகத் 
தேவையானது; 10௦0ா18106, eminence, 
essence. 3. senesouoliGum«sr; that which 
isimportant. "GrsmerésGar Lup smooth" 
(i.081.16,2_6my,). 

த.வ.1.முதன்மைமெய்ப்பொருள் 2. இன்றி 
யமையாதது 

[Skt. pradhana> த. பிரதானம்] 

பிரதானமடி-த்தல் தர௪ரசாரசா-ச2், 4 
செ.கு.வி. (41.) தற்பெருமை கொண்டாடுதல்; 
to boast, make much of oneself: blow 
one's own triumph. 

த.வ.தம்பட்டம் அடித்தல் 

[Skt. pradhana> gs. பிரதானம் அடித்தல்] 

பிரதானன் 2ர2227௪௱ பெ.(ஈ.) 11. தலைமை 
யானவன்; 0/7. 2. அரசியற்காரியங்கள் 
எல்லாவற்றையும் நடத்தும் அமைச்சன் 
(&&&l71651,66.); a minister who attends to 
all the functions of a state. 

த.வ. முதன்மையானவன் 

[Skt. pradhana> த. பிரதானன்] 

பிரதானி piradanj பெ.(ஈ.) அமைச்சர்: ஈர்ர516. 

"'திகழ்வடுக நாததுரை மெச்சும் பிரதானி" 
(தனிப்பா.1.260,1) 

[Skt. pradhana> s. பிரதானி] 

பிரதானிக்கம் piradanikkam, Qu.(n.) 
1 கருவூல அதிகாரியின் அலுவலகம் (வின்.); 
office of a treasurer. 2. அமைச்சகம்; 
ministerial office. 

[Skt. pradhana> த. மிரதானிக்கம்] 
பிரதானிசோடி  piradapisca; பெ.(ஈ.) 

அமைச்சர் பயன்படுத்தும் இலவய நிலம் 
(S.E1.); inam heldona fixed quit-rent by 
a minister.



பிரதானை 

த.வ.இலவய நிலம் a 

[Skt. pradhdna> த. பிரதானி-சோடி] 

பிரதானை 7௪220௮) பெ.(॥.) மலைமகள் 

(கூர்மபுதிரு.20.); “௭. 

. த.வ.இறையரசி, உமையவள் 

[Skt. pradhana> த. பிரதானை] 

பிரதி' 27227 பெ.(ஈ.) 1. ஒத்த தன்மை; |1:80655. 

"பிரதிபிம்பம்". 2. மாற்று, நிகரி, பதிலி; 

5ப0511பர்6. "வயிரத்துக்குப் பிரதி புட்பராகம் 

வைக்கப்பட்டது". 3. விடை; 8$ய/6, 

response. 4. படி; 0003), transcript, 

duplicate. "இது கையெழுத்துப் பிரதியா? 

5. நூல்படி; ஈாப5010( 6. மாறு, எதிர்ச்சொல்; 

0000514௦01. நான் சொல்லுவதற் கெல்லாம் 

பிரதி சொல்லுகிறான். 7. போட்டி; ௦௱0௦1400. 

அவன் கடைக்கு இது பிரதியாக வைத்தது. 

8. எதிர்வழக்காளி; 0676ஈ0கொர். அவன் இந்த 

வழக்கிலே பிரதி (இ.வ.). 

[Skt. prati> த. பீரதி] 

பிரதி தரச் பெ.எ. (80/.) ஒவ்வொரு; 680, 

று. பிரதி நாளும் வர வேண்டும். 

[Skt. prati> த. பிரதி] 

பிரதிக்கடமை piradi-k-kadama, Gu.(n.) 

செய்ந்நன் றி (கல்வி.வி.1,%7.); gratitude. 

த.வ.நன்றிக்கடன் 

[Skt. prati> த. பிரதிசகடமை] 

Ap A&sAgew piradikkiragam, Gu.(n.) 

1. கொடை பெறுகை; 8006018008 of gifts. 

2. படையின் பின்புறம், பின்பக்கம் (குறள், 767, 

அடிக்குறிப்பு); rear of an army. 

த.வ.ஈகை பெறல் 

[Skt. prati-graha> 6. பிரதிக்கிரகம்] 

பிரதிக்கிரகி-த்தல் சர்சமிஸ்ர்சரர், 4 

செ.குன்றாவி. (44.) கொடை கொள்ளுதல்; 1௦ 

accept a gift. 
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பிரதிகுலம் 

த.வ. ஏற்றல், ஈகை கொள்ளல் 

[Skt. pratigraha> த. பிரதிக்கிரகி-த்தல்] 

பிரதிக்கிரமணம் ரச24/6/7௮71௪1௮7, 
பெ.(1.) மன்னிப்பு; 0310௦1. '"அப்பாவங்கெடப் 
பிரதிக்கிரமனஞ் சொல்லி" (நீலகேசி,315, 
உரை). 

த.வ.குற்ற ஒப்புகை, குற்ற வருத்தம் 
[Skt. prati-kramana> த. பீரதிக்கிரமணம்] 

பிரதிக்கிரியை ,27௪24--//௮/ பெ.(ஈ.) 1. பிரதி 

கருமம் பார்க்க; 866 piradikarumam. 

2. கழுவாயாக செய்யுஞ் செய்கை; [201855 

remedy. 

த.வ. கழுவாய், குற்ற ஈடு செயல் 

[Skt. pratitkriya> த. பிரதிக்கிரியை/] 

பிரதிக்கினை ,றர௪ப7//7௪/ பெ.(.) 1. கருதிய 

செய்தி (பி.வி.2,உரை.); 1841 which is 

proposed or resolved upon. 2. ஊக 

உறுப்புகளில் நிறைவேற்ற (சாதிக்க) வேண்டிய 

பொருள் (தருக்க.சங்.49); ஈவு premise. 

3. @ (ammsy; vow, solemn declaration. 

4, தீர்மானம்; 016006, (250146. 5. உடன்பாடு 

(யாழ்.அக.); 88561(. 6. பாபசங்கீர்த்தனம் 

(கிறித்து.) (வின்) பார்க்க; see 

pabasargirttanam. 

த.வ. 1. கருத்தூகம், 3. வெகுண்டுரை, 

4. எண்ண முடிவு, 5. ஒத்த முடிவு ஒப்பளிப்பு 

[8/4 சர்ப/722 த. மிரதிக்கிறனை] 

Ny Heguis pirad-karumam, Gu.(N.) 

1. செய்ததற்கு மாறு செய்கை; [௦19181௦, 

[90ப1௮!. 2. புனைகை (யாழ்.அக.); 800681, 

decoration. 

த.வ.1. பழிவாங்குகை, 2. அழகுபடுத்துகை, 

ஒப்பனை செய்கை 

[Skt. prati-karman> g. Uy gsleguni] 

பிரதிகுலம் ,ர221-40/௪70, பெ.(7.) பிரதிகூலம் 

பார்க்க:566 றாவ. "பிரதிகுலமேற் 

றீதாம்"' (சினேந்.443). 

[5/4 2/சரி-ப22 த. பர்திகூலம் பர்திகுவர்]



பிரதிகை 

பிரதிகை றரச2/9௮] பெ.(ஈ.) தும்புருவுக்குரிய 

வீணை (பரத.ஒழிபு.15.); 8 |பர்6 ௦4 [பார்பாப. 

[Skt.cf. brhatika> த. மிரதிகைர] 

பிரதிச்சீட்டு piradi-c-cittu, Qu.(n.) 1. எதிர் 

குறிப்புத்தாள்; bond given in return, 

counter-part. 2. mas; copy of a bond. 

[Skt prat>s. பிதிசசிட்டு] 

Ny Aeq,eein pirad-sarukkam, Qu.(n.) 

தட்சன் முதலிய துணை படைப்புக் கடவுளரால் 

படைக்கப்படும் படைப்பு (மச்சபு.நைமிச.37); 

secondary creation by the upa-p-piramar. 

[Skt. prati-sarga> த. பிரதிசருக்கம்] 

பிரதிட்டாகலை piratiftakala; @u.(n.) 

சிவஆற்றலின் ஐந்து கலைகளுள் உயிராதனை 

வீடுபேற்றில் உய்க்குங் கலை (சி.போ.பா.5,2, 
பக்.143,புதுப்.), sphere of action of the 
energy of Siva, which lead the soul to 
the liberated state, one of pafija-kalai. 

[Skt. pratistha> g. Syd. rremal 

AT He tg - 550 piraditi., 4 செ.குன்றாவி. (ம.1.) 
1. கோயில் முதலியவற்றில் தெய்வத்தை 
நிறுவுதல்; (௦ 69180156 ௨ கெடு, 8 ரா ௨ 
(உ௱ற16. "அக்கினியைப் பிரதிட்டிப்பதற்கு 
முன்பே" (சீவக.2464,உரை). 2. நிலை 
நாட்டுதல்; 10 861116, 85 8 family. 

த.வ.நிலைக்கச் செய்தல், நிலைகோள் 
செய்தல் 

[Skt. prati.stha> த. மிரதிட்டி-த்தல்] 

பிரதிட்டை ௦௪0/4] பெ.(ஈ.) 1. தெய்வத்தைப் 
புதுக்கோயில் முதலியவற்றில் நிறுவுகை: 
establishing a deity, as in a newly built 
temple. 2. flenev Cu miones; founding as ofa 
family establishing setting in security. 
"பிராண பிரதிட்டை (இராமநா.உயுத்.5), 
3. உயிராதனை வீடுபேற்றில் உய்க்குங் கலை 
(சி.போ.பா.5,2,பக்.143.புதுப்.): sphere of 
action of the energy of Siva, which lead 
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பிரதிநிதி 

the soul, to the liberated state, one of 
pafica-kalai. 

[Skt. prati.stha> த. பிரதிட்டை] 

பிரதிட்டைப்பண்டிகை p/radittai-p-pandigai 

பெ.(ஈ.) முதற்பேறுகளைக் கடவுட்குக் 

கொடுக்கும் காணிக்கைத் திருவிழா 

(கிறித்து.); 16851 of dedication. 

த.வ.முதற்காணிக்கை, நேர்த்திக்கடன் 

விழா 

[Skt pratistha> த. பிரதிட்டை-பண்டிகை] 

பிரதிதானம் ஐர்சர்சசரசா, பெ.(ஈ.) 

1. கைம்மாறு; ரபா, 914 1ஈ ரபா. 

2. பிற்பயன் கருதி உதவுங் கொடை; 0114 ஈ206 

in expectation of a return. 3. ers @GaenaG 

விலையாகக் கொடுக்கப்பட்ட பொருள் 

(சுக்கிரநீதி, 98); றார06. 

த.வ. 1. சிறுகடன் 2. எதிர்நோக்கு உதவி 
3. மாறுகொள்ளல் 4. பண்டமாற்று 

[Skt. prat-dana> த. பிரதிதானம்] 

பிரதிதுரை piraditura; பெ.(ஈ.) உதவியதிகாரி 
(ailecr.); a deputy governor. 

த.வ.துணை ஆளுநர் 
[Skt. pratitdhurya > s. பிரதிதரை] 

பிரதிதொனி ௦24/2 பெ.(1.) எதிரொலி 
(யாழ்.அக.); echo, reverberation. 

த.வ.எதிரொலி, மாறுஒலி 

[Skt. prat-dhvani> g. iridsrafl] 
பிரதிநாதம் pitadi-nadam,  பெ.(.) 

பிரதிதொனி (யாழ்.அக.) பார்க்க; 996 தர்௪௭ 
toni. 

[Skt. pratitnada > த. பிரதிராதம்] 
பிரதிநாயகன் piradinayagap, GQu.(n.) 

பாட்டுடைத் தலைவனின் பகைவன்: 1௦ ரள 
adversary of the hero of any poetic 
composition. 

த.வ. கொடும்பன் 

[Skt. prati+nadyaka> த. பிரதிநாயகன்] 
ly HiNH piradiniadj @u.(n.) 1. wimp gyeir; 

deputy, representative. 2. காலத்தின் தகுதி



பிரதிப்பிரயோசனம் 

நோக்கி ஒரு செயலைச் செய்தற்கும் ஒழிதற்கும் 

உரிமையுள்ள அமைச்சன் (சுக்கிரநீதி,66.); 8 
minister who does or forbears from doing 
an act, good or evil, as occasion 

demands. 

த.வ.நிகராளி, நிகராளர், நிகரர் 

[Skt. prati-nidhi> த. மிரதிநிதி] 

பிரதிப்பிரயோசனம் piradip-pirayOSanam, 
பெ.(1.) கைம்மாறு (உ.வ.); benefit in return, 

consideration, remuneration. 

த.வ.எதிர்நோக்கு உதவி 

[Skt pratitpra-yOiana> g. Ubi Cureemi] 
பிரதிபடன் ,சரச0௪22௦, பெ.(ஈ.) எதிராளி; 

opponent, competitor. "Ganuin# 
படனாய்" (திவ்.திருவாய்.4,10,பன்னீ.). 

த.வ.போட்டியாளர் 

[Skt. prati-bhata> ». dirgfluc air] 

பிரதிபத்தி ,2/௪21௪// பெ.(ா.) 1. மதிப்பு; 120810, 
£2$0601. ஆசாரியனிடத்தில் பிரதிபத்தி 
யுள்ளவன். 2. நம்பிக்கை; ௦110211௦௦, 14144. 

மந்திரத்தில் பிரதிபத்தியிருந்தால் பலன் கை 
கூடும். 

த.வ.மதிப்புரவு 

[Skt prati-patti> 9 disuse] 

AgAusin piradipadam, Gu.(n.) 1. ஒரு 
பொருட்பன்மொழி (பி.வி.42); synonym. 

2. சொற்பொருளுரை; 600/8ா௭1/0 ௦ 

interpretation, word by word. 

த.வ. பொழிப்புரை 

[Skt. மாசம் 40௪022 த. பிரதிபுதம்] 

பிரதிபந்தகம் 1௪௦0௮1027௮, பெ.(ஈ.) தடை 
(2.6u.}; obstacle, impediment. 

த.வ.இடையூறு, தடங்கல், முட்டுக்கட்டை 

[Skt. prati-bandha-ka> த. பிரதிபுந்தகம்] 

பிரதிபந்தம் ர்சமம்சாச்ா, Gu.(n.) 
பிர திபந்தகம் (வேதா.சூ.141,உரை) பார்க்க; 
see piradipandagam. 

[Skt. pratibandha> 5. iriuss] 
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Ne HMusw piradipalam, Qu.(n.) பிரதிப் 
பிரயோசனம் பார்க்க; see piradi-p- 
piray OSsapam. 

[Skt. prati-phala> த. மிரதிபலம்] 

பிரதிபலனம் piradipalanam, Qu.(n.) 
1. +H5G; reflection, shadow, mirrored 

ர்ா806. "பிரதிபலனச் சாயையாகிய சீவேசுர 

சகத்திற்கு"' (வேதா.சூ.56,உரை). 

த.வ.எதிர்நிழல், எதிர்சாயை 

[Skt. pratiphalana> g. பீரதிபலனம்] 

பிரதிபலி-த்தல் ,24௪212௮, 4 செ.கு.வி. (v.i.) 
கண்ணாடியில் எதிருரு தோன்றுதல் (கைவல். 
தத்துவ.32,உரை.); 1௦ 06 reflected, as an 

image in a mirror. 

த.வ.எதிரொலித்தல் 

[Skt prati-phal> 3. பர்திபலி த்தன] 

பிரதிபாத்தியம் சடா, பெ.(.) 
எடுத்து விளக்கப்படுவது (வேதா.சூ.9,உரை.); 
that which is explained or propounded. 

த.வ.விளக்கவுரை, விரிவுரை 

[5/ம் றற்சஞ்ச2 த. பிரதிபாத்தியம்/ 

பிரதிபாதகம் ,௦/22122227277, பெ.(॥.) எடுத்து 

விளக்குவது (வேதா.சூ.9,உரை.); 1721 (0 

explains. 

த.வ.விரிவுரை 

[Skt. pratipadaka> த. பிரதிபாதகம்]/ 

பிரதிபாதி--த்தல் ரச, 4 செ.கு.வி. (4:1.) 
எடுத்து விளக்குதல்; 1௦ explain, illustrate. 

"இவ்வருத்தந்தனையே பிரதிபாதிக்கும்"" 
(சூத.எக்.உத்.தைத்தரீ 5.16). 

த.வ.விரிவுரையாற்றுதல் 

[Skt. prati-pad> s. Ur diurdi-§ 50] 

Ny AMiaLun piradibimbam, பெ.(ஈ.) கண்ணாடி 
போன்ற பொருளில் தோன்றும் படிவுருவின் 
தோற்றம்; counterpart of an original, 

mirrored image. 

த.வ.எதிருரு, நிழலுரு 
[Skt. prati+bimba> த. பிரதிபிம்பம்]



பிர திபுண்ணியவராகன் 

பிரதிபுண்ணியவராகன்  piradipunniya- 

௭292, பெ.(॥.) பழைய காசு வகை 

(பணவிடு.116,); ௨ வா௦( ௦௦/8. 

[Skt. pratitpunyatvaraéha> த... மிரதி 
புண்ணியவராகள்] 

பிரதிமத்தியமம் 27224௪1௫௪௮, பெ.(॥.) 

எழுவகைப் பண்களுள் நான்காவதாகிய "ம" 

என்ற பண் (சிலப்.3,23,உரை); (141ப68.) பஷ! 
variety of the fourth note of the gamut, one 
of SOdaSa-Suram. 

[Skt. prati+madhyana> த. மிரதிமத்தியமம்] 

ily Soreness piradi-malaf Qu.(n.) ஈற்றெழுத்து 
soil (wri. 9\&.); a stanza which begins with 
the last word or syllable of another stanza 
a Capping verse. 

[Skt. prati> த. மிரதிசமாலை] 

பிரதிமானம் ௦௪247127௭௭, பெ.(ஈ.) யானைக் 
கொம்புகளுக்கு இடையிலுள்ள முகப்பகுதி 
(பிங்); 16 றவர் 07 8ஈ ஒிஜெரகா('6 0௨௨0 
between its tusks. 

த.வ. நுதல் 
[Skt. pratimana> த. பிரதிமானம்] 

பிரதிமுகம் piradimugam, @u.(n.) ஐவகை 
நாடக சந்தியுள் முளைத்து இலை தோன்றி 
நாற்றாய் முடிவதுபோல நாடகப்பொருள் 

நிற்பது (சிலப்.3,13,உரை.); 18 part of a 
drama which embraces the main action 
of the play and leads on to the 
catastrophe, epitasis, one of five kinds of 
nadaka-c-candi 

[Skt. prati> த. மிரதிஃமுகம்] 

Ny epi 5H) piradi-martti பெ.(ஈ.) 1. ஒத்த 
வடிவம்; (667658, 1806, representation, 
2. பெயர்த்தெழுதுகை; transcript. 

த.வ.ஒத்தபடி, ஒத்த உரு 
[Skt. prati> த. பிரதிஃமூர்த்தி] 

பிரதிமை ௦௪௦17௮] பெ.(ஈ.) உருவம்; puppet, 
figure, effigy, statue, portrait. 
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த.வ.உருவம், பொம்மை, கொடும்பாவி, 

சிலை, உருத்தோற்றம் 

[Skt. pratima> s. Irfan] 

பிரதியத்தனம் piradiyattanam, பெ.(ஈ.) 
1 எதிரிடை; 0000511407. 2. சிறைப்படுத்துகை; 
imprisonment. 3. uiflammgsena; avenging, 
4. விருப்பம்; |॥//0. 

த.வ.1. நேர் எதிர், 4. ஆசை 

[Skt. prati-yatna> த. பிரதியத்தனம்] 

பிரதியாதனை ,2ர௪0ந:2420௮] பெ.(ஈ.) ஒத்த 
Allg oul (wiTtp..98.); representation, image. 

த.வ.சார்பு வடிவம் 

[Skt. prati-yatand> த. பிரதியாதனை] 

yr Ayssyia piradiyuttaram, @u.(n.) 
மறுமொழி; 8098. 

த.வ.விடை 

[Skt. pratyuttara> த, ப்ர்திபுத்தரம்/ 

My Hujuenpia piradi-y-ubagaram, Qu.(n.) 
கைம்மாறு; 18/0 பா [ஈ ஈஎபா, recompense. 

த.வ.எதிர்நோக்கு உதவி 

[Skt. pratyupakara> த. பிரதிடியகாரம்] 
பிரதியோகம் piradi-yogam, @u.(n.) 

1. எதிரிடை; Opposition, contrariety. 
2. கூட்டம்; union. 

[Skt. prati-yoga> s. மிரதியோகப்] 
பிரதியோகி! ிர்20029] பெ.(ஈ.) 1. எதிர் 

மறைவினை; 480 implying negation. 
"விதியனுயோகி மறைபிரதியோகி" (பி.வி. 
16,உரை) 2. எதற்கு இன்மை கூறப்படுகிறதோ 
அது; (Log.) a thing whose non-existence 
is predicated. 

த.வ. எதிர்வினை 

[Skt. pratiyagin> த. பிரதியபோகி] 
பிரதியோகி? இிர்சர்29[ பெ.(ஈ.) எதிராளி 

(சி.சி.3,4,சிவாக்.); opponent. 
[Skt. prati-yogin> ௧. பிரதியோகி] 

பிரதிரூபம் pirad-rabam, பெ.(1.) பிரதிமூர்த்தி 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; 566 Pirad-mortti. 

[Skt Prati-rapa> gs. பிரதிரூபம்/
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பிரதிலோமசன் piradi/dOmasap, Gu.(n.) 

உயர்குலப் பெண்ணுக்கும் இழிகுல ஆணுக்கும் 
பிறந்த மகன் (பிங்.); 076 6௦1 of a union 
between a man of inferior caste and a 

woman of a superior caste. 

[Skt. prati-loma-ja> g. UygiGoruesir] 

பிரதிவசனம் pirad-vasapam, @u.(n.) 
1. com@uomifl; answer, reply. 2. எதிரொலி 
(யாழ்.அக.); 6040. 

த.வ.1. விடை, 2. மறு ஒலி 

[Skt. prati-vacana> த. பிரதிவசனம்] 

பிரதிவத்தூபமை piradivattubama; @u.(n.) 

மறுபொருளுவமை (தண்டி.30,6.); 8 kind of 

simile. 

[Skt pratt-vastqpama> s. urging gmen] 

Sy Hour gin pirad-vadam, Gu.(n.) sr site soy 

(வாதம்.); defence, replication, answer in 

law. 

[Skt. pratitvada> த. பிரதிவாதம்] 

Ny Kain HM" piradi-vadj Qu.(n.) 1. எதிர் 

aupsasr; defendant, respondent, the 

900ப560. 2. எடுத்துரைப்பில் எதிராளி; 

opponent in a controversy. 

[Skt. pratitvadin> த. பிரதிவாதி] 

பிரதிவாதி?-த்தல் piradi-vatd, 4 

செ.குன்றாவி. (9.(.) எதிராடல்; 1௦ reply, 

present a defence. 

த.வ.சொற்போர், சொல்லாடல் 

[Skt. pratitvada> த. பிரதிவாதி-த்தல்] 

பிரதிவாபம் ,/௪2622௪௱, பெ.(ஈ.) மருந்து 

ஊர்தியில் மருந்தோடு எடுத்துச் செல்லப்படும் 

துணைப் பொருள் (யாழ்.அக.); 2 5ப0518106 

taken along with a medicine vehicle. 

[Skt றாசர்- (20௪: த. மிரதிவாயம்] 

பிரதிவிம்பம் ஐர்௪3%4712௮7, பெ.(.) எதிர் நிழல்; 

reflection, image, counterpart of an 

ofiginal. "GsrerAGuo MpHamious" (BW. 

குசன...27).   

த.வ.எதிருரு, நிழலுரு 
[Skt. pratibimba> த. பிரதிபிம்பம்] 

பிரதிவிம்பீகரி-த்தல் தர்சஞ்ராறர்க், 4 
செ.கு.வி. (14.1.) பிரதியுருவந் தோன்றுதல்; 1௦ 

196 51806 8081ஈ. "நடராஜ மூர்த்தமே 
பிரதிவிம்பீகரித்துப் பரியோனெனச் சொல்ல 

வந்ததால்" (சந்திரகலாமாலை,15). 

[Skt prat-bimbatky> g. uyshiase-gg0i] 

My Samy’ piradikaram, Gu.(n.) 1. மருத்துவம்; 
remedy. 2. &lerurgiene; conciliation. 

3. சீர்திருந்துகை; reforming. 4. ui 

வாங்குகை; 88010. 

த.வ.1. தீர்வு, 2. அமைதிப்படுகை, 

3. நல்வழிப்படுத்துகை, 4. எதிர்பழி தீர்க்கை 

[Skt. prati-kara> த. பிரதீகாரம்] 

My Sangin’ piradikaramGu,(n.) 1. கதவு, 0௦07. 

2. ஏமாற்றுகை; 0606010. 

த.வ.1. கபாடம் 2. கரவடம் 

[Skt. prati-hara> த. மிரதீகாரம்/ 

பிரதீகாரம்” றரச24௮௪ர), பெ.(ஈ.) எதிரிடை; 

opposition. "பெண்ணு மாணும் மன்மையிற் 

பிரதீகாரமில்லை " (நீலகேசி,96,உரை). 

[Skt. prat-kara> g. Sy Senpil 

பிரதீதி றர்௪௦0] பெ.(.) 1. அறிவு (சி.சி.2, 

54,fleuré.); clear apprehension or insight. _ 

2. புகழ் (யாழ்.அக.); 18716. 3. மகிழ்ச்சி; சேரா. 

4. விருப்பம் (யாழ்.அக.); 065116. 

5. தோன்றுகை; 060600. 

த.வ.1. மூளை 2. பெருமை 3. பெருங்களிப்பு, 

பேருவகை 4. ஆசை 5. உதிக்கை 

[Skt. pratiti> &. ss] 

பிரதீபம் piradibam, Gu.(n.) 1. sgt நிலை; 

contrariness,opposition. 2. 2 euGowmiesener 

மாற்றிச் சொல்லும் எதிர் நிலை அணி 

(அணியி.4.); a figure of speech. 

த.வ. மாறுநிலை 

[9/1 மர்றச: த. பிரதிபம்]
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பிரதீரம் ௦௪2௪௭, பெ.(ஈ.) கரை (யாழ்.அக.); 
bank, shore. 

த.வ.ஓரம் 

[Skt. pra-tira> த. மிரதீரம்] 

பிரதேசம் ,௦/2222௪7), பெ.(ஈ.) இடம்; 01206, 
locality. "ஆன்மா சரீரத்திலே ஒரு 
பிரதேசத்திலே இருப்பன்" (சி.சி.4,16,மறைஞா.). 

த.வ.பகுதி 
[Skt. pra-déSa> 5. பிரதேசம்] 

பிரதை ௪2௭!) பெ.(ஈ.) பாண்டுவின் 

மனைவியான குந்தி தேவி (பாரத.சம்பவ.25.); 

Kundi, wife of Pandu. 

[Skt. prtha> த. மிரதை] 

பிரதோடம் தர௪26ர௪௱, பெ.(ஈ.) 1. ஞாயிறு 

மறைவிற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள மூன்றே 
முக்கால் நாழிகை; evening, 3 3/4 naligai 

061016 810 எரி9£ 5பா56(. 2. சிவபெருமானை 
வழிபடுதற்குரியதான கரும்பக்கத்தின் பதின் 
மூன்றாம் உவா நாள் (கிருஷ்ணத் திரயோதசி) 
கூடிய மாலைக்காலம்; evening of the 13th fifi 
of dark fortnight, considered auspicious 
for worshipping Siva. 

த.வ.பதின்மும்மி 

[Skt. pra-désa> த. மிரதோடம்] 

பிரபஞ்சக்கட்டு pirabaija-k-kattu, பெ.(ஈ.) 
உலகப் பற்று 140710 எக ளட. 

த.வ.அன்புத்தளை, உறவுக்கட்டு 

[Skt. pra-parica> த. பிரபஞ்சம்-கட்டு] 

பிரபஞ்சகாரியம் pirapafya-kariyam, Qu.(n.) 
உலகியல் பற்று, தொடர்பு; 860ப[த7 matter, 
worldly affair. 

த.வ.இம்மைஆசை, உறவுத்தளை, 
உலகத்தொடர்பு 

[Skt pra-pancatkérya> os snssoesmfusi] 
பிரபஞ்சசாகரம் pirabafjasagaram, @u.(n.) 

கடல்போல் பரந்துள்ள உலகியல் பற்று (வின்.); 
the ocean of worldly attachment.   

த.வ.இம்மைப் பற்று, வாழ்க்கைப் பற்று, 

உலக ஆசை 

[5/%0/2-04/7047527422 த. பிரபஞ்சசாகரம்] 

பிரபஞ்சம் ,சர௮௫௪3௪7, பெ.(ஈ.) 1. உலகம்; 
universe, phenomenal world. "Grugpe 
வைராக்கியம்" (திருவாச.). 2. உலக வாழ்வு; 
mundane existence. 3. amdlue; 

worldliness. 

த.வ.1. அண்டம் 2. இம்மை வாழ்க்கை 

5. வாழ்வியல் 

[5/0 ,012-02/௦22 த. பிரபஞ்சம்] 

பிரபஞ்சமயக்கம் pirabafya-mayakkam, 
பெ.(.) உலக நிகழ்ச்சிகளிலுள்ள மனமயக்கம்; 
delusion caused by worldly attachment. 

த.வ.அண்டமயக்கம், உலகியல் தடுமாற்றம் 

[Skt. pra-pafica> த. பிரபஞ்சம்-மயக்கம்] 

பிரபஞ்சமாயை pirabarja-mayaj Qu.(n.) 
1. உலகமாயை; [/ப810 of the phenomenon 
of the world. 2. epauin; matter. 3. உலகப் 
Gur gsrasher Gurslé Camrhmrag vanity of 
earthly things. 

த.வ. அடிப்படை 

[Skt. pra-parica> த. பிரபஞ்சம்] 

பிரபஞ்சவாசனை ற௪0௮/2-0222௮/ பெ.(7.) 
உலகத்தின் இன்பதுன்ப நுகர்வு லரல/2௦௦ 
of the joys and sorrows of the world. 

[5/4,02-04102-/29-2: த. பர்பஞ்சவாசனைரி 
பிரபஞ்சவாழ்வு சர௪ம்௪௫2-2/ப, பெ.(.) உலக 

வாழ்க்கை (வின்.); worldly prosperity, 
temporal enjoyment. 

த.வ.இம்மை மகிழ்வு, உலகியல் நுகர்வு 

[Skt. pra-pafica> த. பிரபஞ்சம்-வாழ்வு] 

பிரபஞ்சவியாபாரம் pirabafja-viyabaram, 
பெ.(॥.) உலகியல் செயல் (வின்.); worldly 
dealings, earthly concern. 

த.வ.நடைமுறை 

நடவடிக்கை 

[Skt Pra-paficatvyapara> த. பிரபஞ்ச 
afta] 

வாழ்க்கை, உலக



பிரபஞ்சவிருத்தி 

பிரபஞ்சவிருத்தி 2/22௪2-பரபப/ பெ.(ா.) 
1. உலகச் செயல்கள்; worldly actions, work 

௦ 806. 2. போலித் தோற்றரவு (மாயா) செயல்; 

exhibition or development of Maya in the 
production of the universe. 

த.வ.1. அண்ட நிகழ்வுகள் 2. பொய்மைத் 

தோற்றம் 
[5/7 ௦௮-,0270௪41/145 த. மிரயஞ்சவிருத்தி] 

பிரபஞ்சவிலாசம் ,௦/202௫2-07/22௪7, பெ.(1.) 
இன்மைத் தோற்றத்தின் விந்தையூட்டும் பல 
வகையான அழகு வெளிப்பாடுகள் (வின்.); 

exhibition of Maya in creation, displaying 

variety, order and beauty. 

த.வ.பொய்மை வெளிப்பாடு 

[Skt pra-pancatvilasa> த. மியஞ்சவிலாசப] 

பிரபஞ்சவைராக்கியம் தர௪ம௪௪-ட௪ர௪ர் 
7/௪, பெ.(॥.) உலக வாழ்க்கையி லுண்டாகும் 

Gleumiciy; disgust in worldly affairs. 

த.ல. பற்றுநீக்கம் 

[Skt. pra-paficatvairagya> த. மிரபஞ்ச 

ஊராக்கியம்] 

jugar pirabafyanan, Gu.(n.) arool 

(S\.); wind. 

த.வ.வளி 

[Skt. prabhatjana> g. பிரயஞ்சனன்ர் 

AyugaraysAy aia pirabafjapukkiragam, 
பெ.(ஈ.) உயிர்களிடத்துக் கடவுள் காட்டும் 
திருவருள்; 91806 ௦4 0௮1ு/ (088705 souls of 

the world. 

த.வ.இறையருள், கடவுள் கருணை, தெய்வ 

இரக்கம் 

[Skt. pra-paficatanu-graha> த. 

பிரபஞ்சானுக்கிரகம்] 

பிரபஞ்சி ஐர்சம்சற[ பெ.(ஈ.) உலகை 
உள்ளடக்கியது (சி.சி.2,50, ஞானப்); 1181 which 

constitutes the universe. 

த.வ.விரிந்த அண்டம் 

[Skt. prapaficin> த. பிரயஞ்சி] 

பிரபத்தி தர௪-௦௪/4] பெ.(॥.) இறைவனிடம் 
அடைக்கலம் புகுகை; 1/0 (61006, as in 
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000. "பிரபத்தியென்னும் பேருடை நெறியால்" 

(பிரபோத.45,10). 

த.வ.திருவடிப் பற்றுகை 

[Skt. pra-patti> த. பிரயுத்தி] 

பிரபதனம் pirabadanam, பெ.(॥.)இறப்பு 

(சா.அக.); 02810. 

த.வ.சாவு, மாள்வு 

பிரபந்தகற்பனை ,2/202192:2027௪ பெ. (1.) 

கட்டுக்கதை (வின்.); fable, fiction, fictitious 

language, allegorical expression. 

த.வ.கற்பனைக் கதை, புனை கதை 

[Skt pra-bandha> த. மீரபுந்தம்-குர்பணரி 

பிரபந்தம் pirabandam, பெ. (1.) சிற்றிலக்கியம்; 
fable, fiction. 

[Skt. pra-bandha> ». பிரபுந்தம்] 

பிரபந்தீகரி-த்தல் pirabandikar-, 4 
செ.குன்றாவி. (4.(.) நூலாக இயற்றுதல் 

(ஈடு, அவ,ஜீ.); 1௦ produce in a literary form. 

த.வ.இலக்கியமாக்குதல் 

[Skt. prabandhikr> த. பீர்புந்திகரி] 

பிரபலம் pirabalam, Glu.(n.) 1. yep; fame, 

celebrity. 2. sisvevsmun; strength, power. 

"பிரபலச்சூரர்” (திருப்பு.613). 3. வலிமை 

யுள்ளது; that which is powerful or 

authoritative. "a GHeLGSs Soup பிரபல 

துர்ப்பலங்கள் அறிய மாட்டாது" (சித். 

மரபுகண்.பக்.7). 

த.வ.1. பெயர் பெற்றது 2. வலிமை 3. ஆற்றல் 

[Skt. pra-bala> த. பிரபலம்/ 

பிரபலன் றர்சம்அ௪ற, பெ.(ஈ.) புகழ் பெற்றவன் 

(wirib..946.); famous, renowned or powerful 

person. 

த.வ.பெயர் பெற்றவன், பெருமை பெற்றவன் 

[Skt pra-bala> த. மீரயலன்] 

பிரபவ 722௪௦௪, பெ.(1.) சக ஆண்டு (கி.பி.78) 

தொடக்கத்தில் வடமொழியாளரின் ஆண்டு 

கள் அறுபதனுள் முதலாம் ஆண்டு; 16 171



பிரபவா திச்சுவடி 

year of the Jupiter cycle of 60 years. 

[Skt. Prabhava> த. பிரபவ] 

Mjuem AF Kalle pirabavaai-c-cuvag) Gu(n.) 

சிறுவர்களுக்கான இந்துக்களின் ஐந்திய 

(பஞ்சாங்க) நூல்; 8 ஜா explaining the 

Hindu calender. 

பிரபன்னன் ஐர்௪௦2002, பெ.(॥.) தன்னுடைய 
ஒரே அுடைக்கலம் இறைவனே என்று 
சரணடைந்தவன்; he who accepts God as 
his sole refuge. 

[Skt. pra-panna> g. yustreareir] 

பிரபாகரம் தர்௪ம்ச/சாசா, பெ.(1.) பிரபாகர 

னென்பவனாற் பரப்புரை செய்யப்பெற்ற 
(பிரச்சாரம்) மீமாஞ்சமதவகை; 8 85180 ௦7 

Mimasa Philosophy expounded by 
Prabhakaran. 

[Skt. prabhakara> g. Arum] 

பிரபாகீடம் ௦4௪௦-722௭), பெ.(ஈ.) மின்மினி 
(சங். அக.); 16 - ரி) 9105-1401. 

த.வ.மின்னாம்பூச்சி 

[5/8 ஊஎம்ர2-/0122 த. பிரபாகிடம்] 

பிரபாணி சரசம்சர் பெ.(ஈ.)] உள்ளங்கை 
(யாழ்.அக.); hollow of the hand, palm. 

த.வ.அங்கை 

[Skt. pra-pani> த. பிரபாணணி] 

பிரபாதம்' ௦22222, பெ.(ஈ.) 1. செங்குத்து; 
060௦101068. 2. மலைவீழருவி; 08850806, 

waterfall. 3. sem; bank, shore. 

த.வ.1. நெட்டுவாக்கு 2. நீர் வீழ்ச்சி 3. ஓரம் 

[Skt. pra-pata> த. பிரபாதம்] 
பிரபாதம்” ,௦4௮௦:428௭, பெ.(.) விடியற்காலை 

(யாழ்.அக.); 00881 of day. 

த.வ.வைகறை, விடியற்பொழுது 

[Skt. pra-bhata> த. பிரபாதம்] 

பிரபாதம்” 020242, Qu.(n.) தெரு 
(wirip..916.); street, 

த.வ.வீதி, பொதுப்பாதை, பொதுவழி 

[Skt. pra-patha> த. பிரபாதம்*] 
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பிரபாதிகம் ௦4222021௮7, பெ.(ஈ.) மயில் 

(யாழ்.அக.); 068000%. 

[Skt. prapadika> த. பிரபாதிகம்/ 

பிரபாலன் றர்௪ம௮௪, பெ.(.) மாணாக்கன் 

(யாழ்.அக.); 01501016, றபர். 

த.வ.கற்பவன், பயில்பவன் 

[Skt. pra-bala> 5. yureusir] 

பிரபாவம் pirabavam, Gu.(n.) 1. மேன்மை; 

dignity, majesty, pre-eminence, grandeur. 

2. yelp; glory, renown. 3. spefl; light, 

splendour, lustre. 4. susslenu; strength, 

valour. 

த.வ.1. உயர்வு, மதிப்பு 2. பெருமை, 

3. வெளிச்சம், 4. ஆற்றல் 

[Skt. pra-bhava> த. பிரபாவம்] 

பிரபாவளி ரசச்சசர் பெ.(ஈ.) திருவாசி 

(M.E.R.151 of 1924); ornamental arch 

over the figure of a deity. 

த.வ.இறை ஒளிவட்டம் 

[5/7 0௪002௪ த. பிரபாவளி] 

பிரபாவனம் றர்௪௦௪/௪7௪௱, பெ.(ஈ.) குளிர் 
சோலை (யாழ்.அக.); 0௦௦1 90/6. 

த.வ.பூங்காவனம் 

[Skt. prapavana> g.. பிரயாவனம்] 

பிரபிதாமகன் pirapidamagan, Qu.(n.) 
GemLumiet; great - grandfather. 
"பிதாபிதமகர்... பிரபிதாமகரா மருவு மூவர்" 
(சேதுபு.துராசா.55). 

த.வ.பூட்டன் 

[Skt. pravitamaha> g. ly Resmoeseir] 
பிரபிதாமகி 720/௪ பெ.(ஈ.) கொட்பாட்டி: 

great-grandmother. 

த.வ.பூட்டி 

[Skt. pra-pitamahi> த. பிரபிதாமகி] 

பிரபு 21260, பெ.(ஈ.)1. பெருமையிற் சிறந்தோன்; 
lord, noble. 2. செல்வன்; 8 ஈ8 of wealth.



பிரபுசத்தி 

3. அதிகாரி; உறவா 1 power. 

4. கொடையாளி (உ.வ.); benefactor. 

5. இதளியம் (பாதரசம்) (யாழ்.அக.); 0ப/௦1 

silver, mercury. 

த.வ. 1. மேன்மையானவன், உயர்ந்தோன் 

2. பணக்காரன் 3. மேல் அலுவலர் 4. வள்ளல் 

[Skt. pra-bhu> g. yt] 

My yess) pPlrabu-satt, Qu.(n.) மூன்று 
ஆற்றல்களுள் பொருள் படைகளால் அரசர்க்கு 
அமையும் ஆற்றல் (இரகு.திக்கு.25.); the power 

of a king derived from his resources in 

men and money, one of mu-c-catti. 

[Skt. pra-bhu+sakti> த. பிரபுசத்தி] 

ApyssHer pirabuttan, Gu.(n.) 1. விழிப் 
ustareusst; Wakeful person. 2. Qleremut 

பருவமடைந்தவன்; 006 ய/ர்௦ 88 ச((வா60 

௱லு்௦ரடு. "குமாரன் பிரபுத்தனானவாறே 

கொடுக்கச் சொல்லுமா போலே" (குருபரம். 
319). 

த.வ.1. கவனமுள்ளவன், 2. விடலை, 

காளையன் 

[Skt. pra-buddha> g. irygaeir] 

பிரபுத்துவம் pirabuttuvam, Qu.(n.) 
1. மீப்பெருமையாளன் தன்மை; [81 or status 

௦4 ௨ ஈ௦016௱கா. "பிரபுத்துவகுமார" 
(Hlajl1y.870). 2. 911.4; power, sovereignty. 

த.வ.பெருந்தகைமை, பெரும்புகமுடைமை 

[Skt. pra-bhu-tva> த. பீரயுத்துவம்] 

பிரபுமோடி ஐர்சசப-ரசஜ் பெ.(.) பெருமிதம்; 
lordly style. 

த.வ.செறுக்கு, உள்ளக்களிப்பு 

[Skt. pra-bhu> g. yi+Cumg] 

பிரபுலிங்கலீலை pirabu-linga-iia, Gu.(n.) 
சிவப்பிரகாசரால் கி.பி.1652இல் இயற்றப்பட்ட 
சிவ எழிலுருவோனான அல்லமாப் பிரபுவின் 

eulTeuT mF; A poem on the exploits of Allama- 

p-pirapu,a manifestation of Siva, by 
Siva-p-pirakaSar, composed in A.D.1652. 

[Skt pra-bhutlingatiia> த. பிருவிங்களை] 
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பிரபூதபலி ,ஐர25/742222௪1 பெ.(1.) இறந்தவர் 
பொருட்டுப் பத்தாம் நாளில் அடை முதலிய 
வற்றோடு இடும் சோற்றுப்படையல்; 0௦160 (10௦6 

and cakes offered to the spirit of the 
deceased on the tenth day of his death. 

த.வ.பிண்டச்சோறு 

[Skt சன த. பிரபூதபலி] 

பிரபேதம் ,௦ர22௪2௪7, பெ.(ஈ.) லகை; (ர, 

variety. 

த.வ.பகுப்பு, பிரிவு 

[Skt. pra-bhéda> g. பிரபேதம்] 

பிரபை! ரசம்! பெ.(.) 1. ஒளி; light, radiance, 

brightness, lustre. "gueflud Mrenu" 

(திருப்பு.319). 2. திருவாசி (5.1.1.॥,136,96); 

nimbus, halo, aureole over the head of a 

041/3. கொற்றவை (யாழ்.அக.); Durga. 

த.வ.1. வெளிச்சம், 2. ஒளிவட்டம், 3. அம்மன், 

காடுகாள், காளி, மோடி 

[Skt. pra-bha> 5. Sys] 

பிரபோதசந்திரோதயம் ,2/22202-2௮7072 
௯/௮, பெ.(1.) பிரபோத சந்த ரோதயமென்ற 

வடமொழி நாடகத்தைப் பின்பற்றித் தமிழ் 
மொழியில் மாதைத் திருவேங்கடநாதர் 
இயற்றிய வேதாந்தம் தொடர்பான பாவியம்; 
a metaphysical poem adapted by Matai-t- 

tiruvénkatanadar from a Sanskrit drama 

of the same name. 

[Skt. prabédha-candrédaya> த. பீரபோத 

சந்திரோதயம்] 

பிரபோதம் ,சர௪௦௦97, பெ.(॥.) பேரறிவு; 

wisdom, knowledge. 

த.வ.முழு அறிவு, பெரும்புலமை 

[Skt. pra-bodha> s. Uy Gurgei] 

பிரபோதனம்  pirabddanam, Gu.(n.) 

1. எழுப்புகை; 821/0. 2. கற்பிக்கை; 

teaching. 

த.வ.1. விழிப்படைகை, 2. சொல்லிக் 

கொடுக்கை 

[Skt. prabodhana> g. பிரபோதனம்/



பிரபோதிகை 

பிரபோதிகை ஏர்சம்ச217௮] பெ.(ஈ.) கற்பிப்பது; 

that which instructs or illuminates. 

"விதிநிஷேதப் பிரபோதிகையா யிருக்கின்ற" 

(சி.சி.2,1ஞானப்.). 

த.வ.விளக்குகை 

[Skt. prabOdhika> த. பிரபோதிகை] 

ye Ay wA birama-k-kirandj Qu.(n.) 1. 

பூணூல் முடிச்சு வகை; 8 1400 011011௨017 

06 580160 6680. 2. சிவமும் சத்தியும் 

கூடுதற்கு அறிகுறியாக இடும் தருப்பை முடி 
வகை (வின்.); tying together two bunches 
of sacrificial graSs in representation of the 
union of Siva and Sakti 

[Skt. brahmantgranthi> s. பிரமக்கிரந்தி] 

பிரமகத்தி 5/271௪/௪(1/ பெ.(ஈ.) 1. பார்ப்பனக் 
Ganon; murder of a Brahmin. 
&. கொன்றானைத் தொடர்ந்து பற்றும் 
பார்ப்பனக் கொலைப் பாவம்: $1ர of 
Brahminicide, haunting and pursuing the 
ஈபா0௪19:. "பிரமகத்தியி னீங்கிப் பிறங்குவான்"" 
(சேதுபு.தனுக்.57). 3. பார்ப்பனைக் கொலை 
செய்தோனைத் தொடர்ந்து வரும் 
இறந்தவனுருவம்; ghost of a murdered 
Brahmin, believed to haunt the murderer. 

த.வ, பார்ப்பனப் பேய் 

[Skt. brahma-hatya> 5. பிரமகத்தி/ 

பிரமகபாலம் சர௪௱2-/20௮௮, பெ.(ஈ.) 
1. நான்முகனின் ஐந்தாந்தலையைக் கிள்ளி 
இரப்பு ஒடாகச் சிவன் கைக்கொண்ட 
ssoGurG; skull of the fifth head of 
Brahma, plucked off by Sivaand carried 
in his hand as a begging bowl. 2. இமய 
மலையிலுள்ள ஒரு தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த 
இடம்; 8 59080 01806 ௦7 pilgrimage in 
Badarinath. 

த.வ.1. இரப்பு மண்டையோடு, 2, நற்பேறு 
இடம், தூய இடம் 

[Skt. brahmantkapala> ௪: மிராகபாலம்] 
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பிரமகூர்ச்சம் 

பிரமகலை 6௪7௪-6௪௭௪] பெ.(.) வலது 

நாசியின் வழியாக வரும் மூச்சுக் காற்று 

(சா.அ.); vital air passing through the right 

nostril. 

[Skt. bhramatkala> g. பிரமகலை] 

பிரமகற்பம் birama-karpam, Qu.(n.) 
1. நான்முகனது வாழ்நாள்; 16 806 0 00811௦ 

061100 ௦4 சாக. "முன்னமோர் பிரமகற்ப 
முடிவினில்" (திருவாலவா.47,1). 2. ஒரு 
GuGyscor (Sleur.); a very large number. 

[Skt. brahman> s. Soar] 

Nj ws cr wflena birama-kapnigai Gu.(n.) 
கலைமகள் (யாழ்.தஅக.); Sarasvati, the 
Goddess of learning. 

த.வ.நான்முகன் தலைவி, புலமகள் 

[Skt. Brahma-kanyaka> g. மிரமகன்ணிகைர 

பிரமகாதகன் birama-kadagan, பெ.(ஈ.) 
பார்ப் னனைக் கொலை செய்தோன் 
(சங்.அக.); ஈபாச ௦12 இறா. 

[Skt. brahmantghataka> த. பிரமகாதகன்] 

பிரமகாயத்திரி 42௪-2௪1 பெ.(ஈ.) 
பார்ப்பனர் நாள்தோறும் வழிபடும் மந்திரவகை; 
a sacred mantra repeated by the 
Brahmins in their daily worship. 

[Skt. brahman+gayatri> g. மிரயகரயுத்திறி] 
Syuées, birama-gidaj பெ.(ஈ.) தத்துவ 

ராயசுவாமிகள் இயற்றிய ஒரு வேதாந்த நூல்; 
a treatise on Védanda by Tattuva-rayar. 

[Skt brahmangita> g. பிரமகிதை] 
பிரமகுலம் birama-kulam, @u.(n.) 

பார்ப்பனக்குலம்; (1௨ ஜரா caste. 
[Skt. brahman> த. மிரம்மன்] 

பிரமகூர்ச்சம் irama-kirccam, பெ.(ஈ.) 
1. தருப்பை முடிச்சு: ௮ knot of darbha graff. 
"பிரமகூர்ச்சந் தோயுநீர்"" (கூர்மடிதான 
முரைத்.17). 2. ஆனைந்தை மட்டும்
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உட்கொள்ளும் நோன்புச் சிறப்பு, 8 721191005 
fast in which pafica-kavviyam alone is 

146௩ 3. ஆனைந்து, 116 1146 products of the 
cow. 

[Skt. brahman> g. Ligtinoeir] 

Apismaants Hin birama-kavarttam, Gu.(n.) 

பதினெண் தொன்மத்து (புராணம்) ளொன்று; 

a chief Purana,as of paainen-puranam. 

[Skt brahma-vaivartta> &. Upumacani§gui] 

OywsLmiaw pirama-sadangam, Gu.(n.) 

உடலின் ஆறுறுப்புகளைத் தொட்டுப் பலுக்கும் 

ஆறு மந்திரங்கள் (வின்.ி; a group of six 
mantras recited while touching the six 

members of the body in consecration. 

[Skt brahmantsad-ariga> g. as stiei] 

பிரமசமாசம் ஐரகா12-227.22௪௭, பெ.(1.) 

புத்தாக்கம் பெற்ற இந்து சமயங்களுள் ஒன்று; 

the Brahma Samaj, a reformed sect of 

the Hinduism. 

[Skt. brahmantsamasa> g- பிரமசமாசம்] 

பிரமசரியம் pirama-Sariyam, Gu.(Nn.) 

1. தவமனை நான்கனுள் குருவிடமிருந்து, 

ஓதுதலும் நோன்பு காத்தலுமாகிய நிலை 

(சீவக.712): 510041 life, life of one devoted 

to the study of the Védas, one of four 

acciramam. 2. Hague Bldourgs suripoy 

(இ.வ.); celibate life. 3. seu (அக.நி.); 

penance. 4. பார்ப்பனர் (அக.நி.); Brahmins. 

[Skt. brahmacarya> த. பிரமசரியம்] 

Njwsrsser pirama-sattan, Ou.(N.) YOsS 

கடவுளது பதினெண்ணுருவங்களுள் ஒன்று 

(தணிகைப்பு.அகத்தியன்.75); 8 ராசா[85- 

tation of lord Murugan. 

[Skt. brahma-sastr> த. பிரமசாத்தள்] 

பிரமசாரி piramasari @u(n.)1 GyasLuiG es 

ஒதுதலும், நோன்பு காத்தலுமாகிய செய் 

கடன்களை மேற்கொண்டொழுகும் முதலாம் 

குருகுலத்திலுள்ளவன்; 8 religious student   

who prosecutes the study of the Védas~ 

under a preceptor and leads a life of 

celibacy, one in the first 2cciramam. "ent. 
பிரமசாரி" (திவ்.பெரியாழ்.4,9,7). 2. திருமண 

மாகாதவன் (உ.வ.); 090௪16. 3. வீடுமன் 

(பீஷ்மர்) (சூடா.); 8ர௱க. 

த.வ.மணமிலி 

[Skt. brahma-carin> த. பிரமசாரி] 

Aypue,6 Agu pirama-sittiam, Qu.(n.) 

1. முப்புரிநூல் (யாழ்.அக.); 880160 17௦௨0 

consisting of three strands, worn by 

Brahmins. 2. Muret செய்த உத்தரமீ 

மாஞ்சை நூல்; 8 1621156 00 Védanda 

philosophy, by the sage Vyasa. 

[Skt. brahman+sitra> g. iu, gsr] 

பிரமஞானம் pirama-Aanam, Gu.(n.) 

1, கடவுளைப் பற்றிய அறிவு (௦16096 ௦116 

Supreme Being. 2. எல்லாவற்றையும் முழு 

முதற்பொருளாகக் காணும் அறிவு; 

pantheism, wisdom which regards 

everything as God. 3. சமய நல்லிணக்கம் 

அமைந்த ஒரு புத்தாக்க மதம் (இக்.வ.); 

theosophy. 

த.வ.பேரறிவு 

[Skt. brahma-fiana> g- பிரமஞானம்] 

பிரமதண்டம் pirama-tandam,  பெ.(.) 

1. மந்திராயுத வகை; 8 Magical weapon. 

"வசிட்டனாங் கேந்துமோர் பிரமதண்டம்"' 

(சேதுபு.கவிதீர்த்த.19). 2. ஒகதண்டம் (வின்.); 8 

staff to support the chin, used by yogis 

during meditation 3. நற்செயல்களுக்கு 

உதவாததாகக் கருதப்படுவதும் கதிரவன் 

நின்ற விண்மீனுக்குப் பதினைந்தாவதுமான 

விண்மீன்: 11௦ ரின் ஈ௪*தசர்சரா௦ற that 

occupied by the sun, considered in 

auspicious. "ised. கொடியென்று 

பொல்லா. யோகங்கள்" (விதான. 

குணாகுண.34). 

[Skt. brahman> §. பிரமன் தண்டம்]



பிரமதாயம் 

பிரமதாயம் றர்ச௱ச-்துக, Qu.(n.) 

பார்ப்பனர்க்கு விடப்படும் இறையிலி நிலம்; 

land granted to Brahmins free of 

988658. "ஐஞ்ஞாறூர் பிரதமதாயங் 

கொடுத்து" (பதிற்றுப்.இரண்டாம்பத்து, 

பதிகம்). 

த.வ.பார்ப்புத்தாயம் 

[5/1 /சர்ாள 2த. பிரமன் தாயம்] 

pirama-tanam,  பெ.(£.) 

1. பார்ப்பனர்க்குச் செய்யும் கொடை; 9141 1௦ 

மாக்௱ாா6. 2. வேதத்தைக் கற்பிக்கை; 
teaching the védas. 

பிரமதானம் 

[Skt.brahman> த. பிரமன் தானம்] 

பிரமதேயம் தர௪712-(/௪௱, பெ.(ஈ.) பார்ப் 
பனர்க்குக் கொடையாகக் கொடுக்கப்பட்ட 
ஊர்; village granted to Brahmins and 
inhabited by them. 

[Skt சர்ச: த. பிரமன் -தேயம்] 

பிரமப்பொழுது pitama-p-poludu, பெ.(ஈ.) 
கதிரவன் எழுவதற்கு இரண்டு நாழிகைக்கு 
முன்னுள்ள (இரண்டு நாழிகை) நேரம்; (6 
period of time between the fourth and the 
second naligai before sunrise. "பிரமப் 

பொழுதத்திலெழுந்து"' (சேதுபு, அமுததீர்த்.11). 
த.வ.பிரமமுகூர்த்தம், பிரமமுழுத்தம், 

பிராமமுழுத்தம் 

[Skt.brahman 2 த, பியன்-பொழுதரி 
பிரமமாராயன் pirama-ma-rayan, Qu.(n.) 

பார்ப்பனவமைச்சரின் பட்டப்பெயர்: 11416 ர் 
Brahmin ministers in ancient times. 
"மும்மடிச்சோழ பிரமமாராயன்"'. 

[Skt. brahmantmahargja> s. பர்மமாராயன்ர் 
பிரமரகசியம் pirama-rakaSiyam, பெ.(ஈ.) 

SOs pss; profound secret. "பிரம 
ரகசியம் பேசி யென்னுள்ளத்தே"' (அருட்பா, 1, 
அருட்பெருஞ்.1046). 

[Skt. brahmantragash 22 த. பிரமரகசியம்] 
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பிரமாண்டம் 

பிரமரி த/௯77௮/ பெ.(1.) 1. ஒரு வகைக் கூத்து; 

a kind of dance. 2. @@ அருக (சைன) 

மந்திரம் (மேருமந்.994.); 8 4௮௨ ௱ாகாள்கா. 
[Skt. bhramari> த. rofl] 

பிரமவாதி pirama-vaoj Qu.(n.) 2wen 

நான்முக (பிரம)னிட்ட முட்டை என்று 

சொற்போரிடுபவன்; 076 ப/ர௦ 0105 11612௭ 
that the universe is an egg of Brahma. 
"பிரமவாதியோர் தேவனிட்ட முட்டை 
யென்றனன்"' (மணிமே.27:96), 

[Skt brahma-vadin> 5. Arua] 

பிரமன் ,ச/2௭௪௭, பெ.(ஈ.) 1. மும்மூர்த்திகளுள் 
ஒருவரும் படைப்பவனாகக் கருதப்படு 
பவனுமான நான்முகன்; Brahma, the 
௦6840, 006 ௦4 சர-ராம்18 2. மூல (பிரகிருதி) 
lorem; primordial Matter. 3. பார்ப்பனன்: 
Brahmin. "பிரமன் முதல் நால்வருணத்து'"' 
(திருவானைக். கோச்செங்.69.) . 4. வறட்சுண்டி 
(சங்.அக.); 8 Sensitive plant. 

[Skt brahman> த. பிரமன்] 
பிரமன்படை piraman-padaj G@u.(n.) 

1. சுருக்குக் கயிறு (பாசம்); noose, a 
Brahma's weapon. 2. seit; club, a 
Brahma's weapon. 

[Skt brahman>g. usm. > பிரமன்படை] 

பிரமனூர்தி piraman-draj பெ.(ஈ.) ஓதிமம் 
(அன்னம்) (பிங்.); 8/8, (96 4106 ௦74 
Brahma. 

த.வ.நான்முகனூர்தி 

[8/4 பிரமன் த. மிரபன் ஊர்தி] 
பிரமாஞ்சலி தர்சாகரச! பெ.(ஈ.) மறை 

சொல்லும்போது இரண்டு கைகளையுஞ் 
சேர்த்து அபிமுகமாக ஏந்துகை; joining the 
hollowed hands in respectful salutation, 
while reciting the védas. 

[Skt. brahmapjali> த. பிரமாஞ்சவி] 
பிரமாண்டம் piramandam, பெ.(.) 1. உலகம்; 

the Universe, considered as an egg of 
Brahma. 2. மிகப்பெரியது; that which is 
large, gigantic, huge or colossal.
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"பிரமாண்டமாகச் செய்யும்" (தாயு.தந்தை | பிரமாதி piramadi Qu.(n.) e% (A978) 

தாம்.6). 3. பதினெண் தொன்மங்களுள் ஒன்று ஆண்டின்போது தொடங்கிய வடமொழி 

a chief PuranaoneofPadinen-puranam. யாளரின் ஆண்டு அறுபதனுள் பதின் 

4. பதினெட்டுத் துணைத் தொன்மத் மூன்றாவது; 16 130 year of the Jupiter 

(துணைபுராணத்) தொன்று (பிங்.); 8 cycle of sixty years. 

secondary Purana,oneof 18 upa- [Skt.pramathin> த. பிரமாதி] 

puranam. பிரமி'-த்தல் birami-, 4 செ.கு.வி. (4...) 

[Skt. brahmanda> த. பிரமாண்டம்] 1. Lwin ge0v; to be bewildered, confused, 

பிரமாணம் ௯12721, பெ.(£.) 1. அளவு (பிங்); ணவ ee eee ant 

measure, degree, quantity. 2. சான்று; é 
உட , be asto 

criterion, ground of inference or belief. he astonis SOInsUrpire i MONIT de 

3. நெறி; rule, method, order, law. [Skt bhrama> த மமிடத்தன் 

4. (பிரத்தியட்சம், மானம், ஆகமம், ் ் ் 

வன் அருத்தாபத் தி பாவம் பிரமிப்பு ,/277/020, பெ.(1.) 1. மயக்கம்; 06 ஈரி 

(குறள்.252 னா! என) வகையாக ழ் erment, confusion, perplexity. 2. Hlenssiiyy 

pa. a ADs வி amazement, astonishment, surprise. 

(பிரத்தியட்சம், அனுமானம், ஆகமம், [skt. bhrami > . eit] 

உவமானம், அருத்தாபத்தி, அனுபலத்தி, ட ட்ட 
சம்பவம், ஐதிகம் (வேதா.சூ.20.) ன) எண் | பிரமிருதம் றர்சார்பமசா, பெ.(॥.) 1. உழவுத் 

வகையாகவும்) உண்மை அறிவை அறிதற்கு ample; tillage, cultivation. 2. 2 .peuréd வரும் 

. ட ் பொருள்; cultivated produce. "உழவின் 

உதவும் கருவி; means of acquiring certain வந்துறல் பிர மிருதம்" (காஞ்சிப்பி, ஒழுக்.36) 

knowledge according to Kira! or eight ். Gee 

accordingto Védanda Sidamani. 5. கரி, Skip a-myta> g. Sree] 

சான்று (சாட்சியம்; proof, testimony, | STEEP obs 
6108106. 6. ஆணை (பிங்.); oath, solemn Q னவர் அனார் 

declaration. 7. a,eussris; document. ston, eminent person, prominen 

"இந்நிலம் விலை கொண்ட பிரமாணங்கள் 
ட 

கோயிலிலே ஒடுக்கவும்" (51.॥,215). 8. த.வ. பெருமகன், பெரும்புள்ளி, 

அரசனாணை (இராசாக் fens); royal 

authority, sovereign command. 9. wen; 

பெருந்தகையர் 

பிரமுகன் piramgan, GL.(N.) சிறந்தோன்; 01161, 

prominent man. 
the Védas. 

. 
[Skt. pra-mukha> த. பிரமுகன்] 

த.வ. சான்று , . டட : 

பிரமாணவாச் மாசானம் பிரமை 72/7௮ பெ.([.) 1 மயக்கம்; wondering, 

- வாக்குமுலம் pian - . bewilderment perplexity, confusion, 

ஈசி, பெ.(॥.) சூளுரை செய்து அறமன t os _ 9 டர 

திற் சொல்லுஞு செய்தி; deposition StUPOF. “மனக்கவலைப் ரமையுற்று 

றத்திற் சொல்லு செய்த (திருப்பி$10). 2. பித்தியம் (பயித்தியம்); 1152, 

sworn statement, affidavit madness. 3. Gu@Gurau; infatuation. 

[Skt. pirahmanat த. வாக்குமூலம்] ""நிமலமூர்த்தி பேரிலே பிரமை கொண்ட பெண்" 

பிரமாணன் piramanan, Gu.(n.) 1. மெய்யன்; (குற்றா.குற.38). 4. அறியாமை (யாழ்.அக.); 

ignorance. 
truthful person. 2. Hiaurey; Visnu. 

[Skt. bhrama> g. பிரமை] 
[Skt piramanam>piramana’s. பியாணன்]  
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பிரமோத்தரகாண்டம் ,௦/2/770//2:2-(21722/), 

பெ.(7.) பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வரதுங்கராம 
பாண்டியனியற்றிய ஒரு சிவனியத்தொன்மம்; 8 
Sava Purana by Varadunga-rama- 

Pandiyan, 16th C.A.D. 

[Skt. Brahm 6ttara-kanda> த. பிரமோத்தர 
காண்டம்] 

பிரமோதூத 2௮020௪, பெ.(ர.) ஆண்டு 

அறுபதனுள் நான்காவது; 16 44 year of the 
Jupiter cycle of sixty years. 

[Skt. PramGdotha> s. rCuorgy5] 

“pGurmeand piramdrsavam, பெ.(.) 
கோயிலில் ஆண்டுக்கொருமுறை நடக்கும் 
தலையைத் திருவிழா; principal annual 
festival in a temple. 

த.வ.பெருவிழா, பெருந்திருவிழா 

[Skt. brahmotsava> த. மிரமமரற்சவம்] 

பிரயத்தனம் 27/௪1/27௮1), பெ.(ஈ.) முயற்சி; 
effort, exertion, endeavour. 

[Skt. prayatna> த. பிரயத்தனம்] 

பிரயாசப்படு--தல் pirayaSappadu-, 20 
செ.கு.வி. (4...) 1 முயற்சியெடுத்தல்; 1௦ try, 
exert oneself, endeavour. 2. வருந்தி 
WysmLpgs sev; to take pains. 

த.வ.பெருமுயற்சியெடுத்தல் 

[Skt. pra-yasa> த. பிரயாசம்.டுதல்] 

பிரயாசம் 2௭252, பெ.(ஈ.) 1. முயற்சி; 
endeavour, effort. 2, உழைப்பு; வத, labour, 
500016. 3. தொல்லை, கடினம் (கஷ்டம்); 
trouble, difficulty, hardship. 

[Skt. pra-yasa> s. பிரயாசம்] 

Spur evra pirayanam, Qu.(n.) 1. செலவு 
(uuissrio); travel, journey, tour. 2. இறப்பு 
(மரணம்); death. 

[Skt. pra-yapa> gs. பிரயாணம்] 

My Gumata pirayagam, பெ.(.) 1 செலுத்துகை: 
discharge, as of weapons. 2. uwsir 
படுத்துகை; ப56, application to a purpose,   

use of ௭85. 3. மந்திர ஏவல்; 801௦6 ௦7 

8010. 4. மருந்து; 160186. 5. மேற்கோள்; 

authority, quotation. 6. 2 sueni, 9 enoresrLh 

(wip. 916.); example, illustration. 7. @Hleny 

(யாழ்.அக.); 0156. 

[5/0 012-)/0925 த. மிரயோகம்] 

HrGursealCaaim  piraydga-vivégam, 
பெ.(1.) வடமொழி இலக்கணவமைதியைத் 
தழுவிச் சுப்பிரமணிய தீட்சிதர் இயற்றிய தமிழ் 
Glassor gre; a treatise on Tamil 
grammar based on the principles of 
Sanskrit grammar by Suppira-maniya- 

titcitar. 

[Skt pra-yogatvi/6ka> g. iy Cureaittnssi] 

பிரயோசனம் ாஷசச்சாக௱, பெ.(ஈ.) 
1. uwsituGieme; usefulness. 2. வரவு 

(srw); profit, advantage. 3. uweir 
(நன்.விருத். சிறப்புப்பாயி.); [65ப11 ௦7 ௮௦4௦5, 
good or bad, reward. 4. சடங்கு; 
ceremonial rites, as in a wedding. 

[Skt. praydjana> 5. பிரயோசனம்] 

பிரவகி-த்தல் ர்சசமட், 4 செ.கு.வி. (மீ...) 
நீர்ப்பெருக்கெடுத்தல்; to flood, to be in 
spate. 

[Skt. pravah> gs. பிரவகி-த்தல்] 

பிரவஞ்சன் piravanjan, பெ.(॥.) வளி (வாயு) 
(சங்.அக.); மராம், 

[9/0 072-6௪௮ ௪. மிரவஞ்சன்] 
பிரவாகம் ௦௪27௮, பெ.(ஈ.) 1. வெள்ளம்; 

flood, inundation. "நின்கருணைப் பிரவாக 
வருளை" (தாயு.எங்குநிறை.6). 2. குளம் 
(யாழ்.அக.); tank. 3, தொழில் (யாழ்.அக.); 
action. 

[9/8 072-2௪2 த. பிரவாகம்] 
பிரவேசம் pPiravésam, Gu.(n.) 1. நடிகர் 

முதலியோர் உள்நுழைதல் (பிரவேசம்); entry, 
entrance, as of actors. 2. வேலை 
முதலியவற்றின் Qsm_sait; entrance in a
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work or study, commencement, initiation. 

3. aurufle; place of entry, gateway. 

[Skt. pra-véSa> த. irene] 

பிரளயகாலம் piralaya-kalam, பெ.(ஈ.) 

உலகத்தின் முடிவு காலம்; 00811௦ deluge or 

dissolution. 

த.வ.ஊழிப்பேோழிவு 

[Skt. pralaya> த. பிரளமம்/ 

பிரளயம் ஐர்௮/௮7, பெ.(.) 1. கற்ப முடிவு 

(கூர்மபுபிராகிருத.1.); ௦10 ௦1 8 [வக ு்ள 

the destruction of the world occurs. 

2. அழிவு; 0185010110, 0651700140, 

annihilation. 3. வெள்ளம் (பிங்.); 1000, 

inundation. 4. ஒரு பேரெண்; 8 large 

ஈயம். "பிரளயத்தினிற் நிரளவே" (கலிங். 
330,புதுப்.) 5. 243 யானைகளும், 243 தேர் 

களும், 729 குதிரைகளும், 1215 காலாட்களுங் 

கொண்ட படை (பிங்); division of an army 
consisting of 243 elephants, 243 chariots, 

729 horses and 1215 foot - soldiers. 

§.01. 200115 Groin 

[Skt. pra-laya> g&. பிரளயம்] 

பிராகாரம் pirakaram, Gu.(n.) 1 Garuflenve 

சுற்றியுள்ள வெளி; court or arcade 

surrounding a shrine in a temple. 2. gle 

(பிங்);:107 யலி. 

த.வ.சுற்றாலை, மதில் 

[Skt. prakara> த. பிராகாரம்] 

பிராகிருதம் தரக//ப22௱), பெ.(1.) 1 வடதமிழ் 

(பாகதம்) என்னும் வடமொழித் திரிபாயுள்ள 

@uomf; Prakrit, applied to dialects derived 

from Sanskrit, which show more or less 

ரளி, 060; "எகர ஒகரம் பிராகிருதத் 

திற்கும் உரிய" (நன்.73. விருத்.). 2. மூலம் 

தொடர்பானது; 14824 வரன் 15 of material 

8௦110. "பிராகிருத லோகமே அநித்தியம்" 

(சி.சி.6.3, சிவாக்.). 3. இயற்கை யானது; (1191 
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which is natural. 4. அழியத் தக்கது (வின்.); 
mortality, perishableness. 

[Skt. prakrta> த. பராகிருதம்] 

Wgrengin pirasadam, Qu.(n.) 1. Caruser; 
186. 2. மேன்மாடம்; 100 5100 of a lofty 

்ப/9. 8. கருவறை (கர்ப்பக்கிருகம்) 

(சுக்கிரநீதி,239); the sanctum sanctorum 
of a temple. 4. ஒரு மந்திரம்; 8 ஈகா ௭. 
"முலைப்பால் பிராசாதஞ் சொல்லி யருத்தி'"' 
(திருவானைக்.கோச்செங்.73). 

[Skt prasada> த. பிரசாதம்] த் 

பிராணசேதம் மர்சரசசக02, GQu.(n.) 
உயிர்ச்சிதைவு (சேதம்) (சா.அக.); 1085 ௦4 [76. 

[Skt. prana+sétam> g. MprenrGesuil 

பிராணலிங்கம் piraéna-liigam, Gu.(n.) 

வீரசைவர்கள் உடலில் அணிந்து வழிபடும் 
இலிங்கம் (வின்.); 1௨ lingam worshipped 

by a Lifgayat and worn on his person 

[Skt.prana> த. பிராணன்-இலங்கம்] 

பிராணவாயு றர்3ர௪-/2/, பெ.(.)1 பிராணன், 
3 பார்க்க; 566 நாகரா. "அறிந்திடும் 
பிராணவாயு" (சி.சி.3,4). 2. உயிர்வளி; 0)0/021. 
3. நோய் வகை; 8019 06010115. 

பிராணன் றர2ர௮ற பெ.(7.) 1. உயிர் (திவா.); life, 

vitality. 2. epé&e; breath, breathing. 3. பத்து 

வகை வளி (காற்று)களுள் மூச்சை நிகழ்விப்பது 

(பிங்); the vital air of the body which causes 

respiration, one of taSa-vayu. 

4. வலிமை (உ.வ.); strength. 5. ஞாயிறு 

நடுவில் உள்ள சொற் (வாக்கியப்) பிழை 

தீர்க்கை (வின்.); correction applied to the 

Sun's mean position. 

[Skt. prana> g. மீராணன்] 

பிராணி'-த்தல் pirapt, 4 Ce.6.al. (v.i.) 

மூச்சுவிடுதல் (திவ்.பெரியதி.1,2,8,வ்யா.); 1௦ 

breathe, respire. 

[Skt. prana> த. பீராணிட்] 

பிராதானியம் றர்:2220ந௮), பெ.(.) முதன்மை 

(@).0.); importance. 

[Skt. pradhanya> த. பிராதாணியம்]
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AyrHusan piradipadigam, Gu.(n.) 
பெயர்ப்பகாப்பதம்; 0856 ௦7 8 ஈ௦ப. "பன்னும் 
பகாப்பதப்பேரே பிராதிபதிகம்'"' (பி.வி.7.). 

[51ம் 0/அ1ட0௪ப1/௪2 த. பிராதிபதிகம்] 

பிராது piradu, பெ.(ஈ.) முறையீட்டு 
விண்ணப்பம்: 8 ௦௦ல், ஊர். 

[720௪௦ த. பிராது] 

பிராதுபண்ணு-தல் pirGdu-pannu-, 5 

செ.கு.வி. (3.1.) வழக்கிடுதல் (உ.வ.); 1௦ 10006 

or file a plaint or complaint. 

பிராந்தி 227௮1 பெ.(ஈ.) மது; 2௫. 

[E. Brandy> த. பிராந்தி] 

பிராமணபோசனம் றாகா212-02221௮7, 

பெ.(1.) பிராமணர்க்குச் செய்யும் விருந்து 

(சமாராதனை); 8 16851107 க. 

[Skt. BraéhmanatbhGjana>g. பிராமண 

போசனம்] 

பிராமணம் ௦7277௪0௮77, பெ.(ஈ.) 1. பிராமணர் 

தொடர்பானது (கூர்மபு.பிருகி.4.); 12 எர்ர்ள் 
relates to or befits a Brahmin. 

2. மந்திரப்பகுதியல்லாத மறையின் பகுதி; 
Brahmanas, a portion of the Védas other 
than the mantras. 

[Skt. braéhmana> த. பிராமணம்] 

பிராமணன் சாசர௱சாசர, பெ.(ஈ.) பார்ப்பனன்; 
Brahmin. 

[Skt. Brahmana> o. பிராமணன்] 

பிராமணி' ௦ர்௮1௮1/ பெ.(ஈ.) ஏழு கன்னியருள் 
(55), Brahm@ni, consort of Brahma, 
one of Sattamadar. 

[Skt Brahmani> 5. Uymaanfl] 

பிராமணி? நர்சாக! பெ.(ஈ.) 1. பார்ப்பனப் 
பெண்; Brahmin woman, 2. பார்ப்பனன் 
மனைவி; 44/76 ௦4 3 கர். "பிராமணிக்குப் 
பிழைப்பரிது"' (உத்தரரா.சம்யு.22). 3. பாம் 
ules; a species of streaked lizard. 

[Skt. Brahmani> 5. மிராமணி] 
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பிரான் 

பிராமிசரிநோட்டு piramisar-nottu, Qu.(n.) 

வேண்டும்போது திரும்பப் பணங்கொடுப்பதாக 

TASH GHW SLOT Haier; promissory 

note, note of hand. 

த.வ. கடன்சீட்டு 

[E. promissary note > த, பிராமிசரி நோட்டு] 

NprweAs ew pirdyaccittam, Gu.(n.) 

1. அறங்கடை தணிவிப்புச் சடங்கு (சீவக.910, 

2 soy.); expiatory ceremony for past sins. 

2. மரணகாலத்தில் எல்லா அறங்கடைகளுக் 

கும் விலக்காகச் செய்யப்படும் தணிவிப்புச் 

சடங்கு; 3 ceremony performed on the eve 

of death, in expiation of all sins. 3. ssvcfl 

aS s ets; remedy, counteraction; redress. 
4. அறநூல் பிரிவு மூன்றனுள் அறங்கடை 
போக்குந் தண்டனைகளைக் கூறும் பகுதி 
(குறள்,பரி.அவ.கீழ்க்குறிப்பு); a section of 
Dharma - §&stradealing with punish- 
ments as atonement for sins, one of 

86 (வாறாக - ஈ0ர- இிங்ப. 5. தண்டனை 
(சங்.அக.); punishment, 

[Skt. praya-s-citta> த. பிராயச்சித்தம்] 

பிராயம் ஆ, பெ.(ஈ.) 1. அகவை; 806. 
"பிராய மிருவது" (திருமந்.863). 2. நிலை; 
condition, stage. "வியூகம் முக்தப் 
பிராயர்க்கு"' (ஈடு,7,3,3). 3. சமானம்; |1:6, ப5௦0 
in Compounds. Juss Gs கள் சலப்பிராயம் 
(இக்.வ.). 

[Skt. praya> த. பிராயம்] 

பிரார்த்தனை — pirdrttanal பெ.(ஈ.) 
1. வேண்டுகோள்; prayer, supplication. 
2. நேர்த்திக் கடன்; 404. 3. வழிபாடு; ௩௦51], 
8/6, 6. 4. கிறித்தவர்கள் குருமார் மூலம் 
செய்யும் விண்ணப்ப வகை (R.C.); litany. 

[Skt. prarthana> 5. பிரார்த்தனை] 

பிரான் 248, பெ.(ஈ.) 4 தலைவன்: lord, king, 
chief, master. "Gareuenmih பூணுமேனும் 
பிரானென்பர்'' (தேவா.640,7.); 3. கடவுள்; 000.



பிரான்மலை 

"பிரான் பெருநிலங் கீண்டவன்" (திவ். 

திருவாய்.1,7,6). 3. சிவன் (& g).); Sivan. 

[Skt brhan> த. மீரான்] 

பிரான்மலை 0/729-77௮௮/ பெ.(ஈ.) பாண்டி 
நாட்டிலுள்ள சிவன் கோயில்களுள் ஒன்று; 8 

ancient Siva shrine in Pandya country. 

[மீரான்*மலை] 

பிருகற்பதி pirugarpad; Ou.(n.) 1. வியாழன் 

(Slaur.); the planet Jupiter, Guru of the 

0005. 2. சடங்காளன் (புரோகிதன்); 18 ரந 

ற். 3. அறநாலாசிரியருள் ஒருவர்; author 

ofa Smrti(R.F.). 4. அறநூல் பதினெட் டனுள் 

பிருகற்பதியால் இயற்றப்பட்ட நூல்; 8 Sanskrit 

text-book on Hindu law, ascribed to 

Brhaspati,one of 18 taruma-ndl. 

[Skt. Brhas-pati>s. பிரகற்பதி/ 

பிருகா தர்ப4க பெ.(ஈ.) ஒன்றியம்; 151௦ of a 

taluk or district. 

[U. firka> g. gar] 

பிருந்தாவனம் pirundavanam, Gu.(n.) 

1. யமுனைக்கரையில் கோகுலத்துக்குப் பக்கத் 

திலுள்ளதும் கண்ணபிரான் இளமையில் 

விளையாடியதுமான காடு (ஈடு, அவ.ஜீ); 1௦1651 

near the town of Gokula on the Jumna, 

where Krsna played in His child hood. 

2. திருந்துழாய்க்காடு (துளசிவனம்); 085॥ 

garden. 3. கல்லறைக்கட்டடம் (Brah.); 

sepulchre of an ascetic. 

[Skt. brnda-vana> த. பிருந்தாவனம்] 

பிரும்மமுத்திரை pirumma-muttira, Gu.(n.) 

கையை விரித்துப் பெருவிரலினை நடுப் 

பணித்திடப் பிடிப்பதாகிய முத்திரை வகை 
(Gei.x,425); (Saiva.)a kind of hand-pose. 

[Skt. brahma> த. பிரம்மாமுத்திரை] 

பிரேதக்குழி ௦ர்22௮%0// பெ.(1.) கல்லறை; 
grave. 

[பிரேதம்- குழி] 
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பிரேதகும்பம் த422௪/ய௭௪௪௱, பெ.(ஈ.) 
பிணத்துக்கு உடைக்கும் மட்குடம் (வின்.); 
earthen pot broken after a corpse is laid 

on the pyre. 

[நிரேதம்-கும்பம்] 

AGysunCersamen piréda-parisddanal 

பெ.(1.) இறப்பு (மரணம்) நேர்ந்த காரணத்தை 

அறியப் பிணத்தை அறுத்து ஆய்கை (0.6); 

post-mortem examination. 

த.வ. பிண அறுவை 

[Skt. prétatpar-sSOdhana> த. மிரரேத 

பரிசோதனை] 

பிரேதம் ௦42227, பெ.(1.) 1. பிணம்; 0680 0௦ர, 

0௦1056. நின்று பேதுறிற் பிரேதம் ( இரகு. 

இந்தும.84) 2. பேய் (சூடா.); 90056. 3. தெற்கு; 

south. 4. apeirGemmt; manes. 5. Wer; back. 

[Skt préta> g. Nye] 

AG sHalsrib piréda-vanam, Ou.(N.) POET; 

cremation ground. 

[Skt. prétatvana> த. மிரேதவனம்] 

பிரேதவிசாரணை ,07802-/58/2ர௮! பெ.(ஈ.) 
ஐயப்பட்ட இறப்புக் காரணத்தைப் பற்றிய 

ஆராய்ச்சி (விசாரணை) (C.G.); coroner's 

inquest. 

[Skt prétatvicdrand> g. Nersalismyensmr] 

பிரேமம் தர்க௮, பெ.(॥.) காதல், அன்பு, 

மோகம்: 1046; 085810. அவள் மீது அவனுக்கு 
உள்ள பிரேமத்தின் வெளிப்பாடு இது (இ.வ.). 

[Skt préma> 5. பிரமர்] 

பிரேரணை ௪4௪௭௭௮ பெ.(1.) 1 தூண்டுகை; 

direction, instigation, inducement. 

2, அவையோர் முடிவறிய ஒரு செய்தியை 

(விடயம்) முதலில் எடுத்துக் கூறுகை; 

resolution, motion in a meeting. 

[Skt prérana> &. Greer] 

பில்லு pillu, O(N.) விலைச்சீட்டு; 014. 

[E. bill> 5. eign]



பிலவகம் 

பிலவகம் த/௪/௮7௪, பெ.(ஈ.) 1. குரங்கு; 
monkey. 2. seuenar; toad. 

[Skt. plavaka> o. Severe] 

பினாகினி கிற Qu.(n.) தென் 
பெண்ணையாறு (யாழ்.அக.); 6 ங்கா 

Pennar. 

[Skt. Pinakini> த. பினாகினி] 

பினாமி pindmi Qu(n.) gyér மாற்று 
சொத்துரிமை; 118758004௦ 81860 11௦ ப 
one person in the name of another. 

5.0). ஆள்மாற்று 

[ப.ச த. பினாமி] 

பீங்கான் ௦7442, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை மண்ணாற் 

செய்து சுடப்பட்ட பாண்டம்; 00௦9, ரோ௨- 

ware. 

[Persn. pirigan> த. பீங்கான்] 

cy pitti பெ.(1.) உடுப்பில் இரட்டையாக 

இணைக்கப்பட்ட மார்பத்துணி (வின்.); 016251 

of a garment, stitched in two folds. 

[U. piti> 5. Sy] 
பீடா ௦22 பெ.(ஈ.) பாக்குத் தூளுடன் பிற மணப் 

பொருள்களும் வைத்துச் சுருட்டப் பட்ட 
வெற்றிலை; [01 01 0619 |62ரீ with pieces of 
arecanut and aromatic stuff (in India) 
paan. 

த.வ. சுருள் 

பீடி' ௦/8 பெ.(.) சரவளி, பிறங்கடை தலைமுறை 
(C.G.); generation, lineage. 

[U. pirhi> த. vip] 

iy? pid பெ.(ஈ.) ஒருவகைப் புகைச்சுருட்டு 
(உ.வ.); 8 kind of cigarette. 

த.வ. இலைச்சுருட்டு 

[U. bidi> த. wip] 

eo pidaj Gu.(n.) 4. gistruth; affliction, sorrow, 
distress, misery. "fen. $7 வடியாருக் 
கருளும் பெருமான்" (தேவா.531,10). 2. காலம், 
கோள் முதலியவற்றால் நிகழுந் தீமை; 1 
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பீபி 

auspiciousness, as of a season, evil 
influence, as of a planet. 

[Skt. pida> 5. பீடை] 

பீதலம் 0/4, பெ.(ஈ.) பித்தளை (மூ.அ.); 
brass. 

[Skt. pitala> 5. sori] 

User pidan, Gu.(N.) Gipsmpetr, GipLueussr; one 

who drinks. "மதுவைப் பீதர்க் கிணையும் 
பேசுவமே" (சிவதரு.பாவ.28). 

[Skt. pita> த. பீதன்] 

பீதாம்பரம் சம்சா, பெ.(ஈ.) 
1 பொன்னாலான ஆடை; 9010 6௦0. 2. பொற் 

கரையுள்ள ஆடை (வின்.); 0010 0௦08760541 
cloth. 

த.வ. பொன்னாடை 

[Skt. pitambara> g. esmini] 

பீதாம்பரன் ௪௦௮௪, பெ.(ஈ.] பொன் 
னாடை அணிந்த திருமால் (பிங்); 11ப௱சி, 85 
wearing a cloth of gold. 

[Skt. pitambara> g. fgmiuretr] 

பீப்பா 202௧ பெ.(ஈ.) எண்ணெய் முதலியன 
ழ் அதம் மரப்பெட்டி வகை (உ.வ.); barrel, 

[Port. pipa> 5. inn] 
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Wi Sib; Qu.(n.) முகம்மதிய பெண்ணின் 
மதிப்புரவுப் பெயர்; title of a Muhammadan 
lady. 

[U. bibi> gs பர]



பீமபாகம் 

பீமபாகம் pima-pagam, பெ.(ா.) சிறந்த 

சமையல்; 608181 ௦௦௦140, 85 127 ௦7 

Bhima. 

[Skt. bhima> g. மீரபாகம்] 

பீமன் 24772, பெ.(.) 1. பாண்டுவின் மகன் 
HORST Heirs; Bhima, second of the 
son of Pandu, renowned for super human 

courage and strength. 2. sows suse 
தந்த; 1௮10௭ ௦4 ப்ளாஷ். 3. உருத்திரன்; 
Rudra. 

[Skt. Bhima> g. மீசன்] 

பீர் ஐச், பெ.(ஈ.) 1. முகம்மதியப் பெரியார்; 
Muhammadan 5ளார். 2. முகம்மதியர் ஊர் 
வலத்தில் எடுத்துச் செல்லும் அரைத்தேர்; 
shrine carried in procession by 

Muhammadans. 

[U. pir> 5. பீரி 

பீரங்கி ஐர்சர்ர[ பெ.(ஈ.) பெருங்குழாயுள்ள 
வெடிகருவி; கோ, 9யா. 

த.வ.வேட்டெஃகம், தகரி 

[டர்னர் த. மீரங்கி] 

  

  

      
பீரோ ர், பெ.(1.) நிலைப்பேழை; 0௦௦1-0856, 

shelf. 

[F. bureau> g. SGrr] 

ysueb pusa-balam, Gu.(n.) Gsrrereusdten.s, 

strength ௦4 கா. 'உன்னையறிபாதே தன் 

ரபல புசபலங்களை வரிசுவசித்திரு.க்கும் 

மதிகேடன் (இப், திரச்சந், 25) அரிமா. 

[் 'புசம்-பலம்] 
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புட்பாஞ்சலி 

புசம் pusam, Gu.(n.) 1. தோள்பட்டை; arm, 
80/0௪. 2. கோணத்தின் புறக்கோடு; 8106 
of a geometrical figure. 

[Skt. bhuja> 5. yeu] 

yLegeof putkaran, Qu.(n.) Canslenwé 

சேர்ந்த திருக்குளம்; 520720 1217 belonging 

to a temple. 

[Skt. puskaran/> பட்கரண? 

yagi putkaram, Gu.(n.) 1. aLgmreige 

பொகார் என இக்காலத்தார் வழங்கும் ஒரு 

ge; a celebrated place of pilgrimage, 

now called 2௦/௮ ஈ அம். 2. வானம் (பிங்.); 

sky, heaven. 

புட்பகவிமானம் ,2ப[0292-1/7727௮/77, பெ.(ஈ.) 

குபேரனூர்தி; 8611ல| 087 01 (6ப0672. புட்பக 

விமானம்வந் தவனியை யணுக (கம்பரா. 

மீட்சி.146). 

புட்பம் ,2ப/221, பெ.(ஈ.) 1. மலர்; 1௦/67. புட்பவிதி 

மாலைப்படியே (புட்ப.54). நட்ட கல்லைத் 

தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி 

வந்து மொண மொணென்று சொல்லும்மந்திரம் 

ஏதடா (சிவ.வா.494). 2. வாழை (மலை); 

லாஸ். 3. கண்ணோய் வகை (யாழ்.அக.); 81 

eye 0159996. 4. மகளிர் சூதகம் (யாழ்.அக.); 

menstruation. 

[Skt puspa> g. tui] 

Un ued pufpavaai பெ.(1.) பூப்பெய்தியவள்; 911 

who has attained puberty. "yCueuélumb 

வாரகால பலன் " (அறப்.சத.69). 

[81ம் 2பதா2-ஈசர்* த. புட்பவுதி/ 

புட்பாஞ்சலி பசக் பெ.(॥.)1. கை நிறையக் 

கொண்ட பூ; a handful of flowers. 

"சாரத்தொடு புட்பாஞ்சலி தாண் மீது 

சொரிந்தார்"(சிவரக.நைமிச.50). 2. கைக் 

கொண்ட பூவையிட்டு வழிபடுகை; 011679 04 

handful of flowers in worship. 3. @\yesr() 

கையுங் தடங்கையாக வந்து ஒன்றும் 

இணைக்கை வகை (சிலப்.3,18.உரை.) (118/4)



புடம் 

a gesture with both hands inwhich they 
are joined in kudangai pose. 

த.வ. பூப்படையல் 

[Skt 005025 த. புட்பம்-அஞ்சவி] 

  

  

      

புடம் pudam, Gu.(n.) 1. கோள்களின் உண்மை 
wiser Slensv; true daily motion of a heavenly 
0௦]. 2. ஒரு வகை வானவளவை; celestial 

1௦0/1ப06. 3. தூய்மை; நயா, " புடமாக 
விளங்குதலால்"' (ஞானவா.கற்க.30). 

[Skt. sphuta> த. புடம்] 

புத்தம் ப/72ஈ), பெ.(7.) புத்த மதம்; Buddhism. 

[5404. 8௮0022 த. புத்தம்] 

புத்தமதம் ,2ப12-77௪௭௪௱, பெ.(ஈ.) பெளத்த 
és; the Buddhist religion. 

[Skt. Budaha> த, புத்தஃமதம்] 

புத்தமித்திரன் uttamittiran, Ou.(n.) 11ஆம் 
நூற்றாண்டிலிருந்த வீரசோழிய நூலாசிரியர்: 
Séndan, the author of VirSdliyam, 11th 
century. 

yssi puttar, Gu.(n.) 1. ysstugad பெற்ற 
பெரியோர்கள்; 8ப0085, 04 ய/௦௱ (096 815 
59/84. "எண்ணில் புத்தர்களும்'' (மணிமே. 
30:14). 3. புத்தமதத்தவர்; Buddhists, 
"புந்தியில் சமணர் புத்தரென்றிவர்கள்"' 

(திவ்.பெரியதி.9,8,9). 

[Skt. Buddha> த. புத்தா] 

புதவாரம் puda-varam, Qu.(n.) அறிவன் 
Slpeow, wednesday. 

[Skt. budha+vara > s. (/தவாரம்] 
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புராதனம் 

புதன் ,2ப82 பெ.(1.)1 கோள் ஒன்பதனுள் ஒன்று 

(சாதகா.பொது.17); [6 planet Mercury. one 

of nine kiragam. 2. seer Apenu; 

665033. 3. புலவன் (அக.நி.); 8186 ௦ 

learned man, poet. 4. surssrsussr; Celestial 

வார.  "புதர்க்கடு வேள்விச்சாலை" 

(திருவிளை. மாணிக்.31). 

[Skt. Budha> த. புதன்] 

புதீனா 00/72 பெ.(ஈ.) கீரை வகை (மு.அ); 
mint. 

த.வ. மணக்கீரை 

[U. pudina> த. புதினா] 

புயங்கமலை puyariga-malaj Qu.(n.) 248) 

சேடனது வடிவாகக் கருதப்படும் திருவேங்கட 

losnev; Tirupati, considered a form of Adi- 

5692. "இடபமலைக்கும் புயங்கமலைக்கும்"' 

(அட்டப்,திருவரங்கத்தந்.35). 

  

  

  
    
புராதன காண்டம் puradana-kandam, 

பெ.(ஈ.) விவிலிய நூலின் பழைய ஏற்பாடு 
(வின்.); 6 0074௭. 

[Skt. puratana>g. புராதனம்-கரண்டம்] 
புராதனம் பச்சா, பெ.(ஈ.) 

1. பழமையானது; (24 ஏர்ர்ர் is ancient. 
"புராதன மறைக்கும்" (அஷ்டப்.திருவரங்கக். 
32). 2. igen; antiquity. 3. கிழத்தனம்; ௦10 
806. "புராதனத் தாலல்லா திந்தப் புத்திர 
சோகத்தாலே புலம்பும்" (உத்தரரா.சம்புவ.22).



புராதனர் 

4. பழையசோறு (உ.வ.); 00160 706 2581௨0 
in water. 

[Skt. purdlana> த. புராதனம்] 

புராதனர் ௦பாச2ொச பெ.(ஈ.) முன்னோர் 

(வீரசோ.அலங்.4.); 810௦11. 

[Skt. puratana> த. புராதனா] 

புருசு 2பய/ 20, பெ.(1.) அழுக்கெடுக்குங் கருவி 
வகை (இ.வ.); brush. 

த.வ. தூரி 

[E.brush> 5. yaa] 

Y@Ler purudan, Gu.(n.) 1. ஆடவன்; ராகா 
(காஞ்சிப்பு,சன.22). 2. பரமான்மா (வின்.); 600, 

as the Supreme Soul. 3. 9,01; soul. 

[Skt. purusa> த. புருடன்] 

புருடோத்தமநம்பி 2பப/20//471௪-7௮77127/ 

பெ.(॥.) திருவிசைப்பா பாடிய சிவனடியாருள் 

ஒருவர்; 16௨ 8பர்௦7 01 8 0௭௭9 [ஈ ப 

15௮100 5. 

[Skt purusdttama> த. புருடோதீதமன்* 

நம்பி] 
புருடோத்தமன் ௦பப/ரரசாாச, பெ.(ஈ.) 

1. சிறந்தவன்; ஈா௦51 6006 ]6ார் ராகா. பிறர் 

பொருட்காசையில்லாத செய்கையோன் 

புருஷோத்தமன் (திருவேங்.சத.53). 2. திருமால்; 
Tirumal, as the Supreme Being 

புருடோத்தமன் தெய்வமென்பதும் (திருவேங். 

சத.*.) 2. புருடோத்தமநம்பி பார்க்க; 566 

puruddttama-nambi. 

[5/4 0 பாயச: த. புருடோத்தமன்] 

புரோகிதன் ,௦பம/22, பெ.(ஈ.) 1. சடங்கு 
செய்விக்குங் குரு; 18 priest. srw 

புரோகிதனும் போந்து (பாரதவெண்.66.புதுப்). 
2. ஊர் கணியன்; prognosticator, village 

astrologer (R.F.). 3. இந்திரன் (சூடா.); 

Indran. 

த.வ. பூசகன் 

[5/0 ப0-//44- த, புரோகிதன்] 
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புலுதம் 

புரோசை ய] Gun.) wrens 

கழுத்திலிடும் கயிறு; 81167 0 head-stall of 

an ௨6றர்கார். "புரோசையிற் பயின்ற 

கழற்கொள் சேவடி "' (சூளா.சீய.139). 

புல்லிங்கம் ,சபரி/$9௮77, பெ.(1.) வடமொழியில் 

ஆண்பால் (9.09.44.); (Gram.) masculine 
gender, in Sanskrit. 

[Skt pullifiga> த. புல்லிங்கர்] 

YeveSleor Pullip, Qu.(n.) கப்பலின் முன் பக்கத்தில் 

அதன் பாயை இணைக்கும் கயிறு (148பர்.); 
bowline. 

{E.bowline> &. ysisSisir] 

புலாக்கு pulakku, Gu.(n.) மூக்கில் 

தொங்கவிடும் அணி வகை; 1056080081 891 
with precious stones. 

த.வ. மூக்குத் தொங்கட்டான் 

[U. bulaq> த. புலாக்கு] 

புலீன் 20/9) பெ.(1.) கப்பலின் சதுரப்பாய்களை 

இழுத்துக் al Oe sully) (M.navi); bowline. 

[E. bowline > த. புலன்] 

புலுதசந்தி ,2ப//02-2௪7௦1 பெ.(.) உயிரள 

பெடை தோன்றும் புணர்ச்சி (பி.வி.5, உரை); 

lengthening of a vowel in the combination 

of two words, as #4a-p-pakal. 

[Skt. pluta > g. ugysid + oh gi] 

புலுதம் ,௦ப//2௪௭, பெ.(ஈ.) 1. உயிரளபெடை 

(17.9.5, 2.6m); lengthening a vowel, in 

poetry. 2. GuaiiGuidps si (Hleur.); consonant. 
3. குதிரை நடை வகை ஐந்தனுள் ஒன்று; 

caper of a horse, one of five asuva-kati. 

4, இசையில் 49,152 கணங்கள் கொண்ட 

காலவகை (பரத. தாள. 27); 006 ௦4 the ten 

varieties of kalam, which consists of 

49,152 kanam. 5, 12 தாள அளவை உறுப்பு 

கொண்ட அங்கவகை (பரத. தாள. 35); 8 

variety of angam, which consists of 12 

aksara-kalam. 

[Skt. pluta > த. yeysut]
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புலெள 204௪0, பெ.(ஈ.) 1. ஊனொடு கலந்து 

பக்குவப்படுத்திய உணவு; 8 [0 014 05 

prepared of cooked meat and boiled rice. 

2. அரிசிக் கூழ்வகை; 8 1/0 ௦7 rice-gruel. 

[U. pulao > த. புலெள] 

Yaians Puvvam, Qu.(N.) 1. பழைமையானது: 1151 

which is ancient. 2. @@ eins தோன்றியம்; 

a Jaina Agama. "ge புவ்வமாதியாய 

பாதிநரல் (காரிகை, உறும் 12 மேற்], 

[9/6 202507. 2௪? த. புவ்வம்] 

puvasampadu, Qu.(n.) 

மூன்றெழுத்தில் ஒன்றாகிய "கிலி: 006 of the 

three mystic letter ‘kili’. (சா.அக.) 

புவசம்படு 

புவம் 200௮7) பெ.(ஈ.) விண்வெளி (ஆகாயம்); 

Space. "புவம்வளிகனல் 

(தேவா.6151. 

[Skt. bhuva>s. yeni] 

புனல்புவி" 

புவன் 2008 பெ.(ஈ.) தான் தோன்றிக் கடவுள்: 
God, as self - ஓமர். '/வனெம்பிரான்" 
(திருவாச, 2-9). 

[Skt. bhuva> த. புவன்] 

புவனசாத்திரம் puvana-sattiram, பெ.(ஈ.) 
நிலவியல் நூல் (வின்.); 02௦080 7; 

[Skt. bhuvanat sastra >5. ப/வனசாத்திரம்] 

புவன நாயகன் PUVana-nayagan, Qu.(n.) 
2H81DG Bloomers; lord of universe. 
புவனநாயகனே யக௮ுயிர்க்கமுதே (திர 
NDE கருவ திருமுகத், 7], 

[5/4 bhuvana> ௪. புவனம்-நாயகண்] 
yarssrin PUvanam, Glu.(n.) 1. 2 wea (பிங்); 

world. புவன மூன்றன் பயனாகி (காஞ்சிப், 
திருவேகம், 55). 2. நிலவுலகு (பிங்); earth. 
3. இடம் (வின்); 01806, 100110. 4. நீர் (பிங்); 
2197. 5. மாந்த இனம் (ailetr.); mankind. 

[Skt. bhuvana> த. புவனம்]   

புவன மெண்வச்சிரம் puvanam-en- 
vacciram, பெ.(1.) பளிங்குப் படிகம் (யாழ். 
அ௧.); ௫518] 01855. 

(புவனம் * எண்: 4 வச்சிரம்] 

புவனாத்துவா puvana-t-tuva, Qu.(n.) 
வீடுபேறடையும் வழிகள் ஆறனுள் ஒன்று 

(சி.சி.8: 6-9, மறைஞா.); 8 024 1௦ 5ல் 
in the form of bhuvanas, worlds one of 
six attuva. 

[Skt. bhuvana+tadhvan > 5. umenngégiour] 

புவனி puvan, Gu.(n.) Hevesi; earth. 
yuan சேவடி தீரர்டினன் காண்க 
(திருவாச, 3:67] 

[Skt. bhuvana > s. புவனி] 

Yyeisnet Puvanai, Glu.(n.) மலைமகள்: ங். 
புனை காதலபணரியே (திருப்போ. சந். மட்டு, 
து, 

YsrtFser erin Yunar-c-cananam, பெ.(ஈ.) 
1. wguilmad (afler.); transmigration of souls, 
rebirth. 2. கடுந்தொல்லை, கடுநோய் முதலிய 
நேர்ச்சியினின்று தப்பிப் MNenipesones; recovery 
from serious illness or accident, 
considered as a rebirth. syxsir Moemypsagi 
HOOF ECCT Or Lh, 

[Skt. punar-janana > த. புளர்ச்சனனம்] 

புனர்சுரம் Punar-suram, பெ.(॥.) இடைவிட்டு 
வருங் காய்ச்சல் நோய் (M.L.); relapsing 
fever. 

[Skt. punarajvara > த. புணா்சரம்] 

புனர்செனனம் Pupar-senanam, பெ. (7.) 
புனர்ப்பவம் பார்க்க: 96௦ Punal-p-pavain. 

புனர்நவம் ௦/7௪௭7௪/௮௱ Glu.(n.) 1. pets; finger 
Or foe nail. 2. வெள்ளைச் சாட்டறணை; (1கா- 
thema decandra. 3. மூக்கிரட்டை; 80௦20- 
ing hog weed - Boerhaavia diffsusa. 
(சா.௮௧.)
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புனர்நவவாதி ,2/7217௪020:201 பெ.(1.) (ஐந்து) 

பஞ்சமூலம், சாறடை, நரிப்பயற்றங் கொடி, 

உளுந்துக் கொடி, சித்தாமுட்டி, ஆமணக்கு; 
the five drugs - castor root, pavonia 
zeylanica, black gram plant, dew gram 

plant; trianthema decandra. (1. 96.) 

புனர்ப்பவம் ,27௮/-,0-0௪2/77, பெ.(1.) மறுமுறை 

பிறத்தல்; 860000 birth - regeneration. 

(சா.அக.) 

[Skt. punar> த. புளாபவம்] 

புனர்ப்பாகம் 2௮-௩௦-௦27௮, Gu.(n.) 

குழைத்த கஞ்சி (உணவு); 1106 600160 

second time. 

[Skt. punar+paka > 6. yoricureni] 

Yerriuei pupar-piisam, Qu.(n.) கழை, 
ஏழாவது நாண்மீன்; (௦ 58 ஈ௮/6௭18. 
புளாழூசத்துக் சடையின் வெள்ளி எல்லையாக 

(றதா. 229) உரை). 
த.வ. கழை 

[Skt. punarvasu> gs. yore] 

புனர்வசு ounarvasu, Gu.(n.) yerity ein 
uint&&; see pupar-pusam. 

புனர்விசாரணை punar-visaranai, Gu.(n.) 

மறுவுசாவல்; [6-114]. 

[Skt. punar-vicdrana> g. புளர்விசாரணைர] 

புனர்விவாகம் punar-vidgam, Gu.(n.) 

Lomposverin; re-marriage, as of widows. 

[Skt. punar-vivdha > g. yortaflameti] 

புனராவர்த்தகசுரம் ,௦ப0௮/-2/௮77/௪92-207௮ 

பெ.(ஈ.) புனர்சுரம் பார்க்க; 596 ,202/-2/72/77. 

புனராவர்த்தம் ,2பரச-ச/௮//௪), பெ.(॥.) 

மறுதரம் (வின்.); 560010 time, that 

succeeding the first, as of an occurrence. 

[Skt. punar-dvartta > 5. yarramn§ sii] 

Yyerteamipa; pupar-valvu, Gu.(n.) நலிந் 

தோருக்கு மீண்டும் தரப்படும் நல்வாழ்வு, 

Lomieumipsy, rehabilitation. 

[புணர் வாழ்கரி   

புனரமை-த்தல் 27௮2-4, 4 செ.கு.வி.(:1.) 

1. திருத்தி யமைத்தல், சீரமைத்தல்; [2101/916, 

rejuvenate. urymL_ eg கோயிங்களைம் 

புனரமைக்க அரசு உதவ வேண்டும் ஏன்று! 

கேட்டுக் கொண்டார். 2. திரும்ப இயல்பான 

வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள உரிய பயிற்சி 

Sefls5ov; rehabilitate. 

(புன்மை 

புனரமைப்பு 2727௮71௮20) பெ.(ஈ.) 1 கோயில் 

புதுப்பிப்புப் பணி; [20௦வ21௦7. 2. இயல்பான 

வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளப் பயிற்சி அல்லது 

2 gai; rehabilitation. 

ப்ரா அமைப்ப] 

புனருத்தம் 27௪0௪7, பெ.(.) புனருத்தி 

பார்க்க; 566 punarutt! 

புனருத்தி ,2ப7௮ய78] பெ.(॥.) கூறியது கூறல் 

(சூடா.); repetition . 

[Skt. punar-ukti> 5. புனருத்தி] 

புனருத்தாரணம் ,2/72/--0/112:27277, பெர.) 

மீண்டும் நிலை நிறுத்துகை; 160610. 

[Skt. punar-uddhdrana> த. புனருத்தாரணார்] 

புனல் 2௪; பெ.(1.) ஒடுக்கமான வாயுள்ள 

ஏனத்தில் நீர்மப் பொருளை ஊற்றுதற்கு 

உதவுங் கருவி; [பரா 

த.வ. வைத்தூற்றி 

[E. funnel> gs. yore] 

  

  

     



புனாநவி 

புனாநவி ௦பரக7௪1/ பெ.(॥.) புனர்நவம் பார்க்க; 

see punarnavam. 

புனிதம் pupidam, Gu.(n.) gyri, 

நனிதூய்மை, தூய்யம் (திவ். திருமாலை); 

purity, holiness, sanctity. 

[Skt. punita > 5. yoga] 

ysis Qari punida-velf, GQu(n.) QGus 

குறுக்கையில் (சிலுவையில்) அறையப்பட்டு 
இறந்த நாளான வெள்ளிக் கிழமை; 0௦00 
friday. 

/ புனிதம் 4 வெள்ளி] 

புனிதன் ,2ஈ2௪ பெ.(1.) 1. தூய்மையானவன்; 

pure, holy person. "Cae விரித்துரைத்த 
புனிதன்" (தில். பெரியதி, 2.74), 2. சிவன் 
(அரு.நி); 5/8. 'ுற்றிம் வாளர மாயும் 
பூண்ட புனிதனார் (தேவா. 736, 6).3, இந்திரன் 
(திவா.); |ஈரகர. 4. அருகன் (திவா3; கற். 
5. புத்தன் (திவா.); 200019. 

[Skt. punida > த. புனிதன்] 

புனியாத்து ounivattu, Gu.(n.) socears 
(C.G.); foundation. 

[U. bunyad > 5. புனியாத்தரி 

YRS lkandagam, Qu.(n.) பதங்கித்த 
&6610; sublimed sulphur. 2. கந்தகபற்பம்; 
calcined sulphur. (e1,916,). 

eunutn bagambam, Giu.(n.) 1 நிலவதிர்ச்சி; 
earthquake. "4 euiuud பிரந்துடிவு மரும்பசலே 
விழுந்து ” (பாரத. சூதுபோர். 259). 2. ஞாயிறு 
(ஆதித்தன்) நின்ற நாளுக்கு ஏழாம் நாள் 
(விதான. குணாகுண. 34); (851701. 16 
seventh naksatra from that occupied by 
the sun. 

பூகோளசாத்திரம் 20/0/2-52//2௱, பெ.(ஈ.) 
மலை, ஆறு தட்ப வெப்பம் முதலிய நிலவுலகின் 
இயல்புகளை விளக்கித் கூறும் நூல்; 
geography. 

த.வ. நிலநூல் 

[Skt bhé-gdla+Satiram> «, பூகோளசாத்திரம் 
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பூதேவர் 

பூகோளம் தசிசா) பெ.(॥.) நிலவுலக 

வுருண்டை; 146 1272574 globe, the earth, 

(பூ * கோளம்] 

பூச்சக்கரம் ,24-0-2244௪7௪17, பெ.(ஈ.) 1. பூ 

மண்டலம்; 16 கார். 2. நில நடுக்கோடு; 

equator. 3. சக்கரவாணம்; 8 40 of whirling 
rocket. 

[Skt. bhd-cakra > 6. பூச்சக்கரம்] 

பூச்சக்கரவாளக்குடை pi-c-cakkaravala-k- 
40/79 பெ.(ஈ.) கோயில் திருவுருவங்களுக்குப் 
பிடிக்கும் பெரிய வெண்குடை; [ப06, யர்/(6 
temple umbrella. "மதி கொண்ட 
பச்சக்கரவாளக் குடையின்” (திரூப்போ. 
சந்நிதி, அலங்கா, 49), 

[பூ * சக்கரவாளம் 4 குடை] 

பூசாவிதி 24௪/0 பெ.(ஈ.) அகத்தியர் 
கருவூரார் முதலியோர் சிதம்பரச் சக்கர 
முறையும் வாசிதாரணையும் அட்டகர்ம 
மந்திரமுங் கூறியுள்ள நூல்கள்; 16) ர 

Agastiar and Karurar on the practice of 

yoga etc. (er. 916.) 

பூசாவிருத்தி ௪/2௪-ஈர்பர் பெ.(1.) கோயிற் 
பூசைக்கு விட்ட இறையிலி நிலம்; ஈவா கார் 
granted for performing worship in a 
temple. (!.M.P.N.A.240). 

[Skt. pdja+vrudahi> த. பூசாவிருத்தி] 

USaGem pddargusam, Gu.(n.) சீழ்ப் 
புண்ணைக் கரையச் செய்யும் ஒரு மருந்து; 8 
mineral capable of dissolving over growth 
of flesh in ulcers. (e1..916.) 

பூதரகிதம் Pddaragidam, Qu.(n.) ovis}; an 
179601. (சா.அக.). 

பூதிகந்தம் pddtkandam, Gu.(n.) 4 கந்தகம்; 
$ப[றரபா. 2. துர்க்கந்தம்; 8122. (சா.அக.). 

பூதேவர் 2ரசகூசா, பெ.(ஈ.) பார்ப்பனர்; 
Brahmans, considered as gads on earth. 

'இரு கோடி பூதேவரும் (பாரத. தற்சிறப் 2) 
[Skt. bhd-déva > த. பூதேவி



பூதேவி 

பூதேவி ,9422/ பெ.(.) நிலமகள்; 116 0000655 

of earth. 

[பூ * தேவி] 
[Skt. bhd-dévi > 5. 4 Caafl] 

பூந்தி Pond; Gu.(n.) vecflurpeums, Cures) 

(பூந்தி); 8 (40 ௦4 confection made of 
Bengal-gram flour. 

த.வ. பொலந்தி 

[U. bandi > த. பூந்தி! 

பூபதி 20201 பெ.(1.) 1. அரசன்; 149, ரய, 85 

lord of the 6811. 'பரந்தரனா மெனம் 
பூபதியாகி” (அட்டம் அழகரந் 5). 2. பூபதி 
மாத்திரை (பதார்த்த. 1226) பார்க்க; 566 

pipadimattirai. 3. umbusnsot (9, 51GeLsir) 

(9405.16). 312); Aaisésan. 

த.வ. மன்னன் 

[Skt. bha+pati > த. பூபதி/ 

yusuorsHeoy plpadimattiral Cu(n.) eG 

வகைக் குளிகை (பதார்த்த. 1226); 8 kind of 

வி. 
த.வ. நிலக்குளிகை 

[Skt. bha-pati > . yusiorg soy] 

பூபதிரசம் ,2/2௪௦4௪2௪, பெ.(॥.) இதளிய 

மருந்து வகை (பதார்த்த. 1228); 8 ற208121௦ 

of mercury. 

[Skt. bha-patitrasam > g. yusirei] 

Lust paban, Gu.(n.) sires; sovereign, as 

protecting the earth. "Glurenpuflerma 

பெரியன் ழபன் "(குளா. தூது: 997. 

[Skt. bha-pa > 6. பூபன்] 

ம்பாகம் 0207௮1, பெ.([.) நிலப்பரப்பு (இக்.வ;); 

and. 

[Skt. bha-bhaga > s. yurei] 

பூபாலன்” 2௪/௪, பெ.(.) 1 grea (Slur); 

king, sovereign. 2. வேளாளன் (பிங்.); 

vélalan, agriculturist. 3. மூக்கினடுவில் 

ஒன்று அல்லது மூன்று சுழிகள் கொண்ட 

உயர்வகைக் குதிரை (சுக்கிரநீதி, 314); horse 
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பூமி 

with one or three marks at the centre of 

its nose, as the prince of horses. 

[Skt. bhd+bdla > த. பூபாலன்] 

பூபாலன்” ௦0௮2, பெ.(1.) செவ்வாய் (திவா.); 
Mars as son of the Earth. 

[Skt. bha+bala > த. பூபாலன்] 

LLuTerecrin pipaasanam, Gu.(n.) ஓக 

susnes; a kind of yogic posture. 

த.வ. அரசஓகம் 

[5/0 bha-palat+sanam > த. பூபாலாசனம்] 

பூபாளம் ௦2௮2, பெ.(ஈ.) காலையிற் பாடும் 

ஒரு பண்வகை (பிங்.); a Specific melody-type 

appropriate to early dawn. 

[Skt. bhd-pali> g. yuremi] 

பூமம் pdmamm, O.(n.) esl; abundance, 

றா்ளடு. பூமச் சோதியருளால்” (பாடி. 700) 

சாற்றுபறை/. 

[Skt. bhaman > த. பூமம்] 

பூமாதேவி 2247722204 பெ.(॥.) நிலமகள்; 

0000655 ௦1 ௨. ஆகாசவாணிபூமாதேவி 

அறிய (2.01) 
[5/6 9482 த. புரமாதேனி] 

பூமி ௦198] பெ.(ஈ.) 1. நிலவுலகு; ஊர். "இந்தப் 

பூமிசிவுப்யக் கொள்கின்றவாறு (திரலாச. 

20: 10). 2. flexnecit; Goddess of earth. "yi? 

கொழுரன் "(சூடா., 3. நிலப்பகுதி; 189, 501, 

ground, plot of land. 4. fae Gers 

landed property. 5. Gaui; country, district. 

6. இடம்; 0806. 7. கோணங்களின் கீழ் வரி 

(யாழ்.அக.); 0856 ௦4 96010௮ ரி0பா6. 

8. நிலை; 8 81806 0 00ஈ01400 1ஈ 116. 

"தஞ்ஞான பூமி ஞானபூமி”(ஞானலா. உற்ப: 

39; 49). 9, பொறியால் கணித்துக் 

கொள்வதற்குரிய பொருள்; 001601 01 5656- 

0810601100. "ஐருவாக்கு அறிகைக்குப் 

பூமியோ என்கிறரா” (ஈடு..]. 10. நாக்கு 

(இலக்.அக.); 1௦0006. 

[Skt. bhdmi> g. ysl]



பூமிசக்கரம் 

uledamia pimicakkaram, Gu(n.) AS Ss 

கவி வகை (யாப். வி. 497); 8180 ௦4 metrical 

composition. 

(பூமி* சக்கரம்] 

பூமிசருக்கரை ௦22/௮) பெ. (॥.) 

சீந்தில் சருக்கரை; 8 bitter substance 

prepared from the stalk of 'Sindil’ moon 

creeper - Tinosphora Cordifolia alias 

cocculus cordifolia. (சா.அ௧.) 

பூமிசாத்திரம் pdmisattiram, Gu.(n.) 

1. நிலத்தின் பகுதிகளை விளக்கும் நூல் (நில 

இயல்); 9600180011). 2. நிலத்தின் அமைப்பைப் 

பற்றிய நூல் (மண்ணால்); 060100 

[Skt. bhdmisastra > 5. yslersfii] 

பூமிதானம் 2பர்ரசோசா, பெ.(॥.) நிலக் 
கொடை; 9141 ௦4 18/0, 016 ௦4 1859-1802. 

தசதானங்களுர் நிலத்தைத் தானம் 
(/ச/ மறறம. 

த.வ. நிலக்கொடை 

[பூமிசதானம்] 

பூமிதேவி தர்ரச பெ.(ஈ.) நிலமகள்; 
Goddess of earth. "பூமிதேவி தான் 
காண்கலேன் கடியன கண்ணி னாலெனா” 
(சீவக. 2233). 

[பூமிதேவி] 

பூமிநடுக்கம் pdmi-nadukkam, Qu.(n.) 
பூமியதிர்ச்சி (யாழ்.அக.) பார்க்க; see pdmé 
y-atircci, 

த.வ. நிலநடுக்கம் 

பூமிப்பரீட்சை pimip-paritcal Qu.(n.) 64 
கலைகளுளொன்றாகிய நிலத்தியல்பு 
பற்றியறியும் கலை; 006 ௦74 64 50167095 - 
060100). (சா.அக.) 

uiiluryin pdmiparam, பெ.(ஈ.) 1. இறை 
யாண்மை (வின்.); responsibilities of 
sovereignty. 2. $Gumit (நிலத்திற்குச் 
சுமையாயிருப்பவர்); wicked people, as being 
a burden to the earth. 'பூமிபாரங் 
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பூர்ச்சம் 

களுண்ணுஞ் சோற்றினை வாங்கி” (திவ். 
பெரியாழ் 4 45] 

[ih + பாரம்] 

பூமிபாலன் pimi-balan, Gu.(n.) yumesr 

பார்க்க; 566 200௮20. 

[பூரி * பாலன்ர] 

பூமிபூசை pdmrpisai, பெ.(॥.) மனையில் 

கட்டடம் கட்டும் வேலை துவங்குவதற்கு நல்ல 

நாளைத் தேர்ந்தெடுத்து அந்நாளில் 
இறைவனை வேண்டிச் செய்யும் பூசை (வீடு 

கட்டுவதற்கு முன் செய்யும் பூசை); 

inaugurating the construction work of a 

building with a puja invoking the blessings 

of god for successful completion. 

[gf + yma] 

uiipemer pim-mupai, Gu.(n.) ape my 

புறங்களிலும் கடல் சூழ்ந்திருக்கும் நிலக்கோடி; 

cape, promontory. 

[பூமி - முனை] 

பூமியதிர்ச்சி 2ண்ற்சரம2] பெ.(ஈ.) நில 

நடுக்கம் (பூகம்பம்); earthquake. 

[ig chief] 

பூயம் தஞ்சா, பெ.(ஈ.) 1. புண்சீழ்; purulent 
matter, pus, suppuration, discharge from 

an ulcer or wound. 2. வெறுக்கத்தக்க 

Gum@er; that which is disgusting. 

'பூயுத்தான் மிக்கதொரு பூதத்தா லாகாதோ” 

(கணிச் செய்யுட் சி. 29:3), 

[5/6 றழு௪2 த. பூயம்] 

பூர் 2, பெ.(ஈ.) வெள்ளம்; 10௦0. "[ூரம்புராசி"” 
(பாரத, இராச, 716). 

[Skt. para> 5. yr] 

பூர்ச்சம் 220௮௭, பெ.(ஈ.) மரவகை; ஈசா 

birch tree. 

[Skt. bhanja> த. பூர்ச்சம்]



பூர்த்தம்" 

பூர்த்தம்! ரரச௱, பெ.(ர.) குளம் வெட்டல் 
முதலிய அறச் செயல் ( அறப்பணி) (யாழ்.துக.); 

meritorious work, act of pious liberality; 

as digging a well. 

[Skt. pirta> த. மார்த்தம்] 

Uitdsin" parttam, Gu.(n.) Senay saturation. 

(சா.அக.) 

பூர்த்தி 7218) பெ.(ஈ.) 1 flsomag wholeness, 

fulness, completeness. 2. flenmGlanligjens; 

satisfaction. 3. தெய்வத்துடன் ஒன்றுதல், 

கலத்தல் (கடவுளிடத்து ஐக்கியம்) (வின்.); 

absorption into the deity. 

[5/4 தபர்? த. பூர்த்தி] 

பூர்த்திபண்ணு-தல் plrttipagnu- 5 

செ.குன்றாவி.(3.1.) 1. செய்து முடித்தல்; to 

complete, ரிக. 2. நிரப்புதல்; 1௦ 1/॥ பற. 

[Skt. parti> 5. மூர்த்தி; பண்ணு-தல்] 

பூர்வ தருக, பெ.எ. (ய.) 1. முந்திய; 1௦7௭, 

09016. 2. பழங்கால, ஆதி; ஈர். பூர்வக் 

குடிகள்” 

பூர்வக்காட்சியனுமானம் plrva-k-katci-y- 

சரபாகராசா, பெ.(.) பட்டறிவை அடிப்படை 

யாகக் கொண்டு அறுதியிடும் உன்னிப்பு 

(அனுமானம்); 3 (4௦ 04 inference which is 

based on previous experience. “Guirgy 

தாற்றத்தாலறிதல் பூர்வக் காட்சியுனுமானம்” 

(ALA, _gjareneu. 12). 

Lyitaisens; pirva-kadai Gu.(n.) 14 பண்டைக் 

Bros Kong (Luphisengs); ancient story. 

2. கதையின் முன் தொடர்ச்சி; 25பா16 of the 

narrative. ட் 

[பூர்ம்கதை] 

பூர்வகம் 28747௮), வி.எ. (90) முன்னிட்டு; 

along மரி. ஞானபூர்வகம். 

[5/ம் 20௩422 த. பூர்வகம்] 

325 

  

பூர்வசன்மவாசனை 

பூர்வகருமம் 2ரச-/(சயக, Qu.(n.) 

முன்னை வினை; 165ப!( 01 801075 of former 
births. 

[Skt. pirvat+karumam > த. பூர்வகருமம்] 

பூர்வகாலம் ௦௩௪-௮௪௭, பெ.(ஈ.) சென்ற 

the past. ஆர காலத்தும் 
புண்யவசத்தினால் "(தணிப்பா, |. 266: 3). 
காலம்; 

ூர்வம்-காலம்] 

பூர்வகுணம் 27௪-07௭), பெ.(ஈ.) மருந்து 
களுக்கு இயற்கையாகவே உள்ள குணம்; 16 

natural properties of drug or medicine. 

(சா.அக.) ‘ 

[yfout+eau] 

பூர்வகுளம் 287௮0௪), பெ.(ஈ.) 1. பனி நீர்; 

dew water. 2. amw ifr; crystal or pure 

water. 3. பனிக்குடத்து நீர்; liquor amni. 

(சா.அக.) 

பபூர்கம்-குளம்] 

பூர்வகெளளம் ,27:௪-4௪ப/௪87), பெ.(ஈ.) பண் 

வகை (பாத. ராக. பக். 103); a specific melody 

- type. 

[Skt. parvat+kaulam > g. yiardesrana] 

uiraeer pirvasan, Gu(n.) 1 ess west; 
eldest son. 2. தமையன்; 61067 0௦1/2. 

3. முதல் மனைவிக்குப் பிறந்த புதல்வருள் 

மூத்தவன்; 610851 son by the first married 

wife, although born subsequent to sons 

by other wives (R.F.). 

[Skt. parvatja > த. மூர்வசன்] 

பூர்வசன்மம் ௦7௪-2௪௭) பெ.(ா.) 

(ppt, previous or past birth. 

[Skt. parvatjanmam > §. ysnuseiroi] 

பூர்வசன்மவாசனை purvasanma-vasanal 

பெ.(ஈ.) முந்திய பிறவியின் தொடர்பு; 16 

propensities of a person in his previous 
birth which continue to exist in his present 

life. 

[பூர்வம்-சன்மம்-வாசனைர



பூர்வசென்மவாசனை 326 பூர்வம்” 
  

பூர்வசென்மவாசனை palvasenne 

222௮! பெ.(1.) ர்சன்பவாசனை பார்க்க; 

see piirvasanma-vasapal. 

நூர்வாசென்மம் * வாசனை] 

பூர்வதனம் ,௦472-027௪77, பெ.(.) முன்பே 

அமைந்துள்ளது (சி.சி.2:33, சிவாக்.); that 

which exists already. 

[Skt. parvattana > த. பூரவதனம்] 

Lede purvatikku, Gu.(n.) Sipée; east. 

பூர்வதிக்கில் வாழ்வார்க்கு "(சைவச, பொது; 

227), 

[பூர்வம்-திக்கு] 
பூர்வதிசை 2௦047௪-72௮) பெ.(ஈ.) பூர்வதிக்கு 

பார்க்க; 866 24/2-04 ப 

LT a1 Rais Ylrva-duvandam, Gu.(n.) 
omipailment ust (ailstr.); result of past 
karma. 

[Skt. purvatdvand> g. ysfassieurgui] 
பூர்வதொந்தம் ௦௪-(0௭௭௱, பெ.(ஈ.) 

பூர்வதுவந்தம் பார்க்க (வின்.); 566 2472- 
duvandam, 

பூர்வபக்கம் 287௪-௦௫௮௮, பெ.(ஈ.) 
பூர்வபட்சம் பார்க்க; 596 ,28720௪(027. 

பூர்வபட்சம் 207௪-0௪0௮, Glu.(n.) 
1. வளர்பிறை; 0101 10 ரர். 2. எதிரியின் 
GermGurt (surgid); first part of an 
argument, containing the views of an 
opponent, opp. to Sittantam; prima facie 
view or argument on any question. 

[Skt. pdrvatpatcam > த. பூர்வபட்சம்] 

பூர்வபட் சி-த்தல் purva-patc-, 4 
கெ.கு நாவி. (41) எதிரி கூறிய மறுப்புரையை 
எடுத்துக்காட்டி விடையளித்தல்; 1௦ 51916 (75 
opponent's views and arguments for the 
Purpose of answering them. 
"ஒராத்தத்தைத் தாயார் வார்த்தையாலே   

ழூர்வபட்சித்து மகள் வார்த்தையாலே 

சித்தாந்திக்கிரது "(திவ் திரரெடுர். 18, விஸா), 
[Skt. ௦யாசர0௮22 த. பூர்வபட்சி-த்தல்] 

பூர்வபதம் ௦3௪-0௪௮), பெ.(॥.) தொகை 

மொழியுள் முதலிலுள்ள சொல் (பி.வி.22, உரை); 

first member of a compound word. 

[Skt. pirvatpata > த. பூர்வபதம்] 

Lira gen pdrva-parkupi Gu.(n.) sence 

விண்மீன் (பூரம்) (வின்.); 16 111/4 naksatra. 

[Skt. parva+ phalguni> த. பூர்வபுர்குனி] 

Lyi Lj odor coafln & Brest pirva-punniya-t- 

fanam, பெ.(ஈ.) பிறப்பியத்தில் (சாதகம்) 

முன்னை நல்வினையைத் தெரிவிக்கும் 

ஐந்தாம் வீடு (C.G.); fifth house in a 

horoscope, showing past meritorious 

deeds. 

[Skt. pirvat+punya+sthana> த. மரவ 

புண்ணியத்தானம்] 

பூர்வபுண்ணியம் ௪472-2பரஈந்2, பெ.(ஈ.) 

முன்னை நல்வினை (வின்.); meritorious 

deeds of past births. 

[Skt. pdrva+ punya > த. பூர்வபுண்ணியம்] 

Lyana’ parvam, பெ.(.) குறிப்பிடும் ஒன்றின் 

நிறைந்த தன்மை (அல்லது) அடிப்படை என்ற 
பொருளில் பெயர்ச் சொற்களோடு இணைந்து 
வரும் சொல்; ௦௦044௮ ஈர் ஈ௦பாத 1௦ give 
the sense of the nature of being full (with 
the thing mentioned) basis (of). 

பூர்வம்” ௪௩, பெ.(ஈ.) 1. தொடக்கம் (ஆதி); 
first, beginning. 2. usmipenio; antiquity, 
oldness. 3. கிழக்கு; 6851. 4. முதன்மை 
(adletr.); periority, precedence. 5. முற்காலம்; 
former time. 

[Skt. parva > த. ூரவம்] 

பூர்வம்” 27௭௭, வி.எ.(804) பூர்வகம் பார்க்க; 
566 222.



பூர்வமாய் 

பூர்வமாய் 27௪7-2 வி...௭.(804.) பூர்வகம் 

(வாயுசங். பலவ. 3) பார்க்க; 566 2427௮7. 

பூர்வமீமாஞ்சை ௦௪-ஈர்294) பெ. (ஈ.) 
மறையில் கூறப்படும், வினை, ஓகம், 
சமயவழிபாடு முதலியவற்றை விளக்கிக் கூறும் 
சைமினி முனிவர் எழுதிய கலைநூல்; 845190 
of Indian philosophy, founded by Jaimini, 

investigating and determining the nature 

of dharma or the duties, rites, and rituals 

enjoined by the Védic law and also 

incidentally enunciating the correct 
principles of Védic exegesis, dist. fr. 
uttaramimafya. 

்ூூர்வம்-மிமாஞ்சை] 

பூர்வவேதம் ,247௪-020௪௭, பெ.(ஈ.) 

தொடக்கக் (ஆதி) காலத்து மறைகள். இவை 

4 வகை தைத்திரியம், பெளடிகம், தலவகாரம், 

சாம வேதம் என்பன; [16 0088௦ Vedam 

which consists of four parts - Thaithirium 

poudikam, Thalavakaram and Samam. 

(சா.அக.) 

1. தைத்திரியம் - அற ஒழுக்கமாகிய ஐந்து 

பெரிய வேள்விகளைப் பற்றிச் சொல்வது. 

2. பெளடிகம் - பொருள் பற்றிய ஒழுக்கமாகிய 

அரச நீதியைப் பற்றியது. 

8. தலவகாரம் - முல்லை நிலத்துச் செய்கை 

யாகிய கற்பொழுக்கத்தை அறிவிப்பது. 

4. சாமவேதம் - அறம், பொருள், இன்பம் ஆக 

இம்மூன்றின் நிலையாமைபற்றியும் அதற்கு மேலுள்ள 

வீடு பேறாகிய அழிவற்ற பேரின்பப் பொருளைப் 

பற்றியும் நன்கு விளக்குவது. 

பூர்வாங்கம்! தரஈசிர்சசா, பெ.(ஈ.) திருமணம் 

முதலியவற்றுக்குறுப்பாய் அவற்றின் 

முன்னிகழ்த்தப்படுவது; 81/0 preliminary, 

the preliminary rites forming part of a 

ceremony, as marriage. 

[Skt. parvatanga > த. பூர்ஊங்கம்] 

பூர்வாங்கம்? தரரசர்சகா, பெ.(ஈ.) மேல் 

நிலையில் பாடும் இசை ஒசைகளுள் முதல் 
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பூர்வோத்தரம் 

நான்கு (Mus.of.Ind.63); lower tetrachord of 

the octave. 

[Skt. parvdnga > த. பூர்வாங்கம்] 

Litemenyin parvasaram, Gu.(n.) venpw 

apse; ancient custom. பூர்வாசாரங் 

கொண்டு இறையிவியாக " (S.1.1.vi, 145). 

[Skt. pirvatacara> 8. yvemergi] 

uierAgwn pirvasiramam, Gu.(n.) 

sumoiuderr psu Alene; previous stage of 
life, as of an ascetic. 

[Skt. parvat aSrama > த. பூர்வாசிரமம்] 

பூர்வாப்பியாசம் parva-p-piyasam, Gu.(n.) 

தொன்று தொட்ட வழக்கம் (aller); ancient 
usage or custom; manners and customs 

of former times. 

[Skt. parvatabhyasa > த. பூர்வாப்பியாசம்] 

பூர்வாபரம் ,247/20௮207, பெ.(ர.) மணவினை 

பிணவினைக்குரிய மந்திரங்கள்; 001604௦1 ௦4 

mantras, used in marriages and funerals. 

[Skt. parvatparam > த. பூர்வாபரம்] 

பூர்வார்சிதம் பெ.(ஈ.) 

முன்னோர் ஈட்டிய பொருள்; 8106511௮| 

property. 

parvarsidam, 

[Skt. parvatarjita > த. பூர்வாரசிதம்! 

Teed parvigan, Gu.(n.) gsneu (aig) 

முதிர்ந்தவன் (கோயிலொ. 29); 00 ஈ௮ா. 

[Skt. parvika> த. பூர்விகன்] 

yUiataehs hima plrvika-sarittiram, Gu.(N.) 

பழைய வரலாறு (வின்.); ௭ 15100. 

[Skt. porvika+caritra> த. பூர்ளீகசரித்திரம்] 

பூர்வீகம் 22, பெ.(ஈ.) 1. முற்காலம்; 

antiquity, old times. 2. eipeutn (allesr.); origin. 

[Skt. parvika> த. பூர்வீகம்] 

yiGamseqis parvottaram, Gu.(n.) 1. முழு 

விளக்கம்; முழுச்செய்தி (விருத்தாந்தம்); 81



பூர்வோத்தரவிருத்தம் 

the circumstances, antecedent and 

subsequent. “gamard yrCourger 

amms Car gusraie” (GarufGevm. 30). 
2. வடகிழக்கு; ஈ௦11ர் 6851. 

த.வ. தொய்வரவு 

[Skt. parvot-tara> த. பூர்வோத்தரம்] 

பூர்வோத்தரவிருத்தம் 2:0(/272-பரபர்2ா, 

பெ.(ஈ.) முன்னொடு பின் மாறுபடுகை; 561- 

contradiction, inconsistency. 

[Skt. parvéttara+ viruddha > த. பூர்வோத்தர 

விருத்தம்] 

பூர்னீசு தர்ற, பெ.(ஈ.) கம்பளிப் போர்வை 
(C.G}; flannel or woollen covering. 

[U. barnis > s. yriate] 

பூரட்டாதி 22/7201 பெ.(ஈ.) முற்கொழுங்கால் 
என்னும் இருபத்தைந்தாம் நாண்மீன்: 116 251 
naksatra. 

[Skt. prasthapada > த. yocersl] 

பூரணகருப்பம் ௦0727௪-/௪1002௮ பெ.(ஈ.) 
எல்லா உறுப்புகளும் வெளித்தோன்றி 
அமையப் பெற்று உடம்பும் நன்னிலை எய்தி 
காணும் நிலைமை; நிறைந்த கருப்பம்; 1ப। *௭௱ 
or period of pregnancy. (சா.அ௧.). 

பூரணகருப்பிணி 207272-/27022/0 பெ.(॥.) 
நிறைமாத பிள்ளைத்தாய்ச்சி; நிறைசூலி; 
woman in advanced state of pregnancy. 

[Skt. porna+garbhini> w. பூரணகருப்பிணி] 

Li eran plrana-kalasam, பெ.(ஈ.) 
பூரணகும்பம் பார்க்க; 596 2௫௮௮0௪. 

பூரணகிரகணம் purana-kirakanam, Qu.(n.) 
முழுக்கோள் பற்றுகை: (௦1௮ 901056. 

த.௨ட நிறைகோள்பற்று 

[Skt. parna+grahana> த. புரணகிரகணம்] 

LT mr owris § — pdrana-kunam, பெ.(ஈ.) 
முழுமையாக நலமடைதல்; 001616 6ப6. 
(சா.அக.) 
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பூரணம்" 

பூரணகும்பம் ௪௪ர௪-/ய௱ம்சா?, பெ.(ஈ.) 

மாவிலை தருப்பை முதலியவற்றால் ஒப்பனை 

செய்து நீர் நிறைக்கப்பட்ட குடம்; 0௦1 1ப!| ௦4 
water and decorated, used on auspicious 
0008851005. 'பூரண கும்பமும் பொலம்பாவி 
கைகளும்” (மணிமே. 1:44) 

த.வ. நிறைகுடம் 

[Skt. pdrna 5 த. பூரணம் கும்பம்] 

பூரணகும்பமரியாதை ௦௱சர௪-/யம்௪- 
ஈாவற்/20௮] பெ.(.) நற்காரியங்களுக்காக 

முகாமையா (முக்கியமா)னவர்களுக்குத் 

தரப்படும் மதிப்புரவூ welcome accorded to 
dignitaries with - ptiranakumba (usually in 
a temple). 

[பூரணம்*கும்பம்-மரியாதை] 

பூரணத்திற்புக்கியாடல் pdaranattir- 
pukkiyadal Qu.(n.) oC Sefer m) 2 usm 
தன்னிச்சைப்படி பிரித்தலும் மறுபடி உடலிற் 
கொண்டு வந்து சேர்த்தலும் ஆகிய கூடு 
விட்டு கூடு பாய்கை; 50! passing from one 
body to the other. (er. 9s.) 

பூரணத்துவம் piranattuvam, G@u.(n.) 
Hleomeureor iflensv; perfection, wholeness. 

பூரணபாத்திரம் pirana-pattiram, @u.(n.) 
1. 256 சிறங்கையரிசி கொள்ளும் ஏனம் 
(பாத்திரம்); 8 19986] 01 (௦ 08080] 01256. 
ஈ804ப! 106. 2. பூரண கும்பம் பார்க்க; 569 
PGrana-kumbam. 

[Skt. porna+pattiram > g. ure siya] 
பூரணபிண்டம் ௦௫௪௪-2, பெ.(॥.) 

முழுவளர்ச்சி பெற்ற கரு; ரப] ௦௨ 106105. 
(சா.அக.). 

[புரணம்-பிண்டம்] 

பூரணம்! ௦2௭௭, பெ.(ஈ.) 1 நிறைவு (பிங்.); 
fullness, plenitude, perfection. 2. முழுமை; 
entireness, whole. 5. மிகுதி (யாழ்.அ௧.); 
plenty. 4. முடிவு: consummation,
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accomplishment. “séerfui 1 cer 
மாமிற்று 5. பொந்திகை (திருப்தி); 
satisfaction, gratification. samée@ 
இப்போதுதான் மனம் பூரணமாயிற்று. 6. ஐந்து 
விரல்களையும் விலக வைத்து நீட்டிக்காட்டும் 
அவிநயக்கை வகை (வின்.); 9651பா6 1ஈ மள்ர் 

the five fingers are held out straight and 

apart from one another. 

[5/% ௦௪2 த. பூரணம்] 

பூரணம்” 2௮7௪) பெ.(1.) 1. இரண்டாவது 

மூன்றாவது (எண் வரிசைமுறைப் பெயர்) என 

எண்கள் நிறுத்த முறையைக் குறிக்கும் எண்; 

ராவ்கி. " எண்கள் தான்கும் ஈண்டுப் பூரணம் 

பொருளாய் தின்றன ' (பரிபா. 3, 78, உரை); 

2. பணியாரத்தினுள்ளீடு; 016 115106 9 08 

௦ ௦௦7601௦1. 3. பிதிர்ப்பிண்டம் (யாழ்.அக.); 

cake offered to the manes. 4. 9,60.u‘ler 

குறுக்கிழை (யாழ்.அக.); 8007. 5. மழை 

(wirip..9j8.); rain. 

[Skt. parana > 5. பூரணம்] 

பூரணம்? தம்சரச்ர, பெ.(ஈ.) 1. உடம்பின் 

அறிவுக்கண்; ஸூ6 ௦ர ய/ர50௦0. 2. குழிப் 

புண்ணில் ஆற்றக் கூடிய மருந்தை நிரப்புதல்; 

to fill the per-ferating ulcer with medicine. 

3. முழுமையான ஆயுள்வேத மருந்து; 8 

medicine containing gold, mercury and 

sulphur. 4. @leveumiet) us; cinnamam 

bark. 5. Gusir@; female private part. 

(சா.துக.) 

பூரணமதுமேகம் 2272-1227, 

பெ.(ஈ.) முக்கோள் வேறுபாட்டினால் 

நோயாளியை நெடு நாளைக்கு உயிருடன் 

வைத்திருக்கும் ஒரு வகை நீரழிவு நோய்; 
diabetes which does not end the life. 

(சா.அக.) 

[பூரணம்-மதுமேகம்/ 

Linear er puranap, Gu.(n.) 1. குணங்கள் 

நிரம்பினவன்; 61601 6640; ௦08 perfect in   

all attributes. 2. a_eyer; God, as the most 

perfect. “Yyranrsir Mupupstrart" (Faure. 

பேரு. 20). 3. பூர்த்த பாடாணம் (சங்.அக.); 8 

kind of prepared arsenic. 

[5/4 0௪2 த. மரணன்] 

பூரணை! ௦427௮] பெ.(£.) 1. நிறைவு 1ப!11889, 
perfection. பரணையாற் பதினாற் 
கயிற்றோச் கப்/வ பெல்லாம் '(திருநூற். 91). 
2. வெள்ளுவா, நிறையுவா; 1/6 186 1௦ the 

north of a full ௦௦. 3. ஐம்மி, பதின்மி, உவா 

என்ற நிலவு நாள்கள் (திவா.); 16 54, 100 
and 15th titi in a lunar fortnight. 

4. நிலவுலகிற்கு மேல் தேவர்களால் 

உருவாக்கப்பட்ட சிவனாலயத்தின் (சமவ 

சரணத்தின்) வடப்புறமுள்ள வாவி (மேருமந். 

1066, உரை). 

ரீ$/ம் ௦722 த. பூரணை] 

பூரணை” 2727௮] பெ.(1.) ஐயனார் தேவி (பிங்); 

the consort of Aiyanar. 

[Skt. paranai> த. பூரணை] 

பூரணைகேள்வன் 2727242120 பெ.(ஈ.) 

ஐயனார் (பிங்.); சஷ்8ரல், 85 husband of 

Puranai. 

[Skt. pirani> 5. yrensmr+Gesirarsir] 

uosAguin pdra-t-tirayam, பெ.(ஈ.) கணை 

(பூரம்), முற்குளம் (பூராடம்), முற்கொழுங்கால் 

(பூரட்டாதி) என்ற விண்மீன்கள் (விதான. 

குணாகுண. 19, உரை); (66 1104, 200 8௭௦ 

25th naksatras. 

[Skt. porattraya> g. urssrui] 

பூரா" பிரக கு.பெ.எ.(80].) 1. முழுவதுமான; 

complete, ர்ய!ி, ௩௬௦16. 2. முழுவதும்; *யிட, 

completely. 

[U. para > த. பூரா] 

பூரா? தமக பெ.(£.) பூராசருக்கரை (0.6) 

uintée; see plraSarukkaral. 

[U. bora > த. பூரா]



பூராக்கை 

பூராக்கை தம்ச/ர௪] பெ.(ஈ.) கைதேர்ந்தவன் 

(வின்.); 66021. 

[U. para > த. பூரார்கை] 

பூராக்கைகாரன் 2௦0௪-4௮4௪ பெ.(॥.) 

பூராக்கை பார்க்க; 996 ,20724/௪: 

[ப. சப்22 த. பூராரகைகாரன்] 

பூராசர்க்கரை 2ர்2-2242௮) பெ.(£.) பூரா 

சருக்கரை பார்க்க; 566 ,20472-2௪/0/-/6/2/௮: 

[U. bara > த. பூரார்சர்ச்கரை] 

Luyte@eeeny plirasaru-k-karai, Qu.(n.) 

பழுப்புச் சருக்கரை; 1116 0௦8 5ப08. 

(சா.அக.) 

[பூரார்சருக்கரை] 

பூராடம் 4௪7277, பெ.(ஈ.) முற்குளம் என்னும் 

இருபதாம் நாள்மீன்; (6 201 naksatra. 

[Skt. parvasadha> த. பூராடம்] 

பூராடமாசு 2422-7220, பெ.(ஈ.) பால்வெளி 

LostarL.cuih (afletr.); galaxy, the milky way, 

[Skt. parvasaaha > g. ysme+ura] 

Lyq@an paruvam, Gu.(n.) 1. upsnw; antiquity, 
oldness. 'பூரூவஉயிரநாடிப் போர் விளைத்து” 
(சேத (பு: கத்து. 37). 2. கிழக்கு; 6851. 

[Skt. 20௪? த. பூரூவர்] 

பூரூவாசாரியர் ௦ர்பாசசற்சா பெ.(ஈ.) 
4 பழைய சமயாசாரியர்; 191910ப5 0ா606010% 
of ancient times. "Ucamemflutaar Gums 
மனுட்டானங்கள்" (உபதேசரத். 72). 
2. பண்டைய நூலாசிரியர் (19.0.8); ancient 
authors. 

[5/4 28௩௪2 த. பூரூவ*அ சாரியா] 

பூரை தம௮ பெ.(ஈ.) 1. நிறைவு (யாழ்.அக.); 
fullness. 2. Gur§wigy sufficiency. "OSG 
டோதகப் பொய்யிலாழும் புலையினிப் 
தரைகாண் ” (தாயு. பொன்னைமாத. 40). 
3. முடிவு; 66, ரிம். 'கூத்திணிர் பூரையிட 
வமையாதோ " (திருப்பு. 8779). 4. இன்மை 
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பேசாவியாச்சியம் 

(வின்.); nothingness, naught. 5. 2 sewé, 

eey; worthless person or thing. 
"அமரரிதுபூரை யதிசயமெ னருள்பாட " 
(திருப்; 5932). 

[U. para > g. yew] 

Gugen peku/am, Gu. (n.) Hes; a large 
number or பபா. "அம்பு பெகுலந் 
தொடுத்து" (பாரத.பதினேழாம்.73). 

[Skt. bahula > த. பெகுலம்] 

பெட்டில் peffil பெ.(.) நரம்புக் கருவி வகை; 

fiddle. - 

/£. 700162 த. பெட்டில்] 

பேசரா ஐச பெ.(1.) குடியற்ற சிற்றூர்; 

uninhabited village. 

[U. bé-ciradh > த. பேசரா] 

பேசரி ௦௯௪7 பெ.(ஈ.) வைரக்கற்கள் பதித்த 

பகுதியும் அதனுள் இணைந்த சிறு வளையமும் 
கொண்ட ஒரு வகை மூக்குத்தி; 8 kind of nose 
jewel studded with (eight) diamonds and 
a ring attached to it. 

[U. bésari> த. பேசரி] 

Gussrer®Q@  pésan-/adu, பெ.(1.) 

1. பிசிறுலாடு; 8 kind of confection-ball of 
green 2ய/86. 2. கடலைமாவாற் செய்த 
பணியார வுருண்டை (இந்துபாக.308); 8 (80 
of confection-ball of bengalgram. 

[Mhr.pésan+ த. லாடு] 

பேசா 2௫ பெ.(ஈ.) மட்டமான தரமுடையது; 
low quality, 

[U. bé/a > 5. Guer] 

பேசார் றக, பெ.(ஈ.) 1. சோர்வு; 12110ப6, 
weakness. 2. Qgrisrey annoyance, 
disgust 

[U. béz4r> 5. Cuemi] 

GusralunéAunn péja-viyacciyam, பெ. 
(N.) Sjptiism_uideurs, supé@; groundless 
or vexatious suit. 

[5/7 ௦25 த. பேசாவியாச்சியம்]
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பேசாறு-தல்-044ப-, 5 செ.கு.வி.(4.1.) 

இளைப்புறுதல் (இ.வ.); 1௦ 060௦06 1/681160. 

[Skt. bézar > த. Guengr-] 

CuAgreAnmon pésira-k-kiramam, @u.(n.) 

GpuGiuMiedsrg vert (C.G.); uninhabited 

village. 

[U. bécaragt+grama> g. பேசிராக்கிராமம்] 

பேசு' 2259, செ.கு.வி.(4/1.) மிக நன்று என்னும் 

பொருள் குறிக்கும் சொல்; 608௧10 

meaning very good, excellent. 

த.வ. வலே 

[U. bés> g. Cue] 

Gua? pésh, Gu(n.) (psa; foremost front. 

[U. pés.> த. பேசுர 

பேசு” ௪8, பெ.(ஈ.) கட்டடத்தின் தரைமட்டம் 

(இ.வ.); 6௦59. 

[E. 6௪522 த. பேச] 

பேசுகிசுதி ௦25/9//20 பெ.(ஈ.) 7 வரி; 19%, 

ரிடபர்6. 2. பெருநிலக்கிழார் கட்டும் வரி; rent 

payable to government by the owners of 

permanently settled estates. 

[பூ ௦25-072 த. பேசுகிசுதி/] 

பேட்டா 25/5 பெ.(ஈ.) 1. தலைப்பாகை; 1ப08. 

2. பட்டும் பருத்தியும் கலந்து நெய்த தலைக் 

குட்டைத் துணி (G.Sm.D.Li: 266); turban 

cloth woven of silk and cotton. 

[H. phéta> ». பேட்டா] 

பேட்டி ௦10 பெ.(£.) நேர்காணல்; ஈரச், 

audience. 

[U. bhéti > 5. Guy] 

பேட்டு! 2௪/8) பெ.(ஈ.) 1. பட்டைக்கரை; 50716, 

0௦90 600. 2. சரடு (இ.வ.); 30749, as of 

a necklace. waist - cord containing more 

than one strand. 

[Te. pétu > த. பேட்டி]   

Cur_@? péftu, பெ.(1.) கூடுதல் இழைகளைக் 

கொண்டு நெய்யப்படும் வடிவமைப்பு; 021421 

or design woven with extra warp threads. 

Cure! pétfai Gu.(n.) 1. patiummesrfle 

ஏழை மக்கள் வசிக்கும் வசதி குறைந்த பகுதி; 

area or locality (of a town). எங்கள் 

பேட்டைக்கே வந்து தகராறு செய்கிறாயா: 

2. நகரத்திற்கருகே கூடும் சந்தை (யாழ்.அ௧.); 

market-place near a 104. 3. பயண 

(பிரயாண) வண்டி தங்குமிடம்; caravanserai. 

[Skt. péfaka> Mhr.péth > த. பேட்டை ] 

பேட்டை” ஐ] பெ.(ஈ.) 1. குறிப்பிட்ட ஊர்தி 

அல்லது தொழில் நிறைந்து காணப்படும் பகுதி, 

locality where a particular kind of vehicle 

or work is found in large numbers. sseiripti 

பேட்டை: 

[பேட்டை2 பேட்டை] 

Cuan pédagam, Gu.(n.) 1. பெட்டி; 00%. 

"பேடகத்திடை யொழுகிய தினபதி பெருங் 

குமரனை" (பாரத. சம்பவ. 47]. 2. கூடை 

(யாழ்.௮க.); 088161. 3. திரள் (யாழ்.அக.); 

mass, heap. 

[51ம் 25/22 த. பேடகம்] 

பேடம் 228௪, பெ.(1.) 1 வெள்ளாடு (யாழ்.அ௧.); 

goat. 

[Skt. bhéda > த. பேடம்] 

Gugeih pét-vari Gu.(n.) நகரையடுத்த 

ஊருக்கு வாங்கும் வரி (R.T.); a fax on a 

suburban village. 

[Mar, péth > &. Gus+tauf] 

பேதகம் ,020272/77 பெ.(ஈ.) 1. மனவேறுபாடு; 

difference, disagreement, variance, 

015600. 2. தன்மை வேறுபாடு; 01896; 

எலளாள௱லி0. "உயிரை மாய்த்தோ பேதகம் 

புரினீர்" (குற்றா. தல. தருமசா: 78), 3. கபடம் 

(வஞ்சனை) (இ.வ.); deceit. 

[Skt. bhédaka > g- தகம்]
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Gusee pédagan, பெ.(॥.) 1. கருத்து 

வேறுபட்டவன்; 06 1/7௦ 15 01581160160. 

"பேதகனளான மிதாமரு செய்தா” (பாரத. 

வாரா, 773), 2. மூன்று வகைக் கலப்பு 

இனத்தைச் சார்ந்தவன்; 006 0௨0100 1௦ 

any of the three mixed castes. ‘Ustrearréli 

மும்மை கொள்பேதகரை (கந்து; காமதக. 18), 

[Skt. bhédaka > g. Cugasir] 

பேதசித்தாந்தம் Péda-cittandam, Qu.(n.) 

இருளும் ஒளியும் போல ஆதனும் சிவமும் 

இரண்டாமிருக்குமென்ற கொண்டுடிபு 
(சங்.அக.); (6 doctrine that the Supreme 

Being and the individual soul exist as two 

different entities, as light and darkness. 

[Skt. bhéda+siddhaata> த. சேதசித்தாந்தும்] 

Gussneais péda-Saivam, பெ.(ஈ.) சிவனியம் 
(சைவம்) பதினாறனுள் குருலிங்க சங்கமபத்தி 
பூண்டு சிவனை உருவமாகவும் அருவமாகவும் 
அருவுருவமாகவும் ஊழ்கித்தால் வீடுபேறு 
கிட்டுமெனக் கூறும் சமயம்; 9 58148 56௦74 
which holds that the path of salvation lies 
through worship of Swalinga, guru and 
devoties, and meditation and Siva in His 
triple aspect of uruvam, aruvam and aru- 
v-uruvam one of 16 Saivam. 

[Skt. bhéda+ Sava > 5. பேதசைகம்] 

பேதப்படு-தல் ற292-2-௦சங்- 20 
செ.கு.வி.(ம.1.) 1. வேற்றுமைப்படுதல்; to 
disagree, to be discordant. 2. மயங்குதல்; 
to be bewildered, "@ugu படுகின்ற 
பேதைமீர்காள் "(தேவா 30, 7), 

[பேதம்-படு-தல்] 

பேதம் 0௪௦2), பெ.(ஈ.) 1. வேறுபாடு (திவா.); 
difference, dissimilarity. 2. மனமாறுகை; 
disagreement, variance, disaffection. 
3. முரண்பாடு; diversity, variety. "SS நின்ற 
பேதங்கள்” (கம்பரா. கடறாவு 74]. 4. திரிபு 
(வின்; modification, alteration.   

பேதவாதம் 

5. இணக்கமின்மை (ailer.); incongruity, 

11௦௦515181. 6. பிறிதொன்றற்கு இல்லாத 

ஏற்றம்; 016110044௦ ஈர். சமமிகள் பேதங்கள் 

சொல்லிப் பிதற்றும் பிரான்" (தில். திருவாய். 
4.2:4). 7.46; subdivision, sect. division. 

8. நால்வகை வழிகளுள் ஒருவர்க் கொருவர் 

பகையுண்டாக்கும் நெறி (சீவக. 747, உரை); 

policy of division or sowing discord among 
confederates, one of four kinds of 

upayam. 9. (சுகதபேதம், சுசாதிபேதம், 

லிசாதிபேதம் என்ற) மூன்று வகை வேறுபாடு 

(வேதா. சூ. 27, உரை); 01112௦௭06, of three 
kinds, viz. Sukata-pédam, susadi-pédam, 

viSad-pédam, 

பேதலி-த்தல் ௦50௮4, 4 செ.கு.வி.(ூ[.) 
1. Lormisev; to vary, alter, change in form, 
appearance or nature; to be estranged. 
2. வேற்றுமைப்படுதல் (வின்.); (௦ be different; 
௦ ொரிஎ. நிறம் பேதலிச்கிறது. 3. மனம் 
குழம்புதல்; 1௦ [6 0150078060, 801181௦0 ௦ 
௭௦0. மிணியினி ஐுடைந்து வாழம் 
பேதலித் திரங்கு வார்கள் (சங்.துக.). 

[Skt. bhéda> த. பேதலி-த்தல்] 

பேதவாதசைவம் ,0509-0:222-2-௮2ா, பெ.(ஈ.) 
அகச் சமயமாறனுள் இறைவனருளால் மலம் 
நீங்குமென்றும் முத்த நிலையில் இறைவனும் 
ஆதனும் (ஆதன்) தலைவன் தலைவி போல் 
வரென்றுங் கூறும் சமயம் (சி.சி. 11, 5, சிவஞா.); 
a Saiva sect which holds that the soul gets 
rid of corruption by the grace of God and 
that even in the state of emancipation it 
bears to God the relation of the beloved 
to the lover, one of six aka-c-camayam. 

[Skt. bhéda+vada+ Sava> g. Cusangensnti] 
Gugemgin péda-vadam, Qu.(n.) sysfs 

தலைவனுக்கு (ஜீவேசுரர்க்கு) வேற்றுமை 
கூறுங் கொள்கை; 000116 of the quality of 
the universe and the Supreme Soul opp. 
to apéta-vatam. 

[Skt. bhéda+vata > 8. Cugomgtil



பேதனம் 

பேதனம் ,024௪௪௱, பெ.(ஈ.) 1. எட்டு கருமத் 

தொன்றும் மக்களுள் வேற்றுமை விளைப்பது 

மான கலை: Magic art of causing discord 

between persons, one of asta-karumam. 

2. மாழையை பிறிதொன்றாக மாற்றும் கலை; 

the art of transmutation. 3. ustrp}) (er. 9)6.); 

hog. 

[Skt. bhédara > த. பேதனம்] 

GugmGugm  pédapédam, Gu.(n.) 

1. வேற்றுமையும் ஒற்றுமையும்; 8ரரிலாடு 8௭0 

dissimilarity, agreement and 

disagreement. 

[Skt. bhéda-bhéda > g. GusrCusii] 

CugnGus péddpédi, பெ.(.) பேதாபேத 

சித்தாந்தமுடையோன் (திவ். திருச்சந். 1, வ்யா. 

18. 9); follower of the Bhaskara school of 

philosophy. 

[Skt. bhédabhédin > g. CusrGusi] 

பேதானா 0502 Gu.(n.) 1. சீமை மாதுளை; 

quince. 2. சீமை மாதுளை விதை; பே!௦௦ 

seed. 

[U. bihidana > gs. Gusrern] 

Gust’ péoi, Gu(n.) 1. Wiftiugy; that which 

divides, detaches or separates. 

2. பிரிந்தவன் (பேதமானவன்) (யாழ்.அக.); 018 

who is estranged. 3. இதளியம் (அக.நி); 

௱ளபரு, பென்ப. 4. கழிச்சல்; diarrhoea, 

purging. 5. s&s sifléee; cholera. 

6. குடலைத் துப்புரவு செய்யும் கழிச்சல் மருந்து 

(பேதிமருந்கு) (வின்.); purgative, cathartic. 

[Skt. bhédin > g. Geil 

பேதி?-த்தல் றசள், 4 செ.கு.வி.(1.1.) 

1. மாறுபடுதல்; 1௦ change, vary, differ. 

"தியா வின்ப வெள்ளத்தை "(திய் பெரியதி 

4,9:2) 2. கெடுதல் (யாழ்.அக.); 1௦ degenerate, 

deteriorate. 3. உடைதல்; 1௦ 06 070187, 

interrupted, frustrated. 4. கழிச்சலாகுதல் 

(வின்); 10 0பா06. 5. குழம்புதல் (சங்.௮௧.); 1௦ 
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பேதியாகுமூலி 

06௦௦8 ௦௦7560. 6. மனம் மாறுபாடுதல் 

(யாழ்.அக.); to become changed in mind. 

[Skt. bhéda > த. பேதிடத்தல் ] 

Cus’-—s 5a pédi, 4 Ge.g@sirprel.(v.t.) 
1. பிரித்தல்; to divide, separate. 

2, மனமலையச் செய்தல் (வின்.); 1௦ 60016, 

01/59 ப5(, 316216. 3. மாற்றுதல்; 1௦ ௦0206, 

diversity. 4. Qax_ Qs (21f161.); to cut, split. 

[Skt. bhéda > த. பேதி-த்தவ்] 

Guha @sGanG-S5a pedikku-k-koau-, 4 

Ge.@armraf.(v.t.) 1. கழிச்சல் மருந்து 

கொடுத்தல் (வின்.); to administer a 

cathartic. 2. ajFe (pair 1é@ 50; to terrify, 

cause fear. 

[Skt. bhédin> g. GuS)> தேதிக்கு -கொடுட்த்தல்] 

பேதிகட்டல் pédr-kattal, Cu.(n.) Cughurssnev 

நிறுத்தல்; 1௦ 5100 1௦10. (சா.௮௧.) 

பேதித்துநட-த்தல் 2சஎ40/-7ச-, 3 செ. 

குன்றாவி.(1.1.) நாடி மாறுபட்டு ஓடுதல்; 

variation or deviation in the beating of 

pulse. (617. 946.) 

[பேதிஃஅத்துநட-த்தல்] 

பேதிபண்ணு-தல் ,௦22,22/70-, 5 செ.கு.வி. 

(94./.) துப்புரவு செய்தல்; 10 08056 purging. 

(சா.அக.) 

[பேதி-பண்ணுதல்] 

Cusugisi péd-marundu, Gu.(n.) sYflee 

லுக்குக் கொடுக்கும் மருந்து; 8 medicine 

given for cleansing the bowels cathartic 

purgative. (e1.9)&.) 

[GusHogiei 

பேதிமாத்திரை ,020774/47௮) பெ.(.) கழிச்சல் 

மாத்திரை; pills causing motions. (e1..9)&.) 

[பேதி-மாத்திரை] 

பேதியாகுமூலி pédiyagumal, @u.(n.) 

கழிச்சலையுண்டாகும் sjé6; anything that



பேதுரு 

causes motions such as. சிவதை, 

நேர்வாளம், நிலாவரை போன்றவை. (சா.அக.) 

பேதுரு 2200ய, பெ.(ஈ.) இராயப்பர் என்ற 

கிறித்தவப் பெரியார்; 51. Peter. 

பேப்பர் ௦5௦௦௮ பெ.(ஈ.) 1. தாள்; 808. 

2. செய்தித்தாள் (இக்.வ.); 1648 paper. 

[£. 020௮2 த. பேப்பா] 

பேபந்து Pépandu, Gu.(n.) 1. ஒழுங்கின்மை; 

being without order confusion, irregular. 

2. கட்டுக் காவலின்மை; 11866. 

[U. béband> த. பேபுந்து] 

பேபர்வா ஐசாக் கு.பெ.எ.(301.) கவனக் 

குறைவான (0.0.); 08161655, headless, 

negligent. 

[U. béparwa > த. பேபர்வா] 

பேபாக்கி 082244 Gu.(n.) FHuMetrenin (C.G); 
out right settlement, payment in full. 

[U. bébaqi> g. Gumée] 

பேமாலம் pémalam, G@u.(n.) மூடன்; 
simpleton, foolish, fellow. 

[U. bémalum > த. பேமாலம்] 

பேயூடம் சகச, பெ.(1.) 1. அமிர்தம்; 
nectar, 2. சீம்பால்: beestings. 
3. வெண்ணெய்; butter. 

[Skt. péydsa > த. பேயூடம்] 

பேரி ௦5 பெ.(ஈ.) மரவகை; ௦௱௱பா6, 

[E. pear > 5. Gut] 

பேரீசு றகர் பெ.(ஈ.) 1. கணக்கின் மொத்தத் 
தொகை; (௦௮) ௦ aggregate of an account. 
2. பட்டாதார் அல்லது ஊரார் கட்டும் 
GlorS seul; total amount of a revenue 
assessment. 

[U. சகம்: த. Guts: 

பேலகம் pélagam, 
(யாழ்.அக.); 0௦2. 

த.வ. மிதவை 

பெ.(ஈ.) தெப்பம் 

[884. 60௪௪5 த, பேலகம்.] 
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பைக்கே 

Guat péam, Gu.(n.) 1. aims; testicle, 

2. AgumuEG; small portion or share. 
3, போகுதல்; going. 

[Skt. pela > த. பேலம்/] 

பேலவம் pélavam, பெ.(ஈ.) மென்மைத் 

seen; softness. 

[Skt. pélava > 5. Gunni.] 

பேலா 28 பெ.(ஈ.) கிண்ணவகை: 8 (00 ௦/ 

௦பழ. சந்தனப் பேலா. 

[U. piyala > 5. Guer-] 

பேலி 284 பெ.(ஈ.) குதிரை (சங்.அக.); 10156. 

[9/4 றக் 2 த. பேலி] 

பேவார்சு ௪௪22, பெ.(ஈ.) 1. பிறங்கடை 

யற்றவன்; 006 18/4௦ 15 மர்ர௦பர் கா ர்ள் 0 

representative, one who has no one to 

claim as his relation or to inherit his 

property. 2. Geum Gurapeir; unclaimed 

0௦08௫: 3. பயனற்ற தன்மை; 1/011655- 

ness. “அவ்வேலை பேவாரசா யிருக்கிறது” 

[U. waris > 5. Cuamia.] 

பேனம்' pénam, பெ.(ஈ.) அனுவல்லிப் பூடு; 
(நாமதீப.393); 001ய௱. 

பேனம்” ௪ர௪௱, பெ.(ஈ.) நுரை; 1௦4, 1௦8. 
"பேன வெண்குடையவாய " (கம்பரா. 

பிரமாத், 145). 

[Skt. phéna > த. சேம்] 

பேனா pénd, Gu.(n.) enuGamidss எழுதுங் 
கருவி; pen, quill. 

த.வ. தூவல் 

[£. 22 5 த. பேனா.] 

பேனாகத்தி ௦82-421] பெ.(ஈ.) சிறுகத்தி 
susme; pen knife (pond.). 

[E. pen > த. பேனாகத்தி] 
பைக்கே சன் Gu.(n.) ued (P.T.L.); 

money. 

[T. paikam > த. பைக்கே,]



பைசந்தி 

பைசந்தி தனர் பெ.(ஈ.) 1. நுரையீரலி 

லிருந்து எழும்பும் ஒருவித சத்தம்; 5000 

from lungs. 2. கருப்பந்தரிக்குமிடம்; ௦ம்; 

பர்6ப5 (சா.அக.). 

பைசல் னக! பெ.(ஈ.) 1. வழக்கு முதலிய 

வற்றின் Stren; decree, judgment, 

decision, settlement of a quarrel, 

settlement of a debt. 2. 1801919 9, 60r@ 

சென்னைத் துரைத்தனத்தாராற் செய்யப்பட்ட 

Aas SL; original settlement, 

assessment fixed at the time of the 

original settlement, assessmnet fixed at 

the time of the original survey in Madras, 

generally about the year 1801. 3. இறத்தல்; 

016. அசர் பைசல்” (௨.௮7 

த.வ. தீர்வு 

[U. faisal > த. பைசல்] 

பைசல்கம்மி paical-kammi பெ.(ஈ.) 

விளைவுக் குறைவால் ஏற்படும் வரிக்குறைப்பு; 

partial remission of revenue on account 

of scanty crop. 

[U. faisal+ > g. பைசல்கம்மிர 

பைசல்தீர்வை paical-tirval @u.(n.) sirenes 

திட்டப்படுத்திய காலத்தில் ஏற்பட்ட நிலவரி; 

rate of assessment fixed on each field at 

the time of the first settlement. 

[U. faisal+ > 5. பைசம்திர்ை] 

பைசல்நாமா paisa-nama, பெ.(1.) எழுத்து 

மூலமான தீர்ப்பு, மாாரிர்சா order or award. 

[U. faisalt > gs. பைசல்நாமா.] 

பைசல்புல்வரி paisal-pul-vari பெ.(॥.) 

மேய்ச்சற் புல்லுக்கு இடும் தீர்வை; fixed 

grazing tax or ces* ் 

[ப. ௮ 2 த. பைசல்புவ்வரி!] 

பைசல்சாச்தி ௦௮5௮-௦250 பெ.(ஈ.) கணக்குத் 

தீர்வைக்கு அதிகமாக தண்டப்படும் வரி; 80 

payment levied over and above the 

paicaltirvai. 

[U. faisal+rasti > 5. பைசல்சாச்தி] 
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பைசாசநெல் 

பைசா! ௦௪2௧ பெ.(ஈ.) 1. பை பார்க்க; 566 

paisa. 2. anecmn, quarter anna. 

3. Flevevenm; copper change. 

[U. paisa > த. பபச] 

பைசா? றக்க G@u.(n.) பைதா பார்க்க; 598 

pata. 

[U. paiya > 5. sous] 

பைசாசசத்துவம் paisaSa-Sattuvam, 

Gu.(n.) பெண்டிரது பத்துசத்துவங்களுள் 

ஒன்று (கொக்கோ.4, 24); 8 quality of 

woman, one of pattu-cattuvam. 

[U. paigasa > த. பைசாசசத்துவம்.] 

musreegin paisasa-curam, Gu.(n.) 

ஒருவகைக் காய்ச்சல் Cami; a kind of fever. 

[U. paisdca > த. muerstesti] 

பைசாசத்துத்தி ,7௮22௦௪ப/17 @u.(n.) 

பேய்த்துத்தி; 8 1470 of abutilon (e7.9)6.). 

த.வ. காட்டுத்துத்தி 

பைசாசத்தும்புலா paicacattumpula, 

பெ.(.) பேய்த்தும்புலா; 8 plant (சா.அக.). 

த.வ. காட்டுத்தும்புலா 

[பைசாசம் *தும்புா..] 

பைசாசத்தும்பை ,9௮2222///7104 பெ.(ஈ.) 

பேய்த்தும்பை; 1ரி0 tumbai plant (e7..916-). 

த.வ. காட்டுத் தும்பை 

பைசாசத்தூரிதம்,2௮2௪2௪/471௪ற, பெ.(£.) 

பேயூமத்தை பார்க்க; see péyumattal 

(சா.அக.). 

த.வ. காட்டூமத்தை 

பைசாசநிலை  paisasanila, பெ.(ஈ.) 

பைசாசம்”? பார்க்க; 596 025858௱1”. 

பைசாசநெல் ,2௪5௪2௪-ஈ௪7/ Qu.(n.) 

மலைநெல்; paddy grown in mountains 

(சா.அக.). 

த.வ. காட்டுநெல் 

[பைசாசம் 4 நெல்.



பைசாசப்புணர்ச்சி 336 பைத்தியக்காரன் 
  

பைசாசப்புணர்ச்சி ௦௮௦22-0-2ப7௮1001 

பெ.(1.) 1. பெண் தூங்கும்போது அல்லது 
மயங்கிக் கிடக்கும்போது புணர்தல்; ॥ ௮0 
sexual connection with a woman while 

she is sleeping or unconsiousness. 

2. வலக்காரமாய் அல்லது ஒப்புதலில்லாது 
கலவி செய்தல்; 560ப00 8 லா by 

force or without her consent. 

3. கொக்கோக 64 விளையாட்டுகளில் ஒன்று; 
one of the 64 postures of sexual 

intercourse with a woman as described 

in erectic science called kokkogam 

compiled by kokkogamuni (a1. 9)6.). 

த.வ. இயல்பலாத புணர்ச்சி, பெருந்திணை 

[Skt. paisasa > த. பைசாசும்-புணர்ச்சி] 

பைசாசபூமி ௦௪௦22௪-2/ பெ.(॥.) 
தொன்மங்கள் கூறும் நிலங்களுளொன்று 
(அபி.சிந்.); ௦06 ௦1 1௨ mythological 
divisions of the world. 

[Skt. paicdcam+ 5 த, பைசாசபூமிர] 

பைசாசம்' ௦௮2௪௦௭, பெ.(ஈ.) 1. பேய்; வெரி, 
900. 2. வில்லோர் நிலை நால் வகையுள் ஒரு 
காலை நிலையாக ஊன்றி ஒருகாலை மடக்கி 
நிற்கும் நிலை (பிங்.);00814௦ஈ of an archer in 
which one 169 15 held straight and the 
other bent, one of four villOr-nilai 3. ereisr 
வகை மணங்களுள் துயின்றாள், களித்தான், 
மூத்தாள், இழிந்தவள் முதலிய மகளிரைச் 
சேரும் மணம்; 8 form of sexual dealing in 
which a man embraces a sleeping or 
intoxicated woman or a woman older 
than himself or of a lower caste as 
prevailing among the pisacas. 

த.வ. பூதம் 

[U. paisaca > த. பைசாசம்] 

பைசாசம்” ௪58௦௪௭, பெ.(ஈ.) 4, இரும்பு 
(சங்.அக.); iron. 2. Guus devil, (சா.அக.). 

[U. paisaca > a. பைசாசம். 

பைசாசமுள்ளி ௦௮5௪5௪ பெ.(ஈ.) 
STL Opera, solanum lacquini (சா.அக.). 

[பைசாசம் 4 முள்ளி.]   

பைசாசி! ௮8௪௦ பெ.(ஈ.) 1. வடதமிழ் 

எனப்பட்ட பிராகிருத மொழியின் கிளை மொழி 

dialect. 2. சடாமாஞ்சி; 501820. 3. பெண் 

பிசாசு; 816-000. 

[U. paisaci > 5. suerA] 

பைசாசி” ௦௮220] பெ.(ஈ.) சடாமாஞ்சி; 8 kind 
of medicinal grass valerian or Indian 

800 (சா.அக.). 

OUETS Hy paicattum-pulj 
Sriaugeursd; a plant (er. 916.). 

பைசார் 9௮22 பெ.(.) காலில் அணியும் 

Ger@ (ailer.); slippers, Indian shoes. 

த.வ. துடிபுதை அரணம் 

[U. pazar > த. sousmi] 

பைசாரம் pacaram, பெ.(ஈ.) நாட்டுப் பகுதி; 
locality or neighbourhood. "sé Gul Re 

கிழப் பைசாரத்து” (5.1.1. 517. 

பைசு ௪௪9 பெ.(.) பால் (சங்.அக.); ஈரி. 

[0. 3.25 2 த. பைக] 

பைசுன்யம் 2௮8பரு ௪, பெ.(ஈ.) இவறன்மை 
(2 Gerub); miserliness. 

பண்பினா் (பாடு.28, அடியவ], 

த.வ. இவறற்றன்மை 

[5/8 paiguna > 5. smuseiruni.] 

பைசுனம் தபரக, பெ.(ஈ.) 1. இவறற் 
றன்மை; miserliness, niggardliness. 
2. புறங்கூறுகை; 0201 0100. 

த.வ. ஈயாக்குணம் 

[U. paisuna > 5. suse] 

பைத்தியக்காரத்தனம் paittiya-k- 
karattapam, Gu(n.) ep_ssems; the state 
of being imbecile (er. 98,). 

பைத்தியக்காரன் paittivakkdran, பெ.(1.) 
பித்தம் பிடித்தவன்; 8 ஈ௱80 ௦ insane man 
(சா.அக.). 

த.வ. கோட்டி 

பெ.(॥.) 

"றபசன்ய



தசதிக்கு தசப்பொருத்தம் 
  

kinds viz. méadu, nilam, ef pon, ney, adaj 

vellam, nel vel uppu. 

[Skt. dasa > 5. 56] 

5FHGG tasadikku, பெ.(ஈ.) நான்கு பெரிய 
திசைகளும், நான்கு கோணத் திசைகளும், 
மேலுங் கீழும் ஆகிய பத்துத் திக்குகள்; 17218 
regions of the earth, comprising the eight 
directions and the upper and the lower 

regions. 

[Skt. dasa >. 5¢+8166] 

தசதீட்சை tasaditca; Qu.(n.) 1. மந்திர 
(மாந்திரிக) நூலிற் சொல்லியுள்ள சத்தி 

குருவம் (தீட்சை), சிவக்குருவம் (தீட்சை) இது 

இயல்பாக (சாதாரணமாக) மூச்சுப்பயிற்சி 

(பிராணாயாமம்) செய்வதற்கு முன்னதாகவே 

உடம்பைப் வலுப்படுத்த வேண்டி ஒதப்பட்ட 

Loe Claips sinen; (in mantric philosophy) 

the mystic letters chanted for purposes 

of invigorating the ten parts of the human 

system before sitting up for practising 

றாகாஷக. 2. பூநீருப்பை, பத்துத் தடவை 

கறைத்தும், காயவைத்தும் அல்லது காய்ச்சியும் 

தெளிவுறுத்தும் உப்பைத் தூய்மை (சுத்தி) 

@essv; purifying or cleaning the fuller's 

earth. I{t is disolved in pure rain water 

filtered and kept in the hot sun for 

evaporation the resulting salt is again 

dissolved in rain water filtered and 

evaporated as before thus it is repeated 

ten times, this salt is used in Alchemy. 

(சாஅக.) 

HFRTWY fasanarambu, Gu.(n.) sepry 

பார்க்க; 566 (85250. (சா.அக.) 

[Skt. dasa > த. தசஃநரண்ர் 

HFhaia fasanavam, Gu.(n.) eGo; a 

0௦பாணு.. 'தசநவர் பொர்......... அகணிநாடு” 

(கம்பரா. ஆறுசெல், 75).   

தசநாடி /22௮74ற் பெ.(ஈ.) இடை, பிங்கலை, 

சுழுமுனை, காந்தாரி, அத்திசிங்குவை, 

சங்கினி, பூடா, குகு, கன்னி, அலம்புடை யெனப் 

பத்துவகைப்பட்டு உயிர் (சுவாச)க் காற்று 

இயங்குதற்குரிய வழியாகிய நாடிகள் (சிலப். 3, 

26, 26g, U&. 84); the ten tubular vessels 
of the human body, believed to be the 
principal channels of the vital spirit viz. ‘da/ 

pingala, sulumunal kandari atticinkuvai 
cankini piga, kuku, kanni alampudeai. 

[Skt. dasa > 5. se1b+5 719] 

தசநாதம்” /22௮7202, பெ.(1.) மனித உடம்பில் 
உள் (அந்தர்)முக நோக்குடையவர் களுக்கு 

விளங்கும் பத்து வகை ஓசைகள்; 16 (8 

sounds heard by those who have the in 

819/7. (சா.அக.) 

[Skt. dasandda > த. தசநாதம்] 

1. மணி - றி, 2. கடல் - 569, 3. யானை - 

elephant, 4. Gps - fruit, 5. Gus - clouds 

thunder, 6. sustr@ - 6665, 7. தும்பி - dragonfly, 

8. வளை - ௦00, 9. பேரிகை - 619 பற, 10. யாழ் 
~ veena like instrument. 

தசப்பிரசாபதி tasa-p-pirasapadi Qu.(n.) 

மரீசி, அத்திரி, அங்கிரசு, புலத்தியர், புலகர், 
கிரது, வசிட்டர், தசர், பிருகு, நாரதர் என்ற 
பத்து துணைப் பிரமர்கள் (சி.சி.2, 29, சிவாக்.); 
lords of created beings,. numbering ten, viz. 

marici attiri ankiresu, pulastiyar, pulakar, 

kiratu, vasi star, tak sar, piruku, naratar. 

[Skt. daSan-piracapata > 5. 551) yen] 

Seg smuail fasa-p-piraturpavam, 
பெ.(1.) திருமாலின் பத்து பிறப்புகளைப் பற்றிக் 

கூறும் நூல்; (யாழ்ப்.) 00௭ 0ல்24ார (060 

avatars of Vsnu. 

[Skt dasa+pradurbhava > 5 saithreyinil 

தசப்பொருத்தம் /25௪-0-2௦7ப///277, பெ.(ஈ.) 

பத்துவகைத் திருமணப் பொருத்தங்கள்; (6 

ten kinds of marriage fitnesses. 

[Skt. dasa >. seutchirg get]



பைத்தியங்காரி 

பைத்தியங்காரி paittiyankai Gu.(n.) 
- பூகையிலை; 1008000 (சா.அக௧.). 

பைத்தியச்சாலை paittiya-c-calaj பெ.(ஈ.) 
பித்தர்சாலை; 01 100868 (சா.அக.). 

[பைத்தியம் * சாலை] 

பைத்தியச்சுரம் ,7௮184/2-0-00/2/7), பெ.(ஈ.) 
பித்தத்தினால் வெறியையுண்டாக்குமோர் 
வகைக் காய்ச்சல்; 8 180 01 1/6 0௦பரார் 
about by excess of bile humour causing 
perplexity of mind or madness which is 
due to the bilious affection (er. 9).). 

[பைத்தியம் - சுரம்] 

பைத்தியநாடி paittiyanad, Gu.(n.) 
1. M&sgmp; pulse indicating the bile 
humour; bilious condition indicated by 

றய/584௦ஈ. 2. கோட்டிக்காரரின் நாடி நடை; 176 

pulsation indicating insanity (#r..946.). 

[ஏபுத்தியம் - நாடி] 

mus Aus paittiya-nikki பெ.(ஈ.) 

கோட்டியை நீக்கு மூலிகைகள், மிளகு, 

சித்திரத்தை, கோட்டம், அதிமதுரம், 

கிரந்திநாகம், விலாமிச்ச வேர், சீரகம், காட்டுச் 

சீரகம், பிளப்புச் சீரகம், கொத்துமல்லி, 

செங்கடுகு, வெண் சிவதை வேர், குங்குமப்பூ, 

அட்டுப்பு, கல்லுப்பு; மர (421 alleviate 

insanity (e17..9)&.). 

(பைத்தியம் - நீக்கி] 

wus Auciystiuit paittiya-p-pulappam, 

Gu.(n.) வெறிப்பிதற்றறான மூளைக் 

கோளாறு; மெர்ரி (சா.அக.). 

த.வ. வெறிப்புலம்பல் 

(பைத்தியம் * புலப்பம்] 

பைத்தியப்புலம்பல் paittiya-p-pulambal 

பெ.(1.) பிதற்றல்; [21110 (சா.அ௧.). 

[பைத்தியம் * புலம்பல்] 

பைத்தியம் paittiyam, @u.(n.) பித்தமானது 

தலையின் மேலேறி செருக்கை (அகங் 

காரத்தை) எழுப்பு வதினால் அறிவுமயக்கம் 

(பிரமை) தோன்றி மனம்விட்டுக் கூத்தாடி 
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பைத்தியன் 

வெளிவந்து பிசாசு கொண்டவன்போல் திரியும் 

am, come Gomi; a mental affection 

causing a disordered intelect and 

furiousness due to action of bile entering 

the brain (சா.அக.). 

த.வ. மனநோய், தெரள் 

[Skt. paittiya > 5. பைத்தியம்.] 

பைத்தியமான paittiyamana, Gust. (adj.) 

1. பித்துக்கொண்ட; [810 2. பைத்தியங் 

கொண்ட; 180 (சா.அக.). 

பைத்தியமிறக்குவோன் paittiyamn- 
ர்்ய/2ற,  பெ.(.) பைத்திய நோயைத் 

தீர்ப்போன்; 8 80602191 1ஈ 16 treatment of 

insanity - Alienist (e1.9)6.). 

//பைத்தியம் - இறக்குலோன்,] 

பைத்தியமிறங்கல் ,7௮1/%௮77-/௮/17௮] பெ.(ஈ.) 

பித்தம் குறைதல்; reduction of bile humour; 

reduction of madness (e..9)6:.). 

//பைத்தியம் - இறங்க] 

பைத்தியமேகம் paittiya-mégam, Gu.(n.) 

பித்தமேகம்; 11608 disease due to vitiation 

of bile humour (சா.அக.). 

[பைத்தியம் - மேசம்] 

பைத்தியரோகம் pailtiya-rogam, பெ.(ஈ.) 

1. மனநோய், கோட்டி; 8 disease, lunacy, 
insanity and other mental disorders are 

due to want of mental equilibrium. 2. ss 

மயக்கம்; 01001655. 3. தலைசுற்றல்; 461100 

(சா.அக.). 

த.வ. மனநோய், தொள் 

aus Aumlenpinpaitiya-vigaram, பெ.(£.) 

பித்தத்தால் அடையும் மாறுதல்; change in 
attitude and character due to insanity 

(சா.அக.). 

த.வ. வெறிமாற்றம் 

பைத்தியன் 2௪1428, பெ.(ஈ.) கோட்டிக்காரன்; 

madman. 

த.வ. கோட்டி 

[Skt. paittiyam > g. அபுத்தியன்..]



OUT 

பைதா சரக, பெ.ஈ.) வண்டிச்சக்கரம் (இ.வ.); 

wheel of a cart. 

[U. paiya > 5. sougm.] 

பைதிருதி ௪௮4021 பெ.(ஈ.) கொடிச் சம்பங்கி; 

88020 01660௭ (சா.அக.]. 

பைபிள் ௦௪ பெ.(ஈ.) கிறித்தவர் வேதாகமம்; 
bible. 

[E. bible > த. ஈபிள்] 

பைபீலம்' 2௮07௪, பெ.(.) எறும்பு (யாழ்.அக); 
ant. 

[Skt. pipila > g. பைபீலம்] 

eaLLf sia? paipiiam, பெ.(ஈ.) இரும்பு; iron 

(சா.அக.). 

பைபீலவாதம்' ௦௮7௪-0202,  பெ.(ஈ.) 

அறுபத்து நாலு கலையுள் எறும்பு முதலிய 

உயிரிகளின் மொழிகளை அறியும் கலை 

(uirip..91&.); the art of upwards one of 

arupattunalu-kalal, 

[Skt. par-pila-vada > த. பைபீலவாதம்.] 

பைபீலவாதம்” pajpila-vadam, பெ.(ஈ.) 
பீலுவாதம்; க 8616 of meta physics. 

[Skt. pilut+vada > த. பைபீலவாதம்.] 

பைபீலிகாவாதம் ௦௯742-௦௪22௱, பெ.(ஈ.) 
பைபீலவாதம்' பார்க்க; 896 ௦//2-0:222. 

[Skt. paipilika-vada> த. பைபீலிகாவாதம்] 

பைபீலிகை paipiligai  Qu.(n.) எறும்பு 
(யாழ்.அக.); வா. 

[Skt. pipilika > g. பைபீஸிகை.] 

பைமாசு paimasu, பெ.(ஈ.) 19ஆம் நூற் 
றாண்டில் ஆங்கிலேயர்களால் இந்தியா விற் 
செய்யப்பட்ட நிலவளவு; land measure-ment 
made early in the nineteenth century by 
the British in India. 

[U. paimayas > g. பைமாச,] 

பைமாசுதார் ௦௭/25ப-(௪, பெ.(ஈ.) நிலவளவு 
செய்யும் அலுவலர்; surveyor. 

[U. paimayas+ > த. பைமாசுதார்] 
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பைல்வான் 

பைமூலவாதம் paimilavatam, பெ.(ஈ.) 

1. எறும்புகளின் பேச்சறிதல்; & 801606 

studying the language of ants. 

2. பிபீலவாதம்; 5 8/518 of philosophy 

amongst ancients (similar to Epicurean 

philosophy) about the theory of atoms 
and atomic nature (er.9j6.). 

பைரவம் pairavam, பெ.(ஈ.) 1. கொடுமைத் 
தன்மை (வின்.); (6[£(616655. 2. அச்சம் 

(வின்.); 0680, 24/6, 1681. 3. சிவசமய வகை: 

a subdivision of Saiva_ religion. 

4. செவ்வழியாழ்த் திறங்களுள் ஒன்று (பிங்.); 
an ancient secondary melody-type of 

Sevvalf class. 

[Skt. bhairava > 5. suzeni.] 

@u.(n.) 1. Aas 

திருமேனிகளுள் ஒருவரான வைரவக் கடவுள்; 

a manifestation of Siva. 2. Heraora ew 

இழிகுலப் (சூத்திரப்) பெண்ணுக்கும் பிறந் 
தவன்; Man born of a Nisada and ௮ 54/௪ 

woman. ‘Usrenran.orgy sl meemeores Leong 
பிரந்தவள் பைரவனென்பான் "(குத.சிஊான். 
12 37) 

[Skt. bhairava > த. பைரவன். 

பைரவி pairavi பெ.(ஈ.) 1 கொற்றவை; 492 
பைரவி யகம்படியரே" (தக்கயாகம் 4.97). 

2. Q, AMaLILICNT; a Specific melody type 

(பரத. இராக.56). 

த.வ. காளி 

பைரவன் 2௪௪௦௪, 

[Skt. bhaitavi > த. பைரவி] 

பைராகி சரசர; பெ.(ஈ.) வடநாட்டுத் துறவி; 
asceticpilgrim from North India. 

த.வ. துறவி 

[U. 2௪9/5 த. பைராகி] 

பைரி 9] பெ.(ஈ.) இராசாளி வகை; வரரா 
falcon, falco peregrinus. 

[U. bhai > த. பைரி] 

பைல்வான் pailvap, பெ.(ஈ.) மற்போர் 
GleWGoursir; athlete, wrestler, pugilist.



பொக்கிசக்காரன் 

த.வ. மற்போராளன் 

[U. pahlwan > த. பைல்வான்.] 

QuréAes amy sn pokkisa-k-karan@u. (n.) 

1. கருவூலத்தின் Gur miiurafl; treasurer. 

2. பெருந்தனக்காரன் (யாழ்.அக.); rich man. 

த.வ. காசுக்கடைக்காரன் 

[Skt. pokkisam> த. பொக்கிகம்-கரரன்.] 

பொக்கிசம் 9௦/4௪) பெ.(£.) 1. அரசுக் 
கருவூலம்; 11695பாு. 2. கருவூலவேலை 
பார்க்கும் பணி; 011106 ௦ரீ a treasurer. 

"பொக்கிசம் முத்திருளப்ப பிள்ளை 

(/. 14.2 847 

பொக்கிசசாலை pokkisa-salaj 

பொருட்களின் சேமவிடம்; 11885பரூ. 

[Skt. 02௮71] 

Qur&éAsamn pokkisa-tar, Gu.(n.) 

பொக்கிசக்காரன் (இக்.வ.) பார்க்க; 566 

pokkisakkaran. 

த.வ. பெருந்தனக்காரர் 

[Skt. pokkisam] 

பொக்கிசப்பெட்டி pokkisa-p-pett) Gu.(n.) 

பணம் முதலியன வைக்கும் பேழை (வின்.); 

chest for money and other valuables. 

த.வ. பணப்பெட்டி 

[$/ம 20/0௪ 2 த. பெட்டி] 

பொக்கிசவீடு pokkisa-vidu, பெ.(ஈ.) 

பொக்கிசசாலை பார்க்க; 566 ,20/4722-2௮௮: 

த.வ. கருவூலம் 

[Skt. 0௦/4௮ * த. அடு] 

Qumgurs podimasu, பெ.(ஈ.) 1. வெஞ்சன 

susnes; a kind of relish. 2. சிற்றுண்டி வகை 

(wi. &. ii, 15); a confection. 

த.வ. உசிலி 

பொத்தல் ,9௦//௪/ பெ.(ஈ.) போத்தல்; 00116 
(Pond.). 

த.வ. புட்டி, புட்டில் 

7 

பெ.(ஈ.) 
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போக்கியபத்திரம் 

[F. 9௦ப/2//2 2 த. பொத்தல்/] 

பொதீலகம் ,9௦/4௪72, பெ.(ஈ.) பூனைப்புல்; 

81470 01 91895 (சா.அக.). 

பொம்மக்காதேவி ,9௦/79/77242-2& பெ.(ஈ.) 

தொட்டியருடைய குல தெய்வமும் மாயக் 

கலையில் வல்லவரானவர் (சால வித்தைக் 

காரர்) வணங்குவதுமாகிய ஒரு சிறுதெய்வம்; 
patron deity of the /dffiya caste, 

worshipped also by jugglers (E.T. vi, 189). 

பொம்மல் 2௦747௮) Qu.(n.) Qumrbeou; 

puppet, ettigy. “Quriiu art @alée@u 

தோலுருப்போல " (விறலிவிடு) 

த.வ. தோற்பாவை 

[Skt. pratina - Pkt. மாரா. த. பொம்மல்] 

பொலீசு ௪௦480, பெ.(ஈ.) 1. காவல்துறை; 

001106. 2. காவலர்; 001151901௦. 

த.வ. காவல் 

[E. police > ஐ. பொலிசு..] 

போக்கியதார் ௪5/௪2; பெ.(ஈ.) பயனீட்டு 

(அனுபோக) ஒற்றிக்காரன்; ப$பரீ£ப௦1ப8று 
mortgage. 

[Skt. bhdgyatu. dar > த. போச்கியதார்] 

GuréAwgnyen pokkiyatarap, Gu.(n.) 
போக்கியதார் பார்க்க; 566 220௪22: 

[Skt. bhdgyatu. darma. Gurédusmreatr.] 

போக்கியப்பொருள்  pdkkiya-p-porul 

பெ.(.) நுகர்ச்சிக்குரிய பண்டம் (சங்.அக.); 

object of enjoyment 

த.வ. நுகர்பொருள் 

[Skt. bhdgya > 6. Gurécfuai+clurgget.] 

போக்கியபத்திரம் pokkiya-pattiram, Gu.(n.) 

பயனீட்டு (அனுபோக) ஒற்றிச்சீட்டு; 

usufructuary mortgage deed. 

த.வ. ஒற்றியாவணம் 

ர போச்கியம் - புத்திரம்] 

[5/6 அரசர் 2 த. போச்கியம்-புத்திரம்]



போக்கியம்' 340 போகணம் 
  

போக்கியம்' த/க, பெ.(£.) 1. நுகர் 

பொருள்; object of enjoyment. 
ரர் ச் ௪ ௪ ௪ off 

'தாரகபோசக போக்கியங்கள் எல்லாம்" (ஈட்) 
6, 7, 7. 2. கருமாவின் நுகர்ச்சி (வின்.); 

experience of good or evil karma. 

3. Geet (afer); felicity, wealth. 
4. ஒற்றியுரிமையின் வருவாய் (உ.வ.); use, 

usefruct. 5. ஒற்றியுரிமை (இ.வ.); 1101108906 
with possession. 6. பொருளுக்காகவும் 
நால்வகைச் சேனைக்காகவும், சிற்பம் 

நாட்டியம் முதலியவற்றிற்காகவும் செலவு 

செய்யும் பொருள் (சுக்கிரநீதி, 98); royal 
revenue spent on coinage, jewels, army, 

artisans. 

[Skt. bhégya > த. போக்கியம்/ 

போக்கியம்” 2௦/0௮, பெ.(ஈ.) சித்திரக் கவி 
வகை (யாப்.வி.497); a kind of metrical 

composition. 

த.வ. ஓவியச் செய்யுள் 

[Skt. bhégya > த. போக்கியம்,] 

போகக்கலப்பை pdga-k-kalappal Gu.(n.) 

நுகர்ச்சிக்குரிய பல்வகைப் பண்டம்; 0016௦ ௦4 
enjoyment. “தரும்பெறன் மரபிற்போகக் 
கலப்பையும் பொறுத்தனார் மயக்கி” 
(பெருங். உஞ்சைக்..38, 777), 

த.வ. நுகர்வுப் பண்டங்கள் 

[5/7 ம/7ரச 5 த. போகம்சகலப்பை.] 

போகக்கலவை pdga-kK-kalaval பெ.(ஈ.) 
உயர்ந்த கலவைச் ene, perfumed paste. 

"போகக்கலவை யாகத்தப்பி” (பெருங், 

இலாவாண, 18, 708). 

த.வ. சந்தனக்களபம் 

[5/4. 929௪ 2 த. போகம்-கலவை.] 

போகக்களஞ்சி pdga-k-kalafii Glu.(n.) 

1. பாவை, 18நே. 2. பெண்; 011 (சா.அக.) 

[போகம் * களஞ்சி] 

GuT&eremLin pdga-kandam, பெ.(ஈ.) 
சுத்தாசுத்தத்துவம் (சி.சி.2, 70) பார்க்க: 896 
suddasuttatattuvam, 

{[Skt. bhdga > g. போககரண்டம்.]   

போகக்குளிகை pdga-k-kuliga, Gu.(n.) 

கலவி மாத்திரை; 8 01 1௦ increase the virility 

or power of sexual intercourse (a1.9j6.). 

[போகம் 4 குளிகை.] 

போககாமி 0292-27 பெ.(ஈ.) உலக 

வின்பத்தை விரும்புபவன்-ள் (ஞானபூசா.10, 

sn); worldly person. 

[Skt. bhdgatkama > 8. Gureeri] 

போககாரகன் poga-karagan, Gu.(n.) 

பிறப்பியக்காரனின் மகிழ்நுகர்ச்சிகளைக் 

குறிக்கும் வெள்ளிக்கோள் (சுக்கிரன்); 1/6 

planet venus, as indicative of marital 

happiness, enjoyment of pleasures. 

த.வ. வெள்ளிக்கோள் 

[Skt. bhéga > த. போககாரகள்...] 

போககாரிகை ௦69௪-21௪௮] பெ.(ஈ.) 

சிவனியக் கொண்ழுடிபு நூல்; 1681166 0 

saiva siddhanta philosophy. 

[Skt. bhdga > 5. Gureemfione.] 

போகசக்தி! 9292-2207 பெ.(ஈ.) கலவிக்குரிய 

ஆண்மை; 901/8 ௦4 5605! 1161000156; 

4145] 00௪ (சா.அக.). 

த.வ. பேராண்மை 

[போகம் * சக்தி] 

போகசத்தி” pdga-Satti பெ. (ஈ.) 

போகசிவனது ஆற்றல்; 116 5ல் ௦4 5௨ ரா 

his Sad&Siva aspect (A112, 75, மறைஞா.). 

[Skt. bhéga > ௧. போசசத்தி] 

போகண்டன் 289௭22) பெ.(ஈ.) ஐந்து 
அகவை (வயதுக்குமேல் பதினைந்து அகவை 
(வயது)க்குட்பட்ட ஆண்மகவு (யாழ்.அக.); 8 
male child between five and fifteen years. 

[Skt. poganda > 5. போகண்டன்.] 

Guraemis poganam, Qu.(n.) QuGuGibsl 
steno Glee; a turning plant, Indian birth wort 

(சா.அக.).



போகத்தானம் 

போகத்தானம் poga-ttapam, Qu.(n.) 

1. 21 60 (etu.91%.); body. 2. miatéAlé Glu 

இடம் (ஆனந்தமய கோசம்) (யாழ்.அக.); (16 

506810 ௦7 01155. 3. கணியத்தில் செல்வம், 

மகிழ்ச்சி போன்றவற்றைக் (போகங்களைக்) 

குறிக்கும் ஏழாமிடம்; 16 8961 house 
from the ascendant as indicating marital 

happiness. 

[Skt. bhdga > த. போகம்*தானம்.] 

போகதத்துவம் pdga-tattuvam, பெ.(ஈ.) 

சாதாக்கிய தத்துவம் (சி.போ.பா.பக்.40); 1௦ 

stage in which both knowledge and action 

are balanced. 

[Skt. bhdga > த. Curai+a 5g] 

போகநட்டி ரகச Gu(n.) இரு 

விளைச்சல் (போக) நிலங்களுக்கு இரண்டாம் 

விளைச்சலில் (போகத்தில்) நீரின்மை பற்றிச் 

செய்யும் வரிவிலக்கு (இ.வ.); [8810 0 

double-crop land when there is no water 

for a second crop. 

த.வ. தீர்வைவிலக்கு 

[Skt. bhoga > g. Gurapup.] 

Guranrait pdga-nadar, Gu.(Nn.) uGssieu 

நூல்கள் பலவற்றின் ஆசிரியரும் பதினெண் 

சித்தர்களுள் ஒருவருமான முனிவர்; 8 

mystic, author of several works on 

medicine, one of patinen-cittar. 

[Skt. bhoga > த. போகநாதர்] 

போகநிதானம் poga-nidanam, @u.(n.) 

புணர்ச்சிக்குரிய காலம்; time suitable for 

copulation (#m..94&.). 

[போகம் - நிதானம்] 

போகநீர் சீரச-ரர், பெ.(£.) கருநீர் (விந்து); 

ர்வ ரிய/6, 80. "போகதீர் பன்னீராறி 

போக்கியே "(விரலிவிடு 357 

[5/0 பரச த. போகம்சநீர்] 
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போகபூமி' 

போகப்பவிந்திரி 20ர2002-0/707 பெ.(£.) 

1. ஏகம்பச்சாரம்; 8 180 of salt mineral. 

2. (போகம்) புணர்ச்சி; 1127000156, 

enjoyment (in philosophy) it is the 
perception of objects upon which 

enjoyment (e1..9)6.). 

GuraussAris pdga-pattiram, Gu(n.) eG 

பொருளைப் எழுதிக் 

கொடுக்கும் ஆவணம் (சுக்கிரநீதி, 93); 

document granting the use of specific 

property. 

[Skt. bhéga > &. பத்திரம்] 

Gunreubeim pdga-pandam, Gu.(n.) 

ஆதனைக் (ஆன்மாவைக்) கட்டுப்படுத்தும் 

உலகவின்பம் (வின்.); worldly pleasures, as 

ensnaring the soul. 

பயன் கொள்ள 

த.வ. உலகப்பற்று 

[Skt, bhdga > த. போகபுந்தம்] 

போகபிசாசிகை pdga-pisasiga, 

பசி; பார (சா.அக.). 

[போகம் * மிசாசிகை..] 

பெ.(ஈ.) 

போகபுவனம் 2272-ம்ப/20௮7, பெ.(.) 

வினைப்பயனை நுகருமிடமாகிய துறக்க 

Alnwmesr, heavens and hells, as the 

regions where the fruits of one's actions 

in this world are experienced. 

"போக வன மூண்டெனா(மணிமம..27: 44). 

[போகம் * புவனம்.] 

[Skt. bhéga > s. போகபுவனம்] 

போகபூமி' pdga-buimi பெ.(ஈ.) 

1. துறக்கம் (சொர்க்கம்); 848109, 85 a place 

௦4 ஊஷாளர். 2. விளைநிலம் (சது.); *பரரீப! 

11610. 3. ஆதியரிவஞ்சம், நல்லரி வஞ்சம், 

ஏமதவஞ்சம், ஏமவஞ்சம், தேவகுருவம், 

உத்தரகுருவம் என அறுவகைப்பட்ட போக 

நுகர்ச்சியிடங்கள்; 011997] regions where 

the fruits of good karma are enjoyed, six



போகபூமி” 

in number, viz., atiyarivaficam, nallar’- 

vaficam, 6mata-vaficam, 6ma-vaficam, 

téva-kuruvam, uddara-kuruvam, dist. fr. 

karma-pami. 4. மாக்கள் புசித்தற்கு இடமாக 
வுள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் (சதாசிவ.85); 

categories, 36 in number, as the regions 

for enjoyment of karma by souls. 

த.வ. நுகர்புலம் 

[Skt. bhdga > 5. Cura] 

Cura yyh? pdga-biimj Gu.(n.) acu unseog 

நுகர்தற்குரிய இடப்பகுதி; 01806 for 

enjoyment of the fruits of karma, dist. 

karuma-pimi. "@laysiretr jeucseverttomily 

அதில் எட்டுக்கண்டமும் போகபூ.மியாய் 

தன்பதாம் கண்டமான பரதகண்டம் 

கருமபூமியா பிருக்குமென்றபடி " (தி். 

இிருச்சந்,2 வ்யா, பக்...27), 

த.வ. நுகர்வு நிலம் 

[Skt. bhdgatpimi > g. Curay uf] 

போகபூமியர் pdga-bimiyar, Qu.(n.) 

பதினெண்கணத்துள் ஒருசாரார் (பிங்.); 3 

class of demigods, one of patinen-kanam 

(பிங்). 

[Skt. poga-pimi > த. போகடூமியர்] 

போகபோக்கியம் pdga-pokkiyam, Gu(n.) 
1. நுகர்ச்சிப் பொருள் (சங்.அக.); 001601 ௦4 

enjoyment. 2. செல்வநுகர்வு (வின்.); 

prosperity, enjoyment of wealth. 

[Skt. bhéga > த. CuraCuré dani] 

போகம்' ௦௦ர௪௱, பெ.(ஈ.) 1, எண்வகைப் 
போகம் பார்க்க; 866 envagal-p-pogam. 

2. Gilet; pleasure, happiness. "போதம் 
வத்த பொழில் "(தே.வா.639, 9). 3. புணர்ச்சி: 
sexual enjoyment. "புணாமுலையார் 

போகத்தே ஈமையலுற (திருவாச.51. 3). 
4. உண்ணுகை; 99110. "உமிரின் போகம் 
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போகமகள் 

வெறுத்தனமைனும் " (கம்பரா.முதற்போ.745). 

5, பழவினைப்பட்டறிவு (அனுபவம்); 

experience, as a result of past karma, . 

whether painful or 016858. 6. செல்வம்; 

perity, wealth. 7. ailemeras crop, produce 

of a season. "போகந்தரு Frame" 

(தேவா.70). 8. கூலி (யாழ்.அக.); 1/8095. 

9. பாம்பினுடல் (சூடா.); 6௦0 ௦4 a snake. 

*துனநீதன் மோகத்தில்" (உத்தரரா. 

தோத்திர, 17), 10. பாம்பின் படம் (யாழ்.அக.); 

0௦௦0 ௦7 ௦௦018. 11. பாம்பு (யாழ்.அக.); 81216. 

12. சதுரங்கச் சேனையை ஒன்றுக்குப்பின் 

ஒன்றாக நிறுத்தும் போர்முறை (குறள், 767, 

கீழ்க்குறிப்பு); 8 [00 ௦4 காஆ ௦7 106 10பா 

sections of an army one behind the other. 

13. நில நுகர்வு (நிலவனுபவம்); ப$68 

possession, as of land. 14. கடவுளின் 

அருளாற்றல் (அவத்தை) மூன்றனுள் அறிவும் 
செயலும் (ஞானமும் கிரியையும்) சமமாகவுள்ள 

நிலை (சி.போ.பா.2, 2, பக்.134, புதுப்.); 8506௦ 

of god in which knowledge and action are 

well balanced, one of three avattai. 

5. SHamwMvsAsHisor CoGlvedr; numerator 

of a fraction. 

[Skt. bhéga > 5. Curei] 

போகம்” ௦௦7௪௭, பெ.(ஈ.) 1. seiry,; cataract 
of the eye. 2. @\saflui; mercury. 

3. செய்நஞ்சு வகை (சாலாங்க பாடாணம்); 9 
kind of arsenic (er. 98.). 

போகமகள் pdga-magal Gun.) 1. இன்ப 
நுகர்ச்சிக்குரியவளாகக் கருதப்படும் பெண்; 
woman, considered an object of 
enjoyment. "Gursussr yas skoog" 
(திவ்.திருவாம்.4, 8, 9). 2. wenesrail; wife. 
"போகமகளிர் வலக்கண் குடித்த "(சீவக.,273). 

3. போகத்திரீ பார்க்க (இ.வ.); 596 ௦5922017 

[Skt. bhogat > 5. போகம்-மகள், J



போகமிகவாசி 343 போகன் 
  

போகமிகவஈசி றரசா/ச2/25] Gu.(n.) 
முட்பலாசு என்னும் மரம்; (166 /77ப10௮22ப 
(சா.அக.). 

போகமுண்டாக்கி ,767270728/47 பெ.(£.) 
காமத்தை மூட்டுப் பொருள்; drug that 
increases the sexual power; following are 
a few such drugs, poberef, mer 
முருங்கை, தூதுளம், பசளை, அறுகீரை. 

இதிலொன்றைப் புளிநீக்கி நெய்யிட்டு 
உண்ண நிருவாகம் உண்டாம். (சா.அக.). 

[போகம் * உண்டாக்கி] 

போகரோகணி 027272] பெ.(1.) புல்லூர்; 
9 0212514௦ இளம (சா.அக.). 

[போகம் * ரோகணரி] 

Gurseaigl pdgavati பெ.(॥.) 1. நாக 

லோகத்துத் தலைநகரம் (பிங்.); 17௨ ஜெ ௦4 46 

serpent race in the other world. 

2. நல்ல பெண் (et..9)6.); prosperous, 

happy woman. 

[Skt bhoga-vati > த. போகவுதி] 

CuraahsAemm pogavatikkira, Ou.(N.) 

போகவதிநகர்க்கு அரசனான அனந்தன் 

(பிங்.); 47௮௭௪, the serpent lord of 

pOkavadl. 

[Skt. bhdga-vathi > த. போகவுதிக்கிறை.] 

போகவரிசி 227௪2௦] பெ.(ஈ.) கார்போக 

வரிசி, போகி பார்க்க; 866 karpogavarich 

pdgi (er. 918.). 

[போகம்*அரிசி] 

போகவலிமை pdga-valimal Gu.(n.) 

பெண்ணிடம் புணர்ச்சி செய்யும் திறன்; 116 

power of sexual intercourse (சா.அக.). 

[போகம் 4 அவிமைப் 

போகவிச்சை 22720120௮7] @u.(n.) 

புணர்ச்சியில் ஆசை; liking to have 

intercourse (சா.அக.). 

த.வ. புணர்விருப்பு 

[பேகம் * இச்சை] 

போகவிடயம் pdga-vidayam, — பெ.(ஈ.) 

இன்பத்தைத் துய்த்தல்; enjoyment. 

"போகனவிடயங்களுண் றமயாலி * (வதா. 

G.165).   

த.வ. பெண்ணின்பம் பெறல் 

[$/ம் //27௪ 5 த. போகவிடயம்] 

போகவிர்த்தி ௦29௪ Gu.(n.) நல்லரிசி; 

106956 01 ஈவா/28( (சா.அக.). 

போகவிருத்திக்கீரைகள் ,2022ரப0/ 

kiraigal பெ.(ஈ.) நறுந்தாளி, நன்முருங்கை, 

தூதுவளை, பசளை, அறுகீரை; 16 016815 

that increase the power of virility; they are 

0142 200௦6 (சா.அக.). 

[போகம்-விருத்தி-கிரைகள்.] 

  

  

      
போகவிருப்பம் ,927சமர்ப2௦ச, பெ.(1.) 

போகவிச்சை பார்க்க; 866 ,0092-1//20௮/ 

(சா.அக.). 

த.வ. புணர்விருப்பு 

[பேகம் 4 விருப்பம்] 

போகப்பெண் pdga-ppen, பெ.(ஈ.) 

1. வைப்பாட்டி; concubine. 2. வானுலகக் 

கணிகை (வின்.); courtezan of svarga (w.). 

3. sovoflengs; COUTtEZAN (WITH. 91&-). 

[Skt. bhoga] 

போகன் pdgan, பெ.(ஈ.) சிவத்திரு 

மேனிகளுள் ஒன்று; 8 850601 04 5148. 

"சதாசிவ ளென்றும் போகனொன்றும்... 

பன்னிரண்டு பெயரும் பெற்று நிற்பன் "(சி.சி.1 

55 ஞானப்] 

[Skt. bhdga > த. போகன்.]



போகாங்கம் 344 போகி* 
  

போகாங்கம் ரசிகா, பெ.(1.) 
சிவகணாதிபர் (வின்.); Bhdtas and other 

chief attendants of Siva, as subserving 

his enjoyment (w.). 

[9/4 27௪ * த. போகாங்கம்.] 

போகாந்தராயம் pdgandarayam, Gu.(n.) 

துய்த்தற்குரிய போகங்களை விலக்குகை 

(Fes. 3081, 2.6m); renunciation of worldly 

enjoyments. 

[Skt. bhdgatandaraya> த. போகாந்த ராயம்] 

போகாநிழலி ,௦072-7/௮/ பெ.(ஈ.) சாயாமரம் 

(சாயாவிருட்சம்); 8 (400 of tree which does 

not cast its shadow (gr. 9)a.). 

போகாவத்தை pdgavattal @u.(n.) 

உலகத்தைப் படைத்துக் காக்கும் சிவனது 

நிலை (சி.போ.பா. அருந்தொடர், பக்.21, 

சுவாமிநூ.); 16 state of Siva, as the creator 

and protector of the world. 

[Skt. bhogatava-stha > த. போகாவுத்தை.] 

Guréramein pdgdvasam, Gu(n.) abs) 

புரம் (WITLp..9}%.); Woman's apartments in 

Palace. 

த.வ. உவளகம் 

[Skt. bhdga > த. போகர-*வாசம்.] 

Curdl'-55ea pog-, 4 செ.கு.வி.(ஏ..) 
1. கலவி இன்பம் Giese; to enjoy sexual 

pleasure. 2. வினையின் பயனுகர்தல்; (௦ 
experience pleasure or pain, as a result 
of karma. 3. புணர்தல்; 1௦ 000 ப1916. 

த.வ. உடலுறவு கொள்ளல் 

/3/4 சர்ச த. போகி-தீதல்,] 

Curd? pdgi பெ.(ஈ.) 1. இந்திரன் (பிங்); 
ள்ல. "போகிதரு காளி '[கந்தபு அமறா்சிறை, 
37). 2 வெள்ளிக் கோள் (நாமதீப.101); புகா ப6. 
3. பாம்பு (பிங்); 81516. 4. செல்வந்தன்;   

wealthy man, man of good forture and 

prosperity, epicure. ‘@lgGurgy CurélGus" 

(நீதிவெண்.9), 5. தலைமைக்காரன் (யாழ்.அக.); 

headman. 

[5/ம் மிரர் 2 த. போகி] 

போகி” 22] பெ.(£.) பல்லக்குச் சுமப்போன்: 

palanquin-bearer. 

த.வ. பல்லக்குத் தூக்கி 

ரிசி 94௦/2 த. போகி] 

  

  

  

  
  

போகி” ௪9 பெ.(ஈ.) 1 வணிகன் (நாநார்த்த.); 
(190௭. 2. பரிகாரி (நாவிதன்); 0௨70௨, 

[Skt. bhdgin > த. போகி] 

GurA® pdgi பெ.(ஈ.) 1. கார்போகி விதை; 
seeds of a plant. 2. பாம்பு; 81816. 

3. பூவரும்பு, ௦00/௭. 4. இரண்டு தரம் தீர்த்த 
SeYss Galles; a mercurial pill animated 

by a special process of calcination 
described in the Tamil medical science. 
5. பெண் இன்பத்தில் அமிழ்ந்தவன்; 06 
immersed in sexual intercourse. 
6. Yor ®sletymsd; enjoying sexual 
pleasure; copulating. 7. கோரக்கர் 
கையிலுள்ள கவுன குளிகை; 9 ball 
processed by Korakar a siddhar which 
enables him to travel in air (சா.அக.).



போகிகாந்தம் 345 போசலம் 
  

CurAarisin pdgikandam, Ou.(n.) காற்று; 

wind (et. 9)&.). 

[Gurdrarggi] 

GurAsanfsin pdgrt-taridam, Gu.(n.) 

மணித்தக்காளி; 8 0181 (சா.அக.). 

த.வ. சிறுமணித்தக்காளி 

[போகிதூரிதம்.] 

GurAGgsy pogrdéram, பெ.(.) புளி 

நறளைக் கிழங்கு; 176 1001 04 8 0260௭ 

(சா.அக.). 

த.வ. புளியம்பிரண்டைக் கிழங்கு 

[Gur + தேரம்] 

போகிவல்லபம் pdgivallabam, பெ.(.) 

சந்தனம் (மலை.); 58104! 4௦௦0. 

[Skt. bhdgi-vallabha > த. போகி வல்லபம்/] 

போசகம்' 28௪7௪௭, பெ.(.) எட்டி மரம்; 8 

tree nuxvomica (aT..9)6.). 

Cureaib? pdsagam, பெ.(ஈ.) ஊட்டமாய் 

eismtéens; that which nourishes. ‘sme 

போஷக போக்கிபங்களும் (ஈட, 6, 7 7. 

[Skt. posaka > த. போசகம்/] 

போசகன் posagan, Gu.(n.) 1 வளர்ப்பவன்; 

one who cherishes or nourishes. 

2. ஆதரிப்பவன்; 084700. 3. ஒருவனை 

இளமையிற் காப்பாற்றுபவன் (இக்.வ.); 

guardian. 

[Skt. pdsaka > 5. போசன்] 

போசகி ஐச2அட பெ.(ஈ.) அகத்திக் கீரைமரம்; 

a tree-sesbania grandiflora alias coronilla 

grandiflora (air. 9|&.). 

போசணக்கோளாறு posanakko/aru, 

பெ.(.) உணவு வகையிலேற்பட்ட குழப்பம்; 

derangement of the nutrition (சா.அக.). 

[போசணம்-கோளாறுப]   

போசணசாலை .ற222229) பெ.(॥.) 

குழந்தைகளைப் பால் கொடுத்து வளர்க்கு 

மிடம்; ஈயா ௦6 (சா.அக.). 

[Skt. poshana > த. போசணம்சசாலை,] 

போசணத்தந்துகி posana-t-tandugi 

பெ.(ஈ.) ஊட்டச் சத்தை எடுத்துச் செல்லும் 

தந்துகி; 18016௮, 16 நர்௱வரு lymphatic 

vessel that remains in the centre of 

intestinal villies is known as lacteal 

(சா.அக.). 

[/போசணம்ாதந்துகி.] 

போசணநாடி 088சரச-ரிற் பெ.(ஈ.) உயிர் 

நாடி என்னும் குருதிக்குழாய் ; 81161195 

contributing to the assimilation of food 

nutrient (#1. 9)6.). 

[போசணம்நாடி..] 

போசணம் 25௪௪, பெ.(1.) 1. உடம்பை 

வளர்த்து வலுவைக் கொடுக்குந் தொழில்; 

nutriment. 2. கொழுப்பிக்குமுணவு; 

nourishing food (em. 9/.). 

த.வ. நல்லுணா, வல்சி 

போசணரோகம் pdsana-rogam, பெ.(£.) 

ஊட்டச்சத்துக் குறைவினால் உண்டாகும் 

நோய் அல்லது உடற்குறைபாடு; ஈடு 0196856 

or disorder to nutritional cause (1.9)&.). 

[போசணம்*ரோகம்,] 

போசணை ம்சசாச பெ.(ஈ.) நன்கு 

வளர்க்கை: fastering, nourishing, 

cherishing. 

[Skt. pdsana > 5. போசணை. 

போசம் ௦55௪௱), பெ.(ஈ.) போசகி பார்க்க; 566 

,02௦20(சா.அக.). 

போசரோகணி 22௪/௪ — Gu.(n.) 

கடுகுரோகிணி; 1001 of a plant (சா.அக:). 

போசலம் 025௮2௭, பெ.(ஈ.) தஞ்சாவூர் 

மராட்டிய அரசரின் குலப்பெயர் (சரபேந்திர



போசன் 

பூபாலக் குறவஞ்சி); 116 ரகர ஈக௱6 ௦4 106 

Tanjore Maharatta rulers. 

[Mhr. bhonsala > g. போசலம்,]] 

போசன் 22௦௯, பெ.(ஈ.) 1. வடமொழிக் 

கவிஞரைப் போற்றிய அரசன்; 8 (போற, 

famous as a patron of Sanskrit poets. 

"போசன் கவிஞருக்கே மோதப் பரிந்தளித்து” 

(சோ-மே முது பொழி.24), 2. கள்ளத்தொடர்பில் 

அரசி பெற்ற பிள்ளை (சங்.அக.); 80 6௦0 ௦7 

a lady of royal family in liaison. 

[Skt. bhdja > 5. Gurecir] 

போசனக்குழல் poOsanakulal பெ.(ஈ.) 
உணவுக் குழாய்; ௮98௫ ௦௮! (சா.அக.. 

த.வ. உணவுக் குழல் 

[போசனம் -* குழல், ] 

போசனக்குறடா posana-k-kurada, @u.(n.) 
1. lerami; chilly; fruit of a plant. 
2. get mimi; fruit such as limes, mango, 
etc. preserved in salt (சா.அக.). 

[போசனம் - குறடர.] 

போசனகத்தூரி pdcana-kattir பெ.(ஈ.) 
நாரத்தங்காய் அல்லது கச்சல்: fruit of a 
variety of citrus tree (சா.அக.). 

[போசனம் 4 கத்தூரி] 

போசனகுடாரி posana-kudari Gu.(n.) 
& 7&0; cumin seeds of the plant (சா.அக.). 

[போசனம் + Gm] 

போசனசஞ்சீவி Pocana-caficivi Gu.(n.) 
எட்டுவகைக் குன்மத்திற்குக் கொடுக்கப்படும் 
மருந்து; 8 ஈஈ6010௨ 0௫/9 for the eight kind 
of gunmum (சா.அக.). 

போசனசாலை posapa-salaj பெ.(ஈ.) 
1. அன்னம் படைக்குமிடம் (மணிமே.20, 7, 
அடிக்குறிப்பு); பொரு ஈவு]. 2. விலைக்கு 
உணவு பெறுமிடம்; hotel, 

[Skt. bhdjanatsaukhya > த. போசனசாவை] 
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போசனப்பெருக்கம் 

போசன செளக்கியம் pdcana-caukkiyam, 
Glu.(n.) 1. நல்லுணவு; 801680௨658 ௦ 
0168581655 01 1000. 2. நல்வாழ்க்கை; 
good living. 

[Skt. bhdjanat > த.போசன சொச்கியம்] 
போசனப்பதார்த்தம்,702272-0-22227௮, 

பெ.(1.) தின்பண்டம்; 68(80165 (சா.அ௧.). 

த.வ. உண்பண்டம் 

[போசனம்-பதார்த்தம்,] 

போசனப்பரிகாரம் ,258272-0-0௮192-௮௱, 
பெ.(ஈ.) பேருண்டிவிழைவு (போசனப்பிரியம்); 
9895௭0௭0௦6 (சா.அக.). 

த.வ. சாப்பாட்டுக்காரன் 

[போசனம்-பரிகாரம்,] 
போசனப்பிரியன்' ,௦82௪7௪-௦-ரந்22. பெ.(ஈ.) 

பேருணவு கொள்வேன்; வயிறுதாரி; 8 பப11௦ஈ 
(சா.அக.). 

த.வ. பேருண்டியாளன்; பெருவயிற்றன் 
போசனப்பிரியன்? Posana-p-piriyan, 

பெ.(ஈ.) பிள்ளையார் (வின்.) (நாமதீப.28); 600 
Ganésan, 

[Skt. bhdjatpriya > த. போசனப்பிரியா்.] 

  

  

      

போசனப்பெருக்கம் POsana-p-perukkam, 
பெ.(ஈ.) வயிற்றுத்தீ மிகுவதால் அதிகமாகச் 
சாப்பிடுகை; 8819 ௦16 [ப to excessive 
hunger (s1r..918.), 

தவ. ஆனைத்தீ 

[ போசனம்: பெருக்கம், ]



போசனம் 

போசனம் ,222௪7௮௱, பெ.(ஈ.) 1. உணவு; 10௦0. 

2. உண்ணுகை (சூடா.); 68410), 122010. 

[5/ம் 70௪ 2 த. போசனம்] 

போசனவிதி ௦272-01 பெ.(ஈ.) உணவு 

கொள்ளும்போது கவனித்தற்குரிய நெறிகள் 

(Gousit. &.184, 2 em); rules about taking 

food. 

[Skt. bhdjana > த. போசனம்-விதி]] 

போசனாங்கம் ௦22௪7௪, பெ.(ஈ.) 

நால்வகை யுண்டிகளையும் உதவும் கற்பகம் 

(தக்கயாகப்.757, உரை, அடிக்குறிப்பு); 8 

celestial tree, a besto wing all kinds of 

food. 

[Skt. bhdjanatanga > த. போசனாங்கம்.] 

Guréermeuin pdsanasayam, Qu.(n.) 
இரைப்பை; 810080 (சா.அக.). 

[போசனம் சமம்.] 

போசனாந்தம் ,222௪௭௧72௮, பெ.(ஈ.) 
சாப்பிட்ட பிறகு, உண்ட Une; at the end of 

meals (சா.அக.). 

GurAlameuin pds-vallabam, Gu.(n.) 

போகிவல்லபம் (சங்.அக.) பார்க்க; 566 ,22ட் 

vallapam. 

[Skt. bhojanat > 5. போகிவல்லபம்/] 

போசாக்கு posakku, பெ.(ஈ.) 

1. போசணை பார்க்க; 566 pdsanal. 

2. விழிப்புணர்வு (ஜாக்கிரதை); 0818. உனக்கு 

போசாக்குப் போராது!” 

போசி-த்தல் 2254, 4 செ.கு.வி.(11.) போற்றிக் 

காத்தல், ஆதரித்தல்; to foster, nourish, 

cherish, feed. 

[5/ம் 005 2 த. போகி-த்தல்.] 

போசிக்கத்தக்கன ,205/4௪7௮44௪72, பெ.(1.) 

உடலிற்கு ஊட்டத்தைக் கொடுப்பன; 

nutritions (e1.9)&.). 

[போசிக்கதக்க.] 
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போடகநாறி 

போசிக்குமுணவு POSikkumunpavu, G@u.(n.) 

உடம்பிற்கு வலுவைக் கொடுக்கும் உணவு; 

॥௦ய6/40 1000 (சா.அக.). 

[போசிக்கும் - உணவு] 

Gury pdsippu, Qu.(n.) Gurseesr 

பார்க்க (இ.வ.); 566 POsana/ 

[Skt. pus > &. Guréiy] 

போசியபுத்திரன் 22௫௪-௦272, பெ.(ஈ.) 

வளர்ப்புப் பிள்ளை; 8000160 ௦1/10. 

த.ல. ஏற்புப்பிள்ளை 

[Skt. posyatput-tra > த. போசியபுத்திரன்.] 

Gurflwer pdsiyan, Gu.(n.) 1. Ameren 

வளர்க்கப்படுபவள்-ன் (வின்.); 016 who is 

brought up by a stranger. 2. வளர்ப்புப் 

பிள்ளை (யாழ்.அக.); 105191-600. 

போசுதக்காய் ,225/2-/-42 பெ.(ஈ.) கசகசா 

நெற்று (வின்.); 0160 00003 6805. 

[பீ. 05/2 த. பாசதக்காய்] 

போசுதக்காய்ச்செடி POSutakkay-c-ceg) 
பெ.(ஈ.) கசகசாச் செடி; 0௦00 810௮08 

0௦0) (சா.அக.). 

த.வ. கசகசாச்செடி 

[Skt. postukkai > &. போசுதச்காய்] 

போசுகதாது pdsaka-tadu, Gu.(n.) 

மூவகைத் தாதுக்கள்; 186 பெொகர்ஈப5 
(சா.அக.). 

[Skt. 20574௪ *தாதுபு 

போடகசுரம் 220ரச8/2, பெ.(.) 
பயற்றளவு சிறு கொப்புளங்கள் உடம்பு 
முழுவதிலும் காணும் ஒருவகைக் காய்ச்சல்; 
fever due to the rising of blebs on the 

body (ei. 2)&.). 

மறுவ. அம்மைச்சுரம். 

[Curate] 

Gun_epint pddaga-nar; Gu.(n.) Cures 

நாறி பார்க்க; 896 22/௮242-747(சா.அ௧.). 

ர்போடகம்-நாறி]
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போடகம் 202, பெ.(ஈ.) 1. புண் (வின்;); 

௦௦1, 1பா௩௦பா. 2. அம்மைக் கொப்புளம் 

(சங்.அக.); 0006 in small pox. 

3. கொப்புளிப்பான் (சங்.அக.); 685165. 

4. அம்மை (இ.வ.); 88 00). 

[$/. 50/70/24௪ 5: த. போடகம்] 

Gur_G@efeA pddasemikki Gu(n.) andy 

stomach (e1..9)6.). 

போடம்' ௪5௪, பெ.(ஈ.) 1. தகர்க்கை (சேதுபு. 

வேதா.34, கீழ்க்குறிப்பு); slapping. 

2. சொல்லுக்கு அடிப்படையாய் முதற் 

காலந்தொட்டு உள்ள பொருளை உணர்த்த 

வல்ல நாதம் (பி.வி.181); 6188! and 
imperceptible element of sounds and 
words and the real vehicle of the idea 
which flashes on the mind when a sound 

is uttered. 

த.வ. ஒசை 

[Skt. sphdta > த. போடம்] 

போடம்” podam, பெ.(ஈ.) தேசம் ஐம்பத் 
தாறனுள் ஒன்று (திருவேங்.சத.97); 8 ௦0பார்ரு 
06 0456 (68௪. 

[Skt bhéta > 5. Gumi] 

போடோபில்லி ,20ர50/// பெ.(.) சீன நாட்டுச் 
Gg; a chinese plant (சா.அக.). 

போத்தல் ௦54௮) பெ.(ஈ.) கண்ணாடிக் குப்பி 
(இ.வ); 9௦(16. 

[8. 9௦1422 த, பாத்தல்,] 

போத்தா ௦௦42, பெ.(ஈ.) 1 போக்தா பார்க்க; 
see bokta. "நானே போத்தா "(விநாயகடு83 
93), 2. உண்போன்; 016 4௦ 6516, 

[Skt. bhdkta > த, போத்தா.] 

போத்தி port பெ.(ஈ.) இறந்துபோனவ-ன்-எ்: 
deceased 061500. "அஜரிருக்கும் 
குடிபோத்தி பென்னவும்” (தாசீல்தாரநா.59), 

[Skt., Arab. faut] > த. போத்தி]   

போத்திராயுதம் ,22472/ப22, Qu.(n.) 

போத்திரி பார்க்க (சங்.அக.); 566 ,200077 

[5/0 90-2௪ 2 த. போத்திராயுதம்,] 

போத்திரி 72/47 பெ.(£.) பன்றி (சூடா.); ௦9, 

pig. 

[Skt. potrin > 5. Cog sth] 

GuTs AGS Hand pottiruttuvam, Gu.(n.) 
1. நுகர்ச்சிக்கு வினைமுதலாதற்றன்மை 

(சி.சி.2, 80, சிவஞா.); condition of being the 

8ா/0161. 2. நுகரும் தன்மை (சி.சி,2, 80); 

capacity or desire for enjoyment. 

[Skt. bhoktr-tva > த. போத்திருத்துவம்] 

போதக்கிரியை ,2022/ந பெ.(ஈ.) குளிர்க் 
காய்ச்சலால் தானே புலம்பிக் கொண்டே 

உடுத்திருக்கும் துணியைக் கிழித்தும், 

உண்ணாமல் மயக்கத்தோடு கிடக்கும் ஒரு 
Gletisna; a delirious condition marked by 

crying, fainting, tearing of the cloth worn 
by him, etc. (சா.அக.). 

GurseACaLQuh pddakasléttumam, 

GLL(N.) 1. Brae Gs Ed ஒரு வகை நீர்ப்பசை; 
a variety of kapham named போதகம், 
Which is said to be at the tongue (e1..).). 

போதககுரு Pddaka-kuru, பெ.(1.) சாத்திரப் 
பொருளை அறிவிக்கும் குரு (விவேகசிந்.பக். 
28); preceptor who explains the purport of 

the sastras, 

[Skt. bodhaka > 5. போதசகுரு..] 

போதகப்புல் pddaga-p-pul பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகைப் புல்; 8 (010 of grass (சா.அக.). 

Gursarmnl pddaganari பெ.(.) கொள்ளிக் 
கட்டைத் Cs; a kind of tree (சா.அக.). 

த.வ. கருந்தேக்கு 

போதகம்' ௦605ர௭௱, Gu.(n.) 4 இளமை (பிங்; 
youthfulness, infancy, furenility.
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2. யானைக்கன்று (பிங்.); 6161 ௦]. 
"கேம் போதகமன்னவன் தாலோ * (தின், 

பெருமாள்.7,3). 3. யானை; elephant. 

"போதகமொன்று கன்றி” (கம்பரா.விபீடண. 

773), 4. விலங்கின் பிள்ளை (சூடா.); 40பாற ௦7 

animals. 5. ஓரறிவுயிரின் இளமை; (தொல். 

பொ.580); 8800. 

[5/ம் 92/1௪ 2 த. போதகமி'] 

போதகம்” ,7202727, பெ.(ஈ.) பசளை என்னும் 

கீரை வகை: Malabar night shade. 

[Skt. potaka > 5. Gungeui’] 

Gurgein® podagam, பெ.(ஈ.) 1. அறிவுரை; 

spiritual teaching, as by a guru to his 

01501016. 2. சொல்லிக் கொடுத்த அறிவு; 

instruction, tutoring. gjms@ அப்படிப் 

போதகம். 

[Skt. bédhaka > g&. Gunga] 

போதகம்* 222௪௭௭, பெ.(ஈ.) 1. காஞ்சிரை; 

ஈய வ௦ற/௦௨. 1166. 2. குழந்தைப் பருவம்; 

infancy. 3. weil, Fie இவைகளின் குட்டி; 

the young of tiger, lion etc. 4. திப்பிலி; 1௦0 

06008. 5. நாக்கிலுள்ள ஒரு வகை நீர்ப்பசை; 

a variety 01 1கழர்கா. 6. வாலைப்பூநீர்; dew. 

(சா.அக.). 

போதகம்” podagam, பெ.(.) போதகா, 

பேரண்டம், தலையோடு; ௦2/ப௱ (சா.௮க.). 

போதகன் 2227௪, பெ.(ஈ.) 1. போதகா 

சிரியன் பார்க்க; see podagasiryap. 

நியதிபுரிர் சருளவான் போதகன் " (சைய. 

17.30). 2. நாட்டையர்; 085101, ordained 

minister. 3. saiosir (wrLp.3y6.); SPY. 

[Skt. bodhaka > த. போதகள்..] 

போதகாசிகம் ,7202/22427 பெ.(ஈ.) மட்டிச் 

சாம்பிராணி: 0௦201 (சா.அக.). 

Curgerdifmer pdtagasinyan, Qu.(n.) 

1. கல்வி கற்றுக்கொடுப்போன்; teacher.   

"தாலுரை போதகாசிரியா " (இலக்.கொத். 

பரமி.க]. 2. குருவம் (சைவச.ஆசார.28, உரை); 

a religious preceptor, one who initiates 

into religious mysteries. 

[Skt. bodhakarasarya> & Gngen Misr] 

GurgRarssum  pddagivartiamam, 

பெ.(॥.) கண் இமைகளினுட் பாகத்தில் 

செந்நிறமான கட்டிகளுண்டாகி அரத்தம் 

வடிந்து கொண்டு நமைச்சலுடன் கூடிய மிக்க 

வலியை யுண்டாக்குமோர் கண்ணோய்; 9 

number of red boils or postules 

resembling red mustard seeds attended 

with pain, itching and exudation of blood 

(சா.அக.). 

போதகி podagi Gu.(n.) 1. சளியின் 

மேலீட்டினாலேற்படும் கண்களில் கடுகள 

வுள்ள கட்டிகள்; 5ர௱க! ஈப5(80 size blabs 

in the eye due to excess of phlegm 

ஈ்யா௦பா. 2. பெண் ஊர்க்குருவி; 8 12௮6 

species of sparrow. 3. ueenaré கொடி; 

spinach climber. 4. Gaumuona: voyin; a tree 

pterocarpus marsupium. 5. சீரகம்; cumin 

5660, 6. ஒரு வகைக் கண்நோய்; 9 (0 ௦1 

8/6 0156956. 7. போதகிவர்த்தமம் பார்க்க; 

869 _,00/ழற்௮/1/2772/77 (சா.அக.). 

Gurgéeuin podaccayam, பெ.(ஈ.) ஒரு 

வகை மயக்கம், அதிசுழுத்தி; a long or 

0ா010060 81960 (சா.அக.). 

த.வ. நீள்துயில் 

போதசு ,260230/, பெ.(1.) ஒரு வகைப்பூடு; 8 

எம் (சா.அக.). 

போதத்தம் ,228௪/௪௭௱, Gu.(n.) சிவப்பு 

மந்தாரை; 8 1166 (சா.அ௧.). 

Gursprdélafl § pddanacini பெ.(1.) 

CarnuasGamy; a creeper-Bryonia 

grandis (#1..9|&.).



போதப்பிரகாரம் 

போதப்பிரகாரம் pdda-p-piragaram, 

பெ.(ஈ.) இலக்கணம், பரீக்கை எண்ணம் என்ற 

தருக்கவாதப் பிரிவு (வின்.); 1115, 11 76௦ 

divisions, uttécam, ilakkanam, 

parikkai 

ViZ., 

[Skt. bédhatpra-k4ra > த. போதப்பர்காரம்] 

போதம்” ௦222௭, பெ.(ஈ.) 1. மெய்யறிவு 

(ஞானம்) (சூடா.); 
மொத்தனன் மாருதி" (கம்டரா.முதற்போரா..222), 

2. அறிவு; 1101416006, understanding, 

intelligent. 

wisdom. "போத 

"போதத்தி னகன்று" (பெருங் 

உ்சைச்..42, 8, 

[Skt. bodha > 6. Gurgui'] 

போதம்” 2௦0௮, பெ.(ஈ.) 1. மரக்கலம் (திவா.); 

vessel, ship, boat. “போதங்கொ ணெடுறர் 

தணிப் பொருவில் கூம்பொடு” (கம்பரா, 

பள்ளிபடை.65). 2. தாழி (பரணி) விண்மீன் 

நாள் (பிங்); 1௨ 86000 naksatra. 

3. மனைக்கட்டு (யாழ்.அக.); 10ப586 8116 

[Skt. pota > த. போதம்] 

Gurgin® pddam, பெ.(ஈ.) யானைக்கன்று; 

young of an elephant (er.9:.). 

போதயத்தம் ,2622)௪12௭7, பெ.(ஈ.) பட்டாணி; 

068 றய/86 (சா.அக.). 

போதயந்தரத்தான் ௦2887௪௦௮12 

பெ.(ஈ.) சிறுகாடை; 8 bird; quail (சா.அக.). 

போதவாகன் ,7608-6272, பெ.(ஈ.) தோணி 
யோட்டுபவன் (சங்.அக.); 00247௮. 

த.வ. ஓடக்காரன் 

[Skt. pota-vaha > த. போதலாகள்.] 

Gurgerin' pddanam, Gu.(n.) 1 போதனை 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; see 20821௮ 
2. தூபங்காட்டுகை; பலர் incense. 

[Skt. bodhana > s. போதனம்.] 
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போதாயனர் 

போதனம்” ௦58௪7௪, பெ.(॥.) 1. புகை 

arte; funigating, exposing. 2. gimfley; 

knowledge. 3. umarrereipedl; a Creeper. 

Gurgerugia pddana-maram, பெ.(ஈ.) 

STFS 2 HTL ME Loy; catchu nigrum 

(சா.அக.). 

போதனாசக்தி pddana-Sakt; Gu.(n.) 

கற்பிக்குந் திறமை (வின்.); 80114/ 1௦ 168௦௪. 

[5/ம் 00077௮72-22/4 2 த. போதனாசக்தி] 

போதனாமுறை pddapa-mura; GQu.(n.) 

கல்வி கற்பிக்கும் நெறி; mod. method in 

teaching. 

[Skt. bhd-dhanad > த. போதனா-முறை.] 

Gurgerram&é pddapa-vakkji பெ.(ஈ.) 

செம்முள்ளி; 8 160 5060195 0௦7 the Indian 

8806 (சா.அக.). 

போதனை! ௦௦0204 பெ.(ஈ.) 1. கற்பிக்கை; 

teaching, instruction, advice, inculcation. 

"போதனை செய்ய வல்லார் ( தாய;கற்பறு.3). 

2. அறிவு; knowledge, wisdom. 

3.தூண்டுகை; 1511091100, counsel, 

tutoring, used ironically. துன்மார்க்க 

போதனை செய்தனன்றோ " (தாய/கற்புறு:4]. 

த.வ. அறிவுறுத்தம் 

[Skt. bodhapa > த, போதனை] 

போதனை” ௦௦2௮) பெ.(ஈ.) போதனமபரம் 

பார்க்க; 596 ,22227௪-77௮:2 (சா.அக.). 

போதாயனர் 2௦௧௦ஐ௪௭௪; பெ.(ஈ.) 1. அற 

(தரும) நூலும் கற்ப நூலுமியற்றிய ஒரு 
முனிவர்; a writer of Dharmasastra and 

(109. 2. போதாயனீயத்தில் கூறப்பட்ட முறை 

(விதி)களைப் பின்பற்றுபவர்; 101௦௩ ௦7 16 

kalpa or the manual of rites of 

badhayana. 

[Skt. bodhayana > 5. போதாயனார்]
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போதாயனீயம் pddayaniyam, u.(n.) 

வைதிகச் சடங்குகளைச் செய்யுமுறை கூறும் 

(கற்ப) நூல்வகை (தொல்.பொ.75, உரை); 3 

kalpa or ceremonial guide containing 

short aphoristic rules for the 

performance of véd/csacrifices. 

[Skt. bdd-hayaniya > த. போதாயனியம்] 

Gursmeuin pddalayam, Gu.(n.) ohlayé 

கிருப்பிடம்; temple of wisdom. 

“போதா லயுத்தட்டிலள் " (திரமந்77027. 

த.வ. அறிவாலயம் 

[Skt. bodhdlaya > த. போதாலயம்] 

போதி'-த்தல் ,70௦1 4 செ.கு.வி.(41.) விருப்ப 

(pers; to have inclination. 

"போதித்த போது வருவேன்" (நாஞ். 

[9/ம் 220௪ 2: த. போதி-த்தல்.] 

போதி” pddj GQu.(n.) 1. aihley; wisdom, 

knowledge. "போதிச் செல்வம் பூண்டவா்” 

(£016.366). 2. அரசமரம்; pipal, as the tree 

of wisdom. "போதிமன்றத்து ”(சிலப்.22 75), 

[Skt. bodhi > த. போதி] 

போதிகைப்பலகை pddikal-p-palagai 

பெ.(॥.) தூணின் தலையில் வைக்கும் பலகை; 

(pond.) entablature. 

த.வ. அரசாணிப் பலகை 

[84. 00217௮! 2 த. போதிகை/பலகை, | 

போதிசத்துவன் ,020-2௪/1/021 பெ.(1.) 

1. அறிவு முதிர்ந்து அடுத்தபிறவியில் 
புத்தனாக ஆவதற்குரி.யான் (மணிமே.பக். 

506, அரும்.); 0ப00151 85061௦ 84௦ has 

arrived at the stage when there is only 

one more birth before attaining 

buddhahood. 2. user; Gautama, the 

Buddha. 

[Skt. bodhisattva > g. போதிசத்துவள்.]   

போதியல் ,250%:௮! பெ.(ஈ.) போதிகைப் பலகை 

(இ.வ.); 566 ௦2014௮00௮2 

த.வ. அரசாணிப் பலகை 

[Skt. bodhgai > த. போதியல்] 

போல்சாவி pd/savi Gu.(n.) 21. Qememyetrar 

SlmoyGare (@).ou.); tubular key. 

த.வ. பெண் சாவி 

[7 ௦2 த. போல்சானி] 

போல்மரம் ,76/77௮:277, பெ.(॥.) வண்டியின் 

முன்புறத்துள்ள நீண்ட மரக்கட்டை (இ.வ.); 

wooden shaft fitted to the fore-part of a 

vehicle. 

த.வ. மூக்கணைமரம் 

[E. pole > த.போல்-பரம்.] 

போல்முங்கில் ,௦௦/2-770/727] பெ.(ஈ.) மூங்கில் 

aims; hollow bamboo bambusa 

arundinaca typica. 

த.வ. துளைமூங்கில் 

[T. ௪௦/2 த. போஸ்-மூங்கில்,] 

  

  

  

    
போனகம் ,20ர2௮/77, பெ.(£.) 1 உண 1௦௦0. 

"நால்வகைப் போனகமேந்தி (மணிமம..22, 

242), 2. அன்னம் (சைவச. பொது.454); 6௦160 

rice. 3. அப்பவருக்கம் (பிங்); 8 [070 01 096. 

4. உண்ணுகை (பிங்.); eating. 

த.வ. ஆகூமுணவு



பெளகண்டம் 3௦2 பெளண்டு”* 
  

பெளகண்டம் ௦௪/௪2, பெ.(ஈ.) ஆறு 

முதல் பத்து அகவை (வயது) வரையுள்ள 

குழந்தைப் பருவம் (விசாரசந்.பக்.343); period 

in the life of a child, between the ages of 

six and ten. 

[Skt. pauganda > §. பெகண்டம்] 

பெளசம் pausam, பெ.(ஈ.) சுறவ (தை) மாதம் 

(ailesr.); the lunar month of Tai. 

[Skt. pausa > க. Guerei.] 

பெளசிகம்' pausigam, Gu.(n.) Queriguna' 

uTT&&s; see paudiyam. 

பெளசிகம்” ,௦௪ப௮927, பெ.(ஈ.) பெளடியம்” 

பார்க்க; 866 paudiyam. 

பெளசியம்' ௦சபஷ்சா, பெ.(ஈ.) பெளடியம் 

(வின்.); 8 பாகாக. 

பெளசியம்” ,7௪/ஆ௯), பெ.(ஈ.) வருங்காலம்; 

[06 ரீபர்பா6. "பெளசியம் பிரதிபந்தம் 
(பஞ்சதசப்பக்.84/, 

[Skt. bhavsyat > 5. Guar#uni.] 

QuersamA pausutai பெ.(ஈ.) குற்ற நேர் 
கேட்புக்குரிய (விசாரணைக்குரிய)வன் (0.6) 
magisterial, criminal. 

[U. faujddn > 5. Qumragmf] 

பெளசுதாரிக்கட்டளை pausutari-k-kattalal 

பெ.(ஈ.) குற்றச்சாட்டு நடவடிக்கை (C.G.); 

criminal proceedings. 

[U. faujdari > த. பெளசுதாரிஃகட்டளை.] 

பெளஞ்சு paufyu, Qu.(n.) பவுஞ்சு பார்க்க 
(ailerr.); see pauriu. 

[U. fauz > த. பெளஞ்சு.] 

பெளட்கரம் ௪006௪௮, பெ.(ஈ.) 1 சிவனிய 
துணைத் தொன்மங்களுள் ஒன்று; 8 
Secondary Saiva Agama. 2. பாஞ்சராத்திர 
சங்கிதைகளு ளொன்று; 9 Pafyharatra 
Samhita 

[Skt. pauskara > த, பெளட்கரம்]   

பெளட்டிகம் ,௦௪ப//92777, பெ.(1.) 1 பவுட்டிகம் 

பார்க்க (சங்.அக.); see pavuttigam, a 

௦812௦0. 2. நிலத்தில் விழுமுன் தாமரை 

யிலையில் ஏந்திய பசுஞ்சாணம் (சைவச. 

பொது.169, உரை); 004 போற gathered on a 

lotus-leaf before it falls to the ground. 

[5/ம் 9௪54௪ 2 த. பெளட்டிகம்] 

பெளடிகம்' paudigam, பெ.(ஈ.) பெளடியம்' 

பார்க்க (திவா.); 566 ௦சபஞ்்217. 

Quismigsin? paudigam, பெ.(£.) பெளடியம்” 

பார்க்க (திவா.); 566 2சப்:௮17. 

பெளடியம்' ௦௪பஞ்்2, பெ.(ஈ.) இருக்கு மறை 

(வேதம்) (கலித்.கடவுள்.உரை); [10 1:202. 

[Skt. bahvre > த, பெகடியம்.] 

Guerigwiin? paudiyam, Gu.(n.) ueiligu 

புராணம் (sleur.) umiée; see pavidiya- 

puranam. 

[Skt. bhavisyat > g. Guerguta.] 

பெளண்டரிகம் paundarigam, பெ.(ஈ.) ஈகம் 

(பவுண்டரிகம்): 8 58011ர106. 

[54ம் paundarika > த. பெளண்டரிகம்.] 

பெளண்டிரம் ௦சபரஜீசா?, பெ.(.) 1. ஒரு நாடு 
(வின்.); 8 00பா(ரு, said to include part of 
South Bihar and Bengal. 
2. பவுண்டம் LTTE; See pavundam. 

[Skt. றசபாற்ச - த. பெளண்டிரம்.] 

பெளண்டிரவம் paundiravam, பெ.(.) 
பாஞ்சாலிக் கொடி எனும் ஒரு வகைக் கொடி; 
8 00 ௦4 040௭. (சா.அக.. 

பெளண்டு' ஐ௪யரஸ், பெ.(ஈ.) 1. பவுண்டு! 
பார்க்க; 586 ௦௪ல்... 2. பவுன், 1 பார்க்க; 

see poun,1. 

[E. pound > s. Guereir@.] 

பெளண்டு” சபாஸ், பெ.(1.) பவுண்டு” 
பார்க்க; 566 pavunal? . 

[E. pound > 5. Quersir@.]



பெளத்தம் 

பெளத்தம் ௪ய/௪௱, பெ.(ா.) புத்தமதம் 
(@us.); Buddhism. 

[Skt. Bauddha > த. பெளத்தம்] 

பெளத்தரதாமரை ,92ப1/4/௪-1277௮௮] பெ.(.) 
குளிர்தாமரை; 10105 (சா.அக.). 

பெளத்தரன் ,௦2ப///2௪0) பெ.(£.) பெளத்திரன்' 
(யாழ்.அக.) பார்க்க; 886 ,92ப///720. 

பெளத்தன் pauttan, Gun.) 1. புத்த 
சமயத்தான் (திவா.); 8ப00151. 2. பெளத் 
தாவதாரம் (பிங்) பார்க்க; see 

pauttavataram. 

[Skt. Bauddha > &. பெளத்தள்..] 

பெளத்தாவதாரம் ,92ப//2/௪/2/௮7, Gu.(n.) 

திருமாலின் தோற்றரவுகளில் ஒன்று (பிங்.); 

Buddha an incarnation of Visnu. 

[Skt. 0௦01772௪௮௭ த. பெளத்தாவதாரம்] 

பெளத்தி ,சசப/6/ பெ.(1.) இறப்பு (வின்.); 061. 

[U. சபா த. பெளத்தி] 

பெளத்திரத்தினை pauttirattina; பெ.(ஈ.) 

ingest Siena; yellow Itallian millet 

(சா.அக.). 

பெளத்திரநெல்லி pauttiranell, Gu.(n.) 

அரிநெல்லி; 0086-061௫. (சா.அக.); 
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QuarsAytiys pauttirappul Qu.(n.) 

தருப்பைப் புல்; sacrificial or sacred grass.   

பெளத்திரரோகம் 

பெளத்திரபோளம் pauttirapdiam, Gu.(n.) 

afuGuren untés; see kariya-polam 

(சா.அக.). 

Quars Ania’ pauttiram, பெ.(7.) சிறுநீரக 

(பவுத்திர) நோய்; பாராகரு fistula. 

[Skt. bhagandara > த. பெளத்திரம்] 

பெளத்திரம்” ,௦2ப/44277, பெ.(1.) பவித்திரம்)1. 

(wirip..918.); sacredness; purity. 

[Skt. pavitra > 5. பெளத்திரம்] 

Quer Ayia’ pauttiram, @u.(n.) 1. Ques Hy 
ரோகம் பார்க்க; see pauttira-rogam. 

2. மூலத்தில் (வாயு) கண்டு மேகநீர் 
உண்டாகிப் புரையோடிச் சீழ்ப் பாய்ச்சல் 
கண்டு முளைவிழும் ஒருவகை நோய்; 151018 
in anus due to other causes than 
venereal (சா.அக.). 

பெளத்திரமுருங்கை pauttira-murungat 
பெ.(॥.) புனல் முருங்கை; 8 (0 ௦7 

(ெ௱வ்் (சா.அக.). 

பெளத்திராயம் தசயக, பெ.(£.) 

செந்திராய் பார்க்க; 566 2277247-(சா.அக.). 

Quad Ayman pauttiravam,  பெ.(ஈ.) 
assener; physic nut plant (er.96.). 

பெளத்திரரோகம் ,௦௪ப/442-/292/77, Gu.(N.) 

சிற்றின்பத்தினால் கனல் மிகுதியாகிப் படை 

யுண்டாகிப் புணர்உறுப்பிற்கும் எருவாய்க்கும் 

இடையில் கொடியில் அடிநரம்பின் மேலாவது 

அதன் இரு பக்கத்திலாவது, அண்டம், 

அபானவாயு ஆகிய இவைகளிலாவது 

நமைச்சலெடுத்து வீங்கி நொந்து கொப் 

புளித்து சீழும் சலமும் வடிந்து பிறகு புரையோடி 
நரம்பழுகி, கண்கள் உண்டாகி அதன் வழியே 

சிறுநீரும் மலமும் இறங்கி அதனால் உடம்பு 

மெலிந்து சாப்பாடு செல்லாது களைப்பை 

யுண்டாக்கும் ஒரு வகை மூலநோய்; 8 0660 

narrow sinuous ulcer extending between 

the surface of the body and internal an



பெளத்திரவிரல் 

cavity near the anus said to have been 

caused by accumulation of venereal 

secreations due to excess of heat caused 

by sexual intercourse (e1..916.). 

[பெளத்திரம்-ரோகம்.] 

பெளத்திரவிரல் ,௪ப12-/4) பெ.(॥.) 
மோதிர விரல்; [100 111061 (சா.௮௧.). 

[ பெளத்திரம்-விரல், ] 

Quergs Ayer’ pauttirap, Qu.(n.) மகன் வழிப் 

Gust; grandson who is a son's son. 

"உம்பத்திர பெளத்திரா தங்களுக்கும்... 

அருந்துயரில்லைபே 6 தீதாரா. திரவோலக் 20) 
[Skt. pautra > 5. பெளத்திரன்,] 

பெளத்திரன்” pauttirap, Qu.(n.) தூய்மை 

யானவன் (யாழ்.அக.); 01 08750. 

[8/8 பவித்ரம்2,பலித்ரன்5 பெளத்திரன்.] 

பெளத்திரி ற௪ப// பெ.(ஈ.) மகன் வயிற்று 
weet; grand daughter who is a son's 
daughter. 

[Skt. pautri > த. பெளத்திரி] 

பெளத்துவம் pauttuvam, Qu.(n.) uéme 

மணிக்கல் (மரகதம்); 8 precious gem; 

௭90 (சா.அக.). 

பெளதிகக்கவர்ச்சி ,02ப/01ர2-4-42/2700/ 

பெ.(॥.) வேதியியல் கவர்ச்சி; ௦6108௮] 
attraction of atoms of the element of 
others resulting in chemical compound 
(சா.அக.). 

[பெளதிகம்-கவர்ச்சி/] 

பெளதிகக்கிரணம் paudiga-k-kiranam, 

பெ.(ஈ.) வேதியல் கதிர்; ௦6/௦5] (ஷு 
(சா.அக.). 

[பெளதிகம்-கிரணம்,] 

பெளதிகக்கூட்டு paudiga-k-kattu, பெ.(ஈ.) 
வேதியியற் கலவை; ௦8/௦8! 0௦100811௦0 
(சா.அக.). 

[பெளதிகம்-கூட்டு] 
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பெளதிகப்பிரமசாரி 

பெளதிகக்கூட்டுப்பாடு paudiga-k- 

kattuppadu, Gu.(n.) Geuglulue sevensu; 

chemical composition (a1..9&.). 

[பெளதிகம்*கூட்டுப்பாடு.] 

பெளதிகக்கூறுபாடு paudiga-k-kdrupadu, 

பெ.(॥.) வேதியியல் கூர்ந்தாய்வு; ரொஊ/08| 

2௮/56 (சா.அக.). 

[பெளதிகம்-கூறபாரி.] 

பெளதிகசந்தி ௪ப௦17௪-௪௪7௦ Gu.(n.) 

வேதியியல் இணைவு; 06/௦௨) பா 

(சா.அக.). 

[பெளதிகம்-சந்தி/] 

பெளதிகசரக்கு ,௦௪ப/௦19௪-2௮௮4ய, பெ.(£.) 

வேதியியல் மருந்துவகை; ௦6/0௮] ரய 85 

delirium. (er. 9)8.). 

[பெளதிகம்*சரக்கு.] 

பெளதிகசரீரம் 2௪//017௪-2௪2, Gu.(n.) 

1. usaytny physical body. 2. ஐம்பூதத்திற் 

@iflu syvoy; body consisting of elements 

(சா.துக.). 

[பெளதிகம்*சரீரம்,] 

பெளதிகசாத்திரம் paudiga-sattiram, 

பெ.(.) இயற்கைத் தத்துவநூல்; றாட/61081 
science. 

த.வ. இயற்பியல் 

[5/4 அிரசபர்(ச422ர௭2 த, பெளதிகசாத்திரம்] 

பெளதிகஞானம் ,ர௪ப29௪-ர2ர௪௱, Gu.(n.) 
1. ஐம்பூதத் தொடர்பான வுடம்பிற்குரிய அறிவு; 
wisdom of man in his physical body. 

2. புத்த மதத்திற் கூறிய அறிவு; (5 
eminence of wisdom related to 

Buddhistic philosophy. 

[QuerGiext+ prem. 

பெளதிகப்பிரமசாரி paudika-p-piramasari 
பெ.(.) மாணிய நோன்பு முடித்து மணம் 
புரிவோன் (சிவதரு.பரி.2, உரை); 82
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youth who marries upon the completion 

of his duties as a Brahmacarin. 

[பெளதிகம்-பிரமசாவரி.] 

பெளதிகபரீட்சைசாலை paudiga-paritcai 
saa, பெ.(॥.) வேதியியல் ஆராய்ச்சி 

செய்யுமிடம்; சளா/04| 1800௦721௦௫ (சா.௮௧.). 

[பெளதிகம்-பரீட்டசைசாறைை.] 

பெளதிகபாவனை ,92ப/72-02/20௮ பெ.(£.) 

கடவுளை உருவனாக ஊழ்கம் செய்கை 

(சங்.அக.); 60141௦ ௦4 000, 85 having 

form. 

[Skt. bhautika > த. பெளதிகபாவளை,] 

Quam Aaiifeaiiener paudiga-pirvinal 

பெ.(.) வேதியியல் விதிப்படி ஒரு பொருளி 

லிருந்து பிரிதல்; ௫2௱(08| 0600108140 

(சா.அக.. 

பெளதிகபுலன் paudiga-pulap, Gu.(n.) 

ஐம்புலனிலொன்று; 0176 of the five physical 

880565 (சா.அக.), 

பெளதிகம் சப/9௮, பெ.(ஈ.) 

1. 96455 Gsrutumrerg; that which 

pertains to the five elements; that which 

is physical. "Gsawamggoneru Clarets 

கொள் பெளதிகம்” (தாயு.பாழூ...2), 2. உலகம் 

(ailetr.); the world. 

பெளதிகமங்கை paudiga-margal பெ.(ஈ.) 

பொன்னாங்கண்ணி என்னும் மூலிகை; 

sessile 01௮11 (சா.அக்.). 

[பெதிகம்-மங்கை.] 

பெளதிகயோகசந்நியாசி paudiga- 

yogasanniyasi பெ.(ஈ.) பெளதிக 

பாவனைச் செய்வோன் (சங்.அக.); 880610 

practising pautika-pavapal. 

[பெளதிகம்-ஓகம்-சத்தியாசி.] 

Quarfeamgin' paudiga-vadam, Gu.(n.) 

உலோகாயதமதம் (பிரபஞ்சவி); ஈா216ர215ற. 

[Skt. bhautikat vata > g. பெதிகலாதம்/   

பெளதிகவாதம்” ,௦௪ப/019௪-2௦௪௭, பெ.(ஈ.) 

வேதியியல் நூல்; ரளார்கறு (சா.அ௧.). 

[பெளதிகம்- வாதம்] 

பெளதிகவாதி paudiga-vadi Gu.(n.) 

வேதியியல் வல்லுநர்; ாச௱6! (சா.அக.). 

/பெளதிகம்-வாதி/ 

பெளதிகன் 2௪ய92, பெ.(1.) சிவபிரான் 

(யாழ்.அக.); 5627. 

[Skt. bhautika > g. பெளதிகள்.] 

பெளதிகாசாரியன் ,22ப274ச2ச௫்௪, பெ.(ஈ.) 

மூத்த குருக்களின் உதவியாளன்; 8851581811 

to the head priest. 

/பெளதிகம்-அ சாரியன்.] 

பெளந்திரம் ௦சபாள்சா, பெ.(ஈ.) மூலநோய், 

piles. 

[Skt. bhagandara > த. பெளந்திரம்/] 

Querut' paumam, Qu.(n.) lob தொடர் 

Lines & (ailstr.); that which is produced in 

or related to the earth. 

[Skt. bhauma > த. பெளமம்/ 

பெளமம்*” தசபாசா, பெ.(ஈ.) நிலத்திற் 

பிறப்பன; 08108! 000185 (சா.அக.). 

பெளமன் 2௪ப712) பெ.(1.) 1. செவ்வாய்; 1௦ 

planet Mars, as the son of Earth. 

"“Ghisrinsyesczirea செழுமான்”(அறப்சத.50) 2. 

நரகாசுரன் (யாழ்.அக.); 11819185ப1௪. 

[Skt. bhauma > த. பெளமள்./ 

Quermemrerta pauma-sunanam, Gu.(N.) 

தூய்மையான அரசு துளசி முதலிய மரஞ் 

செடிகளின் அடிமண்ணை உடல்மீது தூவிக் 

கொள்ளுவதான குளியல் (வின்.); இபாரரி021௦ 

by sprinkling with dust taken from the 

vicinity of sacred trees, shrubs, etc. 

[Skt. bhaumatsnana > &. Ghemossremi.]
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பெளமி paumj பெ.(ஈ.) நிலமகளின் புதல்வி 

யாகிய சீதை (சங்.அக.); 5119, 85 கேப்சர் 

of the Earth. 

[Skt. bhaumi > த. பெ௱மி] 

பெளர்ணசந்திரன் paurna-sandiran, 

Glu.(n.) Flemming}; full moon. 

[Skt. pirnatsandra > த. பெளாணசந்திரன்.] 

பெளர்ணமாசம் paurna-masam, Glu.(n.) 

நிறை நிலா நாளில் (பெளர்ணமி) செய்யும் 

Geusita; sacrifice on a full moon day. 

[Skt. paurnamasa > த. பெளர்ணமாசம்] 

பெளர்ணமி சமாக பெ.(ஈ.) நிறைமதி 
mire; full moon day. 

த.வ. முழு நிலவு 

[5/4 ரசயாாசா/ 2 த. பெளாணமி!] 

Queanronhseh yea paurnami-Sandu- 

சர்ச, பெ.(ா.) நோயாளிக்கு ஆகாததாகக் 

கருதப்படும் நிறைமதி நாளும் அதற்கு 
முன்னும் பின்னுமுள்ளனவுமான நாள்கள்; 116 

full moon day and the days just before 

and after the full moon, as unfavourable 

to patients. 

[Skt. paumami> &. Chimie Desig ax@] 

பெளர்ணிமை ௦௪பாணக! பெ.(1.) பெளர்ணமி 
(சங்.அக.) பார்க்க; 866 Paurnami 

பெளரகம்" 2௪யாசரச௱, பெ.(॥.) நகரை 
யடுத்தப் புறச்சோலை (யாழ்.அக.); 004௦ 
adjoining a city. 

[Skt. pauraka > த. பெளரகம்.] 

பெளரகம்* ௦௪27௪௭, பெ.(ஈ.) நொச்சி; ௮ 
garden plant, chastity plant (er.9s,). 

பெளரம் pauram, Gu.(n.) நகரத் 
GenLiturer gsi (Ft.9\8.); that which 
pertains to a city, 

[Skt. paura > . பெளரம்,.]   

பெளரவர் pauravar, Gu.(N.) புரு மன்னனின் 

குலத்தார்; descendants of Puru. 

[Skt. paurava > g. Guerqou.] 

பெளரன் paurap, Qu.(n.) Barsslev 

வாழ்பவன்; பாட்சா man. 

[Skt. paura > 5. Querreir.] 

பெளராணிகம் pauranigam, Qu.(n.) 

பெளராணிகச்சமயம் (வின்.) பார்க்க; 566 

pauraniga-c-camayam. 

[87ம் சாக்கா 2 த. பெளராணிகம்-சமாபம்] 

பெளராணிகமதம் சபாகடச-1௪/ா), 

பெ.(ஈ.) தொன்மத்தைப் பின்பற்றும் சமயம்; 3 

system of doctrines founded on the 

puranas. 

[Skt. paura-nika > த. பெளராணிகம்*மதம்,] 

பெளராணிகமந்திரம் paurdniga-mandiram, 

பெ.(1.) ஓங்காரம் சேராத மந்திரம் (யாழ்.அக.); 

mantra without pranava. 

[Skt. paura-nika > & பெளராணிகம்? மந்திரம்] 

பெளராணிகன் pauranigan, Qu.(n.) 
1. தொன்மக் கொள்கையுடையவன் (சி.சி.1, 1 
மறைஞா.7); 076 4/௦ 101௦45 1௨ purdnas. 

2. தொன்மக்கதைகளை எடுத்துரைப்பவன்; 
one who expounds the purdna stories. 

[Skt. pauranika > s. Gluergrenflsstr. 

பெளரி சபர் பெ.(ஈ.) பெரும்பண்வகை (பிங்); 
a musical, mode, one of perum-pan. 

Guerfléamis paurikkay, @u(n.) sayfleemis 
fruit of climber (air. 9j8.). 

பெளரிகன் paurigan, பெ.(॥.) குபேரன் 
(யாழ்.அக.); (0௨18. 

[Skt. bhaurika > 5. பெளரிகன்..] 

பெளருசம் paurusam, பெ.(.) 
ஆண்டகைமை (வின்.); manliness, 
nobleness. 

[Skt. paurusa > த. பெருசம்.]



பெளருசத்துவம் 

பெளருசத்துவம் ,2/0/2௪/4/0௪77, பெ.(£.) 
ஆண் தன்மை; ஈடு றோ. 

பெளருசேயம் pauruséyam, பெ.(ஈ.) 
மாந்தனாற் செய்யப்பட்டது (சி.சி.அளவை.13, 

élouré.); that which is man made. 

[Skt. pauruséya > 5. பெரும்] 

பெளரைக்கல் pauraikkal Gu.(n.) sett; 

over burnt brick (சா.அக.). 

QuerGyrAsSHuun paurdgittiyam, Qu.(n.) 

போற்றாளித்துவம் (வின்.); 01251700௦0. 

[Skt. paurdhitya > த. பெ௱ரோகித்தியம்] 

பெளலசுதியன் paulasudiyan, Gu.(n.) 

1. இராவணன்; 72௪௪. 2. குபேரன்; 

Kubéra 

[Skt. paulastya > த. பெலசுதிபன்.] 

பெளலுருவி pauluruvi பெ.(ஈ.) புல்லுருவி; 
honey suckle mistletoe. 

பெளவம்! ௦௪0௮7, பெ.(ஈ.) பவ்வம்' (சூடா.) 

பார்க்க; 596 ௦212. 

[Skt. parvan > 6. Guerans] 

பெளவம்” pauvam, Q@u.(n.) 1. பவ்வம்” 

பார்க்க; see pavvam. "திறை பிறழிய 

விரும்பெளவுத்து” (பொருந. 778). 2, ஆழம்; 
deep. 'பெளமரர் கடல்" (தேயர.526, 8). 

3. உப்பு (யாழ்.அக.); 5௮11 

Querann® pauvam, பெ.(ஈ.) 1. கடல்; 568; 

0௦68. 2. உப்பு; salt. 3. mien; forth. 

4. Sié@uiip; water bubble (e.2)6.). 

பெளழியசரணத்தார் pauliya-saranattar, 

பெ.(ஈ.) இருக்குவேதிகள்; [39 1247௧ 

[Skt. bahure > 5. GQumpweramggmi.] 

Quemplusyesrih pauliya-saranam, Gu.(n.) 

பெளடியம்' பார்க்க; 566 றசபஹ்2ா 

[Skt. bahurc > த. பெளழிபசரணம்,] 
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பெளனர்ப்பவன் 

பெளழியம் றசப்சர, பெ.(£.) பெளடியம்' 
பார்க்க; 586 paudiyam. 'சந்தோகா 
பேழிபா "(திவ் பெரிபுதி7 7, 2). 

Querifwer' pauliyan, பெ.(£.) சேர 
மன்னனான பூழியன்; Chéra king. 

[Skt. bahura > த. பெளழியன்.] 

பெளழியன்” ௦௪/௪, பெ.(£.) இருக்கு 
மறையில் வேதத்தால் விவரிக்கப்படுபவனான 

& asi, God as described in the Rig véda. 

'சந்தோகன் போழிபன் “(இவ்பொபுதித் த 2. 

[Skt. bahure > த. பெளழிமன்..] 

பெளளி சபர் பெ.(ஈ.) பண் (இராக) வகை 

(uTs. G\ns.56); a specific melody-type. 

பெளன் 2௪ய பெ.(ஈ.) பொற்காசு, பவுன்; 

pound sterling. 

[E. pound > 5. Quarsir.] 

  

  

    
  

Querertinueisr paunarppavap, Gu.(n.) 

புத்திரர் பன்னிரு வகையினருள் ஒருத்தியிடம் 

முதற்கணவனுக்குப் பிறந்தவனும் கைம்பெண் 

ணானபின் அவளை மணந்த இரண்டாங் 

கணவனால் மகனாகக் கருதப்படுபவனுமான 

மகன் (ஏலாதி.31); 50 0௦ 1௦ 8 woman by 

her first husband considered as a son of 

the husband who marries her on her 

widowhood one of 12 puttiran. 

[Skt. paunarbhava > g. Quereriiaseusr.]
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மக்கனம் ஈ7ச/6சரசா, பெ.(ஈ.) 1. மூழ்குகை; 

எல், 2. அவமானம்; 01501806. 

[5/1 சமாக 2 த. மக்கனம்/] 

மக்கா 7௮62, பெ.(ஈ.) அரேபியாவிலுள்ளதும் 
முகம்மது பிறந்ததால் பேர் பெற்றதுமான இடம்; 

Mecca, one of the two chief cities of 

Arabia, celebrated as the birth-place of 

Muhammad. "Cauflund umeareyp ube 
மிக்கொக்கு " (திரவிளை,நரியா 105). 

[Ar. makkah > த. மக்கா..] 

மக்கி! ஈச பெ.(£.) ஈ (0.0) 14. 

[Skt. maksika > g. usd] 

மக்கி” ரா பெ.(ஈ.) வெண்பார்க்கல் (1.); 
marl, calcareous earth. 

[Skt. makkdla > த. மக்கி] 

மக்கினம் ஈசா, பெ.(ஈ.) 1. அழுந்துகை; 
58/0. 'மக்கினம் பட்டுள்ளே மருவி 
WG eer orig" (பட்டினத்துப். பக்.295). 
2. அவமானம்; 01800806. அந்தச் சபையில் 
அவள் மக்கினப்பட்டான் 

[Skt. magna > த. மக்கினம்.] 

wail makpj G@iu.(n.) கமுக்கமான (60.6); 
secret, confidential. 

[Ar. mahfi > 5. wei] 

மக்பூல் ஈச Gu.(n.) ஒப்பளிப்புச் செய்யப் 
பட்டது (C.G.); that which is approved. 

[Ar. maqbal > s. G4, 60.) 

மக்மல் ௭௮! பெ.(ஈ.) கனமாய் மெத்தென் 
றிருக்கும் பட்டுவகை (வின்.); velvet. 

[H. magmul > த. மக்மல்] 
wéiAl makribu, GQu.(n.) மாலைத் தொழுகை; 

prayer at sunset (muham.). 

[Skt., Ar. maghrib > S. wef] 

மகத்து Magatty, பெ.(ஈ.) 1. பெரியது; 1௭1 
which is great, large or huge. 'மகத்தாகி 
நின்றனை நீ" (தாயு, பராபர..22), 2. அதிகம் 
(வின்.); greatness, intensity. 3. பெருமை   

a 

wireory; that which is magnificent, exalted, 
௱ஏ]2506. சகத்தான பன்னிரு வெய்யவா்"” 

(குஸோத். கோ.18), 4, பேராதன்(யாழ்.அ௧.); 

great person, in a religious or moral 

sense; saint. 5. நாடு (இலக்.அக.); ௦௦பாரர. 

6. நூற்றெட்டுபநிடதங்களுள் ஒன்று; an 
Upanisad, one of 108. 

[Skt. mahat > த. மகத்து: 

மகத்துவம் magattuvam, பெ.(ஈ.) பெருமை; 
greatness, magnificence, majesty, 
6009//806. 'சகத்த௨மாப் பிரமாண்டமாகச் 
செய்யும்” (தாய;தறந்தைதாம். 4) 

[Skt. mahat-tva > த. மகத்துவம்] 

wasn magadam, பெ.(ஈ.) 1. தேசம் ஐம்பத் 
தாறனுள் இராசகிருகத்தைத் தலைநகராகக் 
கொண்ட ஒரு தேசம்; ௦௦பாரூ of South 
Bihar with Rajagraha as its capital, one 
of 56 (௪2௪. 2. நடுநாட்டில் திருக் 
கோவலூரைச் சார்ந்த ஒரு பகுதி: ௦௦பா(ரூ 
about Tiru-k-kovalar in South Arcot Dt. 
3. பதினெண்மொழியுள் ஒன்று (நன்.272, 
2m); the language of Magadha, one of 
Patipenmoli 

[Skt. magadha > க. மகதம்] 
மகதேசன் magadésan, பெ.(ஈ.) 1. மகத 

தேசத்தரசன் (பாரத.இரா.17); king of 
148080௨. 2. நடுநாட்டைச் சார்ந்த மகத 
நாட்டுச் சிற்றரசன்; 1400 ௦4 a part of the 
country in Nadu-nadu. "மகதேச 
னாறைநகர் காவலன்" (பெருற்தொ. 192). 

[Skt. magadhaiéa > g. மகதேசன்.] 
மகதை' 8௪7209] பெ.(ஈ.) திப்பிலி (சங்.அக.); 

long pepper. 

[Skt. magaohi > 5. wses.] 
SOS” Magadal Qu.(n.) மகதம், 2 பார்க்க; 

see magadai. 
மகதைசுவரியம் magadai-Suvariyam, 

Glu.(n.) பெருஞ்செல்வம்; 0921 opulence. 
[Skt. mahatraisvarya > ௧. மகதைசுவரிபம்]



மகரத்துவசம் 

மகரத்துவசம் Magarattuvasam, பெ.(ஈ.) 

ஒரு மருந்து; 8 kind of medicine (a1..9/6.). 

மகரதோரணம் magara-toranam, Gu.(n.) 

சுறவ (மகர)வடிவமைந்த ஒப்பனைத் தொங்கல்; 

ornamental hangings representing 

makara 118௦5. "மதிதொட நிவந்தன 

மகரதோரணம் " (க.ம்பரா.மந்தரை:37], 

[Skt. makara-t0rana > g. way Esnrenri.] 

மகரந்தம் Magarandam, G@u.(n.) 1. wevits 

gee (Sleur.); filament of the lotus; pollen 

and anther of flowers. 2. பூந்தேன் (பிங்.); 

nectar or honey of flowers. 3. கள் (பிங்;); 

toddy. 4. sistir@; honey-bee. 5. குயில் 

(ep..9}.); Indian cuckoo. 

[Skt. makaranda > த. மகரந்தம்] 

மகரராசி magara-rasi Qu.(n.) ane, 

பத்தாம் ஒரை; capricorn of the zodiac. 

[Skt. makaratraci > g. wer] 

மகரரேகை magara-régal Gu.(n.) Glesveuhs 

னென்பதைக் காட்டுங் குறியாக உள்ளங் 

கையில் அமையும் கைவரி வகை (இரேகை 

வகை) (சங்.அக.); 76 ௦0 16 palm of hand, 

believed to indicate wealth. 

த.வ. மீனக்கைவரி 

[Skt. makara > g. மகரரேகை..] 

weyaiwuin magara-valayam, Gu.(Nn.) 

மகரப்பகுவாய் பார்க்க; 566 /71202/2-,0- 

02/2, "மகரவலய மணிதிகழ் நுதலிய” 

(tafiurr.10, 77), 

[Skt. makara > த. wesqibtesmuni.] 

layamaseret makara-vaganap, @u.(N.) 

வருணன் (சங்.அக.); /21ய080 

[5/4 makaratvahana > §. மகரலாகனன்.] 

மகரவியூகம் magara-viyigam, பெ.(ஈ.) 

மகரமீனின் வடிவான படைவகுப்பு; 83) of 

army in the shape of a magaram. 
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மகராசுவன் 

"வரப தன்னை நிறுத்தி விதம்பட 

மகரவியூகம் வகுத்து” (பாரத. பதின் 

நூன்றாம்.77. 
[Skt. magaratvytha > த. மகரனிழகம்] 

மகரவீணை .௪7௮:௪-0184] பெ.(£.) மகரயாழ் 

umt&és; see Magara-yal  'தீந்தொடை 

மகரனீணைத் தெள்விளி" (7.50). 

த.வ. சுறவ யாழ் 

[Skt. makara > த, மகரம் - வீணை] 

மகராகரம் Mmagaragaram, பெ.(.) கடல் 

(யாழ்.அக.); 568. 

[8/ம் 11௮4-௮௪௭2 த. மகராகரம்] 

மகராங்கம் ஈசர௮சீ92ா, பெ.(.) கடல் 

(யாழ்.அக.); 568. 

[5/4 ௮ சர்(௪ 2 த. மகராங்கம்/ 

மகராங்கன் magaraigan, பெ.(.) மகரக் 

கொடியோன் பார்க்க (சங்.அக.); 566 

magata-k-kodiyon. 

[Skt. makarafika > g. ueyriiesir] 

மகராசன் maga-rasan, பெ.(.) மகாராசன் 

umt&e; see magaérasap. “aygrmo Gaal 

மகராசன் "(நம்பிபுலா.) 

[Skt. maha-raja > 5. uayresir.] 

மகராசா 7272-28 பெ.(॥.) மகாராசன் 

பார்க்க; 866 7727427222. 

[Skt. maha-raja > த. மகராசா..] 

wMagrA maga-rasi Qu.(n.) 1. இராணி; 

queen. 2. பெருஞ்சொத்துள்ளவள்; wealthy 

blessed woman. மகராசியாக 

விருப்பாயே" (திருயாரூ.குற.. 

[Skt. maha-rajfi > த. மகராசி] 

மகராசுவன் Magarasuvap, G@u.(n.) 

மகரவாகனன் (யாழ்.அக.) பார்க்க; 868 

magaraganao. 

[Skt. makara$va > ». wegréeust]
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மகராட்டிரம் ஈாசரலசர்கா, Gu.(n.) 

மகாராட்டிரம் (யாழ்.அக.) பார்க்க; 8689 

magarattiram. 

மகராயனம் magarayanam, Qu.(n.} 

கதிரவன் வடக்கு நோக்கித் திரும்புங்காலம் 

(ugé.); winter solstice. 

[Skt. makarayana > 5. மகராயனம்] 

Maeyrewin magaralayam, பெ.(ஈ.) கடல் 

(Sleur.); sea, as the abode of fish. 

"வானுமின்றி  மகராலயமு. மின்றி” 

(தக்கயாகம்.405). 

[Skt. maka-rdlaya > த. பாகராலயம்.] 

weil maga பெ.(ஈ.) கடல் (சங்.அக.); 568. 

[Skt. makarin > 5. weit] 

மகரிகை 12749௪] பெ.(ஈ.) 1. அணி முதலிய 

வற்றிலமைந்த சுறாமீன் வடிவு; 176 ரிரபா6 ௦4 

shark, as in ornaments. “wale வயிர 

குண்டலமலம்புத்... தோள்புடை வயங்க 

(கம்பரா, நித்னை. 72). 2. மகரம்', 4 பார்க்க; 

see magaram. மாதின் மகரிகை வயங்கு 

பொற்பூண் குழுறு கவானே" (கந்து. 
மாயை.56), 3. தோரணம் (சது.); ornamental 

8905. 4. மகரவடிவாய்ச் செய்த பெட்டி: 8 
shark-shaped 0௦%. 'மகரிகை நிறைய” 
(பெருங்.ரகத.75 187]. 

[Skt. makarika > த. மகரிகை,] 

மகரிசி ௭1௪725 பெ.(ஈ.) தவழமுனிவர்; 95௦1 
sage. 

[Skt. maharsi > த. மகரிசி] 

We magarir, பெ.(ஈ.) உறுதியாக்கப் 
uLtgy (P.T.L.); that which is fixed or 
established. 

[Ar. mugarrar > g. மகர்] 

மகலோகம் magaldgam, Glu.(n.) 
மேலேழுலகத் தொன்று (Sleur.); an upper 
world, fourth of mél-6l-ulagam.   

"கோவுலோக மகலோக மடையக் குழுறவே" 

(தக்கயாகம்704) 

[Skt. maharloka > த. மகமலோகம்] 

மகவான்! magavap, பெ.(ஈ.) 1. இந்திரன் 

(Slour.); Indra. சகவான்மக ஸிரங்கின 

னாரற்ற ” (பாரத.பதின்மூரன். 158/. 2. சிவன் 

(சங்.அக.); 508 

[Skt. magha-van > 5. weausrei] 

மகவான்” magavan, Gu.(n.) Gausral Geils 

sacrificer. "Cugrma Mee 

மக௨னாகச் கூட்டி "(தேவை 15), 

பவன்; 

[5/0 11௮௪-27 2 த. மகவாள்”] 

மகற்பலம் 127௮-0௮27, பெ.(॥.) பெரும் 

great, important result. 

'மகற்பல வாஞுனசையாலே "(கிவதரு.பாம.477) 

பலன்; 

[Skt. mahat+phala > த. மகற்பலம்] 

wer maga, Gu.(n.) 1. பெருமையான; 0188, 
high, exalted, dignified, noble, 

honourable. ‘iaeresmuGurit" (S.LLE 68). 
2. g\aTeumm; immense, prodigious, 

stupendous, monstrous, extreme. 

3. உயர்ந்த; 800610, paramount. 4. GES; 
intense, 

[Skt. mahat > 5. wen] 

மகாஅகதம் Maga-agadam, Gu(n.) mere 
முறிக்கும் செய்முறையைக் குறிக்கும் பெயர்; 
the name of an antitoxic preparation 
(சா.அக.). 

மகாஅவிழ்தம் ஈ௪74-௪௦/௦௪௦, Gu.(n.) 
சுக்கு; 0160 ginger (சா.அக.). 

மகாஅவுசதநாசனி Maga-avudata-nasani 
பெ.(1.) பூசணிக்காய்; பார! (சா.அக.). 

மகாக்கினி' ஈச பெ.(ஈ.) வேள்வித்தீ 
(ஓமாக்கினி) ( யாழ்.அக.); 880104 16. 

[Skt. makhagni > த. மகாக்கினி]



மகாக்கினி” 

மகாக்கினி ஈசுர பெ.(ஈ.) 1. காட்டுத்தீ 

(arLréAefl); great fire which see. 

2. அழல்விரி தீச்சுடர் (தீபாக்கினி); ஈ௦0879(6 

fire spreading flames (er. 9)6.). 

wareeei' maga-kaccam, Gu.(n.) ee 

(யாழ்.அக.); 568. 

த.வ. மாக்கடல் 

[Skt. mahaé-kacha > த. மகாகச்சம்] 

wareéem? magakaccam, Gu.(n.) 

1. பெருங்கடல்; 0068. 2. மலை; mountain 

(சா.அக.). 

lerecorLia' maga-gandam, G@u.(n.) ured) 

மொழியிலுள்ள ஒரு புத்தமத நூல் (மணிமே. 

u&.366); a Buddhistic work in pal 

language. 

த.வ. மாகண்டம் 

மகாகண்டம்” magd-gandam, Gu.(n.) 

பெரிய முள்ளங்கி; 1806 [800151 (சா.அக.). 

த.வ. மாகண்டம் 

  

மகாகண்ணி 7௪72-80] பெ.(ஈ.) இந்திர 

பாடாணம் என்னும் செய்ந்நஞ்சு; 8 18160 01 

8756(6 (சா.அக.). 

த.வ. மாகண்ணி 

Waraesrth magakanam, பெ.(ஈ.) குழந்தை 

கட்கு நாக்கு, உதடு புண்ணாகி, கண் 
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மகாகர்வம் 

வெளுத்து, உடல் வெதும்பிக் காணும் ஒரு 

வகைக் கணை நோய்; 8 ௦001061/(4| 066856 

of the children marked by anemia, 

ulcerated tongue and lips (e1r.9)6.). 

த.வ. மாக்கணம் 

மகாகணரோகம் magagana-régam, 

பெ.(॥.) குழந்தை நோய் வகை (சீவரட்.); 8 

disease of children. 

த.வ. மாக்கண நோய் 

(ரீகாகணம் * ரோகம்] 

மகாகதம் 77274-4202/77, பெ.(1.) 1. காய்ச்சல்; 

fever. 2. leis Geutu; intense heat. 

3. மிகுந்த சினம்; 07891 8706 (சா.அக.). 

த.வ. மாகதம் 

மகாகதி 7௪74-7௪01 பெ.(॥.) மேற்கதி 

(wimp. 948.); upward progress. 

த.வ. மாக்கதி 

[Skt. maha-gati > த. மகாகதி] 

மகாகந்தம்' maga-kandam, பெ.(£.) பூண்டு, 

உள்ளி (யாழ்.அக.); 981110. 

த.வ. மாக்கந்தம் 

[5/ம் ஈசர்௪-(2109 2 த. மகாகந்தம்/ 

மகாகந்தம்” ஈசா, Gu.(n.) 

1. வெண்காயம் அல்லது உள்ளி; ௦/0 or 

0216. 2. அரிசந்தனம்; 160 8808! (சா.அக.). 

த.ல. மாக்கந்தம் 

மகாகபித்தம் magakapittam, 

வில்வம் (மூ..); 0891. 

[Skt. maha-kapittha > த. மகாகரித்தம்] 

மகாகபெலம் magagapelam, Qu.(n.) 

Glsmiauo“te; a creeping plant-water melon 

(சா.அக.). 

மகாகர்வம் 1272-6௪௩௮), பெ.(1.) பத்திலக் 

கங்கோடி (பிங்.); 190 04௦5. 

[Skt. maha-kharva > g. werarani] 

பெ.(ஈ.)



மகாகல்யாணகம் 

மகாகல்யாணகம் Mmagakalyanagam, 

பெ.(ஈ.) உடலை தூய்மையாக்குவதும் 

நினைவை வலுப்படுத்துவதுமான ஒருவகை 

@mily a medicinal ghee in ayurveda for 

insanity an for strengthening memory 

(சா.அக.). 

மகாகவம் 1272-6௪0௮, பெ.(ஈ.) பெரும்போர் 

(யாழ்.அக.); 97251 ௦. 

[Skt. maha+ahava > த. மகாகவம்] 

மகாகவி 1282-20 பெ.(.) பெரும்புலவர் 

(பெருங்கவி); 0681 0௦௦. "மகாகவி 

யொருவர் ஒரு காவியத்தில் இட்டனா்” 

(கக்கயாகம்& உரை 

த.வ. பெரும்பாவலர் 

(Skt. maha-kavi > த, மகாகளிர] 

மகாகற்பம்' maga-karpam, பெ.(ஈ.) கற்பம் 

பல கொண்ட முடிவுகாலம் (வின்.); a great 

cycle of time consisting of many a 

karpam. 

[Skt. maha-kalpa > 5. waranu’] 

Mmaga-karpam, பெ.(ஈ.) 

1. சிறந்த கற்பமூலிகை; a superior drug to 

prolong life; drug of all healing potency. 

2. சித்தர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு சிறந்த 

(5S); a Superior medicinal preparation 
used by siddhars to secure immortal 

youth (er..218.). 

மகாகற்பம்” 

மகாகற்பம்” magaékarpam, Qu.(n.) மகா 
கர்வம் பார்க்க (நாமதீப.801); 596 77௪74- 

karvam. 

மகாகாசம்' maga-kasam, பெ.(ஈ.) 
பெருஞ்சிரிப்பு (யாழ்.அக.); loud laughter. 

[5/0 ஈசர்ச-ர25௪ 5 த. மகாகாசம்] 

மகாகாசம்” ஈ1௪72-622௪௱, பெ.(॥.) மகா 
காயம்” பார்க்க (வின்.); see maka-kayam. 

[94 ஈசர்2/22௪ 2: த. மகாகாசம்”] 
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மகாகாலன் 

மகாகாசம்” 1௪72-6222, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு 

வகைக் காசநோய், 8 (40 04 virulent asthma 

or bronchitis. 2. uy@Qsuafl; atmosphere or 

6 (சா.அக.). 

மகாகாமி maga-kamj பெ.(7.) 1 மிக்க காமங் 

கொண்டவன்; 8 lascivious ‘person. 

2. முத்திருக்கஞ்செவி என்னும் மூலிகை; 8 

இலார், மர்/்ள் 566 (சா.அக்.). 

த.வ. மாகாமி 

மகாகாயம்' maga-kayam, @u.(n.) 1 Gulu 

உருவம் அல்லது யானை; elephant. 

2. பருத்தவுடம்பு; 8 81001 6௦ (சா.அக.), 

த.வ. மாகாயம் 

மகாகாயம்” maga-kayam, பெ.(.) பெரு 

வெளி (இலக்.அக.); (4) 6ழுகா56 0௦7 

space, as unlimited, opp. to Aufakayam. 

த.வ. மாகாயம் 

[Skt. maha-kaSa > த. மகாகாயம்£] 

மகாகாயன் maga-kayan, Gu.(n.) vedfl 

மலையின் தெற்கு வாயில் காப்போன் 

(சங்,அக.); 11௨ 0ப£0 ௨1 6 50௦ப 0216 
of mt. kailasa. 

த.வ. மாகாயன் 

[Skt. mahd-kaya > ௬. மகாகாயன்..] 

WEraEramiain magd-kalaigam, G@u.(n.) 

ஆதொண்டை என்னும் மூலிகை; 8 17010 

மாஸ் (சா.அக.), 

மகாகாலம் maga-kKalam, பெ.(ஈ.) 1. நெடுங் 
காலம்; 8 1௦9 416. 2. ory; mango tree. 

3. குறட்டை என்னும் மூலிகை; 60747123/ 
(சா.அக.). 

த.வ. மாக்காலம் 

மகாகாலன் ௪72-622, Qu.(n.) 

உருத்திரன் (அபி.சிந்.); rudra, as the final 
destroyer. 

[Skt. maha- > g. மகரஈகாலன்,] -



மகாகாளமூர்த்தி 

மகாகாளமூர்த்தி maga-kdamart) Gu.(n.) 

மகாகாலன் பார்க்க (தக்கயாகப்.271, 

விசேடக்.); 566 7712724227. 

[Skt. maha-kdla > g. usranemi+epigH] 

மகாகாளர் maga-kalar, பெ.(ஈ.) 

1. மகாகாலன் (சங்.இுக.) பார்க்க; 566 71272- 

2217. 2. மகாசாத்தாவின் வீரருள் தலைமை 

Gupmeust; a servant of maka-catta. 

ரகரகாளா' ௨றுபடலம் "(குந்து 

த.வ. மாகாளர் 

[Skt. mahd- > க. warteresr) > eran] 

மகாகாளி"! magakai பெ.(ஈ.) சத்திகளி 

லொருத்தி (தக்கயாகப்.107, உரை); 8 5௪/4. 

த.வ. மாகாளி 

[5/ம 11௪2: த. மகாகாளி] 

மகாகாளி? 71௪72-62/் பெ.(ஈ.) ஆட்டுச்செவி 

அல்லது ஆடு தின்னாப்பாலை என்னும் 

eipetionas; a bitter prostate plant (s1.9\6.). 

[Skt. maha> த. காளி] 

மகாகாளிசரண் magakal-saran, Gu.(n.) 

களாவிழுது (தைலவ.தைல.119); (1௨ 8114] 

root of ka/a plant. 

மகாகாளை 1௪42-6௪௪5] Glu.(n.) ஒன்பான் 

செல்வங் (நிதி) களிலொன்று (அபி.சிந்.940); 

one of nava-niti. 

[Skt. maha-kala > s. wererensr.] 

warAad maga-kiaj Gun.) GamyGerur 

Garp (s./9.Gur.us.25); a great number, 

one thousand trillions. 

waréifann maga-kirvam, Gu.(n.) gLieib 

(யாழ்.அக.); கே௱௮. 

[Skt. maha-griva > த. மகாகிரிவம்] 

barAGgsin maga-girudam, Gu.(Nn.) 

தூய்மை செய்த வெண்ணெய்; 1185) ௦ொர்160 

ம்பா (சா.அக.). 
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மகாகுழம்பு 

மகாகீரிவம் maga-kirivam,- G@u.(n.) 

1. ஒட்டகம்; ௦௭9. 2. நீண்ட கழுத்து; 1௦0 

1601 (சா.அக.). 

த.வ. ஒட்டகம் 

மகாகுட்டம் maga-kuftam, பெ.(ஈ.) 

பெருநோய்; 160105) (சா.அக.). 

த.வ. பெருங்குட்டம் 

woargesarealeafl maga-kundalini Gu.(n.); 

மூலாதாரத்திலுள்ள பாம்பின் வடிவமைந்த ஒரு 

ஆற்றல் (பிரபோத.44,20); 46 ௦0811௦ ளு 
in the form of serpent, abiding in the 

miladhara. 

மகாகுணபாடம் maga-gunapadamG@u.(n.) 

தேரையர் செய்த ஒரு தமிழ் மருத்துவ நூல்; 8 

ர்காரி ஈர்! 508006 (சா.அக.). 

த.வ. மாகுணபாடம் 

முகாகும்பம் ஈச 4பாமிசா, Qu.(n.) 

நூறாயிரங் Came (Sleur.); a great number, 
billion. 

த.வ. மாகும்பம் 

[Skt. maha-kumbha > த. மகாகும்பம்/ 

bargiuurean maga-kumbadvam, பெ.(£.) 

1. Guilet gevvs) Gulp; Kashmere tree. 

2. மேகாதிவாதம், கபம், கிரகணி, பாண்டு 

இவற்றை நீக்கும் ஒரு மூலிகை; it is useful for 
anaemia, diarrhoea (chronic) rheumatism 

616. (சா.அக.). 

name magakumbi பெ.(1.) சாம்பற் 

பூசணி (மலை.); 850-00பா0. 

மறுவ. பெரும்பூசணரி, மாகும்பி 

மகாகுமரி 7272-77௮1 பெ.(ா.) குங்குமச் 

Gesunibs; a big variety of red chamomile 

(சா.அசக.). 

த.வ. மாகுமரி 

wareinay maga-kulambu, G@u.(n.) 

அகத்தியர் பெருங்குழம்பு என்னும் மெழுகு



மகாகெசம் 

வடிவிலான மருந்து வகை; 8 wax like 

௨௦6 (சா.அக.). 

த.வ. மாக்குழம்பு 

மகாகெசம் maga-kesam, பெ.(ஈ.) மாந்தர் 

கைக்கு நூறுமுழங்கொண்ட அளவு (த.நி. 

Gur.); hundred cubits. 

[Skt. mahd-gaja > த. மகாகசெசம்] 

warGsiei maga-kendam, Gu.(n.) 

சீதேவி செங்கழுநீர் என்னும் மூலிகை; 8 kind 

of herb (ரா.அக.). 

[மகா-கந்தம்2கெந்தம்] 

மகாகெந்தா 7222-4272, பெ.(1.) கறுப்புக் 
கடலை; 8 01801 9180 (சா.அக.). 

[மகா * கெந்தா,] 

மகாகைலாயம் maga-kailayam, பெ.(ஈ.) 
சிவபெருமான்(பிரான்) வீற்றிருக்கும் மலை; 
the great kai/dsa, abode of Sivan. 

[Skt. mahd-kailasa > 5. Loesiromescuruna.] 

vaErGarL_raipions eos magakoda- 
Sulimattiral பெ.(.) மாலைக்கண் காமாலை, 
சோகை, நச்சுக் குற்றம், விப்புருதி, பீலிகை, 
காசம், புண் முதலியவற்றைக் குணமாக்கும். 
தாளகம், வீரம், கவுரி, லிங்கம், பாடாணம், 
சூதம், கெந்தி, துரிசு, வெண்காரம், அன்ன 
பேதி, பால்துத்தம், மனோசிலை, செப்புத் 
தொட்டி, படிகாரம், வாளம், இவற்றைத் 
தூய்மை செய்து கடைச் சரக்குகளுடன் 
சேர்த்து அணியம் செய்து சித்த நூலிற் கண்ட 
அளவுப்படி கொடுக்கும் மாத்திரை; 8 pill 
containing the above drugs which is used 
for jaundice, dropsy, bronchitis diseases 
of spleen, night blindness etc. (சா.அக.). 

[Skt. maha> s. கோடாகழிஃமாத்திரை] 

மகாகோடி ஈ7292-/2ஜீ பெ.(.) ஒரு பேரெண் 
(நாமதீப.80, உரை.); 8 0௦24 ஈபஈா௦எ. 

த.வ. மாகோடி 
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மகாச்சாயம் 

[மகா -கோடி..] 

[Skt. maha-k6fi > g. weeny.) 

மகாகோணி ௪72-628] பெ.(ஈ.) இலக்கங் 
கோடா கோடி (யாழ்.அக.); 8 0221 ஈபாம்௪, 
ten trillions. 

த.வ. மாகோணி 

[Skt. maha-ksOni > த. மகாகோணி] 

மகாகோரம் 1272-௮7, Gu(n.) 1 நிரய 

(நரக) வகை (வின்.); 8 61. 2. கண்ணால் 
பார்க்க முடியாத வன்கொடுமை (உ.வ.): 

atrociousness, awfulness. 

[Skt. maha-ghora 5 த. மகாகோரம்.] 

மகாகோளி! 17272/24 பெ.(ஈ.) கற்க மருந்து 
வகை; a medicinal drug. amayau 
மகாகோளி மகிழம் "(தை௨தைல. 777. 

மகாகோளி” 1௪4/(0/ பெ.(ஈ.) அறியப்படாத 
HPGHUMs epslona; unidentified plant 
(சா.அக.). 

த.வ. மாகோளி 

மகாகோசம் ௭௪74-68௪௭,  பெ.(ஈ.) 
பேரொலி (சங்.அக.); great tumult or noise. 

த.வ. பெருங்கூச்சல், பெருங்கூவல் 

[Skt. 772/4-7/25௪ 2: த. மகாகோசும்] 

மகாகோசா ஈ௪72-/22௪, பெ.(ஈ.) மாமரக் 
குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பிசிடேசியா இண்டகிரி 
மாமரத்தில் தோன்றும் கொம்பு போன்ற புது 
வளர்ச்சியான கற்கடகசிங்கி; 3 ராக் like 
the claws of crab seen on the leaves. 
petioles of pistacia integerrima; galls of 
pistacia integerrima (சா.அக.). 

த.வ. மாகோசா 

மகாங்கம் ஈசரசர்சச, பெ.(ஈ.) ஒட்டகம் 
(யாழ்.அக.); ளோ. 

[5/4 ராசர்சர்ரச 5 த. மகாங்கம்] 
மகாச்சாயம் ஈ274-௦-2ஆ௭௭, பெ.(£. ஆல்; 

banyan. 

[Skt. maha-chaya > த. மகாச்சாயம்,]



மகாச்சுவாலம் 365 மகாசப்தமி 
  

மகாச்சுவாலம் maga-c-cuvaiam, GQu.(n.) 
வேள்வித் தீ வகை (யாழ்.அக.); a sacrificial 

fire. 

த.வ. பேரொளிப்பிழம்பு 

[Skt. mahd-jvala > த. மகாச்சுவாலம்/] 

மகாசக்தி magd-Sakti பெ.(ஈ.) 1. சிவசத்தி; 

Sakti the female energy of God Swan. 

2. குமாரக் கடவுள் (யாழ்.அக.); 562௭08. 

த.வ. மாசத்தி, பெருஞ்சத்தி. 

[Skt. maha-Sakti > 5. மகாசக்தி] 

naneen' maga-Saka, பெ.(ஈ.) 1. வாடா 

மல்லிகை (மலை.); 680௨10"8 6பர105. 

2. மறு தோன்றிமரம்; a tree yielding 

unfading flowers. 

[Skt. maha-saha > ». wereen.] 

மகாசகை .71௪7.4222] பெ.(॥.) மகாசகா 

(வின்.) பார்க்க; 596 7292-0202. 

மகாசங்கம்' 1272-2௪92, பெ.(1.) மாநாடு 

(வின்.); 97281 ௦௦பா௦ி of a nation. 

த.வ... பெருமன்றம், மாநாடு 

[Skt. maha-sanigha> g. wereniet] 

waremain? maga-Saigam, Gu.(n.) 

1. ஆயிரம் கோடாகோடி (பிங்.) (த.நி.போ.25); 8 

great number, hundred thousand billions. 

2. குபேரன் செல்வத்துளொன்று (பிங்.); 8 

treasure of Aubéra. 3. நெற்றி (யாழ்.அக.); 

1௦630. 4. மாந்தவெலும்பு வகை (யாழ். 

316.); a human bone. 

[Skt. maha-sanga > த.மகாசங்கம்”] 

மகாசங்கம்” ஈாசழரசீதசர்சசா, Gu.(n.) 

1. எலும்பு; 0௦15. 2. நெற்றி; 1016 head 

(சா.அ௧.). 

waretengin magasangaéram, Gu.(n.) 

ஊழி முடிவு; 06 final dissolution of the 

universe. 

த.வ. ஊழிமுடிவு 
[Skt. maha-samhdara > g. மகாசங்காரம்.]   

மகாசங்கை 7272-5௮19] பெ.(.) சங்கை 

பதின்மடங்கு கொண்டது (சங்.அக.); a great 

number, consisting of ten Ssarigat 

த.வ. மாசங்கை 

[Skt. maha-canda > g. weretins.] 

மகாசண்டம் 7௪72-22௪8, பெ.(£.) நிரய 

(நரக) வகை (சிவதரு. சுவர்க்கநரக.708); 8 

hell. 

[Skt. maha-canda > g. weresmti.] 

watecrt«ar .maga-sandap, Qu.(n.) 

எமனது ஏவலாளரில் ஒருவன்; 8 561/8 of 

வாக. த நமனுற்ற மகாசுண்டன் (சிரு. 

சுவாக்கநரரக.107, 

[8/ம் ஈசர்2-மசரஜ் 2 த. மகாசண்டன்.] 

மகாசதாசிவன் 7சர22௪/22%௪ பெ.(ஈ.) 

இருபத்தைந்து திருமுகத்தையுடையவனாயும் 

சதாசிவமூர்த்திக்கு மேற்பட்டவனாயுமுள்ள 

சிவத்திருமேனி(அபி.சிந்.); (Saiva) manifes- 

tation of Sivan. 

த.வ. மாசதாசிவன் 

[Skt. mahd-sada-Sva > த. மகாசதா 

சிவன்,] 

மகாசதிக்கல் maga-satikka, Gu.(n.) 21 6 

கட்டையேறிய கற்புடையாட்டியின் நினைவாக 

அவளுடைய வடிவம் பொறித்த சிலை; 51016 in 

memory of a chaste woman who 

immolates herself on the funeral pyre of 

her deceased husband. 

[Skt. maha-sati > g. wareg+e0.] 

சதி என்னும் வடசொல் மனைவி எனப் 

பொருள்படும். உடன்கட்டை ஏறியதால் வணங்கத் 

தக்க பெருமையுடையவளாகக் கருதப்பட்டதால் 

மகாசதிக்கல் எனும் கற்சிலை நாட்டப்பட்டது. 

மகாசப்தமி ஈச/௪-220/2ர/ பெ.(£.) இரத 

சப்தமி (பஞ்.); 016 seventh day in the bright 

fortnight of the lunar month of makam. 

[Skt. maha > த. மகாசப்தமி/]
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மகாசபை 1272-2204] பெ.(1.) ஊர்ப் பொதுக் 

காரியங்களை ஆளுவம் செய்யும் அதிகார 

அவை (8.1.1.1, 60, 69); 91621 898 10 

the administration of public affairs. 

த.வ. மாமன்றம் 

[Skt. mahat +> த. மகாசபை] 

மகாசம்பு maga-Sambu, பெ.(ஈ.) பெருநாவல்; 
a tree yielding a large variety of jambo 

fruits (eT. 9)8.). 

[மகா-சம்பு] 

மகாசம்மோகனம் .1272-02/71/11292/1417), 

பெ.(ஈ.) விழித்திருப்பவர்களை மெய்ம்மறந்து 

உறக்கம் கொள்ளச் செய்யும் மந்திர வகை 

(சங்.அக.); 8 ராகார£க used to induce sound 

sleep in others. 

[Skt. maha-sam-mohana > g§. மகாசம் 
மோகனம்] 

மகாசமுத்திரம் maga-Samuttiram, பெ. (ா.) 

1. பெருங்கடல் (தக்கயாகப்.140, உரை); 

ocean, 2. ஒரு பேரெண் (நாமதீப.800, 

2 6); a great number, as a hundred. 

[மகா*சமுத்திரம்.] 

[Skt. mahat > த. மகராசமுத்திரம்.] 

மகாசயம்' magaésayam, @u.(n.) Gucpmie 

(யாழ்.அக.); 0098. 

[Skt. maha-Saya 2 த. மகாசயம்,] 

மகாசயம்* ஈ272-2௪/௮௱, பெ.(ஈ.) கொடிய 

ஈளைநோய்; 8048060 ௦௦78பாற௦. 

மகாசயன் 1௪72-2௪, பெ.(£.) பெருமகன் 

(யாழ்.அக.); 1010, 1௦016. 

த.வ. பெருமான். 

[Skt. mahasaya > த. மகாசயன்.] 

மகாசலம் 1292-2௪௭௭, பெ.(ஈ.) புண்ணிய நீர் 
(தக்கயாகப்.247, உரை); 880160 water. 

த.வ. மாசலம். 

[Skt. mahajala > s. மகாசலம்.]   

மகாசனசுரோத்திரியம் magacana- 

curéttiriyam, Qu.(n.) Amore Gurgy 

மக்களுக்காகத் தள்ளுபடி செய்த வரி 

(G.Tn.D.1.311); a partial remission of 

assessment in a village on account of 

occupation. 

[Skt. mahéjana > த. மகாசன சுராத்திரிபம்] 

மகாசனி 7௪72-2௪] பெ.(ஈ.) வாலுளுவை 

யரிசி; 8660 of intellect tree -Celastrus 

paniculata (சா.அக.). 

மகாசாகரம் Mmaga-sagaram, Gu.(n.) 

சாகரம் பதினெட்டுக்கொண்ட பேரெண் 

(5.19.Gur.ué.25); a great number 

consisting of 18 sa&karam. 

[5/4 712/2-௪27௮1௪ * த. மகாசாகரம்] 

மகாசாகை 7௪72-2௪9௮] பெ.(.) மரத்தின் 

பெருங்கிளை (85.1.1.ி, 201); ஈனா பாகான் ௦ 

a tree. 

[Skt. maha-Sakha > g. wererms.] 

WETETHST Maga-Sattd,’ Gu.(n.) ஐயனார் 

(ShS5u.werens.); A/vanar, nom. sing. of 

maha-Sastr. 
= in 

[Skt. mahd-Sasta > ». werengsn.] 

wuarens Ayer magd-sattiran, GQu.(n.) 
1 சமயங்களின் மூலநூல்களைப் பயின்றவன்; 
one who is versed in the basic texts of 
the various systems of religion. 

2. ஐயனார் (சிலப்.9, 15, உரை) பார்க்க; 566 
alyanar. 

[Skt. maha-sastra > த. மகாசாத்திரன்.] 
மகாசாந்தபனம் maga-santapanam, 

பெ.(ஈ.) முதனாள் கோசலமும், இரண்டாம் 
நாள் கோமயமும், மூன்றாம் நாள் பாலும், 
நாலாம் நாள் தயிரும், ஐந்தாம் நாள் நெய்யும், 
ஆறாம் நாள் தருப்பை நீரும் உண்டு நோற்கும் 
ஒரு நோன்பு (சங்.அக.); 8 198( in which the



மகாசாமந்தன் 

six articles, viz., cow's urine, cow-dung, 

milk, curds, ghee and water consecrated 

with quitch grass, are taken, one on each 

of six consecutive days. 

[Skt. mahé-santapana > த. மகா சந்னம்] 

மகாசாமந்தன் 71௪74-24477௮7020, பெ.(ஈ.) 

பெரும்படைத்தலைவன்; 061618|185110; 

vassel chief. சகா சாமந்தாதிபதி சிக்க 

வீரபத்திர நாயகா” (1.14. 51. 103). 

த.வ. மாசாமந்தன். 

[Skt. maha-sdmanta 2 த. மகாசாமந்தன்.] 

மகாசாயம் ௪72-2௪7, பெ.(ஈ.) ஆலமரம்; 

டுவா 1166 (சா.அக.). 

மகாசாரக்கந்தம் 2922௮4௮10௧) 

பெ.(.) பேரீச்சு; 0216 40 பாஸ் (சா.அக.). 

மகாசாரம் சரசு, பெ.(ஈ.) சிறு 

al@@aret; horsegram, a shrub. (சா.அக.). 

மகாசாலி! ஈ7272-23 பெ.(.) பெரும்பீர்க்கு 

(சங்.அக.); 8 (40 04 spongegourd. 

த.வ. மாசாலி. 

மகாசாலி: 712-540 பெ.(ஈ.) 1. சிவப்பு நெல்; 

red paddy. 2. Geusirenamufsl; white rice. 

3. Gargyenw, wheat (a1..9)6.). 

த.வ. மாசாலி. 

மகாசாலினி ஈ7௪7224/9/ பெ.(ஈ.) தின்பீர்க்கு; 

a climber (e1..9)&.). 

த.வ. மாசாலினி. 

warAméa maga-ciigi பெ.(ஈ.) கருஉயிர்நீர் 

(சங்.அக.); 5 virile. 

த.வ. மாசிங்கி. 

மகாசிங்கிச்சுண்ணம் maga-sitigi-c- 

cunnam, = பெ.(ஈ.) துருசுச் சுண்ணம்; 

calcined white powder of copper sulphate 

(சா.௮௧க.). 
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மகாசுகந்தரசம் 

narAsser maga-sittap, பெ.(॥.) பனி 
மலையின் (கைலாசத்தின்) கீழைவாயில் 

காப்போன் (அபி.சிங்.); 0ப270 2 116 689120 

gate of Kai/asa. 

[Skt. mahé-siddha > த. மகாசித்தன்.] 

மகாசித்திரசயானம் maga-sittira- 

Sayanam, பெ.(ஈ.) தாளிப்பனை; 181001 

றவு௱ (சா.அக.). 

மகாசிந்தாதிலேகியம் _ஈ௪24-4/7220 
légiyam, பெ.(॥.) (அகத்தியர்வல்லாதி-600- 

ல்) கூறப்பட்டுள்ள தீராத பாண்டு காமாலை, 

சோகை ஆகியவற்றிற்குக் கொடுக்கும் ஒரு 

aun Blasi; an electuary preparation 

as in Agastiar Vallathi 600. It is useful in 

jaundice, dropsy, anaemia etc. (சா.அக.). 

மகாசிராவி 1472-52 பெ.(ர.) கோவைக் 

கொடி; a climbing plant (er. 9)6.). 

மகாசிரோட்டம் 71௪723722௭, Gu.(n.) 

கடுங்கழிச்சல்; ௦/௦ (ோர்0௦8 (சா.அக.). 

மகாசிவராத்திரி ஈசர2-34௮20/7 பெ.(ா.) 
கும்ப (மாசி) மாதத்துக் கரும்பக்கத்துப் 
(கிருட்ணபட்சத்து) பதினான்மியும் முக்கோல் 
(திருவோணம்) நாண்மீனும் கூடிய இரவு 1/6 
night of the dark fortnight in the month of 
maci, sacred to Siva, when the 14th tithi 

and Sravana-are current. 

த.வ. மாசிவனிரவு. 

[Skt. mahat > த. மகாஃ-சி௨ராத்திரி] 

மகாசீனம் maga-sinam, பெ.(.) சீனதேசம் 

(வின்.)), China proper. 

[Skt. mahat > . war+é oni] 

மகாசுக்கம் magasukkam, Gu.(n.) wereer 

பார்க்க; 566 7724724௪2௪ (சா.அக.). 

மகாசுகந்தரசம் Maga-Sugandarasam, 

பெ.(ஈ.) இருசுவசற்பாட்சி பார்க்க; 566 

iruSuvasarpatci (a1. 9)&.). 

த.வ. மாசுகந்தரசம்.
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மகாசுகம் ஈஈ௪72-௦/9க௱, பெ.(ஈ.) புணர்ச்சி, 
மகிழ்வு (யாழ்..அக.); 56)0/௮! intercourse. 

[Skt. maha-sukha > த. மகாசுகம்.] 

மகாசுராங்கிசக்குளிகை 1272072/19/2௪-/ 

ரபீ] பெ.(॥.)நாட்காய்ச்சல் இருமுறைக் 

காய்ச்சல், மும்முறைக் காய்ச்சல், நால்முறைக் 

காய்ச்சல் மற்றும் அனைத்துக் காய்ச்சலுக்குக் 

கொடுக்கும் ரசம், கெந்தி, ஊமத்தம் விதை, 

திரிகடுகு சமன்கொண்டு எலுமிச்சம் பழச் 

சாற்றினால் அரைத்துருட்டிய மாத்திரை; ; 8 

mediated pill prepared with mercury, 

sulphur, etc. for fevers (1. 9)5.). 

மகாசுவாசரோகம் magd-suvasa-rogam, 

Qu.(n.) மூச்சு நோய் வகையுள் ஒன்று 

(சீவரட்.58); 3 disease affecting respiration. 

[Skt. maha-Svasa-roga > 5. uenaane 

ரோசம்] 

மகாசுவாசம் Mmaga-Suvasam, Qu.(n.) 

கண்டத்தில் கலகல வென்ற ஓசையுடன் விடும் 

பெரும் மூச்சு; 8 disease in which the 

patient breaths heavily lying unconcious, 

and a low rattling sound in the throat, 

eyes fixed in gaze and with cramps at his 

81085 (சா.அக.), 

மகாசுவாலை ௪7௪-8௪௪) பெ.(ஈ.) 
விலைமகளிர் அடையும் நிரயவகை (அபி.சிந்); 

a hell for unchaste women, 

[Skt. mahajvala த. மகாசுவாலை,] 

wamaGasin' magd-suvédam, Qu.(n.) 
sur yKerensy (Luensv.); climbing staff plant. 

[Skt. maha-svéta > g. மகாசுவேதம்'] 

மகாசுவேதம்” magasuvédam, பெ.(ஈ.) சிறு 
வாலுளுவை, 116160 21 (சா.அ௧க). 

மகாசுவேதை magasuvéda பெ.(ஈ.) 
கலைமகள் (யாழ்.அக.); 9000855 ௦4 learning. 

[Skt. maha-sveta > த. மகாசுகேதை..]   

ye ve 

மகாசூசிகை 1௪72-588௮) Gu.(n.) 

பெரியம்மை (தஞ்.சர.1॥, 68); small-pox. 

[Skt, mahat > த. மகாகுசிகை] 

மகாசூத்திரன் maga-sittiran, 
இடையன் (யாழ்.அக.); 008-160, 

[Skt. maha-sdara > த. மகாகு.த்திரன்,] 

மகாசூதம் maga-cidam, Gu.(n.) Gumi 
பறை (WITLp..24&.); War-drum. 

[Skt. maha-sila > 5. மகாகுதம்] 

மகாசூரன் ஈசரச-சர்சர பெ.(ா.) 1. பெரு 
வீரன்; 8 0681 புகா. 2. திறமை 
மிகுந்தவன்; very able man. 

[$/ம ௪02-28௪ 2 த. மகாகுரன்..] 

மகாசூலை 1129250447 பெ.(1.) மூட்டு வலி 
நோய் வகை; ஈக (சா.அக.). 

மகாசேனன் 7௪72-2272, பெ.(1.) 1. படைத் 
தலைவன் (யாழ்.அக.); generalissimo, 
commander of a large force. 2. படைத் 
தளபதியான குமாரக் கடவுள்; 58108, 95 
the general of celestua! forces. 
3. அருகன்; சகர. 4. புத்தன்; the Buddha. 

[Skt. maha-séna > ». மகாசேனன்.] 

மகாசைவம் maga-cavam, பெ.(ஈ.) சிவ 

னியம் பதினாறனுள் திருநீறு, அக்கமணி 
பூண்டு சடைவளர்த்துச் சிவனைச் சமகுண 
னாகவும் குணமிலியாகவும் எண்ணி வழிபாடு 
செய்ய வேண்டுமெனக் கூறுஞ் சமயம்; 
(Sava Ja Saiva sect which holds that the 
initiate should wear holy ashes, rudrak 
beads and matted hair, and meditate on 
Siva, in his conditioned and unconditioned 
forms one 16 Saivam, q.v. 

த.வ. மாசிவனியம். 

[Skt. maha-Saiva > 5. wermeauh] 
மகாசைவன் maga-cavan, Gu.(n.) se 

தீக்கை பெற்ற பார்ப்பனன் (சைவச.பொது. 
475); (SavaJbrahmin who has been 
initiated, 

பெ.(ஈ.) 

[Skt. maha-Saiva > த. மகாசைவன்.]
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மகாசோபம் maga-copam, பெ.(ஈ.) நூறு 

கோடி, கோடாகோடி (த.நி.பேர்.பக்.25); 8 07251 

number, hundred thousand trillions. 

[Skt. mahd-ksobhya > 5. waren] 

மகாத்திரம் magattiram, @u.(n.) 65ée; 
teak - Tectona grandis (er. 3)6.). 

மகாத்தியாகம் magattiyagam, Gu.(n.) 

GucGhgsima; complete renunciation of the 

world. 

[Skt. mahd-tyaga > g. usréSumwesti.] 

மகாத்துமா magattuma, பெ.(ஈ.) பேராதன் 

(மிகு முது (peflour); highly spiritual person; 

exceedingly wise man; lofty soul. 

[Skt. mahatma > 5. usrggnor] 

மகாத்மியம் magatmiyam, Qu.(n.) omens 

மியம் (த.நி.போ.பக்.247) பார்க்க; 566 

magatmiyam. 

[Skt. mahat-mya > த. மகாத்மியம்] 

மகாதசம் magdtasam, பெ.(ஈ.) மாவிலிங்கம்; 

8 166 - 075/961/9 76/19/0595 (சா.அக.). 

மகாதசை 7௪72-222௮) பெ.(ஈ.) பிறப்பியக் 

காரருக்கு ஒரு கோளின் நடப்புக்காலம்; 

(Astrol.) period of influence of a planet 

with reference to the natal house in a 

horoscope. 

[Skt. maha+dasa > த. மகாதசை] 

மகாதண்பனை /77272221020௮/ பெ.(1.) ஒரு 

பேரெண் (நாமதீப.801); 8 01981 ஈபா௪. 

[Skt. mahat > த. மகாஈதண்பனை.] 

மகாதந்தம் magatandam, @u.(n.) 

1. யானை (யாழ்.அக.); 66081. 2. யானைக் 

கொம்பு; (ப51 of an elephant 

[Skt. maha-danta > த. மகாதந்தம்.] 

Margin magatamapi பெ.(1.) நெஞ்சாங் 

குலையின் இடது பக்கத்தினின்று கிளம்பும்   

ஒரு பெரிய செவ்விரத்தக் குழல்; 8 1819௦ 

artery starting from the left ventricle of the 

heart-Aorta (er..916.). 

மகாதலம்' ஈ7௪72-/௮௪ஈ, பெ.(ஈ.) 1. நிலவுலகம் 

(i); the earth. 2. அரிதாரம் (சங்.அக.); 

yellow orpiment 

[Skt. maha-sthali > த. மகாதலம்'] 

மகாதலம்* ஈ1272/8௮7, பெ.(ஈ.) கீழேழுலகத் 
தொன்று (சூடா.); a nether world, fifth of A//- 

é/-ulagam. 

த.வ. பேரிடம். 

[3/ம் ராசிப் 2 த, மகாதலம்£] 

மகாதலம்” magataiam, @u.(n.) 1 புண்ணியத் 
தலம்; 580160 place. 2. முதன்மைத் தலம் 

(வின்.); head quarters; chief place; court. 

[Skt. maha-sthala > g. wargani’] 

uarsew* magdaam, Gu.(n.) sifsmp; 
yellow orpiment (e1r..918.). 

மகாதனம் maga-danam, G@u.(n.) 1. பொன்; 

gold. 2. Geserrssrsou; agriculture. 

3. நறுமணப்புகை; 11௦686. 

[Skt. maha-dhana > த, மகாதனம்.] 

மகாதாது maga-ladu, Gu.(n.) Quirer 

(யாழ்.அக.); 0016. 

[Skt. mahd-dhatu > த. மகாதாது] 

மகாதானம்! magatanam, Gu.(n.) wesrer 

வராற் செய்யப்படும் கொடை வகை 

(த.நி.போ.பக்.25); 8 [880 of gift made by 

kings. 

த.வ. பெருங்கொடை. 

[Skt. maha > 5. மகார்தானம்'] 

waersmerio® magatanam, பெ.(ஈ.) பெரிய 

கொட்டை, 8 010 8660 (சா.அக.). 

wanhesin magatikdam, பெ.(ஈ.) மருந் 

தூட்டப்பட்ட கசப்புச் சுவையுடைய நெய்; 

abitter medicated ghee given for skin
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diseases. It is a Ayurvedic preparation 

(சா.அக.). 

மகாதி 1௮9௪ம் பெ.(.) திப்பிலி; 1௦00 6008 
பிலா (சா.அக.). 

மகாதிசை' ஈ272-278௮/ பெ.(ஈ.) நாற்பெருந் 

திசை; 16 1௦பா 081048] ௦15. 

த.வ. மாத்திசை. 

[Skt. mahat > த. மகாரதிசை”] 

மகாதிசை” maga-tisaj பெ.(ஈ.) மகாதசை 

பார்க்க; 566 /772092-12547 

[Skt. 112727022௪ 2 த. மகாதிசை£] 

மகாதிம்பம்' ஈாசரச்ர்ரம்கா, பெ...) 

மகாநிம்பம்”, 1 (சங்.அக.) பார்க்க; 566 

maganimbam. 

மகாதிம்பம்” 77272-//ம்கா, Gu.(n.) பெரு 
மரம்; 8 186 (சா.அக.). 

மகாதிரகிருதம் magadirakirudam, Qu(n.) 
குட்ட நோய் வகைகள் எல்லாவற்றிற்கும் 
தரப்படும் ஒரு வகை மருந்து நெய்மம்: 8 
medicinal ghee used for all kinds of 
120057 (சா.அக.). 

மகாதிராவகம் magatiravagam, Qu.(n.) 
ஆயுள்வேத முறைப்படி சித்திர மூலவேர், 
நாயுருவி, புளியம்பட்டை, இலைக்கள்ளி, 
பிரம்பு, மூக்கிரட்டை, முதலியவற்றைச் சுட்டுச் 
சாம்பலாக்கி மற்ற கடைச் சரக்குகளுடன் 
சேர்த்து வாலையிலிட்டு வடிக்கும் erst; an 
ayurvedic preparation obtained by 
distilling the ashes of some plants along 
with some bazaar drugs (சா.அக.). 

மகாதிலதம் 1274//222), பெ.(ஈ.) சாரிபாதி; 
கோட்டியை(பைத்தியத்தை) ப் போக்கும் ஒரு 
eyisdlona:; an unidentified plant said to cure 
madness or insanity. (சா.அக.). 

மகாதிவ்விய magadiviya, பெ.(1.) மருந்து 
கலக்கப்பட்ட மெழுகு வகை; 8 ய) 105 
medicinal preparation (சா.அக.).   

மகாதீவு ஈசச-(0/ய) பெ.(ஈ.) மாலத் தீவுகள் 

(வின்.); the maldives. 

[Skt. mahat > g. wer+ga,.] 

wer sii au § maga-tundumi 

போர்ப்பறை (யாழ்.அக.); war-drum. 
பெ.(ஈ.) 

த.வ. பெருந்துந்தூமி. 

[Skt. mahat > த. மகாரதுந்தமி] 

மகாதுருவம் ராசராச,  பெ.(ஈ.) 

Glaustorato.y, white cadamba (e1.9)6.). 

மகாதேசம் 7௪72-2827, பெ.(.) இதளியம் 
(பாதரசம்) (மூ.அ.); Mercury. 

[Skt. mahd-téjas 2 த. மகாதேசம்.] 

மகாதேவர்திருமஞ்சனம் magatévar- 

tirumafyanam, பெ.(॥.) வடமுனைத்தீ 

(வடவாமுகாக்கினி) (தக்கயாகப்.379, உரை); 

the submarine fire. 

[Skt. mahadavar > 6. uen@san + Sg 
மஞ்சனம்] 

மகாதேவன் 1272-2220, பெ.(ஈ.) 1. கடவள்; 
god. 2. சிவபெருமான் (பிரான்); Sivan, as the 
91681 000. 3. வருணன் (வின்.); 1/27ப7௪. 

த.வ. மாதேவன், பெருவுடையார். 

[5ர. 17௪/2-08/௪ 2 த. மகாதேவன்.] 

மகாதேவி! 7272-2801 பெ.(ஈ.) 1. மலைமகள் 
(பார்வதி) (தக்கயாகப்.80, உரை); Parvati, as 
the consort of 5%௪. 2. தலைமையரசி; ௦1197 
0ப686ஈ. “வாணாதி ராசர் மகாதேவியார்"' 
(S.LLiii, 399). 

[Skt. maha-dév/ > த. மதாதேனிர] 

மகாதேவி” ஈ£ச727௪4 பெ.(ஈ.] வையங் 
காப்பவளாகிய மலைமகள்: 16 geat mother 
(சா.அக.). 

மகாதோசக்குறி /774972-022௮ய) பெ.(£.) 

உந்தியில் ஒரு விரல் பொருந்தும் அளவு எக்கி 
உயர எழும்பினால் இத்தோசமாம்; 8 
Symptom or morid condition- Ggmagub.



மகாதோசநீக்கி 

மகாதோசநீக்கி magdtdsanikki Gu.(n.) 
1. சித்தா மல்லி, சிற்றாமல்லி பார்க்க; 566 

5//1271௮௮1 2172771௮17. 2. பாவட்டை; 8 8௮! 

tree - Pavata indica (en.9)6.). 

மகாதோசம் maga-disam, Qu.(n.) 

பாழ்வினை, பெரும்பாவம் (கொ.வ.); great sin. 

[Skt. mahd-désa > 5. மகாதோசம்/ 

மகாதோரணம் maga-toranam, G@u.(n.) 

கோயில் விளகு வகை ((14.5.ஈ., 608 ௦7 

1916): a kind of temple lamp. 

[Skt. mahat > 6. wer+Cgngeri.] 

மகாதோரை maga-toral பெ.(॥.) ஒரு 

பேரெண் (யாழ்.அக.); a great number. 

[Skt. mahat > த. மகா*தோரை.] 

_ WETS magandam, பெ.(£.) மலர்த்துகள் 

(மகரந்தம்); 0019 (சா.அக.). 

மகரநங்கை 7௪72-7௮17) பெ.(ஈ.) மிளகாய்; 

chilly (சா.அக.). 

மகாநட்சத்திரம் maganatcattiram, Gu.(n.) 

குறித்த நாளில் நிலவொடு (சந்திரனுடன்) 

கூடியிருக்கும் விண்மீன் (நட்சத்திரம்) (இ.வ;); 
lunar asterism occupied by the moon on 
a particular day. 

க.வ. பெருவிண்மின் 

[8/ம் ாசர்௮/ 2 த. மகாநட்சத்திரம்/ 

Were maga-nagan, Qu.(n.) Aa 

பெருமான் (பிரான்) (யாழ்.அக.); Sap, as the 
great dancer. 

த.வ. மாநடன் 

[Skt. maha-nata > த. மகாநடன்.] 

மகாநடனன் maga-nadanan, Gu.(n.) 

மகாநடன் (சங்.அக.) பார்க்க; 566 /7/292- 

nadan. 

[Skt. mahd-natana > gs. warp areir.] 

மகாநதி 1௪72-7௪௦1 பெ.(ஈ.) 1 பேராறு 91224 

ரி. 2. கங்கை (சங்.அக.); (06 Ganges. 
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மகாநாதம்் 

3. மகாநதியென்னும் ஆறு (இக்.வ.); (6 ரங்ள 

mahanadj 

[Skt. maha-nadi > த. மகாநதி] 

மகாநந்தை 712௪47௮722) பெ.(7.) கள்; 1௦00 

(சா.அக.). 

த.வ. மாநந்தை 

மகாநரகம் ஈ7ச72-7௮:2927, பெ.(॥.) நிரய 

(நரக) வகை (யாழ்.அக.); 8 6]. 

[Skt. maha-naraka 2 த, மகாறரகம்] 

மகாநவமி 71272-721௮77/ பெ.(ர.) கலைமகள் 
விழா நிகழும் ஒன்பான் இரவின் இறுதி நாள்; 
the last day of navaratti, as a day 

sacred for the worship of Sarasvati 

த.வ. மாத்தொண்மி 

[Skt. maha+ > த. மகாறவமி] 

மகாநாகம் maga-nagam, Qu.(n.) 1. eT 
usstencot; long leaved two sepalled 
92௦06. 2. பெரும்பாம்பு; 01681 00019. 

[Skt. mahé-naga > த. மகாநாகம்ர/ 

மகாநாடு maga-nadu, Qu.(n.) Qurg 
uésoflet gt; great assembly or 

council held by headmen; general 
meeting of all the members of a society; 

conference. 

த.வ. மாநாடு 

[Skt. mahat > g. wart57rG.] 

மகாநாதம்' 7௪7௪-7222, பெ.(ஈ.) 1. சங்கு 

(யாழ்.அக.); 6௦10. 2. பேரொலி; 01691 noise. 

3. இசைக் கருவி; a wind instrument. 
4. அரிமா (சிங்கம்); 801. 5. யானை; ஒஒறர்கார். 

6. மேகம்; 00ப0. 

த.வ. மாநாதம் 

[5/2 1௪௪-௪0௪ 2 த. மகாநாதம்] 

மகாநாதம்” 27.27.22௮7), பெ.(ஈ.) 1. பொன்; 

0010. 2, பொன்னிமிளை; 8 (400 0134௮0 

bismuth (#1. 918.). 

(பகாஈநாதம்/



மகாநாமியம் 372 மகாறைவேத்தியம் 
  

மகாநாமியம் maga-namiyam, Gu.(n.) 05s 

தொடர்பான செயல் வகை (த.நி.போ.பக்.24); 8 

religious observance. 

[Skt. maha-ndmnika > த. மகாநாமியம்/] 

மகாநாராயணம் magd-nardyanam,Gu.(n.) 

நூற்றெட்டு (உபநிடதங்கள்) துணைத் தொன் 

மங்களுள் ஒன்று; 8 பற8ரி$20, 006 of 108. 

[Skt. maha-ndrayara > த. மகாராராயணாம்] 

மகாநாரி ஈசரசாகர் பெ.(ஈ.) மகாநாகம் 

பார்க்க; 866 71294-7729௮7 (சா.அக.). 

மகாநாளிகம் maga-naigam, GQu.(n.) 

போரில் இயந்திர 

(a&&l7 $8), 80); a kind of war-machine. 

பயன்படும் வகை 

[Skt. maha-ndlika > 6. wengrafleu.] 

barhemuin maga-nigarpam, Qu.(n.) ஒரு 

GuGlyecor (ailetr.); a great number. 

[Skt. maha-nikharva > த. மகரநிதற்பம்] 

namihé maga-nisi 

(wirip..94&.); midnight. 

பெ.(ஈ.) நள்ளிரவு 

[Skt. maha-nisi> த. மகாநிகி] 

மகாநித்திரை magé-nittiral பெ.(ஈ.) பெருந் 

துயில் (மரணம்) (யாழ்.அக.); 08811, as the 
long sleep. 

த.வ. மீளாத்துயில் 

[Skt. maha-nidra > த. மகாநித்திரை.] 

மகாநிதி ஈ௪7௪-ஈ0] பெ.(ஈ.) குபேரன் நிதி 
களிலோன்று (யாழ்.அக.); 8 11685பா6 64 
Kubéra. 

[Skt. mahé-nidhi > த. மகாநிதி] 

மகாநிம்பம்' magé-nimbam,  @u.(n.) 
மலைவேம்பு (மூ.அ.); 99௮ ॥120. 

த.வ. மாநிம்பம் 

[Skt. maha-nimba > gs. மகாநிம்பம்]   

மகாநிம்பம்* maga-nimbam, Gu.(n.) 

1. பூவரசு மரம்; ற௦ர்௭ 1166. 2. பெரிய வேம்பு; 

010 506085 ௦4 ஈ66௱ 166. 3. நூறாண்டு 

அகவையுடைய வேப்ப மரம்; 8 margosa tree 

of 100 years old. 4. சர்க்கரை வேம்பு; neem 

whose bark is sweet to taste (er. 9j6.). 

மகாநிம்பம்” maga-nimbam, Gu.(n.) Gug 

wT (wens.); toothed-leaved tree of 

Heaven. 

bamhGurein maga-niyogam, Gu.(n.) 

அரசனது ஆணை; royal command. 

‘war pleureups ymin 5" (S.1.Liv, 152). 

த.வ. அரசகட்டளை 

[544 712274 07௪2 த. மகாநியோகம்.] 

மகாநிர்குண்டிதைலம் maganirkunde 

(விச), பெ.(ஈ.) கண்ணோய், தலைநோய் 

ஆகியவற்றுக்குத் தலை முழுகும் நெய்மம்; 8 

bathing oil prepared out of nocci vitex 

negundo (em. 918.). 

மகாநிரயம் magdé-nirayam, பெ.(ஈ.) நிரய 

வகை (மணிமே.6, 181, அரும்.); 3 6]. 

த.வ. மாவளறு. 

[5/ம் ராசர்ச-ராஸச 2: த. மகாநிரயம்] 

amen maga-nilam, பெ.(ஈ.) 1. கையாந்த 
கரை, என்னும் மூலிகை (மலை.) ; 8 plant 
growing in wet places. 2. wragi 
(wmip..o18.); emerald. 

த.வ. மாநீலம். 

[Skt. maha-nila > த. மகரநீலம்.] 

மகாநேமி maganémi Gu.(n.) காக்கை; 0௦44 
(சா.அக.). 

மகாநைவேத்தியம் ஈசச-௭்கட்சா, 
பெ.(ஈ.) கடவுட்குப் படைக்கும் அன்னம்; ளா 

Offerings made to a deity, as cooked rice. 

[Skt. maha+navédya > த. மகாறைவேத்திபம்]



  

மகாநோன்பு 373 மகாபஞ்சமூலம் 

மகாநோன்பு maga-ndpbu, பெ.(ஈ.) த.வ. பேரூழி 

ஒன்பானிராத் திருவிழா ().o.); festival of [Skt. maha-pralaya > த. மகாப்பிரளயம்] 

nava-rattiri waeriiyssrert  — maga-pirattanam, 
த.வ. மாநோன்பு பெ.(7.) 1 வடதிசை நோக்கிச் செல்லும் மீளாப் 

பெரும்பயணம்; the great journey 
[Skt. mahat > த, மகாஈநோன்பு] 

மகாப்பிரகாசத்தி maga-p-piraga-Ssatt) 

பெ.(॥.) காக்கைப்பொன் (அப்பிரகம்) 

(சங்.அக.); mica. 

த.வ. தகட்டிழை 

[Skt. mah&tpra-ksa > 5. usmyerte§hl] 

மகாப்பிரசாதம் maga-p-piracadam, 

பெ.(1.) கோயில்களில் கடவுளுக்குப் படைத்து 

அடியவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொங்கல் 

முதலியன (இ.வ.); food, sweet meats, etc., 

which are offered to an idol and 

distributed afterwards to devotees. 

த.வ. அருட்படையல் 

[Skt. mahatpra-sd0a > த. மகாப்ரசாதும்] 

மகாப்பிரதோசம் /7727.4-,0-0/2/252/77, 

பெ.(ஈ.) இரண்டு பக்கங்களிலும் வரும் 

பதின்மும்மியொடு (திரயோதசியோடு) கூடிய 

கதிரவன் மறையும் வேளை; evening twilight 

of the 13th titi of the bright and dark 

fortnights. 

[Skt. maha-pradésa > த. மகார பிரதோசம்] 

wernt maga-p-pirabu, Gu.(n.) 1. GuGe 

செல்வன்; 01694, 100; wealthy person. 

2. பெருங்கொடையாளி; 8 087501 01 01681 

liberality. 

[Skt. mahatprabu > g. werisigy,] 

மகாப்பிரளயம் magaé-p-piralayam, பெ.(£.) 

1. உலகம் முடிகின்ற ஊழியிறுதி; 18! 

dissolution of the world at the end of a 
kalpa or the period of Brahma's lifetime, 

dist. fr. avadntara-p-piralayam. 2. @G 

பேரெண் (வின்.); 8 01921 ஈப௱ம் ௭.   

northward, made with the intention of 
69 0165 0-6, ம்காம்ரத்தான பருவம்” 
2. அருகக் கடவுளின் பஞ்ச கல்யாணத் 

தொன்றாகிய பெருந்துறவு (திருநூற்.பு.உரை); 
(Jaina.) the great renunciation of Arhat, 
one of pafica-kalyanam. 

த.வ. பெரும்பிரிவு. 

[Skt. mahd-prasthana > த. மகாப் பீர்த்தானார்] 

மகாப்பிராசத்தி maga-prasatt) பெ.(ஈ.) ஒரு 

வகை அப்பிரகம்; & (80 04 ஈ௱(08 (சா.அக.). 

மகாப்பிராணம் maga-p-pirdnam, Gu.(n.) 

காக்கை (சங்.அக.); 01014. 

[Skt. 77௪/2-0721௪ 5 த. மகாப்பிராணம்/ 

மகாப்பிரியபான்னி magda-p-piriyapanni 

Qu.(n.) AmealG Garet; which see 

(சா.அக.). 

மகாப்பிராணன் maga-p-piranan, Gu.(n.) 

வலிந்து பலுக்கப்படும் மெய்யெழுத்து (பி.வி.4, 

உரை); 850216. 

த.வ. மூச்சொலி. 

[Skt. maha-prana > த. மகாப்ரிராணன்.] 

மகாபஞ்சகாவியகிருதம் 77௪740௪2௪- 

kaviya-kirudam, G@u.(n.) w@berceo 

பெற்ற ஒரு வகை நெய்; 8 medicated ghee 

used for epilepsy, insanity dropsy, 

abdominal tumour, piles, chlorosis and 

jaundice (er. 9)&.). 

மகாபஞ்ச மூலம் maga-pafja-milam, 

பெ.(॥.) ஐந்து வகையான மரத்தின் வேர்ப் 

பட்டைகள் சேர்ந்த கூட்டு (வில்வம், முன்னை, 

ஈசுரமூலி, பாதிரி, பெருமரம்); (6 70015 of the 

five 1665 0 085 1/௦ 566 (சா.அக௧.).



மகாபட்சி 374 மகாபலம்: 
  

மகாபட்சி 77௪2-0௪1௦] பெ.(॥.) ஆந்தை 

(சங்.அக.); Owl. 

த.வ. பெரும் பறவை. 

[Skt. maha-paksin > 5. wenu!A] 

  

  

      

மகாபத்திர ஈ1௪9402/14௪, பெ.(ஈ.) பூசபத்திரி: 

a plant to help pooja (er.96.). 

warussgio’ maga-pattiram, பெ.(ஈ.) 

பனைபரம் (சங்.அக.); palmyra tree. 

[Skt. maha-patra > த. மகாபத்திரம்,] 

மகாபத்திரம்” maga-pattiram, பெ.(ஈ.) 
1. வில்வ இலை; [694 ௦4 089] 1196. 

மகாபத்திரி maga-pattiri பெ.(ஈ.) சிவப்பு 
ஆமணக்கு; 60 088101 plant (சா.அக.). 

WETS OGUBSio magapatuma-pentam, 
பெ.(ஈ.) சித்திரக் கவி வகை (மாறனலங்.283, 
2.67); a kind of cittirakavi of great 
complexity, 

[Skt. maha-padma > த. மகரபதும 
பெந்தம்.] 

மகாபதுமம் 127202001௮), பெ.(ஈ.) 
1 குபேரன் ஒன்பான் குவைகளுள் ஒன்று, ௦06 
of nine treasures of Kubéra. 2. ஒரு 
பேரெண் (பிங்); a great number. 
3. GlaustrLusmy (wimip.o16.); white lotus. 
4. 176 கொடுமுடிகளையும் 22 மேனிலைக்   

கட்டுகளையுமுடைய கோயில் (சுக்கிரநீதி: 

230); a temple of 176 towards and 22 

810065. 5. மகாபதுபெந்தம் பார்க்க; 666 
magapadupendam. 

த.வ. பெருந்தாமரை. 

[Skt. mahé-pandma > த. மகாபதமம்] 

மகாபதுமன் Maga-paduman, Gu.(n.) «1G 

மாநாகங்களுள் நிலத்தை வடப்பக்கத்தில் 

தாங்கும் நாகம் (பிங்); 16 046 8 

which supports the earth in the north one 

of astama-nakam. 

[Skt. maha-padma > த. மகாபதுமன்.] 

மகாபதுமவிசர்ப்பி 7727.20.221/772-0/2௮0/ 

பெ.(ஈ.) சிறுவர்களுக்குத் தலையிலும் கீழ் 

வயிற்றிலுமுண்டாகி இறப்பையுண்டாக்கும் 

புண்; 8 (060 ௦4 508016 (சா.அக.). 

த.வ. பெரும்புண். (முதலில் நரம்பின் வழியாக 

நெற்றியில் கண்டு, பிறகு மார்பிலிறங்கி 
கடைசியாகக் குதத்திலிறங்கும்) 

மறுவ. பாலவிசர்ப்பி 

Weel magd-parani பெ.(ஈ.) தென் 
புலத்தார்க்குச் (பிதிரர்களுக்கு) சிறப்பான தும் 
மகாளயபக்கத்தில் வருவதுமான பரணி 
(விண்மீன்) (பஞ்); (76 பெ ௦4 1௨ 860010 
naksatra, in makalaya-patcam, auspi- 
cious for worshipping the manes. 

த.வ. பெரும்பரணி. 

[Skt. maha-bharan/ > த. மகாபரணிரி 

மகாபலம்' maga-palam, பெ.(1.) வில்வம்; 
099]. 

[Skt. ஈ1௪7-0௮2 - த, மகாபலம், ] 
We Tus? magd-palam, பெ.(1.) மயிர் 

மாணிக்கம் என்னும் கொடி வகை; ௫0655- 
1176. (சா.அ௧); 

[Skt. maha+phala]



மகாபலம்” 

மகாபலம்” ௪72-0௮௪, பெ.(ஈ.) 

1. கொழிஞ்சி; 07௮106 1166, 2. பேராமுட்டி; 

034/௦/4 0001818. 3. தென்னை; 00௦௦ஈப( 

1186. 4. கொம்மட்டி மாதுளை; 8 [4/0 of 

citron. 5. sfgiealenen; a thorny shrub. 

6. கொழுமிச்சை, ஒரு வகை நார்மரம்; இதன் 

பட்டியினின்று சணலைப் போன்ற நார் 

எடுக்கப்படும்; 112) 166-510 ௦௱001025 

(6 0211446105 8 18% 1/6 ரி06 (சா.அக.). 

[Skt. maha+phala] 

மகாபலன் magapalap, Gu.(n.) 1. வலு 

மிக்கவன்; 511000 0௨50. 2. காற்று (வின்.); 

air, wind. 

[Skt. mahd-bala > g. wenvevsir.] 

மக௱பலா 7௪42-௦௮, பெ.(ஈ.) 1. பேராமுட்டி 

என்னும் மூலிகை; 9 013(-,0240/1/2 ௮௪0௦/218. 

2. வரித்தும்மட்டி என்னும் படர்கொடி; 8 

creeper. 

Waeruel magda-pali Gu.(N.) மாவலி என்னும் 

Sree; an Asura sovereign. 

த.வ. மாவலி, 

[Skt. maha-bali > த. மகாபலி] 

மகாபலிகம் maga-paligam, பெ.(ஈ.) 

வெள்ளைப் பூசணி; 854 000 (சா.அ௧.). 

மகாபலை ௪72-௦௮9) பெ.([.) வில்வம் 

(தைலவ.தைல.); 026 tree. 

[Skt. maha-phala > 5. wsrumsa.] 

மகாபவன் 7௪72-0௮22, பெ.(ஈ.) வெள்ளி 

(wirip..9}&.); cukkiran 

[Skt. magha-bhava > g. usnususir.] 

மகாபற்பம் magaé-parpam, Q@u.(n.) மகா 

பதுமம், (திவா.) பார்க்க; 566 /77294- 

padumam. 

WEMUMUET  Magaparpal, — @u.(n.) 

மகாபதுமன் பார்க்க; 566 Mmaga-paduman. 
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மகாபாரதம் 

மகாபாகவதம் Magd-pagavadam, Gu.(n.) 

கி.பி. 1543-ல் நெல்லி நகர் வரதராச ஐயங்கார் 

வடமொழியினின்று தமிழ் மொழியிற் 

செய்யுளாக இயற்றிய பாகவத நூல்; 8 18ஈரி 
version of the Sanskrit Bhagavatam by 

Varadaraja Aiyanga of Nellinakar, 1543 
A.D. 

[Skt. mahat+bhagavata 2: த, மகாபாகவதும்] 

மகாபாகன் Mmaga-pagan, பெ.(ஈ.) நற் 

பேறுள்ளவன்; 188560 067501. 'பண்டிதனம் 

பீகாபாகனும் கிருதாரத்தனும்" (௪7.ச1..44, 

சிவாக்] | 

[Skt. mahd-bhaga > 5. wemuresir] 

மகாபாசகன் Magd-pacakan, Gu.(n.) 

ysS50N5qG (wmp.916.); a Bauddha 
mendicant. 

த.வ. மாபாசகன். 

[Skt. maha-pasaka > த, பகாபாசகள்.] 

மகாபாதகம் Magdpadagam, Gu.(n.) 

ஐம்பெருங்கேடு (பஞ்சமா பாதகம்); 176 1/6 

heinous crimes. சகாபாதகர் தாத்த 
திருவிளையாடல் ”(திரு௨ாலவா. 

[Skt. maha-pataka > ஐ. மகாயாதகபம்/ 

ETuUTUsS PA Magad-papatia/agi Gu.(n.) 

சீவகமூலி; 14/10 866 (சா.அக.). 

மகாபாரதம் Maga-paratam, Gu.(n.) 

1. வடமொழியில் பாண்டவர் வரலாற்றைக் 

கூறும் வியாசபாரதம்; 116 012914 888௭1 

epic, dealing with the story of the 

panodavas, by the sage vydsa. 

2. பெருந்தேவனார், வில்லிபுத்தூரர், நல்லாப் 

பிள்ளை போன்றோர் தமிழில் இயற்றிய பாரத 

gBreaaer; the tamil renderings of the 

Mahabharata, by  peruntévandr, 

villjputtdrar and Nal/4ppillai. 

த.வ. மாபாரதம். 

[Skt. maha-bharata > த. மகாபாரதம்]



மகாபாரதவிருத்தி 

மகாபாரதவிருத்தி magd-parada-virutt) 

பெ.(.) கோயிலில் மகாபாரதம் படித்துச் 

சொற்பொழிவு செய்வதற்கு விடப்படும் 

மானியம் (1.m.p.Tn.91); allowance for 

expounding the Mahabhdrata in a temple. 

[Skt. mahé-bharata+vrtti > த. மகாயாரத 

விருத்தி] 

மகாபாரிசவாதம் ஈ௪ர4027௪-020௮௱, 

பெ.(1.) கையுங் காலும் ஒரு பக்கங்கனத்து, 

திமிர்த்து, உடல் வீழ்ந்து, நாவு தடுமாறிப் 
பிழைக்கும் வழியில்லாத தீராத வலிப்பை 
(சன்னியை) யுண்டாக்குமோர் ஊதை நோய் 
(யூகி.1200); 9212 06018 (சா.அக.). 

த.வ. பெருமுடக்குநோய். 

மகாபிண்டம் ஈ7272-2/௭௱, பெ.(ஈ.) இயல், 
இசை, நாடகம் போலப் பல பிண்டங்களை 
உறுப்பாகக் கொண்ட பெருநூல் (மாறனலங். 
20); a big treatise consisting of several 
Pindam. 

த.வ. மாபிண்டம் 

[Skt. mahat > த, மகாஈபிண்டம் J 

மகாபித்தம்' magd-pittam, Glu.(n.) 
மகாகபித்தம் (சங்.௮௧.) பார்க்க: 896 maga- 
kapittam. 

த.வ. பெரும்பித்தம். 

மகாபித்தம்” magd-pittam, பெ.(ஈ.) வில்வ 
மரம்; 0891 166 (சா.அக.). 

மகாப்பிரதானன் maga-p-piratapan, 
பெ.(1.) தலைமைப் படைத் தளபதி (1/.₹.ஈ. 
497 of 1926); commandar in chief. 

த.வ. முதன்மையன். 

[Skt. mahat+pradhana > த. 
மகாப்பிரதானன்.] 

மகாபிரதானி magéapiratapi பெ.(ஈ.) 
தலைமையமைச்சர்; ஜர்௱6 ஈச 

[Skt. mahat > s. மகாபீரதானி] 
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மகாபுருடன் 

மகாபிரளயம் maga-piralayam, பெ.(ஈ.) 
உலகம் முடிகின்ற ஊழியிறுதி; 015501பரடஈு ௦4 
universe; deluge (ailesr.), 2. ஒரு பேரென்: 9 

great number. 

த.வ. பேரூழி. 

மகாபிராணம் maga-pranam, பெ.(ஈ.) 
காக்கை; 00// (சா.அ௧.). 

த.வ. பெருங்காக்கை. 

மகாபுடம்' maga-pudam, Gu.(n.) நிலத்தில் 

ஒன்றரை முழச் சதுரமும், இரண்டு முழ 
ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் காட்டெருவையிட்டுப் 
போடும் புடம் (உ.வ.): calcination of metals 
by placing them in a heap of burning 
kajferce in a pit one cubit and a cialf 
Square and two cubits deep. 

[Skt. mahat > த. மகரஃபுடம்] 

மகாபுடம்* magapudam, G@uu.(n.) நான்கு முழ 
அகலம், நீளம், ஆழமுள்ள சதுரப் பள்ளத்தில் 
அல்லது குழியில் 1000, வரட்டியில் போடும் 
மருந்துப் புடம்;39 றா௦0956 ௦7 calcining 
medicines in a pit measuring 2yds x 2yds 
x 2yds or 2 cubic yeards with 1000, 
cowdung cakes. The luted cuucible withe 
medicine is placed in the centre of the 
pile or above 750 cakes and set fire with 
camphor when all the cakes are 
completly burnt into ashes and cooled 
the crucible is taken out and opened 
(சா.அக.). 

த.வ. மாப்புடம். 
மிகாபுராணம் ஈசரசபாசாக௱,  பெ.(1.) 1 முதன்மையான பதினெண் தொன்மங்கள் 

(தக்கயாகப். 113, உரை,. ; the 18 chief 
Puranas. 2. ஒரு சமண சமயத் தொன்மம்; 8 
Jaina purana. 

[Skt. maha-purana > g. மகாபுராணம்,.] 
மிகாபுருடன் maga-purudan பெ.(.) நற் 

குணம் வாய்ந்தவன்; 3 man distinguished 
for great personal qualities.



மகாபூ 

'அடைகீகலபெனத் தேடிவருவோரதளமக் 

காக்குமவனேை மகாபுருடனாம்”” (அற்ப.சத. 72), 

[Skt. mahd-purusa > த. மகாபுரடன்.] 

மகாபூ maga-po, பெ.(.) பெருஞ்சீரகம் 

guug! Gen, anise-Aniseed-Anetham 

foeniculum (சா.அக.). 

மகாபூசிதம் ௪72-௦4௪, Gu.(n.) 

பெருஞ்சீரகம், மகாபூ பார்க்க; $86 

peruficiragam, magapu (sr. 9):). 

மகாபூசுரபி 7272-2 0-2பசம்[ Gu.(n.) 

புன்னை; 3 1166 (சா.அக.). 

த.வ. பெரும்புன்னை. 

மகாபூதகடிதானம் .7727420/44௪127௮, 

.. பெ.(ஈ.) கொடை வகை (8.[..பரி, 21); ௨ ஸ்ம 
"of gift. 
மகாபூதம் 7௪72-242௪, பெ.(॥.) 

ஐம்பெரும்பூதங்கள்; 01085 elements opp. 

to tanmaittiral. பூமி முதலான மகாபூதங்க 

ைந்தும் (00.2, 33, உண], 

த.வ. பெரும்பூதம். 

[Skt. maha-bhita > 5. uerygst] 

மகாபூரணசந்திரோதயம் .7௪72-0/72- 
cantirotayam,  பெ.(॥.) மருந்து வகை 

(56-47. iii, 68); a kind of medicine. 

[Skt. mahd+paranam+candratudaya > 
த. மகாபூரண சந்திரோதயம்] 

மகாபூரி 1272-2287 பெ.(£.) ஒரு பேரெண் 

(‘r.); a great number, ten quintillions. 

[Skt. mahat > த. warty] 

மகாபெலா maga-pela, பெ.(7.) பேராமுட்டி 

(toms) Lurit&&; See fragrant sticky mallow. 

[Skt. maha-bald > த. மகாபெலா..] 

warGussr maga-bégap, Gu.(n.) ssusnen; 

11௦9 (சா.அக.). 

த.வ. மாப்பேகன் 
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மகாமகவிருட்சம் 

மகாபைசாசிகம் magdpa/sasigam, Glu.(n.) 

மனநோயைக் குணமாக்கும் மருந்தூட்டப்பட்ட 

Gm; a medicated ghee for insanity 

(சா.அக.). 

மகாபோதி ௪72-200 பெ.(ஈ.) கெளதமர் 

தங்கியிருந்து அறிவு எழுச்சி பெற்றுப் 
புத்தரான அரசமரம் (மணிமே.!1, 43, உரை); (06 

Bo-tree in Gayaunder which the Buddha 

received enlightment. 

த.வ. பெரும்போதி. 

[Skt. maha-bodhi > s. மகாபோதி] 

மகாம் 772727, பெ.(॥.) முகாம் (இ.வ.) 

பார்க்க; 566 வ place, camp. 

[Ar. mugam > த. wan] 

மகாமகம் Maga-magam, பெ.(ஈ.) பன்னி 

ரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வருவதும் 
கும்ப (மாசி) மாதத்தில் வியாழன் முழு 

நிலாவொடு கொடுநுகம் விண்மீன் (மகம்) 

சேரப்பெறுவதுமான நன்னாளில் கும்ப 

கோணத்தில் நிகழும் முழுக்கு விழா; 16 
great juni-soilar festival at kumbakonam, 

held once in 12 years in m&ci when 

jupiter is in leo and the full moon is in or 
about makam. 

ப்ரகாஈமகம்// 

த.வ. மாமாங்கம். 

[Skt. mahaé-maghda > த. மகாமகம்] 

மகாமகரப்பூ Maga-magarappu, Gu.(n.) 
வழலை; Which 866 (சா.அக;). 

மகாமகரம் maga-magaram, பெ.(.) ஒரு 
பேரெண் (நாமதீப.801); 8 07991 ஈபாம்௭. 

/மகராஈமகரம்.] 

[Skt. maha-makara > ௧. மகாமாகரம்ர] 

மகாமகவிருட்சம் maga-maga-virufsam, 

@u.(n.) emus woyia; a celestical tree which 

gives whatever is wished for (சா.அக.). 

[usr - விருட்சம்]



மகாமகோபாத்தியாய 378 மகாமாயி 
  

nernGarursAumw maga-makdpatt- 

yaya, @Qu(n.) oAerpre பெரும் புலவர் 

களுக்கு அளிக்கப்படும் பட்டம்; 8 1116 

confered by the Government on scholars. 

[Skt. 
மகாமகோபாத்தியாய] 

mahd-mahoépadhyaya > த, 

மகாமசானம் ஈச72-1௪222727, Qu.(n.) 

காசி நகரம் (யாழ்.அக.); 860885 ந. 

த.வ. பெருஞ்சுடலை. 

[Skt. maha-smaspa > g. wemoeremi.] 

மகாமண்டபம் maga-mandabam, பெ.(ஈ.) 

கோயிலில் அர்த்த மண்டபத்தை அடுத்துள்ள 

பெரிய மண்டபம் (1.ரா.ற.ஈ.270); 1806 

pillared-hall next to the artfa-mandapam 

in a temple. 

த.வ. பெருமண்டபம். 

[Skt. mahat > த. மகாஈமண்டபம்.] 

மகாமண்டலிகன் maga-mandaligan, 

Gu.(n.) மகாமண்டலேசுவரன் பார்க்க; 566 

magamandalésuvaran. 

[Skt. maha-mandalka > s: wsmosireSlssir] 

NE Tico Gaseaiyer  magd-mandalé 
Suvaran, பெ.(॥.) மண்டலத்தை யாளும் 
தலைவன் (அதிபதி); Governor. 
“மகாமண்ட லேசுவர ராமராஜ திம்மராஜ 
விட்டல மகாராஜா ”(1.ஈ.0.1. 275). 

[Skt. mahad-mandalésvara 5 த. 
மகாமண்ட லேசுவரன்,] 

மகாமண்டூரம் maga-mandaram, பெ.(ஈ.) 
பாண்டு நோயைத் தீர்க்கும் மருந்து 
(ust s.1210); a medicine for a anemia. 

(Skt. mahd-mandira > த. மகா மண்டுரம், J 

மகாமதம் Magé-madam, Qu.(n.) 1. மத 
யானை (யாழ்.அக.); 6160 ஈவா 1ஈ ரபா. 
2. வெறி; ௦109 ஒரம்   

த.வ. மிகுமதம். 

[Skt. maha-mada > ». wenugii] 

மகாமந்திரம் maga-mandiram, Glu.(n.) 

epeuLosigia; chief mantra. 

த.வ. மாமந்திரம். 

[Skt. mahd-mantra > த. மகாமந்திரம்] 

மகாமந்திரமூர்த்திகள் maga-mandira- 

marttigal, பெ.(॥.) ஏழரைக்கோடியினரான 

உயர்தர ஆன்மாக்கள் (வின்.); 8 class of 

souls of superior order, numbering 

seventy five millions. 

[Skt. mahattmantra > த. மகாமந்திரம்- 

மூர்த்திகள்..] 

மகாமந்திரி maga-mandiri Qu.(n.) 

Yseronw wobslh (wrip.9j%.); prime 

minister. 

த.வ. முதன்மை அமைச்சர். 

[5/4 77௪7௪1 த. மகாஈமந்திரி] 

மகாமரு Maga-maru, பெ.(.) கருப்பு வாகை; 

black speicies ௦7 517558 (சா.அக.). 

மகாமாத்திரன் maga-mattiran, பெ.(.) 

1. wes; minister. 2. Gecveust; wealthy 

Man. 3. wrenerlurassr; mahout 

[Skt. mahd-matra > க. மகாமாத்திரன்.] 

WSTiorsHihl maga-mattiri Qu.(n.) 

1. குருவின் மனைவி (யாழ்.அக.); preceptor's 
wife. 2. செல்வி; wealthy woman. 

[Skt. maha-matri > 5. uerorg gin] 

மகாமாயாசக்தி maga-maya-cakti @u.(n.) 

1. Weruoreow, 1 (SseurH.104, 2 7) 

பார்க்க; See maga-mayai. 

[Skt. maha-maya+sakti> & wsmmureédi] 

wemiorul maga-mayi Gu(n.) Gembmsne 
(ailer.); durga.



மகாமாயை 379 மகாமெலம் 
  

த.வ. மாமாயி, மகமாயி. 

[Skt. mahé-may/ > g. wero] 

மகாமாயை ௪7௪-1௮௮ பெ.(ஈ.) 1 மலை 

மகள் (யாழ்.அக.); 2௪ஈ௪44: 2. தூய மாயை 

(gr. 91&.); (Sava) pure maya 

[Skt. mahd-mdyd > 5. wemoreou] 

மகாமார்க்கம் maga-markkam, Qu.(n.) 

Fibs euwGem; great religion, as a path 

to salvation. "Caguniéead முதலிய 

மதாமாரக்கங்களை "(தக்கயாகம் 77 உரை), 

த.வ. பெருநெறி. 

[Skt. mahé-maiga > த. மகாமாரக்கம்] 

மகாமாரி ககர] பெ.(ஈ.) 1 கொற்றவை 

(துர்க்கை); Aurga. 2. கொள்ளைநோய்; 

plague, epidemic disease. 

த.வ. மாமாரி. 

[Skt. 7722-7727 த. மகாமாரி] 

மகாமால் ,77472-77க/ பெ.(ா.) வில்வ இலை; 

leaf of bael tree (er. 916.). 

மறுவ. பாதாயத்திரம், 

  

ப் 

  

  

  
  

மகாமிருகம் ஈசதச-ஈர்பரசா?, பெ.(ஈ.) 

யானை (யாழ்.அக.); ஈறாக. 

[Skt. mahd-mrga > g. wamitge]   

werihG ss maga-mirutty, «- Qu.(n.) 
சிவபிரான் (யாழ்.அக.); 562: 

[Skt. mahaé-mrtyu > த. மகாமிரத்தப] 

மகாமிருத்துயஞ்சயம் maga-miruttu 
yaficayam, பெ.(7.) ஒரு மந்திரம், 8 ஈாலார் ௪. 

[Skt. mahdtpurnam > g§. மகாமிருத்து 
யஞ்சயம்] 

மகாமுகம் magé-mugam, பெ.(ஈ.) முதலை 

(யாழ்.அக.); ௦10000116. 

[Skt. maha-mukha > த. மகாமுகம்] 

warps Aeny maga-muttiral Qu.(n.) 

திரிசூல முத்திரையில் தர்ச்சனியை அநாபிகை 

வளைப்பதாகக் காட்டும் முத்திரை (செங்.10); 
(sava.) a hand-pose in which the ring- 

finger in fricila-muttirai close round the 

forefinger. 

[Skt. maha-mudra > த. மகாமுத்திரை,] 

Lamipefl maga-mun; பெ.(1.) 1. பெருந்தவ 

முனிவன்;-ஒ௱! 61 5806. 2. அகத்தியர் 
(வின்.); 802812. 3. புத்தன் (யாழ்.அ௮க.); 172 

Buddha. 

த.வ. மாமுனி. 

[Skt. mahad+muni > 5. wenupeofl] 

மகாமூர்க்கம் maga-mirkkam, GQu.(n.) 

நாரத்தை; 6116 018106 1166 (சா.அக.). 

த.வ. பெருங்கொழிஞ்சி. 

மகாமூலி maga-mil; Gu.(n.) 1. ஆகா 

சகருடன் கிழங்கு; 884 1001-00 shrub. 

2. கற்பத்துக்கு உதவும் சட்டமுனியின் ஊதை 

(வாத) நூல் 1000த்தில் சொல்லியுள்ள 23 

சிறந்த மூலிகைகள்; 1116 23 5பற௨/07 ப05 
related in the Tamil alchemical science 

1000 of the siddhar named satta muni- 

All healing drugs of high potency (er. 98.). 

த.வ. மாமூலி. 

மகாமெலம் magaé-melam, GQu.(n.) 

Glarinuoig (et..95.); country cucumber.



மகாமேகராசாங்கதைலம் 

மகாமேகராசாங்கதைலம் maga-méga- 

7252792-/௮/24/77,பெ.(.) மருந்தெண்ணெய் 

வகை (தைலவ.தைல.135, வரி, 3, உரை); 8 

medicinal oil. 

[Skt. mahat+mékat rajangattaila > 5. 

மகாமக ராசாங்கதைலஎம்] 

மகாமேகரோகம் maga-méga-rogam, 

பெ.(॥.) பிரமேகம், வெட்டை நோய்; 
9௦100௦68. (சா.அக.). 

warGuems maga-médaj பெ.(ஈ.) 
1. பேரறிவு; 91681 ஈ(6160(. 2. பேரறிவாளன்; 
௱௭ ௦4 9684 161601. 3. மருளுமத்தை 
என்னும் மூலிகை (மலை.); 000116-6பா. 

த.வ. மாமேதை. 

[Skt. mahat+médhd > த. மகாமேதை.] 
மகாமேதோ ௪72-615, பெ.(ஈ.) மகா 

மேதை பார்க்க; 866 /77292-7720/(சா.அக.). 
wamGug, maga-méru, பெ.(ஈ.) மேருமலை 

(பிங்.) ஈர். ஈன்ம "சாற்று மகாமேருவரைச் 
சிகரத் துற்றால் "(சி௨ரக.சிவுதன்மா...2]], 

த.வ. மாமேரு 

[Skt. mahd-méru > த. மகாபேரு.] 

மகாமேருதானம் ௱௪7௪-ஈ757-0202௱, 
பெ.(ஈ.) மன்னவர் புரியும் கொடை வகை 
(த.நி.போ.பக்.25); 8 (00 ௦4 gift made by 
kings. 

[Skt.maha-mérut > g. மகாமேருதானம்] 

மகாமேருப்பிரசம்சை maga-m6ru-p- 
pirasamsaj, Qu.(n.) அளவு கடந்த புகழ்ச்சி; 
immoderate praise. "dsfiésan போலச் 
காட்டி மகாமேருப்பிரசம்சை புண்ணினீர்"! 
(சிவசம, பக்.26), 

[Skt. maha-méru > த. மகாபேருப் பீர்சம்சை] 
மகாயக்கியம் maga-yakkiyam, Qu.(n.) 

மகாயஞ்ஞம் பார்க்க; 566 Magayafifjam. 

த.வ. மாவேள்வி. 

மகாயஞ்ஞம் ஈ௪ஏ7௪-)/288௭, பெ.(ஈ.) 
மகாயாகம் பார்க்க; 865 maga-yagam. 
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த.வ. மாவேள்வி. 

[Skt. maha-yajfa > த. மகாயஞ்னம்.] 

மகாயாகம் /77௪72-/49௮, பெ.(ஈ.) பஞ்சமகா 
யாகம் (யாழ்.அக.); (06 ரிப2 5801110695. 

த.வ. ஐம்மாவேள்வி. 

[5/6 11௮72)/202 5 த. மகரயாகம்/] 

மகாயானம் maga-yanam, பெ.(ஈ.) 
பெளத்தசமய வகை (நீலகேசி, 342, உரை); 9 
school of Buddhism. 

[Skt. maha-yana > த. மகாயானம்] 

மகாயுகம் Magd-yugam, பெ.(ஈ.) நான்கு 
யுகங் கூடியதும் 43,20,000 வருடங்கள் 
கொண்டதுமான காலம் (வின்.); 00108921 
cycle of time, comprising the four yugas, 
reckoned as 43,20,000 solar years. 

த.வ. மாவூழி. 

[Skt. maha-yuga > த. மகாயுகம்] 

மகாயோசனை -472-/2227௮ Gu.(n.) 
கோடி யோசனை (நாமதீப.800, உரை); 8 07016 
of yocanal 

[Skt. mahat+ydjana > த. மகாயோசனை,] 

uarGuref magd-yoni பெ.(ஈ.) காற்றா 
(வாயுவானது அல்குல் (யோனி) கருப்பம் 
இவ்விடங்களில் புகும்போது அல்குலில் சதை 
வளர்ந்து பருமனாக பருக்கும் ஒரு வகையான, 
பெண்களுக்குண்டாகும் நோய்: 8 056896 ௦1 
the vagina wherein it is extremely dilated 
(சா.அக.). 

த.வ. மாயோனி_ 

மகாரசசூதம் maga-rasa-sidam, @u.(n.) 
Qi Quit sums Cowon (ep.o1); a superior 
kind of mango tree. 

[Skt. maha-raja-cita > த. மகாரசகுதம்.] 

மகாரசதம் ஈ1272-8௪௦௪௪௪௱, பெ.(ஈ.) பொன் 
(யாழ்.அக.); 0௦010. 

[Skt. maha-rajana > த. மகாரசதம்] 

மகாரசம் ஈ௪92--25௭௱, பெ.(.) 14 மரவகை 
(சங்.அக.); 8 166. 2. கஞ்சி (யாழ்.அக.); gruel. 

[Skt Mahé-rasa > த. மகாரசம்/]
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௬ — ww e a மகாரசனம் Magarasanam, Gu.(n.) | warp ௪9௮௮7, பெ.(ஈ.) 1. கல்லுப்பு: 00% 

மகாரசதம் (யாழ்.அ௧.) பார்க்க; 596 /7742- 

raSadam. 

[Skt. maha-rajana 5 த, மகாரசனம்/] 

மகாரசிங்கி magara-sing; Gu.(n.) greta; 
ய (சா.அக.). 

மகாரசிதம் magarasidam, பெ.(ஈ.) மாமரம்; 
mango tree (em. 9)6.). 

மகாரசிதகாரம் magdara-Sidakaram, 
பெ.(1.) மிளகு; 06006 (சா.அக.). 

காஈரகிதகாரம்] 

மகாரணியம் magaraniyam, 

பெருங்காடு (வின்.); great forest. 

த.வ. பெருங்காடு. 

[Skt. mahé-ranya > த. மகாரணியம்] 

@u.(n.) 

மகாரதம் maga-radam, G@u.(n.) 1. war 

ரதனுடைய தேர் (பொருட்.நி.); 16 ரொல்/0( 01 

a makéaratap. 2. Gurren; great desire. 

த.வ. பெருந்தேர். 

[Skt. mahé-ratha > த. மகாரதம்.] 

மகாரதன் Maga-radap, Gu.(n.) sre 

ஒருவனாகிப் பதினாயிரம் வீரரை எதிர்த்துப் 

பொரவல்ல தேர்வீரன் (பாரத.அணரிவ:1); 8 

warrior on a chariot, capale of fighting 

single-handed against 10,000 warriors, 
one of four fér-virar, q.v. 

த.வ. பெருந்தேரன். 

[Skt. mahd-ratan > g. மகாரதன்.] 

மகாரபஞ்சகம் ஈ272/22௪2௪௮, பெ.(ஈ.) 

மகரவெழுத்தில் தொடங்கும் மது, மச்சம், 

புலால் (மாமிசம்) முத்திரை, மைதுனம் என்ற 

ஐந்து வகைகள் (தக்கயாகப்.51, விசேடக் 

குறிப்பு); 11௦ 1/6 00/௨௦(5 whose names 

begin with the consonant ma, viz., atu, 
maccam, manicam, muttira, mattupam. 

த.வ. ஐம்மகரம், 

/மகாராபஞ்சகம்]   

salt. 2. மகாரவெழுத்து; 116 ஈட516 (6412 ம் 
(சா.அக.). 

மகாரவி 772721] பெ.(.) கறுப்பரிசி; black 

[106 (சா.அக.). 

மகாரவுப்பு 77௪272/2-1/-ப02ப, பெ.(ஈ.) கல்லுப்பு 

(மூ.அ.); 100-581 (சா.அக.). 

மகாராசமிருகாங்கம் magarasa-miru- 

க்சிம்டகா, பெ.(.) ஈளைநோய் தீர்க்குங் வடி 

நீர் வகை (பதார்த்த.219); 3 060004௦1 10 (௦ 

cure of asthma. 

[Skt. maharaj-mrganka > த. மகாரச 

மிருகாங்கம்] 

மகாராசன் 71௪7௮:222% பெ.) 1 மகா ராசா, 

1, 2 3 பார்க்க; 566 //274:222. 2. கவலை 

யற்றவன் (யாழ்.அக.); 09150 196 1௦ போ. 

3. சமண குரு (யாழ்.அக.); 447௨ றா. 

[Skt. mah&rg{a> த. மகாராசன்] 

மகாராசா ராச பெ.(£.) 1. பேரரசன்; 

paramount king, monarch. 2. @Guryear («flecr.); 

kubéra. 3. Guyer olesveussr, very wealthy man. 

4. அரசு அளித்து வரும் ஒரு பட்டம் (இக்.வ) @ title 

conferred by the Goverment. 

த.வ. பேரரசன். 

[Skt. mahd-raja > த மகாராசா] 

முகாராசி maga-rdsj பெ.(॥.) மகராசி, 2 

(உ.வ.) பார்க்க; 566 Maga-rasi. 

[Skt. maha-rajfi > த. warp] 

மகாராட்டிரம் 71௪7௮௮04௮7, பெ.(1.) 1. ஒரு 

நாடு (யாழ்.அக.); the mahratta country. 

2. eq Gum; the mahratta language. 

[8/4 சர்ச சரச 2 த. மகாராஞ்ரம்] 

மகாராணி maga-ran பெ.(॥.) பேரரசி; 

empress. "சகாராணி மங்கம்மா (உ.வ.) 

[Skt. maha-rajfi > த. மகாராணி]
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மகாராசமிருகாங்கம் maga-rasa- 

mirugangam, பெ.(.) சளி, ஈளைநோய், 

வீக்கம் முதலிய நோய்களைப் போக்கும் ஓர் 

ஆயுள் வேத மாத்திரை; 8 ,&ஆபா/601௦ 
medicine used for consumption, 

bronchitis, anaemia etc (em. 9)&.). 

LarjreGune magarasayog; u.(n.) 

பச்சைக் SG OHULTW; crude comphor 

(சா.அக.). 

மகாராசன் ௮72-722, பெ.(॥.) 

1. Guess; monarch. 2. @Gurrsr; kubéra. 

3. பெருஞ்செல்வன்; 60 wealthy man. 
4. கவலையற்றவன் (யாழ்.அக.); 061801 free 
from care. 5. சமணகுரு (யாழ்.அக.); Jaina 
priest. 

[Skt. maha-raja > த. மகாராசா. 

மகாராசாதுறவு ஈ294422-௪0ய, பெ.(ஈ.) 

குமார தேவரியற்றிய ஒரு நூல்; 8 80% ௫ 
kumara-tevar. 

[wargren+gymey.] 

WEITTLiey maga-rattiram, Gun.) 1 ஒரு 
Lorifjevd; the mahratta country. 2. மராட்டிய 
Gharifl; the Maharatta language. 

மகாராத்திரம் ௭௪92-22, பெ.(ஈ.) 
நள்ளிரவு (யாழ்.அக.); ஈ1 ஈர், 

[Skt. maha-ratra > 5. மகாராத்திரம்.] 

wuamftia magdarittam, பெ.(1.) மலைவேம்பு; 
யா ஈ௦ (சா.அக. 

மகாருத்திரர் ஈசரச- பாள பெ.(ஈ.) 
சிவபெருமான் (சி.போ.பா.ர, பக்.54); 1௦0 54௪, 

த.வ. உருத்திரன். 

[Skt. maha-rudra > த. மகாருத்திரா.] 

மகாரூபகம் magd-rpagam, பெ.(1.) ஒரு 
நாடகத் தமிழ் நூல் (யாழ்.அக.); 8 work 
probably written in nataka-t-tamil 

[Skt. maha-rapaka > த. மகாரூபகம்.]   

மகாரூபை 7௪72-740௮] பெ.(ஈ.) 1. நல்லுரு 

வுள்ளவள்; ௦3 of beautiful form. 

2. பார்வதி (கூர்மபுதிருக்கல்.21); 227-௪11 

[Skt. maha-rip4 > ». weresenu] 

warGyaisin magarévadam, Gu.(n.) ap 

பலாசு என்னும் முள்முருக்கு மரம்; 8 1166 

ராக 101௦8 (சா.அ௧.). 

[Skt. mahatrevadam] 

மகாரோகம் maga-rogam, Gu.(n.) @LLth 
முதலிய பெருநோய் (சங்.அக.); 180703 80 

other serious diseases. 

த.வ. பெருநோய். 

[5ம் 77௪/2-107௪ 2 த. மகாரோகம்,] 

மகாரெளரவம் 1௪72-௪௪௮7, Qu.(n.) 
நிரய வகை (சங்.அக.); ௮ hell. 

[Skt. ௮/2 சய202 2 த. மகாரெளரவம்.] 

மகால் சகி! பெ.(ஈ.) அரண்மனை; palace. 
'திருமலைநாயக்கர் மகால் (உவ). 

[U. mahal > 5. were] 

Were Gil maga-lakkumi பெ.(ஈ.) திரு 
மகள்: Laksmi 

[Skt. maha-laksmi > த. மகாலக்குமி] 

WaTUTHO Magd-vadam, Gu. (n.) 
1. Qu@mierhm; tempestuous wind. 
'மகாவாதம் சென்று தாக்கிய பொழுது 
(தக்கயாகப், 144. உரை) 2. மகாவாதரோகம் 
பார்க்க; 86௦6 magavadardgam. 

[Skt. maha-vada > த. ம்காவாதம்.] 

மகாவாதரோகம் magd-vadarogam, Qu. 
(1.) வாதக் குடைச்சல் நோய் (பைஷஜஐ); 
nervous disease, palsy. 

மகாவித்துவான் ஈ72/2-ப//ஸ்கர Qu. (n.) 
பெரும்புலவன் என்னும் பட்டம்: 9 11416 
meaning ‘great scholar’ 

த.வ. பெரும்புலவன் 
[Skt. maha-vidvan > த. மகாவித்வான்.]



மகாவிரதம் 363 மகோற்சவம் 
  

naraiysin maga-viradam, Glu. (1.) 1. சைவ 

சமயத்தின் உட்சமய மாறனுளொன்றான 

மாவிரதம். (யாழ். அக.); a section of 

Saivaisam. 2. சைன விரத வகை. (சீவக. 

2818, 2 smy.); (Jaina.) a kind of vow. 

[Skt. mahd-virata> த. மகாவிரதம்] 

loarenuin Mmaga/ayam, Gu. (n.) 1. கன்னி 

(புரட்டாசி) மாதத்துக் கரும்பக்கம்; 16 04% 

fortnight in ther lunar month of 

Bhadrapada. 2. Qserymsorrag@s 

கன்னித் (புரட்டாசி) திங்களில் வரும் 

கரும்பக்கத்தில் செய்யும் நினைவேந்தல் 

நிகழ்ச்சி; offerings to deseased ancestors 

made during magdalayam. 

[Skt. mahalaya > 5. wererui.] 

மகான் magan, பெ. (ஈ.) பெருந் தன்மையுள்ள 

GugGwesr; a respectable the man. 

'மூலப்பகுதியான மகானுண்டாகும்' (பாகவ. 

சுக முன் 2.5.). 

[Skt. mahan > த. மகான்.] 

wALutsseh magida-marttan, Gu. (7.) 

மலைமகள் (துர்கை) (சங். ௮௧.). 0பா98. 

[Skt. mahisa-mardani> g. மகிடமர்த்தனி 

மகிசம் - எருமை, மர்த்தணி - கொன்றவன்] 

மகிபாலன் magi-palan, Qu. (N.) Ses 

(பிங்.); king, monarch. 

[Skt. mahi-pala> g. wsuravsir] 

மகிமா ஈசரர்£சு பெ. (ஈ.) எண் வகை 

ஆற்றலுள் (அட்டமாசித்திகளுள்) விருப்பம் 

போல உருவத்தைப் பருக்கச் செய்யும் 

Gusmim%; the supernatural power of 

increasing size of will one of astamasitt! 

"உள்ளும்புறனு நிறையும் பெருமைதனை 

யன்றோ மகிமா வென்றும்” (திருவிளை. 

அட்டமா. 23: 

[Skt. mahima> g. wéur]   

மகிமை சதக! பெ. (.) 1. பெருமை. 
greatness, grandeur, glory, majesty. 

“onan wudlenu urmen” (sapuy. 16); 

2. மதிப்புரவு (வின்.); |1010பா, (ரஷ்; 

respectability. 

மகிமைப்படுத்து-தல் .727/77௮/-2-,2௪2///70/-5 

செ.கு.வி. (3.1.) 1. மதிப்புரவு செய்தல்; 1௦ 

சந், 9/0ஈந், பரந் 2. புகழ்தல் (வின்.); 

to extol, praise. 

த.வ. பெருமைப்படுத்துதல் 

[5/% சாக்கி? த. மகிமைபித்து-.] 

மகேச்சுரர் 777௮12200௮, பெ. (1.) சிவனடியார். 

(சிலப்பிர. 48, உரை.); 06/01968 95 58. 

[Skt. mahésvara > த. மகேச்சுரா.] 

uGaeser makésan, Qu. (n.) Fauipresr; Siva. 

மேலவர்க் கல்லா லின்றே விழுமிய மகேச நாமம் 

(இரகு. யாக. 58). 

[Skt. ma&hésa> த. மகேசன்.] 

மகேந்திரம் ஈச்ச), பெ. (ா.) 1. ஒரு 

umag Geri; a range of mountains. 

2, கஞ்சம் மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு மலை; 9 

mountain 32 miles south - west of 

Berhampore, in Ganjam of with ancient 

Siva shrine. nip urna w6s mst 

வெற்பன் (திருவாச. 2, 100). 

த.வ. மாவிந்தம் 

[9ம் ஈாகர்காள்௪? த. மகேந்திரம்] 

மகோதரம் magédram, Gu. (n.) பெருவயிற்று 

நோய்; 90033 07 (06 abdomen, ascitis. 

த.வ. பெருவயிற்றுநோய் 

[Skt. wer 4 உதரம்] 

மகோந்நதம் magdnnadam, Gu. (N.) 

பனைமரம் palmyra tree - Borassus 

flabellifer. (e7. 96.) 

[9ம் மகா - உன்னதம்] 

மகோற்சவம் 12(07020௪, பெ. (ஈ.) பெரிய 

திருநாள்; 01681 19514.



மகோன்மதம் 

த.வ. பெருவிழா 

[Skt. mahdt-sava > த. மகோற்சவம்] 

மகோன்மதம் makopmadam, Qu. (ஈ.) மிகு 

மயக்க வெறி. (யாழ். அக.); ஐச 
intoxication. 

[Skt. mahdnmada > த. மகோள்மதம்] 

மகோன்னதம் ஈ2:217௪22,, பெ. (ஈ.) 1. மிக்க 
உயரம்; [91007 [0740855. 2. உயர்ந்த நிலை; 
high ரகா, ரபர் 0514௦. 3. பனை. (மூ.அ); 
palmyra, palm. 

[Skt. mahdn-nata > 5. u@snerargii] 

மங்களாசாசனம் mangalasaSanam, பெ. 
(7.) 1 நன்மையை வேண்டுகை; 1117009100 ௦4 
blessings by great persons. மங்களா சாச 
னத்தின் மற்றுள்ள வாழ்வார்கள் தங்களார் 
வத்தளவு (உபதேசரத். 18); 2. ஆழ்வாராதி 
யாரால் துதிக்கப் பெறுகை; 06060104௦1 01 3 
sacred place, as by Alvars, etc. 
3. பெரியோர்களின் suiflur@; worship by 
90681 ஈசா. பெருமாளை மங்களாசாசனம் 
செய்தாயிற்றா?. 

[Skt. 71217௮:262௪௮72) த. மங்களாசானம், J 
ms earns margalaratt, Qu. (n.) 

1. கடவுளுக்குச் சுழற்றியெடுக்கும் கருப்பூர 
ஆரத்தி; waving of camphor before a deity. 
2. மங்கலகாலங்களில் மஞ்சணீர் சுற்றுகை; 
ceremony of waving turmeric water in a 
dish on auspicious occasions. 

[Skt. marigadamtarathi> g, மங்களாரத்தி] 

மச்சக்காவடி Macca-k-kavadi பெ.(ஈ.) மீன் 
கலயங்கள் கொண்ட sree; a kKavadi with 
vessels containing fish. 

[Skt. matsyateneup] 

[மச்சம் 4 காவடி] 

மச்சக்கொடி macca-k-kogi Qu.(n.) 
காமனுக்கும் பாண்டியனுக்கும் உரியதான 
WerrGame (aller); banner of Kama andthe 
Pandyas bearing fishen sign 

[மச்சம் * கொடி]   

384 மச்சம்" 

மச்சகந்தி ஈச2௦௮4௭4/ பெ.(ஈ.) பரிமளகந்தி 
(urs); Vyasa’s mother. 

[Skt. matsyagandhi> g. wéeeig] 

மச்சத்தில்செனித்தமலக்கல் ஈ7௪௦௦௪(1/- 
529/2-77௮4௮) பெ.(॥.) பொன்னம்பர்: 

amber of a gold colour a mineral 

describes in the Tamil siddha medical 
science. 

மச்சதேசம் mscc-désam, பெ. (ஈ.) 
ஐம்பத்தாறு நாடுகளுள் ஒன்று; 8 ௦௦பா(ரு | 
Central, India one of 56 dégam. 

[Skt. matsya+tésa > 6. uséeGgeu] 

மச்சபுராணம் macca-purdnam, Qu.(n.) 
1. பதினெண் தொன்ம (புராணதத்துள் 
மீன்தோாற்றரவு எடுத்த திருமாலால் 
சிவனுடைய பெருமை விளங்க அறிவுரைப் 
பெற்ற தொன்மம் (பிங்); 8 ௦/4 Purana in 
honour of Siva,narrated by Visnu in His 
fish in carnation, oneof patinenipuradpam. 
2. திருநெல்வேலி வடமலையப்ப பிள்ளை 
யினால் கி.பி. 1706-இல் தமிழில் மொழி 
பெயர்த்துப் பாடப்பெற்ற நூல்; a metrical 
rendering of matsya-purana in Tamil by 
Vafamalaiyappa Pi/aiyan of Thirunelveli, 
1706 A.D. 

[Skt. matsya+purana > த. மச்சபுராணம்] 
ween’ maccam, பெ.(ஈ.) 1. மீன்; fish. 

2. திருமாலின் முதலாம் தோற்றரவு; ரிதா- 
incarnation of Visnu ,one of taSavataram. 
3. மீன ஓரை; 018085 of the zodiac. 4. மீன 
(பங்குனி) மாதம்; monthofpanguni. "Lazar 
கடமச்சத்திர்குர் திரிக்குள்” (தைலவ. பாயி. 
55). 5. மச்ச புராணம்,1 பார்க்க: 566 
macca-déSam. 6. மச்சதேசம் பார்க்க; 566 
மச்சநாடன் (பாரத. நிரை. 65). 

[Skt. matsya > ». மச்சம்]
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மச்சம்” 71௪2௦2, பெ.(॥.) மாற்றறிய வைத் 

திருக்கும் பார்வைப் பொன்; 01606 of gold kept 

1௦18 586. 'வன்றொண்டா மச்சம் பெட்டிக் 

கக் கொண்டு ”(பெரியபு. ஏயர்கோன். 109.). 

[1 matstsu, K.macca> த. மச்சம்] 

மச்சம்பி 777௪222779) பெ.(॥.) 1. தமக்கை 

கணவன்; elder sister's husband. 

2. அம்மான் Lees; Maternal uncle's son. 

3. 9155 weet; paternal aunt's son, 

4. கணவனுடைய தமையன்; 050210 610௪ 

brother. 

weéeipefl maccamun, Gu.(n.) ug\Glesr sis 

சித்தருள் ஒருவரும் மருத்துவ நூலியற்றிய 
வருமான ஒரு சித்தர்; a reputed mystic, 

author of treatises on medicine, one of 

Patinen-Cittar. 

மச்சயந்திரம் macca-yandiram, Gu.(n.) 
அம்பெய்வதற்கு மீன் வடிவாயமைத்த குறி 

(91. &li5.); mark for archers in the shape 

of a fish. 

[ச்ச * யந்திரம்] 

மச்சரம் maccaram, Gu.(n.) 1. Gurren 

(வின்); envy; jealousy at another's 

success or prosperity. 2. Gurly; 

competition, rivalry. 

[Pkt. maccara> Skt. matsararg. uéeqii] 

மச்சராசன் macca-rasan, Gu.(n.) 1. Weer 

களின் தலைவன்; 9 0118165. ரச்சராசன் 

மேல் ஊரவே" (தக்கயாகப். 469). 2. மச்ச 

தேசத்தரசன்; பற ௦4 1/2133/8 ௦௦பாறு. 

[Skt. matsyaraja > 5. uéerrecir] 

மச்சரூபன் Macca-rubap, பெ.(ஈ.) காய்ச்சு 

நஞ்சு; ௮ [40 ௦7 2158(0. (சா.௮௧.) 

uéealerd&ein macca-vilakkam, Gu.(Nn.) 

மீன்களைப் பற்றிய நூல் (Luraderig.); treatise on 

marine zoology. 

[மச்சம் - விளக்கம்]   

மச்சனா 7/22020௪,பெ.(1.) முள்ளங்கி; 180018) 

(சா.௮௧.). 

மச்சாமேகம் 77௪222-/7727477, பெ.(॥.) இது 

நாவல் வேரினால் தீரும் நோய் வகை; 8 variety 

of mega disease it is curses by the 

infusion of the root of jambolana. 

wéempal macca/vj பெ.(0.) மச்சாவி (M.E.R. 

479 01 1917 - 8) பார்க்க; 896 118002. 

மச்சிகம் 71௪2௦09௭, பெ.(.) முடிதிருத்தத் 

தொழில் (நீலகேசி, 280.); 870௨15 work. 

மச்சிகன் 77722௦1721) பெ.(.) வணிகன்; 11208. 

1ரச்சிகனெழுந்து கம்பவாணரை மகிழ்ந்து! 

போற்றி "(திருவிரிஞ்சைப். வழித்துணை - 42). 

மச்சிபம் 77௪00/௪/7, பெ.(॥.) கடுகுரோகிணி 

(மலை); chiristmas rose. 

wud’ macciyam, Gu(r.) née’ uniée; 
see maccam. 

மச்சியம்” macciyam, Glu.(n.) Oe Cri Seva; 

a root uses as purgative. (em. 96.) 

மச்சியராசன் Macciya-rdsan, Qu.(n.) 

மச்சராசன் (தக்கயாகப் 469, உரை, பார்க்க; 

566 1150087458, 

usfunéA macciyacci பெ.(1.) மச்சியாத்தி 

பார்க்க; 566 macciy atti. 

மச்சியாத்தி macciyatt பெ.(ர.) பொன்னாங் 

கண்ணி: 5685]6 41. (சா.அக.) 

மச்சேந்திர நாதர் maccéndira-nadar, Gu. 

(n.) நவநாத சித்தருளொருவர் (சது.); 8 

mystic, one of navanada-sittar. 

[Skt matsyénara-natha> g. sGai.Shprer] 

மச்சேந்திரநாதன் maccéndira-nddap, Glu. 

(ஈ.) நவநாத சித்தரில் ஒருவர்; ௦6 ௦4 16 

$/70/7௮75. (சா.அ௧.)



மச்சேந்திரன் 

மச்சேந்திரன் maccénairan, Qu.(n.) wee 

முனி நாயனார்; 8 5/987௪7. (சா.அக.) 

மச்சைசமுற்பவம் Maccai-samurbavam, 

பெ.(1.) மாதப்போக்கின் போது வெளியாகும் 

கெட்ட அரத்தம் (சுரோணித நீர்); menstrual 

01௦௦0. (சா.அக.). 

மச்சைதாதுக்கிருமி maccaitadu-k-kirumi 

பெ.(ஈ.) எலும்புச் சோற்றை உண்ணும் 

நுண்ணுயிரி; 08185116 01 98 19ம் 6215 (6 

௦016 ஈனா04. (சா.அ௧.) 

மச்சைதாதுகதசுரம் ,17222௪/202//௪02- 
50/27, பெ.(1.) எலும்புச் சோற்றைத் தாக்கும் 
emueéesv, a fever affecting the marrow of 
the bone, (சா.அக.) 

ué meals Hy §) maccaivittirad] Qu.(n.) 
எலும்புச் சோற்றைத் தாக்கும் ஒரு கட்டி; 
abscess affecting the marrow. (#1.9)6.) 

மசக்கல் 77௪52/௪! பெ.(ஈ.) தன்வசமாக்கல்; (௦ 
bewitch; to enchant; to charm .(a1r..9\&.) 

மசமசப்பு Mmasamasappu, Gu.(n.) சொறிவு; 
itching sensation.(er..9)8.) 

மசரசமலர் Masarasa-malar, பெ.(ஈ.) 
1. குழந்தைகளுக்குக் கருப்பாக நுரைத்து 
கழியும் ஒரு வகை நோய்; 8 disease in 
children accompanies by black mucus 
Clots. 2. Gleshl yap; a kind of worm in the in 
festine. (சா.அக.) 

மசரா ௱௪2௮5 பெ.(ஈ.) உட்கிடைக் கிராமம்; 
hamlet. 

மசரைப்புழு MaSarai-p-pulu, Qu. (n.) 
WET Ee umiée; See Masarasa-malar 
(சா.அக.) 

[மசரை-யுமு] 

மசனம் ஈ1ச22ர௪௱, பெ. (ஈ.) வருத்துகை (சங். 
௮௧; 170016 5006656. 

[Skt. masana > த. மசனம்] 
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மசாலா 

மசாகம் 1௪2472, பெ.(1.) குருவி (சங். அக); 

small bird. 

[Skt. masaka > 5. were] 

மசாரம் 7௪5௫௮7, பெ.(7.) 1. பைம்மணி: 3 
precious gem. 2. நீல அரத்தினம்; 8 01ப6 
081. (சா.அக.). 

மசால்சி ,7௪2௮/8/ பெ.(ஈ.) 1. தீவட்டி பிடிப்பவன் 
(வின்.); (01௦4) - 068௭. 2. விளக்குத் துடைத் 

GS MMILEusTr (@).ou.); servant who trims the 
lamps. 

[U. mashalci> த. மசால்சி] 

மசால்தோசை -1௪2௮9629/பெ.(ஈ.) உருளைக் 
கிழங்கு உசிலையை உள்ளே படித்துத் 
தரப்படும் தோசை; 8 00591 ரர் ௨ ரி/ஈர ௦7 

fried potato and onion. "2 sara; NGAGE 

வருபவர்கள் அதிகம் விரும்பிச் சாப்பிடுவது 
மசால்தோசை ' 

த.வ. உசிலைத் தோசை 

[U. mashal> g. மசால்] 

மசால்வடை masa/-vadaj Qu.(n.) Geri 
காயமும் பிறவும் கலந்த வடைப் பணிகார 
ais; a kind of vadai made with onions 

and condiments. 

த.வ. உசிலை வடை 

[U. masala > த. மசால்] 

மசாலா masd/4, Gun.) பொதுவாக புலால் 
உணவில் பயன்படுத்தப்படும் கசகசா, 
இலவங்கப்பட்டை, பூண்டு முதலியவை 
சேர்த்து அரைக்கப்பட்ட கலவை; mixed 
condiments and spices (for meat dishes); 
Curry stuff. மசாலா இல்லாமல் கறிக்குழம்பு 
சுவை இருக்காது: 2. மரக்கறி சமையலில் 
துவையல் போல் அரைக்கப்பட்ட தேங்காய் 
அல்லது மிளகாய்: mashed coconut or chilli 
in vegetarian preparations. 3. உருளைக் 

கிழங்குத் துண்டுகளோ, மிளகாய், வெங்காயம் 
முதலியவற்றைக் கலந்து தாளித்துச் 
செய்யப்பட்ட கலவை: boiled potato mixed
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with சரிர் கார் ௦ர்௦. பூரிக்கு இன்னும் 
கொஞ்சம் மசாலா போட்டுக் கொள்!' (பே.வ.). 
4. திரைப்படம், நாடகம் முதலியவற்றில் மக்கள் 

விரும்பி பார்க்கக் கூடிய பொழுதுபோக்குப் 

பகுதிகளான சண்டை, பாட்டு, காதல் காட்சி 

முதலியவை குறிப்பிட்ட அளவில் நிறைந்த 

&svensu; (Of film, play) a mix of stereotype 

box-office elements. சரியான மசாலாப் 

படம் இதற்கு எப்படி பரிசு lem Gee)?” (2.021). 

த.வ. உசிலை 

மசிகாந்தசாதி masiganda-sadj Qu.(n.) 
சைதன்னிய பிரகாசி சாதியாகிய ஆண் 

சாதிவகையில் ஒன்று; 016 ௦4 (66 10பா 

019551024௦ ௦4 ஈ௦. (சா.அக.). 

மசிகூபி ௪24/05/ பெ.(1.) எழுதுமை 

sMOUE(FEKG UM; ink-bottle, ink-stand. 

த.வ. மைக்குப்பி 

[Skt. masikapi> g. wele.9] 

wAgsrel masi-dani Gu.(n.) wee) (யாழ். 

௮௧); /-0௦106. 

த.வ. மைக்கூடு 

[Skt. masi-dhana > த. மசிதானி] 

மசிமை 7125/77௮/ பெ.(ஈ.) பெருமை; 0068917655. 

'மசிமையில் கூறைதாராய் (திவ். நாய்ச். 3,9). 

[Skt. mahima > 5. wen] 

Awa masivyagiri பெ.(.) மேற்கூரை, மேற் 

கவிகை; 081௦. 'திருத்திரை கட்டுகிறதும் 

மசியகிரி கட்டுகிறதும்"' (கோயிலொ. 96). 

[மசிய - கிரி] 

[Skt. masaka-hari> த. மகிபகிரி] 

மசியம் masivam, Gu(n.) 1 கருஞ்சீரகம்; 0180 

பே௱ர்ர 56605. 2. மிளகு; 06006: (சா.௮௧.) 

மசிலி' ஈச) பெ.(ஈ.) மசியகிரி (இ.வ.) பார்க்க; 

see maSiyagiri. 

மசிலி? masii பெ.(ஈ.) பாதையில் தங்கிச் 

செல்லும் இடம் (P.T.L.); stage in a journey. 

[U. mazil> g. wésil]   

மசிலிக்கால் masil-k-kal Qu.(n.) Comsalens 

கட்டுங் கட்டிலின் மேற்கால் (இ.வ.); 1௨ four 

posts of a cot. 

[weed 4 கால்] 

மசுமாஞ்சரி ஈசாக் பெ.(॥.) உத்தா 

மணி; 8 8610 (சா.அக.). 

மசூதி ஈ௪2807 பெ.(1.) பள்ளிவாசல்; mosque. 

[U. masjid> 5. 1681] 

மசூரம் masuram, Gu.(n.) 1. தவச வகையுள் 

ஒன்று (சுக்கிர- FSH), 321); a kind of pulse. 

2. மூட்டுப்பூச்சி (சங். அக.); 0ப0. 

[Skt. masdra> த. மகரம்] 

மசூரி' ஈசர் பெ.(॥.) மசூரிகை (வின்.) 

பார்க்க; 566 /77221472௮' 

[Skt. masdrika > த. மகுரி] 

wei? masa Qu(n.) oe (Fh. 36.) 

பார்க்க; 566 /77௪0427 

[Skt. masjid > த. மகுதி] 

ween’ masdrigam, Qu.(n.) oe fos 

(afler.) umitée; See Masurigal 

n@iflein? masarigam, Ou.(N.) wey umes; 

see 725077 (சா.அக.). 

மசூரிகாரோகம் 7௪2817407௮, பெ. (ஈ.) 

சுரத்தினால் உடம்பு முழுதும் குருவெழும்பும் 

நோய்; 3 056856 -67பற 4/6 16615. (சா.அக.) 

மசூரிகை 1௪2477௮ பெ. (1.) பெரியம்மை நோய் 

(வைசூரி) (இ.வ.); small-pox. 

[Skt. masirika > த. மகுரிகை] 

மசோதா ௭௪௪௦௦௪, Gu.(n.) 1. மூல 

ஆவணத்துக்கு முன் படி; [001 draft, as of 

a document. 2. ¢LLuTaighe (par 

சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வரப்படும் சட்ட 

முன்வரைவு (இக். வ.) draft bill of an act. 

த.வ. முன் வரைவு 

[U. musau-wada > g. uGsrgrr]
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மஞ்சக்கல் ஈ2ரி௮4௮/ பெ.(ஈ.) நூற்றிருபது 

இயற்கைச் சரக்குகளுள் ஒன்று; 06 ௦4 14௦ 

120 natural drugs. (e&. 9\6.). 

மஞ்சகணை Mafyakanal Gu.(n.) sy, 

வேட்கை இவற்றிற்குப் பயன்படும் ஒரு சரக்கு; 

a drug used for fever and thirst. (சா. அக.) 

மஞ்சகம் 712297, பெ.(॥.) கொக்கு; 8 bird- 

8101௩. (சா. ௮௧.). 

மஞ்சகாசிரயம் ஈச]2222/2), பெ. (॥.) 

மூட்டுப் பூச்சி; bug. (gr. 916.) 

மஞ்சரி! ஈசர் பெ.(£.) 1 பூங்கொத்து (பிங்); 

cluster of flowers. "மாணறிக்க 
மஞ்சரியின்......ஒஎரிசோ (திவ். இயற். பெரிய. 
26). 2. பூமாலை (பிங்.); 10/67 92180. 3. தளிர் 

(பிங்,); 51001, 801௦0. 4. மலர்க் காம்பு (வின்); 

flower 5181. 5. ஒழுக்கம் (சூடா.); rectitude; 
conformity to rules of conduct. 
6. மஞ்சரிப்பா (யாழ். ௮௧.) பார்க்க; see 
Mahjari-p-pa. 7. மருந்து வகை (யாழ். அக); 

a kind of medicine. 8. «psa (em. 918.); 
pearl. 

[Skt. mafyari> 5. ugserfl] 

மஞ்சரி” ஈசரச/ பெ.(ர.) நாயுருவி (மலை) இலார் 
growing in hedges and thickets. 

[Skt. khara-mafjari> gs. nésel] 

மஞ்சரி” ஈசர21 பெ.(1.) பண் வகை (பரத.ராக- 
6.102.); a specific melody-type. 

மஞ்சரி” ஈசர் Qu.(n.) தொகுப்பு; 
0016010ஈ.' சிறுகதை, மஞ்சரி. (உ.வ.. 

wgehiun mafjar-p-pa, பெ.(1.) பனுவல் 
suse; a kind of poetic composition. 

'கிருள்ணராயற்கு மஞ்சரிப்போ........... செய் 
Grong ere குருராயன்” (தொண்டை, சத. 
95) 

[Skt. ஈாசரகா? த. மஞ்சரி] 

மஞ்சரிப்புட்பம் Mafjari-p-putpam, Qu.(n.) 
UG; a tree(er.918.).   

u@efam mafyarigam, Gun.) wes 

Clam pts (eyp..9).); Southern wood. 

மஞ்சல் 77ச பெ.(.) மஞ்சூர் (இ.வ.) பார்க்க; 

see manijir. 

மஞ்சலி 772௮1 பெ.(ஈ.) உருத்திர சடை; 5௦61 

௦85]. (சா.அ௧.). 

மஞ்சலோகயம் mafjaldgayam, GQu.(n.) 

தூக்கணாங்குருவி; 8 60 which see the 

loxia bird that builds hanging nests on the 

top of tree. (சா.அ௧.). 

WGA te Cua Mafijittimégam, Gu.(n.) 

சிறுநீரில் காணப்படும் ஒருவகைக் காரப் 

Gums; an alkaloid substance found in 

the urine. (a1. 916.). 

[மஞ்சிட்டி - மேகம்] 

மஞ்சிடாலிகம் mafjidaligam, பெ.(ஈ.) மலை 

நொச்சி; [11 1000. (சா.அக.). 

மஞ்சிடாலை ஈசற்/சகிள் பெ.(ஈ.) வாழை; 

plantain. (g1..9)&.). 

மஞ்சிடாவிகம் ஈ௪றி/ரசோசகா, பெ.(.) கண் 
சிவந்து கண்ணீர் வடிகை: 8 eye disease 

marked by redness of the eye and 
watering. (s1..9/.). 

UG AUS HA mafjipattir| Qu.(n.) 1. ஒரு 

நறுமணப்பூண்டு; 8 180781 1897. 2. காட்டு 
tasveilemnss; jasminum Angustifolium. 3. wes 
aureoip; a kind of plantain. (e..9j8.). 

nghAeme maryilai Qu.(n.) Getuescd; brick. 
(சா.அக.). 

மஞ்சினி ஈச பெ.(ர.) புழுங்கலரிசி; 6௦1௦0 
rice. (சா.அக.). 

மஞ்சீரம் ஈசநர்சா௱, பெ.(ஈ.) காற்சிலம்பு; 
tinkling 80௪. "மகுசீர மாறாவனகிறி” 
(அழகாகல, 9) 

[Skt. mafjira> 5. ings yui]



மஞ்சுகம் 

மஞ்சுகம் 712/2), பெ.(1.) சொக்கு; 81011. 

(சா.அக.). 

மஞ்சூர் ஈாகறிள், Qu.(n.) ஏற்றுக்கொள்ளப் 

பட்டது; 181 ப்ப is accepted or 

approved. 

[U. manzar> த. மஞ்சா] 

மஞ்சூரம்' ஈகா, பெ.(.) கடலை (பிங்); 

bengal gram. 

[Skt. masdra> 6. wget] 

மஞ்சூரம்” mafjiram, Ou(n.) wgpemig woh; 
0210800௦65. "மஞ்சூர் மிலக்கங்கொண்டு 

(வீரவன. உமையாண். 20) 

மஞ்சூருத்திரவு ஈாக்்-ப//௪/ப,பெ.(॥.) 
உறுதி செய்யப்பட்டதைக் குறிக்குங் கட்டளை 

(இ.வ.); 01087 01 confirmation. 

[மஞ்சூர் 4 உத்திரவரி 
மஞ்சொட்டி 712௦4 பெ.(ஈ.) பூடுவகை; 9 (40 

of herb. 

wulesHifluua matsattiriyam,Gu.(n.) பேய்ச் 

aon; a wild and bitter gourd. (சா.அக.). 

மட்சிகம் 8௪/39), பெ.(॥.) ஈ (சங்.அக.); 14: 

[$/ம ௮5/4௪ த. மட்சிகம்] 

மட்சிகை 7௪/8௮/பெ.(1.) மட்சிகம் (சங். அக.) 

பார்க்க; see matSigam. 

[Skt. maksikd > த. மட்சிகை] 

மட்சிமயம் ராச/3/1ஆ௮, பெ.(॥.) அதிமதுரம்; 

10ப01106. (௪௧. ௮௧.) 

மணிலா 11727௪ பெ.(1.) நிலக்கடலை; 06௮116, 
groundnut. 

மணிலா தேயத்திலிருந்து கொண்டு வந்து பயிர் 

செய்யப்பட்டமையால் இதற்கு இப்பெயர் 

உண்டாயிற்று. 

மணிலாக்கடலை -சார்2/4௪0௭௮ பெ. (॥.) 

வேர்க்கடலை; ground nut exported from 

Manilla. (சா.அக.). 
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மத்திமக்கூர்மை 

மணிலாக்கயிறு manila-k-kayiru,Qu.(n.) 
பேயன் வாழை நாராற் செய்த கயிறு; ஈக(8 

rope. 

[மணிலா 4 கமிறூர 

[E.manilla+ karyiru > த. மாணிலாக்கயிறர் 

nesfiarsAas A manila-k-kicciljau.(n.) 

SST srayilesns; lime berry ~ tree of 

manila. 

[மணிலா - கிச்சினி] 

மணிலாக்கொட்டை manila-k-kotta@u. (n.) 

Hlederonev; peanut; ground-nut. 

[மணிலா * கொட்டை] 

மணிலாச்சுருட்டு ஈ12/9-0-207ப/110, பெ.(1.) 

ஒரு வகைப் புகைச் சுருட்டு, 148ஈ//3 091௦௦1. 

[பாணினா - சுருட்டு] 

மணிலாத்தா ஈச்ச பெ.(ஈ.) மணிலா 

சீத்தாப்பழம்; ஈ8ர்8 0ப51870 80016. 

(சா.அக.). 

மணிலாப்பயறு ௱சா/80௮/ப பெ.(॥.) 

வேர்க்கடலை; 010பா0ப/. (சா.அக.). 

மத்திபகந்தம் 777௮/42227227), பெ.(1.) மாமரம்; 

ராவா9௦ 1166. (சா.அக.). 

மத்திபம் mattibam, பெ.(£.) மத்திமம் பார்க்க; 

566 ஈரா. (சா.அ௮௧.). 

மத்திம mattima, Gu.(n.) BG; sub acute. 

(சா.அக.). 

மத்திமக்கிராமம் 

பெ.(ஈ.) பண்வகை (பரத. இராக. 80); 3 ௨௦0 

type. 

[Skt modhyamatkirama > sunsslaschmas] 

மத்திமக்கூர்மை ஈ௪/4712-/-68771௮பெ.(ஈ.) 

நிலச்சாரம் (யாழ். அக.); 5௮11 080160 170 

sesame seeds. 

[Skt. madhyan > 5. ws slot osm] 

mattima-k-kiramam,



மத்திமகண்டம் 

bs AwWseeLin mattima-kandam, Gu.(n.) 

ஒன்பான் (நவ) கண்டத்தில் ஒன்று (பிங்); a 
continent, one of navakandam. 

[Skt. madhyama> ௧. மத்திம] 

மத்திமகாலம் mattima-kalam, Qu.(n.) 

விரைவு இல்லாமல் நடுத்தரமாகப் பாடும் 
முறை; ஈ601பார 50860 | singing, 
moderato. 

த.வ. நடுவண் காலம் 

[Skt. madhyama > g. gto] 

மத்திமச்சம் mattimaccam, @u.(n.) 
வாலுழுவை (சங். அக.); 61201 oil tree. 

usSusmanyin mattima-sangaram, Gu. 
(1.) மாயை வரை அழிக்கப்படும் சங்காரம் (சி.சி. 
1, 35) மறைஞா.); சரிக 015501பரி௦ஈ ௦7 15 
universe. 

[Skt. madhyama+sam-hara > த. 
மத்திமசங்காரம்] 

udPiosnseia mattina-sagasam, Gu. (n.) 
ஐந்நூறு பணம் அளவுள்ள தண்டத்தொகை 
(6&4l7 64), 172.); fine of 500 fanams. 

[Skt. madhyamatsahasa > s. மத்திரகாகளார்] 
usAwS ut  mattima-dipam, Qu. (n.) 

இடைநிலைத் தீவகம் (சீவக. 27, உரை.); 8 
figure of speech. 

[Skt. madhyama+dvipa> s. மத்திமதிபம்] 

மத்திமதேசம் ஈச(1/12-222௪, பெ.(ஈ.) 
இமயமமைக்குத் தெற்கும், விந்தியத்திற்கு 
வடக்கும். வினசனத்துக்குக் கிழக்கும், 
பிரயாகைக்கு மேற்குமுள்ள நாட்டுப்பகுதி; 
midland country lying between the 
Himalayas on the north, the Vindhayas 
on the south, Vinasana on the west and 
Prayaga on the east. 

[Skt. madhyama+ téja > 6. மத்திமதேசம்] 
மத்திமப்பிரகிருதி mattima-p-pirakirudj பெ, 

(1.) உடம்பில் பித்தத்தின் தன்மை அதிகமாகப் 
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மத்திமம்! 

பெற்றிருத்தல்; billous temperament of the 
0௦]. (சா.அக.) 

மத்திமபதலோபன் mattimapada-/opan, Gu. 
(1.) நடுச்சொல் தொக்க தொகை (பி.வி.21, 
உரை.); 0௦0௦பா0 800 ம்ப ௦6 (6 
middle member. 

[Skt. madhyama+ padatlopa > த. 

மத்திமபதலோபன்] 

மத்திமபரிசம் mattima-parisam, Qu.(n.) 
கோள்மறைப்புத் தொடக்கத்தின் நடுவேளை 
(ailesr.); mean time of the beginning of an 
eclipse. 

[Skt. madhyamatsparsa > s. nsgha she] 

மத்திமபுடம் mattima-pudam, பெ.(ஈ.) கோள் 
அளவை வகை (வின்.); Mean longitude of a 
planet. 

[Skt. madhyamatsphuda > g. isftop_1i] 

ws Hus mattima-putt) Glu.(n.) Gesraflesr 
நாலும் இயங்கு வகை (வின்.); (Astron) mean 
daily motion of a planet. 

மத்திமபுருடன் mattima-purudan,@u.(n.) 
முன்னிலை இடம் (பி.வி. 44.); 56௦௦௭0 person. 

த.வ. முன்னிலை 

[Skt. madhyama+purusa> க. மத்திய டன்] 
மத்திமபூமி mattima-biimi — பெ.(ஈ.) 

1. உலகத்தின் நடுப்பாகம் (இக்.வ.); 1௦10 
2016. 2 குளிர்ச்சியும் வெப்பமும் சமமான நிலம் 
(ailesr.); temperate zone. 

மத்திமம்! 1218௭7), பெ.(ஈ.) 1. நடு (சூடா.); 
middle position. 2. BOSsro,; mediocrity; 
what is middling or Ordinary. 3. மட்டமானது: 
anything interior or dull. "அவனுக்குக் காது 
மத்திமம்", 4. சமனிசை (பரத. இராக. 13.) 
(சூடா.); ஈ10016 sound. 5. ஏழிசைகளில் 
நான்காவதாகிய 'ம' என்ற பண் (சிலப். 3,23,



மத்திமம்” 

உரை); 10பா1ம் note of the gamut: 6. @laenw 

ase (Lis. siren. 51); a variety of ilayai of 

ாா௦087216 50660. 7. இடையுறுப்பு (பிங்.); 116 

92151. 8. மத்திமதேசம் பார்க்க; 566 
ாாச(பச-22 "மத்திம நன்னாட்டு" 
(சிலப். 15, 178) 9. சராசரியளவை (வின்.); 12௮ 

average. 10. அசுவகதி ஐந்தனுள் ஒன்று 
(குறள், 814, உரைக்குறிப்பு); 3 0806 01 10156, 

one of five asSuva-kadi. 

மத்திமம்” mattimam, Gu.(n.) நடுவு நிலைமை 

என்னுஞ் சுவை (தொல். பொ. 245, இளம்பூ.); 

$anta rasa, the sentiment of tranquility. 

[Skt. madhyama > த. மத்திமம்] 

மத்திமம்” mattimam, Gu.(n.) Eos 

பார்வை; 8807 8190608588. (சா.அக.) 

மத்திமவிம்சதி mattima-vimsadi Gu.(n.) 

அறுபது ஆண்டுக் கணக்கில் சர்வசித்து முதல் 

பிராபவ ஆண்டு வரையுள்ள இடையிருபது 

ஆண்டுகள் (பஞ்.) the second period of 20 

years from Sarvasittuto parapava in the 

jupiter cycle. 

[ரத்திமம் + aftr] 

[Skt. madhymatvimcati> g. us sboahtieg] 

wdsMuost mattiman, Gu.(n.) 1. எளிமையாக 

Gg tues; man of ordinary abilities. 

2. n@yibGurer; impartial person, unpire. 

3. நடுத்தரமானவன் (யாழ். அக.); 96050 of 

middling status or position. 

[Skt. madhyama > g. us Slosir] 

மத்தியமாவதி mattivamavad] பெ.(ா.) பண் 

susne; (Mus.) a melody type. 

[Skt. madhyamavati> g. சத்திமமாவுதி] 

மத்தியரேகை mattiya-réga, Glu.(n.) 

நிலநடுக்கோடு (பூமத்திய ரேகை) (இக்.வ.); 

equator. 

[Skt. madhya-rékha > த. மத்தியரேகை] 
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மதியம் 

மத்தியத்தம் ராசட்ட்ச/27, பெ.(.) அமைவு 

செய்தல், இணக்கம் செய்தல் (பஞ்சாயத்து); 

mediation, arbitrators. 

த.வ. இணக்கம் 

[5/0 ஈச்சம்: த. மத்தியத்தம்] 

மத்தியத்தர் ஈசரீற்௪//௪7) பெ.(.) இணக்கம் 

செய்வோர்(பஞ்சாயத்தார்); நள்ஸர05, 

arbitrators, umpires. 

த.வ. இணக்கர், நடுவர் 

[Skt. madhyastha> த. மத்தியுத்தா] 

ns Auroragis mattyapasuram, பெ.(1.) 

நடுப்பகலில் காணும் ஒரு வகைக் காய்ச்சல்; 8 

1/௦ 809 4௭௦௦௩(சா. அ௧.). 

[Skt. madhyana > த. மத்தியான] 

wusAurerip mattiyanam, Gu(n.) BOLULE 
(es); noon, mid-day. “Lasahlumenrup coreoru 

மகன்ற பிள் ”(பிரபோத. 10, 12). 

த.வ. நண்பகல் 

[Skt. madhyahna > த. மத்தியானம்] 

மத்தோன்மத்தன் mattonmattap,Gu.(n.) 
1. முழுப் seer; personwho has gone 

utterly mad. எனை மத்தோன் மத்தனாச்கி" 

(திருவாச. 34, 3). 2. மிகச் செருக்கு 

9 sm Guirer; personeatenupwith pride 

[Skt. mattonmatta > த. மத்தோன்பத்த/] 

மதனி ஈ72220/பெ.(1.) 1 மதினி பார்க்க; 566 

madini "'இச்சீதையும் உன் மதனி (இராமநா. 

அயபோத். 21). 

மதினி madinj Gu.(N.) 1. அண்ணன் மனைவி; 

elderbrother'swife. 2. மைத்துனி (இ.வ.); 

wife'ssister.3. மாமன் மகளிருள் தனக்கு 

endyssausir; daughter ofone'smaternaluncle, 

olderthanoneself. 4.genowstr toseir; elder 

brother'sdaughter. 

மதியம் madiyam, Gu.(n.) 1. நடு; centre. 

"ஓரினன் மதியத்தினை யோதுமே"' (மேருமந். 

1127). 2. நடுப்பகல் (இ.வ.); noon, midday. 

[Skt. madfya > s. மதியம்]



மதுசூதனன் 392 மாகதர் 

மதுசூதனன் 77௪2270272 பெ.(ஈ.) திருமால் 

(மதுவென்னும் அசுரனைக் கொன்றவன்); 
Visnu,as the slayer of madhu. 

[Skt. madhutsddana > த. மதுகு.தனன்] 

Use, Her madusidan, Qu. (n.) ws 

சூதனன் பார்க்க; see madusidanan 

"மதுசூதனையயன்றி மற்றிலே னென்று" (திவ். 
திருவாய். 2,7,6.) 

மதுரகவி madura-kavi பெ. (ஈ.) 1. நாற் 

கவிகளுள் இனிமை பெருகப் பாடும் பாவலன் 
(கவி) (பிங்.); poem speciallycharacterised 

by mellifluous language, one of nar - kavi. 
2. இன்கவி பாடும் புலவன்: poetwho 

composes poemsinmellifluouslanguage. 

3. நம்மாழ்வாரின் மாணாக்கரும் நாலாயிரம் 
தெய்வப் பனுவலில் (திவ்யப் பிரபந்தத்தில்) 
'கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு' என்ற பனுவல் 
பாடிய வருமான ஆழ்வார்; (திவ். கண்ணிநுண். 
10.)a Vaisnava saint an disciple of 
Nammalvar, the author of K anninun- 
SiruttambuinDivya-p-pirapandam. 

[Skt. madura-kavi> த. மதுரகவி/ 

மம்மதுகான்வராகன் mammadukan- 
varagan, Glu. (n.) era susie (பணவிடு. 116); 
8001௩ 

[4: மகமதுகான் 4 வராகன்ர 

மம ௪71௪, பெ.௮. (80.) என்னுடைய: ஈாஈ6 
'மமனி நாயகன் " (திருப்பு, 16.). 

[Skt. mama> g. ino] 

மமதை Mamadaj Gu. (n.) செருக்கு; ௦௦1௦67, 
Vanity. “uremia மீபதையைப் பிரித்து" 
(ரொமறா. பாயி து) 

[Skt. mama-ta> 5. மமதை 

மய்யம் ஈ௮௭௱, பெ. (1.) நடு, இடை (இ.வ;3: 
middle, centre. 

[Skt. madhya> த. மய்யம்]   

மயுராசன் ஈலுர22௪7 பெ. (ஈ.) குபேரன் 
(wirip.); Kubéra, as lord of kinnaras. 

மயூரகதி ஈஷும்சஏசர் பெ. (ஈ.) குதிரை நடை 
ஐந்தனுள் மயில் போன்ற நடை; 8 0906 ௦7 
horse, remembling that of a Peacock. 

மயூரம் ஈது, பெ.(ஈ.) 1. மயில் (சூடா.); 
680004 "வழிக்குத் துணை வடிவேலும் ..... 
மயூர முமே" (கந்தரலங். 70.) 2. மயூராசனம் 

பார்க்க; 568 ஈஷும் 888௭. "மயூர 
முழங்கை யிரண்டு முந்திப் புறத்தழுந்தப் 
புவிகை யூன்றி யகமொருமித் தடிநீட்டித் 
தலைநிமிர்த்து வைகல்" (பிரபோத. 44,40.). 
3. மயூரகதி பார்க்க; see mayiira-kadi 
4.செடி ime; peacock'screst.5. வாத 
நாராயணம்; ரிறட்வுளா. 6. ஒருவகை சிறு 
yb; falsepeacock'sfoottree 7. நாயுருவி; 
a plant growing in hedges and thickets. 
8.குராசானி என்னும் ஒமமுண்டாகும் 
ஒருவகைப் பூடு; 01201810௭௨ 

[Skt. mayara> s. மயூரம்] 

மயூராசனம் Maydrasanam, Qu. (1.) ஓக 
வகையிலொன்று; 8 (470 04 posture. 

மயேச்சரன் mayéccuran, Au, (ஈ.) 1 சிவன்; 
580.2, யாப்பிலக்கண நூலாசிரியருள் 

ஒருவர்; the authorofatreatiseonprosody. 
"மயேச்சுரர் முதலாகிய ஒரு சார் ஆசிரியர்." 
(காரிகை, உறுப்பு. 14. உரை..). 

த.வ. பெருவுடையார் 

[Skt. mahésvara> த, மயேச்சுரன்] 

மாகதர் ஈச7௪௦2 பெ. (ஈ.) 1 வடநாட்டிலுள்ள 
மகதநாட்டார். (யாழ்.அக.); inhabitants of 
Magadha, in North 11019. 2. தென் 
னாட்டுள்ள நடுநாடாகிய மகதநாட்டினர்; 
(msc); inhabitants of natunatu. 3. gett 
திருமுன் இருந்து அவர் புகழ்பாடும் 
தொழிலினர் (சிலப் 5, 48.); professional 
Minister's who assuming a sitting posture 
in the presence of sovereigns sing their 
praises and exploits. 

[Skt. magadha > ௧. மாகதர்]



மாகதி 

மாகதி 97௪7௪0 பெ. (ஈ.) 1. பிராகிருத மொழி 

வகை; Magadhi, a secondary prakrt 
1௮0806 2. திப்பிலி (மலை); 1010 pepper. 

3. முல்லைவகை (நாமதீப. 346.) ; 1104௦1௦௱ப5 
- flowering smooth jasmine. 4. ஊசிமுல்லை 

(பிங்.); 68760 88/6 5. சீனிச்சருக்கரை 

(சங். அ௧.); 5087. 

[Skt. magadh/> 5. wrsA] 

மாகம்! 77௪9௮7, பெ. (ஈ.) கொடுநுகம் (மகம்) 

(விண்மீன்) (பிந்.); 12101 2152712. 

[5/0 1௪0722 த. மாகம்'] 

மாகம்” ராச), பெ. (ஈ.) 1. மேலிடம்; upper 

space. மாக மாடத்து' (கம்பரா. மிதிலைக் 83.) 
2. eireris; sky,air,atmosphere. ‘ure 
விசும்பின்' (புறநா. 35). 3. மேல் உலகம்; ௪2/92 
'மாகந் தொட நனி நிவந்த கொடி' (ஞானா. 
34,15). 4. §a&@ point of the compass. 
'மாகநீள் விசும் பிடை' (சீவக. 569.). 5. மேகம் 

01000. (சீவக. 569. உரை.); 01000. 

[Skt. magha-kha > த. மாகம்] 

மாகாணம் ஈசிரசரசா, பெ. (ஈ.) 1. நாட்டுப் 

பகுதி; 54/7௦, றாவரா௦௨ 2. ஒரு வரியதி 

காரியின் (கர்ணத்தின்) ஆய்கையின் கீழ் 

உள்ள பல சிற்றூர்கள் அடங்கிய நாடு;04/510 

of ataluk, consisting of several villages, 

under the management of one karnam 

.₹.). 3. மக்கள் கூட்டம்; 0௦0 ௦4 

dependants gathered for a common 

purpose. ஆள் மாகாணம்' 

[ப. ஈசா? த. மாகாணம்] 

மாகாத்மியம் ஈசிரசரரட்2ா, பெ. (1.) மகிமை, 

grreatness. 

[Skt. mahat-mya > த. மாகாத்மியம்] 

birarerst magalan, Qu. (n.) 1. warens 

தனுடைய தலைமைக் கணக்கன்; the chief 

attendant of makasatta.‘oig wremer 

னென்போன்' (கந்தபு. மாகாளர்வரு.3) 

2. சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் (அபி. சிந்), 

commander of Siva's hosts. 

[Skt. maha-kdla > த. மாகாளன்..] 
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“LTH Hue, Agi magaliya-sattiram, 

Gu. (N.) 1 தாலிச்சரடு (சிலப். 1, 47, அரும்.); 
the cord of the marriage- badge. 

[Skt. margalatsitra> g. ாங்கவிபகுத்திரம்] 

மாங்கலியப்பிச்சை Magaliva-p-piccaj Ou. 

(ஈ.) தான் தாலியுடன் வாழும் வகையில் தன் 
கணவனுயிரைக் காக்குமாறு ஒருத்தி 
வேண்டுகை; 1121068810 07 9 4172 1௦ 16 
life of her husband, as pleading for the 
retention of her tali. 

[Skt. mangalya > த. மாங்கவியப்பிச்சச.] 

மாங்கலியம் ஈாசர்கட்கா, பெ. (ஈ.) தாலி 
(சிலப். 2, 63 உரை.); marriage badge. 

[Skt. mangalya > g. wrnireeduni.] 

மாங்கிசம் ராக், பெ. (.) இறைச்சி 
(மாமிசம்); ரி; ஈ.ஈ. 'மாங்கிசத்துடனே 
விரவின சோறு' (சிலப் 5, 68, அரும்.) 

[8/ம 25௪ 2 த. மாங்கிசம்] 

மாச்சரியம் ராசமகந்தா, Gu. (n.) 
1. பொறாமை; ஈர. மாச்சரியத் தாலிகழின் 
வந்த தென்” (உபதேசரத். 2). 2. பகைமை; 
7௪/02: 02414, 'மாச்சரியங் கொண்டரக்கர் 

அட்ட திசை மேலும் மேவினார்' (இராமநா. யுத். 

88). 
[Skt. matsarya > த. மாச்சரியம்] 

மாசூல் 712341 பெ. (1.) பயிரின் விளைச்சல்; 

product of a field, produce of grain. 

[U. mahsul > g. wre] 

மாசூன் 7254, பெ. (1.) சுவையும் நறுமணமும் 

ஊட்டிய மயக்கவுணவு வகை (0.6.).; 8 

inebriating preparation, sweetened and 

spiced. 

[U. majan > s. urea.) 

மாஞ்சா ஈச பெ. (1.) காற்றாடிக் கயிற்றில் 

தடவுதற்குக் கண்ணாடிப் பொடியோடு கலந்த 

பிசின் வகை; 8 1/0 01 glue, prepared with 

glass - dust and used to rub the kite- 

string.   [U. mafia > s. மாஞ்சா]



மாத்துவம் 

மாத்துவம் 772/௮, பெ. (ஈ.) மாத்துவரின்!! 
(துவைதம்) இருமைக் கோட்பாடு; 0ப8॥19( 0£ 
Dvaita school of Madhva. 

[Skt. madhva 2 த. மாத்துவம்/] 

urs sian mattuvar, Ou. (n.) urd sieut vss 
தினரான துவைதிகள்; followers of 
Madhva's Dvaita philosophy. 

[Skt. madhva > த. மாத்துவர்] 

மாதாஈச2, பெ. (ஈ.) 1. தாய் (பிங்); mother 
'மாதாபிதாவாகி' (தேவா. 1227,7). 2. மலைமகள் 
(பிங்); Parvati. 3. கலைமகள் (பிங்ர; 
5878819(. 4. அறிபவன் (சங். அக.); (6 
knower. 

[Skt. mata 2 த, மாதா] 

மாதுலன் ஈ220/௪7 பெ. (ஈ.) 1. தாயுடன் பிறந்த 
ஆண், மாமன்; ஈ£19ஈ8] பா௦6. 'ஒரு சாரவன் 
மாதுலனென (கல்லா. 43, 24) 2. பெண் 
கொடுத்த மாமன்; father-in-law. 3. ‘guaustr 
மாதுலன் வெம்மையை நண்ணினான்' (கம்பரா. 

ஆற்றுப். 3.) 
[5/0 ாசி1ப/22த. மாதுலன்.] 

மாந்திரீகன் ஈசா, பெ. (ஈ.) மந்திர 
ஆற்றலால் சிறந்த ஆற்றலைச் செலுத்துபவன் 
(@\.0..); one who exercises supernatural 
powers by means of mantras. 

[Skt. mantrika>s. unidifasir ] 

WTUMgula ma-patiyam, Gu. (n.) 1. பேருரை; 
elaborate commentory. சிவஞானபோத 
மாபாடியம்” 2. பாணினி சூத்திரங்களுக்குப் 
பதஞ்சலியார் செய்த பேருரை. (நன். 373, 
ail@s.); Patafijali's commentary onthe 
Sitras of panini. 

[Skt. maha-bhasya>s. மாபாடியம், ] 

மாமிசபட்சணம் mamisa-patcanam, Qu. (n.) 
ஊனுணவு,; 165 ௨240. 

[Skt. ménsatpatcena>s. umfzsenmi, ர 
மாமிசபட்சணி mamisa-patcanj Qu. (n.) 

1. ஊனுண்போன் (ailer.); flesh eater. 
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2. புலாலுண்ணும் விலங்கு (இக்.வ.); 188 
eating animal, dist. fr. Saka-patcani. 

[Skt. mansa+patcana>s. umfeu சாணி] 

மாமிசம் mamisam, பெ. (ஈ.) 1. sens; flesh 
muscle. 2. Glenméé; meat. 

[Skt. mamsa>s. umfeii] 

மாமூல் 7சரம] பெ. (.) பழைய வழக்கம்; (சர் 
which is established, customary or usual, 
established usage, immemorial custom. 

[Skt. mamal>s. மாமூல்.] 

மாமூல்கடமை ஈச்ச] பெ. (ஈ.) 
குலவழக்கப்படி ஏற்பட்ட வரித்திட்டம் (உ.வ;;; 
revenue rate fixed by longstanding 
custom. 

[$/ம் ராக த. மாமூல் கடமை.] 

மாயாவாதம் maya-vadam, Gu. (n.) eeein 
யாவும் மாயையே என்று பெளத்தம் அத்துவைத 
மதங்களில் கூறப்படும் கொள்கை; ([16 
doctrine that regards the material universe 
as an illusion, applied to the doctrines of 
the Advaita and Buddhism. ‘Meru 
மாயாவாத மென்னுஞ் சண்ட மாருதம்” 

(திருவாச. 4, 54) 

[Skt. may4+vata>s. மாயாவாதம்.] 

மாயூரம் 72/7௭), பெ. (1.) 1 மயில்: 620001 
(திருவானைக்வுலா, 233.) (வின்.) 2. தஞ்சாவூர் 
மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு சிவன் கோயில்; 
mayavaram, a siva shrine in the Tanjore 
District. 

[Skt. Maylrat vata>s:. மாயுராம் த. மில்] 
மார்க்கம் markkam, பெ. (ஈ.) 1. வழி (பிங்.); 

1080, 0௭4, ஐஷ, 0. 2. நெடுந்தெரு (பிங்); 
Street, long street,3. ஒழுங்கு (.உ.வ.); 
regularity, order.4. (yen; manner. ‘@)etr 
னுயிர் போமார்க்கம்' (நாலடி, 329). 
5. ஒழுக்கம் (ailssr.) ; conduct, behaviour, 
Course of duty.6. sow (ia); religion 

ரீ மூலம் | first principle, cause. 8. குலம்;



மார்கழி 

lineage, line of family.‘ aysussr Gaur m மார்க்க 
முடித்த விலாளிகள் நாயகன்” (திருப்பு, 266.). 

9. மறுதலை. (9\5.16).); alternative 

10. ஆராய்ச்சி (யாழ்.அக.) 110681081௦. 

11. வழி;புஸ/5, ௦௮5. மார்க்கமொன்றறிய 
மாட்டா மணிசரிர் றுறிசனாய மூர்க்கன்” 
(தில் திருமாலை, 32.) 12 மார்கழி. பார்க்க; 

see margal/. 13. மான்மணத்தி. (யாழ். அ௧.); 

ப: 14. அகப்பொருட்டுறை. (இலக். வி. 583. 
2 smy.); theme of love poetry.15. a 58 

வகை. (பிங்.); 8 80௦7020616. தாள 

வகையுள் ஒன்று (சது); 87 61661 04 1௱6- 

measure, one of ten /a/@-p-pirdnam. 

17. குதிரையடி lene; pace of horse 

ப்ரிப்புரவி மார்க்கம் வருவர் (பரிபா, 9, 54] 

உலகம் (யாழ். அ௧.);80110. 

[57ம் மசத. மார்க்கம்] 

மார்கழி 772௮// பெ. (0.) சிலைத் திங்கள் சூரிய 

மாதம் பன்னிரண்டுள் ஒன்பதாவது; (6 ஈர் 

solar month = December - January. 

ரார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்” 

(தில். திருப்பா...] 

[Skt. margasisa>s. மார்கழி] 

மார்வாரி ஈாகாசர பெ. (ஈ.) வடஇந்தியா 

விலுள்ள மார்வார் நாட்டிலிருந்து வந்து 

கொடுக்கல் வாங்கல் வணிகம் முதலிய 

தொழில் புரியும் ஒர் இனத்தவர்; 8 caste of 

traders and money lenders, from Marwar 

in North India. 

[Skt. marwari>s. மார்வாரி] 

மார்வாடி marvat பெ. (1.) மார்வாரி பார்க்க; 

see marvari. 

LTT ss mesorer marttangan, Gu. (n.) 

கதிரவன் (பிங்); (0௦ 5பா. மரா£த்தாண்டா் 

பன்னிரு வருவாவல் போலும் (திருப்போ. சநத 

26.2.) 

[Skt. martanda>s. uriggrainsr] 

மார்ச்சாலநியாயம் marecalaniyayam, @u. 

(ஈ.) ஒரு தலை சார்பான முடிவு (வின்.); 

biassed judgment, as that of a cat. 

[Skt. mayalat+nyaya-s. மார்ச்னலதிபாயம்] 
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மார்ச்சாலம் 7747222/2/7, பெ. (.) 1. பூனை; 

cat. 2. GarGugain; a gem, cat's eye - 

cinnamon stone 3. wpm; pole, cat or 

palmyra dog. (&1.916.). 

[Skt. mafala>s. மார்ச்சாலம்] 

மாரணஞ்செய்தல் 71௮:20௮7/4) தொ.பெ. 

(ம்.ஈ.) இறக்கும்படியாக மந்திரத்தால் அல்லது 

செய்வினையால் செய்கை; ௦80810 0௨917 

by magic or witch craft. 

மாரணம் ஈ74௪7௮7, பெ. (ஈ.) 1. இறப்பு; 0௦81. 

"மாரணஞ் செயலன்றி வதிவனோ'' (சேதுபு. 

இராமனருச். 188). 2. அழிவு (இலக். ௮௧.); 

destruction. 3. எட்டுவகை கருமத்துள் 

ஒருவனை மந்திரத்தாலிறக்கச் செய்யும் கலை; 

the art of causing one's death by 

incantation, one of asfa-karumam. 

'நெஞ்சமாகிய பாதரச மாரணமாய் விடும்் 

(தாயு. பாயப்புலி. 25.). manthiram causing 

06௮1. (சா.அக.). 

[Skt. m&rana>g. argent] 

worpesrni spin maranpamandiram, Gh. (N.) 

இறப்பை உண்டாக்கும் மந்திரம், Mandiram 

0௦8ப810 82244. (சா.அக.). 

மாரணவேதர் marana-védar, Gu. (n.) 

பொன்னாக்கும் முறைகளை இயற்றிய 

சித்தர்களிலொருவர்; ௦76 ௦7 1௭6 51000875 

who is an alchemist.(e1..9)&.). 

மாரீசம் ஈாச72ச௱, பெ. (ஈ.) 1, ஏய்ப்பு, வஞ்சகம் 

(வின்.); hypocrisy, dissimulation. 

2. மூர்ச்சை. (இராசவைத். 103); 5800. 

[Skt. marica>g. மாரீசம்/ 

மாரீசன் ஈச, பெ. (1.) இராமாயணத்தில் 

இராவணன் ஏவலாற் பொன்மானுருக் 

கொண்ட அரக்கன்; 8 Raksasa, who, in the 

guise of a golden deer and at Ravana's 

instigation, enticed Rama away from his



மாருதம் 

॥ள௱ர806. இந்திய மடக்கி நின்ற மாரீசு 

ஸிருக்கை சோந்தாள் (கம்பரா. மாச. 162), 

[Skt. Marica>s. wnt ser] 

மாருதம் ஈ12ப/௦௮, பெ. (£.) காற்று (பிங்); 

பர்றர். மறிகடலு மாருதமும் திவ். இயற். 3, 10). 

[5/4 72:ப/22:த. மாருதம்] 

மாருதகணம் maruda-kanam, Qu. (n.) 

தேமாங்கனி என்னும் வாய்பாடு பற்றி வருவதும் 

நூன்முதற் செய்யுளின் முதலில் அமையத் 
தகாததும் அமங்கலமுமான செய்யுட்கணம். 
(Slam); metrical foot of nérand one nirai 
(two), as fémangani considered 
inauspicious at the commencement of a 
poem. 

wuTGser Marudap, Qu. (n.) smhmesaeoyetr; 
Vayu, (06 000 07 ரா. "மாருத ணிசைந்து 
தேரின் மீமிசைம் பாய்ந்து” (கந்து. 
படையபெ.2] 

[Skt. maruta >5. மாருதன்.] 

மாருதி ஈாகியம் பெ. (ஈ.) 1. அனுமான்: 
Hanuman, as a son of the wind-god. 
'மாருதியல்ல னாகி னீயெனு மாற்றம் 
பெற்றேன்' (கம்பரா. அங்கத.13). 2. வீமன் (டிங்); 
Bhimaséna, as a son of the wind-god. 

[Skt. ராசிப் த. மாருதி] 

மால்! ஈசி! பெ. (ஈ.) 1 எழுதகக்கருவி (வின்); 
wooden mould for forming the mouldings 
of a pillar or cornice of wall. 2. செங்கற் 
கட்டளை. (இ.வ.); ஈ௩௦ய/0 for making bricks. 
5. காளவாய். (இ.வ3; 6௦-14. 4, முன் 
வடிவு (மாதிரி) (வின்.); 1௦10, லா, 12571௦. 
5. எல்லை. (வின்.); 88௦51௦, ர், 
6. வலை வகை (வின்.); 8 40 ௦4 ஈ௭். 
7. கொட்டில், இலாயம் (வின்); stable, stall. 
8. அரசிறை வகை. (வின்); பப!* - rent. 
9. சொத்து; property. 

[42 ஈசி. மால்] 

மால்* ஈசி! பெ. (ஈ.) அரண்மனை: Palace. 
“திருமலைநாயக்கர்மால்' 

[Ar. mahall>s. மாலவ்.] 
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மாலாதீபகம் 

மால்குசாரி 774-/ப/224பெ. (ஈ.) வரிசெலுத்து 

தற்குரிய நிலம் (0.6.); land liable to pay 
revenue to government, opp. to /akiraj. 

[0. ஈசி ரப2கா7/2த. மால்-குசாறி] 

[5/ம் அப த. மாருதகணம்] 

மால்சாமீன் mai-samip, Qu. (n.) பிணைய 
சொத்து (0.6.); property security. 

[Ar. mal + zamin>s. unsenfeir.] 
LTagMi malta, Qu. (n.) 2 fenowsdr (Bleu); 

proprietor. 

[Ar. mal >. uragmi.] 

மால்பண்டாரி 12/-2௮ஈ727 பெ. (1.) 1வீட்டுப் 
பொருள்களைப் பாதுகாக்கும் மேலாள்; 
Steward, store keeper. 2, தப்ப 
spi flenowirersoicm_wi Sipret (Naut.); clerk of 
a ship owner. 

[Ar. mal + pantari>e. worsiucir_ mt] 

மால்போடு-தல் ma/-potu-, 20 Gle.G. ai. (v.i.) 
எல்லை வரைதல் (இ.வ.); (0 draw a plan; to 
demarcate. 

[Ar. mal >. மால்போடு-தல்.] 

மால்முடி-தல் ஈச-ரபஜீ, 4 செ.கு.வி. (4 1.) 
வலை பின்னுதல் ().6.); to make a net. 

[Ar. றாகி! த. மால்முடி தல்] 
மால்வெட்டு-தல் ஈச/-௪ப-, 5 செ.கு.வி. 

(1:1.) முன்வடிவு (மாதிரி) செய்தல். (வின்.); 1௦ 
out a form or pattern, make a plan or 
diagram. 2. பாத்தியமைத்தல் (யாழ். அக.); 1௦ 
form plots bounded by ridges. 3. கையூட்டு 
தருதல்; 1௦ 6ரி06 (இ.வ.). 

[Ar. mal >6. மா்-வெட்டு-தல்,] 

மாலதி ஈசிசர் பெ. (ஈ.) 1. மல்லிகை (சூடா.); 
எல [88௨ 2. சிறு செண்பகம் (சூடா.); 
810 48700௪ 166. 3. சந்திரிகை. (இலக். 
௮5); 1௦௦ 19/7. 4. விளக்குத் தண்டு (பிங்); 
lamp-stand. 5, நிருவாணம்: 594/211௦7௩ 

[Skt. malati>s. urash. ] 
மாலாதீபகம் ஈ1௮:2௪-00௪7௮7, டெ. (ஈ.) 1. ஒரு 

சொல் மாலைபோலத் தொடர்ந்து எல்லா 
வாக்கியங்களோடும் சென்று பொருள்



மாலிக் 

தருவதாகிய அணிவகை.; (ஈ.)8 10பா6 ௦7 
speech in which a word is taken with 

several successive sentences and 

construced. 

[Skt. mala-dipaka >5. மாலாத்பகம்] 

மாலிக் malik Qu. (n.) 1. Gers seq 2 flues; 
(C.G.) proprietor, owner, master. 
2. G)someusir; lord, king. 

[Ar. malik >5. மாலிக்] 

மாலிசு ஈசர், பெ. (.) குதிரை முதலிய 
வற்றைத் தேய்த்துத் தூய்மைப் படுத்துகை 
(இ.வ.); rubbing, as ahorse; scrubbing, 

polishing, as a floor. 

[Persn. malish >s. wreie.] 

மாலியவான் maliyavap, பெ. (n.) 

1. இராவணன் பாட்டனாகிய தலைமை 

யமைச்சன். (கம்பரா. இலங்கைகா. $6.); 9 

R aksasa, grandfather and chief 

counsellor of Ravana. 2. Qi wenn. 

(கந்தபு. அண்டகோ. 34.) 8 ௱௦பார்.3. 513 

சிகரங்களையும் 65 மேனிலைக் கட்டுகளை 

யுமுடைய கோயில் (சுக்கிரநீதி, 230); temple 

with 513 towers and 65 floors. 

[Skt. Malyavan >g. coraSwesretr.] 

மாலின்யம் 7௬/௪7, பெ. (1.) 1. கேடுறுகை; 

being spoiled. 2. அழுக்கு (இலக். அ௧.); 0. 

[Skt. malinya >g. மாலின்யம்] 

மாலினி ஈக/ஈ/பெ. (ஈ.) 1. காளி (பிங்); பொர. 

2. மலைமகள் (நாமதீப. 20.); Parvati 

[5/4 ஈசிரா/2த. மாலினி] 

மாலுதானம் ஈ2//2௪0௪௱, Gu. (Nn.) பச்சைப் 

umiby. (@Lm.); whipsnake. 

[Skt. maludhana >. மாலுதானம்] 

மாலுமி malum{ Gu. (n.) கப்பலோட்டி (பிங்.); 

captain of a vessel, pilot, navigator. 

[U. muallin >s. wag] 

மாவுத்தன் ஈ72/ப/£2ற பெ. (0.) யானைப்பாகன்; 

elephant-driver. urajdar நெய்ய 

வேலெடுத்து (பணவிடு.281). 

[H. mahaut >g. wreysseir.] 
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மானசீகம் 

மாளயம் 772/௮), பெ. (1.) 1 மாளயபட்சம்; 

the dark fortnight in the lunar month of 

Bhadrapada. கன்னி aflussirpfairesr 

வெண்டிங்கள் மெலியும் பக்க மாளயத்தை 
(சேதுபு. துராசா. 13). 2. முன்னோற்குக் கன்னி 

(பாத்திரபத) மாதத்துக் கரும்பக்கத்து 
கிருட்டிணபட்சம்)ச் செய்யும் சடங்கு; offerings 

to deceased ancestors made during 

Makdiayam. 

[Skt. mahdlaya >g. wreath] 

மாளவகவுளம் .712/202-/21/42), பெ. (ஈ.) ஓர் 

பண் வகை; 8 Musical mode 

[Skt. malavi-gauda >s. ursrasajemb.] 

மாளவம் 712/202/77, பெ. (ஈ.) ஐம்பத்தாறு நாடு 

களுள் geotm, Country of Malwa, oneof 56 

técam. வான்குளம் புடைய மாளவத் 

தகத்த (சீவக. 2159), 

[5/6 /72/௪/௪ த. மாளவம்] 

மானசதீட்சை mapasa-titca, Qu. (n.) 

நோன்புவகை ஏழனுள் சீடனது மனத்துள் 

ஒகசித்தியால் ஆசிரியன் நுழைந்து அவனுக்கு 

மன, மொழி, மெய் ஆகியவற்றால் தூய தாக்கும் 

நோன்பு வகை (சைவச. ஆசாரி. 65, உரை); 

(Sava) a mode of initiation in which a 

guru spiritually enters his disciple's mind 

by yoga and purifies him,one of seven 

titcai 

[Skt. manasattitca >g. unaregc. ue] 

urerengia mapasaram, Gu. (n.) Apugire 

முப்பத்திரண்டனுர் ஒன்று; 8 treatise on 

architecture, one of 32 Sirpa-ndl. wararap 

பரறியஞ் சிருட்ட மானசாரம்' (இருசமய. 

சிர்பசாத். 2). 

[Skt. maéna-sara >g. மானசாரம்] 

மான சீகம் ஈசாச௮1, பெ. (ஈ.) மனத்தில் 

மட்டும் இருப்பது, உள்ளத்தில் நினைப்பது ; 

that which is or which is done in the mind.



மானிடசென்மம் 

அவர்பிழைக்க வேண்டும் என்று மானசீகமாக 
வணங்கினாள். என்னுடைய மானசீக கரு. 

(2.04). 

மானிடசென்மம் mAanida-Senmam, Gu. (n.) 

1. மக்கட் Mpriy; birth as a human being. 

2. மானிடம் (வின்.); ஈர, 1980௭2. 

த.வ. மாந்தப்பிறப்பு 

[5/% சாகாபசாளாச:த. மாணி சென்மம்] 

மானியம் சிறந்து, பெ. (ஈ.) 1. சிற்றூர் 
மேம்பாட்டுக்காகச் செய்த நன்மைக்குப் 

பலனாக விடப்பெற்ற இறையிலி Alero; land 
held either rent free or at a low rate of 

rent in consideration of services 
rendered to a village community (R.F.) 
2, நிலத்தின் தீர்வையை மானமாகப் பெறும் கற் 
கழுவனீர்; grantof revenue of a certain 
extent ofland. 3. அளவிடுகை. (யாழ். o16.); 
computation 

[Pkt. manya >g. மானியம்] 

Tso Sis Hin mMapuda-tirttam, Qu. (n.) 
ஐவகை தெய்விய நீர்த்துறைகளுள் சிறு விரல் 
மூலம் விடும் மந்திர நீர் (சைவச பொது. 
66,2 .«m7); sanctified water ceremoniously 
poured down throughthelittle fingeroneof 
pafica-tirttam. 

[Skt. m&nusattirtha >5. uran g18610] 
மானுடம் ஈரசீரபை பெ. (ஈ.) மானிடசென்மம் 

பார்க்க; see manita - senmam. ‘Agiss 
மானுட மலான மற்றை மானுடமில்லை' 
(காஞ்சிப்பு. நகரேற். 106.) 'ஊர்வபதி னொன்றா 
மொன்பது மானுடம்' (குறள்/, 62, உரை), 
2. மானிடவேள்வி. (வின்.); ஈ80/19-ப 61 

[Skt. manusa >s. மானுடம்] 

மிசல்கர்ணம் misal-karnam, Qu. (n.) 
தலைமைக் கணக்கன் (அ) சரியாய் நியமனம் 
பெற்ற கணக்கன்: (C.G.) principal or 
regularly appointed a ccountant of a 
village 

[Skt. karna+ U. mis! PB. ihre) காணம்,] 
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மித்தியம் 

மிசல்தீர்வை ஈன] பெ. (ஈ.) பக்க 
நிலங்கட்கு அமைந்த தீர்வையை ஒட்டி 

ஏற்படுத்தப்பட்ட தீர்வை, (0.6.) 8958888௱ார 
on a field made of the same rate as 
that of adjacent lands. 

[பீ 116/5. மிசங்திர்வை] 

மிசல்பந்தி ஈ/2௪/0௪ம் பெ. (ஈ.) ஒவ்வொரு 

சிற்றூரிலும் சிற்றூர் வேலைக்காரரின் 

பெயர்களைப் பதிவு செய்திருக்கும் நூல்; 

(C.G.) register of the names of persons 

holding the village offices in each village. 

[U. misl>g. hesiuf.] 

மிசிர்தேசம் ஈ/£7-(82277, பெ. (ஈ.) எகிப்து 
தேசம்; egypt. 

[Ar. misr-tésal >. NArGge10.] 

மிசிரவர்ணம் misira-varnam, Gu. (n.) 

1. சாதிக்கலப்பு (aNesr.); mixed class or tribe. 

2. Bevtil| lms; mixed colour. 

[Skt. misratrarna>g. HAganami] 

மிசிரன் ர/2/2ற) பெ. (॥.) கல்வி முதலிய 
வற்றால் உயர்ந்தவருக்கு வழங்கும் பட்டப்பெயர் 

'பட்டபாண மிசிரன் (வின்); 2 ஈ௦ஈ௦71௦ (41௦ 
affxed to names of great man and 
scholars. 

[Skt. misra>s. Agen. J 

Lm mitfay, Qu. (n.) ustream suns; 
sweetmeat. 

[Ar. mitayi>s. மிட்டாம்.] 

மிட்டாய்க்காரன் ஈத /6/௪௪ற பெ. (ஈ.) 
மிட்டாய் விற்பவன்; ௦௦17601௦1௦, 029911 
sweetmeats. 

[Ar, mitayi>s. ice miéeneir] 
Hssréeiounh mitta-c-camayam, பெ. (.) 

Guinée ow; falsereligion Wssréeuws 
தனை வரும்' (திருநூற். 90.) 

[Skt. mithya >5. மித்தாச்சமயம்] 

WS Sul mittivam, Gu. (n.) பொய்; (யாழ். அக.) 
10,746 ௦௦0, 

[Skt. mithya>s. மித்தியம்]



மித்தியாநயம் 

மித்தியாநயம் mittiya-nayam, Qu. (n.) 
ஏழிசை நயங்களைப் பிழைபடப் பயன்படுத்தும் 
முறை. (மேரு மந் 704 உரை.) (1818.) 1856 

application of the seven fold formula of the 

doctrine of qualified predication. 

[Skt. mithya-naya>s. Hig slumpuni] 

Ns HNutams  mittiya-vadj Qu. (n.) 
பொய்யன் (ஈச்சுரநிச்சயம், 179.); liar. 

[Skt. mithya-vadin>s. ggunrean Gl] 

Ns Ars ConA mittira-t-turdg; Gu. (n.) 

நண்பன் போல் நடித்துத் தீங்கு புரிவோன் 

(aSlesr.); traitor, asbetrayingfriendship. 

[5/ம ராம்சாமி 2த. மித்திரத் துரோகி] 

மித்திரபேதம் ஈ/(/௪-0௪0௭, பெ. (.) 

நட்பினரைப் பிரிக்கை (பஞ்சதந். கதைவா. 9.); 
sowing discord among friends. 

[Skt. mitra + bhéda >g. மித்திரபேதம்] 

மித்திரம் 787௮, பெ. (ஈ.) நட்பு; 4180, 

affection. மித்திர வச்சிரவ ணற்கு விருப்பர் 

போலும்' (தேவா. 598,9)மூ 

[8ம் ஈச 2த. மித்திரம்'] 

மித்திரன் mittiran, Gu. (n.) 1 நண்பன்; 11810, 

விட, ௮ரெளளார். 'மித்திரர் வதன நோக்கான்" 

(கம்பரா. மாயாசீ. 60). 2. உறவினன். (நாமதீப. 

188): relatve 3. பன்னிருஆதித்தரு 

Gorr@eustr. (Brus. 66.) adeityrepre- 

senting the sun, one of tuvatacatittar. 

4. கதிரவன் ;5ய1 

[Skt. mista >s. is éirer.] 

Usrecrin mitasanam, Gu. (N.) அற்பவுணவு 

(யாழ். 918.); scanty foo’. 

[Skt. mitaSana>g. lignes] 

மிதுனராசி ராச] பெ. (ஈ.) ஆண்- 

பெண் இரட்டை ஒரை; 1/1 5100 ௦1 176 200௦ 

- gemini. 

த.வ. ஆடவை 

[Skt. mitunatrasi > g. digrsrrré.] 
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மிருகாண்டி 

மிராசு .ரரச்25ப) பெ. (ஈ.) 1. நிலவுரிமை, அது 

தொடர்பாக குலமுறையாய் வரும் முழு உரிமை 
(W.G.); absolute hereditary right or claim 

to lands or 044௦6. 2. குல வழியாய் வந்த 
Gler ss (ailsr.); heritage, patrimony. 

[U. mirasia>s. igre] 

Ayrasrper mirasu-taran, Gu. (n.) நில 
வுரிமைக்காரன் (வின்.); 1212011807 ௦0120 

or any right to office or property. 

த.வ. நிலக்கிழான் 

[பீ. ஈரச் த. மிராசுதாரன்.] 

மிராண்டி rant) Gu. (N.) மிருகாண்டி பார்க்க; 

see mirukandi 

WgGaedgin miruga-siram, Qu. (n.) 1. ஆட் 

காட்டி விரலையும் சுண்டு விரலையும் நிமிர்த்தி 
மற்ற விரல்களை ஒரு சேர வைக்கும் முத்திரை 

வகை. (பரத. பாவ. 18.) (118/8) 8 hand - pose 

in which the index finger and the little finger 
are stretched out and the rest are kept 

010560. 2. மிருக சீருடம் பார்க்க; 566 
miruga-Siridam. 

[Skt. mrga-sitas>s. Mageéy.] 

ANGesé Gia miruga-sirugam, Qu. (n.) 

மாழ்கு, ஐந்தாம் விண்மீன்; 176 ரரி ஈல்கக(௪. 

[5/4 ஈழ ல5௪2த. மிருகசீருடம்] 

மிருகத்தனம் ஈரப22-//20௪௭), பெ. (ஈ.) 

விலங்கின் தன்மை; 068813) ஈ௪1பா௪ - 

brutishness. 

gaia’ mirugam, Gu. (n.) 1. மான் (சூடா); 

deer, an telope. 2. விலங்கின் பொது (சூடா.); 

9௫. 3. பன்றி (வின்.); pig, hog. 

4. யானைவகை (யாழ். அ௧.); 8 kind of 

elephant. 5. sSgrflorsor (wimp. அ௧.); musk 

09௮. 6. மிருகசீருடம் (யாழ். ௮௧.) பார்க்க; 596 

miruga-Sirudam. 7. பாம்பு; 30816. (நாமதீப. 

258). 

மிருகாண்டி ஈ1/ப9சஈ(/ பெ. (.) விலங்காண்டி 

(வின்.); rustic; ill - bred person. 

[Skt. mrga>s. மிறகாண்டி..]



மிருணாலி 

மிருணாலி ஈ/பரச/ பெ. (ஈ.) தாமரை (மூ.அ;); 
lotus. 

[Skt. mrnali>g. மிரணாலி] 
Gs Huy miruttiyu, Qu. (n.) 1, இறப்பு; 

09௨1." மிருத்தியுவை வெல்வான்' (சேதுபு. 
துரா.27). 2. இயமன். (யாழ். அக.); 89. 

3. தீராப்பகைவன்; 11ப6161216 6௦0. 'அவன் 

எனக்கு மிருத்தியுவாய்த் தலைப்பட்டான்.' 
4. ஆணவமலம். (சி.போ. 4,2, சிற். பக். 96.); 
(Saiva.) matter which is eternally encasing 
the soul. 

[Skt. mrtyu>s. igsduy] 

GSS!" mirutty, Qu. (n.) மண்; earth. ‘le, 
நில மிருத்திட்டு' (மதுரைப்பதின். 62.). 

[8/4 ஈத. மித்த] 

GSS miruttu, @u. (n.) 1. இறப்பு; 829/0. 
2. எமன்; yama. 

[5/7 ரஈாற்22த. மிருத்த] 

மிருதங்கம் Mirudarigam, @u.(n.) 1. மத்தளம் 
(உ.வ.); 8 (0 ௦4 ரய. 2. ஒலி; (யாழ். ௮௧.) 
Noise. 3. மூங்கில் (யாழ். அக): 020௦௦. 
யதிகளில் ஒன்று. (பரத. தாள. 53); ௨ 1/0 ௦4 
yati. 

[Skt. 71/02/1725. மிருதங்கம்] 

HGsrpAmwA mirudarasingi பெ, (n.) 
1. தூய்மை செய்யப்படாத ஈயம். (ஈ..ா. 472); 
impure oxide of lead, plumbi oxidum. 
2. ஈயம் (யாழ். அக); lead. 3. வைப்பு நஞ்சு 
வகை. (பதார்த்த 1159, தலைப்பு); 8 plant. 
பூடுவகை. (யாழ். ௮௧.) 

[U. murdasing >a. மிருதாரசிங்கி ] 
மிருதி ஈர்பளி பெ. (n.) 1. நினைவு; 

remembrance. ‘wamtés மிருதிஞானத் 
திற்கு விடயமாய்' (சிவசம. பக். 41) 2. அறநூல்; 
smrti, Hindu Law treatise. 3. அறநூல் 
வல்லோன்; 006 188150 1ஈ ருரு "மெய்யா 
மிருதிகள்' (திருவிளை. உலவாக். 19). 4. மலை 
மகள்; கங். (கூர்மபு தருக் கலியாண. 22) 

[Skt. smrdi>g. மிருதி] 
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மிலேச்சன் 

மிருது! ஈச்பரி பெ. (ஈ.) 1. மென்மை (சூடா); 
80710655. 2. சாந்தம் (em. 918.); gentleness, 
mildness, benignancy. 3. wisio (wimp. அக; 
slowness. 4. ingpmiaed. (wimp. g6.); 
01பாரர685. 5. நொய்ம்மை (யாழ். அக.); 1௦// 
பபவயீடு. 6. இசைவகையுள் ஒன்று (பரத. இராக 
47.); a kind of musical note. 7. மிருதுபலா. 
(em. 9/6.) uTTée; see mirudupala 
8. சமுத்திரப் பாலை. (மலை.); elephant 
creeper. 9. வெள்ளரி (நாமதீப. 336); 
cucumber. 

[Skt. mrdu>s. மிருது] 

WAGs” mirudu,@u. (n.) மிருதிர (அரு. நி) 
பார்க்க; 896 ஈர்பர்! 

[Skt. mrti>s. Wags] 

மிருதுளம் Mirudulam, Qu. (n.) Guosirenw 
யானது; that which is soft, tender. /சிருதன 
மிருதுள நவமணி (திர. ப, 379) 

[Skt. mrdula>s. ggyema] 

மிலாகத்து milakattu, Qu. (n.) emstiy 
(P.T.L.); meeting, interview. 

[H. milap>s. fared gy] 

MGwssSscrin milécca-t-tanam, Gu. (n.) 
Sree; barbarism. 

[Skt. mléccha>s. மிலேச்சத்தனம்] 
WNGwésih miléccam, Gu. (n.) 1. சரசுவதி 

ஆற்றின் வடகரையில் பழந்திரவிடர் வாழ்ந்த 
TG) (¢S1); Non-Aryan country situated 
on the northern bank of river Sarasvadi. 

[Skt. mléccha 25. மிஸேச்சம்] 

மிலேச்சன் ஈ1/22௦௭ பெ. (ஈ.) 1 நாகரிகமற்ற 
புறநாட்டான்; barbarian, uncivilised 
foreigner. MGwss ரேறலின்” (சீவக. 216). 
2. திருத்தமற்ற மொழியைப் பேசுவோர். (சீவக. 
93 உரை); 061500 868100 680058 
language. 3, அறிவீனன் (யாழ். அக.); 10௦121 
௦8150. 5. வேடன் (wimp. ye.); hunter. 
6. தாழ்ந்தோன் (யாழ். 916.); low person. 
7. ஆரியன்; உரக. (அக.நி.) 

[Skt. mléccha>g. Cases]



  

மிலேச்சாசம் 401 முகாந்தரம் 

மிலேச்சாசம் ஈா/2௦௦௪22௪௱, பெ. (ஈ.) மறுவ. உட்கருத்து 
கோ துமை. (மலை); 6116௦0. [U. mukhtasar>a. wpéset] 

[8/4 177/200/4522த. மிலேச்சாசம்] (poser? muktasar, பெ.து. (adj.) 

மீமாஞ்சை ஈர்சகரள பெ. (ஈ.) 1. பூர்வ 
மீமாஞ்சை உத்தரமீமாஞ்சை என்ற இரு 
பிரிவினையுடையதாய் வேதவேதாந்தப் 
பொருள்களை விவரித்தற்குக் கருவியாயுள்ள 
சாத்திரம்; the twinsystems of Parva 
Mimams4 and Uttara Mimansa being 
the means of understanding the Véda 

and Védania.2. rai மீமாஞ்சை எனும் 

இந்துமதக் கொண்முடிபு;8 8/818ஈ௦7 [10ப 

Philosphy . புவனியுற்ற தருக்கமும் 

பொருந்திய மிமாஞ்சையும்'(மச்சபு., மிரமழு, 4). 

[Skt. mimamsa>s. Sumesme] 

Yyaausar mukkiyattar, Qu. (n.) 1. Gee 

வாக்கும் சிறப்பும் உடையவர் முதன்மை 
wirsreuit; person of importance "உயர் 
முக்கியஸ்தர்கள் கூடிப் பேசி என்ன முடிவு 
செய்தார்கள்" 

முதன்மையாளர், முந்தாளி, மறுவ. 

முகத்தாளி, பெருமகன். 

[Skt. mukyasta>s. ywadugsr] 

MsAws giana mukkiyattuvam, Gu. (n.) 
சிறப்பு பொருந்திய தன்மை; ।ராழ01206 
"இராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரமிது"' 

மறுவ. முதன்மை, முகாமை 

[Skt. mukhyattva>s. séug gail 

pau mukkiyam, Gu. (N.) 1 Apirjsm wg, 
that which is primary, principal or 

important. "(pp 5 His Garovorr (ps Auwiepo” 
(திவ். திருவாய். 5, 10, 9) 2. தலைமை; 

greatness, eminence, superiority. 

"பிண்டியா ரடியாரென்னு முக்கியமே" 

(திருநூற். 73) 
மறுவ. முகாமை, முதன்மை 

[Skt. mukhya>s. (pédund] 

முக்தசர் 7௮25௪, பெ. (1.) உட்கருத்து 

(சராம்சம்); 9151, 205118௦(. "அவன் பிராதின் 

முக்தசர் என்ன?"   

a(,ee.oret; abbreviated, brief, short. 

[U. mukhtasar>s. wpé ser] 

(paar mukta, Qu. (n.) ee AonMer susoy 
யறுத்த மொத்தத் தீர்வை; (0.0.)12( 1160 
for a village as awhole 

[U. 729122. முக்தா] 

முக்தியார் ராய்ஸ் பெ. (ர.) பிறருக்காக 
வழக்கை வாதிப்போன்; 381106), 02808. 

(ப். ஈப/த. முக்தியார] 

முக்தியார்நாமா ஈாய்ஷ்ரசசசி, பெ. (ஈ.) 
அதிகார ஆவணம் (பத்திரம்)(0.6.); 004/2௦7 
attorney. 

[U. mukhtar+nama>s. முக்தியாரீநாமார் 

முகத்தமா mugattama, Qu. (n.) செய்தி 
(இ.வ.); 08568; affair. 

[U. mugadama>s. wagg.ur] 

முகமல் 77747௮177௮ பெ. (1.) மிகுதியான எடை 
கொண்டிருக்கும் பட்டு வகை (வின்.); /2142. 

(4: ஈத. முகமவி 

(partie mugarir, Qu. (n.) எழுத்தன் (குமாஸ்தா); 
clerk, writer, scribe. 

[Ar. muharrir>s. wpe] 

garnet mugasd, பெ. (ஈ..) வேலையின் 
பொருட்டு வரியில்லாமலும் வரி குறைத்தேனும் 
கொடுக்கப்படும் இறையிலிச் சிற்றூர் (14.14 

506); village or land assigned to an 

individual, either rent free or ata low quit- 

rent, on condition of service. 

[H. mukhasd>g. wearer] 

(ars  mugandaram, Gu. (Nn.) 

1 கரணியம்; 02058௭2850. 2.மூலம்; Means. 

"யார் முகாந்தரம் போனால் இது கைகூடும்?" 

(இ.வ.). 3. வேறு செய்தி (விஷயம்); 8௦178 

௭. "இதுவும் முகாந்தராமாய்ச் செல்லு 

கிறதோ " (ஈடு 9,8,3.) 

[Skt. mukha + antara>g. முகாந்தரம்]



முகாபிலா 

முகாபிலா 711ப240/௧, பெ. (1.) படி முதலிய 

வற்றை மூலத்துடன் ஒத்துப் பார்க்கை (வின்); 

examination comparison, as of a copy 

with the original. 

[Ar. mugabila>s. weemfour] 

முகாம் 770747, பெ. (1.) சுற்றுப்பயணத்தில் 

கூடாரபடித்துக் குறுகிய காலம் தங்கும் இடம்; 
a camp. 

த.வ. தாவளம் 

[Ar. mugaém>s. wpe] 

Ya2its5earea mugirttakkal Qu. (n.) 
திருமணப் பந்தர்க்கு நல்வேளையில் முதலாக 
நாட்டும் கம்பம் (தம்பம்) (வின்); 11781 ற0581 

fixed at an ausicious moment for a 
marriage. 

த.வ. முழுத்தக்கால் 
[Skt. muhirta>s. we iggiiterei] 

Ys sH mugarttam, Gu. (n.) 1. நேரம்; 
moment, time. 2. ஒன்றரை மணி நேரங் 
கொண்ட ஒரு காலவளவை; 8 division of 
time = 3 3/4 nalikai = 1 1/2 hours. "படுங் 
கலை முகூர்த்தங் காட்டைகளென்றா". 
(காஞ்சிப்பு. காயாரோகண. 2) 3. இரண்டு 
நாழிகை கொண்ட காலப்பகுதி (மேருமந் 94, 
2); (Jaina.) a division of time of 2 
nalikai.4, gevGeoreny; auspicious time. 
"ஒப்பகன்றிடு முகூர்த்தமிவ் வெல்லை" (கந்தபு, 
தெய்வயா. 187) 5. திருமணம்; ஈலா/806, 

wedding. 

த.வ. முழுத்தம் 

[க முழுத்தம்? 94 ஈப04 2: த. முகூர்த்தம்] 
முச்சலிக்கா 7ஈ7ப2௦௮/42 பெ. (ஈ.) 1. உடன் 

Ligé&ene; note of hand, written obligation, 
agreement, bond; deed; counter part of 
lease, as by a tenant to his landlord. 
2.பிணை ஆவணம்; recognisance, bail, 
penalty bond. 

த.வ. ஒப்பந்தம் 

[Skt. mucatka >s. முச்சலிக்கா] 
முச்சி ஈ1ப௦0/ பெ. (ஈ.)1 அலுவலர்களுக்கு எழுது 

பொருள் முதலியன அணியம் செய்து 
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கொடுக்கும் வேலையாள் (0.6.); 9804௦௭, 
one who serves out stationery in a public 

07406. 2.தோல் வினைஞன் (0.0.); ௦06 ௦ 
works in leather. 3. 2eomampett (918:.16.); 
sheath maker.4. s&s; carpenter, 
cabinet-maker.5. eusirenrin L, aLieueer: 
painter. 

[H. maci>5. wee] 

முசரப்பு musarappu, Qu. (n.) saré6 
Gi liourerser (P.T.L.); accountant,examiner 
of accounts. 

[Ar. mishrif>s. werd] 

(pegn musara, Qu. (n.) slene (8156) 

(M. Navi.); direction 

[Ar. miajra >s. wer] 

முசல்மான் musalman, Gu. (n.) wpewogsuetr; 

muhammad. 

[Arab. musliman >. apesiuoreir] 

முசாபர்கானா ஈபசசம்சர*ுசரசி Qu. (n.) 

பயணிகள் ald (G).ou.); traveller's 
bungalow. 

த.வ. பயணியர் மாளிகை 

{Ar. muslafir-khana >s. முசாபர்கானாரி 

முசீபத்து ஈாப£றசர்ப, பெ, (ஈ.) துன்பம்; 
018695, ஈ/5*0 பாக 'முசீபத்தைப் போக்கிப் 
பரக்கத்து உண்டாக்கும் (மகி. ௧.॥, 94.) 

[Ar. musibad >5. wéudgy] 
Yas musulim, Au. (n.) ensue; 

muhammadan. 

[Ar. muslim >. apealis] 

YUyemmaé muttivargi Gu. (1.) பிடியரிசி 
வாங்கும் பிச்சைக்காரன்: recipient of 
doles, mean beggar. "மூற்டிவாங்கிப் 
பயலோ மோப்பாச்சு (விறலிவிடு, 7772). 

[Skt. ஈய5ரி2த. முட்டி * வாங்கி] 
முண்டா ஈ1பாச2 பெ. (n.) Gamer; shoulder, 
000௭௭ 'முண்டாத்தட்டிச் சண்டைக்கு 
அழைக்கிறான்", 

[U. mongha >s. முண்டா]
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முண்டாசு ஈபாரச£ம பெ. (ஈ.) தலைப் 

பாகைவகை; 818/0 07 headdress, small 
(0௦561ப102௩. “கொடுத்தானோர் முண்டாசு” 
(விறலிவிடு, 1775), 

த.வ. தலைக்கட்டு 

[H. mundas&<munda+vasas>s. முண்டாசு] 

(pee rusiiuer mundabaniyan, Qu. (n.) 

தோள் (முண்டா) தெரியும்படியான உள் 
சொட்டி; sleeveless vest. 

த.வ. உள்ளொட்டி 

[5/6 ராசாரற்௪ த. முண்டாபணியன்] 

(sami muttay, Gu. (n.) வழக்காளி (0.6); 
the complainant, the plaintiff. 

[Ar. muddad >s. wpgemi] 

முத்தாயலே muttayalé Gu. (n.) எதிர் வழக் 
காளி (C.G.); the accuseed the 

defendant. 

[Ar. muddad-dlayh >5. முத்தாயலே] 

முத்தீது muttitu, பெ, (ஈ.) முன்னேற்பாடு 

(பாண்டி); preparedness. 

த.வ. முன் அணியம் 

[Ar. mustaid >5. gS si] 

முபலகு Mupalagy, பெ. (1.) எண்ணினாலன்றி 

எழுத்தினாற் காட்டும் மொத்தத் தொகை 

(C.G.); total, especially written in words 

instead of figures. 

[U. mublas >s. wpusg] 

முரப்பா 77௪௦05, பெ. (1.) பாகில் ஊறவைத்த 

தின்பண்டம்; ா€86ங/60 180. 

[H. murabbé >s. wariur] 

(pears gy mulakattu, Gu, (n.) ebslliy (Blo); 

interview, meeting. 

த.வ.நேர்காணல், செவ்வி. 

[Ar. mulaqat >s. முலகாதீ/ 

லாம் mu/am, Qu. (ஈ.) பொன் வெள்ளிப்பூச்சு; 

gilding, electro-plating. 

த.வ.மேற்பூச்சு 

(47. ரபாக 2 த. முலாம்]   

முன்சி mupsj Qu. (n.) மொழி கற்பிக்கும் 

ஆசிரியன்; |870ப2061680௭. 

[Ar. munshi>s. முன்கி] 

முனிசீப்பு ஈ1யற/25) 020, பெ. (ஈ.) 1. சிற்றூர்த் 
தலைவன் (வின்.); 1/11802 ௪8௦௮௩2. நயன் 
(நீதி) வழங்கும் ஒரு வகை அலுவலன்; 01511101 
munsif, presiding officer in certain 

subordinate court of justice 

[Ar. munsif >s. «ahéin] 

மூசிகவாகனன் .748(72-/2927௪0), பெ. (.) 
பெருச்சாளியை ஊர்தியாக உடையவனாகக் 
கருதப்படும்) பிள்ளையார்; GanéSaqasriding 

12௦௦101௦௦௦(. "முப்பழநுகரும் மூசிக வகன " 

(விநாயகர் அகவல்). 

[Skt. masikat+vahana>s. epflsanecretr] 

மூர்க்கத்தனம் 77744/21427௮/77, பெ. (1.) விலங் 
Away; 6HuGatGlemo; wild behaviour. 

த.வ.விலங்கியல்பு, வன்கொடுமை 

[5/ம ஈாம்ர்ச2த. மூர்க்கம்] 

மூர்க்கநாயனார் ஈர் சர்; Qu. (n.) 

நாயன்மார் அறுபத்து மூவருள் ஒருவர். 

(பெரியபு.); a canonized Sava saint, one of 

63. 

epiéei markkam, பெ. (ஈ.) 1. மூடத்தன்மை 
(aSlesr.); foolishness, stupidity. 2. sGuépéeorin, 

rage, ர்பரு, பாகர். "மூர்க்கத்தவனை 
நரங்கலந்த சிங்கமாய்க் கீண்ட" (திவ். இயற். 
2, 84.) 3. ஒட்டாரம், பிடிவாதம் (வின்.); 

0105118804. 4. பகை. (வின்.); 00005101௦1, 

hatred. 5. முரட்டுத்தனம் (இ.வ.); violence, 

10706. 6. நாகப்பாம்பு (யாழ். அக.); 00018. 

7. மலப்பைச் சிறுபுழு (சங். அ௧.); 137890 

worm. 

[Skt. mirkha >g. நூரக்கம்] 

epissin murttam, Gu. (ஈ.) 1. வடிவுடைப் 

பொருள்; 120 /்॥ிர் 2510, ரி0பா6, 81206 

01 0௦ஞ். "அன்மையின் மூர்த்தம்" (ஞான. 55,2) 

2. உடல் (சூடா.); 0௦0. 3. உறுப்பு (பிங்); 1ம். 

[5/4 ஈர 2த. நூர்த்தம்]]



மூர்த்தன்னியம் 

மூர்த்தன்னியம் ஈம்ப்ோற்கா, பெ. (ஈ.) 

1. முதன்மைச்சிறப்பு; றா௦ார6ா06. 2. மீறுகை; 

high handedness. 

[Skt. mardhanya>s. epiésctraf uni] 

மூர்த்தன்னியன் mirttannian, Gu. (n.) 
1. Yarsouunsruar; chieftaincy, pre- 

8௱ராளா06. மும்மதமால்யானை மூர்த்தன் 

னியனை (விறலிவிடு.24). 2. ஊக்கமிகுதி 
யுடையவன்; 06180 of great energy. 

eps mart] Gu. (n.) 1. 28; body. 
"ஒத்தொளிரு மூர்த்தியார்" (சூளா.குமார.1) 
2. வடிவம்; form, 110பா6. "அன்பெனு 

மூர்த்தியார்" (பெரியபு. மூர்த்தி.9). 3. கடவுள்; 
000. "திரிமூர்த்தி". 4. அருகன் (திவா.); arhat. 
5. புத்தன் (திவா.); 116 ப 008.6. சிவன். 

(யாழ். அ௧க.); 84/2. 7. சத்தியோசாதத்தின் 
ஆற்றல் (சத்தி) (சதாசிவ); (865௮1410௦7 
cattiyOcatam. 8. துறவுக்கோலம்பூண்டவன் 
(fais. 3071); ascetic, one who performs 
penance. 9. Gurflumt; saint, sage, great 
personage, a term of reverence. 
"ஒதுவார்மூர்த்தி". 10. தலைவன் (யாழ். ௮௧; 
1௦10. 11. பொருள் (யாழ். அக); matter, 
5ப051806. 12. நடை, நாகரிகம் (யாழ். அக; 
style, fashion. 

[Skt. mart 2த. மூர்த்தி] 

eprsHaqia murttkaram, Qu. (n.)1. தெய்வச் 
செயல்; 0816 80.2. தெய்வத் தன்மை 
(ailesr.); divinity, divine nature. 

[Skt. martikara>s. apié Gem] 

மெக்கா ௬௮/௪ பெ. (n.) முகம்மதியர்க்கு 
முதன்மையான வழிபாட்டிடமான அரேபியா 
விலுள்ள ஒரு நகரம்; ௮ 60 1ஈ Arabia, being 
the chief place of pilgrimage for the 
muhammadans. 

[Ar. makka>g. Ghoéer.] 

மேகக்கரப்பன் megakkarappan Gu. (n.) Gos 
நோயினால் குழந்தைகளின் உடம்பின் காணும் 
சொறி சிரங்கு; skin afffections ofthe 
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மைத்திரீபாவனை 

children caused by congenital heat. 

மைக்கா ஈன பெ. (ஈ.) காக்கைப் பொன்; 

mica. 

[E. mica>s. smuéer.] 

மைகூர் maisir, Qu. (n.) கருநாடக 

மாநிலத்தின் ஒரு நகரம், எருமையூர்; 1445016, 
a city of Karnataka State. 

[Skt. mahisa-pura>s. a,7.] 

610 Git HG) maisdr-k-katfu, Qu. (n.) 

தலைப்பாகை வகை; 8 ஈ௦06 ௦11419 1பற்லா, 
as peculiar to the Mysoreans. 

DUG WUUTG, Ma/s$r-p-paku, Gu. (n.) eG 

வகை இனிப்புப் பணிகாரம்; 8 (0 of sweet 

confection. 

து.வ. பாகடை 

[Skt. masura> 5. enue.) 

sous Hin marttiram, Gu. (n.) 1. muy love, 
116010. 2. பகல் முழுத்தங்களுள் 
மூன்றாவது; (விதான. குணா. 73, உரை) 1/6 
third of the 15 divisions of the day. 

[Skt. ஈாண்2:த. மைத்திரம்,] 

mus HN maittir’ Qu. (n.)1. mug friendship. 
2. மைத்திரீபாவனை பார்க்க; see maittiri- 

வளை "மைத்திரி கருணா முதிதை 
(மணிமே. 30256) 

[Skt. maitri>s. mugs] 

cond Siflumpeimt maittiriya/var, Gu. (n.) the 
Buddha of the future. மயித்திரியாழ்வார் 

(மணிமே. புத்தசரித். பக். 30 கீழ்க் குறிப்பு.) 
uintté&e; see mayittiriyalvar. 

மைத்திரீபாவனை marttirjpavanal Qu. (n.) 
எல்லாவுயிர்களிடத்தும் அன்பு பாராட்டி 

அவற்றின் நல்வாழ்வைக் கருதி பெளத்த துறவி 
புரியும் ஊழ்க (தியான) வகை: (மணிமே. பக். 
387) a form of meditation which developes 
a feeling of followship with all beings, 
practised by monks.



மைதானம் 

e@ugsmerin maiténam, Qu. (n.) திறந்த 

வெளியிடம் (இ.வ.); 8 08/4, 006ஈ 11610, 
maidan. 

த.வ. வெள்ளிடை 

[U. maidan>5. மைதானம்] 

sou) maithil, Gu. (n.) சீதை (மிதிலை 
யரசன் மகள்); as daughter of the king of 
Mithila. ‘Qua @uCorirG) solo ps ..... GG) 
செய்ய நின்ற. (திவ். பெரியதி. 2,3,7) 

/ப. ஈத. மைதிலி] 

மைதுனம் 71௮1பரச), பெ. (.) 

(பிங்.); 00124௦, 560! மாா௦. 'வதுவைச் 

சடங்கதனை மைதுனமாக் கொண்ட "(ஒழினி, 
கிரிமை, 75) 2. திருமணம்; 121806. 

[Skt. maithuna>s. மைதுனம்] 

1. புணர்ச்சி 

மையத்து ஈஆ்௪/80) பெ. (.) பிணம்; 001056. 

[பா ஈத. மையத்து] 

மைல் mail Gu. (n.) 5280 அடி அல்லது 1760 

கசங்கொண்ட நீட்டலளவு (இக்.வ.); 1760 

yards. 

[E. mile>s. smosi.] 

மைனர் ஈச்ச பெ. (.) சட்டப்படி சொத் 

தாளுதல் முதலியவற்றிற்குரிய பருவம் 
எய்தாதவன்; minor, person under age 

த.வ. இளந்தை, இளந்தாரி 

[E. minor>g. soe] 

மைனர் விளையாட்டு Mainar-vilayattu, 

பெ. (ஈ.) சிறு வயதில் கண்டபடி செலவு 

Gees; lavish expenditure by a person 

in his nonage. 

த.வ. வீணடிப்பு 

[Skt. ஈார்சத. அனர் விளையாட்டு, ] 

மொகரம் 1௦9௭௮, பெ. (.) முகமதியப் 

பண்டிகை; 8 Muhammadan festival in the 

Arabic month. 

[Ar. muharram> த. மொகரம்] 

மோகரம் ஈாசாகா, பெ. (1.) 1. பேராரவாரம்; 

roar. "பன்றி பெரு மோகரத் தோடு" (பாரத. 
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மோகாதி 

அருச்சுனன்றவ. 95) 2. உக்கிரம் (யாழ். அக.); 
vehemence; rage. 

[Skt. mukhar>g. Gores] 

Guragn mogara, Gu. (n.) uss! அல்லது 
பதினைந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள பொற்காசு 
(நாணய) வகை; 9010 ௦௦1, ரர் 1ஈ லப 

from 10 to 15 rupees. 

[Persn. mohar>g. மோகரா..] 

மோகனச்சுண்ணம் §=mOhand-c-cunnam, 
பெ. (ஈ.) மயக்கப்பொடி; 18010 001067 used 

for fascinating a person. "#leneuCauct ale 
மோகனச்சுண்ணம்'' (பாரத. சம்பவ. 94). 

[Skt méhanatctinna-s. ரோகனச்சுண்ணாம்/ 

மோகனநாட்டியம் mdgana-nattiyam, Qu. 

(n.) மகளிர் கூத்து; (யாழ். அக.) கோள ர 

women. 

[$/0775/௮7௪த. மோகனம்*நாட்டியம்] 

மோகனம் 107௪௮), பெ. (॥.) 1. மயக்க 

(paor_raé@ene; bewildering, confusing. 

2௨. மனமயக்கம்; confusion of mind mental 

perturbation. “Guresorflesr apeofl" (Cag. 
வேதா.11) 3. எண்வகைக் கடமைகளுள் 

(அஷ்டகருமத்துள்) ஒன்றும் அறுபத்து 
நான்குகலையுள் ஒன்றுமான பிறரை மயங்கச் 

செய்யும் வித்தை; 18010 216 01180240 ௪ 

person, one of asta-karumam, also one 
of arupattu-nalu-kalai 4. காமன் ஐங்கணை 
களுள் மோகழுண்டாக்கும் அம்பு; (யாழ். ௮௧.). 

one of the five arrows of Kama that makes 
a person infatnated. 5. பஞ்சபாணச் 

செயல்களுள் ஒன்றான ஆசைமிகுகை; (பிங்.) 

infatuation as the effect of mOkanam, one 

ofpafca-pana-ccyal. 6. ஓர் இராகம்; (ஈப5) 

a specific melody-type. 7. qurpmsne; 

(wimip. .gi&.). deceiving, cheating. 

மோகாதி mokai{ Gu. (n.) காமம், வெகுளி, 

மயக்கம் என்ற முக்குற்றங்கள்; (யாழ். ௮௧.) 116 

three defects or infirmilies, viz., kamam, 

veguli mayakkam. 

[Skt.mdha>s. மோகாதி!]



மோகி-த்தல் 

மோகி-த்தல் 7௦/4 செ.கு.வி. (41) 1. மணந் 
திகைத்தல்; 1௦ 06 ௦07ப560, bewildered. 

(வினாயகபு. 74. 218) 2. காமத்தால் மயங்குதல்; 

to be infatuated with love. 

[Skt.mGha>g. Gurdigasi.] 

மோகினி! 772917] பெ. (ஈ.) மயக்கும் அணங்கு; 
ளலா ௦. "அடைய மோகினி 
களாயினர் கொல்" (தக்கயாகப். 87.) 
2. கண்டோரை மயங்கச் செய்யும் பெண் 

வடிவான திருமாலின் தோற்றரவு ( அவதாரம்) 
"மோகினியாகிய நின்ஊிவினைக் கண்டு" 
(uiflurr. 3.33.2_e07) in carnation of Visnu as 
a fascinating woman 3. gj¢és.urew 
(Sava)impuremaya. "Aiflumr Grordlenflis 
பெரும்போகத்தை"' (ஞானா. 1,29) 4. பெண் 
Gul eisms; a class of demoness. "Gare 
மோகினிகள் மயோக  GCuréefesr" 
(தக்கயாகம் 593) 

[Skt.mOhini>g. Coréef] 

Curadafl? mokkini Qu. (n.) Gamude நிலங் 
களைக் கைக்கொண்டதற்கு மாற்றாக அரசாங் 
கத்தார் ஆண்டுதோறும் அக்கோயிற்குச் 
செலுத்தும் தொகை; 0068881168 1ஈ 
money given annually by the government 
to templess for resuming heir lands. 

[U.muyin>s. Gor Bef] 

மோகூப் ஈய, பெ. (ஈ.) வேலையினின்றும் 
நீக்கி விடுகை (C.G); suspension, 
dismissal. 

[Arab. mauqaf>s. Core] 

மோசகன் mdsagan, Qu. (n.) 1. விடு 
விப்போன்; deliverer, 2, வெளிவிடுவோன்: 016 
who passes or lets out. 'தந்தனவனத்து 
மோசகனை மலமதனை (சிவதர. சுவாக்க 
தகர. 775/3. துறவி. (யாழ். அக.); 880616. 

[5/17720௮:௪:த. மோசகர்,] 

மோசனம்” ஈசா) பெ. (1.) விடுபடுகை; 
liberation,deliverance. 'பாசமோசனந்தான் 
பண்ணும்டடி ' (ச.௪ி53) (சூடா. 

[Skt.mdcana>s. Ghorersarta.] 

406 

  

மோட்சவிளக்கு 

மோசு mdsu, Qu. (n.) மிக்க விருப்பம்; ஈச 

desire, 100/0. “அதன் பேல் எனக்கு சு” 

[Ar.mauj>6. Glore.] 

மோசூல் mdcd/ Gu. (n.) 1. காவற்காரன்; 
guard. (w) 2. oul Gegissraeist gives) 
கடன்காரன் மீது வைக்கும் அரசாங்கக்காவல்; 
(C.G) guard placed over a revenue 
defaulter or a civil debtor. 3. ஒருவன் 
வீட்டுவாயிலிலிருந்து கடன் தொகை 
தண்டுகை; 6௦0819 ஷு ௦73 மெ 
by sitting at the debtor's door. 

[Ar.mohassil>g. Ciareoi.] 

மோட்சகாலம் ஈ75/02-6அ௮௭, பெ. (ஈ.) கோள் 
மறைப்பின் (கிரகண) முடிவு வேளை; (4) 
(Astron.) the time of the last contact 
emersion of an eclipse. 

[Skt.mdksa>5. Gomeenant,] 

GurceSum  méfca-tipam, @u. (n.) 
1. இறந்தவர் பொருட்டுக் கோயிற் கோபுரத்தில் 
qos asleré—; lamp lighted in temple- 
towers in commemoration of dead 
065016. 2. மோட்ச விளக்கு பார்க்க 1,2. (W.) 

[Skt.modksa>g. மோட்சதீபம்] 

மோட்சம் ஈ£௬/22௱, பெ. (1ஈ.) 1. விடுபடுகை; 
liberation, release, escape. 2. முத்திநிலை; 
final emancipation, release from 
transmigration, solvation. 3.பதமுத்தி; 
heaven. 4. நவபதார்த்தங்களுள் வினைத் 
தொடர்பினின்றும் முற்றும் நீங்கு நிலை. (சீவக. 
2814. 2 en) (Jaina.) com plete deliverance, 
State of the soul in which itis freed - from 
all bondage of karma, and has passed 
for ever beyond the possibility of rebirth, 
one of nava-patarttam. 

த.வ. வீடுபேறு 

[Skt.maksa>g. மோட்சம்] 

மோட்சவிளக்கு ஈ76(0௪-பர௪/7ப) பெ, (n.) 
வீரசைவரது பிணத்தின் முன்பு கொண்டு 
போகப்படுவதும் மயானத்தில் புதை குழியில்
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வைக்கப்படுவதுமான விளக்கு; 8 lighted 

and carried before the corpose or placed 

at the burial place, among lingayats. 

2. உரோமன் கத்தோலிக்க கிறித்தவருள் 

இறந்தவர் பொருட்டு ஏற்றப்படும் விளக்கு; 
lamp lighted for the dead, among Roman 

Catholics. 

[Skt.moksa>s. Gumieaierég.] 

மோட்டா 770/2, பெ.அ. (80].) 1. பெரிய; large, 

great, 010. 2. கீழ்த்தரமான; 5000, 118811: 

3. முருடான; 008156, rough, unrefined. 
"பொட்டாத்துணி” 

[Hind.mota>s. Gurr] 

மோட்டாக்குறுவை motta-k-kuruvaj Gu. (n.) 

மூன்று மாதத்தில் விளையக்கூடிய குறுவை 

நெல்வகை; (100) 8 008156 0800 which 

matures in 3 months. 

[H. méta>s. மோட்டாசகுறுவை] 

Gurgein motakam, Gu. (ஈ.) 1. அப்பவகை; 

cake of rice flour made into a ball and 

boiled or உரக். 'வகையமை மோதகம்” 

(மதுரைக். 6.26) 2. கொழுக்கட்டை; (BBB. 

eirofifl.25) a bolus - like preparation of rice 

- flour. 3. _@; a kind of pudding made of 

ர௦பா. "காழியா மோதகச் தாழுறு விளக்கமும் 7 

(சிலம் 6 797) 4. தோசை; 8 (470 0170ப1-02(6 

5, epee; (W) delight, mirth. 6. இணக்கம்; 

(wimp. 9)%.) agreement, suitability. 

[H. madaka>s. Gorgeii] 

மோதபர் mdtapar, Gu.) (90[.) நம்பிக்கை 

யான: (0.6) 2506018016, trustworthy. 

[Ar.mutabar>s. Gorgur] 

மோதம் ஈ௪2௪௭, பெ. (£.) 1. மகிழ்ச்சி; 18). 

190100, 140௦55. "முன்புற்றது கண்டெழு 

மோதமுறா (வேதாரணி. பிரமோப.16). 2. களிப்பு; 

intoxication. 3. euTesnser; smell, scent, 

perfume. 4. gui’ (iwsnev); aja-moda, 

bishop's weed. 

[Skt.mdda>s. Giorgi]   

Gursflur mddaripa, Ou. (n.) தொழில்வரி; 

(W) professional tax formerly levied on the 

manufacturing and trading communities. 

[U. mutarifa>s. Goréifiur] 

மோய் mdy, Qu. (n.) smi; mother, உன் 

போபின் வருந்தமும் (தில் பெருமாள் 99) 

[H.mai>e. Giri] 

மோயன் méyan, Gu. (n.) 1. பணியாளர் (14) 

6519015801. 2. கோயிற் படித்தரக்காரர்; 

loc. members of a temple establishment. 

[U.muyin>s. Gomwsir] 

மோரா! 732 பெ. (ஈ.) மோகராநாணயம் (சங். 

®\&.); a gold coin, mohur. 

[Persn.mohar>s. Grrr] 

Congr? mérd, Gu. (n.) wipe; peacock's 

feather. 

[Palc.m6rd>s. Gurgr] 

Cuongn? mord, Gu. (n.) srayaiilesr 2 era? 

marrow. 

[E.marrow>s. Gurgr] 

மோரி ஈச பெ. (ஈ.) சிறுவடிகால்; 87௮! water 

course, channel gutter. “sar amgaG 

போரி ஒன்று Cleut_igsrnretr. "Loc. 

[U. mari>g. Curd] 

மோரியர் ஈாரந்சு பெ. (ஈ.) 1. மெளரிய 

வமிசத்தவர்; 186 1//கபார/௨5, "மோரியா 

தென்திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு. 

(கநா. 281). 2. வித்தியாதரர் (புறநா. 175. 

2 soy); Vittiyatarar, a class of semi - divine 

beings. 3. pra (ypprr. 175. 2.67) Nagas. 

[Skt. maurya>g. Gian] 

மோலி ஈ/ பெ. (ஈ.) 1. மெளலிபார்க்க; 004. 

"இளையவுற் கனிந்த மோலி பென்னையுங் 

கவித்தி யென்றான் "(கம்பரா. விபீடண. 145) 

[Skt. mauli>g. Gorell]



மோனம் 

மோனம் 71072), பெ. (ஈ.) 1 மெளனம்பார்க்க; 
0௦. "வேள்விமின் மோனமும் பாழ்பட” 

(கம்பரா. நிகும் பலை. 59) 

[Skt. mauna>s. Gurami] 

Gun eripsHeoy mona-muttira; Qu. (n.) 
அமைதி (மோன) நிலையைக் காட்டும் முத்திரை 
வகை; hand pose assumed in an attitude 
of silence in regligious contemplation. 
இறைவன் மோன முத்திரையத்தனாய் 
(திருமுருகு-112,உரை). 

[Skt.mauna>s. wpgédeny] 

மோனி moni Gu. (n.) 1 மெளனி பார்க்க: 
person who has taken a vow of silence. 

[Skt. maunin>g. Gore] 

Quers maucu, Qu. (n.) 1. மிகுந்த ஆசை; 
ardent, desire, longing. அதின் பேரில் 
எனக்கு மெளசு "2. சரக்கின் பிரியம்; 619 1ஈ 
great demand, as an artical. 3. கவர்ச்சி; 
(Loc.) attractiveness. 4, ஆடம்பரம்; ற௦௱ற 
'கலிபாணம் மெளசாக நடந்தது; "10௦. 

[U. mouz>s. மெளசு] 

பெளட்டியம் 11௪020), பெ, (n.) அறியாமை; 
(W) ignorance, folly. 

[Skt. maudhya>s. ொளட்டியம்] 

மெளராசு maurasu, Qu. (ஈ.) பரம்பரை 
யுரிமையாற் பெற்றது; (௦.6) க் எரர் 6 
hereditary or inherited, inheritance. 

[Ar. mauraass>g. பெளராஸ்] 

மெளரியர் ஈசபர்சா பெ. (ஈ.) மோரியர் 
பாக்க; 

[Skt. maurya>s. மெளரியா] 

மெளல்வி ஈ௪பர பெ, (1.) முகம்மதிய மத 
அறிஞன்; muhammadan lawyer, 
expounder of mohammadan law, learned, 
religious muslim. (R.F.) 

[Ar. maulawi>g. மெளல்வி] 
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மெளனம் 

மெளலன் 7772ப/97 பெ. (ஈ.) நற்குலத்தான் (யாழ். 
௮௧.); 0௦1 of a good family. 

[Skt. maula>s. மெளலன்] 

மெளலானா ஈ௪ப/௪ாச, பெ. (1.) மெளல்வி 
பார்க்க; 

[Arab. mauland> த. பெளலானா] 

மெளலி 1௪பர் பெ. (ஈ.) 1. மயிர் முடி; (திவா.) (பரி 
or lock of hair left unshaven on the crown 
of the head. 2. sem (pip (.946.161.) matted 
locks, as of an ascetic. 3, sem (pig; crown 
018060. "தாரணி மெளலி பத்தும்" (கம்பரா. 
கும்பகர்ண 1) (பிங்). 4. தலை; 680. (அக.நி.). 
5. Sir; (94.161.) wreath of flowers. 6. Gamur 
முதலியவற்றின் சிகரம்; Loc. ornamental 
head or top, as of a tower. 7. கள்: (யாழ். 
௮௧.) 100], 

[Skt. mauli>g. மெளலி] 

மெளவல் mauval Gu. (n.) 1. காட்டு மல்லிகை: 
wild jasmine. egmypedr Chostraxush (GalehAUL8Y). 
2. முல்லை (சூடா.); Arabian jasmine. 

3. Seng; lotus. Ghoarey sof sirieur பேறுறை 
உஊரணனொடு (தேவா; 1213 19), 

  

  

  

    

மெளனம் 7720௭ பெ. (ஈ.) அமைதி, 
பேசாமை; Silence, muteness, taciturnity. 

(திருக்களிற்றுப். 28, உரை.) 

தவ. முன்னம், ஒடுக்கம் 

[Skt. mauna>s. மெளனம்]



  

யக்கராசன் 409 யசசுவி 

யக்கராசன் yakka-rasan, Gu.(n.) @Gurer [5/ம் 1௪2 த. யக்கியம்] 

(இயக்கர்களுக்கு அரசன்); பனக as the | யக்கியயோக்கியம் yakkiya-yOkkiyam, 
lord of the Yaksas. 

[Skt. Yaksa-raja> த. யக்கராசண்ரி 

யக்கராத்திரி yakka-rattirj@u.(n.) நளி 
(கார்த்தி கை) மாதத்து முழு நிலவு (யாழ். 

அ௮க.); the full moon in the month of 

Karthikai. 

[5/0 1/௪. யக்கராத்திரி] 

யக்கன் Yakkan, Gu.(n.) 1 இயக்கன் பார்க்க; 

see iyakkan. 2. @Gurer; Kuberan as the 

lord of the Yaksas. 

[8/0 76௪2 த. யக்கன்] 

யக்கிஞம் yakkaiAam, Gu.(n.) wesw 

(தக்கயாகப். 344. உரை) பார்க்க : 866 

yakkiyam 

waelereprages yakkifa-martt Ou.(n.) 1. $é 

கடவுள் (தக்கயாகப்.344.உரை); (16 000 ௦4 

fire. 2. யாக்கியபுருடன் பார்க்க; 562 /2/000/2 

purudan. 

[Skt. Yajfia tepigsl] 

weAuG,sHyin yakkiya-Sittiram Gu. (N.) 

யக்கியோபவீதம் பார்க்க; see 

YakkiyOpavitam. 

[Skt. Yajna+satram*+ த. யக்கியசூத்திரம்] 

wee yakkiya-pasu,@u.(n.) Gousrasuier 

காவு கொடுப்பதற்குரிய விலங்கு (யாழ்.அக); 

the animal offered in sacrifice. 

[Skt. Yajfia+ s. யக்கியபசு] 

யக்கியபுருடன் சர்ச றமயன்ற பெ.(ா.) 

திருமால் (யாகத்தின் உருவினன்) (சங்.அக.); 

Tirumal as assuming the form of 

sacrifice. 

யக்கியம் yakkiyarn, Gu. (N.) 4 யஞ்ஞம் பார்க்க; 

see yafinam. 2. geuruy யுகம் (யாழ்.அக.); 

dvapara, the third yuga.   

பெ.(.) அத்தி (சங்.அக) Country fig. 

[5/௩ 1/௪. 10022 த. யக்கிப யோக்கியர்] 

யக்கியாரி yakkiyar; Gu.(n.) ga&eer 

யாகத்தையழித்தவனாகிய சிவன்; 548, as 

the destroyer of Daksa’s sacrifice. 

[Skt. Yajfiari> meh] 

யக்கியோபவீதம் yakkiyObaveedam, Gu.(n.) 

இருபிறப்பாளர் இடத்தோளின் மீதிருந்து 

மார்பின் குறுக்கே அணியும் பூணூல்; (6 

sacred thread, worn by the members of 

the first three castes, across the chest and 

over the left shoulder. 

[Skt. YajhOpavita> wdSGum inf gi] 

waGaect yakkésap, Gu.(n.) @Guper; 

KubéGran. 

[$/ம் 152222 யக்கேசன்] 

wid 65LD Yakam, Gu.(N.) யஞஞம் பார்க்க; 568 

yannam. 

த.ல. வேள்வி 

[5/ம் ௮2 மக்கம்] 

யக்ஞோபவீதம் )24720௪/௮, பெ. (ஈ.) 

யக்கியோபவீதம் LTTéE; See yakkiyOpavitam. 

[Skt. Yajndpavita> த. யக்ஜோவீதம்] 

யகிர்த்துச்சூலை yakirttu-c-cila, Gu.(n.) 

கல்லீரல் வீங்கும் நோய் ; hepatitis. 

[5/% )ரர்சூலை2 மகிர்த்துச்குலை] 

wee yasasu, Gu.(n.) yep; honour, glory, 

iame, renown. 

[Skt 722222 ய௪௪] 

யசசுவி),௪௦௪204பெ. (॥.)புகழாளன் (சங்.அக.); 

illustrious person, renowned man. 

[Skt. Yasasuvin> weso%]



யசமான் 

யசமான் ௪5௪, பெ. (ஈ.) யசமானன்,2. 
பார்க்க; 866 4886. (கொ.ல) 

[Skt. Yafamana > g. wetorsreir ~ weroreir] 

Wisin sor sor YasamananGu.(n.) 1. gas 

தலைவன்; 880141087. 2. தலைவன்(கொ.வ.); 

8916, 100, 2௦. 3. வீட்டுத்தலைவன்; 

head of a family, 

[Skt. Yajamana> த. யசமானன்] 

we sor in yasanam,@u.(n.)Castal Getlieong 
(@ Lm); the act of sacrificing. 

[Skt. Yajana> wieomal 

யசு)-௪20,பெ.(.) வேதம்நான்கனுள் இரண்டாவது 
(சிலப்,பக்.339); Yajur-véda, the secondof 
the four Védas. 

[Skt. Yajus> 5. wa] 

யசுசு 20000, பெ. (ஈ.) யசு பார்க்க; See yasu. 

[Skt. Yajus> g. waa] 

lait yasur, Gu. (n.) wa unde; see yasu. 
[Skt. Yajus> 5. we] 

weir Gaus Yasur-vétam, பெ. (ஈ.) யச பார்க்க; 
see yasu 

[Skt. Yajus>veda] 

WE Yasury, Gu. (N.) we umiée;: see yasu. 
யசோதரகாவியம் yas Ctharakaviyam,@u.(n.) 

உச்சயினி நகரத்து அரசனாகிய 
யசோதரனைப் பற்றிக் கூறும் ஒரு 
சைனகாப்பியம்; 8 ]81௮ poem on 
Yasddhara, aking of Ujjain. 

[Skt. Yasédhara+> wiCengir srrefun] 
wet ame yas athaj பெ.(ஈ.)கண்ணபிரானை 

வளர்த்த தாய், 10519 - ஈ௦/2 of Krishna. 
[Skt. YajsO0a>u/Cereng] 

யசோவதி yasdvati Qu. 1.) மேருவுக்கு 
வடகீழ்பால் ஈசானனுக்குரிய நகரம் (சங். அ௧.); 
the city of iSAna, situatetothenorth-east 
of mount, Méru. 

[Skt YajsOvathi>uenarg] 
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யட்டி3 

யஞ்ஞம்)ரரச௱, பெ.(1.)ஓகம்; 591706, 
sacrificial worship, offering of an oblation. 

[Skt. Yajna>wexep1a] 

யஞ்ஞமூர்த்தி 277௪-7011 பெ.(1.) 1. யக்கிய 
புருடன் பார்க்க; see yakkiyapurudan. 
2.யக்கிஞமூர்த்தி,1. பார்க்க; 566 42/01/0074 
mirtti. 

WG Ehouyrasin yahavarakam, பெ. (ஈ.) 
திருமால் பன்றியாக உருவெடுத்தத் 
Cammray the boar-incarnation of Visnu. 

யஞ்ஞன் ௪87௪, பெ. (n.) நெருப்புக் கடவுள்; 16 
900 ௦416 "இரை யாசையால் வந்த யஞ்ஞா” 
(தக்கயாகப்.302) 

[Skt. Yaina>wueyep0ir] 

யஞ்ஞோபவீதம்),272௦14௪, பெ.(ஈ.) யக்கி 
Curuel gb Unité; see yakkiyopavitam. 

wi_ethyatsam, Gu.(n.)1. mmii- dog 2. மந்திரம் 
-mantra 

[Skt. Yaksam>un. e1a] 

யட்சவாசம்),௪/52125௪௱, பெ.(ஈ.) ஆலமரம்; 
(தக்கயாகப்,534.உரை.)0௦ ஊடக tree. 

[Skt. Yaksavasa> g.un!eoue:i] 

wi eer yatsan, Gu.(n.)1. இயக்கன்; 391059 
2. @Guretr; Kuberan, the lord and wealth 
3. Qludéesér,2. umit&es; see iyakkan. 

[Skt. Yaksa>s. wn! estr] 

யட்சிணி 9௪18! பெ.(ஈ.)1. இயக்கி; 187௮1௦ 
yaksa 2. குபேரனுடைய usmsrai; wife of 
Kubéran,3.Qemimeneis ei vem செய்யும் 
பெண் கடவுள் 9 goddess in the service of 
Durga. 

[Skt. Yaksini> un! Aen] 
யட்டி1 9௪/81 பெ, ((.) அதிமதுரச்செடி; |0ப01106 

plant. 

யட்டி2)௪10/ Qu.(n.) தண்டாயுதம், (அக.நி); பற். 
யட்டி3 9௪4) பெ. (॥.) ஊன்று 

(யாழ்.௮௧.) 5427, walking stick. 

கோல்



யட்டி4 411 யதியாசாரம் 
  

யட்டி )௮/8ீ-பெ.(1.) முத்தாரம் (யாழ்.அக.); 0621] 
necklace. 

[Skt. Yaksti> த. யட்டி] 

wd scorn yattanam,Gu.(n.) upé;effort, 
exertion.15 ser uritiée; see ettanam. 

[Skt. Yatna> த.யத்தனம்] 

யத்தினம் ),௪/47௮7),பெ.(ஈ.) 1. முயற்சி; வீரர், 
ஓனர். 2. எத்தனம் பார்க்க; 566 611208. 

wan yatha, கு.வி.எ.(804) எவ்வாறு (வின்); 

according as, in the same manner as. 

[Skt. Yatha> wen] 

wgmeadd) yata-Sakti கு.வி.எ. (adv.) 
இயன்றளவு (கொ.வ); 1௦ (16 065( of one's 

ability as far as possible. 

[Skt. 210௪-2௮45 த.யதாசக்தி/ 

யதாநகல் ,2/2-7௪7௮1) பெ.(॥) சரியானபடி 

(நகல்); நேர்ப்படி; (7ப€ 0003. 

[Skt. Yatatuge0] 

WHR run, ea yw yada-p-piragaram, 

கு.வி.எ. (804) 1. அதுவேபோல; (வின்) ॥॥ 

like ௱ாகாாஎ. 2. வழக்கப்படி; (உ.வ.) as 

usual. 

wsriiy A yata-p-pirat] பெ.(ஈ) யதாநகல் 

umrée; see yatanakal. 

யதார்த்தம் ,2021127), பெ.(() உண்மை; (உ.வ) 
truth; reality. 

[Skt. Yathartham+ 5- பதார்த்தம்] 

யதார்த்தவா தி)ச/கா/2024 பெ.(ர) உண்மை 

Gua Geuresr; truth-speaker. 

[Skt. Yathartha-vadin>wemiggon)] 

யதா-தானம்),௪(2-/27௮177, பெ.(1) முன்னிருந்த 

இடம்; (உ.வ்) 10௭ ற1௮06, status quo ante. 

[Skt. Yatha-sthaéna>usrsremi] 

யதாத்திதம் yata-titam, கு.வி.எ. (804:) 
உள்ளபடி, 1ப51 85 (( [5; 11 180, actually. 

[Skt, Yatha-sthita>usn§ 5504] 

யதி)சர் Gu.(n) 1. gma; 950810. 'யுதியாகி 

யவணிருந்த தோழன்றன்னை (பாரத. அருச்   

சுனன்றீர்.53). 2. சீரோசை முடியுமிடம் 

(தண்டி.110.உரை.); (றா௦8.) Ccaesura. 

3. சொற்றொடரில் நிறுத்திப் படிக்கும் இடம் 

(யாழ். அ௧க.); 0856 ॥॥ (880. 4. தாளப் 
பிராணம் பத்தனுள் அங்கம் பலவற்றையும் 

ஒழுங்கு செய்வது (பரத.தாள.25); (11ப5.) (06 

element of time measure which specified 

the different modes of arranging ankams, 

one of tala-p-piranam. 5.அடக்கம் 

- (யாழ்.௮க.); restraint. 6. இளைப்பாற்றி 

(யாழ்.அக.); 1884 மர்டர் relieves fatigue. 

7. ஒன்றிப்பு (யாழ்.அக.); ௦௦00௦12110. 

8. மோனை (வின்); alliteration. 

9, கைம்பெண் (யாழ்.அக.); 810௦10. 

[Skt. Yating. ws] 
யதிதிமதி yaditinad] Qu. (n) gsoeuyo opm 

அசையா சொத்துகள்; movable and 

immovable property. 

wg Lib yadtp-piratiam,@u.(n) wHeuvp 

(தண்டி.111, குமாரசு. உரை) பார்க்க; 866 

yativalu. 

[Skt. Yatitbhrasta>s. wen. to] 

wAumEaW yalipainkam, Gu. (n.) weep 

uimt&&; see yativalu. 

[Skt. Yatitbhaniga>s. wgluciei] 

wud yat-pati Qu.(n) wHlyresor; unitée; see 

yatirasan. 

[Skt. Yatitpati> wsdl] 

யதிபாத்திரம்),௪/424/47௪௱,பெ.(7) இரவலர் கை 

ஏனம்: (பிச்சைப் பாத்திரம்) 0600119 6044. 

(யாழ்.௮௧.); 

[Skt. Yatitpattiram> wérg sini] 

யதிபாரா )சர்றசாகி, பெ.(£.) இதிபாரா பார்க்க; 

see Idipara.(C.G.) 

[Skt. 0740௮2” யதிாரா] 

wAunengin yatiy-asaram,au.(n.) ews 

(சைன) முனிவர்கள் ஒழுகுதற்குரிய 

நெறி(விதி)களைக் கூறும் நூல்; (மேருமந்.424, 

உரை.); a treatise on the conduct of jaina 

ascetices.



யதிவழு 

wlenup yativalurasan, Gu.(n.) ஓசையறும்வழி 

நெறிப்படவராமல் நிற்பது. (தண்டி.110); (pros) 

misplaced caesura. 

wh Ay ey oor yatintira-saranar, Clu.(n.) 

கூரத்தாழ்வார். (சங்.அக.); [பொலிசின் ௭ 

disciple of Ramanjuar. 

[Skt. Yatindra-carana> 5. யதீந்திரசரணர்] 

யதீந்திரப்பிர வணப்பிரபா வம் சர்ரர்/2-0- 
piravana-pirapavam.@\u.(n.) WerenerGeur 

காரிய சீயர் இயற்றியதும் மணவாளமாமுனி 

களின் வரலாற்றைக் கூறுவதுமாகிய நூல்; 9 

biography of Manavala-ma-muni by 

Piilailokariyajiyar. 

ws AT ONy resort yatintira-p-piravanar, Gu. 
(1.) vosoor eur ero psofl a vai snava acaryar. 

[Skt. Yatindra-pravana>s. usiks Myowmnn.] 

யதீந்திரன் ),சம்102,பெ.(1.)யதிராசன் பார்க்க; 

see yadirasan. 

[Skt. Yatindra> த. யுதீந்திரன்.] 

யது )௪10, பெ.(1.) நிலவு குலத்து(சந்திர வம்சத்து) 

யாதவ இனத்து மூல புருடனாகிய அரசன்; 

(ums); an ancient king of the lunar race, 
the founder of the yadava dynasty. 

[Skt. Yadu> த, way] 

யதுநாதன் ),௪/0-72/2ஈ, பெ. (ஈ.) கண்ணன்; 

lord Krsna. 

[Skt. Yadu-natha> த, யதநாதன்..] 

யதேச்சம் yatéccam (adv.) யதேச்சையாய் 

பார்க்க; 566 481800. 

[Skt. Yathéccan> s. ய்தேச்சம்,] 

wGsésen Sanya yatéccadikaram Qu. (n.) 
விருப்பப்படி ஆணை செலுத்துகை; பா 
controlled exercise of power, autocracy. 

த.வ. தன்னெடுப்பு, அதிகாரம் 

[Skt. Yathéccadhikara> த யதேச்சாதிகாரம்] 
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யந்திரசாத்திரம் 

யதேச்சை ),௪/200௬.வி.எ. (901) யதேச்சையாய் 
பார்க்க; see yatéccalyay. 

த.வ. தன்போக்கு 

[5/ம். 12072௦௦௮72 த. யதேச்சை.] 

யதேச்சையாய்),2/200-4)-௬% கு.வி.எ. (800) 

விருப்பின்படி (கோயிலொ.25); to one's 

satisfaction; according to one's wish or 

inclination or pleasure. 

த.வ. தன்போக்காக 

யதேந்திரியம் சார்ந்து, பெ. 
கற்புடைமை; (சங்.அக) ௦8510. 

[Skt. Yaténdriya> த. யதேந்திரியம்] 

யதோத்தேசபக்கம்)2101122௪-2௮4௮7, பெ.) 
ஒரு சொல் நின்றுழி நின்று பலச்சூத்திரங்களும் 

பலவோத்துக்களும் தன் பொருளே நுதலிவரச் 

செய்வது (நன். எழுத்து.விருத்.பக்.29.); (gram) 

method of interpretation in a treatise, by 

which the sense of the siitras and the 

subsections of a chapter is controlled by 

its heading . ் 

(n.) 

[Skt. Yathoddéga-paksa> த. யதோத்தேசபக்கம்] 

wihAy&ea  yandira-k-kal Qu. (N.) 

இயந்திரத்தால் இறுக்கியாக்கப்பட்ட செங்கல். 

(C.E.M.); pressed brick, as machine- 

made. 

[Skt. கார்ச2 த. யந்திரக்கல்] 

wih Aly Ay wun yantira-kirakam, Qu. (N.)1.@umshl 

(68m); machine 2. Geé@; oil-mill. 

யந்திரசாபம் yantira-sépam, Qu. (Nn.) 
கொற்றவில் (தக்கயாகப்.643); 41௦4௦110ப5 0௦14. 

[Skt. Yantra+capa> த. யுந்திரசாபம்] 

யந்திரசாத்திரம் ளார்ச-சப்ர்சா, பெ.(1.) 
1. எந்திரப் பொறிகளைப் பற்றிய நூல்; 17221156 
on mechanics. 2. மந்திரச்சக்கரம் 
அமைப்பதைத் தெரிவிக்கும் நூல் (யாழ்.அக.) 
treatise on the art of constructing 

diagrams for magical incantations. 

[Skt. Yantra->s. யந்திரம் ]



யந்திரம் 

யந்திரம் லாச), பெ.(1.) 1. சூத்திரப்பொறி; 
machine, mechanical contrivance. 
Wye ச ச ச . ச " . 
'இக்கரை யந்திரத்தட் பட்டதென்ன " (அஷ்டப், 

திருவேங்கடத்தத். தனியன்) 2. மந்திரச்சக்கரம்; 

diagrams for magical incantations. 

'புந்திரங்கள் வரைந்து கட்டி ” (தக்கயாகப்.175). 

3.தேர் (பிங்); ொக[01, ௦2. 4. திரிகை. 

(யாழ்.அக.); grinding-mill. 5.செக்கு. (யாழ்.அக.); 

oil-mill. 6. தீக்கடைகோல் (யாழ்.அக.); [8-0111. 

[8/4 1ளார்௪2 த. யுந்திரம்] 

wih hy Ger esta yantira-ogam, Qu. (N.) uw, 
pulse. 

[Skt. Yantra> த. யந்திரம் - லோகம்] 

யந்திரவாவி 7472-02 பெ. ([7.) எந்திரயுதவியால் 

நீரை நிறைத்தற்கும் போக்குதற்குரிய நீர்நிலை 
(சிலப்,3.45 அரும்); (271 0 658/0 71/60 ௦ 

emptied by mechanical means. 

[Skt. Yantra>s. wi digi] 

wisvya,th  yantira-virdi பெ. (.) 
யந்திரவுதவியாற் செல்லுதற்குரிய ஊர்தி (வாகனம்) 

(aSisir); Conveyance moved by mechanism. 

[Skt. Yantra> s.wi glut ooh] 

wily suse yantira-tapanam, Gu.(N.) தகடு 
முதலியவற்றில் விரும்பிய பயனை விளைக்கும் 

மந்திரசக்கரம்(ஸ்தாபிக்குஞ் சடங்கு) உருவாக்கும் 
Gaus; ceremonial fixing of a plate or palm 

leaf engraved with magical diagrams. 

[Skt. Yantra+ stapa> த. யந்திரதாபனம்] 

யந்திரு yantiru, Qu. (N.) 1. ஆளுவோன்; [பி18£. 
2 குதிரைப்பாகன்; (1056-0700. 3. தேர்ப்பாகன்; 

charioteer. 

[Skt. Yantr > wide] 

wibseior_in yama-kandam, Gu. (N.) 1. ஒவ்வொரு 

நாளிலும் காலனுக்கு (எமனுக்கு) உரியதாகக் 

கருதப்பட்ட மூன்றே முக்கால் நாழிகைப் பொழுது; 

(Astrol.) the period of 1.5 hours of a day, 

presided over by yama and hence 

considered in-auspicious. 2. ஒருவன் 

வாணாளில் (ஆயுளில்) உயிருக்கு 
பேரிடைஞ்சலான (அபாயமான) காலம்; the 
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யமகாளிந்தி 

period of danger to one's life. 

[Skt. Yama>s. wu + கண்டம்] 

ws sori_wourGl—sHe yamakandam-padu, 
(செ.கு.வி) (3.1). உயிருக்கு பேரிடைஞ்சலான 

கட்டுப்பாட்டுக் (அபாயமான நிபந்தனைக்) 

குட்பட்டு பாடுதல்;10 ௦௦10056 27565 பா 

stringent conditions, the penalty for the 

breach of which is death. 

[Skt. Yama>g.uno+ eons +urG)] 

ws cor Geena Vamakand-a-vélaj, Gu.(n.) 

UNEETLio umtés; See yama-kandam. 

[5/6 1௭௪: த. யம - கண்டவேளை] 

யமகண்டன் ),21712427227, பெ.([.) 1. வலியோன்; 
strong, powerful person. "#65 
யமகண்டனை யார் வெல்லுகிறது" (குருபரம்.190) 

2, ஒரு காணாக் கோள்; 8 invisible planet. 

3. யமகண்டம் பார்க்க, 5௪640. 

[Skt. Yama> த. யம கண்டனர் 

wie yamagam, Qu(N.) வந்த எழுத்துகளே 

பொருள் வேறுபடச் செய்யுளின் சீர் அல்லது 

அடிகளிற் பின்னும் வருவதாகிய மடக்கு என்னும் 

அணி.(தண்டி.90 வரை) [606(((10, 1ஈ 8 
stanza, with changes of meaning 

sometimes effected by changes in the 

division of words, dist. fr. tiripu. 

[Skt. Yamaka> g. மகம்] 

யமகவந்தாதி )21292-0-௮72201 பெ.(॥.) 
யமகத்தோடு வரும் அந்தாதி; 9 (070 ௦01 8ஈ(௪ப 

poem with yamakam in each verse. யமக 

வுந்தாதியை வாசிமினே "' (அஷ்டப். திருவரங்கத் 

தந். தனியன்). 

[Skt. Yamaka> த. யமகவுந்தாதி] 

யமகாதன் yama-gadagan, Gu. (N.) 1. GurmpM 
லுள்ளவன் .(உ.வ); 128 04 012௨( ability. 2. les 

சமர்த்தன்; ரா 01 great intelligence. 

3. மிகவும் பொல்லாதவன்; 110660 ஈர. 

[5/4 1௪7 த. யகமகாதன்] 

யமகாளிந்தி )7௪-/2474] பெ. (1.) சரயுநதி; 

the river Sarayi. (யாழ்.அக.) 

[Skt. Yamakélind/ + wnenanig]



யமகிங்கரன் 

wudmager yama-kingarap, Gu. (N.) 

1. யமதூதன்1 பார்க்க; 866 3912-0080. 

2. யமபடன் பார்க்க; 566 420808. 

wuéLio yama-kégam, பெ. (11.) புழுவகை; 

/000-10ப86. (சங்.அக.). 

[Skt. Yama-kita> த,யமகீடம்] 

யமசபம் ama Sapam, Qu. (11.) காலனது அவை 

(இயமனது சபை) (யாழ்.அக.); $சோ2'$ ௦0யா. 

[Skt. Yama-sabhat g.unous ] 

wg & Aefl yamatakkin, Gu.(n.) a sage 

சமதக்கினி எனும் முனிவன்; பார்க்க; 866 

samtakkini. 

[Skt. Jamadagni> g.unageéesleaf ] 

யமதங்கி ,2௱7௪/௪//7 பெ.([1.) 3 5806 சமதக்கினி; 

பார்க்க;[தொல்.|ாயி.உரை); 522 882/6. 

[5ம் 7௭௪௪22 தயமதங்கி] 

Wo & i Aen io i & oo" Yamatdarigi-main-ian, 
பெ.(1.)பரசுராமன்; parasurama wogwaé- 

மைந்தனைச் சாரவே (பாரத.குருகுல.134); 

[யாதங்கி-மைந்தன் ] 

[Skt. Jamadagni>s. wg] 

யமதர்மராசன் yama-tarma-rasan, Qu(n.)I. 

காலன்; YAMAN 2. நடுவு நிலை குன்றாதவன்; 

just, upright man. 

[Skt. 
யமதர்பராஜன்] 

யமதூதன் 219-00௭) பெ.(1.)1. காலனது 
gree; messenger of yama. 2. யமதூதி; 
பார்க்க; 566 $ு8- 0ம். (யாழ்.அக.) 

[யமன் + தூதன்] 

[Skt. Yama >. wa] 

wi si dH yama-didi Quin.) நாகத்தின் நச்சுப்பல் 
நான்கனுளொன்று (சீவக.1288.உரை); 8 1210 of 
the serpent, one of four Naccu-p-pal, q. 

[Skt. Yama+dati>s. uwogr fh] 
யமப்பிரியம் yama-p-piriyam, Qu(n.) 1. 968) 

பண்ட 19 2. ஆலமரம் banyan. 

Yama + faramatrdjan > gs. 

[Skt. Yamatpriya>s, wuocfuns ] | 
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யமவிரதம் 

யமபகினி)2120௪9// பெ. ([1.) யமுனை நதி; 116 
river yamunai. (wip. 216.) 

[Skt. Yamatbhagini>s. unoudlef ] 

யமபடம் ,2௱1௪-0௪18/7, பெ.([.) யமஉலகத்தின் 

விவரங்களையும் அங்கே பாவிகள் நுகரும் 

துன்பங்களையுங் காட்டும் சித்திரப்படம்; 120 ௦1 

picture of yama's world, showing in detail 

the tortures inticted on sinners. 

[Skt. Yama > gs, யமபடம்] 

யமபடன் ),2௱௪-0௪/20, பெ. (.) இயமனது 

ஏவலாள்;861/81% of yama "பமபட 

ரெனுந்திமிர மணுகாச் கதி” (தாயு.மலைவளர்.1) 

[Skt. Yarma>g, uuo] 

wiioyyin yama-puram, வெ.(11.)எமனுடைய 

பட்டணம்(சங்.அக.); $ொகா'5 0. 

[Skt. Yama>s. uanyni] 

mio _,2௮71௮-2ய7 யமபுரம் பார்க்க; 866 4/819- 

றய "யமபுரியேறுவர்"' (பெருந்தொ.1176). 

யமயா தனை ),2௭௭௪-)/2/20௮] பெ.([1.)இயம 

வேதனை பார்க்க; 566 4212-612௮. 

[Skt. Yama+ yatanai > s. anoun gone] 

யமரதம் 2712-1212, பெ.([1.) யமவாகனம் 

umtée; See yama-vaganam. 

[Skt. Yamatratha>s. ure] 

யமராசன் 2712-1282), பெ.(.) இயமன் பார்க்க; 

866 புகா. அடைமொரு தண்டி லெற்றும் 
யமராசன்” (தக்கயாகப். 444) 

[5/ம். 18௪-222 த, யமராசன்] 

wuGerata yama-/dgam, Gu. (N.) 1. எமனுடைய 
2 velo; yaman's world. 2. நரகம்; hell; place 

of torture. 

[Skt. Yama த. யமலோகம்] 

WaT ens yama-valaj Gun.) wwGars ser 

umtée; See yama-védanai. 

[Skt. Yama+vatai> 5. wissurong | 

twuunaily stn yama-viratam, Gu. (N.)L இயமத்தைக் 
கடைபிடிக்கை; றர80110௦6 ௦71 iyamam, 

(யாழ்.அக.) 2. ஒருபாற்கோடாது 
(பாரபட்சமின்றி) அரசுமுறை நடத்துகை;
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impartial adminis- tration of government. 

[Skt. Yama> த. யம * விரதம்] 

யமவேதனை )/2772-0222/7௮/(1.) பெருந்துன்பம் 
(Ger.eu) excruciating pain. 

[Skt. Yamatvédanai> 5. usCageer] 

winerip yama/am, பெ. (11.) இணை: இரட்டை 

(யாழ்.அக.) 00016; 02; 18/75. 

[Skt. Yamala>s. wari] 

யமற்கேளம் )2/774/42/277, பெ. ([.) கடுக்காய் 

chebulic myrobalan. 

wiser yaman, Gu. (N.) 1. எண்திசைக் 
காவலருலொருவனும் தென்திசைக்கு 

உரியவனுமான கடவுள் (திவா.); $ொ2, the God 

of death, regent of the South, one of asta- 
tikku-p-palakan. g.v. 'எருமைப்பகட்டின் மிசை 

யமனேறவே” (தக்கயாகப். 463.); 2. நாகத்தின் 

நச்சுப்பல் நான்கனுளொன்று (சீவக. 1288, 

2 sy); a fang of the serpent, one at four 

naccu-p-pal. q.v. 

[Skt. Yama >cnosir] 

யமனிரகாசரட் பெ.(.) யமபுரம் பார்க்க; 586 

ரபாக. "பமணி சாரும்” (சிவதரு. 

சுவர்க்க நரக.41) 

[Skt. Sam-yamani> தயமனி] 

யமனிகை 27௪7௮ பெ.(1.) யவனிகை பார்க்க; 

see yavanigai. 

[Skt. Yavanika>unsoaflne ] 

யமுனை ௮7777௮) பெ.([.)பிரயாகையிற் கங்கை 

யாற்றுடன் கலக்கும் ஒர் ஆறு; 48௱பாச எரிர்ள் 

joins the Ganges at Prayaga. யமுனைக் 

கரைக்கென்னை யுய்த்திடுமின் (திவ்.நாய்ச்.12,4) 

[Skt. Yamuna >. யமுனைர் 

Up werd sicomerst yamunart-turavan, 

Gu.(N.)1. astoreeretr; Kannan, as lord of the 

region of the Jamuna. தூய பெருறீர் 

யமுனைத் துறைவனை " (திவ்.திருப்பா.5). 

2. மாலியச்சான்றோரான ஆளவந்தார்; 8 

Vaishnava 20020௮. எதிகட்கிறைவன்   

யமுனைத்துறைவன் (திவ்.இராமா நூசநூற்.21)). 

யாகத்தம்பம் )27௪-/127௪0௮, Qu. (N.) 

வேள்வித் தூண், யூபம். (தக்கயாகப்.505.உரை); 

sacrificial post. 

[யாகம் - துர்பம்ர 

[Skt. Yaga >. wre - தம்பம்] 

யாகத் Hyailwia yaga-t-tiraviyam, Gu.(N.) 

வேள்விப் பொருள் : 81110185 ௦4 8801106. 

[Skt. Yaga +tiraviyam> யாகதிரவியம்] 

யாக நிலை )292-//௮ பெ.([1.)யாகசாலை பார்க்க; 

see yaga-Salai "வான்றருஞ் சுரமி யாக 
நிலைபுக (இரகு. தேனுவ.52.) 

[Skt. Yamat>s. wre + நிலை] 

wrsiieo mums yaga-p-piralyan, Gu.(N.) 

தக்கனது ஒகத்தினால் தோன்றிய நிலவு; 1116 

moon arising our of Daksa’'s sacrificial 

16. "யாகப்பிறையா னினியென்னகம் புகுந்து 
(தக்கயாகப்.63, விசேடக் குறிப்பு) 

[Skt. Yaga>umaid + பிறையான்] 

யாகபத்தினி ),:272-2௪178/ பெ.([1.)1. யாகபதியின் 

மனைவி; Wife of yaga pati or sacrificer, as 

taking part in the — sacrifical 

ceremonies. ‘Qoawt தமக்குரியாளகிய 
யாசபத்தினியுமான(பாரத.சூது.199)" 
2.திரெளபதி;(யாழ்.அக.) [018ப0௭01. 

[Skt. Yagat pattini>s. umeuggGial ] 

யாகபதி)2292-0௪ர பெ.(.)1 வேள்வியியற்றுபவன்; 

one who performs a sacrifice; 2. @\&Elretr; 

(இலக்.அக.) Indran. 

[Skt. Yagat >uraus] 

wirausreah yaga-panni Gu.(N.)1. wrsusslesfl 

பார்க்க;$66 4808-0211 மாமியென் றியாக 

பன்னியை (தக்கயாகப்.504) 

[Skt. Yagat panoi>s. wrausief] 

யாகபாகம்)2272-24921), பெ.([7.)% அவிர்ப்பாகம்; 

(யாழ்.அக.) |108111௦18 ௦ 00194075 017960 1 

sacrifices. 

[Skt. Yaga> த. யாகம் 4 பாகம் ர
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யாகபாரி)2ர2-224 பெ.(11.)யாகதட்சிணை (யாக 

புருடன் மனைவி) "தக்கணை யாக பாரியென" 

(இரகு. அரசி.20); 1865 91/6ஈ at a sacrifice, 

considered as the wife of sacrifice 

personified. 

[Skt. Yagat bharya> 5. umeurd] 

wires Guin yaka-péram, Gu.(N.)camuilgyer pee 
சாலைக்குரிய மூர்த்தி (௦0); (6 10௦1 that 

presides over the sacrificial hall of a 

temple. 

[8/ம் 12927087௪2 யாகபேரம்] 

யாகபோசனர் )272-2052௪, பெரா.) வானோர்; 

(யாழ்.துக.) Gods. 

[Skt. Yaga+ pdsanar> த. யாகபோசனர்] 

யாகம் 28௮7, பெ.(1.)1. பதினெட்டு வகைப்பட்ட 

வேள்வி; (திவா) 8980717106, 07 eighteen 

10058.2. ஐவகை(ஒகம்);880117106 of five 

105.3. ஐவகையாகம்; 661105 of siritual 

0150101716 4. திருவாராதனம்; worship. 

[Skt. Yaga> த. யாகம்] 

யாகமண்டபம் )/2ர௪-712௯௭080௮, பெ.(1.) 
யாகசாலை பார்க்க; 566 4802-8819. 

[5/6 2722 த. யாகம் * மண்டபம்] 

யாகவிபாகம் yaka-vipagam, Qu(n.) gas 
கிடைக்கும் அவிர்ப்பாகம்; 0019110758 374 3 
$80117106."இழைத்த யாகவிபாக முற்பட 
வுண்ணலாம்"' (தக்கயாகப்.248) 

[Skt. Yagatvib>s. யாகவி] 

யாகவுப்பு ,292-1-ப000, பெ.[ர.] பூரணாதியுப்பு 
(மூ.அ.) பார்க்க; 886 ஐப20 211 பப. 

[Skt. Yaga > wire + சப்பு] 

யாகுவம் yakuvam, Gu(N.) ereunds Foy (யாழ்.அக.) 
the island of Java. 

[Perh. Yavaka > த. யாகுவம்] 

யாங்கர் கற்க, பெ.) அரக்கர்: raksasas 

(அக.நி.). 
யாசகத்திருநாள் yasaka-t-tirufial, Qu.(n.) 

பலரிடத்தும் இரந்து பெற்று நடத்துந்   

திருவிழா(இ.வடு; 18514௮ 0௨7௦60 ௫ ரவா 

donations to meet the expenses. 

[Skt. Yacaka > 5. urea] 

wireein' yasagam, Gu.(n.) @iriu; begging 

"யாசகத்தினிழி வரவு" (சேது.சேதுசருக்.மே) 

[Skt. Yacaka 2 த. யாசகம்] 

யாசகம்” ),22௪7௮7, பெ.(1.) 1 அரசயானை; [301/௮] 

elpehant.2. waumemer, rutting elephant. 

[Skt. Yajaka > த, யாசகம்] 

யாசகன்! yasakan, Gu(n.) இரப்போன்;(திவா) 

beggar menddicant. 

[Skt. Yacaka > g. umessir] 

யாசகன்?” yasakan, Qu(n.) வேள்வி 

செய்விப்பவன்; priest offciating at a sacrifice. 

[Skt. Yajaka 2. த யாசகன் ] 

யாசனம் 222௮) பெ.(1.) வேதியனாக இருந்து 

யாகஞ்செய்விக்கை; enabling one to perrform 

a sacrifice by officiating as priest. 

[Skt. Yajana > த யாசனம்] 

uisemer yasanaj Qu(n.) 1. Carscrse; 

request. 2. பிச்சை (சங்.அக) 95. 

[Skt. Yacané > த, யாசனை] 

யாசி-த்தல் 2௦4, (செ.கு.வி) இரத்தல் beg; to 
95% 8118. "எத்தகையோர்களும் யாசிக்கப்படும் 

அத்தகை வித்தக" (விநாயகபு. 4.73.36) 

[Skt. Yaci> த, மாசி] 

யாசிதகம் 254872), பெ.) 1 வட்டி முதலியன 
இன்றித் திருப்பிக் கொடுப்பதாகப் பெற்ற பொருள்; 

(s&&7£H,96) that which is lent without 

interest.2. ammaulerd பயன்படுத்தித் 
திருப்பித் கொடுப்பதாகப் பெற்ற பொருள்; (0/0 

borrowed for use without rent. 

[Skt. Yacitaka > த, யாசிதகம்] 

யாசிதம் ௪540௭௭, பெ(1.) யாசிதகம் பார்க்க; 
see 85412081 (சுக்கிரநீதி141)
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[Skt. Yacita> த. யாசிதம்] 

யாஞ்ஞவல்கியம் )சரரகனஞ்சா, பெ (ஈ.) 

1. நூற்றெட்டு மறைமங்களுள்(உபநிடதம்) ஒன்று; 

வா பழகா/580, ௦6 ௦7 108. 2. அற(தரும) நூல் 

பதினெட்டினொன்று; a sanskrit text book of 
Hindu law, ascribed to yajfiavalkya, one 

of 18 tarumanil, g.v. n opanisad, one of 

108. 

[Skt. Yajfiavalkya> g. யாஞ்ஞவல்கியம்] 

ursAyreuim  yattiragamam, Gu (N.) 

விவிலியநூலுட் பழைய ஏற்பாட்டின் உட்பிரிவு 

(Assi); the book of exodus, in the Old 

Testament. 

[9/4 1௭2427௮7௮2 யாத்திராகமர்] 

யாத்திராகரணம் நர்சாக), பெ (8.) 

1. வழிச்செலவு செய்கை (பயணம் பண்ணுகை); 

travelling, make expedition.2. Gumapgi 

போக்கு; 1௦003. 

[Skt. Yatratkarana>s. யாத்திராகரணம்/ 

யாத்திராதானம் ரசர்ர்ச-/சாகா, பெ (0.) 

1. விழா (யாத்திரை), திருவிழா (உற்சவம்) இவற்றின் 

தொடக்கத்தில் அவை இடையூறின்றி முற்றுப் 

பெறுமாறு கொடுக்கும் கொடை (தானம்); 

propitiatory gift made at the beginning of 

a journey or of a festival to insure its 

sucessful termination. 2. er@ssmieumusly 

கொடுக்கும் கொடை (grea); propitiatory gift 

made in-death-bed. 

[Skt. Yatratsthana>s. மாத்திராதானம்] 

யாத்திராப்பிரசங்கம் )அர20ரச2ர்ல), பெ 

(11.) செலவில் (யாத்திரை) இருக்கை (யாழ்.அக.); 

being on tour. 

[Skt yatra+pra-sanga-s பாத்திராபிரசங்கம்/ 

யாத்திரிகர்விடுதி yattirigar-viduas ou.(N.) 

செலவு(பிரயாணஞ்) செய்வோர் தங்குதற்குரிய 

கட்டடம்; 113/1675 ௦பா0௮1014.   

[Skt. Yatrika > த. யாத்திரிகர* விடுதி] 

யாத்திரிகன் ),244/77௪) பெ.([1.) கோயில்களுக்குச் 

செலவு (தலயாத்திரை) செய்வோன்; 1194/6127, 

pilgrim. 

[Skt. Yatrika 2. த, யாத்திரிகள் ] 

யாதசாம்பதி ),2/௪24710௪01 பெ. ([.) மழைக் 

கடவுள் (வருணன்) (யாழ்.அக.) /2பா2ா. 

[Skt. Yadasampat > த. யாதசாம்பதி] 

wrgus) yadapat; Gu. (N.) 1. கடல்; 588. 

2. nemipdaeyer (aucgevorsor); varunan. 

[Skt. Yadah-pati > த, யாதபதி] 

யாதம்' ந/215/77, பெ.([1.) யானைத் தோட்டி (வின்); 

elephant goad. 

[Skt. Yata > த, யாதம்] 

யாதம்” yatam, Gu. (N.) மாதவி (யாழ்.௮௧.) பார்க்க; 

see yadavam. 

யாதவம் yadavam, Gu.(N.) மாட்டுமந்தை 

(யாழ்.௮க.); 5100% of cattle. 

[Skt. Yadava > த, யாதவர்] 

wmaseut yadavar, Gu(n.) 1. யதுவமிசத்தவர்; 

yadavas as descendants of yadu."Geglutt 

யாதவரே" (கலிங்.316,புதுப்.)2. இடையர்(பொ.வ); 

persons of the cowherd caste. 

[Skt. Yadava > த. யாதவா] 

wrest yadavan Gu.(N.)  scomreverigmesr; 

(508. "யாதவன் துவரைக்கிறையாகிய vores 

(பெரியபு.திருமலை.14) 

[Skt. Yadava > த. யாதவன்] 

யாதவி yadavi Gu(n.) 165s; Kunti, as a 

female descendant of yadu."@lemmaa 

மகிழ்ந்து பின்னும் யாதவிக்குரைப்ப "(பாரத 

சம்பவ.85) 2. சிவை(உமை) (யாழ்.அக.); 16 

Goddess Uma, as the sister of krsna.



யாதனம்' 418 யாமளருபதேசம் 
  

[Skt. Yadavi > த. மாதனி] 

யாதனம்' ,௮/2727), பெ([.) 1. பாதனை, 13 பார்க்க; 

see yatanai, 1,3. 

ugar” ydlanam, பெ.) 1. மரக்கலம் (சது;) 

0௦9. 2. தெப்பம் (யாழ்.அக.); 121. 

  

  

      

யாதனாசரீரம் ),2/21ச2௪ச௭௱, பெ.) அளறு 
(நரகம்) நுகர்தற்குரிய உடல் (தேகம்); 16 0௦0 
created to undergo the experiences of 
hell “urand நல்குமாறு" 
(ஞானவா..சிழ்.18) 

யாதனாசரீர 

[Skt. Yatana +$arira > த. யாதனாசரீறம்] 

யாதனை ௪274) பெ.) 1 நோவு (வேதனை); 
pain, agony, torment, suffering. 
"அடைந்தடைந் திங்கி யாதனையா 
வழிந்ததல்லால்"' (தாயு.ஆகார.30) 2. அளறு (நரகத் 
துன்பம் வேதனை (சூடா); (86 1011பாஐ5 of 
௦1. "யாதனையுண்டு கொல்" (சிவதரு. சுவர்க்க 
நரக.188) 3. துக்கம் (பிங்) வப் 

[Skt. Yadava > த. யாதா] 

யாதவர் 208௮ பெ.) 1. பதுவமிசத்தவர்: 
yadavas as descendants of yadu "சேதிபர் 
பாதவரே"' (கலிங்.316,புதுப்.) 2, இடையர் (பொ.வ; 
persons of the cowherd caste. 
"யாதனையுண்டு கொல்" (சிவதரு. சுவர்க்க 
நாக.188) 3. cep S510 (Shiv); ANQuish, distress. 

[Skt. Yatané > த. பாதனை | 

யாதாத்மியம் yadadmiyam, பெ.(7.) உண்மை_ 
lure flee; Exact Condition, true State.   

[Skt. Yathatmya > த, யாதாத்மியம்] 

யாதாயாதமாயலை-தல் )2/ஆ/௫41ஆ 
செ.கு.வி (1.1) போவதும் வருவதுமாய் அலைதல் 
(பார்ப்); (௦ 06 wandering to and fro. 

யாதார்த்தியம் yatarttivam, Qu.(n.) 2 cir 

(es Hluita) (Qlus..918.); truth. 

[Skt. Yatharthya > த. மாதார்த்தியம் fd 

யாதாத்து yalattu, Qu(n.) 1 நினைவுக்குறிப்பு 
written memorandum. 2. ஒத்த வேலை 
செய்வோர் அவ்வேலை பற்றித் தம்முள் எழுதும் 
நினைவுக்குறிப்பு; 017101௮1 ஈஊ௱௱௦ாகாபபெ௱ 
addressed by one official to another of 
800௮ 515108. 3. ஆவணங்களில் (பத்திரம்) வரிப் 
பிளப்பு முதலியவற்றைக் குறிக்குங் குறிப்பு, (இ.வ); 
memorandum of interlineation, etc., in a 

document. 

த.வ. இடைக்குறிப்பு 

[Skt. Yaodast > த யாதாத்து]] 
wir gs) Yad} Qu(N.) 1. Heosoray memory." எனக்கு 

யாதி இல்லை". 2. ஆழ்ந்த கருத்து; deep 
thought. 

[U. Yad> த, யாதி] 

யாதிகன் yadigan @u.(n.) வழிச்செல்வோன் 
(சங்,அக.) 1ஸவிஎ. 

[Skt. Yatika > த. யாதிகன்]/ 

wiTLisriy yabanam, @u(n.) 1 பொழுது போக்குகை; 
whiling away one's time. 2. தாமதிக்கை; 
delaying. 3. இகழுகை; 068018170. 

[Skt. Yapana > த, யாபனம் | 
யாம்மியோத்தராந்தம் yammiy dttarantam, 

பெ.(॥.) (வானியல்) வான அளவில் தெற்கு 
வடக்காகவுள்ள தொலைவு(0.0); (851701) 
azimuth, as the distance from north to 
south. 
[Skt. Yamya+uttara tantara-s.wmrtiif- 
யோத்தராந்தும் ] 

யாமளருபதேசம் yamalarubadéSam, @u(N.) 
ஒரு நுண்ணுத்தி (தாந்திரிகம்) நூல் (தக்கயாகப் 
168, 2 son); a tantric treatise.



யாமளாக்கினி 

[Skt. Yamalatupadé$a த யாரளருபதேசம்ர] 

யாமளாக்கினி ,)21௪/2//0/ பெ. (7) பெருங் 

கொற்றவையாகிய காளியின் தீ (தக்கயாகப். 666. 

2 eon); the fire of Mahakali. 

yamalasdariyar, Qu.(n.) 

யாமளாகமத்தின் வழியொழுகும் பெரியோர். 

(தக்கயாகப். 51, உரை.); (6 றார00வ 10104௨7% 

of yamalakamam. 

யாமளாசாரியர் 

[Skt. Yamalatacarya > த.யாமளாசாரியா] 

wirioGer Agi yamaléndirar, Gu(N.) இசைத் 

தமிழ் நூலாசிரியருளொருவர்; (சிலப். உரைப்பாயி); 

author of a treatise on icai-t-tamil. 

யாவத்திவு yavattivu, Qu(N.) weussoy (alles); 

the Island of Java. 

த... யாளம், யாவா 

[5/4 18/௪-01/0௪ 2 த. யாவுத்திவு] 

wasn yuktam, Gu. (N.) 1. தகுதி 

fitness, suitablenes, propriety. 2. Ggmur 

மொழியினிறுதியில் கூடினது என்ற பொருளில் 

auge@ena; the second member of a 

compound word meaning that which is 

combined ‘with’. 

[Skt. Yukta > g. யுத்தம்] 

யுக்தி 9/8 பெர.) 1. பொருத்தம்; 140655. 

2. கருதுகோள் (அனுமானம்); inference. 

3. தாரணம் (நியாயம்) (வின்); reason, 

argument. 4. கூரியவறிவு: keen 

understanding, acute intellect. 5. @péé 

(கொ.வ); plan,scheme, 064106. 6. அறிவுரை 

புத்திமதி (வின்) ; ௦௦0756, 804106. 7. பகுத்தறிவு 

(விவேகம்) (வின்); சொர்க. 8. ஆராய்வு 

(sistr); deleberation. 9. சூழ்ச்சி உபாயம்) (வின்); 

expedient, artifice. 

[Skt. Yukti > gs. és] 

யுக்மம் yukMaM, Gu(N.) Bisosor, Biro; pair, 

couple, brace. 

(கொ.வ.); 

[Skt. Yugma > 6. ujeunte] 

யுகசந்தி )பரச£னாள், பெ.) (வானியல்) ஒரு   

419 யுகம்' 

ஊழிமின் (யுகம்) முடிவினின்றும் அடுத்த ஊழியின் 
(யுகம்) தொடக்கத்தினின்றும் சேர்த்ததும் முன் 

ஊழியின் ஆறிலொருபங்குமான காலப்பகுதி; 

(Astron.) period comprising the end of the 

next equivalent to one-sixth of the duration 

of the earlier yuga. 

[Skt. Yugatsandhi > s. ujeehsi] 

யுகதருமம் Yuga-laruMaM, GUN.) BirsilsorLig 

(சாத்திரம்) அந்த அந்த ஊழியில் (யுகம்) 
நடக்கவேண்டிய நடைமுறை (வின்); 116 

characteristics of a particular yuga as 

detailed in the Sastras. 

த.வ. உழிநடப்பு 

[Skt. Yuga 2 த. யுகம் - தருமம்] 

யுகந்தரம் ),09௫:02/௮7, பெ.([.) 1 ஏர்க்கால்; 006 

of a carriage to which the yoke is fixed. 

2. eG BMG; a countsry. 

[5/4 1/747-04௮:22 த. புகந்தரம்] 

யுகப்பிரளயம் ),0/92-2-27௮௭917), பெ.) நான்கு 

ஊழியின்(யுகம்)முடிவில் நிகழும் அழிவு (பிரளயம்) 

(வின்); 00801௦ 061ப06 21 10௨ 610 of a cycle 

of yugas. 

[Skt. Yugat+pralaya > g. புகார் raruna] 

யுகபத்திரிகை yugapattiriga, பெ(1.) மரவகை; 

aSokatree. 

[Skt. Yugapatitika > s. yeti Stl] 

waCusu yuga-bédam, O(N.) ஊமழிகளுக்குள் 

(யுகம்) உண்டாகும் நடைமுறையின் கே றுபாடு 

(ast); the difference in characteristics 

between one yuga and another. 

[Skt. Yugat+bhéda > 5. je Gt gta} 

wen yugam, Gu(N.) 1. கிருதயுகம். திரேதாயுகம். 

துவாபரயுகம். கலியுகம், என்ற நால்வகைப்பட்ட நீடிப 

காலம்.(பிங்); 806, 860, a long period of 

time, of which there are fair,viz.,kiruta- 

yckam, tiréta-yukam, tunapara-yukam, 

kali-yukam. 2. @ism: pair, coule, brace" 

பதபுகத் தொழில் கொடு" (கம் ரா.நகரப்.49) 3. நுகம் 

(யாழ்.௮௧.) 1046. 4. நான்கு (ரழங்கொண்ட அளவ.



யுகம்” 

(wmb.9\6.); a measure of four cubits. 

[Skt. Yuga>s. weit] 

west? yugam, Qu. (N.) 2 sve (Lyf) (iu); earth. 

யுகமுடிவு சரப்ப, பெ.[.) ஊழியின்(யுகம்) 

(pigs (wimp. 246.) ; theend ofa yuga. 

[Skt. Yuga > s. wes] 

ysusgsipamn  yugavattiragam, Gu.(n.) 
HHT SH) (goveu.ongev.51.); holy mountain 
ebony. 

[Skt. Yugapatraka > 5. yweugdlre.i] 

யுகளம் )//9௮/8/, பெ. ([.) இரட்டை; 027, 01806 

"சேடி யுகள மல்லது (பதினொ. மூத்த பிள்ளையாக)" 
த.வ. இணை 

[Skt. Yuga la > த, யுகசம்] 

யுகளி yugal, Qu(N.) weed (aller) umt&ée ; see 

yugalam. 

[Skt. Yugali > 6. wesefl] 

யுகாதி yugati, Qu.(n.) 1. ஊழியின் (யுகம்) 

தொடக்கம் (சங்.அக.); 60 ௦4 161/2. 

2. தெலுங்கர், கன்னடர் முதலியோரின் ஆண்டுப் 

iy; the new year day of the Telugus 

and the (682656. 3. அருகன்; கார்க். 

4. கடவுள் (யாழ்.௮௧.) ; 9௦0. 

[Skt. Yugad! > த. யுகாதி] 

Yserheuiyeruia yuganta-p-piralayam, Qu. 
(N.) யுகப்பிரளயம் (வின்) பார்க்க; 886 7ப09-0- 

piralayam. 

[Skt. Yuganta+Pra-laya> த. யுகாந்தப் 
மிரளயர்] 

யுகாந்தம் 279௭௭, பெ.) 1 ஊழியின் (யுகம்) 
முடிவு(வின்) ; 116 600 011703. 2. யுகப்பிரளயம் 
(wmp.216.) LiTtée ; SC@ yuga-p-piralayam. 

[Skt. Yuganta > த. யுகாந்தம்] 

werberdsAefl yugantakkini, Guin.) ஊழித்தீ 
(தக்கயாகப். 67,உரை) ; 176 all consuming fire 
at the end of a cycle of yugas. 

[Skt. Yugantagni > s. புகாந்தாக்கினி] 

யுஞ்சானன் )/ர5சரசற, பெ) ஓகப் பயிற்சி 
(யோகாப்பியாசம்) செய்வோன் (கங்.அக.) : 016 

420 

  

யுத்தம்” 

who practises yoga, yogi. 

[Skt. Yufijana 2 த. யுஞ்சானன்] 

யுத்தகளம் )0//24௮/217, பெ.([.) போர்க்களம் (பிங்); 

battle-field. 

[$/ம் 1/20/௪ 2 த. யுத்தம்*களம்] 

யுத்தசன்னத்தன் yuttasannattan, Qu. (N.) 

போர்க்கோலங் கொண்டவன் (வின்); 0176 8160 

or equipped for battle. 

[Skt. Yuddha+san-naddha>g.w4és 

சன்னத்தன்] 

யுத்தசன்னாகம் )0/48-5௪7292), பெ.(॥.) 

போருக்கு முன்னேற்பாடு (ஆயத்தம்) (வின்); 
preparation for battle, preparedness for 

war. 

[Skt. Yuddhatsannaha > 5. 16s 

சன்னாகம்[] 

யுத்தசன்னியாசம் yultasanniyasam, Guin.) 

சூளுறவு(சபதம்) செய்து போர்த் தொழிலினின்று 

நீங்குகை(வின்); [2பா௦121௦ ௦4 ஈர!(கரு [86, 

under a vow. 

[Skt. Yuddhatsan-nyasa > 5. யுத்த 
சன்னியாசம்] 

யுத்தநாதி 80] பெ.(.) (வானியல்) 
குறித்தகாலத்திலுள்ள கோள் இயக்கப் 
(அயனசலன) பாகை (வின்); (&547௦.) 
precession of the equinoxes at a given 
time. 

[Skt. Yuktatnati > g. யுத்தநாதி] 

யுத்தநாதிவாக்கியம் yuttanadivakkiyam, 

Gu(N.) கோள் இயக்க (அயனசலன) வாய்பாடு 
(வின்), (4$170ஈ.) (8016 of the precession of 
the equinoxes for a given time. 

sso yuttam, Quin.) போர்(பிங்); 0௮116, fight, 
war. 

[Skt. Yudaha > 5. யுத்தம்ரி 
யுத்தம்” Yullam, Gun.) 1. பொருத்தம்(வின்); 

fitness, proriety. 2 யுத்தம்,2 (வின்) பார்க்க; 566 
yuktam,2. 3, நான்கு முழங்கொண்ட அளவு. 
(ump..96.); a Measurement.
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[Skt. Yukta > த, யுத்தம்] வன்மையைக் கொண்டு தருக்கம் செய்கை 
யுத்தமுகம் yuttamugam, பெ.) (வாதிடுகை) (கொ.வ); 27906 1௦பா060 ௦0 

போர்முனை(வின்) ; 0௮106 ரர். 

[5/2 1//0/௪74 2 த.யுத்தம் * முகம்] 

யுத்தரங்கம் yuttarangam, பெரி.) போர்க்களம் ; 
theatre of war, field of battle. 

[Skt. Yuddha> s. wjégub+ gp7risesd] 

யுத்தவீரன் yuttaviran, Qu(N.) Gumi afyesr; 
warrior. 

[Skt. Yuddha> த. யுத்தம் 4 வீரன்] 

யுத்தவேது yullavedu, Gu(N.) பொருத்தமான 
ஏதுவைக் கொண்ட அணிபுனைவு (அலங்காரம்) 

(wimp..9).); (Rhet.) a figure of speech in 

which an appropriate reason is 

suggested. 

[Skt. Yuddhat 5. wget + கேது] 

யுத்தாயுத்தம் பய) பெ.(7.) தக்கதுந் 
தகாததும்; ஈர21 15 proper and what is 

improper, propriety and impropriety. 

[8/0 11//ஜ/ய//௪ 2 த. யுத்தாயுத்தம்] 

யுத்தி யாம பெ.(7.) யுக்தி பார்க்க; 566 yukti. 

[9/ம் 10/72 த யுத்தி] 

யுத்திக்காரன் yuttikkarap, பெ.([.) கூரிய 

அறிவுள்ளவன் (வின்); ராவு of keen, 

resourceful intellect. 

[Skt. Yukti > த. யுத்தி * காரன்] 

WYHAASH yutticitti Qu(N.) ஏரணதருக்கத் 

தால்(தருக்கரீ தியால்) ஏற்படும் முடிவு (வின்); 

logical or rational conclusion. 

யுத்திநியாயம் yuttiniyayam, Ou(N.) wyssleurgso 

பார்க்க ; yuttivatam. 

[Skt. Yuklitnyaya த. யுத்திரியாயா்] 

யுத்தி யுத்தர் ய) ப44) பெ. (1.) ஏரணவல்லான் 

(தார்க்கிகர்) (வின்); 1001085. 

[Skt. Yuktityukta > த. யுத்தியுத்தா] 

யுத்திவாதம் )0/4%:22௮ பெ. (7.) நூல் (சாத்திரம்) 

ஆதாரங்களைக் கொள்ளாமல் அறிவு (புத்தி)   

pure reason and not on scriptural 

authority. 

[5/4 10/07/20௪2 த, யுத்திவாதம்] 

யுத்தோன்முகன் )பர௦ரரபுஏசற, பெ.(.) 

போருக்கு அணியமாய்(ஆயத்தம்) இருப்பவன். 

(தக்கயாகப். 228,உரை); 016 8௦ (8 ா602160 

and ready for war. 

[Skt. Yuddh6n > த. யுத்தோன்-முகன்] 

wAcigpen yuttittiran, Qu.(N.) பாண்டவருள் 

epasucrron Houysdien(uirgs.); Dharma- 

putra, the eldest of the Pandavas. 

[Skt. Yudhisthira > 5. witpreir] 

யுவ ௪, பெ.(.) வியாழன் வட்ட ஆண்டு 

அறுபதனுள் ஒன்பதாவது (பெரியவரு); 16 91 

year of the Jupiter cycle. 

[Skt. Yuvan > gs. wo] 

யுவதி yuvatit Quin.)t. இளம் பெண்; 40ப0 

4/௦. 2. பதினாறு அகவையுடைய பெண். 

(சூடா); 0/॥ ௦4 163285. 

[Skt. Yuvati> த. பவதி] 

யுவராசன் ),ய௪228, பெ.(.) இளவரசன் (வின்); 

heir-apparent to the throne, crown-prince. 

[Skt. Yuva-raja > த. யுவராசன்ர் 

யுவன் VUVAN, GUN.) Glenemepesr(alssr); young 

man. 

[Skt. Yuvan > g. ujeusir] 

யுவா )பகி பெ.([.) யுவன் பார்க்க; 566 7480. 

யுனானி ஆபரசிற பெ.) முகம்மதிய மருத்துவர் 

கையாளும் கிரேக்க மருத்துவ முறை; Greek 

schoo! of medicine practised by {Indian 

muhammadans. 

[5/4 பசா/2 த. யுனானி! 

யூகசாலி yugasali Qu{n.) அறிவுக்கூர்மை 

usirereusir; quick witted person. 

[Skt.Gha > 5. யூகம்*சாலி]



up eta’ 

யூகம்' yugam, பெ.([1.) 1. கருங்குரங்கு; 0180% 

௱௦ாவு. "பூகமொடு மாமுக முசுக்கலை" 
(திருமுரு.302.) (பி.ங்.) 2. பெண்குரங்கு (திவா.); 
female monkey. 

யூகம்” நாகா, பெ.[.)ஒருவகைப்புல் (அக.நி.); 
broomstick grass. 

[Skt.dhani> g. wei?) 

யூகம்* ரசா, டெ.(11.)பேன்(யாழ்.அக.); louse. 

[Skt.yuka> 6. யூசர்] 

Wein? — yOgam, Gu(N.)t. உன்னிப்பு, கருதுகை 
(உத்தேசம்); 90655, Conjecture. 2. பகுத்தறிவு 

(விவேகம்) (யாழ்.அக.); 8020, ஒல 

preception, understanding. 3. கருத்து; 

intent, import. 4. eréH) (wmp.a18,); brilliance. 
5. ஏரணம், தருக்கம்; reason , logic. 

[Skt. cha > த. யகம்] 

யூகம்” yogam, Gu(N.)1. படையின் அணிவகுப்பு; 
arrangement or disposition of the forces 
for fighting military array."séajuyaih 56)" 
(கம்பரா. நிகும்பலை.69). 2. படை (சூடா); ஊடி, 
host 3. உடற்குறை (பிங்); headless trunk of 
a body. 

[Skt. vydha > g. wer] 

Wei” yOgam, Gu(n.)\Cem Ler (Siu); rock 
horned owl 

யூகவான் 7௪72, பெ.(3யூகிர (யாழ்.அ௧.) 
பார்க்கு; 866 ப 

[Skt. Ghavan > g. பகவான்] 

யூகி! yoig, Gu(n.) அறிவாளி(புத்திசாலி)(வின்) : 
WIS€ man, Ingenious person, man of keen 
understanding 

[Skt.Ghin > 6 uA] 

டுகி“-த்தல் பழட 4 செ.குன்றா.வி. (3.1) 
1. கருதுதல் (உத்தேசம்); 90985 conjecture. 
2. கருதுதல் (அனுமானித்தல்) (Geox); to infer 
conclude.3. ஆராய்தல் (யாழ்.அக.); (௦ 
examine scrutinise 

[Skt.Gha> த. 1497] 
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யூதப்பிரட்டன் 

யூகி” Yio பெ.(1.)வத்சனான உதயணனிடம் அரசு 
நுண்ணுத்தியில் (இராச்சியதந்திரம்) வல்லவனாக 
இருந்த(நிபுணன்) மந்திரி; 8 ஈரா ௦7 
udayana, king of vasta, famous for his 

political wisdom. "யூகிபோதரவு" 
(பெருங்.இலாவாண. 8, தலைப்பு.) 

[Skt. yaugandarayana > த.ய.கி.] 

யூகிப்பயில் ydgip-payil Gu. (ா.) குழூ 
உக்குறிகளாலான மொழி. (வின்.); a kind of 
secret language. 

[Skt. yukite.ugA] 

யூகிபாசை yiigibasai Gun.) யூகிப்பயில்(வின்) 
untée, see yOgipayil. 

[5/0 0 +bhasa> 5. பூ.கிபாசை,] 

யூகை' Yigal, பெ.(.) யூகம் பார்க்க; 566309. 

[Skt.yaka > 5. ந்தை] 

யூகை் ழு, பெ.(1.) துவரையின்(யவை) 
எட்டிலொரு பங்கான அளவு (கந்தபு. அண்ட 
கோ.5.); a linear measure =1/8 of yavai. 

யூகை” ரன் Gun.) யூகம்” , 2 (யாழ்.அக.) பார்க்க 
; See ytgam’,2. 2. மூலத்திலிருந்து உரைகாரர் 
கருதும் (அனுமான) கருத்து: 1ஈ72£6ர௦ 1700 ௮ 
text, drawn by its commentator. 3. 
கல்வி(வின்) : learning, erudition. 4. 
அறிவாளி(வின்) ; பச 65௦1. 

[5/4 87௪ 2 த, முகை] 

UW SwTs er yUdanaddan, பெ.(1.) யூதபம் (சூடா) 
பார்க்க ; 566 409631. 

[Skt. ydtha tnatha > 5. usmreeir] 
பூதநாயகன் yada nayagan, @u.(n.) 

படைத்தலைவன்; ௦௦0௮04. "யூதநாயகரோடு 
ரகேசரை " (தக்கயாகப்.609) 

[Skt. yOktha +nayaga>s. ப தநாயகள்] 

யூதப்பிரட்டன் yudapiratian,  @u.(n.) 
தன்னினத்தைவிட்டுப் பிரிந்த யானை. (யாழ்.அக.); 
elephant which has Strayed away from its 
herd. 

[Skt. yatha>s. புதப்பிரட்டன் ]
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யூதபதி நபம், பெ.(1.) 1. பூதபம் பார்க்க ; 

see 4/002021. 2. பூத்நாயகன் (தக்கயாகப்.609, 

o ony, umTtéae; see yidanayagan. 

[Skt.yGthatpati > த. புதபதி] 

யூதபம் yldabam, Gu(N.) தன் கூட்டத்தைக் 

காக்கும் தலைவன் யானை(பிங்); 01161 6160௪, 

leader of a herd of elephants. 

[Skt.yatha-pa > 6. யூதபம்/ 

யூதம் )02477, பெ.([1.) 1. விலங்கின் கூட்டம்(சூடா); 

herd, as of elephants, flock. 2. Gugpisusm; 

battalion troop. "yee பூதவேதாள யூதமே" 

(தக்கயாகப்.509.). 

[Skt.yatha > 5. u4610.] 

யூதமதம் )00௪௭௪௦௭௭, பெ.(1.) எபிரேயரின் 

ogi; judaism. 

யூதர் 8287, பெ.(7.) யூதப்பிரிவினர்; (76 jews. 

[Heb. yaudi த. பூதர்] 

யூபத்தம்பம் ydba-t-tambam, பெ.(॥.) 

வேள்வித்தூண் (தக்கயாகப்.505, உரை); post or 

stake to which the sacrificial animal is 

fastened, sacrificial post. 

[Skt.ydpa+stambha > த. பூபுத்தம்பம், ] 

யூபதண்டு )(/9௪-/2ர20, பெ.(.) * யூபத்தம்பம் 

பார்க்க : see yUbattambam “yussrG@ 

கொண்டோட வெற்றியே" (தக்கயாகப்.505) 

[Skt.ydpat+danda > s. yugear@. / 

யூபம்" ydbam, பெ.([.) 1. யூபத்தம்பம் பார்க்க; 

see yiba-t-tambam " yume வியன்களம் 

பலகொல்" (புறநா.15) 2. வேள்வி (சூடா); sacrifice. 

[Skt.ydpa > 5. usni'] 

uy” yibam, Gu(N.) 1 படையின் அணிவகுப்பு 

(பிங்); battle array. 2. உடற்குறை(பிங்) ; 

headless trunk of a body.” 

பிணையூபமெழுந்தாட"' (மதுரைக்..27) 

யூமியா yomiyd, @Qu(N.) upé செலவுக்காகக் 

கொடுக்குந் தொகை (வின்); allowance or 

pension, calculated originally by the day.   

த.ல. பிழைப்பூதிய' முன்பணம் 

[Ar.yaumia > g. yp fu] 

யோக்கியத்துக்குக் கொடுத்தல் 60/0௪ 
ttuuku-k-kodu-,amiya, செ.கு.வி (V.1.) 

ஒருவனது நேர்மையின் மேல் பற்றுக் கோடாக கடன் 

கொடுத்தல்; to lend money to a person 

without security depending on his 

௦6514. 2. பணத்தைக் கப்பல் வணிகம் 

முதலியவற்றில் போடுதல்; (௦ (154 00௨ ஈவு 

in trade, etc. 

த.வ. நம்பிக்கைக் கடன். 

[Skt.yOgya > 6. போக்கியம் அத்து + 

கொடுத்தல். 

Cura Augmut_eio yOkkivatapatcam, Cun.) 

தகுதி பற்றிய மதிப்பு; consideration of 

appropriateness or fitness regard of 

qualification or merits. 

[Skt. yOgya -tatpaksa> 5. யோக்கியதா 

பட்சம்] 

Curd Augsrus Ayo yoKkiyata-pattiram, 

பெ.(71.) கல்வித் தேர்ச்சியைக் குறிக்கும் நற்சான்று 

ஆவணம்; Diploma of educational 

௮/1அ/ர௱சா(6 2. நல்லொழுக்கத்தைக் குறிக்கும் 

ஆவணம்; certificate of good character, 

conduct certificate. 

த.வ. 1. கல்விச் சான்றிதழ்.2. நல்லொழுக்கச் 

சான்றிதழ், நன்னடத்தைச் சான்றிதழ். 

[Skt. yOgya -tatpatra > 5. Cuma sug 

புத்திர். 

யோக்கியதா பத்திரிகை yOkkiyata-pattirika, 

பெ.(11.) யோக்கியதா பத்திரம் பார்க்க; 568 

yokkiyata - pattiram 

[Skt. yogya-ta-parika > g. யோச்கியதா 

புத்திரிகை..] 

யோக்கியதைச் சீட்டு yokkiyatai-c-cittu, 

பெ([1.) யோக்கியதா பத்திரிகை பார்க்க; 566 

yokkiyata pattirikkai. 

[Skt.yogya -tata.citthi> த. போக்கியதைச் 

சீட்டு]



யோக்கியபாத்திரம் 

யோக்கியபாத்திரம் )0//02-021472), Gin.) 

நன்னடத்தை உடையவன் (யாழ்.௮௧.); 061501 ௦7 

respectability. 

த.வ. ஒழுக்கமுள்ளவன்.. 

[Skt.ydgya +patra> த. யோக்கியபாத்திரம்] 

யோக்கியம் )௫/ந்சா, பெ.) 1. யோக்கியதை 

1,4,6 பார்க்க; see yOkkiyatal. 2. ஒழுக்கம்; 

worthy conduct, decorum, conformity to 

rules.3. தூய்மை; goodness, purity, 

holiness 

த.வ. 1. தகுதி 2. நற்பண்பு 3. நல்லெண்ணம். 

[Skt. yOgya > த. பேரக்கியம்] 

யோக்கியவான் ர6/8ர/2ர, பெ.) நன்னடத்தை 

உள்ளவன் (யாழ்.அக.);061501 ௦7 1280601- 

ability. 

த.வ. பண்பாளன். 

[Skt.yogya > த, யோக்கிய அஸ்] 

யோக்கியன் )0//ர்௪ஈ, Gu(N.) 1 தகுதியானவன்; 

worthy, honourable man. 2. தக்கவன்: 

Suitable. 3. உதவி செய்யக்கூடியவன், 

Lingnereraisor; Useful, Serviceable, capable 

man. 

த.வ. 1மதிப்புள்ளவன். 2. பொருத்தமானவன். 

[Skt. yOgya> 5. போக்கிபன்] 

CuréAumesmia  yokkiya-asanam, பெ(.) 
த்குதிக்குத்தக்கவாறு அமைந்த இடம்; 5694 or 
place suited to one's dignity. 

த.வ. மதிப்புரவு இடம், தகவிருக்கை 

[Skt. yogya +Asana> த, யோச்கியாசனம்] 

யோக்கியாதி yokkiyati ஒர் ஆண்டில் 
கதிரவனது அன்றாட இயக்கத்தைக் கணிக்கும் 
கணித வாய்ப்பாடு; 60ப8(௦ஈ (8116 of the sun's 
true motion for every day in the year. 

[Skt.yogya > 5. GurscBumr+ ஆதி] 

யோக்கியாயோக்கியம் yokkiyayOkkiyam, 
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பெ (ஈ.) தகுதிப்பாடும், தகுதிப்பாடின்மையும்; 

worthiness and unworthiness. 

த.வ. தகவு இகவு 

[Skt. yogya+yogyan 

போக்கியம்] 

யோகக்கட்டு )27௮/௪//0, பெ (1.) இருகால் 

களையும் மாறி மடக்கி அக்கால்களை முதுகோடு 

சேர்த்து வாரினாற் கட்டுகை (சங்.அக.); 561110 

cross-legged on the hams and binding the 

foided legs with the body by means of a 

strap. 

2” த, யோக்கியா 

[$/1)/07௪ 2 த. யோகம் * கட்டு] 

Gurséam_A ydga-k-katci பெ(!1.)கால 

நேரங்களுக்கு ஆட்படாத ஆதனின் புலனறிவு 

(சி.சி.அளவை,4); 40910 0௦604௦ of the soul, 

transcending the limitation of time and 

place. 

[Skt.yoga> த. யோகம் 4 காட்சி] 

யோகக்காரன் ydgakkaran, பெ(.)ஆகூழ் 
Clummeusr; fortunate man. 

த.வ. மச்சக்காரன், நற்பேறுள்ளவன். 

[Skt. yoga-van > 6. யோகக்காரன்] 

யோகக்குண்டலினி yoga-kkundalini 
பெ(1.)நூற்றெட்டுஉபநிடதங்களுள் ஒன்று; 8 
Upnisad one of 108. 

[Skt. yoga-kundalini> த.போகக்குண்டலிஸி] 

யோகசம் ydgasam, பெ([1.) பழைய வடமொழி 
சிவனியமறை இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று 

(சைவச.பொது.331, உரை) ; 8 வார் 8 
scripture in Sanskrit, one of 28 Civakamam. 

[Skt. yoga-ja> த. போகசம்] 

யோகசமாதி )672-22ஈச1 பெ(.)ஆதன் 
உடலையும், மனத்தையும் விட்டுப் பிரிந்து இருக்கும் 
@eHloow ($5341); a yogic cotemplation 
in which the soul becomes detached from 
the body and mind. 

த.வ. ஓக ஒன்றுதல். 

[Skt. yoga+samadhi> த. யோகசமாதி]
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யோகசரன் )/2/2-887௪, பெ(.)அனுமான் 
(யாழ்.அக.); 1உரப௱கா. 

[Skt. y6ga-cara> த. பயோகசரன்] 

யோகசாத்திரம் )0/8-2௪//7217, பெ(1.) அறுபத்து 
நான்கு கலைகளுள் ஒகத்தைப்பற்றிக் கூறும் கலை; 

yoga philosophy, one of arupattunalu-kalai. 

[Skt yogatsastra> 5. Cumsenééhigia] 

யோகசாதனம் yoka-sdlanam, Gu(Nn.) 

gaunt, the practice of yoga. 

[Skt. yOgatsadhana> த. Gumeergari] 

யோகசாதனை yoka-Sadana, @u(n.) 

gaiuuiind, the practice of yoga. 

[Skt.y6gat+sadhana> த. போசசாதனை] 

யோகசாரணம் ydokasaranam, Qu(N.) 

அறிவியல் ஒன்றே என்றைக்கும் உள்ளது எனக் 

கூறும் புத்தமதப் பிரிவு; 8ப00/161 500௦0] 

which maintain that the intelligence or 

vyhana alone eternally exists. 

[Skt.yOga+cérana> த. போகசாரணம்] 

யோகசாரன் )0/2227௪, பெ(ா.) யோகாசார 

மதத்தைப் பின்பற்றுபவன் (சி.சி.பர.யோகா.1); 
follower of the yégacara school of 

Buddhism. 

[Skt.yOgacara> 5. Cumeenyetr] 

யோகசிகை yokaciga, பெ(1.) நூற்றெட்டு 

உபநிடதங்களுள் ஒன்று; 80 பழலா$20 , one of 

108. 

[Skt. yoga 31௪ த. போகசிகை] 

யோகசித்தன் 642-51௪, பெ(1.) ஓகத்தில் 
தேறியவன்; ௦16 ௦1 (6 0851 51002185 

[மோகம்-சித்தன்/ 

[Skt. yoga> த. யோகம்] 

யோகசித்தி yOkKa-sitt; பெ.) ஓகம் செய்து பெற்ற 
ஆற்றல்; 01/67 1௮1160 by the practice of 
yoga. 

[Skt. yoga tsidahi> த. யோகசித்தி] 

Cura @tmusofl yoka-sidémam Gu(N.) 

நூற்றெட்டு துணை விளக்க நூல்களுள்   

(உபநிடதங்களுள்) spsitm, AN Upanisad one of 
108. 

[Skt. yéga-cidamani >5. Cums @musefl] 

GuiraGeinin yoka-sémam, Gu (N.) 1. ஆக்கம் 

(sil); welfare, prosperity.2. sumpaonas 

தொழில், பிழைப்பு வழி; livelinood.3. 

நலமானநிலை; 81916 ௦4 65/18. 4. பெற்ற 

பொருளின் நிலைபேறும் மேன்மெல் வருவாயும்; 

secure possession of what has been 

acquired, and increasing prosperity. 

GO செழிப்பு வாழ்க்கை, பிறப்பு 

நன்னிலை, மேல்வறுரானம் 

[Skt. yOga+kséma> g. CumraCenal 

யோகதண்டம் )6/2-8702/77, பெ(1.) ஒகிகள் 

கைக்கொள்ளுங் கோல்(வின்); 81971 01 84/00 

GO, PAS 

[Skt. yoga +danda> 5. போகதண்டம்/ 

Guragssgioimn ydkatattuvam, Qu(N.) 
நூற்றெட்டு துனை விளக்க நூல்களுள் 

(உபநிடதங்களுள்) ஒன்று; aN UPanisad, one of 

108. 

[Skt. yéga-tattva> த. போகதத்துவார்/ 

Cuirsst_Alsoorm eypit Hla YOKa-[cinamartiam, 

பெ ([.) தென்முக நம்பியின் வடிவங்களுள் ஒன்று; 

a form of Daksinamarti. 

[Skt. yoga tdaksinat murta> த. யோக 

தட்சிணாமூரத்தம்/ 

யோகதீக்கை yoka-dikkal Qu(N.) ஒகவழியால் 

குரு மாணாக்கனது உடலுள் புகுந்து அவனது 

ஆதனை உட்கொண்டு சிவனது திருவடியிற் 

சேர்க்கும் தீக்கை வகை; 8 1006 04 (024௦ in 
which the teacher, by yogic power enters 

the body of his disciple, takes hold of his 

soul and joins it to the feet of Siva. 

[Skt.yagatdiksa> த. போகதிக்கை] 

யோகதீட்சை 042-170] பெ(ர.) யோக தீக்கை 

umiée; see yOka-tikkai 

[Skt.ydga tdiksa> த. போகதிட்சை]



யோகநானம் 

யோகநானம் நரசாசரசா, பெர.) ஏழு 

குளியல்களுள் ஊழ்கத்தினால் உண்டாகும் 

gmrieow (aller) ; purification by yogic 

contemplation, one of seven snanam. 

[Skt.yéga +snadpam> த. யோகநிட்டை] 

யோகநிட்டை )692-7//7௮] பெ(.) ஒக முறையில் 

உள்ளொடுங்குதல்; absorbed yogic 

contemplation. 

[Skt. ydga-nistha> த. யோகநிட்டை] 

யோகநித்திரை )/092-ஈ/(7௮/ பெ(.) உறங்குவது 

போன்றிருந்தும் அறிவுற்றிருக்கும் ஒகநிலை 
(தக்கயாகப்.148, உரை); 8 51916 ௦1 ஈா6014241௦ 

which admits of the full exercise of one's 

mental powers, the body remaining 

inactive as in sleep. 

G-U. PES lod 

[Skt. yoga +nidra> 5. Curahsdeng] 

Gureilene ydga-nilaj பெ([1.) ஒகநிலையில் 

உள்ளொடுங்கி அமர்ந்திருத்தல்; 30501௨0௦0௦ 
contemplation. 

GU. PE QHNEELL. 

(யோகம்-நிலை] 

[5142௪2 த. யோகம்] 

யோகநூல் yOga-ndl Gun.) அறுபத்து நான்கு 
கலைகளுள் ஒகத்தைப் பற்றிக் கூறும் கலை (வின்); 
yoga philosophy, one of arupattunalu kali. 

[Skt.yoga> த, Cunt ete gyre} 

யோகப்பட்டம் yogap-p-pattam, Q@u(n.) 
ஓகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது முதுகையும் 
முழங்கால்களையும் சேர்த்துக் கட்டவுதவும் கச்சை: 
strap used by a jogi sitting on his hams, 
to bind his folded legs with the body. 
"யோகப் பட்டம் விளங்க" (திருவாலவா. 13 ௮) 

5.௮, ஓக நாண். 

[Skt.ydga> த, Cunt et] 
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Guiratily 5 Hun sip yOgap-p-pirattiyatcam, 

பெ(.) ஆதன் உடலையும், மனத்தையும் விட்டுப் 

பிரிந்து நிற்கும் நிலையில், காலநேரங்கட்கு 

உட்படாத ஆதனின் புலனறிவு (சி.சி. அளவை.4); 

yogic perception of the soul, transcending 

the limitation of time and peace. 

[Skt. yoga +pratyaksa> த. போகம்டரத் 

தியட்சம்/ 

யோகப்பிரமாணம் yoga-p-piramanan, 

GILi(N.) Guurerleney umité; See yOga-nilai, 

[Skt.yéga +pra-mana > 6. 

யபோகப்பீரமாணம்/ 

யோகபதம் ydga-patam, பெ.) கரணியச் 

சொல்(வின்); 0611421146 ௩10. 

[Skt. yoga +pada> த. போக தம்] 

யோகபரன் 272-2௮௭, பெ(ஈ.) ஓகநினை 
வுடையவன் (இலக்.இக); ௦௨ 8௦ 95 

completely given himself up to yogic 

practices. 

[Skt. yoga-para> g. போகபரண்] 

யோகபரீட்சை )672-0௮42௮/ பெ() ஒகப்பயிற்சி; 
practice of yoga. 

[Skt. yOga+pariksa> த. யோகப் பரீட்சை] 

யோகபாதம் 7272-2227, பெ(.)1. யோகம் 
பார்க்க; 568 7602. வடிவினையுடைய கடவுளை 
அகத்தான் வழிபடுகை யாகிய வழி 
(சி.போ.பா.8,1,பக்,359.புதுப்) 2. ஒவ்வொரு 
சிவத்தோன்றியத்திலும் ஒகத்தைப் பற்றிக் 
கூறுவதாயுள்ள இரண்டாம் பகுதி 
(பெரியபு.தில்லைவா. சூச); 880000 ௦4 116 10பா 
parts of each sivagamam, a dealing with 
9098 0801065. 3, ஓகத்தைப் பற்றிக் கூறும் 
மாலியத்தோன்றியப் பகுதி; the section of 
Paficaratti ragamam dealing with yoga. 

[Skt. yoga+ pata > க. யோகபாதுர்]
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யோகபீடம் ):87௪-௦/998௭, பெ(.)ஒகிகளுக்குரிய கூறுவதாயுள்ள -- இரண்டாம் பகுதி 

@méma;, Seat On posture peculiarly (பெரியயு.தில்லைவா.சூச.) ; Second of the four 

suitable to a yogi. parts of each sivaiamam, as dealing with 

yoga practices. 

யோகயாமளம் ydgayamalam, Gun.) 
கொற்றவை வழிபாட்டின் தந்திரங்களைப் பற்றிய 

[5/ம்27240/07௪5 த. போகபீடம்] 

யோகம் (09௮7, பெ(£.)1. சேர்க்கை junction, 

union, combination ."GurfyssrGuns | நூல்;(சாக்தேயதந்திரம்) 8 121௦ 10% 0210 
வியோக முடைத்தோன்(ஞானா.619) 2. கோள்கள் with the worship of Sakti. 
முதலியவற்றின் நற்சேர்க்கை; |புவே ௦௦1]பா௦10, "யோகயாமளத்தினாள்"' (தக்கயாகப்.136) 

as of planets. 3. et; sexual union, [Skt.yoga-yamala> த, போகயாமளம்] 

"பன்னாளும் பயில்யோகம் பரம்பரையின் | Guireumitaeein yOga-markkam, Qu(n.) 
விரும்பினார் (பெரியபு.தடுத்.181) 4. கூட்டல் ape; yogic system. 

(wimp. 946.); addition 5. ஆகூழ்; luck, fortune.” 

யோகநாள் வந்த தென்று (இராமநா. பாலகா,10). 6. 

உயர்ச்சி (செந்.14/ 257); 60081606. 7. ஊக்கம். 

(wmp.gi%.) enthusiasm, zeal 8. தகுதி யோகர் yogar, Gu(n.) gélut; yogis, followers 

So. prop. 

[Skt yoga+marga> த. போகமாரக்கம்] 

(யாழ்.இக.) 9. சொற்பிறப்பியலுக்குத் தொடர்பான of the yoga 515167. "எண்ணிலா 

Gens Gasmmmis; etymological connection of முனிவர்....யோகர்" (திருகாளத். சூடா.) 

a word. 10. கரணியப் பெயர்; (நன். 62, விருத்) 2. முனிவர், (சூடா)58065 88081105. 3. சமண 
derivative name. 11. நூற்பா (யாழ்.அக.) முனிவர்(சூடா); 48/09 5வ/15. 

90௦115. 12. வழி (உபாயம்); ௦85, [Skt.yoga>s. Cure] 

expedient, device. "masa யோகம் யோகரூடி 77௮782 Gu(n.) காரண விடுகுறி 

(திவ்.நாய்ச்.12,5,வ்யா) 13. மருந்து [2௱ா6ர், போ6, (நன்.62 விருத்); word having at 

60101௪.  "ஆழ்துயரவித்தற் கொத்த etymoloyogical as well as a special or 

வரும்பெறல் யோகநாடி"' (சீவக.1800) 14. ஏமாற்று conventional meaning as pankaja 
(யாழ்.அக.) fraud. 15. அரைப்பட்டிகை; 14/2181 [Skt yoga +rachi> g. Gumeerip] 

band, girdle " gpflust Gusresqpib" (#04. 14.170) யோகவான் ,/0/21/2/7, பெ(ர.) ஆகூழ் உள்ளவன் 
16. நற்சுழி; auspicious mark, as on horse, (af); fortunate man. 

செபி6 ௭4௦.” யோகப்புரவி" (பெரியபு.தடுத்.19) 17. 

ஆழ்நிலை ஊழ்கம்; 0660 80 80811801 
meditation, concentration of the mind in 

the contemlation of the supreme spirit. 

"யோக நல்லுறக்க நல்கினான்" (இரகு, திருவவ.5). 

.௮. நற்பேறுள்ளவன்: 

[Skt.ydga-van> 5. Cumeoursir] 

யோகவிபாகம் yogavipdkam, Gun.) eG 

நூற்பாவில் ஒரு பகுதியைத் தனியே பகுத்து வேறு 

நூற்பாவாக்கி பொருள் கோடலாகிய நூற் புணர்ப்பு 

18. உணர்ச்சி; consciousness "sid epee (தொல். சொல்.11, சேனா.); separation of that 

முன்னே யோகம் வந்தது மாண்டார்க்கு which is usually combined together, 

(கம்பரா.வேலேற்ற.42) 19.  மிகுநுண்ணிய especially the seperation of the words of 

வடிவினையுடைய கடவுளை அகத்தான் a sutra splitting one rule into two or more. 

வழிபடுகையாகிய வழி (சி.போ.பா.8,ஆபக்359, புதுப்); [5/4 57௪ 7070574722 த. போகனிபாகப்] 
Saiva path of yoga which consists in the Cursamsei ydga-urakkam, பெ.) 

mental worship of Sivain his subtler form. யோகநித்திரை umide; See yOga-nittirai.   ஒவ்வொரு சிவதோன்றியத்திலும் ஒகத்தைப்பற்றிக் 5.01 ஓகத்துயில்.



யோகவேட்டி 

[5/4)/2ர22 த. போகம்-உறக்கம்] 

யோகவேட்டி 292-184] பெ(ர.) இடது தோள் 

மேலிருந்து குறுக்காக அணியும் மேலாடை (வி); 

upper cloth worn across the chest, 

passing over the left shoulder, and under 

the right. 

[Skt.yOga +vésta> 5. CureCon’ ip] 

யோகாக்கினி yoga-k-kinj பெ (Nn.) 

1 gasgrovsoupd perl; lustre attained through 

40010 0௭0106. 2. நெருப்புத் திரள் (வி); blaze 

of ரி . 3. விடாத ஒகமுறைக் கடைப்பிடிப்பால் 

ஒகியின் கண்ணில் ஒளிருந் தீ(வின்); 6606559146 

heat of fire glowing in the eyes of a yogi 

because of continued meditation. 

த.வ. ஒகப் பொலிவு, தீப் பிழம்பு, ஒக ஒளி 

[Skt. yoga tagni> த. யோகாக்கினி] 

யோகாசனம் ரசா, பெ (n.) 

1. ஒகத்துக்குரிய இருக்கை (வின்); mode of 

sitting, suited to profound and abstract 

meditation. 2. ஐவகை முழங்காலிட்டுக் 

குந்தியிருக்கும் இருப்பு (சங். அக.) ; 81010 ௦ 1௦ 

hams, one of paficha-v-atanam. 

த.வ. ஓகஇருக்கை 

[5/1)/09௭42-2௭7௪2 த. யோகாசனம்] 

யோகாசாரம் yogasaram, Qu (n.) 
1 ஓகமுறைகளை அறிந்து ஒழுகும் முறை; 0801௦6 
80 6686/2106 01/00. 2. அறிவியல் ஒன்றே 
என்றைக்கும் உள்ளது என்று கூறும் பெளத்த மதப் 
Sey, a buddhist school which maintains 
that the intelligence or viyfana alone 
externally exists. 

[5/07):07202122 த. யோகாசாரம் 

யோகாசாரியன் 7992-927௪, பெ (ஈ.) 
ஒகத்தின் உட்பொருளைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியன் 
(silesr); teacher of the yoga system of 
philosophy. 

யோகாதிகாரம் 72442௮, பெ(1.)ஒகநிலை 
யில் நிற்குந் திறமை(வின்); 20110 or fitness to 
undertake the practice of yoga. 
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யோகிப்பு 

[$/1.)/292 *2077/427௪2 த. யோகாதிகாரம்] 

யோகாதிசயம் ),692//82)-2/77, பெ(ர.) நன்னிலை: 

condition, state of health. “ser 

யோகாதிசயங்களுரைக்க (அருட்பா, Vi, 

வேண்டுகோ). 

த.வ. உடல்நலம் 

[Skt yOga tatisaya> g. Curandleuni] 

யோகாப்பியாசம் yogappiyasam, Qu(Nn.)gais 

Luis; practice of yoga. 

[Skt. yoga bhyasa> த. போகாப்பியாசம்] 

CuramrHsin yOgarttam, Gu(n.) GemmSm iw 
கூறும் கரணியப் பொருள் (வி) ; etymological 

meaning. 

[Skt.yéga tartha> 5. Cunanigeui] 

Gurl YOGI GUN.) 1. ஒக முறையின் மெய்மைகளைப் 

பின்பற்றி அப்பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெற்றவன்; 

follower of the yoga system of philosophy, 

adopt in yogic practices."genrigma 

யோகிகளே (திருவாச.46,2). 2. துறவி 

(வின்)8$0611௦ 3. சிவபெருமான் (பிங்); 1௦10 

5149.4. ஐயனார்(பிங்) ; 4/8. 5. அருகன் (பிங்); 
சீர்ரல் 6. உடலை வளைக்க உதவும் தசை (வி) ; 
abductor muscle. 

த.வ. ஒகி 

[Skt.ydgin> 5. Cur] 

யோகி-த்தல் ட், 4. செ. குன்றாவி (4.1.) ஊழ்கம் 

செய்தல்(வி) ; 1௦ ௦௦ஈ4்ரோறி816, 1௦ meditate 
upon. 

த.வ. உள்ளொடுங்குதல் 

[Skt. yogin> 5. Gume-] 

GurAduyGsA ydgip-paradésj Qu(N.) 
SUL{M_(\5 smal; ascetic pilgrim from North 
India mendicants, as practicing yoga. 

[Skt. yogin+para-dési> த. போகிப்பரதேசி] 
யோகிப்பு 67/20, பெ(.) ஊழ்கம்(வின்) ; 

meditation, contemplation. 

த.வ. உடல்நலம்



யோகினி 

[Skt.ydgin> gs. Guréhin] 

யோகினி ரர! பெ(ஈ.) 1. மந்திரக்காரி (வின்); 
female magician, witch sorcesess. 

2. கொற்றவைக்கு ஏவல்செய்யும் மகளிர்வகை; 9 

class of female attendants on Durga 

"வீரயோகினி வெள்ளமோடு (பிரபுலிங்.கைலாச.42) 

3. தெய்வப்பெண்; 18/௫ " நிலையெனும் யோகினி 

மடவரலும் (திருக்காளத்.பு.விசிட்டத்.28) 

4. கொற்றவை, (44. "இத்திறம் யோகினியிசைத்து 

(கந்தபு.அக்கினி முகா.192) 5. ஒவ்வொரு நாளிலும் 

ஒவ்வொரு திசையில் நின்று கொண்டு அத்திசை 

நோக்கிப் பயணமாவோர்க்குத் தீங்கு 

விளைவிப்பவளாகக் கருதப்படும் பெண் தெய்வம் 

(Geng iys.89.), Durga who, on earth titi of 

the waring and waxing moon appears in 

a particular direction and causes harm to 

those who start their journey in that 

direction. 

[Skt.yogini> த. யோகினி] 

யோகினிச்சி ),6ர/7/207 பெ(ரி.) வரிக் கூத்துவகை 

(சிலப்.3,13, உரை, பக்.89); a kind of dance. 

GurAaiSems yogin-tisa, Gu(n.) யோகினி 

என்ற பெண் தெய்வம் இருக்கின்ற திசை (பஞ்); 

06011௦ ௦418360010 

[Skt. yoginitdisa> த. யோகினிதிசை] 

யோகீசுவரன் )6ர/80/௮௭௪ஈ, பெ(ர.) ஓகத்தில் 

வல்லவன்; adept in yoga . 

த.வ. ஓகஅறிஞன் 
[Skt. yogisvara> 5. போகீசுவரன்] 

யோகு yogu, Gu(N.) spas ஆழ்ந்து 
ஒடுங்குகை: 066 ௮0 9051120( meditation; 

concentration of the mind in the 

contemplation of the supreme spirit." Gurs 

நல்லுறக்க நல்கினான் (இரகு. திருவவ.5) 

த.வ. ஓக ஒடுக்கம். 

[Skt.yéga> த. போகு] 

யோசனம் ககர, பெ([.) 1. எண்ணம்; 

thought reflection, consideration. 

2. aqj5g, Opinion, sentiment. 3. அறிவுரை; 

counsel, advice.4. aqai device, scheme, 
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யோசி-த்தல் 

contrevance. 5. u@sapila; discretion, 

prudence, wisdom. 6. 2 1/4 se) Geraion 
தொலைவு (கந்தபு, அண்ட கோ.6). நாக நன்னாட்டு 

நானூறி யோசனை (மணிமே.9,21) 7. ஒசை (சது); 

sound. 

[Skt.yOjana> த. போசனம்] 

யோசனவல்லி ydsana-valli பெ (Nn.) 
1, நீர்ப்பூடுவகை; |ஈ0127 madder 2. வல்லாரை; 

Indian penny wort. 

[Skt. yojana+valli> gs. Curesorausiell] 

யோசனன் yOSanan, Gu(N.) கடவுள்(யாழ்.அக.) ; 

God. 

[Skt.yojana> 5. Gureensir] 

யோசனை 222௮! பெ([.) 1 எண்ணம்; thought, 

reflection,consideration. 2. a@as opinion, 

sentiment. 3. அறிவுரை; counsel, advice. 

4. auf; device, scheme, contrivance. 

5. அறிவு; 01801௦1101, prudence wisdom. 

6. நான்கு குரோசங் கொண்ட நீட்டலளவை; 9 

linear measure four kurécam" sre 

நன்னாட்டு நானூறு யோசனை. (மணிமே 9:21.) 

7. gone, Sound. 

[Skt.ydjana> த. போசனை] 

Cunsmareanyet yOSsana-k-karan, Gin.) 

முன்னறிவுடையவன் (வி) ; prudent,thoughttful 

man. 

த.ல. விழிப்புள்ளவன் 

[Skt.ydjana> த. போசமனைகாரன்] 

யோசனைசாலி _5527௮/5அ/ பெ(11.) அறிவு 

உள்ளவன் (வி) ; 4156,001116 ஈா. 

[Skt. yojana> த. போசனை-சரலி] 

யோசனைவான் yoSanaivan, பெ.) 

யோசனைக்காரன் பார்க்க; 866 446580௭16௨ 

karan. 

5-01. விழிப்புள்ளவன் 

[Skt.yojana> த. போசனை-காரன்] 

Curd ssw yosi-, 4. செ. குன்றாவி (1..1.) 

1. சேர்த்தல்; (௦ bring (00216. "வாயுப் 

பிராணனொன்று மடைமாறி யோசித்து" 

(திருப்பு341) 2. எண்ணுதல் (சிந்தித்தல்); to



யோசியம் 

consider, ponder. "எல்லாம் யேரசிக்கும் 

வேளையில்" (தாயு.பரிபூரண.10) 3. அறிவுரை 
Gao; to consult. 

த.வ.இணைத்தல், எண்ணுதல், நல்லுரை 
கேட்டல் 

[Skt.yoj> 5. GurA-,] 

யோசியம் yosiyam, Gu(N) senflus; astrology 
prognostication, divination. 

த.வ. கணியம் 

[5/6 0006௪ த. யோசியம்] 

யோத்திரம் 21/௭, பெ.) நுகக்கயிறு 
(யாழ்.அக.) ; cord used to yoke cattle. 

த.வ. கட்டுகயிறு, பூட்டாங்கயிறு 

[Skt.yoktra> த. யோத்திரம்] 

யோதனம் 7,0(87௪7, பெ([.) போர், 80 ௦47940 
battle, war ."யோதனத்தி லிவன்" 
(பாரத.பதினான்.78) 

[Skt. yodhana > த. போதனம்] 

யோமிய yomiya, Gun.) முகம்மதியர் செய்த 
உதவிகளுக்காக பிரிட்டன் அரசு அவர்க்கு அரசு 

வாயிலாகக் கொடுத்துவந்த அன்றாடப்படி; 01 
allowance or pension granted to 
Muhammadans, in the earlier years of 
British rule for having rendered special 
services. (M.N.A.D.1,287) 

த.வ. பிழைப்புப்படி 

[Arab. yaumia > த. யோமியரி 

யோமியதார் yomiyatar, symone படி 
GiusgGeunt (M.N.A.D.1,287); grantee of daily 
allowance. 

த.வ, நாட்படி 

[Skt. yaumia > த. யோமிய*தரர்] 

யோனி நர 1. நோனி, பெண்குறி; பொ 
muliebre. "விரிந்தது யோனியும் (திருமந்.455). 2. 
இனப்பெருக்க உறுப்ப; 01206 ௦4 61710, source, ori 9. "உலக வை புரக்கும் யோனி (ஞானா-14, 4)." 

3. GGusus ou ; womb, matrix. 4. 
காரணம்(சது) ; cause. 5. பிறவி; form of 
1*6 எந்நின்ற யோனியுமாய்ப் பிறந்தாய் 
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யோனிமுத்திரை 

(திவ்.இயற்.திருவிருத்.1) 6. ஆவுடையாள்; 060659] 

௦4 உ ஈர. 7. ஒரு நாடக உறுப்பு (சிலப்.3,13 
ae); a necessary adjunct or part of a 

drama. 8. பதினொன்றாவது விண்மீனாகிய 

கணை; (46 1114 984682 9. நீர் (இலக்.அக.); 
water. 

[Skt.y6ni > த. யோணி] 

Gurefaeaetyy yOn-k-kalappu, கலப்பு இனம் 
(wimip. 946.); mixed origin or caste. 

[Skt.y6ni > த. யோணிகலப்பர 

யோனிசங்கரம் yoni-Sarkaram,Qu(n) 

யோனிக்கலப்பு பார்க்க; 866 yOn-k-kalappu. 

[Skt. yOni+suri-kara > 5. Cumafeciegii] 

Guraflemayer yoni-Sankaran@u(n) கலப்பு 

இனப்பிறப்பால் இழிந்தவனாகக் கருதப்படுபவன் 

(யாழ்.அக.); person of mixed caste, 

offspring of mixed parentage considered 
low born. 

[Skt.yoni+sar-kara > த. யோணிசங்கரன்] 

GurahAjreann ydnisiravam,Qu(n) Geustrensr 
Grmil (emueaen); whiles, leucorrhoea. 

[Skt. yonitsrava > த, போணிசிராவம்] 

GurafiGur@ ain yoni-p-poruttam Gun) 
திருமணப் பொருத்தம் பத்தனுள் ஒன்று(வி); 8 
coressondence between the horoscopes 

of the prospective bride and bride grooms, 

one of ten kaliyana-p-poruttam. 

[5/6்)2/2 த. போனி*பொருத்தம்] 

GureAGugsin ydnibétam, Qu(n.) 84 

இலட்சமாகக் கூறப்படும் பிறப்பு வகை; 5060125 of 

living beings, said to number 84 lakhs" 

உரை செரு மெண்பத்து நான்கு நூறாயிரமாம் 
யோனிபேத நிரை சேர" (தேவப.575,3).(பிங்) 

[Skt. yni+bhéda > g. GusrerflCuei] 

Gurefaps emg  yoni-mufttiral Gu(n.) 
முக்கோணமாகக் காட்டும் 84 கைமுத்திரை வகை 

(em&.9)5.); a hand pose with a triangular 
opening between the fingers. 

[யோனி + முத்திரை] ட 

[Skt.y6ni > 5. Gumafy முத்திரைர்
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யோனிமேகம் yonimégam, Gu (N.) 
GureflAyrans umr&e; See yOnisiravam. 

[Skt. yoni+méha 2 த. யோணிபேசம்] 

யோனிவாய்ப்படு-தல் yonivay-p-padu-, 

செ.கு.வி (1/.1.) பிறத்தல் (யாழ். அக); 1௦ be born. 

(யோனி ௨ாய்ப்படுதல்] 

[Skt.yGni> 5. Cureefl] 

யெளகிகம் yaugigam, Gu(N.) ugustn(aier); 

divisible word, derivative. 

[Skt. yaugika > 5. Guerleti] 

yaulagam, பெ (N.) 

மணமகனோடு 

யெளதகம் 
திருமணத்தின்போது 
மணையிலிருக்கும் பொழுது மணப்பெண்ணுக்குக் 

கொடுக்கப்படும் சீர்; 917 0௮10 1௦ 8 bride while 

sitting beside the bridegroom, a variety 

of stridhana. 

[Skt yautaka > த. யெளதகம்/ 

யெளதம்" ),௪ப22ஈ, பெ(ஈ.) ஒரு நீட்டலளவை 
(wmp..6.); a linear measure. 

[Skt.yautava > g. Quiergia] 

Quergin? yaudam, Qu(N.) மகளிர் கூட்டம் 

(wimp. 246.); assembly of women.   

[Skt. yaudhika > g. Guiergu] 

Quien also ser asin yauvana-kandagam, 

Glu(N.) patuic(umyp..9&.); pimple on the face. 

[Skt. yauvanatkantaka> 5. Glueralar 

கண்டகம்] 

Qucrasra%enes  yauvanatasal பெர.) 

விடலைப்பருவம் (சங்.அக.); 4/௦. 

[Skt. yauvana +das4> த, பெளவளதனசர] 

யெளவனம் ),௪ப1/27௮/77, பெ([.) 1. இளமை(சூடா); 

90016506106.2. அழகு(அக.நி); beauty. 
3. களிப்பு (சது): 10%. 4. மகளிர்கூட்டம்(யாழ்.அக.); 

assembly of women. 

[Skt. yauvana> g. Querarema] 

யெளவனலக்கணம் )201202-/2/27௮), பெ 

(N.} 1 a6; beauty. 2. கொங்கை; 01695. 

[Skt. yauvana -laksana> g. Gluereyer 

லக்கணம்] 

யெளவனிகை yauvaniga, பெ.) 

பதினாறுக்குமேல் ஐம்பதுக்கு உட்பட்ட பெண்; 

(eru.96.) women between the age of 16 

and 50. 

[Skt. yauvanika> g. Gusreucflems] 

[ர 
ரக்கை rakkal Qu (N.) இறக்கை; wing. 

ரக்தா raktd, Qu(n.) ஐஞ் (பஞ்சம) சுரத்தின் 

வகையுளொன்று; 8 0180 ௦ 116 five notes 

of the gamut. 

[Skt rakta> g. rear] 

ரகசியம் 7சரச5ந்ஸ, பெ[.) இரகசியம் பார்க்க; 

see eragasiyam. 2. Gustine; pudendum 

muliebre. 

[Skt.rahasya> g. raéuuil 

ரகம் ragam, Gu (N.) ais; class, sort. 
[U.ragam > த. ரகம்] 

ரகளை 7௪௮/7 பெ(1.) 1. குழப்பம்; confusion. 
2. sérem_tium’@ sume; a kind of metre in 

(802656. 3. கலவரம்; 1014.   

[K.ragale> 5. reser] 

ரகளைப்படு--தல் rakala-p-padu, Qe.6.oi. 

(4) ரணகளப்படு பார்க்க; 896 [87808080ப-, 

ரகாப்/2/29, பெ.) அங்கவடி; 8/ப2. 

[Arab.rikab > த. ரகாப்] 

ரகிதம் 72/௪, பெ([.) நீக்கம்; desertion, 

destitution, separation. 

[Skt.rahita> த. ரகிதம்] 

ரகீம் எர, பெ.(ா.) கடவுள்; God the all- 

merciful. 

[Arrahim > த. ரகீம்] 

ரகுமான் 7௪77௮ பெ. (11.) கடவுள்; God, the 

_all-beneficient.



ரங்கம் 

[Ar.rahman > த. ரகுமான்] 

ரங்கம் ஈசரரகர, பெ (1.) பார்க்க அரங்கம்; 566 

arankam. 

ரங்கமண்டபம் sariga-mandabam, Qu (N.) 

கோயிலின் உள் மண்டபம்; 16 81 ௦1 8 

temple. 

[Skt.rangatmantapa > g. rriesuosir_wi] 

yma! ranga-valli Qu(N.) Cerai@umy; 

flour used in drawing decorative figures 

on the floor. 

[Skt. ranga-ralli> &. prised] 

ரங்கு fargu, Gu(n.) 1. Sms, colour. 2. snub; 
dye. 3. வண்ணந்தரும் பொருள்; 19ம். 

4. சீட்டைக் கொண்டு ஆடும் சூதாட்டவகை; 9 

game of chance played with cards. 

5. areolealiuGueuar; woman that is loved. 

6. Gousns; prostitute. 

[Skt.raniga> 5.706] 

ரங்கூன் மல்லிகை sarigdn-malliga; Gu(n.) 
மல்லிகை susne; a kind of jasmine. 

ரச்சீத்கவுல் raccit-kavul, Gu (1) குத்தகைத் 
தொகையைப் படிப்படியாக அதிகப்படுத்தும் 
கட்டுப்பாட்டு நிலக்குத்தகை; ரல ௦4 [210 00 
cowle, providing progressive rates of | 
assessment. 

[Persn.rasidtkavul 2 த. ரச்சித்கவுல்] 

ரச்சு raccu, Qu(n.)1. கயிறு; 0010, rope, string. 
2. மயிற்பின்னல்; 100% of braided hair. 
3. தாலிச்சரடு; cord of the marriage badge. 

[Skt.raju > 5. ré6] 

ரச்சுப் பொருத்தம் 72200-0-0௦7ப//௪௭, பெ. 
(11.) திருமணப் பொருத்தம்; 3 felicitous 
corresondence between the horoscopes 
of the bride and bridegroom. 

[Skt. rajju> த. பொருத்தம்] 

ரசக்கர்ப்பூரம் rasa-karpiram, Qu (n.) 
இரசக்கர்ப்பூரம் பார்க்க; see era-k-karpiram., 

[Skt.rasatkarpara > s. ரசகர்ப்பூரம்] 
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ரசனை! 

ரசகுல்லா rasa-gullé, Qu (1.) தித்திப்பான 

சிற்றுண்டி வகை; 9 [000 ௦1 84661 ௦017601௦. 

[Skt. rasatgdla> 5. ரசகுல்லா] 

ரசத்தைலம் rasa-t-tailam, Gu ([1.) இதளியத்தை 
(பாதரசத்தை) முதன்மைச்சரக்காகக் கொண்டு 

செய்த மருந்தெண்ணெய் வகை; 8 60101௮ ௦4 

prepared with mercury as the chief 

ingredient. 

[Skt rasattaila> த. ரசத்தைலம்] 

FesxZGearmwM  sacata-kunram, Gu (n.) 

வெள்ளிமலை, (கயிலை) [4(. [62/1/88 85 ௦4 51/௪. 

[Skt.rajatat 2 த. ரசதகுன்றம்] 

ரசதம் 7௪29௪0௮), பெ (1.) வெள்ளி; silver. 

[Skt.rajata> த. ரசதம்] 

ரசதாளி ௪2௪/2 பெ ((.) வழைவகை; 8 806065 

of plantain. 

5.01. மென்வாழை 

[Skt. rasa-dalika> த. ரசதாளி] 

ரசதாளிக்கரும்பு rasatal-k-karumpu, Qu(N.) 

கரும்புவகை; 8 species of sugar-cane. 

[ரசதானி - கரும்பு] 

[Skt.rasa-dalika> segrafl] 

ரசப் raSap, GUN.) அராபியர்களுடைய ஆண்டின் 
jrsus) torso; the seventh Arabic month. 

[Ar.rajab > gai] 

TeuMetny rasa-p-pidiou, Qu (n.) @asfusens 
(பாதரச) உட்கொண்டதாலுண்டாகும் 

முடக்குவாதம்; (112பா௱21181 0ப௦ to mercurial 

poisioning. 

[Skt.rasa+pitippu> ரசப்பிடப்பர 

ரசப்புகை 7202-0-2ப9௮] பெ(ஈ.) இதளியத்தின் 
(ursTéSHleir) 9,69; mercurial vapour. 

[Skt.rasa+puka> ரசப்புகை ] 

ரசமெழுகு raSa-melugu, Qu (N.) @\safw 
(பாதரச)ஞ் சேர்த்துச் செய்த மெழுகு மருந்து வகை; 
blue pill, pilula hydrargyri. 

Teener' rasanaj பெ(.) சுவையுணரும் பொறி 

யாகிய நாக்கு ; tongue, the organ of taste.
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[5/22௮22 ரசனை 

ரசனை” ௪2௮7௮! பெ (.) அமைப்பு ; arrange- 
ment, style. 

[Skt.racana> ரசனை] 

ரசாஞ்சனம் 7௪52427௮77, பெ(.) துத்தம் சேர்த்த 
sminsusma 3 aN uUNgUent prepared with vitriol 

of copper. 

[5/0 72௦222 ரசாஞ்சனம்] 

yen rasa, Gu.(N.) 1. அனுமதி; permission, 
leave. 2. alG\ypemm; cessation from work, 

recess, holiday, vacation. 

த. வ. விடுப்பு இசைவு 

[Arab.raz4 > த. ரசா] 

ரசிதம் 723027, பெ([.) வெள்ளி; 81/6. 

[உட்க ரசிதம்] 

ரஞ்சனி சச் பெ([.) இராக susns; a specific 

melody type. 

ரஞ்சான்' 7௪௫2, பெ(.) அராபியர்களுடைய 
ஆண்டின் ஒன்பதாவது மாதம்; 116 ninth Arabic 

month. 

[Skt. ramazan > ரம்சான் 2 ரஞ்சான்] 

ரஞ்சான்” 7௪/82-/அ/1 பெ(.) ஊதுகொம்பு வகை; 

bugle. 

ரட்சி-த்தல் 72/01 பெ.(4.) பார்க்க இரட்சி-த்தல். 

[Skt.raks > க ரட்கி-] 

ரட்சை 7/2) பெ.(1.) பார்க்க இரட்சை; 566 

eraksai. 

[Skt.raks4 > த. ரட்சை] 

ரணவீரி 22-07] பெ(.) ஒரு சிற்றூர்க் கடவுள்; 8 

village goddess. 

ரத்தபலவீனம் ratta-pala-v-inam, 
2/9, சோகை! பார்க்க; 566 80991. 

[Skt.raktat> 5. ரத்தபலவீனம்] 

ரத்தபித்த ரோகம் satta-pitta-rogam, Gu(N.) 

a7 5510 QeuefliuGus Camis haemorrhage. 

[Skt ratta+pittatroga> த. ரத்த பித்தரோகம்/] 

ரத்தபேதி 7:௪//2-0 கர பெ([1.) வயிற்றளைச்சல்; 
dysentry. 

பெ(.)   

[5/4 4112 405772 த, ரத்தபேதி] 

ரத்தம் சச, பெ(.) குருதி; 01000, "சிந்து 
ரத்தந் துதைந்தெழுஞ்செச்சையான்'"" (கம்பரா. 
அங்கத. 42) 

/த. அரத்தம் > Skt. rakta> த.ரத்தம்] 

ரத்தவண்டம் /௪//2-1/-2ரர௭7, பெ.) 

வயிற்றிலுண்டாகும் குருதிக் கட்டி; 186210- 

cele, accumulation of blood in the testicle. 

ரத்திகை 7௪142௮ பெ ([.) பண்வகை மூன்றனுள் 

ஒன்று; 8 division of the second note of the 

gamut, one of three kinds of 

risapam. 

[Skt.raktika > 5 ரத்திகை] 

ரத்தினகண்டி ratna-kant; பெ.) மணி 

(இரத்தின)க் கற்கள் இழைத்த கழுத்தணி வகை; 
ruby 1601806. "ரங்கையனீந் தானங்கோர் 

ரத்னகண்டி " (விறலிவிடு.1130). 

[Skt.ratna 2 த. ரத்திாகண்டி] 

ரத்து சப, Gu(N.) தள்ளுபடி, நீக்கம் செய்கை, 

seems; rejection, repulsion, retutation, 

repeal, abrogation, making null and void. 

[Arab.radd >. 7§g)]] 

ரத்னம் 727277, GQu(N.) 1 இரத்தினம் பார்க்க; 
gem, precious stone. see irattinam. 
2. வைரம்: 018010. 

[Skt.ratna > g. gem] 

ரத்னாங்கி சரசர Qu(n.) Cusrsigsré 
களுளொன்று, 8 ரு (808. 

ரதகாரன் ௪௦௪-4௮௪, பெ([.) தச்சன்; ௦2108146, 

coach-builder. 

ரதம் + காரன்] 

[Skt.ratha> 6. 76 * காரன்] 

ரதிதேவி 7௪௦12௪ பெ(1.) மன்மதன் மனைவி; 
manmathan's wife. 

ரதோற்சவம் radorcavam, Gu(N.) Garé 
திருவிழா; 081-1251149]. 

[8/ம் 7௪07079202 2 த.ரதோற்சவம்] 

ராதை 7௪29 பெ([.) திருமால் மனைவியருள் 

ஒருத்தியான ராதா; 016 of the wife of Tirumal.
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[Skt.radha> த. ராதை ] 

ராமர் ramar, பெ.) திருமால் தோற்றரவுகளுள் 

ஒன்று 21 8006878106 07 Tirumal. 

[5/0 722: த. ராமா ] 

ரப் 720, பெ([.) syst; god, the all nourishing. 

(4௪ம் 2 தரப் 

ரப்பிசானி 72020/24ஈ/ பெ.) அராபியர்களின் 
ஆண்டில் நான்காவது மாதம்; 176 1௦ பாரம் 1201௦ 
month. 

[Ar.rabiathzani> ரப்ரிசானி] 

ரப்பிலவ்வல் 7200//2//௮/பெ(1.) அராபியர்களுடைய 
ஆண்டின் மூன்றாவது மாதம்; 176 (6/0 Arabic 
month. 

[Arab. rabiulawwal> qiafesiieuss] 

ரப்பு 72020, பெ.அ.(80].) கரடுமுரடான; [0ப0. 

[E.rough > grin] 

ரப்பு” 720௦0, பெ.(11.) இழையோட்டுகை: darning. 

[87௮70 2 தரப்பு] 

ரப்பை 7200௮1 பெ.(ஈ.) கண்ணிமை; eyelid. 

ரம்சான் ramsan, பெ.(1.) பகல் முழுவதும் 
பட்டினி இருந்து கொண்டாடப்படுவதும் 

முகமதியர் வழங்கும் மாதங்களுள் 
ஒன்பதாவதுமான மாதம்; (96 ஈஸ ஈர் of 
the Muhamadan year, each day of which 
is observed as a fast from dawn till 
sunset. 

[Ar.ramzan > த.ரம்சான்] 
ரம்டோல் 72௱)/6/ பெ.( 1.) பெரிய பறை (நகரா); 

big drum. 

த. வ. பெரும்பறை 

[Hind. dhor > த.ரம்டோல்] 
ரம்பை rambai பெ.(ஈ.) வானுலகத்து 

(தேவலோகம்) நாடகமகளிரிலொருத்தி 
(dle Gulu. 3,6,4.); a courtesan of the 
Gods. 

[Skt.rambha > த. ரம்பை] 

ரமணன் — iramanan, பெ.(1.) 1. கணவன்:   

பதா "ராதாரமணன்" 2. தலைவன்: |0£0. 
"மவங்கடரமணன் ". 

[59/00/௮122 2 த. ரமணன்] 

ரமாரமி 7௭௭௮௮ வி.அ. (904) 1. ஏறக்குறைய; 

more or less 2. சராசரி; 00 81 3/61906. 

[T.rama-rami > த. ரமாரமி] 

yun rama, பெ(ர.) இலக்குமி; (818. 

[Skt.rama> guor J 

ரமை sama, GAu(N.) Qws@equi; Laksmi. 

[Skt.rama>ramai] 

mus irayat, Gu.(N.) குடியானவன்; (6.0.) ௩/௦, 

peasant, cultivator, tenant. 

[U.raiyat > 5. pug] 

ரயத்வாரி frayat-varj Qu.(n.) selssofurad 

குடிகளுக்கு விதிக்குந் தீர்வையொழுங்கு (0.6); 

settlement of land revenue directly with 

individuals. 

[U. raiyatw€ri > த. ரயத்வாறி] 

ரயாதி சீர் பெ.(ஈ.) 1. நிலவரித்தள்ளுபடி 
(surflaisgir); remission of government claim. 

2.ஆதாயம் (இலாபம்); benefit, profit. 

[U.riayat > 5. ரயாதி] 

ரயில் ஸ் பெ.(॥.) நீராவியால் அல்லது 

மின்சாரத்தாற் செல்லும் வண்டித் தொடர்; 11௮] 

propelled by steam or electricity. 

[E. rail > g. ரமின்] 

ரயிலடுக்கு fayil-adukku, @u.(n.) 

பயணஞ்செய்வோர் சென்றவிடங்களிற் சமைக்க 

உதவும் அடுக்குப்பாத்திரம்; a compact set of 
cooking utensils used by travellers. 

[E. rail > 6. ரயில்] 

ரவாணா சசரக பெ.(.) 1. அனுப்புகை(0.64; 
Sending, despatch. 2. அனுமதிச்சீட்டு(வின்.); 
Pass, permit. 3. siou_L_eueme (madr) tabour. 

த. வ. செலுத்து 

[Persn.rawana > த. ரவாணா]



ரவாலாடு 

ரவாலாடு 7878-/௪0, பெ.(1.) கோதுமையின் 

குறுநொய்யி (ரவாவி) னால் செய்த இன்னுருண்டை; 

a kind of confection made of wheat-flour. 

[Hind.rava+/atu > 5. ரவாலாடு] 

ரவி 711 பெ.(7.) 1. கதிரவன்; 5பா. 2. ஞாயிறு 

இருக்கும் ஓரை(இராசி)யைக் குறிக்குஞ் 
சொல்லோடு சேர்ந்து மாதத்தைக் குறிக்குஞ் 

Glare ; a term medning ‘month’ occuring 
as the second member of comound 

wordsi the first being the name of the 

section of the zodiac in which the sun 
remains during that month. 

[Skt. ravi > த. gail] 

ரவிக்கை சக Ou(N.) Quoeiresr 
மார்பிலணியும் சட்டை; (1014 *14 00 bodice, 

jacket, corset. 

த. வ. இறுவி, இறுக்கை 
[T.ravika, K. ravake > 5. gales] 

ரவிசு 721/2, பெ([1.) இரைச்சல்; 10156. 

ரவை! 7௪/5 பெ. (11.) 1 நுண்ணிய பொருள்; 511௮] 
01/06. 2. கோதுமையின் குறு நொய்; 8691 
flour. 3. வைரம்; 01800. 4. சுடுவதற்கு 
உதவும் சிறிய ஈயக்குண்டு; 581௮] lead shot. 
5. கோலி; 121016. 6. சிறிது; 8 |1116. 

த. வ. குறுணை 

[Hind.rava > 5. reneu] 

ரா 7, பெ.(1.) இரவு (இராத்திரி) (நாம தீப. 553); 
night. 

ராக்கடி 72/4௪] பெ.(11.) உச்சந்தலையணிவகை; 

an ornament worn by women on the 

crown of the head. 

த. வ. சூளாமணி 

[U.rakkadi > த. ராக்கடி] 

ராக்கடை ச) பெ([.) ராக்கடி பார்க்க; 566 

rakkadi 

[ராக்கடி2 த. ராக்கடை] 

ராகம் சர, பெ.([.) 1. ஆசை; 088176. 2. நிறம்; 

௦௦1௦ப."மாக ராக நிறைவா ளொளியோனை'"' 
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ராசக்காணம் 

(கம்பரா. இராவணன் தானை.19) 3. சிவப்பு (பிங்); 

redness.4. um.@ (iru.); music, musical 

measure. " உதயராகத்தோடு" (பாரத.இந்.5). 

5. ust ; (Mus.) specific melody types. 

6. சுந்தா சுத்த தத்துவங்களுள் ஒன்று(5814/8.) 

the principle which excites desire in souls. 

[$/0.129௪ 2 த. ராகம்] 

ராகமாலிகை 729௪-712/7௮] பெ...) ஒரு 
பாடலிற்பல பண் (ராகங்)களும் தொடர்ந்துவரப் 

பாடும் பண் (ராகத்)தொடர்; head ornament 

worn by women.series of rakam in which 

the successive parts of a song or sung. 

த.வ. கூட்டுப்பண் 

[Skt.raga-malikd > த. ராகமாலிகை] 

ராகவர்த்தனி raga-varttani பெ.) 

மேளகர்த்தாக்களுளொன்று; 8 இரு raga. 

[Skt.raga> ] 

ராகவன் 729202, இராகவன் பார்க்க; 866 
iragavan. 

[Skt.raghava > த. ராகவன்] 

ராகி ragi Ou.(N.) Qyr&? (aller) umiéa; see 

iragi. 

த.வ. இறகி 
[Skt.ragin > s. grél] 

ராகுத்தராயன் 722ப12-12/2, பெ.(7.) பார்க்க 
இராவுத்தன்", trooper, cavalier. 

"இராகுத்தராயன் என்று" (திருவாலவா. 28, 83, 

பிம்). 

[K. rahutaraya > த. ராகுத்தராயன்] 

ராங்கி rag, Qu.(n.) செருக்கு (கொ.வ.); 

affectation, vanity, haughtiness. 

[E.rank > த. ராங்கி] 

பெ.[॥.) 

flamingo, 

ராசஅம்சம் 722௪-௪775௪, 

அன்னப்பறவை வகை; 

phoenicopterus, roseus. 

ராசக்காணம் rasa-k-kanam, Qu. (n.) 

அரசனுக்குரிய வரி முதலியன; [6/61ப6, king's 

share of the produce.



ராசக்கிரீடை 

[Skt.rajan+M.kanam 2. த. ராசக்காணம்] 

ராசக்கிர்டை 7௪/0) பெ. (ஈ.) 
1. அரசர்களின் புனல் விளையாட்டு; 800116 

play of the royal family in a water pool. 

2. கண்ணபிரான் ஆயமகளிரொடு ஆடிய 

கூத்துவகை; 9 800116 ௨௦ of Krsna with 
16 60185. 

[Skt. rasat த. ராசக்கிர்டை] 

ராசசம்மானம் 7.2525௪-/7-772௯௭, பெ.(ஈ.) 
அரசன் அளிக்கும் பரிசு; 0ா656( ற௮06 03 9 
king. 

[Skt.rdjan > 5. greetuorsma] 

ராசசூயம் 722௪-5௫௭௭, பெ. (ஈ.) ஒரு வகை 
Geusraf; a kind of sacrifice. 

[Skt.raja+sdya > த, ராஜசூயம்] 

ராசசேகரி 7259௮ பெ(1.) இடைக்காலச் 
சோழரின் பட்டப் பெயர்; a title of later cholas. 

[Skt.rajantkésari>  rajakésari ] 
ராசசேவை 7252-920௮] பெ.) அரச வேலை; 

service under a king, state service. 

[Skt.rajan+séva > » greece] 

ராசன் rasan, Qu(n.) அரசன்; (0. 

[.த. அரசன் 2 9/௪ த. ராசன் ] 
ராசராசநரேந்திரன் rasarasanaréndiran, 

பெ (8.) வேங்கி நாட்டரசன்: 3 king name of 
vénkinadu 

[Skt. fajantraja+naréntra>s OR EGTE 
தரேந்திரன்] 

ராசதானி ர்சசசசாட் பெ. ([.) 1. தலைநகர்; 
Capital city. 2. wore; province, 
presidency. 

[Skt.raja-dhani > 5. wrest] 
ராசமண்டலம் iraca-~-mandalam , பெ.(ஈ.) 

அரசர் கூட்டம்; assembly of kings. 
அன்றிருந்த ராசமண்டலம்" (பாரத.வாரணா.63) 

[Skt.raja+mandala > . ராசுரண்டலும்] 
ராசமுதலிகள் raja-mudalikal Q@u(n.) 

தலைமையதிகாரிகள்; ministers and chieftains. 
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ராசராசன்காசு 729௮252-(22ப, நாணய 

வகை; A COIN. 

mremmeip asdgam, Gun.) 9178; kingship. 

[4774271722 ராசாங்கம்] 

ராசிபாளையன் uswrin rasipalaiyanpanam, 
பெ (11.) நாணய வகை; 9 ௦௦1. 

ராசிபொன் 72542௦ஈ, பெரா.) நாணய வகை: 3 
coin. 

ராசி! 72௦] பெ.(1.) வரிசை: 10, 

ராசி” 2௦] பெ.(1.) 1. கூட்டம் (வின்); 0௦12011௦ஈ. 
2. குவியல் (பிங்.); 1680 'ஈட்டன தரசு ராசி" 
(கம்பரா.நாகபாசப்.94). 3. Berio; kind, sort. 
4. மொத்தம்; 8001680916. 5. மேடம், இடபம், 
மிதுனம், கர்க்கடகம்,சிங்கம், கன்னி, துலாம், 
விருச்சிகம், தனசு, மகரம், கும்பம், மீனம்.(சூடா.); 
sign of the zodiac. "ஏக ராசியினினெய்த " 
(கம்பரா. இராவணன் தானை19). 6. நல்லூழ் 
(கொ.வ); 1801. 7. சுபாவம்(கொ.வ.) ; ௮006௦௭, 
harmony. 9. வட்டி முதலியன கணக்கிடும் 
பொழுது கொள்ளும் கணித எண்: (,&ர(8.) 
product of terms, used in the calculation 
of interest, etc. 10. பணம்(இ.வ.); COIN. 

[Skt.rasi > த. ராகி 7] 
ராசி” 7204 பெ.(1.) இணக்கம் (சமாதானம்); 

amicable settlement between litigants, 
reconciliation. 

[Skt razj > த. ராகி 5] 

ராசிபோகம் ர்25:6272, பெ.(.) கோள் ஒன்று 
ஓர் இராசியைக் கடந்து செல்லுகை: (116 
Passage of a planet through a sign of the 
zodiac. 

[Skt.rasi+bhaga > த. ராசிபோகர்[] 
ராசிமானம் கரச, பெ.(1.) கோள்களின் 

நிலையைக் கணிக்கும் முறை: செ1௦ப[௮4101 ௦7 
the position of a planet in the zodiac. 2. 
Sols இராசி முற்றும் தோன்று(உதயமா) 
வதறகாகும் savin; time taken for a particular 
Sign of the zodiac to Pass the horizon. 

[Skt.rasitmana > &. or Phonrearta]



ராட்சதன் 437 ராசத்துரோகம் 
  

ராட்சதன் ratcadap, Guin.) அரக்கன் 

(இராக்கதன்) (ails); giant, demon, goblin.. 

[Skt.raksasa > த. ராட்சதன்] 

ராட்டிரகூடம் 7ச/4/௪4/287), பெ.(7.) இரட்டர் 

களுடைய நாடு; ௦௦யார்று of the irattar. 

[Skt. rastra-kdfa > த. ராப்ரகூடம்] 

ராட்டிரம் 7௪/௮/77, பெ.(11.) அரசாங்கம்; 00௦0. 

[Skt. rastra > த. ராட்டரம்] 

griigenn ratfinam, Qu(N.) 1 apg சக்கரம்; 

spinning wheel. 2. fifleomés உதவும் சக்கரம்; 

pulley for drawing water, reel ginning 

machine whirligig. 

த. வ. உருளி 

[ப க௪/௪ - த. ராட்டினம்] 

ராட்டு 7சி/7ப, பெ.(11.) இராட்டினம் (கொ.வ) பார்க்க; 

see irattnam. 

gmso' ratta;, Qu.(N.) Qom per (Gere) 

unt&e; see irattnam. 

[Hind.rahata > 5. ராட்டை] 

ராட்டை? சிறீ பெ.([.) நூல் நூற்க உதவும் 

Fae; ambar carkar. 

[Hind.rahata > த. ராட்டை] 

ராணி 7தா/ பெ.(1.) அரசி; queen. 2. இளவரசி; 

princess. 

[மச வாத! த. ராணி 

ராணு ரசீரப, ‘@u(n.) காலாட்படை; 1ஈரீ2ொர்று." 

வாரிட்ட ராணு வரிசையாய் நிற்க ''(விறலிவிடு. 1049) 

ராணுவப்பேர் 7சரப12-0-02, பெ.) சேனைத் 

தலைவர்; 968015 | command of armies. 

"'துச்சமில்லை ராணுவப்போர்'" (கூளப்ப.53). 

[T.ranuva > #. grrempoih] 

ராணுவம் சரப, பெ.([.) uc Lire; army. 

[T.raquva > த. ராணுவம்] 

Wss6 atta) Qu(N.) sreo_weray a measure 

of weight. 

mse sya rattal-tarasu, Gu{n.) Gere |   

முதலியன நிறுக்கும் நிறைகோல் வகை; 16 

spring balance, used chiefly in weighing 

hides, wool, palmyra-fibre, yarn, etc. 

es Hih rattir; un.) Bray (@orsHnh); 

ஈர். "ராத்திரி மேனியம்மான்"' (இஷ்டப். 

திருவேங்கடத்.24) 

[Skt.ratri> த. ராத்திரி] 

ராதா மனோகரம் 7244-/712707௮/217, பெ.(7.) 

பூங்கொடி வகை (இ.வ.); 9 10880 086067. 

ராப்தா 78082, பெ.(ஈ.) 1 இணைப்பு; 0010, (௪4 

which binds one thing with another. 2. mci 

friendliness. 3. arpéeis; habit, custom. 

4. மாமூல்; Mamool, precedent. 5. sesis) 

(smequm_en_); thorough fare. 

[Arab.rabita > த. ராப்தார 

ராப்பாடி a-p-pad, பெ.(11.) இரவில்பாடி 

இரந்துண்போர்; washerman of the low 

castes, who begs his food at night, singing 

along the streets. 

ராப்புச் சர்க்கரை 7200ப-௦-0274-௮/௮) பெ.(1.) 

தூய்மை செய்யாத சருக்கரை (@).0u.); unrefined 

sugar. 

[U.rab > g. grin] 

ராப்பொடி 72-20-2௦27 @u.(N.) அராப்பொடி(வின்.); 

filings. 

ராம்பாடி PaMbaL Clu(N.) (லம்பாடி) இடம் பெயர் 

மக்கட் பிரிவினர்; 9 4/0 0858. 

[Mhr.rambad > த. ரம்பா ] 

ராமக்கோழி 7௪-42 பெ.(£.) நீர்க்கோழி 

aime (@).0.); water hen, as having a mark 

resembling vaisnava mark. 

ராசத்துரோகம் raSa-t-turogam, @u.{Nn.) 

அரசனுக்குக் கேடு சூழ்கை; treason. 

மறுவ. அரசஇரண்டகம் 

[Skt.rdjyatdroha> த. ராசத்துரோகம்]



ராசத்துரோகி 

ராசத்துரோகி 722௪-/-(பா2ர] 

அரசனுக்குக் கேடு சூழ்பவன்; 172110. 

பெ.(.) 

மறுவ. அரசஇரண்டகன் 

[Skt.rajyatdroha > த. ராசத்துரோகி] 

ராசதண்டனை 7௪5௪-2௮) பெ.(ஈ.) முறை 

(நீதி)மன்றத்தால் குற்றத்திற்கேற்றவாறு 
வழங்கப்படும் Heiter; punishment 

awarded by a court of law. 

மறுவ. அரச தண்டனை. 

[5/0 72௪4 த. தண்டனை? த. ராசதண்டனை] 

ராசதோரணை r4sa-toranai @u.(n.) 

Glucjesimoy; splendour, pomp, as befitting 

a king. 

மறுவ. அரச தோரணை. 

[Skt.rajya+torana> த. ராசதோரணை] 

ராசநடை 728-௪௦௮) பெ.(11.) மிடுக்கான 
(கம்பீரமான) நடை; 8916 gait, as of aking. 

[5/0720௪4 த. நடை 2. த.ராசநடை] 

ராசநிந்தனை சசககக un.) 
அரசினைப் பழிக்கை; 8601௦1. 

[Sktrajya > த.ராசஃநிந்தனை] 

ராசநோய் 725௪-௦), பெ.(1.) எலும்புருக்கி நோய்; 
tuberculosis. 

[5/0 180௪2. த.ராச*நோய்ரி 

ராசபக்தி 722௪-0௮01 பெ.(॥.) அரசனிடம் 
குடிகளுக்குள்ள பற்று; 100௮10 ௦ (6 1/9. 

[Skt.réjyatpakti> த ராசபக்தி] 

ராசபத்திரம் 725௪-௦சர்ர்ச, @u.(n.) 
அரசனளிக்கும் ஆவணம் முதலியன; 10௮1 60104 
or grant. 

[Skt.rajya+ றசர்ச2. த ராசபுத்திரர்] 
ராசபாகம் fasa-pagam, பெ.ஈ.) 1. 

அரசஜ குரிய usi@; royal share. 9. 
அரசாங்கத்துக்குரியதான விளைச்சல் 
முதலியவற்றின் பகுதி; 8[1876 04 000006 ப6 
as revenue to the government. 

[Skt.rajyatbhaga > த: ராசபாகம்] 
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ராசவிசுவாசம் 

ராசபாட்டை *:25௪-0 2/௮] பெ. (£.) 1. பொழி 

royal road, king's highway. 2. Gri qpenmunresr 

auf; Straight path. 

[Skt.rajyat த. பாட்டை? த. ராசயாட்டை] 

ராசபிளவை 728௪-௦/௪௮ பெ.(1.) பிளவை 

நோய் வகை; 8 0186256. 

[Skt.rajyat த. பிளவை? த, ராசபிளலைர 

ராசபுத்திரன் 722௪-2ப/472) Gun.) seer 

weet; prince. 

[Skt.rdjyatputra>s. ராசபுத்திரன்] 

ராசபோகம் 722௪-2072, பெ.(ஈ.) 1. இன்ப 
ampéans; life of great ease and 

கலன், 85 ௦78140. இராசபாகம் பார்க்க: 

see rajapakam. 

[51072௪ 2 த, ராசஈபோகம்] 

ராசமான்ய rasa-manya, Qu. (adj.) 1. 
அரசனால் மதிக்கத்தக்க; 081 excellent as 
worthy of the king's regard. 

[Skt.rdjya> த, ராசமான்ய/ 

ராசயோகம் 725௪-)/272, பெ.([1.) இராசயோகம் 
1,2,3, பார்க்க: 866 iragaydgam. 

மறுவ. அரசவோகம். 

ராசராசேசுவரி rasa-rasésuvari Qu.(n.) 
Gamhmencu; Durga. 

[Skt.raja-rajésvari> த ராசராசேசுவரி] 

ராசரிகம் 7௪29௮, பெ.(॥.) ஆட்சி; £ப16, 
government. 

[T.rajarikamu>rajan > த. ராசரிகமர்] 
ராசரிசி rasa-risj பெ.(॥.) துறவுநிலையிலுள்ள 

அரசன்; royal sage. 

[Skt.raja-rsi> த, ராசரிசி] 
ராசவிசுவாசப் 7252-1782, பெ.(.) 

GrsusH umtée; see irajapakti, 
[Skt.rajan > த. ராசவிசு வாசம்]



ராசவிழி 

ராசவிழி 7௪8௪-01 பெ.((.) மிடுக்கான நோக்கு; 

royal or majestic look. 

[Skt.raja> த ராசவிறி/ 

gran £a$4, Qu(Nn.) 1.9Weer; king, ruler. 

2.மிகச்சிறந்தவன்; 191 வா/௦ 15 ௱௦51 

(௦690 ௦7 15 40. 3. அரசு அளிக்கும் பட்டப் 

பெயர்: 8 1/6 ௦4 honour conferred by the 

government. 

[Skt.raja > த. ராசா] 

ராசாகுடுமிபண்ணு-தல் rasakkugumi- 

pannu, Gegsirmraf. (v.t.) 1 wsmmeurent Gumis 

ஒருத்தன் குடுமியை அவிழ்த்து விளையாட்டுச் 

செய்தல்; 1௦ 2106 5007 ௦4 016 03 819௮41 

பாடுக ஈர்க ர்க்ர்பரீர். 2. இருதிறத்தாரில் 

ஒருவர்க்கும் நன்மையாகாதபடி செய்தல் (இ.வ); 

to be beneficial to neither party. 

ராசாத்தி 725௪44 பெ.(11.) இராசாத்தி பார்க்க; 

see irasatti. 

ராசாமந்திரி "சச பெ.([.) ஒருவனை 

அரசனாகவும் மற்றவர்களை மந்திரி 

முதலானவர்களாகவும் கொண்டு சிறுவர் 

விளையாடும் விளையாட்டு வகை; 9 5201 

among children in which the players act 

the parts of a king, his ministers, etc. 

yrenefl rasai Qu.(n.) Qyrerafl untée; See 

irasali 

ராசிநாமா ரசீக்சறாக் பெ.(ா.) 1. வழக்காளிகள் 

இருவரும் தம்முள் ஒத்துப் போவதாக எழுதித்தரும் 

9, ous0ori2; Document in writing where by the 

parties to a suit agree to adjust their 

011781௦௦58. 2. இராசிநாமா பார்க்க; 566 

irasinama. 3. ul Lreled Gti udsin deed of 

relinquishment executed by the cultivator 

when he gives up his patta lands. 

nie rdsu, Gu(N.) ஒரு தெலுங்கப் பிரிவினர்; 8 

telugu caste. 

[T. razu>rajan த. sre] 

ராசோபசாரம் 72200௪2௫௮7, Gu.(N.) 

1. அரசர்க்குரிய விருந்தோம்பல்; honours 
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ராய்த்தா 

0௦01௦ 8470. 2. பெரும் மதிப்புரஷ 016௭1 

civility, as be fitting a king. 

[Skt. rajo-pacara >. saGeruenrii] 

ராமகேளி ramakéf Qu.(N.) usr sume; a 

musical made. 

[Skt.rama-kéli> த, ராமகேளி] 

ராமசேகரலு 7277௪269௮௮, பெ.(11.) நெல் 

sume; a kind of paddy. 

ராமப்பிரியை 72/712-2-2 ௫௮] பெ.([.) பண் வகை; 

a musical mode. 

[Skt.ramapriya > க. ராமமிரியை/ 

ராமபாணம் rama-padnam, Qu.(n.) 

இராமபாணம் பார்க்க; See iramapanam. 

[Skt.ramabana > த. ராமபாணம்] 

ராமராச்சியம் rama-rajyam, Gu.(n.) le 

பயனுள்ள அரசு; most beneficient 

government, as the rule of rama. 

[Skt.ramarajya > கராமராத்யம்] 

yruorwesrta  ramayanam, Gu. (Nn.) 

1. இராமாயணம் பார்க்க; the epic Ramayana. 

2. இராமராவணயுத்தம்; 16 427 061468 

Rama and Ravana. 

[Skt. Ramayana >. rmuorusnmil 

ராமானுசம் ramanusam, பெ.(7.) 1. தீபக் கால் 

sume; a kind of standard for a light. 

௨. செம்பினாலியன்ற ஒரு வகைக் குடிநீர்; 9 

௦00061 பேர. 3. தென்கலைத் திருமண்காப்பிடு 

கின்ற urgia; the pedestal of the y mark of 

the Ten-Kalai vaisnavaites. 

[Skt. Ramanuja > த. ராமானுசம்] 

ராய்சாகிப் ray-Sagib, Qu. (N.) peuSuynons 

இந்தியருக்கு அரசு அளிக்கும் பட்டவகை; 9 1416 

of honour conferred by the Government 

on Indians other than Muhammadans. 

[U. raitsaheb > g. orien dni] 

ராய்த்தா 72,௪1௪, பெ.(1.) பழம் முதலியவற்றை 

மோரில் ஊறவைத்துச் செய்த உணவு வகை. 

[U. rayata > த. ராய்த்தா]



ராயசக்காரன் 440 ரிசபதேவர் 
  

ராயசக்காரன் 72/202-//220, Qu. (N.) 
எழுத்தர்; Clerk, secretary. 

[T. raéyasamu.k. rayasa > த. 

ராய/சக்காரன்] 

ராயசம் rayasam, @u(N.) 1. கட்டளை: 01067. 

2. இராயசம் (uintée); business of a writer. 

3. கருவம்; [ர rajasa hangting. 

[T. rayacame,K. rayasa > g. gruel] 

ராயசீமரக்கால் 7225-1௮௪4] பெ.) 
பட்டணம்படி 21/4 முதல் 23/8 வரை கொள்ளும் 
ஒரு முகத்தலளவை; ஈ168$பா6 ௦4 68080 = 
2 1/4 to 2 3/4 Madras measure. 

[Mhr. rajaji> த. ராயசி] 

ராயப்பர் 72௦௦௪, பெ.(8.) பேதுரு என்ற 
கிறித்துவப் பெரியார்; 5(. 1௪. 

[Skt rayi > த. ராயப்பா] 

ராயர் 7௯௪, பெ.) சில சாதியாரின் பட்டப்பெயர்: 
title of certain kallar and other castes. 

[K.rayaru. T.rayalu> த, ராயா] 

ராயன் 7௪, பெ.(.) 1. அரசன்; (ர. 
2. இராயன்; 092821. 3. மாத்துவப்பிராமணர் 
முதலானோர் பட்டப்பெயர்: 1416 ௦4 certain 
castes like Madhva Brahmins. 

[Skt. rajan > 5. ராயன்] 

ராவ் ray, பெ.(ஈ.) மகாராட்டிரர், மாத்துவப் 
பிராமணர் முதலிய சில சாதியாரின் பட்டப்பெயர்: 

title of Maharattas. Madhva Brahmins. 
[U. rao > ராவ்] 

ராவ்சாகிப் rav-Sagib, பெ.(ஈ.) 
முகமதியரல்லாத இந்தியருக்கு அரசாங்கத்தார் 
அளிக்கும் பட்டவகை; 8 1116 ௦4 honour 
conferred by the government on Indians 
other than muhammadans. 

[U. rao +U, Saheb> ரால்சாகிப்] 
ராவ்பக தூர் rav-bagadar, Qu.(n.) 

முகமதியரல்லாத இந்தியருக்கு அரசாங்கத்தார் 
அளிக்கும் பட்டவகை: a title of honour 
conferred by the government on Indians 
other than Muhammadans. 

[U. r0+bahadir > rrsuegpi]   

ராவடம் 727௪88, பெ.) அராவு தொழில்; 1111. 

[T. raépadamu > ராவடம்] 

ராவணன் 72,௪72, பெ.(7.) பார்க்க இராவணன்: 
Ravana. 

[Skt. Ravana > ராவணன்] 

ராவணன் விழி 7௪௪௪-௭7 பெ.(1.) 1. நீரில் 
வாழும் உயிரி; 8 mollusc. 2. ied வாழும்ஒரு 
வகை உயிரியின் ஒடு; 51611 01 8 ஈ௱௦1ப5௦. 

ராவு-தல் 72/0, வி.(4.) அராவுதல்; (௦ 116. 

[Skt அராவு-ராகர 
ராவுத்தன் avuttan, @u(n.) குதிரைவீரன்: 

horseman. சூர்க்கொன்ற ராவுத்தனே 
(கந்தரலங், 37) 2. ஒரு பட்டப் பெயர்: 8 (1016. 

[U. raut > ராவுத்தன்] 

ராவுராப்பலகை ravurd-p-palagai Qu(n. ) 
1. வாத்தாட்டுப்ப லகை; eaves. 2. 
மச்சுத்தளத்தின் கீழ்க் கைமரங்களின் மீது 
பரப்பப்படும் Lievens; Ceiling. 

gers rasatt] பெ.([1.) ராணி பார்க்க; 866 
ran 

N& rik, QU(N.) QGsG umidss; see irukku. 
[Skt [42 த. றிக்] 

ரிக்சா ஈக பெரு) ஆள் இழுத்துச் செல்லும் 
பயண வண்டி வகை; rickshaw. 

த.வ. ஆள்வண்டி 

[Japanese jinrikisa >rickshaw> ரிக்சா] 
ரிகாமி சகா] பெ.([.) வேலையற்றவன்; 

பாண/0)60 06150. "கச்சேரியில் வேலை 
காலியாயிருக்கிறது; ரிகாமி 
ஒருவனுமில்லை."' (இ.வ.) 

[U. riktakarman >rikami> Mem A] 
ரிங்கின்கயிறு ririgin-ka )4/0, பெ.) கப்பல்களின் 

பாய்களை விரிக்கவுஞ் சுருக்கவும் உதவுங்கயிறு; 
rigging. 

[E.rigging > த. ரிங்கின் + sun] 
ரிசபதேவர் risapa-tévar. Qu (7.) நந்திதேவர்; (76 

௦0 டயரி ஈலாம். - 

ஆனால் 

[Skt.rsabhats. தேவா]



ரிசி 441 ருசுப்போடு-தல் 
  

ரிசி ச] பெ.(.) முனிவன்; 8806, 581. 

[Skt. ஐ/2 ரிசி] 

ரித்ததிதி 
ஒன்பதாவது, 

பிறைநாட்களைக் குறிக்கும் பொதுச்சொல்; 8 

common term for the fourth, nineth and 

fourteenth titi of the lunar fortnight. 

rittatit{ பெ...) நான்காவது, 

பதினான்காவது ஆகிய 

த.வ. ஐந்திடையிட்டபிறைநாள் 

[SKt. rikta-tithi> நித்ததிதி] 

ரிபு r/pu, Gu.(N.) usmeeussr; enemy. 

[SKé. ripu> Auf 

ரியாயத் ஸ்ர்ஸ்சம் மெரி.) வரியின் தள்ளுபடி; 

abatement of assessment. 

ரிவாசா vasa பெ.(11.) வழக்கம்; custom, 

practice, usuage. 

[Arab. riwaj> நிவாசார 

ரிவாசு rvasu, Qu(Nn.) fermen uniée; see 

rivaja. 

Far rigar, Gu(Nn.) sfledgsemy; black cotton 

soil. 

[U. régar> far] 

ringaram, பெ...) வண்டு 

முதலியவற்றின் FeirGrosir gest; humming as of 

bees. 

FH ridj Qu(n.) 1, நிலைமை; "காலரீதி"' 81916, 

condition. 2. apm; mode, method, 

model, system. 

{Skt riti> ரீதி] 

ரீதிகெளளை .74௪ப//] பெ.([7.) ஒரு பண்வகை; 

a melody type. 

[Skt. 774ரசபர 2. ரீதிகெளளைர] 

ரிப்தாங்கல் 7ற-/கர௪க! பெ.([1.) கப்பற்பாயின் 

உறுப்புகளுள் ஒன்று ; 1267-0210. 

ரீங்காரம் 

  

ar [E, reef> ரீப்தாங்கல்] 

ரீப்பர் ஈற்தச; பெ.(1.) வரிச்சல் பட்டை; 1660௪, 

long strip or lath of palmyra or other timber. 

[Mhrrip> E. reeper > fiir] 

ரீப்பா ஈற்சசி பெ.(1.) ரீப்பர் பார்க்க; 866 [60021 

ருக் 70% பெ.([7.) இருக்கு மறை(வேதம்); [30-4608. 

2. வேதமந்திரம்; 4601௦ hymn. 

[Skt. rk > Gal] 

ருக்கா rukka, Gu.(n.) &L@; note, chit, 

memorandum. 

[U. ruqgqa> ரக்கா] 

பெ(1.) திருமாலின் மூத்த 
Krishna's first wife. 

ருக்மினி rukmini 

மனைவி; Sri 

[Skt. rukmanima> wpéihoahl] 

ருசி 75] பெ.(1.) உருசி பார்க்க; 566 urusi. 

[Skt. ruci> ரசி] 

(58 ஸ்) பெர.) * சான்று 0001. 2 கையெழுத்து; 

signature. 

[U, ruja> gal] 

ருசுச்செய்-தல் 7050-0௦-0௯, செ.கு.வி. (4.1) 

Gunite; to prove or establish by 

evidence; to bring home, as a charge or 

accusation. 

[U. ruji > த. ரசச்செய்தல்] 

ருசுப்படுத்து-தல் 7/2/-2-0௪70//10-, செ.கு.வி. 

(4॥.) ரசுச்செய்-, பார்க்க; 526 £ப௦ப௦௦௨-... 

ருசுப்பண்ணு-தல் 7ப/20-,0-02றரப-, செ.கு.வி. 

(4/1.) ரசுச்செய்-, பார்க்க; 866 £ப0ப004-... 

GaeuGurminy rusu-p-poruppu, Gu. (N.) 

உண்மையெனக் காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு; 

burden of proof. 

ருசுப்போடு-தல் rusu-p-pddu-, Ge... (V.i.) 

கையெழுத்துப்போடுதல்; to affix one’s 

signature.



௬ுசும் 

ருசும் srusum, பெ.(॥.) சில பணியாளர் 

வழக்கமாகப் பெறும் உரிமைப்பணம்; 1665, 

money, payments received by public 
officers,as perquisites attached to their 

office. 

[U. risim> cGeial 

ருசுவு பபா, பெ.(1.) ௬சு பார்க்க; 866 ruSu. 

ருத்திரகணப்பெருமக்கள் 7ப(072-/272-0- 
perumakkal, Gu(N.) ஒரு சார் சிவனடியார் ; (6 

a Class of Saiva devotees. 

[5/1 பள்சர*த. ௬த்திராகணம்-பெருமக்கள் ] 

ருத்திரவீணை ruttira-vinal Gu(n.) உருத்திர 
Asner LTTtéea; See uruttiravinai. 

[Skt. rudratvina > ருத்திரனீணை] 

ருத்திரன் 7ப//௪, பெ.(1.) உருத்திரன் பார்க்க; 
see uruttiran. 

[Skt. rudra> @ésyer] 

ருத்ராட்சம் 70/72/0௮௭1, பெ.(.) உருத்திராட்ச 
மணி; [002/6 bead. 

த.வ. அக்கமணி 

[Skt. rudraksa > ரத்ராகவர்] 

GsHomMIGLawm ruttirapidsegam, பெ.) 
உருத்திரசூத்தத்தைச் சொல்லி துய்மையான 
நீரால் நீராட்டுதல்; a ceremonial bath in 
water sanctioned with the recital of 
uruttiract-ttam. 

[SKt. rudre+abhiséka > ருத்திராபிடேகம்] 
ருப்பு-தல் 7பற௦ப, செ.கு.வி.(4.(.) தோசை மாவு 

முதலியன அரைத்தல்; 1௦ 940. 

[T.K, rubbu > ருப்பு] 

@uysaeo ruppu-k-kal பெ.([.) ஆட்டுக்கல் ; 
stone mortar. 

ருப்புக்குழவி ruppu-k-kujavi Qu.(n.) 
மாவரைக்குங் குழவி; 5106 [01187 10 grinding. 

@uyge — ruppural பெ.(.) ர௬ுப்புக்கல் பார்க்க: 
See ruppukkal. 

ருப்புலக்கை ruppulakkaj, Qu.(N.) voresie é@ th 
உலக்கை; 065116 10 grinding flour. 
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ரூபம் 

ருமாலை 772/4] பெ.) தலைப்பாகை; 3 1620 
dress. 

[Persn. rémal> ர௬மாலை] 

ருமானி பாச பெ.(1.) மாதுளம் வித்தைப் 

போன்ற சிவந்த நிறமுள்ள மாம்பழவகை; 9 1௦பா0 

reddish mango fruit as resembling in 
colour the pips of pomegranate. 

த.வ. செம்மாங்கனி 

[0. பாசா. ருமானி] 

ரூட்டி (நர் பெ.(1.) தொந்தரை; 8௫/06; 
trouble. "lp செய்தல் தேதென்று" 
(விறலிவிடு.855) 

[Skt. rusti> ரூப்] 

ரூட்டியடி-த்தல் 70/2) ௪4, செ.குன்றாவி.(॥.4.) 
தொந்தரை செய்தல்; 1௦ 08ப86 ௨௦/௮0. 

[Skt. rusti> epc'pune] 

ரூடி 70/2 பெ.(1.) இடுகுறிப் பெயர்: (6 ப560 | 
its conventional sense. 

[Skt. rddhi> esig] 

ரூப்காரி 702-247 Qu.(N.) apse நடவடிக்கை; 
judicial proceeding. 

[Persn. rupkari > ரூப்காரி] 

ரூப்ரூப் ப, து.வி.(804/.) முன்னிலையில்; 1 
person, in one's presence, personally, 
face to face. 

[Persn. rabri> ரூப்ரூப்/ 
ரூபகதாளம் 700௪7௪-/2/௱, @u.(n.) ஏழு 

தாளத்தொன்று; 8 491124 ௦4 116 measure, 
one of catta-talam. 

த.வ. உருவகத்தாளம் 

[Skt. rapaka > ரூபகதாளம்] 

700294, பெ.(॥.) 1. உருவகம்; 
61808. 2. ரூபகதாளம் பார்க்க; see 
rupakatalam 3. பத்துவகைப்பட்ட நாடகம்; 
drama of which there are ten species. 

[Skt. rdpaka > ரூபகம்] 
ரூபம் 700௪, பெ.(.) 1. உருவம்; 1010, 

appearance, figure likeness, 2. ஒளியாகிய 
புலன்; 56186 07 51001. 3. Spe; beauty. 

ரூபகம்
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[Skt. rapa > ரூபம்] 

ரூபலாவண்ணியம் 700௪-/2,௪-ரரந்சா, 

பெ.(7.) வடிவழகு; 690 01107), loveliness. 

[Skt. rdpatlavanya > egusreusirentuna] 

ரூபவதி rijpavad) Gu.(N.) arpoupesiroreucir; 

beautiful, handsome woman. 

த.வ. வடிவழகி 

[Skt. rdpa-vati > ரூபவதி] 

ரூபா 2 பெ.(1.) ரூபாய் பார்க்க; 566 [08 " 

[Skt. rapya > equ] 

ரூபாய் 700௯ பெ.(.) ஒரு தோலா எடையுள்ள 

வெள்ளி நாணயவகை; 9 பபர் உரியா ௦௦ 

of180 gr, composed of 165 parts pure 

silver and 15 parts alloy=1 tola in weight. 

த.வ. வெண்பொன் 

[Skt. rdpya > ரூபாய்] 

emureuds) ripavad) Gun.) Cusraiggréeen, 

Glemnesm; a primary raga. 

ரூபாவரி 702-0௮7 பெ.) தோட்டக்கால்களுக்கு 

விதிக்கும் வரிவகை; 8 506018! (2) on garden 

lands. 

ரூபி'-த்தல் ஈஸ] செ.கு.வி. (1/.1.) மெய்ப்பித்தல்; 1௦ 

prove, demonstrate. 

[Skt. rapa > ரபி] 

ரூபி? 70/ பெ...) 1. உருவமுடையது; 17௦1 பரன் 
has shape, visible object, as having form. 

2. a9 @o1weustr/st; handsome, well- 

shaped person. 

[Skt. rapin> ரூபி] 

ரூல்கட்டை rii-kattal Gu.(N.) ரூலர்(இக்.வ) 

பார்க்க; see rillar. 

[E. rule > ரூல்கட்டை/ 

eee  ro-kambu, Gu(Nn.) eset units; 

see rilar. 

[E. பாசா கம்ப 2 முலாகம்பர 

ரூல்கழி ஈப-/4/] பெ.) ரூலர்(சிக்.வ.) பார்க்க; 

see rilar.   

mr [E, rule+ கழி 2ரல்-கழி] 

ரூல்தடி 704-௪07 பெ.(1.) ரூலர் பார்க்க; 866 [ப127. 

{E. rule+ 5%? >eged+eip] 

ரூலர் ri/ar, Gu.(N.) GanG@ @Oshesayms கோல்; 
ruler. 

த.வ. கோட்டுக்கோல் 

[E. ruler > egsur] 

ரெட்டநாடி உ/சபரசிற் பெ.) இரட்டை நாடி 
பார்க்க; 566 |£ச[1௮ ஈக. "அவன் ரெட்ட நாடி" 

ரெட்டி 7£[ பெ.(.) தெலுங்கு நாட்டினின்று 
குடியேறிய உழுதுண்ணுந் தொழிலினர்; 8 

immigrant caste of telugu cultivators. 

[T.K. reddi> த. ரெட்டி 
ரெட்டு ௩, பெ.(.) இரட்டு 2 (வின்.) பார்க்க; 

see irattu. 

[T.K. rettu> த ரெட்டு] 

Qyiemu reppaj Gu.(N.) ssirG\enw; eyelid. 

[T. reppa,k.reppe> ஐ. Glytisml 

ரெம்மி-த்தல் ச௱௱ர செ.கு.வி. (4./॥.) 

பொருத்துதல்; 1௦ 1௦17 35 002105 ௦ 08/6, 

[E. ram > 6. ont] 

Gy&@ rékku, Gu.(N.) 1. yaileyp; petal of 
flowers. 2. gman (pseTweummlsir ChosveSlw 
தகடு; 1௦1 of metal."smaGréanp 
சமைத்திட்டபாரக் கொங்ககைக் குறியும்" 
(தனிப்பா.1-378,21) 

[U. rék > த, க்கு] 

ரேக்ளா 78/02, பெ.(11.) ரேக்ளாவண்டி பார்க்க; 566 
rékla-vandi 

[U. rékfa> த. Créer] 

ரேக்ளாவண்டி 75/9-/சரஜ் பெ.(.) ஒருவன் 
மாத்திரம் உட்கார இடமுள்ள ஒற்றை மாட்டுவண்டி 
suena; a kind of single bullock-cart with only 
one seat. 

த.வ. ஒற்றை வண்டி. 

[U. réklat+ > த, ரேக்ளா வண்டி. 

ரேகடி 75/௪] பெ.([1.) கரிசல் நிலம்; 01904 cotton 

soil.



ரேகாம்சம் 

[U. régar>T.régadi> 5. Cray] ௩ 

régaémsam, பெ.(1.) குறிப்பிட்ட 
வரிகை (ரேகை)க்குந் துவக்கமாகக் கொண்ட 
வரிகை (ரேகை)க்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தின் 
நடுஅளவு; |10ஈ0/1ப0௨. 

த.வ. வரிகைக் கோணம் 

ரேகாம்சம் 

[Skt. rékhdt+tamSa > த. ரேகாம்சம்] 

ரேகாமூலம் réka-milam, Gu. (n.) அடிப்படை 
ஆவணத்தின் மூலச்சான்று; 000ப6ரவறு 
evidence. 

[SKt. rékha+ > ரேகாஃமூலம்] 

Gremes' régai, Qu(N.) prenmusiens; a coin. 
ரேகை” கரச பெ.([.)1. (வரிகை) இரேகை பார்க்க; 

596 (844. 2. கோளங்களில் துருவத்தின் வழியே 
செல்வதாகக் கருதப்படுங்கோடு; meridian. 

த.வ. வரிகை 

[Skt. rékha >». Grma] 

ரேங்கு-தல் réhgu-, செ.குன்றாவி(1.(.) 
சினமூளுதல்; 1௦ (306, (௦ 06 ரர. 

[T.K. régu> த. ரேங்கு] 

ரேணு /8ாப, பெ.) பொடி: பெக். 

[Skt.rénu> ரேணு ] 

ரேந்தா 7காசச, பெ.) சித்திரப்பின்னற்குரிய 
ஊசி வகை; 9 166016 used in embroidery 
work. 

Coss esue  rénda-t-taiyal Glu.(n.) 
பூவேலைத் தையல்; 1306-1401... 

ரேந்தை 78745 பெ.(.) ரேந்தாத்தையல் பார்க்க: 
see rénta-ttaiyal. 

ரேவதி 7௪ம் பெ. (.) இருபத்தேழாம் நாள்மீன்; 
the 27th naksatra. 

[Skt. révati> s. ரேவதி] 

ரேவு 78, பெ.(ஈ.)1. Bloke sen; landing 
place, ford, port, harbour. 2. ஆயத்துறை; 
custom-house. 

[T.K. révu > Gray] 
ரேழி ré/i பெ.(11.) இரேழி பார்க்க: 566 6]. 

[இடைகழி-டேகழி-ரேழி] 
ரொக்கக்காரன் rokka-k-karan, Qu. (n.) 
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ரோக்கா 

1. முதலாளி; 0801181151. 2. பணக்காரன்: ரர் 
man as having cash. 

ரொக்கசாமீன் -/௦//௪-ச்ச௱, பெ.) 
பணமாகக் கொடுக்கும் பிணை; 5௦ in 
money, cash security. 

ரொக்கப்பட்டா /ம//௪-0-0சர௪, பெ.(ஈ.) 
பணத்துக்குக் குத்தகையாக விடப்படும் 
நிலத்திற்குக் கொடுக்கப்படும் பட்டா; 3 021௮ 107 
land leased for cash rent. 

ரொக்கம் 70/4௪, பெ.(7.)அணியமாக இருக்கும் 
List; Cash, ready money. 

த.வ. கைப்பணம். 

[K. rokka > Skt, roka>g. ரொக்கப்] 

ரொக்க வியாபாரம் rokka-viyabaram, 
Qu.(N.) பணத்திற்குப் பண்டங்களை விற்கும் 
வியாபாரம்; 08584 1858011016. 

த.வ. கைப்பணவணிகம். 

[SKt. roka+viyapara 2g. Cnéeohumirpial 
ரொக்காதாயம் rokkatayam, பெ.(ஈ.)1. 

பணமாக வரும் வரும்படி; 085 £60ஒ]ற1$ 0 
110016. 2. செலவு நீங்கிய மிச்சவரும்படி; Net 
profit. 

த.வ. கைப்பணவருளாய். 

[Skt. rokat > த, ரொக்காதாயம்] 
ரொச்டு ௦௦0, பெ.()1. தொந்தரவு; 1₹0ப016, 
வாடு. 2. சீர்குலைகை: confusion, 
disorder. 

[T.K. rostu > ரொச்டு] 

ரொட்டி மந பெ.(8.) கோதுமை மாவாற் செய்த 
உணவு வகை; 0௪80, (கா 22/௨. 

த.வ. உருட்டி, அடை 

LU. roti(k.rotti) > த. ரொட்டி] 
ரோக்கா 70/4) பெ.(1.)1. ரோகா பார்க்க: 896 

08. 2. கடன் தொகையைக் குறிக்கும் 2 MeO; a written acknowledgment of 
@ debt. 3. பணம் அல்லது பண்டங்களை 
யனுப்புமாறு கூறும் அரசு ஆணை (அப.பா); 8 order issued by the government 
authorising specific payments or 
supplies.
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[U. rugga > Gyréer] 

ரோகசாந்தி 768-2௪2] பெ.(.) நோய் 
குணமாகை; 8624191101 0 போ6€ 07 0156896. 

2. நோய் நீங்கும் பொருட்டுச் செய்யுஞ் சடங்கு 

alse; a purificatory ceremony for the cure 
of diseases. 

த.வ. நோய்தணுப்பு 

[Skt roga > த, ரோகாஈசாந்தி] 

Gorahamemh roga-nidanam, Gu(N.) Garou 
இன்னதென்று கண்டறிகை; diagnosis of 
disease. 

த.வ. நோய்நோட்டம் 

[Skt. régat > த. ரோகாநிதானம்] 

ரோகநிவாரணம் rdka-nivaranam, Gun.) 
நோய் நீங்குகை; பே! 01 0166956. 

[இம் 72927 2 த, ரோகநிவாரணம்] 

ரோகா 87௪, பெ. (1.) 1 துண்டு; ர், 0606. 2. 
சீட்டு: 1016, ர். 

[U. வரச 2. ராகா] 

ரோகி 729; பெ.([1.) நோயாளி; 01569860 06500. 

[Skt. rogin > ரோகி] 

ரோச் 7௦, பெ.(1,) 1 நாள் வழிக்கணக்கு; /2பராஅி, 
day-book. 2. நாள்; 880. 

[Skt. roz> த, ரோச்] 

ரோச்கார் 72௦2 பெ.(.) தொழில்; 860/106, 

employment. 

[Persn. rézgar> த. ரோச்சாறி 

GyresnM§ernasih — rdsana-p-pilasutir, 
பெ.(11.) ஒட்டுத்துணி; 511040 plaster, 
resinplaster, emplastrum resinae. 

த.வ. ஒட்டொட்டி 

ரோசனம் 252௮1, பெ.([..) காய்ச்சியபிசின்; 
resin. 

[E.Rosin > த. ரோசனம்] 

ரோசம் 7௬௪௭, பெ.(1.) 1. மானம் ; keen 
sensibility, high sense of honour. 2. கோபம்; 

anger. 

[Skt. rosa > த. ரோசம்] 

ரோசனா 9௪௪, பெ.(1..) பார்ப்பார், பக்கிரி, 
ஏழை போன்றவர்க்குக் கொடுக்கும் நாட்படி; 8 
daily allowance granted to Brahmins, 
fakirs and poor persons.   

[Hind. rézina> த. ரோசீனாரி 

ரோசா 7625, பெ.(1.) பூச்செடி வகை ; 1096. 

[Lat. rosa> த. ரோசா] 

ரோசாம்பரம் rocambaram, Qu (Nn.) 
LLeGleipsumme; a flowering plant. 

ரோதம்' rodam, Gu(N.) 1 gitéeenq; bank, 
shore. " சீத ரோதக் குருதித் திரையொரீஇ" 
(கம்பரா. இராவணன்கோ.2). 2. அணை; 08. 

[Skt. rédha > ரோதம்] 

ரோதம்” 72027, பெ.(1.) ரோதனம்”“பார்க்க; 566 

rotanam. 

[Skt. réda > ரோதம்] 

ரோதனம்” 222727, பெ([.) தடை; 0054700001. 

[Skt. 20௪ 2. ரோதனம்] 

ரோந்தடி-த்தல் £காசற் செ.கு.வி.(4.1.) 
1. இரவில் ஊரைச் சுற்றிச் சென்று காத்தல்; (௦ 

keep watch at night. 2. அலைந்து திரிதல்; 1௦ 
roam,wander about. " உத்தியோகத்துக்கு 

ரோந்தடிக்கிறான்"' 

ரோந்து 767700, பெ.(1.) இராக்காவல்; [21 

patrol. 

[Fr. ronde > ரோந்தர் 

ரோந்தை r6Ndaj Gu.(N.) 1 சீத்தை (அசங்கியம்); 
filthiness. 

ரோம்புவாசல் rombuvasal Gu. (N.) slush 

பெரிய பாய்மரத்தின் கீழுள்ள அடித்தளத்துக்குச் 

Gada af; Main hatch way. 

ரோமம் 7277௮7, பெ.([.) மயிர்; 88. 

[5/0 ஈச 2 த. ரோமம்] 

ரோமாபுரி கமர் பெ.(.) இத்தாலிய 
தேசத்துத் தலைநகர்; 0116. 

[Lat. Romat+ > த. ரேரமாஃபுரி] 

ரோமான்கத்தோலிக்கன் 707120-/42110/442) 

பெ.([1.) கிறித்தவரில் ஒரு பிரிவினன்; 502 

Catholic. 

[2 மா ௮௦௪/7௦/02த.ரோமான் கத்தோலிக்கள்] 

ரெளத்திராகாரம் /சப/272/௮௪77, பெ.(.) வன் 

கொடுமையின்  (பயங்கரத்தின்) வடிவு; 

embodiment of ferocity. 

[Skt. raudra +akdra> த. ரெளத்தராகாரம்]
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லக்கடியடி-த்தல் /அசஞ்சர், செ.கு.வி. (41. 

மிகவும் துன்பப்படுதல்; 1௦ be in great 
பிய//65. அவன் சோற்றுக்கு லக்கி 
॥டிகீகிறான்” (இ.வ3. 

[Sktlakai> த. லக்கடி] 

லக்கம் /2/௪௱), பெ.(ஈ.) 1 குறியிலக்கு; 181061, 
பா், வற. 2. நூறாயிரம்: 06 lakh, 100,000. 
"இலக்கத் தொன்பதின்மர் 
(கந்தபு.திருவவதார.127). 3. எண்; ஈப௱6௪. 
digit. "அந்தமென்று சொல்வதே... 
கணைக்கிலக்கம்” (கந்தபு.சிங்கமு.386). 
4. எண் குறி; numerical figure. 
'குறிபிலக்கமெழுதே " (தைலவ.பாயி,15) 

[Skt.laksa> த. லக்கம்] 
லக்காடி /அசீர் பெ.(ஈ.) தீயவன், கொடும்பன்: 

(சோதா.) (இ.வ;); rowdy, rascal, 

[47 lafikgar> த. லக்காடி] 
லக்காளி lakkal; Gu.(n.) ஒருவசைச் சொல் 

(இ.வ.); 8 18ா௱ ௦4 260௨௨. 
லக்கி lucky, பெ.(ஈ.) 

நல்வாய்ப்பு; 90௦0 1ப௦ 

[8. ப௦0)2 த. லக்கி] 
WHAIy lakkidi Gu.(n.) allme; fire wood. 

[Hind lakdi> 5. médly] 
vsleoria /akkinam, பெ.(ஈ.) 1. பிறக்கும்போது 

தோற்றமாயுள்ள (உதயம்) ஓரை (ராசி;); 
(Astrol.) sign rising at the moment of one's 
birth. “pea மாகளிநனானுதயராசி (கம்பரா. 
திருவவ.110). 2. தற்காலத்துத் தோன் றும் ஒரை 
(உதிக்குமிராசி.) (வின்.); sign rising at the 
06. 3, நன்முழுத்தம் (சுபமுகூர்த்தம்) 
(இரகு.முடிசூ.63); hour fixed for auspicious 
ceremonies. 

நற்பேறு, ஆகூழ், 

த. வ. பிறப்போரை 

[Skt lagna> த. லக்கினம்] 
ME Ga lakkuva, Glu.(n.) பக்கவலிப்பு நோய் 

(பட்சவாதம்,); paralysis. 

[U.laqwa> த. லக்குவார   

லக்குறடு /எ/யசஸ், பெ.(£.) பழுக்கக் 

காய்ந்தவற்றைப் பற்றவுதவுங் GMO; fire- 
tongs, pincers for handling heated articles. 

த.வ. பற்றுக்குறடு 

[U.lag> த. லக்௬குறடு] 
  

  

      

லக்கோடா /௮57௪ பெ.(1.) லகோடா பார்க்க: 
see lagéda 

லக்திக்காரன் lakt-k-karan, @u.(n.) 
லக்திதாரன் பார்க்க: 566 laktitaran. 

[U.lagté> த. லத்தி] 

லக்திதாரன் faktitaran, பெ.(ஈ.) அண்டை 
நிலக்காரன் (C.G.); owner of an adjoining 
land. 

[U.lagté+dar> த. லக்திதாரன்] 
லகம் /agam, பெ.(ஈ.) லகான் பார்க்க: 866 

8742. "முதுகிற் கலணையிட்டு லகமிட்டு"' 
(கொண்டல் விடு. 

[U. lagan> g. லகான்] 
sue /agaram, பெ.(0.) லகாரம் (இ.வ.) பார்க்க: 

see lagaram. 

லகரி' /agari Qu.(n.) பேரலை; 01697 206. 
"பொங்கு see சாமர 
(பிர போத.30,42). 

[Skt tahari> ௪. லகரி] 

மிரட்ட"
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waif? agari Gu.(n.) 1 கசமத்தப் பிசின் (அபின்.); 

opium. 2. மயக்கம் உண்டுபண்ணும் பொருள்; 

ஈர்லு்கா். 3. மது முதலியவற்றால் உண்டாகும் 

Lowie&Lo; intoxication. 

லகாம் /௪ஏகிர), பெ.(ஈ.) லகான் பார்க்க; 506 

lagan. 

[Skt.lagam> s. லகாம்] 

லகாய்'-த்தல் lagay-, Ge.@.ail. 

(பப். செயல் வெற்றி பெறுதல் (காரியசித்தி); 1௦ 

prosper in an eminent degree, to be 

successful. 

[Hind.lagana(K.logaysu)>s. லகாய்-த்தல்] 

லகாய்”-த்தல் /௪9௯5, செ.கு.வி. (4...) 

1. தண்டித்தல்; to deal severely, to chastise. 

2. நிரம்ப உண்ணுதல்; (௦ 691 (௦ 520600. 

[Hind. lagand (K. lagaysu)> 6. ல்காய்- 

தீதவ்] 

லகாரம் /சஏச்சா, பெ.(॥.) இலட்சத்தைக் 

குறிக்கும் ஒரு சொல்; 8 6 denoting a lakh. 

"அவருக்கு ஒரு லகாரம் இருக்கும் * (இ.வ.. 

லகாவ் /agay, வி.எ. (4.172.) அடி என்னேவல்; 

to beat. "wars, லகாவ் இந்த லண்டனைம் 

பரவிச் சண்டாளனை "(பிரதாப.விலா.102). 

[Hind lagav> 5. லகான்] 

லகான் /௪ஏசற, Gu.(n.) கடிவாள வார்; rein. 

[Hind lagam> த. லகான்] 

லகிமா Jagima, பெ.(ஈ.) ஒரு பொருளை 

கனமற்றதாக்கும் ஆற்றல்; 116 supernatural 

power of levitation, one of astama-citti.q.v. 

[Skt laghiman- ’ 

லகு /aghu, @u.(n.) &- celief. 

[Skt laghu> த. லகு] 

லகுத்வம் /ரபர/2ர), பெ.(ஈ.) எளிது (இலேசு), 

lightness, ease. 

[Skt laghu-tva> த. லகுத்கம்] 

லகுபசணம் /அஏப2ச2கர௮7), பெ.(7.) சிற்றுண்டி   

(இக்.வ.); light refreshments. 

லகுலாட்சி /௪7ப/210] பெ.(.) வீணை வகை 

(பரத. ஒழிபி.16); 8 kind of lute. 

லகுவுபிகுவாய் /2711/0/ப1/2) வி.அ. (805. 

ஏற்றதோர் முறையில்; 6) 5006 685 0 

other; in anyway possible. 

லகோடா /agoda, Qu.(n.) 1. மெழுகாற் 

பூசப்பட்டது (@).01); that which is besmeared 

with lac. 2. தாளுறை, காகிதவுறை (வின்.); 

envelope of paper, as sealed or wafered. 

[Hind lakhdfa> s. ல்கோடா] 

லகோடாப்பற்று /௪708௪-0-௮1ம, பெ.(.) 

மிகச்சிறியவளவு (இ.வ.); lit. small particles 

of cooked rice for gumming envelopes. 

[Hind.lakhota> த. லகோடார] 

லங்கடா /சரரச2௪, பெ.(.) நொண்டி (இ.வ.); 

lame person. 

[Persn.larigda >. wdieis] 

wiiessrin anganam, Gl.(n.) ucigssfl (G).6u.); 

fasting. 

[Skt.larighana> g. லங்கணார்] 

லங்கர் /2ர927 பெ.(ஈ.) நங்கூரம்; anchor. 

[Persn.langar> த. லங்கா] 

லங்கர்கானா langarkana, u.(n.) 

அன்னசாலை (வின்.); 45-0ப56. 

[Persn.lanigar-khana> g. லங்காகானார் 

லங்கர்பாய்-தல் /279௮102), செ.கு.வி. (v.i.) 

நங்கூரம் பற்றுதல்; to be moored, to be at 

anchor. 

[Persn.langar> த. லங்கா 

லங்கரடி-த்தல் langaradi-, செ.கு.வி. (4.1.) 

1. நங்கூரம் போடுதல்; 1௦ cast anchor. 

2. அந்தரடித்தல்; to turn a somersault. 

லங்கனம் ௪௪0௮, பெ.(7.) 1. கடல் முதலியன 

வற்றைக் aeons; crossing, as of the sea. 

2. நெறி (நியமம்) தவறுகை; violation of
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0ா8$017060 £ப165. 'சமயலங்களனமுற் தெய்வ 

நிந்தையுஞ் (பெரியபு. 
திருநாவுக்.83). 3. லங்கணம் பார்க்க; 566 

langanam. 

[Skt langhana> 6. suciesenil 

fangun, Qu.(n.) @Senquilerr 

பற்களுக்கு உண்டாகும் அசைவு (அசுவசா.7.); 
looseness of tooth of a horse. 

செய்தனர்” 

லங்குனி 

லங்கேச்சுரம் /௪//920௦01௮1, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 
மாத்திரை (பதார்த்த.1224); 9 1௦ ௦7 
medicinal pill. 

[Skt lankésvara> த, VECEEET LA] 

omGeéayyeio /arigéccurarasam, Glu.(n.) 
மருந்து வகை (பைஷஜ.154); 8 ஈ0 ௦8 
medicinal preparation. 

[Skt lankésvaratrasa> g. லங்கேச்சுரரசம்] 

லங்கோடா ௪752 பெ.(1.) லங்கோடு 
பார்க்க; 566 |கற்060ப. 

லங்கோடி /௪7ர0ர7 பெ.(ஈ.) லங்கோடு (இ.வ.) 
untés; see langddu. 

[Hind langiti> 6. ல்ங்கோரி] 

லங்கோடு /சஈரமர, பெ.(ஈ.) சல்லடம் (இ.வ;: 
Strip of cloth fitted to the loin, as of a 
wrestler. 

[Hind langdta> த, லங்கோடு] 

லச்சாதத்தம் laccatattam, பெ.(ஈ.) நன்னாளில் 
தரப்படும் நன்கொடை; customary presents 
made to relations or friends on auspicious 
occasions. 

[Skt lajat> த, லச்சாதத்தம்] 

லச்சி" /௪௦/ பெ.(ஈ.) குப்பைக்காரி (இ.வ.3; 
Scavenger woman. 

[Tlacci> g. wee] 

VES?— Hao /acci-ttal செ.கு.வி. (.) 
கூச்சமடைதல் (தக்கயாகப்.326,உரை.): to be 
shy. 

[Skt.laj> 5. wie ~ 500]   

méene' laccal Qu.(n.) 1. கூச்சம் (பிங்); 

bashfulness, coyness, shyness. 
2. வெட்கம்; 826. 

[Skt. laja> 6. wéme'] 

லச்சை் /௪௦௦௮/ பெ.(ஈ.) லச்சி' பார்க்க: 566 
120011. 

லச்சை” /2௦௦௮/ பெ.(1.) தொந்தரவு: 110ப0(6. 
annoyance. "என்னை லச்சை பண்ணாதே". 

seen’ asukar, Qu.(n.) 1. மாலுமி; 195௦2, 
Sailor. 2. 2 seSumer apseiGuurt; labourer, 
tent-pitcher. 

{E.lascar> 6. vest] 

லசுகர்? /௪20/(௪ஈ பெ.(ஈ.) படை: எடி 

[Persn.laskar> g. wees] 

லசுதர் /asutar, Gun.) ஒப்பனைத் தொங்கல்; 
prismatic glass pendants of a chandelier. 

[E.lustre> 5. wast] 

லசுனி /28ய  பெ.(ஈ.) மாணிக்க 
குணத்தொன்று; a property of rubies. 
"குழியும் லசுனியு முடையது"' (5.1.1./,81). 

GE lunch, Qu.(n.) நண்பகலுணவு; meal 
taken in the middle of the day. 

த. வ. நள்ளுணா. 

[E. lunch> த. லஞ்ச்] 

லஞ்சம் /a/jam, Au.(n.) கையூட்டு (பரிதானம்); 
bribe. 

[Skt. lamca> 5, லஞ்சம்] 

லஞ்சாக்கொடுக்கு lafija-k-kodukku, Gu.(n.) 
பரத்தையின் (அவிசாரி) மகன்: 01280. 

லஞ்சாகோர்! ௭0407, பெ.(ஈ.) கையூட்டு 
(பரிதானம்) வாங்குவோன்: 006 6/௦ habitually 
receives bribes. 

[Skt. lamca+U. khor>g. லஞ்சாகோர்]] 
லஞ்சாகோர்? lafjak6r,  Qu.(n.) 

தீயொழுக்கமுள்ள பெண்; 1௦092 ௫௦20.
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லட்சகம் /௪/௦௮4௮, பெ.(.) இலக்கணப் 

பொருளில் வருஞ்சொல்; word in its 

secondary signification. 

[Skt laksaka> த. வாசகம்] 

லட்சணம் /atcanam, Gu.(n.) இலக்கணம் 

urta&e; see ilakkanam. 

சலட்சணமாயினும் விலட்சணம்"' (கைவல். 

தத்துவ.1.உரை). 

[Skt.laksana> த. லட்சணம்] 

"சைதன்யம் 

லட்சணை /௪/௦௪8௪]/ பெ.(ஈ.) இலக்கணை 

பார்க்க; 566 ilakkanai. secondary 

significative capacity of a word. 

[Skt. laksana> த. லட்சணைர 

at_eSu /afcatipam, Qu.(n.) கோயிலில் 

நூறாயிரம் (இலட்சம்) விளக்குகள் ஏற்றும் 

திருவிழா; 16504/ல of illuminating a temple, 

by burning 1,00,000 lights. 

[Skt laksana> s. ae + Suri] 

லட்சம் /௪/8௪7, பெ.(ஈ.) நூறாயிரம் (வின்.); 947. 

[9/6 (௪/௪ த. லட்சம்] 

லட்சாதிபதி /௪/2௪௭9௪04 பெ.(1.) நூறாயிரம் 

உருவாய்க்கு (ரூபாய்) மேற் பெறுமானமுள்ள 

சொத்து (ஆஸ்தி) யுடையவன். 

[Skt. laksatadhipati> த. லட்சாதிபதி] 

லட்சியம் /4ஷகா, பெ.(.) குறிக்கோள்; aim. 

[Skt. laksya>e. av.funi] 

லட்சுமி /௮/2பஈ1/ பெ.(.) இலக்குமி பார்க்க, 566 

ilakkumi. 

[Skt laksmi> த. லட்சுமி] 

etal mem /atcumi-katatcam, Cu.(n.) 

திருமகளின் கடைக்கண்; 0105068114), 25 due 

to the grace of Laksmi. 

asi my dle /afcuminarasimman, 

Gu.(n.) திருமகளைத் தழுவிய கோலத்துடன் 

உள்ள நரசிம்ம வடிவம்; Narasimha in his 

pose of embracing Laksmi.   

ale mrymuserer /atsuminarayanan, 

பெ.(ஈ.) திருமகளைத் தழுவிய நிலையில் 

காணப்படுந் திருமாலின் வடிவம்; /$ரப [ஈ 16 

pose of embracing Laksmi. 

லட்சுமிபஞ்சமி fafcumi-paficam, Qu.(n.) 

திருமகளுக்குரிய (சித்திர)மாதத்து முழுநிலா 

நாளுக்கு அடுத்த ஐந்தாம் நாள்; 1/6 fifth tit 

of the bright fortnight in the lunar month of 

caittiram, as sacred to Laksmi. 

லட்டு /சறீப, பெ.(.) இன்னுருண்டை; 091- 

shaped sweet meat. 

[Skt.laddu> 5. w@] 

லடாய் /௪72) பெ.(ஈ.) 1. சண்டை; ரர், ரஜா. 

2. வாய்க்கலகம்; bickering, abusive quarrel. 

[Hind.ladai> த. லடாய்/ 

லடி /சழ்பெ.(1.) சுமார் 440 கசவளவுள்ள சரிகைக் 

கண்டு; skein of lace, nearly 440 yards. 

[Hind.ladi> 5. ay] 

லடு /atu, Qu.(n.) 1 stiueied sully ஒழுங்காகச் 

செல்லுதற் பொருட்டு அமைத்த கருவி வகை; 

fairlead: thimble or cringle to guide a rope. 

2. கடலின் ஆழமளப்பதற்கு விடப்படுங் 

கயிற்றில் கட்டியிருக்கும் ஈயக்குண்டு; 

plummet. 

[Hind.latfa> 5. 0] 

லண்டன்" /ஊரண்ற, பெ.(ஈ.) 1. கல்லுளிமங்கன் 

urtée; see kallulimankan. 2. சண்டி: 

எர்பட்டா ஈகா. 3. நெறி கெட்டவன்; லா ௦4 

10086 ௦௦0ப௦. "இந்த லண்டனை... நன்றாய் 

லகாவ்"' (பிரதாப.விலா.102). 

[K.lambani> த. லண்டன்] 

லண்டன்” /antan, Gu.(n.) 

membrum virile. 

[Hind land> g. vans] 

லண்டன்சீனி /antan-sini பெ.(ஈ.) வெள்ளைச் 

sithaeny; white sugar. 

[E.london> 5. ssimsr+€ afl] 

ஆண்குறி;



லண்டி. 

லண்டி /சர[் பெ.(.) 1. சண்டி; 81000௦. 

intractable ௩௦௱௮. 2. தீயநடத்தையுடைய 

பெண்; ௦8 of loose conduct. 

லண்டு சால், பெ.(॥.) சண்டித்தனம் (இ.வ;); 
stubbornness. 

[Hind.launda> த. vair@] 

லத்தா /atta, Gu.(n.) 2-68; blow, kick. "dire 

உனக்கு ஒரு லத்தா கொடுப்பேன்" (இ.வ.). 

[Hind.lat> த. லத்தா] 

லத்தாடு ௪/சஸ், பெ.(ஈ.) நோய்; 49010, 
agitation. 

[K.lataqu> 5. லத்தாடு] 

லத்தி fat’ Qu(n.)@Heor, wirsnsr, sepeng, 
ஒட்டகம் இவற்றின் சாணி; பரு ௦4 ௩0565, 
asses, elephants, camels. 

த.வ. புட்டை, விட்டை 

[T.K. laddi> . ws] 

059" Jatt; Qu.(n.) ws} unitése; see lati. 

லத்தி போடு-தல் /௪10௦68-, செ.கு.வி. (v.i.) 
மிகவும் அஞ்சுதல்; ப:பப்படுதல்; 1௦ 66 7௮/0. 

லத்தை /௪(/௮/ பெ.(1.) குறித்த விண்மீன்களில் 
நிலவோடு தீயகோள் கூடுவதாலுண்டாம் 

தீப்பயல் (பஞ்.); 61! effect due to the 
conjunction of a malefic planet and the 
moon in particular naksatras. 

5M" ர்க! பெ.(ஈ.) அருள்; ஈர, 
0௱853101 "லத்தையுற் றருள்வாய்" 
(கந்தரந்.6). 

[Perh.labdha> 5. லத்தை] 

லத்தின் /௪/ற, பெ.(.) இத்தாலிய தேசத்தில் 
முற்காலத்தில் வழங்கின மொழி; 

[8.௪2 த. லத்தின்] 

லதாக்கிருகம் /௪/௪-///யஏக௱, பெ.(ஈ.) 
கொடியால் அமைந்த வீடு; creeper - bower, 

[Skt.latagrha> ». லதாச்கிருகம்] 

லதாங்கி ௪௧79] பெ ஈ.) 4. கொடி போன்ற 
உடலுள்ள பெண்: woman of siender, 
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லபக்கெளல் 

creeper like form. 2. ஒருவகைப்பண்: a 
specific melody type. 

[Sktlatang/> த. தொங்கி] 

லதாவேட்டிதம் /ata-velttitam, Gun.) Gams 

போலச் சுற்றித் தழுவும் (ஆலிங்கன) வகை; 8 

mode of sexual embrace, lickened to a 
creeper clinging round a tree. 

[Skt.latatvéstita> த. லதாவேட்டிதுர்] 

wv) /atj Gu.(n.) sip; staff cane, cudgel. 

[U lathi> த லதி] 

லதை /௪/9/ பெ.(1.) இலதை'1, பார்க்க; 896 ॥21௮, 

[Skt.lata> த. லதைரீ 

sugin /aptam, பெ.(ஈ.) அடையப் பெற்றது; gain, 
acquisition, that which is obtained. 

[Sktlabdha> g. srieii] 

லப்தகானி lapta-kani Glu.(n.) 

பஞ்சதந்திரத்துள் பேரிழத்தலைப்பற்றிக் 
கூறுவதான நான்காம் பகுதி; லா19-19௦2, 
the fourth section of pajicatantiram, 
treating of the loss of what was gained. 

[Skt.labdha+kani> த. லந்தகாணி] 

WLU SHH lappa-k-katti பெ.(ஈ ) மக்கு 
DUGG A Sai; putty-knife. 

லப்பம் /ஈ௦0௪௭௱, பெ.(£.) பலகை முதலியவற்றில் 
இடைவெளியின் றி இசைத்தற்குரிய மக்கு; 
putty, a kind of cement used to fill up cracks 
in wood, etc. 

த. வ. மக்கு 

[Prob.lépya> g. லப்பார்] 

/௪20௪ பெ.(ஈ.) தென்னிந்தியக் 
கடற்கரைப் பகுதிகளில் வாழும் தமிழ்ப்பேசும் 
YSuudlut; a class of Tamil speaking 
Muhammadans found chiefly on the 
coasts of south India. 

லப்பை 

லபக்கெனல் /20௮1/6௮' பெ.(ஈ.) 14 விரைவுக் 
Gil; suddenness. 2. விழுங்குதற்குறிப்பு; gulping. 

[U. lapak> த. லபக்கெனல்/]



லபி-த்தல் 451 லவங்கம் 
  

லபி-த்தல் /82/ 4 செ.கு.வி. (1.[.) பெறுதல், 

வெற்றியடைதல்; 1௦ be gained, obtained, to 
accure, to succeed, come to a 

5ப006881ப| 188ப6. "காணரிய பெரியோர்க 

டெரிசனம் லபிப்பதே கண்ணிணைகள் 

செய்புண்ணியம்"' (அறப்.சத.76). பெறுதல்; 1௦ 

௦81. "'ஆதிப்பிரம்மா ஸ்ரீரங்க விமானத்தை 

லபித்து"' (கோயிலொ. 2.). 

[Skt.labh> த. பி] 

லபோலபோவெனல் /௪20-/200-0-27௮/ பெ. 

(n.) திறந்துள்ளவாயால் துக்கங் காரணமாகக் 

கையால் அடித்துக் கொள்ளுதற்குறிப்பு; 
expression of beating the open mouth with 

the palm of the hand on account of sorrow. 

aGuraGuTusiTrlpsne /apd-lap0-pantikal 

பெ.(ஈ.) காமன் பண்டிகை (அகங்கையால் 

வாயிலடித்துக் கொள்ளும் திருவிழா); (16 

spring festival in honour of kama,as the 

occasion in which the beating of the 

open mouth with the palm is a marked 

feature. 

லம்பாடி /சரறசிஜ் பெ.(ஈ.) 1. அலைந்து திரியும் 

ஒரு சாதி; 39 wandering caste. 2. ஊர் 

ஊராய்த் திரிவோன்; 480181. 3. மாட்டுச்சாதி 

வகை: a breed of cattle. 

[T.iambaai> g. aniuinig] 

K lambani>s. ani sp] 

sony" /ampu, Gu.(n.) தொந்தரவு; 170016. 

லம்பு*-தல் /ampu, Gu.(N.) ssneGe; (௦ be 

unsteady to shake. 

லயம் /௯௪ர, பெ.(ஈ.) இலயம் பார்க்க; 588 

॥/ஷஸ. "ஒன்றோடொன்றாகவேபற்றிலயமாம் 
போதினில்" (தாயு.சித்தர்.3). 

[Skt.laya> 5. suni] 

லயாவத்தை /ஆ௪/௪//௮] பெ.(ஈ.) உலகத்தை 

ஒடுக்கு நிலை; stage of involuion of the 

universe; stage of absorption of the 

_ universe by the supreme being.   

[Skt layatavastha> த. லயாவத்தை] 

லயி-த்தல் /ஆர் 4 செ.கு.வி. (v.i.) getrmissv; 

chose intimacy. 

[Skt. fay > g. Grou] 

லலனாமணி ௪௪௭௪-௭௪ பெ.([.) லலனை 

umrée; see lalanal 

[Skt.laland> த. லலனாமணரி] 

லலனை /alanal Gu.(n.) Guess; woman. 

[Skt.lalana> த. svasmer] 

லலாடம் /alatam, Gu.(n.) 1. Gem; forehead. 

2. மணி முடி (கிரீட)வுறுப்பு வகை; 8 part of 

the crown. 

[Sktlalata> த. லலாடம்] 

லலாடலிபி /௮/2/௪-/0/ பெ.(.) தலையெழுத்து; 

hand writing of fate. 

[Skt.lalatatlipi> த. லலாடலிபி/ 

லலிதாசகசுரநாமம் ௮22௪4௪3௮7௭, 

பெ.(1.) உமா தேவியின் ஆயிரந்திருநாமக் 

கோவை. (தக்கயாகப்.76,விசேடக்.); the 

thousand holy names of the Goddess 

Parvati. 

[Skt lalt3+sahasranamars.aelisraccr gmail 

லலிதை /௪//4/பெ.(ஈ.) 1. உமை; Parvati. 2. uedsr 

susna; a specific melody-type. 

[Skt lalita> த. லலிதை] 

agiamesein /arva-/avva, Gu.(n.) லவாலவா 

(@.ou.) umitée; see lavdlava. 

லவக்குலவக்கெனல் lavakku-lavakkenal, 

பெ.(ஈ.) 1. ஓட்டக்குறிப்பு; 9 921௦00 sound. 

2. விரைந்து விழுங்குதற்குறிப்பு; 90001179 |ஈ 

eating. 

லவங்கம் /avangam, Gu.(n.) இலவங்கம் 

umit&e; see ilavangam. 

[9/0/20/2/1722. த. லவங்கம்]



ல்வடா 452 லாகை£ 
  

லவடா /௪௦௪75) பெ.(1.) ஆண்குறி; ஈய 

virile. 

[Hind laura> த. லவடார 

Maistiotle /avand) Gu.(n.) ssieie untae; See 
landi 

[Hind laundi> . anny] 

Neus IPHHipio /avanasamuttiram, Ou.(n.) 

உப்புக்கடல் uUTTSH; See uppukkadal. 

"அமிர்து கடைந்து லவண சமுத்திரத்தென 

உணர்க" (தக்கயாகப்.248.உரை). 

[Sktlavanat> த. லவண - சமுத்திறர்] 

லவம் /௪௦௪௱, பெ.(ஈ.) 1. பசுவின் வால் மயிர்: ஈன் 
of cow's tail. "குசலவங்களாற் றுடைத்துக் 
குறிக்கொண்டார்கள்"' (உத்தரரா.இலவ.75). 

2. காலவகை; 8 Variety of kAlam. 

"கணமோரெட்டும் லவ மெனப்படுமே" 
(பாத.தாள.27). 3. மிகச் சிறுபகுதி; |(16, 
small particle. 

[Skt.lava> 5. woud] 

லவணம் /avanam, Gu.(n.) oy; salt. 

[Skt lavana> த. லவணம்] 

லவலேசம் fava-lécam, Gu.(n.) சிற்றளவு; 
smallest degree "நிலலகாணோம் 
லவலேசம்"' (இராமநா.ஆரணிய.3). 

[Skt lavatléga> த. லேச] 

Waite /avati Gu.(n.) Geuél; prostitute. 

லவாலவா fava-lava, Gu.(n.) லவாலவா என்று 
பாடிக் கொண்டு பந்தடிக்கும் சிறுவர் 
விளையாட்டு: ௦425 game of bail, 
accompanied by singing lava-lava. 

லவுக்கார் /2,0/42 பெ.(1.) சன்னமாய்ப் பூசாத 
சுண்ணாம்புப் பூச்சு; 0091 plastering with 
chunam 

[U léva> lépa>s. லவுக்கார] 

லவுண்டி /௪%பாரர் பெ.(ஈ.) லண்டி பார்க்க: 599 
landi.   

wefan /alitam, Qu.(n.) 1. Hgailemnerum’ @; 

wantonness, dalliance, sport. "Aut 

பரிபால லளிதக்கார "' (திருப்பு.55). 2. கருணை: 

grace, charm. 3. @lesflenowiresr; sweetness. 

4, எளிமை; 0956, 1904. 5. சிவாகமத்துள் 

ஒன்று (சைவச.பொது.335,உரை.); 006 ௦7 28 

civakamam. 

[Skt.lalita> த. லளிதம்] 

லளிதை /௪/4௪/ பெ.(ஈ.) லலிதை,1. (நாமதீப,24) 

பார்க்க; See lalitai. 

[Skt.lalita> த. லளிதை] 

லாக்அப் /௦௦/-ப0, பெ.(£.) சிறைவைப்பு; றபரஈ1௦ 
80180. 

[E. lock-up> g. லரக்ப்] 

லாக்குப் போடுதல் /௪/40-0-260், செ.கு.வி. 
(4.(.) மிகவும் துன்பப்படுதல் (செ.அ.);10 06 [ஈ 
great straits, to be hard put to it. 

லாகவம் /௪/௪௭௭, பெ.(ஈ.) லகுத்துவம் பார்க்க: 
see laguttuyam. 

[Skt laghava> g. arennil 

லாகிரி /சி/8/ பெ.(ஈ.) லகரி£ பார்க்க: 56௪ 19௮71. 

லாகினி /அ பெ.) தந்திர சாத்திரங்களிற் 
கூறப்பட்ட ஒரு சார் பெண் கடவுள் (செ.அ.); 9 
Class of goddesses mentioned in Tantric 
lore. 

[Skt. lakini> த. வாகினி] 
smr@ /aku, Gu.(n.) லகுத்வம் (வின்.) பார்க்க; 566 

lakutvam. 

லாகுலுக்சான் /Sku-lukcdp, @u.(n.) 
லாபநட்டம் (Gle..91.); profit and loss. 

[Hind. laha> த. லாகுலுக்சான்] 
லாகை' /௪/4 பெ.[ஈ.) பாங்கு; ஒயில்; ராகா, 

style. 

[1. (சரப? த. லாகை] 
arene? /kaj Qu.(n.) அந்தரடிக்கை (உ.வ.) 

(செ.அ.); somersault.



லாசார்படு--தல் 

[Skt. laga> ஐ. லாகை] 

லாசார்படு-தல் /௪௦௮-0௪ஸ, செ.கு.வி. (v.i.) 

உதவியற்று வருந்துதல்; 1௦ be helpless, 
forlorn. 

[Hind. lachar> 5. wreniug-50] 

orseumemer /acuparuvan Gu.(n.) 

கப்பற்பாய்தாங்குங்கட்டை (செ.அ.); 4970 8. 

லாட்டரி /௦//202, பெ.(ஈ.) ஏலச்சீட்டு; |௦1(60. 

[E. ௦02 த. லாட்டரி] 

லாடக்காரன் lata-k-karan, பெ...) 

லாடங்கட்டுபவன் (செ.அ.); 127௪. 

லாடங்கட்டு--தல் /Atar-kattu-,5 செ.குன்றாவி 

(v.t.) குதிரை முதலியவற்றின் கால்கட்கு 

இரும்புத் தகடு தைத்தல் (செ.அ.); to shoe as 
a horse. 

லாடசங்கிலி /aa-sanki; Qu.(n.) arr 

சங்கிலி (இ.வ.) பார்க்க (செ.அ.); 566 

ladarSankili. 

லாடம்' /௪/௭, பெ.(ஈ.) ஒரு தேசம்; 8 country. 

[Skt. Lata> த. லாடம்] 

surLin? /atam, Gu.(n.) a country. Glew? 

பார்க்க (செ.அ.); 566 18080. 

[Skt. la@dha> த. லாடம்] 

லாடம்” /௪/௪ர7, பெ.(1.) 105280. இலாடம்” 

பார்க்க (செ.அ.); 566 |. 

[Skt. Lalata> த. லாடம்] 

லாடம்" /௪/2௭, பெ.(ஈ.) குதிரை முதலியவற்றின் 

குளம்புகளுக்கு அடிக்கும் இரும்புத்தகடு; 
horse shoe. 

[U. lada> த. லாடம்] 

லாடர்சங்கிலி ladar-sankili @u.(n.) 

இலாடசங்கிலி பார்க்க (செ.அ.); see 

iladasankili. 

[8/ம் 1௪/2: த. லாடர்சங்கிலி] 

லாடன் /4/2, பெ.(1.) இலாடன் பார்க்க (செ.அ)); 

see iladan. 

453 லாந்தர் 

[$ரம் /2/2- ஐ. ரடண்ர] 

லாடு /௮/, பெ.(ஈ.) a ball shaped sweet meat. 

Glu untés; see ilattu. 

[Skt. Laddu> 5. arGl] 

லாடுலகாடு /afulakatu, Qu.(n.) தொந்தரவு; 

trouble scrape, difficulty. "en@eanr@ weit 

படுகிறது?" (செ.அ.). 

லாண்டரி /aunary, Qu.(n.) வெளுப்பகம்; 

laundry. ல் 

[E. launary> த. லாண்டரி] 

லாத்தித்தள்ளு-தல் /௪/4//௪/0, 5 செ.கு.வி. 

(4.1.) கிறுகிறுத்து விழச்செய்தல் (செ.அ.); 1௦ 
make dizzy or giddy. 

ards)" /4ttu, Qu.(n.) லத்தா பார்க்க (செ.அ.); 
see latta. 

லாத்து”-தல் /௮//0-, செ.கு.வி. (1...) 1. 

புடைத்தல்; (செ.அ.); 1௦ 0612000பா, beat 

6௮. 2. பிடித்தலைத்தல்; 1௦ 56126 ௮௭0 816 

1௦ 8001௦. 3. நடை தடுமாறுதல் (செ.அ.); ௦ 

tumble, to be shaky in gait. 

லாத்து“-தல் /Attu-, e.6.0%. (v.i.) to walk 

about, to ride about. 2 rss)’ umitée; see 
ulattu. 

லாந்தர் 27/௪, பெ.(1.) ஒரு வகைக் கண்ணாடி 

விளக்கு (செ.அ.); 12116. 

த. வ. கைவிளக்கு 

[Fr. Lanterne> 5. argent] 

  

  

  
     



லாந்தல் 

லாந்தல் /௪ஈ/௮! பெ.(ஈ.) லாந்தர் பார்க்க (செ.அ.); 
see lantar. 

aris!’ /antu, Gu.(n.) 1. upajns; spreading 
௦04. 2. பாய்ச்சல்; ற6பா06. "ஒரே லாந்தாக 
லாந்திப்பிடி"" (செ.அ.). 

லாந்து” /சா/ப, பெ.(£.) கல்லைக் குத்து நிலையில் 
அடுக்குதல் (செ._அ.); terracing, setting bricks 
on edge 

[Hind. Ladao> த. ஓரந்தர] 

ONES! 50 /4ndu, 5 செ.கு.வி. (41.) மேற்றளம் 
போடுதல் (செ.அ.); 1௦ put up a terrace. 

லாபநட்டம் /4pa-nattam, Qu.(n.) suas 
இழப்பும் (செ.அ.); 9௦44 80 658. 

த. வ. ஆகுபோகு 

[Skt. Labhatnasta> த. லாபநட்டம்] 

லாபம் /apam, Qu.(n.) இலாபம் பார்க்க; 566 
(lapam. 

[Skt.labha> த. லாபி] 

லாபலோபம் /20௮-/52௪-, பெ.(ஈ.) லாபநட்டம் 
uirité&é&; see lapanattam, 

[Skt.labhatlopa> g. லாபலோபுர்] 

லாயக்கு (நக, பெ.(ஈ.) 1. தகுதி; 17855, 
suitbleness. 2. செருக்கு; haughtiness. 

[Arab Laiag> த. லாயக்கு] 

லாயம் /ஆ௭ஈ, பெ.(ஈ.) குதிரைகட்டுமிடம் 
(செ.அ.); 812016 107 5௦15௦. 

[} layamu> K. laya>s. sun] 
smut /awyer, @u.(n.) வழக்குரைஞர்; lawyer 

[E. lawyer>. suruut} 

sum forry, Gu.(n.) சரக்குந்து; lorry. 

{E. lorry> g. லாரி] 

லாலனம் /௧௪௪௭௪௱. பெ.(ஈ.) லாலனை பார்க்க: 
566 18[8ரல் 

[Skt |alana> s. svrrevesrii] 
லாலனை /Zlanai Ou.(n ) 

fondling, curessing, coax! 
(Ge.91.); support 

1. கொஞ்சுகை: 
79. 2. தாங்குகை   

454 
லாவணம் 

[Skt. (கிள௪2 த. லாலனை] க 

லாலா /௪௪ பெ.(ஈ.) 1. வட நாட்டிலிருந்து 

தமிழ்நாட்டிற் குடியேறிய இந்து வணிகன்; 9 
caste of Hindu merchants who migrated 

into the Tamil country from Northern India. 
2. ஒரு சிறப்புப் பெயர்; 8 18 of respect. 
3. Qh GlesveuLIGLuT; a term of endearment. 
"நந்தலாலா" (செ.அ). 

[Hind. !a/4> 5. லாலா] 

லாலாடிகம் /௪/2/4௭, பெ.(ஈ.) தழுவுகை, 
ஆலிங்கன வகை (செ.அ.); a mode of sexual 
embrace. 

[Skt. Lalatika> 5. லாலாடிகம்] 

லாலி! /அ/ பெ.(ஈ.) கந்தை (செ.அ.); 80. 
[5700. /2/22 த. லாலி] 

லாலி” /௪/ பெ.(ஈ.) திருமணம் முதலியவற்றிற் 
பாடப்படுவதும் அடிதோறும் லாலி என்று 
முடிவதுமான மங்களப் பாட்டு வகை; song 
consisting of eulogies, compliments, 
congratulations, etc. sung at weddings 
and other auspicious occasions, every 
line; endding in lal, 2. இச்சகவார்த்தை; 
flattery, adulation, 3. SHrevmt_() (Gle.9).); 
lullaby. 

[T.K. /கி/ த. லாலி] 

லாவண்யம் /௪,௪௫௭, பெ.(1.) எழில், ஒளிரும் 
அழகு (செ.அ;); 062பட்:: 07206: loveliness: 
charm. 

[Skt. L avanya> த. லாவண்யம்] 
லாவண்யார்ச்சி தம் laAvanya-recitam, 

Glu.(n.) இலாவண்ணியார்ச்சிதம் பார்க்க; 56௦ 
il@vanniyarccitam. 

[Skt. | avanyat arjita> 5. லாவண் யார்ச்சிதர்] 
லாவணம் /€vanam, Qu. (1.) இலாவணம் 

பார்க்க: See il@vanam. 

[hla vanamu,K.L avana> g. லாவணம்]



லாவணி 

லாவணி lava-p, பெ.(ஈ.) மராட்டிய 

மொழியிலுள்ள இசைப்பாட்டு வகை (செ.அ;); 
a Maharatta melody. 

[Mhr. lavani> g. anreunfl] 

லாவாதேவி /82-/௯ஈ பெ.(ஈ.) லேவாதேவி 

பார்க்க: 566 180 

த. வ. கொள்கொடை, கொடுக்கல் வாங்கல் 

[U. Lawadévi> g. arranGsail] 

லாவு-தல் /2/0-, 5 செ.கு.வி. (41.) 1. பரவுதல்; 

to spread 210பஈ0. 2. இறாஞ்சுதல் (செ.அ;); 
to pounce or dart upon. 

லாவுபண்ணு-தல் /évu-pannt-, 5 செ.கு.வி. 

(4.1.) 1. வழக்காடுதல்; to be constantly 

questioning and disputing. 

2. செருக்குறுதல் (செ.அ.); 10 06 6806 ஈ 8 

haughty manner. 

[E [aw> g. லரவாபண்ணுதல்/ 

sreflein /adam, Gu.(n.) op; beauty, 

grace, charm. “ug @ibusuraflsé efi@uer” 

(திருப்பு.194). 

[5/0 ௮0/௪2 த. லாளிதம்] 

லிகிதம் ///8477, பெ.(1.) இலிகிதம் பார்க்க; 566 

iligitam. 

[Skt likhita > a. oder] 

லிங்கம் //1ரச_, பெ.(ஈ.) இலிங்கம் பார்க்க; 586 

ர ர0௨ா. "விழுந்தது லிங்கம்" (திருமந்.455). 

[Skt. linga> த. லிங்கம்] 

லிங்காபட்டியம் linga-pattivam, Gu.(n.) 

அமரகோசம் என்ற வடமொழி நிகண்டுக்கு 

லிங்காபட்டர் எழுதிய உரை (செ.அ.); 8 

commentary on Amarakdsa_ by 

Lihgabhatta. 

[Skt. Linga-bhattiva> g. ிங்காபட்டிபம்/ 

லிங்கபுராணம் /47௪-2 யாக) பெ.(ஈ.) & 

௦பாகா2. இலிங்கபுராணம் (தக்கயாகப். 

340.2607) umitée; see ilinga-puranam. 
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லீலாவினோதம் 

லிங்காயத்து //472)௪/40, பெ.(ஈ.) “வீரசைவர்; 

one who wears a miniature lingam 

suspendedfrom the neck இலிங்கங்கட்டி 

unré&e&; see ilingan-katti 

[Skt liigayat> த. விங்காயத்துர 

லிடாலிடநியாயம் /italita-niyayam, Qu.(n.) 

நக்கினதையே திரும்ப நக்குவதுபோல் ஒரு 

முறையிலேயே பலகாலும் பார்க்கும் நியாய 

வகை; a Nyayain illustration of re- 
peatedly addressing oneself to one 

aspect of a matter, as licking what is 

already licked. "லிடாலிட நியாயமாக 

அவ்விட மாத்திரையே நோக்குவார்க்கு"' 

(சிவசமவா.பக்.42). 

[Skt.ladhalidha> g. 0 e_sfu muni] 

Slurum papa, Gu.(n.) கடிதவுறை (செ.அ.); 

envelope, cover, wrapper. 

[Arab. Lifafa> a. oti] 

லிபி /9/ பெ.(ற.) 1. எழுத்து; (21147 ௦4 alphabet. 

2. விதி (செ.அ.); 02500, 1816. 

[Skt. lipi> ந. விரி] 

லீலாவதி //2௪ம் பெ.(ஈ.) 1. அழகிய பெண்; 

charming or beautiful woman. 

2. பாசுகராசாரியரால் இயற்றப்பெற்ற ஒரு 

Hoole gre (Gle.9).); a mathematical 

treatise by Bhaskaracarya. 

[Skt. lilavati> த. லீலாவதி] 

லீலாவிபூதி //ச- 10401 பெ.(ஈ.) 

பிராகிருதவுலகங்கள்; 12 material worlds, 

as exhibiting the divine sportiveness in 

their preservation and 

destruction. 

[Skt 1id-vibhati> g. லிலானிபூதி] 

லீலாவினோதம் MS-vindtam, பெ.(.) உல்லாச 

விளையாட்டு (செ.அ.); diversion, pastime, 

sport. 

creation, 

[Skt lla+vindta> த. வீலானினோது]



லீலை 

லீலை /// பெ.(ஈ.) 1. விளையாட்டு; 3. 

2. கடவுள் முதலியவற்றின் விளையாடல்; 

5001, 85 ௦4 8 061. 3. சுரதல் விளையாட்டு 

(செ.அ.); 8 ௱0ப8 800, 5608] 
intercourse. 

[Skt. Lila> த. விலை] 

aay /eave Gu.(n.) alGty leave. 

[Eng. leave> த. ofa] 

லுக்சான் //௦2, பெ.(ஈ.) லுச்சாண் பார்க்க; 
see luccan. 

லுங்கி பரி பெ.(ஈ.) முகம்மதியரணியும் ஆடை 
ame; a coloured cloth worn by 
Muhammadans. 

[Persn (பாம த. இங்கி] 

லுச்சா luccd, Qu.(n.) தூர்த்தன்; ப9085010, 
rake, profligate. 

[U luccha> &. ayéen] 

லுச்சான் //0௦2, பெ.(ஈ.) இழப்பு (செ.அ.); loss. 

[Arab nugsan> 6. méensiz] 

லுத்தன் ///2ஈ, பெ.(ஈ.) ஈயாமாரி: (உலோபி) 
158. "லுத்தனுக்கு இரட்டிச் செலவு". 

[Skt. lubdha> த. லுத்தன்] 

லுப்தம்' //௦:2௱, பெ.(ஈ) 1. எழுத்துக் கேடு; 
elision 2. அழிவு; injury, destruction, 
3. இழப்பு (செ.அ.); loss, deprivation. 

[Skt lupta> த. லுப்தர்/ 

லுப்தம்” /ப2/ச௱, பெ.(ஈ.) இவறன்மை, ஈயாமை, 
(உலோபம்); 0006(0 051658 miserliness, 

{Skt lubdha> த. லூப்தப்] 

லுப்தன் /ப2/2, பெ.(ஈ.) இவறன் (உலோபி) 
(Gg. 9.); miser 

[Skt lubdha> s. gissir] 

லுப்தோபமை lupt6pamaij பெ.(ஈ.) 
தொகையுபம் பார்க்க: see tokaiyuvamam. 

[Skt luptépama> த. லுப்தோபமை] 
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லேகணி lekani Qu.(   

லேகணி 

லூட்டி /8/8/ பெ.(ஈ.) 1. கொள்ளை; றபர0, 

pillage, loot. 2. தொந்தரவு (செ.அ.); 100016 
annoyance. 

[Hind. ldt> 6. gmp] 
[K. Loti] 

Qty. fut; Ou.(n.) 1. ertig, 1 umié&a; see litt 

2. லூட்டி, 2 பார்க்க; 866 | 

NIST HHS) Guru /Ctatantu-nivayam, Gu. 
(1.) சிலந்தி தன் வாயாலிழைத்த நூலைத் 
தானே யுட்கொள்வது போல் தான் 
செய்ததைத்தானேயழிப்பதாகக் கூறும் நெறி 
(செ.அ.); a nyaya, in illustration of the 
principle of an author destroying his own 
creation even as a spider eats up the 
thread which it throws out. 

[Skt. lGta-tantu+niyaya> த. இூதாந்து 
நியாயம்] 

லெக்கு /ekku, Qu.(n.) இலக்கு; வா. 

லெகு /6/ய, பெ.(ஈ.) இலகு பார்க்க; 566 ॥வ/ய. 

லெச்சி /2௦0/ பெ.(ஈ.) லச்சி பார்க்க; 866 1900. 
லெச்சை /6௦௦௪/ பெ. (॥.) இலச்சை பார்க்க: 996 

ilaccai, 

லெட்டர் /௨//௪ பெ.(ஈ.) மடல்; 161167. 
[E. letter> gs, ஸெட்டா] 

லெப்பை /௪௦௦௮ பெ.(ஈ.) லப்பை (வின்) பார்க்க; 
566 (800௮. 

லெவலேசம் /2/8௦௭௱, பெ.(ஈ.) லவலேசம் 
uinré&e&; see lavalécam. 

Gasmea: fevaj பெ.(ஈ.) பள்ளிவாசல் வழிபாடு 
செய்வோன் (செ.அ.); 165 ஈ ௨ mosque. 

[Heb Levi> 5. evens] 

லேககன் /5/௮2, பெ.(ஈ.) எழுத்து வேலை 
செய்பவன் (செ.அ;); writer. 

[Skt lékhaka> S&. Gvsessir] 

Nn.) Gave caf) பார்க்க; 566 
l@kani,



லேசும்' 457 
லொங்குலொங்கெனல் 

    

லேகம்! /5ர௮/), பெ.(॥.) லேகியம் பார்க்க; 566 
lékiyam. 

[Skt. |@ha> gs. Casi] 

Gwaib’? /Egam, Gu.(n.) sss (Gs.9).); 
writing, letter. 

[Skt. [ékha> த. லேசும்] 

லேகனி /592ற/ பெ.(1.) எழுதுகோல் (செ.அ;); 

06ஈ 50/16. 

[Skt. lékhani> g. Gueeafl] 

லேகா /5/4, பெ.(ஈ.) லேகாவுண்டை பார்க்க: 566 

l6gavundai. 

[Prob. léhya> g. Cvar] 

லேகாவுண்டை /éga-v-undaj GQu.(n.) 

கஞ்சாவுண்டை (செ.அ.); 6௮! ௦7928. 

லேகியம் /கஞ்௪ா, பெ.(ஈ.) 1. இளகியம் 

(நக்கியுண்ணு வதற்கு உரியது); 1000 (24 5 

88160 ம ॥/௭். 2. நக்கியுண்ணும் மருந்து 

uma (Gle.9).); electuary, in medicine. 

3. லேகாவுண்டை urr&es; see lEkavundai 

[Skt. Léhya> த. லேகியம்] 

லேகை /5/- பெ.(ஈ.) இரேகை பார்க்க; 566 

6/2. "சங்கலேகையும் சக்கிரலேகையும்" 

(சூளா.குமார.45). 

Gwe /écam, Gu.(n.) 1. அற்பம்; small bit 

0௨111016. 2. இரண்டு கலை கொண்ட 

areusustey; a Measure of time equal to two 

(81௮. 3. இலேசவணி (செ.அ.); 9 19பா£ ௦4 

speech. 

[Skt. 16Sa> த. லேசம்] 

லேசு! /600, பெ.(ஈ.) இலேசு பார்க்க; 566 165. 

Gea’ /cu, Gu.(n.) 1. ஒரு வகை ஒப்பனைப் 

பின்னற்றுணி,; 906. 2. சரிகை (செ.அ.); 81487 
or gold lace. 

[E. lace> 5. Gre] 

லேஞ்சி /5%௦/ பெ.(ஈ.) கைக்குட்டை (௦11௪1, 
Scarf.   

[Port. Lengo> g. Gugse] 

லேஞ்சு /5720, பெ.(£.) லேஞ்சி பார்க்க; see 
1600. 

லேட் /ate பெ.(1.) காலத்தாழ்வு; |216. 

[E. late> 5. Gur] 

லேணி /8ஈ/ பெ.(ஈ.) கடன் வாங்குகை (செ.அ)); 
borrowing. 

[Hind. lénd> த. லேணி] 

லேணிதாரன் /énitaran, Qu.(n.) ser 
கொடுத்தவன் (செ.அ.); 0160110. 

[Hind. |énadar> g. லேணிதாரன்] 

லேபனம் /8௦௪7௪17, பெ.(ஈ.) 1. 4,86; anointing, 
smearing. "bwG@sus படீர லேபன" 
(திருப்பு.43). 2. பூசும் பொருள்; plaster, 

ointment, பாடுபசார், 881/6. 3. தாதுவன்மை 
(Ge.9}.); virility, erection of penis. 

[Skt. |6pana> த. லேபனம்] 

லேலம் /௧௨ஈ, பெ.(1.) ஏலம் (செ.அ.); 80௦4௦. 

[Port. leilao> த. Csvevia] 

GuamGsal /Evatévj Qu.(n.) Garhaad 

euTmIAS (Gle..9).); Money - dealings. 

[Hind. |éwadéi> gs. CuamGso!l] 

GrounGaall /éva/évj Gu.(n.) CursurGgail 

umia&e; see l6vatévi. 

லேனாதேனா /5/7௪/27க, பெ.(1.) லேவாதேவி 

பார்க்க; see |6vatévi. 

[Hind. lénadéna> s. GusrrGgerr] 

லொங்காரி ௦4/2 பெ.(ஈ.) அடங்காப்பிடாரி 

(Qe.91.); termagant. 

[Arab. larigar> த. லொங்காறி] 

லொங்கு-தல் /௦/440-, 5 செ.கு.வி. (4...) 

பணிந்து நடத்தல் (செ.அ.); 1௦ 66 ஈப௱6, 

submissive, to be servile. 

[l lofigu> &. Geri] 

லொங்குலொங்கெனல் /orku-lonkepal, 

பெ.(ஈ.) உடலின் தளர்ச்சிக்குறிப்பு (செ.அ;); 

signifying physical exhaustion.



லொசுக்கு 458 லோக்கியம் 
  

லொசுக்கு /௦5ய/0, பெ.(ஈ.) ஒன்றுமின்மை 

(செ.அ.); almost nothing, nothingness. 

லொட்டி' /0/8/ பெ.(ஈ.) 1. கள்; 460ஸ்.. "அவன் 

பணமெல்லாம் லொட்டியிற் போடுகிறான்", 

2. கள் இறக்கும் குடுவை (செ.அ.); small 
earthen pot for drawing toddy. 

[I lott> 5. Qsumt'ip] 

லொட்டி” /௦14/ பெ.(.) ரொட்டி பார்க்க: see roti 

லொட்டி மூஞ்சி /௦//270470/பெ.(1.) கட்குடியன் 

(@e.9),); drunkard. 

[I lotti> 5. Gem’ panes] 

Gam @QQarQ@é@ /ottulodukku, பெ.(ஈ.) 

லொட்டு லொசுகு பார்க்க; 866 10(1ப losuku 

லொட்டுலொசுகு /௦/ப/05ய/ய. பெ.(.) 

சில்லறைப் பொருள்கள் (செ.அ.); 0005 20 
ends, stray articles 

லொட்டை /otta; Qu.(n.) தாழ்ந்தது; ஊரா 
ரீனா. 2. லொட்டையாட்டம் பார்க்க; 566 
lottai-y-attam. 3. ஒரு வகைப் பணிகாரம் 
(Ge.9)); a kind of cake 

[Skt ldsta> 5. Geman] 

லொட்டைதாளி-த்தல் /௦//2//2/. 4 செ.கு.வி. 
(4.1) ஏழையாதல் (செ.அ.); 1௦ 06006 3 
pauper, to be impoverished. 

[Skt losta > த. லொட்டைதாளி] 

லொட்டையாட்டம் lottai-y-&ttam, Gu.(n.) 
கோலி விளையாட்டு வகை (செ.அ.); 8 0௨6 
of marbles. 

[Skt. ldsta > த. லெ ்ை. பாட்டம்] 

லொடலொட்டை lotalottal ~Qu.(n.) 
1. கட்டுக்குலைந்தது; anything rickety. 
2. உள்ளீடின்றிக் கூடானது; anything hollow 
orempty. 3. பயனற்றது (செ.அ); anything 
useless 

லொடலொட -த்தல் /009-/025-, 4 செ.கு.வி. 
(41.1. கட்டுக்குலைதல்: (௦ 06௦௦16 rickety;   

to be dismembered, to become loose 

2. உள்ளீடின்றிக் கூடாயிருத்தல்; 1௦ 06 hollow 

or empty. 3. பயனற்றுப் போதல் (செ.அ;); 1௦ 
become useless. 

லொடலொடவெனல் /oda-loda-v-enal 

பெ.(ஈ.) 1. ஓர் ஒலிக்குறிப்பு; ratting or 
பார. 2. கட்டுக்குலைவின் குறிப்பு 

(செ.இ.); 106140255. 

லொடுக்கு lodukku, Gu.(n.) 2 6rCer 

Glamis; emptiness, hollowness, 
want of solidity. "Qar@é@ auma 
போயிற்று" (செ.அ.). 

லொடுக்கு லொடுக்கெனல் /2//1-/20்- 
kkenal, பெ.(ர.) 1. குதிரை வண்டி முதலியன 
ஓடும்போது ஆட்டங்கொடுத்தற் குறிப்பு 
(செ.அ.); signifying shakiness, as of a 
running ளோ௨06. 2. லொடலொடவெனல் 

umréa; see lodalodavenal. 3.லொங்கு 
லொங்கெனல் பார்க்க; 866 16/91/௦0௦2. 

லொத்து-தல் ௦00, 4 செ.கு.வி. (v.t.) 
நையப்புடைத்தல் (செ.அ.); (௦ 6௨௪4 ௦ ஊரி 
hard, to belabour. 

[U. lat> g. லெரத்து/ 

லொத்துகத்தோல் lottuka-t-t6], Qu.(n.) 
வெள்ளிலத்தியின் பட்டை (செ.அ.); 08% ௦7 
lodhra tree. 

லொத்து லொத்தெனல் /ottu-lottenal பெ.(ஈ.) 
1. நையப்புடைத்தற்குறிப்பு; beating hard, 
giving repeated blows. 2. உள்ளீடற்ற 
பொருளைத் தட்டுங்கால் எழும் ஒலிக்குறிப்பு 
(௪௪.அ.); hollow sound. 

லொள்ளெனல் foflenal Qu.(n.) நாய் 
குரைத்தற்குறிப்பு (Qe.9).); expr. of dog's 
bark. 

லோக்கியம் /Okkiyam, @Qi.(n.) Qesr&exs, 1, 
umrés; see laukikam. "see CaméAwCu 
தானாளுறு மசுர பார்த்திபனோடே'"' (திருப்பு1080).



லோககண்டகன் 459 லோகரஞ்சனம் 
  

[Skt. lékya> த. லோக்கியம்] 

Corsacrtacrt /Oga-kantagan, Qu.(n.) 

மிகக்கொடியோன் (உலகத்துக்கு முட் 

போன்றவன்) (செ.அ.); /€ரு 1004165006 ௦ 

wicked man, as a thorn afflicting the world. 

[Skt. lokatkantaka> த. ஸலோககண்டகள்] 

லோககதி /29௪-/௪]் பெ.(1.) உலக நடைமுறை 

(செ.அ.); way of the world. 

[Skt. l6kat+kati> த. மோசுகதி/ 

லோககர்த்தா l6ga-kartta, @u.(n.) 

உலகத்துக்கு YSOT (Ge. 94.); Lord of the 

world. 

[Skt. loka> த. லோககர்த்தா] 

லோகசஞ்சாரம் /0(2-02704:௪, பெ.(1.) பல 

நாடுகளில் பயணம் செய்கை; (ளி in 

different countries of the 7010. 2. வெளி 

(pumA (Ge.9).); business outside one's 

house, outwork. 

லோகசஞ்சாரி /892-0270௮4 பெ.(.) பல 

நாடுகளில் பயணம் செய்வோன் (செ.அ.); 

traveller in many lands. 

[5/0 /2/ த, லோகசஞ்சாரி] 

லோகசாட்சி /595-௦6/5] பெ.(1.) கடவுள் 

(Ge. 9).); god, as the universal witness. 

[Skt. loka> த. லோகசாட்சி] 

லோகசிந்தாரம் /Oka-cintiram, Qu.(n.) 

அயச்சிந்தூரம் (Ge.9).); hydrated peroxide 

of iron-Ferrugo. 

[$/ம் /6/௪2 த, லோகசிந்தாரம்] 

லோகத்திரயம் /dka-t-tirayam, Gu.(n.) 

மூவுலகு (செ.அ.); (76 (௪௨ 6௦1105. 

[Skt. loka> த. லோகத்திரயம்/ 

லோகதருமணி loka-tarmani @u.(n.) a mode 

of initiation. உலோகதருமிணி பார்க்க; 

uldkatarumini. 

[Skt. loka> த. லோகதன் மணி]   

Corsiily Assia /Oga-p-pirasittan, Qu.(n.) 
உலகத்தாரால் நன்கறியப்பட்டது (செ.அ); (1௪ 
which is universally known. 

Gereusss) /Ogapattat; Gu.(n.) Goraadl 

பார்க்க; 566 [95/01 

லோகபாலகார் /5ர௪-௦௮/௪ர௪ பெ. (ஈ.) 

1. லோகபாலர்,1பார்க்க; 5661618082. "அட்ட 

லோக 

2. லோகபாலர்,2 பார்க்க; 5626 [6930 814. 

பாலகரே" (தக்கயாகப்.468). 

[Skt. |6ka-palaka> த. லோகபாலகா] 

லோகபாலர் /5/௪-2க௮7 பெ.(ஈ.) 1. எண்டிசைக் 

areuut; regents of the eight directions 

2. அரசர்; (4005. "லோகபால ரெயில் காவல் 

கூர்" (தக்கயாகப்.17). 

[Skt. loka-pala> த. லோகபாலா/] 

லோகம்' /6ர2, பெ.(1.) உலகம்; ௨௦110. "எல்லா 

லோகங்களும் இவருடைய" (தக்கயாகப். 38. 

உரை). 

[54ம் /0/௪2 த. லோகம்] 

லோகம்? /6/௪௱), பெ.(0.) மாழை; வ. 

[Skt. loha> த. லோகம்] 

லோகமரியாதை /29௮/77௮ற/௪/9) பெ. (ஈ.) 

உலகவழக்கம் (செ.து.); customs and 

manners of a country 

த.வ. உலகந்டை 

[9ம் /0/22 த. லோகமரியாதை/ 

லோகமாதா /692-774(2, பெ.(1.) 1. உலக மாதா 

பார்க்க; see ulakamatd 2. glucefl 

(Ge.9).); Laksmi. 

[Skt. lokatmatr> த. லோகமாதார] 

லோகயாத்திரை /6ga-yattira, Gu.(n.) 

லோககதி பார்க்க; 566 /29௪/4௪4் "இது ஒரு 

லோகயாத்திரை". (ஈடு,4,9,6). 

லோகரஞ்சனம் /dga-raficanam, Ou.(n. 

உலகிற்கு மகிழ்ச்சி தருவது (செ.அ.); that 

which is popular or pleasing to the world.



லோகரட்சை 

லோகரட்சை /09௪-7௪/0௪/ பெ.(ஈ.) உலகத்தைக் 

காக்கை (செ.அ.); 0001601101 ௦4 16 1௦110. 

"லோகரட்சையுந் தனுர்வேத வில்வலியும்"' 

(தக்கயாகப்.468, உரை). 

Gerayleast  /dgaratcakan, Qu.(n.) 

2. NFHOHE STUGuTEt (Cle.9).); saviour of 
the world, 

GareehLin /dga-ritam, Gu.(n.) 1. தேச 
மெங்கும் பெரும்புகழ் பெற்றது (செ.அ.); (2( 
which is famous throughout the land, 2. 
லோக மரியாதை பார்க்க; 866 lOgamariyatar 

[Skt |Oha+radha> த. லோகரூடர்] 

CarEalGs srs  /Ogaviruttantam, 
Gu.(n) 1. லோகாசாரம் பார்க்க: see 
logaSaram.2. ஊர்ப்பேச்சு (Qe.9.); rumour. 

லோகவேடணை logavédanai பெ.(ஈ.) 
உலகவேடணை (நாமதீப.576) பார்க்க; 5866 
ulakavédanai 

லோகாக்கிரசித்தர் logakkira-sittar, Qu.(n.) 
தேவருட் சிறந்த ஒரு சாரார் (தக்கயாகப். 
352.9 67); a Superior class of celestials, 

[Skt lohatagratsiddha > த. 
ஸோகாக்கிரசித்தா்] 

லோகாசாரம் lOgasaram, Qu.(n.) 
உலகத்தாரொழுக்கம் (செ.அ.); 51005 ௦4 
the people, ways of the world, common 
practice. 

[Skt |6ha+acara> த. லோகாசாரம்] 

லோகாசாரியர் l0g 4S ariyar, பெ.(ஈ.) 
பிள்ளைலோகா சாரியர் பார்க்க; 866 ஐ119- 
l6gaSariyar, 

[Skt Lokacarya> த. லோகாசாரிபா] 
லோகாதிபதி lOgatipat; பெ.(ஈ.) 

2M WSeveustr; lord of the Universe. 
2. மாமன்னன் (Ge.91.); Emperor. 

[Skt lOkadhipati> த. லோகாதிபதி] 
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லோகிதம் 

லோகாதீதம் /5ர24/௮71, பெ.(ஈ.) உலகத்துக்கு 
அப்பாற்பட்டது (செ.அ.); the supernatural: the 
ultra-mundane. 

[Skt. lokatita> த. லோகாதிதம்] 

Garemriayin /Ogantaram, Ou.(n.) வேறுலகம் 
(Ge. 9).); the world beyond. 

[Skt. lokantara> த. லோகரந்தரார்] 

Garanbsyusm—s6v /Ogantaramada 2 
செ.கு.வி. (3.1.) இறத்தல், மரணமடைதல் 
(செ.௮.); 1௦ 016. 

லோகாபவாதம் /5/2௦௪௦௪/௪ா, பெ.(£.) 
பெரும்பழி (செ.அ.); censure of the world, 
public scandal. 

[Skt |0ka-pavada> gs. ஸலோகாப வாது] 

லோகாபிராமம் lokapiramam, Qu.(n.) 
1. உலகத்திற்கு மகிழ்ச்சி தருவது; (21 பா1௦ர் 
is 162840 1௦ 18௨ 440110. 2. ஊர்ப்பேச்சு 
(Gle.9).); general talk, rumour. "Gara 
பிராமமாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்". 

[5/0 /6/2-67௪௭௪3 க. லோகா Iyrina] 

logayatam, பெ. (n.) 
உலோகாயதம் பார்க்க: 866 பில. 

[Skt. |Okayata > த. லோகாயதர்] 

லோகாயதம் 

லோகாயதன் l6gayatan, Qu. (n.) 
உலோகாயதன் பார்க்க; 566 uldkayatan. 
"லோகாயதன் சமயநடை சாராமல்" 
(தாயு.மெளன.4.). 

[Skt lokayata> த. லோகாயதன்ர 

லோகாலோகம் lokalokam, பெ.(ஈ.) 
சக்கரவாளம்: ௮ mythical range of 
mountains. 

[Skt 10ka-loka> த. லோகாலோகம்] 
லோகிதம் lokitam, Qu.(n.) செந்நிறமானது 

(Gls..9).); redness, that which is red. 
"லோகிதமலரோடும்"' (இரகு.திக்குவி.264). 

[Skt. lohita> ஐ. லோகிதும்]



லோகோத்தமரசம் 461 லோலக்கம் 
  

CorGarssuye /Okdttamarasam, Gu.(n.) 

ஒரு வகைப் பேதி மருந்து (செ.இ.); 8 

purgative. 

[Skt.|okdttama-rasa>g. லோகோத்தபரசம்] 

லோகோத்தரம் /2/2//௪7௮, பெ.(॥.) மிகச் 

FMS) (le..9}.); that which is excellent in 

every way. 

[Skt |6kOttara> த. லோகோத்தரம்] 

லோகோபகாரம் /௦/20212/2/, பெ. (॥.) உலக 

நன்மை (செ.அ.); 0ப010 9000, 980௭7௮ good. 

[Skt. lokOpakara> த. லோகோபகாரம்] 

லோட்டா /சரசி, பெ.(.) 1. நீர் குடிக்கப் 

பயன்படும் ஏனம்; ற]0/04, 8 8௱வ! 62! 0௦, 

generally of brass. 2. கழுத்தணி வகை 

(செ.அ.); a necklace of gold beads. 

[பீ /5/௪2 த. லோட்டா] 

லோடா /௪/௪ பெ.(ஈ.) லோட்டா,/ (வின்.) பார்க்க; 

566 1018. 

லோடு /கர், பெ.(ஈ.) குறைவு (செ.அ.); loss, 

deficiency. 

[Hind. lut> g. GaurGl] 

Gears Ay /dttiram, Gu.(n.) 

லோத்திரம் (செ.அ.); lodhra tree. 

[Skt. lodhra> g. லோத்திரம்] 

Gard siein /attukam, Qu.(n.) Gorgssio 

பார்க்க; see lottiram. 

Caria /Ontu, Gu.(n.) இராவுக்காவல் (செ.அ.); 

night patrol. 

(Fr. ronde> g. Garggi] 

லோபம்! /௧௦௪ஈ, பெ.(ஈ.) 1. கெடுதல் (விகாரம்); 

elision. '"ஆதேசலோபம்'"' (பி.வி.26). 2. குறைவு 

(Qe. 9).); defect, deficiency. "upélr 
கிரியாலோப மின்றியே"' (அறப்.சத.81). 

[8/7 /60௪2 த. Cari] 

லோபம்? /5௦௮௭, பெ.(ஈ.] 1. உலோபம்' பார்க்க; 

மருளின்மை கூடக் 

வெள்ளி 

ulOpam. "Georu   

கலந்துள்ளிருக்க" (தாயு.சின்மயா.3). 

2. கடுஞ்செட்டு (உ.வ.); 8411010685. 

[Skt. lobha> த. லோபம்] 

லோபன் /6௦௪ பெ.(ஈ.) ௱156. உலோபன் 

பார்க்க; 866 ப1602. "லோபன் மகன் டம்பன்" 

(செ.அ.). 

[Skt. |dbha> g. Garusir] 

GoomM' /Gpj Gu.(n.) 2. Geum umr&s; see ulopi. 

[Skt. 06/42 த. லோமி] 

லோபி-த்தல் /5/ செ.கு.வி.(.1.) உலோபி” 

பார்க்க; 866 ப61. 

[9/ம் /007௪2 த. ஸோபி] 

லோபி5-த்தல் /2௦/ 4 செ.கு.வி. (4.1) உலோபி” 

பார்க்க; 566 601. 

[9/ம் 00௪2 த. லோபித்தல்] 

லோபு-தல் /520, 5 செ.குன்றாவி. (4.1.) உலோபு 

பார்க்க: 566 ப।6றப. "லோபியுண்ணார்'' 

(தேவா.55.7). 

[Skt lOpa> g. Gam] 

லோபை /5௪/ பெ.(ஈ.) பார்வதி (கூர்மபு. 

5h &60.22);P arvati. 

[Prob. |Obha> g. லோபை] 

Couto /Ompar, Gu.(N.) இரும்பு வகை (இ.வ.); 

a kind of iron. 

லோல்படு--தல் /6/0௪7-, 20 செ.கு.வி. (81) 1. 

திண்டாடுதல்; to wander about restlessly, 

to be tossed about. "அவன் அங்குமிங்கும் 

லோல்படுகிறான்". 2. மலிந்து கிடத்தல் (உ.வ.) 

(செ.அ.); to be over plentiful, as a 

commodity. 

[57ம் /9/௪2 த. லோல்படுி-தவ்] 

லோலக்கம் /ச/௮4/௪௱, பெ.(1.) திண்டாட்டம்; 

restless wandering. "gust அங்குமிங்கும் 

லோலக்கமாடுகிறான்"' (செ.அ.).



லோலக்கு 462 லெளகீகன் 
  

[Skt. |dla> த. லோலக்கம்] 

லோலக்கு /6//0, பெ.(.) லோலாக்கு பார்க்க; 

see [Slakku. 

லோலம் /d/lam, Gu.(n.) 1. அலைவு; 

unsteadiness, restlessness. 2. a,meLl 

பெருக்கம் (செ.அ.); greediness, lustfulness. 

[Skt ldla> த. லோலர்] 

லோலயப்படு-தல் /5௭/௪-0-0௪1/ப, 20 செ.கு.வி. 

(1) லோல்படு (உ.வ.) பார்க்க; 866 (610910. 

லோலன் /5/2ஈ, பெ.(1.) 1 விளையாடித் திரிபவன்; 

one who |s sportive or பிஆர்பி. "முத்தலைச் 
சூலனே (அறப்.சத.17). 

2. பெண்டிரை நாடித் திரிபவன் (செ.அ.); 076 
who dallies with woman. 

[Skt. 16> 6. லோலன்] 

லோலாக்கு /6/akku, Qu.(n.) srd§e 
தொங்கவிடும் அணி வகை (செ.அ.); 8 
pendant suspended from the lobe of the 
ear. 

லோலனே" 

[Skt. (2/2425 த. லோலாக்கு] 

  

  

      

லோலாயப்படு-தல் (dldya-p-padu, 20 
செ.கு.வி. (9:1.) லோல்படு (உ.வ.) பார்க்க: 896 
lOlpatu.(@e..91). 

லோலாயம் /5/௬௪௱, பெ.(ஈ.) லோலக்கம் 
பார்க்க; see lSlakkam. 

[Skt. ddlayamana> s. ஸோலாயாம்]   

லோலோவென்றலை-தல் /d/Ovenralaj 2 
Ge.G.oN. (v.t.) திண்டாடித் திரிதல்; 1௦ ௩௭0 
restlessly (Ge. 9},). 

லோன் /௦௮ பெ.(.) கடன்; loan. 

[8/2 த. லோன்] 

லெளகிகதந்திரம் /2ப/04௪-/காரரகா), பெ.(ஈ.] 
உலக செய்திகளில் திறமை (செ.அ.); 814 ௦ 
tact in woridly affairs. 

[Skt. laukika> 5. Gor] 

லெளகிகதருமம் /aukika-tarumam, Qu.(n.) 

உலகியல் (செ.அ.); ways of the world. 

லெளகிகப்பிரக்கிரியை laukika-p- 

pirakkirtyai  @u.(n.) உலகவழக்கு 
(பி.வி.18,உரை.) (செ.அ.); ப5906 1॥ ௦௦௱௦ 

speech. 

லெளகிகம் /aukikam, Qu.(n.) Quer&ab 
umiée; see laukikam. 

லெளகிகன் /௪ப//4௪ஈ, பெ.(॥.) லெளகீகன் 

பார்க்க; 866 180. 

லெளகீகம் /௪ப//4௪1, பெ.(1.) 1. உலகிற்குரியது; 
wordly affairs, that which is of the world. 

2. உலகப்பற்றுடைமை (வின்.); worldliness. 3. 

அலுவல் (செ.அ.); office. 

[Skt. laukika> 5. Querfaui] 

Aor Fs ales laukika-virutt, Qu.(n.) 
வைதீகவிருத்தியை விடுத்து உலக 
நடைக்குரிய தொழில்களில் முயலுகை 
(செ.௮.); secular pursuits, opp. to vaitika 
virutti 

லெளகீகன் laukikan, பெ. (ஈ.) 
1. 2 valu Men weet; ONe Who is worldly- 
minded. 2. சமயவொழுக்க விதிகளைச் 
சரிவரப் பின்பற்றாதவன்; 016 4/௦ 0௦85 ஈ0 
Strictly adhere to the prescribed rites and 
Observances, dist. fr. vaitikan. 
3. உலகியலில் (லெளகீகவிருத்தியில்) 
ஒழுகுபவன்; one who follows secular 
pursuits. 4, உலகியலறிந்தவன் (செ.இ.); ௦6 
who is worldly - wise. 

[Skt. laukika> த. லெளகீகன்]



    

வக்காலத்து 463 வச்சம் 

வக்காலத்து ப௮ர்அிசப்ப, பெ. (ஈ.) முறை [U. wakii>g. Ei] 

மன்ற வழக்கு நடத்துவதற்கு வழக்கறிஞ வக்தா vaktd, பெ. (॥.) எடுத்துச் 

சொல்லுவோன்; 016 4/௦ 806815 ௦0 

6(00பா05. 2. பேச்சாளி; 01910. 

ருக்குக் கொடுக்கும் அதிகார ஆவணம் 

(பத்திரம்) (வின்.); (16081) Power of 

attorney given to a lawyer for conducting 

9 0856. 

[0. பண்றத. வக்காலத்து 

[Skt. vakta>g. 1650] 

வக்து ௪1/0, பெ. (.) காலம், வாய்ப்பு (இ.வ.); 

ட ட் time, season opportunity. 

may vakkiram, Glu. (n.) 1. aumerey; Curve, [Arab. vagi>s. ogi] 

bend, பண்பு "வக்கிர சாபமழைபொழிந்து" வகி-த்தல் ௪/ம, 4 செ.கு.வி. (4.4.) தாங்குதல்; 

(பாரத. இரண்டா. 12) 2. வட்டம்; (பிங்.) 06. to bear, carry, as a load, to undertake, 

3. சென்ற வழி மீளுகை; (பிங்.) 7617809 as a responsible work, to 

one's steps. 4. நேர்மையற்ற செலவு; maintain,support, as a family, to endure, 

(o\.16.) irregular course. 5.கொடுமை; as fatigue, etc. @@uu urjgms 

(iMdu.). cruelty, malignancy, as of a planet. வசிக்கிறான். ' 

6. பொய்; (திவா.). 16. 7. வஞ்சனை; (வின்.). [Skt. vah>e. ol] 

fraud, dishonesty. 8. Gameord auf; வச்சணத்தி vaccanatti Qu. (n.) அன்பு, வாற் 

perversity. 9. பொறாமை; 8 சல்லியம் (அருங்கலச். 23); tenderness, 

10. கலக்கம்; ௦ரப810॥. affection, fondness, love. 

[Skt. vakra>e. ascii] [5/4 42/5௮ 2.த. ௮ச்சணத்தி] 

வக்கிரன் Vakkiran, Gu. (N.) 1 மாறுபாடுள்ளவன்; வச்சணந்திமாலை vaccapandimdla, பெ. 

perverse, cross-grained person. (ஈ.) தம் ஆசிரியரான வச்சணந்தி முனிவர் 

2. குரூரன்; (வின்.) பல லா. 3. சனி; பெயரால் குணவீரபண்டிதரென்பவர் 

(இலக். அக.) 594பா£. 4. செவ்வாய்; (பிங்.) 

218. 5. உருத்திரன்; (யாழ். அ௧.). Rudra. 

6. திருமாலால் அழிக்கப்பட்ட ஒர் அசுரன்; 81 

asura slain by Visnu.  "வக்கிரனை வடி 

வழித்த மாயவனா'"' (பெருந்தொ. 865.) 

[5/ம பண்லுத. வக்கிரன்] 

வக்கீல் vakkil Qu. (n.) penn weir SH 

பிறருக்காக வழக்கை எடுத்து வாதிப்போர்; 

authorized attorney, counsel at law, 

pleader. 2. மணவுடன் படிக்கையில் 

மணப்பெண் சார்பான செயல் புரிபவன்; ௦16 

who represents the bride in a contract 

of marriage. 
  

வெண்பா யாப்பில் இயற்றிய பாட்டியல் நூல்; 

a treatise on poetics, in venpa verse, by 

Gunavirapandidar, named after his 

preceptor Vaccanaandi. 

வச்சத்தொள்ளாயிரம் vacca-t-tollayiram, 

Qu. (n.) வச்சதேயத்தரசனைப் பற்றித் 

தொள்ளாயிரம் வெண்பாக்களால் அமைந்த 

ஒரு நூல்; (வீரசோ. அலங்.11, உரை). 808 

of 900 venpa verses on the kingof 

Vatsa, not extant. 

வச்சம் vaccam, Gu.(n.) 1. இந்தியாவின் 

வடபாகத்துள்ள நாடு; 2 ancient province 
: ச ௪ * J 

in North India. அச்சத்திளங்கோவை 

(வீரசோ. அலங். 7% உரை:



வச்சயம் 464 வச்சிரரேகை 
  

[5/0 ௪7௪௪2 த. வச்சம்] 

வச்சயம் ௦௪௦௦௮/௮௱, பெ. (ஈ.) 1. கலைமான் 

(பிங்); 8180. 2. கருநிறமுள்ள மான் வகை; 

black stag. 

[Skt. vatsaka > 5. oéeuni] 

வச்சிரக்கட்டு 6௪௦௦/௪-/௨/௪11ம, பெ. (ஈ.) 

வலுவான அமைப்பு; 811010 - build. 

[வச்சிறார் 4 கட்டி] 

[5/0். பச்ச? த. வச்சிரம்] 

வச்சிரக்கோட்டம் /200/2-/-/5//௪ர, பெ. 
(n.) காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் இந்திரனது 
வச்சிராயுதம் நிற்க அமைந்த கோயில்; an 
ancient temples 814 Kaviri-p- 
pumpattinam, where Indra's thunderbolt 

was installed. ‘wédAre கோட்டது 
மணங்கெழுமூரசம்' (சிலப் 5, 741) 

வச்சிரகங்கடம் ,2௦௦]/2-/217௪20:4, பெ. 
(8.) மிக்க உறுதியுள்ள சட்டை வகை (யாழ். 
அ௧.); 8 0௦14 of great durability. 

[Skt. vajra tkarikata>s. née ta] 

வச்சிரகங்கடன் vaccira-kangadan, Qu. 
(1) அனுமான் (யாழ். அக); Hanuman 

[Skt. vajra + kafikata>s. Oe Fly E5151 sir] 

ae yey vaccira-cariram, Qu. (n.) 
உறுதியான உடம்பு (பிங்.): robust, strong 

௦00). அத்தமிரைக் குடித்துத் தடித்து வச்சிர 
சாரம் பெற்றார் (தக்கயாகப் 54, உரை.) 

[Skt. vajra + sarira>g, aussi gia] 

வச்சிரப்படையோன் vaccira-p-padaiy6n, 
பெ.(5.) இந்திரன்: 1ர0௨. 86 armed with 
the thunderbolt, 

aeéAgia vacciram, Qu. (n.) 1. இருதலைச் 
சூலமாய் நடுவுபிடியாயுள்ள ஓராயுதம். (சிலப் 
2, 46-8 உரை; thunderbolt, a weapon 
sharp-edged at both ends and held in 
the ஈ1006. கூர்கெழு வச்சிரங்கொண்டு'   

(பெருங். மகத. 27, 762) 2. மிகவும் 

2 mslurcr ai; that which is excedingly 

strong, hard or adamant. ‘asirafleyp 

மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தனானான் 

(சீவக. 2732). 3. வைரமலை (சூடா); 

diamond, as very hard. 4. மரத்தின் காழ். 

core of a tree. "வெளிறுமுன் வித்திப் 

Msrener wey alone secur lor "(EF ue. 

2613.); 5. சதுரக்கள்ளி (சூடா.); squre 

Sparge. 6. மல்லர் கருவி வகை (வின்.); 8 

weapon 0860 094 000615, 7. ஒரு வகைப் 

use; a kind 07 01ப6. 8. சிற்பநூல் 

முப்பத்திரண்டனுள் ஒன்று; 8 1621186 ௦ 

architecture, one of 32 cirpanul, 0.4. 

9. ஓக மிருபத்தேனுள் ஒன்று (சோதிட சிற்); 

(Astron.) a division of time, one of 27 

yokam, (q.v.). 

[Skt. vajra >g. afin 

வச்சிரயாப்பு vaccira-yappu, பெ. (ஈ.) 
1. மரங்களை வச்சிரப் பசையினாற் சேர்க்கை; 

gluing, in woodwork. அச்சு மாறியும் 

வச்சிரயாப்பும்” (பெருங். உஞ்சைக் 58, 47) 
2. வச்சிராயுதத்தால் எழுதியது போன்று 

என்றும் அழியா எழுத்து; 1ஈ0611016 வாரா, 
as the marks made by the vaccira- 
yutam நின்றது கிழமை நீங்கா வச்சிர 
யாப்பின் (Fag. 544.) 

[ond + umn] 

[Skt. vajra 2த. வச்சிர] 

வச்சிரரேகை vaccira-régal Gu. (n.) Guster 
மகப்பேறடைவதைக் குறிப்பதாகக் 

கருதப்படும் உள்ளங்கை வரி வகை (சிவக். 

பிரபந். சரபேந்திர குற. 51,19: (palmistry.) a 
kind of distinctive mark in the palm of 
the hand, believed to indicate female 

issue,



வச்சிரவண்ணன் 465 வசியம் 
  

[Skt. vajra +rékha >. ae Crone] 

வச்சிரவண்ணன் §~vaccira-vannan, Qu. 

(ஈ.) செல்வக் s_eyer; Kuberan, the god 

௦1/6௮]. வச்சிர வண்ணன் காப்ப வாழிய 

emf" (Fue. 2494.) 

[Skt. vaiSravana>6. aéAlassrameir] 

aeAgriWunrei vaccirappiyasam, Qu. 

(n.) (கணிதம்) பெருக்கல் வகை. (வின்.); 

(Arith.) cross multiplication. 

[Skt. vajrabhyasa >5. வச்சிராம்ரியாசம்] 

வச்சை ௪௦0௪] பெ. (1.) 1. வாஞ்சை (இலக். 

அ௧.); (00௨58. 2. இவறன்மை (உலோபம்); 

வளர06, 81 011656. நனிவுசெயுதற் குதவும் 

வச்சைமாக்கள் (இராகு. இந். 25./. 

[Skt. vafich>s. ame] 

ass uG.eU vasanta-pafsami Qu. (n.) 

காமனுக்குரியதாய் மாகமாதத்து வெண்பக்க 

(சுக்கிலபட்ச)த்து வரும் ஐந்தாம் நாள் (பஞ்.); 

the 5th titi of the bright fortnight in the 

lunar month of makam, as sacred to 

kama. 

[Skt. vasantatpnjami >5. வசந்தபஞ்சுரி]] 

வசந்தபயிரவி vasanta-payiravi Gu. (n.) 

ஒரு பண் வகை. (வின்.); 8 506011௦ melody 

type. 

த.வ. வேனிற் பண். 

[Skt. vasanta +bhairavirs. aureus] 

வசந்தம் ௪22௪௭, பெ. (.) 1. இளவேனில் 

(பிங்); the spring season. 

2. மேழம் (சித்திரை) மாதம் (பிங்.); the 
month ௦ரீ சப்த. 3. நறுமணம் (சூடா.) 

scent fragrance. 4. aielGumy (#8); 

scented powder. 5. git Genet பண். (பரத. 

இராக. 56) a specific melody type. 6. 

மகிழ்வான உரையாடல் (சல்லாபம்) (பிங்.). 

pleasant conversation. 7. சிறிய முத்து 

(யாழ். 948.); small pearl.   

த.வ. இளவேனில் 

[Skt. vasanta>s. சந்தர்] 

வசந்தமாலை vasantamadla, Gu. (n.) 

தென்றலைச் சிறப்பித்துக் கூறும் 

சிற்றிலக்கிய (பிரபந்த) வகை. (இலக். வி. 

836.); an antati verse describing the 

south-wind one of 96 pirapantam. (q.v.) 

[Skt. vasanta>s. aietsurenn] 

e155  Vvasanta-rutu, பெ. 

இளவேனில் (பிங்.); 8010 86850. 

[Skt. vasantatrutu>g. sensei] 

(n.) 

வசந்தன் 22௪7/2 பெ (7.) 1 காமன் (பிங்) ல 

the god of (00/6. 2. காமனுக்குத் தோழனும் 

இளவேனில் காலத்துக்குரியவனுமான ஒரு 

தேவன்; /2587(3 16 900 0150 and friend 

of Kaman 'சித்திரை வசந்தன் 

வருசெவ்வியுடன் மகிழா' (பாரத சம்பவ. 101). 

3. Agarme; the south-wind. வஞ்ச 

வசந்தனைநீ வாவென்று' (காளத். உலா, 

479) 4. கூத்து வகை; 2 (80 of dance. 

[Skt. vasanta>s. ௪சந்தன்.] 

வசந்தனடி-த்தல் 
செ.கு.வி. (4.[.) 1. கும்மியடித்தல் (வின்.); 1௦ 

perform the kummi dance. 2. வசந்தன் 

கூத்து ஆடுதல் (யாழ். அ௧.); 10 dance the 

vacantan dance. 

[Skt. vasanta>g. வசந்தனடி-த்தல்.] 

வசநாபி vasanapi Gu. (n.) வசம்பு (அ) தான்றி 

வேரிலிருந்து எடுக்கப்படுங் கொடிய 

நஞ்சுவகை; 8 strong poison said to be 

prepared from vasampu oF according to 

some, from tanriroot. 

aifiuin vacivam, Gu. (n.) 1. வயப்படுகை; 

being docile or subjugated. 2. காதல்; 

great attachment, devoted love "ஓ.ய்வறு 

வசிய முண்டாய்” (கொக்கோ. 1, 28) 

3. கைவயம் (வின்.); 801ப௮] possession. 

vaSantan-adir-, 4



வசீகரசக்தி 466 வருடபலன் 
  

[Skt. vasya > த. வசியம்] 

வசீகரசக்தி vacikara-sakti Qu. (n.) 
1. மனத்தைக் கவரும் ஆற்றல்; 90௫1 ௦74 

917800௦. 2. வசியஞ் செய்யும் ஆற்றல்; 

magic spell, hypnotic power. 

த.வ. வயக்காற்றல் 

[Skt. vasi-kara > த. வசீகரப்] 

வசீகரணம் vacikaranam, Gu. (n.) 

1. LULUHS Sime; subjugation, attraction. 

2. காமன் கணைகளுள் வசீகரத்தைச் 

செய்யும் அம்பு; 196 arrow of Kama that 

subjugation a person. 3. gimuds mre 

கலையுள் பிறரை வயஞ் செய்வதாகிய 
வித்தை (வின்.); art of subjugation by 

magic one of arupattunalu-kalai 

த.வ. வயப்பாடு 

[Skt. vasi-karana > த. ௮சீகரணம்] 

oé syin vacikaram, Qu. (n.) rittup attract, 

வசீகரன் 20/௪௭ Gu.  (n.) 
வசியப்படுத்துவோன் (யாழ். அக.); 076 ௩௦ 
fascinates and charms 

[Skt. vasrkara 2G. af ayeir.] 

வசூல் vacul Gu. (n.) 1. சேகரிப்பு: 
collection. 2. சேகரிக்கும் வரி முதலியன; 
(C G) collections, as of revenue. 

[U. was >5. 060] 

ue oVuTsA  vactl-pakki Qu. (n.) 
நிலுவைத் தொகை (வின்); uncollected 
balance 

[U. wasdal >, aes, s0.] 

வசூலி-த்தல் ௦௪௦01, 4 செ.கு.வி. (41.) வரி 
முதலியவற்றைத் தண்டுதல்: 1௦ collect, as 
166106. இந்த ஆண்டு இன்னும் வரி 
வசூலிக்கவில்லை. (உ.வ.) 

[U. wasdl > த. /கல்..] 
வமிசம் 6௪௱/௦௪௱, பெ. (ஈ.) 

imeage, descent, fami! 
bamboo. 3. வேய்ங்குழல்; 1] 

1. குலம்; 7806. 

9. 2. மூங்கில்; 
ute pipe. 

வரம் சாகா, பெ. (n.) 1. 

வருடபலன்   

[$9/ம் பனா. வமிசம்] 

வமிசாவளி vamicavali Ou. (n.) Gem வழி 

உறவின் முறையைத் தெரிவிக்கும் 

அட்டவணை; 9802810909 1766. 

[Skt. vanSavali>s. oufereunfl] 

வயசு 27200, பெ. (ஈ.) 1. பருவம் (பிராயம்); 

period of lifetime from birth. 

2. @lerenuo (Gluersueria); yourth, juvenility. 

வயோதிகன் 92764௪, பெ. (ஈ.) கிழவன்: 

old man. 

[Skt. vayodhika>s. aru dsc] 

வயோதிகம் 7017௪, பெ. (ஈ.) முதுமை; 
old age. 

[Skt. vay6ahika>s. osGuiréleia] 

தெய்வம் 
முதலியவற்றாற் பெறும் பேறு; 9௦௦1 gift 
blessing by a deity or a great person. 
"காதலி னுவந்து வரங் கொடுத்தன்்றே 
(திருமுரு. 94) 2. உதவி (அனுக்கிரகம்); 
91806, 18000 6]. 3. அருள் (ஆசீர்வாதம்) 
(wirlp. 918.); blessing. 4. வேண்டுகோள்; 
supplication, solicitation, entreaty, 
request. “வசையிலாள் வரத்தின் வந்தாள்" 
(சீவக. 201) 5. விருப்பம்; 065116. 
6. Gusoremn; excellence, eminence. 7. 
Q( As; atreasure. 8. சூழல் (யாழ். அ௧.); 
enclosed space. 9. எறும்பு; லார். 

[Skt. vafa>g. aun] 

வருடப்பிறப்பு varuda-p-pirappu, @u. (Nn.) 
1 புது ஆண்டுத் தொடக்கம்: beginning or 
commencement of a new year. 
2. ஆண்டின் முதல் நாள்: ஈ௦வ3௨௮1 8. 

varuda-palan, @u. (n.) 
ஐந்திரத்தின் (பஞ்சாங்கம்) படி 
அவ்வவ்வாண்டுக்குக் கோள் (கிரக) 
நிலையில் உண்டாகும் பலன்; the 
predictions for the year calculated from 
the position of the planets at the 
commencement of the new year.



வருடம் 467 வாக்கு” 
    

வருடம் varutam, பெ. (ஈ.) 1. ஆண்டு (பிங்); 

962. 2. மழை (பிங்.) ரல். “தேனென்னுங் 

கால ருடம் வருடிக்க வல்ல” (தக்கயாகம் 

68. 2 sn.) 

[Skt. varsa>s. ages] 

alerin vanam, Gu. (n.) 1. காடு (சூடா.); 

1௦1651. "வனமே மேவி ஏவ்வாறு 

நடந்தனை" (திவ். பெருமாள் தி. 9,2) 

2. ஊர்சூழ்சோலை (சூடா.); 01685016 01016, 

grotto about a 108/6. 3. சுடுகாடு; 

cremation ground. 4. ir (sleur.); water. 

5. மலையருவி (யாழ். அ௧.); 884௦ fall. 

6. உறைவிடம்; abode residence. 

"வாவியுமலருமாகத் துஞ்சுவ வனங்களெல்லாம்"' 

(இரகு. நகர. 38). 7. வழி; (பிங்.) way. 

8. துளசி (சூடா.); 0251. 9. புற்று (சங். 

௮௧.); எம் ஈரி. 

[Skt. vana>s. ami] 

வனவாசம் 2ஈ௪-17/2௦௮/7, பெ. (7.) காட்டில் 

aimip&ene; dwelling or residing in a 

10765(. "பஞ்சபாண்டவர் வனவாசம்” 

த.வ. காடுறைவு 

[Ski பனா௪-॥/25௪த. வனவாசம்] 

வாக்கியக்கட்டளை vakkiya-k-kattala, Gu. 

(ஈ.) நன்கு யாத்த சொற்றொடர்; 01296 0 

sentence of literary finish. "“7q@sarCar 

கட்டப்பட்ட வாக்கியக் GLL OG 

கூறுபாடுகளும் "(சிலப் 3, 42 உரை, பக். 108] 

த. வ. தொடராக்கச் செப்பம் 

[5/ம படித. வாக்கியக்கட். ளை] 

வாக்கியம் ச//ஷ்சர, பெ. (ஈ.) 1. சொல்; 

speech, saying, assertion, statement, 

command, words. பிதுர்வாக்கியம்; 

2. எழுவாய் பயனிலை முதலியவற்றால் 
பொருள் நிரம்பிய சொற்றொடர்; 58702006; 

proposition containing the subject, 

object and predicate. "வல்லோர் ௮குத்த 

வாசனை வாக்கியம்" (பெருங். உஞ்சைக் 34, 

27.) 3. uipGuomfi; aphorism, proverb. 

4. கதிரவக் கொண்டுடிபினின்று 

வேறுபட்டதும் தென் இந்தியாவில் நடை   

பெறுவதுமான பிறப்பியக்கணக்கு முறை; 

(Astron.) mode of reckoning followed 

in southern India, as distinguished from 

that followed in the sirya siddhanta. 5. 

பிறப்பியக் கணித வாய்பாடுவகை; (வின்.) 

astronomical table. 6. GumGarar; 

authoritative quotation. ”வாக்கியஞ் 

சொல்லி யாரொடும் வகையலாவறக 

செய்யன்மின்"' (தேவா. 999.10.). 

த.வ. முற்றுத்தொடர், கிளவியம் 

[5/ம் ப௮ிட௪2த. வாக்கியர்] 

anréAuntsasiun vakkiyarttam, Gu. (n.) 

1. சொற்றொடர்ப் பொருள்; ௦௦0 of a 

passage. 2. ஒரு பொருண் மேல் நேர்க்கூற்று 

அயற்கூற்றாக நிகழ்த்தும் உரை: (109.) 

argumentative exposition of a text. 

த.வ. தொடர்ப்பொருண்மை 

[Skt. vaky artha> g. வாக்கியார்த்தம்] 

வாக்கு! சிம் பெ. (ஈ.) 1. திருத்தம்; 

perfection, ௦016010௦58. 'ஊரக்கணங்கார் 

மணிவீளை” (சீவக. 74773]. 2. திருந்திய 

allgsy; refined form, shape. 'வாக்கமை 

கடி விசைளில் " (கலித், 722] 

த.வ. செப்பம், செப்பமான உடிவம் 

[Skt. bhiga> s. வாக்கு] 

வாக்கு? ஈம, பெ. (ஈ.) 1. புலன்கள் 

ஐந்தனுள் பேசற் கருவியான வாய். (பிங்.); 

mouth, the organ of speech, one of five 

karuméntiriyam, q.v. 2. Glerev. (Sleur.); 

word, speech. "வாக்கினாற்றெருட்டுவாரி 

maw" (கம்பரா. பிரமா. 201) 

3. தாணாவொலி (அசரீரி); voice from 

6. 4. சொல்லாணை (வாக்குத்தத்தம்); 

நாற /56. "அவனுக்கு அப்படி வாக்குக் 

கொடாதே "5. புகழ்ச்சிச் சொல்; 4010 of 

praise, encomium "வாக்கமையுருவின் 

மிக்கான் (சீவக. 7258). 6. எளிதிற் 

கவிபாடுந் திறம்; ௦808014/ 1௦ 0௦0056 

poems with felicity. "அந்த புலவா் 

வாக்குள்ளவா்” 7. நூலின் நடை; style. 

"gis நூலின் வாக்குச் சிறந்தது. "
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8. சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி 

STENT HT UMA spel; Speech form, 

of four kinds, viz, cUkkumai, paicanti, 

mattimai, vaikari. நிகழ்த்திடும் வாக்கு 
நான்கும்" (சி.சி. 7.24). 9. ஒரிடத்திற்கு 

உரியவனாக ஒருவனைத் தேர்ந்தெடுப்பது 
முதலியவற்றில் தன் எண்ணத்தைத் 
தெரிவிக்கும் உரிமை; 19/4 40 4௦16. 

[5/0 222 த. காக்கு] 

வாக்குரிமை அயர் பெ (ர) பொதுச்சடையின் 
உறுப்பினராகப் பிறனைத் தேர்ந்தெடுத்தல் 
முதலியவற்றின் அனுமதியுரிமை (இக்.வ.); 

franchise, right of voting. 

க.வ. ஓட்டுரிமை 

[5/4 202 த. வாக்கு] 

வாகடம் ௪4௪/௪, பெ. (ஈ.) மருத்துவ நூல் 
(தக்கயாகப். 553, உரை.); 60108] 5018006, 
medical treatise. 

த.வ. மருத்துவநூல், (வழக்கு - மாட்டு 
வாகடம், குதிரை வாகடம்) 

[Skt. vagbhata> ». amev.i] 

euresor vakan, Gu. (n.) ஊர்தியுடையவன்: 
one who possesses a conveyance. 
"கொண்டல் வாகனும் குபேரனும். " (பாரத. 
குருகுல. 29). 

[Skt. vaha> த. வாகன்] 

வாகனம் vadkanam, Gu. (n.) 4. ஊர்தி; 
vehicle, conveyance, animal to ride on, 
a horse, elephant, etc. Carriage, wagon, 
பா உயாந்த வாகனயானங்கள்"( பெறரியபு. 
தடுத்தாட். 20.] 2. சீலை (யாழ். அ௧.); 01௦10 
3. புடைவை முதலியவற்றை வைத்துக் கட்டும் 
முரட்டுத் துணி (யாழ். அக); rough cloth, 
used in packing. 4. விடாமுயற்சி (யாழ். 
2416.); perseverance, 

த.வ. களர்தி 

[Skt. vahana> g. வாகனம்] 

aurélefl vakini Qu. (ஈ.) 1 படை (பிங்); army, 
0051. 2. 81யானைகளும் 861 தேர்களும் 243 
குதிரைகளும் 405 காலாட்களும் உள்ள   

படையின் வகுப்பு; 9 0441510 ௦7 8 சாரு 

consisting of 81 elephants, 81 chariots, 

243 horse ஸா 405 1001, "வண்மை 
தலைவருமோ வாகிணிக ளாவோமோ 
(ஆதியூரவதானி. 45.) 4. ஒரு பேரெண். 
(பிங்.); 8 97621 ஈப௱ா0௭. 

[5/ம ப்ரத. வாகினி 1] 

வாச்சியம் ௪2௦௦௮7, பெ. (ஈ.) 1. சொல்லின் 

பொருள்; ஈ£0 07 817010, 81917௦24௦0 
௦1 88. 'வாதஷரன்.....ாசக முதற்கு 
வாச்சியம்" (சிவப். Nuk. நால்வர்.) 
2. சொல்லக்கூடியது; 1121 வர் கொ 66 

stated in words. 3. வெளிப்படையானது; 

that which is manifest or clear. 4. ®ikons, 
(ailer.); blame, censure, reproch. 

5. இசைக்கருவி வகை; ஈப5/08] 

instrument. "Gg ANG HUME HES 
அமைந்த வாச்சியக் கூறுகளும் (சிலப், 374, 
உரை, 

[Skt. vadya>g. anéfumil 

வாச்தவம் vactavam, Gu. (n.) மெய்ம்மை; 
reality, truth.. “s7*Uuenrg Aa 
வாஸ்தவம் (கைவல். சந். 89). 

[Skt. vastava >. aneésaui] 

வாசகம்' ௦௪௦௮௮, பெ. ௬.) 1 சொல்: 80660, 
wordofmouth. 'அிறியபோர்க் கருளிய வயா்பொழி 
வாசகம்” (பெருங் வத்தவ, 19 76) 2. செய்தி; 
658806.  “மல்குநீர்க் கண்டேற்கோர் 
வாசகங்கொண்டருளாயே " (திவ். திருவாய். 
14,5). 3. சொற்றொடர்; 9௨௨09, 
composition. "வடமொழி வாசகஞ்செய்த 
நல்லேடு " (சிலப், 75,589). 4. செய்யுள்; (சிலம். 
13,93 2 sm) poetical composition, verse. 
5. பிறர் கேட்க உருச் செய்கை; (சைவச. 
பொது; 752 26m7.). audible muttering of a 
Mantra. 6. 9 sop Ren (இக்.வ.); 0096. 
7... வாய்பாடு; form of speech; 
grammatical. "warmAesr sretrugy ustream. 
வாசகம்” (தக்கயாகப். 79, உரை..), 8. கடிதம் 
(siler.); letter, epistie 9. போற்றிப் 

பாடல்கள்; Wordsofpraise "வாசகஞ் 

களிம்பு
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செய்ய நின்ற திருமாலை ” (கிவ். பெரியாழ். 

4,1,3,). 

[Skt. vacaka> g. ameeii] 

[g. omer > Skt. vac-vacaka] 

வாசஞ்செய்-தல் 22௪7-29), செ.கு.வி. 

(v.i.) வசித்தல்; (௦ 88௪], ராஸ், 10006. 

[Skt 25௪2 த. உரசும்] 

வாசம் vasam, Qu. (n.) 1. sreenet; scent. 

2. இலா மிச்சை; 8 01855 1/1 fragrant 

roots. 3.4m; ghee. 4. hi; water. 

5.er§llmen; vermilion. 6. eswrue.; a 

fragrant flower. 7. 9) fl&; rice. 8. srmm); 

wind. (ei. 9|&.). 

endl’ vacj Gu. (n.) 1. வேறுபாடு; 0117௪810௦6. 

"ஈசணிலைறமைக்கு மோனையிறமையோர் 

நிலைக்கும் வாசிய/ரை” (ஏகாம். 2.007. 483). 

2. Gls, Causulity, nature, characteristic. 

"தரக்கனவன் குலத்துவாசி" (இராமதா. 

ஆரணி. 25]. 3. தகுதி; 10655, propriety. 

"gherr sro வாசியாக ' 

(திருவாலவா. 28, 457. 4. நல்ல நிலைமை; 

good, improved condition. அவனுக்குடம்பு 

வாசிதான். 5. நிமித்தம்; ர£௦ப0, 09056. நீ 

வாராதவாசி காரியங்கெட்டது. (வின்.) 6. 

வீதம்; rate, as of interest, portion. 

"செலவு மாகாணியாளிடம்நாலுமாவாசியுரர் 

கழித்து (5.1.1. (0, 123.). 7. நாணயவட்டம்; 

01500பா், 11 ள்ல றல. 'வாசிதீரவே 

காசு நல்குவீர் (தேவா. 5721. 

[Skt. perh. bhdj. தெ.க. /2512த. ஊசி ] 

வாசி? ஈச பெ. (ஈ.) 1. குதிரை (பிங்.); 10156. 

'ஏறினானவ் வாசியை (கிரூவாலவா. 28, 45], 

2. இரலை (அசுவதி). (சூடா.) 186 first 

naksatra "3. அம்பு (யாழ். அக.); arrow. 4. 

மூச்சு (யாழ். அக.); ௦9914. 5. முறைமை 

(நியாயம்) (யாழ். அக.); )ப51106. 

[Skt. vajin> gs. வாசி 3] 

ர் 

  

வாசி” 625) பெ. (ஈ.) வாழ்பவன் (வசிப்பவன்); 

dwellor, inhabitant. காசிவாசி 

[Skt. vasin >. au’) 

வாசிகை vasigal Gu. (n.) 1. தலைமாலை 

(itmu.); wreath, as of flowers, pearls, etc. 

worn on the head. 2.uren; garland. 

"வெண்முத்த வாசிகைத்தாய்' (திவ். இயற். 

திருவிருத். 20). (திவா. 3.செறியக்கோத்த 

wrens (m.); garland of flower strung 

thickly together. 

[Skt. vasa>g. amdéins'] 

amAriim vasittam, Gu. (n.) 1. அறநூல் 

பதினெட்டனுள் ஒன்று (பிங்.);) a Sanskrit 
text - book on Hindu law ascribed to 

Vasistha, one of 18 tarama - nil, q.v. 

[Skt. vasistha> 6. வாசிப்பும்] 

வாசிட்டலைங்கம் vasittalainkam, Gu. (n.) 

1. துணைத்தொன்மங்கள் பதினெட்டனுள் ஒன்று 

(பிங்); a Secondary purana,oneof18upa- 

purdnam.¢.v. "aur. moves 5 CHRSLCOT PIL 

சிலைதெரிந்து "(திரக்காளத் 4 நூவ்வர. 2] 
[Skt. vasistha-laiiga> த. வாசிட்லைங்கம்] 

வாதம்" vadam, Gu. (n.) 1. சொல்; 

utterance. 'எஞ்சலின் மந்திரவாதமன்றி” 

[பெரியபு. திருஞான. 971). 2. வாதம் 

முதலியவற்றில் ஒரு பக்கத்தை யெடுத்துக் 

Fr. Mins; argument.3. எதிர்வாதம் (சூடா.); 

disputation, ர்ச். "வாதமா 

றொன்றின்றித் தோற்றான் புத்தன்" 
(பெரியபு. திருஞான. 9247. 4. உரையாடல் 

(யாழ். அக.); ௦௦௩5211017. 5. பொன்னாக்க 

வித்தை (இரசவாதவித்தை); alchemy. 

"வகரமாதி மூள்றாகிய வசியமே வாதம்” 

(திருவிளை. ஏல்லாம் வல்ல. 77). 6. உச்சி 

வாதம்; 7. எரிவாதம்; 8. தானாத்திரம் வாதம்; 

9. ஈரல் வாதம்; 10.கடுப்பு வாதம்; 

11. முடங்கினி வாதம்; 12. திமிர் வாதம்;



வாதம்” 

13. முழங்கால் வாதம்; 14. கழல் வாதம்; 

15. தண்டு வாதம்; 16. சுரோணித வாதம்; 

17. குடல் வாதம்; 18. கிளிகை வாதம்; 

19. குளிச வாதம்; 20. சூசிகா வாதம் 

இதன்றியும் வாதம் மேலும் 80 வகையாம் 
vatha disease are 80, names of some 

are given above. (st. 916.). 

[Skt. 2022 த. வாதம்] 

வாதம் ஈச2௪௱, பெ. (£.) 1. காற்று (பிங்); 

ஸ்ம, வா. மாவாதஞ் சாய்த்த மராமரமே 
போல்கின்றார் (கம்பரா. நகர்நீங்கு. 99). 
2. உடலில் வளி மிகுதலாகிய பிணிக்கூறு 
(பிங்.); windy humour of the body. 

"வாதபித்த கபமென ...... மூவரும் ........ 
நலித்தனா” (உத்தரரா. அரக்கர் பிறப். 27], 

த... வளி, எதை 

[Skt. vada> 5. வாதும்] 

வாதம்” vadam, @u. (n.) வில்வம் (மலை); 
பார்க்க; 866 029]. 

[Skt. puti-vata> 5. ஊாதம்!] 

வாதப்பிடிப்பு 6242-௦-௦0/2/0௦0, Qu. (n.) 
ஊதையினால் ஏற்படும் எலும்புப் பொருத்துப் 
\ilpdu; contraction due to rheumatism. 
(சா.அ௧.) 

[வாதுர் 4 தர்ர 

வாதாவி' 628௪ பெ. (ஈ.) 1. வாதாபி1 
பார்க்க; 866 480801. "இளவல் வாதானி 
பென்போன் " (கந்தபு. வில். வாதா. வதைப், 
2.7. 2. மேலைச்சாளுக்கியரின் தலைநகர்; 
Badami, the capital of the Western 
Calukyas “aw yous gy 
தொன்னகரற் துகளாக" 

சிறுத்தொண். 6.. 

வாதாவித் 

(Gifu. 

[Skt. vadapi> s. கதாஷி] 

வாதி'-த்தல் vadi-, 4 செ. குன்றாவி. (4. 
1. வருத்துதல்; (௦ (றார். afflict, trouble. 

470 

  

வாதுமை 

"மாவலி வாதிக்க வாதிப்புண்டு " (Sets, 
திருவாய். 72,8). 2. தடுத்தல்; 1௦ 10௭, 
obstruct. "5558 குடிமையான் 
வாதிப்பட்டு ” (நாலடி..66.). 

த.வ. நலிதல் 

[5/ம 92072 த. வாதி த்தல்] 

வாதி“-த்தல் 2௦ 4 செ. குன்றாவி. (.4.) 

வாதாடுதல்; to argue, dispute, to 
asseverate. 

த.வ. எதிராடல் 

[5/1 4292-2: த. வாதித்தல்] 

வாதி” ஈ201 பெ. (ஈ.) 1. எடுத்துப்பேசுபவன்: 
one who advocates. "Gernmé 
துறையாக்கே வாதியாய்ப் பணி செய்” 
(தேவா. 3974), 2. சொற்போரிடுபவன்; 
015பர்கார், 960812. "வாதிகையன்ன 
கனவக்கதி ரிறைஞ்சி" (மலைபடு, 772) 3. 
வழக்குத் தொடுப்போன்: complainant, 

plaintiff; opp. to pirati-vati.4, புலமையோர் 
நால்வருள், வாதில் ஏதுவும் மேற்கோளும் 
எடுத்துக்காட்டிப் பிறர்கோள் மறுத்துக் 
தன்கொள்கையை நிலைநிறுத்துவோன்: 
(யாப். வி. பக். 514.) (பிங்); 500௦1௮ ௭4௦ by 
adducing reasons and quoting 
authorities confutes the statements of 
his opponent and establishes his own, 
one of four pulamaiyor, q.v. 
5. பொன்னாக்கம் Gesueisir; alchemist. 
"தோன்றினன் மனமருள் செப்வதோர வாதி" 
(கந்தபு, பராக், 775, 4. 

[Skt. vadin> s. தி] 

வாதுமை ஈசபரசர் பெ. (ஈ.) 1. மரவகை: 
common almond, mztr., prunus 
amygdalus. 2. Sent weiss; Indian 
almond, 1,tr., termin-alia ctappa. 

[Skt. vadama> த. கராதுமை]
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வாதுவன் 22/2, பெ. 

1. குதிரைப்பாகன்; 0700. 

வாதுவர் ” (சிலப் 22, 72). 2. யானைப்பாகன் 

(பிங்.); mahout. 

[Skt. 02202 த. காதுவன்] 

(n.) 
"காழோர் 

வாதுளம் vadulam, பெ. (n.) 

சிவத்தோன்றியங்கள் (சிவாகமம்) 

இருபத்தெட்டனுளொன்று; 8 8018 

SaivascriptureinSanskrit, one of 28 

Sivakamam, g.v. “வாதுள முதலிய 

தந்திரத் தொகுதி” (கந்து. சூரனமைச், 129). 

[Skt. vadula>g. anmgiemil 

eureng, vadaj Gu. (N.) 1. துன்பம்; affliction, 

torment, distress. "“armau படுகின்ற 

வானோர்” (தேவா. 570,2,). 2. துன்பம் 

(வேதனை) செய்யும் நோய். (பிங்.); painful 

disease. 

[Skt. baaha>g. arms] 

வாந்தி 6௧72] பெ. (ஈ.) கக்கல்; (நாமதீப. 600.); 

vomiting, ejecting from the mouth. 

த.வ. வாயாலெடுத்தல், உமித்தல் 

[8/4 பர் த. வாந்தி] 

வாந்திபேதி vandi-ped; Gu. (N.) நச்சுக் 

கழிச்சல் நோய் (இக்.வ.); 001619, 88 

attended with vomiting and purging. 

த.வ. கக்கல் கழிச்சல் 

[Skt. vandi+peti> s. வாந்திபேதி/ 

வாந்தியுப்பு /270/)/-ப004, பெ. 

கக்கலுண்டாக்கும் உப்பு. (இங். வை.); 

emetic, potassio tartras. 

(n.) 
tartar 

த.வ. கக்கல் உப்பு 

[Skt. vandi> த. வாந்தி] 

வாந்தியெடு-த்தல் மகார்சஸ்-, 4 

செ.குன்றாவி. (.ர.) கக்கல் செய்தல்; 1௦ 

vomit. 

த.வ. கக்கு 

[Skt. vandi>s. வாந்திபெடு-த்தவ்]   

amuaGu mise vapasuperu-, 4 செ.கு.வி. 

(v.i.) 1. போட்டி முதலியவற்றிலிருந்து 

விலகுதல்; முறைப்படி அறிவித்த ஒன்றை 
திரும்பப்பெறுதல்; withdraw from a 
competition, etc. withdraw an 

application, a notice, etc. smd 

நேரத்தில் அந்த வீரர் இருநூறு மீட்டர் 
பந்தயத்திலிருந்து வாபசு பெற்றுக் 

கொண்டார்./ வேட்பு மனுக்களை வாபசு பெற 

நாளை தான் கடைசி நாள்/ தொழிலாளர்கள் 

வேலை நிறுத்தத்தை வாபசு பெற்றாலொழிய 

பேச்சுவார்த்தை இல்லை என்கிறார்கள். 

2. பொருளையோ பணத்தையோ திரும்பப் 

பெற்றுக் கொள்ளுதல்; 18/6 680. அந்தக் 

கடையில் எந்த ஒரு பொருளையும் வாபசு 

பெற மாட்டார்கள்/ தைலம் வலியைப் 

போக்காவிட்டால் உங்கள் பணத்தை வாபசு 

பெற்றுக் கொள்ளலாம். 3. அனுப்பிய 

படைகளை திரும்ப வருமாறு செய்தல்; 44144 

02, 1620௮1 106 கா௱டு. ஆக்கிரமித்த 

இடங்களிலிருந்து படைகளை அந்த நாடு 

வாபசு பெற வேண்டும்/ போர் முனையில் தன் 

நிலைகளை இழந்த படைகளை அதிக சேதம் 

இல்லாமல் வாபசு பெற்றுக் கொண்டது. 

(கிரியா.). 

eairwn vamam, Gu. (n.) 1. அழகு. (பிங்); 

beauty. "வாமச் சொரூப முடையோய்” 

(இரகு. திக்கு.வி. 740.) 2. ஒளி. (சூடா.): light, 

brightness, splendour. “amu Guasns 

மங்கையோடு” (கம்பரா. கைகேசி. 49. 

3. இடப்பக்கம்; [611 5106. “வாமத்தாண் மேல் 

வர வலத்தாண் மேணின்று” (திருவாலலா. 32 

8). 4. நேர்மையின்மை; பறா10160ப5655, 

ஈ/்பத106. "வரமப்போர் வயப்ரிசாசனும் " 

(கம்பரா. பத்தலை, 49.) 5. எதிரிடை 

(afler.); Opposition. 6. தீமை; evil, 

0௮36816568. “வாமக்கள்றைக் குடித்தவா 

போல "” (கற்றா. குற, 705). 7. அகப் புறச்சமயம்
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வாமன் 

ஆறனுள் அனைத்துலகும் சத்தியின் 

பரிணாமமே என்றும் சத்தியுடன் 
இலயித்தலே முத்தியென்றும் கூறும் மதம் 

(சி.போ.பா அையடக். பக். ௪0.) (5/௮) 8 

Sava sect which declares that the 

whole universe is a manifestation of 

Sakti, and that salvation consists in 

absorptionin her, one of sx aka-p-pura- 

cCamayam.q.v. 8. பாம்பு வகை (வின்.); 8 

kind of snake. 9. (pensv (ailetr.); woman's 

breast. 10. Gecveutd (aflsr.); riches. 

[Skt. vama > &. amin] 

வாமன் Vaman, Gu. (n.) 1. அருகன்; கார்ன். 

"வார்தளிரப்பிண்டி வாம” (சீவக. 2018), 

2. புத்தன்; $ீப0009. "காமற் கடந்த வாமன் 
பாதம்” (மணி0ம.5, 777). 3. சிவபிரான்: 

8௨. "கங்கை சூடும் வாமனை " (தேவா. 
1050,4). 

[Skt. vama > g. omer] 

vamana-k-kal, Gu. (n.) 
இறையிலி நிலங்களின் எல்லை குறிக்க 
நாட்டப்படும் வாமனாவதாவுருவமைந்த கல் 
(insc); boundary stone of lands granted 
for religious purpose, as carved with the 
figure of Vamana. 

QUIT LO sar & & 6 

(வாரனன் உ கல்] 

[Skt. vamana > த. வாமனன்] 

வாமனன் ஈசீரசாசர, பெ. (ஈ.) பத்து 
தோற்றரவத்து (தசாவதாரத்து)ள் குறள் 
வடிவாய் அவதரித்த திருமால். (பிங்.) ; 
Tirumal his dwarf incarnation, one of 
tacavataram, q.v. “வாமனன் மண்ணரிது 
வென்னும் (தில். திருவாய். 4,477 ) 

[Skt. vamana > த. suirtaser sir) 

வாயசி vayasi Gu. (n.) பெண் காக்கை. 
(இலக். 9)6.); hen-crow. 

[Skt. vayas/> த. வரயசி] 
வாயு ஈம, பெ. (ஈ.) 1. காற்று (பிங்); மாரா, 

8. 2. ஐம்பூதத்துள் ETM; an element,   

016 07 8708-040௭. அதன் கண் வாயு 
வெளிப்பட்டு" (மணிமே, 27, 209). 

3. எண்டிசைத் தேவருள் வடமேற்கு 

மூலைக்குத் தலைவனான Caos; Vayu, 

the wind-god, regent of the north- 

west, one of the asta-tikku-p-palakar. 

4. aulomu Gurus; flatulence. 

த.வ. வளி 

[Skt. vayu > g. anuj] 

வார்த்திகம்' 21/9௮), பெ. (7.) நூற்பாவின் 

(சூத்திரம்) கருத்தை விளக்கும் ஒரு வகை 
யுரை (சி. Gur. 1, u& 41.); supplementary 

rule added to a sitra critical gloss or 

annotation. 

[Skt. varttika > த. வாரத்திகம்!] 

வார்த்தை! ஈச(/2/ பெ. (ஈ.) 1. சொல்; word, 
phrase. 2. மறுமொழி (பிங்.); reply. 
3. உறுதிமொழி; நா௦ர56 4. செய்தி; ஈஸ, 
intelligence, (10119. ஒரு வாணிகனை 
யாட்கொண்ட வார்த்தை (தேவா. 414, 7.). 

வார்னீசு varnicu, பெ. (ஈ.) மரப்பொருள் 
முதலியவற்றிற் பூசப்படும்மினுக்கெண்ணெய்; 
varnish. 

த.வ. மினுக்கெண்ணெய் 

[E. varnish >s. வார்னிகு] 

வாரண்டு ஈசாப், பெ. (ஈ.) 1. ஆளைக் 
கட்டுப்படுத்திப் பிடிக்க அரசால் 
விடுக்கப்படும் கட்டளை: ஙக£2ா( 6 ௮5, 
2. lenenr (@).ou.); security. 

த.வ. பிடி 

[E. warrant > 5. கரண்டு 
வாரம் 62௪௭, பெ. (ஈ.) 1. ஞாயிறு, திங்கள், 

செவ்வாய், அறிவன் (புதன்), வியாழன், 
வெள்ளி, காரி (சனி) என்ற ஏழு கிழமைகள்; 
days ofthe week, numbering seven, VZ., 
ati-varam, cOma-varam, mankala- 
varam, caumiya -Varam, kuru-varam, 
cukkira-varam, cani-varam. 2. ஏழு 
கிழமைகள் கொண்ட காலப்பகுதி. (பிங்.); 
week.
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(Skt. vara>g. வாரம் 

area valmiki Gu. (n.) sn Gompludle 

இராமாயணமியற்றிய முனிவர் (வின்.); 8 

sage, the author of the Ramayana. 

(Skt. valmiki > 5. வால்பிகிர 

வாலிபம் valipam, Qu. (n.) Geren; youth, 

juvenility. “aural wrens " (Aap. 1141). 

த.வ. இளந்தை, வாலை 

(Skt. மிச்ச 2 த. வானிபா்/ 

வான்மிகி ரசா பெ. (॥.) வால்மீகி 

பார்க்க; 86616. "வாங்கரும் பாத 

நான்கும் வகுத்த வான்மீகி யென்பான் 

(கம்பரா. நாட்டும் 7) 

விம் பகரா 2 த, வாள்மீகி/ 

வானப்பிரச்தம் Vvapappirastam, Gu. (n.) 

1. ஒழுகலாறு (ஆச்சிரமம்) நான்கனுள் 

மனைவியுடன் காட்டிற்குச் சென்று தவஞ் 

செய்யும் நிலை. (சி.சி. 8, 11, மறைஞா.) 176 
of a vanappirastan one of four 

8008௱௮௱. 2. காட்டிருப்பை. (மலை); 810 

mahwa. 

[Skt. vanaprastha > த. வானப்பிரசதம்/ 

வானி vani Gu. (n.) 

ராடி. “பாண்டவர் வாணி குலைந்தவே” 

(சேரு//, இராபாதி: 34.) 

[Skt. vahini > 6. வானி] 

Mesa visd-kK-kafi Gu. (n.) 1. நஞ்சு 

விலங்குகளால் தீண்டப்படுகை; poisonous 

bite, bite of venomous reptiles or 

animals. 2, பெருந்துன்பம்; 561005 

trouble. “எனக்கு இருபெரிய 

ிக்கடியாயிற்றே 

படை (பிங்.); 

த.வ. நச்சுக்கடி 

விசக்கண் 1722-௭) பெ. (ஈ.) தீமை பயக்கும் 

பார்வையுள்ள கண்: 64 eye. 

த.வ. நச்சுக்கண் 

/5/ம 22 த. ஸிசம்/   

விசக்கல் visa-k-kal, பெ. (ஈ.) 

1. விசத்தையெடுப்பதாகக் கருதப்படுங்கல் 

(வின்.); 8 stone supposd to absorb 

001501. 2. காலில் பட்டால் பட்ட இடத்தில் 

விசமுண்டாக்கும் கல்; poisonous stone 
that causes pain when it priks the 
foot 

5M. LESH 

[Skt. visa>g. ofteia] 

Mesa visa-k-kayccal, Gu. (n.) 

1. இசிவு சுரம்; 61611௦ fever, typhoid. 

2. சுரநோய்வகை (வின்.); 0651116115 

fever. 

த.வ. நச்சுக்காய்ச்சல் 

(Skt. visa>s. ஸிசம்/ 

aledéammm visd-k-karru, Gu. (n.) 

1. நச்சுத்தன்மையுள்ள காற்று; 9018000ப5 

wind. 2. eurenL_& sammy; northerly wind. 

த.வ. நச்சுக்காற்று 

விசகடிகை visakadigai Gu. (ஈ.) 

விண்மீன்களால் ஏற்படும் தீய காலம் 

(சோதிடம்) (விதான. குணகல. 25, உரை.); 

inauspicious period in the duration of a 

naksatra. 

Ne Acuohuruid visakiruminiyayam, Gu. 

(n.) நஞ்சி(விசத்தி)லுண்டாகும் புழுப்போல் 

தீயதிற் பழகுவோர்க்கு அது தீங்காகத் 

தோன்றாமை குறிக்கும் நெறி; ரூஷ்ச ௦01176 

worm bred in poison, illustrating the 

principle that an evil to which a person 
in accustomed will not appear to him as 

an evil. 

வியாக்கியானம் Vviyakkiyanam, Gu. 

(n.) உரை; exposition, explanation, 

comment, commentary. "954u565 

தோன்றியவாறெல்லாம்....வியாக்கியானஞ் 

செய்து" (கிவ.௪ம.33). 

த.வ. விளக்கவுரை



வியாகரணம் 

[Skt. vyakhydna >. afumédéumani] 

வியாகரணம் ஸ்ச/்சாசாசா, பெ. (ஈ.) 

1. அறுபத்து நான்கு கலைகளுள் ஒன்றான 

இலக்கணம்; grammar, one of 

arupattundlukaai,q.v.; 2. Gusmma 

ஆறனுள் ஒன்றான வடமொழியிலக்கணம்; 

Sanskrit grammar, one of six vétankam. 

"ஜந்திரத் தொடக்கத்து வியாகரணமும் 

(கலித். சகடவள்வா. உர... 

த.வ. இலக்கணம் 

[Skt. ருசி த. வியாகரணம்] 

வியாகரி--த்தல் viyakari-, 4 Ge.G.ai. (v.i.) 

விரித்துரைத்தல்; 1௦ 0000பா0, 60188. 

"வாக்கிய முப்பதினால் வகை செய்து 

கியாகரித்தோம்” 

[Skt. 9-7. வியாகரி-த்தல்/ 

வியாகுலம் viyakulam, Gu. (n.) 1. sss; 

sorrow, trouble. 2. salmev; anxiety. 

"ஏழைகள் வியாகுலமி தேசென வினாவி” 

(திருப்பு. 176.), 3. மயக்கம் (இ.வ.); 

perplexity, bewilderment. 

த.வ. துயரம் 

[Skt. vyakula>g. ofumeas] 

lure funn viyacciyam, Gu. (n.) 1 ups; 

dispute. 2. முறைமன்ற (நியாய) வழக்கு 

(இக்.வ.); |24/-5பர(. 

[Skt. vyaja>s. atuméFuni] 

வியாசபாரதம் viyasa-baradam, Qu. (n) 

வியாசர் இயற்றிய வடமொழி மகாபாரதம்; 
the Maga Bharada composed by 
Vyasain Sanskrit. 

[Skt. vyasa+bharata>s. owrsurrgi] 

வியாசம் viyésam, Gu. (n.) 1. பிரிவு, 
பகுக்கை: separation, division, 
classification 2. aG@ GQeweet பற்றி 
எழுதும் கட்டுரை (இக்.வ.); வார்சா paper, 
Essay. 3. அற (தரும) நூல் பதினெட்டனுள் 
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வியாதிபரீட்சை 

வியாசர் இயற்றியதாகக் கூறப்படும் சுமிருதி; 

a Sanskrit text-book on Hindu law, 

aescribed to vyasa,oneof 18 taruma- 

nal, q.v. 

[Skt.vyasa>g. ofumesi] 

வியாசன் 25௪, பெ. (1.) வேதங்களை 

வகுத்தவனும் பிரம்மசூத்திரம் பாரதம் 

பதினெண்புராணம் முதலிய நூல்களை 

இயற்றியவனுமான முனிவன்; 8 81௦161 

sage, the original compiler of the four 
védas and author of the brahma sutras, 

the mahabharata, the 18chief puranas, 

etc,. 

[Skt. vyasa>g. oflumesir] 

வியாதன்" பர/௪௦21), பெ. (ஈ.) 1. வியாசன்; (6 

5906 4858. "வியாதனார்...... மாமறை 

நான்கென ௮குத்து......... உரைத்தான்” 

(பாகவத. மாயவனமி, 33). 2. வேடன்; 

hunter. 

[Skt. vyasa>s. afumssir] 

alums viyddi Gu. (n.) 1. Geri; disease, 

ailment, sickness, malady. "9 suid 
உியாதியுமின்றி” (ஞான வா. மாவலி. 28.). 2. 

தொழுநோய்; (601033. 

[Skt. wadhi>s. ofursl] 

வியாதிக்காரன் viyadi-k-karan, Qu.(n.) 

நோயாளி; (வின்.) sickman. 

த.வ. நோயாளி 

[Skt.vyadhi>g. atu] 

lun herié viyadi-sandi Qu. (n.) 
நோய்நீங்கச் செய்யும் சடங்குவகை; 8 
propitiatory ceremony for the cure of 
disease. 

[Skt. vyadhisanti>s. aturheriéi] 

oun Sul _ene viyadi-paritcai Qu.(n.) sme 
முகம் மலம் மூத்திரம் கண் நா உடல் தொனி 

என்ற எட்டினால் நோயைச் சோதிக்கை; 
diagnosis of a diseae by anexamination
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of nati, mukam,malam, mittiram, kafi, 
nacariram, tofii. 

வியாதுதம் ஸ்சீங்ா, பெ. 

இயங்கியற்பொருள்; movable thing. 

[Skt. vyadhita>g. ofurgiein] 

(n.) 

aur viyaptam, பெ. (7.) பரப்பப்பட்டது; 
that which is pervaded. 

[Skt. vyapla>s. விபாப்தம்/ 

வியாப்தி பட்சத்! பெ. (ஈ.) 1. எங்குமிருக்கை; 
ளொர் றா£$ா06. 2. பரந்திருக்கை; 

pervasion. 

Aurugtum viyappiyam, Gu. (n.) 

1. uptiutiu@eug, that which is pervaded. 

"orang வியாப்மியமே விமலை 
(சிவதரு. சிவஞான. 22). 

ப 

வியாபகம் viyapagam, பெ. (n.) 

1. பரவியிருக்குந் தன்மை; 06/25100, 011050. 

2. THEM GEG bse, omnipresence. 

3. எங்கும் அறியப்படுந்தன்மை; being widely 

(ரா. "அவன் வியாபகமுள்ளவன்'"". 

[Skt. vyapaka>s. வியாபகம்/ 

Mwunusesr viyapagan, Gu. (n.) 1. கடவுள் 

(எங்குமிருப்பவன்); 900 88 ரொ௱ர்றா656ட். 

2. எங்கும் அறியப்படுத்தன்மை படைத்தவன்; 

widely known person. 

MMlurud’ viyapagi Gu. (n.) 

வியாபிக்குஞ் சிவசத்தி.606(0] 04 5148, 9 

all - pervasive. “விமலை alum " 

எங்கும் 

(சிவதரு சிவஞானயோ. 22); 

வியாபரி'-த்தல் நச், 4 செ.கு.வி. (3-.) 

1. தொழிற்படுதல்; to operate, act. to be 

401160. 2. நன்கொடை சேகரித்தல்; 1௦ 

collect funds, as for a festival. "GES 

உற்சவத்தை அவர் வியாபரித்துப் 

பண்ணுகிறார். ” 

வியாபரி£-த்தல் viyapari-, ti செ.கு.வி. (41-) 

சொல்லுதல்; 1௦ 161.   

வியாபாதம் (222/௭, பெ. (ஈ.) வஞ்சகம்; 

evil design. 

Murunrseri viyapatanam, பெ. (ஈ.) 

கொலை; murder, killing. 

[Skt. vyapadana-s. aftumurgemria] 

வியாபாரச்சரக்கு vViydpacu-c-carakku, Qu. 

(n.) விலைபடுதற்கான பண்டம்; 211065 ௦4 

merchandise 

வியாபாரம் viyaparam, Gu. (n.) 1. தொழில் ; 

action, operation, funtion.  inedor 

முதலைந்திற்கும் வியாபாரம் 2.வாணிகம்; 

trade, commerce transaction. 

வியாபாரி viyapar; பெ. (ஈ.) வாணிகன்: 

merchant, dealer, trader 

[Skt. vyaparin=s. வியாபாறி/ 

வியாபி! viyapi Gu. (n.) எங்கும் 

நிறைந்திருப்பது. 1௪1 ம் 15 84 - 

pervasive, as வா. "சித்தன் மெய்த்தகு 

குணமிவி ஸியாமி”(ஞானா. 17); 

வியாபி-த்தல் (ரகம/, 4 செ.கு.வி. (4...) 

எங்கும் பரந்து நிறைந்திருத்தல்; 1௦ 
06180௦. "எங்கும் வியாபித்துணர்வா 

முனக்கு" (தாயு. பாயப்புலி. 52.). 

[Skt.vyap> s. afuim A] 

வியாபிருதி viyapirut, பெ. (n.) 

மறைக்கப்படாதிருக்கை 089 பா௦016160 

௦7 006. "லகுதை ஸியாபிருதி” (சிவப்பி. 

30.). 

வியாபினி viyapini பெ. (ஈ.) 

1. சோடசகலைகளுள் germ. a mystic 

centre in the body, one of cotacakalai, 

0.4. இதன் மேனாலின் வியாபினி (தத்துவப் 

141): 2. எங்கும் நிறைந்திருப்பது (யாழ். ௮௧.); 

that which is all - pervasive. 

வியாமம் ஸர்சராசா, பெ. (ஈ.) நான்குமுழம்; 

fathom, the length of the extended arms. 

[Skt.vyamars. afin]
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வியாமோகம் viyamogam, Gu. (n.) 

பெருமோகம் (திவ். திருவாய். 6,1பன்னீ.பர.); 
excessive attachment. 

[Skt. vya@moha>s. ofunGioreth] 

வியாயாமம் viyayamam, Qu. (ஈ.) உடற் 

பயிற்சி (சுகசந்.71.); 0௦010/ exercise. 

[Skt. vyayama>s. விபாயாமர்ர 

வியாயோகம் viyayogam, பெ. (ஈ.) ரூபகம் 

பத்தனுள் காமமும் ஆசியமும் நீங்கி 

தலைவனது வீரச்செயலைக் கூறும் 

ஒரங்கமுடைய நாடக வகை. (சிலப். பக். 84, 

கீழ்க்குறிப்பு.); a species of drama in one 
act, describing a military or heroic 

exploit and excluding the sentiments of 
love and mirth, one of ten ripakam. q.v 

Muri ss viyartti Qu. (n.) பொருள்; 
meaning, exposition. 

வியாவகாரிகம் viydvakarigam, Qu. (n.) 

வழக்கத்தில் இருப்பது (வேதா. சூ. 32); that 
which relates to everyday life or 
practice 

Mure shew viyavarttitam, Qu. (n.) 
இணையாவினை (அபிநய)க்கைவகை. 
(சீவக. 1257, உரை.); 8 1870-0096. 

வியாவிருத்தி ஸந்சிசசப/!/ பெ. (ஈ.) தள்ளுகை; 
exclusion; rejection. 

வியாளக்கிராகி viyala-k-kiragi பெ. (n.) 
Koger unités; see piddran 

வியாளம் viyd/am, Qu. (n.) 1. பாம்பு (சூடா); 
snake. 2. புலி; tiger. 3. யாளி; a 
mythological animal. 4. Ga @ssorapeirar 
யானை; Vicious elephant. (w). 

வியாளவரி viyda-vari Gu. (n.) கோயிற் 
கருவறை (கர்ப்பக்கிரக) மதிலின் உச்சியில் 
யாளியுருவிலமைந்த ஒப்பனை (அலங்கார) 
வரி; 8 176 of carbel stones having yal 
Images, in the inner shrine of a temple.   

வியாளவியூகம் viydia-viyigam, Qu. (n.) 

பாம்பு வடிவான படையமைப்பு (சுக்கிரநீதி, 

338.); serpent-like array of an army. 

வியானபூமி viyana-pumi Gu. (n.) aGarG@ 

(wiTip..9)&.); burial and burning ground. 

Alureret viyanan, Qu. (n.) usgsievafl 

(தசவாயுயுள் ஒன்றானதும் அரத்த 
வோட்டத்தை யுண்டாக்குவதுமான வளி; (16 
vital air of the body, which causes 

circulation of blood, one of taca-vayu, 

0.4. 

[Skt. vydna>e. வியானன்] 

alu muss viyurpatti Gu. (n.) 1. மொழிப் 

பொருட்காரணம் (யாழ்.அக.); (98௭ ) 
etymological origin, derivatrion. 

2. svailumay proficiency in language, 
literature, etc. 

alu Mus Hu sior soy) —g 6d viyurpatti-pannu-, 

N Ge.Germral (v.t.) yHsrujstor_rds eee; 
to create a new. 

AM uj Mu er er sr viyurpannan, பெ. (n.) 

Houolumlesrersusr; erudite scholar, one 
who Is proficient in language, literature, 
etc. 

வியூககாரன் viytkakaran, Qu. 
தையற்காரன் (யாழ். அக.). (21௦. 

alu, & Gugib viyika-pétam, Qu. (ஈ.) 
Uso ware ples (wirip. 916.); breaking of 
the serried ranks of an army. 

வியூகம் ஸரீ, பெ. (ஈ.) 1. படை வகுப்பு 
(குறள். 767, உரை): military array. 
2. திருமால் நிலை ஐந்தனுள் சங்கருஷணன் 

பிரத்தியும்நன் அநிருத்தன் என்று 
மூவகையாகவும் வாசுதேவனைச் சேர்த்து 
நால்வகையாகவுமுள்ள நிலை. (அஷ்டாதச. 
5505. 3,43.) (பரிபா. 3, 81, உரை;.); 
Manifestation of visnu as three 
divinities, viz , cankarusanan or as four 

(n.)
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divinities, including vacutévan, one of 

fve Tirumal-nilai,q.v. 3. Sirer; multitude, 

collection 4. விலங்கின் கூட்டம். (சூடா.); 

herd, flock. 

வியூகாவதாரம் ஈந272௪(27௮), பெ. (ஈ.) 

1. வியூகம் பார்க்க; see viyugam. 

"சங்கருடாாார் அறநிருத்தரென்னு 

நாூங்னியூகாவதாரம் ” (பிரபோத. 45,4). 

வியோகம் 107/7, பெ. (ஈ.) 1. சாவு; 0690. 

2. பிரிவு; 8608191100. “யோக வியோக 

முடைத்தோன் ” (ஞானா 61, 9.)) 3. பிறவி 

நீக்கம்; (வின்.) [2162561100 04115. 

வியோமம் ரூமா, பெ. (॥.) வானம் 

(ஆகாசம்) (பிங்.); sky atmosphere. 

"நாமமும் வடிவங் கிளைத்திடு வியோம 

ஊவமாய்த் தோன்றும்” (திருக்காளத். பு. 

சிவமான்.22.). 

வியோமமஞ்சரம் viyoma-maficaram, Gu. 

(ஈ.) கொடி (சங்.அக.); 180. 

[Skt. vvoma+manjara] 

oNGurionetei viyoma-mandalam, பெ. 

(n.) வியோமமஞ்சரம் பார்க்க (சங்.அக.); 

see viyoma-maficaram. 

[Skt. vyoma+ mandala] 

வியோமரூபிணி viyoma-rdpin, Gu. (n.) 
Car_eacanjGernes ms, amystic centre in 

the body, one of cotaca-kalai. "நிற்கின்ற 

வியோம ரூபினரி நீலாகாயம் * (தத்துவப். 

142. 

வியோமாட்சரேகை viyomatcaréka, Gu. 
(n.) கோள் (கிரகங்)களின் அட்சாம்ச 

நிலை; (வின்.] (551₹01.) 0619511௮ [24(006 

as of planets. 

விர்த்தாந்தம் re) 
விருத்தாந்தம் பார்க்க; see viruttantam. 

விர்த்தி! ஈர் Qu. (n.) விருத்தி' பார்க்க; 

see virutti. 5 

virttaniam, Qu.   

விர்த்தி” virtt] Qu. (n.) விருத்தி£ பார்க்க; 

see virutti. 

விரக்தம் ஈர்க்க, பெ. (ஈ.) விரத்தம் 

பார்க்க: 866 viratam. 

விரக்தி ௪0 பெ. (॥.) விரத்தி பார்க்க; 

see viratti. 

விரகசன்னதம் ௦௪9௪-2௪07௪/2௭, பெ. (ஈ.) 

விரகநோய் பார்க்க; 866 பரச "விரக 

சன்னதமேற்ற" (தாயு. எங்கு நிறை. 10.) 

விரகதாபம் viraga-tapam, Gu. (n.) 

விரகநோய் பார்க்க ; 566/௮ 

விரகநோய் சர்சரக-ு பெ. (ஈ.) 

காதலர்க்குப் பிரிவாலுண்டாகும் துன்பம்; 

distress or sorrow of lovers due to 

separatrion from each other. 

[Skt.virahatg. Corv'] 

விரகம் viragam, Gu. (n.) 1 flag separation, 

especially of lovers. 2. விரக நோய் பார்க்க; 

see Viragandy. 3. உலர்த்துகை; ரர£0 

UP. மண் முதலைந்திற்கும் வியாபாரம் பொறை 

பிண்டீகரணம் பாகமொடு விரக 

மிடங்கொடையாகும் (வேதா. சூ. 77); 

4, erro; lasciviousness, lust. (w). 

MANyaGugener viraga-vetapal Glu. (n.) 

விரக நோய் பார்க்க; 866 viraga noy 

விரகறம் virakaram, பெ. (n.) 

வெள்ளைச்சாரணை; [0156 purslane, 

விரகறியாளன் virakar-y-ajan, Gu. (n.) 

அறிவுடையோன் 44156 ஈச நறும் 

பூங்கரந்தை விரகறியாளர் மரபிற் சூட்ட 

(புறாநா. 289). 

விரகாவத்தை ஈ௪4௪௦௪//27 பெ. (1.) பிரிந்த 

காதலர் துன்புறும் நிலை; 1046-00 

condition of sparated lovers. 

aly & viraki பெ. (n.) பிரிவாற் 

sruGarumme-st—st; One pining from 

the seperation one's beloved. 2. aul; 

(aflear.) lascivious person



விரகிணி 

விரகிணி ஈன்! பெ. (ஈ.) 1 காதலனை 

‘ifbasust; Woman separated from her 

lover. 2. elouerb; salary, wages. 

alyAser virakitan, Qu. (n.) தனியே 

விடப்பட்டவன்; 1௦0613) ஈ௨. (இலக்.அக.). 

alge virasam, Qu. (n.) 1. வெறுப்பு; 

146 8 461510 2. நிந்தை; (யாழ். அக.) 
censure. 

[Skt.vi-rasa > s. ofits] 

Ay suTsG™-HHN viracam-dkku-, செ. 

குன்றாவி (1.) கெடுத்து விடுதல் 1௦ 50௦] 
mismanage. arflugms விரசமாக்கி 
விடாதே, 

விரசாநதி virasd-nadi Qu. (n.) 
பரமபதத்தின் புறத்ததோர் யாறு; 9 [4/2 (6 
borders on Visnu's heaven 

விரணகாசம் virana-kagam, Qu. (n.) 
கருவிழியிற் படரும் கண்ணோய் வகை 
(Foy. 261.); a disease of the eye 
causing film over the pupil of the eye. 

[Skt. vranatkaca > gs. கிரெணகாசம்/ 

விரணகாரி viranakari Qu. (n.) 
1. புண்ணைச் சுடும் மருந்து (பைஷஜ.); 
caustic. 2. தோலினை (சருமத்தை)ப் 
புண்ணாக்கும் மருந்து (இங். வை. 91); 
680081011௦. 

விரணகிரந்தி virana-kiranti Qu. (n.) புற்று 
நோய் (இங். வை. 307.): 020௦௦7. 

ally ecrestrenfl virana-canni Qu. (n.) @Fley 
நோய்வகை; (souiegss.) tetanus. 

விரணப்பரு virana-p-paru, பெ, (ஈ.) 
கடைக்கண் விளிம்பில் உண்டாகுஞ் சிறுபரு; 
(சீவரட்.269.) 86 [ஈ the eye. 

ally seria’ viranam, Gu, (n.) 1. emus; wound, 
sore, bruise ௮. சிலந்திப்புண் : boil, 
3. புண்கட்டி (வின்.): ப௦ன. 4. முறிவு: 
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விரதங்கா-த்தல் 

fracture 5. பகைமை; வாரு, 2௨0. 

"தங்கண் மேல் விரணமதாகி" (கந்து. 

இரணிபன்யுத்.3] 
[Skt. vrana 2 த. விரணம்/ 

விரணம்போக்கி டாசாசா7-20/47 பெ. (ஈ.) 

ஆடு தின்னாப்பாளை; (வின்.) worm - killer. 

விரணவாதம் ஈர்சகாச-௦௪/௪7, பெ. (ஈ.) 

நோய் வகை (கடம்ப. பு. இலீலா. 123.); a 

disease. 

Aj romors Austr virana-vaittiyan, Qu. 

(॥.) புண்ணுக்கு பண்டுவம் செய்வோன்; 

surgeon. 

aly sein virattam, Gu. (n.) 1. உலகப் 

பற்றுவிடுகை; (ailer.) renunciation. 

2. வெறுப்பு; (சங். 918.) dislike. 

விரத்தன் virattan, Qu. (n.) 71. உலகப் 

பற்றில்லாதவன் man free from worldly 
attachments. “விரத்தரிர் ரலைவனாகி 
(கந்தபு. கயழுகனுற் 31.); 2. தவசி; male 
9808(10. 3. மணமின்றி இருப்பதாக உறுதி 
செய்து கொண்டவன். (வின்.) man who has 
taken a vow of celibacy. 

[SKt. virakta > த விரத்தன்/ 

விரத்தி' சாசர் பெ. (n.) 1. உலகப் 
Lip Hleveur s suit; woman free from worldly 
attachments. 2. sasgl; female ascetic. 
3.மணமின்றி இருப்பதாக உறுதி செய்து 
Ger sor ousit;(allet.) Woman who has 
taken a vow of celibacy. 

விரத்தி* viratti Qu. (ஈ.) 1, பற்றின்மை 
(சூடா.); 166000 from worldly 
attachments; renunciation of worldly 
pleasures. 2. வெறுப்பு; 015116. 

[5/6 172417 த. விரத்தி] 

விரதங்கா-த்தல் டர்22-(௪... செ.கு.வி. 

(41.) நோன்பு மேற்கொண்டொழுகுதல்; 
(வின்.) 1௦ observe a vow.



விரதத்துவம் 

விரதத்துவம் Viratattuvam, பெ. (ஈ.) 

பட்டினி நோன்பு முதலியவற்றால் உடலை 

ஒறுக்கும் நிலை; (வின்.) 51916 07 5617-1ஈ110150 

austerity. 

aly Quwiw virata-niyamam, Qu. (n.) 

1, நோன்போடு ஒழுகுகை; ௦05804/10 

௮ப5121(/25. 2. தீட்சை செய்விக்கை; (வின்.) 

act of religious initiation. 

ally sth’ viradam, Qu. (n.) 1. நோன்பு; 

religious vow act of austerity, holy 

practice as fasting, continence etc. 

"சஊக்கித்தாங் கொண்ட விரதங்கள் (நாலடி. 

27/ 2. கொள்கையில் கொண்ட மனவுறுதி 

(சங்கற்பம்) (பிங்); 50190 40௦4, oath. 

"தன்னுடன் பிறந்த முன்னவர் விரத 
முடித்து (8... 94) 3. நல்வினைப் பயன் 

(புண்ணியம்) ஏழனுள் ஒன்றான தவம் 

(@Lt.); penance, one of seven 

punniyam. 4. நடப்பு நிகழ்வினை 

(சுமாவர்த்தனம்) ; 806௦13. 

த... நோன்பு 

[Skt. vrata > த. விரதும்/ 

விரதம்பிடி-த்தல் 18/௪:௪௭7-2/27, செ.கு.வி. 

(v.i.) பட்டினி கிடத்தல்; (வின்.) to fast. 

விரதமிறக்கு-தல் viratam-irakKu-, 

செ.கு.வி. '(ம.!.) மனவுறுதி (சங்கற்பித்து) 
கொண்டு நடத்தும் நோன்பை (விரதத்தை) 

அமைதி (சாந்தி) செய்து முடித்தல்; 1௦ 
celebrate the conclusion of a religious 

vow or fast with appropriate ceremonies. 

விரதவுத்தியாபனம் ॥*::/2-1-0/8]/22272777, 

பெ. (ஈ.) நோன்பு (விரத) முடிக்கும் அமைதி 

(சாந்திச்) நிகழ்வு (சடங்கு) (யாழ். ௮௧.) 
ceremonies at the conclusion of a 

viratam. 

alt virati Gu. (n.) 1. 
மேற்கொண்டோன்; 00௨ 8/௦ 85 (968 8 

religious vow "ஹஜிரிகை விரதிகள் ” 

நோன்பு 
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விராதம் 

(தேவா. 700, 3, 2. sma (ea1.); one who 

has renounces the world. 3. ஓதல் 

திருவாழ்வன் (பிரமசாரி); ௦61(6812 5(பொர். 

"அருத்திடுகக வன்னாதி 4. சுமா 
arses; a ceremony. 

த.வ. நோன்பி 

[Skt சர் 2 த. விரதம்/ 

விரயம் ஈர், பெ. (ஈ.) 1. பயனில்லாச் 

செலவு; expenditure without utility. 

2. WeEQsvey (ailstr.); extravagance, 

waste, prodigality. 3. Gudiwmrenas (ailsr.) 

aifléeev; purging. 

[Skt vyaya > ௧. விரயம்/ 

விராகம் ஈர்சீரசா, Gu. (n.) unserem, 

in difference to worldly pleasures, 

absence of passion or attachment. 

'விராசத்தை சனி முயன்று” (ஞானவா. 

வீதக. 31) 

விராணி மாசற பெ. (ஈ.) யானை; (சங். 

Qe.) elephant. 

AjrssHAdsanyex viratta-k-karan, Gu. (n.) 

வரி தாண்டுவோன்; (14) collector of 

revenue. 

AgrsHio virdttam, Qu. (Nn.) வரி 

வாங்குதல்; (வின்.). 00(/601401 of revenue. 

{U. barat > g- align gga) 

விராத்தியன் virdttiyan, Qu. (n.) குல 

நெறியை விட்டதால் குலத்திற்குப் 

புறம்பானவன்; (44) one who has lost 

caste through non-observance of 

caste-rules. 2. Gauermiumiiunens angle 

கலப்பு காரணமாக ஓதுதல் மறுக்கப்பட்ட 

பார்ப்பனப் பிரிவினன்; 0860 08516 

Brahmins banned from reciting vedas. 

விராதம் viratam, பெ. (ஈ.) 1. கைவேலை; 

manual labour. 2. grt_ensil Grusmev; day- 

labour.



விராதன் 

விராதன் 721/2, பெ. (ஈ.) இராமபிரானாற் 

கொல்லப்பட்ட ஒர் அரக்கன். (கம்பரா. 

ailyrs.); a raksasa slain by Raman. 

விராதனன் viratanap, பெ. (n.) 

கொலைஞன் (நிகண்டு. 196.); murderer. 

விராதீனன் viratinan, பெ. (௩) 

1. நாட்கூலிக்காரன்; 08/-1800பா6. 

2. வேலையில்லாதவன்; பா6ா!01/60 

person. 

விராமம் viramam, Qu. (n.) 1. முடிவு; (யாழ். 

6.) cessation, termination, end. 

2. ஒற்றெழுத்து (பிங்.); consonant. 

3. இளைப்பாறுகை; [851. 

ayn viray, Gu. (n.) 1. «Sime; fuel fire 
WOO. வல்லிராய் மாய வெரிதழல் (நீதிநெறி. 
64.) 2. பூச்செடிவகை; 80/82/71௩0 plant. 

விராய்மலர்க்கோதை (பெருங். வத்தவ. 12, 38, 

அரும்.). 
விராயம் டர், பெ. (ஈ.) தளவாடம்; (யாழ். 

%.) materials, as for a piece of work, 

விராலம் ௫௪௭, பெ. (n.) பூனை; (சங். 
௮௧.) சர். 

விரிகி viriki Gu. (n.) 1. நெல்; (திவா.) (சீவக. 
89, உரை). 0800 2. அரிசி; (சங். அக.). rice. 
3. காரேலம்; (யாழ். அக.). 8 (6 67 
cardamom 

elif viritam, Gu. (n.) Geur_enh; (இலக். 
அக.). 8௨. 

[Skt. vrida > த. விரீடம்] 

விருக்கம் virukkam, Qu. (n.) மரம்; (சூடா.). 
tree. 

விருக்கவீடு virukka-vidu, Qu. (n.) 
மரப்பொந்து; (சங்.அக.]. ௦1௦8 1 9 1726. 

விருக்கத்திரணம் viruka-t-tirapam, Qu. 
(n.) மூங்கில் (use); bamboo. 

விருகதூமம் virugatumam, பெ. (n.) 
நீர்மேற்படக் கொடி வகை: (மூ.அ.). உளக 
plant, 
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விருட்டிணி 

[Skt. vrkadhimaka > த. விருகதூரமம்/ 

alla virugam, Qu. (n.) விலங்கு; சார்வு 

06951. பல்விருக மாகி” (திருவாச. 1, 27); 

[Skt. mruha > 5. மிருகம் - விருகம்/ 

alGanugd virukarpad) Gu. (n.) வியாழன்; 

(wiTlp.9{&.) jupiter. 

[Skt. brhaspati > த. விருகற்பதி/ 

விருகு ஈர்பரப, பெ. (£.) 

long-rooted arum. 

விருகோதரன் virugotaran, Qu. (n.) 

பீமன்; (பிங்.) (செந்நாயது போன்ற வயிற்றை 

யுடையவன்) Bhima, the second son of 

P andu, as having a belly like that of a 

wild dog. 

வெருகு; (மலை.) 

[Skt. vikOdara> 5. விருகோதரன்/ 

alGeédAeia' viruccigam, Qu. (n.) 1. தேள் 
(திவா.); scopion 2. ஓரை (ராசி) 

மண்டலத்தின் எட்டாம் பகுதி (திவா.); 
scorpio of the zodiac. 3. நனி 
(கார்த்திகை)த் திங்கள்; (6 ஒரார்501ல 

௦ம். "விருச்சிகத்துறு மாறனாள்" 
(திகைப்பு. இந்திர. 18.) 4. நண்டு (இலக். 

௮௧; 02ம். 

த.வ. நளி 

[Skt.urscika > த. விருச்சிகம்] 

விருட்சம் சர்ப, பெ. (n.) மரம்; 1126 
"விருட்சத்துக்கும் வல்லிசாதி சசிபங்களுக்கும் 
பிராணனு முள" (தக்கயாகப் 38, உரை.) 

[Skt. vrksa > த. விருட்சம்] 

விருட்சராசன் virutca-ragan, Qu. (n.) 
அரசமரம் (மூ.அ.3; 103. 

[Skt. vrksa-raja > த. விருட்சராசன்/. 

NGC virutti பெ. (n.) wenig; rain. 

அதிவிருட்டி (குற்றா. தல. சிவபூசை. 46.). 

[Skt.vrsti > g. afgp]. 
விருட்டிணி viruttini பெ. (ஈ.) கண்ணபிரான் 

(இலக். அ௧.): ௦௦ ராஸ.



விருடகம்' 481 விருத்தம்” 
  

விருடகம்' virudagam, பெ. (n.) எலி 

(அரு.நி.); [84. 

விருடகம்* virudagam, Qu. (n.) பூனை 
(அரு.நி.); Cat. 

விருடபம் /7ப220௮/71, பெ. (ஈ.) எருது (யாழ். 

அ௧,); யி. 

al@ im virudam, Qu. (n.) 1. விருடபம் 

பார்க்க; 586 virudapam 2. sre; rat. 

3. Shu; virtue, justice. 4. மேன்மை; 

excellence. 

ANGLern virutalam, பெ. (.) 1. குதிரை (யாழ். 

௮௧.); 10156. 2. உள்ளி; 981110. 

alg .Geresrest viruda-locanan, Gu. (Nn.) 

எலி (யாழ். அக.); [21. 

விருடாங்கம் Virudankam, பெ. (N.) 

தாமிரபரணிப் பகுதி (பிரதேசம்) (நாமதீப. 

503.); the region of the river Tamiraparni. 

alg virudiyam, Gu. (N.) uG@sHwGso0s; 

(mmugu. 769.) becoming fat or bulky. 

[Skt. vrsya 2 த. விருடியம்/ 

விருத்தக்கலித்துறை ஈர்ப//2-/-/௮/4107௮7 
பெ. (ஈ.) கலித்துறைப்பா வகை; (சீவக.1, 

உரை.) a kind of kalitlurai verse. 

விருத்தகங்கை virutta-karkal Gu. (n.) 

கோதாவரி (சூடா.); 116 river Godavari. 

[Skt. vrddha-ganiga > த. விருதகங்கை f 

விருத்தகந்தி virufta-kaniti பெ. (7.) 

செய்யுட்கதியிற் பெரும்பாலும் பயின்று வரும் 

சொல் (வசனம்) (இலக். அக.); 01056 with 

rhymes and rhythms peculiarly 

appropriate to verse, poetic prose. 

விருத்தகிரி virutta-kir, பெ. 

விருத்தாசலம் பார்க்க; 566 

(n.) 

AG semaw virutta-cankam, Gu. (n.) 

கிளிஞ்சல் (சங்.அக.); mussel shell.   

AGS HewWuUGRHwW virutta-campantam, Qu. 

(n.) தகாததென்று விலக்கப்பட்ட முறை 

யினரை மணம்புரிகை; 187806 with in the 

prohibited degrees of consanguinity, as 

invalid and condemned by law (R.F.). 

விருத்தசேதனம் 10//2-2212௮/7), பெ. (7.) 

ஆண்குறியின் முன்தோலை எடுத்துவிடுஞ் 

&LmG; Circumcision. 

விருத்தபோசனம் virutta-pocanam,Gu. 

(ஈ.) பழைய சோறு (யாழ். அ௧.); 600160 106 

preserved in cold water. 

விருத்தம்" viruttam,Gu. (N.) வட்டம் (சூடா;); 

circle, anything ள்௦ப/2. கருவிருத்தக் குழி 

நீத்த பின் (திவ். இயற். திருவிருத். தனியன்); 
2. சொக்கட்டானாட்டத்தில் விழும் 

giriisusng; a fall of dice which entitles the 

player to another throw. 3. umeSlsori 

மூன்றனுள் ஒன்று (யாப்.வி.56.); 8 kind of 

verse, one of three pavinam q.v. 

4. ஒழுக்கம்; 0000ப௦( "விருத்தமாதவரை 

நோக்கி முறுவலன் விளம்ப லுற்றான் 7 

(கம்பரா. கங்கை. 41.); 5. செய்தி (யாழ். அக.); 

191/5. 6. தொழில்; (யாழ். அக.); work, 

employment. 7. ஒரு சிற்பநூல் (பொ.நி.); 8 

treatise on architecture. 8. a,6ni0 (wimp. 

அக.); (௦7௦166. 9. வெள்ளெருக்கு (மலை.); 

white madar. 

விருத்தம்” viruttam,Gu. (n.) 1. மக்கட்பருவம் 

ஆறனுள் ஒன்றான மூப்பு. (சூடா.) old age, 

one of the six makkat-paruvam. @@ 

விருத்தம்புக் குழலுறவீர் (திவ். இயற். 
திருவிருத். தனியன்); 9.3. 2. பழமை; (வின்.) 

சாரிபெடு 3. அறிவு (யாழ். அ௧.); knowledge, 

wisdom. 

[Skt.vrddha > g. ogg]



விருத்தம்” 

விருத்தம்” ஈர்ப/ச௱,பெ. (ஈ.) 1. முரண்; 

contrariety, 0000811100. "விருத்தம 

துணையும்” (ஞான. 63,7);) 2. முன்பகை 

(விரோதம்); 05111), enmity, hatred. 

3. குற்றம்; 12ப!(. பேரறிவினார்கண்ணும்பட்ட 

விருத்தம் பலவானால் (பழமொ. 228); 

4. பொல்லா வொழுக்கம் (திவ். இயற். 
திருவிருத். தனி. வியா.); 61020 ௦010ப௦். 
5. இடையூறு; 089016, 10௨௦6. 

"அந்தக் காரியத்துக்கு விருத்தம் 
பண்ணுகிறான்" 6. ஏதுப் போலிகளு 
ளொன்று (மணிமே. 29, 192); (Log.) a 
fallacy. 

alGssw* viruttam,Qu. (n.) கூட்டம்; 
multitude, host. "l@ssu பெரிதாய் 
வருவானை "'(திய். நாய்ச். 14, 7); 

விருத்தமல்லிகை virutta-malligai Gu. (n.) 
GL wersblens; (eu..9).) Arabian jasmine. 

விருத்தவிலக்கணம் virutta-v-illakkanam, 
பெ. ர.) பனுவல் (பிரபந்தம்) 
தொண்ணுற்றாறனுள் அரசனது வில், வாள், 
வேல், செங்கோல், யானை, குதிரை, நாடு, 
ஊர், கொடை இவ்வொன்பதனையும் பப்பத்து 
விருத்தத்தால் ஒன்பது வகையுறப் புகழ்ந்து 
பாடும் பனுவல் (பிரபந்தம்) (சது.); 8008 
dealing with the bow, sword, spear, 
sceptre, elephant, horse, country, capital 
city and liberality of a king, each being 
praised in a decade of stanzas of a 
particular rhythm, one of 96 pirapantam, 
0.4. 

விருத்தன் viruftan, பெ. ௫.) 
1. முதுமையோன்; aged person. 
2. GuoGeuren; great man. 'வானவிருத்தனே 
போற்றி" (திருவாச. 5, 61). 

விருத்தாசலம் virutlacalam, Qu. (n ) 
கடலூர் மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு சிவதலம்; 8 
Siva shrine in the Cuddalore District. 
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விருத்தி" 

த.வ. முதுகுன்றம், பழமலை 

விருத்தாசாரம் /0//222௮, பெ. (ஈ.) 
பழந்தொடர்பு (பூர்வாசாரம்); (0.6) வாளர் 
custom followed by one's ancestors for 
generations. 

AGSSTHSW viruttantam, Gu. (n.) 
1. நிகழ்ச்சி (சம்பவம்); occurrence, 
incident, event. 2. வரலாறு; 8000பார, 
history. 3. Ged); tidings, news, rumour, 

report. 4. Gums; subject, topic. 5. கதை; 
(44.) 18016, 8100. 6. இயல்பு (சுபாவம்); (யாழ். 
௮௧.) ஈ94பா6. 7. வகை; 80, 807. 8. விதம் 
(யாழ். அ௧.); ஈ2ா௪. 9. முழுமை; (யாழ். அக.) 
fullness. entirety. 10. இளைப்பாறுகை; 
(wimp. 918.) rest, leisure. 

AMES 5r9ub viruttappiyam, பெ. (n.) 
முதுமை; (4.) ௦10 806. 

விருத்தான்னம் viruttannam, பெ. (n.) 
விருத்தபோசனம் பார்க்க; (சங். அக.). 866. 

விருத்தி virutti பெ. (ஈ.) 4. ஒழுக்கம்; 
conduct, 66வ/10பா. "விருத்தி வேதியரோ, 
டெதிர்மேயினான் " (கம்பரா. குகப். 73). 
2. இயல்பு (சுபாவம்) (யாழ். அக.); ஈ௮ரபா௨. 
3. தொழில்; emloyment, business. 
விருத்தி மாதர் விலக்க (சீவக. 1374.); 
4. தொண்டு; devoted service. 

வல்லோர்கட்கு " (தேவா. 292, 8); 42/01௦0 
561/0. 5. வாழ்வு வழி (சீவனம்) means of 
livelihood. srs விருத்தி உஞ்சவிருத்தி; 
6. வாழ்நிலைக்காக (சீவிதமாக) விடப்பட்ட 
Blew; grand of land for one's livelihood 
Or maintenance, inam land. 'சைவனாகி 
தம் விருத்தியும் தவிர்க்கும்" (பெரியபு. 
திருநாவுக், 82.) 7. அடிமை; (வின்.) slavery. 
8. allflajmy (ier. 22); gloss, elaborate 
commentary. 9. உரியபொருள்; (அக.நி.)



விருத்திக்கடன் 

proper meaning. 10. 2 fliuGenrsv; (916.16).) 

0௦021 8010. 11. சாத்துவரி, ஆரபடி, 

கைசிகி, பாரதி என நான்கு வகைப்பட்ட 

நாடகநூலின் நடை; (0188.) 81/16 ௦7 

dramatic composition, of four kinds, viz, 

cattuvati, drapati, kaiciki, parati ers gieug), 
ஆரபடி, கைசிசி, பாரதி யென விருத்தி 

நான்கு வகைப்படும் (சிலப். 3, 13 உரை, பக். 

82); 

விருத்தியுட் டலைக்கண் விருத்தி” (சிலப். 

8,25); 13. greta; neatness, cleanliness, 

(Nan). 14. (யாழ். 9/8.) 

circumference, circle. 15. der&aLLirsor 

ஆட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக விழுந் தாயம்; 

(aflssr.) a series of throws in one’s turn 

in dice play. 

[SKt. vrtti> த. விருத்தி/ 

AGsA&éaromn virutti-k-katap, Gu. (n.) 

al ys@ surmigm ser; Interest-bearing 

0201. "குன்றாவிருத்திக் கடன்கொண்டு"' 

(திருவிளை. உலவாக்கோட்டை. 7). 

விருத்திசந்திரன் 1//ப/4-07/72, பெ. (1.) 

வளர்பிறை; 1/2 ஈ௱௦௦. (0.6). 

AGsAe,seaia virutticitakam, Gu. (N.) 

குடும்பத்தில் குழந்தை பிறந்ததாலுண்டாந் 
$L@; pollution on account of birth of a 

child in a family. 

விருத்தியன் viruttiyan, Gu. 

வேலையாள்: $8ஙகர், slave. (W.). 

விருத்தியுபாயம் viruttiy-upayam, Glu. (N.) 

உயிர் வாழ்க்கைக்குச் (சீவனஞ்) செய்யும் 

வழி; means of livelihood. 

விருத்தியுரை virutti-y-urat 

விருத்தி', 8 பார்க்க; 566 ப1ப18. 

விருத்திரன் ஈர்பற்ர்சர பெ. (£.) விருத்திராசுரன் 

umiée; see  viruttiraSuran "rmiigoustr 
விருத்திரனென்ப'' (திருவிளை. இந்திரன். 17) 

12. a eer; posture. "ஒன்பான் 

வட்டம்; 

(n.) 

பெ. (n.) 
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ads Agnes viruttiracuran, Qu. (n.) 

இந்திரனால் (வதை) கொலையுண்ட ஓர் 

அசுரன்; 81 88பாச slain by Indra. 

"வீரமிக்க விருத்திராசுரணைக் கொன்ற 

வோதரும் பழியாலஞ்சி "(திருவாலவா. 7, 2). 

விருத்திராரி (n.) 
விருத்திராசாரனைக் கொன்றவனான 

இந்திரன் (திவா.); |ஈ0ொ௮, 85 (06 slayer of 

Virittiracuran. 

viruttirar, பெ. 

விருத்துப்பட்டிகை Vvirutt-p-pattika, Qu. (n.) 

பழைய வரி வகை; 8 ancient tax. 

Masao viruttdn, Gu. (N.) புத்துணவு 

(இலக். அ௧.); 1765 1000. 

விருத்தை Virutta, Gu. (n.) 1. அதிக 

- வயதானவள் (பிங்.); aged woman. 2. 

ஐம்பத்தைந்து அகவையைக் கடந்தவள்; 9 

woman past her 55 பக. 'முதியளாம் 

விருத்தை தன்னை” (கொக்கோ. 4,4) 

(Erot.) 

விருதம் ஈரப/சா, Glu. (n.) 

(em. 91&.); white madar 

விருதர் virufar, Gu. (n.) வீரர்; warriors. 

"வரளிகொண்ட விருதா” (பாரத. வாரணா. 

76.). 

விருதா viruta, பெ. (ஈ.) வீண், வீணாய்; 

uselessness, fruitlessness; that which 

is vain or profitless; uselessly. 

"விருதாவலைந் துழலு மடியேன் ” (திருப்பு. 
102.). 

விருதாவளி virutavali Gu. (n.) அரசர் 

முதலியோர் பெறும் பட்ட வரிசை; detailed 

statement of titles. 

விருதாவன் 1/7ப/27/87), பெ. (1.) பயனற்றவன்; 

good for-nothing fellow. "போக்கிடமற்ற 

ANG BM OLD ET ஞானிகள் போற்றுத லற்றது " 

(திருப்பு. 266) 

வெள்ளெருக்கு



விருந்தாவனம் 

ANGisrarsrim viruntavanam, Gu. (n.) 
கண்ணபிரான் விளையாடியதும் 
யமுனைக்கரையி லுள்ளதுமான ஒரு தலம்; 

Brndavanam, the scene of Krsna's 

sports, near Gokula on the banks of 

the Jumna. "விருந்தாவனத்தே 
கண்டோமே" (திவ். நாய்ச். 14). 

விரேசனம் virécanam, பெ, (n.) 

1. மலங்கழிகை purging, evacuation of 
௦௦4615. "கடுக்காய்கள் விரேசனத்தைப் 
பண்ணும்” (ஞானவா. சிகித். 49) 
2. பேதிமருந்து; 9பா9916. 

விரேசி-த்தல் ஈா௦/, 4 செ.கு.வி. (..) 

aifleea; to purge, have evacuations. 

விரோசனம் ௦௦527௮, பெ. (1.) 1. கழிச்சல் 

(பேதி) மருந்து: purgative. 

'மறுவறுவிரோசனந்தான் வருஷத்திரண்டு 

முறை” (குரே. சத. 19); 2. பேதியாகை; 
௦பா91ஈ9. “வசம்பைச் சட்டருந்த ஐதிய 

2ரிரோசன மொழியுமே ” (பாலவா. 1078.) 

விரோசனன் ௦௦5௪௪, பெ. (ஈ.) 1. சூரியன்; 

(பிங்.) 5யஈ. "சிரோசனன் சுதனை " (பாரத. 
வாசுதே. 2); 2. சந்திரன் (யாழ். அக); Moon. 
3. தீ அக்கினி (யாழ். அக); றார். 
4. மகாபலியின் தந்தையும் பிரகலாதனுடைய 

மகனுமான ஓரசுரன் (அபி. சிந்.); 8ஈ 88பா8 
son of Prahlada and father of Bali. 

விரோதக்காரன் virota-k-karan, Qu. (n.) 

பகைவன்; Enemy. 

alCrrs Hays virotakirutu, Qu. (n.) 
விரோதிகிருது பார்க்க; see virodhikirtu. 

விரோதசிலேடை virota-silétaj பெ. (n.) 
முன்னர் சிலேடிக்கப்பட்ட பொருள்களுள் 
ஒன்று பின்னர் வரும் பொருள்களோடு 
விரோதிப்பத் தொடுக்கப்படுஞ் சிலேடை 
(தண்டி. 75, 6); verbal antithesis following 
a verbal similitude. 

விரோதம்" virdtam, Au. (n.) 1. பகை: 
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விரோதி“-த்தல் 
ஈ260, 8௦51௫, ஊடி. 2. மாறுபாடு; 

௦்காஷு, 21510. 3. விரோதவணி 

umir&ée; (Rhet.) see virGdavani: 4. Qlaper; 

(9(6.161.) darkness. 

விரோதம்” ஈரச/2௱, பெ. (ஈ.) மயிர்; (அக.நி.) 
hair. 

விரோதம்பேசு-தல் virotam-p6cu-, 

Ge.@.ah. (v.i.) 1] பொறாமை கொண்டு 

சொல்லுதல்; 1௦ 806816 enviously or 

spitefully. 2. எதிரிடையாகப் பேசுதல்; to 
speak against or in opposition. 

விரோதவணி virdta-v-an; Qu. (n.) 

சொல்லாலாவது பொருளாலாவது 

மாறுபாட்டுத் தன்மை தோன்ற உரைக்கும் 

அணி (தண்டி. 80); 8 19பா6 04 8066௦0 | 
which antithesis or opposition in words 
or in sense occurs. 

விரோதவுவமை ௦6/2-/-புசாரச[ பெ. (ஈ.) 

உவமான வுவமேயங்கள் தம்முள் 

எதிர்மாறான (விரோத) குணமுடையனவாகச் 

சொல்லும் உவமை வகை; (தண்டி. 31,4); 8 

kind of simile in which the objects 

compared with each other are described 
as having opposite characteristics. 

ACHTSTH As virotarttam, Gu. (n.) 1 
THltLorgret Gunes; contrary meaning. 
2. ALrOMgumd sHitéene; intentional 

opposition. 

AGyrHN viroti Gu. (n.) 1 usmessusir (சத்துரு); 
enemy. 2.ஆண்டறுபதனுள் இருபத்து 

மூன்றாவது (பெரியவரு); 176 231032 ௦7176 
Juiter cycle. 

விரோதி”-த்தல் பரமர்; 4 செ.கு.வி. (v.i.) 
1. பகைத்தல்; (௦ 181௦. 'ஊிரோதித்துவிரலிற் 
சுட்டி (சீவக. 3080): 2. முரண்படுதல்; 1௦ 
contrary, inconsistent. "நீ முன் 
சொல்லியதோடு பிள் சொல்வது! 
ஊிரோதிக்கும் 3, எதிர்த்து நிற்றல்; (௦ 
oppose to with stand resist. (w)



விரோதிகிருது 
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விரோதிகிருது vVirotikirutu, Qu. (n.) 

ஆண்டறுபதனுள் நாற்பத்தைந்தாவது; 
(பெரியவரு.); 176 4514 year of the Jupiter 
cycle. 

விரோதிசுவரூபம் ஈர்௦4/-௪/ச0௪, பெ. (1.) 

மாலியத்தின் ஐந்து உண்மை 

(அர்த்தபஞ்சங்) களுள் வீடடைதற்கு 

இடையூறுயுள்ளதன் தன்மை; (அஷ்டாதச. 

u&. 25.) obstacle to final bliss, one of artta 

paficakam. q.v. 

விவசாயம் ந்௪82)27, பெ. (1.) 1. தொழில்; 

90146 0௦௦ப02141௦. 2. முயற்சி; 677௦. 

3. வேளாண்மை; 89//0பர்பா௪, பெர்க். 

4. suscofleib; buying and selling, trade. 

[Skt. vyavasaya > த. ஸிவசாயம்/ 

விவத்தை! vivatta, Gu.(n.) 1. (pes; 

settlement.2. gymG@ yoann; settled 

principle. 

[Skt. vyava-stha> g. விவத்தை/ 

விவரம் ந், பெ.(ஈ.) 1 தொளை (துவாரம்); 

fissure hole, cavity hollow. 2. remade qone:; 

cave 3. Glm_Geusf; intervening space. 

4. suraumbmé @ ply; particulars, details. 

Maras Ol vivagattr பெ.(1.) முறைப்படி 

திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவி; 

lawfully wedded. 

விவாகம் viragam, பெ.(ஈ.) திருமணம்; 

marriage  ”விவாகமும் காருகத்தமும் 

கூறினமையும் ” (சிலப். 9,28. உரை). 

[Skt. vivaha> g. alameni]. 

Mami vivadam, Gu.(n.) 1. தருக்கம்; 

dispute, wordy warfare. "இரு வரும் 

விவாதம் பண்ணி” (உத்தரா. இலவண. 6) 

2. அறமன்றத்தில் நடைபெறும் வழக்கு; (698 
dispute lawsuit. 

[Skt. vivada> த. விவாதம்] 

விவிலியமதம் viviliya-matam, Gu. (n.)   

ElHlsHou oH 1b; christianity. 

[Gr. bibliat+mata> த. விளிலியமதம்/ 

விவேகசிந்தாமணி viréka-cintamani Qu. 

(ஈ.) ஒரு வேதாந்த நூல்; (1) 60418 
philosophy. 

விவேகபருவம் vivéka-paruvam, பெ. (ஈ.) 

பகுத்தறியும் பருவம் (பிராயம்); (வின்.) 896 

of discretion. 

விவேகம் 1%2/4777, பெ. (ஈ.) 1. பகுத்தறிவு; 

discrimination, the capacity to reason 

30 01511 19ப15. "நித்திய வநித்தியங்க 

எரிண்ணயற் தெரிவியேகம்" (கைவல். தத். 

8); 2. அறிவு (புத்தி)க் கூர்மை; 1ஈ02ஈபிடு, 

penetration, right judgment. (w.) 3. 

பாயிரம்; 0௦7806 07 0௦01. 

விவேகி”-த்தல் VVEK-, 4 செ.கு.வி. (4.1. 

பகுத்தறிதல்; to discriminate, to 

understand with discrimination. 

alGaserb vivécanam, Gu. (n.) uss Moy; 

discrimination, distinguishing truth from 

falsehood, reality from semblance. 

AlGarnrsél vinodd; Gu. (N.) eG Yséuw 

பொருள் பிறிதொரு முக்கியப் பொருளோடு 

பொருந்தாதாயின் முக்கியத் தன்மையைப் 

பெறாதெனக் கூறும் அணிவகை; 

(மாறனலங். 236, பக். 355.). a figure of 

speech in which a thing or fact is said 

to lose its importance if it is not 

accompanied by another thing or fact. 

வினோதக்கூத்து vinota-kK-kattu, Glu. (n.) 

அரசர் முன்பு நடிக்கும் வெற்றிக் 

கொண்டாட்டக் கூத்து; (சிலப். 3, 13, உரை, 

ué. 81). dance performed in the presence 

of kings in celebration of their victories. 

வினோதபைரவம் vinotapairavam, பெ. 

(ஈ.) மருந்துக்குளிகை வகை; (பதார்த்த. 

1209.) a medicinal pill.



வினோதம் 

வினோதம் vinetam, பெ. (1.) 1. அவா (யாழ். 

அக]; 0686. 2. இயற்கைக்கு மாறானது; 

(wimp. 26.) quaintness, quixotism. 

பெ. (ஈ.) 1. ஒன்றில் 

ஈடுபட்டு அதிலேயே பொழுது போக்குபவன் 

(யாழ். அக); votary, devotee. 

2. அகமகிழ்வோன் (உற்சாகி); 10147 061501. 

வினோதி'-த்தல் ரர20், 4 செ.கு.வி. (v.i.) 

விளையாடுதல்; to be playful. "uaa 

நடந்து வினோதித்து” (திருக்காளத். பு. 
தாருகா. 17.). 

வினோதன் 1/70/2, 

வினோதி” பார2!! பெ. (ஈ.) வினோதன் 
பார்க்க (யாழ். ௮௧.); 566 vinddan 

Cadurenfuss veciyacariyan, Gu. (n.) 
நட்டுவன் (யாழ். அக.); ௦ ஈ8516. 

[SKt. vésyaacarya> 5. Coumennwusir] 

வேணுகானம் vénu-kanam, Qu. (n.) 
புல்லாங்குழலிசை; ஈப81௦ ௦716 1660-0106. 

வேணுகோபாலன் ம5ரப-/௦24/2ஈ, பெ. (ஈ.) 
புல்லாங்குழல் வாசிக்குங் கண்ணபிரான்; 
Krsna, as a cowherd playing the reed- 
pipe. 

வேணுசம் ௦80௦8), பெ. (ஈ.) மூங்கிலரிசி: 
(இலக். 218.) bamboo seed, 

CampmTasr venu-natap, Au, (n.) குழல் 
வாசிப்போன்; (யாழ். ௮௧.) ரிபர6- வள. 

வேணுபலம் 180-2௮௮, பெ. (.) வேணுசம் 
பார்க்க; (மூ. அ.) 866 venucam 

வேத்திரப்படை véttira-p-pataj Qu. (n.) 
பிரம்பாகிய ஆயுதம்; 0806 8$ a Weapon. 
"வேத்திரப்படையாற் நாக்கி! (திருவிளை. 
பாயி. 17. 

வேத்திராசனம் vettiracanam, Qu. (n.) 
பிரப்பம்பாய் (இலக். அ௧.); ஈச்ச ஈ௮். 

[Skt. vétra+ dsana> த. வேத்திராசனம்/ 
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வேதக்கட்டி Vela-k-kalt) Cu. (n.) வேதத்தை 
நன்கு ஓதியவன்; 006 who has learned 
the Védas by heart. 

வேதக்காரன் Vvéla-k-karan, Qu. 

HHS 5 ousor; christian. 
(n.) 

GasgsGanyGumen véta-k-Kotiyon, Qu. 

1.) துரோணாசாரியன்; (பிங்.) Dronacarya. 

வேதகம்! 65௪/4, பெ. (ஈ.) 1. வேறுபடுத்துகை; 
distingushing. உமிரு மாயா வுடலையும் 
வேதகஞ்செய் தாணடவங்கண னே" 
(கோயிற்பு, இரணிய. 56); 2. வேறுபாடு; 

differentiating, change, modification. 
“விண்களி கூர்வதோர் வேகம் வந்து 
வெளிப்படு மாகாதே " (திருவாச. 49, 1); 
3. பகைமை (விரோதம்); 0158688510, 

மேயார். 'அவனால் இவ்வளவு வேதகமு 
முண்டாயிற்று” 4. இரண்டகம் (துரோகம்); 
treachery treason. வேதகமுண்டானால் 
இராச்சியம் சளைக்கும். 5. புடமிடுகை; 
ஊரா, 86 01 0010. 6. புடமிட்ட பொன்: 
[611060 0010. “விளக்காகின்ற வேதகமே ” 
(தாயு. பெற்றவட் 10.); 7. இரும்பு முதலிய 
உலோகங்களைப் பொன்னாக்கும் பண்டம்; 
agent to transmute baser metals into 

9010. “இன்புறு வேதகத் திரும்பு 
பொன்னானாழ் போல" (பெரியபு கண்ணப். 
154); 8. சிறுதுகில் (பிங்); 5௱!| 1௬௨ 61௦17. 

5.01. வேறாக்கம் 

[Skt. bhédaka> த. வேதகம்/ 

Gouge? vétakam, Gu. (1.) 1. கர்ப்பூரம் 
(இலக். அ௧.); camphor 
(தானியம்) (யாழ். அக). grain. 

Gaus win? 

2. தவசம், 

vétagam, பெ. (n.) 
வெளிப்படுத்துகை; disclosure. "இரகசியத்தை 
வேதகம் பண்ணலாகா து” 

த.வ. வெளிப்பாடு



வேதகருப்பன் 

வேதகருப்பன் 2/2-4-427422௪ பெ. (ஈ.) 

1. பிரமன் (யாழ். ௧.); சோக. 2. பார்ப்பான்; 

Brahmin. 

[வேதம் * கருப்பன்/ 

(5/1. 020௪2 த. வேதம்/ 

வேதகலாபம்  véelakalapam, Gu. (n.) 

மதப்பற்றுக் காரணமாக விளைக்கும் துன்பம் 

(இம்சை); (வின்.) [21010ப8 0௦56001401. 

வேதகன்! ம6/௪/௪ற, பெ. (.) ஒன்றின் 

தன்மையை வேறுபடுத்துவோன் 06 who 

transmutes or changes the nature of 

things. "போதகன்: வேதகன் பொரு.விலன் 

(சிவதரு. கோபுர. 104.). 

வேதகன்* vétagan, Gu. (N.) அறிவிப்பவன்; 

one who reveals. “aiggacir Cougses sors) 

விளம்பிய வாய்மொழி”  (சிவதரு. 

சிவஞான தான. 21. 

[Skt. véda-ka> த. வேதகன்]/ 

வேதகிரி véta-kir, பெ. (ஈ.) 

திருக்கழுக்குன்றம்; the hill of Tiru-k- 

kalu-k-kunram. 

வேதகீதன் véta-kitan, Qu. (n.) 

(வேதத்தினாற் புகழ்ந்து பாடப்படுவோன்) 

கடவுள்; 900 98 81560 the 46028. 

"வேதியா வேதகீதா (தேவா; 820, 1] நச்சுநா 

கணைச்கிடந்த நாதன் வேத கீதனே " (திவ். 

திருச்சந். 117); 

வேதகோட்டி veta-kosti பெ. (ஈ.) கோயில் 

முதலியவற்றில் வேதம் ஒதும் பார்ப்பனர் 

Gsm@s; band of brahmins chanting 

védas, in temple, etc. 

வேதங்கம் vétankam, Qu. (n.) @qUmss 

துகில் (சிலப். 14, 108, உரை.); 8 kind of fine 

cloth. 

வேதசங்கிதை véta-cankita, Ou. (n.) 

சிறுசிறுவாக்கியமாகவன்றித் தொடர்ச்சியாக 

ஒதப்படும் வேதப்பகுதி; portions of the 
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vedas recited in Jong sections. 

[Skt. véda-samhita> த. பேதசங்கினத/ 

Gage’ vétacam, Gu. (n.) 1. பிரம்புவகை 

(இலக். gi%.); rattan நவா. 2. நாணற்புல் 

(ஈடு.); 880160 01855. 

வேதசம்” 61௪௦௪), பெ. (ஈ.) பெருவிரலடி 

(யாழ். ௮௧.); 981 ௦7 (66 ஈவா under the 

root of the thumb. 

[Skt. védhasa> த. வேதசம்/ 

வேதசாட்சி véta-cafci Qu. (n.) மதத்தை 

நிலைநாட்டுவதற்காக உயிர்கொடுத்தவன்; 

martyr for religion. R.C. 

CagsersHgi véla-sattiram, Qu. (n.) 

1. வேதமாகிய gre; the védas. 

2. வேதங்களும் அதன் அங்கங்களாகிய 

சாத்திரங்களையும் நன்கு ஓதியவன்; the 

46025 ௮0 11௦ 5981125. 3. சமயஞானம்; 

theology. (chr). 

வேதசாத்திரி (ஈ.) 

1. வேதங்களையும் சாத்திரங்களையும் நன்கு 

ஒதியவன்; (வின்.) ௦6 168760 in the 

vedas and sastras. 

வேதசாரம்' ௦6/2-0௮:207, பெ. (ஈ.) 1 வேதத்தின் 

சாரமானது; (6 68$8108 04 16 46085. 

”உகையால் இது சகல ேதசாராம்"' (அஷ்டாதச. 

முழுட்சுப் திருமந்திர. 34). 2 வேதசிரசு பார்க்க; 

(சங். அக.) See ப 618080. 

véta-sattiri Qu. 

Casenyn® vétacdram, Gu. (n.) வேதசம்" 

பார்க்க; (சங். அக.) 5668 védacam' 

வேதசிரசு 1௪42-௦௪௦0, பெ. (ஈ.) உபநிடதம் 

(சி.போ.வ.தீ. 32.); 016 upanisads. 

[Skt. véda-Ssiras> g. Guséire J 

வேதஞ்ஞன் vélaffan, Qu. (n.) 

வேதமறிந்தவன் (இலக். அக.); 46010 

scholar.



வேதத்தன் 

[Skt. véda-jfia> த. வேதஞ்சுன்/ 

வேதத்தன் ॥௪/௪(/2ஈ, பெ. (ஈ.) பிரமன்; 

Brahma. TTY GE 

செய்தானிலைமலர் வேதத்தனே ” (தனிப்பா. 

1, 225, 16.). 

GassHAowm véta-t-tirayam, Qu. (n.) 

இருக்கு யசு சாமம் என்ற மூன்று வேதங்கள்; 

the three Védas rukku, yacu, camam. 

"வங்கா 

Gauges gio veta-tattuvam, Gu. (n.) 

வேதத்தின் மெய்ப்பொருள்; (யாழ். அக.) (0௨ 
Védic truth. 

வேதநாதன் 

வேதநாயகன் see véda- 

nayagan. ”“வேதாநாரதனைம் பாடலே 

கடன் (திருவிளை. விறகு. 69); 

வேதநாயகன் véla-nayagan, Gu. (n.) 

(வேதங்களுக்குத் தலைவன்) கடவுள்; 009, 

95 (16 (00 ௦4 (646095. "வேதநாயகன் 

மார்பகத் தினிது வீற்றிருக்கும் ஆதிநாயகி " 

(கம்பரா. அகலிகைப் 16.). 

வேதநாயகி véta-ndyagi Gu. (n.) 1. பார்வதி; 

8ல். “வேதநாயகி தோகை விழுங்கவே” 

(துக்கயாகப் 609). 2. இலக்குமி; |. 

வேதநாவர் ௪(௪-72027, பெ. (1) பிராமணர்; 

Brahmins “வேதநாவர் விரும்புற திருக் 
கண்ணபுரத் தாதியானை " (திவ். திருவாய். 
9, 10, 9). 

வேதநீயம் vétaniyam, Qu. ௫.) 
எண்குற்றங்களுள் ஒன்றாய் இன்ப 
துன்பங்களை நுகர்விக்கும் கருமம் (பிங்) 
(சிலப். 29, 277 உரை); (6 karma which 
causes one of experience pleasure and 
pain, one of efkurram. 

வேதநூ. véta-ndi, Qu. (n.) வேகதசாத்திரம் 
பார்க்க; see vedacastiram. "CUS BD 
பிராய நூறு" (திவ். திருமாலை.3) 

வேதப்பிரமாணம் véla-p-pirdmanam, Qu. 
(1) வேதமாகிய அளவை; (6 1/6095. 

612-21௪, பெ. 

பார்க்க; 

(n.) 
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considered as a source of right 
knowledge. 

வேதப்பிரமாணியம் vela-p-piramaniyam, 

Qu. (n.) வேதம் பிரமாணமாயிருக்குந் 

sssrenio; the authority or evidence of the 

Védas. "பெளத்தா வேதப்பிராமாறியம் 

கொள்வதில்லை " 

வேதப்பிரான் 6/௪-0-ஊரசிர, பெ. (ஈ.) 

வேதநாயகன் பார்க்க; 566 1608-0 8/2080. 
மெய்க்கொண்டு வந்து புகுந்து 

வேதப்பிரானார் கிடந்தார் (திவ். பெரியதி. 

5,2,1). 

Gagsuyyl@ véta-p-puratiu, Qu. (n.) 

1. வேதவாக்கியங்களைப் புரட்டிக் கூறுகை; 

tampering with (0௨ /6085. 2. புறமதம்; 

Heresy. 

GagsurAum véta-pdkiyam, Qu. (n.) 

வேதத்துக்குப் புறம்பானது; [9௩ which is 

outside the authority of the Védas. 

[Skt. véda+ bahya> s. Caigsuréusnh] 

வேதபாகியன் véta-pakiyan, Gu. (N.) 
வேதத்துக்குப் புறம்பானவன்; ௦06 86௦ 

does not believe in the authority of the 

Védas. 

வேதபாடசாலை véta-padasalai Qu. (n.) 
வேதங்கள் கற்பிக்கப்படும் பள்ளிக்கூடம்; 
school where the Védas are taught. 

வேதபாடம் véla-padam, Qu. (n.) 
1. CoisGuorgiene; study of the Védas. 
2. வேத மோதும் முறை; 16 ௱௦0௨ ௦1 
reciting the Védas. 

Gaisuny een véta-parakan, Qu. (ஈ.) 
1. (வேதங் கரைகண்டவன்) பிராமணன்; 
brahmin, as well versed in the Védas. 
மணிமுத்தின் சிவிகை நின்றும் வேதபாரக 
ரிழிந்து; (பெரியபு. திருஞான. 1019). (பிங்.) 

2. யூதவேதத்தை விளக்குபவன்; 54பஸ் ௦7 
the Védas. 2. வேத மோதும் முறை; 801106, 
expounder of the jewish law.



வேதபாராயணம் 

வேதபாராயணம் véla-parayanam, Gu. (n.) 

கோயில் முதலிய இடங்களிற் பிராமணர் 

வேதத்தை Haima; Chanting of the 

Védas, in temple, etc., by Brahmins. 

வேதபாராயணன் 16/9-027ஆ:௪௪ பெ. (ஈ.) 
வேதத்தை ஒதுபவன் (அஷ்டப். திருவேங்கடமா. 

emu); reciter of the Védas. 

வேதபீசம் véfa-picam, @u. (ஈ.) 

Couseipeurorenr Oipenreu comely; the mystic 

letter om or pranava, as the source or 

origin of the Védas. 

வேதம்! vélam, Gu. (n.) 1. இந்து 

சமயங்களுக்குரிய சுருதி (பிங்.); 16 6025, 

the sacred books of the Hindus. 

2. விவிலியநூல்; 176 01016. 3. சாத்திரம்; art 

௦4 50161௦6. "ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம்" 

4. சமயமுதனூல்; religious code of any 

560. 5. அறிவு (யாழ். ௮௧.); knowledge. 

6. விவரிக்கை (யாழ். அக.); 6%0051040. 

வேதம்? 6௪/௮௭, பெ. (ஈ.) 1. துளையிடுகை; 

boring, drilling. “வேத நன்மணி" (கம்பரா. 

மீட்சிப். 29). 2. ஆழம் (யாழ். அ௧.); depth. 

வேதமத்தியம் véefa-mattiyam, பெ. (ஈ.) 

தாளத்துக்குரிய யதியுள் ஒன்று (பரத. தாள. 
52.); a yati in time-measure. 

Cais Agin véta-mantiram, Gu. (N.) 

வேதத்திலுள்ள மந்திரம்; 6010 ஈச. 

வேதமாதா véta-mata, Gu. (n.) 

(வேதங்களின் தாய்) காயத்திரி மந்திரம்; 

Gayatri mantra, as the mother of the 

46025. "வேதமாதென விமலமுற்றிடும் 
அவை காயத்திரி" (சேதுபு. சேதுபல. 131); 

வேதமாந்தர் ம௪/2-௱கா/சா பெ. (7.) 
பார்ப்பனர்; மாரா. "Cugur bs 

வேந்தரென்று” (நம்பியகப். 75.) 

வேதமார்க்கம் véla-markkam, Gu. (N.) 

வேதத்திற் சொல்லப்பட்ட மதம் (பிங். 

(தக்கயாகப் 7, உரை); 46010 [61910 oF 

faith. 
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வேதமுதல்வன் 16/௪-77//20௪, பெ. (ஈ.) 
1. கடவுள்; 000. “வேதமூதல்வனென்ப தீதற 

விளங்கிய திகிரியோனே (நற். 1) 2. பிரமன்; 
Brahma. “வேதமுதல்வற் பயந்தோன் ” 

(சிலப், 14, 48)); 

வேதமுதல்வி ௩௪/9-ராய/௭ பெ. (n.) 
1. நாமகள் (சரசுவதி); 821981/2( 2. திருமகள் 
Gws Seu; Laksmi. 3. மலைமகள், பார்வதி, 

Parvati. 

வேதமுனி véta-muni பெ. (n.) 

வேதவியாசன் பார்க்க; 566 véda-viyacan 

'வேதமுனி கூதமுணி” (திருக்காளத். பு. 

அவையடக். 1); 

வேதர் ௪/7, பெ. (ஈ.) பிராமணர்; Brahmins. 

*வேதராரத்தனர்” (கந்தபு. தெய்வயா. 195); 

[Skt 0202௪ த. வேதம் - வேகா] 

வேதரஞ்சகன் véta-raficakan, Qu. (n.) 

பிராமன்; Brahma. "CUST GFE OT 

மால்புரந்தான் "(செளந்த. 26.); 

வேதவாக்கியசொருபம் véta- 

vakkiyacorgpam, Qu. (n.) விதிவாதம் 

அர்த்தவாதம், மந்திரவாதம், நாமதேயம் 

என்று நான்கு வகைப்படும் 

வேதவாக்கிங்களின் இயல்பு; (விவேகசிந். 

வேதாந்தபரிச். 5.); 121பா6 07 Védic text, of 

fourkinds, viz., viti-vatam, arttaav atam, 

mantira-vatam, namateyam. 

வேதவாக்கியம் véta-vakkiyam, @u. (n.) 

1. வேதத்திலுள்ள சொற்றொடர்; Vedic 

(ஜர். 2, உண்மை; 00561. அவன் சொல்வது 

வேத வாக்கியமாக வழங்குகின்றது” 

வேதவாக்கு véta-vakku, பெ. (ஈ.) 

வேதவாக்கியம் பார்க்க; 588 véda- 

vakkiyam 

வேதவாணர் véta-vakku, Glu. (n.) 

ur@duert; Brahmins. Gsugeur est 

ae நீதியால் வணங்குகின்ற நீர்மை (திவ். 

திருச்சந். 9).
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வேதவாதம் ௦5/௪-62/௮), பெ. (1.) வைதிக 

மதத்தைப்பற்றிய curso; exposition of the 

Védic religion. வேதவாதச் சருக்கம் (நீல.) 

வேதவிண்ணப்பம் 5(9-ப/7/0ரக00 ௮, பெ. 

(ஈ.) சிறப்பான காலங்களிற் கோயில் முதலிய 

இடங்களில் வேத மோதுகை; 1116 (0 

of the Védas,in temples, etc. on 

ceremonial occasions. 

வேதவித்து 16/௪1/40) பெ. (ஈ.) 1. வேதங்களை 
நன்கறிந்தவன்; 016 ௩௦ 18 (827160 [ஈ 76 

6085. "வேதவித்தாய மேலோன் மைந்த 

(கம்பரா. பாசு. 36); 2. கடவுள்; 600, 

"வேதியனை வேதவித்தை " (தேவா. 162, 7); 

வேதவியாக்கியானம் véla-viyakkiyanam, 

Glu. (N.) 1. வேதத்தின் விளக்கவுரை; 016 
commentaries on the Védas. 

2. விவிலியநூற்பொருளை விவரிக்கை: 
expounding the Bible. (வின்.) 

வேதவியாசன் 16/௪-பந்20௪, பெ. (n.) 
1. (வேதத்தைத் தொகுத்தோன்) வியாச 
முனிவன் (தக்கயாகப் 334, உரை.); 7855, 
as the compiler of the Védas. 

வேதவியாதன் véta-viyatan, Au. (n.) 
வேதவியாசன் பார்க்க; (மணி. 27, 5). see 
véda-viyacan 

வேதவிருத்தம்' véta-viruttam, Qu. (n.) 
1. Gauss HG wormrargy; that which is 
contrary to or against the Vadas. 

Casal @ sein? véta-viruttam, Au. (n.) 
வேதபோதனை (யாழ். அக.); (680440 ௦7106 
Védas. 

[Skt. véda+vrtta> த. வேதவிருத்தம்] 
வேதவிருத்தி ய பெ. (n.) 

வேதமோதற்காக அளிக்கப்படும் இறையிலி 
நிலம்; (1050.) 1ஈஊ௱ land for reciting the 
Védas 

வேதவீணை véta-vinaj@u. (n.) வீணைவகை; 
a 100 04/06. "நாரதாதிகள் வேதவீணை 
தொடங்கவே (தக்கயாகப், 623, விசேடக்3; 

  

வேதவேத்தன் véelavéttan, Quee (n.) 

வேதவேத்தியன் பார்க்க; வேதவேத்தனு 

மவன் மலர்த் தாண்மிகை வீழ்ந்தான் (கம்பரா. 
iL All. 116.) see véda-véttiyan. 

CagGas wer véla-véettiyan, Qu. (n.) 
வேதத்தினாலே அறியக்கூடியவனான 

கடவுள்; God,as knowable through the 

Védas. 

GagGasnissr véta-vétantan, Gu. (n.) 
கடவுள்; 600, as revealed in the Védas 

and the Védantas. "“affeairevfle gafléler 
வேதவேதாந்தறா (தேவா. 399,4); 

வேதவொலி ௦6(2-1-௦// பெ. (ஈ.) வேதத்தை 
Gui gin gel; the sound of chanting the 
6095. "வேதவொலியும் விமாவொலியும்” 

(திவ். திருவாய். 7,3,1); 

வேதன் vétan,Ghs (n.) 1 பிரமன் (பிங்; மாஎ்ரா5. 
2. கடவுள்; God. "வேதனை வெண்டரிநாலனை" 
(திவ். இயற். திருவிருத். 79); 3. வியாழன் (பிங்); 
Brhaspati. 

வேதனம்" 65/௪௮), பெ. (ஈ.) 1. eS hire. 
(Loc). 2. கூலியாகக் கொடுக்கப்படும் 
eloueria; Salary, monthly wages. 

வேதனம்” ௦6/2௮, பெ. (ஈ.) 1. அறிவு; 
(00416096, 618001. வேதனவடிவானான் 
(ஞானவா. உத்தா. 68); 2. வேதம்; 16 
6085. வேதனத்ரய வேளே நமோநம 
(திருப்பு. 996) 3. உணர்ச்சி (சுக்கிரநீதி. 98); 
feeling, sensation. 4. வேதனை (யாழ். 

அக.); pain, torment, agony. 
Gaisertn® véfanam, Qu. (n.) Gumer (யாழ். 

௮௧.); 0010. 

வேதனம்* vétanam, Qu. (ஈ.) துளைக்கை; 
piercing, perforating. stem Gauseré 
சடங்கு. 

வேதனி ௦6/27 பெ. (ஈ.) யானையின் காது 
(செவி)களைத் தொளையிடுங் கருவி (யாழ். 
அக.); ர ஈஊாபாராவா* *ம perforating 
elephant's ear.
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வேதாக்கினி பகற் பெ. ௫.) டட 
வேதமந்திரத்தினால் வளர்க்கப்படும் 460818 ௫ "852, 1 the form of siitras. 

காருகபத்தியம், ஆகவனீயம், தட்சிணாக்கினி 

என்னும் மூவகைத் தீ (அக்கினி); 8807601176, 

of three kinds, viz., karuka-pattiyam, 

akavaniyam, tatcinakkini 

[Skt. védagni> த. Cugré deat] 

வேதாகமம் vétakamam, Gu. (ஈ.) 

1. வேதமும் ஆகமமும்; 16 6095 8ஈ0 16 
&ரவா25. "வேதாகமங்கள் விரிப்போரும்” 
(அருட்பா, நெஞ்சறி. 668); 2. விவிலிய நூல்; 

the Bible. (Chr). 

வேதாங்கம் 66/௪/௮, பெ. (ஈ.) 

வியாகரணம், சந்தசு, நிருத்தம், சோதிடம், 

கற்பம் என ஆறுவகைப்பட்ட வேதப் 

பொருளை யுணர்தற்குரிய கருவி; (மணி. 27, 
100 - 102, உரை). 14015, ॥6087060 85 

helps to the study of the Védas six in 

number, viz., citcai, viyakaranam, 

cantacu, niruttam, cotitam, karpam. 

சிட்சை 

Cagrenflumt  véefacdariyar, Gu. (ஈ.) 

வேதப்பொருளைக் கற்பிக்கும் 

(உபதேசிக்கும்) 9, Aus; preceptor who 

teaches the Védas. 

Cass fumertn vélattiyanam, Ou. (N.) 

வேதமோதுகை; ௦880 01196 Védas. 

வேதாத்தியாபகன் ௦௪/௪/(0/2௦௮/௪௧, பெ. (7.) 
வேதத்தை யோதுவிப்பவன்; on who 

teaches the Védas. 

வேதாத்தியாபனம் véetattiyapapam, Cu. 

(n.) வேதமோதுவிக்கை; teaching the 

Védas. 

வேதாத்தியாயி vefattiyayi Qu. (N-) 

CoigGiorgGeureir; one who chants the 

Védas. 

Cusrise@ show vetanta-cittiram, பெ. 

(n.) வியாசமுனிவர் இயற்றிய 

உத்தரமீமாஞ்சை சூத்திரம்; 8 1769196 00   

வேதாந்தசூளாமணி vétanta-cd/lamani 
பெ. (ஈ.) சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 

Gusrhséuu Bre; a metaphysical 

treatise on the Advaita philosophy, by 

Civappirak car. 

வேதாந்ததேசிகர் vétanta-técikar, Gu. (n.) 
14ஆம் நூற்றாண்டில் விளங்கியவரும் மாலிய 

(வைஷ்ணவ)ருள் வடகலையாரால் 

தலைமையகப் போற்றப்படுபவருமான மாலிய 

(வைஷ்ண)வாசாரியர் (தேசிகப். வாழித். 3); 8 

famous Vaisnava acarya who lived in 

14th C., specially revered by the 

vatakalai sect of Vaisnavites. 

வேதாந்தம் vétantam, Ou. (n.) 1. 2up su; 

the upaniasads, as the concluding 

portions of Védas. "வேதாந்த 

னிமுப்பொருளிள் மேலிருந்த விளக்கை " 

(திவ். பெரியாழ். 4,311); 2. வியாசராற் 

செய்யப்பட்டதும் உபநிடதங்களின் 

பொருளைக் கொண்டதுமான 

வேதாந்தசூத்திரத்திற் கூறும் உத்தரமீ 
மாஞ்சை மதம் (தக்கயாகப். 246, உரை.); 116 

Uttara-mimamsa system of philosophy 

founded by vyasa and expounded in his 

vedanta sutras, as containing the 

essence of theupanisads. 

வேதாந்தமோது-தல் vétantam-otu, 5 

செ.கு.வி. (4:[.) 1. உத்தரமீமாஞ்சை கற்றல்; 

to 5ரபஞ் 16 /60818. 2. ஞானிபோலத் 

தத்துவம் பேசுதல்; 1௦ speak with affected 

wisdom or spirituality. f sretrofl & 8 

வேதாந்தமோத வேண்டாம். 

வேதாந்தாசாரியர் 5௪/27/222௮ Gu. (n ) 

வேதாந்ததேசிகர் பார்க்க; 568 Védanta- 

15௦. (தேசிகப். வாழித். 5.)



வேதாந்தி 

வேதாந்தி vetant;, பெ. (n.) 

1. உத்தரமீமாஞ்சையாகி வேதாந்தக் 

கொள்கையினன்: 101௦82 of the Vedanta 

or Uttara-mimamsasystem, 07 

philosophy. 2. 95 gismoud) (F1.81. gyrteneu, 

1, isemmepr.); follower of the Advaita 

89/51. 3. உலகப் பற்றற்றவ-ன்-ள்; 

unworldly person. 

வேதாப்பியாசம் vetappiyacam, Qu. (n.) 

வேதங்களைப் பயிலுகை; 169319 the 

Védas. 

Gagrginum véfarampam, Qu. (n.) 

சிராவணதினத்தினன்று வேதாத்தியயனந் 

தொடங்குஞ் சடங்கு; 116 68௦1 ௦7 

beginning the study of the Véd4s, on the 

Upakarma day. 

Caugsmenin véta/am, Gu. (n.) 1. பேய் (திவா; 

demon, ghost, goblin, vampire. 2. பிசாசு; 

81. “வேதாள கடகமேய மாயோளே 
(தக்கயாகப். 104.3, 

வேதாளி ௪௪1 பெ. (ஈ.) காளி (iru); Kali. 

(54 12125 த. வேதாளி] 

வேதாளிகர் 15///27, பெ. (ஈ.) வைதாளிகர் 
பார்க்க; (சிலப். 5, 48.) (பிங். see vaidaligar. 

வேதாளியர் vétaliyar, Qu. (n.) வைதாளிகர் 
பார்க்க; (சிலப். 5, 48.) (பிங்) 566 vaidaligar. 

Cad véti Qu. (n.) 1. siiseustr; one who 
045. ”வேதிபோற்றி விமலாபோற்றி” 
(திருவாச. 4, 106); 2. பிரமன் (அரு.நி.); 
பாகாக. 3. பண்டிதன் (இலக். அக.3; 

learned person. 

Gaus’ véti Qu. (ஈ.) 1. மணம் முதலிய சடங்கு 
நிகழ்த்தும் மேடை; | platform within a 
house, for sacrifice, weddings, etc.., 
"மைந்தனைச் செம்பொன்வேதி யெறிக்குங் 
கிரணமணிப் பீடம தேற்றினரே"" (பாரத. 
திரெள. 91) 2. வேதிகை' பார்க்க: 596 
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வேதிகை” 

460020. கீதசாலை வேதிநிறைய (பெருங், 

உஞ்சைக். 34, 224.); 3. மதில் (சூடா.); 0046 

wall of a fortification; compound wall. 

வேதி”-த்தல் 50 4 செ.கு.வி. (ம...) 

1. வேறுப்படுத்துதல் (யாழ். அக.); 10 0856 

206. 2. தாழ்ந்தவற்றை யுயர்பொருளாக 

uurm mae; to change, transmute, as 

0856௭ ௱6(8]6. 'புகலிக்கிறை ....... வேதிக்க 

வுடம் பொரு பொன்மயமாயொளினிட்டு ” 

(தக்கயாகப், 217). வெந்தழலி னிரதம்வைத் 

தைந்து வேதித்து 
விற்றுண்ணலாம் (தாயு. தேசோ. 8); 

3. முரண் (விரோதப்)படுத்துதல்; to render 

hostile. 

வேதி” (ஈ.) தாழ்ந்தவற்றை 
யுயர்பொருளாக மாற்றுகை; 1218௱பபா. 

"குளிகை கொடு பரிசித்து வேதி செய்து" 
(தாயு. சின்மயா. 7); 

வேதி“-த்தல் ஈ6[/ 4 செ.கு.வி. (4.1.) நலிதல்; 

to oppress. "வேதியா நிற்கு மைவரால் 

(திவ். திருவாய். 7,1,3). 

வேதிகை! 6/௪] பெ. (ஈ.) 1. திண்ணை (பிங்.); 
platform, pial. பவளத் திரள்காற் பம் 
பொன் வேதிகை” (சிலப். 5, 148). 

2. மணமேடை, (பிங்.] ஈாகா[806 0515. 

3. காலுள்ள பீடம் (கோயிலொ.); stool, 
06085(81. 4. பலிபீடம் (யாழ். அக); altar, 
raised platform for oblations of rice, etc., 
in temples. 5. பூசை செய்யும் இடம்; (௦௦) 
(Saiva.) place of 8௦1510. 6. பலகை (அக. 

நி); 8. 7. தெரு (பொதி. நி.); 512௦. 

[Skt. védika> த. வேதிகை J 

வேதிகை? vétikal Gu. (n.) 4 வேறுபடுத்துகை; 
transmuting. "Gadime செய்தெய்வமணி 
கொல்லோ (கம்பரா. உருக். 68); 2. கேடகம்; 
(மிங்.) 881610. 3. அம்பு (பொதி. நி.); 8104. 

லோகத்தையும் 

véli பெ.



வேதித்தார் 

[Skt. védika> த. வேதிகை] 

வேதித்தார் ஈ2///47, பெ. (ஈ.) பகைவர்; 

௦௨5. “வேதித்தார் புரமூன்றும் ” (தேவா, 

159, 9); 

வேதிதம் 1௪/4௮, பெ. (ஈ.) 1. துளைக்கை; 

perforating, drilling. 2. giemamyem_LiGLin ger, 

tube. 

[Skt. védika> g. Cadigti] 

வேதிப்பான் vétippap, Gu. (n.) 

வேதகஞ்செய்வோன்; one who 

transmutes. 'தானெல்லாம் வேதிப்பா 

னாகி (சி.சி.11, 12); 

வேதியன்" ஈச//2, பெ. (ஈ.) 1. பார்ப்பனன்; 

இரக. "நான்மறை வேதியாதேத்து ” 

(திருவாலவா. 40,2) 2. பிரமன்; 3206. 

"வேதியன் முதலாவமரரும்£ (கல்லா. 25 13) 

3. கடவுள்; 600. "வேதியா வேதகீதா ” 

(தேவா. 870, 1). 

வேதியன்? மகு்சர, பெ. (ஈ.) சீனக்காரம் 

(மூ.அ.); வபர. 

வைகட்சம் vaikatcam, பெ. (.) மேலாடை 

(உத்தரியம்) (யாழ்.அக.); upper garment. , 

வைகடிகன் vaikatikan பெ. (1) 

இரத்தினங்களைச் சாணைதீட்டுவோன்; 

jeweller, one who cuts and polishes 

gems. (w). 

வைகத்தன் vaikattan, Qu. (n.) ger 

தசாதித்தருள் ஒருவர் (பிங்.); a sun-god, one 

of tuvatacatittar, q.v. 

somal’ vaikar{ Qu. (n.) esd @ prereset 

Qseflurs arg (GQ “க் கேட்கும் 

திருந்திய (அட்ச) , வன ஒலி (சி.சி. 1, 

20.); articulate utterance, audible 

utterance of sounds or worlds, one of 

four vakku, q.v. 

[Skt. vaikhari> த. வைகரி] 

வைகரி? சர பெ. (£.) 1. வைகரியங்காரம் 
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பார்க்க; 886 vaikari-y-akankaram. 

2. HLL; regulation. 

onshusmheanyis vaikar-y-akankaram, 

பெ. (ஈ.) அகங்காரத்திரயத்துள் சத்துவ 

குணமேனும் இராசதகுண மேனும் 

மேலிட்டி ருப்பது (சி.போ.பா.2,2. (வேதா. சூ. 

69); Akankaramoregoism in which 

cattiuva-kunam or iracata-kunam 

predominates, one of akankara-t- 

tirayam. q.v. 

வைகற்பிகம் ௪/௪, பெ. (ஈ.) 

திண்ணமாய்க் கொள்ளப்படாதது; (யாழ். 

9\&.) that which is optional. 

வைகாசி vaikaci Gu. (n.) 1. சுமை விண்மீன் 

விசாகம் (பிங்.) umités; the 16th naksatra. 

தமிழ் மாதம் aflemL; the month of the Tamil 

year, corresponding to May-June. 

த.வ. விடை 

வைகாசிவசந்தன் vaikaci-vacantan, Qu. 

(n.) 1. விடை (வைகாசி) மாதத்திற் 

பெருகியோடுங் காவிரியாறு (யாழ். ௮௧.); 

the river Cauvery in floods during the 

month of Vaikaci. 

snouemil vaikariG@u. (n.) 1 வைகரியகங்காரம் 

பார்க்க; see Vaik ari-y-akankaram. 

இராசதஞ்சேர் வாக்காதி வைகாரி மருவிவரும் 

(சிவப்பிர. 27). (phil.) 2. சத்துவகுணம்; 

(வேதா. சூ. 69) goodness. or virtue. 

வைகாரிகம் vaikarikam, @u. (n.) 

ousfumamansh umiée; see vaikar-y- 

akankaram. “QO தைசதம் 

வைகாரிசபென்று" (திருக்காளத். பு சிவலிங்க. 

10. 

வைகானசம் vaikapacam, பெ. (n.) 

1 மாலிய (வைணவ) ஆகமங்களுள் ஒன்று; 

a Vaisnava agama. 2. கிருகிய 

சூத்திரவகை; ௭1 aphoristic work on 

household rites. 3, 5HGru கோத்திரத்து 

வைகானச சூத்திரத்து; (51.1.4153).



வைகானசன் 

வைகானசன் /௪/27௪௦௪, பெ. (n.) 

1. வைகானச ஆகமத்தின் படி ஒழுகுபவன் 

(நாமதீப. 128); follower of the 

Vaikhanasa agama. 2. கான (வன)வாசி 

(wimp. 9\&.); hermit, dweller in the forest. 

sous rihsin vaikirantam,@u. (n.) ஒரு 
வகை மணி (யாழ். அக.); 8 [80 07 06. 

somd as Huu varkiruttiyam, Qu. (n.) 
வைகிருதம் பார்க்க (யாழ். அக.); 566 

vaikirudam 

smadajsin vaikirutam, Qu. (n.) Geum; 

aversion. 

வைகுண்டம் யாக, பெ. (.) 

திருமாலுலகம்; (பரிபா. 13, 13, உரை.); '450ப'$ 
heaven. 

meager Casrsél vaikunta-v-ékataci 
Qu. (n.) Fee (மார்கழி) மாதத்துச் 

வெண்பக்கத்து (சுக்கிலபட்சத்து) 
ஏகாதசியன்று திருமாலின் பொருட்டுக் 
கொண்டாடப்படுந் திருநாள்; 16 1117 144 ௦7 
the waxing moon in the month of Markali, 
as a special day of festivity in honour of 
Visnu. 

த.வ. மாலுலகு பதினோரி 

வைகுண்டன் vaikuntan,@u. (n.) திருமால் 
(நாம. தீப, 47.); 15ப. 

வைகுந்தம் vaikuntam,@u. (n.) வைகுண்டம் 
பார்க்க; 886 vyaikuntan. "வைகுந்தங் 
காண்பார் விரைந்து" (திவ். இயற். நான்மு. 70) 

வைச்சிரவணன் vaicciravanan, Au. (n.) 
1. குபேரன் (பிங்); 1(ப67௮. 2. இராவணன் 
(திவ். பெரியாழ். 1,3,5.) Ravana. 

{Skt. vaiSravana> த. வைச்சிரவணன்] 
வைச்சிரவன் 20௦4௪௦௪. பெ. (n.) 

வைச்சிரவணன் பார்க்க: (நாமதீப,88) see 
vaicciravan 

வைச்சிரவனாலயம் vaicciravan- alayam, 
Glu. (n.) ஆலமரம்; (யாழ். ௮௧.) banyan tree. 
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வைசகி ௦41 பெ. (॥.) வைகாசி பார்க்க: 

$66 19190. பூசையை ......வைசகியிற் 
புறிந்தவரும் "(சிவதரு. சிவஞானதா. 46). 

வைசத்தியம் ௦௪/௦௪18)/2), பெ. (ஈ.) தூய்மை; 
யார்டு. (யாழ். அக.) 2. உண்மை; 11ப(. 

வைசத்திரம் 6௫/0௪/0727, பெ. (.) அரசாட்சி 

(wimp. 9\&.); government rule. 

[Skt. vaisastra> த. வைசத்திரம்/ 

வைசம்பாயனன் 6/227௦222, பெ. (ஈ.) 

ஒரு முனிவன் (பாக. வத.| மாயவ. 34); 8 

5806. 

MOFWIHW  vaicayantam,@u. (n.) 

1. இந்திரன் வளமனை (மாளிகை); 16 

palace of Indra. 2. இந்திரன் கொடி; 1ஈ012'5 

flag. 

வைசயந்தி ௪/௦ஸ/னா॥/ பெ. (ஈ.) 1. திருமால் 

அணியும் மாலை; (6 021180 0 1601/806 

௦4 தாப. 'வைசயற்திப் பெயா் மாலையும் 
மிலைந்திட்டார்” (சேதுபு, இலக். 22) 

2.  பெருங்கொடி கட்டப்பெற்றதும் 
மாளிகையின் முன்புறத்ததுமான கட்டடம்; 
terraced building in front of a mansion, 

with a large flag hoisted over it. 

'வைசயந்திப் பொன்னிலத்தும்' (தேவை. 

140) 3. கடம்பரது தலைநகரான வனவாசி; 

Vanavaci, the capital of the Kadambas. 

4. தழுதாழை (மலை); wind-killer. 

வைசனனம் /௦௪7௪௪௱, பெ. (ஈ.) பிள்ளைப் 

பேற்றுக்குரிய மாதம் (யாழ். அக.); closing 

month of gestation, the period when 

confinement is expected. 

வைசாகநிலை vaicaka-nilai Gu. (n.) &-55 

நிலையுள் ஒன்று (சிலப். 3,12, உரை.); a pose 

in dancing. 

வைசிகம் ௦9/௪௭), பெ. (ஈ.) 1. தளிர்; (யாழ். 

௮௧.) tender leaf. 2. காரணம்: 09056.



வைசித்திரி 

வைசித்திரி ௪/1] பெ. (ஈ.) புதுமை; 

strangeness novelty. “iorumiog) mstremsar 

வைத்த வவசித்திரியாலே " (திருவாய். நூற். 

68). 

வைசியநாபி  vaiciya-nap, பெ. (n.) 

நீலநிறமுள்ள நாபிவகை; (மூ.அ.) blue 

variety of aconite. 

வைசியன் ஈச, பெ. (.) நால்வகை 

வருணத்துள் தனவைசியர், பூவைசியர், 

கோவைசியர் என்ற முப்பிரிவுள்ள வணிக 

engluret; trader, merchant, one of nal- 

vakai-varunam, q.v., of three classes, 

viz.,  tana-vaiciyar, pi-vaiciyar, ko- 

vaiciyar. 

moiGel vaicefi Gu. (n.) வைசேடிகம் 

பார்க்க; see vaicetikan. இது தான் 

வைசேடி யியல்பாகும் (தத்துவப். 177) 

வைசேடிகம் ௦/25/4௪-), பெ. (ஈ.) கணாதரால் 

தோற்றுவிக் (தாபிக்)கப்பட்ட மதம்; (மணி. 27, 

79.); a system of philosophy, founded 

by Kanatar. 

வைட்டணவன்  vaittanavan, Gu. (Nn.) 

Maisaraisr umités; see vainavan. "2 sir 

கோயிலில் வாழும் வைட்டணவனெொனும் 

வன்மை கண்டாயே (திவ். பெரியாழ். 5,43) 

[Skt. vaignava> த. ைட்டணவன்]/ 

வைடம்மியம் (n.) 

1. மாறுபாடு; ௦011௮1. 2. பகைமை (யாழ். 

O|8.); enmity. 

vaitammiyam, Glu. 

[Skt. vaisamva> g. max.wnfiuni] 

Man mrenin vaitalam ' , டபூனை, (யாழ். 

௮௧.) ௦94. 2.மாய்மாலம்; 02106. 

வைடாலவிரதிகன் vaifala-viratikan, Ou. 

(N.) அறச் (தரும) சிந்தையுள்ளவன் போல 

நடிப்பவன்; (யாழ். அக.) hypocrite, one who 

simulates virtue or goodness. 
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ட | 
jag iwuounuell vaitiriya-p-pappali Gu. 

(1.) சேலை வகை; 8 [0 01 58126. 

வைடூரியம் ௮/7, பெ. (ஈ.) நவமணியி 

லொன்று; cat's eye, an opalescent gem, 

one of navamani q.v. 

[Skt. vaidirya> த. வைடிரியம்/ 

oasTaifeoe vainava-nila, Qu. (n.) ஒரு 

வகைக் கூத்துநிலை (சிலப். 3, 12, கீழ்க் 

குறிப்பு.); a pose in dancing. 

வைணவன்  Vainavan,Gu. (n.) மாலிய 

(வைணவ) சமயத்தான்; 1௦11066 ௦74 

Vaisnavism. 

vainavakamam, Glu. (n.) 

என 

வைணவாகமம் 

பாஞ்சராத்திரம், 

இருவகைப்பட்ட வைணவரின் ஆகமங்கள்; 

the Vaisnava Agamas or scriptures, of 

which there ae two, viz., pafica- 

rattiram, and vaikanacam. 

வைகானசம் 

வைணவி ஈண்சப(பெ. (ஈ.) வேய்ங்குழல்; 

(யாழ். அக.); flute, bamboo reed. 

வைணவிகன் vainavikan, @u. (n.) 

வேய்ங்குழ லூதுவோன்; (யாழ். ௮௧.); flute 

player. 

[Skt. vainavika> த. வணவிகன்/ 

வைணவிகன்?  vainavikap, Gu. (n.) 

வைணிகன் பார்க்க; (யாழ். அக.); 586 

vainikan. 

வைணிகன் vainikan, Gu. (n.) 

வீணைவாசிப்பவன்; (யாழ். அ௧.); 016 who 

plays on the vinai. 

on a son & un VainuKam, பெ. (n.) 

யானைத்தோட்டி; (யாழ். ௮௧.) elephant 

goad. 

வைத்தியசாத்திரம் vaittiva-cattiram, பெ. 

(n.) அறுபத்துநான் குகலையுள் ஒன்றான 

மருத்துவநூல்; medical science, one of 

arupattunalu-kalai, q.v.



வைத்தியசாலை 

வைத்தியசாலை vaittiya-calai Qu. (n.) 
மருத்துவச்சாலை; hospital, dispensary. 

eos Huu #10 vaittiya-pakam, Qu. (n.) 
நோயாளிக்காகச் செய்யப்பட்ட மருந்தில் 
மருத்துவனுக்குரிய பகுதி; றரர610125 
share of a medicine prepared by him or 
under his direction for his patient. 

mous Mud vaittiyam, Qu. (n.) நோய்க்குச் 
செய்யும் பண்டுவம்; ஈ60௦௮ ஈட் 

வைத்தியன் ௪1௪ பெ. (ஈ.) 1 மருத்துவன்; 
physician, medical practitioner. 
2. வேதாப்பியாசஞ் செய்பவன் (யாழ். அக;); 
one who studies the Védas. 

[Skt. vaidya> s. வைத்தியன்] 

வைதருப்பநெறி vaitaruppa-neri Qu. (n.) 
செறிவு தெளிவு முதலிய பத்துக் 
குணங்களும் அமையப் பாடுமுறை. (தண்டி, 
14.); a style of poetry having ten 
characteristics, such as terseness, 
perspicuity, dist, fr. kauta-neri. 

வைதருப்பபாகம் vaitaruppa-pakam, Qu, 
(n.) வைதருப்பநெறி பார்க்க; see 
Vaitaruppaneri. 

வைதலம் ௦௮/௮௮, பெ. (1.) ஒருவகை ஏனம் 
(யாழ். அக.); 8 (8௦௦7 vessel. 

வைதவியம் vaitaviyam, Qu. (॥.) கைம்மை, (பு. 
வெ. 10, சிறப்பிற் பொது. 4, கொளு, உரை; 
widowhood. 

வைதன்மியதிட்டாந்தம் vaitanmiyatittantam, 
Glu. (n.) சாத்தியமெய்தாவிடத்தில் 
ஏதுவுமின்மையைக் குறிக்குந் திட்டாந்தம் 
(மணி. 29, 140.); dissimilar example in which both cathyam and Stu are absent, 

வைதன்மியதிட்டா ந்தவாபாசம் valanmiya-tittanta-y- apacam, Qu. (n.) 
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போலியான வைதன்மியதிட்டாந்தம் (மணி. 
29, 334-5.); semblance of vaitanmiya- 
tittantam, of five kinds, viz., 

iyaviyavi catanaviyavirutti 
upay aviy avirutti, avvetirékam, viparita- 
vetirékam, 

auserilui vaitagmiyam, Qu. 
guulerenio; dissimilarity. 

வைதனிகம் vaitanikam, பெ. (n.) 
அற்றைக்கூலி; (யாழ். அக.) பெர ஈச ரா 
wage. 

வைதாளி ௪/8] பெ. (ஈ.) புகழ்ந்து பாடும் 
பாட்டு; 36011௦ 8000. 

வைதாளிகர் vaitaikar, Qu. (n.) அரசரைப் 
புகழந்து பாடுவோருள் ஒரு வகையினர்; a 
class of panegyrists attached to kings. 
'மாகதப் புலவரும் வைதாளிகரும்"' (சிலப், 
26, 74). 

(n.) 

OMS Tahu emit vaitali -Gtuvar, Qu. 
(॥.) வைதாளிகர் பார்க்க (சிலப். 5, 48, 
அரும்.); 866 vaitalikar. 

soaudesmAunn vaitika-kariyam, Qu. (n.) 
MUSE FIG; religious rite. 

வைதிகச்செலவு vaitika-c-celavu, Qu. (n.) 
மறைநெறி (வைதிக)காரியங்கட்குரிய பணச் 
செலவு; 6(087565 incurred in performing 
religious rites. 

வைதிகச்சொல் 42-0-௦௦/ பெ. (ஈ.) மறை 
(வேத) வழக்கான சொல்; word occurring 
in the Védas. "2 vbw goen simu 
யொழித்து வைதிகச் சொல்லை ஆராயும் 
நிருத்தமும் (தொல். பொருள். 75, உரை) 
mo Hs os eh vaitika-caivam, Qu. (n.) 

Len (வேத)நெறிப்பட்ட சிவனிய (சைவ) 
மதம்; (6 Saiva religion which is in 
conformity with the Vadas. "premaiagd) 
லமாந்தது ைதிகசைவமரதேர ” (தாயு. 
ஆகாரபு. 10)



வைதிகம் 

வைதிகம் /௪1/4௭),பெ. (ஈ.) 1. வேதநெறிப்பட்டது; 

that which is sanctioned or enjoined by the 

Védas; that which is Védic. "snsussscfleir 
வழிபொழுகாத ..... காரமண்தேரரை ” (தேவா. 

865, 2) 2. ஒழுக்க நெறிகளை விழிப்பாய் 

(ஆசாரங்களைச் சிரத்தையோடு) 

கடைப்பிடி ௮/4/727/௪77 (அனுஷ்டி)க்கை; 

faithful observance of religious rules, dist. 

fr. laukikam. 3. காலத்தோடொத்த 

mreife.opms; that which not refined or 

modern. 

த.வ. மறைநெறி 

[Skt. vaidika> த. வைதிகம்/ 

வைதிகமார்க்கம் vaitika-markkam, Ou. 

(n.) வேதநெறிப்பட்ட மதம்; 16 601௦ 

௮01௦1. "ஐவதிகமார்ச்கத்தளவைவாதியை” 

(மணிமே. 27,3) 

வைதிகன் ௨௮/4௪, பெ. (ஈ.) 1. வேதம் வல்ல 

ores sr; Brahmin who is versed in 

the 6025. 2. வேதநெறிப்பட்ட ஒழுக்கக் 

கடைபிடிப்புள்ளவன்; ௦06 [79 [ர conformity 

with Védic precepts. “mauglaGr 

மெய்ப்படியா லுன்றிருவடிச்சூடுந் 

தகைமையினார்"' (திவ். இயற். திருவிருத். 

94) 3.காலத்தோடொத்த நாகரிகமற்றவன்; 

one who is not refined or modern. 

வைதிருதி vaitiruti பெ. (N.) ஓக 

(யோக)மிருபத்தேழனு ளொன்று; 9 division 

of time, one of 27 yokam q.v. தருகின்ற 

காரியங் கைகூடியே பின்பு தவறில் 

வைதிருதியாகும் (திருவேங். சத. 39.) 

smougsgein vaitikam, Qu. (n.) வைதிகம் 

பார்க்க; (தக்கயா. 139, உரை) 568 vaitikam. 

வைதூரியம் vaitdriyam, Gu. (n.) வைடூரியம் 
umiée; see vaidiryam “magia வைதூரிய 

நீலம் (பாரத. இந்திரப். 12) 

வைதேகன் 1௮/5௪, பெ. (7.) 1 பிராமணப் 

பெண்ணிடம் வைசியனுக்குப் பிறந்தவன்; (w) 

son of Vaisya by a Brahmin woman. 
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2. வியாபாரி (யாழ். அக.); trader. 

[Skt. vaidéha> த. வைதேகன்]/ 

வைதேகி ஈ௪ர௪// பெ. (ஈ.) 1. சீதாதேவி 

(நாமதீப. 184.); Sita, wife of Rama. 

2. திப்பிலி (தைலவ); long pepper. 

வைதேயன் 5/4௫/௪, பெ. (ஈ.) அறிவீனன் 

(யாழ். அ௧.); 100118 061501. 

வைதேவி ௦௪4௬ பெ. (ஈ.) வைதேகி 1பார்க்க; 

see vaitégi. றவைதேவி விண்ணப்பம் (திவ். 

பெரி யாழ். 3,10,4); 

வைந்தவம்' ௪ர7/227, பெ. (ஈ.) குதிரை; 

(யாழ். அ௧.); 10156. 

வைந்தவம்£ 27/2027, பெ. (1.) சுத்தமாயை; 

(Saiva) pure maya. 

வைபவம் பச, பெ. (1.) 1. பெருமை, 

ude; greatness. "ஓங்கு வவபவமு 

மொழினில் சம்பத்து முடையயனாகுவன் " 

(திருக்காளத். பு. சிவமா. 31.) 2. வைபோகம் 

1. umitéa; see vaipdgam. 3. பெரியோர் 

வரலாறு; history, biography, as a great 

0௦௭801. பட்டர் வைபவம் 

வைபாடிகம் ௮0௪4௪7, Qu. (n.) புத்த 

(பெளத்த) மதப்பிரிவு நான்கனு ளொன்று; 

(வேதா. சூ. 24.) ௦6 ௦86 four sects of 

Buddhism. 

maiumigesr vaipatikan, Gv. (n.) 

வைபாடிகமத்தைச் சார்ந்த புத்தன்; 101௦8 

of the vaipatikam sect of Buddhism. 

வைபோகம் vaipokam, பெ. (ஈ.) 

1. பெருஞ்சிறப்பு (விமரிசை); grandeur, 

magnificence. இந்தவைபோகத்தை 

ஆயிரங்கண்ணிற்கண்டிந்திரன் 

மகிழ்ந்தோனே (இராமநா. உயுத். 123) 2. சீர்; 

presents made publicly, as at a wedding. 

எல்லாரும் முறை முறறயா ௭ டுத்தனா் 

வைபோகம்” (இராமநா. உயுத். 123) 

3. மகிழ்ச்சி (யாழ். அ௧.); 197, happiness. 

4. பகுத்தறிவு (விவேகம்); (யாழ். ௮௧.)



வைபோகி 

discrimination. 5. anussria; (j.) manner, 

fashion. 

வைபோகி ஈ426// பெ. (ஈ.) பகுத்தறிவாளி 

(விவேகி); (யாழ். அக.) 58151016 021801. 

வைமாத்திரேயன் ௦/72௪/17/௪, பெ. (ஈ.) 

மாற்றாந்தாயின் மகன்; (யாழ். அக.) 5180 

mother's son, step-brother. 

வையாகரணன் Valyakaranan, Gu. (ஈ.) 

Qos senrid sucveversr; grammarian. 

"வையாகரணர்கள் 

(திருவிளை. உலவாக். 19.) 

ைநயாயிகர் ” 

வையாபுரி ஈஷ்ச-றயர்பெ. (ஈ.) பழனி, 
வையாபுரிக்குளம்; [?வ841, 11 17௪ 0 

District. 

வைரக்கடுக்கன் vaira-k-katukkan, Qu. (n.) 
வயிரமணி யிட்டமைத்த காதணி; 019௦70 
ear-ring. 

MOT se0 vaira-k-kal Qu. (ஈ.) வயிரமணி; 
diamond. 

wMayeyN vairakaram, Qu. (N.)  usmsenco; 
(யாழ். ௮௧.) hostility, enmity. 

MEN ayer vairakaran, Qu. (ஈ.) பகைவன் 
(சத்துரு); (யாழ். HS.) enemy, 

வைரசுத்தி 24௪-௦04] பெ. (ஈ.) பழிவாங்கிப் 
பகைதீர்க்கை: (யாழ். ௮௧.) retaliation, 
taking vengeance, 

வைரம்! ஈர்சா, பெ. (ஈ.) 1. கடினமானது; 
hardness. 2. மாக்காழ் (திவா.); 0016 ௦4 
66. 3. வயிரம்; 02௦6. 'அட்டுரீரருவிக் 
குன்றத் தல்லது வைரந் தோன்றா" (சீவக. 
2925.) 

வைரம்” டீசாரச௱, பெ. (n.) 1. பகைமை: enmity. 
2. aia; bravery, heroism. 

வைரம்” vairam, Gu. (n.) இசைக்கருவிகளின் 
(வாச்சியப்) பொது. (பிங்.); 4 Musical 
instrument. 
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வைரம்பாய்-தல் vairam-pay-, செ.கு.வி, 

(4.1.) திண்மையதாதல்; 1௦ harden, as the 
core of a tree. 

வைரவனூர்தி ஈண்சம2ர-பர் பெ. (ஈ.) நாய் 
(பிங்.); 000, 85 Bhairava's vehicle. 

வைரன் vairan, Qu. (N.) பகைவன் (சத்துரு) 
(யாழ். அக.); enemy. 

வைராக்கியசதகம் vairakkiya-catakam, 
பெ. (ஈ.) சாந்தலிங்கசுவாமிகள் இயற்றிய 

gs; a poem by Cantalinkacuvamikal. 

ைராக்கியஞ்சொல்(லு)-தல் 
vairakkiyafi-col-, Qe.6.00. (v.i.)  smsir 

துறவு பூணத் துணிந்துள்ளதை ஆசிரியன் 
முன் தெரிவித்துக் கொள்ளுதல் (சிலப் 30,33 
அரும்); to declare before one's guru 
one's decision to enter upon the way of 
renunciation. 

த.வ. துணிவு கூறல், பூட்கை செப்பல் 

வைராக்கியம் vairakkiyam, Qu. (n.) 
1. உலகப்பற்றின்மை; freedom from 
worldly desires, asceticism. 2. விடாப்பிடி; 
perseverance, stubbornness. g)mgé 
செய்யவேண்டுமென்று வைராக்கியமா 
யிருக்கிறான்; 3. மதாவேசம்: zeal 
fanaticism. மத வைராக்கியம். 
4. பிரசவவைராக்கியம் புராண வைராக்கியம் 
மயான வைராக்கியம் என மூவகையாய் 
உள்ளத்தே உறுதிப்பட்டது போலத் தோன்றி 
மறையும் பற்றின்மை: short lived 
determination to abstain from wordly 
pleasures, of three kinds, viz., piracava- 
vairakkiyam, puranaa-vairakkiyam, 
mayana-vairakkiyam. 5. வெறுப்பு (யாழ். 
AS); disgust. 6. ume (wimp. ௮௧.) 
enmity. 

த.வ. பூட்கை



வைராகி 

வைராகிஈகரச/ம் பெ. (6.) வடநாட்டிலிருந்து 

பிச்சையெடுத்துத் தேசசஞ்சாரஞ் செய்யுங் 

கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன்; ௪ 01955 ௦7 

pilgrims and mendicants from Northern 

[ஈ018. 2. துறவி (யாழ். அக.); ascetic. 

3. மனவுறுதியுள்ளவன்; 06501 01 811010 07 

adamantine will. 

வைராகிகன் vairakikanp, Qu. (n.) வைராகி 

2 பார்க்க; (யாழ். அக.); See Vairdgi. 

வைராங்கியம் vairankiyam, Gu. (n.) 

வைராக்கியம்1 பார்க்க; (யாழ். அ௮௧.); 866 

vairakkiyam. 

வைராவி vairavi Qu. (n.) வைராகி பார்க்க; 

(wimip. 9)5.); see vairagi. 

வரி! சர்ட் Qu. (n.) Umesustt; enemy. 

snanfl? vairi Gu. (n.) வைராகி3 பார்க்க; 586 

vairagi. 

soot? vairi பெ. (ஈ.) வல்லூறு; (வின்.) [039] 

falcon. 

saifens, vairita; Qu. (n.) ait; heroism, 

valour. 2. uma&enu; enmity. 

வைரியம் vairivam, Qu. (n.) 1. வீரியம்; 

strength, prowess. 2. வைராக்கியம் 5,6 

பார்க்க; 566 ஏலா க்கா. 

வைரூப்பியம்' டகர்பிறறற்கு), பெ. 

அழகின்மை (துவலட்சணம்); (யாழ். ௮௧.) 

defermity, ugliness. 

வைலட்சணம் vailateanam, Gu. (N.) 

அழகின்மை (அவலட்சணம்) (யாழ்.அக.): 

ugliness. 

வைலட்சணியம் ஈசர்சர்காஜசா, பெ. (ா.) 

வேறுபாடு (சிவசம.); 0117612105, disparity. 

வைலட்சயம் vailatcayam, Gu. (n.) 1. 

criifleo_; contrariety. 2. emerst.eceflues 

umrée; see vailatcanéyam. 
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(n.) } 

  

வெளவுலம் 

Maus Hor vaivaccutan, பெ. (1.) 1. மனு 

பதினால்வருள் ஒருவன் (காஞ்சிப்பு. திருமேற். 

6.); a mythical progenitor of the human 

race, one of 14 manu, q.v. 2. எமன்; (பிங்.) 

yama. 3. eesfl; (wimp. 9\8.) Saturn. 

MOMMA HU tL oooria vaivacuta-patianam, 

பெ. (ஈ.) வைவைச்சுதபுரம் பார்க்க; 566 

vaivaiccuta-puram. 

வைவைச்சுதபுரம் vaivaiccuta-puram, Glu. 

(n.) stusysm_w mem; the city of yama. 

"“Norig mumutEagygy Gueailermt 7 

(குற்றா. தல. மந்தமா. 101.) 

வைவைச்சுதன் ௦ந்௪/22ப1/௪, பெ. (1.) 

வைவச்சுதன் பார்க்க (யாழ். அக.); 566 

vaivaccutan. 

வைனதேயன் vainaiéyan, Gu. (n.) கலுழன், 

கருடன் (பிங்.) ); garuda, asthe son of 

Vinata. “mararGaswenp மன்னமுங் 

குடியோகவே (தக்கயாகப். 61). 

வைனாசிகம் vainacikam, பெ. (n.) 

எண்பத்தெட்டாவது பாதத்தைக் கொண்டதும். 

பிறப்பு நாண்மீனுக்கு (சன்மநட்சத்திரத்திற்கு) 
இருபத்துமூன்றாவதுமான நாண்மீன் 

(நட்சத்திரம்); (இலக். வி. 797.) the 23rd 

naksatra from one's natal naksatra when 

the 88th patam falls within it. 

வோரகம் vorakam, Gu. (N.) எழுத்து (யாழ். 

அ௧.); (644. 

[Skt. véraka > த. கோரகும்] 

வோலகம் volakam, Glu. (ஈ.) வோரகம் 

பார்க்கு; (யாழ். அக.9; 586 vorakam. 

வெளவுலம் vauvulam, பெ. (ஈ.) மரவகை 

(சுக்கிரநீதி, 228); 8 kind of tree. 

[Skt. babbula > g- Glaser aysuti]
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அயற்சொல் - பத்தாம் மடலம் 
மூன்றாம் தொகுதி 

பின்னிணைப்பு 4105) ய௩5 
  

அன்றாடு வழக்கில் பயிலும் 

ஆங்கிலச் சொற்கள் 

ஆங்கிலச்சொல் - 

Abrasives - 

Accountant ~ 

Accountant-General ~ 

Accoustic materials ~ 

Acknowledgement ~ 

Acid a 

Acquisition - 

Adhesive tape - 

Additional - 

Adhesive giue - 

Adhesives stamp வ 

Advertising Agent - 

Advertisers ~ 

Agency - 

Agent 

Agriculture - 
Agro Centre - 

Agro Industries - 

Agro Service - 

Agro Service Centre — 

Equipments & 

supplies 

Agricultural ல 
Marketing 

தமிழ்ச் சொல் 

உரசிகள் அங்காடி 

கணக்கர், கணக்காளர் 

கணக்காளுகைத் தலைவர் 

கேட்புக்கருவிகள் 

பெறுகை ஒப்பம், ஒப்புரை, 

பெறுகைச்சீட்டு, 

ஏற்றுக்கோடல் 

அமிலம், காடிப்பொருள் 

கைப்படுத்துகை, 

கையகப்படுத்தல் 

ஒட்டு நாடா 

கூடுதல் 

ஒட்டுப்பயினி 

ஒட்டுவில்லை, பசை 

வில்லை, ஒட்டு முத்திரை 

விளம்பரமுகவர் 

விளம்பர விளைஞர், 

விளம்பரதாரர் 

முகவம், முகவாண்மை 
முகவர் 

வேளாண்மை 

வேளாண்மை நடுவம் 
வேளாண்மை மையம் 
லேளாண் தொழிலகங்கள், 
வேளாண் தொழில்கள் 

உழவுப் பணி, 

வேளாண்மைப் பணி 
வேளாண்மைப் பணிமையம் 

வேளாண் பணி நடுவம் 

ஏந்தங்கள் - தரவுகள் 

வேளாண்மை விற்பனம்   

Air cargo Service 

Airconditioner = 

Aircondition 

Air cooler க 

Air curtain 

Air Pillow - 

Air Pollution Control - 

Air Port - 

Air Travel Ticket - 

Airline Company - 

Alarm Time Piece = - 

Aluminium ~ 

Trading Company 

Aluminium Vessel Store 

Aluminium designer ~ 
and fabricator 

Ambulance 

Antenna 

Screen 

Consultant 

Arcade 

Arch 

Artisan 

வான்சரக்குப் பணியம் 

காற்றழுத்தி, குளிர்பதனி, 
சீர்வளி 

காற்றுப்பதனி, 

செந்தணுப்பு 
காற்றுத்தணுப்பி 
காற்றுத்திரை 
வளியணை, 

காற்றுத் தலையணை, 

காற்று மாசுத்தடுப்பு 

வரன்திடல், வானூர்தி 
நிலையம் 

வான்செலவுச் சீட்டு 

வான்வழிக் குழுமம் 

அலறிக் கடிகாரம். அலறி, 

மணி அலறி, அலறி/அதிர் 
மணிப்பொறி 

வெண்மாழை மாறல் 

குழுமம் 
-அளமியக்கலப் 

பண்; சாலை, 

வெண்மாழைக்கடை 

ஏனக் கடை 

வெண்மாழை 

வடிவுநர், வனைவர் 

மருந்தூர்தி, 
மருத்துவ களர்தி, 

உதவு ஊர்தி, உதவூர்தி 

அலைவாங்கி 

எழினி 

கலந்துரைஞர் 

நடைவானப் பந்தல் 

வில் வளைவு, வளைவு 

கைவினைஞர், கைத்திறத் 
தொழிலாளர், கம்மியர்



Artist 

Art Prints 

Arts 

Art Service 

Arrack shop 

Asbestos 

Asbestos products 

Assistant 

Associates 

Audition 

Auditor 

Auditorium 

Audio Cassette 

Audio Centre 

, L 

Auto 

Auto Lining 

Automatic Watch 

Auto - Service 

Automobiles 

Auto rickshaw 

Spare parts shop 

கலைஞர், கவின் கலைஞர், 

ஒவியர் 

கலை அச்சீடுகள், 

FON FHS, 

கவின் அச்சுகள் 

கலையகம், கலை, 

கலைக்கூடம், 

கலைத்துறை 

கலைப்பணி 

சாறாயக்கடை 

கல்நார் 

கல்நார் ஆக்கப்பொருள்கள் 

உதவியாளர் 

கூட்டாளி, பங்காளி, 

துணைமையர், 

இணைவோர் 

கேட்டாய்தல், கேட்டல் 

தணிக்கையாளர், 

கணக்காய்வாளர் 

கலையரங்கம் 

ஒலிப்பேழை, ஒலிநாடா 

கேட்பொலியகம், 

கேட்பொலி நடுலம் 

ஒலியகம், ஒலிநாடாமையம். 

தானி, தானுந்து 

தானி - வரிப்பேடு 

தன்னியக்க மணிப்பொறி 

தானிப் பணியகம் 

தானியங்கி வினையகம் 

தானுந்து 
மிகையுறுப்பு அங்காடி   
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Auto-wings - 

Avenue _ 

Bakers _ 

Bakers & Confectioners 

Bakery = 

Bamboo Mart - 

Bamboo & Woven - 

wood 

Bank = 

Bankers 
ய் 

Bar 
_ 

Bargain - 

Bar Soap - 

Barber shop - 

Barrels & drums Hs 

Bathroom - 

Accessories 

Batteries & Drycell - 

Battery Service - 

Bazaar 

Beach Resort - 

Beacon Light - 

Beef Stall - 

Bearings 

corporation 

Beauty saloon = 

Beavery 

தானி-சிறகம் 

நீழற்சாலை, கவின்பாதை 

அப்பவாணிகர் 

-அடுமனைஞர் மற்றும் 

தின்பண்டங்கள் 

அடுமனை 

மூங்கிலங்காடி, 

மூங்கில்கடை 

மூங்கில் & மரநிணப்பு 

வைப்பகம், வங்கி 

வைப்பகர் 

அருந்தகம், மதுக்கூடம், 

வழக்குரைஞர் குழாம் 

விலைப்பேச்சு 

பாரை வழலை 

முடி திருத்தகம் 

மியா & உ.ருள்தாழி 

குளியலறை 

இடுமானங்கள் 

மின்னாக்கிகள், 2 லர்கலம் 

மின்கலப் பணியகம் 

கடைத்தெரு, அங்காடி 

கடற்கரை தங்ககம் 

வழிகாட் டும் ஒளி 

மாட்டிறைச்சி முற்றம், 

மாட்டிறைச்சிக் ௧௮ 

பொதிகைகள் கூட் டகம் 

அழகுநிலையம், அழச் ட்டு 

நிலையம் 

விலங்குகள் வளர்ப்பி! ம்



Bedding Mart 

Bed spreads 

Beef 

Beef Brewis 

Bellows 

Benefit Fund 

Beverages 

Bicycle Dealers 

& Repairers 

Bill board 

Advertisement 

Bhavan 

Biltard Equipment 

Binding works 

Biscuits 

Block maker 

Blood Bank 

Blue Metals 

Boarding & Lodging 

Body builder 

Boiler 

Bolts & Nuts 

Book Dealers 

Book binder 

Booking Agent 

Booking Counter 

Booking clerk 

Booth 
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படுக்கை அங்காடி 

படுக்கை விரிப்புகள் 

மாட்டிறைச்சி 

மாட்டிறைச்சி வடிசாறு 

உலைத்துருத்திகள் 
நல நிதி, நலக்குவை 
பருகங்கள் 

மிதிவண்டி 
பகுவாணிகர் & ஒருக்கர் 

நெடும் பலகை 

விளம்பரம் 

நிலையம் 

கோற்பந்து ஏந்தங்கள் 

கட்டடப் பணியகம் 

ஈரட்டிகள் 

படக்கட்டை (படவுரு) 

ஆக்குநர் 

குருதிவைப்பகம் 

கருங்கல் நீல மாழைகள் 

உறையுள் உணவகம் 

ஊர்திமேற்கட்டு 

வினைஞர், கூடக 

வினைஞர், ஊர்தி 

மேற்கூடு கட்டுநர் 

கொதிகலன் 

நெட்டாணி & திருகுபரை 

புத்தகப் பகுவாணிகர் 

புத்தகக் கட்டகர் 

பதிவு முகவர் 

பதிவு கணக்கப்புரை, 

ஏட்டுப்பதிவகம் 

பதிவு எழுத்தர் 
சிற்றங்காடி, சிறகம்   

Borewell - 

Contractor 

Bore-well Services - 

Bottles wholesale - 

Boutique = 

Boxes - Plastic - - 

transparent 

Brakes - lining - 
manufacturers 

Brassieres - - 
corsets gridles sale 

Breweries ன 

Brickfield = 

Broiler Centre - 

Brothers 

Brother 

Brush Retail = 

Builders 

Building Society - 

Buffet 

Bulb 

Bus company 

Business 

Button Centre 

Buzzer 

Butcher 

Cables Accessories — 

Cabs 

ஆம்துளைக்கிணறு 

ஒப்பந்தர் 

ஆழ்துளைக் கிணறு 

பணியகம் 

ஆடிக்குப்பிகள் 

தொகுவாணிகம் 

பொலிவகம் 

நெகிழி ஒளியூடு 
பெட்டிகள் 

தகைப்பு - சீர்மம் 
உருவாக்குநர் 

மார்கச்சுகள், 
இறுக்கக்கச்சுகள், 
இடைக்கக்சுகள் விற்பனை 

வடிப்பகம், வடிசாலை 

செங்கற் சூளை 

இறைச்சிக் கோழி நடுவம் 

உடன்பிறப்புகள், 

பிறவன்மார் 

பிறவன் 

தூரிகை சில்லறைக்கடை 

கட்டுமானர், கட்டுநர் 

கட்டுமானக் கழகம் 

எடுத்தூண், மகிழ்ந்தூண் 

குமிழி, குமிழ் விளக்கு 

பேருந்துக் குழுமம் 

வாணிகம், தொழில் 

பொத்தான் நடுவம் 

இமிரி 

ஊன் விற்பவர், ஊரனாளர் 

வடங்கள் இடுமானங்கள் 

வாடகை வண்டிகள்
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Cafe ~ 

Cafteria - 

Calculating Machines- 

Camera - 

Campus - 

Cane Works - 

Canteen ௪, 

Canopy - 

Canvas - 

Capacitors = 

Carpentry Works - 

Car renting & - 
Leasing 

Caravan Appliances 

Carbon producers 

Card board shop 

Cargo carriers ~ 

Cartoon ~ 

Cartoonist - 

Cash Counter - 

Casting steel ~ 

Cassette ~ 

Caterers ~ 

Ceiling fan = 

Cellular a 

Cement ய 

Manufacurers 

Centre ~ 

Ceramic producers ~ 

Chalan - 

Chalk industries 

உண்டிச்சாலை, 

அருந்தகம், சிற்றுணவகம் 

சிற்றுண்டி நிலையம் 

கணக்கிகள் 

படவம் 

வளாகம் 

பிரம்புப் பணிகள் 

உண்டியகம், 

சிற்றுண்டியகம் 

மேற்கட்டு, மேற்கவிப்பு 

கித்தான் 

கொள்கலங்கள் - 

தச்சுப்பணிகள் 

இன்னியங்கி வாடகை 
& குத்தகை 

சாத்துவாணிக உ.தவங்கள் 

கரித்தாள் ஆக்குநர் 

தாளட்டைக் கடை 

சரக்கு செலுத்துநர் 

பகடிப்படம், கருத்துப்படம் 

பகடிப்பட ஒவியர் 

பணம் வழங்கறை 

எஃகு வார்ப்படம் 

ஒளிப்பேழை 

இடுகலை வல்லுநர் 

முகட்டு விசிறி 

கைப்பேசி, செல்பேசி 

கதைமா விளைக்குநர் 

நடுவம், மையம் 

மட்கல ஆக்குநர் 

அக இதழ், நறுக்கிதழ் 

சுண்ணக்கட்டித் தொழிலகம் 

Cordless Telephone- 

Cigarette Tobacco 

Dealer 

Coaching club - 

Cleaners & Dyers- - 

wholesale 

Coffee House - 

Coffee Filter - 

Coffee Mart - 

Cold storage - 

Coil industry = 

Colour Lab - 

Colours - 

Collections - 

Commission Agents — 

Communication - 

equipments 

Complex 

Compact Disc   

~ Chamber works று 

Chambers! - 

Chemicals = 

Chicken Soup. - 

Chit Fund 7 

Choice dress - 

Cine Arts - 

Clinic - 

Clinical Lab - 

Club - 

செங்கல் தொழில், 

ஊடெரிபணியம்' 

பெருமனை 

வேதிப்பொருள்கள் 

கோழி வடிசாறு 

சீட்டு நிதியகம் 

உகப்பு உடுப்புகள் 

கைப்பேசி 

வெண்சுருட்டு 

புகையிலை பகுவாணிகர் 

திரைக்கலையகம் 

நலவகும் 

. நலவ ஆய்வகம் 

மன்றகம் 

பயிற்றாளர்குழாம் 

துலக்குநர் & நிறக்குநர் 
தொகுவாணிகம் 

காணீர் அங்காடி 

காணீர் வடிகட்டி 

காணீர் தூள் முன்றில் 

தண்காப்பகம் 

சுருணைத் தொழிற்சாலை, 

சுருணைத் தொழிலகம், 

கயிற்றுத் தொழிலகம் 

வண்ணக்கூடம் 

வண்ணங்கள் 

திரட்டுகள் 

தரகுவாணிகர் 

செய்தித் தொடர்பு 
ஏந்தங்கள் 

தொகுமம் 

பதிவு வட்டு



Company 

Complimentary 

items 

Compound 

Computer 

Processing 

maintenance 

Concrete works 

Computer Centre 

Condensed Disc 

Computer software 

Cone lce Cream 

Confectioners 

Consultants 

Constructor 

Construction 

Containers 

Contractor 

Cool Drinks 

Cooker & Stoves 

Cooking utensils 

Cool-bar 

Co-optex 

Corporation 

Cosmetics & 

Perfume stall 

Costumes 

குழுமம் 

உவந்தளிப்பு ஏந்தங்கள் 

இனங்கள் 

அரணகம், சுற்றடைப்பு 

கணிப்பொறி, கணிப்பொறி 

இயலம் & பேணுகை 

கற்காரைப் பணியகம் 

கணினி மையம் 

செறி தட்டு 

கணிப்பொறி 

மென்பொருள் 
கணினிமெல்லம் 

கூம்புப் பனிகம் 

தின்பண்ட விற்பகம் 

கலந்துரைஞர் - 
கலந்துரையர் 

கட்டடம் கட்டுநர், கட்டகர் 

கட்டுமானம் 

கொள்கலம் 

ஒப்பந்தக்காரர், ஒப்பந்தர் 

குளிர்பானங்கள் 

அடுகலன், அடுப்புகள் 

அடுகல ஏனங்கள் 

தண் பருகமுன்றில் 
தண்ணருந்தகம் 

கூட்டு நெசவம் 

கூட்ட கம், இணையம், 
மாநகராட்சி 

ஒப்பனை நறுமணத்திகள் 

சில்லறை வணிகம் 

கவர்ச்சி ஆடைகள் 

504 

wholesale 

Crackers - 

Crafts - 

Crushing pulverising — 

equipment 

Cushion - 

Cultural organisation — 

Currency Exchange — 

Cut pieces - 

Cycle Company - 

Cycle - Mart - 

Cycle Rickshaw - 

Cycle Rickshaw - 

manufacturers 

Cycle shop 

Cylinder - gas Agency— 

Darn 

Data Processing 

Invisible darning - 

Dain producers - 

Dealer 

Decorators 

Deluxe Centre 

Dental Clinic   Dentist 

Cottage Industries - 

Cotton garments - 

Counter ட 

Courier = 

Coverings = 

குடிசைத் தொழிலகங்கள் 

நூலாடை தொகுவாணிகம் 

எண்ணகம், செயலறை 

தூதஞ்சல்,ஆளஞ்சல் 

புனை அணிகலங்கள், 

புனைவணி 

பட்டாசுகள் 

கைத்தொழில்கள் 

பொடிப்பு அரைப்புப் 

பொறிகள் & ஏந்தங்கள் 

மெத்தியம் 

பண்பாட்டு அமைப்பகம் 

பணத்தாள் மாற்றகம் 

விடு துணிகள், 

துண்டுத்துணிகள் 

மிதிவண்டிக் குழுமம் 

மிதிவண்டி அங்காடி 

மிதியிழுவண்டி 

மிதியிழுவை உருவாக்கம் 

மிதிவண்டியகம் 

வளிக் கூம்பி - வளி 

முகவம், உருளை வளி 

முகவம் 

கீழ்த்ததையல் 

விவர வகைப்பாடு 

தோன்றாத் தையல் 

கவின் பொருள் ஆக்குநர் 

பகுவாணிகர் 

அணி செய்பவர், 

ஒப்பனையர் 

சொகுசு நிலையம் 

பல் மருத்துவமனை 

பல் மருத்துவர்



—— 

Dental Surgeon - 

Deposit ன 

Depot - 

Departmental stores 

Designers - 

Detective Agencies 

Detergent = 

Diamond & Jewellery - 
Manufacturers 

Die Castings - 

Digital Watch ய 

Display Boards - 

Distillers - 

Distributor _ 

Domestic service - 

Drawing materials - 

Drinks ட 

Dress Makers - 

Dress Paradise ய் 
Drive in Hotel ட 

Dry cleaners shop - 

Dry Fruits ட 

Drug stores - 

பல்மருத்துவர், பல் 
அறுவை மருத்துவர் 

இட்டுவைப்பு 

கிடங்ககம் 

பல்துறைப் பண்டகச் 
சாலை, பல்பொருள் 
அங்காடி 

வடிவாக்குநர், வடிவுநர், 

வடிவர் 

துப்பறியும் முகவங்கள் 

சலவைப்பொருள் 

வயிரம் அணிகலன் 
விளைக்குநர், ஆக்குநர் 

அச்சு உரு வார்ப்புகள் 

எண் கடிகை 

விளம்பரப் புறப்பலகைகள் 

துணிவடிமனை, வடிமனை 

வழங்குநர், பகிர்நர் 

நாட்டகப் பணியம், 

வீட்டகப் பணியம் 

ஒவியத் துணைப் 

பொருள்கள் 

பருகம், பருகங்கள் 

உடை ஆக்குநர் 

ஆடை உலகம் 

உகைவக உணவகம் 

உலர் வெளுப்பகம் 

உலர்கனிகள் 

மருந்துப் பண்டகம், 

மருந்துக் கடை   
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Druggists - 

Drums & Barrels ஹ் 

Duty Paid Shop ய 

Dye = 

Dyeing - 

Dyer = 

Dye-Stuff - 

Dye-Works - 

Edible Oil - 

Electricity ல 

Electric Appliances 

Electricals - 

Electronic components - 

Embroidery - 

Emporium - 

Emulsion - 

Enclave - 

Engineer - 

Engineering Industries— 

Enlarger - 

Engines Diesel - 

Essences 
- 

Enterprises - 

Entrepreneur - 

Eversilver - 

Exhibition cum sale - 

Exhaust Fan - 

மருந்தாளர்கள் 

உருள்தாழிகள், 

மாழைமிடாக்கள் 

தீர்வை செலுத்தப்பட்ட 

பொருள் அங்காடி 

சாயம் 

சாயப்பூச்சு 

நிறக்குநர், நிறமூட்டுநர் 

சாயப்பொருள் 

சாயத் தொழிலகம் 

உண் எண்ணெய் 

மின்சாரம், மின்னியம் 

மின்னியல் உதவங்கள் 

மின்பொருள்கள் 

மின்னணுப் பொருத்துகள், 

மின்னகப் பொருந்துகள் 

பூத்தையல் 
மளிகையகம், எழிலங்காடி 

பால்நிறக் குழும்பு 

வளாகம் 

பொறிஞர், பொறியாளர் 

பொறியியல் தொழிலகம் 

பெரிதாக்கும் கருவி 

sae எந்திரங்கள் 

சாறங்கள், சாறுகள் 

தொழில் முனைவம் 

தொழில் முனைவோர் 

நிகர்வெள்ளி, 

நிலை வெள்ளி 

நேர்காட்சி விற்பனை 

ஊதுவிசிறி, ௨ றிஞ்சுவிசிறி



Exporters 

Explosive 

Fabricators 

Fan Regulator 

Fans & Ventilators 

Retail sales 

False ceiling 

Federation 

Feeds 

Fibre Pipes 

Fibre glass 

Fabricators 

Fabric dress 
distribution 

Factory 

Fashion 

Fast Food Parlour 

Filter 

Filter cigarette 

Finance 

Financiers 

Finance & Benefit 
Fund 

Fire Engine 

ஏற்றுமதியாளர் 

வெடிபொருள் 

புதுப்புனைவர், 

கட்டமைப்பாளர் 

விசிறி கலிங்கு 

மின்விசிறி காலதர் 

சில்லறை விற்பனை 

ஒப்பனைமுகடு 

ஒன்றாயம், கூட்டாயம் 

தீனி, தீவனம் 

நாரிழைக் குழாய்கள் 

நாராடிப் புதுப்புனைவர் 

புனைவுடை வழங்குநர் 

தொழிற்கூடம் 

புதுப்பாங்கு, புதுப்பாணி 

விரைவுண்டி முன்றில், 
விரைவு உணவகம் 

வடிகலம் 

வடிமுனை வெண்சுருட்டு 

பணவம், செல்வம் 

பணவாணிகர், பணவர் 

பணவுதவி, நலவைப்பு 

தீயணைப்பு எந்திரம், 

தியணைப்பு வண்டி, 
தீயணைப் பொறி 
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Fisheries 

Fitter 

Fish-seafood sales 

Flats 

Flasks 

Florist 

Floodlight 

Flour Milt 

Fluorescent Lamp 

Fluorescence 

Folding Furnitures 

Flush doors 

Foam pillow 

Foam producer 

Foundation 

Foundry 

Frame Works 

Framer 

Fruit Juice 

Foot wear 

Furnishers 

Furniture 

Furniture Mart   Garments 

மீனளம் 

பொருத்துநர் 

மீன், கடலுணவு விற்பனை 

அடுக்குமனை, அடுக்கு 

வீடுகள் 

குடுவைகள், சேமச்செப்பு, 

சேமக்குடுவை 

பூ விற்போர், 

மலர் விற்பனையாளர் 

ஒளிவெள்ளம் 

மாவாலை 

பாதரச ஆவி விளக்கு, 
இதள் ஆவி விளக்கு 

ஒளி வண்ணம், 
ஒளிர் வண்ணம் 

மடக்கு அுறைகலன்கள் 

மீள்கதவுகள் 

நுரையணை, நுரைத் 
தலையணை 

நுரையம் ஆக்குநர் 

நிறுவனம், அடித்தளம் 

வார்ப்பாலை, வார்ப்பகம், 

வார்ப்படச் சாலை, * 
வார்ப்புக் களம் 

படச்சட்டப் பணிமனை, 

படச்சட்டக்கடை 

படச் சட்டமிடுபவர் 

கனிச்சாறு, பழச்சாறு 

மிதியடி, காலணி, 

காலணியகம் 

அறைகள் ஒப்பனையர் 

அறைகலன் 

அறைகலன் அங்காடி, 
வீட்டு ஏந்துப் பொருள்கள், 
அறையமர்வுப் பொருளகம் 

உடை வகைகள் (ஆடை)



  

Garments showroom— 

Gas 4 

Gas Welding = 

Gas supplies - 

General Hospital ~ 

General Merchant = - 

General Stores ~ 

Gift House - 

Ginning Factory - 

Glassware group) - 

Godown - 

Gold Refineries ல் 

Granites - 

Granite & Marbles store 

Graphics _ 

Grille works ட 

Grinder _ 

Grindery _ 

Groceries _ 

Group of Companies - 

Guest House ம 

பகட்டாடை காணகம் 

எரி ஆவி, எரிவளி 

ஆவிப் பற்றவைப்பு 

வளி வழங்கீடு 

தலைமை மருத்துவமனை 

பொதுவாணிகர் 

பல்பொருள் அங்காடி 

பரிசுப் பொருளகம் 

(இல்லம்) 

பஞ்சுப்பிரிப்பு 

தொழிற்கூடம், பஞ்சாலை 

கண்ணாடிப் பொருள்கள் 

குழுவம் 

கிடங்கு, கிட்டங்கி 

தங்கத் தூவடியாலை, 

தங்கத்தூய்மை ஆலை, 

பொன் தூய்மை 

செய்யுமிடம் 

கருங்கற்கள், வனப்புக் 

கற்கள், கருங்கல் சல்லிகள் 

இழைப்புக்கல், 
சலவைக்கல் பண்டகம் 

எழுத்து வரைகலை 

ஒட்டு மாழைப்பணிகள் 

திரிகைக்கல், அரைப்பான், 

இயந்திர ஆட்டுக்கல், 
அரைக்கும் கருவி 

சாணை பிடிக்கும் இடம் 

பலசரக்கு 

குழுமங்களின் குழுவம் 

விருந்தகும், விருந்தில்லம், 

விருந்துமனை, விருந்தினர் 

மாளிகை / இல்லம்   
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Hall 

Halls and Auditoriums 

Handicraft 

Handlooms 

Hair Dressers 

Hair stylists 

Hardwares 

Hardware Merchant 

Hatchery 

Headlight 

Health club 

Health Centre 

Hearing Aids 

Hire, for Hire 

Hi-tech Industries 

Holiday resort 

Home 

Home Appliance 

Hose-pipes 

Hosiery 

Hotel 

House 

Housing Developers — 

மன்றம், கூடம், அரங்கம் 

நெடுங்கூடம் & அரங்குகள் 

கைத்தொழில் கைவினைப் 
பொருள்கள் 

கைத்தறி ஆடைகள் 

முடி ஒப்பனையர் 

முடி ஒயிலர் 

வன்மாழைகள், 

வன்மாழையகம், வன்சரக்கு, 

இரும்புக் கடை, 
வன்பொருளகம் 

திண்பொருள் வாணிகர் 

குஞ்சு பொரிப்பகம் 

முகப்பு விளக்கு 

நலவகக் குழாம் 

நல மையம், நல்வாழ்வு 
நிலையம், நல நடுவம் 

கேட்புதவிக் கருவிகள் 

வாடகை, வாடகைக்காக, 

வாடகைக்கு 

உயர் - தொழில்நுட்பத் 

தொழிலகம் (தொழில் 
நுட்பம்) 

விடுமுறை ஒய்வகம் 

அகம், இல்லம், வீடு 

இல்லப் பயன்பொருள்கள், 

வீட்டுவசதிப் பொருள் 

நெளிவுக் குழாய்கள் 

உள்ளாடை 

உணவகம் 

இல்லம், வீடு 

வீட்டு வசதி மேம்பாடு, 

வீடு கட்டுவோர்



106 cream parlour = - 

industry = 

\nitial 7 

Institute - 

Institution - 

Interact Club - 

Interior decorations - 

Interest - 

Investment ~ 

Invisible Darning - 

lron Box - 

(ron Works - 

Iron & steel merchant— 

Job work - 

Job Typists - 

Jewellers - 

Jewellery - 

Juices = 

Jubilee - 

Silver Jubilee - 

Golden Jubilee - 

Diamond Jubilee 

Platinum Jubilee - 

Kiddies Corner - 

பனிக்குழை முன்றில் 

தொழிலகம், தொழில்கள் 

முன்னெழுத்து 
நிறுவம், நிலையம், 

நிறுவனம், பயிலகம் 

நிறுவனம் 

இடைவினை மன்றகம், 
இணைந்தியங்கு மன்றம், 
கலந்துரையாடு மன்றம் 

அகமனை ஒப்பனை 

வட்டி 

முதலீடு 
தோன்றாத் தையல் 

சலவைப் பெட்டி, தேய்ப்புப் 

பெட்டி 

இரும்புச்சார் பணிகள், 

இரும்புத் தொழில்கள் 

இரும்பு எஃகு வணிகர் 

அன்றாடு பணி 

பணித்தட்டச்சர் 

அணிகலன் வாணிகர், 

அணியசும், நகைவாணிகர் 

நகை வணிகம், நகை 

மாளிகை, அணிகல 
அங்காடி, அணிமணிப் 

பொற்சாலை 

சாறுகள், பழச்சாறுகள் 

பெருவிழா, விழா 

வெள்ளி விழா, 

பொன்விழா 

வைர விழா 

பவள விழா 

குழந்தைகள் ஆடையகம், 
மழலையர் பகுதி   
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Kid wears - 

Knitting = 

Kumaran & Co. - 

Kumaran & Bro. - 

Kumaran & sons. = 

Laboratories - 

Laser Printing ன் 

Lathe works - 

Lamination = 

Lining works - 

Lions Club - 

Launder - 

Laundry - 

Lavatory ௨ 

Lease - 

Locker - 

Lucky Centre வ 

Lunch Home ~ 

Leather goods - 

Litho Press me 

Limited 

Lodge 

Lorry 

Lory Booking Office - 

Lorry transport ட 

குழந்தைகள் உடையகம் 

நிணப்பகம் 

குமரன் & குழுமம் 

குமரன் & பிறவர் 

குமரன் & மகார் 

ஆய்வுக்கூடங்கள் 

ஒளியச்சு, ஒளிக்கதிரச்சு 

கடைசல் பணி 

மேலீடு, காப்புறை 

வரித்தையல் பணி 

அரிமா குழாம், 
அரிமா மன்றம் 

வெளுக்குநர் 

வெளுப்பகம் 

கழிப்பறை, கழிவறை 

குத்தகை, வாடகை, 

வாடகையர், வாடகை 

ஒப்பந்தர் 

பெட்டகம் 

நற்பேறு நடுவம் 

நண்பகல் உணவகம், 
உணவகம் 

தோல் பொருள்கள் 

கல்லச்சகம், பல்வண்ண 

அச்சகம் 

மட்டிட்டது 

தங்ககம், தங்குமனை, 
தங்கும் விடுதி 

சரக்குந்து 

சரக்குந்துப் 
பதிவீட்டலுவலகம், 
சரக்குகந்து முகவர், 
சரக்குந்துப் பதிவு 
அலுவலகம் 

சரக்குந்து போக்குவரத்து



Lottery 

Lottery Agency 

Loud speakers & 

mike 

Lubricant Oil 

Machineries & tools 

Machineries 

Magazines 

Mahai 

Maintenance 

Makers 

Mansion 

Market 

Marketing 

Market Complex 

Mart 

Manufacturer 

Manufacturing 

Mattress & pillow 

Meals Ready 

Meat Mart 

Mess 

Metal works 

Metals dealer 

Medicals 

Metal Mart 

பரிசுச்சீட்டு 

பரிசுச்சீட்டு முகவம் 

ஒலி பெருக்கி & 
ஒலிவாங்கி 

மசகுப் பொருள், உராய்வு 

காப்புப் பொருள், மசகு 
(எண்ணெய்) நெய் 

எந்திரங்கள், துணைக் 

கருவிகள் 

எந்திர வகைகள் 

தாளிகைகள், இதழ்கள் 

மண்டபம் 

பேணுதல் 

உருவாக்குநர், 

தயாரிப்பாளர் 

மாளிகை, தங்குமனை 

விற்பனையகம் 

விற்பனை 

அங்காடி ஒன்றகம், 

அங்காடி வளாகம் 

விற்பனம் 

விளைக்குநர், பெருக்காளர் 

உருவாக்கம் 

மெல்லனை, தலையனை 

உணவு அணியம் 

இறைச்சிக் கடை 

உண்பசம் 

(எழைத் தொழில்கள், 
பொன்ம வேலைகள், 
பொன்மத் தொழிலகம் 

மாழைகள் பகுவாணிகர் 

மருந்தகம், மருந்துக் கடை, 
மருந்து விற்பனையகம் 

உலோக துங்காடி, மானழ 
அங்காடி, உலோகக் கடை 
பொன்னங்காடி   
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Medical practitioner 

Medical Union - 

Metropolitan - 

Milk booth = 

Milk Dairy = 

Model _ 

Modelling ன 

Modern - 

Mosaic - 

Mosquito abatement 

Motor cycles & 
scooters 

Moulding Works - 

Movies - 

Mutton Soup - 

Mutton stall - 

Nail polish = 

News Agent - 

Newspaper mart * 

Non-Vegetarian Hotel- 

Nurse 

Nursery 

Nursery garden = 

equipments 

Nursery Schoo = 

Nursing Home 

செய்முறை மருத்துவர் 
மருந்தக ஒன்றியம் 

பெருநகர் 

பாலகம், பால்சிறகம் 

பால் பண்ணை 

மாதிரி, போலிகை 

விளம்பரத் தோற்றம் 

GILL 

புதுமை, நாகரிக, நவீன, 

புதுப்பாணி, நாகரிகம் 

பல்வண்ணக் கல், வண்ண 

வழவழப்புக் கல், 

பளபளப்புக் கல் 

கொசுக்கொல்லி 

இயங்குந்துகள் & 
கையுந்துகள், விசையுந்து 

வார்ப்படப் பணியகம், 
வார்ப்படப் பணிகள் 

திரையகங்கள், 

திரைப்படங்கள் 

கறிவடிச்சாறு, கறிச்சாறு 

புலால் (புலவு) முற்றம் 

உகிர் மினுப்பெண்ணெொய் 

செய்தி முகவர் 

செய்தித்தாள் விற்பனம் 

புலவணா உணவகம் 

செனில் 

நாற்றங்கால், செடி 

வளர்ப்புப் பண்ணை, 

செடி வளர்பண்ணை 

வளர்ப்ப செடிப்பண்ைன 
ஏந்தங்கள்.. இளங்கால் 
தோட்... ஏந்தங்கள் 

அதசையபர் பள்ளி 

நும் பேணகம்



Nutrition 

Nylon 

Offset 

Opticals 

Oil Company 

Optician 

Oil Jubncants 

Ol mills 

Oil refinery 

Oil Stores 

Omn Bus 

Operation 

Ophthalmologist 

Orchids 

Organisation 

Oscillating Fan 

Paints 

Packers & movers 

Paging 

Pager 

Pan Stall 

Paper mart 

Paradise 

ஊட்டச்சத்து, 
ஊட்டவுணவு 

நொசிவிழை 

எதிரீடு அச்சு, 

மறு தோன்றி 

கண்ணணி அங்காடி 

எண்ணெய்ப் பண்டகம், 

எண்ணெய்க் கடை 

கண்ணாடியாளர், மூக்குக் 

கண்ணாடி விற்பனையாளர், 

எண்ணெய் முழுக்காட்டு 

எண்ணெய் பிழிவாலைகள் 

எண்ணெய் பதமனை 

எண்ணெய்க் குழுமம், 
எண்ணெய் நிறுவனம் 

சொகுசுப் பேருந்து, 

ஒப்பந்தப் பேருந்து 

அறுவை மருத்துவம் 
கண் மருத்துவர் 

பகட்டு மலரகம், வண்ணக் 

கொத்து மலரகம் 

அமைப்பகம், அமைப்பு 

சுழல் மின் விசிறி 

பூச்சு வண்ணங்கள் 

சிப்பத்தர் & செலுத்தர் 

விளித்தல், அகவி, பக்கக் 

குறியீட்டு முறை 

விளிப்பான், அகவன், 

அகவி 

மடி வெற்றிலைப் பாக்குக் 
குடை 

தாளகம் 

பொன்னுலகம், 

பெருமகிழ்வகம்   
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Parcel Service 

Partnership 

Parlour 

Passport 

Pawn broker 

Pedestal! Fan 

Pefumeries 

Pesticide 

Petrol 

Petrol bunk 

Pharmacy 

Pharmaceutical 

Photo Blocks 

Photo studio 

Photographer 

Picture Palace 

Pipes & tubes 

Plant 

Plastic industry 

Piatform 

Plastic products 

Plaza 

Plot 

Plumber 

Pork 

Plywood & Veneers 
wholesale 

சிப்பம் செலுத்தகம், சிப்பம் 

அனுப்பகம், கட்டுப் பணி, 
சிப்பம் பெறல் அனுப்பல் 
பணி 

பங்காண்மை 

முன்றில் 

கடவுச்சீட்டு, கிள்ளாக்கு 

அடகு தரகர் 

தளிகை விசிறி (பீடம்), 
நெடுவிசிறி 

நறுமணப் பொருள்கள் 

பூச்சிக்கொல்லி மருந்து 

கல்நெய், கன்னெய், 
எரிநெய், 

கள்னெய் கிடங்கி 

மருந்தகம், மருந்தாக்ககம் 

மருந்தாக்கியல் 

ஒண்பட அச்சுரு, 

படக்கட்டை, ஒளிப்பட 
ஒளிப்படக்கட்டை 

நிழற்படக்கலையகம், 
படமனை 

நிழற்படத்தர், டட 
புகைப்படத்தர், புகைப்படக் 

கலைஞர் 

படமாளிகை 

குழாய்கள் & தூம்புகள் 

இயந்திரகம், விசையகம் 

நெகிழித் தொழிலகம், 

குழைமத் தொழிலகம் 

நடைமேடை, நடை பாதை, 
பேச்சுமேடை 

.. நெகிழிப் பொருள்கள் 

அங்காடி மாளிகை 

மனையிடம், மனை 

குழாய்ப் பணியாளர் 

பன்றி இறைச்சி 

ஒட்டுப் பலகை, 

ஒளிர்பலகை, தொகு 
வாணிகம்



  

Polythene materials — 

Postage 
- 

Post Office ee 

Poultry = 

Poultry feeds - 

Press, Printers = 

Private Ltd. = 

Printer & Publisher - 

Polish work _ 

Power Plant - 

Power Loom ௨ 

Power Press _ 

Products - 

Radio parts - 

Readymade garments 

Real Estate Agency 

Reat Estate _ 

Refrigerator _ 

Repairer ட 

Restaurant _ 

Rolling shutters _ 

Roofing materials - 

Rotary Club _ 

ஈகநார் பொருள்கள் 

அஞ்சற் செலவு, அஞ்சல் 
கட்டணம் 

அஞ்சலகம் 

கோழிப் பண்ணை 

கோழித்தீவனம் 

அச்சகம், அச்சுக் 

கலையகம், அச்சுக் 
கலைஞர் 

தனிவர் மட்டிட்டது 

அச்சீட்டாளர் & 

வெளியீட்டாளர் 

மினுப்பு வண்ணப்பணி 

மின்னாக்கத் தொழிலகம் 

விசைத் தறி 

மின் அச்சகம் 

விளைவங்கள், ஆக்கப் 

பொருள்கள் 

வானொலிப் பெட்டி 

உறுப்புகள் 

ஆயத்த ஆடைகள் 

உடைமை முகவம், 

சொத்து முகவம், சொத்து 
அம்மக முகவம் 

வீடு, மனை விற்பகம் 

தணுப்பி, தணுப்புப் பேழை, 
குளிரிப்பெட்டி 

ஒருக்காளர் 

உணவில்லம் 

வீழ்கதவுகள், சுருள் கதவு 

கூரை இடு பொருள்கள், 

மூடாப்புகள் 

சேவைக்குழாம், சுழன் 

முறை சேவைக்குழாம்   

Rubber, foam 800106 

Rubber Stamp maker- 

Rubber Stamp Works— 

Rayon cloth 

Rayon silk 

Safes and vaults 

Sales Centre 

Sales & Service 

Saloon 

Sanitary ware 

Sanitary consultant 

Savoury 

Scan 

Screen print 

Shampoo 

Saw mill 

Sculptor 

Security Services 

Service 

Service Centre 

Service Station 

Sewage 

Sewers 

தொய்வை, நுரையம், 

கடற்பஞ்சு 

இடு முத்திரை ஆக்குநர், 

தொய்வை முத்திரைப் 

பணிகள், துடைப்பான், 

முத்திரைப் பணியகம் 

கண்ணறைத்துணி 
கண்ணறைப்பட்டு 

காப்புப் பேழைகள், 

ஊஎன்றுகால் பேழைகள் 

விற்பனை நிலையம் 

விற்பனையும் (சேவை) 

செய்மானமும் 

முடிதிருத்தகம் 
துப்புரவுப் பொருள்கள் 

துப்புரவு கலந்துரையர் 

காரச்சுவையுண்டி, காரச் 

சுவையுணவு 

ஊடு கதிர்ப்படம் 

திரையச்சு செய்வம், 

திரையச்சீடு 

முடியெண்ணெய் 

வாள்பட்டறை 

கற்கம்மியர் 

காவல் பணிகள், 

பாதுகாப்புப் பணிகள் 

பணி, செய்மானம் 

பணி நடுவம், பணி 

மையம், பணியகம் 

பணி நிலையம் 

சாய்க்கடை 

சாய்க்கடைக் குழாய்



Sewing Traders 

Shell Lime 

Servicing 

Share market 

Shaving 

Shed 

Sherber 

Shoes 

Shoes & Slippers 

shop 

Shopping Complex 

Show room 

Show case 

Signal 

Signal Light 

Silk palace 

Silk home 

Silk House 

Silk emporium 

Slate 

Snacks 

Snack parlour 

தையல் பொருளகம், 

தையல் பொறி 
விற்பனையாளர், துன்னல் 
பொருள் விற்பனையாளர் 

சிப்பிச் சுண்ணம் 

தூய்தாக்கம், செப்பச்சீர் 

பங்கு வாளிகம் 

மழிப்பு, மழித்தல் 

கொட்டாரம், கொட்டகை 

மட்டநீர், வண்ணச்சுவை 

நீர், நறும்பானம் 

மிதியடிகள், காலணிகள், 
தொடுதோல் 

மூடு காலணிகள் 

மிதியடி, நடைமிதி அங்காடி 

வணிகத் தொகுமம், 

விற்பனை வளாகம் 

காணகம் 

காட்சிப்பேழை 

நெப்பு 

சைகை விளக்கு, 

நெப்பு ஒளி, 
குறிப்பாளம், நெப்பு 

பட்டு மாளிகை 

பட்டுமனை 

பட்டு மாளிகை 

பட்டு நெடு மாடம் 

கல்லேடு, கற்பலகை 

நொறுக்குத் தீனி, 
நொறுவை, நொறுவல் 

நொறுவல் முன்றில்   
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Soap 

Soda Factory 

Sound system 

Soup 

Sports 

Society 

Soft Wear 

Software 

Spartek 

Specialist 

Spinning Mill 

Sprayer 

Sprayer House 

Spring & Co. 

Stainless Steel 

Standard Motor 

Products 

Storage 

Star Hotel 

Steel 

Steel Engineering 

Works 

குளியல் கட்டி, வழலை, 

சலவைக்கட்டி, 

சவர்க்காரக் கட்டி 

காரவளி நீர்த் 

தொழில்மனை, 

காரவளியகம் 

ஒலியமைப்பு 

வடிசாறு, சாறு 

விளையாட்டுப் பொருளகம் 

சங்கம், கூட்டுக் கடிகம், 

சேவைக் குழு 

மெல்லுடை, மென் உடை 

மென்பொருள், மெல்லினம் 

பளபளப்புக் கல் 

வல்லுநர், தனித் தகுதியர் 

நூற்பாலை 

தெளிப்பான் 

தெளிப்பான் அகம் 

மீள்சுருள் குழுமம் 

மாசிலா மாழை, மாசிலா 

எஃகு, துருவுறா 

எஃகிரும்பு 

செந்தர - இயங்கி- 

விளைவாக்கப் பொருள்கள் 

சேமகம் 

தெரிவுத் தங்ககம், 

உடுவிடுதி 

எஃகிரும்பு 

எஸ்கிரும்புப் பொறியியற் 

பணிகள்
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Steel Fumitures 

Studio 

Stationery 

Stationery retail 

Stall 

Stereo 

Stethoscope 

Store, Stores 

Storage 

Straw-board 

8.T.D., 1.S.D., Local 

Suit Case 

Sunday Market 

Super Market 

Suppliers 

Surgicals 

Tailor 

Tailotorium 

Talkies, Theatre 

எஃகிரும்பு 

அறைகலன்கள், எஃகுப் 
பொருள்கள் 

படமனை, கலையகம் 

பலசரக்கு, மளிகை, எழுது 

பொருளகம், 

எழுதுபொருள்கள் 

67. ஃகிரும்பு 

எழுதுபொருள் சில்லறை 

விற்பனை 

முற்றம், நிலையம் 

இசைத்தாண்டர், 

இசைப்பிரிப்பு, பிரிப்பிசை, 

இசைப்பெருக்கு 

நாடிக்குழல், நாடியறி 
கருவி, தொடுநாடி 

பண்டகம் 

சேமகம், சரக்கு வைப்பு 

முறை 

வைப்பலகை, 

வைக்கோலட்டை. 

உள்நாடு, வெளிநாடு, 

உள்ளூர் (தொலைபேசி) 

உடைப் பேழகம், 

கைப்பெட்டி 

ஞாயிற்றங்காடி 

சிறப்பங்காடி, பேரங்காடி 

வழங்காளர் 

அறுவைப் பணிக்கருவிகள் 

தையலார் 

தையலகம் 

திரையரங்கம், படமேடை   

Tap 

Tape Recorder 

Tea stall 

Tannery 

Tanner 

Tanning Company 

Tavern 

Tinkering 

Telefilm 

Telegram 

Teleprinter / Telex 

Textiles 

Theatre 

Tilery 

Tiles 

Timber Depot 

Timber Traders 

குழாய், பாய்குழல், பீலி 

வாரப் பதிவான். நாடாப் 

பதிவு. ஒலிப்பதிவுக் கருவி. 
ஒலிப்பதிவன் 

தேநீர் முற்றம் 
தேநீர்க்கடை 

தோல் பதனீட்டகம் 

தோல் பதட்ட ன? 

தோல் பதனீட்டுக் குழுமட் 

நிறுவம் 

அருந்தகள். போத அிடுதி 

ம் பொல்லம் பொத்ததல் 

தொலைக்காட்சித் 

திரைப்படம். தொலைப் 

ஓட்டாலை. ஒள் 

செய்யும்டம் 

ஓடுகள் 

மரவாடி. மடக்கிடற்கு 

ஷெட்டுஷ் வணிகராகம். 

மரக்கடை மாவடி. 

பரவாணிகம் 

சுற்றுலா விடுதி



Tourist Taxi / Van 

Tourist information 

Tower 

Toy 

Tractors 

Trade 

Traders 

Trading Corporation - 

Traffic 

Trailer 

Travel Agent 

Transport 

Transparencies 

Truck 

Trust 

Tube Light 

Tube-Well 

Tuition Centre 

Tutorial College 

௪... சுற்றுலா வாடகைச் 

சீருந்து, சிற்றுந்து, 
சுற்றுலாக் கூலியுந்து 

- சுற்றுலாச் செய்தியகம் 

- கூண்டுக் கோபுரம், கோபுரம் 

- பொம்மை, பொய்ம்மை, 

விளையாட்டுக் கருவி 

- பார /கலப்பை 

இழுவைகள் 

- வணிகம் 

- வணிகர் 

வணிகக் கூட்டிணையம், 

வணிகப் பெருங்குழுமம் 

- நெரிசல், வாகன 
நடமாட்டம், போக்குவரவு 

(போக்குவரத்து) 

~ இணைப்புப் பெட்டி, 

இழுவைக் கலம், இழுவை 

வண்டி 

-. முகவர், பயண முகவர் 

- போக்குவரத்து 

- ஒளியூடிகள் 

“பார வண்டி 

- அறக்கட்டளை 

* குழல் ளிளக்கு 

* குழாய்க் கிணறு 

- தனிப்பயிற்சி நிலையம், 
தனிப்பாட நடுவம் 

*. தனிப்பயிற்சிக் கல்லூரி, 
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Typewriter Service - 

Centre 

Turning works - 

Tyre Distribution _ 

Union _ 

Unit _ 

Uniform _ 

Uniforms & Accessories — 

Upholsterer _ 

Upholstery _ 

Vulcanizing ட 

Vulcanising works 

Van Heusen _ 

Vaccum cleaners & - 

Equipments 

Variety Halli _ 

Varnish _ 

Vegetarian Hotel =~ 

Video 

Video-Cassette _ 

Video filming ட 

Video Coverage - 

Walkie Talkie . 

Wall paper sales — 

Water heater 

Washing Powder = — 

Waste paper mart - 

Water Filter 

Water Paint   

வவ 

தட்ட ச்சுப்பொறி பணி 

நடுவம், தட்டச்சுப் பொறி 

பழுது பார்ப்பகம் 

கடைசல் பணிகள் 

வட்டை பகிர்மானம் 

ஒன்றியம் 

அலகு, ஒன்றகம் 

சீருடை 

சீருடை & பொருத்துகள் 

அறைகலன் ஒப்பனையர் 

அறைகலன் ஒப்பனை 

வெப்பொட்டல் 

வட்டை இளக்ககம் 

வளமனை அங்காடி 

வெற்றிடை துலக்குநர் & 

ஏந்தங்கள் 

பன்முக அரங்கு 

நைப்பு வண்ணம் 

பயிருணா உணவகம் 

காணொலி, ஒளிக்காட்சி. 

ஒளிப்பேழை, 

காணொலிப்பேழை 

காணொலி எடுப்பு 

காணொலி வளைப்பு 

நடைபேசி 

சுவரோளியத் தாள் விற்பனை 

வெந்நீர்க்கலம் 

சலவைத்தூள் 

கழிசடைத் தாள் விற்பனம் 

நீர் வடிகலன் 

நீர் வண்ணெய், 

நீர்க்கலவண்ணம், 

நீர்ச்சாயம்



Water service 

Weavers Equipment 

Welding 

Welding works 

Wear house 

Wet-Gnnder 

Wet grinding works 

Wine Shop 

Women's apparel 

Works 

Workshop 

Wood processing 

Xerox 

X-Ray 

Yam 

Zero 

ZIP 

Zoological Garden 

தீராட்டுப் பணியம் 

நெசவாளர் ஏந்தங்கள் 

பற்றவைப்பு, பற்றவைத்தல் 
பஜ்றாசுப் பணி 

உடையகம் 

மஎவு அரைப்பான், திரிகை 

மாவாட்டும் பணி 

மதுக்கடை, மதுக்கூடம், 

மது விற்பனையகம் 

மகளிர் உடுப்புகள் 

பணிகள். வேலைகள் 

பட்டறை. பணிப்பட்டறை. 

பயிலரங்கு. பணியகம், 

தொழிலகம் 
மரச் செப்பனீடு 

ஒளிப்படி 

சஊனடு கதிர் 

நூலிழை 

சுழியம் 

பல்லிடுக்கி, இருபல் 
இணை, இழைவரிப் 

பல்லிணை 

விலங்கினப் பூங்கா, 

விலங்கினக் காட்சியகம் 

உணவு, உடை, இருப்பிடம், 

அறைகலன்கள் 

உணவு 

Breakfast - 

Lunch - 

Supper - 

Dinner - 

Meals ட் 

Cocktail - 

Cooking 

Cook 

சிற்றுண்டி, சிற்றுணா 

நண்பகல் உணஷு, நள்ளுணா 

இரவு உணவு, அத்தாழம் 
அல்லுணா 

ளிருந்து 

உணவு, அடுகசை 

மென்பருகம் 

சமையல் 

சமையல்காரர், அடுவர்   
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Cookery 

Catering 

ப்ப 

Drink 

Beverage 

Dessert 

Light refreshment 

Menu 

Menu Card 

Pudding 

Preserves 

Server 

Self service 

அடுகல ஏனங்கள் 

Boiler 

Stove 

Gas cylinder 

Heater 

Crater 

Kettle 

Mincer 

Mug 

Peeler 

Pressure cooker 

Rolling pin 

Siever 

Strainer 

Cup & Saucer 

Plate 

Platter 

Tray 

Tumbler 

அல்கு. சதப்டண்டி 

உண உக. ச ணஉ வனக் 

உணா ஆட்டை. உண்உட்டை 

Jeti. See TT 

en eae 

சன் டைடல் 

வ் 2 அ அத் 
eS Sons 

Caen 
Byigu 

மல்ல ட 
gum Wide ப்ட் 

அனல் 

தட்..ம் 

தாங்கு தட்ட 

குவளை



உண் பொருள்கள் 

Sweets - 

Savouries - 

Fruit salad - 

Vegetable juice = - 

Rose Milk ய 

Straw = 

Soup - 

Badam Kheer - 

Basanthi ~ 

Ice - 

Ice Cream ~ 

Cup ice ட 

Cone ice ல 

Stick ice = 

\ce fruit = 

Special Dosa _ 

Paper roast _ 

Plain Dosat _ 

Masala Dosa: ட 

Parotta 

Kuruma _ 

Kesari 

Briyani 

Omelette 

Half boil 

Kaima 

Biscuit 

Bread 

Bun 

Puff 

Samosa 

Cake 

Rusk 

இனிப்புகள் 

காரங்கள் 

பழக்கூட்டு 

பயிரஞ்சாறு 

செம்பனிப்பால் 

வைக்குழல் 

நீட்டாணம், வெஞ்சாறு 

வாதுமைக்கன்னல் 

பாலந்தி 

பனிகம் 

பனிக்குழை, பனிகங்கள் 

பனிச்சிமிழ் 

பனிக்குடை, பனிக்கூம்பு 

குச்சிப் பணிகம் 

பனிக்குமல் 

தனியன் தோசை 

தாள் தோசை முறுவல் 

பொதுவன் தோசை 

உசிலைத் தோசை 

வல்லடை 

குழவு 

கிளறி 

வாலூன் வல்சி, புலவ, 

கறிச்சோறு 

முட்டையடை 

அரை வேக்காடு 

ஊன் துவை 

ஈரட்டி 

சூட்டடை, அப்பம் 

மெல்லடை 

திஸஷரிவடை 

பிறையடி 

வெட்டடை 

வட்டடை   
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உடைகள் 

Hat 

Cap 

Cioth 

Clothes 

Dress 

Suit 

Button 

Baniyan 

Belt 

Bra 

Blouse 

Jacket 

Petty coat 

Salvar kamis 

Frill 

Chudidar 

Nighty 

Two piece 

Coat 

Jerkins 

Swimming dress 

Sanitary napkin 

Hairpin 

Elastic ribbon 

Rubberband 

Gown 

Maxi 

Midi 

Mini 

Wedding dress 

Birthday dress 

Raincoat 

Jibba 

கூம்பணி 

தொப்பி, கொக்கறை 

துணி 

ஆடைகள் 

உடை 

உடுப்பு 

குமிழ் 
மெய்யொட்டி 

ஒட்டாப்பு 

கச்சு, மார்க்கச்சு 

கச்சுகை 

இறவுக்கை 

பாவாடை 

மாராப்பு தாழாடை 

மடிவை 

கீற்றன் 

இரவாடை 

ஈரணி 

குப்பாயம் 

உரிவையம் 

நீந்துடை 

கீளாடை 

வாகூசி 

விசிநாடா 

தேய்புரி, தொய்வுரி 

நெட்டாடை 

நெடுமி 

நடுமி 

குறுமி 

கூறை 

வெள்ளணி உடை 

மழைக்குப்பாயம் 

தள்ராடை
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Pant நீட்டு Wheel chair - #657 நாற்காலி 

Pyjama பையாடை ஆழிக்காலி 

Shirt சட்டை 
Almirah - ர்ப் 

Slack குறுஞ்சட்டை ணை 
Bureau - நிலைப்பேழை 

Underwear உள்ளாடை Screen - திரை 

Towel கைத்துகில் Table cloth - மிசை விரிப்பு, 

Tie மிடலி மேசை விரிப்பு 

Cutpiece வெட்டுத்துணி Drawer - இழுவை 

Scart espe Key box -... திறவுப்பெட்டி 

Dining table - விருந் 
Socks ஆசுறை, அடியுறை ் ருந்து அன் 

Wash basin - கழுவு தொட்டி 

aja வீறல் 
) ற் Dust bin _ குப்பைத் தொட்டி 

Belt இடைக்கச்சு, ஒட்டாப்பு 

Zip இழுவை, பல்லிடுக்கி வீட்டுப் பொருள்கள் 

Turkey towel கம்பளத்துண்டு, Alarm clock -  அரவக்கடிகை 

கடுந்துண்டு Album - படக்கோப்பு 

Secondhand dress இரண்டாங்கை ஆடைகள் Brief case - குறும் பேழை 

T-Shirt ஏண் சட்டை Binacular - இணை நோக்கி 

Fashion dress 

Boots 

Shoe 

Chappal 

Slipper 

அறைகலன்கள் 

Cushion 

Sofa 

Sofa cum bed 

Sofa set 

Stool 

Torch 

Teepoy 

Chair 

Table 

புதுப்பாங்கு உடை 

புதையடி 

மூடணி 

காலணி 

நடையணி 

மெல்லணை 

மெத்தணை 

மெத்தணைப் படுக்கை 

-  மெத்தனை அணப்பு 

மொட்டான் 

- வீச்சு விளக்கு 

- தணிவு மேசை 

- நாற்காலி 

~ மிசை, மேசை 

Brush 

Ink pad 

Trace paper 

Tooth paste 

Buzzer 

Iron box 

Calender 

Diary 

Ladder 

Lift   
Blotting paper 

Shaving razor 

Shaving soap 

Shaving cream 

Shaving brush 

Shaving blade 

ஒற்றாந்தாள், ஒற்றுத்தாள் 

துலக்கி, தீற்றி, தூரி 

மைத்தொட்டம், மைச்சிமிழ் 

மழிப்பி 

மழிப்பு வழலை 

மழிப்புக் குழை 

மழிப்புத் தூரிகை 

மழிப்புத்தகடை 

படிவுதாள் 

பற்பசை 

முரலி 
தேய்ப்பி 

நாட்காட்டி 

நாட்குறிப்பு 
ஏணி 

தூக்கி



Padlock - 

Pin - 

Pumpset - 

Suitcase = 

Torch light - 

Tiffin carrier 7 

Tiffin box ர 

Lunch box = 

Wall clock ~ 

இருப்பிடப் பெயர்கள் 

Apartment - 

Flat - 

Colony = 

Home - 

House ரு 

Bangalow - 

Ground floor ஸ் 

First floor - 

Waiting Hall = 

Drawing hall - 

Bed room - 

Kitchen - 

Portico - 

Sit out - 

Open terrace - 

Over head tank ~ 

Shed - 

Bathroom = 

Toilet room - 

Ventilator 

Chimney 

Water tank - 

Roof Garden ல 

Sump 

மடிதாழ் 

குண்டூசி 

நீரெக்கி 

உடுப்புத் தூக்கு, உடுப்பம் 

வீச்சு விளக்கு, கை விளக்கு 

எடுப்புத் தூக்கு 

உண்டித் தூக்கு 

நள்ளுணா தூக்கு 

சுவர்க்கடிகை 

அடுக்ககம் 

அடுக்கில்லம் 

குடியிருப்பு 

மனையகம் 

வீடு 

வளமனை 

தரைத்தளம் 
முதல் தளம் 

வைகு கூடம் 

காண்பு கூடம் 

படுக்கையறை, பாயலறை 

சமையலறை, அட்டில், 

அடுக்களை 

முகமாடம் 

நிலாமுற்றம் 
வேயா மாடம் 

உச்சித் தொட்டி 

கொட்டில் 

குளியலறை 

ஒதுங்கறை 

மேற்பலகணி, காலதர் 

புகைப்போக்கி 

நீர்த்தொட்டி 

மாடிப் பூங்கா 

ஆழத்தொட்டி, கீழ்த்தொட்டி   
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Compound 

Campus 

Complex 

மின்பொருள்கள் 

Adopter 

Amplifier 

Battery 

Dynamo 

Bulb 

Tube light 

Serial light 

Current 

Call 

On 

Off 

Plug 

Switch 

Switch board 

Switch point 

Shock 

Socket 

Fuse 

Fuse carrier 

Filament 

Fuse wire 

Cell 

Circuit 

Short circuit 

Connection 

Connector 

Choke 

Positive 

Negative 

Main 

சுற்றுமதில் 

வளாகம் 

தொகுமம் 

ஏற்றுத்தாங்கி 

அழுத்தமாற்றி 
மின்னூக்கி 

மின்னாக்கி 

குமிழ் 
குழல் விளக்கு 

சரவிளக்கு 

மின்னோட்டம் 

சுருணை 

சொடுக்கு 

மடக்கு, நிறுத்து 

செறுகி, செறுகூசி 

சொடுக்கி 

சொடுக்கிப் பலகை 

சொடுக்கிப் புள்ளி 

அதிரல், அதிர்ப்பு 

தாங்குறை 

உருகி, குமைவு 

உருகித் தாங்கி 

எரியிழை 

உருகிழை 

மின்கட்டை 

சுற்றகம் 

குறைச்சுற்று 

பொருத்து 

பொருத்தி 

விசைச்சீரி 

நேர்மின் 

எதிர்மின் 

தலைவு
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Main box 

Unit 

Wireman 

Junction box 

Distribution board 

Tester 

Test lamp 

Earth rod 

Insulation tape 

Holder 

Jumper 

Lamp shade 

Meter 

Round block 

Regulator 

Starter 

Three pin Socket 

Two way pin 

Tungston 

Wire 

Calling bell 

Flash வாற 

செய்தி - அஞ்சல் 

Air mail 

Sea mail 

RMS. 

Aerogram 

Inland Letter 

Registered letter 

Express letter 

Speed post 

தலைவுப் பெட்டி 

மின்னலகு 

கம்பியாள் 

கூடுமுனைப் பெட்டி 

பகிர் பலகை 

நோட்ட முனை 

நோட்ட விளக்கு 

அதிர்வு வாங்கி 

காப்பு நாடா 

தாங்கி 

துளைப்பி 

ஒளிக்குடை 

அளவி மானி 

வட்டக்கட்டை 

சீராக்கி 

தொடக்கி 

மும்முனைத் தாங்குறை 

இருமுனைச் செறுகி 

ஒளிரிழை 

மின்கம்பி 

விளிமணி 

உமிழ் விளக்கு 

வானஞ்சல் 

கடலஞ்சல் 

நீளுந்து அஞ்சல் சேவை 

வான்மடல் 

நாட்டக மடல் 

பதிவஞ்சல் 

விரைவஞ்சல் 

வேக அஞ்சல், 

பரிப்பு அஞ்சல்   

Cover - 

Card = 

Stamp - 

Service stamp - 

Post office - 

Postman ~ 

Despatch - 

Delivery ~ 

Postal order - 

Money order ~ 

Reply card - 

Late fee - 

Savings Account - 

Pass book - 

VPP. = 

Book post - 

Parcel ன 

Unregistered parcel - 

Acknowledgement = - 

Address - 

Pincode = 

Insured letter = 

Personal letter = 

Private letter = - 

Postal order a 

Label! - 

Revenue stamp 4 

வாளொலி 

Aerial ~ 

Broadcast - 

News - 

Newsree]l - 

Wave - 

Radio - 

Transister - 

உறை, முடங்கல் 

அஞ்சலட்டை 

அஞ்சல்தலை 

சேவைத்தலை 

அஞ்சலகம் 

அஞ்சலாள், அக்சலர் 

விடுமானம், விடுகடை 

அடைவு, சேர்மானம் 

அஞ்சலாணை 

பணவிடை 

விடைமடல், விடை அட்டை 

தாழ்ச்சிக் கட்டணம் 

சேமிப்புக் கணக்கு 

கடவுப் புத்தகம் 

விலை பேற்றஞ்சல் 

நூலஞ்சல் 

கட்டஞ்சல் 

பதிவுறாக் கட்டஞ்சல் 

அறியொப்பம் 

முசுவரி 

அஞ்சல் குறியீட்டெண் 

காப்பீட்டு மடல் 

தன்முக மடல் 

தனிவம_ல் 

அஞ்சற்கட்டளை 

சிட்டான் 

வருவாய்த்தலை 

ஈர்ப்பி 

ஒலிபரப்பு 

செய்தி 

செய்திச்சுருள் 

அலைவரிசை 

வானொலி, 

வானொலிப்பெட்டி 

கைவானொலி



Transister two in one - 

Cassette - 

Cassette tape - 

News reporter - 

News media ~ 

தொலைக்காட்சி 

Antenna - 

Television - 

Colour television - 

Cable television - 

TV station ~ 

Remote control - 

Recording ~ 

Telecasting - 

Relay - 

Live telecast - 

Viewers ~ 

Viewers forum - 

தொலைவரி 

Telegram ன 

Telegraph - 

Telemeter - 

Telemetry - 

Telecammunication - 

Teleprinter 

Telex 

Repeater Station - 

தொலை பேசி 

Call 

Ordinary call 

Urgent call ன 

Lightning call - 

Local call 

Trunk call 

நாடா வானொலி 

ஒலிச்சிப்பம் 

ஒலியிழை 

செய்தி முகவர் 

செய்தி வாயில் 

அலைவாங்கி 

தொலைக்காட்சி 

வண்ணத் தொலைக்காட்சி 

வடத் தொலைக்காட்சி 

தொலைக்காட்சி நிலையம் 

தொலைவியக்கி 

நிகழ்ச்சிப்பதிவு 

ஒளிபரப்புதல் 

ஒளிமாற்று 
நேரடி ஒளிபரப்பு 

நோக்கர் 

நோக்கர் மன்றம் 

தொலைவரி 

தொலை வரை 

தொலை அளவி 

தொலைக்கணிப்பு 

தொலைத் தொடர்பு 

தொலையச்சு 

தொலை எழுதி 

மீள் இயக்கு நிலையம் 

விளி 

பொதுவிளி 

சடுத்த விளி 

மின்னல் விளி 

உள்ளூர் விளி, தாவிக விளி 

நெடு விளி   
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STD call = 

ISD call - 

NSD call - 

PCO - 

Fax - 

Hallo - 

Connection, connect - 

Disconnect - 

Dial - 

Telephone Receiver - 

Cordless - 

Cellular - 

Pager - 

Line man - 

Line live - 

Line dead - 

Line hot - 

Line clear ~ 

Line fault - 

Line repair _ 

Line busy - 

போக்குவரத்து 

Bus 

Bus depot 3 

Bus stop 

Bus stand 

Bus terminus 

Bus stage 

Brake 

Break down 

Double decker bus 

Driver 

Conductor 

வாடிக்கை விளி 

அயலக விளி 

நாட்டக விளி 

பொதுவிட விளிப்பகம் 

படவரி, நிகரி 

எல்லா, எலா, எலோ 

பொருத்து 

பொருத்து நீக்கு, 
எதிர் பொருத்து 

எண் எட்டி 

தொலைவாங்கி 

தொடுப்பிலி 

கைபேசி 

வரிச்சிப்பி 

கம்பியாள், கம்பி வழி 

பணியாள் 

கம்பி உயிர்ப்பு 

கம்பி படிவு 

கம்பி கடுப்பு 

தேற்றம் 

குந்தகம் 

ஒக்கீடு 

மும்முரம் 

கம்பி 

கம்பி 

கம்பி 

கம்பி 

பேருந்து 

பேருந்துப் பணிமனை 

பேருந்து நிறுத்தம் 
பேருந்து நிலையம், உந்தடி 

பேருந்து அற்றம் 

பேருந்து வரப்பு 
தகைப்பு 

தகைவு, தடையீடு 

அடுக்குந்து 

ஒட்டுநர், உகைவர் 

நடத்துநர்



Foot board 

Steering 

Accelerator 

Clutch 

Horn 

Whistle 

Right 

Hold on 

Air brake 

Non-stop 

Main Road 

Main Route 

L.S.S. 

PP 

Express bus 

Omni bus 

Private bus 

Auto 

Auto stand 

Auto fare 

Waiting charge 

Round tana 

Highway 

Mini bus 

Sudden break 

Air break 

Fuel Bunk 

Train 

Railway 

Railway station 

Berth 

Seat 

Reservation 

Express 

ஏறு படி, மிதிப்பு, மிதிப்படி 

திருப்பாரம் 

முடுக்கி 

கிளக்கி 

ஒலியன் 

ஊதல் 

ஒட்டு, உருட்டு, 

ஓட்டோ ஒட்டு 

நிறுத்து, நிப்பாட்டு, ஆப்பு 

காற்றுத் தகைப்பு 

இடை. நில்லாப் பேருந்து 

தலைவுச்சாலை 

தலைவு வழித்தடம் 

குறித்த நிறுத்தம் 

முடிவிட நிறுத்தம் 
விரைவுப் பேருந்து 

பொதுவன் பேருந்து 

தனியார் பேருந்து 

தானுந்து 

தானுந்து நிலையம் 
தானுந்துக் கட்டணம் 

வைகுகட்டணம் 

வட்டாணம் 

நெடுஞ்சாலை 

குட்டானுந்து 
சடுத்த தகைப்பு 

காற்றுத் தகைப்பு 

எரிநெய் கிடங்கி 

நீளுந்து 
இருப்புச்சாலை 

நீளுந்து நிலையம் 
கிடக்கை 

இருக்கை 
முன்பதிவு 

னிரைல| 
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Passenger train 

Mail train 

Central station 

Compariment 

Counter 

Enquiry office 

Cut service 

Seat Allotment 

TTR. 

Waiting list 

Cancellation 

Refund 

Confirm 

Confirmation 

Advance booking 

Booking office 

Booking clerk 

Parcel office 

Platform 

Platform ticket 

Porter 

Arrival 

Departure 

Late arrival 

Arrival-in-time 

Garage 

Junction 

Sign 

Signal 

Signal tight 

Season ticket   

பயி நீளுந்து 

அஞ்சல் நீளுந்து 
நடுவண் நிலைம், 

நடுவணம் 

கொட்டாரம் 

கணக்குப்புரை 

கேட்டறி அதியர், 

உசாவகம் 

வெட்டோட்டம், 

குறைப்புச் சேவை 

இ. ஒதுக்கம் 

சீட்டு நோட்டகர் 

வைகு பட்டியல் 

நீக்கம் 

மீள்பணம் 

உறுதி செய் 

உறுதிப்பாடு 

முன் ஏட்டுப் பதிவு 

ஏட்டுப் பதிவகம் 

ஏட்டுப் பதிவர், 

ஏட்டுப் பதிவு எழுத்தர் 

சிப்ப துலுலைகம் 

நடைதிடல் 

திடல் சீட்டு 

சுமையாள் 

வருகை 

புறப்பாடு 

தாழ்ச்சி வருகை 

நேர வருகை 

இயங்கிக் கொட்டில் 

சந்திப்பு 

அறிகுறி, குறிப் 
தெரிப்பு , நெப்பு 

தெரிப் | விளக்கு 

பருவச்சீட்டு



Guest house 

Railway service 
commission 

Airport 

Airlines 

Air travel 

Air force 

Aeroplane 

Air ticket 

Pilot 

Aur hostess 

Escalator 

Cargo plane 

Passport 

Visa 

Take off 

Landing 

Runway 

Flight 

Hijacking 

Hijackers 

Helicopter 

Navy 

Harbour 

Ship 

Jeep 

Van 

Lorry 

Motorcycle 

Motor 

Machine 

Engine 

Swega 

Scooter 

விருந்தினர் இல்லம் 

இருப்புச் சாலைத் 
தேர்வாணையம் 

வானூர்தி நிலையம் 

வான்வழிகள் 

வான்செலவு, வான் பயணம் 

வான் படை 

வானூர்தி 

வான்சீட்டு 

வலவன் 

வான்செவிலி 

ஒடுபடி 

சரக்கு வானூர்தி 

கடவுச்சீட்டு 

புகவு முறி, உட்கடவு 

வானோட்டம், தொடக்கம் 

தரையிறக்கம் 

ஓடுபாதை 

பறப்பு 

வான்மடக்கம் 

வான்மடக்கிகள் 

நெட்டுந்து, நெட்டேறி 

நாவாய்ப்படை 

துறைமுகம் 

கப்பல் 

சிற்றுந்து, வல்லுந்து 

நீட்டுந்து 
சரக்குந்து 

உந்திவரி 

இயங்கி 

இயந்திரம் 
பொறி 

மிதியுந்து 
கையுந்து   
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Crane = 

Truck = 

Tempo ய 

Taxi = 

Tractor - 

Two wheeler - 

Traffic - 

Peak hour - 

Take reverse - 

Overtake - 

Overhaul ~ 

Route ~ 

Bypass - 

L-Board - 

Tourism - 

Tourist - 

Tourist Home - 

Foreign tourist - 

Hill station - 

மிதிவண்டி உறுப்புகள் 

Bottom axie 

Bolt 

Bearing 

Ball bearing 

Bush bearing 

Puncher 

Break 

Bumper 

Chain cover 

Seat 

Seat cover 

Handle bar 

Carrier 

Stand 

நெட்டேற்றி 

சுமையுந்து 

மூக்குந்து 
வாடகையுந்து, வாடகி 

இழுவை 
ஈராழி 

போக்கீடு, போக்குவரத்து 

நெரிசல் நேரம் 

பின்னூக்கு, பிறக்கிடு 

முன்னூக்கு, முந்து 
முழுக்காட்டு 

வழித்தடம் 

பக்கச்சாலை, புறச்சாலை 

பயில்வுப் பலகை 

உலாத்துறை, சுற்றுலாத்துறை 

உலாவார் 

உலாமனை, சுற்றுலா இல்லம் 

அயலக உலாவர் 

மலையகம் 

= அடியச்சு 

- முடுக்ககாணி 

- பொதிகை 

ய கோண் பொதிகை 

= கண் பொதிகை 

- குத்தோட்டை 

7 தகைப்பு 

- காற்றெக்கி 

- சங்கிலி உறை, 

தொடரி உறை 

- இருக்கை 

= இருக்கை உறை 

~ கைப்பிடி 

* ஏந்தி 

= தாங்கி



Pedal 

Spoke 

Tyre 

Tube 

Rim 

Hub 

Crank 

Pre - Wheel 

- மிதி 

- ஆரக்கம்பி 

- வட்டை 

- உட்குழல், 
ஊ.தாம்பை 

- விளிம்பி 

- அச்சுருளி 

- வட்டுருளி 

- சிற்றுருளி 

விளையாட்டுகள் (9௮) 

Indoor game 

Chess 

Carrom 

Billiards 

Outdoor game 

Cricket 

Ring bail 

Base ball 

Kabad: 

Volley ball 

Badminton 

Hockey 

Football 

Tennis 

Tournament 

Match 

Test match 

Friendly match 

Champion 

Track 

Boundary 

அகமனை ஆட்டம் 

செங்கட்டம் 

(சதுரங்கம்) 

நாலாங்குழி 

ஆறாங்குழி 
புறமனை ஆட்டம் 

மட்டைப் பந்து 

வளைப்பந்து 

மென்பந்து, 

தளப்பந்தாட்டம் 

சடுகுடு ஆட்டம் 

கைப்பந்து 

பூப்பந்து 
தொடிக்கோல் 

கால்பந்து 

வரிப்பந்து 

குழுவாட்டம் 

பொருவாட்டம் 

பெரும்போட்டி, 

நோட்டப் போட்டி ஆட்டம் 

நட்பாட்டம் 

வல்லாளன் 

களவழி 

ஆடுகள ரப்பு 
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Court 

Ground 

Arena 

Neutral ground 

Bat 

Batter 

Striker 

Check 

Point 

Tum 

Toss 

Goal 

High jump 

Pole-vault 

Long jump 

Relay race 

Running race 

Swimming 

See saw 

Hop step 

Hurdle race 

Discus throw 

Dive 

Fault 

Final 

Shot put 

Out 

Hit 

Cut 

Shot 

Boundary shot   

~ களம் 

- ஆடுகளம் 

- களி 

-  நெொதுமல்களம் 

- அடிமட்டை 

- பந்தடியர் 
- அடிகாய் 

-... முற்றுகை 
புள்ளி 

- ஆடுமுறை 
- தாசு சுண்டுதல், 

சுண்டு காசு 

- இலக்கு. எய்ப்பு 

தடகளப் போட்டிகள் (8005) 

உயரத்தாண்டல் 

தாண்டூன்றித் தாண்டல், ஊன்று 

தாண்டல் 

- நீளத்தாண்டல் 

- தொடரோட்டம் 

_ நீந்தல், நீச்சல் 

2 தப்படித் தாண்டல் 

- தடையோட்டம் 

2. தட்டெறிதல் 

- த 

- B58 
_ குண்டெறீதல் 

_ ஏட்டு, தோல்வி



Hammer throw 

Javelin throw 

Chase 

Active Chaser 

Table Tennis 

Shield 

Band 

Achievement 

Amateur team 

Professional team 

Announcer 

Athlete 

Athletic games 

Referee 

Chief Referee 

Competitor 

Score 

Scorer 

Substitute 

Umpire 

Starter 

Junior 

Sub Junior 

Below sub Junior 

Senior 

Super senior 

Partner 

Love all 

Runner 

Winner 

Bowler 

Fieldsman 

Run out 
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பெருங்குண்டு எறிதல் 

ஈட்டி எறிதல் 

படரடி 

படுசுட்டிப் படரடியர் 

மேசை வரிப்பந்து 

கேடயம், கிடுகு 

பல்லியம், கூட்டியம் 

எய்ப்பு 

பயின்முறைக் குழு 

தொழில்முறைக் குழு 
அறிவிப்பாளர் 

மைந்தர், மொய்ம்பர் 

மைந்தர் விளையாட்டு 

நோட்டகர், நடு நோட்டகர் 

(மாநடுவர், தலை நோட்டகர் 

போட்டியாளர் 

பேற்றெண் 

புள்ளிக்கணக்கர், பேற்றெண் 

கணக்கர் 

ஈட்டாளர் 

துணை நடுவர் 

தொடக்காளர் 

இளையர் 

சிற்றிளையா் 

குற்றினையர் 

காளையர் 

உம்பர் காளையர் 

கூட்டுக்காரன், கூட்டாளி, 

கூட்டன் 

தாயம், பூ எல்லாம் 

பின்னர் 

கையர் 

வீச்சாளர் 

எடுத்தாடி 
ஒட்டோட்டு   

Score board 

Team 

Captain 

Trial bowl 

End line 

Draw 

Extra time 

Interval 

Penalty 

Stamina 

Net 

Catch 

Doubles 

Singles 

Physical Fitness 

Fair ball 

Fair play 

Foul 

Foul play 

Foul Ball 

Grip 

Inning 

Replay 

Score sheet 

Pitch 

Protest 

Record 

Record break 

Track suit 

Time out 

Medal 

Trophy 

புள்ளிப் பலகை 

அணி 

சாமந்தன் 

வெள்ளோட்ட வீச்சு 

கடைக்கோடு 

சமம் 

மிகை நேரம் 

இடைவேளை 

தண்டம், ஒறுப்பு 
நெஞ்சுரம் 

வலை 

பிடி 

இணையர் 

தமியர் 

உடல் தகுதி 
செவ்வைப் பந்து 

செவ்வையாட்டம் 

புரைபாடு 

புரையாட்டம் 

புரை பந்து 

பிடிப்பு 

முறையாட்டம் 

மீளாடல் 

வெற்றிப்புள்ளி, கணிப்புத்தாள் 

பந்தெறிகளம் 

எதிரேற்றம் 

அருஞ்செயல் பதிவு, 

அருவினைப் பதிவு 

அருவினைத் தகர்வு 

களவழி உடுப்பு 

நேர முறி . 
பதக்கம் 

கோப்பை



  

Memento 

Badge 

Shield 

Gift 

Award 

Reward 

நினைவளிப்பு 

நிரற்குறி, நிரலி 

கேடயம், கிடுகு 

பரிசு, பரிசுப் பொருள் 

பெரும் பரிசு 

அரும்பரிசு 

மருத்துவம், சட்டம், வைப்பகம், கணக்கு, 

கல்வி, பொதுவியல் 

Doctor 

Patient 

Addict 

Lady doctor 

Pharmacy 

Hospital 

Dispensary 

Clinic 

Diagnostic centre 

Nursing home 

Heart Specialist 

Dentist 

Ambulance 

Abortion 

Nurse 

Fever 

Flu 

Malaria 

Syringe & Needle 
Stretcher 

TB. 

Typhoid 
Ulcer 

Case sheet 
Medical check up 

Casuality ward 

மருத்துவர் 

நோயாளி, பிணியாளர் 

ஷவர் 

பெண் மருத்துவர் 

மருந்தாளுமனை 

மருத்துவமனை 

மருந்தில்லம் 

நலவகம் 

நோயறி நடுவம் 
நலமனை, நலம் பேணகம் 

நெஞ்சக நோய் தனித்திறவர் 

பல் மருத்துவர் 

பிணியாளர் ஊர்தி 

கருக்கலைப்பு 

செவிலி 

arbi 

சளிக்காய்ச்சல் 

முறைக் காய்ச்சல் 

குப்பி & ச௪ளசி 

விசி கிடக்கை, கைப்படுக்கை 

இளைப்பிருமல் 

கடுங்காய்ச்சல் 

அகப்புண், வயிற்றுப்புண் ' 

நேர்வுத்தாள் 

மருத்துவ முற்றாய்வு 

சடுத்த மருத்துவப் பிரிவு 
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Compounder 

House surgeon 

Eye specialist 

Medicine 

Drug 

Medical shop 

Medical test 

Medical report 

Consultation 

Prescription 

Out patient 

In patient 

Operation 

Injection 

Stethoscope 

Pharmacist 

Surgeon 

Treatment 

Tonic 

Bondage 

Blood poisoning 

Blood pressure 

Blood test 

Blood group 

Alergy 

Opthatmic 

Opthalmician 

Capsule 

Tabiet 

Diet control   

மருந்தாள் பணியர் 

அகமருத்துவர், 

பயிற்சி மருத்துவர் 

கண் மருத்துவத் தனித்திறவர் 

மருந்து 

மருத்துவச் சரக்கு 

மருந்துக் கடை 

மருத்துவ நோட்டம் 

மருத்துவ அறிக்கை 

கலந்துரை 

மருந்துரை 

புறப்பிணியாளர் 

அகப்ரிணியாளர் 

அறுவை 

ஊசி போடுதல் 

தொடு நாடி 

மருந்தாளுநர் 

பண்டுவர் 

பண்டுவம் 

ஊட்டமி 

இடுகட்டு 

குருதி நஞ்சூட்டம் 

குருதியமுத்தம் 

குருதிநோட்டம் 

குருதிக்கணம் 

ஒவ்வாமை 

கண்ணணி 

கண்ணணியர் 

Dispensing opthalmician- மருந்துவழங்கு, மருந்தளி 

கண்ணனியர் 

குறுங்குப்பி 

மாத்திரை 

பத்தியம்



Nature cure 

X-Ray 

சட்டம் 

Appellate Court 

Court 

Tribunal 

Act 

Rule 

Ruling 

Cannon 

Code 

Law 

Order 

Instruction 

Injunction 

Statutes 

Appeal 

Advocate 

Lawyer 

Pleader 

Attorney 

Power of 
Attorney 

Barristor 

Decree 

Hand over 

Judge 

Magistrate 

Jury 

-  இயற்கையருத்துவம் 

= ஊடுகதிர் 

- மேல் முறையீட்டு கயம் 

-  இறமன்றம், இறங்கூறவையம், 

முறைமன்றம் 

- தீர்ப்பாயம் 

-.. இடுநெறி 

- நெறி 
௪... நெறிப்பாடு 

௪... பொதுநெறி 

-  தொகுநெறி 

- சட்டம் 

-.. ஏவம் 

௪... கட்டளை 

-  நெறியீடு 

~ அரசியல் சட்டம் 

-. மேல்முறையீடு 
- வழக்கறிஞர் 

~ வழக்குரைஞர் 
- மன்றாடர், மன்றாடி 

நிறுவன வழக்கறிஞர், அரசு 
வழக்கறிஞர், பகராளர் 

பகராள்ள உரிமை, 
பகராண்மை 

இளம் வழக்கறிஞர், 
அயலக வழக்கறிஞர் 

மேலாணை 

கையடை 

நடுவர் 

தீர்ப்பாளரா் 

அவையம் 
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Munsiff - 

Justice - 

High court - 

Supreme court - 

Civil case - 

॥ Criminal case 

Suit ட 

One man = 

commission 

Selection ல 

committee 

Lock up ப 

Remand = 

Stay order _ 

Summon - 

Warrant = 

Writ petition 7 

House arrest - 

Jail ய 

வைப்பகம் (வங்கி) 

Credit 

Debit 

Token 

Safe 

Vault 

Drawee 

Payee 

Appraiser 

Bad debt 

Book debt   

மன்றத் தீர்ப்பாளர், மூப்பர், 

ஊரக நடுவர் 

மாநடுவர், அறப்பெருந்தகை 

உயர் முறை மன்றம் 

மீமிசை முறைமன்றம், 

உச்ச முறை மன்றம் 

குடிம வழக்கு 

குற்ற வழக்கு 

பெருவழக்கு 

தமியர் ஆணையம் 

தெரிவுக்குழு 

பூட்டகம் 

இடைச்சிறை 

தடுப்பாணை 

விளிப்பாணை 

பிடியாணை 

எழுத்துவழி வேண்டுகோள் 

இற்செறிப்பு 

அடைப்பு, சிறை 

- வரவு 

- கடன் 

- காழ்வில்லை, வில்லை 

*... காப்புப்பேழை 

-... என்றுகால் பேழை 

-.. பெறுநர் 

- தருநர் 
-.. மதிப்பீட்டாளர் 

-... வராக்கடன் 

-  நிலுவைக்கடன்



Doubtful debt 

Draft 

Cheque 

Deposit 

Fixed deposit 

Recurring Deposit 

Time deposit 

Interest 

Cashier 

Teller 

Realisation 

Withdrawal slip 

Mail transfer 

Demand draft 

Banker 

கணக்கு 

Linear measure 

Meter 

Milli metre 

Centimetre 

Decimetre 

Metre 

Decametre 

Hectometre 

Kilometre 

Myria metre 

~ ஐயுக்கடன் 

௪... வரைவு 

- காசோலை 

- இட்டுவைப்பு இடுமுதல், 
செலுத்தம் 

-. நிலைவைப்பு 

௪... தொடர்வைப்பு 

-  கெடுவைப்பு, முறை வைப்பு 

- அட்டி 

-  தாசாளர் 

- விரைவுக்காசாளர் 

- செல்லு நறுக்கு 

- எடுப்புந்றுக்கு 

-  மாற்றஞ்சல் 

- வேண்டல் வரைவு 

_ வைப்பகர் 

- நீட்டலளவு 

- மாத்திரி 
_  அயிரிமாத்திரி 

-  நூறன்மாத்திரி 

-.... புதின்மாத்திரி 

-... மாத்திரி 

-.. புத்தன்மாத்திரி 

- நூற்றன் மாத்திரி 

-... கல்லன் மாத்திரி 

-  பதினயிரிமாத்திரி 

எடுத்தலளவு (14௦25ப௦ of weight) 

Kilo - 

Gram - 

Milli gram - 

Centi gram - 

கல், கல்லன் 

நிறை 

அயிரி, அயிரி நிறை 

நூறம், நூறு நிறை 
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Decigram 

Gramme 

Decagram 

Hecto gram 

Kilo gram 

Quintal 

(100 kilo gram) 

Metric tonne 

(1000 Kilogram)- 

Milli litre 

Cent litre 

Deci litre 

Litre 

Deca litre 

Hecta litre 

Kilo litre 

Quire 

Dozen 

Ream 

Score 

குறியீடுகள் 

Addition (+) 

Multiplication (x) 

Subtraction (-) 

Division (+) 

Hyphen 

Equal 

{} 

Coma   Semicoion 

பதினம், பதின்நிறை 

நிறை 

பத்தன் நிறை 

நூற்றன் நிறை 
கல்லன் நிறை, கல்நிறை 

குண்டன் நிறை 

பதின்குண்டன் 

(yas soera; (Cubic measure) 

அயிரி நாழி 

நூறன் நாழி 
பதின் நாழி 

நாழி 

பத்தன் நாழி 

நூற்றன் நாழி 
கல்லன் நாழி,கல் நாழி 

கொய்யும், இருஎல்லோன் (24) 

எல்லோன் 

இருபது கொய்யம் (480 தாள்) 

இருபான் (20) 

கூட்டல் 

பெருக்கல் 

கழித்தல் 

வகுத்தல் 
இடைக்கோடு 

சமக்கோடு 

விடுபாட்டுக்குறி 

இருதலைப்பகர அடைப்பு 

இருதலைப் பிறை அடைப்!| 

இருதலை மலர் அடைப்பு 

காற்புள்ளி 

தொடரிசைக்குறி



Colon 

Colon dash 

Full stop 

Tick Mark 

கல்வி 

Atlas 

Chair 

Bench 

Certificate 

Chalkpiece 

Choice 

Celebration 

Chemistry 

Comet 

College 

Definition 

Dictation 

Drill 

Mass drill 

Parade 

Examination 

Exemption 

Exception 

Experiment 

Fail 

Fine 

Fluke 

Scout troop 

Head master 

Principal 

- முக்காற்புள்ளி 

-  கோட்டுமுக்காற்புள்ளி 

-. முற்றுப்புள்ளி 
-  சரிக்கோடு 

திணைப்படம், நிலப்படம் 

நாற்காலி 

அறுகாலி 

சான்றிதழ் 

மாக்கட்டி 

உகப்பு 

விழா 

வேதியல் 

புகைக்கோள் 

கல்லூரி 

இயல்வரை 

செவிப்பாடம் 

உடற்பயிற்சி 

கூட்டுப்பயிற்சி 

அணிவகுப்பு 
தேர்வ 

தவிர்வு 

தவிர்ப்பு 

தெரிவாய்் | 

தவறல், தவல் 

தப்பு, ஒறுப்புக் கட்டணம், 

தப்புக் கட்டணம் 

நழுவல், வழுக்கல், 

குருட்டாம் போக்கு 

*.. சாரணப்படை 

*.. தலைமையாசிரியர் 

- முதல்வர் 
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Teacher 

Correspondent 

Patron ~ 

Warden 

Geography 

Geomentry ல 

॥ Graph note 

Guide - 

Hall ticket 

Hostel warden ~ 

Imposition - 

Mark list - 

Nursery school - 

Note book - 

Open University  - 

Pen 

Pencii 

Prospectus - 

Pronunciation ன 

Punishment - 

Period 

Progress report _ 

Practical examination — 

Prose 

Poetry - 

Planet 

Rubber 

Ratio 

Revision 

Revision test 

School 

Science   Slate 

ஆசிரியர் 

தாளாளர் 

ஊட்டகர் 

காப்பாளர், பொறுப்பாளர் 

நிலநூல் 

வரைகணிதம் 

வரைகணக்குச் சுவடி 

துணைவன் 

கூடச்சீட்டு 

விடுதிக் காப்பாளர் 

எழுத்தொறுப்பு, மீட்டெழுத்து 

மதிப்பெண் பட்டியல் 

மழலையர் பள்ளி 

குறிப்பேடு 

பொதுவன் பல்கலைக்கழகம், 

பொதுநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 

தூவல் 

கரிமுனை 

விளக்கச்சுவடி 

பலுக்கம் 

ஒறுப்பு 

பிரிவேளை 

முன்னேற்ற அறிக்சை 

செய்முறைத் தேர்வு 

உரைநடை 

செய்யுள் 

கோள் 

“தேய்வை, தொய்வம் 

நேரியம், மேனி (விகிதம்) 

மீள் பார்வை, திருப்பல் 

திருப்புத் தேர்வு 

பள்ளி 

அறிவியல் 

கற்பலகை, கல்லேடு
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Sir 

Syllabus 

Test 

Theory 

Tutor 

Tutorial 

Tution 

Voluntary 

Volunteer 

Zero 

பொதுவியல் 

Clockwise 

Anti-clockwise 

Bonus 

Autograph 

Bachelor 

Ballot paper, vote 

Black mail 

Bodyguard 

Bribe 

Original 

Duplicate 

Triplicate 

Leap year 

Decade 

Counterfoil 

Census 

Population 

Chain smoker 

Uniformity 

Collector 

eur 

பாடத்திட்டம் 

நோட்டத் தேர்வு 

கருதுகோள் 

பயிற்றுநர் 
பயிற்றகம் 

தனிப்பாடம் 

தன்னார்வ 

தன்னார்வர் 

சுழியம் 

வலமுறை 

எதிர்வலம் 

நன்னர் 

தன்னெழுத்து 

மாணி 

குடவோலை, வாக்குச்சீட்டு 

கரவுக்கொள்ளை, 

கருஞ்சுரண்டல் 

மெய்க்காவல் 

கையூட்டு 

மூலம் 

இணைப்டி 

முப்படி 
நீளாண்டு 

பதிற்றாண்டு 

அடிச்சீட்டு 

குழாதிப்பு 

மக்கள் தொகை 

புகையறா வாயர் 

ஓரியன்மை 

ஆட்சியர்   

Tahsildar ~ 

t Governor 

Administration - 

Administrater - 

Gentleman agreement- 

Courtesy call 

Metal detector = 

Podium - 

Plus point 

Commitment 

Rumour - 

News media 

Usual 

Habitual = 

Actual - 

Necessity = 

Need = 

Want - 

Organisation - 

Institution - 

Overlook - 

Neglect - 

Uncared 7 

Disregard = 

Order - 

Command 7 

Punctual - 

Punctuality =: 

Possible - 

Probable = 

Probability = 

Practicable - 

Practicability = 

வட்டாட்சியர் 

ஆளுநர் 

ஆளுவம் 

ஆளுவர் 

விழுமியோர் உடன்படிக்கை 

கனிவுச் சந்திப்பு, 
கனிவு காணல் 

மாழை காண்பி 

உரை மேடை 

ஆகு பயன் 

பிடி கொடுப்ப 

களரலர், ஒமல் 

செய்தி வாயில் 

வரக்கமாக, வழக்கப்படி 

பழக்கப்படி, பழக்கமாக 

உள்ளபடி 

தேவை 

நாட்டம், நாடல் 

வேண்டல், வேண்டுமானம் 

அமைப்பு, அமைப்பகம் 

நிறுவனம் 

கடைக்களரித்தல் 

புறக்கணித்தல் 
சிறக்கணித்தல், பாராமுகம் 

அ£மதித்தல், தாழ்ச்சி 

ஏவம் 

கட்டளை 

நேரங்கட்டி - 

நேரக்கடப்பாடு, நேரக்கட்டு 

இயதும் 
இயற்பால 
இயற்பாடு 
செயற்பால 

செயற்பாங்கு



Prove 

Proof 

Price 

Cost 

Permanent 

Temporary 

Project 

Plan 

Scheme 

President 

Vice-president 

- மெய்ப்பி 

- மெய்ப்பீடு, நிறுவம் 

(நிரூபணம்), மெய்ப்பு 
(அச்சாகும் திருத்தப்படி) 

- விலை 

- இஅடக்களிலை 

- நிலை, நிலைப்பு 

குறுங்காலிக 
- திட்டம் 

- நெடுந்திட்டம் 

- வரைதிட்டம் 

- குடியரசுத் தலைவர், 

நாட்டுத் தலைவர் 

- துணைக் குடியரசுத் தலையர், 

நாட்டுத் துணைத் தலைவர் 

சார் பொருட்சொற்கள் (Synonyms) 

At once 

Suddenly 

Quickly 

Immediately 

Urgent 

Agenda 

Program 

Aggreved 

Affected 

Agression 

Attack 

Allegation 

Report 

Complaint 

Appoint 

Appointment 

உடனே 

திடுமென 

சுருக்காக 

௨1 னடியாக 

சடுத்தம் 

பணி நிரல் 

நிகழ்நிரல் 

துயருற்ற 

தாக்குற்ற 
மேல்தாக்கம் 

நேர்த்தாக்கம் 

குற்றச்சாட்டு 

குறையீடு, செய்தி சொல், 
தரவல்கொடு 

முறையீடு 

அமர்த்து 

அரர்த்தம் 
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Appointment order ~ 

Alter - 

Alternate - 

Alternative - 

Abide - 

Obey = 

Adhere - 

Absence - 

Absent - 

Absentees - 

Present - 

Presentees - 

Accurate - 

Exact - 

Adequate - 

Enough - 

Acquire அ 

Get _ 

Achieve ம 

Adverse _ 

Reverse - 

Contrast ~ 

Opposite _ 

Abundance - 

Abundant - 

Plenty - 

Alteration = 

Variation - 

Amenities a 

Facilities 

Ancient 

Antiquity _ 

Antique 

Artist   

அமர்த்தாணை 

இடைமாற்று, மாறாக்கு 

இடையீட்டு மாற்றம் 

ஒன்றாடம் 

பணிந்தொழுகு 

கீழ்ப்படி 

சேர்ந்தொழுகு 

இன்மை, இராமை, முன்னின்மை 

வாத் 

இராதார், வராதார், முன்னில்லார் 

உளதான, உள்ளேன், முன்னிலை 

உளரானோர், முன்னிலையர், 
வருகையர் 

நேரொப்பு 

சரியொப்பு 

சான்ற, சாலிய 

போதிய, போதுமானது 

எய்து 

பெறு 

அரிதின்பெறு 

முரணான, கேடான 

மறுதலையான 

மாறான, நேரெதிரான 

எதிரான, உறழ்வான 

மல்கல் 

மலிந்த 
பேராளமான, ஏராளமான 

மாற்றாக்கம் 

வேறாக்கம் 

உடனேந்துகள் 

வாய்ப்பேந்துகள் 

தொன்மையான 

பழமையான 

பழம்பொருள் 

ஒவியன்



Artiste 

Artisan 

Artifacts 

Actor 

Astonish 

Sunprise 

Amaze 

Agent 

Agency 

Sub-Agent 

Assent 

Consent 

Avenge 

Revenge 

Adjacent 

Adjoining 

Authorise 

Authorisation 

Authority 

Aim 

Goal 

Target 

Commission 

Society 

Commitee 

Association 

Club 

Group 

Company 

Academy 

Council 

Guild 

Board 

Admit 

Admission 

கலைஞன் 

கைவினைஞன் 

கைவினைப் பொருள்கள் 

நடிகன் 

மலைத்தல் 

வியத்தல் 

திகைத்தல் 
முகவர் 

முகவாண்மை, முகவம் 

சார்முகவர் 

ஒப்பம் 

இசைவு 

பழிதீர் 

பழிவாங்கு 

அயல் 

அடுத்த 

அதிகாரப்படுத்து, அதிகாரம் அளி 

அதிகாரப்படுத்தம் 

கையாணை, ஆணைக்குழு 

நோக்கு, குறி 

இலக்கு 
இலக்கம் 

ஆணைய ம் 

கூட்டகம் 

கழு 

மன்றம் 

குழாம் 

குழுவம் 

குழுமம் 
மன்றம் 

கழகம் 

கடும்பு 

வாரியம் 

சர் 

சேர்ப்பு 
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Approve 

Approval 

Arrears 

Balance 

Ban 

Object 

Objection 

Big 

Large 

Great 

High 

Blackmark 

Remark 

Charge 

Beautiful 

Handsome 

Pretty 

Booklet 

Leaflet 

Banish 

Exile 

Bore-boring 

Utter boring 

Bargain 

Business 

Transaction 

Badge 

Brand 

Emblem 

Conduct 

Behaviour 

Discipline 

Cause   

ஒப்பேற்று 
ஒப்பேற்றம் 

வருநிலுவை 
இருப்பு நிலுவை 

தடை 

தடை யெழுப்।। 

தடையீடு 

பெருத்த, பெரிய 

பருத்த, பாரிய 

மேலான, மேன்மையான 

உயர்ந்த, நெடிய நெடு 

கேட்டுக்குறி, கெடுகுறி 

கருத்தீடு 

குற்றச்சாட்டு 
அழகிய 

ஏரார்ந்த, எழிலார்ந்த 

பொலிவுள்ள 

கையிதழ் 
கைமடல் 

நாடு கடத்து 
புறங்கடத்து 

சலிப்பு, அறுவை 

படு அறுவை 

ஒப்பந்த வாணிகம் 

தொழில்வாணிகம் 

இடை பாற்று வாணிகம், 

கொள் கொடை வாணிகம் 

நிரற்குறி, நிரல்வில்லை 

சுட்டுக்குறி 

சின்னம், கோட்குறி 

நடத்தை 
ஒழுக்கம் 

ஒழுங்கு, படிமானம் 

காரணம்



Reason 

Pretext 

Contrive 

Invent 

Invention 

Discover 

Discovery 

Device 

Sean 

Circular 

Notice 

Notification 

Advertisement 

Corruption 

Bribe 

Misappropriation 

Chest 

Box 

Case 

Briefcase 

Suitcase 

Clothes 

Dress 

Robe 

Condonation 

Pardon 

Excuse 

Forgiveness 

Comparison 

Contrast 

Clearance 

Clarity 

ஏது 

தலைக்கீடு 

கண்டறி 

புதுக்கு, புனைந்தறி 
புதுக்கம், புதுப்புனைவு 

கண்டுபிடி 

கண்டுபிடிப்பு 

பகுத்தறி, ஷிவப்பாங்கு, 

அமைப்பு முறை, அணுகுமுறை 

ஊடறிதல் 

கற்றோலை, சுற்றறிக்கை 

அறிவிப்பு 

அறிவிக்கை 

விளம்பரம் 

களழல், கைக்கரவு 

கையூட்டு 

கையாடல் 

அடுக்குறை 
பெட்டி 

5 றை 

தடுப்புறை 

முடுக்குறை, உடுப்பம் 

ஆடை, 

உடுப்பு 

நெட்டாடை 

பிழையேற்பு 

அருளிப்பு 

பொறுத்தல் 

மன்னிப்பு 

ஒப்பீடு 

முரண்பாடு 

தீர்பாடு, தீர்வு 

தெளிலு 
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Circus 

Tent 

Custom 

Habit 

Crime 

Vice 

Sin 

False 

Default 

Mistake 

Guilt 

Fault 

Defect 

Blunder 

Error 

Flaw 

Canal 

Channel 

Channelise 

Corps 

Corpse 

Centre 

Middie 

Midst 

Inter 

Climate 

Weather 

Season 

Civil law   Civil suit 

வட்டரங்கம் 

கூடாரம் 

வழக்கம் 

பழக்கம் 

கடுங்குற்றம் 

தீங்கு 
கரிசு, பாழ்வினை 

தப்பு 
பிழைபாடு 

பழுது 

குற்றம் 
தப்பிதம், குறை 

புரைபாடு, குறைபாடு 

கடுங்குறை 

பிழை 

பிசகு 

கால்வாய் 

வாய்க்கால், மடை 

மடைமாற்று 

அணி, குழு 
பிணம் 

நடுவண், நடுவம் 

களடு 

ஊடே 

இடை, இடையில் 

காலநிலை, வளிநிலை 

வானிலை 

பருவம் 

குடிமச் சட்டம் 

குடிம வழக்கு



Civil servant 

Civility 

Compromise 

Aggreement 

Conciliation 

Reconciliation 

Concurrence 

Commitment 

Sanction 

Consolidate 

Consolidation 

Consider 

Consideration 

Look into 

Cheque 

Draft 

Cancel 

Remove 

Care 

Custody 

Condemn 

Censure 

Clock 

Wrist watch 

Claim 

Request 

Demand 

Convenient 

Favourable 

குடிமப் பணியாளர் 

குடிமப்பாங்கு 

ஆற்றுவிப்பி, இணக்கத் தீர்வு 

ஒப்பந்தம் 
ஒப்பிணக்கம் 

ஒப்பீட்டு இணக்கம் 

ஒத்திசைவு 
ஏற்பிசைவு 

ஒப்பளிப்பு 

ஒருமி, தொகு 

ஒருமிப்பு, தொகுப்பு 

மனங்கொள் 

மனமிசைவு, ஒப்பேற்பு 

கருத்தூன்று 

காசோலை 

வரைவு, /ரைவோலை 

நீக்கு 

தள்ளு 

கவனிப்பு 

பாதுகாப்பு 

கண்டித்தல் 

எதிர்மறுத்தல் 

சுடிகை 

மணிப்பொறி, கைக்கடிகை 

கோரிக்கை 

வேண்டுகோள், வேண்டுகை 

கேட்பு 

ஏந்தான, தோதான 

சார்பான 
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Favour 

Courage 

Firm conviction 

Check 

Inspect 

Examine 

Test 

Tester 

Choice 

Preference 

Confidential 

Secret 

Applicant 

Candidate 

Clarification 

Ratification 

Proficiency 

Prestige 

Polish 

Paint 

Common 

General 

“Ordinary 

Complication 

Problem 

Crisis 

Issue 

நலன், ஆக்கம் 

துணிவு 

துணிபு 

ஆய்கோட்டம் 

நோட்டம் செய்தல் 

தேர்வு செய்தல் 

நோட்டத்தேர்வு 

நோட்டி 

உகப்பு 

தெரிப்பு 

கழுக்கம் 

ஒளிவு, மறையம் 

விண்ணப்பர் 

தேர்வர் 

விளக்கக்குறிப்பு, விளக்கம் 

பின்னேற்பு 

வல்லமை, திறமை 

பீடுணர்வு 

மினுப்பு வண்ணம் 

பூச்சு வண்ணம் 

பொது 

பொதுப்படை, தலைமை 

வாலாயமான, வாலாயர் 

குழப்பம், இடையீடு 

சிக்கல் 

நெருக்கடி 

இடுவந்தி, வெளியீடு



Compact 

Intact 

Custodian 

Guardian 

Document 

Deed 

Bond 

Draft 

Record 

Proposal 

Disposal 

Dictation 

Dictate 

Date 

Daily 

Doctrine 

Hypothesis 

Tenet 

Objective 

Principle. 

Stand 

Aim 

1069 

Goal 

Target 

Chairman 

Chairperson 

Speaker 

Head 

Chief 

Leader 

Chief minister 

Principal 

செறிவு 5. 

செப்பம் 

பாதுகாப்பாளர் 

பாதுகாவலர் 

ஆவணம் 

ஆவணமுறி 

பிணைமுறி 
வரைவுரு 

பதிவுரு 

கருத்துரு 
தீர்வுரு, தீர்வு 

செவிப்பாடம் 

செவிப்பாடம் சொல் 

பக்கல் (தேதி) 

நாடொறும் 

கொள்கை 

கருதுகோள் 

கோட்பாடு 

குறிக்கோள் 

நெறிமுறை 
நிலைப்பாடு 

நோக்கம் 

ஏடல், உட்கருத்து 

இலக்கு 
இலக்கம், நோக்கீடு 

பெருந்தலைவர் 

அவைத்தலைவர் 

பேரவைத்தலைவர் 

தலைமையா் 

முதன்மையர் 

முந்தாளர் 

முதலமைச்சர் 

முதல்வர்   
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Quotation - 

Questionaire 

Tender 

Repair 

Out of order 

Not in condition 

Input 

Out put - 

Moulding - 

Roof ~ 

Rob - 

Steal “ 

Plunder - 

Waylay - 

Pickpocket - 

Kidnapping - 

Hijack - 

Rural = 

Rustic - 

Tension - 

Teasing ~ 

Rare - 

Scare ~ 

Revision - 

Correction - 

Reconstruction — 

Result ஞ் 

Resolution ட 

Representative - 

Delegate - 

Rotate 

Revolve = 

Orbit 

வினவோலை 

வினவம் 

விலைப்புள்ளி, ஒப்பந்தப்புள்ளி 

ஒக்கப்படுத்து, ஒருக்கு, ஒக்கு 
செப்பக்கேடு 

நிலைக்கேடு 

அகத்தீடு 

புறத்தீடு, ஆக்கம் 

மூடாப்பு 

கூரை 

கொள்ளையடி 

திருடு 
களவாடு 

வழிப்பறி 

பையடி 

சிறையெடுத்தல், ஆள்கடத்தல் 

வான்கடத்தல் 

ஊரகம் 

நாட்டுப்புறம் 

பதைப்பு, தவிப்பு, தவிப்புணர்வு, 

மன அழுத்தம், பரபரப்பு 

அல்லாட்டம், நலிவுறுத்தம், நலிவு 

அரிய 

தட்டுப்பாடான 

திருப்பல் 

திருத்தம் 
மீட்டமைப்பு 

முடிவு 

முடிபு, தீர்மானம் 

சார்பாளர் 

பேராளர் 

சுற்று, சுழற்று 
சுழல் 

சுலவு ff



Evolve 

Evolution 

Rebate 

Concession 

Discount 

Reduction 

Deduction 

Remission 

Society 

Community 

Sanction 

Grant 

Spray 

Sprinkle 

Industry 

Plant 

Factory 

Settlement 

Colony 

Block 

Suggestion 

Opinion 

Optimism 

Pessimism 

Shade 

Shadow 

Sociable 

Social 

Sensitive 

Sensible 

Select 

Selection 

Elect 

திரிவுறு, திரிவாகு ப 
திரிவாக்கம்,படிமுறை வளர்ச்சி 

விடுவிலை, விடுகழிவு 

கழிவு 

தள்ளுபடி 
குறைப்பு, நீக்குபடி 
கழிவுபடி 
தண்டப்படி 

குமுகாயம் 

கூட்டாயம், குலம் 

ஒப்பளிப்பு 

நல்கை 

பிலிற்றல் 
தெளித்தல் 

தொழிற்சாலை 

தொழிலகம் 

தொழிற்கூடம் 

குடியேற்றம் 
குப்பம், குடியிருப்பு, சேரி 
மனைக்கட்டு 

கருத்தீடு, கொள்ளாறு 

கருத்து 
ஆர்வப்பாங்கு 

சோர்வுப்பாங்கு 

படுநிழல் 

உருநிழல் 

பழகத்தகுந்த, கெழுமிய 
குமுகாய 

உணர்வுள்ள 

அறிவுள்ள 
தெரிந்தெடு 

தெரிவு 

தேர்ந்தெடு 
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Election - 

Choose - 

Choice - 

Treasure - 

Treasury - 

Turning - 

Return - 

Return journey - 

Retract - 

Union - 

Unity 7 

Unification - 

Integration - 

Cohesion - 

Vapour - 

Steam 7 

Mist = 

Wind = 

Air - 

Gas - 

Gale - 

Cyclone = 

Storm = 

Calculator - 

Ready Reckoner - 

Review - 

Scrutiny - 

Remedy - 

Relief = 

Vanity - 

Proud - 

Vacant ~ 

Vacancy ~   

தேர்தல் 
உகந்தெடு 

உகப்பு 

பெருஞ்செல்வம், பண்டாரம் 

கருவூலம் 

திருப்பம் 

மறிதரல், திரும்பல் 

திரும்புகால் பயணம் 

பின்னடைதல், பிந்துதல் 

ஒன்றியம் 

ஒற்றுமை 
ஒன்றிப்பு 
ஒருமைப்பாடு 

ஒருக்கம், ஒருமிப்பு 

ஆவி 

நீராவி 
வெம்பாவி 

வளி 

காற்று 
கரிவளி 

பெருங்காற்று 

சூறாவளி 

புயல் 

கணக்கி 

அணியக்கணக்கி 

சீராய்வு 

கூர்ந்தாய்வு 

தீர்வு 

விடுவு 

தற்பாராட்டு, நெட்டு 
செருக்கு 

ஒழிவான 

ஒழிவு
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  Vacate -. ஓரிவாக்கு 561 -.. அுடைசல், அடைவு 

Empty - வெறும், வெறுமையான batch எ அத்தம் 
case - நேர்வு 

. accident -. கடுநேர்ச்சி Preference - முன்னுரிமை ; 
தி ர danger - ஏதம் 

Priority - முந்துரிமை 

ய பது! - சீத்தை, கொடுந்தோற்றம் Prospectus ~ aminiGug) Oe = i 
clean > Catalogue - நிரலேடு oy பூ 
shabby ~ குப்படை 

Privacy - தனியம் கு 
Loneliness - தனிமை super ~ al 

dull ௪ மந்தம் 

Volume ~ மடலம் worst ~ படுமட்டம் . 
. Dictation - செவிப்பாடம் Chapter - அதிகாரம் . 

Part - 168) Label - சிட்டான் 

Section - பிரிவு 

Madam - நந்கையார், அம்மணி, 
Village - கம்மம், சிற்றூர் அம்மையார் 

Abode - வாழிடம் Miss - மங்கையார் 
Residence - இருப்பிடம் Light Tea - தெளி தேநீர் 

Strong Tea -. கடுந்தேநீர் 
Will - விருப்பம் . ள் 

Risk - இடர் 
Option - மேவல் 

Wat போர் Annexure -. பின்னிணைப்பு 

Battle - சண்டை Appendix - பிறசேர்க்கை 
Fighting -. கலகம், இடிதடி Addendum ௪ கூட்டிணைப்பு 

Panic - கலவரம் 

HARE REE ER EEE 

Loan ௨ தருகட.ன் 

Debt - அடைகடன் 

Institute - பயிலகம், நிறுவனம் 

Foundation - நிறுவம் 

Preface -. முகவுரை 

Gate - உக்கடை 
Table weight,  ~ தாளெடை 
Paper weight 

Tram - நீஞுந்து 

Camera - படவும்  



தமிழ் மாதப் பெயர்கள் 

வடமொழிப்பெயர் - தமிழ்ப்பெயர் 

1. தை — சுறவம் (80) 

(14 Jan.- 12 Feb.) 

2. மாசி -.. கும்பம் (30) 

(13 Feb.- 14 Mar.) 

3. பங்குனி — மீனம் (30) 

(15 Mar.-13 Apr.) 

4. சித்திரை - மேழம் (31) 

(14 Apr.-14 May.) 

5. வைகாசி - விடை(31) 

(15 May.-14 May.) 

6. ஆனி — ஆடவை(32) 

(15 Jun.-16 Jul.) 

7. ஆடி - தடகம் (37) 

(17 Jul.-16 Aug.) 

8. ஆவணி மடங்கல் (31) 

(17 Aug.-16 Sep.) 

9. புரட்டாசி — தன்னி (31) 

(17 Sep.-17 Oct.) 

10. ஐப்பசி ௪ துலை (30) 

(18 Oct.-16 Nov.) 

11. கார்த்திகை - நளி(29) 

(17 Nov.-15 Dec.) 

12. மார்கழி — சிலை (29) 

(16 Dec.-13 Jan.) 

கிழமைகள் 

ஞாயிறு 

திங்கள் 

செவ்வாய் 

அறிவன் (புதன்) 

வியாழன் 

வெள்ளி 

காரி (சனி) 
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வடசொல் - 

1 அசுவினி - 

2. பரணி - 

3. கார்த்திகை - 

4. உரோகிணி - 

5. மிருகசீரிடம் - 

6. திருவாதிரை - 

7. புனர்பூசம் - 

8. பூசம் - 

9. ஆயில்யம் - 

10. மகம் - 

11. பூரம் - 

12. உத்தரம் 7 

13. அத்தம் - 

14. சித்திரை = 

15. சுவாதி = 

16. விசாகம் - 

17. அனுடம் = 

18. கேட்டை - 

19. மூலம் 7 

20. பூராடம் = 

21. உத்திராடம் - 

22. திருவோணம் - 

23. அவிட்டம் ன் 

24. சதயம் = 

25. பூரட்டாதி - 

26. உத்திரட்டாதி - 

27. இரேவதி - 

வடசொல் - 

பிரதமை - 

துவிதியை “   

நாண்மீன்கள் - 27 

தமிழ் 
இரலை 

தாழி, அடுப்பு 

ஆரல் 
உருள், சகடு 

மாழ்கு, மான்றலை 

யாழ், மூதிரை 
கழை 

கொடிறு 

கவ்வை, அரவு 

கொடுநுகம் 

கணை 

மானேறு 

கைம்மீன், கை 

நெய்ம்மீன், அறுவை 

விளக்கு 

சுளகு, முறம் 

பனை 

தழல், துளங்கொளி 

குருகு 

முற்குளம் 
கடைக்குளம் 

முக்கோல் 

பறவை, காக்கை 

குன்று, செக்கு 

முற்கொழுங்கால், நாழி 

பிற்கொழுங்கால், முரசு 

தொழுபஃறி, தோணி 

பிறை நாள் வரிசை



திருதியை - 
சதுர்த்தி - 

பஞ்சமி - 

சட்டி - 

சப்தமி = 

அட்டமி = 

நவமி 

தசமி - 

ஏகாதசி = 

துவாதசி - 

திரயோதசி = 

சதுர்தசி i= 

அமாவாசை = 

பெளர்ணமி ல 

சூரியகிரகணம் i 

சந்திரகிரகணம் 

மும்மி 

நான்மி 

ஐம்மி 

அறுமி 
எழுமி 

எண்மி 

தொண்மி 

பதின்மி 

பதினோரி 

பன்னீரி 

பதின் மும்மி 

பதின் நான்மி 

காருவா 

வெள்ளுவா 

கதிர்க் கோள்மறை 

நிலாக் கோள்மறை 

விழாக்களின் பெயர்கள் 

1. சித்திரா பெளர்ணமி - மேழவெள்ளுவா 

2. ஆடிப்பெருக்கு 

விநாயக சதுர்த்தி 

4. நவராத்திரி 

விசயதசமி 

5. தீபாவளி 

6. கார்த்திகை த்பம் 

7. சமய விழாக்கள் 

சிவராத்திரி 

வைகுண்ட ஏகாதசி 

கோகுலாட்டமி 

வரலட்சுமி விரதம் 

கிருட்டிணசயந்தி 

(பொன்னேர் விழா) 

- கடகப் பெருக்கு 

(புனல் விழா) 

- பிள்ளையார் நான்மி 

- ஒன்பதிரவு, 
தொண்டிரா 

வெற்றிப்பதின்மி 

விளக்கணி விழா 

- அழல்இணிவிளச்கு 

- சிவனிரா 

- மாலுலகுபதினோரி 

- ஆயப்பாடி எண்மி 

- திருரகள் நோன்பு 

- கண்ணன் வெள்ளணி 
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இராமநவமி 

கந்தர்சட்டி 

8. சங்கராந்தி 

போகி 

கரிநாள் 

வடமொழி 

அசோக் 

அசோக்குமார் 

அண்ணாசாமி 

அப்பாசாமி 

அர்த்தநாரீசுரன் 

அருணகிரி 

அருணாசலம் 

அருளானந்தம் 
அழகர்சாமி 

அழகானந்தம் 

அழகிரி 

ஆதித்தன் 
ஆனந்தராசன் 

ஆனந்தன் 
இரணியன் 

இராசராசன்   

பெரும் பொங்கல் 

மாட்டுப் பொங்கல் 

- இராமன் தொண்மி 

- கந்தன் அறுமி 

- பொங்கல் விழா 

- வேந்தன் நாள், 

காப்புகட்டு, 

கிணற்றுப் பொங்கல், 
மழைப்பொங்கல் 

- கதிரவன் நாள், 

பெரும்பானை 

- நிலவின் நாள், 

திருவள்ளுவர் நாள் 

- காணும் பொங்கல் 

பிறமொழி இயற்பெயர் தமிழாக்கம் 

ஆடவர் பெயர் 

தமிழ் 
இனியன் 

இனியநம்பி 

அண்ணாத்துரை 

அப்பாத்துரை 

் மங்கைபங்கன் 

அண்ணாமலை 

அருண மலை 

அருள்மகிழ்நன் 

அழகப்பன் 

எழிலின்பன் 

எழிலன், எழிற்குன்றன் 

பகலோன், பரிதி 

மகிழரசன், மகிழ்கோ 

இன்பன், மகிழ்நன் 

பொன்னன் 

மன்னர் மன்னன், 

கோவேந்தன்
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உதயகுமார் a 

ஏகாம்பரன் 

ஐயாசாமி 

கண்ணுச்சாமி 

கணபதி 

கந்தசாமி 

கமலநாதன் 

கமலாகரன் 

கமலானந்தன் 

கருணாகரன் 

கருணாநிதி 
கருணானந்தம் 

கருணைப்பிரகாசம் 

கலியாணசுந்தரன் 

கலியாணராமன் 

கனகசபை 

கனகராசன் 
கனகராசு 

காந்திமதிநாதன் 

காமராசு 

கிருட்டிணசாமி 

கிருட்டிணன் 

குஞ்சிதபாதம் 
குணசேகரன் 

குமார் 

குமாரசாமி 

குருசாமி 

குருமூர்த்தி 
கைலாசம் 

கோதண்டபாணி 

கோதண்டராம் 

கோதண்டராமன் 

கோபாலசாமி 

இளங்குமரன் 

சிவபெருமான், 
அம்மையப்பன் 

ஐயப்பன் 

கண்ணப்பன், 

கண்ணையன் 

பிள்ளையார் 

முருகன் 
தாமரைநாயகன் 

தாமரைமணாளன் 

பூமகிழ்நன் 
அருளாளன் 

அருட்செல்வன் 

அருளின்பன் 

அருளொளி 

மணவழகன் 

மண*எழிலன் 

பொன்னம்பலம் 

பொன்னரசன் 

மதியொளி நம்பி 

அழகரசன் 

கண்ணையன் 

கண்ணன் 

ஆடலன், ஆடலடி 

பண்பாளன் 

குமரன் 

குமரப்பன் 

குருவப்பன் 

ஆசான்தோன்றல் 

வடமலை, வடமலையன் 

விற்கையன் 

வில்லெழிலன் 

வில்லழகன் 

ஆவின் ஐயன். 7 

ஆவப்பன் 
  

சக்கரபாணி 

சந்தோசநாதன் 

சகநாதன் 

சங்கரலிங்கம் 

சங்கரன் 

சச்சிதானந்தம் 

சண்முகநாதன் 

சண்முகம் 

சத்தியமூர்த்தி 
சத்தியராசு 

சத்தீசு 

சதானந்தம் 

சதானந்தன் 

சந்திரசேகரன் 

சந்திரவேல் 

சந்திரன் 
சபாநாதன் 

சபாராசு 

சபாரத்தினம் 

சபாவேல் 

சற்குணநாதன் 

சனகராசு 

சாத்திரி 

சாந்தாராமன் 

சாம்பசிவன் 

சாம்ராசு 

சாமிதுரை 

சாமிநாதன் 

சாமிவேல் 

சிதம்பரம் 

சீநிவாசன் 

சிவக்குமார் 

சிவச்சாமி 

திருமால் 

மகிழ்நன் 

வையநம்பி 

சிவ(முதல்வ)ன் 

இறையன், நல்லன் 

மெய்யறிவின்பன் 

ஆறுமுகநம்பி 
ஆறுமுகம் 
மெய்யுரு, மெய்யுருவன் 

மெய்யரசு 

அம்மையப்பன் 

நலமகிழ்நன் 

நான்முகன் 

திங்களணி, 

மதிவாணன் 

மதிவேலன் 

மதியன், நிலவன் 

அவைநம்பி 

அம்பலவாணன் 

மன்றமணி 

வெற்றிவேலன் 

நற்குணநம்பி 
வெற்றிவேலன் 

கலைஞன் 

அமைவழகன் 

அம்மையப்பன் 

வேந்தன் 

ஐயாத்துரை 

இறைக்குருவன் 

வேலையன் 

தில்லை 

திருவாணன் 

சிவக்குமரன் 

சிவநம்பி



சிவசாமி 

சிவசுப்பிரமணியம் 

சிவலிங்கம் 

சிவானந்தம் 

சிற்சபை 

சின்னசாமி 

சீவரத்தினம் 

சீவா 

சீனிவாசன் 

சுகானந்தம் 

சுகுமார் 

சுந்தரம் 

சுந்தரமூர்த்தி 
சுந்தரராசன் 

சுப்பராயன் 

சுப்பிரமணியன் 

சுப்புராமன் 

சுரேசு 

சுரேசுகுமார் 

சூரியன் 

சூரியநாராயண 

சாத்திரி 

சூரியமூர்த்தி 

சூரியராசு 

செயக்குமார் 

செயராசு 

செல்வராசன் 
சேகர் 

சோணாசலம் 

சோமசுந்தரம் 

செளந்தரராசன் 

ஞானசம்பந்தம் 

சிவனப்பன் 

சிவமுருகன் 

சிவனருள் 

சிவமகிழ்நன் 

சிற்றம்பலம் 

சின்னப்பன் 

மணிவாணன் 

ஆதன் 
திருவாணன் 

நல்லினியன் 

நற்குமரன் 

அழகன் 

அழகுரு, அழகப்பன் 
அழகரசன 

நல்லரையன் 

முருகன் 
நல்லழகன் 

வேந்தன் 

இளவரசன் 

ஞாயிறு, பரிதி 

பரிதிமாற் கலைஞர் 

ஞாயிற்றுருவினன், 

பரிதித்தோன்றல் 

கதிரையன் 

வெற்றிக்குமரன் 
வெற்றிவேந்தன் 
செல்வநம்பி 

செல்வன் 

அண்ணாமலை 

மதியழகன் 

எழிற்கோ 

அறிவுக்கொழுந்து   

540 

ஞானசுந்தரம் ~ 

ஞானசேகரன் - 

தங்கராசன் - 

தட்சிணாமூர்த்தி - 

தண்டபாணி ~ 

தணிகாசலம் - 

தம்புசாமி = 

தயாநிதி - 
தர்மராசு _ 

தருமேசுவரன் - 

தனசேகரன் i 

தனராசன் = 

தியாகராசன் os 

திரவியம் - 

திருவேங்கடசாமி - 

தினகரன் _ 

துரைசாமி - 

துரைராசன் - 

துளசிராமன் _ 

தேவநேசன் _ 

தேவராசன் - 

நடராசன் - 

நந்தகுமரன், ட 
நவநீதகிருஷ்ணன் 
நவமணி 2a 

நாகசாமி _ 

நாகரத்தினம் a 

நாகராசன் ~ 

நாராயணன் - 

நித்தியானந்தன் - 
நீலகண்டன் _ 

அறிவழகன் 

அறிவாளன் 

பொன்னரசன் 

தென்னவன் 

முருகன், திருமால் 

தணிகைவேல் 

தம்பையன் 

அருட்செல்வன் 

அறக்கோ (அறவரசு) 
அறவாணன் 

திருச்சேரன், செல்வன் 

வளங்கோ 

கொடைவேந்தன், 

ஈகவேந்தன் 

செல்வம் 

திருவேங்கடவன் 

கதிரவன் 

துரையப்பன் 

துரையரசன் 

துழாய் அழகன் 
தேவநேயன் 

விண்ணழகன், 

விண்ணெழிலன் 

கூத்தரசன், ஆடலரசன் 

திருமால் 

ஒன்பான்மணி, 

தொண்மணி 

நாகப்பன் 

நாகமணி 

நாகவரசன் 

திருமால் 

நித்தலின்பன் 

நஞ்சுமிடற்றன், 
நஞ்சுண்டன்



பக்கிரிசாமி 

பக்தவச்சலன் 

பசுபதி 

பஞ்சமூர்த்தி 
பஞ்சாட்சரம் 

பத்மநாதன் 

பத்மநாபன் 

பரஞ்சோதி 

பலராமன் 

பழநிசாமி 

பாசுகரன் 

பால்ராசு 

பாலகிருட்டிணன் 

பாலச்சந்திரன் 

பாலசுந்தரம் 

பாலசுப்பிரமணியம் 

பாலாசி 

பிரகாசம் 

பிரபாகர் 

பிரபாகரன் 
பிரேம்குமார் 

பிரேம்நாத் 
மகா தேவன் 

மாதேவன் 

மகேசுரன் 

மலைச்சாமி 

மனோகரன் 

மாணிக்கசாமி 

மாணிக்கவாசகன் 

மூர்த்தி 
மோகன்குமார் 

மோகனசுந்தரம் 
மோகனராமன் 
யோகானந்தன் 

ரகுவரன் 
ரங்கசாமி 

பிச்சையன், 

பிச்சையப்பன் 

அடியார்க்கு நல்லான் 

சிவன் 

ஐயப்பன் 

ஐந்தெழுத்தன் 
தாமரைநாயகன் 

திருமால், மலர்வாணன் 

பேரொளி, பரஞ்சுடர் 

அடல்எழிலன் 

பழநியப்பன் 

பரிதி 

இளங்கோ 

இளங்கண்ணன் 

இளமதியன், 
இளநிலவன் 

இளவழகு 
இளமுருகு 
வேங்கடவன் 

ஒளியன் 

எல்லாளன் 

ஒளியவன் 

அன்புக்குமரன் 

அன்பரசன் 

பெருந்தேவன், 

பெருவுடையான் 

மலையப்பன் 

உளங்கவரழகன் 

மணியப்பன் 

மணிமொழி 

திருமேனி 

எழில்குமரன் 

கண்ணன் 

எழிற்கண்ணான் 

தவமகிழ்நன் 

பெருமாள் 

தரந்கையன் 
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ரங்கதுரை 

ரங்கநாதன் 

ரங்கராசன் 

ரத்தினகுமார் 
ரத்தின சாமி 

ரத்தினம் 

ரமேசு 

ரமேசுபாபு 

ராசகுமார் 

ராசசேகரன் 

ராசரத்தினம் 
ராசராசன் 

ராசாராமன் 

ராமச்சந்திரன் 

ராமசாமி 

ராமசுப்பிரமணியன் 

ராமதுரை 

ராமநாதன் 

ராமமூர்த்தி 
ராமரத்தினம் 

ராமன் 

ராமானந்தன் 

லோகநாதன் 

வல்லபன் 

விசய் 

விசயகாந்த் 

விசபகுமார் 

ஸிசு 

வித்தியாசாகர் 

விருத்தாசலம் 

விவேக் 

விவேகானந்தன் 

வீராசாமி 

வெங்கடாசலம் 

வெள்ளியங்கிரி   அம் 

அரங்கதுரை 

அரங்கநாபகன் 

அரங்கவேந்தன் 

மணிக்குமரன் 

மணியப்பன் 

மணியன் 

அழகிய நம்பி 

அழகப்பன் 

இளவரசன் 

கோச்செல்வன் 

மணியரசன் 

மன்னர்மன்னன், 

கோவேந்தன் 

அரசெழிலன் 

நிலவழகன் 

அழகப்பன் 

எழில்வேலன் 

துரையழகன் 

அழகியநம்பி 

எழிலுருவன் 

மணியழகன் 

எழிலன் 

எழில்மகிழ்நன் 

உலகநம்பி 

வல்லவன்! 

வெற்றி 

வெற்றியழகன் 

வெற்றிக்குமரன் 

வையவன் 

பேரறிவன் 

Lp nag6 

அறிவன் 
அறிவின்பன் 

வீரப்பன், திறவன் 

வேங்கடவன் 

வெள்ளிமலை
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  வெள்ளைச்சாமி - வெள்ளையன் கமலசுந்தரி ர தாமரைச்செல்வி 
வேணுகோபால் - கண்ணன் கமலம் ஸ் தாமரை 

வேதாசலம் - மறைமலை கமலாசனி ௪ அலர்மேல்மங்கை 
வேல்சாமி - வேலப்பன் கல்யாணசுந்தரி - மணவழகி 

வைகுண்டம் - திருமால் கலாராணி -. தலையரசி 

கலாவள்ளி - தலைவள்ளி 

மகளிர் பெயர் கலியாணி - மங்கலவள்ளி 

வடமொழி - தமிழ் கவிதா - இசைமொழி 
அசுவினி - பொன்மான் கவுசல்யா - கோமகள் 

அஞ்சுகம் - கிளிமொழி கனகபூசணம் -. பொன்னனி 
அம்சா - இன்னம் கனகபூசணி 

அம்பாள் - அம்மை கனகா - பொன்னி 

அம்பிகா - நல்லம்மை கனகாம்பாள் ௪. பொன்னம்மை 

அம்புசம் - தாமரை கனகாம்புசம் - பொன்னி 

அம்புசவல்லி - தாமரைவல்லி காஞ்சனா - பொன்னி 

அம்புசாட்சி - தாமரைக்கண்ணி காந்திமதி - வெண்ணிலா, ஒளிமதி 
அமிர்தவல்லி -. இழுதவல்லி காமாட்சி -. எழிற்கண்ணி 

அழகுலட்சுமி - திருச்செல்வி காயத்திரி - சுடரொளி 
அனுசுயா - நல்லினி குணபூரணி - பண்பழகி 

ஆனந்தசோதி  - இன்பஒளி குமாரி - குமரி 

இந்திராணி - மதியரசி, அரசவாணி கோகிலம் - குயில் 

இந்துமதி - நிலாமதி கோமளம் - இளமை, அழகு 

இரத்தினம் - செம்மணி கெளரி “பச்சையம்மாள் 

இராசாத்தி - ரசி சகுந்தலா -. எழிலி 
ஈசுவரி - இறைவி, செல்வி, சங்கரி - உமை, இறைவி 

உசா - விடிவெள்ளி சந்தானலட்சுமி - தாயம்மை 
உசாராணி - வைகறைவாணி சந்திரகாந்தா - மதியொளி 

உமா - இறையம்மை சந்திரமதி - மதிமுகம், நிலவெழிலி 
உமாராணி - இரசமாதேவி, சந்திரா -. மதியரசி, வெண்ணிலா 

ணர்வசி . அ சம்பத்குமாரி - செல்வக்குமரி 
son - ன ெக்ன ae ~ Smokie நாமகள் 
மாவதி - Conse சரோசினி - தாமரைச்செல்வி 

ழகி சலசா - தாமரை 
கத்தூரி - மான்மணத்தி சலசாட்சி _   தாமரைக்கண்ணி



சாந்தி 
சாருலதா 

சாவித்திரி 

சிங்காரி 

சித்ரா 

சியாமளா 

சிவகாமசுந்தரி 

சிவகாமி 

சுகந்தி 
சுகாசினி 

சுகுணசுந்தரி 

சுகுணா 

சுகுமாரி 

சுசீலா 

சுதா 

சுந்தரவல்லி 

சுந்தராம்பாள் 

சுந்தரி 

சுப்புலட்சுமி 

சுபா 

சுமதி 

சுலட்சனா 

சுலோசனா 

சுவேதா 

செகதாம்பாள் 

செயந்தி 

செயலட்சுமி 

செல்வராணி 

சொர்ணலதா 

ஞானம் 

ஞானாம்பாள் 

தருமாம்பாள் 

மெல்லியல் , 

எழிற்கொடி 

கலைஎழில் 

நல்லெழிலி 

ஒவியள் 

கார்மேனி 

சிவநேயச்செல்வி 

சிவனருளி 

மணத்தி 
இனவாணி 

நற்குணவழகி 
நல்லியலி 

நற்செல்வி, நப்பசலை 

நற்சாலி 

வெண்ணி 

அழகுவல்லி 
அழகம்மை 

செல்வி, எழிலி 

நல்லினி 

நல்லாள் 

நன்மதி, நல்லினி 

நல்லெழிலி 

நக்கண்ணை, 

எழிற்கண்ணி 

நன்மொழி 

உலகநாயகி 

வெற்றிச்செல்வி 

வெற்றித்திருமகள் 
திருவரசி 
பொற்கொடி 

அறிவு 
அறிவம்மை 

அறமகள், அறச்செல்வி   
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தனலட்சுமி 

திரிபுரசுந்தரி 

திலகா 

திவ்யா 

தினகரசுந்தரி 

தீபா 

நதியா 
நிர்மலா 

நீலாட்சி 

பகவதி 

பங்கசம் 

பத்மபூசணி 

பத்மம் 

பத்மாட்சி 

பத்மாசினி 

பரமேசுவரி 

பரிபூரணி 

பருவதபுத்திரி 
பல்லவி 

பவுனாம்பாள் 

பாமா 

பார்வதி 

பாலாம்பாள் 

பானுமதி 

பிரகதாம்பாள் 

பிரியா 

பிரீதி 

பிரேமா 

புட்பவல்லி, புட்பா 

புட்பராசம் 

புட்பாவதி 

மகாலட்சுமி 

திருச்செல்வி, 

செல்வத்திருமகள் 

முப்புர எழிலி 

திருநுதல் 
நேரிழை 

எழுகதிரழகி 

சுடரொளி 

ஆறணி 
மாசிலி 

நீலக்கண்ணி 

இறைவி 

தாமரை 

பூவணி, பூவரசி 

தாமரை 

தாமரைக்கண்ணி 

தாமரைச்செல்வி 

பேரிறைவி 

நிறைசெல்வி 

மலைமகள் 

பூங்குமரி, இளங்குமரி 

பொன்னம்மை 

விறலி 

மலைமகள் 

இளஞ்செல்வி 

கதிர்மதி 

பெருந்திருவாள் 
அன்புச்செல்வி 

அன்புவாணி 

அன்பரசி 

பூமகள் 

பூவரசி 

மலர்முகம், திருமகள் 

பெருந்திருமகள்



மகேசுவரி 

மஞ்சுளா 

மதுராம்பாள் 

மயூரி 

மாகதம் 

மனோரமா 

மாலா 

மீனாகுமாரி 

மீனாட்சி 

மீனாம்பாள் 

முத்துலட்சுமி 

மோகனசுந்தரி 

மோனிகா 

ரஞ்சனி 

ரஞ்சிதா 

ரத்தினா 
ரத்தினாம்பாள் 

ரதி 
ரம்பா 

ரமா 

ராகினி 

ராசம் 

ராசம்மாள் 

ராசலட்சுமி 

ராசாத்தி 

ராசேசுவரி 

ருக்மணி 

ரேணுகா 

ரேவதி, ரோசா 

லட்சுமி 

லதா 

பெருவுடையாள் 

மலர்மகள் 

தேனம்மை 

மயிலம்மை, மயிலி 

பச்சைமணி 

மனத்தழகி 
மலரெழிலி 

மீனச்செல்வி 

அங்கயற்கண்ணி 

மீனம்மை 

முத்தம்மை 
மனங்கவர்செல்வி 

மென்சாயலி 

இன்பவல்லி 

இன்னெழிலி, 

இன்பெழில் 

செம்மணி 

செந்தாழை 

மனச்செல்வி 

எழிலி 

பொலிவழகி 

ஆவலி 

அரசி 

அரசம்மை 

அரசத்திருமகள் 

திருமகள், திருவரசி 

இறையரசி 

வெண்பொன்னி 

எழிலி 

முளரிமங்கை 

செல்வி, திருமகள் 
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லலிதா 

லோகாம்பாள் 

விசயகுமாரி 

விசயராணி 

விசயா 

விசி 

வித்யா 

வேதவல்லி 

௪. தாமினி 

— உலகம்மை 

- வெற்றிச்செல்வி 

- அரசமாதேவி 

- வாகைச்செல்வி 

- வாகை 

- தலைச்செல்வி 

௪. மறைக்கொடி 

திருக்கோவில்களில் தமிழ்ச்சொற்கள் 

வடமொழி 

தேவத்தானம் 

உற்சவங்கள் 

நிர்வாக அதிகாரி 

கர்ப்பகிரகம் 

பூர்த்தி 
ஆலய நிர்வாகிகள் 

பசலி 

பஞ்சாங்கம் 

பிரதோடம் 

அமாவாசை 

கார்த்திகை 

சட்டி 

வசந்தோற்சவம் 

முகூர்த்தம் 

மிதுன லக்கனம் 

- தமிழ் 
- தேவகம், திருக்கோவில் 

- திருவிழாக்கள், 

விழாக்கள் 

- ஆளுவ அலுவலர், 

செயல் அலுவலர், 

ஆள்வினைஞர், 

- கருவறை, 

உண்ணாழிகை 

~ நிறைவு 
- கோவில் ஆளுவத் 

தலைவர்கள் 

{ பயிராண்டு, வருவாய் 

ஆண்டு 

- ஐந்திறம் 
- மசண்டை 

- காருவா 

- ஆரல், அறுமீன் 
_ அறமி 

- இளவேனில் விழா 

- முழுத்தம் 
 ஆடவையோரை 

சித்திரா பெளர்ணமி - மேழ மதியம், 

மேழ வெள்ளுவா



அக்னி நட்சத்திரம் - கத்தரித்துவக்கம், 
ஆரம்பம் எரிநாள் தொடட்கம் 

சீதகும்பம் - குளிர்கும்பம், தண்குடம் 

நடராசர் அபிசேகம் - நடவரசு திருமுழுக்கு, 

ஆடலரசு திருமுழுக்கு 

சுவாமி தீர்த்தம் -. இறைத் தூநீர் 

வசந்தோற்வசத்துவச - இளவேனில் விழாக் 

ஆரோகணம் கொடியேற்றம் 

சிரீதேவசேனா - திருத்தெய்வயானை 

அம்மன் - திருமணம் 
திருக்கல்யாணம் 

விருச்சிக லக்னம் - நளியோரை 

சிரீவள்ளி - திருவள்ளி 

ரதாரோகணம் - தேர் ஏற்றம் 

துவச அவரோகணம் - கொடி இறக்கம் 

கும்பாபிடேகம் - குடமுழுக்கு 

வருடாபிடேகம் - ஆட்டைத் திருமுழுக்கு 

அன்னாபிடேகம் - சோற்றுத்திருமுழுக்கு 

லட்சார்ச்சனை - இலக்க வழிபாட்டுத் 
ஆரம்பம் தொடக்கம் 

சனிப்ரதோடம் - தாரி மசண்டை 

கன்னிமார் பூசை - கன்னிமார் பூசை 

மகாபிடேகம் - பெருமுழுக்கு 

விநாயக சதுர்த்தி - மூத்த பிள்ளையார் 
நாள் 

போதாயன் - மூதிரை 

மகாளய அமாவாசை - காருவா 

கேதாரகெளரிவிரதம் - மலைமகள் நோன்பு 

நவராத்திரி ஆரம்பம் - தொள்ளிரவுத் 

தொடக்கம்   
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சரசுவதி பூசை - கலைமகள் பூசை, 

நாமகள் வழிபாடு 

ஆயுத பூசை - கருவிப்பூசை 

சூரசம்கார உற்வசக் - சூர்தடி விழாக் 

காப்புக்கட்டு காப்புக் கட்டு 

கந்த சட்டி - கந்தர் அறமி 
திருக்கல்யாணம் - திருமணம் 

திருக்கார்த்திகை - திருஆரல் விழாக் 

உற்சவக் காப்புக்கட்டு காப்புக்கட்டு 

பரணிதீபம் - தாழி விளக்கு 

போதயான - போதயானக் காருவா 

அமாவாசை 

சுப்ரமண்ய சட்டி - முருக அறுமி 

சம்பா சட்டி - சம்பா அறுமி 

தனுர் பூசை - சிலைப்பூசைத் 

ஆரம்பம் தொடக்கம் 

நடராசர் ஆருரத்தரா - அம்பலவாணர் 

அபிடேககம் மூதிரைத் திருமுழுக்கு 

போகிப் பண்டிகை - வேந்தன் திருநாள், 

வேந்தன் விழா 

இரவு தனுர்பூசை - இரவு சிலைப்பூசை 

நிறைவு 

சங்கராந்தி - பொங்கல் பண்டிகை 

கிராம சாந்தி - ஊரமைதி 

துவச ஆரோகணம் - கொடி ஏற்றம் 

மேச லக்னம் - மேழ பிறப்பு உரை 

முகூர்த்தம் - முழுத்தம் 

மகாசிவராத்திரி - சிவனார் பேரிரவு, 

சிவனிரா



உற்சவ துவச 
ஆரோகணம் 

ரிசப லக்னம் 

யுகாதி பண்டிகை 

சாதாரண வருடப் 

பிறப்பு 

சிரீவைணவம் 

ஏகாதசி 

சைத்ரோற்சவம் 

கிராமசாந்தி 

சர்வ ஏகாதசி 

சித்ரா பெளர்ணமி 

சர்வசமய ஏகாதசி 

பாஞ்சராத்ரம் 

சிரீகண்ணபிரான் 

சிரீசயந்தி 

நவராத்திரி பூசை 
ஆரம்பம் 

விசயதசமி 

உத்தான ஏகாதசி 

விட்ணுதீபம் 

பரமபத சொர்க்க 
வாசல் திறப்பு 

- விழாக் கொடி ஏற்றம் 

- விடைபிறப்போரை 

- தெலுங்கு ஆண்டுப் 
பிறப்பு 

ஆண்டுப் பிறப்பு 

திருமாலியம் 

பதினொரமை 

மேழவிழா ஊரமைதி 

- அனைத்துப் 

பதினொரமை 

- மேழ மதியம், 

வெள்ளுவா 

- அனைத்துச் சமயப் 
பதினொரமை, 

அனைத்து மதப் 

பதினொரமை 

- பாஞ்சராத்திரி 

- கண்ணன் பிறப்புத் 

திருநாள் 

- தொள்ளிரவுப் பூசைத் 
தொடக்கம் 

- வெற்றிப் பதின்மி 

- ஆரல்வெண்பக்கப் 

பதினொரமை 

- திருமால் விளக்கு 

* பரமபத உவணை 

வாயில் திறப்பு   
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கசேந்திர மோட்சம் 

சர்வபீட்ம ஏகாதசி 

பிரம்மோற்சவ 

கிராம சாந்தி 

பாரிவேட்டை 

பேஷ்கார், மணியம் 

காரியத்தர் 

மூலத்தானம் 

சந்நிதி 
பிரகாரம் 

யாத்திரிகர் 

உபநயனம் 

பஞ்சாமிர்த 

அபிடேகம் 

தீர்த்த அபிடேகம் 

பால் அபிடேகம் 

அட்டோத்திர 
அர்ச்சனை 

சகச்ரநாமம் 

கெளபீனம் 

தீபாராதனை 

ராச அலங்காரம் 

நைவேத்தியம் 

சாயரட்சை 

அர்ச்சகர் 

தரிசனம் 

பிரசாதம் 

- வேழவேந்த வீடு 

- அனைத்து வீடுமப் 
பதினொரமை 

- பெருவிழா ஊரமைதி 

௪ பரிவேட்டை 

- செல்பணியார், 

பெருங்கேள்வி, 

மணியம் 

- கருமத்தலைவர் 

- கர௬இடம், மூலத்தாவு, 
கருவறை 

- திருமுன் 

- திருச்சுற்று 
- திருவழிப்போக்கர், 

வழிப்போக்கர் 

- பூணூல் சடங்கு 

- ஐயமுதத் திருமுழுக்கு 

- திருப்புனலாட்டு 

- பால் முழுக்கு 

- நூற்றெட்டு வழிபாடு 

- ஆயிரப்பெயர் 

- நீர்ச்சீலை, குளிசீலை, 

தாய்ச்சீலை 

* விளக்கு வழிபாடு 

- அரசக்கோலம், 

அரசப்புனைவு 

- காணிக்கை, படைப்பு, 

படையல் 

மாலைப்பூசை 

- பூசகர், 

போற்றியர் 

* காண்பு, காட்சி 

- அருட்கொடை, 
திருச்சோறு



547 
  

தெய்வப் பெயர் மாற்றம் 

சிவன் பெயர்கள் 

சமற்கிருதம் 

பத்தவற்சலன் 
(பக்தவத்சல) 

சாம்பசிவன், 

சாம்பமூர்த்தி 

ஈசுவரன் (ஈச்வர) 

சகதீசுவரன், 
சகதீசன் 

ஏகாம்பரன் 
ஏகாம்பரநாதன் 

அட்சயன் 

சுந்தரன் 
மாதுருபூதம் 
(மாத்ருபூத) 
சுயம்பு 

குஞ்சித பாதம் 

தட்சிணாமூர்த்தி 

நடராசன் 

வன்மீகநாதன் 

மகாதேவன் 

பிருகத்சுவரன், 

மகேசுவரன் 

அர்த்தநாரி, 
அர்த்தநாரீசுவரன் 

கலியாணசுந்தரன் 

மார்க்சகாயன் 

சிவை பெயர்கள் 

அம்பா 

அபிராமி, சுந்தராம்பா, 
செளந்தராம்பிகை 

வாமி 

ஈசுவரி 

சகதாம்பா 

அகிலாண்டேசுவரி 

தமிழ் 
அடியார்க்குநல்லான் 

அம்மையப்பன் 

உடையான் 

உலகுடையான் 

ஒருமாவன், 
ஒருமாவடியான் 

கேடிலி 

சொக்கன் | 

தாயுமானவன் 

தான்தோன்றி 

தூக்கிய திருவடி 

தென்முக நம்பி 

நடவரசன் 

புற்றிடங்கொண்டான் 

பெருந்தேவன் 

பெருவுடையான் 

மங்கை பங்கன், 
மாதொருபாகன் 

மணவழகன் 

வழித் துணையான் 

அம்மை 

அழகம்மை 

இடவி 

உடையாள் 

உலகம்மை 

உலகமுழுதுடையாள்   

மீனாட்சி - தயற்கண்ணி 

காமாட்சி - தாமக்கண்ணி 

விசாலாட்சி - தடங்கண்ணி 

நீலாம்பா, நீலாம்பிகை - நீலம்மை 

பார்வதி - மலைமகள் 

திருமால் பெயர்கள் 

ரங்க(ன்) - அரங்கன் 

ரங்கநாத(ன்) - அரங்கநம்பி 

சகநாதன் - உலகநம்பி 

கோபால(ன்) - கோவலன் 

மகாவிட்ணு - பெருமால் - பெருமாள் 

விட்ணு - விண்டு 

கடவுள் பெயர்கள் (பொது) 

சாமி - ஆண்டவன், 

கர்த்தா - இயற்றியான் 

பகவான், பகவத் - பகவன், பகவான் 

பரஞ்சோதி - பரஞ்சுடர் 

இடப்பெயர் மாற்றம் 

அருணாசலம் - இருணமலை - 
அண்ணாமலை 

மத்தியார்ச்சுனம் - இடைமருதூர் 

பட்சிதீர்த்தம் - கழுக்குன்றம் 

(கழுகுக்குன்றம்) 

சிதம்பரம் - சிற்றம்பலம், தில்லை 

சிரீரங்கம் - திருவரங்கம் 

சம்புகேசுவரம் - திருவானைக்கா 

சம்புத்தீவம் - நாவலந்தீவம் 

விருத்தாசலம் - பழமலை (முதுகுன்றம்) 

இமாலயம், இமயம் - பனிமலை 

பாடலிபுரம் - பாதிரிபுரம்
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  அவிநாசி - புக்கொளியூர் 
மேரு (பர்வதம்) - பொன்மலை 

கனகசபை - பொன்னம்பலம் 
மாயூரம் (மாயவரம்) - மயிலாடுதுறை 
வேதாரணியம் - மரைக்காடு 

வைத்த்சுவரன் கோவில் - வினைதீர்த்தான் 

கோவில் (புள்ளிருக்கு 

வேளூர்) 
சுவேதவனம் - வெண்காடு 

புட்பவனம் - பூங்காடு 
கைலாசம் (கைலாயம்) - வெள்ளிமலை 
சம்புத்தீவு - நாவலம்பொழில் 
மாயவரம், மாயூரம் - மயிலாடுதுறை 
திண்டிவனம் - புளியங்காடு 
பிரகதீசுவரர் - பெருவுடையார் 
பவைடதீச்வார் - பிறவிமருந்திறைவர் 
பஞ்சநத்ச்வரர் - ஐயாறர் 
வன்மீகநாதர் - புற்றிடங்கொண்டார் 
சங்கமேச்வரர் - கூடுதுறையார் 
விசாலாட்சி - தடங்கண்ணி 
ரெளத்ரதுர்கா - எரிசினக்கொற்றவை 
இருதயாலீசுவரர் - மனக்கோயில் ஈசம் 
அர்த்தநாரீச்வரர் * மாதொருபாகன் 

நாட்டியம் 
இணைக்கை வகை- 15 
*. அஞ்சலி - கும்பிடல், வணக்கம் 
2. புட்பாஞ்சலி * மலர்ப்படையல் 
9. பதுமாஞ்சலி - தாமரைக்கை 
4. கபோதம் - புறாக்கை 
5. கற்கடகம் - நளிக்கை 
6. சுவத்திகம் - மங்கலச்சதுரம் 
7- கடகாவர்த்தம்  வளைவுக்கை 
8. நிடதம் - முட்டிக்கை 
9. தோரம் - தோரணக்கை 
10. உற்சங்கம் * அணைவுக்கை 
ரம. புட்பப்புடம் * மலர்க் கூடை 
12. மகரம் (உச்சிதம்) - சுறவுக்கை 
13. சயந்தம் - வெற்றிக்கை - 

காதற்கை 

14. அபயவர்த்தம் 

15. வர்த்தமானம் 

10. பதுமகோசிகம் 

11. காங்கூலம் 

12. கபித்தம் 

13. தனுசு 

14. குடங்கை 

15. அலாபத்திரம் 

16. பிரமரம் 

77. தாம்பிரசூடம் 

18. பசாசம் 

19, கத்தரிகை 

20. முகுளம் 
21. பிண்டி 

22. தெரிநிலை 
23. மெய்ந்நிலை 

24. உன்னம் 

2. மண்டலம் 

26. சதுரம் 
27. மிருகசிரகு 

28. சங்கு 

29. வண்டு 

30. இலதை 

31. கபோதம் 

32. வலம்புரி 

33. மகரமுகம்   

-. அடைக்கலம் 

- முட்டுக்கை 

இணையா வினைக்கை 

வகை - 33 

ஒற்றைக்கை (பிண்டி) 

1. பதாகை - கொடி 

2. திரிபதாகை - முக்கொடி 
3. தூபம் ௪ விளக்கு 

4. அராளம் - ஆசைக்கை 
5. இளம்பிறை - பிறைக்கை 
6. சுகதுண்டம் - கிளிமூக்கு 

7. முட்டி - முட்டிக்கை 
8. கடகமுகம் - நளிமுகம் 
9. சூசிக்கை - ஊசிக்கை 

- தாமரை மொட்டு 

- உண்டைக்கை 

- விளாங்கனிக்கை 

- விற்பிடி 

- உட்குழிக்கை 

- அலர்தாமரை 

- சுரும்பர் 

- சேவற்கொண்டை 

- பேய்க்கை 

- கத்திரிக்கை 

- முகுளமொட்டு 

- சேர்ப்பு 

- விரிநிலை 
- நிமிரல் 

- ஒதிமம் 
- வட்டிப்பு 

- சதுரம் 

- மான்தலை 

- வளை 

- பூவண்டு 

- படர்கொடி 

~ புறா 
- வலம்புரிச்சங்கு 

- சுறவமுகம் 
RRKKKKEHERREAK RK RK
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கூட்டிணைப்பு - &0001மபார் (விடுபட்ட பிற சொல்லாட்சிகள்) 
  

கடதாசி 4௪0௪-7௪௮7 பெ. (ஈ.) விளையாடுஞ் 

சீட்டு; 1349-0805. அவன் கடதாசி 

யாடிகிறான். 

[Port. cartaz > த. கடதாசி] 

கிருகசுவரம் kKirukassuvaram, Qu. (n.) 

எடுப்புப்பண்ணோசை; |ஈ!(15| ஈ௦௫€ of a 

melody type. 

[Skt. grhatsvara > s. Slsaomia.] 

கிருகசுதி kKirukasutl பெ. (ஈ.) இல்லத்தரசி; 

married woman. 

[Skt. grha+stha > 5. draeG] 

கிரகணி-த்தல் சார், செ.கு.வி. (.1.) 
1 கோள் பிடித்தல்; 1௦ 201056. 2. உறிஞ்சுதல்; 

to seize grasp. 

[Skt. grhana > gs. Sreefi-] 

கிரமி ச] பெ. (7.) 1. ஒழுங்காய் நடப்பவ- 

ன்-ள்; புளி 02/௦0 06150. 2. சமய ஒழுக்க 

விதிப்படி நடப்பவன்-ள்; One who conforms 

to orthodox rules of conduct. 

[Skt. krama 2: த. கிரமம் 2 கிரமி] 

Aysuam kirakapalam, Gu. (n.) கோளின் 

ஆட்சிச் செல்வாக்கு; planetary influence. 

[Skt. grahatbala > த. கிரகபலம், ] 

கிரகபுடம் kirakapudam, Gu. (n.) 

பிறப்பியத்தில் கோள்களின் நிலையை 

வரையறுக்கை; determining the correct 

position of planet at the time of one’s birth. 

ArsowsAyin kirakavakkiram, Gu. (n.) கோள் 

பின்னோக்கிச் செல்லும் நிலை; 1240076980 
of planet. 

[Skt. grhatvakra > 5. கிரகவக்கிரம்] 

காசா kaSa, Glu. (n.} சுமார் பதினாறு 

ஆண்டாகும் பொழுது குதிரைப் 
பற்களிலேற்படுங் கருஞ்சிவப்பு நிறம் (அசுவசா. 
6); deep red colour of the teeth of horses 

when they are sixteen years old.   

@wuriAiGraeiun kumbabidégam, Gu. (n.) 

கோயிலில் நிறுவுவதற்கும், தூய்மை 

செய்வதற்குமுரிய குடமுழுக்குச் சடங்கு; 

ceremony of consecration or purification 

in a temple. 

த.வ. குடமுழுக்கு 
[Skt kumbhatabhiséka>s. Gumi: ati] 

|] கோசணை 468௪௮] பெ. (ஈ.) பேரொலி (பிங்.); 

loud noise, tumult, roar. 

[Skt. ghosana > &. Garesnen.] 

gaa Sakasam, பெ. (ஈ.) 1. கூடவுண்டானது 

(சி.சி.3:4, சிவாக்.); ௦௦0௦௦௱ரகார். 2. இயல்பு; 

nature. 

[Skt. sahaya > &. eee] 

தகன் (௪7௮7 பெ. (ஈ.) 1. தீ; 16. 2. பூரான்; 9 

centipede. 

[Skt. dahana > த. sesir.] 

தஞ்ஞன் /2772, பெ.(.) அறிஞன்; (யாழ். அ௧.); 

wise man. 

தண்டதாசன் ௪௪20௭7 பெ.(ஈ.) அடிமை 

(யாழ். அக.); Slave. 

[Skt. danda+dasa > த. தண்டதாசன்.] 

தண்டபாலன் tantapaian Gu.(n.) smuilp 

anliGuirer; gate-keeper. 

aGuresfl fapotant Gu. (ஈ.) முனிவன் (யாழ். 

அக.); 5806, 800176. 

[Skt. tapddhana > த. போதனி/ 

தமகன் famagan, Gli.(n.) கொல்லன் (யாழ். 

அ௧.); smith. 

[Skt. dhamaka> த. தமகன்.] 

தயிலி /ஆஜி/ பெ.(ஈ.) பணப்பை; 05௦, pouch. 

ரூபரமை.....தமிலிரில் போட்டுக் stig (P.T.L. 

176) 
[U. thaili> த. தயிலிர 

Siu wg) farparu, பெ.(ஈ.) தர்பார் எனும் 

இராகவகை; (பரத. ராக. 104) a specific 

melody-type.



தர்மபத்தர் 

தர்மபத்தர் ftarmapattar, Gu.(n.) soyeoo 

உசாவல் GeliGeumt; officer in charge of the 

administration of charities. 

தாசிகம் ௯9௭), பெ. (1.) அடிமைத்தனம்; 

slavery (Pond.) 

[Skt. dasya > த. தாசிகம்] 

Sul’ ftir] Qu. (n.) Geremcwusrafl; (wri. 96.) 
donor. 

[Skt. 242 த. தாதிரி] 

தாதுமான் taduman, Gu. (n.) 344 

(சிகரங்களை) முகடுகளையும் 44 மேனிலைக் 

கட்டுகளையுமுடைய கோயில் (சுக்கிரநீதி 230); 

temple with 344 towers and 44 storeys. 

[Skt. dhatuman > 5. srguorsir] 

தாதுராகம் (௪௦027௮, பெ.(ஈ.) காவிக்கல் 

(கம்பரா. வரைக்காட்.44); 160 ௦006. 

தாமதி-த்தல் /2ஈசர், 11 செ.கு.வி. (v.i.) 
தங்குதல்; (௦ 813. அந்த ஊரில் இரண்டு நாள் 
தாமதிப்பேன் ”(இ.வ.) 

தார்ச்சூடன் /2ம40௪1 பெ. (7.) கிலெண்ணெயி 
லிருந்து செய்யப்படுஞ் சூடன் போன்ற பண்டம்; 
naphthalene ball. 

த.வ. சூடன் குண்டு 

தீட்சம் 48௪௭, பெ. (ஈ.) நிகழ்வனவற்றை 
வெறுப்பின்றி நுகர்தல் (யாழ்.அக,); 
experiencing without aversion whatever 
happens. 

தீபாதனம் dipatanam, u.(n.) ஓக வகை; 9 
yogic posture. 

[Skt. dipasana> த. திபாதனம்.] 

தீர்க்கன் 24/27 பெ.) முற்காண்பறிவன்; 
முற்காணி (தீர்க்கதரிசி); prophet. 
தீர்க்கருரை நாடி யறியார் பலர்" (இரட்சணிய 

பக்.51) 

[Skt. dirgha > த. தீர்க்கள்..] 
துகிரிகை (பர்) பெ.( ஈ.) எழுதுகோல்; writing 

material 
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நரசிங்கம் 

துச்சம் 4/00௮17, பெ.(1.) இழிவு; low mean 

habit. 

துர்வியாதி turviyadi Qu.(n.) கெட்ட 

நடத்தையால் உண்டாகும் GH; venereal 

disease. 

துரு பாப, பெ. (.) வேதம் முதலியன ஒதும் 

சந்தவகை; 18011] 04 8 ௩601௦ (லர், 61௦. 0 9 

disciple following his preceptor's 

1680. 'சாகையிலும் கற்புத்திறும் கணத்திலுர் 

குருச்சொல்வி” (தெய்வச். விறவிவிடு, 243) 

துர்யார்க்கம் (பரசி) பெ.(ா.) தீயவழி; 

ill way. 

[Skt. dur-marga > g. guioriéeti] 

தூமகேது (881௭௪௦, பெ.(॥.) விண்வீழ் 

Glarsirafi; comet, falling-star. 

smi dimiyam, Gu.(n.) yee; smoke. 

[Skt. dhimya> த. துரியம்] 

தேக்சா” (525, பெ.(.) வாய்கன்றகுடம்; broad 
vessel. 

[U. téks > 5. Gscen.] 

தேகாந்தம் fegandam, பெ.(ஈ.) உடலின் இறுதி 
சாவு; 069140. 

தைலி! /சர/ பெ.(ஈ.) பணப்பை; ஈ௦௱வு 089. 

[Skt. thaili> g. mee] | 
60 Nakkal Qu.(n.) பகடி, ஏகடியம்; [2010ப16. 

[அம் ஈச992/ 5 த. நீக்கல்] 

நமசிவாய ஈ௪12-%2)௪, பெ.(1.) ஐந்தெழுத்து 
még; the five sacred syllables of 
saivites. 

[Skt. namas-Sivdya > த. நமசிவாய] 
Busts eme  nayanatitca, Gu. (n.) 

AGGarnrss Coreryms; generosity 

ceremonial fast. 

[Skt. nayana-diksd > த, நயனதிட்சை, J 

நரசிங்கம் ஈச, பெ.(ஈ.) மாந்தஅரி; 
incarnation of vishnu in the form of lion 

and man.



நவக்கிரகம் 951 பரீட்சை 
  

நவக்கிரகம் nava-k-kiragam, பெ. (n.) 

தொண்கோள்; 1/6 04௭5 

[5/07. 7௪1௪-02௪2 த. நவக்கிரகம்] 

நவம் 72087), பெ. (ஈ.) ஒன்பது, தொண்டு; 6. 

[5/4 72/௪2 த. நவம்] 

GT GGG Nasd-k-ku, Ou.(n.) Buss; nice 

and talented approach. 

[U. nazik > 6. 576466] 

நாத்திகன் 724௮7 Gu.(n.) Geom wgcumersor 

நம்பா மதத்தன்; 21916. 

[Skt. nastika > த. நாத்திகன்..] 

நாதன் 720௪) பெ. (7.) 1 தலைவன்; headman. 

2, முனிவன்; 8806. 3. கடவுள்; god. 

4. sooteuser; husband. 

[Skt. natha> s. prgsir] 

நாதசுவரம் nadasuvaram, Gu.(n.) GuUG 

வங்கியம்; ஒலகம்; 8 musical wind 

instrument. 

த.வ. ஓலகம் 

[Skt. nad-Svara> த. நாதசுரம்] 

நாதி ஈசர் பெ. (ர.) 1. உறவினன்; relatiive. 

2. பேணுநன்; 0816 1967. 

[Skt. nati> &. நாதி] 

நாமா nama, பெ.(ஈ.) ஆவணம்; document. 

[U. nama > &. grr] 

நாவி NAV; Gu.(N.) GlesmLLyLp; navel. 

[Skt. nabhi> g. நானி] 

நாவிதன் 720௮7 பெ.(.) முடி திருத்தாளன் 

மழிக்குநன்; 0௭௮. 

[Skt. navita > த. நாவிதன்] 

நித்தியானந்தன் nittiyanandan பெ.(.) 
நீடுமகிழ்நன்; an happy person for ever. 

[Skt. nity-a-nanda > த. நித்தியானந்தன்] 

நீதிபதி ஈ//0௪ பெ.(1.) நயனகர், அறமன்ற 

நடுவர்; 1ப096. 

[Skt. nit-bati > g. நீதிபதி]   

பசு pasu, Gu.(N.) 1. 9; COW. 2. எருது; OX. 

3. விடையோரை; [1811808. 4. வேள்விவிலங்கு; 

animal meant for sacrifice. 

[Skt. pasu > g. ua] 

uauid) pasupadi Glu. (n.) Feussr; God. 

[Skt. pasu-pati > த. பசுபதி] 

Lister lg Ger pandidan Qu.(n.) 1. seuss; 

500121. 2. மருத்துவன்; 00007. 

[Skt. pandita>s. usimp.ssir.] 

பத்தினி சர்ர்ர் Qu.(n.) spuéar a 
கற்புடையாட்டி; 8 02516 woman. 

பத்மநாபன் padmandpan Gu.(n.) 258s 

srusomumer, Vishnu 

ugsuyecr  padmapusan பெ. (N.) 

அரசு தரும் விருதின் பெயர் - தாமரை 

நல்லணி; 0820 ப50௮-8 award given by 

Govt. of India. 

[Skt. padma-bishan > த. புத்மபூசன்.] 

பத்மவிபூசண் padmavaplisan @u.(N.) 76 

தரும் விருதின் பெயர் - தாமரை எழிலணி; 8 

higher award given by Govt. of India. 

[Skt. padma-vibdshan > g. ugwait, ser] 

பத்மசிரி 2௪421௪57/பெ.(1.) அரசு தரும் விருதின் 

பெயர் - தாமரைத் திரு; award given by 

Government. 

[Skt. padma-sri > த. பத்மசிரி/] 

பயம் payam, Gu.(N.) 9461s; fear. 

| [Skt. bhaya > த. பயம்] 

ui parpi, Gu.(n.) தெங்கின்மா; ௪ 5466(. 

[U. bar-fi> த. பர்ரி] 

பரிசோதனை parisddana; @u.(N.) நன்கு 

ஆராய்கை; நெடுநோட்டம்; check up. 

பரீட்சை paritsa, பெ. (.) 1. தேர்வு; 

examination. 2. s,way test. 3. ஆராய்ச்சி; 

investigation. 

[Skt. parikSa> த. பரிட்சை]



பலூன் 

பலூன் 0௮0, பெ.(ஈ.) ஊதுபை, காற்று மூட்டை 
balloon. 

[E. balloon> &. usyreir.] 

ust pan, Gu.(N.) oraflerired Glewis uessTLtp; buN 

த.வ. வள்ளப்பம் 

பாக்கியசாலி மகிட்சச்சகி] பெ. (ஈ.) 

நல்வினையாளன்; 2 |ப௦ரு 06150. 

த.வ. பேற்றாளன் 

பாண்டித்தியம் சரசா, பெ.(ஈ.) 

கல்வித்திறம்; ஊப011௦ 500012]. 

பிச்சை 0௦/௦௦ பெ.(॥.) இரப்புணவு; 1௮/40 ௮16. 

[Skt. bhiksd > த. பிச்சை] 

பிசாசு pisasu, Qu.(n.) Gus devil, gost. 

[Skt. pisaca> 5. Mere.] 

Wr pid, Gu.(n.) 1. sikengs;; father. 2. கடவுள்: 
god. A 

பிதிர் 107, பெ.(.) இறந்த ஈன்றோர் ஆதன்; 
souls of the deceased ancestors. 

பிரபாகரன் றர்சமச வள) பெ. (ஈ.) 1 கதிரவன்; 
5$பா. 2. நெருப்பிறை; 600 ௦1116. 

[5/4 சமரச த. பிரபாகரன்..] 

பிரமரிசி pirama-risj Qu.(n.) பார்ப்பனமுனிவன்; 

a brahmin priest. 

[Skt. brahna-rsi > த. பிரமரிசி] 

பிராணி pirdnj Gu.(n.) உயிரி; வாரல். 

[Skt. ஜாசீரண் 2 த. பிராணி] 

பீதி piti பெ.(1.) அச்சம், விதிர் விதிப்பு; 5006௬ 
fear. 

[Skt. bhiti> 5.691] 
yam pugar, Gu. (n.) 1 பெருங்கூச்சல்; |௦ப0 

noise. 2. குறையீடு; report. 

Lear soofluita PuNniyam, பெ.(ஈ.) 1. அறம்; ஸர்ர்ப6ி. 
2. நல்வினைப் umes; effect of virtue. 

[Skt. punya> ». புண்ணியம்] 

புத்தி ஜயர் பெ.(ா.) கரணியம் காணும் அறிவு; 
rational thinking. 

552 மர்க்கடம் 

[Skt. buddhi> த. புத்திரி 

புரட்டாசி பாசர20 பெ.(॥.) கன்னிமாதம்; 

name of a month. 

: [Skt. prosthapada > த. புரட்டாசி] 

பூ தட பெ.(1.) பிறப்பு; ர். 

[5/௨ 642 த. பூ] 

us AwGyms pimattiyarégaj; Qu.(n.) 

நண்ணிலக்கோடு; 60ப2107. 

[Skt. bhé-madgya-rékha > த. பூடித்திபரேகை] 

பெட்ரோல் petrd) Gu.(n.) seérGerus; petrol. 

[E. petrol > 5. Gia Gyrei.] 

Que pelt, Qu. (n.) 1. simi; waist-band. 

2. அரைக்கச்சை; 81122 ௦7 (22௭. 

[8. 9212 த. பெல்ட்ர] 

பெனாயில் ,027௮// பெ. (.) அழுக்கு நீக்கியாகப் 

பயன்படும் ஒருவகை நெய்மி; 8ஈ oil 

substance. 

[8. ௦௮7012 த. பெனாயில்..] 

மக்கர் ற௮2 பெ.(£.) இடக்கு, இடைஞ்சல்; 
rudeness. 

[Ar. makr> 5. é0.] 

WLS! Magammadu, Gu.(n.) புகழாளி; 9 
respectable epithet in Islam. 

[Ar. muhammad > g. insviungy.] 

Ug@sern mafjula, Gu. (n.) gpa, erifled; 
beautiful woman. 

[Skt.mafijula>g. iésaern] 

மண்டூகம் manddgam, பெ.(1.) தவளை; 100. 

[5/1/௱-௱௭௭௪:த. மண்டுகம், ] 

மயினா mayand, பெ.(ஈ.) நாகணவாய்ப்புள்; 
maina bird. 

[U. myna > g. infarn] 

மர்க்கடம் 2420௮, பெ.(ஈ..) குரங்கு; 
monkey.   

[Skt.markata >s. குரங்கு.



உணட 

மரியாதை 553 வாத்தியார் 
  

மரியாதை ௪ந்/22௮/ பெ. (1.) நன்மதிப்பு, 

மதிப்புரவு; [880601. 

[Skt. maryad4>6. மரியாதை.] 

மனோரமா 1௮1௪, பெ.(1.) மனவெழிலி; 

a proper name. 

[Skt. mand-ramd > த. மனோரமா] 

மிட்டாதார் ஈ1/12/47, பெ. (1.) நிலக்கிழார், 1870 

lord, 

[H. mittha-dhar > த. மிட்டாதார்] 

மிதவாதி ர1/௪/ச௦/ பெ.(ஈ.) மென்போக்காளன்; 

moderate person. 

[Skt. mita-vadi(n) > s. மிதவாதி] 

முசாபர் musabar, Ou.(n.) 1, Lussefl; traveller. 

2. சுற்றுச் செலவு; 1௦பா. 

மூலாதாரம் ஈர்448௭, பெ.(ஈ.) அடிப்படை; 

basis, fundamental. 

[Skt. maladhara > த. மூலாதாரம்] 

யாகசாலை நரச] பெ.(॥.) வேள்வி 

மண்டபம்; 5801170214] ஈம. 

[5/6 /27ச-82/22 த. யாகசாலை] 

ரங்கநாதன் 7219472427 பெ.(7.) அரங்கநம்பி 

(Wim.); a proper name. 

[Skt. ranga-natha > த. ரங்கநாதன்..] 

ரசம் 725௪௭, @u.(n.) Gsahenm, ems juice. 

[Skt. rasa> த. சாறுபி 

ரசீது 7௪5221, பெ.(.) பற்றுச்சீட்டு; receipt. 

[Skt. rasid> த, ரசீதபி 

ரட்சகன் 7௪/2௪9௮1 பெ.(£.) பாதுகாப்பாளன், 

புரவலன்; 0210. 

[Skt. raksaka > g. ரட்சகன்] 

ரணம் 7சரச௱, பெ. (ஈ.) புரைக்காயம்; deep 

sore. 

[Skt. vrana > த. ரணம்/] 

ரணவைத்தியம் rana-vaidyam, Qu.(n.) 

AlOimsuciisior Glaus, Surgery. 

[Skt. vrana-vaidya > த. ரணவைத்தியம்]   

ரவாலட்டு 720/2/200, பெ.(1.) நொய்யுலட்டு; 8 

sweet. 

[H. ravat Skt. laddu > ந. ரவாலட்டு/ 

graéGer rakket Gu.(n.) srajssnenr; rocket. 

[E. rocket > த. ராக்கெட்] 

ராகு ragu, பெ. (1.) கருங்கோள்; 800. 

[Skt. rahu > 5. 776.] 

ரிசபம் 775202, பெ.(.) எருது, காளை; 0%. 

[Skt. rsabha> த. ரிசபம்] 

ரேடியோ 700, பெ.(ஈ.) வானொலி, radio. 

[E. radio > த. ரோடயோ.] 

ரோசா 752, பெ.(.) முளரி; 1056. 

[Lentin. 10222 த. றோசா.] 

வங்கி ஈசரரட்பெ.(॥.) வைப்பகம்; 086 

[£. ௪௪/5 த. வங்கி] 

வசனம் ௪௪௪௮), பெ. (.) 1. உரை; 00056. 

2. உரையாடல்; 0/௮00ப6 

[9/4 020௮1௪2 த. சனம், 

வதந்தி 6௪௦௮70// பெ.(ஈ.) அலர், பொய்ப்பரப்பு; 

rumour. 

[Skt. vadanti> 5. வதந்தி] 

வரதட்சணை varadatcanal Gu. 

மாப்பிள்ளைக் கட்டணம்; 00/60. 

(n.) 

[Skt. vara-daksind > g. aug eensu.] 

வராகம். 6௪27௮), பெ.(7.) பன்றி; 019. 

[Skt. varaha > த. வராகம்] 

வாசனை சீன பெ.(1.) நறுமணம்; 

frogrance. 

[Skt. vasand > த. வாசனை..] 

வாசத்தலம் 2௦௪1௮2, பெ.(7.) வாழ்விடம், 

இருப்பிடம்; 125182006. 

வாத்தியம் ௬௪20௪௭), பெ.(.) இன்னியம்; 

musical instrument. 

[Skt. vadya > &. வாத்தியம்] 

வாத்தியார் vaddiyar, Qu.(n.) o,éfuin; 

teacher. 

[Skt.upadhyaya>s. amggusr.]
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